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Βησηδηη Ὑομης ηϊνθιίθιίγ 

Πἰρυνννννν.ο ϊνθ. ογααθίϑι ϑιβροοιγρηδρϑθυαθροδοῆϑι 



: ᾧ ΤῊΕ ἌἍΤΟΘΕΎΥΡΕΙΑ 

ΑΝΠ ΕΓ ΙΕ ΕΠ. 
ΘΕ ΤῊ 

Τὰν ΓΕΘ ΕΝ. 

ΙΝ ἘΝΑΟΙΙ5Η 

ΨἙΙΤΗ ΙΝΤΒΟΠΌΓΤΙΟΝΘ ΑΝΌῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ, ΑΝῸ ἘΧΡΙΑΝΑΤΟΚΥ ΝΟΤῈΘΒ 

τ ἘΠΕ ΒΕΝΕΕΑΙ ΒΘΟΚ5 

ἘΠΙΤΕΒ ΙΝ ΟΟΝ]ΌΝΟΤΙΟΝ ΨΊΤΗ ΜΑΝΥῪ 5ΞΟΗΟΓΙΑΚΒΘ ΒΥ 

ΠΗ ΟΙΑΜΤ ΕΒ : 910. 
ἘΕΙΙΟΥ͂ ΟΕ ΜΕΕΤΟΝ ΟΟΙΙΕΘΕ, ΟΧΕΟΚῸ 

ἘΕΙΙΟΥΝΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΚΙΤΙΒΗῊ ΑΟΑΌΕΜΥ 

ΥΟΓΜΕΊ 

ΘΕΙΓΟΕΡΙΘΚΑΡΠᾺ 

ΟΕ ΘΝ 

ΑΥ ΤΗ͂Ε ΟΙΑΒΕΝΘΌΟΝ ΡΕΕΒ55 



Οχήογά {Ἰηϊυογεῖίν ἔγε55, ἀνιθη Ηοιιδο, ],οπάοη Ε.Ο.4 

ΟΙΑΒΟΟΝ ΝΕ ΥΟΚΚ ΤΟΚΟΝΤΟῸ ΜΕΙΙΒΟΌΝΝΕ ΨΕΠΓΙΝΟΤΟΝ 

ΒΟΜΒΑΥ ΟΑΙΟΌΤΤΑ ΜΑΡΕΒΑΒ ΚΑΝΑΘΗῚΙῚ ΓΤΑΗΟΕΕ ΠΆΑΟΟΑ 

ΘΟΑΡῈ ΤΟῊΥ͂Ν ΒΑΓΠΙΒΒΌΕΚΥ ΝΑΙΕΟΒῚ ΙΒΑΡΑΝ Ασοξκα 

ΚΌΛΙΑ ΨΌΜΡΟΝ ΗΟΝΟ ΚΟΝΟ 

ΕἸΕΒΤ ΡΟΒΙΙΞΘΗΕῸ ΙΟ13 

ΚΕΡΕΙΝΤΕῈ. ΤΠΙΤΗΟΘΞΒΑΡΗΙΘΑΙΓΥῚ ΙΝ ΟΕΕΑΤ ΒΕΙΤΑΙ͂Ν 

ΑΤ ΤῊΕ ὈΝΙΝΕΈΒΘΙΤΥ ῬΡΕΕΒΒ, ΟΧΕΟΕΌ 

ἙΚΟΜ ΒΗΕΕΤΒ ΟΕ ΤΗῊΗῈΕ ΕἸΚΘΤ ἘΠΙΤΙΟΝ 

1963, τοό4 

ππσπσσσὍ»Ὅ πὰνΝνἉ 



ῬΡῬΕΕΡΆΘΕ 

ΕῸΚ βἰυἀδηίβ θοΐῃ οἵ {πΠ6 ΟἹ] δπὰ Νὲεν Τεβίαπγεηῖβ {πῈ ναἶμε οἵ {πε ποπ- (δῃοηϊοαὶ 

7 εν ιβῃ ΠΠπεγαΐαγε ἔγοπι 200 8. Ὁ. ἴο Α. "Ὁ. 100 ἰ58. ρΥϑοί αν γεσορη!ζεα οἡ ἜνεγΥ 5146 

Αἰκα Ὀγν [ενιϑῃ απὰ (Ἠγιβιίίαη βομοΐαγθ. Βιυΐῖ ΠιΓΠαγίο πὸ αἰζεπιρί 85 θεϑὴ πιδάς ἴο 

5816 8ὴ εὐϊίίοη οὗ [Π15 [εγαΐαγα α5. ἃ νΠοΪα ἴῃ ΕΠρΊ] 5.1 [πα εεά, βιιοἢ δη ἀπάεγίακίηρ 

νοι πανε θεθεη 411 αΐ ᾿πηροβϑίθ]α αἱ δῇ βαυ]εγ ἀαΐε, βεείηρ {Παΐ ογιεἰςαὶ εἀϊτοη5. οὗ 
50η16 οὗ 1π6 Αροούυρῃα δηὰά Ῥβειάεριργαρμπα πᾶνε ποῖ Ὀεεη ρα] 1564 {1 συ Πῖη 

{πεῈ ἰαϑὲ ἔδνν γεαῦϑ. 

71 .ς ριοέζοιϊ οὐξογυσωῖ τη {ἦς τυογᾷ. 

Ι͂ῃ 41] τῆς σοπιγ ας οηβ. οπα δηά {πῸ βαπια πηεῖῃοα Πᾶ5 Ῥεεὴ οὈϑεγνεά. Εδοῃ 

σοηίΓαςοη οσοηϑίϑίβ οἵ δὴ ἱπίγοάποίίοη, δῇ ΕΠ ΠΡΊ 5 ἢ ἰγαηϑίδτίοη ἔγοπὶ ἴΠῈ Ὀαβϑῖ ογιτςα] 

τεχιυ---ἰῃ ἃ ἔενν οἂβεβ {πε Κενιϑεά Ν᾽ εγβίοῃ μα5 θξεη δάορίεα δηά εἊπιεπάδίοηβ βιιρραεβϑῖεα 

ἴη {πε ποῖεβ--ηά οἵ ἃ ογιἰσὰ] δπα Ἔχαρείοαὶ σοπηπιεηΐαγυ. Α5 γεραγάβ [Πε ἱπίγο- 

ἀποίίοης, {Π6 βυρ]θοῖβ. ἄθαὶϊ ἢ ἴῃ {ΠῈπὶ πανε, 50 δι δἃ5 ροβϑβϑίθίθ, θεεὴ ἰγεαΐβα ἴῃ 

ἴπμε δαπιῈὲ ογάεσγ ἴο [δοϊ!πταῖε {πΠ6 ἀ5εὲ οἵ ἴπεῈ ψοῦκ. ἹΠουρ ἃ ἰαῦρε αϊβογείίοη ἢΠᾶ5 

Ὠδίαγα!] γ Ὀεθη ρίνεη ἴο [Π6 ναγίοιιβ εὐἀϊζογβ, ἴπΠ6 [Ὁ] ον ίηρ ογάεσ ἢὰ5. ΠΊΟΓΕ. ΟΥ̓ [655 

Ῥεθη οὈρϑβεγνεά 85 ἃ σιίάς οὔ Ῥεδη δοίμα!ϊν σαγγιεα οὐ. 

ᾧ 1. 5Ποτγί δοοοιηΐ οἵ ἴπεῈὸ θοοῖ, επιθοάνίηρ ἰἴ5 ἰεδάϊηρ [εαΐιγεβ ἀηα τπς εἀϊτου 8 

οἤεῇ σοποϊυϑ:οη5. 

ᾧ 2. ΤΙιε. οἵ {πε Ῥοοῖς. 

ὁ 5. Τὴ Ν55. 

ᾧ 4. Τῆς Απείεης Ν᾽ εγβίοῃϑβ. 

ᾧ 5. Παῖς οὗ (α) [πε οτγίρίπαὶ ταχί, (ὁ) οἵ πε Αποίεμε Ν᾽ εγβίοηβ. 

ᾧ 6. Ἱπίερυιν οὐ σοπιροϑίίε παίιγε οἵ {πε τοχί. 

ᾧ 7. Αὐτβουβῃιρ. 

ἡ ὃ. Ιηῆἤπιπος οὗ {πΠῸὶ ὈῬοοῖς οἡ ἰαΐεγ {Πτεγαΐιγε---(α) [εὐνῖϑῃ; (ὁ) (γι βείδη. 

ᾧἦᾧ ο. ΤΠεοίορυ οἵ {πε Ὀοοϊς. 

ᾧ το. ΒΙΒΙ;.ορσταρῃγ--- 

(α) Ομιεῖ εἀϊίοης οὗ {πε τεχὶ (απα οἵ {πὲ Αποιεηΐῖ Ν εγβι η5). 

(ὁ) ΟΠΒιε  ογτῖςα] ᾿πααίγιεβ. 

(ἢ Ομίεῇ εαἀϊείοηβ οὗ {πεῈ ὈοΟΚ. 

1 Καυΐζβϑοῦ ρα Ὀ]15η64 δη εἀϊίίομ ἴῃ (εγπιδη ἴῃ 1900, θαΐ οἡ ἃ 51Π|4}16Γ 5οαὶθ {πῃ {πε ργεϑεηΐ ννοσκ δηά εἰ γδοϊηρ' 
ἴδννοσ θΟΟΚΒ οὗ [15 ΠΠεγαῖΐιγα (νο]. 1. 1-- 507 ; νο!, 11. 1-2540). 

5. [ἢ 1Π6 σᾶβ6 οἵ ϑίγδαοῃ δηά ΤΟΌΪς [π6 βἀϊίοτβ πᾶνε θθδη ]]οννεά πλισῖ θαγοηα {πΠ6 Πουπια] παπιρθαΥ οἵἩ ρᾶβ65 ἴου 
{ΠΕ ῚΓ οὐ! σα] ἀρραγαΐι5, νυ] ἢ παν Πᾶνε υϑεἀ ἴο ροοά ρυγροβα. 

ΠῚ 



ΡΕΒΡΡΑΓ ΒΒ 

71ὲ ἐχέομέ οὗ ἐΐσ 2γεδορμέ τυογ ἤ. 

Τῆς ἢγϑε νοϊιιπιθ οσοπίαϊηβ νΠαΐ 15. φἜΠογα ν Κηοννη 845 ἴΠ6 Αροογρμα Ῥτορεγ, 

νν Πἰοἢ σοηδείαϊο5. [Π6 αχοθθα οὗ {π6Ὲ Ψυϊραῖε ονεγ {πε Ηεῦγενν ΟἹά Τεβίαπιεηϊ, ψνῃ]ς ἢ 

ΘΟΧχοθθ5 Μὰ5 ἰἴπ ἴὰγη Ὀογγοννεά ἔγοῃ τῃ6ς 1ΧΧ. Βαυῖ {15 νοϊαπιε αἀἰΠεγβ ἔγοπι 1Π6 

ΑΡοογνρμα Ῥγορεγ ἂἵ οῆςα ἴῃ {6 ννᾶῦ οὗ Ἔχοεβ5 δηά ἴῃ {πΠεῸῈὶ νὰν οἵ ἀδίβοῖ. 3 Μδοοαῦθεαεβ 

Πὰ5 Ὀεθὴ δάάεα αἴϊογ 2 ΜδἼοάρεοθβ, ϑἰποα ἰ 15 οοηΐδίηθεα ἴῃ τῆδὴν Μ55. οἵ {πε 

ΙΧΧ, απὰ 4 ΕΖτα μα5 Ὀξϑη ἰγαηϑίογγεά το ΝοΪαπιε ἢἰ οἴποε ἴξ ἰ5 Θβϑθηῖία ν ἃ 

Ῥβαιάδριρταρῃ. 

ΜοΪαπλα 11 σοηπΐαϊη5. 411} {Π6 γεπιαϊηίηρ εχίδης ποη- ((δηοηΐοαὶ [εν Ῥοοῖκ5 τ ςᾺς}6 ἢ 

Ὀεῦνεθῃ 200 8.6. πα Α.Ὁ. 100 Μ|Π ΡΟΘΘΊΌ]ν οὔς οἵ ἵἴνψο ἜἼχοερίίοηθ. Τῆα σγεδίεσγ ραγί 

οἵ {π6586 Ῥοοκβ πᾶνε ΠιΠποσγίο Ῥθθη δοσαβϑίθ ]α. οὐΪν ἴῃ Ἔχρεηϑῖνε αι ηϑ8---ϑι ἢ 85 

ΤΌ1]6 65, τ Εποςῖ, Τεβίδαιηθηϊ οὗ [Π6 Χ]] Ῥαιγίαγοῃϑ, 2 Βαγιοῖ, 4 ΕζΖγα, Ῥϑαΐπι5 

οὗ ϑοϊοπιοη, Ριγκὲ ΑΡοῖῃ, {πεῸὸ ϑίογυ οἵ ΑὨϊκαγ, ἕο. Α5 γεραγάς (ες ἰαϑί ἔννο, 1 15 

ἢοΐ ΠΕΟΘβϑαΥν ἴο ΠΊΑΚΕ 8ΔηΥ ΔΡΟΪοΟΡῪ ἴογ {ΠῸῈῚΓ ἱπιγοάιπιοῖίοη πο {Π6ὶ ργεβδεηΐῖ ΨΌΥΚ, 

ΑἸ ΠοιρῊ {Πὰν ἄὸ ποῖ ρίόρεγὶυ [41] στ Πὶη τΠῸ6 {για ΠἸπ||5 ἀρονε ἀεῆηςεά, θὰΐ {πεν 

ὙΕΓῈ π566, αἵ 411] ενεηΐβ ραγια!ν, Ὀγ  ενν]8 τεδάθγα 1 η 1Π15. ρεγιοά, πού οαη {παν 

θεὲ τίρμαν ἀδδίρηαῖθα Ῥβευάδριργαρηβ. Τὴς Βγαρτηεηΐβ οὗ ἃ Ζαάοκιϊε Δ οσγκ γε οἵ 

δὴ Ἠβίογιςαὶ σΠαγασίεσγ, αηα ἀγα να] μα Ὁ]Ὲ ἴῃ Τῃγονίηρ Πσμς οἢ ἃ ἰοβὲ οπαρίεγ οἵ [εν 5 

ΓΟ] ρίοιιβ ἢϊδῖοσυ. ὍὙῆεν οοηΐαίη {κα ννῖϑε ἀροσα]γρίς πιαϊθγίαὶ οὗ δῇ ἱπιθγεβίϊησ πδέιγα. 

Πα ἀσεηθγαὶ ΕἸζογ, ἴῃ σοπο ῃβΊοη, νυ 5 Π 65 ἴο Ἔχρῦαβϑα ᾿ἰβ πδηῖ5 τὸ {πε [εἸεσαῖεβ 

οὗ τῆς ῬΓγδ85 ἴογ ππαογίακίηρ 1ῃ15 νου, ἀπά τὸ {πε ΟΠῆςεῖβ οὗ [πε Ῥγθββ, ποβε περ 

Δ Πα ΘΟ η56] ννεῦα αἰνναγβ γΓοδαν ἴο πιθεῖ δδοῇ αἰ ΠΠου]ν ἃ5 ἰ ἀγοβαθ. ὙΠε ἙἸΐοΥ ἰ5 
Αἰβδὸ ὑπάογ ἄθαρ ΟὈ] σαιτίοηβ ἴο {ΠῸ πιᾶην βοῃοΐατβ πο, πον δια πάϊπρ' {Πα ΡΓΕΒΒΌΓΟ 
οἵ οἴπεῦ ἀμῖιεβ, πᾶνε γεῖ οίνεη {ποπΊβεῖνεβ 50 ὈΠΒρΡΑΓΙ ΠΡ το {ΠῸ ἴαϑιςβ {ΠεῪ Παά 
Ὀπάογίακθη, {Ππαΐ ἴῃ Ἔνεγυ ἰηβδίαηοα πιοϑδὲ νϑί πα ]ε βεγνίος Πᾶ5-θθεη γεπάσδγεά τὸ {ΠπῸ 
βίπαδηϊ απ {πΠῸ βοῃοΐαγ, νὮ1Π6 ἴῃ ποῖ ἃ ἔδνν ἰηβίαποθς {πεῖς οοπίγι ας οη5. ἔογ πὶ δοίταὶ 

ΠΠΟΠΟΡΤΆΡἢ5 ΜΠ ΠΙη {Π6 ΠἸπ|115 αϑϑίσηθά, Ηΐ5 ΤΠ ηκ5 ἀγα ἀπε ἴο Μεβϑῖβ. Δ. δπὰ (,, ΒΙδοκ, 
τη 6 ΡᾺὈ]Ι5Πογς οὐ ἢἰ5. εἀϊτίοηβ οἵ [0116 65, Μαγίγγάομ οὗ βαίδῃ, Τ ϑίαπηεπί οἵ {ἴπΠῸῈ Χ]ἼΙ] 
Ῥιγίαγο 5, Αϑϑαπιριίοπη οἵ Μοβεβ, 2 Βαγαςῃ, ογ ρεγπιιϑϑίοη ἴο γεργίπε {πε τγαηϑίδτίοη 
ἃ πιᾶκο τι58 οἵ 1ῃ6 ἱπιγοάιιοιίίοη ἀη4 ποῖεθς οοπίαϊηθα ἴῃ ἴποβα εἀϊτίοηβ. ΕἸπαῖ]ν, πε 
νου] Δοκπον]θάρε ἢ ἱπάερθιεάμεβα τὸ {πὸ Βδν. Α. 11. Πανίεβ, ὑπὸ Πα5 δοϊθὰ 
τὨγουρΠου ἃ5. Πἰβ βθογείαγυ δηὰ αἶϑο πιαάβε τπ6ὸ επεγαὶ [πάρχ.Ψ 

- τἰπν ΟΠ, 
24 ΒΑΚΡΨΕΙ, ΕΟΑΡ, ΟΧΕΟΚΌ. 

7αγελ, 1913. 



ΟΝ ΤΕΝΤΕ Οἐ ὙΘΕΌΜΕ ἢἔ 

ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΕΩ.. 

ΠΕ ΡΒΕΠΒΕΡΙΘΞΆΑΡΗΛ ΟΕ 1ΠΕ- ΟἿ ΤΕΒΤΆΜΕΝΤ 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ (Γ(Π47165). 

ΑΌΡΕΝΡΌΑ ΕΤ (ΟΒΒΙΘΕΝΌΑ 

ΡΑΘΕΘ 

ν] 

νΙ 

ΧΙΪ 

ΡΕΙΜΙΤΙΝῈ ΗΙΘΤΟΚΥῪ ΚΕΝΝΚΙΤΤΕΝ ΕΚΟΜ ΤΗΕ 5ΤΑΝΏΌΡΟΙΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΤὰᾺν-.-- 

ἡ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ 70 Β1ῈἘῈ5 (( 1165) 

Ξ5ΔΟΚΕῸ ΓΤΕΘΕΝΘΟ-.-.- 

«ΤΉ ΗΕ ΠΕΤΤΕΚ ΟΕ ΑΚΙΘΤΕΑΒ (Απαζγεν8) 

ΤῊΒ ΒΟΟΚΘ ΟΕ Α᾽ΑΜ ΑΝ ΕΝΕ (  ε})}]5). 

ΤῊΕ ΜΑΚΤΥΕΡΌΟΜ ΟΕ ΙΒΑΙΑΗ ((ΠΔ1165) 

ΔΡΟΓΘΑΙΎΥΡΡΈΕΟ.-.- 

9. 1 ΕΝΟΟΗ ((Πδ.]ε68) 

ΤῊΞ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊΘ ΟΕ ΤΗΒΕ ΧΙ] ῬΡΑΤΕΙΑΚΟΗΒ ἘΞ 

“ ΤῊΕ ΘΙΒΥΙΠΙΝῈ ΟΚΑΟΓΕΒ (1 ἀπο αβίευ) - - 

, ΤῊΒ ΑΒΘΌΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΘῈΕΒ (( 1165)... ξ: : -- 

Ψ 2 ἘΝΟΓΗ, ΟΝ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗῊῈ ΘΈΘΕΕΤΘ ΟΕ ἘΝΟΓΟΗ ἀξ: πα ΟΠ 41165). 

“ 2 ΒΑΒΌΘΓΗ, ΟΚ ΤΗΕ ΘΥΕΙΑΟ ΔΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ ΟΕ ΒΑΚΌΘΗ (ΟΠ 41165) 

242 ΒΑΚύςΗ, ΟΚ ΤΗΕ ΟΚΕξΚ ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΕ ΟΕ ΒΑΚύςΗ (ΗυρΠ65) 

Ψ 4 ΕΖΒΑ (Βοχ) 

ΡΘΑΙ,Μ6.-- 

ΤῊΕΒ ῬΒΑΙ ΜΒ ΟΕ ΘΟΙΌΜΟΝ (6 ζαν) 

ΕΤΗΙΟΚ ΑΝῚῸ ΜΨΊ5ΌΟΜ ΠΙΈΕΚΑΤΊΚΕ.-.- 

᾿ κι ΜΑΘΟΘΑΒΕΕΒ (Τ ον η5Ποη6) 

»ῬΊκκε ΑΒόΤῊ (Ηεηοτα) ; 
ΤΗῊΗΕ 5ΤΟΒΥ ΟΕ ΑΗΙΚΑΚ (Πδγτῖσ5, 1 εννῖ5, ο΄, ἐ 

ΗΙΘΤΟΚΥ.-.-- 

ΤΗῊΗΕ ΕΚΑΘΟΜΕΝΤΘ ΟΝ Α ΖΑΒΟΚΙΤΙΣ ΝΟΚΚ (ΟΠ 41]695). 

ΘΕΝΕΚΑΙ, ΙΝΌΕΧ 

1--8ὃ2 
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122-154 

ι55-ἰ|62 
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ΓΟΝΤΕΙΒΙΓ ΤΟΝ ΤὸῊὸ ὙΟΙΤΌΝΕΕΙΝ 

ΑΝΌΒΕν5, ΗΕΚΆΒΕΚΤ Τ᾿, ΒΑΔ. (Οχίοσχα), 1).Ὁ. (ΑΡεγάβθ), Ῥγοίεθϑοσγ οἵ Νὲεν 1 εβϑίαπιεπὶ ΕἸ ΧΕραϑί5, 

Ηδοκηεν ἂἀπὰ Νεν Οο]]ερε, Τοπάοη: 716 ἢ οΐεγ ὁ “γ1δίσας. 

Βονχ, 6. Η. (8εε ᾿ἰϑὲ οὔ Ὁομίγθυΐοτβ ἴο ΝΟ]. 1): 4. .Ξ27γα. 

ΟΗΆΚΙΕΚΒ, ΒΕ. Η.: 2 δαγπε, τ Ἐπιοεή, α Ἐτιοοί, 7 αγίγγάοηι ο7 ἤραταΐ, οοῖ ο7 “),ιεδηίσεας,  ςορηρ 1107: 

97 Τἥοσες, Τοςίαηιοηίς 97 116 Δ΄ Π] Ραΐγίαγελς, γαρηιθηίς οὐ α Ζααοκίε Τ ογά. 

ΟΟΝΥΒΕΔΕΕ, Ε΄ Ο,, Μ.Α., Π.}. ((ἰ6556η), [οσπηεγῖν ΕἙΠονν οὗ [0 πἰνογϑίεν (ο]]ερε, Οχίοσζα ; εξ ον οἵ 

ἐπε Βείτϑῃ Αςδάεπιν ; ΟΠοῖεν ἀ᾿ Αςαάέπηϊε : .5.207.7 οΓ “ ψήξαν (Ατντηεπίδη Ν εὐβίοπ). 

ΠΑΥΊΕ5, Α. 14., Μ.4.., [ουπλευῖν ϑομοῖαῦ οἵ Οἰιδαη᾽5 Ὁ ]]ερε, Οχίογά : 716 Οηογαλ “πα. 

ΕΌΚΒΕΒ, ΝΈΝΙΠΙ, ΜΑΑ., Κεδάήεγ ἰπ Βισϑίδη δηά {πε οΟἴμεῦ ϑανοηῖς [ηριαρσοβ: 2 Κπιοοῦ 

(τη ϑδιϊοη). 

ακάυ, 6. Βυσηάναν, Π.}., Π.1π|., Ῥγοίδϑθοσ οἵ Ηεῦγεν απὰ ΟἹ Τεβίαπηεηΐ Εχερεβίβ, Μαηϑῆεὶά 

ΟΟοἸ]Ιεσε, Οχίογα : 716 ἢ εαΐηις ο77 οἱ ο),072. 

ΗΆΑΚΕΙ5, 1. ΚΈΝΘΕΙ, {{π|.0.,1.1.,.}., Πἱτεοίογ οἵ ϑεμαάϊες δ {πε Ἐταπ5᾽ ϑει!επηεπέ, ννοοάρτσοοϊο : 

71ὲ 5107} 9} Αἰ ζίξαγ (ϑγτῖας, Αγαπηαῖς, απὰ ασεεῖκ Ν᾽ εὐ β! ἢ 58), 

ἨΕΚΕΟΚΙ, ΚΕ. ΤΚΑΝΕΒ5, Β.Α.: δέγκς Αδοίλ: 11ὲ δαγίηρς οὗ 1λς Ζ αἱλό7-. 

ΗῦΘΗΕΒ, Η. ΜαΑιΌννΥνΝ, ).}. (οπάοη); 4 βαγπεῖ. 

ΓΑΝΟΉΕΣΤΕΝ, Η. Ὁ. Ο., Μ.Α., ἰογπλεγν Εεῖϊϊονν οἵ Ῥεγιργοϊζε (ο]]ερε, (διηργίασε: 716 «570 γ{{ϊη5 
Ογαείος. 

ΤΈΔΥΙΒ5, ΔΟΝῈΒ ΘΜΙΤΗ, Ηοη. ΡΒΙ]. 1)ος. (Η αἰ]ε, ΝΜ εηΡεΓρῚ), 1.1... (ΘΕ. Απάτεν5), Ὁ... (Η εἰ εἰ! γρ): 
716 1077} ο7 Αἰ λίξαγ (([ς Ατδρῖς Ν εἰβιοη). 

ΤΟΥ ΝΒΗΕΝΡ, Καὶ. Β., Μ.Α.. [ογπιθῦῖν ϑοποίαι οἵ Τ την (ΟἸ]εσα, (απιθγίάσε: 4 “2͵αεεαὖοσς. 

ΔΜΈΙ1.5, 1,.. 5. Α., Μ.Α., ἰουπιεῦῖν Ταυΐον ἴῃ Αΐροη ΤὨεοϊορίςαὶ (ο]ϊερε; Ζ.ε βοοῖξς 97 “1Ἅ4]147Ὦ9 

απαὶ ἔνε. 



ΓΝΤΕΟΘΘΘΟΞΤΙΟΝ.Το ΝνΟῚῈ ΜῈ. 

δ 1. 7716 ἀῤοσαγῥήϊε αηπαὶ ἑεραίείϊς σας ο7 φγε- Ολγίδίτατε ΡΟ αγήξαϊεη--- αν ἴηι ογΖσίγιαίν γον ἐδ 

5ΩΊ1)16 σοτιγεε---αἰουσίοῤεαίϊ τ{7Π1771 16» 1η110 Οὐγτείϊαγιέν αγιεἷ 7 αἰηιαῖῖς “μα αίδη7. 

ἈΑΡΟΘΑΓΥΡΤῚΟ Τάἀαῖϑπι ἀπ Ἰερα]ϑβίϊς Τπἀαίϑτη νεῖ ποῖ ἴπ ργα- (ἢγίβείαη {ἰπηῈ5 δβϑεητα ΠΥ 
δηΐϊδροηϊβίίς. Εππαδγηθηΐδ!!ν {Πεῖγ οὐ βίη νγὰβ {πε βαπιθ. Βοίῇῃ 5ἰαγίεα νν τ {ΠῸ ἀητεβεγνεά ταοορ- 
πἰτοη οἵ ἴῃς βιργεπιαον οἵ {ΠῈ [,ὰνν. ΤΠΐβ 15 ἴο θῈ Ἔχρεοίεβά ἴῃ τεραγά ἴο ἰερα  ϑεῖς ῬΠδγίϑαϊβπη, νν Ὡς ἢ 
ννὰ5. 1πεγείη οὐΪν δάορίίηρ ἴπς ἰεδοῃίηρ οἵ {πε ρυεϑιποοά.Σ Βιΐ [ἰ [5 δηΐογοβα αἷβο ἴπ δροοαϊγρέϊς 
ῬΠΑγιβαίβπη. Τῆιι5 ἴΠς τηοϑβί πη]νεγβα] !βεϊς ἀπα δἰ σα] οὗ 411 {ῃε δροσαϊγνρίϊς νυτγίτίηρϑ, 1.6. πες Τεβία- 

᾿ πιεηΐβ οἵ {πε Χ]] Ῥαίγδγοῃβ, ἀθοίαγεβ [Πδὲ {Π|5 Τιανν 15 “πὰ Πρμς {Ππαξ Πρ με ἐνεῦν τηαπ᾿. Τὸ 81} 
7 εν δῃ ἀροσαὶν ρέϊς ννγῖεγβ [ΠςῈ 1 ἂνν ννα5 οἵ εἴεγπαὶ νδ]!αϊέν, θυ ἘΠΕ ν 4150 οἰπηρ ἔαϑὲ ἕο {ἢ νδ] εν οὗ 
πε ῥγορῃείίς ἰεδοῃίηρ 85 {πε βδοιιγοα οὗ πανν γαῖ ἀπ ἴῃς τῖρῃξ οἵ δροσδϊγρίϊς 85 [15 ϑιισσεββοῦ ἴῃ 
{Π|5 τεβρεοῖ. δε ἤανε δδυ]ν ενίάεηςε οἵ {ῃ15 σοη)πποίίοη οὗἁὨ 6 8115π| ἀπ ἀροσαϊγρέϊς πῃ {πε Βοοῖκ 
οἵ [οε]. ΤῊς Τἂνν 15 ἔπεσα γτεσορη!Ζαα ἃ5 δυϊπογί δέϊνα, [5 γἰἔ4] ἀ5 οἵ [πῸ Πίρμεβε ἱπηρογί, ΨΕ1ΠῸ δὲ τς 
58. Π|6 {{π|6 {Π6 ἱτηρεπάϊηρ δάνεηϊ οἵ ἴῃς Κίπράοηι οἵ (σοὰ 15 ἀερίεἰεα ἴῃ Πίρῃϊν ἀροοσαϊγρέϊς οο]ουτίηρ. 
Ιῃ {πῃ6 ΒοοΙ οἵ 0011665, ἘΠῈ6 παγγονναδὲ θοοῖΚ πὲ ἐνεῖ ἐπιαηδίθα [τῸπὶ ἰερα]ϑεῖς [4 αἴϑτη, {πῸ βαπὶς 
σοη)πποιίοη 5 πηδηϊεϑὲ, ἘΠουρἢ πδίιγα!]ν [Π6 {Πθο]ορν ἰ5 οὗ ἃ πηθοἢ πτοία δανδηςοά ἔγρο. 

ΤΠ ἀξνοίίοη ἴο ἴπ6 Τιἂνν 15 τῆς ποΐς {Παΐ οῃαγδοίεγίζεβ ρος) νρίϊς ἔγοπη [15 εαι}εϑὲ θερίπηΐηρϑ. 
Τὰ ἀρρβαῖβ ἱπ {π6 ἀδοϊαγαίίοη οἵ Μαειδιῃῖαβ, [πο [δ Πεσ οὗ {πῈ Μδοςαθεεβ; ἴΐ νναβ νοϊςεὰ Ὀν {πῸ [ενν8 
ἴῃ {πεῖν πρτίβίηρ᾽ ἀρίηβι ( 4] σι] 5 αἰτεπιρί ἴο βεῖ τιρ Πἰ5 βέδέιις ἰπ [ῃς ΤΟΠΊΡΙ6, ἀπὰ ἴξ ἰ5 βιεγεοίυροά 
ἴῃ ᾿νοτ5 Ρρ]δοςα 1η {Π6 τηοσπῖῃ οἵ {πε Οεςϑὲ ϑαϊπξ ἴπ {πε Αϑϑατηρίίοη οἵ Μοβεϑ: “1,6 τι αἴθ γαῖπεῦ 
1ῃδη ἰγαηβστεββ {πε σοπ)τηδηα5 οἵ {πε (οά οἵ οι [ΔἰΠοτϑ᾿ (ἰχ. 6). 

ΤΠΐ5. οὐἹρῖπαὶ δηά Γαπἀδηηθηΐαὶ ἀςηςν οἵὨ ἀροσαὶνρίϊς δπα Ἰερα! ϑεῖς ῬΏαγίβαϊσπι ἴῃ τεβροοΐ ἴο 
ἀενοίίοη ἴο {πε 1,ανν πεεαβ ἴο ΡῈ ἐπηρῃαϑβίχθή, θεσδιιβε [εννἰϑἢ βοποΐαῦβ ἰη {ΠεῸ ραβί, απ ἴο ἃ σοπϑίάεγ- 
4016 εχῖεπίέ ἴη ἴῃς ργεβεηΐ, μβανε ἀεηίεα ἴο δροσδὶ γρέϊς [15 ρίαςε ἴπ {πε [δἰ 1ἢ οὗ ργε- (ῃτἰϑιίδη ογίποάοχ 
]ιἀαίθϑιη. ΤῊΪ5 δοϊίοη οἡ {Ππεὶγ ραγί 15. τπηϊπίε] Πρ 1}]6, βθαίηρ {πᾶς Ταϊπλπαϊς [ἀαἴσπη, πὸ 1655 ἔθδῃ 
ΟΠ τϑεδπί εν, οννεβ 115 βρί τ τι] σοποθρίϊοπμβ οἵ {πε Γαΐαγα ἴο ἀροσαϊγρέϊίς. 

ΤΠἼε δἤπηϊν ἴἤεη Ὀείΐννεεη [εννίβῃ δροςδὶγρίίς δηὰ ᾿ἰερσα 15ΠῈ 15 Ἐϑϑθπίίαὶ, οἴπος {π6 Τίανν ννὰϑ ἴογ Βοί ἢ 
ν]!ὰ εἰεγηα}γ, Βαϊ με  ἀροσαὶνρίϊο ραϑβεα ονεῦ ἱπίο (γι ϑείδηϊεν ἀπ Ἐπογεῖπ παίαγα! !ν ἀραπάοποθά 
{15 νίενν οἵ {πῸ 1 ἂνν, ἰ Ῥεσᾶπηα ἴῃ ἃ πιδᾶϑιιγε δηςἰ-ἰεσα]ϑεῖς.Σ Ἐνεη Βεΐογε {πε (τί ϑιίαπ δὰ θαοῃ οὗ 
1Πεβ86 ἔνγο 51465 οἵ ῬἢδυβαιβπΊ Ὠεσαββαυν ἰεπ 6] ἴο ἰὰν πῆογε δηα πλοῦς δτη ΡΠαϑὶβ οἡ {πε Ἵοἢίε [οῖου 
ἴῃ 115.Βε]1εἴ δηα βίαν ἴο {πε δἰπηοβὲ σοπηρ]εῖε Ἔχοϊϑίοη οἵ {πε οἵπει, δπα {πιι5 Ιερα]ϑεῖς ῬΗδτγίϑαϊβπι 
ἴῃ {πη6 ἄγονα ουξ αἰπηοϑὲ ΠΟΥ {πε ἀροοαὶγρίϊς δε πηιεπί 845 Δη δοίϊνε δοῖου ([Ποιιρἢ ἰξ ἀοσερίςα 5οπα 
οἵ 115 ἀδνεϊορπηθηΐβ8) ἀπά Ῥεσαπῆς ἴπε6 ραγεηΐ οἵ Ταϊπιιάϊς {π|44]5π|, ννεγεαβ ἀροοαϊγρίϊς [πα ΄5πὶ 
ἀενεϊορεα ποῖα πα τῆοσγα πε δροσαϊυρίϊς, ἰ. εὲ. ργορπεῖίς, εἰθπηεπί, αηα ἴῃ {πε Ρίοςθϑϑ οδπὶς ἴο 
ΤΕΟΟΡΏΪΖΕ, 845 ἴῃ 4 ΕΖια, {πε ᾿ηδάδηυδον οὗ {ἢ Τ1ανν ἴον ϑαϊνδίίοη. Ετσγοπῃ {Πἰ5 [Ὁ [Ὁ]]ονν5 {παΐ 1ΠῸ 
]πἀδίδεη παξ βυγνὶνεα τῃς ἀεδίγιοξίοη οἵ [ῃ6 ΤΕ πΊρ]ε, θείΐπρ' αἰπηοϑὲ νυ ΠΟ] γ Βεγεῖε οἵ {πε ἀροοαϊγρίϊς 
νηρ ΜΠΙοῃ Πδα Ραᾳϑβεα ονεῦ ἱπῖο (γί βϑιαπιέν, ννὰ5 ποῖ {ἢ βαπι8 85 {πε Τα αίϑγη οὗ δῇ θαυ] εν ἡαΐο. 
Βείογε Α. Ὁ. 79 }πιἀαίϑγη ννὰ5 ἃ ΟΠυγο ΠΠ πιδην ραγίίεβ : τεῦ Α. Ὁ. 70 ἐπε Ἰερα]ϑεῖς ραγίν βιιοςεεάεά 
ἴῃ ΒΡ ΓΕβϑίηρ᾽ [15 γίνα 5, ἀη ἃ 50 [π4415π| θεσατης ἰπ [15 Ἐββεηξία 5 ἃ ϑεςί. [Ι͂π πιοάεγη {{π|65 [πι4αΐἴϑγη 
5 βίγινίησ ἴο γεοονεσ {πε Πρεγίν οἵ ργορμεϑνίηρ. 

1 Οπε οὔ Πα εἰεπηθηῖβ Πδὲ σοπίγ αϊεα το ἘΠ15 Τεσορη! ΙΟἢ ννὰβ {πὸ Ἰἀθπιβοαίίοη οὗ {πΠῸ 1νν ἀπα ΝΥ ’Ισάοπι. ΤῊΪς 
15. ΑΙγεβ αν 8ῃ ΔΟσΟΠΊρ]5Π 64 ἴδοϊ ἴῃ ἴτας ῃ, ἘΠΟῸΡῊ 1 Παά Ῥτόραῦ]ν θθθη Ἰοηβ ἃ οὐτγεης Βα ϊεῖ: ορ. χὶχ. 1ο, χχίν. 23: 
568Ὲ νο]. '. 305 534. Βυϊΐ [6 πιοβὲ δΌβοϊαίε δβϑβϑεσγίίοῃ οἵ {ΠπῸ Ξργεπηδου δηα δνευδϑιϊ 655 οὐ [ῃ6 Τνἂνν ἴῃ ρτα- (τι ϑιίδῃ 
7. ἀΑἴ5πὶ 15 ἴο θῈ ἰουπά ἴῃ [1}0}1665. ὅ6ε [15 νοἱ]., 1 54. 

5. Τῇδ [ἂνν ἰ5 ποῖ τηϑπιὶοηβα ἐνεῃ οηςδ ἴῃ ἴπ6 στοαὶ Ναὸν Τ᾽ αβδίατπεης Αροσδῖυρβα. 

ΝΙ 



ΙΝΤΕΘΌΘΓΤΙΟΝ Τὸ ΝΟΌΜΕ Ἢ 

ὁ 2. ετυίτά ἀροταϊγριίς ας ὅδοη αἰτυαγς ῥοομαογιγηιοιις ἤγοηε 116 ἐλίγαϊ εοηζμγγ Β.Ο. ογιτυαγας. 715 

φεομαονγηεν ἄμε ἰο ἐλὲ αὐοοίμίο σεῤγϑήηαςν οΓ “16 ἢ ατυ, τυλίολ ἰοῦ πιο γοΟῦΡῈ 2ον φγοῤίσεγν. 1776 

γοῤλείίς τρίγι: καϑιγιοῦ οῤεγιγν) ἀἰεείαγε {1567 17: σιααίςη σαυε ὧν α ὠὀγεαεΐ το 17 αἰηικαῖῖε 

μα αϊδηη. 

Αρορσαϊνρίϊς ννουκβ νυυίεῖεη Ῥείογα ἐπ {Π|γὰ σαπίαγν Β.0. νοῦς ποῖ ρβειαοηυπΊίοιιβ. Το 6] 15 

ΡοΙΒαρ5 {πῸ Ἰαΐεϑξ δροσδὶ γριϊδε ἴῃ της ΟἹὰ Ταεβίατηεηϊς ννῆοβα ὑνοσκ ννγὰ5 ποῖ ρβειδοηγπῖουβ. Βα 

Ζςςοῇ. ἰχ- χὶν απὰ [βϑαϊδῃ χχῖν-- αν ---ποῖ ἴο 5ρεαὶς οἵ οἵπεοῦ Ἰαΐεν δά! οη5 ἴο {Π6 θδιει ργορποίϑ--- 

νοῦς ἴῃ 411 ργόραθ ἐν Ρβουάοηνπῆοιι5. ΑἹ 4}1 Ἔνεηΐβ, ΠΌπι {ΠῸ {Π|τα σεπίαγν 1. 0. οηνναγ5. ἀροοδ- 

Ιν  ἵῖς Βα5. αἰνναν5 θβεὴ ρβϑειάοηνπῖουβ ἰὴ [πᾶ αῖϑπη. Οἡ 1ῃς οἴπεῦ Παηά ἴῃ (τ ϑεδηϊέν, ἴογ [ῃς ἢγϑὶ 

σοηξυν δ δην ταΐθ, ἀροσαὶ νυ ρίϊο σεαβεά ἴο ΡῈ ρϑευάοην ποι, πὰ τῃς. 56 ΕΓ σδηλς ἰογνναγά ἴῃ 5 ον η 

Ρεύδοη. ΟΥὨ {Ππ686 βίταησε δηά ςοηβίοίίηρ Ρῃμεποπῆεπηα Ἐχρ᾽αηδίίοηβ παν θεεη δαναηςεα ὈΥΐ νδ οι 5 

ΞΟΠ οΪαῖθ, ἀπα {πε Ἰαΐϊεϑὲ ὃν απηκεαὶ, Ρὰΐ {πεν ἀγα 411 ραγί] οὐ ἱπαάεηιδίθε. πε ρῥγεβεηΐ ννυγιζεῦ 

5. οὗ ορίπίοη παῖ ἢ6 [58 αὐγινεὰ αἱ δὴ Πυροίμεϑῖβ ΠΟ νν}}} δαὶ ϑῦν 411 [ἢς σοπαϊτίοη5 οὗ {πε 

ΡΓΟΡΙ 6 Π,. 

Ν ε Πᾶνὸ αἰτοδάν δἀνεγίεα ἴο {πε ίαοϊ {παῖ ἴῃ {πῸ {Π|γὰ σεπίαγν Β. 6. [Π6 Τίὰνν Πδὰ σους ἴο Ὀὲ 

ςοποοϊνοα 45 πε ἤπα] απα βιργεπηα γεναϊδίίοη οἵ αοα. ΔΠεη οποα [15 ἰάδα οἵ δὴ ἰηϑρίγεα Τἂνν--- 
αἀεσααῖς, ᾿Π[4]}Π|0]6, πα νδ] ἃ [όγ 811] εἰπι6--Παὰ Ῥεοοπης ἂη δοςερίεα ἀορπηᾶ οἵ [αἰ5Π1, 45 ἴξ Ῥεσαπια 

ἴῃ ἴΠ6 ροϑβί- ἔχης ρεγοά, ἐπθύε ννὰβ ΠῸ ἰοηροΥ ΓΟΟΠῚ [οΥ ᾿ἱηΠἀδρεηάεηΐ ταργεϑεηΐαίινεβ οἵ οὐ ἀρρεδγίησ 

Βεΐοτε πηθῃ, 500 ἢ 45 {πε ρύς- ΧΙ ργορῃεῖβ. ἀοά ἢδ6, ἀοοογάϊηρ ἴο (ῃε οἤῆοϊα] ἰεδομεῖβ οὗ {πε 
ΟΠυτοῃ, Βροόκεὴ Ηἰβ ἰαϑὲ δηα ἤηδ] ννογὰ {πγουρἢ ἴῃς Τιανν; ἀπά νῆεη {πε Πορα ννὰ5 Ἔεχργεββεα {παξ ἴῃ 

{πε σοπλῖηρ ρὲ ἃ ΡΙορΡοΐ νν1}} ασίϑε, ἢ ννὰβ. οὔἱν σοποαῖνεα 85 οὔα ννῆοβε ἴδϑὶς ννὰβ ἴο ἀεοίάε 4165- 

τίοη5 οὗ τἰζαδὶ οὐ ΡΥ ΒΕ ]ν ϑασσαβϑίοῃ, οὐ ἱεραὶ ᾿πεγργείδίοη ἴῃ ἀσοογάδηοα ΜΠ ἰῃς 1νν. ὙΠὰβ ἴῃ 

1: Μδος. ἵν. 46 τῃε βοἴοπεβ οἵ {πε ἀςεῇ]εα αἱΐαν οἵ Ρυτηϊ-οἤεγίηρ νετα ἴο ΡῈ ρας αϑιάς 1111 ἃ ργορμεῖ 
ΑΥΌ56, ΔΠ4 5] ΠΉΠΑΥ]ν ἴῃ χῖν. 41 (οἴ. ἴχ. 27) {πε ὨΙρἢ-ὈτΙ εϑίΠποοά οἵ ϑιπίοη ννὰ5 ἴο θῈ ρύονβϑ οθδἢ ν δοκηον- 
Ιεάσεα 1Π] ἃ ργορῃεὶῖ αἵόϑβο, ννῆο σουἹᾷ ἀξοίάα οἡ {πΠῸ νδ] αν οὗ Πῖ5 ΠΙσῃ-Ρ δ ποοά. ἊΑσσογαϊηρὶν 

1ῃ6 ἢτϑί ἰαοΐ ννεὲ αἴξ ἴο γεσορῃΐζε 5, ἰμδΐ ἔγοπ ἴῃς {ἰπ|6 οὗ ἘζΖια δηὰ Νεβεπλίδῃ Ζζς ζατν ἄας 7:0 

ογιίγ αδοηηεαὶ 16 7ογιοίογις ο7 1ἦ6 αιεῖογιέ ῤγ6-.Ε χης ῥγοῤἠείς, μέ 1: ας αἶδο, 59 αν ἂϑ 1: ἰᾷγ 172. 115 

2οτυεγ, τπαασ ἐΐε γευΐϊναί 97, σμεΐ ῥγοῤίσεγ απ 1ηηηῤρῥοσϑεδιζιγ. ὍὙΤῊΘ ργορμεὶ ψῆο ᾿ἰϑϑθεα ἃ ΡΙΌΡΠΕΟΥ 

ὈΠΩΘΙ ΠῚ5 οὐνὴ ΠΑΠΊΕ αἴζογ {πε {ἰπ|Ὲὰ οὗ ἘΖα δπὰ Νεθιηϊδῃ σου]α ποῖ Ἔχρεοῖ ἃ πεατγίηρ ᾿η1655 ἢἰ5 
ΡΙΟΡἤΘον Παά {πε ἱπιργιπηαΐυγ οὗ {πε 1,ανν.} 

ΤῊΙ5 15 Ἄχδοῖϊν {πΠς νίονν οἵ {Π6 ΝΡ ίηϊς βομοΐαῖθ. ΤὨὶ παν ἰδισῃξ δὲ νμεγεδβ {πΠῸ Ρτορμείβ 

Δη4 Ἡδρίοσταρπμα νν1}}] τη [Πς6 αΐαγα σθαβε ἴο θ6, ἴου {πούε 15. ποϊῃϊὴρ ἴῃ {Ππεπὶ ννῃϊοἢ 15 ποΐ βιισσεϑβίεα 

ἴῃ ἴηΠ6 Τὰν (7εγ. Μερ. 70 4), [ῃς 1ὰνν 1{561 τννουἹὰ επάσυγε ἴογ ἐνοσ (Τδηϊξ 9 4); δηὰ {μαὶ “την 

ΡΓορἢεΐῖ ννῆο αἴϊζειηρίβα ἴο δππὰ] οἠς οἵ 115 ἰανν8 νου] θῈ6 ρυηίϑηθα Ὀν ἀεαίπ᾿ (Τοβερῆῇ. χίν. 12), 

Δ η4 {Παΐ “ ΠουΡἢ 41} πηδηκίηα 5Που] 4 σογηθίηε, {παν σου] ποῖ ΡΟ] 158 οπς γοά οὗ [τ᾿ ((δηΐ. Κα. ν. τα; 
Τ,εν. Κ. χίχ ; Ναυη). Κι. χνὶ!, δις.). (3566 7ετυζεΐ Ἔπεγε. χὶϊ. το.) 

1 15. πονν οἰβαγ, 1 ἘΠΙηΚ, {παΐ ἔγοπὶ ΝΕ οπλαἢ᾽5 τἰπηα οηνναγά ΡΙΌρἤεον σου]ὰ ποῖ σαΐῃ ἃ πεαγίηρ, 

ννΠοῖΠοῦ ἴΠ6 ΡτΌρἤεοΥν ννὰ5 σεπιίης---ἰΠαΐ 15, Δρρεαγεα ὑπάογ ἴῃς παπΊς οὗἉ [5 δοΐιι] δυΐμου-τοῦ ννα5 

ἉΠΟΥ͂ ΠΊΟΙΙ5, τἢ]655 1 τνὰ8 δοσαρίαθϊα ἴῃ {πε αγθβ οἵ πε 1,ὰνν. Ἐτοπὶ {πε οἶα55 οἵ σεπυΐηε δηά 
ΔΏΟΠΥ ΠΊΟΙΙ5 νΟΥΚΚ5 να Ρᾶ55 οἡ ἴο ἴῃς {Π|γὰ αἰϊνίϑίοη, ἴπΠ6 ρβϑευαοηνπηοιιβ. ὙΠΕΙῈ αα δἵ 4}}] ἐνθηΐβ ἔννο 

οἵ τῃεπὶ ἴῃ τ ΟΙἹα Τεβίαπηεηΐ, Επο]δϑαϑίθϑ αηπὰ ᾿θδηΐεὶ. ΔΊ τς [οὐπιεῖ να παν δῖα ἢ σοΠςσοΊ. 

Βυῖ Πονν γα ννε ἴο Ἔβχρίαίῃ ἔπ ρβθιάοηνγῖν οἵ Ἰδηΐο] ἀπα {πς οἴπεῖ ἀροσαὶυρίϊς ννογκβ οὗ {πε βεοοῃά 
σΘηζΟΓΥ Β. Ο., 510 ἢ 85 ΕηοΟΝ, [Ὀ01|6 65, απ ἴῃ Ταβίαπηεηΐβ οἵ ἴῃς ΧΙ Ῥαίγίασομῃβῦ Τῆΐβ ρῥβειάο- 
ὨΥΤΪ ἐν ἢα5 ἰγοδάγ ἴῃ ρα θβθὴ εχρ]αἰπεά. ὍὙΠδβε ἀροςαὶγρίϊϑίβ ἀο ποῖ πηθγεὶυ τορϑαΐ {πε οἱ {παῖ ῃ5, 
ὙΠ ἢ ἴῃ 50 ΤΊΔΩΥ οα865 δα Ὀδοοπηα {Π6 πλεῦα ΒΒ ΡΟ] εἰ ἢ5 οὗ ἃ ρειγιῆεα οὐἱποάοχυ, ἴπῈν ποῖ οἠἱν 
ΤΠ] εηροα τηδην οἵ {πε οὐ ποάοχ νίεννβϑ οἵ {Π6 {ἰπ]6ὰ δηὰ σοπάςπιπθα {ποπὶ, θὰ πον 4]50 οαγτί θα 

. ἦ Νὰν ποτε, δοοογάϊηρ ἴο Ζεοἢ. χὶϊ!. 1- 5 (α Ιαΐς ὑνουκ νυυϊτεη ἔτοπὶ {πὶ ῬΥ θα ν βἰαπάροϊηι), ᾿ξ ἃ πιὰ ἀδοϊατεὰ 
ΠΙΠΊ5Ε]Γ το Ὀ6 ἃ Ρτόρῆθι ΗΪ5 δῖ μευ δ πα ἨΪ5 πηοῖ θυ να ἴο ρυΐ Ὠἰπὶ ἴο ἀβαίῃ. ΒΥ βυςἣ ἀγαβιϊς πηβᾶβισαθ ΡΥΟΡΉΘΟΥ͂ ννᾶ5 
ἀτίνεη ἑοσίἢ ἔτοτη της ὕόβοπι οὗ ᾿πἀαἴβηι, απ Πὰ5 πενεῦ βίηοα Ὀθθπ βυβετγεά τὸ τεῖυση. ὙΠῸ ἰδϑὶς οἵ Ἰεδάϊηρ {πε ῬΘΟΡΙῈ 
ἸΏ1Ὸ ΤΊΟΤΘ ΒΡ ᾿ΓΙ[.4] σΟΠΟΘΡ ΪΟη5, ΑἸἾ Κα ἃ5 γοϑαγάβ τπῸ ρυθβϑηΐ Πἰΐς ἀηα τῃαΐ Ὡς ἢ 5 ἴο οοιηθ, ἀθνοϊνοὰ ποηοθίοσι ἢ θα 
ἈΡΟσΔΙγρίϊς, ἀηὰ τῃΐ ἃ Ῥβειἀοηγιηοιβ ἃροςδγρίϊα. 

νὶ 



ἸΝΤΕΈΘΘΘΘΤΙΘΝ ΦΘ ΘΕ, 1 

(ογιυνατά {πε τενεϊδίίοη οἵ (οά ἴῃ {πε ργοϑίηςεβ οἵ τγε]!σίοη, εἴῃϊοβ, απ Ἂϑοπαίοίοσνυ. Αραϊηβί {πε 

τεοθρίοῃ οὗ βις ἢ [ΓἘ5ἢ [αι δηά ἐγαῖῃ [ΠεῈ Τ αν βιοοα ἴπη {ΠῈ ννᾶγν, 1ιπη1655 16 θοοῖκβ σοπίδίπίηρ ἘΠ6Πὴ 
σατηα ππάεγ ἐπε δερὶβ οὗ σεγίδίη σύεαΐ Πα ΠΊ65 ἰη πε ραϑί. Ασαϊηβί {πε οἰαίπια δηα δας ποῦν οἵ σα ἢ 

παηη65 ἴῃς οἴῆοίαὶ τεργεϑεηΐαίίνεϑ οἵ ἔπε Τιανν ψνετα ἢ ραιί γεαάποεα ἴο 51|6ηςα, δ 411] ενε 5 ἴῃ {πε σα5ε 

οὔ {πε Βοοῖζ. οἵ 1)4ηϊε]. Βαϊ {παῖε 15 ἀποίμευ σγοιηα (ογ τ[Π6 δάἀορίίϊοη οἵ ρβειάοην πιϊῖν, απ νν θη 

ννε σοι Ϊη6 [ἃ ψΠΠ {Ππ δυξοογαςον οἰαϊ πη πα εχεγοϊβεα Ὀν πες Τιανν νγε πᾶνε ἔπε στουπαδβ ίοσ νν Ϊο ἢ 

νν6 δῖ6 ἴῃ βϑαίοῆ. 715 βεοοηα σγοιηά 15 {Π6 [ογπηαίϊίοη οἵ πε {ῃγεείοϊα (απο οἵ πε Τὰν, {πε 

Ῥτορῇεῖς, δηὰ {πε Ἡ ρίοσγαρῃα. Βείογα {πε ἰουπηδίίοη οἵ {πε ργορῃείίς (ἤθη ΔΠοΟΠΥΠΊΟΙ5 ΡΥο ΡΠ είς 

τ ησ5. σου] σαίη σαςΓε πον δηα δοσερίδηςος οὐ ἴῃ σγοιηα οἵ {πεῖν ᾿ηπεγεηΐ νου, θα ἤθη οησα 

1πῈ Ῥιορπείϊς (απο ννὰ5 οἱοϑεά, πὸ Ροοϊς οἵ ἃ ριόρπείίο οπαγδοίεγ σου] σαί σδποηϊζαίίοη ἃ5 5π0ῇ. 

Νον {πε ςοἸ]]εςξίοη οἵ ἴῃς Ῥγορῃμεῖβ εχ βία ργεϊίν πλιοῇ ἴῃ 115 ργεβεηΐ ἰογπι ρου 2οο Β.6., πΠοΟῸΡἢ 

ΔἸ οη5 τῆν ἢᾶνε Ὀεεη πηδάς ἴο Ηοβαα, ἰβαίδῃ, αηα Ζεοπατγίδῃ, δζο., Βα Ὀβεαιθηὶν ἴο ἐπαΐ ἀαΐε. [πἴο 
ἴῃς ΗἩδρίορσγαρῃα ψεγε γεοεϊνεά 411 θοΟΚΒ οἵ ἃ τε]ρίοιιβ σμαγαςίαι, οἵ ννῃϊο ἢ {πε ἀδίε ννὰβ Ὀε]θνεά ἴο 

σῸ Ὀδοῖ 45 δι 85 ἴο {πε {{π|6ὲ οἵ ΕΖγα. Το {Π15 {πιγά αἰνίβίοη οἵ ἴῃς (αποη Ῥοοκ5 ψνεγα δα πηεα 

ἄοννῃ ἴο Α.Ὁ. τοῦ, απά {πε ἰαϑὲ νγεῖε (δπίίοϊεβ, Εςοϊεϑίαϑίες, απ Ἐϑέηεσ. δηΐοὶ ννὰ5 δα της ἰο 

1Π15 {Ππ|γὰ (αποη αἵ βοπλε ρεγοα ἴῃ {πε βεσοηα σεηζαγν Β.6. 
ΤΔηΐεὶ ννα5 δα πη! τεα ἱπίο ἔπε (δποη 1 ἴῃς Ὀε] εἴ {πδξ 1 ννὰβ5 τε Ὀν τῆς αποίοηξ ννογίῃν οἵ 

1παξ παῖηε; πὲ ποῖ δπιοησ ἴῃς Ῥιορῃείβ, ον ἴῃς ρύορπείῖς (ὑδῆοη ννὰ5 οἱοβεά, θυΐ δπηοηρσ ἴΠε 

Ἡδρίοσταρθα. Τῇῆε ἐχαπρὶε οἵ Δ η16] ννὰ5. [ο]οννεα Ὀν }Θνν]5ἢ ἀροσαϊνρίῖς ἄἀοννῃ ἴο {πΠ6 {π᾿γίβεητῃ 

ςεπίυτν Α.Ὁ. [Ιἰ νὰ ρϑειάοηνπῆοιιϑ ΔπΠ4 ταπιαῖηθα Ρϑευάοηντηοιιϑ; ἴογ ἴῃ86 Τιανν ννὰβ8. 5ῈΡΓΕΠΊΟ, 

Ἰηϑρ γί ννὰ5 οἤῆςο δ} 1ν πε] το θὲ ἀεδδά, αηὰ {πεῸ (δηῆοη ννὰ5 οἱἰοϑδεά. Μοιξονεῦ, 4}1} {πΠῈῸ στεαΐ [ενν!5ἢ 

ΔΡΟσΑΪνΡϑα5 ννῃ] ἢ ννεγα νυγττεη Ὀείογε Α. Ὁ. 10, δη4 νν σῇ σατγίεα οἡ ἴῃς τηνϑίϊοδὶ δηα βρί για] 5146 

οὗ τε] ρίοη 85 ορροβεά ἴο {πε Ἰεσαϊ ϑεῖς, ᾿ υἀ]αἰϑπὴ ἀγΟρΡρΘα ἀπ Ῥαπηδα αἰζεν [15 θγεαοῇ ννἢ (ΟΠ τ 5- 

τἰαηϊέν, 1151 45 ἴ ἀγορραεά δηά Ῥαηηθα τς ἀτεεὶς ἰγαηϑίδίίοη οἱ ἴῃς ΟἹ Ταϑίαπιεπί. ἹΠπεεαροη 

Τιορα θα θϑοαπιε ἀρβοϊαξε, ἀπ ἀεξογπηίηθα Παποείουε ῃ ἐπ οπαγαοίεῦ οὐ [ἀαἴβπι. Αροοσαϊνρίϊο, 

ΠΙΟἢ Πα δχογοϊβεα ἃ ἀεϊεγπηίηίηρ ἱπῆἤπιεησε ἴῃ πιδην οἵ {πε σγεαΐ ογίβϑεβ. οἵ {Π6 παίΐοῃ, δηὰ ἢδα 

σίνεη ΙΓ ἴο δηα ϑῃαρεά {πε ἢϊσῃμεν ἱπεοϊοσν οἵ Τά αἰ5π), ννγὰ5 ἀγίνεη τοπὴ [15 ροϑίζίοη οἵ 

βεοοπάδγν δυϊμοιίεν, πα οἰἔπεῦ Βαπίβῃθα δρϑοϊ εν οὐ τεϊοσαίθα ΠΟΙ ν ἱπίο τμ6 Ῥοϊκκρτοιπά. 

Ονϊηρ ἴο 15 ἰαοὶ 7 ενν]ϑἢ βοοϊαῦβ {κὸ [οϑὲ ἀπ (ταρίζ πανε ἀδηϊεα ἐς στιεαΐ οἰσπίβοδηςε οἵ 

ΔΡοσαΙυρίϊς ἴῃ [πα αΐϑη. Βυΐ {Π|5 ὈΪ απ ογ 15 ανεῦν ἄδν Ὀεοογηΐϊηρ πιοῦε ἱπΊροϑϑίθ]α, ἀπ πον νγα 

Πηά {Πδΐ }ενν 8} βομοϊαῦβ {κὸ Βυξίεηνίεβεῦ ()7} τοῖσδ Ε τιογε. ᾿. 676) πλαϊηΐαίπ ἐΠπαΐ ἴΠ6 σουγασα δηά 

Ρεγβίβίεπου. οὗ τῃς [εν ἴπ {πεῖν (ἈΠ, {πεῖγ ᾿πἀοπη τα ]Ὲ Πορα ἀπάδι ρεϑεοιείοη, ἐμπεῖγ βοούη οὗ 

ἀεαίῃ, ννεῦε 411 πουγϑῃεα Ὀν ἀροοδὶνρίϊς ἔγοπι [ῃς {ἰπ|65 οἵ ἴη6 Μδοσαῦθεαβ ἄονη ἴο {Π6 {Πίτβαπίῃ 
σεηΐιτν Α.Ὁ. “πε ἀδγκεγ [Π6 ργεβϑεηΐ σύανν .. . [Π6 πηούε εαροῦν 14 {πεῖν πλϊπ 5. τὰγη ἴο {πε 
σοπηίογε οἤεγεα Ὀν δροσαϊγρίϊο ῥγοπηῖϑεβ, ϑνϊοἢ ργεαϊςιεα {π6 επά οἔἉ {πεῖν σα ἤεγίησ απα ἐπε ἄδννῃ 

οἵ {πεῖν ἀε]νεν. 

ΑΙἹΙ Τενν ϑῇ ἀροσαῖνρϑαϑ, ἐπεγείογε, ἔγομ 20Ὸ Β.6. οηνναι 8. ννεύε οἵ πεοβϑϑίν ρϑειοηνηιοιις 1 

{πεν βουρῃξ ἴο Ἔχϑίοίϑε δὴν τε] ἱπἤπεησε οἡ {πὲ παίίοη ; [ογ {ῃε6Ὲ 1 ανν νγὰβ. Ἔνειυ τίη, Βα] οΓ ἴῃ 

ἱπϑρίγαίοη ννὰ5 ἀεδα δπιοηρϑί {Παπὶ, απ {πεῖν (ηοη νν85 οἱ οβαά. 

δ. 4. 7616 οἰλίσαὶ ααναρος 17: Ἅμα 51. 

ῬγΙόΌΡἤεον Πα5 αἶννανβ Ὀθεη γτεοοσηϊζεά 85 {πε σγεαΐεϑε εἴῃιοαὶ ἔογοα ἴῃ {Πς6 δηοίεηϊ ννουἹ. ὅϑυοῇ 

459 νγὰ5 δροσαίγρίϊίς ἴῃ 1[5 εἰπε, δηα γεῖΐῖ δῇ αἰΐεπηρὲ 85 γεοεπῖν θεθη πηδήάς Ὀν δάναπορα ΠΡ εγ8]5 
ἴο αἰ εγεπίαίε ργορῆεον δηα δροοαϊνρίίς οὴ {πε στοιηά {παΐ Δροσαὶνρίϊς δηα εἰ ῖςϑ αἰ αἰβιϊποΐ, αηὰ 
1Πδῖ εἴμῖς5 αὐα ἔπε Κεύηεὶ απ ἀροσαϊνρίῖς {π6 5 Κ ΠΟ ΟΠ γι βείαηιν 5η6α θη ἰξ σεαβεα ἴο πεβά 
ἴτ, ον δὴν βοῆοϊαι ΨῃΟ ννᾶβ5 γεβ!ν δοηιδίηίεα τυ ἰῃςῈ ἰεχίβ σοι] πλάκα βοῇ ἃ βἰαϊεγηεπί 
Ι ςαηηοΐ ππαδγβίδηα. Αροςαϊγρίϊς ννὰ58 Ἔβϑεπεῖα }}ν εἴς]. Τὸ υ86 {Π6 τηϊχεά πχεΐαρμοτν οἵ δῖ. Ῥδαὶ], 

1 ννὰ5 τοοϊεα δηά στοιιηάεά ἴῃ εἴῃϊςβ, αηά {Ππαΐ δὴ εἰς θαβεά οἡ {πες βϑϑεηξίαὶ τἰρῃϊεοιιϑηθβ55 οἵ αοά. 

1 566 Υ “ϑελαίοίοργ3, ΡΌὉ. 193-20. 

ΙΧ 



ΙΝΤΕΘΟΌΠΠΟΤΙΟΝ ΤΟ ΘΕΌ. 

Ιπ Ἔνογν οτίϑίβ οὗ ἴῃς υνου] 5. ῃἰδίογυ, ψγῃθη {ΠῸ σοοα σαι56 ννὰ5 ονεγί ῃιόννῃ ἀπά {πε δά {γππρῃδηΐ, 
[5 ἰηϑίϑίθπιὶ ἀθπιαηα ννὰ5 νοῦ: “5411 ποῖ 1ῃς πᾶσο οἵ 411 {π6 δαγίῃ ἀο τίρῃιϑ᾽ δηὰ [15 ὑποοπη- 

Ρτοπηϊϑίπρ' ορεἰΠΊ 5ΠῚ, [5 ἀπσοπα θα] [δ ἀπά ογ {Πα πτοϑὲ ονθύνν ΠΕ] πλίηρ ἀἰβαϑίογϑ, ννα8 : " ἀοά γείρῃϑ8, 
απὰ σὶρ θουβηο55 5411 αἱ εἰπηαῖεὶγ ργαν δι]. 

ΤῊς εἰ ΐσαὶ εἰοπιεπε 5 1πΠῸ Πιηἀαπηοηίΐαδὶ 6] επιεηΐ ἴῃ {πε οΠϊο θοοΟΚΘβ οἵ {Π15 1 αγαΐαγα Δί εἰβα 
Βυΐ δὴ ἱποχριυρπαῦο 5εηβ86 οἵ ἔτ απὰ ἀαΐγ ἴο {γαῖῃ ᾿πϑρίγε [6 γαίαβαὶ οἵ 1Π6 ἴῆγεα οἽμ ]άγεη ἴῃ 

Τ)δηΐεὶ το [4}] ἀἄοννπ απ ννοσβῃΐρ {ΠῸ ἱπιαρα ἐπαΐ {πῸ Κίηρ μδά δεῖ υὃρῦῷ ΔνΠεη ἰ(ῃς Κίησ ἀεπιδηάϑ: 

ἌΜοΟ ἴ5 παι (οὐ {πΠαΐ 584}} ἀ εἰ νοῦ γουῦ οἷ οὗ πιν Παπάς δ᾽ τηαικ [Π6 5ρ!οπαϊά Πιεγοίϑηι οἵ {πεῖν γερὶν : 

“ἼΠΟτο 5 ἃ αοα ννΝΠοπΠΊ 'νῈ βεῖνε Ψῆὴο 15 Δ0]6 ἴο ἀε]ῖνοῦ ι.5 ἔγοπὶ ἴΠ6 θυγηΐηρσ Ποῦ ἔαγπαςο, ἀπά Ηδ νν}} 

ἀεἰϊνρου τι οὐἱ οἵ τὴν Ββαηά, Ο Κίηρ. Βαῖΐ 1{ ποῖ, Β6 1 Κποννῃ υηΐο {Π66, Ο Κίηρ, ἔπαΐ νν8 νν1}} ποΐ βεῖνε 
τῆν σοάϑβ, Πού ὑγοῦβῃρ {Πς σοϊάδη ἱπιαρα ννῃϊοἢ ἵποιι Παϑβί δϑὲ ἀρ ({|. 17 544:). 

Νον ἰεΐ υ5 ἔπτη ἴο {πΠῸ ἀρορσα]νρίϊς ΡοοΚΚ5 ουίϑιάς {πε (ἀποη. 
ΝΥ Βαΐ δὴ Ἴεχργεϑϑῖνα εἰ ῃ!ςαὶ βἰαϊετηθηΐς ἰ5 {Ππαΐ ἴῃ [π|01|665 (Χχί. 22) δα ἀγεβϑεα ἴο [5086] ! 

“Βενναῦε ἰδϑῖ (ποι νναὶκ ἴῃ {πεῖν αν 8 
Απά ἱἰγεδά ἱπ {πεῖγ ρϑίῃ8, 
Απά 5ἰη ἃ βἰπ ππίο ἀθδίῃ δραϊηϑί ἐπε Μοβί ΗΙρῇ ἀοά, 
Απὰά 90 Ης αεϊϊνει {πες θαοκ ἀραίΐη ἱπίο {Πς στὶρ οὗ ἴῃν {ταηβογεϑβίοη. 

Οσ, τυτηΐηρ ἴο ἃ αἰεγεπί {Πεπλα, ἰεΐ τι5 πδαῦ νν παῖ ἴπ6 Ταβίαπιθηΐβ οἵ ἰῆε ΧἼΙ] Ῥαϊίγίαγο 5 βὰν οἵ 
{πε [δ Π{ὰ] ἀοεαῦ οἵ {πὸ ννογὰ οἵ ἀοά: 

“Ἐνετῖν τῆηδη {παΐ Κηοννεῖῃ {π6 ἰανν οἵ {πε Τ,ογὰ 5141} θς ποποιιεά, 
Απὰ 5}4}] ποΐ ΡῈ ἃ βίγαηρσει νυν! Παγθοανει ἢς σοείῃ.... 
Εὸγ ἱποιρῇ πεσε ΡῈ ἃ ἰεδάϊπρ ᾿πΐο σαρίϊνίν, 
Απά οἴτε5 δηα απ 5 θὲ ἀεϑβίγογεα, 
Απα ροϊ]ὰ δηᾷ β|νεῦ δπα ὄνεῖν ροϑβϑεβϑϑίοη ρεγίβῃ, 
ΤΠς νυ βάοπ οἵ {ΠῸ ννῖβα σδῇ ποιρῆξ ἰαϊκο ἀννᾶν, 
ϑᾶνε {Π6 1 Π4Π655 οὗ πηροα] 1Π655, 
Οτἷἵ {πε σδ]]οιιθηαβ5 ({Παξ σοπΊ695) οἵ 5ἴη... .. 
Ἐνεη ᾿ΔπΊοπρ᾽ 5 ἘΠ 6 ΠΊ165 5Π4]] νυϊβάοπι 6 ἃ βίογυ το Πἰπι, 
Απά ἴῃ ἃ βἴγαηρε σοππίγν ἃ [αι Πει]δηά, 
Απά ἴῃ ἴῃς πιίάϑε οἵ ἔοεϑ 5841] ρύονε δ {6 πα. 

(Ππ Εν ἘΠ: 5.7 δ.) 

Οὐ ἀρδίῃ, ἴῃ.  Εποςοῇ (ΧΠΠ1. 2--9): Δ.5 οὔα γϑᾶγ 5 πηογα ποποιγαῦϊα ἐπδπ ποίου, 50 5 οπα πιδῇ 
τηοτ6 ΠΟΠΟΙΓΑΌ]Ὲ {απ ἀποίμοι. ΤῊΪ5 πιᾶῃ οἡ δοσοιιηΐ οἵ Πανίπρ' ροβϑεϑϑίοηβ, {μὲ πηδῃ οη δοςοιπηξ οὗ 
1π6 νυβάοπι οὗ ἰῃς Πραγί, ἀποίμεῦ οἡ δοσοιηῖ οἵ τιηἀεγϑίαπαϊηρ, ἀποῖῃογ οη δοσοιπέ οὗἉ ρυτγίεν, ἀποίμεῦ 
οἡ δοροιπί οὗ βίγεηρίῃ .. .. θυϊ Ἰεῖ ἴὲ θὲ πεαγὰ Ἄνεύγνμογε; ποῦ ἰ5 ποπα στεαῖεγ ἔπαη πα {παῖ 
(εαγεῖῃ αοά. 

ΟτΥ ἀραίῃ, γῆ ἴῃς ἃροςδὶνρίϊϑε ϑὰγϑ οἵ {π6Ὲ πποδαβίησ βεγνίος οἵ δῇ ογάευ οὔ πεανθηὶν Βεΐηρϑ: 
“ἼΠΕΥ τοϑί ποί ἄδυ ποῦ πἰσῃΐ ; οσ ππηΐο Ππατη ἐμαηκορίνίπρ ἰ5 ταϑί. 

ΤΠοτο ἀγα ΠαμΊθο 1655 οἵ ΠΕ ραβϑαρ 5 5Βῃονίηρ ἴΠ6 πιοῦαὶ ἀδρίῃ ἀπ ἱπιναγάπεϑϑ οὗ ἘΠῖ5 Πτογαίαγα: 
ΔΝ δΐ ποθ]εῦ δάνίςς σου] τῆς Βεϑί εἰ ῃῖσαὶ (ἢ γί ϑείαη ἔεδοῆοῦ σῖνε ἴο ἃ ἀείεαϊεα τγῖναὶ ἐπα {μϊ5: “1 ἃ 
πηδῃ 8 ῬΓοβρεγεά Βεγομηά νοι, ἀο ποῖ θὲ νεχεά, διιῖ ὄἄνθῆ πᾶνε γεσοῦγβθε ππίο ργαγοῦ οἡ ἢΐβ θεμδὶῇ, 
παῖ ἢς πᾶν θῈ ργοβρεγεὰ ἴο ἴῃς ἢ1]1᾿ (Τ. (δά νἱϊ. 1)} Οὖέ ἀραίη : "ΤΠ δὴν πιδῃ ββεκείῃ ἴο ἀο εν]! 
ὑΠῖο γοιι, 40. Πἰπὶ ἃ σοΟά ἔπτη, ἀπ ργὰν ἰοῦ Ὠίτη, ἀπα 50 ἔγοπῇ 411 ον] γε 584}1 θὲ τεάεεπγεά οἵ {πε 
Τογά᾿ (Τ. 7ο5. χνἱ]. 2). ΟὖΥ'᾽ ἀραίῃ : “Τῇε ΠοΙ͂ν πιδη ἴ5. πιδγοία] το Πἰπὶ {Παξ ταν! ]} δῖ Πΐπι, απαὰ Ποϊ δίῃ 
ἢ15 Ρεδςς᾿ (Τ. Βεη]. ν. 4). 

Νονν ἴξ νου] θῈ ροβϑβίθ]ς ἴο ἢ]] πηδὴν ρᾶρϑϑ ἴῃ βοϊείηρ [στ τῃς τεδομίπρ' οὗ ἀροςαϊγρίϊς οη βοῇ 
εἰ σα] 5) οΐθ. 45 σοπϑοίθποο, σουγαρσθ, ἐπάπγαηςς, ἰοηρϑαβαογίηρ, πεῖς, γα ἢ ἔα] π655, τεπηρούδηςα, 
5 ΠρΊΘΠ655 οἵ Ποατγί, ἀθοδίξ, σα] απηην, (ΟΠ ; οα γα] ρίοιιβ {ΠῈπΊ65 οἵ δῇ εἰ ῃῖσαὶ σπαγαοίεγ 85 ἰονα, (δι, 
ΜΟΓΚ5, Τογρίνοποββ, σοπηραβϑίοη, Πυιπη ΠἸγ, τενεγεηςθ, σονοϊοιιβηςβϑ, [αϑὲ ; ΟΥ̓ ΟΠ πηεΐδρῃγνϑίοαὶ {Πα πΊ65 
᾿ἸηΠπεποίης οἰ ΐοβ, ἃ5. ἰογεκπονεάρο, [γεθάοπι, ἀδίθυ πη  ΠίσΠΊ, Πογβαϊῖν, ἱπαϊντα τ }15π|, τη ϊν γβα |5Π|; 
θὰξ ννεὲ Πᾶνς ὌβϑίδὈ] 5ῃ 6 οἷιγ {Π65}5 βιιβῆςι Ἐπ Ϊν ἔοσ οἷγ ργοβϑεπξ ραγροβο. 

, ἢ Βερηπιοὰ ἔτοπὶ τὴν ρολαίοίοργ (2πὰ εἀ.), 190 544.) ψνβθσα {πὸ τη ἀθτῖηρδ5 αἰ ΠαΥ 5115 Εν ἴῃ ἀϊοιίοη ἔγοπι {Πο58 
δῖνθη Ιη {ἢ ]8 νοὶ ψπΠΊ6. 

Χ 



ΤΝΤΕΟΘΘΘΤΙΘΝ ΨΟ ΝΟΙΟΌΜΕ ΤΠ 

Τῆς εἰς] ἐεδοῃίησ οἡ {656 δ ]εοῖβ ἴῃ δροςαὶγρίίο 15 ἃ ναϑί δάνδηςε οἡ {Πδὲ οὗ πε Οὔ Τ., απά 

[οὐ πι5 {πε ἱπά !βρεηβϑαῦ]α πη νυν ἢ 1 [Π]5 Γεβρεοῖ σοηηεοίβ {πε Ο. Τ. νυν ἐμῈ ΝΟΥ. 

ΤῊϊΪ5. δἴῃ!οαὶ εἰεπηεηΐ 15 ρίεϑεηΐ αἶθὸ ἴῃ Ταϊπλαάιϊς ᾿ταγαΐαγε, θα δοσηεῆονν ἰξ ἰδοῖκβ της ἔτεα δηά 

ἰηϑριγαϊίοη {παΐ αἸβιϊηρυ 5ῃ 1 ἴῃ ἴῃς Ῥβευάερίργαρμα. [{ 15 πιοσβ πθαῦῖν τγοϊαϊε ἴο {πΠῸ ἀνείαρε 

τηού }ἰν ἀπ ργαςξῖςα] ννἱϑάοπι οὗ [ηε Ῥγονεγθβ οἵ ἴῃς ΟἹ Τεβίαπηεπι. Ὁῇῃαε οἤίεῖ νοῦς οἡ ΕἸΠΙ65 
ἴπη ἴῃς Ταϊπηιά, νοι 15 τεριοάποοα ἴπ {πε Τενβῃ Βοοῖς οἵ (οπιπιοη Ῥγαγεγ, 1.6. 71ὲε ϑαγέγει: 
οὐ 119 Μαΐλεγς, 5 Ὀβεη ἰγαπϑίαίεα δηα δὐάεα ἴο 1ῃ15 νο]πΊα, ἰη ογάεγ {παΐ τῆς βϑἰπάδηΐ πηϊσῃΐ 

μανε Ῥείογε ῃἰπὶ ἴῃς βεβϑὶ {παΐ 1,αἴεν πα αΐθπὶ ργιοάπσεα ἴῃ ἴπε6 ἀοπιαίη οἵ ΕἸΠΪς5. [{ ψΠ] Ὀ6 

ΟὈνίοι5 ἐνεη ἴἰο {πε ποδί συ Ύβοῦν Γαδδι ἰῃαΐ ἃ σγεαΐ σῃ] αἰνίἀ65 τΠ6 Ε1ΠΪο5 οὗ {πε Τεβίαπιεηΐς 

οἵ {π6 ΧΙῚ Ῥαίγίδγομβ, δπὰ Ἄνεὴ ἴμοβθε οἵ 2 ΕΠΟΟΉ, ἔτοπὶ ἴΠπεβε Ἔχοε]]επέ Ὀὰξ νεῖν ἀπ᾿ πβρίγίησ 

βαυίηρσϑθ οἱ Τεννίϑῃ ϑαρεβ Ῥεϊοησίηρ ἴο {Πε6 ἰερα]ϑέῖς ννίηρ οἵ ᾿ἀδ15π|. [ΙῈ 15 αυΐϊζξε ἔγὰθ {Πδὲ την 

ἃ ἥπε βαγίηρ ἰ5 ἰουπα ἴῃ {πΠ6 οἴπεγ ἱγαοϊαΐεβ οἵ ἴῃς Ταϊπγα ἀπά οἵπεν ΚΑΌΡίπίς νυγ τη σϑ, ας {πε 

Παῖνεϑὲ πὲ γενναγάβ {πΠῸ6ὶ ἀΠΙσεηΐς τεαρεῦ 15 5! Πρ ῃς ἴῃ σοπτρατγίβοη οὗ {πε τοὶ], απα ἐπεῈ παπηροῦ οὗ 
ΓΕΔ }]ν πε βαγίηρϑ {παΐ νναγα υἱἱεγεά Ὀείοτο Α.}). 100 [5 [αγ ἔγογη στοαί. 

1 ἘῸΥ ἃ νεῖν ἑανουγδΌ]α δοσοιιηΐ οὗ [Π]5 5146 οἵ δ ΌΌΙη1ς Π 4 δ 15πη 5ε6 ΘΟ ῃ ΘΟ οσ, ϑοϑ Α΄ ςἠεοίς ο7 ΚαῤόΖγἠς 7 ἀδοζορ, 
1909. ὙΤΠΕ ΤΟΠδρίεσ οἡ 1Π6 “ [ον οἵ πε Τὰνγ᾽ (ρΡ. 148-69) 15 νν6}] ννοσίῃ βίπαυ. [τ 5ῆονβ {Ππαΐ ἴῃ 411 ἀρὲβ ἴῃ [48 5ΠῚ 
τῆς ον {πὶ {π6 Ῥϑδὶ πηϊϑβίβ ἔε]1 ἴῃ {ΠῸ βεσνίςε οἵ (ἀσοά νγὰ5 Ἔεχρευϊεηςθά ΠΚαννῖβε ὈΥ ΠΊΔΩΥ ἃ [εν ἴῃ {πῸ {]Η]τηθηΐ οὗ ἴΠῈ 
ἸΠΠΌΙΊΘΓΔΒ]Ε ἰαίεῦ τευ] ται ηΐβ οὐ [η6 1 νν--- τα] γε πηθηΐ5 νῃ]Οἢ ἴο [η6 ποη-Ἴενν σου] οηἱ]ν ρσόνε 8η ἱπίοϊεσαθ]α δὰ 
τ η5ρ τι] θαγάεη, ἀπά νΠ]Οἢ ἡνεσα ἔα] ἐνεη ὈΥ ΠΊΔΠΥ ΒΡ ΓΙ 41] - τ] 64 [ενν8 ἴο θ6 ἃ γοόοκε {Ππαΐ πϑιῖ που ΠῈῪ ΠΟΥ {ΠΕῚΓ 
[αἰ ποῖβ μαὰ Ῥβθῃ 840]ε ἴο θθᾶγ (Αοἷβ χν. 10). Βυϊ 115 ἴγὺΡ6 οὗ τηϊη 4 Ψ ΙΓ γθα 65 115 ἢ1]]6ϑὲ βαι βίοι οη ἴῃ ἀπαιεβιϊοπίηρ 
ΒΕ ΡΓΠΊ 5510}. ἴ0 8 Θχίθυη 8] σοπη Δ Πἀτηθηΐ 15, οἵ σουγ56, ἴο ΒΕ ἰουπα ἴῃ 8]] τε]!ρίομβ. [{ 5 ποῖ ρτορσεβϑῖνε οὐ Ῥτόρμείῖς 
ἴῃ σπαγαςίεσ, Ὀαΐ 1 Π6]Ρ5 ἴο ρσθβεῖνε βοιὴβ οὔ {ῃε Ῥεϑβὶ δ]ετηθηΐβ ἴῃ ἴῃ ραβϑί. 566 4150 Οδβϑίθυευ δῃηὰ Βοχ, 726 Μοέζροῦ, 
αγεΐ ἐλε γογελτῴ οἵ 1} γηαροσίέε, σΠΔΡ. ν]]. 



ἈΏΡΕΝΌΑ ἘΤ᾽ ΓΟΟΚΕΙΌΕΝΌΑ ΤῸ νου ες 

Ρ, 486 (ΤῊε 510 γ}}]1π6 ΒοοΚβ). 
ΘΙΌγ}}. 1Π1|. 396-297. [πϑβιε84 οἵ ἴῃς τεπάογίηρ πὶ τῃ6 ἰεχί, ψ ῃΙοἢ 8 τρῃΐ ᾿πά θεά βταγηπηδί!οα ]γ, να Βῃου 

ΠΑ ΘΒ ΪΟΠΔΌΪΥ ΤΕ ΠάοΓ ἃ5 [ΟΠ]Ον8 : -- 
ΕὙ6ῖ αἰΐεγ Ἰεανίπηρ οπς τοοῖ, ψῃϊ ἢ (ἢ Τ)εβίγουεσ 584}} ουἱϊ οἵ 
ΕΤΟΠῚ ἈΠΊΟΠρ' ἴθ ΠΟΓη5, ῃ6 5}4]} ραΐ [ογίἢ ἃ 546 βῃοοί. 

ΤΠδ “ὁπ τοοῖ νγὰβ Απίϊοομυβ Ν, Επραΐοσ, ῃο ννὰβ τηυγάοτεα Ὀγ Πετηδίγιαβ 1, βοὴ οἵ ϑείβαουβ ΓΝ. Ἠς νϑ (ῃ68 
Ἰαϑὶ οἵ ἴθ Πόγηβ, ἷ. 6. ἴδῃ Κίηρβι 'ε ἀρρεξᾶγ ἤθσθ ἴο ἢᾶνα δἃῃ δἰτηοβί σοῃίθιρΟγΑΓΥ ἱπίογργείαιίοη οὗ ἴῃ6 ἴξη 
Βοτη5 ἴπ ΠΑηΐε] νἱϊ. γ--8, ἰοσ ἰῃς Ἰἰαίθϑὲ ἀἄαῖς οἵ {158 ββοίίοῃ 15.140 Βι0. ὙΠ ἀῦονβ τϑηάθγίπρ' μὰ5 με βυρροτί οἵ 
ΕζΖαοῆ, Οεβοκεη, απὰ ϑομῦγοεσγ.-- -ΟΕνΝ. ΕΡΙΤΟΚ. 

Ρ, 413 (2 Βαγιιοἢ). 1. 23 ἴγοπι Ὀοϊζομη γέαα “ ϑυκΊκα ᾿ 207 “ϑακκα᾽. 
Ρ. 474.35ε4ᾳ. Οἡ (Π686 ρᾷρ8ϑ81 Πᾶνε ρίνβη Δ δΔῃ  γ 5818 οἵ 1Π6 νᾶγῖουβ δἰ πηθηίβ οἵ 2 Βδγίοῃ, ψΊ ἢ {Πεὶγ ἀρρτοχὶ- 

τηαῖς ἀαίε5 [τόση α.Ὁ. ὅο ἰο τοο. Βαϊ οὐίῃρ ἰο (ῃς ίαφοϊ (παὶ Μίγ. ΒΟχ, ἴῃ ἢϊβ δαπηίγα Ὁ]6 (ὐοτητηθηΐατΥ Οἡ 4 ΕΖγα, 
Πα8 δοοβρίεἀ οβεηίῃα} 5 νίοϑνν ἱπαΐ 2 Βαγιοῃ ννὰ5 ἀεγῖνεα ἴγοπη ἴῃΠ6 β5οῆοοὶ οἵ κα. Ααὶθα δηὰᾶ ψυιτθη ἴῃ [Π6 Ὑ6 ΔΓ 
Α. Ὁ. 115, ἴδ ἰδ ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴ0 ΘΟΠΒΙ (ΘΓ [Π6 στουπαάβ ἔγοπὶ ΨὨϊοἢ Ἀοβθηίῃα! ἄγαννβ [Π185 σοποΙ ϑῖοη. Μτ. Βοχ᾽β (οτη- 
ΤηΘΠΐΑΓΥ νὰ5 ποῖ ΡῈ] ]5η6 ἃ θη ἴῃς εὐἀϊίοη οἵ 2 Βαγιοῃ ἴογ ἴΠ6 ργεϑδεηΐῖ ΤΟ Κ νὰ ργθραγθά. (γε 584]}}] πον 
ἄδαὶ τ οβεηι 4 }᾽5 {Π 6518. 

Κοβεηῖμαὶ {γγ ἀῤολγγῥἠϊτεῖε δηεδο ἀπ αὉ7 Ζο} μια ϑολμίο Κ᾽. Αἰ χἴόας, Βετη, 1885) βουρῃϊ ἴο ρῥγονε 
τῃαΐ ἴῃς ᾿Αβϑυπηρίίοη οἵ Μίοβεβ, 4 Εζγα, 2 Βδαγιοῇ, ἀπά ἴΠ6 Βοοκ οἵ ΤΌΣ γεγο τ 6 ἢ ὈΥ ΠΊΘΙΉ ΕΓΒ οὗ τῃ6 8000] 
οἵ Κ. Ααἰθα. 

Α5 τεραγάβ ἰῃἢ6. Αβϑυτηρίίοη οἵ Μίοβεβ δπά ἴῃς Βοοκ οἵ ΤΟΙ. πὸ βοῃοΐαῦ νου] πον ἀρτεα ΜΊΠ ἈοβεηίΒδὶ. 
Βυΐ ἴογ ἴῃ Ἰδεαγηεα ἃπα δαπλγα]8 (ὐοτητηεπίατυ οἵ ΜΓ. Βοχ οὴ 4 Εζγα ἴὶ ψψου]ά ποΐ θ6 ΠΘΟΘβΒΆΓΥ ἴο ΓΘΟΟΠΒΙΩ6Γ 
Ἐ ΒΘ Π8}5 νἱθ5 Ο 2 Βαγιοῃ. Μῖτ. Βοχ (776 δσγα Αῤοεαίνῥεε, Ρ. ἴχν 54.), πονενεσ, ψγίίθϑ : "γε πᾶν {πογο- 
ἴοτε οοποϊάβ ἴμαΐ οὰὐγ ὈοΟΚ (4 ΕΖΓΔ) δηλ παΐθϑ ἔγοτη ἃ 856 Π00] οἵ Δροραϊγυρίϊο ψυὶογβ ΠΟ τεῆδος 1ῃ6 βοῃοοὶ οἵ 
ΘΠατητηδὶ ; 5ϊ ἃ5 ἰῃ6 οοτηραπίοη ΑΡροοαίνρβα οἵ Βαγαοῇ (1.6. 2 Βαγιοἢ) γαρσεβθηΐβ Δῃ ΔΡΟΟΔΙΥ ΡΟ ΒΟΏΟ0] ἀπάογ 
τῃς ἱπθυεηος οἵ Ααὶθα. ὋΠΪ5 ἱπηροτίαης αἰβεϊποίίοη ἢὰ5 θθθ Μν6}1 Ὀγοιρῃϊ ουἱὐ Ὀγ Ἀοβεπιῃαὶ. 

ὙΠ 1Π]15 βἰαϊετηθηΐ 1 πηιϑί οῖη ἰϑϑθ. Οἡ Ρρ. φβπτιοο Κοβθηΐῃαὶ ρῖνεβ. ἥνε ρ»τοιπαβ τοπὶ ψῃϊοῃ Πα οοη- 
οἰυάεϑβ ἴῃ6 ᾿πῆἤσεηος οἵ ᾿ὰ. Ααΐθα ἴῃ 2 Βαγὰοῃ. Τῆς ΠΠ 15 580 θεβϑιάβ [Π6 τηδτκ δηά ἱγγε]ενδηΐ----θεϊηρ οοτητηοη- 
Ρίαςθ5 δρουΐ [Π6 ἰαϑί ρ᾽αριιθβ---ῖ αὶ 1 ν}}}} [δε ἤὸ δοοοιηΐ οἵ ᾿ἴ πεῖ. ὉὩΠδ τεβί, ἱπΠ4664, ἀγα ποῖ τη ποῃ Ὀείίοσ, Ὀυΐ 
ηρεα ἴο Ὀε οοπδίἀθγθα ονηρ ἴο ΜΙγ. Βοχ᾽ 5 δοοδερίαηος οἵ Κοβθηῖμα β οοποϊαβίοη. ὙΠ 686 γα ἃ5 [Ὁ] ον5: 

(1) 2 Βαγιοῇ (χὶ, 1 854.) ἀπά Ααΐθα (577, οἡ Τρεὰΐ, ὃ 43} 46 οοπηρ]αΐη οἵ ἴπ6 ῥγοβρευίίν οἵ οιηβ δπὰ (ΠῈ 
ἀεβοϊαίίοη οἵ Ζίομ, ἀπά Ῥοιῇ ΑἸ Κα οομηίογι {Πδὶγ τθαάθιβ ἢ {Π6 ῬΓγοτηϊβεα ταϑίογαίίοη οὐ Ζίοη. Τηΐβ ψουϊά 
παίαγα ΠΥ Ὅς ἃ ΟΟΙΏΙΠΟΠΡΙΔΟ6 ὙΠ τηοϑί [6] 8} ν ΓΙ ΓΕ.5 δῇιε α. Ὁ. 70, 88 ἃ8. σουγθϑροηαίηρ οομηρ]αἰηῖβ ἀπ ΠΟρΡ65 
ἈΡΡΘΑΓ 'π ἴῃ6 Ροϑβι-ΕἸΧΠΠἶο ΡῬγορῃθὶβ ταβρεοίίνεῖν ψἱἢ τοραγὰ ἰὼ [ῃ6 ϑιυσοαδβδϑῖνα Ὄρργθϑβοῖβ οἵ [πάλῃ πὰ ἴπε 
ΘΟΠΆΪΠρ; ταβίοσαίίοη οἵ Τθγυβαίθτη. Βαΐ ἴΠ6 βαπια δοίῃδ! οουη ἰπαίίοη οἵ σοπιρίαἰπι ἀπά οοπιίοτί ψ ἢ τεσατὰ ἴὸ 
Κοπὶθ 8πα Τεγιβα]6 πὶ γαβρθοίίνοὶν ἰβ οαπά ἴῃ ἐπΠ6 Ῥϑ4]π)58 οἵ ϑοϊογηοῃ ἰΐ. 1 5344., 309-41, ἂπά {πε Αβϑυτηρίίοη οἵ 
Μοββ68 νὶ. 8ὃ-09, χ. 8-ιο. Ηδξηρε ΠῸ ἄδρεπάβηος οὗ 2 Βαγυοῇ οα Ααἷθα οδῃ Ὀ6 ἀεάμπορά ἔτοπι [ἢ15 [δοί. 

(2) Βοιἢ Βε]ίενεα βιγοηρὶν ἰπ ἴῃς ἐτεβάοτμῃ οἵ {πε ψ}}}. Βαϊ [Πἰ8 4065 ποῖ ρζονε δηγιῃίηρ. Ἀσοοογαϊπρ ἴο 
Τοβεριιβ (4η1. ΧΙ, 5. 9) ἴῃ6 ϑαάδάμπορος θε]ϊθνεὰ ἴῃ [δ σοπηρίείβ ἐγεράοτπη οἵ (π6 ψ}}}, νυ μΐ]Ὲ της ῬΗατγίβθεβ Βα] ανθα 
ΑἸ Κα ἴπ ἴῃς ἱγθθάοίη οὐ 1Π6 ψ}}}- ἀηὰ ἴῃ Ῥγονίάεποθ. Νον δοοογάϊηρ ἴο 15 νίϑνν [Π6 ἰεδοῃίπρ οἵ ΟἿγ θΟΟΚ 5 
ἴπαὶ οἵ ογαϊπατν Ῥἢατγϑαίβπη. ὙΠ ἴῃ ΑΞ (1.6. Ἰϊν--Ἰχχὶν) ννα ἤπα τΠ6 νἱρόγοιιβ ἀββεγίοη οὐ ἴγεε- Ψ}}} : “βεοῃ Οὗ ὰ8 Πᾶ5 
Ὀεθη ἴῃς Αάδηη οὗ ἢϊ5 ον 50] (]ἰν. 9). ΔΑπά γεῖ τ[Ὡγουρπουϊ ἴῃ βεοϊΐοπ [ῃ6 Βαργετηδου οἵ Ῥγονίάβπος 5 δοκπον- 
ἰεάροά : οὗ Ἰχίχ. 2; Ιχχ. 2. Ἐχδοῖὶν [Πς βᾶπια ἰθδοῃϊηρ, 15 ἰου πα ἰπ ἰῃς Ῥβα]τηβ οἵ ϑοϊοπηοηῃ. ΤΠ ἴῃ ἰχ. 7 να Πᾶνε: 

“ΟἿΓ ψΟΓΚ5 ἅΓ6 50 ]6οῖ ἰο οὐγ ον ὁποῖος ἀπά ροΨΕ 
Τὸ ἀὁ τίρῃιϊς οὔ. τοηρ; ἴῃ (Π6 ὑνουκβ οἵ οὐγ μαηάβ; 
Απὰά ἴῃ ΤῊΥ τὶρῃϊεουβηθϑβ ΤΠοα νἰβἰϊαϑὲ ἐπ 50Π85 οἵ Πι6η.᾿ 

τ ρρῆ ν. 4-6. ῬΏΪΠΟ αἰβο ((μοώ 7)ειες δἱΐ ἐπιριπϊαδι ἐς τ 0) Βρβαῖβ ἴῃ {πΠ6 βιγοπρεϑὶ ἴθγπιβ οἵ πηδπ 5 Θοά-ρίνεη 
τεβάομῃ. 

(3) Τῆς πεχὶ ρτουπά δἀάιοθα ὉγῪ Βοβαπίμαὶ ἰ5 ἰπαὶ 2 Βαγιοῃ πὰ ΚΕ. ΔΑαϊθα ΑΚ Ὀτγὶπρ ἰογναγά τῃς 
ΤΒαβιθ πίΠρ’ εἤεοιβ οἵ δἀνεγβϑίίγ. Βαὶ (ῃϊ5 ᾿ϑαοπῖπρ᾽ 15 Του 1ᾳ: Τ)δτῖ. νης 5; ῬΒ. ΣΣΣΙΙ τσ, δ, ἰσχιϊ. 14. ᾿σχσῖς, 
830-34, ΟΧΙΧ. 71, 75; Ῥτον. {ΠΠ. 1.2, ΧΙΠ, 24; [γα ηι}Υ ἴῃ τῃ6 Ῥτορμείβ ἀπὰ τῃ6 Ῥβευάερίργαρμα. Εογ [με ἰαἴίθγ 
οἵ. Ῥ55. 50]. 11. 16, νἱϊ. 3, ν]}]. 7, 27, ὅτε. 

(4) ΤῊς ἰοαγιἢ στουηὰ ἰ8 1Παὶ 2 Βαγιιοῆ ἀηὰ ΚΕ. Ααῖϊθα με! ἐμαὶ ποπθ ψῃο ἀεπίθα {πε ταβαγγθοίίοη ᾿νουἹὰ 
5ῃᾶτο ἴῃ ἴ, Αὐροοτάϊηρ ἰο ϑαπά, φοὰα Κ. Ααὶρα πιδάς (ῃϊβ βιαίθαθεηί, δὰϊ πονῆοτα ἴῃ 2 Βαγιο ἰβ βθοῃ ἃΠ 

ΧΙΙ 



ΑΌΘΕΝΌΑ ΕΤ ΓΟΚΕΙΘΕΝΌΑ ΤῸ ΝΟΙΜΕ 1 

Αἰπτγηδιίοη τηδάθ, ἱπουρἢ πὸ ἀουθί 115. νατίοιβ ΓΙ υ8 6] θνθὰ ἴῃ {πΠ6 γαϑαισθοίίοη. Ὑδῖ Ἀοβθπίῃαὶ {Π]η}5. ἢς 
Βηά5 ἴὑ ἰΠθγθ, απα οἰΐεβ ὕνὸ ραββᾶρεϑβ, '.6. ΧΧΧΟῚ, ΜΝ ΏΪΟΙ ἴῃ ἴΠ6 ῥγαβεηί ἴογτη οἵ [ῃ6 ἱδαχί βρεαῖβ, πονγενεσ, ποί οἵ 
ΒΕ] ἰπ (ἢ6 τοϑυτγγεοιίοη οἵ ἴπ6 ἀθαά, θὰϊ ἴῃ (ῃ6 Πορε οἵ τῆς Μεββίδαῃ. Ὅὥῇα βεοοπά ραββϑαρα Ὀείγαγϑ δῇ δχίτγα- 
ΟΓΑΪΠΑΓΥ τηϊϑιιη ἀοιβία πα ηρ οὗ (ου]δη}5 Γιδἰη το πάθγιηρ οἵ 2 Βαγαοῇ ἶχν. 1, 1.6. “Μαπαββθβ.. -. οορτίαθαΐ ἰετι ροτα 
5.10 4185] ἃο Γαϊαγατη ΟῚ 658εΐ αἱ Ἐοτιβ ἱπααίΐγεσει ἰδία.’ ΤΠΐ8. οὗ οοῦγβα ΠΊΘΔΠ8 : “ Μδηδββ6β... πουρῃϊξ {παῖ 

ἴῃ Πἰ5 {πιὸ {6 Μίρμιν πα Ψου]α ποῖ ἱπαυῖγα ἰηῖο {πΠ656 ἰΠπϊηρ8.. Βαϊ Ἐοβθηίμαὶ ἴοοῖ ᾿ἰ ἃ5 πηθαηίηρ : “ Μδηαβ5685 
[ΠουρῊς ἴῃ Πἰ5 (πη {πα {Ππετα νου] Β6 πο [πἴυτα {Π| 1’ 

ΤΠὰ5 {Πς ἀοοίτΠ65,  ΠΪοἢ 2 Βαγιοἢ ἀηα Ααὶθα ΠοΙα ᾿ῃ ΘΟΙΊΠΠΟΠ, ΔΓ ΘΟΙΠΤΠΟΠΡΪ 65 ἄνθη οὗ ρτε- ἢ τ βίῃ 
ῬΠΑτίβαϊβπι, ἀπ ΠαΓΠΪ8ἢ ΠῸ ενϊάεπος ἴοσγ Βοβθηί 8} 5. Προ 518, ψν 116 411 {Π6 ἰπίεγπαὶ ονϊάθπος οἵ 2 Βδγιοῃ 
Ροβίυ]αίε5 ναγίοι5 ἀαίεβ [ῸΓ [15 βενεσαὶ οοηβίϊ θη 15 ἔτοτη Α.Ὁ. όο ἰο τοο. Μογβϑονεσ, ψῃθγθεαβ Ααῖθα ἀβοϊαγαα {παῖ 
(η6 Τεη ΤαθῈ5 νου] Πδνοσ ταί Γη, 2 ΒΑΓΙΟΝ ΕΠ Ρ ΠΑ 51Ζε5. [18 ΠορῈ τερθαίθαϊυ ; οἵ, Ιχχν]]. 6, ΙΧΧν ϊ!. ρ, 6, 7, 
Ιχχχῖν. 2, 8, το, 1. 4. 

Ετοτὰ (ἢ6 ἀῦονβ ἴΐ ἰβ οἴθαγ ὑπαὶ ἴΠῈγ6 ἃτῈὰ ΠῸ ρτοπηάβ οἵ δνίάθῃοα [ῸΓ ᾿ἀοβθηΐῃα}5 οοηίθη!οη. 2 Βδγθοῖι, 
1 τε Ῥεϊοηρβ ἰο ΔΠΥ 8000], ὈΕΙοπρβ ἰο ὑπαὶ οἵ 1116], πο ψνὰ8 16 ργϑαΐ σῖναὶ οἵ ϑΘῃδπημηαὶ. 7115 τηδὶη {Π 6865 
ΔΘ ΟΟΥίΔΙ ΠΥ ἴῃ ΔοοοΙα ΜΠ πιο ἔπαΐ 15 πον. οἵ Ἡ1116], Ἐνβῃ [15 Ἰδίθϑί βθοίίοπμ8 ἃγα ἴοο θαυ ἴο Ὀὲ ἴδε 
Ργοάποίβ οἵ Κ. Ααὶθα᾿β 50Π00], ἃ5 15. οἰδαγ [τοτὴ [πὸ (Ὁ]ονίηρ ἀαίθβ. Αἱ 16 βαγθϑὲ. Ααῖθα γὰ8 θογῃ ἀροαὶ 
Α.Ὁ. 40-5ο. Α5 ΠὲῈ ἀϊά ποῖ αἰΐϊεπά ἴπΠ6 ΚδΌΡίηΪο βοῇ οΟ]5. 11] μ6 ψνὰ5 ἰοτγίγ, δῃὰ αἱά ποῖ Ὀεοοῖηα Πἰτπηβεὶ 
ἃ ἴδδομετ {Π] Πα Παα βιπαϊθα ἴοσ {πἰγίθθη γεαγβ (5εῈ ΑΡοίἢ Κα. Ν, νὶ. 29, εἀ, Θοῃθομίοι), 1 [ΟΠ] ονν5. {παΐ Ὠ15 βοῆοοὶ 
ννα5 ἰουπάδα δροιῦΐ ἰμῃ6 Ὀερὶπηΐϊηρ οἵ [Π6 βεοοπα οθηίαγΥ 4.0. Νόον, δοοοιάϊηρ ἴο ἰχνι. 5--ό, πΠ6 ΤΕ Πρ]. ννὰ8 
βιαπάϊηρ θη ΑΓ ννὰβ νυ το (Δ Πα αἰδὸ Αἰ ἀπά ΧΑ), ψῃ16 ἃ5 τεραγάβ [Π6 οἴμεῖ εἰθπηεηίβ οἵ 2 Βδαγιοῃ (ῃς 
Ἔνι ἄθποθ 15 ἀραϊηϑί ΔΥ ἰαΐου ἀαία ἴΠδηῃ Α.Ὁ. 90-1οο.---ΟἘΝ. ΕΡΙΤΟΚ. ἢ 

Ρ, 528 (3 Βαγιοῃ). 1. 29 ἔγοστη Ὀοίϊίοτη γεαα "ρος. 207 "ρου. 
Ῥ, 625 (Ρβ4]πη5 οἵ ϑοϊοπηοη). . εἰ ἴτομῃ ἰορ 20. “(Ηγ᾽ σεαὰ “(Ν". 

]. 6 ἔτοτῃ Ὀοίίοιῃ 207. “Η᾿ χεαά “Ν᾽ 
Ρ. γ38 (ϑίογν οἵ Αμικατ). 00]. 3,1. 6 ΠΌΠ ἴορ 20γ “δεῖ ἴῃγ θοοη ἱταρταηί᾽ γεαα “ σεῖ ἃ σοοά παιηβ᾽, (ῃς 

ἰουπιθῖ τοδαϊηρ Ὀεϊηρ᾽ ἄπ ἴο ἃ σΟΓΓΙΡΙΟΙ ἴῃ ἴῃς ΔΙ55.---ΟὈΝΥΒΕΑΚΕ. 
Ῥ, 809 (Εταρτηθηΐβ οἵ ἃ Ζδάοκιια Δ οσΚ). [Ιη πὲ 2 207 “τῆαῖκα αἰοπειηθηΐ [ογ᾽ χε " ρΡαγάοῃ᾽. 
Ρ, 814 (ΕἸαρτηθηίβ οἵ ἃ Ζδάοικιία γον). [Ι͂ἢ τΠ6 ἢγβι ποία οἡ {Π|8 ραρξ ἴῃ6 βἰαϊθιηθηΐ ταραγάϊηρ ΘΙ τη Ο ἢ 

Ῥεῃ ΘΠείδοῃ 15. ΨΏΟΙΥ Ψτοηρ, 8Π4 15 ἴο θεὲ ἀε]είεα. ΤῊ ῬΠατγβαθ αἴ ποῖ Δρργορτγίαΐθ [Π6 βδουιῆοαβ οἵ (6 
ΝαζΖιγιίθβ, θὰϊ Ό. τηθδῃ8 οἱ ἃ βΊΟβ5 1ἰἴῈὰ ἴο ἴῃς Κἰηρ ἜβῃδὈ]εὰ τΠθτὴ ἴο ΟἴαΥ [Π6ῚΓ βδοσγίῆοθθ αἵ Πα] {πε οοϑίέ. ΒγνῪ 
[Δ|56]νῪ ϑἰδίίηρ {παΐς ἢς ννου]ά Ὀδαι ΠΑ]Γ τΠ6 ὄχρθηβθ5 οἵ ἴΠ6 βδογίῆοαβ, 1 Κἱηρ αππαθαβ νου] Ὀθαγ [Π6 ΟἰΠΕΓ 
Πα] δ, μα ῥγεναι θα οὐ ἴΠ6 Κιηρ ὈΥ [ἢ]5 τηθπάδοϊοιιβ ἀββθυίίοη ἴο 4ο 80. Πα πιοϑβί γα πηλ Κα Ὁ]8. ροϊηΐ ἀροαῦΐ [Π6 
Ἰποϊἀοηΐ, 1 [Ὁ 5. ΠΟῪ δας πθηῖῖο, 15 1μαὶ Βιπηοη Ὀθη ΘΠοίαο Ἀρρθᾶγβ ἰο αν θθθῃ ΨΏΟΙ]ν ἀποοηβοίοιιβ οἵ Πανὶηρ᾽ 
ἄοπθ ΔΠΥ Ψ͵Οηρ.---ΟἘΝ. ΕΡΙΤΟΚ. 

1 Μτγ. Βοχ μᾶ5 τεοθηί]ν ἴῃ ἃ ἰδία ἸΠ!Ουπηθα πια παῖ Πα 15. ΨΊΠΠηρ ἴο δοσερί {Π6 βατ!εῦ ἀαίεβ 1 Πᾶνα ἀϑϑίρηβά ἴοὸ 
σογίαιη οἵ ἴπΠῈῸ βεοίίοηϑ οἵ 2 βδαγιςῃ, Βαϊ {παὶ πα τεραγάβ {πεπὶ δἃ5 τεάσχοϊθα Ὀγν δὴ δαϊΐου οὔ᾽ δαϊΐουβ οὐ πε 50 Π00] οἵ 
Δαῖρα. Τῇηϊβ Ὠγροίπμεϑίβ, ποννενοῦ, 15 αυϊῖα αἸδγεηι [τομῇ Ππαΐ οἵ Ἀοβαηίμαὶ. 

ΧΙ 



ΟΥ̓́ΜΒΟΙ5 ΑΝΌ ΔΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ ἘΜΡΙΟΥΕ ΙΝ ἹΝΤΕΘΟΌΓΤΙΟΝΕ, 

966 βρεοῖδὶ Ἰϊδῖβ. ἃ Ὁπάοτ :--- 
ι Εβέαγαβ νοΐ. 1. 19, 20. 

Τορὶις "2.1. ἍΟ.. 

ΑἹ ἄς. 866 2 Βαγ. ὃ 7 . 

Α.].Τὰ. Ανιεγίεαη γομγμαὶ οὐ 7 λεο- 

ΑΡοιὴ Ριγκὲ Αὔοῖὴ [ρν 

ΑὉ. ΚΕ. Ναΐδαη τὸὶ Αθοῖῃ Καθθὶ Ναίμαη 

ἀπ. λεγ. οτ εἰρ. ἅπαξ λεγόμενον ΟΥ εἰρημένον 

ΑΡοςΑΡτδῃ. ΑΡοσά υΡ5ε οἵ ΑΡγαματη 

Αρος. οὗ Βατιοὶ Ξε 2 Βαγθοι 

Αρος. Ζερῃ. ΑΡρόραῖγρβε οἵ Ζερβαπίδῃ 

! 

ΤΕΧῚ ΑΝ ΝΟΤΕΒ 

ΘΙγΔ ἢ νο]. 1. 315. 4 γγ 5 δ᾽ Ὁ ΠΕ} οτος νο]. 11. 295. 
Ῥγαγοῦ οἵ Μἴαδημαββεβι:,, Ϊ. 62ο. 2 Βαγιοῃ ἘΠ 775. 
1 πος » Η. 187. 4 Ἑξτα ΕΠ δο: 

66 αἷϑὸ ὑπᾶθσ Ν᾽ ογβίοηβ απὰ Μ55. ἰὴ [86 ἀϊβδεγεηι ὈοΟΚ5. 

ΗΙρἢ Ηἱρἢ}] 51τ, Θίγα ἢ 
Ηοπὶ Ηοτηογ 51αν. Βασ. 866 νοὶ. ἴΐ. 131 
Π: ΤΠ ἔ 5᾽αν. τ. δ]ανορῖς Κγ:όία Αἀκε εἰ ξυαο. 
[π|, Οτῖτ. (σοπηπι. Ξε 7ηγηαίζογια! Ογίίεαὶ ϑε6. ΒοοκΞ οἵ Αάδπι δηὰ 

(ργη»16 71:7 ΒοΡἢ. ΘΟΡΒΟΟΪ 65 [Ενε 
Τηΐτ. Τηϊτοάποίίοη 510}. ϑιοθδεις ΐ 
ΤῈ: “γετυΐελ Ἐηεγεϊοῤαεαϊα ΘΎΤΏΠη. ΘΠ ΔΟἤι5 
71.0.Ε. ϑεευΐεὰ Οπμαγίεγέν Αἰ υΐετυ ΞΎΠΟΕ]], ΞΘ η ΑΕ] 5] 

Αα. Ααυῖα 7Τ.Ε.4.5. “ριον γιαὶ οὔ ἐλ Αογαΐ Αςἐαΐῖε ϑγγ. ϑγτγίας 

Α΄. Ατδθὶς ῖ δοοῖεῖν ᾿ : 5γ7ι. Η. Ηεχαρϊατὶς ϑγτῖας 
Αταπι. Εταρ. Αταπιαὶς Εταρτηθηΐ. 5εε Ταβί. 1Ε1:5. “ριιγηα ον Τ᾽ εοορτεα  ϑέμαϊες ᾿ Θυτ ἊΥ, ϑυτίας Ψεγβίοη ἰη δ αἱϊοηΐ5 

422. 11 Ταϊκαὶ Θοδίμι. Ξε [αἰκαΐ ΒὨἸτηθοηὶ Ῥοϊνρῖοι 

Ατηι. Απποπίδῃ 1βῆαν ΒοοΙΚ οἵ αϑῃδγ Θ0Κ. Βοκοῖον᾽β Τοχί οἵ 2 Εποοῆ 
Αϑς. 15. ᾿Αϑοβηβίοη οἵ [ϑαϊδῇ 7εγ. Τοπια ὅζο. τε Ιοσημα ἴῃ Τεγιβαίθτα Τα]- ΤΑΑ. δὲς 566. πηᾶοδε " Τ εβίαπηθπίς᾽ ἴῃ 
Α55. Μοβ. ἀϑβοιυηρίίζοη οὗ Μοϑβεβ ταῦ 1158 οἵ 5υπ1})0]5 ργεῆχεᾷ τὸ 
Αυρ. Αὐριῖϊπα Τεῖὰς, Ταγσ. Τεγαβα] πὶ ΤΑτριτη Ἰπάσχ. 
ΒΙ ἄς. 3εε 2 Βα. 8 7 Τοϑ. “μέ. δις. [οβθρῆυ5, “γεήζριζίζος, δα. ΠΡ ΒαρυἹοηπΐαπ Ταϊ πιά 

Β,). "δίς 21εἰ τοναῦ Ταῦ. ΒοΟΚ οἵ ΠΤ 116 65 Τατρ. 76τ. Τεγαβα]θπλ ΤΑτσιτη 
Β.8. ΤΠ εἰσϑιιδπη, Μ᾽ 1ὀἠϊεαὶ δέμαϊες Τα, ΤΉΘΟΙ.5  αϊτελε 7 λοοίοστοξ (ΥΝ ΕὈετ) Τατρ. Τοη. Τατρτπὶ Ῥξειιάο- Ἰοπαίμδη 
1 Βατγ. ΑΡοοῦυΡΒΑ] ΒΟΟΚ οἵ Βαγιοῃ Κ 

2 Βαγ. ϑγτῖας Αροςζδῖγρϑβε οἵ Βατῃο ἢ 

3 Βαγ. Οτοεκ ΑΡοράῖγρβε οὗ Βαγιοἢ 

Βδι. ΕαῦΡ. Βεγεβ ἢ ταῦθα 

Βοτγαςῖ. οὐ Βοσάκῆ. -- Βεσδοῃοίῃ 

Βεγεβῇ. Βεγεβῃῖῖῃ 
1.6. Οογιις 7πϑογ ῤίήογέης Ογαέ- 

ΑΥ̓͂ 147)1 
σοῖς Οπμριοίζογην Ζιδογῤίϊογις αγια 

ἐλὲ Οἰα Ζ7εσία»ιε)εί. 8εε 
ἘΆΝ. 

(αι. Νίςερἢ. (αϊαϊοριε οἵ ΝΊσερμοσιβ 

ΟΠΒαρ. ΟΒαρίρσαῃ (Ταϊπαυα) 

ΟἌτοπ. Ῥαβοῆ. -- Ολγολίςον ἢ αξελαίε 

ΟἸεπι. ΑἸοχ. ΟἸεπιεπὶ οὗ ΑἸεχαπάτια 

ΟἸει,. Εδοοσ. 2 εεκάο- Οἰεμ)ιδγεέτη6 Αἰ ἐτοργεῖ- 

ζ(οά. Οοάεχ [2ἴογις 
1.8, Τέω ίοηαν» οὐ ἐλ δ ιῤ]έ 
Τδη. ΤΠ δηϊεὶ 
Τϊοά. ϑῖς. Τοάοτγιβ ϑίσαϊαθ 
Τῖορ. 1 δετῖ. Τοῖορσθηθϑ 1 δεσῖϊ5 
Ἑ.Α. 56εε 4 Εζγα, ὃ 7, ἀπά ᾿Ϊ, δύο 

Ἐ.Β. οτ ΒΙ. ριεγεϊοῤῥαοαϊα διῤίῖεα 
Εάά. Ἑαϊτοπβ 
1 Εη. 1 Εποοῦ οἵ Ετῃϊορίαη Ἐποο 
ὁ Ἑῃ. 2 πος οἵ ϑ᾽ανοηῖς Εποοῦ 

Ἐπογς. Βηϊ. ΖΕ γιεγείοῥαεαϊα βγέξαγιγεῖεα 
Ἐρ. Βατῃ. Ἐρίβι]ε οἵ Βαγῃαθαϑ 
ἘΡ; 76: ἘΡΊ5116 οἵ Τεγεην 
ἘΡΙρΡῆἢ. ἘΡΙΡΒμαηὶα5 
Ετὰ. Ετπιορῖο 
Επυ5. Ἐ ΒΘ ΌΙῸ5 
Ἐν. Νιοοά,. υανγισείζενι ΜΜΙσραάδηεὲ 
4 ἘΣ. Ἑουτῃ Βοοκ οἵ Εζγα 
Ἑαγυπ Ρ, Ἑαγαπὶ ΡΑΡΥΙΙ 
Ετ, ογ Εταρ. Ἑταρτηθηΐ 
στ Οτεεκ Νεγβίοη 
σ. ἀ. 711Δ. σέεεελίελίε ἀἐς “γμαεγιέλπενες 
6.7. Βομί γεν Οερελίολέε αἐς 71|- 

ἐϊξελενι Κγοίδες : 
αΥ.Ι, Οεεελτελίε ἐς Ῥοΐζες 7ςγαεὶ 
ὅεη. ταῦθ. (Οὐεπεβὶβ ταῦθα 
σκ. Οτεεκ 
ΟΚκ. Εταρ. οτεεκ Εταρτηθηῖ. 8ὅεὲ Τεβί. 

422. 11 
Οτ. Οττητα 
Οτ. οἵ Ο.Τ. Ογεες σγανευιαν οὐ Οἰά 7Ζεεία- 

»ε7ι| Ογεεᾷ (Τ ὨΔοκΚοσαν) 
Η.}.8. Ηβιϊηρϑ᾽ 7) 2εἼογιαν» οὐ ἐλέ 

1 1δ1ὲ 
ΒΡ. ἡ] Ἕδίονν οὔ ἰλε ειυΐςλ εοῤίε 
Ηεῦὺ. τ. ἨἩδῦτγενν (στα πητηαῦ 
Ἠδτγπη. ΗδτγπΊαβ, 7 ασίοῦ 
Η65. Ἡεβιοα 

ἸΚ απ  Ζβοὶὰ 

ΚΟΑΊΤ. ΘΟ γαάογ, 7)16 Κ΄ ε1 1γ15ελ7 1726) 
μγαὶ (ας ΑΙ 16 7 εαη167ι2 

Κιι. ΚιεΙ 
Κι. ἈΝΕ: Τ)εἰβοηδηη, ζρέ ,οηὲ ἐλ 

“πείεμέ Ξαςσί᾽ 

ΠΩΣ ΤΣ Δ ερογ, 2216 Δελγο αὐς 7. α͵- 
μι εαῖς 

Πρ δὲ, Θὲ 11446]}] «πα ϑοοίϊ 
ΓΧΧ. ϑερίπαρίης Ν᾽ ειβίοῃ 
[έδοῖ. Τ,αοϊδπίϊαβ 
Τρ. ΝΕ “7 1ὐγὲ Κείοεγῆς 7 δεἰα,)ιδ,ϊ 
Τετίς: Τιυοΐϊδη 
ΤΟΣ Τιποτεῖῖας 
Μϑ5. Μαπιιβοσιρὶ 
ΜΤ. Μαβθοτγεῖς Τοχί 
1 Μδος. ὅζτο. ΕἸγϑί, ὅζε., ΒοοΚκ οὐ δδοοαθθες 
Μδοῖοῦ. Μδοτσοθὶυβ 
Ματί. 15. - Μαχγίντάοιῃ οἵ ᾿βϑαίδῃ 
Μδ95. Μαβϑοζγαίὶς 
ΜερφΊ]]. Μερι]α 
Μεμηδοὶ Μεηδοθοῖῃ (ΤαἸτημα) 
Μρ. Ματ,γρίη 
ΜιΙάνγ. Μιάγαϑῃ : 
ΝΗ͂.Υ. “ιειελεὀγαϊεελες ΠΙΟγέογόμελ 
ἡ ΒΗ δ Νεονν Τ᾽ αεβίδπηθης 
ΘΟΕ ΟΙα Τεβίαπιεπί 
Οπκ. ΟὨΚεῖοβ, Τάγριπὶ οὗ 
Οποηι. ὅδογ. Ομοριαςίζεον δα ς714))1 
Ογσ. 510.11. ιν] [η6 Οτας]εβ 
ΟἴΡΆ. Εταρ. Οτρῃϊς Ετσαρτηεηΐ 
ΡῈ, Ῥαϊεβίπε Ἐχρ]οσζαίίοη Εὰὺππὰ 
ΠΕΣ Ῥειης Ῥδργυσὶ 
ΡΝ. ΕἸίοζοσ Ρίγκε Ἀδθθὶ ΕἸΊῈΖεσ 
Ἰ ΣΟ ΝΠ ὉΣ Δ εαἰ- Εγεγεοῥάαἠε Χι7 2γ0- 

{εεί, Τἀδοίοσίο πηια] ΑἼγελε 
Ρ.5.Β.ΔΑ. “) γοζεραϊγισε ὁ ἐλε ϑοεῖοίν οὐ 

ΜΔ τόἑϊεαί “γελαεοίοον 
Ῥεβικι. Ῥεβικία 
Ρ5. ΟἸεπι. ἸἈξοορ. τἅ Ῥβειάο - ΟἸεπηθητίηθ 

ἘἈδοορπίτίοηβ 
Ρᾳ. Τοη. Τατγσύτηῃ Ῥβεπάο- ὁπαίμδη 
Ρ5. οἵ 801. Ῥβαὶπὶβ οἵ ϑοϊοπηοῃ 
Ἰὰ Καθθὶ 
ΚΑ. Κα - Ετιεγἀἰοῤααὲε 
Β.Ε.]. Δ'εύμς ἐς Εἰπαες 7μεῖσες 
Ιλ ε]. ἀθβ [ἃ Δ᾽ εὐίρίογε αδς “μαϊογεΐ τεῦς 
ϑδγη. ϑατηδγιδῃ 
54ηι. Οἤτοη. ϑϑμηδγίδη ΟΠ γΟπΟΪ ΡΟ Ὺ 
ϑδηἢ. ϑδηπῃβαγίη 
Βοβιϊγου, ΕΙ Τὶ Βο γοτ᾽ 5 δ͵έσέονγ οὐ ἐλὲ ϑξτυ- 

ἡδὰ δεοῤίε, ἘΠΡΊΙ5ἢ Ὑ ταης- 
ϑερταδρίηϊ [Ἰατΐοη 
ΞΠΑΡΡΑΙῃ 

ΧΙν 

ϑερί. 
5ΠΔΌΡ. 

ΤῊ. ὕγαηι. ὙΒδοκογαν, Ογαηιρεαν οΥ Οἱά 
7 αηιογεὶ Ογέεξ 

ΤΗροά. ΤΠροάοίϊοη 
ὙΒΕορΡῃ. ὙΠεορΒῖ]ι5 
ἜΘ ΡΟ. ἘΣ Τερθίμπεῃ Ῥδρυτιιβ 
Τοπ. Τεγι]]δη 
Τεβί. “Τεβίδιηθηΐ 
Τεβῖ. ϑῖπη. 866 νοὶἱ. 11. 153 
Ταβί. Χ]] Ρδίγ. -- Τεβιαπηδηΐς οὔτ Τ χεῖνα 

Ῥδίτίασοῃς 
Τίβοῃ. Τἰβοπεηδογῖ 
ΤοΟΡ. ΤοΡὶζ 
ΝΟ οΥ εἰ 1,Αι. τε Ν εσβῖο Ν εἰι51, ἴημα, ΟἹά 

Ταἰῖη Νεγϑίοη 
νι. Αα. για Αἀδε 
ψυ]ρ. Ψαυϊραΐε 
ἽΝ: ΔΝ αἰϊοπ᾿β Ῥοϊυρῖοι 
ΜΈ]]ἢ. ΔΝ ΕΠ] υιβεη 
ΔΚ Ιβα. ΒοοΙκ οὗ ΝΥ] ϑάοπι 
Ζ.Α.ΤΟΝΝ. Ζολίδελγί Μὶν αἷς 4. ΖΤ΄ 7 15- 

σεγδελαζέ 
Ζ.}.Μ.Ο. Ζεϊελγὴ ἀδγ Ζεμέξελε, 

“7ογρεγε αραϊδελενε ΟἿ δε} - 
σελαζξ 

Ζ.Ν.ΤΟΝΝ. ΖεζσεῖΣ ΚΣ αἰ ΔῈ Ἱ: 
"1εσθησελαζέ 

ΖΝ ΎῪ. ὁ ΖΕ. Ξ Ζεύοανε ΚΗ} 
τυΐδ5. Τλεοίορῖδ 

[ 1 ἱπάϊςαίς δὴ ἱπίγαβίοη ἰηΐο ἴῃ 8 
οτὶρίηαὶ τοχῖ 

ΤῈ Ἐ ἱπάϊοαῖς ἀπΠαὶϊ τῇς νγοσὰ οὗγ 
ῬαβθαρῈ 50 6πο]οβϑα ἰ5 σοσ- 
τυρὶ 

( ) ΟΥ ἰτα]ῖος ἱηάϊσαῖς παῖ {Π6 
νγνογᾷ οὐ ννογάϑβ 580 δποϊοβεᾶ 
ΟΥ Ῥηηϊβα ἀτα ΒΡ] εα ἔοσ 
1Π6 βαἶε οὗ οἰδαγηβϑ5. 

τ ἰπάϊοαϊες. (μαΐ [μ6 δαιπουν 
ΟΥ Δι Ποτί 65 σαοϊθα Ἰηβοσῖ 
τῆς ψψογὰ οὐ ψοσγὰϑβ ἕο] ον - 
ἰηρσ 115 τηδτκ. 

» ἱπάϊοςαϊες παι (Π6 δαϊπουι νυ 
ΟΥ Δυϊῃοτίτἰε5 φιοΐεα οπηϊξ 
τε ννογὰ οἵ ννογάβ 90]ονν- 
ἰηρ 1815 πηατκ. 

) ἰμαϊοαὶς ἃ τεϑιογαϊϊοη ἴπ 188 
τεχῖ. 

ΤΆΪΟΚ ἴγρε ἱπάϊοαϊος δῇ επιθηἀαδίϊοη ἴῃ 
ἴῃς ἰοχῦ, 



ΤΠ ΒΘΟΘΙ ΘΕ ΠΕ ΒΙΕΕΕΞ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δι. ΘΗΟΕΤ ΑΟΟΟΥΝΤΥ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤΗΕ Βοοκ οἵ [00 1|665 5 ἴῃ σογίαίη Πἰπηϊτε αϑρεοῖβ {πε πιοϑί ἱπηρογίαης θοὸς ἴῃ {Π|5 νοΪ απΊ6 ἴοι. 
1Π6 βἐπάεηϊ οἵ τε] σίοη. ΜΙ πους 1 να σου] οὗ σοιγθα πᾶνε ἰηΐεγεα ἤοπὶ Εἶτα δηά Νεπμεπίδῃ, 
{πε Ῥευϊεϑίϑ᾽ (οάς, δαπᾶὶ {πε ἰαΐε οπαρίεγϑ "οἵ Ζεομαγίδῃ. {πε συρίεπια ροϑίτίοη ἰΠαΐ τΠ6 ἰανν δά 
Δοῃϊενεά ἴῃ [π|άΔ΄5π|, θὰς νντπουε [116 65 ννα σου] ΠαγάΪν ἤανε ἱπηασὶπεα ϑιιοῇ Δη ἀΡβοΪ]ζα σα ργθγηδον 
οἵ {πε ἰανν αἂ5 ἢπα45 Ἔεχργεϑβϑίοῃ ἰῃ [15 θοοὶς. Τἢϊ5 δοϑοϊαΐα βιριεπηαον οὗ ἴῃς ἰανν σαΥτί θα νυ 1, 45 
ψ6 Πᾶνε βεεη ἴῃ {πε (αεπείαὶ [πἰτοάποιίοη, {ΠῸ σι ρριεβϑίοη οἵ ριόρῆεον ---αἱ 411] ενεηΐβ οἵ πε ὀρεῃ 
δχογοῖβα οὗ {πε ργορμπείϊς σθ. Απά γεῖ {πεϑε σ 5 ρεγβϑίϑίεα ἀαγίηρ 411 [ΠῈ 509-416 σεηΐιτίεβ οὗ 
516πςε--τοπη Μαΐίδομὶ ἄοννη το Ν.Τ.. {{π|65, θα οννίπσ ἴο {Π6 [δία] ἱποαθιιβ οἵ {π6 ἰανν ἴΠπεβε οἱ [5 
σου] ποῖ πα εχργεϑϑίοη βανα ἴῃ ρβϑθιερίργαρῃίς ᾿ογαΐαγα. ὍὙΠιι5. {π|0{|665 γεριθβεηίβ 1[Π6 {ὙΠ ππΠΊΡἢ οἵ 
τῆς πιονεπΊεηΐ, ννῃοἢ πα Ὀεεη αἱ ννοῦκ ἴον {πε ραβδί [ἤγεα σεπίμγ 5 οὐ ΠΊΟΓΕ. 

Απά νεῖ τῃ15 πιοβὲ {τ ππηρῃδηΐ πγαηϊεδίο οὐ ἰθρα πὶ σοπίαιπεα νη 115 Ραραβ {ΠεῈ εἰεπιεηΐ 
{παΐ νναβ ἀδϑιίπεα τὸ ἀϊβραΐε [15 βαρτεπῆδον δηα ἤηδ]ν ἴο τεάπιοα {πε ἰανν ἴο ἴπ6 ψν ΠΟ] Ϊν βεσοπάδγν 
Ροϑίτίοη {παὶ δἴοπς 1 σου] τὶρμε]ν οἰαίπη. ΤῊΪ5 αἰεπηεπὶ οἵ σοστϑε 5 ἀροσαϊγρίϊς, ννϊο ἢ γὰ5 {πε 
ΒΟΊΓΟ6 οὗ ἐπε Πίρμεν πεοϊορν ἴῃ [πάδἴβπη, μα σα Ὀβα απ μ Εν νγαϑ5 {πε ραγεηΐ οἵ ΟΠ βεηϊν, νν μαγεῖπ 
ΔΡροοαὶν Ρίϊς οεαβεα ἴο θὲ ρβειιάοην πιοι5 απ θεοαπηα οπ6 Ψ] ἢ ΡΓΟΡΘοΥ. 

Τῆς Βοοκ. οὗ [0 ||665 ννὰ5 νυυτεη ἴῃ Περτενν Όν ἃ ῬΠδγίβεε θεΐννεεη {ΠῸ γεαῖῦ οἵ [Π6 δοοδϑβίοη οἵ 
Ηντοδπαβ ἴο {πῸ ΠΙρ- ΎἜϑι ποοά ἴῃ 125 δῃα ἢἰ5 Ὀγεαοὴ τ {πε ῬΊΑ Βα α5 Βοπηα γεαῦβ Ρείογε ἢ 5 ἀθβδίῃ 
ἴπ ΙΟ5 Β.6. [{ 15 1Πς πηοϑδὲ δἀναποβα ργε- (ἢ τ βείαη τεργεβθηΐϊδίϊνε οἱ (ῃς τη! άγαϑῃῖς ἰεπάεπον, ν ἢ οἢ 
[65 αἰγεαάν θεδϑη δὲ ννουκ ἴῃ {πε ΟἹ« Τεβίαπηεπε (ῃγοπίοϊθβ. Α.5 {πεῈ (Ἠπγοπίοϊεγ πα τενγτεη {ΠῸ 
Ηἰξίογν οἵ [5ϑγαθὶ δπὰ [πάδῃ ἔγοπι πε ᾿αβίβ οἵ {πε Ῥυιεϑίϑ᾽ (οάςδ, ξὸ οἵγ δαΐπουῦ γα- εἀϊθα ἔγοπι {με 
ῬΒατγίβαϊς βίαπαροίηϊ οὐ ἢῖ5. {ἰπ|6 {πΠῸ ἢἰβίοτν οἵ ὌἼνεηΐβ ΠΌπι {πε ογαδίίοη ἴο {πε ρυὈ]]ςαἰίοη, οΓ, 
δοσοτάϊησ ἴο {Π6 δας Ποι᾿ 5 νίανν, {πε γερι]]σδιίοη οὗ {πε αν οἵἹ 5ἴπαί. [|π {π6 οουγῖϑε οἵ γε-ϑα!ηρ Π6 
ἱποογρογαϊβα ἃ ἰαύσε θοάν οἵ ἐγαάϊ οὶ ἰογα, νυ ἢ ἘΠῈ πη! ἀγα ϑῃϊς ργοσεβα Πα ρεΐ δ ἢΐ5 ἀἴβροϑβαὶ, " 
ΔΑ αἷβϑο ποΐ ἃ ἴεν γεϑῇ ἰεραὶ δπαοίπηεηΐβ {πὶ {πε εχίρεποίοβ οἵ τῆς ραϑὲ παά Ἴδε ἰογίῃ. Ηἰ5 
ννοτὶς σοπϑεϊ[πἴε65 Δη δηἸατρεὰ Ταΐραπὶ οὐ (αεπεϑὶϑ ἀπ Εχοάιι5, η νι ἢ απ σα 165 ἴπ {Π6 ὈΙΡ]1ςΑ] 
παιγαῖϊϊνε ατὰὲ βοϊνεά, σὰρϑ 5 ρρ!εα, ἀορπηαίίςα! ν οἤξηϑίνε ε]επχεηΐβ τοπηοναά, απ {πε βραηιίηα 5ρ1Γῖ 
οἵ Ἰαΐεν [πιά αἰβ5πὶ πη ι5εα ἱπίο ἴδε ργιπηξῖνε Ὠἰδίογν οἵ {ΠῸ ννου]. Η!5 οδ]εοΐ ννὰ5 ἴο ἀείεπα [π|ά4]΄5πὴ 
ἀραϊηϑί της αἰΐδοκϑ οἵ {πε Πε]]επίϑεϊς ϑρίγιὶ ἐΠπαὶ μαά θεεπ ἴῃ πε ἀϑοαπάδηϊ ομθ σεπεγαίίοη βαι]εγ ἀπά 
ν785 5111] ροννευία!, ἀπα ἴο ρύονα παῖ {ῃς ἰανν νγα5 οἵ Ἔνεγίαϑίίησ να]! γ. Ετοπὶ οὐ Δι Ποτ᾿5 σομΐδη- 
τίοπϑ δηα ἢΠἷβ5 Ἔπιἰτεγεα δἰΐδοῖκβ οα {πῸ ραρδηΐβειβ ΔΠ4 δροβίβίεβ, ννε τηὰν ἰηΐεγ {πα Η]]εηΐϑηι δα 
πτρεα τπδΐ τῃς Ἰεντῖς4] οτάϊπαηοεβ οὐ {Π6 ἰανγ γεῦα οὐΪν οἵ ἰγαηϑίζοιν ϑἰσπίποδηςε, {Ππαὶ {παν δά ποὶ 
Ῥεεη οὈβεγνβα ὃγῃ {πε ουηάειβ οὗ {πε παίίοῃ, δαπα ἐπαΐ {πε {ἰπ|6ὲ Παα πονν οοπῆα [ογ {Πεπὶ ἴο ΡῈ βινερί 
ΑΥΑΥ͂, Πα ἴον ἴϑύδεὶ ἴο ἴαϊκε [15 ρίαςε ἴῃ {πε Ὀγοίπευποοά οἵ {πε παΐϊίοηβ. Οὐγ δυῖποῦ γεραγαεα 81] 
ΒΟΉ νίεννβ 85 [αϊαὶ ἴο {π6 νεῖν εχἰϑίεησε οἵ [ευνϑἢ γε]! ρίοη δηα παίίοηδ!γ. ας [15 ποῖ 85 β:ι0ἢ {παῖ 
ες «βϑδιϊε ἰπεπὶ, θὲ οἡ {πε ατουπά οἵ {πεῖν []θοπμοοά. ὍΤῃα ἰανν, με ἴβδοῆμββ, 5. οἵ βνεγ βίην 
να] αϊῖν. ὙΠοιρ τενεαϊθα ἴῃ {ἰπ|6 ἰξ νγὰβ βϑυρεγίου ἴο {ἰπ|6δ. Βείοτε [ἃ παά Ὀβδθηὴ πιδάβ Κποννη ἴῃ 
ϑιηγν ρογίίοπβ ἴο {Πς (αἰ εῦϑ 1 μαα Ὀεεη Κερί ἴῃ πεανεη Ὀν {πε δηρεΐϑ, ἀπά ἴο 115 ορβεύναηοα πεποε- 
ἰογνναγα ἔπαγε ννα5 πὸ [1π|1{ 1ῃ {{π|Ὲὲ οὐ ἴῃ εἰθγηϊίν. 

Ὑντιείησ ἴῃ ἐπε ρα] πηεϑὶ ἀν οἵ πῈ Μοσαρεδη ἀοηλπίοῃ, ῃ ἘΠ6 ΠΙσΡ ἢ - ογΙἘϑι Ποοά οἵ [ομη Ηνγτοδηιι5, 
ΠΕ Ἰοοκεά ἴον [ῃς ἱπηπχεάϊαίε δἀνεπί οἵ {πε Μεββίαηιϊις Κίηραοση. 715 Κίηράοπι νν85 ἴο 6 τ]εα ονεῦ 
Ὀν 4 Μεβϑίδῃ βργυηρσ, ποῖ ἔγοπι [,ρνί---ἰΠδΐ 15, ἔγοπὶ {πῈ Μδοσαθθδη [απη γ, 45 50πΊ6 οἵ ἢ15 σοπΐεπι- 
Ρογατγίεϑ εχρεοϊεά-- -αΐ ἔτοπι Γ[πάδῃ. ὍΤΠῖ5 Κίησάοπι τνοι]Ἱὰ θεὲ σταάτια!}ν τθα]]Ζεα οἡ βαγίῃ, δπα {πε 
ἰγαηβίογπηδτίοη οἵ ρῃγϑίοδὶ παίαγε ννοι]Ἱὰ σὸ μαπα ἴπ μαπα νυν {πε εἰ σα] ἐγαπϑίογπηδτίοη οἵ πη {1]] 
ἴμεγα ννὰβ8 ἃ πενν πεάνεη δηά ἃ πενν εατίῃ. ὙΠι5, πα] ]ν, 411 σῖη ἀπα ραίη νοι] ἀἰἰβαρρααῦ δηα τπηξῃ 
νου] ᾿ἱνα ἰο {πΠ6 ἂρὲ οἵ 1,3οοοὺ νβαῖβ ἰῇ Ππαρρίπεθϑ ἀπ ρεᾶςθ, απὰ αἰζεν ἀθαῖῃ επ)ον ἃ Ὀεββεά 
᾿πηπηουίδ! ν ἴῃ {ΠῈ 5ρ110 ννου]Ἱα.} 

" ἘΠ ΠΕΕΜΟΝΗΝ οὗ [Π15 βεοιίοῃ ἰ5 τεργιπιβα ἔγοπη {πε ργεϑβεηΐ ννυυϊτευ᾽5 [ηἰγοάμποιίοη ἴο πἶθ (Οπηπηα παν οἡ [ῃ6 ΒοοΙκς 
ΟἹ "0 011665. 

1105.2 1 Β 



ΤΗῈ--ΒΟΟΙΣ ΟΕ 1 ΒΙΕΒΕΒ 

δ. ΨΝΑΚΙΟῦΒ ΤΙΤΙῈΘ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

Οὐγ θΟΟΚ ννὰϑ πποννῃ ὈΥῪ ἴννο αἀἰδβέϊηςς Ε{{165 ὄνεη ἴῃ Ηεργεν. 

(4) 100 116ο5 τε τὰ ᾿Ιωβηλαῖα οἵ οἱ Ἰωβηλαῖοι ΞΞ Ὁ Ρ3.Π. 

(ὁ) Τῆς 1 {|| σε πεϑὶβ Ξε ἣ λεπτὴ Γένεσις ΞΞ δὲ ΟῚ ΠΝ ἼΔ. 

(ὦ) Αροραῖνρϑβο οἵ Μοβεβ ἃπά οἵποῦ 8] ερεά παγηεβ οἵ ἴῃς ὈοοΚ.. ν ᾿ 

(α) ὥ)κκδίϊεες. ΤῊΪ5 ἀρρθαῦϑ [τοπὶ ΕΡΙΡαητ5 (!αεγ. Χχχίῖχ. 6) ἴο ἤανε θδθῃ 115 τἰϑ4] ἀεϑῖσηα- 

τἴοη. [τ ἴ5 [ουπα αἷδο ἴῃ τῆς ϑυτγίας Εταρτηθηΐ πε 16 “ΝΝΑΠΊΕ5. οἵ ἴπεῸ δ ῖνεβ οἵ ἴῃς Ῥαίγίδυοῃβ 

δροοοταϊηρ ἴο ἴῃς Ηερτγανν Βοοῖς οἵ [0 1]6 65, ἢγϑὲ ρα] 15η64 ὃν (οτγίδηϊ, 7701ι. σασγα οἵ ῥγοΐαλα, ἰϊ. τ. 9--το, 

πα τοργϊηϊοα ὈῪ {πὸ ργοβοηΐ υντίτεν ἴῃ Πἰ5 εἀϊτίοη οἵ 716 Εἰλίοῤῖς Ἰγγοίοη οΥΓ 116 Ηόγστυ Βοοῖ 
ιδίϊοος, Ρ. 183. ΤΠΐ5 πᾶπια Δαπλ γα Ὀ]Ὺ ἀθβουῖθα5 ἴῃς ῬΟΟΙΚ, 45 1 ἀἰνί4ε5 ἱπίο 110 1|6Ὲ Ῥειοάβ οἵ 

[οὐν- πη γϑαῦβ θοῇ {πε Πἰβίογν οἵ {πε υνου]ὰ ἔγοπὶ {πε ογθδίίοη ἴο τῆς Ἰεσ᾽ϑατίοη οἡ παῖ. Τῆς 

νΥ ταν Ῥυγϑιιοβ ἃ Ρουθ Εν θυ πηπγθίγίοαὶ ἀδνοϊορηιεηΐ οἵ ἴῃς Περίδαϊς βυβϑίεπη. [5γΓ86] επηΐειβ (ηᾶδη 
αἴ ἴῃς οἷοβε οἵ τῆς βἤΊ οί 1001166, 1. Ε. 2450. 

(ὁ) 71 1116 ΟορσοῖςΣ. ΤῊς εριτπαῖ “ΠΠΠ||6’ ἀοεβ ποῖ τείογ ἴο {Π6 εχίεπί οἵ {πε ΒΟ, ἔογ 1{ 15 
ἸΑγρον ἴπᾶη {πὸ σαποηΐοαὶ (απαβίβ, θα ἴο [15 ομαγαοίοσ. [Ὲ 6415 πιοῦθ ἔν νυν ἢ ἀεΐα:}5 {πη {ΠῸ 
ΒΙΒΊΙςα] ννοσκ. Τῆς Η ρτανν {{{16 ννὰ5 ναυὶοιβὶν τε πα εγοά τη ατεεῖ. 19 ἡ λεπτὴ Γένεσις (οΓ Λεπτὴ Γένεσις) 
85 ἰπ ΕΡΙΡμδηΐμαβ, ὅν ηςο]]ι5, Ζομαναβ, αἸνοαθ. 295 ἡ Λεπτογένεσις ἴη 1) 1ἀγπηι5 οἵ ΑἸεχαπατγία δηα ἴῃ 
Τιαιῖη νυτϊτοιθ, ἃ5. ΜῈ πηδᾶν ἱπίε ἔγοπὶ {πΠῸ εοτες οἵ (εἰαβίιβ. 39 τὰ λεπτὰ Γενέσεως ἴῃ ΘΥΠΟΕΙ]15. 
45 ἡ Μικρογένεσις ἴῃ ΓἸΥΟΠΊΘ, ννῆο ννᾶ5 δοαιαδίηϊεα νὰ {π6 Ἡθτγανν οὐ ΡΠ 4]. 

(2) τὸ Τῇε Αροσαάΐνρβε οἵ Μοβαϑβ. 
29 ΤΠ Τεβίαπηεηΐ οὗ Μοβαβ. 
49 ΤῊε Βοοκ οἵ Αἀδηνλ5 ᾿αιρηζεῦϑ. 
459 ΤΠο 1||6 οἵ Αἀδηι. 
το 776 “ῤοεαίγῥοε οΥ 770565. ὙῊΪ5 ἘΠ1Ὶ6Ὸ Πα 5οπλα συσσγεηον ἴῃ ἴῃς {ἰπ|ε οὐ ὅ' νης 6 ]11|5 (566 1. 5, 49). 

Τὶ ἰὈΥπΠῚ5 8η ἀρρτγορτίαϊε ἀδοϊσηδίίϊοη ϑἴποα ἰξ πλάκα Μόοβαβ {Πα τεοϊρίεπε οὗ 411} 1Πς αἰ βο! οϑιγαβ ἴῃ [ῃς 
Ῥοοκ. 29 71ὲ.7 επί αηογιί 977 770565. ΤῊΪ5 {{{|6 15 Τουπα ἴῃ ἴῃς (δΐεπα οἵ ΝΊςεροσιι5, 1. 175, Πού 1 
ΡΙΓΘοβθβ ἃ ἡποίδτίοη ἔγοπ] Χ. 21 οἵ ουγῦὺ ῬοοΚ. Τί Π85, ποννενεσ, ποίῃϊηρ ἴο ἀο νι πε Ταβίαπγαηΐ οὗ 
Μοϑβεβ, ννῃϊοῃ Πᾶ5 Ὀεσοπηα τηΐνεγβα!ν Κηοννη τππά δῦ ἴῃς νντοπρ {{{|6---ἰῃς Αϑϑυτγηρίίοη οἵ Μοβαϑβ. 
Ἐδηβοῇ πὰ οἴμοι βοῃο]αῦβ ἔου πη ν βουρῃϊ το ΔΘ πε ιν [0 11|6 65 νυ 1Π|5 βδεοοηα Τεβίαπιεπε οὗ Μοϑβεβ, 
Ρυΐ τῃϊ15 Ἰἀδητἰποδίίοη 15 5Βῃοννῃ ἴο Ὀς ἱπηροβϑίθ]ε ὃν {π6 ίαςί {Πδΐ τη {πΠ6 ϑ.οΠοτηείγν οἱ ΝΙΠθρἤοστι5 
4.300 5110 Ποἱ ἴα δϑϑίσηεα ἴο [00 11|665 δηα οἷν ᾿1οὸ ἴο {ῃ15 Τεβίαμηεπὶ οἵ Μοβεβθ. Οη {πε ρίόρα- 
ὈΠῚν οἵ 4 Τεβίαπιεηί οἵ Μοβεβ Πανίηρ θθεη ἴῃ οἰγου] δ ΙΟ ---νν ΠΙΟἢ ννὰ5. ἴῃ τϑϑ]!ν Δη Ἐχρδηβίοῃ 
οὗ Τ001|6 65. 11-Π} 566 τὴν εὐἀϊτίοη οὗ [0116 65, Ρ. χνηϊ. 49 716 βοοῖ οΓ “ ἀαηεης 7)ατολίογς. ΤῊΪ5 
ΒοΟΚ 15 ἰἀεπιιβεά νυν [π|Ό116 ες πη τπς εοῦεε οὗ (σεϊαϑῖιβ, ὈτῈ 1 ργόραὈ]ν σοηϑίϑίεα πλογεὶν οὗ ςογίαίῃ 
Ἔχοαγρίβ ἔγοπ [01] ε65 ἀθα]ηρ νυ {ΠῸ ΠαπΊε5 δηα Πἰϑίοσοβ οἵ τῆς ννοπιθη πιεηιοηθα ἴῃ 11. 500 ἢ 
ἃ σΟἸ]εοἰίοη, ἃ5 ννῈ ἢᾶνα αἰγοδαν βεδη, εχίϑίβ 'ῃ ϑγυτίας, δηα [15 ασεεῖς ργοϊοίγρε ννᾶϑ τιϑεὰ ὃν τῃε βοῦῖθε 
οἵ της ΤΙ ΧΧ Μ5. πο. 135 ἴῃ ΗοΪπιεβ δηά Ῥαγβοηβ᾽ εὐϊτίοη. 459 716 7.172 97 “4«ανῺ. ΤῊϊ5 {{1|6 15 
[οὐ πα ἴῃ ϑυΠΟΆ]]15 ἱ. 7-. [Ιἴ βθοπΊ8 ἴο βανε Ῥεθὴ δὴ βηϊαγρεα εὐϊτίοη οἵ {πε ρογίίοῃ οἵ {0116 65, 
ΠΟ ἀδαὶῖ ἢ τῃς [6 οἵὨ Αἀδπ,. 

δ. ΤῊΕΞ ΕἸΤΉΙΟΡΙΟ ΝΙ͂55. 

ΎΠοτο τα ίουγ τορος Μ|55., α ὁ ς ἡ, τὴς ἢτϑὶ δηὰ [οι οὗ ννῃϊ ἢ Ὀεϊοηρ ἴο {Π6 Να[ίίοπαὶ ΓἰΡγατν 
ἴη Ῥατῖβ, ἴῃς βεοοπά ἴο πε Βυ 5 Μαϑβειπὶ, αηαὰ {πὸ {π|γὰ το {πς {Πηϊνετϑιῖν ΓΑΡγασν αἱ ΤὈΡίηρβη. 
ΟΥ̓ 1Π686 ἃ ὁ (οἵ {πε Π[ςεοητῃ δηα ϑἰχίθεπιῃ σεηίατν γεϑρεοίίνε]ν) αὐτὸ {ΠῸ τηοϑβί {γιιϑεννογίῃν, ἘΠουρἢ {παν 
ςαηηοΐ Ὀς ἰοἸ]οννε Ἐχο]ιβίνεϊν. [ΙῈἢ 4, Πιγίποσπηοῖς; ἰῃς γεδαϊησβ οἵ [ῃς ΕτΠΪορῖς νετϑίοη οἵ (αεπαβὶβ 
ἤανο τερίοθα 1ῃς οὐἱρῖηαὶ αἀραϊηϑί ὁ αἱ ἴῃ 11]. 4, 6, 7, 19, 29; ἷν. 4, 8, ἅς, ΕῸΓ ἃ ΠῚ] ἀεδϑογρίϊοη οὗ 
1πΠε5ς ΜΗ5. τῃς τεδάθυ οδῇ σοπβ]ς ΟΠ ΑΓ]65᾽5 ΕἸ λλϊοῤὶς Ἰόγοίοι οΓ 116 Ποὄγετυ βοοῖ ὁ “γνόιίσες, 
ὈΡ.: ΧΙ: 5666. 

ᾧ4. ΤῊΕ ΑΝΟΙΕΝῚΤ ΝΈΚΒΘΙΟΝΘ5--ΚΕΕΚ, ΕΤΗΙΟΡΙΟ, ΓΑΤΙΝ, ΞΥΕΙΑΟ. 

(α) 7 ἀε (σγεοῖ Ἰγογϑῖοηι ἰ5 Ἰοβῖ ϑᾶνε ἴοι βοπὶα [γαρπηθηΐβ ΠΟ βαυγνῖνα ἴῃ ΕΡΙΡΒδηΐι5 περὶ Μέτρων 
καὶ Σταθμῶν ΧΧΙΪ (εἀ. Τ1ηἀοτῇ, νοὶ. ἵν. 27--8). ΤΗΪ5 ἱτασπηεηΐ, νυ ἢ σοπϑίϑίβ οἵ 11. 2-21, 15 ρα 5 μεὰ 
ΜΠ οὐἸ ἴσα] ποΐθϑ ἴῃ ΟΠ ]65᾽5 δὐἀϊτίοη οἵ τῆς Ετῃϊορῖς ἰεχι. Οἰμει ἐταρτηεηΐς οἵ 1ῃ15 νειβίοῃ ἀγα 
Ρτγεβογνοα ἴῃ Τυβίϊη Μαγίνυ, Οτίροη, Πἱοάογιβ οὗ Απίϊος, [οἰάογε οἵ ΑἸοχαηάτσία, [ϑἰάοσγα οὗ ὅϑθνι]]ε, 
Επϊτγοῃῖι5, Ῥαϊγίαγοῃ οἱ ΑἸεχαπάτσία, μη οἵ Μαϊαϊα, ϑνηςα]]ιβ, Οβάτοηιβ. ὅϑυποο 15 αἰγι θαΐε5. ἴο 
της ((ἀποηΐςα] (σοποβὶβ βιαϊοπηθηῖβ ἀθυῖνοα ΠῸΠι οὐ ἰεχί. ΤῊΪ5 νογβίοη ἰ5 (ῃς ραγοπί οἵ {πε ΕἸτηϊορίς 
Δα 1, ,αἴῖη ΝΕ ϑΙΟη8. 

(ὁ) 71ε δ: ἐλ ϊορὶς Ἰεγοῖοιι. ὙΠ15 νογϑίοῃ 15 πηοβὲ δοοιγαίς απ {γπβεννογίῃν δηα ᾿πμἀ66α ἃ5 ἃ τας 
2 - 
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ϑεύν εἰν Πτεγὰ]. [ΤῈ ΠΔ45, οἵ σουτϑε, ϑιεγεα [τομῇ {πΠ6 σογγαρίοηβ παΐιγα!ν ἰηοάεηΐ το {γα 5 γα 559 
τῆγουρ Μ55. Τῇ αἰ ορύαρἢ 165 αὐ ἐγααιεηΐ δηα ἰαοιηδα ἀγα οἱ οσοαβϑίοηαὶ οσσυζγεηςα, ας τῃς 

νογϑίοη 15 ϑΙΠΡΌΪΑτΙν ἔγεα ἔγοπι {Π6 σ]Ο5565 δη ἃ σοι Ύθοί!οη5 οἵ πΠϑογαΡιΪΟι 5 βου 65, ἘΠΟῸΡἢ {Πα ἱεπιρία- 

τίοη πιιιδὲ πᾶνε Ῥεεη ρογεαΐ ἴο Ὀτίηρ ἴἰ Ιηἴο δοοούα ἢ {π6 ΕἸΠΙορΡΙς νεγϑίοη οἵ (σεπεβῖθ. ΤῸ 115 
βοῦτοα, ἱπἀ6 64, ννε πηαϑὲ ἴγασα ἃ ἴεν ρεγνεγϑβίοῃβ οἵ ἴῃς εχ : “τὴν ννἱε᾿ τη 11]. 6 ἰηβίεδα οὗ “ν᾽; 
χν. 12; Χνὶ. 12 (πε Ὀοίε᾽ ᾿ηϑίθαα οἵ “{πεῸὶ Ῥοίι]6᾽)}): χχῖν. 1 (εγα τπΠ6 νοι. “4 νν6}} ̓  γε 
ποῖ [ουπά ἴῃ {πε 1 αἰ νεγϑίοη οἱ ΤΌ 1665, ποῦ ἴῃ π6 Μᾶᾷ55., 58η)., Γ,ΧΧ, ὅυζ., αηά Νυΐὶσ. οἵ 
(εη. χχνί. 19). [Ϊπ τπῃξῈ αθονε ραϑβϑᾶρεβ {Π6Ὸ6 ννῇοϊε νεγβίοῃ ἴ5 ᾿πΠπθηςεα, θὲ ἴῃ ἃ το στεδίεγ 
ἄερτεε 85 {Π15 ἰηἤπεηοε ορεγαΐε οἡ Μ5. «Φ. ὙΠ ἴῃ {|. 4, 6, 7, 10, 29, ἰν. 4, ὃ, ν. 3, νΊ. 9, ἄε,, {ΠῈ 
τεδαϊησϑ οὗ {πε ΕἸΠΙορίς νεύβίοη οἵ (σεπθϑῖβ ἤανε γερ]δοθά {πΠῸ οτρίπαὶ ἰεχί. [}π {πε οα86 οἵ ὁ ἵπεγε 
ΔΡΡδδίβ ἴο ΡῈ οἠἱῃ οπε ἰηβίδηςε οἵ [Π15 ἡδίιγε ἴῃ Χχν. 15 (5ε6 (ματγεββ Ταχί, ρρ. Χὶ! 56644.). 

Ἐρο: ᾿πϑίδποαβ οἵ σοϊγαρίίοη πδίίνε ἴο {ἢ15 νεύϑίοῃ, 586ε6 (δι εβ οἡ 11. 2, 7, 21, νὶ. 21, νὶϊ. 22, 
ΠΟ, 51. ΣΥϊ τῷ, πεῖν 29 20, ΧΣΣΣΙΣ, ΚΧΧΙΣ: Π, ΣΙ τῷ; Χὶν ἢ, ΣΙΜΠ] Ὁ. 

(Ὁ) 7 λὲ 1 αἰηι Ἰὔεγϑῖοτι. ΓΤῊΪϊΪ5 νεγβίοη, οἵ ψῃ θῇ ἀΡουὰὲ οπα-ουγ ἢ ἢ85 θεεη ρίεβεγνεά, ννὰ5 ἢγϑβί 
ΡᾺΡ]5Πεα Ὀν (ετγίδηϊ ἴῃ 15. 77ογιριηγεογία σασγα οἱ φγογαρα, τδότ, ἴοπῃ. 1. ἴαβο. ἴ. τ5-ό. Τί σοπίδίηϑ 
{πε Ο]]οννίηρ βεοίοηβ : Χίϊϊ. 1ο"--1 ; χν. φοῦ-921; χνΐ. 5'-Χν]. ὅδ, χν!!. τοῦ--χίχ. 25; ΧΧ. 5'-νΧὶ. 
ΤΟΣ ΧΙ ΤΌΣ; ΣΙΝ ον 5, ΧΧΙΝ 1570. ΧΧΥ Ὁ; χχν ὃ» 27"; Χανι ΠΡ} πλὴν; ΧΎΝΠΙ. τὸν 2; 
ἜΣΙΣ ὃν ΣΣΣΙ τὸ; ΧΧΣΙ Ὁ 1, 20» 22; ΧΧΧΙΠΙ δ᾽, ΙϑΞ- ΥΧΧΙΝ Ὁ" 19 χχχῖν. τὴ Χχχν. 2. ἴ"; 
τ ΟΡ τσ αν ἢν; πτπυνι το τὸν; ΥεστῖΣ Ὁ ΣΙ. ὃ", χὶι ν 18; ΧΙΠ 2 17: τἰν. ὃ τ ν Ἡ 
12- ΧΙν]!. 5; ΧΙΧ. 7γῬ-22. ΤΤΠ15 νειβϑίοη ννὰ5 πεχί βὐϊεα ὃν δηβοῇ ἴῃ 1874, 7)ας δηἊεῖ (67 “μφιοτ 
ννν φιγι{67. οι ρτεγεο αἷδ5 γευϊαγίσε 7 οχίσς αἴδ7. .. ἐαϊοῖρδελεε ἢ γαρηδΊιίς. ΤῊϊ5 ννοῦκ αἰίεϑίβ 

ἘΠΟΥΠΊΟΙΙ5 πα πδίγν ἀπα σύεαΐ Ἰδαγηίησ, Ὀὰς 15 ἀεἤοϊεπε τη Ππασειηεηΐ δηα ογ ἴσα] ἀσισηεη. Β ὄηβοῃ 
ννὰ5 οἵ ορίπίοῃ {παΐ 1ῃ15 1 ,δἰίη νεύβϑίοη νγὰ5 τηδάθ ἴῖὶὴ Εργυρί οΥ [5 πείσῃ θοιγῃμοοα Ὀγ ἃ Ῥαϊεϑβίϊπίδη 
7ενν ἀθουῖ {πε πιϊἀ]ς οἵ {πς ΠΕ σεπίατν (ρΡΡ. 459-60). [Ιπ 1895 (ἤδιεβ εὐϊξεα {Π15 ἐεχί δίγεϑῃ ἴῃ 
σοη]πποίίοη νν ἢ {πε ΕἸΠΙορΙς τη {πε Οχίογα Απεοάοία (716 Εήλέοῤίς Ἰεγσῖογ ὁ" ἐΐάε Ποόγειυ δοοξ 
97 “)ιμδτσο5). Το {Π15 ννοῦκ δηα ἰῃδΐ οἵ δηβοῃ αἴονε πε τεϑάθυ πηιυϑδί ὈῈ γείεγγεα [ΟΥ̓ ἃ [Ὁ]16Γ 
ἰγεαίγηεηΐ οἵ {Π|5 δα θ]εοῖ. δια ννα πιᾶν ἀγανν αἰϊεηίϊίοη ἴο (ἢς [ο]]οννησ ΡοϊηΐβΒ. 715 νεῖϑίοῃ, 
ννΠεΓα Ὁ 15 ργεβεγνεα, 15 αἰ πιοϑὲ οὗ βεαι8] να]τα νν ἢ ἴῃς ἘΠΠϊορίο. [Ιἰ Π45, ποννενεῦ, ΞΒι ΠΠγεα πηοῦα αἵ 
1Π6 παπᾶ οἵ σογιεοΐοίθ. ὍὙΠιι5 1 Πᾶ5 Ὀθθη σογγεςξεα 1η σοηίογηηϊν ἢ της 1,Χ Χ ἴῃ χὶν!. 14, ναῦς 
τ δας “εἰ Οοη᾿ αραϊηϑβί 411 οἵἴπει δυςπογιιιεθ. Τῆς ΕἸΠΙορίς νεγϑίοη οἵ Εἰχοά. ἴ. 11 πιρμέ Πανε θεεη 
εἐχρεοίεα ἴο Ὀγτηρ δρουΐ {Π|5 δα! ςτς|}1Ι0η 1η οἵ ΕἸΠΐορῖς ταχί, θὲ 1 414 ποῖ. Ὅννο 5ἰγ1]| 4. ̓ ηβίδηοαϑ 
ΨΝ111 Ὅς ἰοιιπα ἴῃ Χν!. 5, Χχῖν. 20οϑ. Αραϑΐίη {πε 1, αἰη νεγϑίοῃ ϑεετηβ ἴο πᾶνε θεδη ἱπηῆϊιιεηοεα Ὀν 1π6 
Μυϊραΐε ἴῃ ΧΧίχ. 12. ΧΠΠΠι Τα (σαηΙοΣ 721605 νυ εΥῈ οὐγ ΕἸΗΪορῖς ταχί Ξε μου τὸ γῆρας 45 ἴῃ Τ ΧΧ οὗ 
αεη. ΧΙ. 28); δπα ργόρδΌΪν α]50 1η ΧΙν!ϊ. 7, 8, αηα σεγίδίη]ν ἴῃ χὶν. 12, ν μαῖα 1 γε 5 “ἴῃ τοΐα ἐεγγα ἡ 
ἴογ “ἴῃ ἴεγγα . Οἴσουζβε ἴΠαύα 15 [Π6 ροβϑι θην ἐπαΐ {ΠπῸ ΓΤ δίίη π45 τεργοάποεα [αι Πα} }ν τς ατεεκ 
Δη4 {παΐ {πε αταεῖὶς ννὰβ [δυ]ν ; ΟΥ̓ ἴῃ σα56 ἴξ ννὰ5 σογγεςί, {Πδξ 11 ννὰβ ἴπηε ατεεῖκ ργεθαρροβεα Ὀν οὐΓ 
Ετηϊορίς νεγϑίοῃ {Πδΐ ννὰ8 αἵ [δ]. 

Ἴννο οἴπει ῬΡ855ᾶρῈ5 αύὰ ἀθββεύνιηρ οἵ δἰζεηίϊοη, χῖχ. 14 δηά χχχίχ. 1232. [}η ἴδε ἰογπιεῦ {πε 1 δεϊη 
νεγϑβίοῃ " εἴ σγανεύιηΐ εἴ ᾿πνεηθ5 δοϊ! ϑαητ᾽ ἀρίθεβ ἢ της ΕΤΠΙορίς νετϑίοη οἵ αεη. χχν. 27 ἀραϊηϑβε 
1πε6 ἘΠ Ϊορίς νεγβίοη οἵ [0 1|665 δηα 411] οἴπεῦ δας πογιτῖε5. οη αεη. χχν. 27. Ηδετα πε ρεου]αγ Γεδάϊησ 
σῇ θεὲ Ραβί ἜἼχρἰαἰπβά 85 πανίηρ οὐἹϑιπαϊεα ἴῃ ἴῃς ατεεῖς. [ἢ ἐπε βθοοπα ρᾶβϑαρο, [Πς οἰδιιβα ἡ Θουι ἢ} 
486 βεραηΐ ἴῃ σαύσεγθ᾽ ἀσίεαβ ἢ της ΕἸΠΙορίς νεγϑίοη οἵ εξ. χχχῖν. 22 ἀραίηβε {πῸ ΕἸτηϊορίς 
νεγϑίοη οἵ [0116 65 δπα 411} οἴει δι που 165 οη αςη. χχχίχ. 23. 

Οη 1Π6 οἴπεῦ Παηά, ἔΠθῦα 15 ἃ ἰᾶάγρε δὐγαν οἵ ραβϑαρὲβ ἢ ννῃ]ο ἢ τΠς 1 Ατίη νεγϑίοη ργεβεῦναα {πε 
{τε τεχὲ ονεῦ ἀρϑίηϑί σογγ  Ρ(ΙΟΠ 5. ΟἹ ΟΠ βϑίοηβ ἴῃ ῃς ΕἸ ορίς νογϑβίοη : οἴ. χνὶ. τό, χίχ. 5, 10, 11, 
ΣΕ ὍΝ ΤΟ ἘΣ, ΣΙ το; [ΞΘ τὴν ΠΕπΕ; ἢ. Χχν!): 

(α) 726 ϑδιγγίας Ἰγέγοῖομ. ΤΠ ενίάδηςα ἃ5 ἴο {πε Ἂχἰϑέθηςε οἵ ἃ ϑυγίας ἰ5 ποΐ σοποὶ θῖνα. [ΓΈ 15 
Ῥαβεά οἡ {πε ἰαοϊ {πᾶΐ 4 Βυι5ῃ Μιυβειτη Μ5. (Αἀά. 121 54, ἴο]. 180) οσοπίαϊπϑ α ϑυγίας ἔγαρ πιαηῖ 
ΘπτΠ 166, “ ΝΑπΊ65 οἵ {πε Νῖνεβ οἵ ἴῃς Ῥαΐγίγοῃβ δοςογάϊηρ ἴο ἔπε Η εῦτενν Βοοῖς οδ] δα [0 1166 5. 1 
να 5 ἢγϑί ρα] 15Πη6 4 Ὀν (ογίαηι ἴῃ Π5 .77ογιτεληοηέα δασγῶ, 1861, τοπλ. 11. ἴαβο. ἱ. 9--ἰ., Δη4 τερτίηΐεά Ὀγ 
ΟΠ γ165 ἃ5 ΔΡρεηάιῖχ 111 ἴο ἢΪ5 Τεχὲ οὗ {0116 65 (ρ. 18). 

δ». ΤῊΕ ΕΤΗΙΟΡΙΟ ΑΝῸ ΓΑΤῚΝ ΝΈΚΘΙΟΝΒ---ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝΘ ΕΒΟΜ ΤῊΗΒ ΘΚΕΕΚ. 

Τ κε 411 πε ὈΙΡΙΙςαὶ Πξεγαξαγα ἴῃ ΕτΗϊορίς, [0 116ὲς ννα5 ἐγαπϑαἰθα ἱπίο Ετηϊορίς τοηὶ {με ατεεὶῖς. 
ατεεῖς ννοιαβ. ϑι10 ἢ 85 δρῦς, βάλανος, λίψ, σχῖνος, φάραγξ, ὅζε., ἀτε ἐγαη5]Π1Π1αγαῖε ἱπίο ΕἸΠίορίς. 
Θεροοηάϊν, πδην Ραβθασαβ πλιϑέ Ὀ6 γειγαηβὶαϊθα ἱπίο ατεεῖ Ὀείογε ννε οδη ἀΐβοονεγ {πε βουτζος οὗ πεῖν 
σογγιρίίοηβ. Απα ἤπαΠν, πηδην ΠΔΠΊΕ5. 816 ἰγα 5] εγαϊθα 45 ἘΠαῪ ἀρρεαῦ ἰπ αγεεὶς απα ποῖ ἴῃ 
Ηδορτεν. 

1 (ὁ), (2), ἀηα (ὦ) τερτγὶ πίε ἔγοπα ἴπ6 ργέϑεηϊ νυϊτετ᾽ 5 (οιηηδηΐατΥ. 
2 Ὲ Β2 



ΤΗΕ ΒΟΟΝ ΘΕ ΤΌΟΒΙΒΕΕ 

Τμαῖ τῃς Τιαιίη ἰ5 ἀογίνεα ἀἴτοςιν ἴτοπὶ {πΠ6 ατεεκ ἰ8. πο [655 οὈνίοιβ.. ἽΠ 9. 1π Σ τῖς, τὸ 

{ἱγογῖς τε δειλίας, α σοτγαρτίοη οὗ δουλείας ; ἰπ ΧΧΧΥΙ . 12. Δο7107.6772 ΞΞ τιμήν, νν ΙΓ ἢ 5Ποι ἃ πᾶνε θεθη 

γτεπάἀογοά Ὀν ἡγζδιέμηι. Αποίδεσ οἶδϑβ οὗ πιἰϑίγα πϑατίοπβ παν ὈῈ 56θῇ ἴπ ΡᾶββϑαρῈ5 ννμογςα {πς ατεεῖκ 

αὐτοῖς ἰ5 τοπάθγοα ὃν ἴῃς 1 ατἰπ ἀσπιοηπδίγαςίνε 5 ἴῃ ἁπίμς Αδγαήΐαε χχῖχ. τό, ἁμῖς 7εγασί ΧΧΧί. 15. 
Οἴδεῖ ενίάθηος ροϊπείηρ ἱπ [Π6 βαπιε αἰγοςείοη ἰ5 ἴο Β6 ουπα ἰπ ἴῃς τες σοπδίγαισξ οη5. νυ ΠΙ ἢ Πᾶνε 
θδθη τεργοάπορα ἴῃ {πε 1 ατίπ ; συ ἢ ἃ5 Χνίϊ. 3 ΠΙΘΠΊΟΥ π|ξ 5ΕΓΠΊΟΠΟΒ᾽ Ξξξ ἐμνήσθη τοὺς λόγους : ἴῃ Χν. 22 
“ροπδατηπιαν Ιο]αοης᾽ τε συνετέλεσε λαλῶν : ἴῃ ΧΧΙΪ. 8 " ἰη οπληΐθιι5 ψρίδης ἀεα 511 Ξξ ἐν πᾶσιν οἷς ἔδωκας. 

δό. ΤῊΗΕ ΟΚΕΕκΚ-Α ΤΚΑΝΘΙΆΤΙΟΝ ΕΕΟΜ ΤΗῈ ΗΈΒΕΕΨΥ͂. 

ΤῊ φαυῖγ: ἀδΐε οἵ οιιγ Βοοῖ----ἰῃε βεσοηά σεπίιγν Β. Ο.---ἀηα τῆς ἰαςε {Παΐ 1 ννὰ5 νυγξΐεη ἴῃ ῬαϊἜβείης 
5ΡΘαΚ ἴοσ ἃ ϑεπιίεὶς οὐἱρίπαὶ, ἀπ τΠς ονίάεπος [ΟΥ̓ 5.0 ἢ δη ογίρῖπα] 15 σοπο!ϑῖνε. Βαξ 1Πς αιιεβείοη 
αἴ οπος αγίϑθϑ, ννὰ5 {πε οτίσί πα] νυστθη ἴῃ Η ερτανν οὐ Αταπιαῖς ἢ ( δγίδίη ρύορεῦ Παπη65 ἴῃ {Π6 Τ,Αἐϊη 
νογϑίοη Ἔπαϊΐηρ ἴῃ -)γ: βεα πὶ ἴο θδβρεαὶς δὴ Αγαπηαΐς οὐρίπαὶ, ἃ5 (δετίη χαχίν. φὃ; Αὐαυτγίη ΧΧχνηὶ, 8,0 ; 
ΕΠ σε χχῖν. 14-16. Βιΐ 5ἴποα ἴπ 411] {πεϑε σαϑεϑ ἴῃς Ετηϊορίς {γαηϑβ᾽Πογαίίοηβ ἐπα ἴῃ -"ὲ πα ποΐ ἴῃ 
-γι, ἴι 5 ποῖ ἱπηρύόθαῦ]ς {παΐ {Πἰ5 Αὐαπιαϊδίησ ἴη 1Π6 Τιδπη νεγβϑίοη 15 ἀπε ἴο ἔπε ἐγαηϑίδΐου, ΠΟ, 85 
Ἰλδπβοῃ Πᾶ5 σοποϊπἀδα Ὃπη οἴπετ στοιπάσ, νναὰ9 ἃ Ῥ]εϑείηίαπ [ενν. Αραίη, ἰπ {πε |ἰϑὲ οἵ {ΠῸ ἔννεῖνε 
ἴγθεϑ δι 0 ]6 (ογ Ὀυγηΐησ οἡ [Π6 αἰΐδι 50ΠΊ6 δε ἐγαηϑι ςογαίοηβ οἵ ΑταπΊαῖς ΠαπΊ65. Βιΐξ ἴῃ ἃ ἰδΐε 
Ηδεῦτονν ἡνογκ--τντι θη αἵ {πε οἱοβα οἵ {πε βεοοηά σεηΐιγν Β.6.---ἴῃε ροριδι ΠαΠγ65 οὗ βιςῇῃ οὈ]εοΐϑ 
νου] παΐαγα!ν θῈ πϑε. Μογβεονοῦ, ἴῃ οογίαϊη σα565 ἴπΠῈ ταν πᾶν Πᾶνε αἰγεδαν Ὀεδη ἰοσσοίίεη, 
οὔ, Πεη {ῃς ἔγεα πα θεεη ᾿ἰδίεϊν ἱπίγοάποβά, θεθη ποη-εχίϑίεπί. 

Βαξ {πε ἀγραυπγεηΐβ ἴογ ἃ ΗΠ εῦτεν οὐ ρ η4] ἀγα την δης ννεϊσῃίν. (1) Α ννογκ ψῃ]οἢ οἱαἰπι5 ἴο ΒῈ 
ἔγοτη ἔπε Παπάᾶ οἵ Μοβεβ ννου]α παΐιγα!]ν θὲ νυυἐἴεη τη Η εῦγεν ; ίογ Η εῦτενν, δοσογάϊησ ἴο ΟἿ Δα ΠΟΥ, 
ννᾶ5 ἴῃς βαοτεα αἀπα παίίοηδὶ ἰδηριιαρε, χίὶϊ. 2 5.6; ΧΙΠΠ]. 15. (2) ΤΠ τανῖναὶ οὗ {ΠῈ παίϊοπαὶ ϑρίγιξ 15, 
50 αγ 45 ννεὲ Κπονν, δοσοπηραῃίεα ὃν ἃ γενῖίναὶ οἵ {Π6 παίίοηδὶ ἰαησιιασε. (4) Τῆε εχίβίίησ ἰεχέ πηιϑέ 
θε γείγαηϑαίε ἱπῖο ΗΠ οῦτγενν ἴῃ ογάδγ ἴο ἜἼχρ δίῃ ππ᾿ πη |6] }Πσ]0]6 ἐχ ργεββίοῃϑ δηα τγαβίογε {ΠῸ ἔγις τεχί. 
ΤΠι5 ἰδ ὅ]δ]α ἴῃ ΧΙ]. 11 τε ἐν ἐμοί, ΜνΏΪΟἢ 15. ἃ πιϑίγαπϑιαίίοη ἴῃ [15 οσοπίεχέ οὗ 3; [ογ΄ 3 ἢ 
ΞΞ- δέομαι, “ΡΙαγ, 45 ἴῃ ἀξῃ. κὶϊν. 18. ἴῃ χῖν]ϊ. Ὁ {πὸ ἐαχὶ Ξξ “ἀοπητη [ΞΞ ΠΞῚ ΠΤ ΘΠ 5.) ΡΒ ἘΠΕ 
σοηΐοχέ ἐδπηδηα5 ἡ ΠΙΙα πὶ (ΞΞ Π2) Εἀγαοηῖβ᾽, πΠουρ Πούε {πῸ ἀγριπΊεηΐ 15 ποῖ σοπο]ιϑῖνε, ϑίησα ΠῚ 
τηὶρῃς Πᾶνα θθεη σοΥΓΙΡΕΪν νυτιττεπ ον ΠΣ, ν Πῖοἢ ἴῃ Αταπηαὶς Ξε ἡ ἀδυσῃίεγ. Αραΐη ἴῃ χχχνί. 10 
(ορΡ. αἰδο χχχίχ. 6) {πε ἰεχέ Ξξ. οὐκ ἀναβήσεται (ΞΞ 4.46) εἰς τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς. Βαυξ 16'αἵρ πιαβί 
Ξε “Μ}}} Ρε γεοοιβα᾿. Νονν {Π15 πιεδηίηρ 15. ππαϊξεϑίεα εἰδεινῃείε ἴῃ ΕἸηϊορίς, θα {πε αἰ σα] ἐν 15 
βοϊνεα ψνῇεη ννε ἢπά {παῖ ἰἰ 15 ἃ Η εῦγενν ἰἀἸοπὶ: 8εε σ᾿ (ἤτοη. χχνίΐ. 24, 2 (ἤτοη. Χχ. 24. (4) Μδην 
Ρατοποιηδϑίαθ ἀἰβοονεῦ ἘΠΕ ΠΊ5εἶνε5 οἡ γεϊγαηβίδίοη ἱπίο Ἠεῦτενν, 85 ἴῃ ἵν. 9 ἔπεσα 15 ἃ ραν οὴ {πε 
ΠΑΠΊα ΕΠΟΩΗ, ἰη ἷν. 15 οὔ Ϊατεά, ἴῃ νῖϊ!. 8 οπ Ῥεῖεσ, ἄς. (5) Μϑὴν ραβϑαρεβ αἴξ ρίεβεινεά ἴῃ 
ΚΑΡΡίηϊς υντϊεἴησϑ, απ της ῬΟΟΚ Πα5 πιιςῇ πηδίίεγ ἰῃ σοπηπηοη ψν] ἢ {πε Τ αβίαπηεπίβ χὶὶ Ῥαίγίαγο 5, 
Δ ΠΙΟἢ ννὰ5 νυγτθη ἀρους ἐπε ϑαπης ἀδίε ἰη Ηεργενν. Βοίῃ θοοκϑ, ἴῃ ἰαοΐ, ιι56 ἃ σῃγοποίορυ ΡῬεουϊαγ 
ἴο {ΠεπΊβεϊνεβ. (6) Ἐταρπιεηΐβ οὗ {πε ογίρ πα] Ηεργεν ἰεχέ οἵ οἵ {πε βουγοαβ υϑεὰ Ὀν 115 δῖ ΠοΥ γα 
ἴο Ὀς ἰουηα ἴπ ἴἢε Βοοῖ οἵ Νοδῇ δπά τῆς Μίάγαβοῃ ΝΝ αἱ)ΐϑαιι ἰπ {ε}Π1πεῖκ᾽5 Δδεζά- α- 77 αγακεῆ, 
11. 155-ό, 2--5, τερτηΐθα ἴῃ ΟΠατ οβ᾽ 5 εὐϊίίοη οὗ {πῸὸ ΕἸ ορίς ἰεχί οη ρΡρ. 170-81. 

7 ΠΕΧΊΤΠΑΙ ΒΕΙΝΙ ΓΕΒ. 

Α πλϊπαΐε βέμθαν οἵ ἴῃς ἰεχί 5Πον5 {παΐ [ξ αἰζεϑίβ δῇ ἱπάδερεπάεηϊς ίογπι οἵ με Ηδεθτεν ἰεχέ οὗ 
(ὐεπαϑῖβ5 ἀπά {ΠῸ βαυ]ν σπαρίεγϑ οὗ Εχοάιβ. ὙΠι5 1 ἀρτεεβ ἢ ἱπαϊνίάτια] δας ποῦ 165 β ἢ. ἃ5 {πε 
Θαπηατίδη οὐ ἴῃς 1,Χ Χ, οὐ ἴῃς ϑυτίας, οὐ ἴῃς Ψυϊραῖΐε, οὐ {πε Ταζριιπι οἵ ΟἸΚεῖοβ ἀραἰπϑί 411 {ΠῸ γαϑέ. 
Οἵ αραίῃ ἴἴ ἀρίθεβ ϑΠ ἴννο οὐ πιοῖε οἵ {π6ϑε δυς Ποῦ τἰ65. ἴπ ορροϑίτίοη ἴο {πε γεβί, 45 ἴου ἰπϑίδηςε 
ν ἢ της Μαββογεῖϊς ἀπα ϑαπιαγίδη ἀσαϊπϑὶ ἴῃς 1, Χ Χ, ϑγτίας ἀπά Ν᾽ υ]ραΐθ, ογ ἢ {πΠῸ Μαββογεῖϊς δηά 
Οηκεῖοβ ἀραϊηδὲ ἴΠεῈ ϑαπηαγίίδη, Γ,Χ Χ, ϑγτίας, ἀπ Μυϊσαΐς, οὐ ἢ {πεῸ Μαββογείίς, ϑαπιαγίίδη ἀπά 
ϑγτίας ἀραϊηβδί ἴῃς 1,ΧΧ οὐ Ψυϊραίῖθ. Βιξ {πε τεαάδι πηιδὲ πογα θὲ τείεγγεα ἰο δι ]ε5᾽5 Βοοῖ οἵ 
ΤΡ η16 65 (ΡΡ. ΧΧ ΧΗ ΧΧΧΙΧ) ἴογ ἃ [11] ο]αϑϑὶ ποδίίοη οἵ ἔπ656 ἱπβίαποεβ. Α βέπαν οἵ ἔπε86 ρΡῃεποπιεηα 
Ρήονεβ ἴπαΐ οὐγ ΒΟΟΪ τεργοβεηΐβ βοπὴς ογπὶ οἵ ἴῃς Ηδθτγονν ταχὶ πηίάνναν Ὀεΐννεεη ἔΠπ6 [ογπὶβ ργε- 
βιρροβεὰ Ὀγ ἴῃς ΓἸΧΧ πὰ {πὰ ϑγτίας ; ἴογ ἴξ ἀρτεαβ τῆοσγε [γεαιθηι]ν υν ἢ {πε 1,Χ Χ, οὐ ἡ Πἢ οοπη- 
ὈΙπαῖίοηβ ἱπο ἢ ἢ (ῃ6 1, ΧΧ εηΐεγϑ, ἴδῃ ννἱἢ δὴν Οἴπεγ δἰηρὶε δυϊμογίίγ. Νεχὲ ἴο ἰῃς 1ΧΧ ἰἴ 
ΑΡΎΘΟ5 πιοϑβί οἰΐθη νυ [Πς ϑυτίας οὐ νυ ἢ σοτη ἰπαϊίοηβ ἱπίο νυ ῃΐοἢ {πε ϑυτίας επίετβ. Οἡ {πε οἵμεγ 
Παπά, 115 ἱπθερεπάεηςα οἵ ἴῃς ΤΙ ΧΧ 15 5ῃοννῃ ὃν ἃ ἰασρα δῦγαν οἵ γεδάϊΐηρϑ, Ἰνῃογε ἰς μᾶ5 τῆς βιρρογί 
οἵ τς ϑαπ)αιῖαη ἀπ Μαββοτείϊς, οὐ οὔ {π658ὲ ψ τ νατίοιιβ σοπιθπαϊίοπϑ οἵ {με ϑυσίδο, Ψ υἱσαῖε ἀπά 
Οηκεῖοβ. Ετοπὶ Π68ε ἀπά {ΠπῸ σοπϑιἀθγαϊίοηβ ννὲ τηᾶν σοποῖάς {παξ τπς ἰοχίσδὶ ενίάεηςε ροϊηΐϑ ἴο 
16 σοπηροϑίτίοη Οὐ οἱγ θΟΟΪΚ αἴ δοπιὲ ρεγίοά θεΐννεεῃ 250 Β. Ὁ. ἀπα 1οὸ Α. ἢ). δηα αἵ ἃ {{π16 πδᾶγοι 
τῆς φαγ!εγ ἀαΐε {Πδη {πες ἰδίζεγ. 

4 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΚΤΙΟΝ 

δ8. ΤῊΕ ΨΑΙΌΕ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΙ ΒΙΠΕΕΒ ΙΝ ΤΗΕ ΟΒΙΈΙΟΙΒΜ ΟΕ ΤῊΕ ΜΑΒΘΘΟΚΕΤΙΟ ΤΈΧΤ 
ΟΕ ὙΠῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΟΘἘΕΝΕΒΙ5. 

Ετοπὶ ἃ ϑίπαν οὗ {πε αοίβ ννῃο ἢ ἀγα τεΐίεγγε τὸ ἴῃ ἴῃς ργεσεάϊησ ϑεοίίοη [Ὁ νν}}}] δα οἰθαγ {δὲ 
Ῥοίῃ Ὀείογε δηα αἴζεγ {πε (γιϑίίδη εγὰ {πε Ηερτεν τεχὶ αἀ14 ποῖ ροϑϑεθ5 δὴν Πατγα δηά [αϑί ἰγδατοη. 
7 νν1}} Παγῖπεγ θῈ ορνίοιϑ {πὶ {πε Μαββογείς ἔογπι οἵ {Π15 τεχί, νῃ]ο ἢ Πᾶ5 50 Ιοηρ θεθη σεπεγα!ν 
55 Π6 6] 845 οοηϑεύνδίϊνε οἵ {πε πιοϑί δηοϊθηΐ γα! ὶοη δηα 45 {πούθίογα ΠηΔ], 15 αἰζαγ 41} ον οπα οἵ 
1Πηε πᾶν ῬΠ 565 Τγουρ ννῃς ἢ {Πς εχ ραϑϑοά ἴῃ ἴῃς ρύοσεϑϑ οὗ ονεῖ 1,οοῸ νθϑΐϑ, 1. 6. 40ο Β. Ὁ. {11} 
Α. Ὁ. ὅοο, οἵ ἱπεγεδθοιΐϑ. 

Α5 νε ρυΐϑιια {πεῸ6ὶ δχαπηηδίίοη οἵ ἴῃς πηδίθυα]β 1158 τηθ ΟΠ 64] ννε 54]}} 566 σιοιηαβ [ογ 
τεραγάϊησ {πῸ Μαββογείις ἰεχί 85 16 γεϑαϊὲ ραγί γ᾽ οἵ σοηϑβοίοιιβ γεσεηβίοηῃ πα ραγεὶν οὗ πποοηβοίοιιβ 
σἤδηρε εχίεπαϊησ νεῖ πΊΔηΥ σεηΐιγιε5β. Ηον [ἢ15 ρίοςεβϑ αἰἴδεἼοϊεα (ῃς εχ ἴῃ {πε σεπέιτγίας 
ἱπηπη βίαν ρυεοεαίηρ 8Π4 ϑι βεηπθηΐ ἴο {πΠ6 (γί βείϑη εγα, ννγα πᾶνε βοπῆς πηεδῇβ οἵ ἀείεγηγίηϊηρ ἴῃ 
τῃε Ηδερτεν- ϑαγηδγίδη τεχὲ ννῖοῃ, ἤόννενεῦ τὰ ἢ [ πᾶν ἤᾶνα θεθη ἰδπηρογαα νυ] ἢ οη τε] ρίοιιβ οὐΓ 
ΡΟΙ]Θη σα] στουης5, 5111 ργθϑεύνεβ ἴῃ ΠΊΔΗΥ οα565 {πε οἷοι τεδάϊηρ, ἄνθη 85 [ἴ ργεβϑεῦνεϑ {Π6 οἱάεγ 
ογτ οὗ {πΠῸ δἱὶρῃαρεῖ. Νεχί νε πᾶνο {πε ,ΧΧ οἵ {με Ρεπηίαζεις, ἴο ννῃῖο ἢ ννε τῆν ἀϑϑῖρῃ {πε 
ἀαἴε 200 8. Ὁ. ; πεχί με Βοοκ οἵ {0116 65 1υ5ῖ Ρείογε τῆς ( γιϑείδη εγὰ ; 1π6 ϑιυγίας Ρεηίΐαϊειςῃ Ρείΐογε 
Α. Ὁ. τοῦ ; {πΠ6 Νυἱ]ἱσαίς οἵ {πε ἰουσγίῃ σεηΐαγν ; {πε Τἀγριπ15 οἵ ΟΠ]κ6]ο5 ἀπά ῥ5.- [οηἡ. 1η {πεῖγ ργεβεηΐ 
ἰοστὰ Α. Ὁ. 3οο-ὅοο. 

δνὲε πᾶνε ἀθονβ γεπηδγὶςε {παΐ {πε ενίάεηςε οἵ ὃ 6 5σῆοννβ ἰῃαΐϊ {Π6 Μαββοιείίς ἰεχί 15 οὔἱἷν οὔς 
οἵ τε ρΡῇαβεβ [γουρῇ μος ἢ {πε Ηερτενν ἰεχί μ85 ραβϑεά ; δπὰ 1{ ννε σοηϑί εν δἴγεϑῃ {πΠῸ πηδίεγία]5 
οἵ ενίάδποα βυρσσεβίεα ἴῃ ἴπδὲ ϑεοίίοῃ ἴῃ σοπηδχίοῃ νν ἢ {ΠΕ ῖγ ἀδίεϑ, πα σίνεῃ ἴῃ 50Π16 {11]Π655 ἴῃ 
πε Τηϊτοαιυοίίοηβ ἴο ΟΠατ]ε8᾽5 Ταχί δηα (οπηπηεηΐαγν, ννγα 5}4}} ἀϊβεονεῦ ἐμαὶ ἴῃ ϑοπια γοϑρεοΐϑβ 
11 15 οπ6 οἵ {πε ἰδΐεδί ὑῃαβϑες οἵ ἴῃες Ηδρτγενν Ρεηίαϊειοῃ πᾶΐ ἢὰ5 Ὀδεη ϑἰεγεοίγρεα ὃν εν 5} 
ΒΟ ΠοΪα 5 ἴῃ {πε Μαββοζείιϊς ἰαχί. 

ΤῊϊ5 σοπο]ϑίοη νν1}}}] [4}}ν ρουίεςι ιν νι Πς6 τααϊτίοη {παΐ 411 εχ ϑείϊηρ Μαβθογείίς Μ 53. δε 
ἀετγίνεα ἴῃ της πιαῖη ἤοτη Ομα ἀγοποῖγψρε, ἱ. ε. [ὰ6 Ηερτενν (οάεχ ἰοἐ Ρεμιηα Πΐτη ᾿ν Βεη Α5Ππεγ, νῃο 
Τνε ἃ ἴῃ ἴπ6 ἐπίῃ σεηζαγγν, δηα ννποβε ἰατην Παά ᾿ἱνεα δἱ ΤΊΡαγίαβ τη πε εἰσίῃ. : 

Ννε 5141} πονν ρτοςεβά ἴο ρῖνε ἃ [15ὲ οἵ γεδάϊησϑβ ἴὴ πε Μαβϑογείς εχ ψ ῃοἢ 5Ππου]ὰ θὲ οοτγεςοῖοα 
ἰηῖο δοσογα 1 {πε τγεδαΐπρϑ αἰτεσίεα Ὀ. βυοῇ σγεαΐ Δα ΠΟΥ [65 ἃ5 1ΠῸ 58π|., Γ,Χ Χ, 1ὰ}0., ὅ.ι., Ν αὶρ. 

ΤἼε [Ο]]οννίηρ᾽ ᾿ἰδὲ ννὰ5. ρα ]15Π 64 ἴῃ (μα 1655 Φ Ζάϊοῤῖε Ἰ767. 5107 ὁ ἠὴο εόγετυ δοοῖ ὁ “ιιῤέζδος 
ἴῃ 1895. Μοτε ἴπδη ἴνο-(Π1γ5 οὐ {πε επηεπάδίοηβ οἵ {πε Βοοκ οἵ (σεπεβὶβ ἤετε βυσσεβίεα ννεγα 
5 ΡΘΘα θην δοςσερίεα ἱπάερεηάεηίν, ου {πε ονίάδησοε οἵ ἴῃς ὅ54π)., 1,ΧΧ, ὅ5υυ., Να]ρ., νους 
ἃ Κπον]εάρε οἵ [0011665, Ὁν (. [. Β4}] τη ἢϊ5 εαϊτίοη οὗ ἴπῈ Ηεργεν Τεχί οἵ (επεϑίϑ, 1896, Ὀν ΚΙοΙ 
ἴῃ ἢϊ5 εὐϊίοη οἵ {πε Ηερτγενν Τεχί οἵ (αεπεϑβίβ, 1905, 8Πη4 πιούε ἔπδη Π4]} 1η {πΠ6 τεσεηξ (οπηπιεπίαγΥ 
οἵ αηκεὶ. 

Ιη δη. ν"]. 19 ἴου Φ 1 δ3 ἢΐν τ 09) ΡΆΑΙΣ ΤΠ ΟΞ νὰ 5ῃοι!α τεαα ΦΟΥἽΠ ΟΠ 99) ἢ νη 9) ΓΡΠΙΠ ΟΞ 

ὙΠ {Π6 βδπη., ϑάτη. Ν 6γ5., [80. (ν. 32), ν ]ρ. (( οπηηΐα δηϊηγδηῖῖα ᾿πιπηθηΐα, εἴ τα ρΕ]11ὰ 4086 ταρίδηΐ ΒΌΡΕῚ τοσγᾶπι ἢ), 
δα Αταρῖο. Τὴε ΓΧΧ δηα ὅγγ. σομῆγπι Οὐγ εηθηδίϊοη (566 ΠΥ ΕΙΠΙΟΡΙς ἰεχί, ρ. 2Ζι, ποῖ 29). Ηετχε Οὔκ. 
ΟὨΪΥ 5ιρροτίβ ἴῃ Μαββογθῖῖο. ΤῊΘ γαβίοσδίοη 15 οοηἢγπηθα Ὀγ Οεη. 1. 26 ΨΏΘΓΕ [Π6 νεΥΥ σοιη δἰ πδίίοη 9 Π 
ΦΟΥΠ 15 δοίμπδ]]ν ἰοππά. , 

Ιῃ χὶ. 8 αἴϊεγ ὙΠ δα ὈΉΣ9ΠῚ ΜΙ] ϑαιη., ΠΧ Χ, δηα 700. (χ. 24), ἀραιηθὶ Μδ585. ἂἀπα ΝῸ]ρ. 
Ιη χὶ. 41 Ὠιλὲ Ἰδχ γγα ἢᾶνε ἃ τεδάϊηρ τῃαι 5ῃου]ά θὲ επιθηβά ἰηΐο ὩΠΙΝ ΝΣ) νἢ 70. (Χ|]. 15) ἀπά 8 γΓ.; 

ΟΥ ἰηῖο ὩΠδὲ δὲ ἢ [Π6 ὅ8πι., 1, Χ, 1τα]α, ἀπ ΝΡ. ΟΠ ΟἸΚ. βαρροτίβ 1μῈὲ Μαβϑοτγείϊο. 

Τὴ ΧΙ]. 2 [ῸΓ ἼΡΡΡΙΝ τεδα ὙΠ ΡΡΡῸ) ΜΠ 54π)., ΓΧΧ, 700. (ΧΠ.. 23), ὅγγ., ΝΡ. ὙὉῃε τεδαϊηρ οὗ [Π6 Μ855. 15 
[ῃ6 ἢγβί τηονειηθηΐ Ἰὴ ἴῃ 6 οἤδηρα οἵ μ᾽ γα]5 ἰηΐο 5] Πρ ]αγ5, γΏ]Οἢ 15. ΘΟΠΙρΙοἰεα ἴῃ Οηϊ. δηὰ Ῥ5.-[οῇ., γἤετα 
Ὀοῖἢ 1Π6 ῬΑγΓΠΟΙρΡ]65 ἀγα ἴῃ {Π6 ϑἰπραϊατ. Α ἴεν Ηεβῦτεν Μϑ88., μονγανεσ, ργθβεῦνα [Π6 οὐρὶπα] γεδαϊηρ. 

ΙῺ χν. 21 δίϊεγ 2») 3 ΠΝ) δα ἽἼΠΠ ΙΝ ΜΠ τΠ6 ὅ4πι., Γ,ΧΧ, δηά 700. (χῖν. 18), ἀραίηϑι Μ855., ὅγι., ἀπᾷ 
ψυ!ρ. 

[Ὼ χν!]. 14 δέου ἹΠΟῚν Δα ὉΠ ΟΞ ΗΠ 58πι., ΓΧΧ, ἀπά 760. (χν. 14), ἀραίηδι Μ855., ϑγγ., δῃᾷ Ψρ. 
[Ὼ ΧΥ]]. τό ἔογ ΠῚ 133) τϑαά γ) 13:3) νυ ὅ8πι., ΓΧΧ, 7100. (αν. 16), ὅγτ., ἀηάᾷ Ψι]ρ. ΟἿ] ΟὨϊκ. βαρροτίβ 

1πῈ Μα55. Εὸγ ΠΠ" ΠῚ οἵ Μδ85., 58η1., δῃηᾷ Οηκ. τεδα ΠῸΠῚ ἢ Τ,ΧΧ, 700. (αν. 16), ὅγγ., αηᾷ Ψα]Ρ. Ἐογ ΠΡΙΘὉ 
οἵ Μ885., ὅδπη., ἀηα Οηκ. τγεδα Ἴ)9)5 ἢ 1,ΧΧ, 70Ὁ., ὅγυ., ἀπα ΝΕ. 
ἴ Ιη χνυἹ]. 19 844 Ἷ Ρείοτε 8.) ΜΠ ϑδτη., ΓΧΧ, Τὰ. (χν. 19), ὅυζ., ν α]ρ., ἀμ Αὐτὰρ. Οἠἱγ ΟηκΚ. βυρροτῖβ 
1ῃ6 Μδ85. 

Ιη χχί. ὃ δέν ΠΥ Πλὶ δα ἃ Ἷ)3 58 πι., 1,ΧΧ, ἀπ 700. (χν!!. τ), ἀραίηδι Μα585., ὅγυ.,  πἰρ., απ ΟηκΚ. 
ΤῊ ΧχΙ. 13 δίζεγ ΠΝ δα ΠΟΡΠ νΠ 56πι., ΠΧ Χ, πᾷ 700, (χνῖ!. 6), ἀραϊηδὶ Μ855., ϑγτι., δ ]ρ., ἀηα Ομκ. 
Τὴ χχὶ. 12 ΔΠΈΕΓ Ὦ» τεδὰ ΤΥ) ἢ 56πι., ΓΧΧ, 7ᾳ0. (αν. 6), ὅγγ., Να]ρ., Ατὰῦ. ΟΠΙῪ ϑιςῇ Ιαῖα 

ΔΌΪΠΟΓ ΙΕ. ἃ5 Μδ85., Οηκ., απ Ῥ5.-[οῃ. οπηε οα τα] ρίουβ ἃΠ 4 Ρο]απιῖοαὶ ρτοιηάβ, ἴπ6 Ἰαϑδῖ σίνιηρ αυϊία 
ἃ ἀἰἤεγεπε τυτη ἴῃ Ἔχργθββίοη οὐ πϑίϊοηδὶ Παίγεα, Ὁ ὈΝ, “παιίοη οὗ το θεῖϑ.᾽ 

9 



ΤΗΒ ΒΟΟΣ ΟΥ ΕΓΒ ΞΕῈ 

Ιπ χχῖϊ. 13 ἴον ἽΠΙ τοαᾷ ὙΠΕΣ ἢ θοπια Ἠεῦτγεν Μ55., 54πὶ., ΓΙᾺ Χ, Ταῦ. (χνη. 12), ὅγΓ., Ρ5.-[οη., 
Οταρθςο.-  δη., ἀραϊπδὶ Μαβ5. ἀπα Ψα]ρ. ΟπΚ. οοπι ῖπα65 Ὀοΐῃ τϑδαϊηρβ. Ἂϊ 

Ιῃ χχίϊ. 16 αἴϊεν ὙΠ ΤΙΣ δα 39 ψι ὅαπι., ΓΤ ΧΧ (δι ἐμέ), 10. (Χν1]. τ 5), ὅυτ., Πρ. (2γοίογ τη). 
Οἱἱγ τῇς Ταγριπι βαρροτῖ ἴη6 Μδ855. 

Ιη χχν. 8 ἴογ 3) τοαὰ Ὁ 2) "3", ἃ5 ἰὴ Οεη. χχχν. 29, ΜΠ 58ηι., ΓΧΧ, 700. (χχιΠ. 8, οἵ, χχῖὶ. τ ; χχίῖ. 7), 
ϑγτ,, αϊρ., Αταῦ. ΟἾΚ. βιρροτγίβ ἴπ6 Μδβ88. ν , Μ 

Ι χχνΐ. 18 ἴου 2.3 οἵ Μδ95. ἀπά Οηκ. τεδλα “Ἴ2}) ψτῇ ὅδῃη., ΓΧΧ, Τα0. (χχῖν. 18), α!ρ. ϑ'υγ. σου θῖηθ5 
Ὀοίἢ τοδαϊηρϑ. ᾿ Υ 

Τῃ ΧΧΥ. 27 αἴϊεγ ΠῚ ααα ΝΟ ἢ 86πι., 0 ΧΧ, 706. (χχνῖ. 22, 1.41.}, ὅγγ. Ν εἰ. (τς 26 Φίοάογο), Ψαϊρ. 
ΟἾΚ. βυρροτγίβ. Μδ55. ἴῃ οπλ τ ηρ. 

Τῃ χχν . 4 αἰἴεγ ὩΣ δαα "3 ψΠἢ ὅαμη., ΓΤ ΧΧ, Ταῦ. (ΞΞ "3 χχν. 11). Μάϑβ5., ὅγγ., δηᾷ Ψα]ρ. οπηῖί. 

Τηῃ χχίχ. 27 ἴον ΠυΓ)) οἵ Μαβ5. απα Οηκ. τϑδα ΠΟΤ Νὰ) γα 54π|., ΓΧΧ, 700. (ΧνΠ]. 8), ϑγτ., Ν]ρ., ἀπ Ατάθ. 
Τὴ Χ]Ϊ. 56 [ογ ὉΠΞ ἽΝ τοαὰ ἽΞ ὉΠΞ Ὕιὲ ΠΎΣῚΝ ἢ ΤῸ. (ΧΠ]. 4), ΤΙ ΧΧ τοὺς σιτοβολῶνας ἀηα ΟἸΚ. ΝΥΝ 

ΣΝ ΠΣ ΟἽ, αἰσὸ Τατρ., [6γ., ἀπά Ῥς.-7οῃ., ὅγγ., απᾶ ΨῸ]ρ., βαρροτγίὶ ΠΥ Ν νΉ116 ἽΞ 15 δοΐαδ!]ν ἑοιιπα ἴῃ ἴῃ 6 
ΘΑ Πη., ΜΠΙΟΉ τοαᾶβ Ἢ ΠῚ ἼΣΝ. 

Τη χ]ῖν. 21 αἴζον Ἴ93Π δα Ἶ) δ ἢ ὅτη., ΓΤ ΧΧ, Ταῦ. (ΧἸΠ]. 12), ὅγγ., Ν Ὸ]5., ταῦ. Μδ85. απᾶ ΟἿκΚ. βίαπά 
ἤθγα δΙοῃβ. 

Ιη χῖν. ) αἰζου 31 γραά ὦ ΜΠ 1,ΧΧ, 760. (ΧΙπ|. 24), ϑγτ., ]ρ., ἀπα ΟηΚ. ἀραϊηϑὶ Μα55. ἀῃηα 581). 
Ιη χὶνὶ. 1.2 ον ΠῚΞ τοδα ΠδΒ ἢ ὅάτη., 1, ΧΧ, 700. (χ|τν. 17}, ὅγυ., ]ρ., ΟμΚ. τ Ὁἤτοη. νἱ]. 1 ΘΟ ΗΓ ΠῚ5 

1815 Ἐπιδηααίϊοη. ᾿ 
Ιη χὶνὶ. 1.2 ἴοσ 2) οἵ Μδ55., υἱρ., απ Οηκ. τεαᾶ 3 ὲὴ ἢ 564πι., ΓΧΧ, ἀπα 7Ὁ. (Χ]ῖν. 17). τ (ἤτοη. 

ὙΠ]. 1 ΘΟΠΗΓΠῚ5 [ἢ15 δ] πἀδίϊοη. 

Ιῃ ΧΙν]. 24 ἴου Ὀδ τεαὰ ὈΥΡ ΜΠ 54πη.,) 10}. (Χ]ῖν. 30), δὰ τ (ἤτοη. ν]]. 13. ΤΠ6 5'γγ. βαδα δπὰ ᾿ΧΧ 
Συλλήμ 5ᾳρροτί 1Π6 ἐουπηθυ. ᾿ 

Ιη χῖνι. 28 [ου πὐ πὸ τεδὰ Γὐδεγπο ΜΠ 54 π)., ὅγτ., οὐ Πρ ἢ ΤῸ. (αΠ1ν. 9) ἀπ ΟἸΚ. οὐ ἀκτὰν ΜΙ ἢ 
ΤΟΧΧ. 

δο. ΑΤΕ ΟΕ (4) ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΤΕΈΧΤ ΑΝῸ (6) ΟΕ ΤΗΕ ΝΈΚΘΙΟΝΘΒ. 

(4) Τ0Ὀ1|6 65 ννὰ5 νυυττεη Ὀείννεθη 1.53 Β. Ὁ. δπα {πΠε νεαῦ οὗ Η νγοδηῖϑ᾽ Ὀγεδοῇ νυ ἐῃς ῬΠΑγίβθαβ. 
(π) 1ὰ ννὰβ νυυτίεπ ἀυτίηρ ἴῃς ροπείϊβοδίε οἵ ἴπΠ6 Μδοοαῦθθαη [απΊν, αἀπα ποῖ βαι]εγ [ἤδη 155 Β.6., 
θη {Π15 οἤοα ννὰ5 αϑϑιιπηεα ὃν Γοπαΐμδη {πῸὸὶ Μδοοαρθεα. Ἐὸογ ἴῃ χχχίῖ. 1 ον] 15 σα] δα ἃ " ργίεϑε 
οἵ {ῆε Μοβὲ Ηῖρῃ αοα. Νον {πε οἠἱν Τεννίϑἢ ΠΙρῃ- Ῥεῖ νῆο Ῥογα {Π|5 {Π|16 ννεσα {πῸ Μδοςσαθεδπη, 
ΜΏΟ Δρρεαῦ ἴο Πᾶνε δϑϑιιπηεα [Ὁ 45 τγανίνίησ ἴῃς ογάεγ οἵ Μεϊςοῃίζεαεκ με ἔμεν ἀϊβραοεα {πα 
Ζεαάοκίίε ογάεγ οἵ Αδήοη. εβϑρίξε ἔπε οδ]βοϊίοπβ οἵ [ῃς ῬΠατγίβαεϑ, [᾿ ννα5 τπιϑεα Ὀν {π6 Μδοοαθεδαη 
Ρτίποθς ἄονηῃ ἴο Ηντοδπιιβ 11 (7ο5. “41:2. χνὶ. 6. 2). (2) 1 νναβ νυγτεη Ῥείογε οὔ Ρ. 6. ; [ου βίποε οἷ 
ΔΌΪΠΟΥ ννὰ5 οἵ {πε ϑβἰγίοϊεδε βεοῖ ἃ ῬΠαγίβεα ἀπά αἵ {ΠῸ ϑαπΊα {{π|6Ὲ δῇ ὉΡΠΟΪάογ οὗ της Μαοοαθθδηῃ 
Ροπιιβοαΐῖθ, Τὰ 116 65 σαηποΐῖ ἤανε Ῥεθη νυτίτίεη ἰαΐεγ ἐπα οὖ, νἤεπ {πῸὶ ῬΒατγίβεοβ απ ΑἸεχαπάεγ 
1αππαδὶβ ννεγα ΟΡ ΗΪν Θηράαραα ἴῃ πιογία! βέγα. (3) ΓΕ ννὰβ νυ ττεπ Ρείοτε {πε ρα]. Ὀγεαο Βεΐννεεῃ 
Ἡντοδηιβ δηα ἴῃς ῬΠγίβεαβ ἤθη Ηντοδπηιις Ἰοϊπεα {πε ϑαδάιϊισθδη ρατίγ. Α58 Ἡνίσδπυβ ἀϊεά ἴῃ 
105, Οἵ θΟΟΚ ννὰ8 νυ 6 πη Ὀεΐννεεη 153 πα 1ΟΠ5. 

Βα 1 15 Ῥοβϑίθὶε ἴο ἀδξῆπε {πεβε Πἰπη15 πλογα οἰοβεῖν. ὙΠῸ θοΟΟΪΚς ΡγΓΕβαρΡοΟβαβ 85 ἰΐ5 Πἰϑίογίοδὶ 
Ὀαςοκστοιηα {Πα πηοϑὲ ἢοιιτϑῃίηρ ρεγὶοα οἵ {πὸ Μδοοαθεδπ περεπίοην ---ϑιιο ἢ 45 {πᾶΐ ἀπο ϑἰπιοη 
αηα Ηντοαπιβ. Ὑπε Τσοπαϊεβὲ οἵ Εάοπι, ννῃΐϊοῃ ννὰ5 δοῃίενεα ὃν ἴῃς ἰδίίεγ, 15 τείεγγεα ἴο ἴῃ 
ΧΧΧΥΠΙ. 14. Αραΐη οὐ ἰοχί γεῆεοίβ δοσιιγαΐοὶν [Πς ἱπίεηβε Παΐγεα οὗ Τ᾿ πόδ ονναγάβ {πε ΡΒ ΠΙβεῖπ65 ἱπ 
της βεοοηά οθηζιγν Β. Ὁ. ΤῈ ἄδοϊαγαβ [πὲ πον νν1}] (4]}] ἱπέο {πῈ μαπαϑ οἵ {πε τὶσμέθοιιβ παίίοη, απὰ 
νν6 ἰθᾶσγῃ ΠΌΠῚ 1 Μᾷϑοο. δηα Τ᾽ βερῆι5 {παὶ Αϑῃάοά απὰ (δζΖα ννεῖε ἀδϑίγονεα ὈγῪ Ηντοδπιιβ απ 
ΑἸεχαπάθυ απηδαιβ γεϑρεοϊίνον. Βαΐ ἰΐ 15 πη {πε ἀεϑίγισείοη οὐ ϑαπηαγία, ννϊοἢ ἴ5 δἀππηργαιθά 
ἴῃ τῆς ἀεδβιγιοτίοη οἵ 5Πθοῆςπι, Χχχ. 4-6, 1Παΐ ννε γε ἴο Ἰοοῖκ ογ τῆς ἔγιις Ζογηρχίγγις α ζέο. Νον 4}} 
ἀσοοιηΐδ ἄρτεα ἴῃ τεργοβεηξζίηρ {πε ἀεϑίγιοίίοη οἵ ϑαπηαγία 5 εἴεοϊεα θν Ἡντοαπιιβ ἀθουΐ ἴοι γϑδῦβ 
Ὀθείοτε ἢΐβ ἀθαῖῃ. Ηδεποςε ψε σοποῖπάς {παὶ ηόηλσες τυαᾶς τυγίζέοηι ὀφέτυσεογι τὸς αγιαἴ τοῦ Β. Ὁ. 

Μδην οἴμοι Ρῃδθποπίεπα ροϊπξ ἴο ἴῃς βϑεςοπα-οοπίυν οτὶσίῃ οὐ ουγ ΒοΟΙ,, νοι ἅτε σίνθη ἴῃ 
ΟΠ ΑΓ ο5᾽5 εὐϊτίοη, ΡΡ. [ν]-ἰχν!. Ατηοηρϑδὶ ἴπεθεὲ ννῈ πιρῃς πηοπίίοη ἔπε ουγγεπον οὗ οἷάεγ δπά 
ΒΕνΟΓΕΥ ἔογπηβ οἵ ἴῃΠ6 ΠΑΙΆσΠα πᾶη ργαναι θα ἰπ {ΠπῸ τα ἱπῖςαὶ βοθοο β, ΟΥὐὁἨ ννεῦα τερίϑῖοσγεα ἴῃ {πε 
ΜΊβμπαῃ. ΤῊς βενογα Παίδομα τεραγαϊπρ ἔπε σα δίῃ ἴῃ]. 8, 12, ννοτα ἱπά ΙΓ Ό]γΥ ἴῃ ἴογοε ἰπ [ἢ βεοοπά 
σοηΐαγν Β. Ο,, {{ ποῖ φαυ] θοῦ, θα ννεγα αἰζογνναγάϑ τηϊἰσαϊεα ὃν ἴῃς ΜΙϑμπδῇ απ Ἰδαῖον Γ4αἰ5π|. Αραΐηῃ 
τῆς 5βίγίοι Πα αςοῃα ἴῃ χν. 14. τασατγαϊπρ οἰγοιπηοϊβίοη οἢ 1Π6 εἰσμίῃ ἀδν ννᾶ5 ἃ οὐγγεπῖ, Ργο Δ ΌΙν ἐπα 
συγγοηξ, νίαν 'η {ΠῈ βεοοηα σαπίατν Β. Ὁ, ἀπά φβδγ]οσ, βίποθ 1 Βα5 1Π 6 Βιρροτί οὗ {πε ϑαπγχατίίδη εχ δηά 
πε ΠΧΧ, ΤῊ Ϊ5 βίγιςϊ ἰὰνν ννὰ8 5 βεαπεν τοαχεὰ ἴῃ 1μ6 Μίβμπαῃ. [ἢ χχχίϊ. 15 πε βενθσε ἰαᾶνν 
οὗ {ϊηρ ἰουηα ἰπ Τ εν. χχν ϊ. 15 15 δηίοσγοοά, Βυϊ ταδθἱηὶς ἐγααίτίοη βοιισῃΐ ἴο ννεαϊζθη {ΠῸ βἰαξζεπγεπΐ. 
ΔΒ τοραγάβ ἴῃς Παίαςμα ἰαϊ4 ἄουνῃ ἴῃ [{ϊ. 21 τεραγάϊηρ τ[ῃ6 ἀπίν οἵ σονογίπρ᾽ ΟΠ Θ᾽ 5 5Π4ΠΊ6, ἴΐ ἰ5 ΠΙΡΉΙΪν 
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ΡτΟΡΑὉ]6 ἐπαΐ βίο ἃ Ππαίδομα αα εχίβε ἰη {πε βεοοηά σεηΐανν Β. Ο., θη. [ ἀδίδγη τνὰ5. ρτγοίεϑίίησ 
αραϊηϑί {πεῈ Ἴεχροϑιζα οὗ {πε ρείβοῃ ἴῃ {πεῸ σεῖς σαπιεβ. 66 450 {{|. ὃ-14 ποίεβ δηά χχ. 4 ποῖε. 

Οἰπεγῦ οα565 οἵ ϑἰγίοϊ γα ]65 αἰζεγνναγάβ γε α χε ἀγα ἴμε Πἰπλϊατίοη οἱ ἔγεαβ ἰού ιι586ὲ ἢ Ὀιυτγηί- 
οἴετγίηρϑ (5ε6 Χχί. 12-15 ποί65), {πε γαϑίγιοϊίοη οἵ {πε βαἰίηρ οἵ πε ραβϑονεύ ἴο {πε σοιυτί οἵ {πε 
Τ,ογα 5. μοιιβε (5εε χ!χ. 20 ποΐε), πε οἱοβε δάμεγθηςε ἴο με εχϑοίίηρ ἀεπιαηα οἵ [, εν. χῖχ. 24 ἰῃαΐ 
16 ἰουγίῃ γεατ᾽5 γα 5ῃου 4 θὲ ΠΟΙν (5εα νιΐ. 26 ποίε5), [πουσὴ παῦε να πᾶνε ἃ νατγίδηϊ γοδάϊηρ. 
Νοίε {παΐ {πε γεϑὲ οἵ [ῃε ἢγϑίιι5 Βεϊοηρ ἴο {ΠῸ ρῥτίεϑίβ, ννῆο αἵ ἴο βεαΐ ἴπετὴ “θείογε {ῆς αἰΐαΐ. 
Οη {πε οἰπεῦ μαηά, {πε Ἐπαη Κ-ο υηρβ ἰη Χχί. ὅὃ-1ὸ 4ο ποΐ Ὀεϊοπρ ἴο ἴῃς ρτεϑδὶ. Τηε σοπηριαξίοῃ 
οἵ {πε Ἐξαβί οἵ ννεεῖκβ ἰ5 αἰ εγεπε ἔγοπὶ ἔπῸ ἰαΐεσγ ρύεναϊεπε Ῥῃατγίβαίς γεοκοηίηρ (5εῈ χν. 1 ποίε; 
Χνὶ. 12; Χ]Ιὶν. 4-5), ΜΠ1|6 {πῈ δοσουηΐ οἵ {πε Βεαβί οἵ Τα εύπδοὶθβ ἴῃ Χνΐ. 21--21 5. ρεοι δῦ ἴο 
Τ0}11665. 

ΕἸ ΠΑΠν, ννα πηϊσε ἄγανν αἰτεπίϊοη ἴο {πε ἕαοΐ {παὲ {Π6 ῬΠατίβαϊς γεσυϊαϊίοη ἀθοιέ ροιτίηρ᾽ ναοῦ 
οη ἴῃς αἰΐαγ (71εγ. 5 ΚΙκ. ἵν. 6; 50Κ|κ. 44 4) αἵ {πε [βαϑὲ οἵ ἰδθεγπμδοὶθβ ἀρρεαῦβ ἴο παν θβεη πηϊζηοννη 
ἴο πίπι. γε Κπον {παῖ {πε αἰζετηρί οἱ {πε Ῥἢατγίβεαϑ ἴο επίογοε 115 δἀορίίοη οἡ ΑἸεχαηαεῦ [αηπδειιβ 
γαϑα δα ἴῃ ἃ πιαϑβϑαογα οἵ τῆς ἰογπηεσ. ἊΑἰζεπίίοι πλρῃξ αἰσὸ θὲ ἀγαννῃ το {πε ἰαςΐ {παΐ {πε Ῥτίεϑίς 
Δηα Τ,εν!ζα5 511} πα θεγεα τη {ΠεῖγΓ τη ἶκ5, 45 ἴῃ ἴῃς ἀἀνϑ8 οἵ {πε δυΐμοῦ οἵ ( γοηῖοαβ, ἔπῈ πηαϑίεγϑ οὗ 
1ῃε6 ϑοῆοοὶβ δηᾶ ἴῃς πηθη οἵ ᾿εαγηΐηρ, δΔη4 [Παΐ {Πε8ε ροϑβιί[οπ5 ννεῦε ποῖ Π]]εα 5 ἴῃ {πε ἀδνϑ οἵ 
ΘΠδτηγηδὶ απ ΗΠΠ6] Ὀν πιθη ἄγαννη ἔγοπὶ {πε ἰαἰῖν. Ὁ Π15 ἰηΐεγεησε 15 ἴο θε ἀεάποςα ἔτγοτῃ {πε δος 
1παΐὶ {ΠῸ 1,ενίῖες ἀγα τεργεβεηίεα δ5 {πε σιδγάϊαηβ οἵ ἴπΠ6 ϑδογεαά Ὀοοκβ ἀπά οἵ {πε ϑεοζεῖ ἰοΐε 
ἰγαηϑγηϊ ες ἰτοπὰ {Πς ννουίΠ165 οἱ οἱ {ἰπης (Χ. 4, χὶν. 16). 

(ὁ) 7) αίε 97, τῴς Είδίοῤτίε αηα 7, α{ΐγε [67 51ο715. ΤΏΕΓΕ 15 ποὺ ενάεπος ἔοι ἀεζεγπηίηίηρ {πε εχαςί 
ἀαΐε οἵ ἴῃς Ετῃϊορίς νεγϑίοη, θας δίησα 1 ννὰ8. ρΥϑοῖ δ! ν τασαγάεα ἃ5 ἃ σαποηΐοαὶ ῬΟΟΚ ἰΐ ννὰϑ 
ΡΙΌΟΡΑΡΙν πιαάς ἴῃ {πΠ6 δἰχίῃ σεηΐαῦν. δηβοῃ, ἃ5 να πᾶνε δἰγεδαν ροϊηϊεα οι ἴῃ ὃ 4, σίνεβ 50ΠΊ6 
ενίάεηςς ἴογ τεσαγάϊησ {Π6 1, ας νεγϑίοη ἃ5 πιδάε ἴῃ πα ΠΙἢ σαπίιτγυ.. 

διο. ΒΙΠῈῈ5 ΕΚΟΜ ΟΝῈ ΑΥΤΗΟΚ ΒΟΥ ΒΑΒΕ. ΟΝ ΕΑΒΘΤΕΕᾺΝ ΒΟΟΚΒ ΑΝῸ ΤΕἈΛΡΌΙΤΙΟΝΘ5. 

ΟυΓ Βοοϊκ 15 ἴῃς ννοσῖς οἵ ομα δυίπού, δι 15 ἰΙαύσεῖὶν Ὀαβεα οἡ βαυ]ο θοοΚ5 αἀπα ἰταα!οη5. ΤῊς 
Ὠδίγαῖίνε οἵ (αεη 6515 [ογπΊ5 οἵ σουγβε ἴπ6 ΕΚ οἵ με Ὀοοκ, θὲ το ἢ {παΐ 15 ομπαγαςοίογίβίίς ἴῃ 1ξ 15 
ἄπια ἴο Πἰ5 τι36ὲ οἵ τῆδην ρϑϑιαθρίργαρῃϊς πα δηοίεπί ἰγαάιτίοηθ. «Απιοηρσβὲ {πε ἰογπιεῦ τηϊσῃς θῈ 
τηεηςὶοηςα ἴῃς Βοοῖϊς οἵ Νοβδῇ, ἔγοπὶ νυνὶ οἢ ἴῃ ἃ πιοαϊπεα ἰογπιὶ μα Ὀούγονν5 νὶΐ. 20--230, Χ. 1- 15. [ἢ 
νἱ]. )6--20 ἢε τεργοάιτιςεβ ἢϊ5 βοῖιγοα 80. [αἰ ἘΠ{Ὁ}}ν [παΐ Πα ἰεανεβ {πῈ ρεύβοῃϑ ᾿ποῃδηρεά, πα ἰούρεῖβ 
ἴο δάδρέ {15 ἱτασπηεηΐ ἴο [15 πενν οοηΐεχί. δι ΠΉΠΑΥΪΥ οὐἵ δυΐποῦ ἰὰνϑ ἰῃ6 ΒοοΚ οἵ ἔπος ππάεγ 
ςοπίτγιθείοη, απ 15 οἵ στεαΐ να]τα ἰπ [ἢ15 τεβρεςί ἴῃ ἀείεγπηϊηίηρ [Πς ἀδίεβ οἵ {πε νατγίοιιβ βεοιϊίοηβ οὗ 
115 θοοΪς. ὅ::6 [πίγτοά. ἴο τ᾿ Βοοκ οἵ Εποςῇ, 222 οε. Ἐὸογ οἴπεγ δυςΠπου65 αηα {τα Ποη5 πϑεα Ὀγ οἷ 
δυῖῃοῦ 566 (Πα 655 εἀ!Ίοη, ᾧ 12. 

διι. ΙΌΒΙΠΕΕΒ 15. α ΡΕΟΡΌΟΤ ΟΕ ΤΗΒ ΜΙΡΒΑΒΗΙΟ ΤΕΝΡΕΝΟΥ ΜΝΉΙΓΗ ΠΑΡ ΒΕῈΝ ΑΠΒΕΑΡΥ 
ΑΥΤ ΜΌΟΚΚΊΝ ΤΗΒ Ο.Τ. ΒΟΟΚΘ ΟΕ ( ἩΒΟΝΙΟΙΕΒ. 

ΤΠε ( Ὠτγοηΐοϊεν ταννγοΐα νυ τ δη οΡ]εοΐ {πὸ βαγὶϊοῦ ΠΙϑίογυ οἵ [σγαεὶ απα [πᾶ ἢ αἰγεααν γεσοιιπίεα 
ἴῃ ϑ8πΊιεὶ δηα Κἰπρθ. Ηἰ5 οδ]εςὶ ννὰβ ἴο γεργεβδεπί αν δπα ἢίβ ρίοιιϑ ϑιισοθβϑθοῦβ 45 ορϑοινίηρ 4}]} 
16 ῥγεβογρίβ οἵ 1π6 ἰανν δοσογάϊηρ ἴο ἔπε Ργίεβίϑθ᾽ (οάθ. [Ι͂πη {πα σοιγβε οἵ {Π15 ρύοσεβϑϑ 411 [αςῖβ5 
{παΐ 414 ποί βηπάγα νυ {ΠῈ (ΠγΟΠΙο]ετ᾽ 5 ργεϑιρροβίςοηβ νγεῦα εἰΠεν ογηϊ τε οἵ ἐγαηϑίογμηεα. Νονν 
1πΠ6 δαῖμον οὗ [0 11|665 βοιρῃΐ ἴο ἀο ἴογ (ἀεπεϑὶβ παῖ {π6 (Πτγοηίοϊεγ δα ἄοπα ἴου ϑαπλιεὶ απ 
Κίηρϑ, ἀπ 80 Π6 γενοίε ἰξ ἴῃ βι ἢ ἃ νγαὺ 85 ἴο 5ῆονν {παΐ {πῈῸ6ὶ ἰὰνν ννἃ5 γί ρογοιιϑὶν ορβεγνεα Ἴνεῃ 
Ὀγν τῃς Ῥαίγίαγοῃβ. ὙὍΠα δυΐποῦ ταριεβεηΐβ ἢ θοοΪΚ ο ΡῈ 85 ἃ ΨΠοΪ]ε ἃ γενεϊαίίοη οἵ αοά ἰο Μοβεϑ, 
[ογπηΐηρ ἃ ΒΡ] ΕῈπιεπξ ἴο ἀπά δη ἱπίεγργείαϊίοη οἵ ἐπε Ῥεπίαϊζειοῃ, νος μα ἀεβίρπαίες "ἐπε βγϑί 
Ἰανγ᾿ (νί. 22). ΤΠΐδβ τγεναϊαϊίοῃ ννὰθ ἴῃ ρατί ἃ βεογεῖ τεριθ]σαιίοη οἵ ἢς ἰτααϊτίοη5 παπάεα ἄοννη 
ἴγοπι [δἰ εῖ ἴο 5οη ἴῃ δηϊεα!ονίαη δηα βυρβεηιεπέ {ἰπ|6ὲ8. Ετοπῇ {πε {ἰπ|6ὲ οἵ Μοβεβ οηνναγάϑ ἰἴ ννὰϑ 
Ρτεβεγνεα 1η- {πὸ Παηα5 οἵ {πε ργεϑίῃοοα, {1}1 ἐπε εἰπλα σάπια ον [15 θείπο πηδάς Κπονψῇ. 

Ουζ δυίπουῦβ ργοσεάμγε 15 οὗ σοιιγβα ἰη ἀϊγεςξ απίαροηίϑπι νυν πε ργεβιρροϑίςίοηϑ οἵ ἐπα Ῥυίεϑίϑ᾽ 
(οάς ἴῃ (επεαϑβίϑ8, ίογ δοσςογαϊηρ ἴο [Π15 οοάβ "Νοδῇ πᾶν Ὀιυ]ἃ πὸ αἰΐαγ, ΑΡταμαπὶ οἴει πὸ βαογίῆςεα, 
7]Άςο0 εγεοΐ πο βδογεα ρ1Π|ὰτ. Νὸο οἤεγίηρ ἰ5 γεσοογάβα {1} Αδιοπ δηα ἢἰ5 5οη5 δία Γεδαν  ((γρεπίοδσγ, 
71 ἐοχαίϊθηελ, 1. 124). ΤΠΗΐ5 ἔαοϊ ββεπι5 ἴο εἰηρῃϑίζε ἰῃ ἐπε βίτοηρεβδὲ τηδηπαι ον ἔχεαν οὐ 
Δυῖ]οῦ τεϊπίεγργείεα ἢἰ5 δας Ππογιεῖε5 ἴογ {πῈ ραϑί. Βαΐ ἢε ννα5 οὐἠἱγν τιϑίπρ' ἰο {πε {{]] ἃ τῖρῃμε {παὶ μαὰ 
Ὀεξη Ἔχεγοίϑεα [ογ πααιν ἴουγ σεπίαγίαβ δἰ γεδαν ἴῃ ταραγὰ ἴο ΡΙΌΡΠΕοΟΥ ἀπα ἴον ἴοιιγ οὐ {πεγεαθοιιῖβ 
ἴῃ τεσαγὰ ἴο {Π6 ἰανν. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚΙ ΘΡ ΌΒΙΕΕΕΒ 

δι. ΟΒΙΕΟΥ ΟΕ ΤυΒΙ ῈΞ5---ΤῊΕ ΕΒΕΝΟΕ ΑΝῸ ἘΧΡΟΒΙΤΙΟΝ ΟΕ ΙΡΑΙΒΜ ΕΆΟΜ ΤῊΒ 
ΡΗΑΛΕΙΘΑΙΟ ΘΤΑΝΏΡΟΙΝΤ ΟΕ ΤΉΕ ΘΕΟΘΟΝΟῸ (ΕΝΤΟΚΥ Β.6. 

Τῆς οδ]εςϊ οἵ ουζ διῖποῦ ννὰ5 ἴο ἀεἰεηαὰ ΓυἀΑἴδηι ἀραϊπηβὲ [ῃς αἰδίηϊερταιίηρ εἤξοίβ οὐ Ηε]]εηΐ5η1, 

απὰ τηἰ5 ἢς αἰά (4) Ὀν σ]ου ἐν ἱπρ [Πς 1ᾶνν ἃ5 δὴ εἴεγπαὶ ογάϊπαηος δηὰ γεριεβεητίηρ {ΠῈ Ρδίγγ ἢ 5 ἃ5 

πιοάοὶ5 οἵ ρἱοῖν ; (6) Όγ β]ουινηρ Ι5γαθ] ἀπα ἰηβίβεϊηρ οἡ [15 βεραγαίϊίοη ἔγοπὶ ἴῃς (σβπί 65 ; ἀπά 

(Ω) Ὀν ἀεποιυποίηρ {πε (ὐοπίῖ!65. ἀπ ραγιϊο ]τ]ν [5γα6}᾽5. παίίοπαὶ Θηεπηΐθβ. [ἢ 1Π15 Ιαϑὲ γοβρεοῖ 

ΤυάδαΐΞπι τεραγάθα 5 οὐνπ διίίταας ἴο ἴῃ6 (ΘΠ 1165 ἃ5 ποῖ Ο]Υ 151: Π4 016 Ὀὰΐ 150. 1ι5ῖ, θεσαιδε ἴΐ 

νγνα5 ἃ τοβεοζίοη. οὗ τῃς αἰνίηα. ᾿ 

Βιυϊζ οη (α) ἰἴξ 15 ἴο ΒῈ ορβεγνϑ [γέμον πὲ ἕο οὐγ δαῖποῦ τῃς ἰανν, 8 ἃ ΨΠΟΪς, ννὰ5 ἴῃς γε]! Ζαίίοη 

ἴῃ {ἰπιε οὔ ννπδΐ ννὰ8 ἴῃ ἃ 56η86 {{π|61655 ΔΠη4 εἴεγπδὶ. [{ ννὰβ ορβεγνεα ποῖ οἠἱν' οἡ δαγίῃ Ὀν [ϑγδεὶ 

Βυΐ ἴῃ πεανεῖ. Ρατγίβ οὔ {πε ἴανν πιῖρῃηξ Πᾶνα οἠἱν ἃ {{π|6ὲ γείδεεπος, ἴο ἴϑγαθὶ οἡ βαυῖῃ, ας ἴῃ 1Π6 

Ρτίν!!ασεβ οἵ οἰγοιιπηοϊϑίοη ἀπ τ[Π6 ΘΑΌ Δί, ἃ5 1158. Πσῃμθδὶ ἀπά ἐνειυ]αβίίηρ ἐχργεββίοη, {Π6 Ὠρμεϑί 

ογάειβ οἵ διόμαηροὶβ ἴῃ Πδάνεη 5ῃαγεὰ ἢ [5γαεὶ (11. 18, το, 21; χν. 26--ὡ8). ΤῊς ἰανν, {Πεγείογε, 
νγὰ5 ΞΈΡγοπις, απ σου] Δάπλϊ οἵ ΠΟ ἀ556 5800 ἴῃ ἴΠπ6 [ογπὶ οἵ Ῥγορῆθον. Ὕ Ποία νγὰ8 ΠῸ Ἰοῃροῦ ΔηΥ 

Ρτορμεῖ θεοαιβε {πῸ ἰὰνν Πα πιᾶάς ἴῃς ἔγεε Ἔχοίοῖβα οἵ ἢΪ5 σι δη οἤδηοςε ἀρδίηϑι 1[561{ ἂἀπὰ (οά. 

50 ἴατ, ἱπεγείοτο, ἃ ΡΥΉΌρἤμεον εχίϑίςα, [Ε σου] εχῖϑὲ οηΪν ππάεγ {πε ρσιῖδε οἵ ρβευάοηνπην. ὙΠΕ᾿ 
ΠΟΥ, πο Παά κε. Τθδηἰοὶ πα οἴμοῦβ ἃ ΠΊΘΘϑαρα ον ἢΪ5 {ἰπηθ, σου] οηἱν σαίη ἃ πθαιίηρ ὈῪ ᾿ϑϑαϊηρ 1 
Ὁπάεγ ἴῃς πᾶπιε οὗ 5οπΊα δηοίεηΐ ννογΐῃγ. 

ἃ 12. ΤῊΗΕ ΑΥΤΗΟΚ---Α ῬΗΛΕΙΘΕΕ ΝΗΟ ΚΕΟΘΟΟΝΙΖΕ ΤῊΗΒ ΜΑΟΟΑΒΕΑΝ ΡΟΝΤΙΕΊΟΑΤΕ ΑΝῸ 
ΔΑΒ ΡΕΟΒΑΒΙῪ Αα ῬΕΙΕΒΤ. 

51η66 Οὐ Διο Υ ννὰ5 81} ἙΡΠΟ]ἤεΐ οἵ [ῃς ἐνεγαϑεϊηρ νϑ] ἀϊν οὗ {πε ἰανν, ἀπ πε] 1ῃς βίγιςΐεϑε 
νίεννβ οἡ οἰγοιπηοϊϑίοπ, {Π6 ΘΑ δίῃ, ἀπ {πε ἀπἰν οἵ ςσοιηρ]εΐςε, Ξεραγαϊίοη ἔγοπὶ ἐπε (ααπί1168, ϑίποα 
ἢς Ὀεϊϊενεά ἴῃ δῆρσεὶβ απ ἀθπΊοηβ δηα ἃ Ὀ]εββϑεα ἱπιπηογίδ! ν, ΠῈ ννὰ5. παι θϑιοπΔ 0 ]ν ἃ ῬΠδτγίβεα οὗ 
τῆς οἰτιςϊεϑὶ βεοῖ. [ἢ {πε ποχί ρ]αςα, με ννᾶ5 ἃ βιρροτίεγ οἵ {πε Μδοσαρθεδη ροπιποαίθ. Ηδξ σ]ογίβεϑβ 
Τιον ἢ 5 ϑιισοαϑϑοῦβ ἃ5. ΠΙρῃ-ρτεϑῖς αηα οἰν!] τὰ] 65, Πα ἈΡΡ]165 ἴο {Πεπὶ {ΠῸ {{π16 “ ργθϑῖβ οἵ {π6 Μοβέ 
ΗΙΡΗ ἀοά᾽᾿--ἰ(ἢς {{{|6Δ ἀϑϑαπιθα Ὀν {πΠ6 Μδοοαρεδη ρῥγίποαβ (ΧΧΧί. 1). Ηδξ ννὰβ ποΐ, ποννενεΐ, 50 
τπογοιρῃροϊηρ δη Δα πΊγου οἵ [Π15 ἀν παβίν δ5 1Π6 δυΐμουβ οἵ Τ αϑί. [,εν. Χνη]. οὐ Ῥ5. οχ, ῇῆο εχρεοίΐεά 
τῆς Μεϑββίδῃ ἴο οοπὶς ἰοσίῃ ἔγοπλ {πε Μασσαρθεδη αμην. ΕἸΠΔΠΪν, {Παΐ οἷμτ Δ ΠΟΥ ννὰ5 ἃ Ρῥτθϑὲ τηρῃξ 
γε ϑοηδΌὶν ᾿ς ἰηΐεγγθα ἤοπὶ {πε εχαϊϊδίίοη οἵ [ον] ονεῦ [πάδἢ (ΧΧΧΙ--Χ ΧΧΙ), αηα ἔτοπι ἴΠ6 βίδίεπηεηΐ 
ἴη χὶν. τό {παῖ τῆς βεογεῖ ἰγαάίτοηβ, νυ] ἢ Οὐ δας ΠοΥ οἰ! Π15 ἴο ρα] 15}, ννεγε ἱκερέ ἴῃ ἴῃς μαπαβ οὗ 
1,εν1΄5 ἀεβοεηδηΐβ. 

ὃ 14. ΙΝΕΒΌΕΝΟΕ ΟΝ ΨΑΤΕΚ ΠΙΤΕΒΑΤΌΚΕ. 

Οἡ ἴῃς ἱπῆϊιοπος οἵ 10 11ε65 οὰ 1 Εποοῇ ἴτν, χοῖ--οἶν, ΝΝΊβάοιη (0), 4 ΕζΖίβ, ΟἸΟΠΙΟΙΕΕΙ ῸΝ 
7εγδοπηιθοὶ, ΜΙάγαϑη Ταάβθηςε, ΒοΟΚκ οἵ 4ϑ5ῃεγ, πε ϑδπγαγιίδη (Πτγοηΐοϊα, οἡ Ῥαϊγίβεϊς δηα οἴπετ 
δ ηρθ, ἀηα οἡ {πε Νεν Ταβίαγηεηΐ νυγὶῖεῦβ, 566 ΟΠ Δ γ165᾽5 εὐϊτίοη, ΡΡ. ΙΧ Χ 1 -ἸΧΧΧνυΊ. 

δ 15- ΤΗΕΒΟΙΟΟΥ. Θ5ΟΜῈ ΟΕ ΟΥΚ ΑΥΤΗΟΒ 5 ΝΙΕΝΘ. 

1 γεσάοτι ατιαἱ εἶφ 67 11111151,. -ΤῊς δυΐποι οἵ [116 65 15 ἃ ἔγις Ῥῃδγβεα ἴῃ {παξ ἢς σοπλὈ!η65 θε] οὗ 
ἴῃ 1)ινῖπε οτηπίροΐθηος πα ριον ἄδηςα ἢ τῆς Βο]εῖ ἴῃ Ππυπιαη Πεβάοπι δηα γαϑροηβΠν. Ης 
ννου] ἃ πᾶνε δαορίεα Πααγίν τΠ6 βἰαϊεπγχεηξ οὗ ἴῃς Ῥ585. 50]. ἴχ. 7. (νυ θη βοπλα ϑἰΧν γε δ 8 ΟΥΓ ΠΊΟΓΕ 
Ἰαῖθυ) τὰ ἔργα ἡμῶν ἐν ἐκλογῇ καὶ ἐξουσίᾳ τῆς ψυχῆς ἡμῶν, τοῦ ποιῆσαι δικαιοσύνην καὶ ἀδικίαν ἐν ἔργοις 
χειρῶν ἡμῶν: ν. 6 ἄνθρωπος καὶ ἡ μερὶς αὐτοῦ παρὰ σοὶ ἐν σταθμῷ, οὐ προσθήσει τοῦ πλεονάσαι παρὰ τὸ 
κρίμα σου, ὁ θεός. ΤΠΙ5 {Π6 ῥδίῃ ἴῃ ννῃϊοἢ ἃ πη 5Ποι] ἃ ννα]κ 15 ογά δἰ πεα ον ῃίηι δηα ἴῃς Ἰπἀσεπιεηΐ 
οἵ 4}} τηξη ργεαεζεγπηπθα οἡ ἔπ ἤθανθηὶν τ] εῖβ : “Απηά {πὰ ᾿υάρπηεηί οὗ 81] 15 ογάαίηθα δπὰ νυγτέεῃ 
οἡ ἴῃς ἤεάνεηὶν τ] 65 ἴῃ υἱστθοιβηθθβ-- - ἄνθη {πὸ Ἰπαρσηγεηΐ οὗ 4}} ννῆο ἀερατί οιη ἔπε ρδίῃ ννῃϊοῃ 
5. ογάαϊηθα ἴον {πεῖ ἴο ννα]κ ἴῃ (ν. 12). ΤΗΐβ ἰάθα οὗ δὴ δρϑβοϊυίε ἀδίεγπιηῖβπιὶ ἀπά ς] 65 Δ ΠΥ 
ςοησορίϊοηβ οἵ τῆς ἢδανθηὶν Δ] εἰβ. (566 (Ἰ]νΑγ]65᾽5 εαἀϊείοη, 1]. το ἢοῖ6). Οη {πε οἴπει Πδηά, πηδη 5 
[γεβάοπλ ἃ Π4 γαβροηβ ὉΠ ν ἀγα {Ὰ}}ν τοσορηϊζοα: “1 ἴῃς ν νναὶκ ποῖ {πογείη, Ἰυασπιχεηΐ 5. υυγ θη 
ἄοννῃ ἴογ Ἔνεῖν ογοαίαγο (ν. 12): “Βενναγε ἰδθϑὲ ἔθου ννα}ς ἴπ {πεῖν νναν8, Ἀπ ἐγεδὰ ἴῃ {πεῖν ρδίῃ5, 
ΑΠπά 51]1η ἃ 5ϊη πο ἀδαίῃ Ὀείοτε πε Μοβὲ Ηἰρῃ ἀοά. ΕἾβε Ης νη] σίνε {πες Ῥδοὶς ἰηΐο {πε μαμὰ 
οἵ τὴν ἱγαηβργοβδίοη.ὐὨ Ἐνδϑη νῆθη ἃ πὰὴ Πα5 5'πηθά ἄθερὶν με οδῃ γερεηΐ δηά ΡῈ ἰογρίνεπ (Χὶ!!. 
24 5664.), θυ ϊ 1π6 Πυπηᾶπ νν}}} πθεαβ {Πς6 βίγεησι πίη οὗ ἃ πηοῦ] ἀγηδιηΐς : “Μαν ἴπῸ Μοβὲ Ηἰρῇ 
σοά.... 5ἰταηρίπαη ἴῃδς ἴο ἄο Ηἰ5 νν1}}1᾿ (Χχί. 2.5, χχίϊ. 10). 

7λὸ 1 αἱ. Ὅς οἤεςῖς οὗ τῆς 114}} ννεσε πη το Α΄άδτ δηὰ {πὸ δηΐ πη] οσεαϊίοη. Αἀδηι ννὰ8 
ες 8 



ΙΝΤΚΟΘΌΓΓΤΙΟΝ 

ἀγίνεη γοηλ {πε σάνε (111. 17 5644.) ἀηα [πε δηϊπια]ὶ ογεδίίοη ννὰ5 Γοθεα οἵ ἴῃς ροννεσ οἵ βρεεοῇ 
(11. 28). Βιυΐῖ {πε ϑυρβεαιεηΐ ἀεργανιν οἵ [Π6 Πιιπηαη γασα 15 ποΐ ἐτασθα ἴο {πε ΕΔ}} μὲ ἴο {πε 
βεαποίίοη οὗ {πε ἀδιρῃίειβ οὗ πε Ὀν ἴΠ6 δῆρσε]β, ννῆο πὰ Ὀεεξη 5δεηΐ ἀοννῇ ἴο ἰπϑίγιςς πηεῃ (ν. 1--4), 
Δηαἃ ἴἰο πε 5ο]οϊςαιοη5. οἵ ἀεπηοηῖς βρ για. (ν]1. 27). ΤἿΠε εν] επσεηάσογεα Ὀν ἴῃς [ὈγπΊει ννὰ5 
Βιουρσῃξ ἴο δὴ ἐπα ὃν {πε ἀεβιγασίίοη οἵ 4}1 {πε ἀεβοεηάδηΐβ οἵ [Π6 δῆρεὶβ δπα οἵ {πεὶγ νὶςπ|5 Ὀν 
της 1)εἰυρσε, Βαϊ {πε ᾿ποϊτεπηςηΐξ ἴο 51 οὐ ἴπΠ6 ραγί οἵ {πΠ6 ἀβηγοῃϑβ ννὰ5 ἴο ἰαϑί το {πῈ ἤπα] "ισεπΊεηξ 
{ν11- 2.7, Χ- 1.15, ΧΙ: 4. 566:, ΧΙ 20). {Π15 ἰαϑὲ νενν ἈΡΡΕΔΙΒ ἢ 1 ΕΠΟΟΐ δη6 {πε Ν.Τ. 

4λε ατυ. Τῆς ᾿ανν ννὰβ οἵ εἴδεγῃδὶ νϑ]ν. [τ ννὰϑ ποῖ ἴΠ6 Ὄχρύαϑϑίοη οἵ {πὸ τε] ρίοιιθ σοη- 
ΒΟΙΟΙΙ5η655 Οὗ ΟΠη6 οἵ' οὗ βενεῖδὶ αρεβ, Ὀυΐ 1Π6 τανε αίίοη ἰπ {της οἵ ννῆαΐ ννὰ8 νϑ] 4 ἴγοιῃ {πε θεσιπηΐϊησ 
δηα πηΐο 4}} εἰεγηϊν. Ὅῆα ναιῖοιιβ εηδοϊπγχεηΐβ οἵ {ῃς ἰᾶνν, πλούα] δηα τἰΐι], ννεῦε υνε! ἔθη οα 1Π6 
Πδάνεηϊν Δ] εῖ5 (11|. 21, νὶ. 17, ὅζς.) ἀηα τγενεα]εα ἴο πᾶῃ [Ὠτοιρἢ ἴῃς τηεάϊδίοη οἵ δηῆρεὶβ (1. 27). 
ΤῊ15 σοποδρίίου οἵ {πὸ ἰανν, ἃ5 1 πᾶνε αἰγεαάν ροϊηϊεα οἷ, πηδα ριΙΌρἤθον τ ΡΟΘ51 016 ἀη]6 55 ἀπ εγ 
{πε συΐϊβε οἵ ρβευπάοηνπλϊῖν. ὅ΄ηςς {πε ἰανν ννὰβ {Ππ6 υ] παῖε δηα σοπΊρ]εΐε εχριοβϑίοη οἵ δρϑβοϊαΐε 
{γαςῃ, {Π6γῈ ννὰ5. ΠΟ ΓΟ ἴον δὴν {αὐ Πεγ γενεϊδίοη : ἡλπ ἢ 1655 σου] Δην δ ἢ γανοϊδίίοη, ννεγα 1 
σοποείνδθ!]ςο, σι ρείβεαςα ἃ ϑηρὶς 1οὲ οἵ ἘΠ1|6 οἵ ἴῃς ἰανν ἃ5 αἰτεαὰν τενεαϊεα. Τῆς [ἀ64] οἵ {πε [δἰ Έἢ{{] 
Ἰενν ννὰβ ἴο 6 γϑδ]!Ζεα τη {πε Πι]Π]πηχεμΐ οἵ {ΠῈ πιούα] δηα τἱΐὰ] ριεοαερίβ οἵ [15 ἰανν : [ῆ6 ἰατίεσ ννεγα 
οἵ πο 655 ᾿πηροίΐδηςσε [ἤδη [Π6 ἰούπηεσ. ὙΠοιρἢ {Π15 νίενν οἵ πού! ν τεπα5 ἴο 6 πηδίηὶν εἊχίεγηβὶ, 
ΟἿ Δυΐῃον ϑγ1Κεὲ5 ἃ ἄδαρεῦ ποίς ἤθη ἢς ἄξοϊαγεβ {Ππδΐ, πε [5γ86] ἐυγηεα ἴο οὐ ψΙ {Πεῖγ ν Πο]ς 

Παατγί, Ηε ννοι]ὰ οἰγουμηοῖσε [Πς [ογαϑίςίη οἵ {πεῖς ἤεαγί δπηα ογεαΐε ἃ τρῃΐ ϑρίτς νΠ]η ἘΠα πη δηά 
οἸθαηβε 1Π6Π|, 580 {πα ἴμεν ννοι]α ποῖ ἴὰγηῃ αὐνὰν ἰτοηΣ [Π1π| [οσγ ἐνεῖ (1. 22). Οὐΐ δυΐποῦ 5Ρεο 4 }}ν 
ΘΠΊΡΠα51Ζ65 σεγία!η οἰεπιεηΐβ οἵ ἴΠ6 ἰανν 5:1Ο ἢ ἃ5. οἰΓοιπηοϊϑίοη (Χνὶ. 14, χν. 26, 29), ἵπε ϑαρθϑίῃ 
(11. 18 564.. 21 566.), εαἰίησ οἵ Ὀ]οοα (νὶ. 14), {{π|ηρ οὗ 1ῃ6 {|Π6 (ΧΧΧΙΙ. 10), Εξαϑὶ οἵ Τά θαγπδο 165 
(Χν!. 29), Εξαϑί οἵ δ εεῖκβ (νί. 17), ἴπε ἀρϑοϊυΐε ργομι τἰοη οὐ πλῖχϑα τηδιγίασοθ (ΧΧ. 4, ΧΧΙΪ. 20, 
Χχν. 1-10). [Ι͂ῃ σοηπαχίοηῃ ἢ τηϑην οἵ ἴΠε586 Πα επιποίαΐοβ. Πα αοα ννῃϊο ἢ Ὀαϊοηρ ἴο 8] Θδυ 6 Γ 
ἀδίε {Πδη {Ἰόβα ἴῃ ἴῃς ΜΊβμπδῃ, θυ. ψΠ]ο ἢ ννεγε αἰ Παὺ τηοα!ῇεα οἵ αργοραίεα Ὀν ᾿ἰαΐει δας που 165. 

716 7 εσοῖαλ. ΑἸΓΠΟΙΡΉ οἷ δι ποῦ 15 ἢ ὉΡΠΟΙα ΕΓ οἱ {πΠῈ ΜαἼοσαθεδη ἀγηαϑίν Πα 511} οἹ!ησ5 
᾿κ τπ86 νυῖτεν οἵ 1 Ἐποςοὴ ᾿ΙΧΧΧΙΙ--χο ἴο ες Πορε οἵ ἃ Μεββίδῃ δργιμηρ ἤοπὶ πάῃ. ες 
ΓΊΔ]ζ65, ποννένεῦ, ΟΠΪν οπα ταίεγθηος ἴο {π|5 Μεϑϑβίδῃ, δηα πο τγόϊε οἵ δὴν ἱπηρογίαπος 15 αϑϑίρῃεα ἴο 
ἢϊπὶ (8εε (ἢ δι]6 55 οὐἀϊτίοη, χχχὶ. 18 η.). με Μεββίδηϊς Ἴχρεοίαϊίοη βῃοννεά πὸ νίρόγοιιβ 
{|| 1ῃγουρπους {Π 15 σεηΐαγν {Π] 1 ννὰ5 ἰ4επιιβεα νυν ἴπΠῸῈὶ Μδοσαθεδαη [αγαν. [{ἀννε ύε τίρῃμε ἴῃ 
τεσαγάϊηρ [ἴῃς Μεβϑίφηϊς Κιηράοιη 85 οἱ [επηρούαγν ἀυγδίίοη, ἘΠ15. 15 {ΠῸ ἢτϑὲ ἰηβίαποςα 1η ννῃϊοἢ ἴΠ6 
Μεβϑίδῃ 15 δϑϑοοίαςεα νυ] ἃ ἰεπηρούαιν Μοβϑίδηϊς Κιηραοπ,. 

711 77ο»είαηῖς ζῆηραοηι. Αὐοοοκάϊηρ ἴο Οἵ Δυῖπου (1. 20, ΧΧΙΙ, 30) {815 κ᾿ πΠροΠὶ ννὰ5 ἴο δε 
Ὀγουρσῇμῖ ἀροιξ σγβάμ}]ν Ὁν ἴῃς ργοργοβϑίνα ϑρίγιααὶ ἀενοϊορπιεπὶ οὗ πιᾶη απ ἃ σογεϑροηαϊηρ 
τγαη βίου τηδίίοη οἵ πίνε. [{5 Πα ΒΕ 5 ννεσα ἴο δἰζαίῃ ἴο {πε [11] 1π|10 οὗ 1,οοο γεαιϑ ἰῇ ΠαρρΙΠῈ55 
Δηα Ρεᾶοβ. [1λυγίηρ [15 σοηππδησα {Π6 ροννεῖβ οἵ εν] ννεύε ἴο Ὀὲ γεϑίγαϊπεα (Χ ΧΙ. 29). ΤΠε ἰαϑὲ 
)υάραπεηΐ ννὰ5 Ἀρρδιεηιν ἴο ἴακε ρἷδοε δὲ 115 οἷοβο (Χχί!. 320). ΤῊΪΚ νίανν ννὰ5 ροϑϑίδὶν ἀεγνεὰ 
[τοπῇ Μαζαείβη1. 

ΤΠα ννυγιῖογ οὗ [1166 5, να σα Παγάϊν ἀοιθέ, ἐμοιρε {Ππαΐ {Πς εἴα οἵ ἴπε Μεβϑίδηϊς Κίηρ ΟΣ. 
Πα αἰγεδάν δεῖ 'ἴπΠ. ϑιι ἢ δὴ εἘχρεοίδίίου τνὰ5 οζεῃ Ἵμεγίϑῃθα ἴῃ ἴῃς ῥγοόβροίοιις ἄδνβ οἵ {πε 
Μδοοαθεαεβ. Τῆι ἴ ννᾷβ επίογίαϊ πε ὃν ἴμ6 νυ ῖεγ οὗ 1 Εποςοῇ ᾿ΙΧΧΧΙΙ-χο ἴῃ πε ἄανθ οἵ 
1.645 Ῥείοτε τόι Β... ὙΝΒείπεῖ Τοπαίΐμαι ννὰ5 Ιοοϊκεά προῃ 845 {πε αἰνίπα ἀρεηΐ ἴογ ἱπίγοάποίηρ {Π6 
Κιησάοπι ννε οσαπηοΐ δᾶν, διιῖ ἃ5 ἴο ϑἰπιοη Ὀείησ τεραγα θα ἴῃ [Π|5 Πρ Πεγα 15 πο ἀοαθί. [πάεεά, ἢΪ5 
ΠΟΠΕΠΡΟΥΙΔΙΕ5 σ84η16 ἴο τεραί ΠἰπῚ 45 1πΠῈ Μαεββϑίδἢ ἢ 1561, 5. ννῈ 566 ἔγοπΊ Ῥβα]π) οχ, ογ Η νγσδηιῖιϑ ἴῃ 
τῆς ποῦ]ς Μεϑβίδηϊς ἤγπηη ἴῃ Ταϑί. [μονὶ 18. ὙΠε ἴδτηα εβπισίοη ἴῃ τ Μᾶςος. χίν. 8ὅ--1 5 15 ἃ γεὶῖς οὗ 5. ἢ 
᾿πΠποτδίαγα, νυν ϊο ἢ ννὰβ επηδβουϊαΐθα Ὀγ [15 ϑαάάϊποοδδη βαἀϊΐου. ϑίπηοη ννα5 ϑισοθε δα ὃν [ομπ Η γιοδηιι5 
ἴῃ 135 1}. Ὁ. ἀηα {Π15 σγεδαῖ ριΐποε βεεπηεα ἴο ἢϊ5 σουπίγγιηδη ἴο Γ64]1Ζε {πε Ἂχροοίδιίοηβ οἵ {πε ραϑῖ; 
ἴον δοσοίαϊηρ ἴο ἃ σοπίθῃροιαῦν υνγϊίεν (Τοϑί. Γ[νενὶ 8) με επιθιδοαα ἴῃ Πἰ5 ον ρείβοη {πε {γρ]ε οἤῆσς 
οἵ Ργορπεῖ, μείεϑί, ἀπα οἷν} γὰ]ογ (χχχί. 1.5), νἈ116 δοοογαΐϊπρ ἴο {πΠῸ Τεϑβί. δαθεη 6. ἢ: νναβ ἴο “ αἷε 
οἡ ὈΕἢ4]Γ οἵ [ϑγδεὶ ἴῃ ννᾶῖβ ϑθεεη δἀη4 πηϑθοη᾿. Ι͂ἢ Βοίἢ {Π 6856 ρᾶβϑαρεϑ 6 56 6πῚ5 ἴο θὲ δοοογαβα {πΠε 
Μεββίδηϊς οῆςε, θὰὰξ ποῖ 850 ἰπ οἷ δυΐμοι, ἃ5 νὰ Πᾶνα 5εεη ἅθονε. Ηντοδηι5 15 ΟΩ]νῪ ἴο ἱπίτοάπιοε 
τῆς Μεβϑίδηϊς Κιηράοηι, ονεῖ νης ἢ {πε Με βϑίϑἢ βρύπηρ ἴγομι [πᾶ δῇ 15 ἴο τα]6. 

Τγίοδίμοοα 97 77εἰολίσεαοῷ. ὙΠαΐῖ {πεγε ννα5 οὐ ρῖπα!ν ἂῇ δοοοιπὶ οὐ ΜεϊοϊΖεάςῖκ ἴῃ οὐγ (εχ 
νῈ ἢανε 5ἤῇοινῃ πη {πε ποΐς οἡ χιϊϊ. 25, ἀπά, ἔπαΐ τπΠῸ Μασοαθεαπ Πρ ἢ - ΡΥ οϑίβ ἀε] θεγαΐεὶν δἀορίεα {πε 
τς ΔΡΡΙΙΕα ἴο ϊπ| ἴῃ (εη. χὶν, γε πᾶνε ροϊηϊε ουξ ἰπ ἴῃς ποίε οη χχχίϊ. 1. [{νου]ά θὲ ᾿πίεγαϑί- 
1η5 ἴο ἱπ4ατε ἤον αι ἴπε νυυῖεν οἵ Ηερτοινβ ννὰ5 ἱπἀερίεα το {πε Πἰβίοτν οἵ {πΠῈ σγεαῖ Μδοοδθεδῃ 
Κιηρ- ΡΥ εϑῖβ ον ἴΠε ἰΙάεα οἵ τῆς Μεϊοἰζεάεκίαη ρυεϑιποοὰ οἵ ν]ΐς ἢ μας πᾶ5 πιδᾶε 80 (γα {Ὁ} ἃ τι5ε ἴῃ 
ΠἤΔρ. νὶϊ ἃ5 ΔρΡΡ β ἃ ἴο ουγ 1, οτά. ἔ 

71ὸ βιίμγο 1 275. Τῃ οὐ τεχί 411} πορς οἵ ἃ τεϑιιγγεοίίοη οἵ {πε θοαᾶν 15 αραπάοηεα. Ὅῇε 50οι]}5 
οἔ της τἱρῃΐεοιβ νν}}}] Ἔη]οΥ ἃ ὈΪΟββεα ἱπιπιουῖα! ν ἴον ἀξίη (ΧΧΙῆΐ. 41). ΤῊΪΒ ἰ5 ἴῃς δδι]εϑῖ 

9 
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αἰϊοοῖε ἰπβίαπος. οἵ [ἰς ὀχρροίαϊίοη ἴῃ {πε ἰαϑὲ ἴννο σαπέυτγίοβ Β. 6. [Ιἴ ἰ5. παχὶ ἰοιιπά ἰῃ τ 

Ἐποοἢ χοῖ--εἰν. 
11ὲ ετυίει (αἰοηάαγ. ἘσρΥ οὐἵ δυῖμοτ᾽β ρεοι αν νίεννβ 566 ΟΠαυ]65᾽5 δαϊτίοη ᾧ 18 αφηὰ ἴῃς ποΐεβ 

Οὔ νὶ. 29--20, 22, Χν. 1. 
Ανροϊοίοσγ. ΝΜ ς 51)4}} σοπῇπε οἷιγ δἰζεπείοη μεύα ἴο ποΐδ]8 ραγα}}6 15 Ὀοίννεθη οὐ αι ΠοΥ πα 

16 Νν Τεϑίαπιεπί. Βεϑίάδθβ ἴῃς δῆροὶβ οἵ {πῸ ργεβεπος δηὰ {πε δηροὶϑ οἵ βαποιβοδίίοη ἔπεα ἃγα 

τῃ ἀῆροὶθ νΠῸ ἀγα δεῖ ονεῦ παΐιγαὶ ρῃεποπΊεπα (11. 2). ὙΠΕ56 ΔηΡ66}5 ἀτὸ ἰηξεγίου ἴο ἴῃς [οὐπΊαύ. 

Του ἀο ποῖ οὔϑβεῦνε ἴπ6 ϑαρθαΐῃ 5 ἴῃς Πῖσαν ογάθγϑ ; (ογ ἘΠῸΥ ἀύα ΠΘο ββαγν αἰννᾶγ8 εηραραα ἴῃ 

{πεῖν ἀυτίεϑ (11. 18). [1 5 πε Πίρμεγ ογάουϑ {Ππαΐ ἀύα σεπεγα!ν ταίεγγεά ἴο ἴῃ ἴῃς Νενν Ταβίαπιεηΐ ; 

Βαϊ ἴπῸ ἀησοὶς ονοῖ παΐαγαὶ ΡΠοποπΊεπᾶ ἀγα γο[εγγεά ἰο ἰπ Ἐδνεϊαζίοη : δηρα]5 οὗ ἴῃς ννἱη45 ἴῃ νἱϊ. 1,2, 

τῆς δῆροὶ οἵ ἔτεα ἰπ χίν. 18, ἴῃς δηρεὶ οἵ {πε νναΐειβ ἴῃ χνΐ. 5. (ο(. 100. 11. 2). Αραίΐη, πε σιυιαγαϊδη 

ΔΏσεῖὶς οὗ ἑηιαϊυϊάκαϊς, ννὨϊοἢῃ ἴῃς Νανν Ταεβίαπιεπί τείειβ ἴο ἰη Μαίζ. χνὶϊϊ. τὸ (Αοῖβ χίΐ. 1.5), ἅγα 
πιεηιοποά, ἴον ἴπ ἢτγοῖ τἰπης ἰπ ΤΌ 1]1665 χχχν. 17... Οπ {πε δηρεϊοίοσυ οἵ οὐ δυῖποῦ 5ε6 ΟΠ δυ εβ᾽5 
εὐϊτίοη. 

Τερογιοίοσγ. ὙΠ ἀειηοποίορυν οἵ οὐγ διΐῖποῦ γααρρεαῖβ ἴογ πε τηοϑὲ ραῦΐ ἴῃ τῆς Νενν 

Τεβίαπηθηΐ: 
(α) Τα ἀπρεὶβ νῃῖ ἢ κερὶ ποῖ {πεῖν ἢγϑί αϑίαίΐθ, [πᾶς 6; 2 Ῥεΐεγ 11. 4, αὐε {Π|6 δήρε!ς νναΐοοβ 

νν πο, πουρ σδεπὶ ἄοννῃ ἴο ἰηϑίγιοε πηδηϊκίπα (ΤῈ}. ἵν. 15), [6]} ἔγοπι ἰϑτίηρ αἴζεγ ἴῃς ἀδυρῃξειβ οἵ 
πιθη. ὙΠεῖγ (4}1] ἀπ ριιπίβητπηθηΐ αύὰ γοοογάθα ἴη 80. ἷν. 22, ν. 1-. 

(ὁ) πε ἀεπιοηβ ἴα {ῃε ϑρίγ5. νυν] ἢ ννεπί [ογἢ ἰγοπὶ {Π6 5015 οἵ {Π6 σἰδηΐβ ΠΟ ννεγε {πε 
ομ !ἄτθη οὗ τῃς ἴα !]οη δησοῖὶ5, [π0. ν. 7,9. ΤΠεθε ἀαπιοηβ αἰίδοῖκεα πηδη δηά τυ]εα ονεῖ {Πεπ| (Χ. 4, 6). 
ΤΠεῖγ ρύγροβα ἰ5 ἴο σοσίπρί πὰ Ἰεδα αϑίγαν πα ἀδϑβίγον {πε ψ]οΚεα (χ. ὃ). ὙΠδν γα ϑιρ]εςέ το {πε 
ΡΓΐπος Μαβιξπηᾶ (χ. 9), οὐ. ϑαΐδαηῃ. Μέεη ϑδογίῆοε ἴο {ΠῈπὶ 45 σοάβ (Χχίϊ. 17). ὙΠῸΕΥ αζα ἴο ριιζϑιια 
{πεῖν νοσκ οἵ πιούαὶ σταΐη {Π1 τς Ἰπαρσεπηεηξ οἵ Μαβίξπᾶ (Χ. 8) οὐ {πε βείίίηρ αρ οἵ {Π6 Μεβϑβίδηϊο 
Κιηράοπι, νἤεη ϑαΐδῃ νν}}} θῈ πὸ ἰοηρδῦ 806 ἴο [Π]0Γ6 τπηδηϊπα (ΧΧΊΠ. 29). 

50 ἰπ ἔῃς Νεν Τεϑίαπιεηΐ, ΠῈ ἀαπΊοη5 ἀγεὲ αἀἸβε πη) ΡΟ ̓ ς α ϑριτς (Μαζί. χα. 432-55; [μΚὲ χί. 24--6). 
ὙΠεῖγ οὨϊεῖ 15 ϑαίδη (Μαγκ 11. 22). Τῇεν αἵε ἰγτεαϊεα 45 αἰνίη! 65 οὗ {πε πεαΐμεη (1 (ού. Χ. 20). 
ΤΠαν δἵαὲ ποῖ ἴο ΡῈ ριυηίϑῃεα {{Π] {πΠ6 πα] ᾿πᾶσεπιεπί (Μαίί. νι. 29)ὲ. Οη. {πε δάνεηΐ οἵ {πῈ 
ΜΠΙοπηΐα πη ϑαΐδη νν}}} θῈ Ροιπά (εν. χχ. 2--23). 

“)πκασενεη:. ΤῊ ἀοοίτιπε οἵ γειτ υτΟἢ 15 βίγοησῚν επηΐογοθα Ὀγ οἷ Διί Ποῦ. [1 ἰ5 ἴο ΡῈ ᾿παϊνιάϊια] 
ΔΠηα παίίοπαὶ ἴῃ {Π|5 ννου!α ἀπά ἴῃ ἴῃς ποχί. Α'8 τεραγήβ [Π6 ᾿παϊνί 4] ἐΠῸ ἰανν οἵ Ἔεχαςὶ γειγι τ οη 15 
Δοςογαϊηρ ἴο ΟἿΓ Δυΐποῦ ποῖ τπεύεὶν δη επδοϊπγαηΐ οἵ Πιιπηδῃ 1ιι5{1ς6---ἢς αποίεπξ μα Ζαϊϊογιῖς, γε ἰοῦ 
εγς, τοοΐἢ ίογ ἰοοίῃ ; ἴΐ ἰ5 ορβεγνεα Ὀῃγ ἀοά ἴῃ Ηἰβ σονετητηεηξ οἵ πε νου. ὙὍπε ρεπαὶν ἰο!]ονν5 
πη ἐῃς 1πῈ οὗ ἴῃε δη, ΤΠϊ5 νῖενν [5 εηξογοεα ἴῃ 2 Μᾶϑςο. ν. 1ο, ψΠεῖα ἴ 15 βαϊά οἵ [δβϑοη, ἰῃαΐ, ἃ5. ἢς 
το Ραα πιυεπ465. οὐ [Π6 τιΐεβ οἵ βερυίιγα, 580 ἢς ΠἰπΊ56] ννὰ8 ἀεργίνεά οἵ {πεπὶ ἴῃ τὰτπ, ἀηα ἴῃ 
Χν. 32 566. ἰΐ 5 τεςοπηΐϊεα οἵ Νίσαποῦ {πᾶΐξ ΠῈ ννὰβ ριιηϑῃεα ἴῃ ἔποβα πηειηθεῖβ ἢ νυ ΠΙοἢ πα Παά 
Βηη6 4. 50 ΑΪ50 ἴῃ οι ἰεχί ἴῃ γείεγεησε ἴο ( δίῃ ἱν. 21 βεᾳ. ἀπά {πε Ἐργρίίαηϑ χὶνῖ!. 14. Τάκεη 
ΟΥΆΒΒΙ ν᾽ Πα τηθοΠδη σα ΠΥ {ΠῸ ἀρονα ἰανν 15 ποι [οιηἀαϊίοη, θὲ ϑρί γίτια}}]ν σοποείνεα ἰξ τερτγε- 
βεηϊβα {ΠῸ ρῥγοίουπα {τπτἢ οἵ {Π6 ΚίηβῃΙρ οἵ {πε ρεπαὶν ἴο ἐπε δίῃ επυποίαιεα τερϑαΐεαϊν ἴῃ ἴῃς Νειν 
Τεβίαπιεηΐϊ: “ΔΝ αΐβοενεγ ἃ πιᾶῃ βονν8 [ἢδξ 56.4}1 πε αἷβο γεαρ᾽ ((ἱ. νὶ. 7); “πα {παΐ ἀοείῃ ψτγοηρ 
5141 τερείνε δραίη ἐῃ6 ψνγοησ παΐ μα παίῃ ἀοης᾿ ((Ἱ. 111. 25, ὅζε.). Αραΐῃ π᾿ σεγίαϊπ σαθε5 {πε 
ΡΌΠΙΒΗπηθηΐ ννα5 ἴο (ο]]ονν ἰπϑϊαηΐαπθοιιϑὶν οἡ {πε ἐγαηθσταϑϑίοη (Χχχνῖϊ. 17). 

ΤῊς ἢπα] ᾿Ἰπάρεηηεηΐ ννὰβ ἴο ἴαϊκε ρίαςα αἱ {πε οἷοβε οἵ {πε Μεβϑίαηϊς Κίησάοπι (χχιϊ!. 420). ΤῊΐ5 
ἡπαρεπηεπῖ δηθγασοβ {Π6 Πυτηδη ἀπά σι ρεγπαπηδη ἡγοῦ 45 (ν. 1 564., 14). ΔῈ {π|5 Ἰπάσεπιεπε ποτα νν1}}]} 
Ὀς πο τεϑρεςΐ οἵ ρεϑίβοῃϑβ, δας 411 νν}}} θς Ἰπάρεα δοοοταϊηρ ἴο {πεὶγ ορρογίπηϊε5. απ ΔὈ ΠΕ 65. (ν. 
15 564.). Ετοπὶ {πες βίαπαροϊηϊξ οὗ οἷιγ διῖμοῦ ἔμεγα σου] θῈ πὸ πορα ἴον {πε (ἀεπί:165. 

διό. ΒΙΒΙΙΟΟΘΚΑΡΗΥ. 
(4) ατεοκ Νεγβίοη : 566 ἄβονϑ, ὃ 4 (α). Ετῃίορὶς Ψεγβίοη [15 ἰδχὶ ννὰ5 ἢτϑι εἀϊεξὰ ὃν ΠΙΠ]πιαπη ἔγοπὶ ἴννο 

Μ55. οἱ ἴῃ 1859, ἀπά Ὀγ Κ. Η. Οβαυῖεβ ἔγοηι ἔοι Μ59. αόεώ. 7716 Εἰλζοῤίς ἵγγϑίογ οὐ ἐλ Ιεύγετυ βοοῖξ οὐ ιμόίέδος 
. τὐΐλ ἐλε εόγετυ, δγγίας, Ογεθά, αγια 7,αὐΐρ Εγαρ»η,ιίς, Οχίοτα, ι89ς5. [ἀτίη Νεἴβίοη : 566 ἄθονε, ὃ 4 (α). 
(6) Ὑταπβιδτίοηβ. [1] πλαηη, 2 ας βιελ ἐδ7 )ιὀϊίάθγι ... ἀτέδ αἴδη)ι “εἰλίοῤίξελογι τἰδεγεοίεέ (Ἐς νν 4145 [Δ ῃγ ΠοΥ 

ἃ, ὈΠ0]. ΝΝΊΒΒΘη5οἢ., 1850-1, 1]. 230-56; |{]. 1- 96). ΤῊΪ5 {ταηϑιαΐίοη 15, θαβθὰ οἢ οηΪΥ οπς Μ8. ϑοβοάάε, 734 δοοῖ οἵ 
“]μόέϊθες, ἐγαγισαίεα γον ἐλε Εἰλέοῤὲς (' ΒΙΘΙΠοΙΠεςα ϑδογα, 1885--7) :[(Βτ]ε5, 7λὲ βοοῖ 97 7ιεὀξἑοες, ἐγαγιδίαίειί 7707) 
α ἐεχί ῥασεα ογ1 ἔτυο ἀϊέλογίο πγιοοαέεα Εἰλίοῤίς 27.5.5. (7ετυΐεὰ Οπαγέογίν Μουΐσευ, 1893, ν. 7γ03-8 ; Ῥ} 804, νἱ. 184-217, 
710-45; 1895, νἱ]. 297--328): 1 ττπιᾶηπ, 72)ας με εἶεν )ιεὀιᾶογι (Κααιϊζϑο 5 “2οζηγῥήΤργι τρια δοσαάοῤίργαῤἠεηι ἐδ 
κἂν ἀν 1900, 1]. 31-119). ΤῊΪ5 ἰγαηβίαιίοη 5 θαβεά οἡ ( βδυ]εϑ᾽ 5 ἰδχί. 
ἐ τ ΠΡ Ύ ς ΟΒατοβ, 716 Μοοί οὗ γεόίΙεες, τι902. ἘἈδηβοι ΡΒ] 5ῃ6 ἃ ἃ (οπηπηεπίαγυ οἡ ἴῃ Τ,αἰίη Ν ἐγβίοη. 
566 ἃῦονε, ὃ 4. 

(4) (γέλίεαὶ }ηφιίγέεσ. ΤῊ] πηαπη, “ ῬΡβουάδρίσταρῆθη ἀ65 Α. Τ., Ηδγζορ᾽β 1). 4.2, χὶϊ. 364-- ; “Βεϊιτᾶρε δὺβ ἀθπὶ 
ΒαςΠα ἀογ Τ0 ὉΠ] ἄθη Ζιγ Καὶ κ ἀε5 Ρεηιαϊθυςῃ- Τοχίοϑ᾽ (ἡ λοδγροὀδογίολέο α27 Φσί, φγειεδείσολοῦι «( ξαά., 1883); Βεδτ, 2 ας 
βμολ εν γμῤίίάέρι, 1856; 5᾽ηρετ, ας βηελ ἐδ γιεδίϊάφγι, τι898; Βομη, "Πα Ῥεάδυϊαησ ἀ65 Βυομα5 ἀδγ [θᾶ θη’ 
(7ΤΆεοί. δέμά. τ. γί όγι, τροο, 167--84). Εδτ ἃ {ὰ]} ὈΙΒΠ Οσταρἢν 566 ΟΠ τ] 655 (οἰ ηἴαγΥ οὐ ΘΟ μγου. 

ΙΟο 
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7]70565 γεσεῖυθς {16 ἑαδίδς ο7 ἐδ ἰατυ αγιαῖ 1η15 {γε Ἴ7ο71 οὲ ῥαςέ αιαἷ γηεζμ76 ἀϊ5ί07.}) τυλίελ δ ἐς Ἴο 1715. 7106 
7711. α ὁοοξ, 1τ-4. “Ιοσίαδγ ο7) 75γαεί, 5-ὸ. (αῤίτυϊέν 97 75γαοί αηια ηααλ, το- τ. δ᾽ οίμγη οὗ 
ϑηαάσλ αγιαὶ γεῤημηἰαζηρ ὁ 116 ἐφηρίε, τ15-τ8.. 770565᾽ 2γαγογ 7207 75γασί, τ9--21. (σοαῖ5 2᾽γογηῖδθ 10 
γεαΐε67,)2 αγιαἷ ατυοίἑ τυϊίλ 1 6771, 5.2,.--5, )8. 7755 ὁϊαε: ἰο τογτίο ἀοτυλ {ἦς ,ιεήηγε ἀϊδίογγ 977 1)6 
τυογία (116 Βοοῖ ο77 “γοιΦηϊεσς 2), 26. ΑἸπαῖ ατι αγιοοί 10 τυγίϊε τοῦ {76 ἰατυ, 27. 7115 ατισεὶ ζαζες 

{λε ἀεαφύοηάν εὐγοηιοίοστεαί ἐαὀίοίς 1ο αϊοίαίε ἐογ 77 071 10 770565, 20. 

ΤῊΙΒ 15 {πε Πίβίοιν οὗ {πε αἰϊνίϑίοη οἵ ἔπε ἄδνϑ οἵ {πε ἰανν δῃηὰ οἵ {Ππ6 ἰδϑιπηοην, οἵ {πε ἐνεηΐβ οἵ 
1Π6 γεαῦϑβ, οἵ {πεῖγ (γεδι) ννεεῖζβ, οὗ {πεῖσ [0116 65 ἐπγοιρποιι 411} ἐπε γεαῦϑ οὗ {Π6 ννου]ά, 45 πε 1ογὰ 
5Ρ8Κε ἴο Μοβεβ οἡ Μοιιηί 51η4ὶ ννῆεη Πα ννεηΐ πΡ ἴο τεςεῖνε {Πς [40]ε5 οἵ {πΠῸὶ ἰὰνν δπα οἵ ἴῃς Ἴοοπὶ- 
τηδηατηεηΐ, δοσογάϊηρ ἴο {πε νοῖςε οἵ (τοά 85 Πε 54 ππίο Ὠΐπι, ἡ αο τπρ ἴο {ΠΕ ἴορ οἵ {πε Μοιιηί. 

1. Απαᾶ [ἴ οαπιε ἴο ρᾷ585 ἴῃ ἴῃς ἢτϑι γεαῦ οὗ ἔπε Ἴχοάιϊι5 οἵ ἐπε Ἵμ! ἀγεη οὗ 5γα6] οὐκ οἵ Ἐρυρί, ἰπ {πε 2450 
τΠἰγαὰ πιοπίῃ, οἡ {πε ϑἰχίεεπι ἀν οὗ {ΠπεῸ πιοπέῃ, ἐπαξ (οὐ 5ραῖε ἴο Μοβεϑ, βαγίηρ : "οπια πρ ἴο Με ἅππο. 
οη ἴπμε Μοιπηΐ, αἀπὰ 1 ψ1}} σίνε {πεε ἔννο [4065 οἵ βίοηε οἵ {πε ἰανν δπηά οἵ πε σοπιπηδηαπιεηΐ, ννῃ!ς ἢ Μαυπάϊ. 

21 Πανε νυυτὶτεη, {Παξ ποῖ πιανϑὲ [θα ἢ {Πεπη. Απα Μοβαβ ψεπέ τπρ ἱπίο πε πηοιπί οἵ 6οά, δηά {Πα 
3 σίογν οἵ {πεὸ οτὰ ἀροάς οα Μοιιηΐ ϑ:παϊ, απ ἃ οἱοιιά ονευβῃδάονες ἴ ϑἱχ ἄανϑ. Απᾶ Ηδ οδ]δά 

ἴο Μοβεβ οἡ {πε βενεπίῃ ἂν ουΐξ οἵ {πε πη ϑὲ οἵ ἐπε οἱοιι. πα {πε ἀρρεαΐδηςθ οἵ {ΠῸ σίοιν οἵ {πε 
ΠΑ Τ οτα ννὰ5 {{κὸ ἃ Παπηίησ ἤγε οἡ {πε ἴορ οἵ ἐπῆε πιοιιηῖ. Απαᾷ Μοβεβ ννὰβ οὔ ἰῃς Μοιιηΐ ἰογίν ἐδγϑ8 

Δ Πα ἰοτίν ηἰρηΐβ, απ (οὐ δυρσῃς Πἰπὶ {ΠῸ θαυ]εῦ δηα πὸ Ἰαΐεῦ Ὠἰϑίουν οἵ {πε αἰν᾿ϑίοη οἵ 41} 1Π6 ἀδν8 
5 Οἵ {πε ἰὰνν δηά οἵ {πε ἐεϑεϊ πον. Απα Ηε 56] : “" [πο]ῖης {πῖπε μεαγί ἴο Ἄνεῦν ννογὰ ψνῃϊο ἢ 1 5841] 

5Ρεαὶς ἴο {πες οἡ {15 τηοιιηξ, δηα υντῖζε {Πεπὶ πῃ ἃ θοοΪς ἴῃ ογάθι ἐπαξ πεῖν σεπογαςίοηθ πᾶν 566 ἤονν 
1 ανε ποΐ ἰούϑαίζεη {ΠεπῈ ἰού 411 {Π6 εν] ννῃΐο ἢ {Πὰν πᾶνε ννγοιρῃξ ἴῃ ἰγαπβργαββίπρ {πΠεῸ σονεπαηΐ 

6 ΜΠ ΪΟἢ 1 εϑίβ Ὁ ]Π15} θεΐννεεη Με δηά {πες ἴου ἐΠεῖΓ σεπογαίίοηβ {Π|5 αν οη Μουηΐ ϑῖπαί. Απά {ππ5 
[τ νν1}] σοπῖα ἴο ραᾷ55 ψΠαη 411] πεϑε {πΐηρϑ σοπης τροη ἐΠεπ|, ἰπαΐ {παν νν1}] τεσορηΐβε ἘΠαΐ 1 ἀπὶ τπογα 
τρῃίθοιιβ Πα {παν ἴῃ 411] {Πεὶγ Ἰπαστηεηΐθ πα [ἢ 411} {Ππεῖγ δοίϊίομβ, απ παν Ψ1}} τεσορσηΐδα {παῖ 

71 Βανε Ὀεβη {ταν νἹἢ τπεπὶ. Απα ὅο ποι νυεϊΐε ἴοσ ἔπ νϑε 1 411 {Π656 ννοτγβ πο 1 ἀδοίαγαε απίο 
ἴΠπεθ {πῖ5 ἄν, ἴογ 1 ἱκπονν ἐπεῖγ γε] ]!}Ιοη ἀπα {πεῖν 51ΠῚ πεοῖς, θείογε 1 Ὀγίηρ {Πεπὶ ἱπίο ἐπε ἰδπα 
οἵ ννῃϊο ἢ 1 ϑνναῖε το {πεῖν ἰδτμεῦβ, ἴο Αγ ἢαπὶ ἀπα ἴο ἴϑαας δηα ἴο [δοοΡ, βαγνίηρ : “ [Ππΐο γουγ 5εεά 

8 Ψ1] 1 σῖνε α ἰαπά ἤονίηρς ψἱτἢ πὴ ]κ απ ἤοπου. Απά {πεν Ψ}]] εαὲ απά Ῥὲ αι ίβϑῆεά, δπαὰ 
πεν Ψν}}1 ἔὰγη ἴο 5ίγαησε σοάβ, ἴο (σοάβ8) ννιῃίοῃ σαπποί ἀεἰίνει πεπὶ ἤοπὶ απρμὶ οὐ {πεῖτ 

9 {ΠὈυ]αϊίοη : ἃηά {Π15 νυἱῖποθθ 5Π84}} θῈ Ππεαιὰ [ον ἃ. νιίμεθβ αραϊηδέ πε. ΕῸΓ παν ΜΠ] 
ἰογρεῖ 411} ΜγΥ σοπηπηδηαπιεπίβ, (ενεη) 411 {παΐξ 1 σοπιπηαπα {πεπὶ, απ ἔπὸν ψ1}} νναὶκ αἴζεγ με 
(αἜπί1165, απ ἴτε Ἐπεῖγ πποϊεαπηεβ5, πα αἰζει {Πεῖγ 5Παπηθ, ἀπα νν1}} σεῦνα {πεῖν ροάϑ, ἀπά ἔΠεβα νν}}]} 

10 Ρίόονε τπηΐο {Π6πὶ δῃ οἴδηος δπα ἃ { θυ]αἰῖοη ἀπα δῇ αἰῆϊοξίοη ἀπά ἃ 5πᾶῖε. πα τπῆδην νν}}] ρα 5} 

γοίορο βῖνεβ Δα γα Ὁ]8Ὲ δοσοιηΐ οἵ σοηίεηίβ οὗ ἴπ6 θοοῖ. Αἱ οὔςα ἃ ἢίβίοιυ δηα ἃ σῃγοποϊορῖσαὶ 5υβίθῃ) 
ἀοπηϊῃαίβα Ὀν βϑοτεα πυτηροῖ 7. Ηϊἰ βίου Ἔχίεηαϑ ἔτοιη ογθαίίοη ἴο ἰε σ᾽ βαίίοπ οἡ 51π41]1. ΤΠ ιιβ ἰξ οπηθτασεβ απ 6515 δηά 
Ρατὶ οἵ Ἐχοάι5. ΑἹ] 15 τα - τ τβη ἔγοτη βίδηαροϊηιϊ οὗ σζγΖζοζεσέ γιιαία 57). 

ΓὨγουρποιΐξ 411 {πΠῈ γεαγβ οὗ {πε ννογιᾶ. ὙΠεβα ννογάβ ᾿ΠΊΡῚῪ ἱπιεηίίοη οὗ {Π6 δαΐπου ἴοὸ νυυῖϊτα ΠΙβίΟΥΥ ῸΡ ἴο {{π|6 
οὗ Μεββίδηις Κιηράοιη. (Οἱ, 1. 26. 

1. 1ϊγᾶ πηοπίῃ, οὐ {πε βΞἰχίεεπίῃ ἄδν οὗ {πε πιομίῃ. (οιηρ!είεβ ἱπηρετίεςι ἀἄδίε οἵ Εχοά. χὶχ. 1. (ϑδπιε ἀδν ἃ5 
(σά Δρρεδῖβ ἴο Ϊδοοῦ οἡ νύ ἴο Ερυρί, χἰϊν. 5.) Εοτ [Πα τεϑί οὔ {π6 νεῦβε ς. Εχοά. χχῖν. 12. 

2-4 α. Ἐχοά. χχῖν. 15-18. 
3. ουξ οὗ. Ἐπηεπάδά τη δοοοτήδμποα νΙἢ Εχοά. χχὶν. 26, ΓΙ Ὁ. ἃ σβδηῆρα οὗ ομβ ἰβίζοσ. 

Βεαπιῖηρ. Οἤδηρε οὗ οὴβ νοννεὶ ννου]Ἱά σῖνε " ἀδβνοιυγίηρ ᾿ 5 ἴῃ Εχοά. χχῖν. 17. 
.4. αοἄ ἰδυρῃΐ Πἰπη {Ππ6 βαγιῖογ δηᾶ {Π6 Ἰαΐεγ πἰβίοσυ. (ἱ. ἱ. 26: αἷἰϑο ΜερΊί!α το ὁ “ΤῈ ΗοΙγν Οπε, Ὀ]εββεά ΡῈ 

ἢϊ5 ΠδΠΊ6, 5Βῃοννεα ἴο Μοβεβ 8]} {πῸ πιϊηυΐίαα οὗ {ΠπῸ ἰανν δηά 411 {παὶ {πῈὸ ϑορμδγίπι ννου]α γαπαιν ἴῃ ἰδίεσ {ἰπη|65᾽ ; 50 αἰϑοὸ 
5Π6πη). ἈΔΡΌ. 40 (ΛΝ ἄπβεμε, 282), Μεπδομποίῃ 29 ὁ, Δ 4} 1Κτα ΚΔΡΡ. 26 (Βεετ). 

5-ΙΟ0. ΕἼ21Δ ΙΧ. 9, 10, 11; Εχοά, ΧΧΙΪ. 33, ΧΧΧΙΙ]. 1,3; δαί. χχχ. 1-20, ΧΧΧΙ 19, 20, 24-6, 27; 2 Κίηρ5 χυ]]. 7-17. 
5. συτῖΐα ἴποπ, ἄς. (. Εχοά. χχχῖν. 27. 
ΠονῚ, ἄς. (ἐ Εξτζὰ ΙΧ. 9. 
ἰγαηβρτθββίηρ Αἢ επιεηάαδίϊοῃ, σδζδίδ ἔτοτη ᾽ασλδίδ οἵ δεί. 

6: 9 εἰ χα: 1- 
γ. υτῖϊθ. ὅ6εε 1. 27 (ῃοΐϊθ). Οἡ νεῖϑβε οἴ. Πδαῖ. χχχὶ. 27; Εχοά. χχχιϊ. 3. 
10. Οδριϊν!γ οὗ [5γα 8] ψνῆο Παὰ ἐοσβακβη "τὴΥ βϑαηοίμπαγν ᾽, ἄς. (Οἱ, Πεαΐ. χχνὶ. 15 - 68, Δηα [(εν. χχνὶ. 14-39. 

11 



ΤΗΕ ΒΟΟΙ ὉΡ 1081: ἘῈἘ5 1 τοῦς 

ἀπᾷ τπὸν ΜΝ} θῈ τακεη οαρίϊνε, ἀπα νν}}} [411] ἱπῖο τῆς Παηάβ οἵ {πε Ἵπειην, "εοᾶιβα {πεν μάνα ἔου- 
Ξ2Κοὴ Μν ογαϊπαηοος αηὰ Μν σοπιπηαπατηρηΐβ, απ {ΠῸ [δϑιϊνα]5 οἵ Μν ςονεπαηΐ, αηὰ Μν βαρ δίῃ, 

πᾷ Μν ΠοΙν ρίαςε ψῃΐο ἢ 1 Πᾶνα ΠΒΑ]]οννεα ον Μυβε]ῇ ἴῃ {πεῖν πιά ϑῖ, ἀπὰ ΜνΥ [Ρεύηδοὶο, ἀπά ΜῪ 

βαποίυδγν, ΠΟ Π 1 Ππᾶνο ΠΑΙ]οννεὰ ἔογ ΜΙ υβεὶ ἴῃ τῃς πηάβί οἵ {πε ἰδηά, δὶ 1 βδῃου]ά βεΐ πὶ ΠδπΊε 
ὕροη ἴξ, απὰ {παξ ἴἴ 5ῃου ]α ἄννε}] (μετ). Απά {πᾶν νν1}} πλάκα ἴο {Πεπηβοῖνεβ ΠΙρἢ ΡρΙαςεβ δηὰ σσοναβ. 

ἃ Πα στάνϑῃ ἱπιασαϑ, ἀηἃ Π6ν νν}}} ἡνουβΐρ, θας ἢ Ηἷ5 οὐνῃ (στάνεη ἱπΊαΡ6), 580 ἃ5 ἴο 9Ὸ αϑίγαν, δῃά πεν 

ἍΝ] φαογίῆςς ἐμοῖσ σὨΠ]Πἄσγθη ἴο ἀδπιοηβ, απ ἴο 411 [ῃῈ ννοῦκβ οὗ ἴῃς εἴγοῦ οἵ {πεῖγ ἤθαῦίβ. Απᾶ 1 ν}]}} 

5Οηα νυνἱΐποϑβαϑ πίο {Πε6π|, 1Ππαΐ 1 πιᾶν ννἰπε55 ἀραϊηϑί ἔποτη, Ὀαΐ {Πᾶν νν1}}} ποῖ Ποάγ, αηα νν1}] σαν {Π6 
πο 5565 αἶθο, ἀπά {παν νν1}} Ρευβθοιία ἴΠοϑα ννῆο 5ςεεῖς {ῃς ἰανν, απὰ {πθν νν}}} αργοραΐβ απ Ἵσπδηρε 

13 Ἔνι τ Πηρ᾽ 50 85 ἴοὸ ννοῦκ ον} Βείοτε Μν εγεβ. Δηᾶ 1 ν}} πῖ4ε Μν ίαοε ἴτοπὶ {Π6πΠ|, ἀπ 1 ψ}}} 
ἀεϊίνου τῇδ ἱπῖο [ῃς μαπὰ οἵ {πε (σα πίι]65. ἔου σαρίϊν! ἐν, ἀπα ἴον ἃ ῥΥεν, δη4 ἴογ ἀδνουγίησ, απ 
Ι 1] τοπιονε ἐπεπὶ Ποπὶ {πε πηϊάϑὲ οὐ [πες ἰαπά, δηὰ Ε νν}}}] ϑοδίζεγ {ΠῈπὶ ἀπιοηρϑί ἴῃς (ααπί 1165. ἃ 

ι4 Απὰ {πεν ν}]}] [ογρεῖ 411} Μν ἰανν δῃηὰ 41} ΜνΥ Ἴςοπηπηαπάπηεηΐβ ἀπα 411 Μν )παρσπηεηΐβ, δηα νν}}} σὸ 
15 ἀϑίγαν ἃ5 ἴο πεν πηοοῃϑ, αηα βα δίῃ 5, ἀηα [αϑίίνα!β, απ 100 11|665, δηὰ ογάϊπαησθ5. Απά αἴεσγ {Πϊ5 

{Ππὸν ΜΠ] τὰγη το Μο ἤοπὶ ἀπηοηρϑί ἴῃς (επί 165 νυ 411 {πεῖν πεαγί δηα νυ] 41} ἘΠεῖγ 500] απα νυ ἢ 
ΑἸ} τΠ οἷν Εσθηρ ἢ, ἀπ 1 νν}}} σαῖμεῦ {Πεπὶ ἔχοι ἀπηοηρϑί 411 ἴπΠ6 (αεπίι]65, δηα {παν νν1}] ΘΕ εκ πῆς, 50 

16 {πα|1 5114}} θὲς ἐοιιπα οὗἩ {Π᾿ππ|, νμθη ἵππον 5εεῖκ πε νυ] ἢ 4}} {Πεῖγ πεαγί ἀηα ννἹ ἢ 411 {Πεῖὶγ 5οὰ]. Απάὰ 
1] αἀἴδοϊοσε ἴο {πεπὶ δθοιπάϊπρ Ρεᾶςα νυ τὶρῃξθοιιβηθβϑ, Πα 1 1} {γαηϊονα {Πα πὶ {Π6 Ρ]απηΐ οἵ 
ὈΡΤΙρ πο ϑϑί, νυν ἢ 41} ΜῪ Βεατί απα ἢ 411 Μν 80ι}, απ {παν 5Π4}1] Ὀς ἴογ ἃ δ] εβϑίηρ δηά ποῖ ἴογ 

17 ἃ ουγϑε, δηα πον 5141} 6 {πε πεδα δηὰ ποῖ {Π6 αι]. Απᾶα 1 ν}}} θυ} ἃ Μν βαποίπδαγν ἴῃ {ΠΕῚΓ τηϊαϑῖ, 
ἀπ 1 Ψ1Π ἄνν6}} υντἢ {Παπὶ, ἀπά 1 νν}} ΡῈ {πεὶγ αοα δηὰ ἴμεν 5141} θῈ Μν ρεορὶβε ἴπ ἐγυῖῃ δηά 

ἡ, 1 Τρ ϊθοιισηθθθ. Απα 1 νν1}] ποῖ ούβακε {πα πὶ πού [411 {Πεηὶ ; ἴοσγ 1 ἂπὶ ἴῃς Τιογὰ ἰπεὶγ αοά. Απά 
Μοϑεβ5 [61] οἡ ἢἷ5 ίαςς απὰ ργανβα δηά καἰά, "Ο 1 ογά τὴν αοά, ἀο ποΐ ίογβακα Τὴν ρεορὶε δηά Τὴν 
ἱπῃοτίίδηςςο, 50 {παΐ {πεν 5Ποι]α νναπάεγ ἴῃ {Πς εὐγοῦ οὗ {πεῖν Πδαιίβ, απ ἄο ποΐ ἀεἸνεσ ἴῃ ςπὶ ᾿πηΐο {Π6 
Παπαάϑ οἱ πεῖν επεηγῖθβ, [Πς (αθπΕ|65, ᾿Ιεϑὲ πεν 5Που]α τὰ]6 ονεγ Πατὴ δπηα σαιι5ε {Πα πὶ ἴο δίη δρδίηϑί 

20 Ἴδε}. [1,εἰ (ἢν πηεῖον, Ο 1 οσγά, θὲ [δὰ ὰρ ἀροη ΤῊν Ρθορία, αηα ογεαΐε ἴη {Πεπὶ δῃ Ὀργρῃϊ 5ρ γι, 
Δηα ἰδεῖ ποῖ {ΠῸ βρίγιε οἵ Βειῖαγ τὰ]. νοῦ 6 ηῚ ἴο δοσιβα {Πδπὶ Ὀεΐίογε Ἴδα, απ ἴο δῆβῃαγα {Π6ΠῚ 

21 ἰγοπῇ 41} [Π6 ραῖῇῃβ οἵ τἱρῃξθοιιβηαββ, 580 Ππαΐ {πεν την ρεγ5ἢ ἤποπὶ Ὀείοτε Τὴν ίαςθ. ΒΒ {παν δύα 
Τὴν ρβορὶςε δηὰ Τὴν ἱπῃεγίζαηςα, νυ} οἢ ποῖ Παϑὲ ἀε]νεγεα νντἢ την σύθαΐ ροννεῦ ἔγοπὶ ἴπ6 Παηάβ 
οὗ {πε Ἐργνρίίδηῃβ : ογεαΐς ἴῃ ἔπθηὶ ἃ οἰθαη Ππεαγὲ δηα ἃ ἤοΟΪν ϑριτῖ, ἀπά Ἰεῖ ἐπαπὶ ποῖ θὲ βηϑηδγεα Ιῃ 

25 ΠΕ ῖν 51η5 ΠΌΠῚ Πεησείογἢ ὉΠῚ1 εἴεγηϊν. Απά {6 Τ ον βα14 ὑπο Μοβαβ: “1 Κπον {πεῖ σοηξγατγί- 
Π655 δηα {πεῖγ Τπουρῃϊα δηα {Ππεῖγ ΕΠ πεοϊζεάηεϑβ, ἀηα {παν 1} ποῖ θῈ ονεάϊεηΐ {11 {πεν σοηΐαεβ5 

23 ἴπεῖγ ον δίῃ δηά {ΠῸ ἰη οἵ {πεῖν (δ μευθ. Απα δἰτεγ {Π|8 {Πὰν νν1}} τὰαγη το Με ἴῃ 411 ὑρτσῃτη6855 
δηὰ νἹΠ 411 ([Πεῖγ) Πδαγὶ πα ἢ 411 (1 Π61γ) 508], ἀπα 1 νν}}} οἰγοιπηςῖδε πε ἰογαβϑκίη οἵ {πεῖν δαί 
δηἀ τῆς ἰογεϑκίη οἵ ἴῃς ἤεαγί οἵ {πεὶγ βεεα, δηὰ 1 ν1}} οἵεαίε ἴῃ {ῃεπὶ ἃ ΠοΙν ϑριγίΐ, δηα 

1 1} οἰεαῆβε ἐποπὶ 8580 1παΐ {πεν 5Π4}} ποῖ ἴὰυγη ἀννὰν ἴγοπθ Μὲ Ποπὶ {πᾶΐ ἄδν. υπίο εἰεγηϊίγ. 
24 Απηα {Πεῖγ 5015. νν}}} οἰθανα ἴο Με δπά ἴο 84} Μν ςἼοπιπιαηαπηθηΐβ, ἀπά {πεν Ψ}}}] [16] ΜῪ 
25 (ΟΠ ΠΠΔΠαΠπΊοηΐΞ, ἀηα 1 νν}}} Ὀς {πεῖν ΕδΈΠοι ἀηὰ τον 5Π4}} θῈ Μνυ οῃι]!άγοη. Απαᾶ {πεν 411} 5Π4}} θὲ 

- ΕΝ 

-- [2] 

11-13. ΙάΔο]αίγγ δηα σαρεϊν!ν οὗ Τ᾿! ἢ. (ΟΕ, Εζεϊκ. χχ. 28, 31; 2 (ῆτοῃ. χχχὶ. 3, ΧΧΝῚ]. 31:1 Επ. χοῖΐχ. 7. 
12, 1 Ὁ}}}} Ξεπᾶ νυἱΐμθββθβ. .. δυΐ παν νυνὶ] ποῖ πεασ. ((. 2 (ἤτσοηῃ. χχῖν. 19, χχχν]. 156-16; [6γ. χχν. 4; Μαῖϊ. 

ΧΧΙ. 34; [Κὲ χὶ. 49. 
ας... 11 51αν {πὸ υνἱΐπεββεβ. ΝῈῆῇ. ἰχ. 26. -- 
ψΟΣΚ εν] θοΐογε Νῖν θενεβ. 2 Κίηρϑβ χχὶ. 15. 

153: ΟἹ ΧΙ Ὁ: [τὺ 105 Κιπος χσῖς 14. 
ἴοσ ἃ ῬΓγΕῪ --Ξ ἑαμαῤέἧ ειπβηἀδβα τοπὶ ἐαλεόί. 

14. (δρῖϊνε [δ ἐογρεῖβ βεύνὶος οἵ ασοά. (ἢ. Πδαῖ. ἵν. 28, χχν]. 36, 64. 
15-17. Καρεοηίδηςςε οὗ [4 νν}}} τη ρ γεῖασγηῃ δηα τευ] ἀϊην οἵ [η6 Τοιρ]6. 15. 1)6αῖ. ἵν. 30, 29; [6τ. χχῖίχ. 13, 14. 
16. Τγσεπίονα ἔπθπὶ {πὸ Ραηΐ οὗ πρτγὶρμιπεβϑί. ὍΤὴς δχργεββϑίοη " Ρ]απὶ οἵ ὑρτὶρ μίηθββ᾽ τ-Ξὸ.! [5γϑϑὶ ἔγοηὶ (ῃ8 

ουΐδεῖ. ΟΥΒΙηΔΙ ΡΕΓΠΔΡ5 5 [6τ. χχχὶϊ. 41. Γῇ 1 Επ. χ. 6, χοὶ!]. 2, 5, 1ο. Νοῖ ᾿ἱπιρτοθΌΪν “ἴῃ {Π]5 Ἰαπα ̓  ννὰβ Ἰοβῖ 
ἃἴϊοσ τῃ6 νεγῦ. Ὗνε ῃλϊρῃϊ τεδὰ ὩΣ 15) ἴοσ Ὁ ΓΠῚ Ξε “1 ν}}} ρίδηΐ τἤθηι ἴῃ τηἷβ Ἰδηα. (Οἱ, 7εσ. χχχὶ!. 41. Ἐδνεσβαὶ 
οἵ τὴς Ἰυάρεπγεηΐ ἴῃ 13 15 τεαυϊγεα Ποσο. 

ἴμπον 5181] 6 ἔογ 8 Ὀ]θββίηρ δηὰ ποΐ ἴογ ἃ ουγβε. Ζεοδ. ν]]]. 1.3. 
188 Πεδᾶ εαπὰ ποῖ {Π6 [δὶ]. ευΐϊ. χχν ]. 13: 1 Επ. ΟΠ]. 11. 

17. Ὑδα βεςοπᾶ Τϑιηρῖθ. ὧἀ »" 1 εῖγ᾽ θεΐοστὸ οὗ. (ἢ, Ἐχοᾶ. χχν. 8, ΧΧΙΧ. 4τ᾿}; [δν. χανὶ. 12; ΒΖΕΙς χῖν. 11: 
7δτ, χιῖν. ἢ, χα κι 22. 

18. ((, Πευι. χχχὶ. 6. ι 
19. ἄο ποΐ ἔογβακε.... γσιῖε ονεὲσ ἵἴμεπι. 2 Κίηρϑβ χχὶ. 14; Πδαῖ. ἰχ. 26; Ρ5. ον]. 41. 
20. 5. 11. το. Βεῖϊασ, 5βεῈὲ ποΐβ οἡ χν. 33. 
21. Ἰ)ευϊ. ἰχ. 26, 29. ἃ ΒοΙΪΥ 5ρίγὶϊ. (ἱ(. 1. 23 δηὰ χν. 14 (μοιϊο). 
22. Πουῖ, χχχὶ. 22. Τοπῖεββ, ἅς. [δν. χχνὶ. 40; Νϑῆ. ἰχ. 2. 
23. ἴυγη, ἄς. 2 (ἤτοῃ. νὶ. 38. οἰγοιπιοῖβα. θυ. χ. τό, χχχ. 6. 1 11 οἴθαηβε ἔπεηὶ.. . εἴθγηϊῖν. [Π|ρ]165 ὯῸ 

ΠΟΓΕ ἜΧΙΪο (οσ [9γαεὶ. 
24.1 Ψ}]] Ὀ6 ἰπεὶς Εαΐμεσ, ἄς. Ετοπὶ 2 ϑ8η1. ν]ϊ. 14; υδεᾶ ἴῃ 2 (ου. νὶ. 18 οὗ 411 (ῃσίβιϊδῃβ. [ἢ 2 381). νἱΐῖ. 14 

{ΠΕ56 ννογὰβ τοίευ ἴο ϑοϊομηοη. Οοὰ ἰβ ἴ8ε Ἐδίμεγ οὗ τῃ8 παιίοῃ ἴῃ Πευῖ. χχχὶ. 6; 158. ᾿χὶϊ]. 16; 76γ. χχχὶ. 9; 
12 



ΤῊΗῈ ΒΘΘΚ ΘΕ ΤυΟΒΙΕΕΒΕῈΘ 1 25--κθῷῪ, 2 

οΑ]16ἀ οὨΠἄτγεη οὗ {πὸ ᾿ἰνίπρ (ο΄, ἀπα ἐνεῦν δῆσεὶ ἀπά ὄνεῖν 5ρ Γξ 5}.4}1 Κπονν, γβϑᾶ, {πεν 5}4}}] Κπονν 
τπαὶ {πο5Ὲὲ τα Μν ομι]άγεη, απα {πὲ 1 δὴν ἐμεῖς Εδίπαῦ ἴπ πρτσ ίη655 ἀπηα τρῃίεοιιδηεβϑ, απα {παῖ 

261 ἴΙονε ἔπεση. ἊῚἈΑπά ἀο ἴποιι ννυτῖῖε ἀονη ἴογ ἔμ γϑε! 411 {πε56 ννογάβ ψνῃίοῃ 1 ἀἄδοίαγαε ππίο ἔπεα οἡ 
1Π|5 πιοιιηΐαίη, {πε ἢγοὶ ἀπ ἐπε ἰαϑῖ, νν ίοἢ 514}} σοπης ἴο ρᾶ55 ἴῃ 411 [Π6 αἱν ϑοηβ5 οἵ [πε ἐδνϑ8 ἴῃ {ΠῈ 
Ιανν δπὰ ἴπ {πε ἰεϑείπιοην δπά ἰπ {πῸ ψεεΚβ δηά {Π6 110116Ὲ5 ἀπο εἴεγπιῖν, ππ|}} 1 ἀδβοεηα δηα νεῖ! 

27 νυ ἢ {πα πὶ τῃγοιρποιΐ εἰεγηϊν. Απά Ηε 5αἰά ἴο ἴπε δηῆρεὶ οἵ {πε ργθϑεηςο : ὁ Ντίϊε ίοσ Μοβεβ ἴγοπη 
28 ἴπε Βεσίπηΐϊπρ οἵ ογεδίίοη {1 Μν βϑαηοίπαγν πὰ5 θεθη Ὀ.ΠΠ1 ἀπιοηρ ἘΠ 6 ΠῚ ἴογ 411 εἰθγηϊέυ. Ἀπάᾶ {ῃε 

Τ ογα «ν1}} ἀρρεαῦ ἴο {πε ενεβ5 οἵ 41], δ ἃ 411 5841} Κπονν {παΐ 1 δηλ {πε (ἀσοά οἱ [5γδ6] δπά ἴῃς δία οἵ 
411 {πε ἐμ εν οὗ ]αςο, απᾶ Κίηρ οη Μοιηΐ Ζίοῃ ἴου 4}} εἰεγηίγ. ῚΔηᾷ Ζίοῃ δηά [δ ιβα πῇ 514}} 

29 ες Πποῖν. {Απά {πε δηῆρεὶ οἵ {πε ργεβεῆςα ψῆο ννεπὲ θείογε {ΠῈ σαπλρ οἱ [5τ86] ἴοοῖς {Π6 [4065 οὗ {ΠπῸ 
ἀϊνίβίοπϑ οἵ {πεῈ νεαΐβ--[τοπὶ {Πα {της οὗ {πε ογεβίίοη---οἵ {πε ἰὰνν δηα οἵ {Πε [εϑιϊπιοην οἵ {πε ψεε 8 
οἵ τπεὲ 100 1665, δοοογάϊηρ ἴο τῆς ἱπάϊνίτι4} γεαῖβ, δοσογάϊηρ ἴο 411] τῃ6 πιπιθεῖ οἵ ἴπ6 100 116 65 
[Δοσογάϊηρσ ἴο {πε ἱπάϊνίἀτι4] γεαγ5], οπὶ [Π6 ἀαν οὗἩ {π6 [πεν] σγεαϊίοη Τνῃθη} [Πς Πράνεηβ ἀηα πε 
Θαγί ἢ 5141} ΡῈ τεπεννοά δηά 41] {πεῖν ογεδίίοη δοοογαϊησ ἴο {πΠῸ ροννεῖβ. οἵ ἴπε ἤεανεη, ἀπ δοσογαϊηρ 
ἴο 411 {πῸὶ ογεαϊίζοη οἵ {πε δεαγίῃ, ππ|1] {πε ϑαποίπαγυν οἵ {πῸὸὶ 1 ογα 5141} θὲ πιαάβ ἴῃ [εγιιϑα]θ πη ο 
Μοιιηΐ Ζίοῃ, απα 411 {πε ἰὰαπιϊπαγίεϑ 6 γεπαννεά ογ πεδὶίηρ ἀη4 ἰοῦ ρεᾶςα δπΠ4 ἴογ δ] θϑϑίησ ἰού 411 {πε 
εἰεςξ οἵ ἴ5γ8ε], δηα ἐπαΐ {ππι5 ἴ{ τὰν 6 ἔγοπι {παΐ ἄδν δηά υππίο 4}1 {π6 ἀἂγνϑ οἵ {πε βαγίῃ. 

716 ἀϊξίογγ 97 ἐΐσ ἐπυογγ-ἔτυο ες {γε 1 αοίς 97), εγδα]οτι ογὲ {16 511 α(αγ75,1-τό. 7571 7τε1107ὲ 97 116 αὖ- 
δαίλ. 115 οὐδογυάηιες ὧγ ζε ἀϊσλοςέ αγισοίς, τοῦ τυΐοηι 757 οἰ τς αὐίεγεναγεῖς 1ο ὧδ ἀδοοοϊαίσα, 17--42. 
(((, ἀεη. 1.--ἴ1. 4.) 

2. Απά {Πα δηρεὶ οἵ {πε ργεϑεπος 5βρᾷᾶκε ἴο Μοβεβ δοοογαϊηρ ἴο {πεῸῈ νοζὰ οἵ {Πε Τιογά, βαγίπρ: 
νντεῖῖε {πε σοπηρίεῖε Πίβίογν οἵ [πε ογεαίίοη, ἤονν ἴῃ δἱχ ἄδνδ ἴπε Τιογά (οα Πηϊβπεά 411] Ηἴβ ννογκβ 
ἃ Πα 411] {παῖ Ηξε ογεαΐεα, δηα Κερὲ ϑαρθαίῃ οἡ {πε βενεηΐῃ ἀἂν ἀπ Πα]]οννεα τ ἴον 411 ασεϑ, δῃηά 
ΔρρΡοϊηίεά [1 45 ἃ βίρῃ ἴογ 411 ΗῚ5 ννογκβ. ΕῸΓγ οἡ ἴπε ἢγϑδί ἀδὺ Ηδ ογεαϊβα {πΠῸ ἤξανεηβ νυν οἢ ἃγαὲ 
ἃῦονε δηά {Π6 βαγίῃ δπα {ΠπῸ νναΐειβ ἀπα 41} {Πεὶ 5ρ᾽ 115 ὑνῃϊοΠ 5εύνε θείογε ΠΪπ)---ἰῃς ἀηρεὶβ. οὔ ἐπα 

[Ὁ] 

ΘΕ Α|5 0, ΕἸ. 1γ- 25,23; ἴθεις χῖν. Τὸ; ἴξΞα. 1111. 6; ΠΙΠΡΈΒ, ᾿χ- 3: ἴπὶ 511. ΧΧΠ 1; νιν 150: 11. 106; δές;, 16 15 π|Ξ8Ὸ 
οὗ {πε τὶρῃίεοιυβ ᾿πάϊνι 8], εἰβεννμεσα οὗ στρ ῃΐθοιβ [5τα6]. [ἢ {{|0}16 65 [5γδα] 165 ἀγα (ο’᾽5 σμ]! ἄγε ἴῃ νὶτίπθ οὗ {ΠΕ Ὶγ 
Ρμγϑίςδὶ ἀεβοεηΐ ἔγοπιὶ ΄ᾶοορ. (ἢ. ΝΝ154. χνη]. 13. ΑἸ50 δαγΖιονς οὐ ἦλὲ  αΐλεγς, 111. 22. (ΤΥ ]οτ᾿5 εα.). 

25. Ομ τε οὗ {πε Πνὶπηρ αοῦ. Ηοϑβδὰ 1. 1ο. 
26. Μοβεϑ τεςεῖνεβ ' [1166 5 85 ἃ βεοσεῖ γσενοίαίίοη. (. εβρ. 4 Εζγὰ χίν. 6, αἰϑο Ἐχοά. χχχῖν. 27-2ὃ : Π)ειῖ. χ. 2- 4. 

(οποϊαβίοῃ οὗ 115 νεῦβε ἱΠ1Ρ]165 {παΐ Πιβίουν οἵ “ [0116 65 15 ἴο θὲ Ὀγουρῃὶ ἀἄοινῃ ἴο Δα ΠΟΥ 5. οὐν ἢ {1Π|6 --ἰηδιὶ οὗ {πε 
εαγν Μδοοαρεεβ. [πΚῸ 1 Επη. χχν. 3, Ιχχνὶϊι ; 455. Μοβ. χ: 1 Επη. χεῖ-εῖν, μα ἐχρεοίεα (οά νοι] ἄννε]] νυν ἢ πηδη. 
Ης Ἰϊνεὰ ἴῃ ΠουΙῪ ἐχρεοΐδίοη οἵ ἴΠ6 “ εηά οἵ 1Π6 {{π|ὲ5.΄. [ΠΚὲ δυῖποῦ οἵ ἡ" Βεαϑί Νβίοηϑ᾽, ᾿ Επ. Ιχχχνηχο, Πα Ῥε]ανβά 
1815 νου] θῈ δοσοπηρ]15η6α ὈγῪ ἃ Μεβϑβίδῃ, Βαϊ μἰ5 Μεβϑίδῃ ννὰ5 ἴο βρτίησ ἔτοπη [πάΔ}, οἵ. χχχὶ. ὃ ἢ. 

27. ΑὭρΕ]5 ΟἿΪΥ ΔοσοιρδηΥ [Δἤνψε ἢ ἴῃ 1) 6αΐ. ΧΧΧΙ. 2, Πα Ὺ τηξαϊαῖε ᾿πάἀ!γεςιν ἴῃ ΕΖΕΚ. χ]. 3. Ζεοϊιαγδῃ ἀπά 1) Δη1ε] 
Δ55]5Ὼ Ἔνξῃ ἃ ἰαυροὺῦ τῦ]ε ἴο {πΠ6 δῆσεϑὶβ. Ταβί. δῃ. νὶ Γὰσῖ ποὺ ἄθνεῖορϑ πε θα. [}ἢ Ν. ΤΙ {{π|65 [Π6 ΤῊ] 5 ὙΎ οὗ Δη ΡῈ ]5 μα 5 
Ῥεοοπια ἴΠ6 πηϊνεῖβα] ΤηΈ8Π5 οὗ ἈρΡρσοδοῃίηρ ΟΥ̓ Παατίηρ ἴτοπὶ αοά. Ἐχρυαβϑὶν αἰῆγμηθα Ὀγν ῬΏΠΠ]Ο, 726 «δ ο),71125, 1. 22, 
7Τοβερηι5, “112. χν. 5.3; Ρᾷὰὺ] ((18]. 111. 19), ϑἴβρῃβη (Αςίβ νὶϊ. 53), ἀηα] δυῖπου οἵ “ Ἡεογαννβ᾽ 11]. 2, 4150 ϑ ΠΑ 8 5 
((εβεηϊαβ, (αγηι. ϑαηι. 15), ᾿ς ὅ80γ, χὶ!. 16. ΗοβΠΠΕν το (τ ϑιδη5 σαιιβεα ΚΑΌΡΙ5 ἴο σχανεσὶ ἴὸ οἱάεὺ νίδεν ἴῃ 
5540. 88 ὁ, 5πεῖη. δῦ. 28. ὙΤὴῈ δηῆρεὶ ἤεῦε νυὶίθβ, ποῖ {π6 Ῥεηϊαίδειςῃ, θυ ἃ ΠΙβίουυ ἃρ ἴο {π6 Νθϑβϑίδηϊς 
κιηράοπι, θυΐ 1) εὰξϊ. ΧΧνΊ]-ΧΧΧ ΤηΔΥῪ 6 Πιδδηΐ. 

28. Κεδά 1Π15 νεῖϑε δίζευ 25. βδνεβ οὗ 411. ((. κεν. 1. 7. 
Κίηρ οῃ Μοιῃηΐ Ζίοπ. (. [58. χχῖν. 23. 

29. 856] οὗ ἴπε6 ργεβεῆςε, ἀεγὶνεα ίγοπὶ [58. [χ]]]. 9. ((. Τεαϑί. Γάδ} χχν. ἢ τ Ἐπ. χ]. 2 ; ργόραθ]ν ΜΊςΠδεΕΙ, [5γὰ6]}᾽5 
συδγάϊδῃ ΔΏΡΕ] ; εθεσ, γι αϊϊδελο 7 πδοίοοίςδ,35 τό8.: Τ)8ῃ. χ. 13, 21, ΧΙ. 1 Επη. ΧΧ. δ; 2 Επ. ΧχΙϊ. 6. 

ννεηΐ Ὀεΐοσγθ, ἄς. Εχοά. χὶν. 19. 
ἴτοπι {πΠ6 ἄδν οὗ {πὸ [πενὺν]] ογεαίίοῃ Ὁ “πενν᾿, ἰηβετίε νυ ηΡΙγ. 
Ἵν θη" Ὁ ὁ. Ῥοββίθ]ν δῇ ἱπίεγροϊδίϊοη, οὐ ἃ τηϊβίαϊςε οὗ ὡς ἴογ ἕως ; {ΓΔ 5]αΐε ἡ ἀη1}}᾿. 
Αὐἰπογ 85 158. ἰχν. 17, ἰχνὶ. 22; Τεβί. [δνὶ χν ], Ὀ6]Ιενεα ἴῃ ἃ σγασιηεαζ τΥδηϑίουσηδίϊοη οὗ ἴπ6 ᾿νοῦ], ποσὰ] δηά 

Ρμγϑῖοαὶ. Ῥεγμαρβ Ὀογγοννεα ἔγοπὶ Μαζάείβπι (οἴ. ϑδάβγθ]οπι, Δα Κ2ε Μεΐμγε α᾽ αῤγὲς 6 7αξωέίδηιδ, 254). ΕὙΟΠῚ 
100 Β.6. {Π|5 νίενν ννὰ5 βιρρίδηίβα Ὀγ 1Π6 θε] θῇ ἴῃ ἃ νἱοϊεπὶ δηα βιάάδπη τανοϊ το οὗ ἐπησβ (1 Ἐπ. χοεὶ. τό, χὶν. 4; 
Αρος. Βδτζγ. χχχίϊ. 6, ἵν]1. 2; 4 ΕΖγὰ ν]ϊ. 75; 2 Ῥεῖεσγ 11]. 13; Κδν. χχὶ ῖ. Ὑῃα δυΐμπου αἰνι 465 [Π15 ργοςαβ55 οὗ γεηενναὶ 
ἴηῖο ἴγεα ρευϊοάβ: 15ΐ, ΠεΙυρε, ν. 12, 13; 2Πη4, σΠμοῖςα οὗ [5186], 1. 6. ἰου πάδίοη οἱ Ηδογενν παίίοῃ, χῖχ. 25, οἷ, 11. 22 ; 
3τἃ, εϑίδ Ὁ Π5ῃτηθηὶ οἵ Μεββίδηϊς Κιπράοπι, οἴ, 1. 29, ἱν. 26, ν. 12. ΤῊΙ5 αἰνί βίο 15 22212Ζ 66. 

Τοηθνυνϑά ἴοσ Πϑα]ηρ, 45 Κανυ. χχὶϊ. 2. 

1. ((. ἘΡΙΡΠδηΐϊ5, περὶ Μέτρων καὶ Σταθμῶν, χχὶϊ ; ϑγης6}}ι5 (ε4, ΠὨἰπάοτί, 4); σεάτεημβ (εἀ. εκκοῖ, 7); Μιάγαϑῃ 
ΤΑά5Πε, νὶ. 11--ττ6, 41}} θα564 οἡ [0}011665, που σ ἢ {Π6 Ἰαϑί, {κε οἵῆεύ [65 νυ 5, ροβίροηθβ ογεαίίοη οὗ δῆρεὶβ ἴο 
Βεςοηα ἄδΥ (50 Βεσ. Ἀδθ., οἴμεῖβ ἥἢ, ῬΏΠΟ βανεητῃ)} ἴῃ ογάθγ ἴο ϑῇον ρα] θεΐννεεη {πεπὶ ἀπά αοά. Ἐὸτ ]] ποίεϑ 
566 (δι δβ᾽ (οτηπηθηΐδγν, ΡΡ. 10-12. 

2. (Υ, 7ο" χχχν]!. 7; Ηεγηηδβ, Κ725. 111..4.; Ερίρῃ. 2Ζαδζ. ἴχν. 4: Καῆῃμυβ, 2120. 121 δ᾽ γηιό. 21. 
πο 1πὲ ΔΏΡΕ15 οὗ ἴπΠ6 ργϑβεῆσε, δπᾶ {πε δῆρεὶβ οὗ βαποιβοδίίοῃ. ὙΠΟ56 ἴννῸ ΘΌΡΕΥΙΟΓ ο4 5565 οἱ ΔηΡῈ]5 (1. 10, 
1. 18, χν. 27, ΧΧχί. 14) ΔΙοῆα ἃῖῈ βιρεσίου ἴο τἱρῃϊθεοιβ [5γαθ]]65. Οἵ. Θδάπῆ. 934; Ταποβιιπια 13; Βεῦ. 800}. ὃ. 
ἘΡΙΡΉ. τβαᾶβ " βΊοτγυ ᾽ ἴοσ "ϑαποιβοαίίοπ᾽. Βιϊΐῖ 1Π6 1.Αἴ. χν. 27 Πδ5 “βϑαποιΠοδί!οη]5᾽. 

ΤῊΘ ἸΠΕΕΥΙΟΥ ΔΡ.6}5 Δ΄Ὲ ΟΥΕΥ Πδίιγα] Ῥῃθποηεπα. (ἵ. Ρ5. ᾿ἰχχνῖϊ. 18, εἶν. 7; 1 Επ. ἰχ. 12-21, ἰχχν, ἰΙχχχ ; 2 Επ. 
ἈΝ, 15 4; Ἐν. χῖν: 18, ἵν. 5, Υἱ. 1, 11. 1, ὅς: : 

τ 



ΤῊΕ ΒΟΟΙΚ ΡΒ ΙυΒΙΕΕΒ 3. 2:00 

Ρύδβεηςςο, ἀπ τῆς δηρε}5 οἵ βαποιβοατίοη, ἀπά ῃς ΔηρΡῈ]5 [οἵ ἴῃς ϑρί τις οἵ ἥτε δπά [Πς δηῆρε!5] οἵ {ΠῸ 

δρί τις οὐ τὴς ννπ45, ἀπ 1Π6 ΔΠΡῈ]5 οἵ τῆς βρίγίε οὔ {ΠῸ οἱοιιά5, απὰ οἵ ἀδγκηεβϑ5, απ οὗ 5Π0ΨΨ Δηα οἵ 

μαἱ ἀπά οἵ Ποαγ [τοβῖ, απὰ ἴΠε δηροὶβ οἵ {π6 νοΐοεϑ απὰ οἵ ἴῃς πη ογ δηά οἵ {πε Ἰἰρῃςπίπρ, ἀπά της 

ΔηροΪ5 οἵ ἴῃς βρί 58 οἵ οοἱὰ αηὰ οἵ μϑαΐ, ἀπά οἵ νπίθγ δηὰ οἵ βρυϊηρ' δηά οἔ δυξυαπηη Δη4 οἵ 5:1Π|Π|6 Γ΄, 

πα οἵ 41} τῆς βρίγἰῖ5 οὐ Ηΐβ ογθαΐιγαβ ϑν ἢ οἢ ἀγα ἰπ τῃς Πδάνοηβ ἀπ οἡ [ῃς εαγΐῃ, (Ηε ογεαίβ) ἐπα 

ΑΡγ 8565 ἀπά τῆς ἀάγκπεβθ, Ἔνοπίίάς (απ πἰρῃῖ), δηα {πε Ἰἰρ Πί, ἀαννῃ απ ἄδυ, νῃϊοἢ Ηε Βαΐῃ 

Ρτοραγεᾷ ἴῃ ἴῃς Κπον]εάρε οἵ 5 πεαγί. Ἀπα τπεγεαροη ννῈ δἂνν ΗἰΙς5 ννοῦκε, πα ριαϊϑεά Ηΐϊπι, απά 

Ἰαιάοα Βείοτο Ηἰπὶ θα δοοοιπῖ οὗ 411 Η5 ννουκβ ; ἴογ βενβῆ ργεαΐ ννοῦκβ αἸΪ4 Ηδ ογεαΐε οἡ ἴΠε ἢγϑε ἄδυ. 

Απά οἡ ἴδε βεοοπά ἀαν Ης ογοαϊεά {πε ἢΠγπγαπγθηΐ ἴῃ {πε τηϊάϑι οἵ [Πς νναΐειβ, ἀηα {Π6 νναίειβ ὑγεγα 

αἰν!ἀςα οη {παΐ εἰαν --- Πα! οὗ {ποπὶ ννεπὶ ἂΡ ἄθονα δηά δ] οἵ {πθτη ννεηΐ ἀόννῃ θαϊονν [Πς ἢγπηαπηεηΐ 

((Παξ ννα5) ἱπ {πε πιά ϑὲ ονεῖῦ ἴῃς ίαος οἵ [ῃς ννΠοΪς φασί. Απά {Πϊ5 ννᾶὰ5 {πε οὐἱν ννοῦκ ((οὐ) ογεαΐςα 

οη ἴδε βεοοηπά ἄαν. Απά οἡ {πε {πϊγὰ ἀἂν Ης σοπηηδηάεα {ΠῸ νναΐθιβ ἴο Ρᾷ55 ΠΌΠπΊ οὔ τῃ6 ἔαςε οἵ 

{πὸ Βοὶς δαγίϊν ἰηῖο οης ρίαςς, ἀπά {πὸ ἀγν ἰαηά. ἴο ἀρρεᾶῖ. ἊἈπά {πε νναΐεγβ ἀ14 50 85 Ηξ ςοπὶ- 

πηαηάοα {πεπὶ, απα {πον τειγεὰ ἔτοπὶ οὔ τῃς ἴαος οὗ {πε βαγίῃ ἱπίο οπβ ρδςε ουΐϑιάς οἵ 1Π|5 ἢγπγαπηεηΐ, 

ἀπὰ ἴῃς ἀτν ἰαπὰ ἀρρεαγθά. Απά οἡ {παΐ ἄὰν Ηε ογεαϊεά ἴου ἴΠεπὴ 411 ἰῃς ἐξαὸ δοσογαίηρ ἴο {Πεῖγ 

βοραγαΐα σϑίπογίηρ- ας 65, ἀπα 8}} [Πς τίνειβ, αηά πε ρδίμεγίηρβ οἵ ἴῃς ινϑΐεγβ τὴ ἴῃς πηοιηΐαίη5 δηὰ 

οη 41] τῃς βαγίῃ, απ 411} ἴῃ [ακεϑ, απα 411] {π6Ὸ ἀδνν οὔ τῃς βαγίῃ, απ {πῸ βεεα νυ ῃ]οἢ 15 ϑοίνη, δηα 4]]} 

βργουζίηρ {Ππίηρϑθ, δηά {τα - Βοατίηρ ἴγεαθβ, ἀηα ἴγεο5 οἵ ἴῃς ννοοῦ, δηὰ τπεςράτάςφη οΓ Εἄδη ἴῃ Εάξεη, 

8 ἀηᾷ 8}] (ρΡΙαηΐβ αἴζοσ {πεῖν Κίπάδ. ὙΠ6βε ἴοιγ σγεαΐῖ ννοῦκ αοά οἴεαίεα οἡ πε ἘΠΙΓά αν. Απά οῃ 

τῆς Τουγέῃ ἀν Ης ογεαίεά {πε δίῃ δηά ἴΠῈ ποθ δηᾶ πε βἴδιβ, δι) δεῖ {Πεπὶ ἴη ἴῃς ἢγπηαπηεπέ οἵ 

τη πεαάνεη, ἴο ρῖνε ᾿σῃξ ἀροη 411] {πε βεαγίῃ, απ ἴο γα]Ὲ ονεῦ {πε ἀἂν δηά ἴΠς πηἰρῃϊ, δηα ἀϊντάς τῃς 

ο Ἰίσμε ἔγοῦι τ[Π6 ἀαγκηῆθθθ. Απά (οά δρροϊπίεἀ {πε βιιη ἴο θῈ ἃ σγεδὲ βίσῃ οἡ {Πς ϑαγίῃ ἔον δνβ δηά 
το ἴου Ξα αΐῃβ δηὰ ἴου πηοηΐῃ5 ἀπα [ογ δαϑίβ ἀπα ἴον γϑαῖβ δηα [ου δα ὈΡα!ἢ5 οἵ γεαῦβ ἀπ ἰοῦ 1.011665 δηά 

[ογ αἱ] ββθαβοηϑ οἵ {πε γεαῦβ. Δπά ἴἰ ἀϊνιἀθίῃ {πὸ Ἰίρμε ἔγομη [πε ἀδυκηα85 [4Π4]} ἔογ ργοβρεγίίν, {Πδὲ 4]} 
τι Τπΐησθ ΤΑΥ͂ ΡΓΟΒΡΟΙ ϑνΠΪο]} 5Ποοῖ ἀπά σον οἡ ἴῃς βαγίῃ. ὍὙΠα6βς ἴῃτες Κιηα5. Ης τηδάς οἡ {Π6 ἔοαγίῃ 

ἄαν. ἈΑπά οη {ἢε ἢ αν Ηε ογεαϊεα σγοαῖ 568 πηοηϑβίοιϑβ ἰη ἴΠ6 ἀδβρίῃ5 οἵ {ΠῈ νναΐευϑ, ἔογ ἴΠ656 ννεύα 
τῆς ἢτϑὲ τπίηρϑ οἵ. ἤβϑῃῃ {παΐ ννείε ογεαίεα Ὀν ἢΪ5 μαπάϑβ, [πΠ6 ἤβἢῃῃ απα βνεγγίπίηρ {παΐ πλονεβ ἴῃ {πε 

12 νναΐεῦϑ, Δη4 δνεγντπίηρ {Παΐ ἤϊε5, [με ὈΙγ 5 δηα 411 {πεῖν πα. Απα {Πα βι1η τοβϑε ᾶῦονε {Πεπὶ ἴο ΡΥ͂ΌΘΡΕΥ 
([Π6η1), απᾶ ἀθονα δνεσυνμῖηρσ {παΐ ννα5 οἡ {πε εαγίῃ, Ἔνεγντῃϊηρσ [πὲ 5ῃοοίβ οὐκ οἵ [πε βαγίῃ, δηά 4]] 

153 {τ{- Βεατγίησ γε 65, αηα 411 ἤεϑῃ. ΤΏεβε τῆτες Ἰκη45 Ηε ογεαϊςα οἡ ἔπε πῇ ἄαν. Απά οἡ {πε βιχίῃ ἄν 
14. Ης ογεαϊεά 411] [Πε απ πα 5 οἵ {πῸ εατίῃ, δῃηα 411 σαίι]ε, απ ἐνογνεῃίησ {Πδΐ πιονεβ οἡ {πε βαγίῃ. Απά 

αἰτοῦ 411 {πΠ|5 Ηδ ογεαϊεα πηδῃ, ἃ πΠΊΔη δηά ἃ "νοπηδη ογεαϊεα Ηδ {Πεγη, ἀπα σανε Πἰπὶ ἀοπληίοη ονεῦ 4}} 
τΠαΐ 5 Ἰροη {Πς δασίῃ, απ ἴῃ 1ΠῸ 5685, Δη4 ονεῦ ὀνεγν τ ηρ {Παΐ ἢϊα5, απ ονοῦ θεαϑίβ δη 4 ονεῦ σϑίί]ε, 
Δηα ονοῖ δνεγνίῃίησ {Ππαΐ τονε οἡ ἴπΠς δαγίῃ, δηὰ ονεῖῦ ἴπε νοὶ βαγίῃ, ἀπα ονεῦ 4}1} [Π15 Ης σανε 

15. Πἰπι ἀοπιϊηίοη. Απά {πεες ἴοι Κίη5 ΠῸ ογεαίεα οἡ {πὲ βίχίῃ ἄαν. Απάᾶ {πεῦα νεῦα δἰϊοσείμεγ 
16 ννο ἃπα ἱννεηΐῖν κίηάθ. Απὰ Ης βηϊϑῃεα 8]1 15. ννοῦκ οἡ {πε ϑἰχίῃ αδν ----4ἃ}} [Πδΐ 5. ἴὴ {πῸ6ὶ ἤδανθῆβ 

δηα οἡ ἴῃς βαγίῃ, δῃηὰ ἴῃ τῆς 5645 δηά 1Ϊἢ {πεῸ6 ἀῦγϑβϑϑεβ, ἀηα ἰπ {πε ᾿ἰσῃξ δηὰ ἴῃ ἴῃς ἀδύκηβββ, δηά ἴῃ 
1 ἐνευυτῃΐϊησ. Απαᾶ Ης σανε τι ἃ ρύεαϊ οἰρῃ, ἴῃς. ϑαρΡδίῃ (ἂν, [παΐ ννα ϑῃοιὰ νους δἱχ ἄδυϑ, θυΐ 
18 Κεαρ ϑαΌΡαίῃ οἡ {Πε βενεηίῃ ἄδν ἔγοιη 411 νοσκ. Απαᾶ 4}1] [πΠε6 δῆρεὶβ οἵ πε ργεϑεηςε, δηα 411] [Π6 

ΔΏΡ6]5 οἱ βαποιιβοδίϊοη, {Π656 ἴννο στεαΐ οΪ45565--- Ηὰ μαῖῃ ὈΙ4ἄξη τι5 ἴο Κεερ 1Π6 ϑρθδαίῃ νη Η! ΠῚ 
τ9 ἴῃ Πδᾶνθη ἀπά οἡ βαγῃ. ῚἈπά Ηδ βαἰά τηΐἴο τι : “Βεῇῃο]ά, 1 Ψ}1}] βεραγαΐε ππίο Μυγϑεῖῖ ἃ ρΡεορὶε ὥοπὶ 

ἀΠηοηρ 84}} ἔπ ρβορὶοβ, απα {Π686 5Π4}1 Κεερ ἴῃς ϑαρθδίῃ ἄδν, ἀηὰ 1 νν}}} βαηςεν {πεπὶ ππίο Μυϑεὶῇ 
ἃ5 Μν ΡφΟοριὶο, δηᾷ νν}}}] Ὁ]6 55 1Π6πὶ ; ἃ51 ἢανε βϑαποίβεα {πε ϑαθθαῖῃ ἄδν απὰ ἐοο βαηοίἐν (11) απΐο 

20 ΜΙνβειϊ ῇ, ἄἐνεὲῃ 50 νν}}} 1 Ὀ]655 1Ππ6πὶ, απα πεν 5141} ΡῈ Μνυ ρεορὶε δπάᾷ 1 νψ1}} θῈ {πεῖς αοά. Απά 
[Πᾶνε οἤοόβθη {πε βεβα οἱ αςοῦ ἴτοπὶ ἀπιοηρϑί 4}} {πα 1 ἢανε βεξη, δηα πᾶνε νυυϊτίθη Πἰπὶ ἀοννη ἃ5 

ῳ 

-- 

σι 

πὰ 

-.} 

ἰοῦ... 8δηΡ5615] ὀε. χα, ἘρΡΙρῃ. 
οἵ 5βηπονν. 80 ΕΡΙΡῆἢ. αὖ γεδά " οὗ 811 » εἴ. Ε 
ἴπ6. ΕΗ. τϑδᾶβ " δ]]᾿, ἀφθλίη ἴΟΥ δ {14 τὶ “16 5ε᾽ τξῷ, τάς 5' ΠΊΡΪΥ. 
δηᾷ πἰρδέ, δἀάπροα ἔτοπι ΕΡΊΡἢῃ. 

4. ((. σεη. 1. 6-7; 2 Επ. χχνῖ--ΧΧν]]. 
5-14. ((, σξεη. ἱ. 9-28 ; 2 Εῃ. Χχχ. 1-8. 
5, «ηϊγᾶ ἄδν - “Ης τηδάς αϑ᾽ Μ955. 
7. ἴῃ Εάφῃ, οὐ “ἴοσ ρβαβυγε᾽ : αἰττοσσαρῆγ. Ἐδάδη ογθαίθα οἡ {πἰγά ἀδγ ἂ5 ἴῃ " (οπῆϊςι οὔ Αάδιῃ δπὰ Ἐνε, 1. 1. 

ΟΣ Ἐπὶ χε τ ΒῈΣ ΒΡ» 10. 
4 Ἐπτὰ 1|ϊ. 6 τὰυρῆς 1ἴ ννὰβ " ργε- εχ βίθηϊ᾽ ; [5 Ὀδσδηὶο ἴῃς ργανδι!ηρ νίαν διποης [εν αὰ (τ ϑιϊαη5. ΟΕ Δ ει, 

1. 7. τοῦ ; Τεσοπιο, μαθοί. εὖ. {γι (δι. ᾿ϊ. 8. 
ΡΙδηΐβ αἴζογ {πεὶγ Κὶπά. 850 Ἐριρῆῃ. 

9. ΑὐἴΠοΥ ἀνοϊάβ ἴΠ6 πλοοη, Ὀδοδι58 ᾿ἴ πρϑοῖβ Β15 σα] επᾶδυ. 
16, οῃ ἴδε βίχίῃ ἄαυ. 5850 6Ἃδ6η. 1ϊ. 25 (58ηι., ΙΧ Ν, 5γγυ. ἀραϊηβί λ1455.). 
17-21. ΤΠ ἴνο οὨϊοῦ οσγάετϑ οἵ ΔΠΡ6}5 {6 15γδθὶ οὔβεσνε ἴπ6 ΘδΌΡΑ : ἀρρδγθηιὶν ἴῃ πἰγὰ ογάθγ, {κα τπ6 (αθηι]65, 

ἀο ποῖ, ἃ5 ἴΠ6Ὺ τὰ ᾿πίθυϊου ἴο 15γδε]. 
20. ((, 158. χ]ὶ, ὃ, χὶὶν. 1,2. 1 Πᾶνε σποβεη. “1 ν}}} σοοβε᾽, ΕΡΙρῃ. 
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ΠΕ ΒΘΘΚ ΘΕ 10. 5Ὲ5.ὥ. 26:2 

Μνυ ἢτιβί-θοσγη βοῇ, Δη4 ἤᾶνα βαηοί πε ἢϊπὶ πηΐο Μ γϑ5ε}{ ἰου ἐνοῦ δηα ὄνεῦ ; δηᾷ 1 νν1}} ἔβας τΠατὰ {πε 
21 ϑαθθδίῃ ἄδν, [μαι ἔπαν πᾶν Κεερ ϑαῦΡδι ἢ πείξοη ἔγοπ 411] ννοῦκ.ὐ Απὰ {πιι5 Ηε ογεαϊεα {παχείῃ ἃ 

ϑίσῃ ἴῃ δοοογάδησε νν ἢ ννηϊο ἢ {πεν 5Που] 4 ἱκεαρ ΘΑ δίῃ νυ ἃι5 ἢ {Π6 βενεπίῃ ἄν, ἴο εαΐ δηά ἴο 
ἀτγίηϊκ, αηα ἴο 655 Η ἢ} ννῆο 45 ογεαϊεα 41] {ππρϑ δ5 Ης πα5 Ὀ]6βϑεα δπα βαηοίπεά ππηΐο ΠῚ η15 61 

22 ἃ Ρεσυ] αι ῬΘΟΡΙῈ ἀθονα 411] ρεορ 5, 8η4 {παΐ {πεν 5ποι]4 Κααρ Θά δῖ τορσείμαῦ νυν] τ5. Απαᾶ Ἠς 
σαιβεα Ηἴς σοπιπαπηα8 ἴο δϑοεηα 8ἃ5 ἃ δϑγεεῖ ϑανοιγτ δοσερίδοϊε Ὀείοτε Ηϊπὶ 411 {πεῸ6ὶ ἄἀγ5.... 

23 ἽΠεῖα (νεγε) ἴννο δηα ἐννεηΐν πεδα5 οἵ πιδηκίηα γοῖη Α ἀδπὶ ἴο [Δ 0000, Δηα ἔννο δηά ἱνεηῖν Κἰπα5 οἵ 
ννοσΚ ννεῦα τηδάδ τπη11] {ΠπΠῸ σενεηίῃ ἄν ; (15 15 Ὀ] ϑϑεα δηα Ποὶν ; αδπα ἴπε ἰογπΊευ 450 15 Ὀ]βϑεά δηά 

24. ΠοΙ͂ν ; δπᾶ 1ἢϊ5 οὔβ ϑείνεβ ἢ ἐπαΐ ομα ἰοῦ βϑαποιποδέϊοη διὰ Ὀ]εϑϑίησ. Απαά ἴο {Π15 ([4 σοῦ δπάᾶ 
ἢ15 5664) ἴἴ νναβ σταηίεα {Πδὲ παν ϑῃου]α αἰννανβ ὈῈ {ΠπῸ Ὀ]εββεα δηα ἤοΪν οπαβ οἵ {πῸ ἢτϑί [εϑεϊ πον 

25. ἀη ἰᾶανν, ἐνεῆ ἃ5 ΗΠε πᾶ βαποίίῇεα δηά Ὀ]εββεα {πὸ ϑαρθαΐῃ αν οα {πε βενεπίῃ αν. δε ςογεδίεα 
᾿ς Πρᾶνεη δπα βγῇ δηὰ Ἐνεγυτῃίησ {πὶ Ηε ογεαίε ἴῃ δἷχ ἄαγνϑ, ἀπά (οά πηδάς {ες βενεπίῃ ἀν Ποῖν, 

ἴον 411 ΗῚ5 ννούκϑβ ; ἐπειείογε Ης σοπητηδηάδα οἷν [5 ΒΕ] Γ {Παᾶΐ, νοενε ἄοα5 δὴν ννοσῖκ {πούθοη 
“6 5848]} αἷς, δῃηὰ {πὶ πε ννῆο ἄδῇῆ 65 1 58.411] διγεὶν ἀἰθ. ΔΝ Πεγείοτε ἦο ἔποιι σοπητηδηά {πε Ομ] ἄγε οὗ 

15:86] το οὔβείνε {15 ἄαν {παΐ {πεν πιᾶν Κεαρ ἴἴ Ποὶν ἀηὰ ποῖ ἀο {πείθοῃ δὴν ννοῦκ, ἀπ ποΐ ἴο 
27 46ἢ]6 1, ἃ5 11 15 πο εῦ {Πδη 411 οἴμεν ἄαγθ. πᾶ ψποενεῖ ρῥγοίαπαεβ 1 5.4] ϑιιγεὶν ἡἷθ, ἀπ νΠοανοῦ 

ἄοε5 ἐπϑύεοῃ Δην ϑνοσγΚ 514] βαγεὶν αἀἴε εἴεύπα!ν, [παΐ {πῸ6 σΠ]Πάγεη οἵ [ϑγα6] πηᾶν οὈϑεῖνε τΠ15 ἂν 
τῆγουρπμουξ {πεῖν σαπειδίίοηβ, απα ποΐ ΡῈ τοοΐβα οἷ οἵ {Π6 ἰαπα ; ἴογ ἴἴ 15 ἃ Ποῖὶν ἂν δπα ἃ Ὀ]6ββϑϑα 

28 ἄαν.. Απᾶ εἜνεοῖν οὔε νῇῆο οὔϑεγνεϑ ἴἴ δηα Κεερϑ ϑδθθδίῃ {πογεοη ἔγοστη 411 ἢ 15 ννουκ, νν}}} θῈ Ποὶν δπὰ 
29 ὈΪ6556 4 {πγουρῃοιξ 411] αν Κα ἀπο τι5. εοΐαγε δηα ϑὰν ἴο {πε σμ!]άγεη οἵ [5γ86] {Πς ἰὰνν οἵ {15 

ἄαν οί {παὶ {Παν 5Ποι 14 Κεαρ ϑαρ δίῃ ἐπεύθοη, απ {παῖ παν 5Ποι]4 ποΐ ἰούϑαϊκα ἴἰ ἴῃ {ΠῈ εσγουῦ οἵ 
{Πε1: πεατίϑ ; (4η4}) {Πᾶξ 1 15 ποῖ ἰαννία! ἴο ἄο δὴν νοῦκ {πεύθοη ννῃϊοἢ 15 πηβθ θην, ἴο (ὁ {Πείθοῃ 
1Πεῖν οὐνη Ρ]εαβιια, αηα {Ππαξ παν μου] ποῖ ρύαραία {πεύθοη δηυν τ ησ ἴο θῈ βδαΐθηῃ οὔ ἄγιηϊς, 184η64 
((μαὲ 1 15 ποῖ ἰαννἔα]) ἴο ἄγανν νναΐει, οὐ Ὀγηρ ἴῃ οἵ ἴακε ουὔξ {πούθου Ἐγοιρῇ {πεῖν σαΐεϑ δὴν Ὀυγάεη, 

30 νος ἢ παν Πα ποΐ ργεραγεα ογ {πεϑιηβεῖνεβ οἡ ἴῃς βιχίῃ ἄδν 1π {Πεῖγ ἀννε! ]!ησθ. Απα πεν 5}4]] 
ποῖ Ὀηηρσ ἴῃ ποῦ ἴακε ουξ ἔτοπὶ ἤοιιβε ἴο ἤοιιβε οἡ {Πδΐ ἄδν ; ἴογ {πΠαξ ἄδν 15 πιούε ἤοὶν δηα Ὀ]εἊβϑοα 
1Ππαῃ δὴν 7.0 1166 ἀἂν οἵ {πε 1π|01|665; οἡ {Π|5 νὰ Καρί ϑαῦθδίῃ ἴῃ {ΠεῸ πϑανεὴβ Ὀείογε 1ξ ννὰ5 τηϑδᾶε 

31 Κηοννῃ ἴο δὴν ἤξςϑῃ ἴο ἵζεερ ϑαρθδίῃ ἐπεγεοη οἡ {πε εατίῃ. Απα {πες (τααῖοι οἵ 411 τπϊηρθ Ὀ]εβϑεά 
1, θας πα α14 ποῖ βαποί!ν 411] ρεορὶεβ δηα παίίοηβ ἴο Κεερ ϑαρθαίῃ {πεύεξοῃ, θυ [5Γ86] δἱοπα: {πῃαηῃ 

32 δἴοῃε ἢδ ρεγπηιεα ἴο εαΐ δηα αἀγηἰς ἀπά ἴο Κεαρ ϑαρθϑίῃ [πϑύθοη οἡ ἴπΠ6 εαγίῃ. Ἀπα {ῃε (τεαΐογ 
οἵ 411 {πΠΐηρ8 Ὀ]εβϑεα {πΠ1|5 ἀἂν νη Ης Παα ογεαῖεα ον Ὀ]εβϑϑίηρ δηα] ΠΟ] Π655 ἀπηα σ]οῦν ἀρονε 4]] 

33 ἄαγβ8. ΤΠΗ15 ἰαὰνν δΠη4 ἰεϑιϊ πον τνὰ5 σίνεη ἴο ἴῃς Τἢι] ἄγε οἵ [ϑγαθὶ ἃ5. ἃ ἰὰανν οι Ἔνεσ ὑηΐο {Πεῖγ 
ΘΕ ΠΕΙΓΔΙΙΟΠ8. 

Μν ἢγβί-Ῥογῃ βοῇ. ΓΕ. ἔχοά. ἵν. 22; Ρ5. Ἰχχχῖχ. 27; 61. χχχὶ. 9. 
21. 8. ΡΘου 6. ΡΘΟρΡΙ 6. (Γῇ Πδυΐ. νι]. 6; Ἐχοά. χῖχ. 5; Απηο5 11|.12. ρθουϊίαγ. 850 ΕτΉ. 64 51}}7 ειἰηθηάβά. 
22. σοπηπηϑ 65 { Τ 

βιυνεαῖ βανοῖισ. (δῆ. ν]]. 21 ; Εχοά. χχὶχ. 18 ; ΕΖεϊς. χχ. 41; 2 (Ου. 1. 15; ΕΡἢ. ν. 2. 
δοσαρία 16 Ρεΐοτε Ηϊπι. ομ,. ΧΙ. 1; 1 ΤΊΠ1. 1]. 3. 

23. Αργεεπιθηΐ οὗ 811 δας ΠΟΥ 165 ρύονοϑ ἃ ἰδοπα μετα. Ἐαβϑίογεα ἰοχίτε' 5 πεσε ννεσα ἱνϑηΐγ-ῖννο Ἰεἰουβ δηά 
τυνϑηΐϊγ-ῖννο βαςογεα ὈΟΟ5 δηὰ ἱνεηΐγ-ῖννο μεδα45 οἵ πηδηκιηα ἔγοιη Αἀδιη ἴο [4 60}, 50 ἴπεῦα νγαῦε πιδάθ ἱννεηίν -ἰννο 
Ἰπη45 οὗ νοῦκ.’ (οπιθῖπε ἵννεϊνα τ ποΥ ρτορῃείς, ἄρας ἀπα Ευτῃ, ΕΖγα ἀηα ΝΕΠειηϊδῃ, [Ἐγαηλδ ἢ δηα [δ πγθηϊδί! ἢ 5, 
τακῖηρ Κίηρϑ, (γοηΐοαβ, ἀπ ἃ ΘΔΠΊΠΕ] 85 ἴἤγαα θΟΟΚ5, ἤεηςσα ὑννεηῖν -ἴννο. 

[8.00 δηά τῃ8 ϑδῦ δίῃ ἀγα ρᾷγδ} 6] ἴῃ {Π 6 1Γ Ἔχδ]ζϑίοη. 
5.5. ( ἘΧΟΙ: ΧΧΣῚ. 14, 15, χχεν. 2; ΝΙΠΏΡ. χν. 32 ὁ. 
27. τοοίεαᾶ οὐ. (. Τευΐ. χχῖχ. 28. 
29. ((. 154. ἵνὶ. 2, 4; ἱν}}]. 13; ΝΕεῆ. Χμ. 15-22. ΨΝΠοἢ ἰβ πηβεθηλν. [{ΚῸ ΓἸτπδηη, 1 ἴακκα Ζα]εκαννθη 

24 Δ ϑίατ᾽Ϊ ἃ5 -- “δδ ΠῚ δέρν, 566. 4150 Οἡ [1]. 15. ΟΥ ννῈ ΠΊΔΥ͂ σοηηθοΐ “ ἈΠΒΘΕΠΊΪΥ ἡ ΜΙ [Π6 [Ο]]οννηρ ἸηΠηῖῖνε, 
“ὉΠΒΘΘΠΊΪΥ ἴο ἄο {πεγεοῃ, (εν ἢ) {Πεῖγ οννῃ Ρ]Θαβιιγε᾽, 45 [15 15. {Π6 τἰϑ8] σοηβίγασίοη δἰζεσ δ, ΟἹ, Ἐβίποσ. 1. ο; 

ΘΠ]: 83 6: ΝΙα, νἱ. 2. 
1ινν ἀραϊηβδί ρσερδυηρ ἰοοά ἀδάμπςοεδά ἔτοιη Εχοά. χνὶ. 23, χχχν. 3. Τὴ ΟΥ̓ΕΓ 15 ἀἰβ! οοδίθα ἤεσθ. ΕἸΓΠΕΓ να ἤᾶνα 

ἃ αἰ ΟρΡΤΑΡΩν οὗ 30 οἵ εἶβε {ῃ6 ἰαὰνν σοποοσηϊηρ θυγάδηῃβ 5ῃου]α ργεοεάθ ἰὰνν Ἁθουΐ ργερατγίηρ ἰοοά. [διε ἰὰνν ἴῃ 
ΒεΥ. 2 ὁ, [ΟΥΠΊΕΥ ἴῃ [6γ. χν]]. 21-}; ΝΕῇ. ΧΙ]. 19; 5405. νἱϊ. 2; 65ρ. [9ῃη ν. 10. 

30. (Πιϊεῇ [εν] 5} ἔδϑεῖνα]5 ορϑεγνεά ἴῃ πεάνεη. (. νὶ. 18. 
31. {πε Ογβαίογ οὗ 411] πΐῃρβ Ὀ]εββεᾶ 1{, αὶ Ηδ ἀϊά ποΐ βαῃοιν 411 ρΡεορῖεβ. . . ἴο Κβερ 5βθαίῃ ἔπαγεοῃ, 

δας Ι5Γ86] δ'οπθ. Τὴε ννοτγάϑ οὐ γδίπεσ {Π6 ἱπουρῃϊ οὗ [Πδ πὶ τεουτγϑ ἴῃ {πῸ [αννϑἢ Ρσάγεσ ΒΟΟΚ (εα. 51ηρΡε1), Ρ. 124, “Ὁ 
Τογὰ οὐγ σοα ... ΨΠο Παβὶ βαῃοιῆθά τι5...... ἀπά... Παβί βίνβη ι15 {Π15 ΠΟΙ ϑδρ δίῃ ; 139, “ἼΠοι αἰά5ι ποῖ ρῖνα 
1: αηΐο {Π6 παίϊϊοηβ οὗ οἵου ἰαπ 5, ἄζεο. 

31. 1, ἘΒεβίογεα Ὀζ ἃ σἤδηρε οἵ ριυιποίιδίοη ἴῃ οη6 Ἰείίεσ. 
5.8.6] 8] οπδ ρυὶν!]ερσεα δη4 ἴοσ ενεσ. (ἢ. [(δν. νῖϊ. 36, χχ!]. 14; Εχ. χχν]], 21. 

32. Ηε Παά ογβαίβᾶ ἴοσ Ὀ]εββϑίηρ πᾶ ΠΟ] π 655 απᾶ ρίογυ. (. [ενν]ϑἢ Ρσγαγεῦ Βοοῖς, Ρ. 150. “ΤῊΪ5 ΘΔΌΡΑ ἢ ἀἂν 
ΜΏΙΟἢ ΤΠ Παβὶ ϑίνεῃ τ15 ΤΟΥ ΠΟ]ΪΠ655.. .. ἴογ Ποῃουτ Δηαἃ ἴου β]οτγ. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΙΑ ΟΕ ΤυΒΙΒΈῈ.8, «1.17 

Αάκηι παπιθς αἰ εγεαίπμγες, 1τ--2. Ογεαϊΐοιι οΥΓ Ετνο για φηασίτησηεί ο7 7, ευϊϊεαί ἰστυς ο7 ῥηγ ει 071, 
- δὰ ᾿ . : 5 ΡΞ τ ᾽ 

4-... Αάανι απ τὸ ἦι Φαγακίσο: ἐλεῖγ σοὺς απ αὶ ἐχῤηίδίοηι, τ15-9. Πατὺ 97 τουδγ1ηρ᾽ θγ16᾽ 5 

σἤανε εγιαείφα, 40-2. ΑΙ α᾽Ὼ ἀγα ἔπνεε ἐΐυθ 171 Εἰ ἄ, 42--5. ((Γ, (εη. 11. τ18--25, 111.) 

3. Απὰ οη ἴδε εἷχ ἀανβ οἵ {πῸ βεσοηῃά ννεεὶς ννεὲ ὑγουρῇῃϊΐ, δοσογαίΐϊηρ ἴο {1π6Ὲ ννοτὰ οἵ (οά, ππίο 

Αάδπὶ 41} ἐπε θϑαβῖβ, ἀπά 41} {Π6 σδίεϊς, απα 411} τς Ὀἰγά5, αηὰ ἐνεγνἊπίηρ {Ππαξ πλοναβ οἱ {πε βαγίῃ, 
ἀπα ἐνογυτῃΐηρ {Παΐ τηονο5 ἴπ τῃς νναΐογ, δοσογάϊηρ ἴο {πεῖγ Κίπ45, ἀπά δοσογαϊΐπρ᾽ ἴο {Πεὶγ ἔγρεβ: π6 
Βεοασῖβ οἡ ἴῃς ἢγϑδὲ ἄδὰν; {πΠ6 σαῖ]α οὐ ἴπΠῸ βϑεσοπα ἄδν; πε Ὀἰγάβ οη ἴῃς {Π|τ. ἄγ ; ἀπα 4]}} {παῖ 
νν ἢἰς ἢ πιονθβ οἡ ἴῃς δαγίἢ οἡ ἴῃς ἐουγῖ αν ; ἀπά ἐμαΐ ννῃϊο ἢ πιονα5. ἴπ {Π6 νναΐθύ οη {πε ΒΕΓ ἄάν. 

5 Απά Αὐδπὶ παπιθά ἴῃ απὶ 41} ὈῪ {Παῖγ γοϑρεοῖίνα ΠαπΊ65, ἃΠα ἃ5 ἢ6 ο]]εα ἔΠαπη, 50 νγᾶ5. {Πεῖγ Πα ΠΊ6. 
3 Απά οἡ {Πεϑὲ ἥνε ἀαν5 Αἀαπὶ 5ᾶνν 4}} {π656, πηὰ]Ὲ δηὰ ἔδπηα!α, δοσογαϊπρ ἴο νεῖν Κίπα {Παΐ ννὰ8 οῃ 
4 ἴῃ βασγίῃ, θυ: Πα ννὰ5 αἴοπε δπά [οιιπά πὸ πεϊρπηεεῖ οῦ Πῖπη. ἊΑπὰ τῃε 1, ογὰ ϑαϊα υπΐο τι5 : “Τί 5 ποῖ 
5 σοοά {παΐ ἴῃς πιᾶῃ 5Ποι]4 ΡῈ αἴοης : ἰεΐ τι πηακα ἃ Πεϊρπιεεῖ ἔογ Πϊπ). Απα {πῸὸ 1 οτά οιἵιἵγ αοά 
οαιιϑε ἃ ἄδερ 5δερ ἴο (4}}] προη Πἰπὶ, απα Πα κερί, αηὰ Ης ἴοοκ ἴογ {πε ννοπιᾶῃ οπε στρ ἔγοπι ἀπιοηρϑί 

6 Πὶ5ς τί, απα {Ππ|5 τὶ ννὰβ 1ἴπ6 οτίρίπ οἵ [Π6 ννοπῆδῃ ἔγοπΊ δπιοηρϑδί ἢϊ5. τθ5, ἂαηπ Ης θυ] 
Ρ ἴῃς ἤσϑῃ ἴῃ [15 βἴεαα, ἀπᾶὰ θ.Π (Πς ψοπαη. Απᾶ Ηδς αννακεὰ Δάδτη ουξ οἵ Πίβ5. 5]εερ 
ἃ οὐ αιννακίπρ ΠῈ το56 οὔ ἴδε οἰχίῃ ἄδαν, απὰ Ηξς ὑγοισῃέ πε ἴο Πἰπὶ, αη4 ἢε Κπεν 
Ποτ. απ ϑαἰά ππίο ποῦ: “ ΤῊΪϊβ ἰ5 πον θοπα οἵ πὴῇν Ὀοπεβ5 απα ἤσβῃ οἵ τὴν ἤδϑῃ ; 5Π6 5Π4}1] Ὀς ςδ θά 

7 [π|»}} νἱΐς ; Ὀδσαιιϑε 5Π6 ννὰβ ἴα Κεῆ ἔγοπῦ Ποῦ Πιιβραηα..Ὠ ΤὙπεγείογε 5Π|.8}} πιὰη δηά ννϊΐς θῈ οπς, δπά 
τπογείογε 56.411] ἃ πιὰπ ἰεανε ἢἰβ [αἴ πεῦ αηα 5 πηοίμευ, ἀπα οἰεανα ππίο ἢ15 να, απ {Πᾶν 5}41} θὲ 

8 οπε ἤεϑῃ. [Ι͂π {πε ἢιβὲ ννεεὶς ννὰς. Αάἀδπὶ ογεαίεα, απὰ {ΠπῸ τἱῇῦ --- 15 να: ἴῃ 1Π6 βεοοηά ννεεκ Ης 
5ῃον οα Ποῦ ππηΐο Πἰπὶ: δηά ον {15 γεάβοη {πε σοπηπηδηαπΊιεηΐξ ννὰ5 σίνεη ἴο ΚαἝερ ἴῃ {πεῖν ἀεβ] επηεπί, 

ο ἷογ ἃ πιαΐς βανεῆ ἄδυϑ, ἃπα [ογ ἃ [Ἔπγ4]6 ἵννίσε βϑενθὴ ἄαυβ. Ἀπά αἴϊζεγ Αάδτη δα σοτηρΙεϊεα ἰοτίν 
ἄανϑ5 ἴῃ {πΠῸ ἰαπά ννῇεγε ες παᾶά Ῥεεη οἵεαΐεα. να Ὀγουρσιις Πἰπὶ ἰηΐο ἴῃ6 σαγάξη οἵ Εάξη ἴο {Π] απά 
Κεερ ἴτ, Βα 5 να τπαν Ὀγοιρῃξ πη οἡ {Πα εἰσμείειῃ ἀἀν, ἀπα αἰζεγ [15 5η6 εηζεγεα ᾿ηΐο {πε σαγάξῃ 

το οἵ Εάεη. Ἀπὰ ίουῦ {Π|5 γβάβοῃ [ῃς σοπιπηαπαπγεηΐ 15 ψνγ Ἐπ οα ἴΠ6 Πδανεηὶν Δ] εῖβ ἴῃ γεραιὰ ἴο Πεῦ 
τΠαΐ σίνεβ. ὈϊγΓΠ : “1 516 ὈεδΥβ ἃ πια]α, 5Π6 5Π4}} γεπηδίη πη αι πποΙεΠη 655 σαν ἄδν5 δοοογάϊηρ ἴο 
της ἢιϑὲ ννεεκ οἵ ἄανϑ5, ἀαπαᾶ τἢϊγῖν απαὰ [τες ἄανϑ 514] 516 γεπγαίη ἴῃ {πε Ὀ]οοά οἵ Πει ρυτινίηρ,, δηά 
506 5041} ποῖ ἴοι δὴν Πα]]οννεὰ [πΐησ, Πού επηΐεῦ ἰηἴο {Π6 βαποίιανν, 1011] 566 ΔοσοπΊρ 5η65 ἔπεσα 

ι1 ἄαγνϑ νῃϊο ἢ (ἀγα Ἐπ] οἱ Π6 4) ἴῃ {πε σα56 οἵ ἃ πιαὶε Ἅμα. Βιῖΐ ἴπ {πε σα8ε οἵ «ἃ (βἜπια]α οἢ]] ἃ 516 5841] 
Γαπηδῖη ἴῃ ΠΟΥ τπΠο]θ ΠΠ655 ἴννο ννεε 5 οἵ ἄἀν8, δοσογάίησ ἴο {Π6 ἢγϑί ἔννο ννεεΐζβ, απ δἰχίν-ϑιχ ἀἂν8 

12 ἴῃ {πες Ὀ]οοά οἵ πεῖ ριυιτγιβοαϊίοη, αηα {Π|Ὸν νν 1} θα ἴῃ 411 εἰρῃμῖν ἀανϑ.᾽, Δπά νἤπεη 5Πη6 Πδα Τςοπηρ]εἰεᾷ 
[Π656 εἰσῃςν ἀανϑ ννε Ὀγοισῃςξ Πεγ ἰπΐο ἴῃς σαγάςξη οὗ Εαδη, ἴον 1 15 πο τεσ ἐΠδη 41} {Πς εἀγίῃ Ὀαβϑί 65, 

15 πᾳ δνεῖν ἴγθα Ππαΐ 15 ρἰαηίθα ἴῃ ἴἴ 5 πον. Ὑπμεζγείογε, ει ννὰ5 ογάαϊπεα τεραγαίησ Πεῦ ννῃο θεαῖ5 
ἃ τηΔ]6 οὐ ἃ ἰδπηαὶα σἢ11ἃ4 {Ππ ϑίδίαςα οἵ ἴῃοϑα ἀν {παῖ 516 5ῃοι]α τοι πὸ Πα]]οννεά {Πίηρ,, ποῖ 

14. επΐεγ ἰηἴο 1Π6 σα ποίπδγν ἘΠῚ}] {Π656 ἀδνϑ8 (ογ {ΠΕ πηαὶς οὐ (απγα]α οἢ1]4 αὐτὰ δοσοιηρ } 15Πη6ε4. ΤῊϊ5 15 πὸ 
Ιανν δΔη4 τεϑι ΠΟ ν νν ΠΙΟἢ ννὰ5 νυυ θη ἀοννη ἴου [5086], ἴῃ ογάεγ {παξ παν 5ποι]α οὔϑεγνε (11) 411 ἐμε 

ι5 ἄανγϑ. πὰ ἴῃ {πε ἢγϑί ννεεὶς οἵ {π6 ἢιϑὲ 10 1166, ΔΑ ἀ4πὶ ἀπα ἢΐ5 ννῖία ννεύα ἴῃ Πα σαγάδη οἵ Εάδη [οΥ 
β6νεῇ γϑαῖβ {ΠΠ]|πηῸ ἀπα Κεαρίηρ ἰϊ, απ ννα σάνε Πἰπὶ ννουκ ἀπΠ4 ννὲ ἱπϑέγιιςιε ἢΐπὶ ἕο ἄο ἐνεγυτῃίησ 

τ6 ἴπαΐ 15 βεία 16 ἔογ {Π|4ρ6. Απα ἢς {Π|π4 ((ῃς σαγάςη), ἀπ ννὰ5 πακεά δπά ἵκζηθν ἴξ ποῖ, απ νγὰ5 
ποΐ ἀϑῃδπηεά, ἀηαὶ ἢς ρῥτγοϊξοϊθα τπῸ ραγάδξη ἔγοπὶ ἴῃς Ὀἰγάβ ἀπά Ὀεαβίβ δπὰ σδίίς, απ σαϊῃογεα [15 
(γαϊε, ἀηἀ δαΐ, ἀπ Ρι δίας [πε γεβίάιια ἴοσγ Πἰ πε} πὰ [ον Πΐ5 ννα [ἀπ ρΡιΐ αϑίάς {παξ ᾿νῃϊο ἢ ννὰ5 

1) Ὀθεῖηρ Κερί]. Απὰ [ξεν ἴῃς σοπηρ]εϊίοη οἵ {πε βϑενεὴ γϑαῦβ, νη ϊοῃ. πε Παα ςοπιρΙείεα ἐπεγο, βανεη 
γϑαῖβ θχδοίϊν, ἀπα ἴῃ {πε βεοοηα πιοπίῃ, οη ἔπε βϑενεηΐθοηίῃ ἀδν (οὗ {ππῸ πιοπί), {ΠῸ βογρεπέ σαπιο 
Πα ΔΡΡγοδοῃεα ἴῃς ννοπηδῃ, δηα ἴῃς βεγρεηΐ βαἰὰ ἴὸ ἴῃ ννοπιδῃ, “Πα (οα ςοιηπηαπαεά γοιι, 

11. 1-1ό6. (αεη. 1]. 19-25. 
3. Ἰουπάᾶ, Μα455., 58Π|. ; ἀσαϊηβί [ΧΧ,, ὅγσζ., ΚΝ αἱσ. οὗ (δη. ἰϊ. 20, “τνὰ5 ἰουπά᾽". 
4. [εἴ τι5 πχακα. 50 6 δ6η. ἰϊ. 18 (ΧΧ, Ν]ρ.). Μα55., 58πι., ϑὅυ1., “1 νν}}} πλάκα. 
5, 6. (. Ταῖρ. [οη. οἡ ἄξηῃ. 1Ϊ. 21, “ ΓΙ τ ητῃ τἱρ.’ 
6. {π|ν] ἱπιετροϊαϊεὰ ἴτοιῃ Ε1Ή. νεγβίοη, ᾿νῆοσα αἰοπα ἴξ ἰβ ἔουπὰ ; Μα55., ὅυζ., να]. Ὁ “Βετ᾿, 
7. ΟἸἰτβ “ναὶη 45 Μαβ5., ΟὨκΚ. 
8-14. Αὐἀορίβ5 δηοίβηϊ ογ ἰηνθηΐβ ΠῸν Ἰεσ Πα ἴο ἐχρίαΐη οὐἱρὶπ οὗ Ἰανν οὔ ρατὶ Ποαίίοη αἴζοσ ομ 1] 4- οἰ γι ἴῃ [(ον. χϊ, 2-- 5. 

ΓΕ, Οὐ οί 7  ἀαηι ἀγα Εἶνε, ᾿. 74; ΑἸπαβίδϑίιβ ϑ᾽ηδίία ; ΕἸγοαβ, Ολγοϑι. 392 ; ΘγηςΕ]]. ἱ. 8-9; Μίιάτγαβῃ Ταάββε χν; 
Ἐρρϑίςιπ, Α'. 5. 7). ([(890), χχχὶ. 92. “ΕῸΥΓ φυοίαιϊίοηϑ 566 Ὁ Πδυ]εβ᾽ (σου Πηθη ΑΓ, 22- 4. 

ῖο. ἢδανθην ἰδ Ὁ]ε5. (ἢ. 1 Επ. χὶν!]. 3, ΙΧΧΧΙΟῚ, ΧΟΙΪΙ. 2, οἷ]. 2; Τεϑβῖ. [ονὶ ν; Τεϑῖ. Αϑῆοσ ἰϊ, ν]. [ἡ Ἐπ. δπά 
Τοβῖ, τῆς Ἰάθα ϑνᾶνεῦβ θεῖννθθη ἀὈβοϊαῖα ἀδιογπηϊπίβαι πὰ ργβαϊοϊίοη ρυτα ἀπά βἰπιρῖα. 

ἴηι ΤῸΡ116 65 {ΠΕ Ὺ ἅτε αἵ {ἰπ65 ἃ γθοογά δνθῃ [ῸΥ σοπιειη ροΥδτΥ δνεηΐβ (χῖν. 9, χχχ. 20, χχχὶ. 32), οὐ ἃ Πδάν θη] ΠΟρΡΥ οὗ 
Ἰεντεῖς} 1Ιανν5 (111. 8, 31, ἵν. 32, ν. 13, νὶ. 17, χν. 25, χν]. 29, χχῖν. 33, Χχυὶ. 6, χχχὶϊ. 18. ἢ): 

15. Αἀδπὶ 5ενεξῃ γὙθδῦ5 ἴῃ ραγαάϊσε. 58 ηῃ. 38 ὁ, 2216 ϑελαίςχδλίε (ἴταη 5. Β6Ζο]), Ρ- 7») 58 γ5 5]Χ Ποιιῦβ. 
(οὰ ἱπδίγυοῖβ Πΐπη. (Γ. 158. χχυ"!. 26-0 ; Ἰαῖεν αβϑίρηθα τὸ Μίςμδοὶ (νι. Αα, χχὶ!) οὐ ἀηροὶς (Βεγ. ΒΑΡ. 24). 
56 1{4.816. ΔΜ ΊΠ Πἰτιπηὰ πη 1 ἴα χα) ϑίατ᾽ 5 τὸ δ. 866 οἡ ἰἴϊ. 9. Βιυῖ ἴῃς οτγά, βεῆβα "τονθα θ᾽ παν θὲ τρις 

Πογα. 
17-22. Οδῃ. 1]. 1-7. 
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ΠΡ ΒΘΘΙ ΘΕ ΒΙΕΒΘ. 9: τὸϑ τ - 

18 ϑαγίηρσ, Υε 5841] ποΐ εδὲ οἵ ἌἼνεῦν ἰγεα οἵ ἴπε σαγάβεη᾿ Απά 5Π6 5814 ἴο [{, “ΟΥ̓ 41} ἰῃς ἔτ οἵ {πε 
{τεα5 οἵ {πε σαγάβη (οά δίῃ ϑαϊά ππίο τι5, Εδί ; Ὀπὲ οἵ {πε ἔγιξ οὐ {Ππ6 ἔγεα νυν ῃΙ ἢ 15 ἴπ {πε τηϊάϑε οἵ 
τε σαγάεη (αά παῖ βαἱα υπίο τι5, ὅε 5Π8}} ποῖ εαΐ τΠεγεοῖ, παι 6 58.411 γα τους ἰξ, ἰεϑὲ γε εἴα. 
Απά τῆς βεῦρεπηΐ ϑαϊα ππίο ἐπ ννοπΊδῃ),, “ Υα 514} ποΐ βιγεὶν ἀ1Ὲ : ἴογ (οά ἀοίῇῃ Κηονν [Πδὲ οἡ {πε ἄαν 
γε 5Π4]] εδὲ {πεγθοί, νοι αγεβ ν1}]} Ρὲ ορεηςεά, ἀηἀ γε ν}}}} ΒῈ ἃ5 βοίβ, ἀπά γε ψ}}} Κπονν σοοά δηά 

20 εν]]. Απά {πε ννοπίδῃ ἂν {πῸ ἔτεα {παΐ ἴξ ννὰβ8 ἀρύξεδ]α δῃὰ ρ᾽βαβαπί ἴο ἴῃς Ἔγε, απά {πὲ [5 ἔτιπὶ 
21 νγὰ5 σοο( ἴογ ἴοοά, αῃὰ 5ῆς ἴοοῖς ἔμεγεοῦ ἂπά εαἱ. Απά ψπεη 8Π6 παά ἢγϑξ οονεγεά Ποῦ 5ϑῆαπιε ψ τῇ 

. ἤρίεξανεθ, 5816 σανε πειθοῖ ἴο Αάδπὶ ἀπά Πα εαΐ, δηα ἢ15 εγεϑ νεῦε ορεπεί, δἀπᾶ ἢδ ϑαν πὲ Πα νγα5 
22 Πακεά. Απά Πε ἴοοϊκ ἤρίθανεϑ ἀπ βεννεα ((Π6π|} ἰορείμεῦ, δη τη α δὴ αρίοη ἴον Πἰγηβα], δηά 

3, 24 ζονεΓοά ἢῖ5 ϑῆαπηε. Απᾶ ἀοά οαιττϑεα6 {πε βεγρεηΐ, δηα ννὰβ ννγοίῃ νυ τ 1 ον ενεῦ... .. Απά Ηδ νγὰϑ 

ὑνγοῖ ἢ νυ {πα ννοπηαῃ, Ὀεσαῖιθα 586 Ἐπ ΚΕΡᾺ ἴο {πε νοΐςε οἵ {πε 5βεγρεηΐ, δηά 414 δας: 5η6 ΗΕ 
5414 πιηΐο Πετ: ΚΤ ΜΠ θτοδεῖν πλαλίρὶν ἃ αἱτΠρὶν τῆν ϑοῦίον δηα τῆν ΣΡΕΙΙΘ.: ἴῃ βούγον ποι 564] Ῥηήηρσ, [στ ἢ 

25. ἘΠ Πάτοη, δηά ἘΠΕῚ τεξαγῃ. 5841} θὲ ππῖο τὰν Πυβραηα, απ ἢ νν] τοῖοι νεῖ ἔπος. Απά ἴο Αάδιη αἰβο 
Πα βαἰά, “Βεοδιβε ἴποιι παϑί πιεαγκεπεά ππίο {πε νοῖςα οἵ ἔῃγ ΨΊΓα, ἀπά Παϑὲ εαΐθη οὗ {ΠπῸ ἴγεα οὐ ψῃϊοῃ 
Ι ςοπιπιαπά64 {πε {παξ ἔποιι 5που!άϑε ποῖ δαΐ τπεγεοί, οἰγϑεα θε τε σγοιπα ἰοῦ ἴπγ αἶα : {Ποῦῃ5 
δΔηα {Π|511}65 51.411 1 Ὀτίηρ [οτἢ ἴο ἰπςε, απα ἴποιι 5Παἷ: δα τν Ὀγεδα ἴῃ {πε ϑνεαίΐ οἵ ἢν ἴδοο, {Π|] 
ποῖ τεξαγηεϑί ἴο {π6 βεαγίῃ ἔτοπὶ νπεηςε ποῖ νναβέ ἴα θη ; ἴου δαυίῃ ποι τί, απ πίο δαγί ἢ 5} Α]ῖ 

26 ἴποιι τεΐϊατη. Απᾶ Ηδ πιαάες οι μεπῇ σοαίβ οὗ οκίη, δπα οἱοί με {Πεπὶ, ἀπά βεηΐ {πϑτὴ [ογί ἢ ἔτοπ 
27 ἴῃς γάεξῃ οἵ Εάεῃ. Απά οὐ {παΐ αν οἡ νηοῦ Αἄδπὶ ννεηΐ [ουίἢ ἔτοπὶ ἴΠ6 ατάεη, πε ὉΠ εγεα 5 

ἃ ϑυνεαεῖ βάνοιιγ δῇ οἤξετγιηρ, [τη κίποθηβεα, σα] θαηιιπι, αηα βίδοϊα, πα] 5ρΡ1ς 65 1 {πεῸὶ πχογηΐϊηρ ἢ {ΠῸ 
28 Γἰϑίησ' οὗ {πὸ βὰπ ἔγοηι ἔπε ἄδν ννῃεη πε σονετεα ἢ5 5ϑῆαπηθ. Απα οἡ {Πδΐ ἐδν ννὰβ οἱ οβεά ἴῃς πιουῖῇῃ 

οὗ 411 θεδϑίϑ, αηα οἵ Ἴδε, απ οἵ Ὀἰγάϑ, ἀπά οἵ ννῃαΐενει νναῖκβ, αῃα οἵ ννῃδίενεγ πηονεβ, 50 {πδξ {πεν 
σου πο ἰοηρεγ βρεαῖς : ἴού {πεν Παα 411 ϑροκεῃ οπε νυ δηοίμεῦ υν!τἢ. οπα ᾿ρΡ ἀπά νυνὶ οης ἰοηριια. 

29 Δπα Πδε 8επῖ ουέ οἵ ἴῃς (αγάεη οἵ Εάδη 411] ἤδβϑῃ {πδΐ ννὰβ ἴῃ {πεῈ (σαγάδη οἵ Βάδη, δηά 41] θϑῃ νναβ 
βοαίζεγεα δοοογάϊηρσ ἴο 115 Κίπά5, απ δοοογάϊηρ ἴο [15 ἔγρεβ ππίο {Π6 ραςεβ ννῃϊοἢη Παὰ Ῥξεεη ογεαϊεά 

40 ἴον πεπη. Απά ἴο Αάδπὶ αἷοπα 414 Ηε οῖνε ([ΠῈ νν πεγανν 1.41) ἴο σον εγ ἢΪ5 5ηδπη6, οὗ 411] {πε θεαϑίβ ἀπά 
31 οαττ16. Οἡ {Π|15 δοσοιηΐξ, ἰξ 15 ργεϑου θεά οὐ ἔπε πεανθηὶν ἰδ] εῖβ 45 ἰοποῃίπρ 411 ἴποβα ῆο Κπονν {πα 

Ἰυάρπιεηΐ οἵ {πε ἰανν, {πὶ {πὲ ν 5που ἃ οονεῖ {πεῖ 5ηαπΊα, ἀπα βου! ποῖ τπποονεῦ ἘΠΕ ΠΊΘΕΪν 65 85 {πε 
32 (ἀεπέι165 πποονεῦ {πε πΊβεϊνεθ. Απά οὐ {πε πεν τηοοῇ οἵ {Π6 [οὐτ ἢ πηοηίῃ, ΔΑ ἀδπη δηα ἢ5. ννἱα τνεπί 8 Δ. Μ. 
33 [οσίῃ ἔγοπὶ πε (ατγάεη οἵ Εάεη, ἀπά πον ἀννεὶξ ἴῃ τῆς Ιαπά οἵ ΕἸ4ἃ ἴπ ἐπὲ Ιαπὰ οἵ {πεὶν οσγθαίίοη. Απά 
34 Αάδπ) ςΑ]]εα {πεῈὶ παπε οἵ ἢῖ5 νῖίε Ἐνε. Απά {πεν Παά πο βοη {Π] πε ἢγϑί 700 11ε6, ἀπά αἴζεν 5 ἢε 
35 ἱπεᾶνν πεῖ. Νον ἢα {Π|ε4 τῆς απ 45 ες δά Ὀεεη ἰπϑίγποϊεα τη {π6 ἀατγάεη οἵ Βάβδη. 

(αἴ71 αιοἴ “ΑἸ δοὶ αγια] οἱλεγ οὐηιίγοι οΥ “«αη|, 1--τ2. Δ λιος, Κ΄ ἐηαλι, ΠΖ7 αὐα α οί, Ὑαγϑαῖ, 12-τ5. ΖΦ οοῆι 
αγιεἶ Δ ἀϊδίογγ, τό--25. Ζοη7 δαςγεφαῖ ῥίέαεος, 6. ἢ7οἠἠηδοίαλ, ἢ ατηισοΐ, Μοαλ, 27,28. δεαϊᾷ οὗ 
“αι απο (αἴ, 29-22. «δ θηι, ἢαηι, «ταὶ “ αρ᾿οΐί, 42. ((Γ ἀεη. ἱν-ν.) 

'4, Απά ἰἴη ἰῃε {πἰγά 'νβεῖς ἴῃ ἴῃς βεοοπά [1166 5 5ῃῆε σᾶνα ὈἰγΠῚ ἴο (αἴη, δηά ἴῃ {πε ἰουστἢ "Ὁ 516 6.-70 ΑΜ. 
2 θάνε Ὀίγῃ ἰο ΑΒεϊ, ἀπά ἴῃ {πε ἡ “ 58Π6 σᾶνε Ὀἰγίῃ το μεῖ ἀδυρπίεν Ανᾶπ. Απά ἰπ {πε ἢτγϑέ (γεατ) οἵ 71--} αν. 
1ῃ6 {π|γὰ 7.0 11ες, ἃ Οαΐη 5ἴονν ΑΒδὶ θεοδιϑε ((οἀ) εοςερίεα πε βαογίῆος οὗ ΑΡεϊ, απᾶ «14 ποῖ δοςερί 78-84 αἹμ. 

3 1ηε οἥετιηρ οἵ (αἴθ. Απά ἢε 5ἷεν ἢΐπι ἰῃ {πε ες] : δηά ἢῖ5 Ὀ]οοα οτος [ΓῸΠῚ Ἐπ στοιηα ἴο Ποάνεη, 99. 105 Α.Μ.. 

23. Τιἀσαηᾶ: ΞΌΡΡΙΥ ἔγοπι ϑ ηςΕ]]. 1. 14; Τατρ., Ρ5.-[οη. οἡ 6εη. 111. 14, ΜΙάγΑ5ἢ ΚοΠο θα! σοπλθ βίαϊθιηεηΐ ἴοὸ 1Π6 
. αἤεοίς {Πδΐ {Π6 βεγρεηῖ 5 ἔδει ψεσε συΐ οὔ (, [οβερῃ. “1η12. 1. 1. 4. 

24. ΕΟ]]ον5 αεη. 11], 16 (1,Χ Χ). 
25. ὁ. (θη; 111. {]ΞΙῸ, 21, 24. 
25. ἴν ὑγεαᾶ, 850 1ΧΧ. Μδ885., ϑαῖ. Ὁ “1ῃγ᾽. 

νναβί [8 θη, Ἴαγολ ὄξα σοτταρί, ἃ5 οἵΐεη, ἴοσ ζαγασλᾶ᾽ ζα. 
27. Αἀδπηλ᾿5 ᾿Ἰποθηβε- οἤδτϊηρ δηϊεάδίθϑ Εχοά. χχχ. 34. 

; ἄδγΥ... δ εονεγϑᾶ ἢῖβ βῇβπιε. (. Εχοά. χχ. 26, χχν!!. 42. ΒΕΘΥΓ 41 βυρρεϑίβ 6 ννὰϑ {πη ΚΙηρ οὗ ρῥγὶθϑίβ δ {πε 
Αἰἴατ. 

28. Α σογηπιοῃ [6νν]58}}: 6116. (. [οββρῃ. “452. 1. 1.4; Οομ]εί οΥΓ 4 4ανι απ Εἶνε, ἱ. τδ; ῬΉΠΟ, ᾿πμαθοί. 171 (621. 
Ϊ..32. ΟυΓ ἰεχί ἴ5 φυοϊεά ὈγῪ ΞΎΠ6ΕΙ]. 1. 14; (εάτεῃ. ῖ.. 9, το; Ζοματῦδϑ5, ἷ. 23. ΟτρΊηαὶ Ιαησυαρδ ννὰ5 βαϊά το θὈῈ Ηεῦτεν 
(ΧΙ1. 25; οἵ. Τεγα5. Ταῖρ. οἡ ἀεη. χὶ.1 ; ΒΓ. ταῦ. 18: Τεγβηπιεεὶ, ΧΧΧΝΠΙΙ. 11); οΥὗὁἨ ϑγτίας (2222 ϑελαξελδλίο, Τ εοάοτεῖ, 
ἘΡΠγΔ6ΠῚ); οΓ ατεεῖς (Εὐϊγομίαβ; 2 Επ. χχχ. 13; Οτ. 510γ1}1}. 111. 24-.6); ΟΥ Ατδιηδῖς, ϑἰησα Αἀδπὶ ντοίς Ρ5. 
ΟΧΧΧΙΧ (ϑΆπῃ. 38 ὁ; Ὀυΐ 5Π400. 12 ὁ ϑαᾶγ5 δΔῆρε 5 ἀο ποΐ ιηάογϑίδηα Ατδπηδὶο). 

31. (οοά ἰπαϊςατίοη οἱ ἀαίθ. Αὐἴμποῦ ῥτοΐεϑίβ δραϊηβί [Ὁ] ον ίπρ Οτεεῖκβ ἴῃ ΒΕ ΡΡ ΠΡ (οΓ {Π6 βαπιεθ. (. τ Μᾶδςς. 
Ϊ,13,)14; 2 Μδος. ἰν. 12-14 ; [ο56ῤῃ. “1711. χὶ]. 5. 1. 

Ὁ ᾿Πἀδ, σοτγαρέ ἴον τ ΡΊΣ; “Ἰαπά οὗ παιϊν!γ,᾽ 45 ΟἸκ. απὰ Ρ5. τος ἴῃ (6η. 111,23. 80 “ οἴδαίίοῃ᾿ 15 ἃ τεηάδσιηρ οἵ 
ΙάΔ. 
34: Νὼ τηδγσγίαρε ἰῃ Εάβη. (Οἱ, 2226 “ελπαΐελολἤο, Ρ. 7. 

ΓΝ. τ. ΝΟ ἔνγο ΘΑΓΙ͂Υ δας Που 165 ἀρτϑα ἴθ [Π6 ΠᾶΠΊ65 οὗ Αἀδη)5,4διρῃϊοτβ.. 
ΘΎΕΙ]. 1. 14 ἀδἴεβ (αἰπ᾿β Ὀἰσῃ ἴῃ 70 Α. Μ.,) Αὔε]᾽5 ἴῃ 77," Αϑοιδιη θ᾽ (ΞΞ- Αινᾶη᾽ 5) ἴῃ 85, ἀπά ρεῖ5 ΑΒε]᾽5 βδογίῆες 

αἴ 22 γᾶ γ5 οἵ ΔρῈ, ἱ. 6. 904: Με 
2.53. ΟΣ Θεπ ν- 4; κ, 8, 

1105.2 ΤΠ ς 



ΤΗΕΒΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ἸΌΒΗ ΕΒ 4 45:20 

4 ςοπιρίαἰηίηρ θεσᾶυβε ἢς μά 5]αίη πὶ. ᾿Απά τῆς Τιογά τεργονεὰ (αΐη θεοδιιβα οὐ ΑΒΕ], θεοᾶυβε ἢς 
Παλὰ οἰαΐπ Ηΐπι, απ πο πιαάς Πίπι ἃ Γαρίἶνα οἡ 16 δαγίῃ Ὀθοδιιβε οἵ {πες Ὀ]οοά οὗ ἢϊ5 Ὀγοΐποι, δηά ἢε 

5. ουγϑοαὰ Ἠΐπὶ ἀροη πὸ βατῖῃ. Απά οἡ 1158. δσοουπέ ἴξ ἰ8 υυγ θη οη 1Πς Βεανεηὶν [4 ]65, " (ιγβεά ἴ5 
6 ΨΠῸ 5π|ϊῖες μἰβ πεσῇ θουγ {γοδομογοιϑν, αηα εξ 411 ννῆο ἤᾶνα βεθη δηά Πϑαγὰ αν, 50 θὲ ἴξ ; δηά 

6 ἴῃς πιᾶὰῆ πὸ Πα5 βεθῆ απά ποΐ ἀδβέϊαγϑα (10), ἰδὲ ἢΐπιὶ θῈ δοουγβεα δ5 [ῃη6 οἴμεγ΄ ΑἈπάὰ ἴογ 1ῃϊ5 γεάβοῃ 

ννὸ ἀηποῦπος ἤδη να σοπλα Ὀαίοτο ἴῃς Τιογὰ οὐγ οα 4}1] {πες 5ἴη νῃ οἢ 15 σοτητγηϊτεἀ 1π Πεανεη δηά 
7 Οἡ οατίῃ, απὰ ἱπ Ἰίσῃΐ απὰ πη ἀδικηοβο, απ ὄνεύγῃεγθ. Απᾶ Αὐἀδπὶ δπὰ ἢϊ5 νης τηουγηεα ἰογ 90-Ὼ 

ΑΒΕΙ ἴουγ ννεοκβ οἵ γεαΐβ, απα ἴῃ [πὸ (ουγ ἢ γϑαῦ οἵ πΠ6 ΗΠ ννεεὶς {πον Ῥεοδπιθ Ἰογία!, πὰ Αἀδπὶ 130 
Κπενν Πῖβ υυἱίς ἀραῖπ, απ 8ῃ6 Ῥαγα Πΐπὶ ἃ 8θοη, δηά Πα Ἷδ]]θα Πῖβ παπηα ϑείῃ ; ἴον ΠῈ βαίά “(ορ ἢδ5 

8 ταϊϑο ἊΡ ἃ βεσοπά ββαά τπίἴο 115 οἡ {ῃε βεαυῖῃ ἰπϑιθδα οἵ ΑΡεὶ ; ἔογ (δίῃ 5]ενν ῃῖπγ. ἊῚἀπά ἴῃ {ες ϑἰχίῃ 
ο εοῖς μα Ῥερὰξΐ Πῖ5 ἀδιρηΐεγ Αζῦγᾶ. Απα ( αίη ἴοοῖς Αννᾶη ἢΠἰ5 ϑἰβίεσ ἴο θὲ ἢ5 να δηᾶ 5ῆε Ρᾶγε 134- 

Ηἰπὶ Εποςοἢ αἵτε οἷοβα οἵ τς Του 1001166. Απαὰ ἰπ τῆς ἢτϑί γεαῦ οἵ τῆς ἢγϑί νψνεεκ οἵ {πε ΒΗ τ9ο- 
7.116 6, Ποῖισθβ νναγα Βα ΠῈ οη Πα φαγί, ἀπά (αίη θ.ΠῈ ἃ οἰέν, ἀπα σα]]6α [15 Παπλε᾽ αἰἴζεγ {πε παπῆα οἵ 197 

10, 11 5 5οη Εποςῇ. Απάᾶ Αάδπὶ Κπενν ἔνε ἢϊ5 ν]ε δηα 586 θαζε γεῖ ηἷπε 5ϑοῆ58. “Δἀπά 1ὴ {πε ἢ ᾿νεεκ 225- 
οἵ τῆς ΔΕ 7 ᾺΌ16ς ϑεῖ ἴοοῖκ Ατῶγᾶ ἢἰ5. βἰϑίεγ ἴο θῈ ἢ5 νυἱίβ, ἀηα ἴῃ {πῸ ἐοαγῃ (γεαγ οἵ ἴΠ6 βἰχίῃ 235 

12, 13 το Κ)Ὲ 5ῆε Ὀαζε πἰπὶ Εποβ. Ηες Ὀερϑδη ἴο ς8]}] οἡ {πε πᾶπηε οἵ {πε Τογὰ οἡ {πΠῸ βαγίῃ. ᾿Δπά [Ίῖἢ [ῃε 
βδνθηῖῃ [Ὲ01|6ς ἴπ ἴῃς (Ὠϊγὰ εκ Εποϑ ἴοοκ Νᾶπι ἢ15 βἰϑίεσ ἴο θ6 ἢ15 νἱίε, δῃηά 5η6 Ῥαζα ἢϊπὶ ἃ 5δοη 399- 

14 τῃ τῆς {Πἰγὰ νεαὰγ οἵ τῆς ΠῚ ννεεκ, ἀπα Πα οδ]]εα 5 πάπα Κοῆδη. Απά αἵ {Πα οἷοβε οἵ [πε εἰσ 325, 
7.0 1|ες Κοπδη ἴοοκ Μῦδ] δ] δ ἢ Π15 βἰβίογ ἴο θῈ Π15 νυ]ΐβ, δἀῃ4 5η6 θδιῈ ἢἰπΊ ἃ 5οὴ 1η {Π6 πἰπίῃ 1001166, 392 ἃ 

5 1ἴη ἰῃς ἢγϑ ννεεῖκ ἴῃ {Π6 {πιγὰ γεαῦ οὗ [Π15 ννβεὶς, αηὰ ἢθ σ᾽] ἢϊ5 πᾶατῆα Μδῇα]α]εῖ. Απα ἴῃ {πΠ6 395 
βεοοπὰ ννεεῖ οἵ {πε τβηῖῃ 0166 Μά} 41416] ἴοοκ πηΐο ΠἰπΊ ἴο ντε Πῖπδῃ, ἔπε ἀδυρπίεγ οἵ Βαγάκῖ ἐὶ 449-- 
τῆς ἀδιυρῃίον οἵ Π15 ἔδίπογ᾽β Ὀγοίποσγ, Πα 5ῃη6 θαΐε ἢϊπὶ ἃ 5οη ἴῃ 1Π6 {Π|γὰ ννεεῖς ἴῃ {Π6 ϑίχίῃ νεδύ, δπάᾶ 461. 
ἢ Τα] δα Πὶβ παπὶς Γαγεα : ἰοῦ ἴη 5 ἄδνϑ ἴῃ 6 δῆρεὶβ οἴ [πε Τιογὰ ἀεβοεπηαςεα οἡ {πε βαγίῃ, ἴποϑα ννΠῸ 
τὸ παπηθα {πῸ ΔΝ δίοπμοῖβ, {παΐ {πεν 5ῃπου]ᾶ ἱπϑίγαςσξ. με ομΠΠἄγεη οὗ τπδη, απα ἐπαξ {παν 5που!α ἀο | 

τό Ἰῃάρτηεηξ ἀηὰ ἀρηρὨϊηςβ5 οἡ ἐπα βγη. 1 ΑΠπά ἴῃ {Π6 οἰθνεπίῃ 100 116ς αγοα ἴοοῖς ἕο ΠΙ ΠΊΕ] ἃ νἱέε, 512- 
ἃηα ΠΕΓ ΠαπΊε ννὰ8 Βᾶγακα, ἴῃς ἀδιρῃξεῦ οἵ Ἀδϑῦ]ᾶ!, α ἀδυρῃζοι οἵ ἢϊ5 ἰδεῖς Ὀσγοίμοσγ, ἴῃ ἴῃς ἐουγ ἢ 
ΜΘ ΕΚ οὗ {Π15 710 1166, δᾶ. 58η6 Ῥαγα ἢϊπη ἃ 50η ἴη {Π6 ΗΠ ννεοῖς, ἰη ἐπε ἐουγ ἢ ψνεαγ οὗ {πε 700 1|ε6, ἀπ 522 

17 ἢς οδ]]εα ἢΪ5 ἢδπηα ΣΤ Σ 6 ννὰ8 ἴῃς ἢγϑί ἃπΊοηρ πηεη πὲ ἂύὲ Ῥούῃ οὐ δύῃ ψνηο ἰδβαγηΐ 
νυγ!τηρ απ Κπον]εάδε- πα νυ]βάοπι Δη4 ννῆο ψγοΐα ἀόνη {ΠῸ 5]ρῊ5 οἵ πδανθῆ δοοοζαίϊηρ ἴο {π6Ὸ ογάεῦ 
οἵ {ΠΕῚΓ πηοηῖἢ5 ἴπ ἃ ὈΟΟΚ, {παξ πιθη πηρῃΐ Κηονν {Π6 βεᾶβοηβ οὗ ἔΠς νϑδῖβ δοοογάϊηρ ἴο {πε ογάεγ οὗ 

18 {Π6ῚΓ δεραΐαΐε πηοηῖ 58. Απα Πα ννὰβ πε ἢιϑὲ ἴο ψγίΐε ἃ [εϑεϊπηοην. απ ἢα ἐεϑειβεα ἴο ἐς βοηβ οὗ 
ΠΊΘΠ ΔΠΊΟΠρΡ ἴΠ6 σαπογαίίοηβ οὗ {πε εαγίῃ, δηα γεοοιηΐθα {πΠῸ ννεα κα οἵ {πε 100 116 65, απ τηδάς Κποννη 
το {Π6πὶ {πὸ ἄανϑ οἵ {πε γεαῦβ, απα δεῖ ἴῃ ογάεγ {πε πηοηίῃβ δπα γεοοιηΐϊεα {π6 Θα δ ἢ5 οἵ ἔπε γεδιβ 

19 ἃ5 νγνῈ πιδάς ({Π6γη), Κποννῃ ἴο Πἰπλ. (ΑΠπά ννῆδέ ννὰβ8 αηὰ ψῇῆδί νν}}}] θὲ πε ϑανν ἰῃ ἃ νἰβίοῃ οὗ ἢἰ5 5'βερ, 
5 ἴξ νν}}} Παρρεη ἴο {πε οῃι] γε οἵ πηεη Τῃτουσποῦξ {Πεῖγ σεπεγαίίοησ πη11] της ἀαν οὗ ᾿πάσπηεηξ; Πα 
58} ἀπ ὑπάογϑίοοα δνεγντῃίηρ, ἃΔηΠα ννυγοῖε ἢΪ5 [αϑεϊπηοην, απ Ρ᾽δοσα ἐῃς ἐεϑεϊ πον οα δαγίῃ ἴογ 8]} 

20 ἴῃς οΠΠ]άγεη οἵ πε δπα [ογ {Πεὶγ σεπογδίίοηβ.  Απα ἷπ {πς {να ἢ 100 1166, ἴπ 1Π6 βενεπίῃ ἵνεεῖκ 582- 

3. Ποτρ᾽δἰηἷηρ. (. δῇ. ἱν. ΙΟ: 1 Επ. χχὶϊ. 5, 6. 
4. ἘΔ. 1:21, ἃ θαὰ τγδηβ]τογαϊίοη οὗ Η εῦτονν "2, “Ταρτεῖνε,᾽ (εη. ἱν. 12. 
6. (ἢ πγ΄ τὸ 5 ΕΠΟΟΝ χχχὶν, ΟΠ Ατ]εϑ᾽ εἀϊτίοη. 
7-ὃ. ὕὕϑιυα!ν [η6 ΠΙΟΙΠΟΙ Πᾶπηθ5 1Π6 ΟΠ]Πἃ ἴῃ (απ αβὶβ, δῖ Παυ ἴῃ " [0116 5, ἃ5 5811. ἴῃ 6 6π, ἷν. 25. ΕΧοδρίοη5 ἃΓα 

(οὩ, ἵν. 26, ν. 29, χχν. 25, 26, Ἐχοᾶ. 1]. 22. 
9. ΕποςΒ. Οἱ. Οδη. ἱν: 17; συη6Ε]]. 1. 16; [ἀ51}ᾶσ, 96. 
10. πῖπτε 5Ο0η5, αιοιϊοα ὈΥ̓ ἘΡΙΡΗ. “7αεγ. χχχῖχ. 6. 185ῆδὺ 5βρεᾶκβ οἵ ἴῆτεε ; ϑύῃςΕ)]. 1. 18 ἀπὰ ΨΊι, Αἀ. οὗ τπϊτίγ-ῆτεο. 
11. ( ) 5Β0ρρ!!εὰ ἀςος. ἴο ϑ'υποεὶ!, ἱ. 17. 

12. 6εη. ἵν. 26. ΟτϊρΊπΑ}}γ ἃ5 μετα ὈΠῚΠ ννὰϑ ἴΆ θη ἴῃ ἃ βοοά βεῆβ6. ((. [οβερῇῃ. «4γι2. 1. 3.1, ΠΧΧ,, 5 γγ., Βαϊ Τεγοηα, 
ἈΠᾺ Ἰαῖεγ ἘΔΌΡΙ5, 6. 5. Βεγ. ἈΔΌΌ. 23, [ἀβ5}δγ ἰϊ. τορο, “Ηγοηὶο]εβ οὗ [6γα πε α]᾿ χχῖν. 9, χχν]. 20, 5840. 118 ὁ, ἀηὰ 
ΟἾΚ. ἴακα ἃ5 ἱπηρ] γἱηρ σθαϑίηρ' ἔτο πη ΡΓΑΥΘΥ ΟΥ ῬερΊ πηΐηρ ἸΔοΙαίτν. 

15. Ἀεδὰ “{ιΠοτ᾽ 5 Ὀσοί μετ᾽ ἔοτγ " δ: μετ᾿ βἰβίεσ ̓  ἢ ατοεκ Μ5. γ οη ὅεη. ν. 15 δηὰ ϑγτίας Εσαρτηεηίΐ. 
]αγτεᾶ.... ἀεβοεπᾶβᾶ, ραν οὴ ννογτάβ ἴῃ Ηδῦτον. 
ΔΏΡΕΙΒ οὗ {πε Τογὰ ἀεβοεηᾶεᾶ οὐ {πε βαγίῃ. ὅδεη. νὶ. 1- 4; 15. χχῖν. 21. Ὑτὰς ἱπίογργείδίϊοη ἤθσα 85 ἴῃ 

1 ἘπΠΟΟῊ νὶ. 2 (Οτεεκ), Ταβι. οὐ ΧῚ] Ραίτγ., ΡΏΪ]ο, Τάς, 2 Ῥείΐεσ, αηὰ Ἐρὶρβαῃίιβ. ϑ. βεαυ θην το (γι ϑιϊδηβ, “5οη5 οὗ 
(οά’ Βερσουηςα “ ΟΠ] άγθη οὗ ὅ6 ἢ :᾿ ἢτγϑε ἴῃ 7] 15 Αἰτίσαπιιβ, ἐπι ρμδιῖσα!ν ἴπ ΟΠτυβοβίοπῃ, ἀζονιζίΐος, Αὐριιϑεῖης, 226 (ἦν. 
1)εΐ, χν, Τεγοπηβ, (οηεη. γι, 5. οχχχῆ, Επτγομΐα5, Θυ ποθ ]]5, 2)216 ϑελαΐίεηδλϊο, (ον εξ οΥ «4. ἀκα» αγα ἔνε, ε5ρ. ὉΚ. 11], ἵν, 
Ζοπᾶτγαβ, Οἰγοᾶβ. 1 δῖε Τα 5} δυῖῆουβ (Ὁ Κεῖοβ, ϑυπιηδοῆιβ, Ρ5.-} ου., Βετ. ταῦ Ὁ., [45Πᾶτ, ἅς.) τπηδάβ {μεπὶ ἰηΐο 
“ΤΡ ΗΪΥ ππεη᾿, “Ἰπάρεβ᾽, ἄς, ΒῪ τηϊβ Ἰπβὰπβ ἘΠΟΟΝ᾿ 5 ρυραΐμεβθ ννὰβ ἱγδηβίοιτεα ἴὸ ϑϑῖῃ ὈῪ (ἩἨτιβίίδηβ, Ἰαϑὶ 5 ἴο 
Μοβεϑ5, Εζγα, ΕἸ] Π]) 4, Ὀγ 1 ενν8. 

Ὑν αἴομεσϑβ, ἃ5 ἰη Ὀδῃ. ἵν. 13, 17, 23; 1 Επ. ἴ. ς, χχὺ ; 2 Επ. νἱϊ, χνὶϊ]. 
17-23. 5Πον)5 ἴῃς ραγίβ οἵ ἘπΟΟ ῬοΟκ5 νυ ἢ τνεγα Κποννῃ ἴο ουγ δυΐῖποσ. Οἵ 1 Επη. νἱ πανὶ, χχὶ!- χχχνὶ, ἰχχίϊτχο. 
17. Εογ “ ΕΠΟΟἢ {Ππ  βουῖθε ᾽ 566 1 Επ. χὶϊ. 3,4. Οοηϊίταβί 1 Ἐπ. Ἰχῖχ. 8. 
18, ἘΠΟΟἢ ἀοε5 ποὶ ἀθ8] ψἸἢ ἦν εκ οὗ 0 0116 65᾽, ἄς. 866 100. νἱϊ. 37, χχὶ. τὸ (ποῖϑ). 
19. ΤῊΪ5 ν]βίοη ἴ5 {δῖ ἴπ 1 Ἐη. Ἰχχχ χε, Νάπια οἵ 5 ννῖΐε ἀπὰ πδίμγε οὐ ἢἰβ ἀτθαπὶ ἀγα ἴῃς βαπΊα ἴῃ Ὀοῖῃ, α]50 

ἅ56Ε!ς ἴοπε (ν]βοη 56θὴ ᾿είογε ῃ)ατγϊα 6). 
1ὃ 



ΤῊΗΕ ΒΟΘΟΚ ΟΕ [08Β᾽]᾽} ΕΕ5. 4. 50-.-33 

ἐπογεοῦ, ἢς ἴοοκ ἴο Πἰπη56} ἃ νυϊίθ, απ Πεῦ παπγα ννὰ5 ΕΝηϊ, τς ἀδιρῃίεγ οἵ 1) ἀπέ], {πε ἀδυρῃίεγ οὗ 
Ηἰς [αἰ Πετ᾿ 5 Ὀγοίπεσ, δηᾷ ἴῃ {Π6 δἰχίῃ γεαΐ ἴῃ [Π|5 ννεεῖὶς σε θαγα ΒΪπῈὶ ἃ 80ῃ δῃη4 ἢ6 οδ]]εα ἢ15 ΠΔΠΊΕ 587 ΑΜ. 

“1 Μειμιυβείδῃ. ᾿ Απα με ννὰ5 πηούξονεῦ ψ ἢ {πΠῸ δηρεὶβ οἵ (οα {ῃοϑθε ϑῖχ 100 11665 οἵ γεᾶῦβ, δηά ἴδμεν 
5ῃονγεά Πΐπη Ἔνεγυ τ πὶπρ νυ] Οἢ 15. οὴ δατίῃ ἀπ ἰπ ἴῃς μεάνεπβ, [Π6 γὰ]ὲ οὗ [Πς 5η, απ ἢς νύοίς ἄοννη 

22 ἐνευν πίπρ Απα πε ἐδϑείῆεα ἴο {με ΔΝ αίομείβϑ, νῆο Πδά οἰπηοα ΜΠ ἴῃς ἀαυρξοτο οἵ πιδη; ἴογ 
656 Παά Ρεσιιη ἴο πηϊΐα {πειηβεῖνεϑ, 50 45 ἴο θὲ ἀεῆϊ]εά, ψ ἢ {πῸ ἀδυρπίεγβ οἵ πιεη, ἀπά ἙἘποοὴ 

23 1οϑε!Πεα ἀραίηϑβὲ ({Π6π|) 41]. μὰ ἢε ννὰ5 ἔαίκβη ἔγοπη ἀπιοησϑέ {πε σμι! ἄτεη οἵ πηβη, ἀπ ννε σοπάποϊεά 
Ηἰπι ἱπίο ἔπε Θατάδη οὐ Εδδη ἴῃ πηδ]εϑίν δηα Ποποιι, ἀηΠ4 ὈεΕΠο] 4 ἴπεγα Πα ντ65. ἀοννῃ ἐπε οοη- 

24 ἀεπηηδίίοη δπα ᾿πάρτηεηξ οἵ {πες ννου]ά, απ 411 {Π6 ννἱοκεάποββ οὐ {πὸ Ομ] άγεη οἵ πιθπ. Απά οη 
δοςοιηΐ οὗ ἰξ ((.οἀ) Ὀτουσῃξ {Ππ νναΐοῖϑ ᾿οἴ τῆς ἤοοά ὉΡΟη 81] {πε ἰαπὰ οἵ Εάεη ; ἴογ ἴμεγα ἢς ννὰ5 βεΐ 
α5 ἃ ϑ'σῃ δηά ἰῃδί πε 5Ππου (εϑεν ἀραϊηϑί 411] {π6. σμΠ] ᾷτεη οὗ τηδη, {παῖ ἢα 5Που!4 ταοοπηΐ 811 τπῸ 

25 ἀεςά5 οἵ {Π6 ΒΕ ΠΕΓΔΙΙΟἢ 8 ὉΠῚ1] {π6 αν οἵ σοπαεπηηδίϊοῃ. Απά Πε Βυζηξ {πὸ ἰποθηθα οὗ [ῃ6 ΒΔΠΟΙΓΙΔΥΨΥ, 
26 (ενεη) 5ννϑεΐ βρίςββ δοσερίβο]αε δείοτε τῆς Τ,ογά οα ἴῃς Μοιπί. Εὸγ {πε Τιογὰ Π85 ίοιιγ ραςεβ οη πὸ 

Ἑαγίῃ, ἴῃς ἀαγάξη οἵ Εάξη, ἀπά {πε Μουηξ οἵ {πε Ἐπϑῖ, ἀπά {ῃϊ5 πηοιηΐαίη οἡ νος ἢ ἴδοι ἀγὲ {5 
(ἀν, Μοιηΐ 5:1η8]1, δηὰ Μοιπὶ Ζίοη (ν ϊς ἢ): ΝΠ θὲ βαποιί θα ἰπ ἴῃς πεῖν ογθαϊίοη (ογ ἃ βαποιιοαίίοι 
οἵ {πῸ εἀγίῃ ; τὨτουρἢ 10 ψν1}} με φαγί θεὲ βαποῦῆςα ἔγοπῃ 41] (115) σα! δηα 1ἴ5 πποδαηη655 ἘΠγοθρἢ- 

2] οἷξσΠ. [ΠΕ σοπογϑίϊοῃϑ οἵ {πε νοῦ. ΑΑπά [Ίπη {πε ἰουτίεεηίῃ Ἰαδῆος Μειβιιβεῖαῃ ἰοοῖκ υπίο ΠἰΠΊ5Ε] 652 Α.}ι. 
ἃ Ὑ]ΐε, Εαπᾶ τῃε ἀδιυσῃίογ οἵ ᾿Α Ζυῖδ!, τῆς ἀδυρπέεγ οἵ μῖ5 Γαι ποτ Ὀγοίμθγ, ἰπ {πῸ {Πϊγὰ ννεεῖς, ἰη [ῃς 

28 ἢτϑί γεαΐ οἵ {ῃϊ5 νοεῖς, Δηα Πα Βεραΐ ἃ 8οηὴ ἀπά οα]Π]εα Πα πᾶπια 1 ἀπιθοῆ. Απά ἰπ ἴῃς Ἀἰεεπίῃ 1οτ--Ἴ ΔΝ. 
71.0116ε 1η ἐπα {π|γὰ ΘΟ Γιἀπηεςῇ τοοῖς ἴο ΗἰπΊ56 ἃ να, Πα ΠΕΓ ΠαΠΊΕ ννὰβ Βόιξπὸϑ [Π6 ἀδαυρῇίεγ οὗ 
ΒᾶγακΚῊῚ, {πῈ ἀδαρῃίεγ οἵ 15 ἰαί μοι 5 Ὀγοίῃοι, δηα ἴῃ {Π15 ννεαῖκ 5ὴ6 Ῥαγα ΠἰπΊ ἃ 50η δηά ἢε οδ]]βα ἢϊ5 
Πάσης ΝΟβῇ, βαγίηρ, ΤῊΪ5 οηα Ψν1}] σοπηίοτέ πιεὲ ἴοσ πὶν ἴγοιθ]ς πη 411] τὴν νοῦ, ἀπά οσ {πΠῸ στουπηά 

29 ΜΗΪΟἢ {πε Τιοτά δίῃ ουγοεά. Απά αἱ {πε οἷοβε οἵ {πε πἰπείξεηίῃ 110 11ες, η΄ {Π6. βανεπίῃ νεεῖκς ἴῃ 930 4... 
1ΠεῈ βιχίῃ γεαΐ ἐπεγεοῦ, Αἀδπὶ αϊςά, ἀπά 411 ἢῖ5 ϑοῇβ θυτίςα Πίπι ἴῃ ἐπα ἰαπα οἵ Πῖ5 ογεαίίοη, απ ἢα 

30 τννὰβ ἔπε ἢτγϑε ἰο ΡῈ θυγαα ἴῃ {Πα φαγί. Απαᾶ πε ἰδοκεα βενεηΐν γεαῖβ οἵ οἠξ {ποιιϑαηα γεαῦϑ; ἰοῦ. 
ΟΠ6 ἰποιιβαπαῖ νεδῖβ ἅΓῈ 85 οπα ἦν ἴῃ ἐπε ἰςϑιίπηοην οἵ ἴῃς ἤδανεηβ δηα ἐπεγαίογε νγὰβ 1 υνυγτεη 
ςοποογηίηρ {πε τες οἵ Κπον]εάρε : “Οη {πε ἄαν {πΠαΐ γε εαΐ ἐπεγεοῦ γε 514}] ἀϊ6. Ἐδγ {Π15 γεάβοῇ πο 

31 (14 ποΐ σοπιρίείε {ῃς γεαῖβ οἵ [15 ἄδν; ἴογ ἢς ἀϊεά ἀυτγίηρ [ἴ., Δ,ΙΈ {ΠῸ οἷοβε οἵ [Π15 1.0 1|6α (ὐαίη ννὰ5 
ΚΙΠΕα αἴζεγ Ὠϊπὶ ἴῃ {πε ϑαπηα γεαῦ ; ἴογ ἢἰ5 ποιιβε [6]] προῃ Πἰπὶ ἀηα ες αϊεα 1η {Π6 πηϊαβὲ οἵ ἢϊ5 ἤοιιβ6, 
Δη4 ΠΕ ννὰ5 Κι]ςα Ὀν 1ἴ5 βίοπεϑ ; ἴογ νυν ἢ ἃ βίοης πε πα Κις ΑΒΕ], απα Ὀν ἃ βίοηε νγὰ5 ἢε Κι!]6α ἴῃ 

32 Υἱρῃϊΐθοιιβ πασπιθηΐ. ΕῸΓ [ἢ 15 Γεαβϑοη 1ἴ νναὰ5 ογάδιπεά οἡ ἴπεῈ πεανεηὶν ἰδΌ]εῖβ : “ΜΠ {Πα ᾿ἰπϑίγιι- 
τηεηΐ νυ νυν Ιοἢ ἃ πηδηῃ ΚΙ115 15 πείρῃθοιυγ ἢ [ΠῈ ϑαπια 50.411} πε θὲ ΚΙΠΠεα ; αἰζεγ ἐπε τηδηποῖ {Παΐ 

33 ἢ6 νομππααεα Πίπι, 1π {Κα πηδηπει 584]] ἴμεν. ἄεδὶ] νι Πίπι.᾿ Απά [Ιη {πε ὑγεπίγ- -ΠΠἢ 7100 11ε6 Νοδῇ 12ορ Δ.ν. 
ἴοοῖς ἴο Πἰπηβεὶ ἃ νυ]ίε, απ ἢεῖ παπιὲ νγὰβ ᾿᾿ὑπηζᾶτγᾶ, [ῃ6 ἀδυρῃίεγ οἵ ΚάΚΕ Εἰ, τπς ἀδιρῃξεγ οἵ 5 
[αἰ Πατ᾿ 5 Ὀγοΐμογ, πὶ ἴῃς ἢτοὶ γεδι ἴῃ {π6 Πέἢ νεεῖϊκ: δπα 1η ἴῃς {π|γὰ γεαῦ ἐμοιθοῦ 5ῃς θᾶγε ὮΪΠΥ 1207 Α."Ἱ. 
ΘΠ ΕπΊ, ἴῃ ἴῃς ΠΗ γεᾶγ {πεγεοῦ 5η6 Ραΐς ἢϊπὶ Ηαπὶ, δηά ἴῃ {πε ἢγϑέ γεαῦ ἴῃ {πε βἰχίῃ ψεεὶς 5η6 ῬδῖῈ 1209 Δ... 
ΠΙπΊ Δ ΡΠείῃ. 1212 Δ.}. 

21, 22. Ἀείεσ ἴΟ 1 Επη. Χῖ-ΧΝῚ, ΧΧΙΪ- ΧΧΧΥῚ, 
23. Ῥοϊηΐβ ἴο ἰγϑάϊτίοη Κα {πὶ αἱ θδβεῈ οὗ 1 ἢ. Ιχχ. Εποοῦ 5 Παδάνθηϊν δοῦρα ΠΕΙῸ ἃ5 ἰῇ 2 Επη. χχ!]]. 1-3. 

(ΕἸ ἀἸΞΟῚ ἘΠ: ΧΙ. 3; 2 [ἢ΄ ΧΙ. 13; 11. 2: ΙΣῖν. δ. 
αεγάρῃ οἵ Εάβῃ, 5 ἴἢ 1: Επ. Ιχχ. 1-3; 2 Επ. ᾿ἰχν]]. 2 

24. ((. 2 Επ. χχχίν. 3; Ταβί. ΝΆΡΒ. 4. 
25. φίέαΐ7 σοΥταρὶ ἴοΥ φεέξαγέ, “ Ξυγεεῖ ϑρὶςβϑβ.᾽ (Οἱ, Εχοά. χχχ. 7. 
26. ΕουΓ ΔΡοάεϑβ οὗ (σοᾶ οῃ βαγίῃ. “Μοιηίαϊηῃ οὗ {πε Εαδϑί", υποϑυίδϊῃ ; εἰ ποσ Μοιηΐ Ἐρηγαίπι (Καροροτί, ΖΦ 6, 

χὶ. 730-33, ΠΡ] γπρ Θϑιηδιδη δας ΠΟΥ ἢ ]Ρ) ΟΥ̓ ΓῸΡΑΥ Οἢ Αταταῖ (Αδηεοβ, ΡΡ- 505-6): οἵ πιουπὶ ἅἃῦονα Εάβξφη ὙΠοτα 
Βετῃ165 }να (1 2226 δολαέΐξἠδλε, (ονι,ῆιοί οὐ Α΄ ἀαηι αι ἔνε, ἃις.}; οὐ “ττοηβ οἵ ἀοά’ ἴπ τ Επ. χν!ῖ. 6, ΧΧΊΠ]. 1, ΧΧΧΙΪ. 1. 

27. [ΔΊ Πογ'β ὑγοΐμπεσ. Επηθηαδά 85 ἴῃ ἰν. 15. 
28. (ῇ. ἀεπ. ν. 29. ὃ Νοδῇ Ῥοση ἴῃ 707 5 ϑ8π|. (ἤτοῃ. ὍὴΠα δχρδπδίίοῃ οἵ Νοδἢ᾽ 5 ὩδΔ11η6 5 ᾿π ἢ εἰδθογαίεα ἴῃ 

7Άβμᾶν 13; Βεῖ. ἈΔΡΡ. 25. 
20. (ΣΤ. 32. 
30. οπ6 ἰποιιβαηᾶ γεαγβ... οὴς ἄβυ. 2 Ρεῖ. ||]. ὃ; Ερ. Βάδγη. χν; 2 Εη. χχχῆὶ; Ταδβέϊη, 7244. ς. Ζγγλ. Ἰχχχὶ, 

«Πα 1, Δοϊαηΐ, 7715 72 {1τ22}2071. νὶ]. 14. 
Οη {πε ἄδυ, ἄς. (ε. ἄδη. 1ϊ. 17. 

31-2. ΤΝο Ἰερεηάβ εχιϑίὶ οἵ (αϊη5 ἀβαῖΐῃ, Τῇϊβ 15 {π6 ΘΔΙ]1ΕΥ, φαοίεα ἴῃ 5 ΎΠ6Ε]]. 1. 19; (εάγεη. 1. 16. ἂν οὗ εχδςι 
χειτ θα !οη. Θηέογοβα Ὀγ ( αἰηἢβ ἕδϊε ; οἴ, Εχοά, χχὶ. 24; [,εν. χχῖν. 19. Βεεῦ βϑᾶὺ8 [ἢ15 ἰδιν νγὰβ ππκηονη ἴο ἰσϑα 08] 
Ταάείϑηη ἴῃ οᾶ565 οὗ πχυτάογ; Ρὰΐ ςΕ, 2 Μᾶος. ν. 10, χν. 32. [τ τεδοῆθ5 τῆς 1464] ἴῃ (Δ!]. νὶ. 7; (Ο]. 111. 25. Δη4 (οϑρεὶ 
ράΓΔ165 οὗ " Πῖνεβ δηά [,Ἀζατιβ᾽ ἀπά " τὐπίοτρινίησ Ὀεθιοτ᾽. ΤῊΣ Ἰαἴογ Ιερεηα τηᾶΚα5 1 ἀπ Ἐς ἢ 514Υ (δίῃ. 

33. 5.61) ΤΕ 4}}Υ οἱ ἀεβϑὶ ἴῃ (βῃ. χ. 21 : 50 Ψαϊρ., ϑδηῃ. 69 ὁ. 

19 (ὃ Ὁ) 



ΤΗΒΘΘΟΚΊΎΘΕ ΒΕ ΞΕΘ: 25 

71ε ανιρεῖς ο7 Ονα γ»ιανν} 116 ἀαιρλίονς οὙ τποη, τ. (ογγηβέϊονι οΥ αἱ εγφαίϊοτι, 2--3. “Ῥηριῖς ηηοη οΥ 

ἐλὲ γαϊδοιι ανιρεὶς ἀνα {πεῖν οὐ γοη, 4ποα. Ζημαί γμαρηιοη αγιγιοτπτισεαῖ, 9 ὁ-τό. 22α} οὗ “Ἵ1τ0π- 

γ,167ι1, 17--ι8. 716 ἀἰσίμσε γ)ογοἴοία, ΛΙοαλ διεας ἐΐε γῇ, 1.16 ασίμρσο, το--25. ((Ε, ἀεη. νἱ-- νη. 

19.) 

δι Απᾷ ἰϊ ςἄπιο ἴο Ρᾶ85 Πθη {πὸ σΠ γα π οἵ πηεη ὈῬεραπ ἴο τη] τρὶν οἡ {πε ἔαςς οἵ {πε εἀγίῃ 

σι 

πὰ ἀαιρῃέοιβ ννοῦε θούπ ὑπίο {Παπι, {παΐ τΠῸ δῆρο]5 οἵ (οά 58δνν 1Πεπὶ οἡ ἃ ζεγίδίη γεαγ οἵ 115 
αθηες, τπαξ πεν ὑγεγα θθδιεῖ] ἕο ἸοΟκ ἀροη; δηά {πᾶν ἴοοκ {πεπΊβεϊνεβ γίνε 8 οὐ 4}} ψῇοπι ἔπεα νῪ 

2 οβοβθ, δἃπ4 πον Ὀᾶγα ππΐο ἐπεπὶ 50η5 ἂπὰ {πεν νγεῦε ρίαηίβι Ὶ᾿ἀπα ]δνν]εββῆεββ ἱπογεαβεά οἡ πε 
φαγί απά δ] ἤθϑῃ Ἴοογγιυρίεα [15 νναν, αἰϊκε πιεη δηά σδίς]ε ἀπα Ῥεαβίβ δπα Ὀϊγάβ δηα δνεγυτπίηρ {Πδΐ 
ΑἸ Κ5 οἡ ἴππ φαγί ---α}}] οἵ {Ππδπὶ σοτγιρίεα {πεῖν ννὰγ8. δπηα {πεῖν ογάδγβ, δηα πεν θερδη ἴο ἄδνοιγ 
ΘΔΟἢ οἴου, απ ᾿ανν] 55Πη655 ἱπογεαϑεα οἡ {πε δαυἢ ἀπά ἐνοῖν ἱπιαρίπαίίοη οἵ {πε τπουρηῖϑ οἵ 411 πηεη 

3 (ν45) ἐπὺ5 ον] σοπίίπαα!]ν. Απᾶ ἀοά Ἰοοκεά προ ἰῃς εαγίῃ, ἀπ ῬεποΙα 1 ννὰ5 σογγυρί, 4Ππ4 8]] 
βεβἢ Παᾶ σοτγγυρίεα [5 ογάεδιβ, δηα 411 1ῃαΐ ννεῦε προ {π6 βαγῖῃ Ππαᾶ τυγουρῃξ 411 τηϑηπογ οὗ ον! 

4 θεΐογε Ηἰβ εγεβ. Απὰᾶ Ηε αϊ4 {παΐ Ης νουἹά ἀεβϑίγου πιᾶῃ πα 411] ἤβϑῃ ὑροη 1ῃς6 ἴδοα οἵ {Π6 εαγίῃ 
. 6 νῆϊοῃ Ηδ Παά οτεαίεα. Βιὲ Νοδὴ [οιυπά ρσύαος Ὀεΐοτε ἴῃς εγεβ οἵ {πε Τογά, Απάᾶ αραΐϊηβε [ῃς 

ΔΏσο]5 Ποπὶ Ηδ Παα 5επξ προπ {πῸ βαγίῃ, Ηδς ννὰβ εχοθεάϊηρ])ν νγοΐῃ, ἀπά Ηξ βρᾶνε σοτηπιδηαπηοηΐ 
ἴο τοοῖ {ῃεπὶ οἷ οὗὨ 411 ἐπεὶγ ἀοπιιπίοη, απὰ Ηες Ρδάε τι5 ἴο Ὀἰπα δεπὶ ἴῃ {πε ἀερίἢ5 οἵ πε εαγίῃ, δηά 

7 ὈεδοΪά {παν τε θουπά ἰπ {πε πηϊάϑὲ οἵ {Πεπὶ, απα ἀγα (Κερί) βεαραγαῖθβ. ἈΑπὰ δραϊηϑβί {Πε1Γ 50η5 ννεηΐ 
[οσῖἢ ἃ σοπιπηαηά ἔγοπι Ὀοίογε Η!5 ἴδςε {παΐ {πεν σπου] θε ϑπλἰττεη ἢ {πε βινογά, ἀπα ΒΕ γεπιονεά 

8 ΠῸΠῚ ἀπάογ ἤεανεη. Απα Ηε βα!ά "Μῦν 5ρίτἰΐ 584}}] ποῖ αἰνναγϑβ ἀρ] οη πιδῃ ; ἴογ {πεν 4150 αε ἤξϑῃ 
9 πᾷ {πεῖν ἄδγνϑ 5841] θὲ οπε Πιιπατεά δηά ἰννεπῖν γεαῦβ᾽. ἈΑπᾶ Ηδ βεηΐ Ηἰ5 ϑυνογά ἰπΐο {Ποῖγ τηϊῆϑὲ 
τπαΐ εὰ ἢ 5Ποι]α 51 Ὁ ἴ5 πείσῃθοιγ, ἀπ ὙΠΕΥ͂ Ρεσδη ἴὸ 5]4ν ες οἵἴμεγ {{Π] {ΠῸν 41] [6]}] Ὀν {πε ϑυνογά 

19 ἃπα ννεγε ἀεϑίγογεα ἔγοπὶ {πῸ εαγίῃ. Απά {ῃεῖν ἰδίμεῖβ ννεῦε νυν] π65565 (οἵ ἐμεῖγ ἡ δβίγιςσε οη), ἀπά 
αἰτοῦ {Π|5 {πεν ννοῦα θοιιηά ἴῃ {πε ἀερίῃ5 οὗ ἐπε εαγίῃ ἰοῦ ἐνεῦ, υπ|1] {πῈ ἀδν οἵ πε σγεαῖ σοπάεπηηδ- 
τ΄οη, Πδη 1πασπηεηΐ 15 Ἐχεοιῖεα οἡ 411] ἴῃοβε ννῆο ἤάᾶνε σογγιρίεα {πεῖγ ννὰν8 ἀηα {πεῖ νου Ρείογε 

ΓΙ ες Τοτά. Απα Ηε Τάἀεϑίγουεατ 411 ἔγοπι {Πεῖγ ρΙαςαβ, απ ἴΠπεγα ὕνναϑ7] ποῖ [εἰ οπε οὗ πεπὶ ννῃοπὶ 
12 ες ᾿πασεα ποῖ δοοογαϊηρ ἴο 411 {Πεῖγ νυν κεάμεθθ Απα Πα {πηδαε [ογ 411 15 ννοῦκβ ἃ πεν δηά 

τσ μίεοιιβ παίιγα, 580 {παΐ {πεν 5ῃοι]ά ποῖ δίῃ ἴῃ {Πεὶγ νμοΪα παΐυγα ἴοσ ἄνεσ, ὈιῈ 5ῃου]α ΒΕ. 81] 
13 τΙρῃξεοι5 βοῇ ἴῃ 15 Κιπα αἰνναν. Απά {πε Ἰπάρσπηεηΐ οὗ 41}} 15 ογά δ πεα δηᾶ νυυιτετ οη ἐπε πεάνεηὶν 

14] εῖϑ ἴη στὶρῃίεοιιβηθββθ--- Ἔἐνεη ({πε Ἰπασπηεηΐ οἱ) 411 ννῆο ἀερατγί ἔτοπῇ {πῸ ρδίῇῃ νυν! ἢ 15 ογάαϊπεα ἔογ 
1Π6πὶ ἴο νναὶκ ἰἴπ ; απὰ [{ πεν νναὶκ ποΐῖ ἐπεγείη, Ἰμαρπηεηΐ 5 νυγτεη ἄόννη ἴογ Ἔνεῖν ογεαΐαγα δπά 

14 ἰοῦ Ἔνεῦν Κιπά. Απά {ποτὰ ἰ5 ποϊῃίησ ἴῃ Πεάνεη οὐ οὐ δδγίῃ, οἵ πη Πρ οὐ 'ἴπ ἄδγκηδϑβ, οὐ ἰπ 5160] 
οὐ 1ἢὴ {ῃε ἀερίῃ, οὔ ἴῃ ἴπε ρίαςε οἵ ἀδγκηῆθββ ( ΠΙΟἢ 15 ποῖ Ἰπαρσεά); δῃηα 8}1] {πεῖὶσ ᾿πασπηεηΐβ τα 

15 οὐδ! πε δηά νυυϊτεη ἀπὰ εηρτγανεά. [Ι͂ἢ τερατὰ ἴο 41} Ηδς ψ}} πάρε, {πε ργεαΐ δοοογάϊησ ἴο ἢΪ5 
τ6 ϑ,γαΐηεββ, Δη4 [πε 5Π14}} δοσογαϊηρ ο ἢ15 5Π14|1η 655, ἀηα εαοῇ δοσογάϊηρ ἴο ἢΠἰ5 νναν.:Ἑ Απάᾶ Ηε ἰ5 ποί 

ΟΠ6 ΨὮΏΟ Μν}}} τεραγὰ {ες ρεΐβοη (οἵ δΔην), ποῦ ἰ5 Ηε οἣε ψ»ῆὴο Μ}}}} τεςεῖνε οἱ [ί5, 1 Ηε βὰν παΐ Ηε νν}} 
Ἔχεουΐς Ἰυπασπιαηΐ οἡ Θδοῇ : ἴΓ οὔε σάνε ἐνογυίίηρ {παΐ ἰδ οἡ πε εαγίῃ, Ηξ ψ1}} ποῖ τεσαγὰ {πε 

17 β1 5 ογ πε ρεύβοη (οἵ δην), ποῦ δοσερί δηγτῃίηρ δὲ Πῖ5. Παπά5, ίογ Ηδς ἴ5 ἃ τρῃίβουβ [πᾶρε. [Απά 
οἵ τῆς σῃ!]άγεη οἵ [5γα 6] 1 ἢὰ5. θεδεη υυγιτεη απ ογάαϊηεά : {Πᾶν τὰγῃ ἴο Ηἰπὶ ἰπ τἰρμξεοιιβηθϑϑ, 

18 Ηδ Ψ}}}] ἐογρῖνα 41} {πεῖν ἰγαηδοσεϑϑίοηβ ἀπ ραγάοη 4}1 {πεὶγ δἰπβ. [Ὲ 5 νυγιἐεη δηὰ ογάαϊπεα ἐπαΐ 
το Ηξς Ψ1Π] 5πονν πηεγον ἴο 411 ψνῆο τὰγη ἔγοπι 411 {Πεὶγ σα] οησα βοῇ γε. Απά 858 ἴογ 811} ἴποβε ᾿νῃο 

Τςογγαρίεα {ΠΕῚγ ννὰν8 ἀπ {πεῖν ποιρηῖ5 θείογε ἴῃς ἤοοα, πὸ πηδη᾽5 ρεϑοη ννὰ5 δοςερίεα βᾶνε ἰμαξ οἵ 
ΝοΔἢ δοπα ; ἴου Πῖβ ρείβοῃ γνὰβ δοσςερίεα ἰπ θεμδ] οὗ Πΐ5 βοῆ8, νῇοπι (604) βανεά ἔγοπι {πῈ νναΐειϑ 
οἵ 1πεῈ βοοά οη ἢΐ5 δοσοιιηΐ τἴο ἢ15 Πδαγί ννὰβ5 τἱρῃξεοιιβ ἴπ 411 ἢ15. ννᾶυϑ, δοσογάϊηρ 45 [{ τννὰ5 σοπη- 

20 πηηα64 τεραγάϊηρ ΗΠ), ἀπ πε Πμαὰ ποῖ ἀερατίεα ἔγοπὶ δυρῃξ {παΐ ννὰβ ογάδαίηεα ἴογ πὶ Απά {πὰ 
Τογὰ βαἱα τπαὶ ἢς τνου]ὰ ἀεβῖγον νον τηϊπρ ννῃΪο ἢ νὰ ἀροπ ἴπῸ εατγίῃ, θοῖῃ πηθη απ οδίί]ε, απὰ 

21 θεαβίβ, απ ἔον]β οἵ {πε αἷγ, απὰ {παΐ ννῃῖοῃ πιονεῖῃ οα {πῸ βατῃ. Απά Ηες Ἴοπιπηιαπάεα Νοδῃ ἴο 
22 τῇδε Πῖπη δ αἵῖκ, {παΐ ἢς πιὶρῃΐ σανα ΠΙΠΊ56}Γ ἔγοπι (ἢ νναΐεγβ οἵ ἔπε Ποοά. Απά Νοδὴ πιαάε ἐπμε 

ΑΥΚ ἴῃ 411 γεϑρθοῖβ ἃ5 Ης ςοπιπιαπαςβά Πίτῃ, ἰπ ἴῃς ἐννεπν -βαν πίῃ [0 |1εα οὗ γεαγβ, ἰπ ἐπ ΠΗ υνεεῖς 1307 

Ν. Ῥαγδ]1εὶ ἴο ὕβῃ. νἱ--ν1]. 19. ΟΙ 1 Ἐπ. νὶ. 1, 2, νἱΐ. 5, χ. 12, ἰχχχῖχ. 3. 
3. τουΡΪ 811] τηβηΠογ οὗ αν]. ὅ:εε Ετηϊορὶς ἰοχιί. 
4. ἴεί Ης νοιυ]Ἱᾶ, ἄς. 8ο Μ55. δε. 
11-12. (οττυρίίοη οὗ ἴθηβε ρτόθδ]Ὲ 'ῃ Ηεῦτεν ; {Ππ6 “πεν ογοϑιϊοη ἰ5 511} ἴῃ τμ6 ζαΐυγο. 
16. Οὗ Ἰλδμξ, χ, 17... 2 ΟΠ σΟῦ, χίχ. 7. 
17-18, Ιηϊεγροϊδίβα, οὐ ᾿γαηβροβθὰ [τοτὴ χχχίν. 18-10. 
18, Τῆς )»ὰγ οὗ Αἰοπεπιεηΐ Ὀ]οί5 ουζ 8}} 5ἷηϑ5 ἔοσ τῇς ἔγυὶν ρβηϊΐθηϊ (ςοπίγαγυ ἴὸ [(δν. χνὶ. 21; Ὑόπια νἱϊὶ. 9). 
19. (ῇ. (ξεη. χν!, 23-32. 
23. Ἀρφδὰ “ τινεηῖν -ϑενεηῖῃ᾿ ῸΓ "νει γ-ϑεςοηά᾽, 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟἿ ΤΌΟΒΙΓΕΕΘ ὅ. 23---0ΞΣΚΑ»᾽ρ τὸ 

[πη 1Π6 βεοοηά πιοπίῃ, οἡ {μ6 πεῖν πηοοη οἵ {πε βεοοηα τηοηῖῃ, {1 ἐπε δι χίεεπηίῃ ; δηά 6 επίεγεά, δηὰ 
411 τμδὲ ννεὲ Ὀγοισῃξ ἴο Πίπι, ᾿πίο {πε αὐ, ἀπ {πε 1 ογὰ οἱ οϑαα [1 ἔγοπι σπου οἡ ἴῃς βενεηΐεεηίῃ 

ἐνεηϊηρ. 
24. Ι᾿Απά τε Τιογά ορεπεά βενεη Ποοά-σαΐεβ οἵ ἤξανεῃ, 

Απά τπε πιοιίῃ5 οἵ {πε ἰοιιπίαϊπβ οἵ {πε στγεδξ ἄξερ, βδενβῆ πιοιίῃϑβ 1η ΠαπΊ ΕΓ. 
259. Απά!τἢε Ποοά-σαΐε5 θεσϑη ἴο ροιιγΓ ἀοννῃ νναίεγ ἔτοπὶ πε πεάνθη ἰοτίν ἄδγν8 δη4 ἰογίν πἱσῃϊϑ, 

Απά {πε ουπίφϊη5 οἵ πε ἄδερ αἷϑο βδεηΐ ὉΡ νναΐειϑβ, 1πΠ|1] [Π6 ννῇο]α νου] ννὰ5 [α]] οἵ νναΐεῦ. 
266 Απά {πε νναίεγϑ ἱπούεαϑεα προη πε βαυίῃ: 

ΕἸζεεη οα15 ἀ1ἃ της νναίειϑ γίϑε ἀῦονα 41} [πΠ6 ἢΙρἢ πχομηΐαίη5, 
Απά {πε «τῇς ννὰβ5 {0 πρ ἀῦονβε {πε βαγίῃ, 
Απὰά [1 τπονεά προ ἴπε ίαοε οὗ {πε νναΐεΊϑ. 

τς 27 Απᾶ [δε νναΐεγ ργϑνδι!εα οὐ {πς ίαςε οἵ {πε δύ ἤνε τηοηΐῃ5---οὴα Πυπάγεα δηα Πἔν ἀἀγ5. 
28, 29 Απά {Π6 δὐῖκ νεπί δπα τεϑίεα οἡ {πε ἴορ οἵ Τι|θᾶτ, οπε οἵ {πε πιοιιηΐαῖπ5 οἵ Ατὐαγαῖ. Απά (οη {Π6 

Πανν Π]00Πη) πη {πε ἰουτίῃ τποπίῃ {πε ἰοιιηίαϊη5 οἵ {πε σγεδΐ ἄβερ ννεΐξ οἱοβεά δηα {πε Ποοά- αίββ οἵ 
Πεάανεη ψνεῖα γεϑίγαϊ πε ; ἀπά οπ ἴῃς πεν πιοοη οἵ [πε βϑενθηΐῃ πηοηΐῃ 411 ἴῃ πηοὰῖῃ5 οἵ [Π6 αῦγ 5565 

30 οἵ {πε βαγίῃ ννεγε ορεῃεά, δπα ἴῃε ννείεγ θεσϑὴ ἴο ἀδβϑοβηα ἰηΐο {πε ἄξερ θεῖον. Ἀπᾶ οἡη πε πεν 
τηοοῃ οὗ {πΠ6 τεπίῃ τηοπίῃ πε ἴορ5 οἵ {πε πιοιιηΐαίη5. ὑνεῦε 5εθη, απ οἡ {πε παν ποοη οἱ {πε ἢτγϑί 

31 τηοηῖῇ {ῃς εαλῖῃ Ὀεοδαπηε νίϑῖθ] 6. Απάᾶ {πε νναΐεγβ ἀἰβαρρθαγεα ἔτοπὶ ἀῦονε {Π6 βἀγίῃ τη {πε ΠῚ 
γε ἴῃ {πε βενεπίῃ νεῖ ἐπεγεοῦ, ἀηα οἡ {πε βενεπίθεητῃ ἀδν ἴῃ {ΠΕ βεοοηα πιοηῖῃ {πε βαγίῃ ννὰβ ἀτγυ. 

32 Απά οἡ {Πε ννεπίν -ϑενεηῖῃ {πεγεοῦ με ορεπεα {πὲ αὐ, ἀηα 56ηξ [γί ἴγογῃ τ Ὀεαϑίβ, απ σδίι]ε, πὰ 
ὈϊΓά5, ἀπ6] ανεγν πηονίηρ [Πϊηρ. 

σφογίδες 7 ΜΝοαλ, τ 5 (εἴ. (ξεη. ν[]]. 2ο--2). (ὐοαῖ 5 εουεηαηεί τοί Νοαλ, φαΐίγο ο7 δίοοα γογότἼααεη, 
4-ιοὸ (οἴ. ἀεη. ἰχ. 1-17). “77οτος ὀϊαίαίογε το γόγσιν ἐλῖς ἑατυ ἀρσαϊηδΐ {δε φαΐζηρ 97} ὀίοοα, 11--τ4. 
δοτο σε ἦγι 116 εἰομεῖς 707 ἃ οἴρηι,15. τό. “ρακί οΥ τυρρῖς 275 11{π1φα], Ζϊδίονγ ο7 115 οὗ5θ7 υᾶηοο, 17--2.. 
Ζπ ραςίς ο7 ἐδε γιστο 7200715, 253-.-8ὃ. {)ηυϊδίογι ὁ 116 γεαν 1γι10 464. ἄα75, 29-- 53. 

Θ'. ΑΔπά οη {πε πὸν πιοοη οἵ {πε ἰπἰγα πποπίῃ πὲ ψψεπὶ ἔογίῃ ἴτοτη {πὸ αὐῖς, ἀπ θα}]ΠῈ ἀπ δ]ΐαγ οα 
2 ἴῃαΐ τποιπίαϊη. πα πα τηδάε αἰοποιηεηΐ ἴογ πε θαγίῃ, απ ἴοοκ ἃ Κια απαᾶ γτηδάε δἰοηεπγεηΐ ὈῪ 15 

ὉΙ]οΟΩ͂ ἴοτ 811} τπε σα] οἵ της βαγίῃ ; [οσγ δνεγνιπίηρ {παὶ Πα θεθη οἡ ἴἃ Πα Ὀβϑεη ἀεβίτον εα, ϑᾶνα 
3 ἴῃοϑε {παΐ νγεῦα ἴῃ τῃς δὐκ νι Νοαῃ. Δπα ἢε ρ]αςεα {Πε δε ἐμεγεοῦ οη {ΠῸ αἰΐαγ, απ με ἴοοκ δη 
ΟΧ, ἃη ἃ ροδῖ, αηὰ ἃ 5ῃξερ δῃὰ [Κιίάβ, απαὶ ϑα]ξ, ἀπ ἃ ἐυγί]ε- ἄονε, ἀηα ἐπε γοιηρ οἵ ἃ ἄονβ, ἀη4 
ΡΙαςεα ἃ Ριτγπί βδογῆςε οἡ ἴῃς δ]ΐαγ, ἀπά ροιιγεά {πεύθοη δη οἴϊεγί προ πηϊησ] εα νυ] ἢ ΟἹ], απ ΞρτηΚ]εὰ 
γΙης Πα οἴγεννεα {τΓαηκίποεηβα ονοῦ Ἐνογντῃησ, Δη4 σαιιϑεα ἃ σΟΟαΪν βανουγ ἴο ἃγῖ5ε, ϑοσθρίβθ!α Ὀείογε 

Αἴῃε Τιοτά. Απά ἐπε [νοτγὰ 5πηεὶῖ ἴῃς σοοαϊν βανοιῖτγ, απ Ηδ τηδάς ἃ σονεπαηΐ ΜΙ ΠΙπΊ {Πδξ {Πετα 
5Που]ἃ ποΐ Ὀ6 δῃν πΊογα ἃ Ηοοά ἴο ἀεϑβίγου {πε εαγίῃ ; {πδΐ 411} {πε ἀδὰνϑ οἵ {Πς βαγίῃ βεεά-επηε δηά 
Βαγνεϑί 5ῃοι!α πονεῖ ἐξαβα ; οοἱ δηὰ ᾿εαΐ, ἀηα ϑιιπηπΊοῦ δηα υνἱπίοσγ, δηα αν ἀηα πἰρῃΐ 5Που]4 ποῖ 

5 Ομδηρα {Πεῖγ ογάθυ, ΠΟΥ οεβ8ε ἴοσ Ἔνεῦ. “Ἂπά νγοιι, ᾿ἰπούδαϑθε γε δπα στη] ρὶν προ {πε δαυίῃ, 8η4 
Ῥεσοιης τηΔηΥ ἀροη ἴΐ, ἀηα Ῥὲ 4 Ὀ]εϑβϑίησ ἀροη 1. Τῆα ἔξαγ οἵ γοιι δἀῃηα ἴπΠ6 αἀτεδά οἵ γοι 1 ψ}}} 

6 ἰηϑρίγε ἴῃ Ἐνεγυτπίησ {Παξ 15 οα δα δηα ἴῃ {Πε 5εαὰ. Απαᾶ Ῥεῃο]α 1 Πᾶνε σίνεη πηΐο νΟΙ 41] θεαϑίϑ, 
Δ η4 81] ννἱηρεα {Πΐπηρ5, ἀπ ἐνεγυ τ ῃίηρ [πὲ πηονε5 οἡ {πε εαγίῃ, αηα {Π6 ἤ8ἢ ἴῃ ἴῃς νναΐδϑίϑ, δπΠ4 4]]} 

ἡ Ἰῃηρϑ ίογ ἰοοά ; 45 {πε σε Πεῦρ5, 1 ἢᾶνε βρίνε γοι 411] {πίηρϑ ἴο εα. Ῥεῖ ἤδβϑῃ, νυ! {πὲ [16 
τπεγθοῦ, νν ἢ με Ὀ]οΟά, γε 5141] ποῖ εδὲ ; (οῦ {δε {{{π οὗ 411 ἤεϑῃ 15 1η {πε ὈΪοοά, ἰδθϑὲ γουγ δἱοοά οἵ 

᾿ γοιυτγ]ίνεβ θὲ γεαυϊγεά. Αἱ {πε Παηά οἵ ἌἼνεῦν πδῃ, δὲ ἴπῈ παπα οἵ Ἔνεγν (θεαϑῖ) νν}}} 1 τεημῖγε {ΠῸ 
8 Ὀ]οοά οἵ παη. νποβο 5ῃεάάειῃ πηδη᾽β Ὀ]οοα ὈΥ πιᾶῇ 541] ἢϊ5 Ὀ]οοα Ὀὲ 5]6 ; [ογ ἴῃ πε ἱπηασὲ οἵ 

: 9, το (οὐ τηδής Ης τηδῃ. ΑἈπά γοιι, ἱπούξαϑε γε, δηα ται] Πρὶν οὐ {π6 δαγίῃ.Ὁ Απα Νοδῇ δηά ἢΐ5 505 

ι 

28. Τιᾶδθδϑτ, ἴῃ Αὐπιθηΐα (ϑαγςθ); τῃ6 Βαργ)οπίδη ΝΟδἢ τεϑίεα οὐ Μουης ΝΊΣΖίτ, ἴῃ 16 ΓΌΪᾺΡΙ οὗ τπΠῈ Αβϑυυίδῃ 
ἸΠΒΟΓΙΡΓΟΏ5. 

20. ἴαδῃ. νι}].2. ΘΕῚ ἘΠ. Ἰχχσὶχ. 7. 
30. ἀεη. νἱ!]. 5, 13. 
31. ΤΠ δασίῃ Ὀεσδπηα αστν Ἔχαοῖν Ομ6 Ὑ6ΑῚ αἰζευ ΝΟΔἢ δηίεγεα {Ππ6 ἀκ. [Ιῃ (δη. νι]. 14 1Π15. 15 οἡ {πΠ6 ἱψεηΐν- 

βενθῃΐῃ, ποῖ ἴῃ6 βενβηΐθθητῃ ἄαγ. [ἀσαταε5 ΓΧΧ Μ5. Ζ οη ἄξεη. ν]]. 14 ἀποῖεβ ρατί οἵ 31 Δηα 32: αἰ5ο ἴῃς ἀδίβ ἴῃ 
ΨΠ1-: 

ΝΙ. τ. (ῇ χῖν. 1, χὶῖν. 1 (ενεηΐβ οἢ 58Π16 ἀ4αϊθ). Βεσ. ΚδΌΡ. 34 ρἰδοβα Νοδῃ᾿ 5 δἰϊαῦ δ [βυ 58] 61. 
2. (. [δν. χνὶ!. 26: Νυμπη. χχχν. 33) θυΐϊ ἴῃ6γῪ ρῖνε πο εχᾶςΐ ρᾶϑγδ]]Ὲ]5. 
3. (θῇ. νἱ]]. 20, ἐχραῃαδα ὃν [μδν. 1]. 2, 5; Εχοά. χχίῖχ. 40. 

ΘΟσσρΡίαθθι 6, γῆ» α))67. ἴον ἰεχὶ δν αληοζ. 
4-7. ΘΟ 5 οονεηδηΐ ψιἢ Νοδῇ, ἃ5 ὕδη. ν]]], ἰχ. 
5. 6 δ Ὀ]οββίηρ [ΟΥ̓ “τα Ρ]Υ ᾿ ἴῃ (Εη. ἰχ. 7. 
ὩΡΟΏ. Τεχὶ μιά εξαία σοτταριὶ ἴοτ ζά᾽ οἰδἠά. 
190-14. Νοδῇ5 σονεηδηῖΐ 15 φοπιρ]εἴεα δηά οοπῆτμηεά ὈΥ ἴῃς Μοϑβαϊς ὁπε 'π βᾶῖη8 Ἰηοηῃ. (, Ἐχοά. χΙχ. 1. 

21 

23 ἴῃ {πε ΔΙ νεὰγ (οη {πΠεῸ πενν πιοοῃ οὗ ἐπε ἤγϑι "οπῃ). Απάὰ Πα εηίεγαά ἴῃ {πα ϑἰχίῃ (γεδη) {πεγεοΐ, τ 308 λ.ν. 

1309 Δ.Μ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΌΒΙΠΕΕΒ 6. τι--31 

Ἑνόγο παῖ {πὸ ν νου ποῖ οαΐ δὴν Ὀ]οοά ἐπαΐ ννὰ5 'ῃ δὴν ἤδβι, ἀπά ες πηδάβ ἃ οονεπαηΐ Ὀείογε {ΠπῸ 

ει Τιοτὰ αοά ἴογ ὄνεῦ [Ὠγουρῃουξ 411 [ΠῈ σεπογαῖίοπβ οἵ {πε βαγίῃ ἴπ {Π|5 τποπῖῃ. Ο 1Πϊ5 δοοοιηὲ Ης 

8ρακο ἴο ἴπες παῖ ἔβοιι 5ῃου]ἀ5ὲ ππακε ἃ οονοπαπί ΜΙ τπς σμΠ]ἄγεη οὐ [5γδ6] ἴῃ {Π15 πηοπίῃ ἀροη {πε 
τηουπίαϊπ νυ ἢ ἀπ οαἴῃ, απ {παξ ποῖ 5Που] 5: ϑργίηκὶς Β]οοά προπ {παπὶ θεσαῖιθα οἵ 41} {ΠῈ τνογάϑ8 

12 οἵ ἴῃς σονοπαπῖ, ννῃϊςἢ τῆς 1, ογὰ πιαᾶς ν ἢ ἘΠ πὶ ἔογ ενεσ. Απά {Π|15 τοϑιϊπλοην 15 νυ εη σοποεγηΐηρ 
γου {Ππαΐ νου 5 οι] ΟΡ βοῖνα ἰξ οοπείπαδ!]ν, 50 {Ππαΐ γοῦ 5Π οι] ποῖ δαὶ οἡ ΔηΥ ἀδνὺ δὴν δ]οοά οἵ Ὀεαϑβίβ 
ΟΥ̓ δἰγάς οὐ σαίε]ς ἀυτίηρσ 411 {ΠῸ ἄανϑ οἵ ἴῃς βαγίῃ, δπά {πε τηδη ΨῃῸ εαΐβ {πε Ὀ]οοά οἱ Ὀεαϑὲ οἵ οἵ 

οσαῖε!ς οὐ οὗ Ὀἰγάϑ ἀυγίησ 411 ἐῃς ἄαγνϑ οὗ {πε βαγίῃ, με δηὰ ἢἰ5 βεεα 5141] θῈ τοοϊβεα ουῦξ οἵ {πε ἰδπά. 

15 Απά 4ο {ποι σοπιπιαης {πε σὨΠ]Πἄγεη οὗ ἴϑγαθὶ ἴο βαΐ πὸ Ὀ]οοά, 80 {παΐ {Πεὶγ ΠαΠΊ65 δἀηα {πεῖν 5εεά 

τᾶν θς Βοίοτε ἴῃς Τιογά οὐγ οα σοπίϊηιια!]ν. Απά ἴογ {Π15 Ιὰνν ἴΠδγα 85. πὸ {ἰπ|ξ οἵ ἄαγϑ, ἴογ 1 15 
ίου. ὄνοῖ. Ὅῆον 5141} οὔβενε ἴῈ {πγουρσμοις {Πεῖγ σεπογαίίοηβ, 50 {παΐ {παν πᾶν σοπίίηπε 5ῈΡΡ]!- 
οσαἰΐησ οἡ γουν ΒΕ ΠΑΠΓ τ ῬΙοοα Ῥεΐογε Πα. αἰΐαγ: νεῖν ἀδνὺ ἀπά αἵ {πε {{π|6 οἵ πηογπίηρ δπὰ 
ἐνεηΐησ {πὸ ν᾿ 514] 5οεὶς Γογρίνεποϑβ οη γοῦγ ὈῈ ΠΑ] ρεγρείμδ!!ν Βείοτε {πε Γογὰ {πᾶΐ ἔπ ν πλὰν Κεαρ 

15 ἴ πὰ ποῖ μὲ τοοϊβα οιἕ. Απά ες σανε ἴο Νοδῇ δηᾶ ἢἰ5 5οῆ8 ἃ βίρῃ {πδξ ἔπεια 5ϑῃοι!α ποῖ ἀραίη 
τ6 θΕ ἃ ἤοοά οη {πε εαγτίῃ. Ηε εεῖ Ηἰ5 Ροιν 'ἴπ {πε οἱοιια [ογ ἃ βίρῃ οἵ ἴῃς εἴεγῃδὶ σονεηδηΐ ἰδέ {Πεγα 
1; 5ποι 4 ποΐ ἀραΐπ θὲ ἃ ἤοοά οἡ τῆς βαγίῃ ἴο ἀεβίγου ἰξ 411 [ῃς ἀδνϑ οἵ {πε εαγίῃ. ΕῸγ [Π15 γεάβοῃ 1 

ἰ5. ογάαϊπεα ἀδπα υυγτεπ οἡ {ΠῸ Ππϑάνεηὶν ἰδ ]εΐβ, [παΐ παν 5μου]α ςεἸερταίε {πε ἔβαϑέ οἵ ψεεῖκϑ 1η {ἢ 15 
18 πτοπίῃ οπὔοα ἃ γεδῦ, ἴο γεπεν {πῈ σονεπδπί ενεῖν γεαῖ. Απά {Π1|5 ΠΟΪς [εϑίϊναὶ ννὰβ σε] εργαΐβα ἴῃ 

Πδανεη Ποπὶ {πε ἀν οἵ ογεαϊίοη 611] ἔπε ἀδγνϑ οἵ Νοδῃ---ἰπνεηΐν-ϑῖχ 100 11665 ἀπά ἥνε ψνεεΚ8 οἵ ψνεδῦϑ : 
Δηα ΝΌΔΗ δηα 5 5οη58 οββεγνεα 1 [ογ βενεῆ 110 11665 ἀπ οπε ψεεκ οὗ ψεαῦβ, ἘΠ] της ἀδν οἵ Νοδῇ 5 
ἀφαίῃ, δηὰ ἔγοπι {πΠῸ ἂν οἵ Νοδἢ᾿ 5 ἀδβαίῃ ἢϊ5 5ϑοῆβ αἸά ἀὐνὰν νυ Ἱἢ (11) ΠῚ} ἘΠῈ ἄαγ8 οὗ ΑΌγαΠατη, αηὰ 

τ9 ἴπεν εαΐ θΙΪοοά. Βυὲ ΑΡτάπαπὶ οὈϑβεγνεά 1ἴ, ἀπ ἴβϑαᾶς 8η6] ἴδοοῦ δηά ἢί5 μι! άγεη ορϑεγνεα 1 ὑΡ ἴο 
τὴν ἄανϑ8, αηα ἴῃ ἢν ἄδν8 {πε σμι]άτγεη οὗ [5γ86] ἔογσοί 1{ ππ|1] γα σε] γαίεα τῈ ἀπεῖν οἡ 115 πηοιηΐζαίη. 

20 Απά 4ο μοι οσοπηπηδηα {πε οΠ]ἄτγεη οἵ ἴϑγαεὶ ἴο Ὄρβεγνε 1ῃϊ5 [εϑεϊναὶ ἴῃ 411 {Πεῖγ σεπογδίοηβ [οὺυ ἃ 
21 (οπηπηαηαπηεηξ πηΐο {Πεπὶ: οπα ἄαν ἴῃ {πε γεαγ ἴῃ {Π15 πποπίἢῃ {πεν 541] σε]εργαΐε ἘΠῈ ἰβϑεῖνα!. ἘῸγ 

1 15 πε ἰδαβί οὔ ννεεκβ δηα {πε ἔξαβδέ οἵ ἢγϑί ἔτ: [15 [δαϑὲ 15 ὑννοίο!α δηα οὗ ἃ ἀοιθ]ε παίατγα: 
22 Δοοοίαϊησ ἴο ννῆαξ 15 ννυγι πῇ δηα εησίανεη σοποεγηΐηρ [{, σα] Θργαΐα 1. Εὸγ 1 Πᾶνε νυιτεη ἴῃ {πε 

ὈοοΚ οἵ {πε ἢτϑὲ ἰανν, ἰπ {παΐ ΨῃΙοἢ 1 πᾶνε νυγττεη ἴοσγ πες, [παΐ ἔμποιῖι 5Πῃοι θὲ σα] γαῖα 1 ἴῃ 115 
Θ6Ά50Π, Οη6 ἦδΥ ἴῃ {πΠῸ γοαῖ, δηα 1 ἐχρ]αἰπεά ἴο {πες 115 βϑδογίῆοςβ [δὲ {Πς σμΠΠἄτεη οὗ 15.846] 5ῃου] 
ΓΕΠΊΕΤη ΒΕΓ δηα 5Ποι]α σα] ταῖς 1 [Ὠγουσῆοῦε {Πεῖγ σεπογαίίοηβ ἴῃ {Π|5 τηοηΐῃ, μα ἀδν 1ῃ ἜνεγΥ γεδί. 

23 Δπά οἡ ἴῃς πενν πιοοη οἵ πε ἢγϑὲ πηοηΐῃ, απα οἡ πε πεν πποοη οὗ {πε [ουτίῃ τποηΐῃ, ἀπα οἡ ἐπε 
Πενν τηοοῃ οὗ {ΠῸ βενεηίῃ πιοηίῃ, απὰ οὐ {πε πεν πιοοη οὗ ἐῃς ἰεπίῃ πιοπίῃ αὔε {πε ἄδνϑ5 οἱ γεπηειη- 
Ὀτγδηςε, αηα [ῃς ἄδγϑ οὗ [πες βεαβοηβ ἴῃ {ες ἴοιιγ αἰν]βϑίοηβ οἵ [με γεαι. ὍΠ6βε ἀὔε νυτιτίεη αηα ογἀδίπεα 

24 85 ἃ ἰ6ϑιπΊοην ἰοῦ ενεσ. Απαᾶ Νοδῇ ογάαϊπεα {πεπὶ ἔοσ Πἰπη561{ δ5 [εαϑίβ ἴογ {πε ρεπογδίοηϑβ ἴου ανοΐ, 
25 30 [Παΐ {πεν πᾶνε Ῥεοοιης ἐπογεΌν ἃ πηοπηουίαὶ ππΐο ἢΐπι. Απά οη {πε πεν πιοοη οὗ {πε ἢγϑε πιοπίῃ 

ἢς ννὰβ ὈΙᾳάςη ἴο πηακε ἴογ ΠἰπΊβε]Γ δῃ τ, ἀπά οἡ παῖ (ἀν) ἴῃς βεαγίῃ θεοᾶπης ἀτν ἀπά ἢς ορεπεά 
26 (ἴῃς ἀΥΚ) ἀπὰ ϑἂνν {πε εατίῃ. Απα οἡ ἴδε πενν πηοοη οἵ {πε ἰουσγίῃ πιοπίῃ ἐπ τπιουῖῃβ οἵ πε ἀερίῃς5 

οὗ τῆς αῦγϑο θεπθδίῃ ννεγε οἱοβεά. Απᾶ οπ {Π6 πεν πιοοπ οὗ ἔπε ϑενεηΐῃ πιοηῖῇ 411 ἔπε του οὗ 
27 ἴπ6 Δ ν5565 οὗ {πε βεαγίῃ ννεγε ορεηεά, αηὰ τῆς νναΐεγϑ. θεραη ἴο ἀεβοςηά ἱπίο μετ. Απά οἡ {πε πεῖν 
28 τηοοη οἵ {Πε ἴεηῖῃ τηοπίῃ {πε ἴορϑ5 οἵ {πε πιοιηΐαίηβ ννεῖα βεθη, δηα Νοδἢ ννᾶ5 σά. ἊΑπά οη 1ῃϊ5 

δοσουηΐ ἢς ογἀαί πο {Πεπὶ ἴογ ΠΙ πη561{ 45 [εαϑίβ ἴοσ ἃ πηεπηουίαὶ ἔού ἐνοῖ, αηα ἐπιι5 ἀγα πεν ογάδίηςά. 
29 Απά {πεν ρῥαοεά τπεπὶ οα {πε Πδανεηὶν ἰδὈ]εῖβ, βὰς μαά τΠἰτίθεη νεεῖκβ; ἔἴτοπη οπε ἴο δποῖπει 

(Ρ45564) {πεῖγ πηαπιογίαὶ, ἔγοπὶ ἐπε ἢτγϑί ἕο ἐπε βϑεοοπά, δπὰ ἔτοπὶ {ΠῸ βεοοηά ἴο πε τπϊτά, απ ἴτοπι {πε 
830 {Πϊτὰ ἴο {Π6 ἑουτῃ. Απά 4]1 [ῃς ἄδγϑβ οἵ ἴπε σοπιτηδπάχγηεπε ψ1}] θῈ ἐνο δἀπα ΗἐΕν ννεεῖκβ οἵ ἄαγϑ, αῃὰ 

(6586. νν}}} ππακε) τς οπέϊγε γεαῦ οοπηρὶεῖε. Τῆι ἰξ ἰ5 εηστάνεη δηὰ οτγάαϊποα οὐ {πῈ πβάνθηὶν 
31 14 ]εῖ5. Απα {ποῖα ἰ5 πὸ περ] θοϊίηρ (115 σοπιτηδπά θη) ἴοῦ ἃ βἰπρὶε γεαγ οὐ ἔγοτη γεδγ ἴο γϑᾶγ. 

11,14. ΡῬΙΟΡΟΙ τι86 οἵ Ὀ]οοά ἴῃ ἀΔ1}Ὺ βαογῆςε. Οἱ, ΝΠ). χχν ]. 3-8. 
17-18. {ΠεῸ ἔξαϑί οἵ ννεεκβ ἴα οοῃηεβοϊθα νυ ΝΟΔΠ 5 σονεπαπὶ ἤδτα ΟηΪγ. [ἴογ ἰξ ἰβ αϑουὶ θεά ἴο Μοβεβ. ΤΠὲ 

Πᾶτη6 “ Ῥεηΐεοοβι᾽ (2 Μᾶδος. χὶϊ. 32; ΤΟΙΣ 1. 1; 1 ΤΟΥ. χνὶ. 8) 15 ποῖ γεῖ ἴῃ ιι56. 
21. (ἢ, Νυῃι. χχν!ϊ. 26. 

ςεἸε γαΐθ, σόῤαγᾶ, ετλοπά θα ἔτομι σοῤγα, “115 σϑ] εργαιϊὶοη. 
22. ὁη6 ἄδν -- ἤτοι ἄδγ (ΕΡρρϑβίεϊη), ἱ. 6. οὔ τς ννεβῖκ. Ῥεπίεοοβε ννὰβ ἴο θ6 οὴ ἃ ϑηδυ δνεῖν γθασ. (. χ!ῖχ. 7, 8. 
23. ΤῊε ἔουγ ρτθαῖ ἄδυβ οἵ ἴῃς υϑαᾶῦ Πᾶνε ἃ τε]ϊσίουβ βἰρηϊβσδησα Πότε, Ὀαϊ δῃ δϑίσοποπιῖοαὶ οπα ἴῃ 1 Ἐπ. ᾿Ιχχν. 1, 2, 

ΙΧΧΧΊΪ. 11 (Ἰπιεγοαϊατυ ἀαγ8). (Οἵ. ΕΖεκ, χὶνῖ. 6; Βόβῃ Βα-5Πδπδῃ, '. 1. ὙΤΉΘΥ ἅτα δϑϑοοίαϊθα μοῦ νἱ ἢ ραϊτίατομαὶ 
ενεηῖθ. ((. ἢ]. 32, ν. 29, νὶ. 26, χνὶ. 1, χχνϊ. 24, χὶν. 1, χὶϊ. 16, χί τ. 8, χχν . 14, ὅτε. 

26:.:γ. Θὕξυ ντι. 5,8... Ἐῶ. ἸχΧσῖΣ ἡ. ἃ. 
.29-30. ὅ50]ΑΓ γ6δγ οὗ 364 ἀδγ5 (ςἐ. ἵν. 17, ν. 27, ΧὶΪ. 16) -- 12 πηοητῃ5 οἵ 30 ἀαγϑ5 δπά 4 ἰηϊεγοδίασυ ἄαγβ. Ἐρρϑίεϊῃ, οὔ 

νΙ, 32 (Κευμε (ες Εὐμάξς ““ιεῖνες Χχὶϊ. 10-13), Βυρραϑίβ {παΐ 1 ]1]6ε65. 565 ἴννὸ οα]επάδτγϑ---ῃῈ βεσομα Ῥεΐηρ ἃ ρατα!]εὶ 
εςο]εβίαϑεῖοαὶ γθδτ, ἃ τυ] ρ]6 οὗ 7; ἷ. 6. 13 τποηῖη5 οὗ 28 ἄδγβ. ((, νί. 22, 28. Οη δε ρτεαῖ ἀϊβῆςυῖεβ οοπηροῖθα 
ὙΠ τς σα] ηάδτ Οἵ οὐγ αὐῖ ποῦ ἀπα οὗ ργε- τι ϑιαη [αἀαἴβηι 566 τὴν (οπληθηΐατν, 271 ἦς. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ᾿υΒΙΠΕΕΘ ὁ. 32---. 1ἢ 

42 Απά Τοπηπτδηά ποῖ {πε σὨΠΠάγεη οἵ [5γδε] τπδΐ πεν οὔβεγνε ἔπε γοαγβ δοοογαίηρ᾽ ἴο {Π|5 γεοκοηίηρ--- 
τγεα πυπατεα «ηα σἰχίν-ουν ἄαγ5, δηα ({Π 656) νν}}}] σοηϑεϊαςε ἃ σοπιρίεῖε νεαῦ, δηα παν ψν1}} ηοΐ 
ἀἰδεέαγθ 115. {ἰπ|ὲ ἔγοπι 115 ἀδγϑ ἀπά ἔγοπι [15 [εαϑβίβ ; [Ὸγ Ἔνεγυ πο νν1}1] [411] οακ ἰπ ἔπεπὶ δοοογαϊπρ ἴο 

33 {πεῖν ἐεϑιτηοην, απ παν ψν1]] ποί ἰεανε οἷ δὴν ἄδν πού ἡϊβέιγ ἀην [εαϑί58. Βαΐ 1{ παν ἀο περ]εοξ 
Δα (ὁ ποῖ οὔϑεζνε {πεπ δοσογαϊηρ ἴο Η!5 σοτητηδπαπηεηΐ, ἔπεη παν νν1}}} αἸβίαγ 411 ἔπεῖγ ϑεαϑοῃβ, 
δηα {πῸ γεαῖβ ν}1}} θς αἰ5]οασεα ἔτοπι {Π|5 (ογά ει), [ἀπ ἐπαν νν1}} ἀϊθέαγο ἐπα βθαβοηβ ἀπα ἔπε γεδίβ 

34 Μ11 θὲ ἀἰϊϑ]οάσεα] δὰ πεν νν1}] περίεοε {πεῖν ογαϊπαποθβ. ΑΠπά 8]] ἐπε ομ ἄγε οἵ 15γ8ε] νν1}} [ογρεΐ, 
ἀηα ΜΜ01}] ποῖ ἢπα ἐῃς ραΐῃ οὗ {ΠῸ γεαΐϑβ, πα νν1}] ἰοσρεῖ {πε πενν πηοοηϑβ, ἀπ βεβϑοῆβ, Δη4 βαδίἢ5, 

235 δηα {πεν ν1}] σὸ ννίοηρ 45 ἴο 4}1 {πε ογάεγ οἵ ἴῃς γεαΐβ. Εοὺ 1 Κπον δηά ἔγοπιὶ πεηςείογί ἢ 111 
ἄξοϊαγα 1 ππηΐο ἔπεα, απ 1[ἰ 15 ποΐ οἵ τὴν οννῆ «εν ϑίηρ : ἔοῦ τῆς θοοῖ (1165) νυγεη Ὀείογε πε, απα 
οη {πε Πεανεηὶν ἰδὈ]εῖβ {πε αν ϑίοη οἵ ἐδνϑ 15 ογααίηςά, ἰεϑὲ ἔμεν ἰούσεῖ {πε [εαϑί5 οἵ {πε σονεπαηΐ 

36 Δη64 νγδὶῖ δἼοοοιάϊηο ἴο {πε [βαϑίβ οἵ {πε (αβης65᾽ αἰζεγ {Πεῖγ αὐγοῦ ἀπ αἰζει {πεῖν ἰρηοαηοθ. ΕῸΓ 
{Πεῦε νν1}] ΡῈ ἴποβθα νν πο νν1]} Δββαγεαϊν πηᾶκε ορϑεγναίίοηβ οἵ {πε πιοοη---ονν (11) ἀἰϊδίαγθ5. {πε 

31 ϑ6450η5 8Δη4 σοπΊε5 πη ἰγοπὴ γεαῦ ἴο νεαῦ ἴεη δνϑ ἴοο βϑοοῆ. ΕῸΓ {Π15 τεαϑοῇ {πΠῸὶ γεαῖϑθ νν1}} σοπηα 
ἀροη ἴπεπὴ ἤδη πεν νν1}] αἸσίαγο ({ΠῈ ογάθγ), ἀπα τηαῖκα δῇ ΔΟΠΊΠΔΌ]6 (ἀν) {πε ἀἀν οἵ ἰεϑεϊπηοην, 
Δη4 84η τηοΐεδη ἄδν ἃ ἰεξαϑί ἄαν, δηπα {πεν νν11] σοηίοιπά 41] ἴπΠ6 ἄανϑ, ἴπ6 μον νντἢ {πε ἀπο]εδη, απὰ 
{πε τπποϊεδη ἄν ψ ἢ {πε Ποῖν ; ἰοῦ {πεν νν1}}] ρὸ ννιοηρ 845 ἴο {πε πιοηίῃϑ δῃὰ βα δῖ ἢ5 δῃὰ [εαϑίβ απά 

38 10 11665. ΒὸῸγ {Π|58 τεάβϑοη 1 σοπηπηθηα Δη6 [αϑίΠν ἴο πες [Πδΐ ἴποι πηαγϑί ἰεϑεν ἴο {Παπὶ ; ἰογ αἴζεν 
τὰν ἀδαίῃ ἢν οΠΠ] ἄγε νν1}} αἰδέιγ ([ΠεῈπ|), 50 τπδξ πεν ψν1}] ποῖ παῖζε ἴΠῈ νει ἴπγεα πυπατεα δηά 
βιχίν-ἰουγ ἀαγϑ5 οηΪν, ἀηα ἴου {Π|15 γεαάϑοη {παν νν}}} σὸ νΎοηρ 45 ἴο ἴπΠῈ πον ΠΊοοη5 Δη4 5εαβϑοῇβ δπά 
Βα ὈΡδίἢ 5 δηά [βϑίϊνα]5, ἀπ ἘΠῸν νν1}} εαΐξ 411 Κιπ 5 οἵ Ὀ]οοα νι 411] Κιπ 5 οἵ ἤξϑῃ, 

Μνοαλ 2ἐαγιίς α υἹγογαγαῖ αγιεἰ ο7767.5 αὶ σαργήγεσ, τ- 5. εροηιος εἰγη7145 αι σχροδες ἤϊς ῥέγϑοῦι, 6-ο. 716 
ΤἸ7. 517,0 977 (αηιααη ἀγα ὁ 5 τι οΓ δ᾽ 1θη2 αι 7αῤἧεοίλ, το--τ2 (εἴ. αεη. ἰκχ. 20--8ὃ). “ΜΜοαλῦς 50715 
απ σγαηαΐσοη αγιεΐ ΖΠ617 οἼ1165, 195-19. ΔΜοαλ σαοῆδς 5 σογδ γερα» αἴ {16 σατέδές οΓ 146 αἰφίγεσε 
απαὶ ααἰγιογις ες {1671 10 ατὐοϊα ἐΐε φαΐίγερ 977 Φίοοαῖ αγιαὶ γ12474167,, 10 ξόοῤ 1λε ἑατυ γεραγαϊο γγηῖΐ 
ἤγεος αηαὶ ἐοέ {λέ ἑαγιαῖ [16 γαλίοτου φύεγγ σευογί γεαγ, ας ποολ ἠαα αἸγφοίφαί, 20--20. 

71 Απά ἰπ {με βενεπῖῃ νψγεεὶς ἴῃ τπὸ ἢτϑδὲ γεὰγ ἐπεγεοῦ, ἰπ (Πἰ5. [00 11|6ς, Νοδῖ ρ᾽απίεα νίπεβ οὔ 131} Α.Μ. 
{πε πιοιιηΐαίη οἡ ννῃϊο ἢ {Πε αὐκ Πδα τεβίεά, παπηεα 1 ωρᾶγ, οπς οἵ πε Αὐαγαὶ Μοιηΐίαίηϑ, αηα {πεν 
Ργοάπςεα ἔγαϊ π΄ ἐπε ἰουτ ἢ γεαΐ, απ ἢς σιιατγάςα {πεῖν γι, ἀηα σαϊῃμεγθα Ὁ ἴπ [Π|5 γεαῦ ἴῃ {πε 1320 Α.Μ. 

2 βενεπίῃ πηοηΐῃ. ᾿Απα ἢε τηδ6ς νίηε {πεγείγοπι δηα ραΐ 1 ἱπίο 4 νεϑ8εῖ, απ Κερί 1 ππὲ}} {πὸ ΔΕ 1521 α.Μ.ὄ 
3 γεαῦ, ἘΠῚ1] {πΠῸ ἢτϑὲ ἄδαν, οἡ ἴπε πεν πιοοη οἵ {πε ἢτϑί πλοπίῃ. Απα ἢαε Ἴςεϊεργαίεα ψτἢ Ἰον {πε ἄδν 
οἵ 1Π15 [βαϑί, απ πε πιδάς ἃ Ὀυγηΐ ϑαογίῆςε τπίο πε 1 ογά, οπα γοιηρ ΟΧ ΔΠα οἤδ Γαπ|, Πα βενεη 
5ΠΕΈερ, βᾶςῇ ἃ γϑεαῦ οἱ(, δηὰ ἃ Κιὰ οἵ ἰῃς σοαΐβ, ἐπαξ πε τηῖϊρῃμξ τηακα δἰοπεπιεπῖ {πεύε νυ ἴοσ ΠΙπηβε] 

4 δῃὰ 5 βϑοῆ8.(. Απά Πε ριεραγεα {ῃς Κια ἢγϑί, ἀπα ρἰδςοεα βοπα οἵ [15 Ὀ]Ϊδοα οἡ ἴῃς ἤδϑἢ παΐ ννὰ5 ὁῃ 
{π6 αἰΐαῦγ νος ἢ Πα Παα πηδάε, δπα 411] {ῃς αι ἢδ αι οη {πῸ αἱΐαι νει ἢς πηαάς {πεῸὶ θυτηΐ ϑδογίῆςο, 

5 ΔΠ4 {Π6 οΧ δπα {πε τὰπὶ δπα ἘΠ 5Πεερ, δῃηὰ ἢς [ἰαἱα 411 {πεῖν ἤδϑῃ προη {ΠῸ αἰΐασ. ᾿Απαᾶ Πα ρἰδοεά 
411 {πεῖγ οἤξιίηρϑβ πιίησ]εα νυ ἱ ἢ ΟἿ] ἀροη ἰξ, ἀηα αἰξεγνναγαβ πα ϑρυί πη α ννῖπα οα {πε ἥτε ψῃϊοῃ Πα 
Παα ργενίοιιϑὶν τηδα οἡ {πε αἰΐαγ, απ ἢς ρἱδοεά ᾿Ϊπσεηθε οἡ {πε δἰΐαγ ἀπα σαιιβεα ἃ ϑυγεεῖ βανοῦγ ἴο 

6 ἀϑοεπα δοσερίβθια Ὀείογε {πε ΤΠ οτὰ ἢϊ5 αοά. Απά Πε γε]οϊςε δῃᾷ ἄγϑηῖὶς οἵ 1Π15 ννῖπθ, με δπᾶ ἢϊ5 
ἡ ΤΠ άγεπ ἢ 7ογ. Απά [ἰξ ναβ ἐνεπίησ, ἀπά πὲ νναπὶ ΤητῸ Πῖσ ἐεπί, απ Ροῖπρ ΟΡ ζΕΙ πα ἰᾶν σον πὶ 
8 ἀηά 5]ερί, απ ννὰ5 ποονογεά ἴῃ Ηΐ5 επί ἃ5 Πα ϑερί. Απά Ηδπὶ 5ανν ΝΌΔΗ ἢΪβ ἔδίμε πακεά, ἀπά 7 
9 εηΐ ἰογίῃ δηα ἰο]α ἢἰ5 ἔνγο Ὀτγείῆγεη ν πους. Απαᾶ 5Πεπὶ ἴοοῖκ ἢΠίβ σαγπιεπί δηά αἴοβθ, 6 δπά 

]Αρῃείῃ, αηὰ {πεν ραςεά {πς σαγηηεπί οη ἐπεῖγ 5μου!ἄογ5 απ νυοπὲ ῬαοκννατΓά ἀπά σονειεα {Ππ 5114 Ππ|6ὲ 
το οἵ {πεῖν [δέ πεσ, πα ἐμεῖς ἴαοθϑ νγεγα Ὀδοίκνναγά. Απᾶ Νοδῇ ἀννόῖκ ἔγοτη ἢ15 ϑίεερ δπᾶ πεν 411 {Παΐ 

ἢ15 γουηρσει δοὴ ἢδαά ἄοηπε τιπΐο ΠἰπΊ, απ δα οὐγοεα Πἰ5 θοῇ δηα αἰ : “(Ὁ υτβεά ΡῈ (απδδῆ; δη 
11 Θηβἰανεά 5εύναηξ 5411] ἢ6 ΡῈ υπίο ἢ15 Ὀγείγεη. Απά πε Ὀ]εθϑεά 5Πεπὶ, δηὰ ϑαἰά : " ΒΙεϑϑεά μὲ πε 

32. ΤΠ ᾿ΠΡΟΒ51016 ΠΟΠΊΌΕΓ 364 85 ἴῃ 1 Ἐπ. ᾿ἰχχῖν. 1ο, ἰχχν. 2; 2 ΕΠ. χῖνἹ, 15 ΡΥΟΌΔ ΡΥ ἀπε ἴο ἀορτηδίῖς σοηϑιάδτα- 
τοη 5 ; ἴο τῆακα {Π6 [εϑίϊνα]ϑ [411] οῃ {Π6 βαπια ἀδὺ οὗ πε ψεεῖκ ἔτοπι γεαῦ ἴο γεαύ. (οηίτγαϑβί 2 Εῃ. χῖν. 1 (( 3651 ἀδγϑ᾽). 

Βαςοῃ, “Πδόγαϊζεα, νἱϊϊ. 7γ9- 8, 124-30 (1891--2), 5ῆονν5 {παῖ {Π6 βϑαῖηθ σαιιϑε5 ορεγαϊβαὰ οἱ {π6 δυΐϊμοῦβθ οὗ {πῸ Πα] υρῈ 
βίουυ ἴῃ Ρ, ὍΠε ἢοοά ]Ιαϑβίεα οι γϑαγ' ἴῃ τπ6 Ὁ μαϊάδδθαῃ δοςουηΐ-- -ἰΠ]5 νγὰ5 ἃ ἰδ  γεατ οὔ 354 ἀδγ5 θυΐ Ρ Πα κ65 [ἰΐ Ἰαϑί 
0716 γεαγ αι {θ71 ἤαγε5; 1. 6. ἃ γεαῦ οἵ 364 ἀδγ5. 

34. (ἢ τ Επη. ᾿Ιχχχὶ!. 4-6. 
35. ποΐ οἵ την οὐ ἀαν βίπρ. (, Ναπι. χνὶ. 8; Αρος. Βδγ. χῖν. 11. 
36. Ἢ 11. 9, ἵν. 21. (οηίταδε 1 Επ. ᾿χχῖν. 12; ὅ84πὶι. (ῃσγοῃϊοϊα (Ναθδποσ, Ζοιέγγιαΐ “4 σἱαξέφιο (1869), χὶν, πο. ἰν. 

421, 564.). 

ΝΠ 5. ΘΝ τιξυδῖ Ὁ ΠΝ ατὴ- ΣΣΙΣ. 2; 5: 
5. Θοσβρίβθιθ. Ἐπιεηάεά 85 ἴῃ νὶ. 3. 
6-τ2. ἀεη. ἰχ. 21-7, ([.(ΧΧ). 
9. Τεχὶ τοβίοσεα Ὀ. επηεηαϊησ ραΐεθμι ἰηῖο σαῤῖ᾽ δ»). 

ΩΦ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ἰ ΒΙΕΕΕΒ 7.12.2 

12 1ονὰ (οὰ οἵ ὅπηι, απ (απαᾶη 5841} 6 ἢἷ5 βεγνδηί. (σα 5141} επίαγρε Τ᾿ ρῇεῖ!, ἀπά (αοα 51|8}} 

13 ἀν }} ἴῃ τὰς ἀννο!Ππρ' οὐ 5Πεπι, απ (αήδδη 588}} θὲ ἢΐ5 βεγνδηί. Απά Ηδπὶ Κπονν {Ππαΐ ἢ5 (δῖ Πεγ 

“ Βαά ουγοοά ἰδ γουηρσοῦ 5οη, απ Π6 νγὰ5 ἀἰβρίβαβϑεα ὑπαὶ ἢς Πδά ουγβεα ΠΪ5 5οη, ἀηά Πα ραγίβα ἔγογη 

ι4. Ηἰς ἰαίμογ, ἢς ἀπά ἢΐ5 δοῆβ ΜΠ Πΐπι, (5 αηὰ Μίζγαίπη δηπα Ρυΐ δηά (ἀπδδῃ. Απᾶ πε ΡῈ ἴογ 

15 ΠἰπΊβ ΙΓ ἃ οἰἵν ἀπὰ ςΑ]]εα [15 παπια αἴτον [ῃς παπῖς οἵ Πΐ5 υνἱίε ΝΘ Ε]Ἰδίαγηᾶ ὅκ. πα Τρῃοίῃ 5ἂνν ἰξ, 

πα Βδοαπια δηνίοιϑ οἵ ἢἰβ δγοΐμοι, ἀηα Πα ἴοο ΡΠ [ον ΠἰπΊ56}} ἃ οἱΐν, αηα πε οδ]εα 115 πατὴς δίζεγ 

τό 1π6 παπῖὸ οὗ ἢἰβ ννῖίς ᾿Αἀδιίαπδϑῦθβ. Απᾶ ὅΠδη ἄννεϊε νν τ ΠΪ5 ἰδοῦ Νόδῃ, πα μα Ὀυ1 ἃ οἷν οἷοβε 

ἴο Πἰ5 [αἴ ποῦ οη {με πιουπίαϊη, ἀηα Πα ἴοο οδ]]ςα 115 παπλα δἴζεγ {Π6 παπΊα οἵ ἢϊ5 "νας ϑεαξαῤεξ!ξθᾶθ. 

17 Απὰ Βεβοϊὰ τῃοβς τῃγος οἰξίεβ ἀγα πεαύ Μοιηΐῖ Γὔρᾶν ; ϑϑαδαξεξ!ξθαθ ἱτοπίίηρ᾽ [Π6 πιουπίαϊη οἡ [15 
τἢ εαϑῦ; δπᾶὰ Νὰ ὁ ἰαπιᾶ ὡκ οη ἴπε βουῖῃ ; ̓Αἀαίαη᾽ ἐ865. ἐονναγάβ {πε ννεϑδί. Απά 1686 αἀύε {πε 80ῃ5 οἵ 

Θῃοπι: ΕἸαπι, απὰ Αϑϑθαγ, απ ΑὐρδομϑΠδά---ΐβ (50) ννὰβ Ῥογπ ἴννο γεαῖβ δἰζεγ {πε ἢοοα---ηά 

το [πα, ἀπά Αταπ. ὙΠῸ 50η5 οἵ ]ϑρῃείῃ: (οπιεῦ δηὰ Μαρὸρ απὰ Μαάαδὶ δπὰ Ϊανδη, ΤΌΡΑ] δηὰ 

»"ο Μοϑῃεοῇ απα Τίτας  ἴΠ656 αἵ {πε 5οπ5 οἵ Νοαῇῆ. πᾶ ἴῃ τῆς ἱννεηΐν - εἰ σῇ. 1016 6 Νοδῇ Ρθεσϑη ἴο 
οη]οΐπ ἀροη ἢ 5 50η8᾽ 50η5 {πε ογάπαποαβ ἀπ σοιηπηαηπηεηΐβ, Δη4 8}} {πῸ Ἰυαρπιεηΐβ {Ππᾶΐ Πα Κηδνν, 
απα πὸ Ὄχποιΐθα ἢ βϑοῆβ ἴο οὔϑβοῖνε τἱσῃίεοιιθηςϑβ, απ ἴο οονεῦ πε 5Παπιε οἵ {πεῖν ἤδη, δῃὰ ἴο 

ςξ Ρ]655 {Ππεῖγ Ογθαΐοι, απα Ποποιι [Δ Πεγ ἀπά πηοίπει, απ ἰονα {πεῖ πε ρηθοιγ, αἀηα συάτα {Πεῖτ 5011}5 
21 ἴγοπι [ογπιςαϊίοη ἀηα τποϊδαηπο85 δηα 411} ἱπίυϊν. 3 ΕῸΓ οὐννηρ ἴο {πΠ6856 ἴῆτεε [Πϊησ5. σαπλα {πε οοά 

ροη 1ῃς δαγίῃ, παγηε]ν, οὐνἱηρ ἴο {πε [ογηϊσαίϊίοη νη εγείη τΠ6 δ δίομεγβ δραϊηϑὲ ἴῃς ἰὰνν οἵ {πεὶγ 
ογάϊπαηςο5 ννεπὲ ἃ ἡ" πογίηρ' αἴζογ [ῃ6 ἀδιρηζογβ οἵ πηθη, ἀπα ἴοοῖκ {πα πηβαεῖνεβ νῖνεβ οἵ 411 ννῃϊοἢ ἐπα ν 

22 ῆοβε: απὰ {πὸν πιαάς ἐπε θερίπηίηρ οἵ ὑποϊθαηπθθβΒ. πα {πεν Ρεραΐῖ βδοηθ {πε Νᾶρῃῖαϊπη, ἀπά 
{πεν ννεγα 411 ἀη]Πκεΐ, ἀπ {πεν ἀενουγαα οπα δηοΐπεῦ: δηα {πεῸ (ἰδηΐβ δθενν ἴπΠ6 ΝΑρΒΪ),, ἀπ {πα 

23 ΝΑΡΗΪΙ 5]ενν τῆς ΕἸ]6, ἀπά τῆς ΕἸ]ὃ τηδηκίπα, αηα οπμα τηδη δηοΐμει. ἊῚἀπὰ Ὄνεῖν οπε 580]4 Πἰπ1561{ 
24 ἴο ννογκ ἱπίυϊν δηὰ ἴο 5ῃςε4 πλυσῇ Ὀ]οοά, δηαἀ τῃς εαγίῃ ννὰβ Π]16 ἃ νντἢ παν. Απὰ δἰζεγ 15 

1Πθν βἰπηθᾶ αραϊπϑί πε Ῥεαϑίβ δηά ὈϊΓ45, αἀηα 4}}]. [Πὰς πῆονεβ δη6 νναῖὶκβ οἡ {πῸ δαγίῃ : δῃηὰ το ῇ 
ὈΙοοά νναὰ8 5βῃεα οἡ τῆς βαγίῃ, δηα ὄἌνεῦν ἱπηαριπαίίοη δηα ἀεβίγε οἵ τηθη ἱπιασίπεα νδηϊΐν δηα εν] 

25 σομτίηι4}}ν. Απά {πε Τοτά ἀεβίτογεα εἐνεγντπίηρ ἔγοιη οἱ ἐῃς ίαςε οἵ πε βαγίῃ ; θεοδιιβα οἵ {πε 
νυ οΚεάπεϑβ οἱ {πεὶγ ἀεςεάϑ, αφηα Ρασδιβε οἵ {ππῸ Ὀ]οοα νῃϊοῃ πεν Πα 5Π66 ἴῃ ἴῃ πιά ϑὲ οἵ {Π6 βαγίῃ 

26 Ἧς ἀεδίτονεα δνεινιῃίησ. “Απα νὰ ψεία Ἰεἴς, 1 δηά γοι, τὴν 50η5, αηα ἐνεγντῃίηρ ἰμαξ ἐπίεγεα 
ψ] ἢ αι ἱπῖο ἴῃς δῖ, δηα ΒΕ] 1 5ε6 γοιγ ννοῦκδ Ρείοτε πιε ἴπαὶ γε ἄο ποῖ ννδὶκ ἴῃ τἱσῃξεοιϑηεβδ : 
ἴον ἴῃ ἔπε ραῖῃ οἵ ἀδϑίγαοξίοη γε πᾶνε Ὀεσιη ἴο ννγ8}1ς, απ νε ύε ραγίησ οἠς ἔγοιῃ δηοίμει, απ ἀγα 
βηνίοιι5 οης οἵ δηοίποι, δηα (80 ἴξ σοπλε5) [Πδΐῖ γε δ΄ ποΐ [ἢ Πδι ΠΊΟΗΥ, ΠΊΥ 50Πη5, βοῇ νυ] Ὠΐ5 Ὀγοίμετγ. 

27 ΕῸΓῚ 566, αηα ΒεΠοΪα {πε ἀδπιοηβ παν θεσπη ({Πε1Ὁ) βεαπιοίίοηβ ἀραίϊηϑέ γοι δη4 ἀραϊηβί γουγ οὨΙ] ἄγεη, 
Δη4 πον 1 ἔθαγ οὴ νου ὈΕΠ δ ΙΓ, ἐμαὶ αἰεγ πὴν ἀδαίἢ γα νν1}} 56 {πε Ὀ]οοα οἵ πιεη προ {Πε εἀγίῃ, 

28 δῃα [Πδΐ γψε, ἴοο, νν}}] θεὲ ἀεβϑίγονεα ἔγοτη {Π6 δος οἵ {πε εαὐῃ. ΕῸγ ννῆοβο βῃεάάείῃ τπηδη᾿5 Ὀ]οοά, 
Δ Πα ννΠοϑο εαἰείῃ ἐπε Ὀ]οοά οἵ δὴν ἤδξϑβῃ, 51.4}] 411 θῈ ἀεϑίγου εα ἔγοπι ἴῃς εαιίῃ. 

22 Απα {Ποῖα 5Π4]] ποΐ θὲ ἰεῖ δὴν τπηδη ἰπδξ εαϊείῃ Ὀ]οοί, 
Οτ {παΐ 5βῃεάάςιῃ ῃς Ὀ]οοά οἵ πιδῃ οἡ ἢς βαγίῃ, 
ΝΟΓ 5141} ἔμογε Ὀς ἰείς ἴο Πἰπὶ δὴν βεεα οἵ ἀεβςεηάδηΐβ ᾿ἰνίησ ἀπά ον ἤξάνεῃ ; 

ΕὸῸΓ ᾿πἴο 5160] 51.4}} {πον φο, 
Απὰ ἱπίο {πε ρίαςε οἵ ςοπἀεγηπαίίοῃ 5141} πεν ἀδβοεηά, 
Ἀπά ἱπίο 1πῸ ἀδιζηςε85 οἵ πε ἄθερ 51.411 {πον 411 θῈ γεπιονεα Ὀγῃ ἃ νίοϊεπε ἀξαδίῃ. 

3205 ἼἽΠΕΓα 5Π4}1 6 πο Ὀ]οοα β5Ἔεθὴ ὑροη νοὶ οὗ 411] ἔπε δ]οοά ἰμοῖα 5}4}1 θα 411 {πε ἀδνϑ 'π ννῃϊοῃ γὲ 
Πᾶν ΚΙΠΘα δὴν Ὀεαβίβ οἵ σαίε!]α οὐ ννβαΐενοσ ἢϊεβ προ {πε βαγίῃ, αηα ννοῦῖκ γε ἃ σοοά νοῦξκ ἴο γοῦγ 

31 50.158 Ὀν σονετίηρ᾽ {παΐ ΜΠ] ἢ Πᾶ5 Ῥεθη 5ῃςε4 οἡ {πε ἴδοε οἵ {πε δαυίῃ. Απά γε 5Π4}} ποὲ θὲ {κε Πΐτη 
ν ΠΟ Θαΐβ νυν] Ὀ]οοά, Βαϊ συιαγά γουγβεῖνεβ ἔπᾶξ ἤοης πιὰν οαΐ Ὀ]οοα Βεΐοτγε νοι : σονεῖ {πε Ὀ]οοά, 

32 ογ΄ ἴπι15 πᾶνε 1 Ῥβθὴ σοπηπιδη δα ἴο αβε ν ἴο γοιῖι ἀηὰ γοιγ σΠ]άτεη, τορεῖμεν ν ἢ 411 ἤθη. Απά 
βιῇ εγ ποῖ 1ῃς 508] ἴο ΒῈ βαΐβη νυ ἱἢ {πὸ ἤεβῃ, [παξ νοι Ὀ]οοά, νυν ΐ ἢ 15 γοιτγ {6 πᾶν ποῖ θὲ τααυϊγεα 

33 αἴ ἴῃς Παηά οἵ δὴν ἤδβϑβῃ ἰῃαΐ βῃςς (10) οη {πε βαγίῃ. ΕῸγ {πὸ βαγίῃ νν}}} ποῖ θὲ οἰδαῃ ἔγοπι ἔπε Ὀ]οοά 

τῆ ΟΠ Σ, ὁ, 
16. 5ἢ6η1) 15 [ῃ6 σοοά 50ῃ. : 
18. {π]η16}} 15 10]6 τοχὶ γοϑιογθα Ὀν ἃ ἔδνν βρης σμδηροβ. 
20-39. ΕὙαρπιεηΐ οἵ ἰοβὲ "Βοοκ οἵ Νοαμβ᾽. (ε Ἐρίρη. “πεογαΐ. ἐχὶϊ. 

Οὐχ δυΐμου Πᾶ5 ἰδ ὑποπαηρθα {Π6 15ΐ Ρθύβοηβ οἱ ἴΠ6 νϑυῦβ ἴπ νϑῦϑθ5 26--39. 
21. ΤἼβε ῆτγε {πἰηρβ. ΑἸτποβὶ [ῃ6 ἴἤγεα σαγάϊη8] 5'η5. ((. ἄβη. νὶ. 2; 1 Επ᾿ 11 : Βεσ. ἘδΌΡ. 31. 
22. ΤὭγες ο]45565 οἵ ρἰδηΐβ. ((. τ Επ. νἱϊ. τ (τα), ἰχχχνὶ. 4, Ιχχχνὶ. 2. 

ὙΜΕΓΘ ὉΠῚΪΚΕ, ΡΕΓΠΔΡ5 Ὀείίογ " Ρ]υπἀογαα ᾽ ΟΥ̓ " βϑίτονε ᾿ (Ὀγ 5!ρῇι Θἰπθ ἢ ἀδ(]0}5). 
23. 1 ΚΙηρϑ χχὶ. 20; 1 Εῃ. ἰχ. 1-Ὁ, νἱ]. 5, ἰχχχνυ] 1. 
24. ἴμεν βἰππεᾶ αραϊηβϑί. (Ἕ σ Επ. νἱϊ. 5, Όγ πιθδηϑ οὗ ννῃϊοἢ τῃς ἰεχὶ ἴ5 οιηθπαβά. 
29. ὕβεά Ὀγ 1 Επη. (}}. 7-8, 
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ΤΗΝ ΒΘΟΙΚ ΘΕ ΒΒ 9ΕῈ5. 7:.34:-:8.. τἢ 

νν ΐοἢ Πα5 θεεη 5Π6 4 προη ἰξ; ἴον (ον) ἱπγουσῃ ἴῃς ὈΪ]οοά οὗ Ὠἰπὶ {παΐ 564 1 νν}}} της εαγίἢ ΡῈ 
34. Ρυγβεα τἘπγουρῃοιξ 411 [5 σεπειαίίομβ. Δπαά ποὺν, πν ομηάγοη, ποαικθη: νοῦς Ἰπαρτηθηΐ ἀπά 

τσ ϊεοιβηθβ5 ἱπαὶ γε τᾶν Ὀ6 ρΙαπίβα ἰπ τἰρῃθοιβηθϑβ ονοῦ {πε ἴίαος οἵ {πε ννῇο]ς βαγίῃ, ἀπά γοὺγ 
35 βἵουν ΠΠπεὰ τρ θείοτε ταν αοά, πο βανεα πηὲ ἴγοπὶ {ΠῸ ννδΐοιϑ οὔ ἴῃς ἤοοά. ᾿πὰ θεβο!ά, γε ΜΠ] ρὸ ν΄ 

ΔΠηα Ῥυ 114 ἴου γουγβεῖνεϑ οἰτα5, απ Ρ]απέ ἴη ἘΠπαπὶ 411 της Ρ]απίϑβ ἐπαξ ἀγα προη 1Π6 φαγί, ἀπά πιογεονεῦ 

36 41} {τἱ- Βααυίηρ ἐτεθ5. ΕῸγ [ἢτεα γεαῖβ {πῸ ἔταϊξ οὗὁὨ Ἐνογγείησ {Πα 15 εαΐεη νν}}} ποῖ θὲ ραίπεγεα: 

δηα ἰπ {πΠῈ Γουγ ἢ γοαν [5 ἔγαϊε νν}}} Ὅς ἀοσοιπίςα ΠοΙν [πὰ {ΠῈν 1] οἤεν [με ἢτϑε- ἔτ 1{5], δοσαρίδθ]ς 
Ῥείοσε {πε Μοβὲ Ηρ (οά, νΠο ογεαίεα ἤδανεη δηα δαυῖῃ ἀπά 411 {πΐπσ5. [εξ ἔποπὶ οὔογ Ίὴ 

ἀρυηάδηςε {πε ἢτϑὲ οὗ ἐπε ννῖὶπε δηα οἱἱ (45) ἢγϑβί- γα! 5. οα {πε αἰταγ οἵ {πε 1 ογά, τνῆο γεςεῖνεβ 1ἴ, ἃπα 
37 ννηδξ 5 Ἰεΐε 1δῖ {πῸ βεγναηΐβ οὐ ἴῃς ποιιθε οἵ ἐς 1οτά εαὲ Βοίοτε {πε αἰΐαγ ννῃ]οἢ τοσεῖνεβ (11). Απά 

ἴη ἴῃς ΠῚ ψεαῦ 

᾿ς 

τᾶ κα γε {Π6 το εαβε 50 {παΐ γε γοϊβαβα ἴ{ ἴῃ τὶ ῃϊθοιιϑηεβ55 ἀπα τπρτὶσμίηεβ5β, ΔΠ4 γε 5841}] θὲ τὶ β;μθοι5, 
38 δῃηα 41} ἐπαΐ γοιῖι ρἰδηΐ 5Π4}} ρύοβρει. Εοὺ {μ5 ἀϊά Ἐποςῇ, {πε ἰαίμεγ οἵ γοῦν (δίῃευ σοτηπιαπά 

Μειμιιβοδῃ, Πῖ5 5οη, απα Μειμιβείδῃ μὲβ βοὴ 1 πιεοῖ, πα Τιἀπηθοῇ σοτητηδηεα π1ὲ 8}} {πε {πη 5 
39 ψνῃΐοἢ Π5 Δ Πεῖβ σοπηπηδπά θα Ππη. Απά 1 αἶβο νν}}} σῖνε γοιι σοπηπιαπατγηεπί, ΠΥ 50η5, ἃ5. ΒΠΟΟἢ 

ςοπηπηαη 64 ἢἰ5 βοὴ ἰῃ ἴῃς ἢγϑί 10 Ὀ 116 65: ὑν 1151 511] Πἰνίησ, της ϑενθηΐῃ 1ῃ 5. σεηδίδίοη, ἢ6 σοπῖ- 

πιδη 64 δηά (εοιῆεα ἴο ἢ5 50η δῃηᾷ ἴο 5 50Π5 50η5 πΠῚ1] ἴῃς ἦδν οἵ [}15. ἀβαίῃ. 

Α' ἀϊηῶηι αϊξοοτογς αι {πισογ Ἰῤήϊογι γοία ζίγιο. ἐο “6 στε αὐεἶ οίαγο. τ 4. Π σολις, 5-ὃ. ΔΛΙοαλ᾽ς σογιδ αι 
-νοαλ αϊυϊασς ἐΐε εαγίψ, το--τἰ. οδάφηες ἐγδεογίϊαηισο, 12.421: αι, 22-4: “7αῤλοίδ'ς, 25--3ο. 
(δ, (κει σι) 

ΒΘ. [Ιπ [δε τυνεπέν-ΠΙΠΈΠ 700 1166, ἴῃ ἐπε ἢτοῖ ννεεῖκ, ἴῃ {πε Ὀαρίπηίηρ {μεγεοῦ Αὐρδοῆϑηδα ἴοοῖκ ἴο 1373 Α-Μ- 
ΠΙΠΊ561Γ ἃ νυϊίε δηα Πεῖ παηια νναὰ5 Βδϑῦ ὄ]ᾶ, {πε ἀδπρῃίεν οἵ ϑῦβαη, {πε ἀδυρσῃϊΐεν οἵ ΕἸαπΊ, απμα 586 

2 θᾶΐε ΠΪΠῚΊ ἃ 50 ἰῃ {πε {Πἰγα γεαγ ἴῃ ἐπἰ5. ννεεῖὶς, δη με οδ]16α 5 πδης Κἀϊπᾶπι. “Δπηα {πε βοῇ ρσῖονν, 1375 Δ.Μ- 
δηὰ Πἰβ [αἴΠπὲγ ἐδρῃϊ Εἰπη υνγϊείησ, ἀπ πα νεπξ ἴο 5εεκ οσ ὨἰπΊ561{ ἃ ρίαοα ννῆεγα Πα ῃρηϊ 5εῖΖε ἴοτ 

3 ὨΙΠΊ5Ε]Γ ἃ οἷν. Απά Πε ἰοππὰ ἃ υνυγϊτἰησ ΝΠ ἢ ἔογπηεῦ (σε πεγαίίοη5) πα σαγνεα οἡ {ΠΕ τος, ἀπά ἢς ν΄ 
τε ᾿νῃδί ννὰβ πεγεοῃ, πα Πα ἰγαηβογ θεὰ 1 πα βἰπηθα ον ηρ ἴο ἴξ ; ἰοῦ 1[ σοηζαϊπαα ἴῃς ἐεδοῃίης 
οἵ τς Νναίςμεῖβ ἴῃ δοοογάδηος νυν] ννῃΐο ἢ {πον τιϑεα το οὈβεῖνε {πε οπιεηδβ οἵ {Π6 βδιιη δῃηά πηοοη δηά 

4 5ἴδι5 ἴῃ 411 ες ἰσῃβ οἵ πεαᾶνεῆ. ᾿Δπά πε νντοΐς 1 ἀοννῃ δηα4 βα!α ποίῃίηρ γεραγάϊηρ [Ό ; [ογΓ ἢ νγὰβ 
5 αἰγαϊ ἴο βρεαὶς ἰο Νοδῇ δϑουῖ ἴξ ἰεϑὲ ῃς 5ποι]α ΡῈ δῆριν ΜΠ ὨΪηῚ οἡ δοοοιιηΐ οἵ 1. ΑΙΠπά ἴῃ πε 

τη τ τ ἢ 7.016, 'ῃ τΠς βεςοπα τνϑεῖς, ἰῃ τῆς ἢγϑὶ γεαγ {πεγεοῦ, Πα ἴοοῖκ ἴο Ὠἰπ156} ἃ νυν], αη ἃ ΠΕ ΠΔΠῚΘ 1.459 Δ.Ν. 
ννὰ5 Μάϊ), {πε ἀδιισῃίεν οἵ Μαᾶαὶ, {πε 5οη οἵ ᾿ρῃοίῃ, δηὰ ἴῃ τῆς ἰουγῃ γε πε Ῥερσαΐ ἃ 50ῃ, ἃΠά 1.432 Α.". 

6 (4116 5. πατῆς 5Π6] δῇ ; ἔοι ἢς βαϊά : “Τταὶϊν 1 πᾶνε θεεὴ βεηὶ. [Δῃά [τη τῃ6 ἰουτῃ νει ἢς ννὰ5 
ῬογΠ], ἀπ 5μ 68 στενν ΠΡ ἀπά ἴοοϊ ἴο ΠἰπΊ56 1 ἃ ννϊίβ, ἀπ πεν μᾶπια ννὰ5 Μῦ αἷς, {πε ἀδυρῇῃϊεγ οὗ 
Κ ἐβέά, 815 (αι πετὶ5 Ὀγοΐμει, ἴῃ ἴπΠ6 οπα δπά τῃϊγεςῖῃ 1Ὰ 1166, ἴῃ {πε ΠΕἢ ννεεὶς, ἴῃ {πε ἢγϑέ γεαῦ 1490 ἈΝ. 

ἢ ἰῃεγεοῖ. Απά 516 θαῖς Πΐπι ἃ 50οη ἰπ ἐπε ΗΠ γεᾶν ἐπείεοῦ, ἀπ Πα οδ]]εα ἢΐ5. πᾶτης ΕΡεγ: δπα ἢξ 1508 Α.Μ. 
ἴοοῖκ ὑπο ΠΙπη561 ἃ υνἱίε, αηα Πει πᾶπιὸ ννὰ5 Αζῦγδα, {πε ἀδιρπίεν οἵ Νέργόοα, ἴῃ τπ6 τῃϊτγ-ϑεσοηα Ἵ; 

8 700 116ς, ἴπ {πε βενεπίῃ ννεεῖϊς, ἰῃ {π6 ἘΠ γεαν πεγεο Απά ἴπ {πε δἰχίῃ γοαῦ {πεύεοῦ, 58η6 δια ἢΪΠῚ τ ρό. Α.Ν. 
ἃ 850ῆ, 4ηα ΠΕ οβ]]6α ἢϊ5 μᾶπς ὡς, ἴοῦ ἴῃ {πε ἀανϑ θη πε νναὰ5 θούῃ {πε σι! ἄγεη οἵ Νοἢ Ὀερδη 1567 Α."Ἱ- "ἢ 

9 ἴο ἀϊνίάε 1Π6 βαγίῃ ἀπιοησϑδὲ ΓΠΕΠΊΘΟΙνοϑ ἴοι 1Π15 γθάϑοη ἢς οδ]]οα [18 παπιὲ Ῥεῖερ. πὰ ἴμεν 
τὸ ἀἰϊν!ἀεα (10) 5εβουθῖ!ν ἀπιοησϑί ἘπεπΊβεῖνεβ, ἀηα ἰο]ὰ ᾿ἴἃ το Νοαῆ. Απά [1|ΐ Ἵοᾶπια ἴο ρᾶ85 ἰῇ {πε 

Βεριπηΐϊηρ οὗ {πε {πϊτίγ -Ὠἰγα 100 11ες ἐπαΐ {πεν ἀϊν4εα {πε εαγίῃ ᾿πΐο ἴἤγες ραγίδβ, ἴοσ 5ῆεπὶ δηα ΗΠ} 1569 λ.Ν. 
8Π6 ρῃείῃ, δοσοτγαίηρ το {πε ἱπῃεγίζαπος οἵ βοῇ, ἰη τῆς ἢγϑι γϑὰγ ἴῃ ἰῃς ἤγϑι ννεεῖς, ννῆθη οης οἵ 5, 

1 ΨΟ 8846 Ρεδη 5επί, ννὰ5 νι] ἢ τΠε. Απα Πα οδ]]εα Πἰ5 ϑοηβ, δηα {πεν ἄταν ΠΡ ἴο Πίπι, ἴμεν πὰ 
{πεῖν σμ!]ἄγεη, απ ἢς αἰνί ἀφ {πε φαγί ἱπίο {Πα Ἰοΐβ, ννῖς ἢ Πῖ5 Τἤγες 5ο5 νγεῖα ἴο ἴαϊκε ἴῃ ροββεϑϑίοῃ, 
Δη4 {παν τεδομεα (ογίῃ {πεῖν ἢδηά5, ἀπά ἴοοῖς {πε νυγὶεἰπσ οἱ οἵ {Πε Ὀοβοπ οἵ Νοαῖι, {Πεῖγ (Δ ΈΠετ. 

34. ΠΟ βανϑεᾶ π|6, ἄς. Ῥσοῦδθὶ]ν τεδά Ὀγ 2 Ρείεχ ἰ]. 5. 
ΤΊΘΥ ὈΕ ΡΙαηΐεα. Ἐπιεηάδα Ὀγ ΠΙΠ]πιαηη ὈΥ ἃ σμδηρα οἵ ομε νοννεὶ. 

36. ΒΕΕΓ 58γ5 {Π15 ννὰ5 {π6 νὶενν οἵ θη ΕΖγα, (αγαϊϊεβ, ἃπα ϑδηγασί[δη5, σοησαγηϊηρ [Π6 ἔταϊξ οὗ τΠ6 ουσίἢ γεαγ. ΤΠῈ 
ἴανν ἴῃ 1εν. Χῖχ. 23-4 56ε1ὴ5 ταίπευ Ἵχϑοίίϊηρ. ΟἿ ἱταηϑιδίϊοη ἀρυθαβ ΜΙ τ ἴῃ τεδαϊηρ “Ψ1} ΡῈ ἀοοοιηϊεα ΒοΙγ᾿ 
(ὁ ε; “ν}}}} θῈ βαϊιμεγεά᾽ « α), Ὀὰΐ [Π15 Ἰπιευρτγείδι!οη 15 ΟΠ ΓΑΓΥ͂ ἴοὸ ἴῃ6 οτάϊηϑιν νίαν οὗ [οϑερι5, “4212. ἴν. ὃ. 19, ἅς. 

37. [ἀσπηᾶ ἤεσθ. [1ἀνν5 οι ἔτ σπου] θὲ σοπιϊηπεδά. 
39. ἴῃε ΞΒανεηΐίῃ. (ἢ 1 Επ. Ιχ. 8, χοὶϊὶ. 3; [πῆ6 14. ὅ8866Ὲ οἡ χχὶ. 10 ἴοσ {Π6 δἰτἱθαςοη οὗ μα] ποῖ ἴο Ἐποςἢ. 

ΨΠΠ. 5. Μδάδὶ βηγεηάεά νυ] ὅυγ. Εσαρ. δηά 1 αρατγάε᾽5 ασεεῖκ Μ5. 7: μελχα θυγατηρ μαδαι. Τεχί Πεῖα σοΥΓαρί. 
ΡΙΑνΥ οὐ ψογάβ 5} 6δῃ, “ββηΐϊ". Οἱ. “Ῥεῖερ ̓᾿ ἴῃ 8. 

9-10. ΤῊ βεοσεὶ αἸνίβίοῃ οὗ [Π6 βδαυίῃ 15 ἐ]οννεα ὈῪ δὴ δυςπογιαίῖνε σοιηραςῖ. ὙΠῈ ΟὈ]εοὶ μετα 15 ἴο νἱηαϊςαΐε {πε 
Ἡερτεν ἰηναβίοη οὐ Ῥα]εβιίηβ, 85. 1Π6 τὶρμτα] ᾿ῃΠουαησε οὐ 50η5 οὗ 5116π|. (ΟΕ ϑἰ πη ]ατ ἀοοοιηίβ ἴῃ ΕΡΊρΡΗ. “4γεογαί, 
ΟΧΙ; “ἀν. Παό7. 11. 11. 544; (γοη. Ῥάβομδ]α 1. 53; [γα πι6 6] χχχὶ. 2; ΘΎΏΩΕΙ]. 1. 82; (εάτεῃ. 1. 23. 
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τ5 Απὰ ποῖα σατο (γε οἡ {{π6 υυυ τη ἃ5 5Π6π|5 ἰοῖ ἴῃς πη α]6 οἵ ἴπ6 φαγί ννπῖοῃ πε 5Ποιι]α ἴακε ἃ5 
δῃ ἱππογίίαηοο ἰοσ Πἰπιβοὶ ἀπ ἴου ἢΐ5 505 ἴου {πῸὶ σεπογδίίοῃβ οἵ εἴεγηϊίν, ἴτοπὶ {πΠ6 πη 4]ε οὗ 1πε 
πτουπίαϊη γταησο οἱ ΚΑ[ᾶ, ἔγοπὶ {Π6 τπουτῃ οὗ τῆς νναΐεσγ ἔτοπὶ ἴΠ6 τίνει ΤΊπηᾶ, ἀπά Πῖ5. ρογίίοῃ σοα5 
τονναγάβ ἴπς τοδί {πγουρῖ {πε τηϊάϑε οὐ {Πϊ5 τίνεν, ἀπά 1 εχίβησϑδ {Π|] 1 σγθασπαβ {Π6 “νναΐοι οὗ {πε 
ΑΌγ 5865, οἵδ οἵ ν᾽ Πΐο ἢ 1Π 15. τίν σοα5 ἔουί ἢ δηα Ρουτβ ἰἴ5 ννδίειβ ἱπίο {πε 58εα Μέξ᾽ δῖ, δηᾶ τῃϊ5 γίνει 
ῇονν5 ἱπίο πε ριεαΐ 58εὰ. ἊἈπά δ]] {παΐ 5 τονναγ8 τπ6 πογίῃ 15 [ἀρ ῇῃεῖ ἢ 5, ἀπά 411] {Πδΐ 15 ἰονναγάς {πε 

13 βου ἢ ΒοΙοπρϑ ἴο 5Πηεπι. Απὰ ἴὲξ εχίθηδβ {Π] 1ἰξ γεᾶςῃοβ Κἀγᾶβό : {Π|15 15 ἴπ {π6 θοβογὴ οἵ {πε ἴοηπριις 
τ4 ΜὩΪϊσἢ Ιοοκ5 ἰονναγά 5 ἴῃς σοι. Απά Πῖβ ρογίίοῃ εχίεηαβ δἹοησ {Π6 σίεαΐ 568, δηα 1 εχίθησϑβ ἴῃ ἃ 

βίγαϊσμε ΠἴπῸ {1 1 τεαοπεβ {ΠῸ ννεϑὲ οἵ τπΠ6 τοηριις ννϊς ἢ ΙοΟΚ5 ἰονναγαβ {Π6 βοιίῃ ; ἰοῦ [Πϊ5 8εὰ 15 
15 Παπηρα {Πς ἴοηριςε οἵ ἔπ Ἐσγρίίαη 564. Απάα ἴδ τυτπ5 ἔτοπὶ παῖε ἰονναγάβ [6 βδοιίῃ ἰονναγάβ {ΠῈ 
“ηοα ἢ οὗ πὸ σγεαΐ 86 οὐ {πε 5ῆοίς οὗ (115) νναΐειβ, απαὶ ἴ εχίεπαβ ἴο {πΠῸ ννεϑὲ ἰο “Αἴἃ, δπά ἴΐ 
οχίςπαϑ {{Π] 1 σοαοῆς5 {πῸ νναΐεῖϑ οὗ {πῸ τίνεγ αἰποη, απ ἴο {πε βου οἵ {Π6 νναΐειβ οἵ αἰποη, ἴο ἐπε 

τό αηκϑ οἵ 1τῃϊ5 τίνεσ. ΑἈπά [ἴἰ Ἴχίεπαάβ ἰονναγάβ ἴῃς εαϑί, {ΠΠ 1ὲ τεδσῃεβ ἴῃς (αγάεη οὗ Εάεη, ἴο ἐπε 
βου ἢ {Ππεγθοῦ, [ἴο τΠ6 βουτ ἢ] ἀπα [τῸπὶ {πε οαϑὲ οἵ {π6 νῇῆο]ε ἰαπὰ οἵ Ἑάξη δπά οἵ {πε νῇο]ε εαϑέ, ἴὲ 
τὰγΠ5 ἴο ἴπῸ {εαϑὶ ἀπ α ργοσβααϑ {Π] 1 γεδοῆοβ {ΠῸ εαϑὲ οἵ {πε τηουηΐαίη παιηςα δᾶ, ἀπά 1 ἀδϑοεπάς 

17 ἴο {πε Ῥδηκ οἵ {πε πιουίῃ οἵ {πε τἰνεγ Τῖπᾶ. Τἢΐ5 ρογίίοη σαπλα ἰογίμ- Ὁν ἰοΐ ἴον. 5Πετὴ δηα ἢΪ5 50ῃ5, 
τ8 {Πα {πον 5ῃοιυ]α Ροβ5655 ἴἴ ἰοῦ Ἴνοῦ πηΐο ἢϊ5 σεπεγαίίοηβ ἴοσ ὄνεγπιοῦθ. Απαᾶ Νοδῇ τε]οϊςεα ἐπμαξ {Π15 

Ρογίίοη σατηα ἔογί ἢ ἴοσ ΘΠθτη δπα ἴογ ἢΐβ 5οη5, δῃα ἢα γεπιογη ογ α }1] {Ππαΐ ΠῈ Πδα βροόκεὴ ψτἢ 5 
πηοῦ ἢ ἴῃ ΡτΌρΡΠθον ; ἰοῦ ἢς Πδά ϑδἱά: 

“ΒΙ]6βϑεὰ μὲ ἴῃς [ον (οα οὗ 5ῃςπι, 
Απά πῆὰν {πε 1 οτὰ ἄννε]] ἴπ ἐπε ἀν ]]Πηρ οἵ 5Πετη.ὄ 

το Απα Πα πεν {παΐ τ[ῃς ἀατίάεη οὗ Εάξη 15 πε μοὶν οἵ μο] 65, αηα πε ἀνν ε ]!ηρ οἵ τῆς 1 οτά, απ Μοαῦπέ 
Θῖηδὶ {πε σεπίτε οἵ ἴῃς ἀδϑογί, απὰ Μοιηΐ Ζίοη---ΠῈ σεπίγα οἵ τῆς παᾶνεὶ οἵ τῆς βδαγίῃ : ἔπεθε [τος 

20 ΨεγῈ ογεαΐθα 45 Ποῖν ρ᾽αςαβ ἰβδοίησ βοῇ οἵποσ. Απα πε ὈΪεββεά {πε ἀοά οἵ σοάϑβ, ῃο Παά ρεΐ ἐπε 
21 νγογὰ οἵ ἴῃς Τιογὰ ἱπίο ἢϊβ5 τποσίῃ, δηα τῆς Τιογά ἴου ἐνεύπιοσε. Απάᾶ Πα Κηον {Πδΐ ἃ Ὀ]εβθεα ρογίίοῃ 

ἀηα « Ὀ]εβδίησ ἢ σοπῆα ἴο 5Πεπὶ δηα ἢϊβ 50η5 πίο ἴἢε σεπεγδίίοηβ [ου ὄνεῦ- --ῃς ψνΠοΐςε ἰαπά οὗ 
Εάδη δπα (ἢ νῆες ἰαπα οὗ {πε κε ὅ6α, απὰ ἴῃ6 ννῃοῖς ἰαπα οἵ {πα βαϑί, αηὰ 1παᾶϊΐα, απ οἡ {πε Βεά 
5688 δπὰ {πες πιοιιηίΐαίη5 {πούθοῦ, απ 411 {πῃ απ οἵ Βαβῆδῃ, απα 411 {πε Ιαπὰ οἵ 1,εθαποη ἀπά {πε 
ἰϑαπάς οἵ Καίτ, ἀπὰ δ] {πΠεῸ πποιπίαϊπ5 οἵ ϑαπῖγ δηα ᾿Απιηᾶηᾶ, ἀπα {πε τπηοιιπΐαϊῃϑ οὗ Αβδια ἰπ {πῸ 
ποιῇ, ἀπά 4}1 {πε Ἰαπὰ οἵ ΕἸαπι, Αβϑματγ, απ ΒΔΡΈό], απὰ ϑὔβϑδη δαπα Μδᾶ' ζαδὶ, απὰ 411 {πε πηοιπέαϊῃ5 
οἵ Ατατγαῖ, δηὰ 4}} ἴῃς τερίοῃ θεγοηά {πε 5εα, νυ ἢ 5 θεν οπα {πὸ πιοιιπίαίη5 οἵ Αβϑῆυγ τονναγάς (ῃς 

22 ποιίῃ, ἃ Ὀ]6ββεα πὰ βϑραοίοιιβ ἰαηά, απ 41} {παΐ ἰβ ἴῃ 1 15 νεῦν σοοά. Απά ον Ηδηι σᾶπὶς ἰογίῃ ἐπε 
ΒΕσοηα ροτγίίοῃ, Ρενοπα ἴῃς (ἰποη ἰονναγάβ {πεῸὸὶ βδουίῃ ἴο {π6 στρῃξ οὗ {πε ἀαγάεη, δηὰ ἴξ εχίεπαϑβ 
τονναγάβ {πΠ6 βουίῃ ἀπα ἰξ εχίθηαϑβ ἴο 41] {πε πχοιιπίαίη5 οὗ ἤτε, αηὰ ἰξ εχέεπηαϑβ τοιναγάβ {6 ννοϑὲ ἴο {πε 
588 οἵ ᾿ΑἸ6] ἀπά ἰξ εχίεπαάβ ἰονναγάβ {πῸ υνεϑί {ΠΠ1 [ἴ γβᾶςπεβ {πε 5εὰ οἵ Μ᾽ δκ-- -ἰῃδὲ (564) ἱπίο ννῃῖςἢ 

23. Τενογνἐ ίηρ νΠΙΟἢ 15 ποῖ ἀδϑιτογεα ἀεβοεπάϑήύ. Απα ἴἰ σοοβ [οστἢ τονναγάβ τΠ6 πογίῃ ἴο {πε Πἰπηϊΐ5 οὗ 
αδαϊτ, ἀπὰ ἴξ ρο65 ἔογίἢῃ το [πε οοαβί οἵ {πε νναΐοιβ οἵ {πε 5εὰ ἴο {πῈ νναΐοιβ οὐ {πε σσεαΐ 5θὰ {Π] ἴΐ 
ἄγαν ΠΘᾶγ ἴο {Π6 τῖνον (ἰποη, απ σοα5 αἱοηρ 1Π6 γίνε (ἰποη {11 ἰξ τεαομο5 τῃς τρῃξ οἵ {με Θαγάθη 

24. οἱ Εάεη. Απά τ:ἢΪ5 15 πε Ἰαπα ὑνῃϊοἢ σάπια ἔογῖῃ ἴος Ηᾶπὶ ἃ5 1Πς ρογίίοῃ γνῃίοῃ Πα νγὰβ ἴο ΟΟσαΡΥ 
28 ἴογ Ἔνοὺ ἴογ Πἰπηβε] ἀπ ἢΐβ 5οη5 υπΐο {πεὶγ σεπεγαίίοηβ ἴογ ανεῖ. Απά ἴον Ἰαρμείῃ σαπης ἰοσίῃ {πε 

τΠ|γα Ροτγίίοη θεγοπά πε τἰνοῦ Τὶπᾶ ἴο {πῸ πουίῃ οἵ πε ουξῆονν οὗἉ 15 νναΐϊεῖ5, ἀπά ἰξ Ἔχίεπάβ πογίῃ- 
26 βαϑβίθγὶν ἴο {Π6 ψνῇῃο]ο τερίοη οἵ αορ ἀπά ἴο 811] {πε σοιπίγν οα ΈΠΕΤΣο ΑΠπα [ἴ εχίεπηαβ πογίμεῦν 

ἴο τῆς ποίη, ἀπ ἴξ εχίεπαάϑβ ἴο [Πς τηοιιπίαϊπ5 οἵ ΟΟ]Έ τοννατάβ πε πουίῃ, ἀπ τονναγάβ ἐπε 5εὰ οἵ 
21 ΜΔ ὑΚ, ἀπά 1ξ σοαβ (οσίῃ το (ῃς εαβί οἵ (δαϊγ α5 ἔασ 85 {πε τερίοῃ οἵ ἐπε νναΐειβ οἵ {πε βεβαὌι'0 Απὰα ἰΐ 

ΘΧΊΘΠα5 ἘΠῚ] [Ὁ Δρργόδοποβ ἴῃς ννεβὲ οἵ Εγᾶ δπά ἴξ γϑζυγηβ τοιναγάς ᾿Αἰόγᾶρ, ἀηα ἰξ εχίεπαϑ εδϑίεσν 
28 ἴο 1Π6 νναΐοῦβ οἵ ἴῃς 5εᾷ οἵ Μ᾽ αἱ. Απά ἰΐ εχίεπάς ἴο {πε τερίοη οἵ {Π6 τίνεν Τῆπᾶ ἴῃ ἃ που -οαβίευν 

αἰγεοίίοη ἀπῈ}]} ἴῈ ἀρργόδομα5 ἴπῸ Βοιιπάδιν οἵ [5 νναΐειβ ουναγὰβ {Π6 τποιιηίαίη ΒΑίᾶ, ἀπά ἴδ ἴαγηϑ 
29 τουηα ἑονναγάβ ἴῃς πογίῃ, ΤῊΪΒ ἰ5 ἴπῈ Ἰὰπα υνῃϊο ἢ οαπιε ἔογῖἢ ἴοσ [ἀρμθίῃ ἀπα ἢΐβ 5οη5 5 1Π6 Ρογίϊοη 

οἵ Πῖ5 ἱηῃεγίζαπος νοι Πα 5Που] ἃ ροββθ85 ἴοσ ΗἰπΊ56 1 ἀπα ἢΐβ βοηβ, ἴοσ ἐπεῖτ σεηδγαίρηβ ἴοι ἐνεγ; 

12. Ῥα]εβίίπο, πιά] οὗ {π6 βαγίῃ, ἀ5 Εζεϊκ. χχχν . 12:1 ΕΠ. Χχνὶυ ᾿ ΘΒ80Π); 27 ἂς 
ΒΑΙᾶ -- 0τΔ] Μουιηίαίη5. Τίπᾶ -- Ταπαὶς οσ θοη. Νῖδ᾽ δ -- Μδεοιὶβ οἵ 86 οἵ Αζον. 

13. Κατγᾶϑό --- (Πεύβοηαβα (ΠΠ]πλὰ πη), οὐ Εἰποσοσγαγα οα Ἐργρίίαῃ θογάθυ, ρευμαρϑ πιοσὰ ΠἰΚο]γ. 
15. ᾿Αἴγᾷ -- Αἰτίσα ἴῃ δατ]ν Πἰπλϊεα 5βεηθθ. αἰποη -- πὰ ΝΊΙΒ, 85 761. 11. 18, ΘΒΙ ΠΟΥ ; 511. χχίν. 27. 
16. Ἀεξδά “πογίῃ ᾽ ἔοσ " ϑουιῃ᾽. 
18-10. Τῆς τῆτες “ΑΡοάεβ5 οἵ (οά᾽ τὲ ἴῃ 5Πδπι5 ροτιίοη. Ὁ, ἵν. 26. 
21. Καζεῶγ ογ Καμπηδιῦτί, εἴτ ποῦ σταῖς οὐ ΟΥρτὰβ οὐ ΟἸΠ οἶα οΥ (ἀρρδάοοϊα (πιο ἰχ. 7, [,Χ Χ) οἵ (ορίοϑ, ἃ οἰΐγ ἴῃ 1Π6 θΡΡοΥ ΤΒεθαϊά. ϑδηῖγ οὐ ϑεηὶγ (1) ειξ. 1. 9; ἘΖεῖ.. χχν]. 5) ῖ5 Ηεσπίοη. ᾿Αμπιᾶηᾷ ἰ5 ΑΕ] Ρδηι5 οὐ Μί. Απιδῆαβ. 

Μϑ' ξάἀδὶ 15 Μεάϊα. 
22-24. Ἡδπι5 ροτίίοη : νᾶβας 1ἰπΠ}115 ἴῃ Αϑία. ᾿ΑἸ6Ὶ - Αταπεῖς Μᾶ᾿ὯΚ -- Οοδαμυς. αδάϊτ -- (δαϊζ. 25-29. [ΔρΡΠ ει’ 5 ρογιΐοη. αορ -- ϑογιῃίαπς ([οβεριι5). Οεὶε -- (εῖῖ5. ᾿Αἰδγᾶρ Ὁ -- Ρῃτγρία. 

Ω 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙ1ΕΕ5 8. 3ο--10. 

30 ῇἥνε ρστεαΐ ἰϑαπάϑ, ἀπα ἃ ρύεαῖ ἰαπηά ἴῃ {πε πουίῃ. Βαξ ἴξ ἴ5. οο]ά, ἀπά πε ἰαπά οἵ Ηδηὶ [5 ποῖ, ἀπά 

1ῆε ἸΔηά οἵ ὅῃεγη 5 πείί ποῦ μοί ποῖ οοἱά, θαξ [Ὲ 15 οἵ Ὀ]εμ δα ςοἱά απὰ Πααΐ. 

σηφαϊυϊδίονι ὁ {ἤε ἄγος ῥογ ἐΐογις αἸημοτσοί {16 ργαηαρλί γε 97 Δίοαλ. «ΑΑτηογιρσέ δίαηη» σὐτίαίγοηι, : 

; δλδηις α-6: Ὡ“αῤῥείη᾽ς, 7--το. Οαΐά ἐαΐοιι ὧν ΜΜοαλ᾽ς ϑογῖδ, 14--τ. 

Θθι.ι Απὰ Ηδῃ ἀϊνίἀεά ἀπιοηρϑὲ Πῖ5 50η5, ἀπά ἴῃς ἢτγϑξ ρογίίοῃ οαπὶς ἰουτῃ ἰοῦ (ἢ ἰονναγά5. {ΠεῈ 

εαϑβί, ἀῃα ἴο {πε τνεϑὲ οὐ Πἰπιὶ ἔογ Μίζγαΐπη, αηα ἴο ἴῃς ννεϑὲ οἵ Πίπι ἴογ Ραΐ, ἀπά ἴο ἴῃς νγεβί οἵ ἢἰπὶ 
2 [Ὧπ4 ἰο {Π6 νγεϑὲ 1ῃεύθο ] οη {πε 5εᾷ ἴογ απαδῆ. Απά 5Πεπὶ αἰ50 αἰν! ἀφ ἀπιοηρϑὲ ἢΐ5 50η5, ἀη4 
ἴῃς ἢγϑὲ ρογίίοῃ σαπια [ογῖ ἢ ἴογ Ε]Δπὶ ἀπα 5 5οηβ, ἴο {πε βαϑέ οἵ {πε γίνουν ΤΊΡτΙβ ὉΠ 1 ἀρρυόδοῃα5 

τῃς εαϑί, π6ὸ νος Ἰὰπα οἵ 1πάϊΐᾳ, ἀπ οη {πε Βεα ὅεα οἡ ἰἴ5 σοαϑί, ἀῃα [ῃς νναΐειβ οἵ 1)ξάδη, ἀπηα 
411 {π6 πιοιιπίαίπϑ5 οἵ Μεθτῖ δπα ᾿Ε]Δ, πα 411 {πε Ιαπα οἵ ϑϑᾶπ απά 411] {παξ 15. οὴ {πε 546 οἵ Ῥμαγπᾶϊς 

3 ἴο ἔῃε Βεά ὅεὰ δπά {πὲ τίνες Τῖπᾶ. Απά ἴον Αϑϑδυγ σάπια ἰογ ἢ ἐπε βεοοπα ροχξίοη, 41} ἔπε ἰδηά οἵ 

4 Αϑϑῃυγ δπᾶ Νίπενεῃ δπα ϑῃϊπαγ ἀπά ἴο [πε Βογάεσ οὗ [πάϊα, απ ἰξ αϑοθη8 δπά 5κίγίβ {Πὲ τίνεσ. ᾿πα 

ἴου Αὐραομϑηῃδα σατης ἑογίῃ {πε {π|γα ρογέίϊοῃ, 411 ἐῃς Ιαπά οἵ {πε τορίοῃ οἵ {πε (Πα! 4665 ἴο {ῃς εβαϑβί οἵ 

{πε Ευρῃτγαΐοϑ, θονάεγίησ οἡ {πε Βεα ὅ6α, ἀπά 411 ἔπε νναΐεγβ οἵ [πε ἀεβεγί οἱοβο ἴο {πε ἴοπριιο οἵ {Πς 

568 ὙΠ οἢ Ιοοῖκβ ἰονναγά5 Ερυρί, 411 τῆς Ιαπα οἵ [,εθαποη ἀπά ϑϑηῖγ ἀπα ᾿Απηᾶπᾶ ἴο πε θογάογ οἵ {πε 

5 Ευρῃτγαΐεβ. Απά ἴον. Ατάτῃ ἔπεα οᾶτης ἐουἢ {πε ἰουγίῃ ροτίίομ, 411 {πε ἰαπά οἵ Μεβοροίαπιϊα 
Βεΐψνεεη ἐπε Τίρτίβ ἀπά {πε Επρῃγαίοϑ ἴο ἐπε πουίῃ οὗ {πε Ὁ αϊάεςϑβ ἴο ἴπε Ῥογάεγ οἵ {πε πιοιιηΐα! ῃ5 

6 οἵ Αβϑῆιγ δηά {πε ἰαπά οἵ ᾿Αγᾶγτᾶ. Απά ἔδμογα οατης [οτ ἢ ἴον [μιὰ τπς ΠῚ ροτίίοη, ἐπ πιοιηΐαῖπ5 

οἵ Αϑβϑπυγ δπὰ 411 ἀρρετίαϊηίπρ ἴο Ποπὰ Ε1Π] [Ὲ τεαομεβ ἐπε ατεαΐῖ 568, ἀπ {Π}] 1ξ τεαςμεβ πε δαϑὲ οἵ 

1, 8 Αβϑῆαγ Πῖ5 ὑγοῖπει. Απαὰ 7δρμείῃ αἰ5ο ἀϊνί Ἔα {πε Ιαπά οὗ Πῖ5 ἱππεγίζαμοε ἀιηοηρϑί Π15 5ϑ0η58. Δπά 
{πε ἢτϑε ρογιίοῃ οαπια οσί ἢ ἴον οτηεῖ ἴο {πε εαϑὲ ἔγοτη {Π6 πούίῃ ϑἰάς ἴο {πε τῖνεγ ΤΊ πᾶ ; ἀπά ἴῃ τῆς 
που μετα σάπια ἰοστῃ ἴου Μαρορ 41} {πε ἱππεῖ ρογίίοηβ οἵ {π6Ὸ που ΠῚ] 11 γεάοῃς5 ἴο ἴῃς 568 οἵ 

9 Μδ αι. Απά ἴον Μαάαϊὶ οαπιὲ ἰογίῃ ἃ5 Πἰ5 ρογίίοῃ ἐπαξ πα 5ῃποι] ροββε88 ἴγοπῇ ἴΠ6 ννεβί οἵ 5 ἔννο 
το ὈΓοίΠεῖβ ἴο ἔπ ἰϑἰαηάσ, απα ἴο {πε σοαϑίβ οἵ {πεῸὶ ἰϑίαπάβ. ᾿Απα ἴον [ανδῇ οαπΊςα (οσῖἢ τῆς (ουτίῃ 

1ἰ ΡΟΥΓΟΠ ἜνεγΥ ἰϑίαπα ἀπα {πε ἰϑαπαβ. νι οἢ ἀγα ἑονναγάϑ {πε Ῥογάεν οἵ 1π|4Δ. Απά ίογ 1 ἼΡ4] {πετςο 

οᾶπια ἑοσῖῃ τῆς ΗΠ ροτείοη ἰπ {πὸ πιϊάϑὲ οὐ {πε ἰοπριια νυ ῃΐοῃ ἀρργόδοῃο5 ἐονναγάβ ἴῃς θοτγάεγ οὗ πε 

Ροιτίοη οὗ 1μι4 ἴο πε βεςοπα ἰοηριια, ἴο {πε τερίοη θεγοπά {πῈ βεοοηά ἴοηριια πηΐο {Π6 {Π|γα τοηπριια. 

12 Απά ἴογ. Μεββεοῃ οαπηε ἰογτίῃ {πε δἰχίῃ ρογίίοη, 411 της τερίοη θεγοηὰ πε {πἰγὰ ἴοπραα {Π] 11 

13 ΔΡΡΙΟΔΟΠΕ5 ἴῃς εαϑὶ οἵ αδάϊν. Απάᾶ ίογ Τίταβ ἔπεσα οαπια ἰουῖῃ ἴπς βενεηΐῃ ρογίίομ, ἰοαγ ούεαδῖ 
ἰϑίαπ 5 ἴῃ [ῃς τηϊάϑε οὔ ἴῃς 86α, ὑνῃϊο ἢ γεᾶςῃ ἴο ἐπε ροτγιίοη οἵ Ηδπὶ [πὰ {πε ἰβίαπα5 οἵ Καγηδιῦτγὶ 

14 ςαπιε ουξ Ὀγ ἰοΐ ἔοσ {πε 5οη5 οἵ Αγραςῃβῃδα 85 Πἰ5 ἱπμεγδηοε]. Απά τμ5 ἰῃς 5οη5 οἵ Νοδῇ αἰν! θα 

ππΐο ἐπεὶ 50η5 ἴπ ἔπε ργεβεῆςα οἵ ΝΌδἢ {πεῖν [αΠαγ, ἀπά πε θουηα πεπὶ 8}1 ὈῪ δῃ οδίῃ, ἱπιργεοδίηρ 
τ ἃ Ουγθε οἢ Ἔνε ιν οπα ἴπαΐ βουσῆϊ ἴο βεῖζε ἐῃς ρογίίοη νῃΐοῃ παα ποῖ (4]1δςη (10 Ηἰπι) ὈῪ Πῖ5 ἰΙοῖ. πα 

ἘΠ 6Ὺ 811] βαἱά, “80 θὲ ἴξ ; 50 θὲ {ἰ᾿ ἴογ ἐμεπίβεῖνες ἀπα {Ππεὶγ 50η5 ἴου ἐνεῦ [ῃγουσμουΐζ {ΠΕῚΓ σα πεγαῖοη5 

{Π1 τῆς ἀαν οἵ ᾿πάρπιεπέ, οη νν ῃίοῃ τμς Τογὰ (οα 5141} πάρε πεῖὰ ν ἢ ἃ βνογά πὰ ψ ἢ ἤγα, ἴοΥ 
411 [6 υποϊθαη ννϊοκεάπεϑβ οὐ Ἐπεῖγ Ἔγγογβ, νν Βαγεν ἢ {πεν πᾶνε ΠΠ1εἀ της δαγῖῃ νυ τ] {γα ϑθ Γ ϑϑίοῃ 
Δ Πα Ὡπο]εδηη6855 Δη4 [ογηϊςδίίοη δηα 5ἰη. 

Εὐὴ ορίγίϊς ἰσαα αείγαγ {ἦδ σοῖς 97 ΔΝοαλ, τ--2. Μοαή᾽ς ῥγαγεόν, 3--6. 77 αΞΠόηιᾶ αἰϊοτυεα το γείαῖη ογιο- 

Το 97 Δϊς τμώχοοί ορίγίίς, ται. Μοαΐ ἑαρσλξ ἐλδ τ5ὸ οὐ ἀογῶς ὧγ 116 αγιφοὶς 707 γεδῖβίζη {16 

(ἰρηρογῖ5, 122-14. ΜΝοαΐ αἷσς, 15-17. Βριμαϊίγμο 97, Βαόεί «γαῖ ἐλδ σοι ηδίοτι ο7 ἐοηρηος, 1δ--27. 

(αγιαατι σεῖρες ογι Παἰσείζησ, 29--54. 77}αααἱ γεεεῖνες ἤεαϊα, 45-6. 

10. Απά ἷπ πε μϊγὰ ννεεὶς οἵ τῃϊ5 [0 1166 ἐπε ἀποίθαπ ἀεπιοηβ θερᾶη ἴο ἰβδα ἀϑίγαν {{Π6 οἰ] άγεη οἱἡ 

2 ἴῃς βοῦς οἵ Νοδῇ, πᾶ ἴο πιαῖε ἴο εἰν ἀπ ἀεϑίγου ἴμῈπὶ.0 Απα {πε βοη5 οἵ Νοδὴ ᾿ᾶπιε ἴο Νόοαῖὶ 

τπεῖγ [λΊπεγ, ἀπ πον το] Ηΐπι σοποογηίησ {με ἀεπηοπβ νη ΐοῃ νεγε Ἰεδάϊηρ ἀϑίγαν πα ὈΠπαϊηρ ἀηα 
3 5ϑἰαγίηρ Πἰς βοηβ᾽ ϑοῆ58. Απά Πα ργαγνεά Ρείογε {πε 1 ογά ἢἰ5 αοά, ἀπά 5414 : 

29. ἧνε 1516 ηᾶξ, 851 Επ. ΙΧχν]]. ὃ. 
320. ἘΡΙΡΠδπίαβ τλακαβ 1ῃ15 Πϑαΐ οὗ ἢ]5 σουηΐσυ (δηδδη᾽ 5 τθάβοη ἔου βεϊζίης Ραἰ βίη. 

ΙΧ. τ. Γῇ, ἀεη. χ. 6. Οὐβῇ -- Εἰ μϊορῖα. Μ|ίζΖγείὶπιὶ -- Εργρί. Ῥαΐ -- [ἰδ νὰ. 
2. ΕἸδπι, ἴτοὰ κεβά 5684 ἴο Ροῃίιϑ, ᾿πο 465 [παϊὰ. 
3. 5κίγτίβ. Τεχί σοστυρί, Ὀαΐ δα 5}}Υ επηθη6ά. 
9. Μαδάβδι᾽ 5 ἰΙοΐ ειῦθγαςβϑ Βυϊζαϊη (ΕΡΙΡΗ., ὅγυηςε!]]., [Ἐγα ἢ ΠΊ66]). 
10. Ϊ]ανϑῃ -- Ιοῃΐδ, πεσε 8ἃ}1 ἰϑαπα5 οἱ Αδββδηῃ. 
12. “ΤὭτγεα ἰοησιια5. ΡτΟΌΔΡΙΥ [ἰἀἰγ, αἀτεεςος, Τῆτγαςα. 
13. ΤΊγαβ --Ξ ΑἌρεδη βθα-οοδϑί, οὐ ΤὨγαςϊδηβ (]οβαρ 5). [1] ἰπίεγροϊαϊεα ἔγογη ἰχ. 4. 

Χ. Αποίπεσ ἐγαρτηθηΐ οὗ “Αρόσάῖγρβε οὗ Νοαβμ᾿, ρατὶ οἵ Ηερτανν οτἱ ρίπαὶ ἴῃ 76 }Π|πεῖκ, 86ζ λα-Π7ταγασελ, ἵν. 1.55. 
1. πποθαῃ ἀσπιοῃξ: οἴ. τ ΕΠ. χν- Χνὶ ; 5081]5 οὗ σι] ἄγε οὗ ἀἸἰσορεαάϊεηϊ “ νναῖσμεγϑ᾽. 
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ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΠΟΒΙΕΒΕΞΥΧΌΣ ,,350 

“(οὐ οἵ τῆς 5ρίγἰῖϑ οἵ 41} ἤβϑῃ, νῇῃο Παϑί ϑῆοννῃ πηθύον ππῖἴο ΠΊΕ, 

Απὰ Παβῖ βανοὰ πὲ δῃηὰ ΠΊῪ 50η5 ἔγοόγη {πε νναΐειβ οἵ ἴῃς ἤοοάῦἉ, 

Απα δαί ποῖ σαυβθα η16 ἴο ρϑγῖβἢ ἂ5 Τ ποῖ ἀϊάϑὲ {ΠῸ 5οη5 οἵ ρεγαϊπίοη ; 

Εον ΤῊν σίδοςα ἢα5 θθθη σγϑαΐ ἰονναγβ ΠΊ6, 
Απα στεαΐῖ μὰ5 θεθῇ ΤῊΝ ΠΊΕΓΟΥ ἴο ΠΊΥ 5011] ; 

Τ,εἰ Τὴν σύαςος θὲ {Π{π Ρ ΡΟ ΠΥ 50Π5, 
Απα Ιεΐ ποῖ ννἱοκεα βρίγῖ5. σὰ] ονεῦ {ΠΕ πΠῈ 
Τ,ε5ῖ {πεν 5Που Τα ἀσδβίγον {Πεπὶ ἔγοπὶ ἴῃς βαυῖῃ. 

4 Βυῖ ἀο Ὑπου 655 π|Ὲ ἃΠ4 ΠῚῪ 50ῃ5, {παῖ ννὲ πὴὰν ἰποθαϑβα ἃπα τη] ΠΡ ἀπά ΓΕ ΡΙ  πΙβἢ τς δαγίῃ. 
» πα ΤΠοιῖ ποινεϑὲ πον ΤῊΥν Ναΐοπεογϑ, [ῃς [αΠεῖβ οἵ {Π|π|8εὲ βριγῖ5, δοϊεά ἴῃ πὴν ἄν: αηα 85 ἴοτγ 
1656 ορί τις ννΐοἢ αὐτὸ Πἰνίπρ,, ἱπιρτγίϑοπ πεπὶ ἀηα πο] μεπὶ [αϑὲ ἴῃ [πε ρΡ]αςς οἵ ςοπαεπηηδίϊοη, δηά 
Ἰεῖ τπεπὴ ποῖ Ὀτίηρ ἀεβίγαιοιίοη οἡ ἴῃς 50ῃ8 οἵ [ῃγν βεγνδηΐ, πῃν (οα ; ἴογ {Π6586 ἅτε πιδὶ σ᾽ παπηξ, δηά 

ὁ οτβαΐϊςα ἴῃ ογάεγ ἴο ἀδβδίσον. Απά εξ {πεπὶ ποῖ τὰ]ς ονεῦ {πε βριγιῖβ οἵ ἴῃς ᾿Ἰνίηρ ; ίογ Τ που ἃ] οηα 
οαπηβὲ ἜἼχϑγοίβα ἀοπιϊπίοῃ ονοσ ἔμθση. Απά Ἰεΐ ἴπεπη ποῖ πᾶνε ροννεῖ νεῖ ἴῃς 50η8 οἵ [ῃε τὶσῃίεοιιβ 

7. ὃ [γτοπὶ μεπορίουτ ἢ απὰ ἴοσγ Ἄνοίπιογε. ΑἈπά ἰῆς 1 οσγὰ ουὐἦγ (οά Ῥααε τι5 ἴο ὈΙπηα 411... Απά {πε οἢϊεῖ οὗ 
τῆς 5ρίγἰ5, Μαβιδπηᾶ, οσαπλὲ πα ϑαϊά : “1 ογά, Οσεαΐογ, ἰεΐ βοπια οἵ 1Π6πὶ τεπιαίη Ὀείογαε πα, αηά ἰεῖ 
[δ πὶ Ποαύκεη ἴο πὴν νοΐῖςα, Αηά ἐο 411] ἐπαΐ 1 514}} ϑ8ὰῪ υπίο {πεπὶ ; ἴου 1 βοπλε οἵ {πεπὶ δία ποΐ ἰεξ 
ἴο πῆς, 1 584}} ποῖ 6 80]6 ἴο Ἔχεοιΐε ἴῃς ροννεὺ οἵ πιν νν1}} οἡ 1ΠῈ6 50Π5 οἵ τηξῃ ; ἴοσ ἔΠε86 δε ἔου 
σοτγαρείοη ἀπά Ἰθδάϊπηρ αϑῖγαν Ὀείογε πὶν ᾿μἀρπηεηΐ, ἴογ σγεαΐ 15 {ΠῈ ν]οΚεάης55 οἱ ἴῃς 50η5 οὗ τηεδη.᾿ 

ο Δπὰ Ηδ ϑαἰά : ᾿1,εὲ {πες [επί ρατγί οἵ {Πεπὶ γεπηαίη Ὀείογα ἢΐπη, ἀπα ἰεΐ ηΐηθ ραγίβ ἀεβοθηα ἱπίο {πε 
τὸ Ρίαςς οἵ σοπάεηγηαίίοη. Απα οπς οὗ 5 Ης Ἴςοπηπδηεα {παῖ νὰ 5ῃοιυ]ὰ ἴεοῃ Νοδῇ 4}1} {πῃεῖγ 
11 ΠηΘαἸοίηο5 ; ἴογ Ης Κηονν {παΐ {πΠῸν ννοι]α ποῖ ννΑ]}ς ἴῃ πΡΙΙΟ Πΐπα55, Ποὺ δἔσγίνε ἴῃ τἱρῃεουβηθθθ. Απά 

ννε αἰά δοοοτάϊηρ ἴο 411] ΗἸ5 ννογάϑβ : 411 {πε πηα]σηαηξ ἐν} ομα5 να θοιυηά ἰπ {Πα ρίαςα οἵ σοηάεπηηα- 
12 τίοη, ἃπα ἃ ἴεπῖῃ ρατί οἵ {πεπὶ ννε ᾿εξε μὲ {πεν πηῖρμΐ θα 50 ]εσὶ Ὀεΐογε ϑαΐδῃ οἡ {πε εαὐίῃ. Απά 

ννῈ Ἔχρ αἰηθα ἴο ΝΌΔἢ 4}} 1ῃς πηεάϊοϊηεϑ οἵ {Πεῖγ ἀἴβεαβαβ, ἰοσείπευ νν ἢ {πεῖν βεαποίίοηβ, ἤονν ἢα 
13 τηϊσης δα] {πεπὶ νντἢ ΠογΡθ5 οὗ ἴῃς εαγίῃ. ᾿Απᾶ Νοδὴ νντοΐες ἄοννῃ 4]}1 [πΐηρϑ ἴῃ ἃ Ὀοοΐς 45 ννε 

᾿ηϑιγαοίθα ἢΐπὶ σοποογηΐηρ ἄνεγσν Κιπα οἵ πιεαϊοίπε. ΤΠ5΄ {Π6 εν]] βρίγιῖθ. ννεῦα ργεοϊ πάςξα ἔγοπι 
14 (Πυττ]η6) ἴΠ6 5οη5 οἵ Νοδῇ. ᾿Ἀπᾶ ἢς σᾶνε 4}} {Ππαΐ ἢ πὰ υνυϊξίεη ἕο 5 ΠῃεπηΊ, ἢ15 εἰάδϑί βοῇ ; ίογ ἢ6 
15 Ἰονεα Πἰπὶ Ἐχοαθαϊησ]ν ἀρθονα 411 ἢΐβ βϑοῆ8. πᾶ Νοδῇ ἱερί νι Π15 [αι Ποῦϑ, ἀηα ννὰ5 Ὀυγεα οη 
τό Μοιυπί 1 θᾶν πη {ΠΕ ἰαπα οἵ Αταγαῖ. Νίπε πυμηάτοα αηα ἢ νεαῦβ με σοπηρΙεΐεα ἴῃ Πί5 [Π{6, ηἰπεΐεεῃ 
17 ἸᾺὈ 1166 5 πα ἴννο γε} ΚΒ δηα ἤναε γεᾶῖβ. Απά ἴῃ ἢἰ5 {πὸ οἡ εὐ ἢς Ἐχος] ες {ῃπ οὨ!]άγεη οὐ πιεη 

ϑᾶν ᾿ἡποοῇ Ὀέεσδιιϑε οἵ ἔπε τρῃίεξοιιϑηθϑθ, ννπογείη ἢδ ννὰ8 ρεγίεοῖ. ΕῸσ Ἐποοβ οἴῆοε ννὰβ ογάδϊπεά 
ἴογ ἃ τϑϑιϊποην ἴο {Π6 σεπογαϊΐοηβ οἵ τῆς ννου]ά, 580 {παΐ ἢς σπου] γεσοιηΐξ 4}} {πε ἀδεάς οἵ σεπεγδαίίοῃ 

τὃ τπηΐο σεηθγαίίοη, {Π] ἴῃς ἂν οὗ Ἰυάρσπιεηί. Απὰ ἴῃ {πε ἴῃγθα ἀπα {π᾿ γ  Θ ἢ 1.Ό1|ες, ἴῃ της ἢγϑὲ γεαῦ 
ἴῃ, της βεοοηά ννεεκὰ Ρεϊερ ἴοοΚΚ ἴο Πἰπη561 ἃ ννΐο, νοβα Πᾶπια ννὰ5 ,Ὁπιπᾶ ἴῃς ἀδιυρῃίεγ οὗ ϑ1πᾶ δύ, 
ἃ ηΠ 5ῆε θᾶΐα ἨΪΠΊ ἃ 50η ἴπ ἴῃς ἑουγίῃ ψεαγ οἵ {15 ννεεῖκ, δηᾷ Πα σα] ]6α ἢΪ5 παπιὲ δα; ἴου ἢε βαϊά: 
᾿Βεμο]ὰ τῆς ομ ! ἄγεη οἵ πιεη ἤᾶνα Ὀεςοοπηα αν] [Πγοιρἢ τΠς νυ] οκεα ραγροβε οἵ Ραμ] άϊπρ ἔοσ ἘΠπεπηβεῖνεβ 

19 ἃ οἷξν πα ἃ ἴοννεῖ ἴῃ ἴῃς ἰαηά οἵ ϑῃϊπαι. ΕῸγ {πεν ἀερατίεα ἤοπὶ τΠς απ οἵ Δταγαίῖ βαϑίννασά ἴο 
ΘΒΙΡΟγ ; [οΥ ἴῃ 5 ἀἀγ8 {πὸ ν θυ} της οἷν ἀπὰ πε ἴοννοῖ, βαγίηρ, "ὁ ἴο, ᾿ξξ τι5 ἀβοεηά ἐπεγεθν ἱπῖο 

20 ἢθᾶν εη.᾿ Απά {πὸν θερδη ἴο Ὀ.}14, πα ἴῃ {πὸ [ουτί ἢ ἡνεεῖκ τμεν πιαάβ ᾿σίοκ ν τη ἤτε, απὰ της Ὀτίοκα 
5εΥ  ἐα {Π6 πὶ ἰογ βΐοῃβ, ἀη4 {π6 οἷα νυ ἢ πνῃῖοἢ {πεν σετηεηΐθα τΠεπὴ τορείμευ ννὰ5. ἀϑρῃδ]ε νης ἢ 

21 ΠΟΙῺ65 ουξ οὗ ἴῃς 568, ἀπὰ ουΐξ οἵ τῆς [οπηΐαίηβ οἵ νναΐεσ ἰη ἴῃς ἰαπά οἵ ϑῃηϊπασ. δπά ἔμεν θα ἴῸ: 
ἰογῖν δηὰ ἴἤγες γϑαῦβ ννογα {πὸν θυ ]ἀϊπρ ἴτ ; 15 Ὀγαδάξῃ ννὰβ 203 Ὀγίοκβ, ἀπά ἐπ6 πείρῃξ (οὗ ἃ ὑσγίςκ) 
85 {Π6 {ῃϊγά οὗ ΟπΕ ; 115 ΠεΙρἢϊ ἀπιουπίεα ἴο 5433 σα 15 ἀπ 2 ρα] πΊ5, αηὰ (1ΠῈ εχίεπί οἵ οπε νν4]]} 

22 νν85) [Ὠϊ το θη βῖδαθβ (απα οἵ ἐῃε οἵποτ {Πϊτῖγ βία 65). Απὰ τῃς 1 τὰ οἷν (οά 5αϊα ππΐο ὰ5: “ ΒΕΒΟΙΪά, 
ἴῆον ἅτε οης Ρθορίβ, ἀηὰ ([Π15) {πον θερίῃ τὸ ἄο, ἀπά πονν ποιμίηρ νὴ} θὲ ΠΟΙ θη ἔγοπι {μεπι. 
ἀο ἴο, ἰδεῖ τι8 Ρὸ ἄοννῃ πᾶ Ἴοπίοιηδ {Ππεῖγ Ιαπρσααρσε, πὲ {ΠῈν πᾶν ποῖ ππάεγϑίαπα ομὲ ποῖ μευ 5 
5ΡΘΕΟΙ), ἀηα {πεν πιὰν Ὀς αἰδρειβεά ἰπΐο οἰτἰεβ δηαὰ παιίοηβ, ἀπά ὁπα ΡιΓΡοΟβα ΨΜ1}] ἢο Ἰοηρογ δρίάε ν ἢ 

3: ἀοἄ οὗ {πε 5Ξρίτγιῖβ οὗ 411 ἤββῃ. (Ὁῇ. Ναπι. χνὶ. 22, χχνὶϊ. 16. βοῃβ οὗ ρδγάϊιίοη: 2 1ΤῊ655. ἵϊ. 3: 
6. οαῃβὲ... ΤΠ6πὶ: ἀηεϑιγιεγιθ ἠδ): Ἔλαβα ἔγομη ἀιογιγιαγιδἠδ,. 
ὃ. Μαβιίδημᾶ (Ηο5. ἰχ. 7, 8) --- " δηλ ̓  τε Μδβερμαὶ (- 1) (ὅπ 0 Ε}]}., (εάγϑη.), Μδηβθηλαὶ (Δ οἰ οἵ ΡΠ, εα. ΤΊβς ἢ. 

Ρ. 98). ΤῊς ἀεπηοηβ, ἃ5 ἴῃ 1 ΕΠΟΟΝ, ἀγα δοσιβοῖβ, βϑάμποοτβ, δηὰ ἀαβίσουειθ. [Ιἢ χν. 32, Χν]. 18, χὶχ. 28, ἰϑσδοὶ 15 
ἀξοϊαγεα ἔτες ἔτοπὶ ΤΠ πὶ; ΠΟτα Πα {8115 ἔγοιῃ {ἰ5. ἤορα ἴο τακ οὗ 5Ρ6115, σμδυπηβ, ἄς. 561}, ἃ5 ρτὶθϑί, γεσεῖνβϑ ἴῃ 658 
τοπὶ Ν᾽ ΟΔἢ ; ςΐ, χὶν. 16. 

9. ΤἼΘ τε πῖῃ Ποῖα ἰ5 ἃ πηοαϊῆοαίίοη οἵ τ Επη. χν--χνὶ ((}1}). 
ιδ, ἄβα.... Ἔν]. Α ρὶαν οὔ ννογάβ ἰπ ἴῃ6 Ηδῦτγον. 
19. ((. σε. χὶ. 2; Ερίρῃ. 7αδ᾽. Ἰ. τ. κ. 
20,21. Τεχίὶ τ Πουϊ επιθηἀδίϊοῃβ απ η6]]]1 1016. 
21. ()υοϊεὰ Ὀγ ΕὐινοΠϊι5 51, ΟἸγοαβ 240, ΝΊσΘρΒοσαβ ἱ. 175, ἅς. Ἐσου {Π6 δῃγθηἀδιϊοηβ 566 ΠΥ ἰδχί, ΡΡ. 36-7. 
22. (δη. χὶ. 6. 

“ὃ 
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ἜΠΙΕ ΒΘΘΙ: ΘῈ ΤΕ ΒΠΕΕΈ ΘΒ ΤΌΣ 75.. 11 Ὁ 

23 {Πεπὶ {1 {π6Ὸ ἄν οὗ }πάστηεπί. Απά {πὲ Τογὰ ἀεβοεπάεά, απᾶ να ἀδϑοθη δα νυν] Πῖπὶ ἰο 566 ἰῃς 
24 οἷν δηα {πε ἴοννεύ ννῃϊ ἢ {ΠῸ σΠΠΠἄγαη οὗ πε παα θι1Π. Απα Πα σοπίουπαςα {πεῖν Ιαησιιαρσε, δηὰ 

{παν πὸ ἰοησεῦ υπάείϑίοοα, οπμα δηοί μετ 5 5Ρεεςῇ, αηα πεν σεαβεα πεη το Ριυ114 ἐπε οἷΐν ἀπά {πε 
25 ἴοννεύ. Εογ {π15 τεαβϑοῇ {πε ννΠποὶς ἰαπα οἵ 5ῃϊπηδγΓ ἴῖ5. σδ]]εα ΒδθΡεὶ, Ῥδοδιιβε {πὰ οὐ αἀϊά πεζὰ 

σοηίοιιηα 41] {πε Ιαηρσιασε οἵ {πε σμ!]ἄγθη οἵ πιεη, απα ἔγοπι ἔπεπος {παν ννεῦα ἀϊἰβρεγβεα ἱπίο {είν 
26 οἸ{165, βαοῇ δοσογάϊηρ ἴοὸ ἢῖ5 ἰδησιιαρα δηα ΠΙ5 πδίίοη. Απά {πε Τοτὰ βεηΐ ἃ πηὶσῃΐν ννἱπα ἀραϊπϑί 

με ἴοννεῦ δηα ονθγίῃγαν 1 προη {πε δαγίῃ, απ Ῥεποὶα ἰξ ννὰ5 θεΐννεεη Αϑϑῆιν απ Βαθυ]οη ἴῃ ἔπε, 
27 Ια οἵ 5}1πΠᾶΐ, ἀπ παν οΔ]]εα 115 παπηε  Ονεγίηγον ᾿ς. [π ἴῃς ἰουγίῃ ἡνεεὶς ἴῃ ὑΠε ἢγϑὲ γεν πη {πὸ τύ88 Α.Ν. 

Ὀεριπηίησ {πεγεοΐ ἴῃ {πεῸ ἴουγ πα {πιγ 6. ἢ 11 Ό1]|εῈ, ννεγε ἴμεν ἀἰβρεγϑεα ἔγοπὶ {πε απ οὗ 58|πδϑι. 
28 Απά Πδπὶ πα ἢ!5 β5οῃϑβ νγεηΐ ἱπίο {πε Ἰα πα νυ ἢ ἢς ννὰ5 ἴο οσσιρυ, νοι Πα δοαυϊγεα 45 Πῖ5 ρογίίοῃ 
29 ἴῃ πε ἰαπά οἵ {πε ϑουῖῃ. Απάα (δπαδη β8ἂνν {πε ἰαπα οἵ ΤεΡαποη ἴο {πε τίνεγ οἵ Ερυρί, ἐπα ἴἴ ννὰ8 

ΝΕΓΥ βσοΟά, δηα Πα ννεηΐ ποΐ ἱπίο {ΠῈ ἰδπα οἵ ἢί5 ᾿πῃεγίίδησε ἴο {πῸ ννεβϑὲ ((Πδὲ ἴ5 ἰο) {πε 5εὰ, δπά πε 
ἄννεὶξ ἰη {πε Ἰαηα οἵ ΤΡ αποη, βαβένναγαά δηα ννεϑέναγα ἔγογη ἔπε θογάει οἵ ᾿ογάδηῃ δπηὰ ἔγοπι {πε θογάει 

30 οἵ {πε 58εα. Απά Παπι, ἢἰ5 [αἴ πε, απ (υϑῃ απα Μίζγαίπ), 15 Ὀγοίποῦβ βαϊά τιπίο Πἰπι: “ΤΠοι Παβί 
56 {166 1η ἃ ἰαηπ ννῃϊο ἢ 15 ποΐ (Πΐπο, πα νυ ῖοἢ αϊά ποῖ [4]1] ἴο τι5 Ὁν ἰοΐ : ἄο ποΐ 4ο 50; ἴου 1[{ {ποιὶ 
ἀοϑβί ἀο 50, ποῖ δηα ἴῃ 505 νν1}] [41] ἴῃ τς ἰαπαὶ ἀπά (06) δεςιιγβεα ἐῃγουρῇ βεάϊείοη ; ἔογ Ὀν βεάϊίοη 

31 γε Πᾶνε ϑείεά, δα Ὀν βεάϊοη νν1}}] ἢν σμΠΠ ἀγα [41], απ ἐποιι 5ῃα] θὲ τοοϊεά οἷ ἴογ ενεῖ. νει! 
32 ποΐ ἴῃ {πε ἀνε! ]Π!ηρ οἵ 5Π6πὶ; ἰοῦ ἴο 516πὶ ἂπᾶ ἴο ἢϊ5 50η5 αΪ4 [ἴ σοπιε Ὀγζ {πεῖγ ἰού. (υτγϑεα ατί 

Ποῖ, ΔΠα οτΓϑεα 5Π8]} ποι θῈ Ῥεγοπα 41] {πε β5οη8 οἵ Νοδῇ, ὃν {πε οὐτϑε ὃν Μη ΐϊοῆ ψψα θομπά οἷαγ- 
33 5εἶνεβ Ὀγ δὴ οδίῃ ἰπ [ἢε ργεϑεηςα οἵ ἐπε Πμοὶν πάρε, ἀπά ἰπ {πΠῸῈ ργέβεηςα οἵ Νοδῇ ουζ ἐβίπεγ Βιιΐ 

ἢξ αΪ4 ποῖ πεαγκεη τπΐο {πεπὶ, αηα ἄννεὶξ ἴῃ {πε ἰαπα οἵ Τ᾿ερθαποη ἴγοπι Ηδπιαίῃ ἴο ἐπε επίεγίηρ οὗ 
34; 35 Εσγρί, με δπηα ἢίβ 505 ἘΠῚ] {Πἰ5 ἄαυ. Απά ἰογ {Πϊ5 γβαάϑοῇ {παῖ ἰαπα ἰ5 παιηεξα (απααη. Απά 

]αρμείῃ ἀπα ἢϊ5 5οῃβ ννεπί ἰονναγάβ 6 8εὰ ἀπα ἀννεὶὶ ἴῃ {πε ἰαηά οἵ {πεῖν ρογίίομ, απ Μϑάαδὶ 8ἂνν 
1ῃε Ιαπα οἵ [ῃς 5εὰ δηά 1 αἰ 4 ποΐ ρίεαβϑε ἢϊη), αηα με ΡῬερσεά Α (ρογίϊοῃ) ἔγοπι Ε]δπὶ απ Αβϑῆαγ δπά 
Αὐρδοϑῃδά, ἢϊς ννῖε 5 Ὀγοίμει, ἀπά ἢς ἀννεὶὶ ἴπ {πε ἰαπα οἵ Μεάϊΐα, πεαῦ ἴο ιἰ5 νν τε 5 θγοί μοῦ ππὶ|] 

836 {πΠ|5 ἄαγ. Απάᾶ ἢε ςδ]]εά [15 ἀννε!!ηρ6- ΡΙαςς, ἀπ {πε ἀννε!]!πρ-ΡΙαςε οἵ Πί5 βοηβ, Μεαΐα, αἵτε {πε 
πᾶπΠη6 οἵ πεῖν ἰδ μπεσ Μαάαδὶ. 

“ 

δῖ αγοΐ .9γηιρ, τ (οἴ. (ξεη. χί. 20, φι)ὴ. δζδε οΓ τοᾶῦ «για ὀίοοαϊς δα απο φαΐίγιο 977 ὀίοοα για 
Ἰαοίαίγγ, 2-7. Δίαελον αλιαἶ 7 2γαλ, ὃ--τ4. (εἴ. (ξεη. χί. 22--20). “4 ὀγαηι 5 ἐποτουίρασε ὁ. Οοα ἀγα 
τυογιαἰθγγηἐ αἰφεαῖς, 15..-24. 

11. Απά ἴῃ [δε τῃϊγγ- πῇ ἸᾺΌΠ|6ς, π΄ ἐπε {Πίγα ἡνεεκ, ἴῃ ἐπε ἢγϑὲ γεαγ {πεγεοῦ, θὰ τοοῖς ἴο Πἰπη56 1 τόϑι Δ.Μ. 
8 ΜΙΠ6, ἀπ αι Πᾶπ1Ὲ ννα5 ᾿Οτᾶ, {πε ἀδυρσηίεγ οἵ ᾿17γ, [πμ6 5οη οἵ Καὶ 8864, δῃηἋα 5ῃ6 Ῥαγε ἢΐπὶ ἃ βοῇ, δπά 

2 ἢ ο4116 ἢΠϊ5 παπΊε ϑέγοῃ, ἴῃ [πε βενεπίῃ γεαγ οἵ {15 ννεεὶς ἴῃ 1ῃ15. 10 11|66ὲ. Απαᾶ {πε 5οη5 οἵ Νϑδὴ τ687 Α-ν. 
Ῥεσϑη ἴο νγαῦ οῇ βοῇ οἰπε, ἴο ἰακε σαρίϊνε δπα ἴο 5'αν δεαοῇ οἴπογ, απ ἴο 5ῃεα {πε Ὀ]οοά οὗ πιεη 
Οἡ {πε εβἀγίῃ, δαπα το εαἰ Ὀ]οοά, απὰ ἴο θυ} 4 βίγοπρ οἰτ65, ἀπ νν8}15, απ ἴοννεῖβ, ἀπά ἰπαϊνίατ415 
(θερϑη) ἴο εχαὶὲ Ἐπεπηβεῖνεβ ἀρονε {πε παίίοη, ἀπα ἴο [ουπα {πε Ῥερίππίησβ οἵ Κίπραάοπιβ, ἀπα ἴο σὸ 
ἴο ννᾶγΓ Ρεορίβ ἀραίηϑδί ρεξορίε, δηα παίϊοῃ ασαίϊηϑδε παίίοῃ, δηα οἰΐν ἀσαϊηϑέ οἰΐν, δηὰ 4}} (Ῥεβρδη) ἴο ἐο 
εν]], ἀηἃ ἴο δοαμίγα ἈΓΠΊ5, Πα ἴο ἰεαοῇ {Πεῖγ 505 νγαγ, δη4 {πεν θεσδη ἴο σαρίμτε οἰἐε5, ἀπά ἴο 561  Χ 

3 τη816 δηά δπιαὶα σἷανε. Απά ὅτ, πε βοὴ οἵ Κἀβδα, δι τῆς οἷΐν οἵ ᾿Αστᾶ οἵ {πεῈὶ (μαϊάεεϑ, δηά 
4 σΑ 116 115 παπλὲ δἰζεγ ἢῖ5 οννῆ πᾶπιε δηά {πε πᾶπιε οὗ ἢῖ5 (λίπε. Απά πεν πιδάς ἴογ ἐπεπβεῖνες 
τγο]θη ᾿πηᾶσεβ, Δη6α ἐπαν ὑνογβῃρρεα εαοῇ {πε 140], {πε τηοϊΐθη ἱτηαρα ννῃίοῃ {πὲν Ππ8α4 πηαάς ἴου 
ἘΠΕπΊβεΪνεβ, δηά ἴμεν θεσαη ἴο πηᾶκε σγάνεη ἱπηαρῈβ πα τποίδδη βἰγηιίαογα, δηα τη] σπαπε βρί γί [5 

ὃ αϑϑίϑίεα δηά βεάμποεα ({Πεπι) ἱπίο σοπηπηϊἰἰηρ᾽. ἰγαπϑρυαϑϑίοη ἀηα τπποϊδαηπθβθβ. Απᾶ {πε ρτίποε 
Μαβιδπηᾶ εχεγίεα ἢἰπηβεὶΓ ἕο 40 411 {Π|5, απ ἢς βεπί [ογί ἢ οἵ μεῦ βρί 5, ποϑα νι μῖοἢ ψεγα ραΐς ἀπάεν 
ἢϊ5 Πδηά, ἴο 40 811 πιαπηογ οὗ ψγοηρ δηα 5ίη, ἀπά 4}1 πιαπησι οὗ ἰγαηβργεϑβίοῃ, ἴο σογγαρὲ πα ἀεϑβίγου, 

6 Δῃα ἴο 5ῃε4 Ὀ]οοα προη {πε βατίῃ. Ετοτγ {Π15 τεάβοη ἢε οδ]]εα {πε παᾶπηε οὗ ϑέγοῃ, ϑείαρ, ἴοσ ἐνεῦν ομς 
7 ἴυτηςα ἴο 40 8]] τηδπηεῦ οὗ βίη δηα ἰγαηϑσγεβϑίοη. Απά Πε σσενν τρ, αηα ἄννεῖς ἴῃ {7τ οἵ ἔπε Ὁ] ά6βϑ, 
Πεδῦ ἴο {πε (Δἴ Πεσ οἵ ἢϊ5 νντε᾽5 πποΐπεγ, απα μῈ ννουϑῃὶρρεα ἰ4οἷ5, απ ἢε ἴοοκ ἴο πἰπιβεῖζ ἃ ννΐε ἴῃ {πε 
τι ̓ γίγ -ϑ  Χτῃ 1001166, ἰη {πῈ ΔΙῚ ἡνεεκ, ἰπ τΠ6 ἢγϑί γεαγ ἐπεγεοῦ, πα Ποῦ πᾶπα γὰ5 Μέϊκᾶ, ἴῃς ἀδιιρῃζεν τ744 Λον. 

8 οἵ Κἀρβέτ, [πΠ6 ἀδιυρῃΐεγ οἵ ἢΠί5 [Δ[Πετ᾿5 Ὀγοΐμεσ. Απά 516 θαγε πίπι Νδῆοῦ, ἰπ ἐπε ἢγϑὲ γεαῦ οἵ {Πϊ5 
ψγῈΕΚ, δηα πε σγενν δηα ἀνεὶς ἴῃ 0 οἵ τῆς (αίάεεβ, δπὰ ἢἰ5 ἰδέ ποῦ ἰαισῃς Πἰπὶ {πῈ γεβεαγομεβ οὗ {πε 

9 (Πα! άεεϑβ ἴο αϊνίπε ἀπά δυραν, δοοογάϊηρ ἴο {Π6 οἷρῃβ οἵ ἤεανεῆ. Απά ἴῃ δε τῃϊγέν -ϑαενοπίῃ 700 116Ὲ τ8οο λ.Ν. 

25. 6ξεη. ΧΙ. 9. 
26. ΙΒ ϑίογυ οσσιτβ αἰ5ὸ ἴῃ Οτάας. 5100]. 111. 98--103; [οβερῇ. “41,2. 1. 4. 3, ἄς. ; ϑ'γ πεῖ). 1. 77; (εάτγεηῃ, ἱ. 22. 
29. ΤῊΙΪΒ 5ἴογυ σοπηθ5 ΟὨ]Υ μετα δηα ἴῃ ἀδρεπάξηϊ δι Που165 ; 6. σ. Ο]εηι. ᾿δεορϑι. 1. 30. 

ΧΙ. τ᾿. ϑδγσθῃ. Ηδρ. Δ), “ταγη δϑίάε᾽, 
2-6. ((. ΒοΟΚ οἵ Αάδπὶ δηὰ Ενε [1]. 24 ἔογ σογτταρτίοη οὗ τηδηκίπα, 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙῚ1ΕΕ5 11. το--12. 3 

ἱπ ἴῃς 5ἰχίῃ ννθοῖς, ἴῃ της ἢτβῖ γϑαγ 1πογοοῦ, ἢ ἴοοὶς ἴο ὨἰΠΊ56}[ ἃ νν]ΐς, ἀπά Πεὺ ΠᾶπΊ6 ννὰ5 ᾿[Πδβκᾶ, τῆς 

τὸ ἀαυρῆϊον οἵ Νόοιὰρ οἵ τῆς Ὁμα!άθοβ. Απὰ 586 Ῥᾶγε Πίπι Τεγὰῃ ἴῃ Πα βενεηῖῃ γοαι οἵ τΠ5 ννεεῖκ. 1806} 

1 Απᾶ τῆς Ρτίπος Μαβιδηηᾶ ϑεπΐ γανθη5 Δηα Ὀἰγάς ἴο ἄδνοιΓ της 5εεα ννῃ ἢ ννὰ5 βοῇ 1η {πε ἰδηά, ἴῃ 

ογάογ ἴο ἀδϑῖγουν ἴῃς ἰαηά, απὰὶ τὸ ἴπ6 ομ]! ἄγεη οἵ πιεξη οἵ {πεῖν ἰαθουζτϑ. Βείοτε πεν σου Ρ]ουρἢ 

12 'π ἴῃς 5οθά, 1ῃ6 γάνϑηβ ρίοκεα (10) ἔτοση {πς βυγίαος οἵ {Π6 σγουπά. Δηα ἴον 1Π15 τεαϑοῇ ἢε (4164 

τς Πΐς πᾶπιὸ Το γα δοδιιβα ἴπ6 τανεη5 ἀπ τῃς Ὀἰγάβ γεάποδα {Πεπὶ ἴο ἀεϑιυτοη δηὰ ἀενουγοά {Πεῖτ 

13 5.64. Απά {πε γεαῖβ θορδη ἴο ΡῈ θαγίβ, οννίηρ' ἴο ἴῃς Ὀἰγά5, αηὰ {πεν ἀενουγεά 411 τῃς γαῖ οἵ τε 

ἴγδος [τοπὶ {πὸ ἔγεοβ : ἰδ ννὰ5 οἡἱἷν ἢ σγοαΐ εἤογί {παῖ {παν σοι] 5ᾶνε ἃ {πππ||Ὸ οὗ 4}1 τῆς {τἰὰ οὗ {πε 

τι δασῖῃ ἴπ τποὶγ ἀαγ8. Απά ἴῃ 15 τϊγίγ --πίπῖῃ 70}1166, ἴῃ {πε βεοοηα ννεεκ ἴῃ {πες ἢγϑί γεδῦ, Τείδῃ 1870] 

: ἴοοῖκ ἴο Πἰπιβοῖ ἃ ννῖΐο, απ ποῖ παπΊε ννδϑ Εάπᾷ, πε ἀδιρῃζεγ οἵ ᾿Α γᾶπι, {ΠπῸ ἀδιιρηΐζεγ οἵ ἢ15 [Δ Πατ᾿ 5 

ι- 5ἰϑῖοσ. Απά ἰπ πε βενθητῃ γοᾶγ οὗ 115 ννεεὶς 5886 Ῥᾶγε Πἰπὶ ἃ βοῃ, δηά πε σΑ]]εα Π15 παπιε ΑΡταπη, 1876 

᾿Ὺν τῆς πᾶπιο οἵ της (Ἀΐ ποι οἵ ἢἷ5 πηοῖπογ; ἴον 6 μά ἀϊεὰ Βείογε ἢϊ5 ἀδιιρῃίεγ μα ςοποείναα ἃ 8οη. 
ς Απά τῆς ομ ἃ Ῥερδη ἴο ὑπάογϑίαη {Π6 ογγοῦβ οἵ {πε βαγῃ {Πᾶξ 4}1 ννεηΐ ϑίγαν δἰξει σγανεη ἱπηαρῈ5 

δ᾿ απὰ αἴτεον ὉΠΟΙδαπη655, δηα ΠΪ5 ἰαίΠοῦ ἰδυρῇης Πἰπὶ υνγηρ᾿, ἀηα ΠΕ ννὰ5 ἔννο ννεεΚβ οἵ γεαῖϑβ οἱ, απᾶ ἢς 1890 
βαραγαϊθα ΠἰπΊβοὶ ἔγοηι ἢἰ5. ἐατ Πεγ, παῖ Πα τηϊρς ποῖ ννογβῃ!ρ [4015 νντ ἢ ΠΙπ. Απά ἢς Ῥερδη ἴο ρῦαν 
το {πε Ογεαΐοσ οἵ 411 πἰπρϑ {παὶ Ης πιῖρῃξ βᾶνε ΠἰπΊ ἔγοπι {ΠῸ δὐγοῦβ οἵ ἐῃς Ἵῃι]άγεη οἵ πλεη, ἀπά {πὲ 

18 Πῖ5. ροτγτίοη 5ῃου]ά ποῖ [4] ἱπίο εὐγοῦ δίξεγ ὑποθαηηα55 δηα ν]θπεβθ5. πα τς 5εεὰ {1π|6 (4 ΠΊΘ ἴογ 
τῆς βονίηρ' οἵ βεβεά τροη {πε Ἰαπά, ἀηά πον 411 ννεηξ ἔογτῃ τοροίῃει το ργοΐεος {Πεῖγ 5εεα δραίηϑβε ἴῃς 

το τάν οηβ, ἀπά Αγδπὶ ἡνεηΐ ἐόν ΠΠ ἴΠοϑε {Παΐ ννεηΐ, ἀπά [Πς οἢ114 ννὰ5 ἃ ἰδἀ οἵ ἰουγέεεη γεαῖβ. ἡῚἡΔπά 
ἃ οἷοιιά οὗ τανϑῆβ σαπλε ἴο ἄδνοιγ ἴπῸ 5εεά, δαπὰ ΑΡγδπὶ τη ἴο πιεεῖ {Π6πὶ Ὀείογε {παν βες]θα οἡ {πε 
στοιπά, ἀπά οτἱεὰ ἴο {Πεπὶ Ὀείογα {πεν 5ες{|64 οἡ {Π6 σγοιπά ἴο ἀδνουγ [ΠΕ 5Ξεεά, δηά ϑαϊα, " ᾿ϑεβοεπά 

»ὁ ποῖ: τοΐαγη ἴο της ρίασε νῃεπος γε σαπΊς, ἀπ πεν ργοςεεαεα ἴο ἴὰγῃ Ῥδοῖκ. Απά Πα οδαβθᾶ {πε 
Γ΄ οΪοια5 οὗ τανεηβ ἴο ἔσσῃ Ῥθοῖκ (παὲ αν βενεηΐν {ἰπ|65, ἀηα οὗ 411 {πε τανεηβ ἐῃγοιυρπουῦξ 411 {πῸ ἰαπά 
οἱ Ποῖ ΑὈταπῚ ννὰ5 ἴπογε βει]εα {Πεια ποΐ 50 πλιοῇ ἃ5 ὍΠπ6. ἊΑπά 4]}] πο ννεύε νι Πῖπὶ [Ὠγουρσποῦς 

411 1ῃ6 Ιαπὰ ϑανν ὨΪπὶ οὐν οὐ, ἀηα 411} {Π6 γανϑῆβ τὰγη ὈδΟΪΚ, 8Δη4 5 πᾶπηθα Ὀεοδπηα σύεαϊ ἰῃ 8411 {ῃς 
25 ἰἸαπα οὗ {πῸὸ (μαϊάεεβ. Απά {ποῖα οαπλα ἴο ΠἰπΊ {Π|5 γαϑαι 411 [Πο56 δῖ ννβϑῃεα ἴο βονν, αηα Πα ννεηΐ 
ΜΠ {Π 6 πὶ ἀπ]. τς της οἵ βοιννίηρ οεαβεά: δηά ἴπεν βοννεα {πεὶγ ἰαπα, δηα {παξ νεαγ πεν Ὀγουρῃΐ 
ἘΠΟΙΡῊ σταίη Ποπα δηα οδΐ δηὰ ᾿νεία βαϊϑπεα. Ἀπά ἴῃ {πε ἢγβί νϑᾶγ οἵ {πε ΠῚ ννεεῖκ ΑΡγαπὰ ἰδυρξ 1891. 
τῆοβα ῃο πιαάς ἱπηρεππεηΐβ ἴογ οχεῇ, ἴῃς αὐ ἤσεῦβ ἴῃ ψοοῦ, 4ἀη64 {πεν πιαάς ἃ νεϑ56] ἀρονε {πε 
στομηάᾷ, ἰαοίηρ με [τάπης οἵ [ῃς ΡΙουρ, ἰπ ογάεγ ἴο ρας τῃ6 βεεα {πεύξοη, δηα ἐπε βεεα [6]1 ἄοννῃ 
τΠογοίγοπη ὑροη {Πς 5Πάτα οἵ ἴῃς ρἱοιιρῇ, ἀπά νναβ πάθη ἴῃ {ΠῈ βαγίῃ, δηα ἔπεν πο ἰοηρσεογ ἐεξαγεά ἐπε 

54. ἄν η8. Απά δἰξγ [Π15. τη π Ποῦ {Πὰν πιαάθ (νεΕ 5565) ἄθονε {πΠ6Ὸ6ὶ σγσοιπα οἡ 411] {πε ἔγασηββ οἵ {πε 
ΡΙουρ 5, ἀπ ἐπον δον εα δηα {Π|6α 411 {πῸ ἰαπά, δοοογάϊηρ ἃ5. Α Ὀγαπὶ σοπηπηδηεα ἰῃεπι, ἀπά {παν 
ΠΟ ἰοηροῦ δαγοα τῆς ὈΙΓγα5. 

" 

“ὀγανι σεῖς ἴο ἐμγ Τἐγαλ ἤγουιῖ Ἰαοίαίγγ, τ-ὃ, 77αγγίες ϑδαγαῖ, 9. ἤἤαγαηι αηα Ἀαεΐον, 9- τι. 
“Ἵὀγανηι ὀτιγηις 116 Ἰαοίς: ἐἀφαίλ 9.0, Παγαλι, τ2--τΆ. (οί. ἀεεη. χί. ,8). Ζεγαΐ απα ἀξ γαῖ φο 1ο 
ΤΠ αγαλι,15. “«ὀγαηε οὐδογυες 116 οἰαγς αγια ῥγαγξ, τό-τ. 75 δία ἴδηι ἴο σο ο (αγιααηι ἀραὶ ὀἰσοσσά, 
22-4. Δ οῖυεγ ὁ φῤεαζῆγρ ΠἼούγετυ σίνεηι 10 ἀζηε, 25-7. Ζέεανες Παγὰ 707 (αγιααϑι, 28--31. 
(ΟΕ εη. Σ΄. 21: ΧΙ 4.) 

"19... Απά ἴξ ςᾶπιε ἴο ρα88 ἰπ {πὸ δἰχίῃ νθοῖ, ἴῃ πε βενεπίῃ γεαῦ τπεγεοῦ, ἐμαὶ ΑΡγαπὶ βαϊά το Τογδῃ ἢΠἰ5 1904 4 
2 ἰαἵπεν, βαγίηρ, ᾿ δίπογ " Απὰ Πα 5αἰά, “ ΒεΠοϊ]ά, Πμεε τὴ 1, πῇ ν δοη. Απὰ ἢε αἰά, 

ΕΝ μας ΠΟΙΡ δηὰ ργοῆξ πᾶνε ννε ἔγοπη ἔποβα ἰά40]5 ὑν μοι ἴποι ἀοϑβί τυ ουβῃΐρ, 
Απά Ρείΐογε ννῃϊοἢ ἐμοιι ἀοϑὲ θονν ΤΠ ν 561} 

3 ΕῸτ Ποῖα 15 ΠῸ βρίτἱξ ἴπ ἔποπη, 
Εὸγ ἴον ἀγα ἀπ πῈὉ ἰογτηβ, πα ἃ πὶ ϑ]εδαϊηρ οἵ ἰῃς Πεδαγί. 
ΛΝ οσβῆρ τΠεπὶ ποῦ: 

10. (τὴν ΧΙ, 20. 
11-20. [μορεηα85 οὗ ΑὈγαιη᾽5 θουΠοοά, αιοϊεα Ὀγ Τετοπις, 22:2. Ἰχχνη], αὐ ξιαῤἧοία»ε, τλδῃβϑίοης 24. 
12. τεἀποεᾶ... ἴο ἀδβεϊαϊίοι 1. 6. "ἼΠ,, “Ἰὰγ νναβίε᾽-- ἃ ὈΡΙαυ οἡ Τϑγδῆ (ΠῚ). 
16-17. ((, Βεοσ, 2 δόδγι α΄ ὀγαλα)ης τοζ-4 ; ἘΔΌτΤΙ οἰ 5, 1. 422. 
20. οδυβεᾶ, Τῆς σδυϑαὶ ἔοόσγηιχ ἰ5 ἡθοάφᾷ. 

ΧΙ. 1-14. Τῆς εχιταναρδηΐ Ἰερεπὰ οἵ ΑΡγδμη ἴῃ Παγν ἔατηαςο, σουλοη ἴῃ ἴΠ6 Ἰαίεσ ἘΔΌΌΪ5, 
ἴο ΟὟΥΓ δυΐῃποι ; Ηδυδη᾿ ίαϊθ ἰπ 1 

2, ἘΙΘΝ, 6. 1..1. 
3. ἘΠ 3 Ε; ΟΣτεν, 17. 

: ᾿ . Ἰη ἰδ ΔρΡρύβῃΐν ἀηκηονη 
4 15 ἃ ΤΕ]]ς οὗ 1ηϊ5 ἸΙάθβα θαβεὰ οῃ ἄξη. χν. 7; Ἐχοά. χχ. 2; 538. χχίχ. 22. 

38, πη Κε5. Τογδἢ ἱηνεπίου οὗ ἱππαρο- νου ῃῖρ. ΕῸΥ ΠΕΙ͂Ρ απᾷ ῥγοβέ οἴ, 1 8δπι. χὶϊ. 21. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ᾿1υΒΙΠῈῈ5 132....-0ἢὯἱ 

4 Ννοῦβῆῖρ [πε ἀοά οἵ Πεανεῃ, 
ΔΉ σδιιϑ65 {πὸ γαΐη δηα τῆς ἄδνν ἰο ἀδϑοεη οἡ {πε φαγῇ 

Δπα 4οε5 ἐνεγυίπίησ προη {πε βαγίῃ, 

Απά [85 οἵεαϊεά ἜἌνεγυίῃίηρσ Ὀγ Ηἰ5 ννογά, 
Απά 8]] [1{π 15 ἔγοπιὶ Ὀείογε ΗῚ5 ίαςα. 

Ξ ΝῺ ἀο γε ννούβῃ!ρ {πὶπρ5 {πὶ ἤᾶνε ΠΟ 5ριγιῖ ἴῃ 1Π6 πὴ} 
Εογ {πεν ἀύα {πε νου οἵ (π16η᾽5) Παπα5, 

Απά οη γνουΐ 5ῃοιϊάεγβ 4ο γε θεδι {ΠεΠ]|, 
Απά νε Πᾶνε πο ΠΕΡ τομὴ {Π6Π1, 

Βυῖ {πᾶν δἴε ἃ στεδῖ σϑιιϑε οἵ 58η8π)6 ἴο ἴποϑ8 ψνῃο πΊαϊζε {Π6Π|, 
Απά ἃ γηἱβϑὶοδαϊηρ οἵ ἴΠ6 ἢξαγί ἴο ἴποβϑα ννῆο ννούϑῃϊρ {Ποπῃ: 
Δ γούϑἢΙΡ {πεπὶ ποῖ. 

6 Απά 5 [αἴπεγ βαϊά υπηΐο Πίπι, “1 αἶθο Κηονν ἰἴ, τὴν 50η, θυΐ ννμαΐ 5Π4}} 1 ἀο νι ἃ ρΡεορὶα ννῇῆο Πᾶνε 
7 τῆδ46 πὲ ἴο βεΐνε Ὀείογε {πεπ|΄ῤ Απα [{ 1 [6]1] {παῖ {πὸ {τπςἢ, {Πᾶν νν1}] 51]Αν πλε ; [οσ {Πεῖγ 500} 
9 οἴδανεβ ἴο {Πεπὶ ἴο ννούϑῃι!ρ πε π ἀπ Ποηοιι 6 τ]. ΚΚΘερ 5: επΐ, πὶν 50η, ἰαϑὲ {Πᾶν 5αν ἴπθ6 6. Απά 
ο ἴμεβε ννογά5. ἢε βρᾷῖε ἴο ἢϊβ ἔνγο Ὀγοίῃετβ, αηα {πεν νεῦα δηρύν ἢ ἢϊπὶ ἀηα πε Κερί 5116 ηϊ. Απά, 

ἴῃ ἴῃς ἐογεεῖ ἢ 7.01166, ἴῃ 1Π6 βεσοηα νεεῖς, ἴῃ {πε βενεπίῃ γεαῦ {πεγεοῦ, Α Ὀγαπὶ ἴοοῖκ ἴο ΠἰΠΊ561 ἃ νντΐα, 1025 Δ.Ν. 
10 Δη4 ΠΕΙ ΠαπΠΊ6 ννὰ5 ϑαΐδὶ, ἴπε ἀδυρῃϊΐεγ. οἵ Π15 [αἰ Ποῖ, απ 5η6 Ὀθοαπηα ἢϊ5 να. Απα Παίδῃ, 5 

ὈτοίΠου, οοῖὶς ἰο ΠἰπΊβεϊ ἃ ννα τη ἴῃς {Π|γὰ γεδᾶῦ οἵ {πε {Πιγὰ νεῖ, ἀπα 5η6 θαῦε ἢϊπΊ ἃ 580η ἴῃ {Π6Ὸ 1928 λ."1. 
11 βενεπίῃ γεδῦ οἵ 1ῃ15 ὑνεεῖκ, αηὰ ἢς Ἵδ]]εα 5. πδπλε 1,οΌ. Απα Νδβου, 15 Ὀγοΐπμει, ἴοοκ ἴο ΠΙπΊ56]Γ 1032. Δ.». 

128 ΜῈ. Απά [!π {ἢς 5ιχίειῃ γεαῦ οἵ {ΠῸ ΠΠ{ὸ οἵ Α τη, {παΐ 15, ἰη {πε [ουγ ἢ νεεκ, ἴῃ ἐπε ἐοαγ ἢ γεδῦ 1936 Α.". 
1πογθοῦ, ΑΌγαπὶ δίοβε ὈΥ πἰρῃΐ, 4π6 Ὀυγπαα {πε Ποιιβε οὗ {πε [4ο]5, απ με Ὀυγπεά 41] {Πδξ τνὰ5 ἴῃ ἴῃς... 

15 Ποιιβε, ἀηα πο πη Κπενν 11. Απηά ἴπεν ἀγοβα ἴῃ {Π6 πίρῃΐ δηα βουρῆῃϊ ἴο βϑᾶνε {πεῖγ σοάϑβ ἔγοπι {πε 
4 πι45ἰ οἵ {πε ἢτε. Απάᾶ Παίδη παβίβα ἴο βᾶνε ἴπεπὶ, θα πε ἥτε ἤαδιηεα ονεῦ Πίπη, ἀπ ἢδ ννα5 Ὀιιγηΐ 

ἴη {ῃς ἥτε, δῃὰ πε αϊεα ἴῃ {71 οἵ [με (ῃαϊάεεβ θείογε Τεγδῇ ἢϊ5 [αἴ Ποῦ, πα {πεν Ὀιιτεα Ὠΐπι ἴῃ ὕΎὙ οὗ 
15 1Π6 (μβαϊάεεβ. Απαᾶ Τεδῇ ννεηΐ [οσγίῇ ἔγοπι {7τ οἵ {πε (μαϊάεεβ, ἢς πα ἢ15 50ῇ5, ἴο ρῸ ἰπίο {πε ἰδπά 

οὗ 1,εραποη δηάᾶ πο {πες απ οἱ (δηδαη, απ ἢς ἄννεϊ ἴῃ {πε ἰαηὰ οἵ Ηδίδῃ, ἀπ ΑΡταπη ἄννεϊ ἢ 
16 Τεύδῃ Πἰ5 (Δι ποῖ ἴῃ Ηδύδη ἴννο νγεεκβ οἵ γεβῖβ. Απά ἴῃ {με ϑἰχίῃ ννεεῖ, ἴπ πε ΠῚ γεαν ἐπεγεοῦ, τ9 51 Δ. 

ΑΡταπὶ ϑαῖ ὉΡ {πγουρῃουξ {πε πῖρῃξ οἡ 1Π6 πενν πηοοη οἵ {πε βενεπίῃ τπποηῖῃ ἴο ορβεῖνε {πε ϑἕδιβ 
ἔγοτη {πε ἐνεπίηρ ἴο {πε πηογηϊηρσ, πη ΟΥ̓ αΓ ἴο 566 ψῃαΐ νου ]Ἱα θὲ {πε οπαγδοίεγ οἵ {πε γϑαῦ ψι ἢ γτεσαγά 

17 ἴο {πε ταίηϑ, αηα ᾿6 ννὰβ δίοῃε 45 ἢε δεῖ δηα ορβείνεα. ἊἈπά ἃ νοζά Ἵδπὶε πο ἢϊ5 πεαγί δηά ἴδ βα!ὰ : 
“ΑἹ! ἐπε βίρῃβ οἵ ἴῃς βίαγϑ, αηα {Π6 δρῃβ οὗ {Π6 πιοοῆ δηα οἵ ἐπε βιιη ἂἵ 4]} [πη 1πΠ6 Ππαηᾷ οἵ {πε 1 οτσά. 
ΔΝῊν ἀο 1 5εαγοῃ ({Π6πι)} ουΐ 

18: Ι(Ηδ ἄξβίγεβ, Ηδ σδιιβ65 ἴἰ ἴο γαΐῃ, πηουηῖηρ Πα ἐνεηϊηρ ; 
Απά 1{Ηςε ἀεϑβίγοϑ, Ης νι 0165 1ἴ, 
Απά Δ]] {πίπρϑ ἀγα ἴῃ ἢϊ5 βαηά. 

190. Απά δε ρίανεά {Ππαΐ πἰρῃΐξ απα ϑβαϊά, 
“Μν ἀοά, ἀοά Μοβί ΗΙΡΉ, Τῆοιι δἱοης αὶ τὴν αοά, 
ἈΑπᾶ ΤΠἼεεα δπὰ Τὴν ἀοηίηίοη ἤανα 1 οΠοϑεη. 
Απα Του Παϑὶ ογεαϊθα 411] {Π]η95, 
Απὰ Δ8]] {πίηρϑβ ῃδΐ αὐτὰ αγτὲ ἴπε νοσκ οἵ ἴῃ ν παηάϑ. 

20 Τ71)εϊϊνεγ τῆς ἴγτοπὶ {πε Παπάϑβ οἵ εν] 5ρ᾽ γ 5 ννῆο ἤανε ἀογηϊηΐοη ονοῦ ἴῃς ἱΠποιρ 5 οἵ πηεη᾽ 5 μεαγίβ, 
ΑΠπα Ιεξ {Πεπὶ ποΐ ἰεδα πῆς αϑίγαν ἴγοτη Τ Πες, τὴν αοά. 

Απά 5.60]15} Ἴποιῖι πλαὲ δηα τὴν 5ε64 ἴοι. Ἔνεῦ 
ΤΠδΐ ννε σὸ ποΐ αβίγαν ἔγογη πεηςσαίογἢ δηα ἰοῦ Ἔνογγηογα. 

21 Απά Πα 5αϊ6, “5}4}} 1 γεΐζυγῃ τηΐο {7 οἵ {πε (μα! δες νῃο 5εεὶς μὴν ἴαςς {Παΐ 1 πᾶν γεΐζαση ἴο {ΠΕῈ ΠῚ, 
ΟΥ̓ ΔΠῚ 1 ἴο τεπηδίη ἤθγα ἴῃ {Π|5 ρίαοσε ἢ ὍΤΠε τὶρῃξ ραίῃ Ὀεΐογες ΤἼςα ργόϑροῦ ᾿ἴ ἴῃ 1Π6 μαηά8 οἵ Τὴν 
βεγνδηΐ [δ Π6 τπηὰν ΠΠ1Π] (11) ἀπα ἴπαΐ 1 πᾶν ποΐ νναὶκ ἰῇ τῆς ἀςφοοι{]π655 οἵ πὶν πεαγί, Ο τὴν αοα: 

4. (- 7ετ: σῖν. 22: Ναί. ν. 4ς ; Ἀσίβ σῖν. 17. 
5. 7[εγ. χ. 3,9; ἴῃ. ν. 26 ; 1538. χἰνὶ. 7; Α55. Μοβ. νἱϊ]. 4; ἘΡ. 61. 4, 26. ; 
9. ΕΟΙ]ον 5 ἄδῃ. χχ. 12. ΑΡσαιηβ δοϊΐοῃ 15 Ἷοῃίγαιυ ἴὸ αν οὗ ἴον. χν]]. 9, χχ. 17; δνδϑίοῃβ οἵ δίδει. νυ] Ε 5 

ὈΠΚΏΟνΝῺ ΔΡΡΑΓΙΘΏΓΥ ἴο ΟἿΓ ΔυῖΠοΥ ; 6.5. [βαρ 1. 6. 5, 7.1 ἴυγη5 ϑϑύδὴ ἰηΐο ΑὈΥΑ δ ἢη} 5 ὨΐθοΘ. 
16-δ. ΑΡτάτη 15 τευ Καά ἔου βίατ-σαζίηρ. (ἐ, ΡΉΙο, 226 “7υγ. «4 ὀγαλ. χχΧὶϊ ; Βευ. τὰ. 44 ἀπά Ἰδίδθγ δυιῖμουβ. 
51: πα; Μ|595. τα “1" ᾿ 
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ΤΗῈ ΒΟΟΙ͂ ΘΕ ΠΠΒΕΒΕΕΒ ΞΖ 65:515, 1Ὁ 

22 Απᾶ δὲ πιδάς δὴ οπά οἵ βροδκίπρ ἀπά ργαγίηρ, απὰ θεῃο]α τπς ννονα οἵ {Πης οὐ ννὰ5 ϑδεηΐ ἴο ἢ ΠῚ 

τὨγουρἢ πιο, βαγίηρ : “ες {πε ἀρ [τοπὶ {ῃγ σουπίγΥ, δηά ἴγοπι την Κιπαγεαὰ πα ἔγοπὶ [Πς Ποιιβς οἵ 

ΠΥ ΓἈῚ Ποὺ ἀπίο ἃ Ἰαπα νοι 1 νν}}} 5μ ον" 1Π 66, αηὰ 1 5141} πιαῖκε {πες ἃ βύθαΐ Δηα πυγήθίοι5 Πδίίοη. 

22 ΑἈπάΙ νΜ1]} Ὀ]655 {πες 
Απάῖ νὴ} ππακα ἴν παπλε διοαΐ, 
Απὰ {ποι 58α1: θὲ Β]εβϑε ἴῃ {πα δαυῖῃ, 

Απὰ ἴπ Τπεο 5841] 41} ἐαπλ 1165 οὗ ἴπς εαγῃ Ρε. Ὀ[6ββεά, 

Απάᾶὶ ν 1} Ό]655 τπθπὶ {παξ Ό]655 Πα, 
Απά οσεγβα {πεπὶ {Παΐ οἰγβα ἔῃοο. 

2.(ΑΠᾺῚ Μ1Π ΡῈ ἃ αοά ἴο {πεε απ τὴν βοη, ἀπά ἴο [ἢγ 5οῃ᾽5 50η, δηά ἴο 8]] {ῃγ 566 : [εαγ ποῖ, [πὶ 

25: Ββοποοίογί ἢ ἀπά ππΐο 411 σεπδγαίίοπβ οἵ ῃς βαγῖῃ 1 πὶ ἢν αοά Απά τς [ογτὰ σοά 5αἰά : “Ορεῃ 

Ηἰς πιοιτῃ απᾶ Πἰς οαύϑ, ἐπαΐ ἢδ πιᾶν ἤθαΐῦ απα βρβαῖκ ψ ἢ Πἰ5 πιουῖῃ, ἢ {πε ἰαησιιαρσα νν μος Πᾶ5 

Βεθη τονραϊθά᾽ : ἴογ ἴἃ μαά Ἵεαββα ἴοπὶ ἴῃς πιουίῃα οἵ 411 {πΠ6 σῃ!]!άγοη οἵ πιεη ἔγοπὶ {πΠ6 ἀν οἵ {πε 

26 ονετίῆτον (οἵ Βαθε]). Απά 1 ορεπεά ἢῖ5 πιοιίῃ, ἀπ Πἰ5. βαΐβ δη4 ἢἰ5 1|ρ5, αηὰ 1 Ῥερδη ἴο βρεαὶκ 
27 νυ Πΐπι ἱπ Ηεθταν ἰπ ἰῃς τοηριιε οἵ [ῃς ογθαϊίοη. ἊΑπα Πα ἴοοκ ἴπε ῬΟΟΚΒ οἵ ἢϊ5 (δέ ειϑ, ἀπά {πεϑ8ς 

ὑνεῦο ννυγίτἴεη ἴῃ Ηδθτγενν, απα Πα {ταπβου θεά {Παπ|, αηα Πα Ὀοσαη ἔτοπὶ μοποοίοσίῃ ἴο βίπαν {πεπὶ, απ 

Ι πιαάε Κποννη ἴο Πίπι {παΐ ννῃῖσῃ πα σου] ποΐ (ππάεγβίαηα), απὰ Πα βιμἸεα {πε6πὶ ἀυγίησ [ΠΕ 51 Χ 

28 ταῖηγν πιοπίῃ5. Απά ἰξ σαπῆα ἴο ρᾷ55 ἴῃ ἴΠ6 βενεηίῃ γεαῦ οἵ {πε ϑἰχίῃ ννεεῖκ [ηδὲ ἢς βροῖκε ἴο Πίβ5 19 

[αἴμπεῖ δπά ἰπίογπιθα Πΐπι, {παΐ Πα τνου]ά, Ιεανε Ηδήδη ἴο σὸ ἱπίο {πε ἰαπὰ οἵ ((δηδδῃ ἴο 566 ἴξ δπά 
20 τεΐυτη ἴο μἰπη. Απᾶ Τεδῇ ἢί5 [αἴ Ποῖ βαϊα ππίο Πἰπῃ ; "ο ἴῃ ρεᾶςα: 

Μαν {πε εἴεύπαὶ (οά πιαῖκε τῃν ρϑίῃ βίγαισῃς. 
Απα {Πε 1ογὰ [(06} ν τ πες, ἀπ4]} ργοίεςξ {πες [τῸπὶ ἃ]] εν!]!, 
Απά σσαπξ ππίο ἔπδε σίᾶςα, πη ΈγοΥ ἀπά ίανοιι Ὀεΐογε ἔΠοθ6 ΠΟ 566 {Πες, 
Απά πᾶν ποης οἵ {πε ομι! ἄγεη οἵ τηεη πᾶνε ροννεῦ ονεῦ πες ἴο Παγπὶ ἴΠεε ; 
(ο ἴῃ Ρεᾶδςεα. 

390 Απάᾶ {τοι 5εαβὲ ἃ ἰαπα ρ᾽θαβαηξ ἴο ἔῃ γ εγε5 ἴο ἀν Ε}} ἴῃ, ἔπεη αγίϑε δηα ἴδε πιὲ ἴο {πες απά ἴδκε 
51 1οὐ ψ ἢ τῆς, {πε βδοη οἵ Ηδγδη ἢν Ὀγοίπεγ ἃ5 {Πῖπε ον 50: {πῸ Τογὰ ΡῈ ψ τ {ΠῈ6. Απα Νδποι 

τν Ὀτοίμεγ ἰεανε υνἱτἢ πιὰ {ΠΠ τποῖι γεϊαγηθϑέ ἴῃ ρεᾶςε, πα να σὸ ψν ἢ ἔπεα 411 ἰορείῃογ. 

“4 ὀγαληη 7οτγηιογς γγοῦι Πα αι 10 ὁ. ἤφολθηηι 171: (αγιααηι, ἐλεηεσ ἴο ἐἰσύγοηι απαὶ ἐλοηιοε ἕο Ἐρ,ῤέ, τ--τ4α. 
ΜΚιοίμγης 10 ((αγααη τυλογε 7 οἱ σοῤαγαίσς Ἴγοηι 171, αηιαἱ γοσῖτνες {6 27, 01,1156 977 (αγιααηι απιαῖ 
“7ρτεγ7ιογ5 ἡο ᾿εῤγονι, τ4ὖ--οἱ. (λσοαοτίαοηε7᾽ 5 αἰΐασξ ογεέ ϑοαρηι απα (σοηηογγαλ.: 17 οἱ ἐαίε7ι εαῤίίυσ, 
22-4. ἤατυ ὁ} {1{}π-ς σηαείφα, 25-9ς. ((, ἀξεη. χίϊ. 4--10, 15-17, 19-20 ; ΧΙ. 11--ἰ..8ὃ ; χίν. ὃ-14; 
21--4.) 

18: Απά Αθδτγαπὶ Πουγπενεά ἔγτοπὶ Ηδίδη, ἀπά πα ἰοοῖς ϑαγαί, 5. υνἱίε, αηά 1 οἱ, ἢἰ5 Ὀγοίπεῦ Ηδιδη᾿ 5 
50η, ἴο {Π6 ἰαπά οἵ (ἰδῆδδῃ, απα ἢς σαπΊα ἰηΐο 1. ϑϑθμυγή, ἀπα ργοσεεαεα ἴο 5ΠθοΠεπΊ, απ ἄννεὶ] πεαῦ 

2 ἃ ἰοίϊν οαὰκ. Απά ἢξ 588νν, αῃά, Ρεῃοϊ]ά, {πε ἰαπα ννὰ5 νεῖν ρ᾽εαβαηΐ ἴγοπι ἐπε επίεγίηρσ οἵ Ηδπδίῃ ἴο 
3 ἴΠε ἰον οἂακ. Απα {πε 1 ογά ϑβαϊα ἴο Πίπὶ: “Τὸ ἴῃμε6 δηὰ ἴο ἴῃγ βεεα νν}}} 1 σίνε {ῃϊ5 ἰΙαπά. Απά 
4 ἴξ Ὀ.ΠῸ| δὴ αἰΐαγ ἴμεγο, αηα ἢε οἴδξεγεα {Πϑύεοη ἃ Ὀυγηΐ βαογίῆοε ἴο {πΠῸ Τιογά, νῆο Πα ἀρρεαγεά ἴο 
5 πη. Απάᾶ ἢξ τεπιονϑα ἰγοπὶ ἴπεπος ππίο {6 πιοιιηΐαϊη.. . . ΒείῃεΕὶ οἡ πὲ νεϑὲ δαπᾶ Αἱ οἡ ἐπε 
6 βφαϑί, ἀπά ρίτο πε ἢϊ5 ἑεπί ἴπεγε. Απᾶ πε δᾶνν δπᾶ Ῥεῇο]ά, {πε ἰαπὰ νγὰ5 νεῖν ψίἀε δπα σοοά, ἀπά 
ενεγυίῃῖηρ σγενν {Ππεγεοη---νῖπε5 Δη4 ἤρϑ ἀπηα ροπιέριαπαΐζεβ, οακβ ἀπα [6 χο5, δηα ἰεγε πη ἢ 5 πα οἱΪ 
ἴγεε5, ἀπ σεάδίβ ΔΠ4 ον ρίθϑβεβ δηα ἄδία ἴγεεβ, πα 8]] ἴγεεβ οἵ {ῃς ἢε] 4, ἀπὰ {πετὰ ννὰϑ νναΐεσ οῇ {πε 

1 τηουηΐαῖηθ. Απα Πα Ὀ]εββεα 1Π6 1 ογὰ ννμο Πα Ἰεὰ Πίπι ουέ οὗ {Πτ οἵ {πε Ὁ ῃαϊάεεϑβ, απά παά Ὀγοιρῃς 
8 Πίπι ἴο {Π15 ΙΪαπά. Απά [ἴξ σᾶπηε ἴο ρᾷ85 ἴῃ ἴῃς ἢγϑί γεαγ, ἰπ {Π6 βενεηῖῃ ψεεῖκ, οα {πεῸ πεν πιοοη οὗ 1954 
τῆς ἢγϑε πιοπίῃ, ἐμαὶ πα ὈῈΠῸ ἀπῇ αἰΐαγ οη {Π15 πιοιυηΐαΐη, ἀπά σα] ]ςα οἡ {πε παπὶα οὗ {πε 1 ογά : “ἼΒοι, 

9 ἴῃς εἴεγπαὶ (οά, ατί τῆν αοά. Απὰά ἢε οἤξεγεά οἡ {πε αἰΐαγ ἃ θιιγπέ βδογίῆςε τπίο ἔπε Τογά ἐπαὲ Ηε 
10 5ῃοι 4 6 νυνὶ ΠΪπὶ ἀπ ποῖ [ούβϑαϊκε ἢϊπὶ 41} {πῈ ἄαγϑ οἵ μί5 1{ὸἪῸ Απα ἢε γεπιονεά ἔγοπι ἴπεποα ἀπά 

ννεηΐ τονναγά5 {πε βοιῖῃ, απὰ με σαπηε ἴο Ηερτοη, απὰ Ἡδῦγοη ννὰβ θυ] δὲ {παΐ {ἰπ|6, ἀπά 6 ἀνεὶς 
1Πδγα ἴννο γϑαῖβ, ἀπά ἢς ννεηΐ ([μεπς6) ἱπῖο τῃς ἰαπα οἵ {πε βοιίῃ, ἴο Βεαϊοίῃ, απ {ποῦα ννὰϑ ἃ [απιῖπε 

25-26. ΑΒ τὰπι δἱ 75 ἴδυ σης ἴῃς βαογεά ἰδηρυαρε (ΗεΌτεν), φαοϊεα Ὀγ ϑγηοεὶ!, ἱ. 185; ΟΙδη). δ δεορϑι. ἵ, 30. 
27. 5ῚΧ γαΐῃυ πιοηΐηβ - νἱηΐεσ ἢ 45 Ταϊπιιὰ (Ταδη. 3 ὁ, Εταρ. 56 α). 

ἐς ἐπα Ὀ]εβϑίηρ ῥγοίθοιβ ΑὈγαπὶ ἔτοπὶ τῃς ταρτοδοὴ οἵ ᾿ἰεανίηρ ἢἷβ ἀρεά [δίμοσ. (ϑίηροσ, γεῤίαογ, 170; Βετ. 
ΔΌΡ. 39). 

ΧΙΠ. 2. με Ἰοξέν οὐκ. 501,ΧΧ. Ἃδη. χὶϊ. 6 (Μ485. -Ξ- 'οακ οἵ Μοσβϑὶὴ"}). 
3-10. 6δεη. ΧΙϊ. 7-,0. 
6. ἀαίε ἔγβεβ : ὀδἠαγιός ἴον ὀϊδαπιᾶς (α). 
10. Βεδιοίῃ -- [οϑἢ. χν. 24. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ [ΒΙΠῈΠ}5 18. τι---]4. 4 

1 ἰη {πε Ιαπά. Απά ΑὈταπὶ ννεπέ ἱπίο Εσγυρέ ἴῃ ἴπε {π|τὰ γεαῦ οἵ {πΠ6 ννεεῖκ, απ πε ἄνεὶε ἴῃ Ἐργρί 
12 ἥνε γεαῖβ θείογε ἢϊ5 ννϊίε νγαὰϑ ἴούπ ἀὐγᾶν ἔτοπὶ πη. Νον Τδηδίβ ἴῃ Ἐργρε νν85 δἱ {πὲ {ἰπ|6 Ὀπ111---- 
13 Ξενεῇ γϑαῖβ αἴϊεγ ΗΠ εῦγοη. Απά [ἴΐ οαπῆε ἴο ραᾷ85 ψπεη ῬΏδγδοῦ βείζεά ϑ8ζαί, πὸ ν τ οἵ ΑὌτγατη, 

1μδὲ {π6 1νοτά ρΙασυεά ῬΏδγδοῃ δπὰ ἢἰ5 Ππουιθα ΜΠ Π σύθαί ρἰαριιεβ θεσαιβε οὐ 5αγαί, ΑΡταπιβ νυἱΐα. 
14 Απά ΑΡταπὶ νν85 νεῦν σ]ογίοιιβ ὈῪ τεαβοη οἵ ροβϑεβϑίοῃβ ἰῇ 5ῇξερ, δῃὰ Ἵοδίξβ, αηα 45565, ἀπ ΠΟύβε5, 

ΔΠ4 σαπη6 5, ἀπ πηεηϑεγνδηΐβ, απ πα ἀβεγναηΐβ, δηα 1η δ]νεῦ δηα σοϊά ἘΧοεοαἰπρῚν. Απά 1ιοἱ αἴ50, 
15 ἢῖ5. Ὀγοί ει 5 θοῇ, νγὰ5 ψεα τῆν. Απάᾶ ῬΠαγαοῦ σανε Ὀδοῖκ ϑατγαί, πε να οἵ ΑΡτδπι, απ ἢς βεηΐ 

Εἰπι οὐέ οὗ {πε ἰαηά οἵ Εργρί, 4ἀπα πε Ἰοιιγηεγεά ἴο {πε ρίαςε παῦε με Παά ρί[οῃεα 5 επί δ {πε 
Ῥερσίπηΐηρ, ἴο {πε ρίαςς οἵ {πε αἰἕαγ, νν τ ΑἹ οη {πῸ εαϑί, αῃα Βείῃεὶ οη ἴπε νψεϑί, αηὰ ἢθ δ]εθβϑεα {πε 

τ6 οὐ 5 οὐ ννῆο παά Ῥτγοιρμί Βἰτα θβοῖς ἴῃ Ρβδοα. ΑΠπά ἴξ φᾶπις ἴο 855 ἴῃ τῆς [οτέν -ἢγϑὲ 1001166, 
ἴπ {δε {π|γὰ γεαγ οἵ {πε Ετϑί ψεεῖς, [μας πα γεξυγηεα ἴο {5 ρίαςε δηά οἤεγεα πϑύθοη ἃ θαυγηΐ βαογίῆςε, 1963 Α.Μ. 
δΔηα ςα]]εἀ οἡ ἐπε παπιεὲ οἵ ἰἢς Το, δπα 5αἱα : “"ὙΠου, πε τπηοβὲ Πρ (οὐ, τί πὴν (οά ἴογ εἕνεῦ 

17 δῃὰ Ἄνεύ. Απά ἴῃ {πε Γουγ ἢ γεαῦ οἵ {Π|5 ννεεὶς Τ,οἱ ραγίεα ἔγοπι Πίπη, απ 1.οἱ ἄννεῖε ἴῃ ϑοάοπΊ, δηα 1964 Α.}. 
18 {πε πιεῆ οἵ ϑοάοπι νγεῦε ϑἰπηξγβ Ἔχοεδαϊησὶν. Απα [ἴἰ σγίενεα ἢϊπη 1ῃ 5. πϑατί {παΐ ἢϊ5. Ὀγοί μεν 5 
19 50η Π8ἀ ρατίεα ἔγοπ ἢΐπὶ; ἴογ ἢῈ μαά πὸ οἰ] άγθη. [Ι͂η {παΐ γεὰγ πθη [ οἱ ννὰ5 ἴβκεη ςαρέίνς, 1Πε 

Ι,ογά βαϊάᾷ ππίο Αγαγ, αἴζεγ ἐμαὶ οἱ μαα ραγίεα ἔγοηι Πἰπ), ἴῃ {πε ἰουγίῃ νεαῦ οἵ 1Π 15 ννεεῖ : “Τὰ 
ὉΡ {πΠῖπε ενεβ ἔγοπὶ {ΠῈ Ῥίαος ψΠεῦα ποι ἀτὲ ἀννα!]!ηρσ;, ποιιπνναγά ἀπ ΒΟ νναγα, αηα ννεϑίνναγα δηά 

20 δαϑίνναγα. ἘῸΓ δἱ] {πε ἰαπα ψνῃΐοῃ Ποῖ 5εαϑί 1 ΜΠ σίῖνε ἴο {πεε δηά ἴο (ἢν φοαα ἴογ ανεῦ, δῃά 1 
ὙὙ11 παῖζε ἐῃν 5εεά 85 {πε ϑαπά οἵ {πε 5εὰ : ἱπουρῇ ἃ πιδῇ τῆν Παγηθαῦ {πε ἀπδὶ οἵ {Π6 Θατ ῃ, γεΐ 

21 ἴῇν βεεα 5141] ποΐ θῈ πυπηρεγεά. Ατίβε, νναὶκ (Ὠγοιρῇ {πε 14Π4}) ἴπ {πε ἰεπρτῃ οἵ 1 ἀπά {πε Ῥτεαδεῃ 
οἵ 1{, αὐα 5ε6 ἴξ 41]; ἴογ ἴο ἴῇν βεεά νν]}} 1 οῖνε 1. Απᾶ ΑΡταπὶ νεπί ἴἰο Ἡερίοη, δηα ἄννεὶϊξ ἐμεσγε. 

22 Απά ἴῃ {ῃϊ5 γεαῦ σαπῖε (Ὁπεάογίδοπηεγ, Κίηρ οἵ ΕἘΠ4π|, αηὰ Απιγαρπεὶῖ, Κίηρ οὗ ΘΠ ΐπαῦ, απα Ατίοςῃ, 
Κίηρ οἵ ϑ5611ᾶϑαγ, αηὰ Τόγρδὶ, κίηρσ οἵ παίϊίοηϑβ, αηα 51ενν πε Κίηρ' οἵ (ἀσοπτοτίδῃ, απα 1Π6 Κίηρ οἵ ϑοάοπι 

23 ἤεά, απηα τηδην [Ε]1 [πγουρ ἢ ννουπηά5 ἰη {Π6 νϑ]6 οὗ 5ἰδάϊτα, Ὀγν ἴΠ6 5411 5εβ. ᾿πά {πεν ἴοοϊς οαρίϊνε 
Θοάοπι απ Αάδπὶ απ Ζεθοϊπι, απα {πεν ἴοοῖκ σαρίϊνε Τιοἱ 450, {πῸ σδοῇ οἵ ΑΡγβπλ 5 Ὀγοίμει, δπα 

24. 41] Ὠἰβ ῬΡοββεϑβϑίοῃβ, αηα ἴεν νγεπί ἴο )Δη. Απα οηβ ΨΠὴο 86 ἐβοαρεά Ἴδπιε δηα ἰοϊά ΑὈγαπὶ {Παΐ 
25 ᾿ἰ5 Ὀτοί ει ϑοη μαά θεεη ἰδίκεη σαρίϊνε απὰ (Α  ταπι) αὐπιεα 15. Ποιιβα πο] βεγνδηίβ. 

ἴον ΑὈταπι, απ ἰοῦ ἢ15 βεεά, ἃ ἰεπίῃ οἵ {πῸ βιϑὶ (τυ ϊε5 το 
{πε ΤΠοτῖ, ΠῚ 1μῈ ἸΠΠ οταἰπεά [1 45 δῇ ογαάϊπαηςε ἴου ἐνδεῖ {παΐ ἘΠΕΥ 5που]α σίνε ἰ ἴο ἴῃς ργίεϑίϑ 

26 ΜΠῸ βοῖνοα Βείοτς Η πὶ, ἐπαΐ {παν 5ῃοι ἃ ροβ556595 ἰΐ ἰοῦ ενεῖ. ΑἈπά ίο {Π15 ἰανν ἔπεα 15. πὸ {ἰπ|1ξ οἵ 
ἄαγϑ; ίογ Ης παίῃ οτἀαἰποά ἰξ ἴον τπὸ σεηθγαίοηβ ἰοῦ ἐνεῦ {παΐ πον 5ποιυ]α σίνε ἴο πε Τιογά {με 
τεπίἢ οὗ ἐνεγυτῃίηνσ, οἵ {πε βεεά δηά οἵ ἴθ πε δηα οἵ {πε οἱ] δῃά οἵ {π6 σαί] δηα οἵ {ῃς 5ἤεερ. 

ἢ, 28 Απά Ηε ρανε ([1) πίο Ηἰβ5 ρτίεϑδίϑ ἴο εαἴ δπά ἴο αἀγίηκ νψ τ ἢ Ἰον Ὀείογε Ηϊπ. Απά {πὸ Κίηρ οἵ 
ϑοάοῃι οαπΊ6 ἴο Πἰπι απ θονεά Πἰπιβεῖ Βείοτγε Πίπι, ἀπά ϑαϊά : “Ουν 1 ογά ΑΡταπΊ, σῖνε ππίο τι5 ἐπε 

29 501115 ννῖο ἢ ποι Παϑὲ γεβοιεά, Ὀαΐ ἰδὲ {π6 Ροοΐν με τηϊπε. Απά Αθταπὶ βαἰά ἀπίο Πίπι: “Ι [π ΠΡ 
ΤΥ Πμαπάς ἰο {πε Μοϑβὲ Ηἰρῇ ἀοά, {παῖ ἔτοπὶ ἃ ἰἢγεδα ἴο ἃ 5ῃοε-αϊομεΐ 1 5411 ποῖ ἴαϊζε δυσῃξ {παῖ 
5. της Ιόϑε ποι ϑῃοιυϊάϑε σαν, πᾶνε πιαάς Αργδπῃ τίς ; 5δᾶνε οὔἱν ννμαΐ 1ῃ6 γοιπρ πιεῖ ἤᾶνε 
εδΐεῃ, δηά {πῸ ρογίίοη οἵ {πε πιεὴ ψῆο νγνεπξ ψ]ἢ πια-- απο, Εβοθοὶ, αηὰ Μαπιγθ. ΤΠ 656 514] ἴακα 
τμεῖγ Ροτγίϊοη. 

“44Ὁγατη γεορῖσες 116 ῥγοηηῖδο ο7 ἃ σογὶ αγιεἷ ὁ 17171147)16γ αὐίό εἰσεσοηιαα7ιές, 1-7. ΟΠ 675 ἃ δασγίβεσ αηαὶ 'ς 
Ζοίαϊ 975 ἀΐξ σϑραὶ Φοίγιρ 12: Ἐργῤί, 8-ι7. (σοεδΓς εουσιαγιί το “ΑἸ ὄγαηι, τ8-20ο. Παραγ ὄδωτγς 
ἤεϊηηαοὶ, αι--4. (([. (ἀεῆ. Χν.; Χνὶ. 1-4, 11.) 

14. Αἴετν {πεβςε {πίηρϑ, ἰη τΠ6 ἰοαγίῃ γεαν οἵ {Π|8. ννεαῖκ, οη {πε δὲνν. πιοοη οἵ Π6 {π|γὰ πηοηίῃ, {πε 
ννογα οἵ {πε Τοτγὰ ςαπ16 ἴο ΑΡτδπὶ ἴῃ ἃ ἀθδπΠ1, Βα ΠΡ: “Ἐδαῦ ποῖ, ΑΡγαπὶ; 1 δηλ τῃν ἀείεπαει, δηὰ 

2 τῃγν τεναγά νν1}}] θῈ Ἔεχοεεάϊηρ σγεαῖ. Απά ἢε 5αἰά : “Ἰ ογά, [ογά, ννπδαΐ 1 που σῖνε πε, βεείηρ 1 
5Ὸ Πεποα ὉΠ 1|61655, ἀπα {πε 5οη οὗ Μᾶβέᾳ, {με 806 οἵ τὴῇῦ μαπάπηαϊά, 5. ἔπε Παπηπιαϑεὶς ΕἸΐεζεγ: ᾿ς 

3.Ψ1}} θῈ τὴν Πείγ, δηα ἴο πα ἔθοιι Βαϑβὶ σίνεη πο βεε. Απα Πα βαἱα υπἴο ἢϊπὶ : “ΤῊ 15 (πιΠ) ΜΠ ποί 
4 θὲ ἰῃν πεῖγ, θαὰς οπα ἐπαΐ ψν1}1] σοπιε ουξ᾽ οὗ {πίπε οὐνῃ Ῥονγεῖβ ; πα Ψ1} 6 {πίπε πεῖγ.’ Απά Ηξε 

12. Ταπαὶβ -- Ζοδη (Ν᾽ 1π|. χὶμ]. 22). 
13-ττ. 6εη. χίϊ. 15-2ο; Βαϊ 18 ἀπᾷ ΑὈΥΑΠαπλ᾿5 ἀδοεριίοπ ἀγα οαΐ οὐ. 
{7 (τΘῚ: ΧΙ 1: 
19-21. ἀεη. ΧΙ]. 14-18. 
22. ΝΑΠλ65 85 [.ΧΧ, 
22. ναῖε οὗ 51:.Δἀϊπὶ: δὴ εαϑὺ Ἂεπιεπάδίϊοῃ. 
25. ΤηΪβ Ιδσυπα το] οὗ πα ῥατϑαῖ, ἀπ {πῸ πηδαϑιϊηρ ἢ Μεὶςομίζεάεκ, Οὐγ δαίποῦ νου παίυγα! !ν Ὀ6 ἰπίογαβίθβα 

ἴῃ ἘΠ6 ἢτϑί πηδῃ ηο Ὀοτα {π6 {Π|6 ἈΒΒαΓηΘα ὈΥ͂ ΗΒ μετοθβ, ἴπΠ6 Μδοοαθεαβ. : 
26. Ηε πᾶ ργεοεάεηϊ ἴῃ (ῃ. χίν. 20 ἔου ἰδνν οἵ ἀπίνεγϑαὶ Ὸ|πιηρ. 
28-ο. ἀξεη. χὶν. 21-4. 

ΧΙΝ. 1τ-1τό6. ἄδηῃ. χν. 1-1ό. 
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ΤΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙΠΕῈΕΘ 14. ς--1ὅ. 2 

Ὀτουρῆς ΐπι ἰογῖ ἢ αὐτοδά, ἀπα βαϊά ὑπίο Ηἰΐπὶ : “ΤοοΙς τοιναγά ἤδάνεη ἃπὰ ΠΟΠΊΡΕΓ 1ῃς 5ἴαγϑβ. Π ἰῃοι 

5 τὸ δ᾽. ἴο πυροῦ τΠποτη. Απά πε Ἰἰοοκεὰ ἰονναγά πδᾶνεη, απὰ θεμε]α τἢς ϑἴδγϑ. Αμπαᾶ Ηες εαὰ 

6 υπΐο πὶ: “80 584}} τὴν βεεὰ θε. ΑἈπάᾶ δε Ρεϊϊενεὰ ἱπ 1ῃς6 Τιοτά, δπὰ ἴξ ννὰ5 ςοιηίεά ἴο ΠΙΠῚ ίου 

ἦ τἱρῃϊοοιβηθββ. Απὰ Ηδ βαἰ4 υπΐο Πἰπὶ : “1 πὶ {πε 1οτα {παῖ Ὀτουρῃξ πες οὐ οἵ ἴ7Ὁ οὗ πε (δ! άβεϑ, 

το σῖνε {πες της Ἰαπά οἵ {πῸ (᾿αηδδηϊΐοβ ἴο Ῥοϑ5685 1ΐ (ογ Ἔνεῦ ; απὰ 1 ν}} ΡῈ ἀοα υπΐο ἴπεε Δηα ἴο 

8 Τῇ βεβὰ αἴϊεγ τῃεο. Απά δε βαϊά: "1νογα, 1 ον, ὑνΠ γε Ὺ 5}.4}} 1 Κπονν ἴπαΐ 1 5841} ἱπῃεγῖς (1{}}᾿ 

ο Απὰ Ης ϑαἰά υπἴο Πἰπὶ: “Τάακε Με δη μείίογ οὗ ἴἥγεε γεαΐϑ, απὰ ἃ σοαδΐ οἵ ἴῆγεε γεαγϑ, 8Π4 ἃ 5ῆεερ 

τὸ οἵ ἴῆγες γϑαγβ, ἀπ ἃ τυγί]6-ἄονε, ἀπ ἃ ρίρεοπ. Απὰ Πα ἴοοκ 84}} {πεϑε ἴῃ {πε τη α]ς οἵ {πε τλοηῖίῃ : 

τι πα δὲ ἀνεῖζ αἵ ἔπε οαἷἱς οὔ Μαγηγο, ννῃϊοἢ ἰ5 πεα Ηερίοη. Απά με ῬυΐΠ {πετε δη αἰΐαγ, δηὰ 

βδογ Πορα 4}} 1Π656 ; ἀπά πε ρουγεά {πεῖγ Ὀ]οοά προη {πε αἰΐαγ, απὰ αἰν!ἀεα ἔπεπὶ ἴῃ {π6 πηιϊάϑέ, ἀηὰ 
12 Ἰαϊα {πε πὶ ονοῖ ἀραϊπϑί βοῇ οἴπογ; Ὀυΐ τΠς Ὀἰγά5 ἀἰνϊἀεἀ Πα ποῖ. Απα Ὀἰγάβ σάπια ἀοννῃ ὕροη {ΠεῈ 

13 Ρίθοθβ, απὰ Ἄθγαμπι ἄγονα {πεῖ ἀννᾶν, δηὰ αϊά ποῖ βυῆεγ [πε δἰγά5 ἴο τους τΠεπ|. πὰ ἴξ σαπης ἴο 
Ρᾶ55, ἤεη ἴΠῸ διη Παὰ βεΐῖ, {παξ δῃ δοβίαϑυ [61] ὑροη ΑΡτγαπΊ, πὰ ἰο ! δὴ Πούίοῦ οἵ ργϑαΐ ἀδγκη 885 
[6]] ἀροπη Πΐπι, αηὰ ἰΐ ννὰβ βϑαϊά ππίο ΑΡγαπὶ: “ Κποιν οἵ ἃ βιιγεῖν {Παΐ ἴῃγ βεεὰ 54} θὲ ἃ βίγαηρεγ ἰῃ 
ἃ Ἰαπὰ (παῖ 15) ποῖ {Πεῖτβ, ἀπά παν 5841} Ὀτίπρ ἐΠαπὶ πο θοπάαρσεα, ἀηα δῇήηιςς {Πεπὶ ἔουγ μυπάτεα 

14 γεϑαῖβ. ἀπά ἴπε παίίοη αἰβϑο ἴο ψνῃοπι ἔμεν 1} θῈ ἴῃ θοπάαραε ν}}} 1 Ἰυᾶρε, ἀπὰ αἰζεγ {παΐ {πεν 5}4}]} 
15 ζοπλα ἰοσί ἢ ἔπεποα νυ ἢ πη συρβϑίαηοαε. Απά {ποι 5Π4]0 σὸ ἴο ἐῃν ἰδίμεύβ ἴῃ ρεᾶςε, δηα θὲ δθυτεα 
τό ἴῃ ἃ σοοὰ οά αἀρε. Βαξ ἴῃ {πε ἔουγίῃ σεπογαίίοη παν 514}1] τεΐαγῃ μι[Παγ ; ἕογ {ΠῸ ἰηϊαυῖν οἵ τῆς 
17 Απιογίίεϑ ἰ5 ποῖ γεῖ [11]. Απά Πε ἄννοκε ἔγοπὴῇ ἢἰ5 5ἰξεερ, δηα ἢε διόϑβε, απ {πε 8ιπὴ Πδὰ ϑεῖΐῖ ; δηά 

{Ππεῦα ννὰβ ἃ ἤαδπιε, ἀπά Ῥεμοὶ ! ἃ ἔσγηαος νγὰ5 βῃηιοκίησ, απ ἃ ἤδπιε οἵ ἤἥγε ραβϑεὰ Ὀεΐννεη {Π6 
18 Ρίδοθαβ. Απὰά οἡ {πΠαΐ ἀδν πε 1ογὰ πηδάε ἃ σονεηδηΐ νυ] ΑἸ γαπΊ, ϑανίηρ : “Τὸ την 5664 ν"}} 1 σῖνε 

115 Ἰαπά, ἐΐοπι τῃς τἶνεῖ οἵ Ερυρε ππίο {πε σγεαΐ τίνει, {ΠῸ τίνοσ Ευρητγαΐεϑ, {πε Κι δεηϊΐεβ, της Κὶ εηϊζ- 
Ζὶῖεβ, ἴῃς Κααπιοηϊίε5, [Πς ῬεγίζΖίϊεϑ, απὰ ἴπε Ἀερμαίπι, {πε ῬΠακογίίεβ, δηα ἴῃς Ηϊνιΐε5, απ {πε 

19 Απιοιίϊεβ, αηά {πε (απδδηϊζεβ, απὰ {ΠῸὶ Εἰγραβιζεβ, απ ῃς Τερυβιῖεβ. ᾿Δπᾶ [Πε6 ἀδν Ραββεά, 
ἀηα ΑΡταπὶ οἤδπετγεα τῃς ρίβοθβ, απα {πε Ὀἰγάβ, απὰ {πεῖν ἔγα οἤεγίηρϑ, ἀμ {Πεῖγ ἀσηκ οἤεγίησβ, ἀπὰ 

20 ἴῃε ἥτε ἀενοιγεα {Π6π|.0 Απά οη ἰπαΐ ἦδν ννε πιδαάξε ἃ οονεῆδηΐ νι ΑΡταπΊ, δοσογαϊηρ ἃ5 να Πδά 
ςονεπδηϊεδα νυ ΝΟδἢ ἴῃ 115 πποηίῃ ; δηαὰ ΑὈτγαπὶ γεπεννεα τῆς [δϑίϊναὶ απα ογάϊπαηος ον Πἰπηβε 

21 (ογ ενεύ. Απαᾶ ΑΡίδπὶ τε]οϊςεά, δηα πηδάβ 411} {Π686 {πὶηρθ Κηοννῃ ἴο ϑαζγαὶ 15 ννϊξε ; απὰ ἢ Ὀε]ενεά 
22 τῃᾳϊ ἢς ννοι]ὰ ἤανε 5εςεά, θυΐ 5ῆ6 ἀϊά ποΐ θεαῦ. Απάᾶ ὅϑδζδὶ δανίϑβεα Ποὺ υϑραηά ΑὈτϑπ, απα ϑαἱϊὰ 

τππίο Ὠΐηγ : “ὁ ἴῃ ππηῖο Ηδραΐ, την Εργυρίίδη πηαια : [ἴ ταν 6 [πδξ 1 5Π4}1 θυ 1] ἃ τρ βεεὰ υπῖο πες 
23 θν πε. Απαᾶ ΑΡγαπὶ ἢεαγκεπεα ὑπο {πε νοῖςε οἵ ϑαζαὶ Πὶβ ννἱΐε, ἀπ βαϊάᾷ ὑπίο ἤογ, “)ο (50). 

Απὰ ϑαΐδαὶ ἴοοκ Ηδραΐ, μεῦ πηγαί, {ηε Ἐργρίίδη, ἀπά σάνε πεῖ ἴο ΑΡγδπῃ, ποῦ πυϑθαπηά, το θὲ ἢϊ5 
24 για. Απαὰ πε νεπῖ ἴῃ τἱπῖο Ποῦ, απὰ 516 ᾿οποείνεα αηὰ Ῥαΐα ἢἰπὶ ἃ βοῇ, δῃά ἢε οἿδ δὰ ἢἰβ παπλα 

5} 186], ἴῃ ἴῃς ΠῚ γεᾶγ οἵ [ῃϊ5 ννεεῖ ; δηὰ {Π15 ννὰ5 ἴῃς εἰριητεν -ϑἰχῖῃ γεαγ 'η {πε [1{6 οὗ ΑὈτγδη,. 

“Ἰὀγανε εοἰοὐγαίες {Π6 γεακ οΓ βγεέ γγηῖίς, τ--ῶ Ὁ Δὲς πιατησ ἐλαριροα «για εἰγειηρσίσίοηι 1ηι5 {ε166], 3--ἰ4. 
δ αγαῖς γιατηθ σἰατισοαί ἀγα ρααῖ ῥγοηηῖσοα, 15-2ι. «ὀγαλαηι, Πσλγεαοί, ατιαὶ αἱ ἀϊς ἀοιδελο αὶ 
Εγ 6247): ς]5ϑαἶ, 22--4. (Ἷγεηηηε ]οτ: α7λὲ δ] 6γγιαὶ ογαἸϊγιαίϊοτὶ, 5, 6. 75γαφί σἄαγες {ψῖς ἀογιοιγ τυῖίλ 
ἡπε ἀζολοσί αρισοὶς τοῖο τοῦγε εγφαίφαί εἰγοιεηιεῖςεαῖ, 47-ο. 7ογασὶ σμφγοοΐ 10 (σοαὶ αἰρνιδ: ολέγ 
πα ΠΟ 5 10 αισείς, 30-2. βμζηγο γαϊίλἠος ηεςς 97 75γαεὶ, 34-4. ((, ἀεη. χν!.) 

15:1. Αμὰά ἰῃ {πες ΗΠ γεαγ οἵ {πε Τίουγ 7 ννεεκ οὗ 115 100 1166, ἴπ ἰῃς {Πἰγα τηοπίῃ, ἱπ {π6 πη α]ς6 οὗ τΠς 
τηοηῖῃ, ΑἸγα πὶ οο]ο γαῖα {ΠῸ [δαϑὲ οὔ 1ῃς βγϑί- γιῖ5 οὐ {πὸ σγαΐη Πατνεθ. Αμά πε οἤεγεαά πενν 
οἤετγίηρ5 οἡ 1Π6 αἰΐαγ, [ῃς ἢγϑί- ἔγα 5. οὐ τὴ6 ργοάμοε, αηΐο τῆς 1 οτά, δῃ Ποῖ [εγ ἀπ ἃ ροδΐ ἀπά ἃ 5ῆ6ερ 

τὸ 

12,17, 19. Τοχί -- ταθέντα σοτγαρί ἴογ τμηθέντα τ-- ἴῃ Ρίξο65: ΟΥ̓ σουτυρί ἔου κταθέντα -- ὮΝ) ἃ5 ἰῃ ΝΜ455. -- ᾿ σατοᾶϑβ6ϑ8᾽. 
12. ἀπά... αὐνᾶν 85 Μαβ8. Ααυϊα. 

᾿ 13. ἔοτιγ Πυπάγεᾶ γ6αγβ: Οεη. χν. 13; σοηίγδαϊοίβ (α) Εχοά. χίϊ. 40 (430 γεατϑ) ; (ὁὴ Ῥεγὶοά σα] υ]αίεὰ ἔγομη Εχοά. 
νΊ. 18, 20 απὰ ν]]. 7 (αρε5 οἵ Κομβδίῃ, ΑἸλγδτη, ἀηα Μοβαβ αἱ Εχοάιι5). Αὐΐπου κα ῬΏΪΟ απὰ 7 βερμιβ (“4212. 1]. 9. α ; 
δεἰδ. ν. 9. 4) ἀνοὶάβ Ἰαίετγ ΑἰτειρΡῖ5 ἴο γΕΟΟΊΟ116 {Π6Π|, 6.5. Βεῖ. ΚδθΌ. 39. 866 Βεοῖ, Ζεόοφι «4 ὁγ. 118--20. 

16. ((. 6 εη. χχί. 5. Α ρεπογδίίοῃ ννᾶβ οὴς μυπάγοα γΘδΥ5. 
18, Ηϊνὶϊεβ : αεη. χν. 20, ϑδῃι. [.ΧΧ. 
20. ἐμαῖΐ ἄδυ -Ξ- ϑίνδῃ ἷς : ἄδυ οὗ Νοδῇ᾽β ςονβηδηΐ. 
21-.4. θη. χν]. 1-4, 11. 

π Ἀιδολομο (α ς 4). ὁ τϑαάϑβ “βενεηῖῃ ᾽, [{ 5ῃουὰ 6 “τπϊγα᾽᾽, Βεσε δῃ ἴῃ χνὶ. 15, ἃ5 Π}Ππηα πη ταοορηζαά. 

τς ἴῃ ἴδ6 νυν πηοηΐῃ,, ἴῃ {ΠπῸ τπηϊᾶά]ς οὗ [πε πιοπίῃ. Ἑτοηὶ ἃ σομηραγίβοη οἵ χν. 1 δηᾷ χὶῖν. 4, 5 (βεα ποίεβ αἰϑὸ οῃ 
τὰ ἘΤῚ » Χιν. 20) 1ἴ {0]]ονν5 {πὶ της ἴδαβι οἵ ΘῈ Κ5 ννὰβθ σϑϊθργαῖϊθα οἡ ἴῃς βθθηίῃ οὗ {π6 τπϊγὰ ᾿πόπίὴ (ϑ]νδη). 
'πς6 έἴϑῳ ΓΕΟΚΟΠΪΩρ ἀενίδίεβ ἔγοηι {Παΐ οἵ ἴῃς ῬΗδτίβεθβ δθουϊ [ῃ6 Ὀεριπηϊηρ οὗ της (τ βιϊδη εγα, ἀηα ἃ5 ἴσα γε Υα 
μετα οὐκ λαμ οκων 'π ΤΠ ἀαίδπι ἀθοαῖ, θεΐογβ, πὰ δου {Παὶ ροτὶοά, νναὲ πγιδί ἤθσα ἰμααίτγε Ὀτιεῆν ἰηΐο ἴῃς οτἱρίη δπᾶ 

Νὴρ; οὗ ας 1 15. οἶδα τὲ {ΠῈῪ 8}} ἀύοβα ἔτοπη πε νδυῖοιιβ ἸηΘΔηΪη 5 αἰϊδοῃεα ἴο ἴῃς νογὰ "ϑαθθαίῃ ᾿ ἴῃ [νεν. χχῇ]. 
15,10. 1η [656 νεῦϑεβ ἴζ 15 ογάδϊηβὰ τῃαϊ {π6Ὸὸ ἔεαβὶ οὐ ννϑοκβ 5ῃουἹᾶ (}} οῃ {π6 βαίθιῃ ἀδγ αἴζτογ [ῃς οἤσσγμησ οἵ {ΠῈ 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ι0υΒΙΠ1ΕῈ5 15. 2-12 

Οὐ ἴῃ αἰΐαῦ 5 ἃ διυιπί βϑογίῆσε υηΐο ἴῃς 1 ογά ; {πεῚΓ γα! οἤεγίηρϑ δηα {πεῖτ ἀσγίηκ οἤεσίηρθ ΠΕ 
οἴετγεα προ {ΠπῸ δἰΐαγ νι [ταηκίποεηβθ. Απα 16 Τογά ἀρρεαγεά ἴο ΑΡτδπΊ, ἀπά βαϊὰ υππίο ἢϊπῚ: 
(Ἵ πὶ αοα ΑἸπιρῃΐν ; ἀρρονε {πγ 561} Ῥείοτε πιὶὲ ἀπά Ὀὲ ποι ρεγίεο. Απᾶ 1 ψ}} τῆᾶκε ΜῪ 
σονεπαηΐ θεΐνεεη Με δπὰ {δεε, δηὰ 1 νν}}} πιὰ] ΡῚγ {πες ἐχοεεαϊ πρὶν. Δηά ΑΡτᾶπὴ [Ε]] οἡ ἢΪ5 ἴαςε, 
δΔηα ἀοά ἰΑἸκεά ΜΙ Πϊη), ἀπα βα]α : 

“ΒεΠ ΟἹ] πὶν ογάϊηδηςε 15 ἢ {Π66, 
Απα {ποὺ 5Π4]11 θὲ ῃς (ίΠεσ οἵ πιαὴν δι] 0Π5. 

ΝειῖΠεγ 5841] τῆν παπηα δὴν πΊοῦα δ6 ο4|16 ἃ ΑΡτδπηΊ, 
Βιι τῃν παπΊε ἔγοπι μεποδίογίῃ, ἐνεη ἴου νεῖ, 5841} θΡῈ ἈΡυδΠδη,. 
Εογ {ῃς (Δί πευ οἵ πηϑὴν παίϊοιϑ ἤανε 1 πιδάς [ἢξς6. 

Απα 1 ν1]] πηακε ἴπεε νεῖν ρστεδΐ, 
ΑΠπάῚΙ ν1]] παῖε ἰἢεε ᾿ηΐο Ὡδίϊοηϑ, 
Απά Κίηρϑ 5141] σοπλα ἰοσίῃ ἔγοπι ἴπεεα. 

Αμπά 1 541] Ἔϑίδθ] βῃ ΜΥ σονεπαηΐ Βεΐννεεη Με δηά πες, ἀηα τὴν 5εεά δζεγ περ, [πγουρῃους {Πεῖγ 

σεποιδί!οηθ, ἴου δῃ δἴεγηαὶ σονεηδηΐ, 50 (δ [πηᾶν θὲ ἃ ἀοά πηΐο ἴπεε, ἀηα ἴο ἢν 5664 αἴζεγ {πῃεθ. 

(ΑΠΑ1 ΝΠ] σίνε ἴο {πεὰ ἀπά ἴο τῆν βεεά δε ἴῃεε {πε ἰαπὰ ψῇῆεγε ποῖ μαϑὲ Ὀεεη ἃ 50] ὈγΓΠῸΥ, 

1ἢε Ιαπά οὗ Οαπαδῃ, {παΐ ἴποὺ τηανϑί ροββεβδ ἰξ ἴοσ Ἔνεῖ, ἀηὰ 1 νν}}} θὲ {πεῖς αοά. Απά τῇε Τιοτγά 
οαἷά ππίο ΑΡταμαπὶ: “Απά 85 ἴογ ἰπες, ἄο που Κεαρ τὴν σονεπαηΐ, ἴπΠου δηὰ ἰῃν β5εεὰ αἰζεγ {Πεε : 

Πα οἰτοιπιοῖϑε γ6 Ἔνεγυ πΊ8]6 ἃιηοηρ᾽ γοιι, ἀπ οἰγοιπηοῖβε ὙΟῈΓ [ογεϑκίηβ, πα 1ἴ 5Π4}1 ΒΕ ἃ ἴοκεη οἵ 

δι Εἴεγπαὶ σονεπδηΐ Ρεΐνεεη Με απᾶ γου. Απά {πε Ἵἢ ἃ οη 1ῃε εἰβι μι ἀν γε 5114] οἰ γοιπηςῖ8ς, 

Ῥάβομαὶ νψανε-ϑῃεαί. Νον τἢϊ5 5βῃεδ τννὰ5 ννανεά “ἢ 186 ΠΊΟΣΤΟΥ αἴτεγ ἴπΠ6 ΘΑ ΌΡα π᾿’ (1μεν. ΧΧΙΪ, 11, 15, 2 Π ΤΙ). 
Ιη ναὶ 56η56, ἴΠθῃ, ἀῖα να ἴο ἴακε [ἢ νογζὰ " ϑαῦθαι μ᾽} Ὑνο νγαγϑ5 ἀγξὲ ροβϑϑίῦ]ε :---(1) 1 τᾶν ὈῈ ἴᾷκεῃ ἴο πλξδῃ 

ΤΉΕΓΕΙΥ ἃ ἔεαϑί ἄαγ. (2) 11 πηᾶὰν δ ἴακεη ἴῃ 115 βίσιςϊ βεῆβε δ5 ἴῃ 6 ψεεκὶν ΘΌθδιῃ. 
ΕἾγϑι τὰς ψνογὰ “ ϑδοΡαι μ᾿ 15 τάκ ἴῃ {π6 ρθηθσαὶ ββεῆβε οὗ ἃ [εαϑί- αγ. Νον με ἤτϑί ἀδὺ οἵ υῃ]εανεηςα Ὀγεδα 

([εν. χχὶϊ!. 7) νγὰβ βιοἢ ἃ ἐγ; θαΐ {πε βενεηῖῃ (1 ον. χχί!. 8) νγὰβ πο 1655 580. Ηξεηοε ἵνο ἀϊβεγεηϊ σοΙηραζαιΟη5. 8758 

ἴτοτη 1ῃϊ5 ἱπτοσργαίαιϊίοῃ οὔ {ΠῈ ννοτά, (1) τῆς ἢγϑι οἵ ννῃίοῃ ἱπίεγρτεῖβ πὶ ἢγϑι ἄδυ οἵ υπ]θανεπεά Ὀγθδα ἃ5 ἴΠ6 Θαθ δίῃ, 

δηᾷ (11) 1πΠ6 βεοοπά ψῃΊΟἢ ἱπιευρσείβ ᾿ξ οὐ {Π6 βενεηὶῃ ἄαγ. (1) ὙΠα ἢγϑι ᾿πιεγργεϊδϊίοη, ΜΗ Ϊς ἢ ἴοοκ [Π6 ΘΑ Ρδἢ ἴο Ὀε 

1ῃ6 ἢτϑὶ ἄδὺ οὗ υπ]βανεηεὰ Ὀγεδὰ (Νίβαῃ 16), παίυσα!!ῦ ἀπἀεγϑίοοά ἴπ6 ΡΠτγαβα “1η6 πηουγονν δἰευ τπῈ ΘΑΌΡΑΙΠ το 
ἀοδίρηδίς ΝΊβαη 16, ννίμουϊ τεραγά ἴο τΠε ἀδγῪ οὗ {Π6 ννεεῖς.0 ΤῊϊβ ννᾶβ 1π6 ἱητεσργεϊδτίοι οἵ ἴπῸ ῬΠΔΥΒΕΕ5 ἴῃ Οὐ Γογα᾽ 5 

(6. ὙΠὶβ νίαν 15 ἢγϑί αἰζεδιεά ἴῃ ἴπε 1,ΧΧ, νῆδσα ΠπῸ ρῆταβα ἴῃ αμυδβίίοη 15 τοηθσεαά Ὀγ τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης 

(Βεγα ἡ πρώτη -- ΠΩ Φ ΠῚ), Ἔχϑοῦν 5 ἴῃ Ρ5.- [οῃ. οἡ [«δν. χχὶ]. 15, ΠΕΡ 2 δ) ἽΠΙ,; ἴῃ ἴῃς Τάγραπιὶ οὐ ΟὨΚΕΙΟ5 

(3 ΝΟ." ἽἼΠ32) ψ μετα “πὲ ΘΔ Ό θα ἢ 15 βΠΡΙῪ γεπάδγεά τῃς " [εαϑὶ ἀδγ᾽: ἴῃ 7οβερῃι5, “4517. 11]. 1ο. 5, τῇ δὲ δευτέμᾳ 

τῶν ἀζύμων ἡμέρα : ἴῃ ῬΗΪ]Ο, ἐδ «ὁ οῤέογιαγ. 20, ννῇετε ἴπ86 ἀδὺ ἴου ννανίηρ ἴῃς ϑῃμεαῖ 15 βαια ἴο 6 {πε βεοοηὰ ἄδυ οἵ 

πῃ]οανεηβα Ὀτγεδὰ : ἹἙορτὴ δὲ ἔστιν ἡ μετὰ τὴν πρώτην εὐθὺς ἡμέρα. ἼῊδ ΜίΞϑΠηα, 450 (( πὰρ. 11: 4; Μεπδςῃ. χ. 1--3), 

π]δ] ἴδ] 5 [815 ᾿πιευργδίδιοη ἀρϑῖηϑί ΘΟ ΗΟ Πρ ΕΧΡΟΚΙ:ΓΟΏ5. 
Θίηςα οὐ 15 νίενν [πΠῸ 5ῃμεδξοννανίηρ ἴοοΚΚ ρίας οἡ ΝΊβδῃ 16, 1Πε εαϑί οὗ γεεῖκβ, ἤδιγν ἀδγϑ ἰδΐβυ, ννὰ5 ἀ504}}Υ σε! εγαίεα 

ΟΠ ϑ5ίνδῃ 6, νιπουῖϊ τεσατγά ἴῃ ΕἸΠῈ τ σαϑε ἴο {Π6 ἄδγ οὗ {Π6 ννεεῖκ. 
(1) Βαϊ οἵβεῖϑ ἴοοῖς τῆς ϑαθ δῖ ἴο πιθαῃ {πῸ βενεηῖῃ ἀδῪ οὗ ππ]εανεηθα Ὀτεδά, ννῃ]ο ἢ ννὰ5 α5ο ἃ ἄδγ οἵ τεδί. Α5 

1τη6 ϑδῦθδῖῃ ἴῃ 115 οαϑε ννὰ5 ΝΊβϑῃ 21, ἴῃ πιοῦτον δἴϊεσ {πῈ ϑαρ δῖ ννὰ5 Νίβαῃ 22. ΤῊϊ5 15 δοίι!]ν {ΠῈ σοῦγβε Ρὰτ- 

βυδα Ὀγ {πε (4) Ἐδ᾽αβμδαβ οὐ Αγϑβϑίπίδη 7ενν5. ὙΠΟῪ τεοίζοη ἴῃς ΡΥ ἀαγ5 ἔτοπι ΝΊβδῃ 22 δηὰ (ῃπ5 ἴΠε [ξαϑί οἵ ννεεκβ 
[8115 οὔ ϑίνδῃ 12 85 ἴπεῦ ιι56 δἰίεσηαΐθ τποηίῃβ οἱ {Πἰτίν ἀπ ἐννεπιγ-ηΐηα ἀδγ5 (5Ξεε ΔΑ  δάϊα ἴῃ ζγεῖν. 157. [1]1εὲ 

1851, Ρ. 482). (ὁ) Αραΐῃ τῃϊβ5 νῖενν 15 αἰίεδιβα Ὀγ {πε ϑυτγίας νεγϑβίοῃ οὐ 1[,6ν. Χχὶϊ!. 11) 15, ἃ5. δχίβιίηρ Ὀείογα 100 Α. ἢ. 

ΤΠὰβ ἴἴ τεαηπάεγϑ {πὸ Ή ερτενν ρῆγαβα μνωϑ σα, 3Ν5 -- «τεσ ἴῃ βεοοπα ([6α81) ἀαγ᾽, ἴμδΐ ἰ5. Νίβαη 21. (2) Βαϊΐ {πε 
ιϑᾶρθ 5 85 ΘΔΙΎ 85 ἴΠε βεσοῃά σδηΐατΥ Β. Ο.; ἴογ ἴ ἀρρεβᾶδῦϑβ ἴῃ οἵι ἰεχί. Αἵ τπ6 Ὀεριηηὶηρ οὗ 1Π15 ποίε γε ἑουπα τηᾶὶ 

1η6 ἔδαϑί οἵ ννβεῖζβ τοὺς ρίασε οὔ {πῸ ϑίνδῃ 15. [{ νῈ οουηΐ θδοκ ΠΥ ἄδγϑ (τεοκοηϊηρ [ῃ6 βεοοπά «πποητἢ δὲ νεηῖν- 
εἰραι ἀδγϑὴ, νγε αὐτῖνε αἱ Νίβαῃ 22 ψῆδη [πε νναν}- 5 ῃεδῇ ννὰβ οἤετεά. ὙΠῈ5 10 0}16Ὲ5 4150 ἰπίεγρτεῖθα {πῸ ρῆγαβα “πε 

τηοστονν δέου [Π6 ΘΑ ΌΤΙ ᾿ ἃ5 τηθαπίηρ ἴΠ6 ἀδν δῇζεσ [ΠῈ βενεπίῃ ἄδγ οὗ ππη]εανεηεα Ὀγθδά, νυ] οἢ ννὰ5 ἃ 5ρεοΐαὶ ἀδῪ οἵ 
ταεϑί. : 

(2) Βαϊ οῃ τῃε ἴδει τῃδι 1Π6 βἰμρα τουτὶ “ ΘΑ δ ἢ ̓ σἰδηα5 Ἔἰβθννῃεσα ΟἿΪΥ 5 1Π6 ψεαΚΙῪ ΘΑ ΟΡ ΔΙ ἀτα θαβεα ΟΥΠΕΓ 

ΘΔΙΚ 1565 Δπποηρ ἴΠ6 7ενν5 ἃ5 ΨῈ}}] ἃ5 σουίαϊη τηοάδγη βρεουδιίοηβ. ὙΠὰ5 με Βαϊτπυϑίδηβ (Μεηδοποί 65 4) ἴοοῖ “1Πς 
τηοῖτονν τευ [ἢ ΘΔ ἢ ̓ τὸ θὲ [πε ἄδν δίτεγ {ΠῈ νεῖν 6 δῖ ν]οἢ ὁσουγγεα ἀυτίηρ {πε ἔδαβὶ οἵ ππ]εανεπεα Ὀγεδά. 
Ετδηκεὶ (Ζ Ἴριγμδς α. Ῥαϊ. Εχορ., τ851, ῬΡ. 136-7) ΠοΙἀ5 {παΐ τΠε τῇ ἐπαύριον τῆς πρώτης οὗ ἴῃ6 ΓΙ ΧΧ 5 ἀϊτεςίεα ἀραϊηϑι 
185 νίεν. Τῶῆε Καγαϊϊε [εν (Ττὶσίδηα,  ζ:αΐγεῤο ἐδ 5 δεία Α'αγαεογιέηι, 1703; Εὔγϑί, σέδολϊξολέο (65 Κ αγαεγέλπέηις, 1865) 

ἃΠα ΠΠἸΚαννῖϑα τῃς ϑδπιασιίδηβ (ο]]ονν 1Π6 βίσῖοὶ ἱπιεγργείδιίοη οὗ [π6 ἴθγηὶ Θα δῖ ἴῃ {Π|5 σοηποχίοη. ΨΈΓΥ πιδην τηοάδθγῃ 
ΒΟΒΟΪΑΙ5 ΠΟΙ 5ΙγΟΏΡΙΥ ἴο 5οπηα ἴογπη οὗ [ῃ15 [ΠΘοΥΥ, ἂἃ5 Ηἱζὶρ (Οὐ θγηι τε.  ηροίσ)ι, 1837 πὰ Οὐ ϑήοθγη: 1ε. γι .671. 17)} 
σευφίζεγι ])οξαίορ, 1838), Ψῃο τηδϊηϊαϊπεα {πὲ ἴῃ τπ6 Ηδῦτενν σδθπάδυ Νίβαηῃ 14 ἀπα 21 ΨΈΕ͵ΓῈ Ινναγβ Θα θαι ἢ 5 δηα τῃδΐ 
“ἢ πιογίονν του [Π6 ϑαθθαῖ μ᾽ ννὰβ Νίβαῃ 22. Κηοθεὶ (οῃ [.ον. χχὶ!. 11) ἀρτεαα ν ἢ ΗΖὶρ, 5ανα {Ππᾶΐ ἢ6 ΙΔεπεῆεα {Π6 

ἄδγΥ οἵ ἴπ6 5ῃεαΐςννανίῃηρ ἢ ΝΊβδη 15. 584]50 {12 (2)ας 7705. ιεολέ,2 1853, Ὁ. 420), Εὔτοι (“ἡ Πεόγ. τε. (λα δ. γδγέεγόηεελ, 

1863, υηάεγ νογά Π29), ΔΝ μδαβθη ( }ιάγ. ΛΑ ἀφμέδελ. 7 δοί. καὶ), ΤΠ] πλαηη (οη [(δν. ΧΧΙΪ. 11}, νοη ΟΥΕΙΙ (Η εγζορ 5 

 δαί- Επεγε." χὶ. 264) δςςερῖ ἴῃ ομα ἴουπι οὐ ἃποίμεῦ {πε ϑαάδάποδδη ἰπτεγργεΐδιίοη. [ἢ δααϊτίοη ἴο {πε ἄρον ΠΙ Θγαίαγα, 
566 ἴῃς Ατσιίοϊεβ οη Ῥεηΐεοοβὶ (βρβηρεζ(σο) ἴῃ Ηβιϊηρϑ᾽ Δδιῤίο Ζ οίϊογαγν; Ἡετζορ᾿β Αἰεαὐς- δλιογε. ἀμ ΘΟΒΕΏΚΕΙ 5 
Μ1ὀεἐ- δ χίοοι. 

1-27. αξεη. χν]]. 1--27. 
2. Νοῖ 85 [,δἂν. Χχχῇ. 18--20. 
10. γογάϑβ τεϑίογϑά [τοπὶ δη. χν]]. ὃ ννεσα Ἰοϑί {Πσουρἢ Πηλΐ. 

30 1) 2 



18 "» 

ΤΗΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΨΠΕΡΙΕΈΞ 6: 12520 

Ἔν τυ πιαὶα {πγουρῃουξ γοῦν σοπογαϊίοηβ, Πἰπὶ τΠαΐ 15 θογη ἴῃ ἔμπα Ποιδε, οὐ νΠοπὶ γε πᾶνε θουρῃς 
13 ΜΓ ΠΊΟΠΟΥ ἔτοτη ΔΠΥ͂ βίτδηρογ, ΠΟΠῚ γε πᾶνε δοαιίγεά ννΠο 15 ποῖ οὗ ἴῃγ βεεά. Ηδ {Πδξ ἴ5 θούῃ ἴῃ 

ΠΥ Ποιιδα 588}} βιγοὶν θῈ οἰγοιτηοῖβοα, απ πόα νΠοπὶ που Παϑὲ θουρμξ ΨΠ τλομον 5.4] θὲ οἰγοιπη- 
14. οἶδε, αῃὰ Μν σονεπαηὶ 5841} θὲ ἴῃ γοι ἤθϑἢ ἰοῦ δῃ εἴεγπαὶ ογαΐϊπαησε. Ἂ᾿ἀπὰ {ΠςῸ ππηοϊγοιπηοϊσεα πλα]6 

ὙΠῸ ἰ5 ποῖ οἰγοιυπηοϊςεα ἰπ τῆς ἤδβϑῃ οἵ ἢἰ5 [ογεβκίη οἡ ἴῃς εἰρῃίῃ ἄδν, [Παΐ 508] 5141] θῈ ουξ οΥ̓ ἔγοπὶ 
15 Πΐ5 ΡΕΟρΙς, ίογ με μα5 Ὀύόκθῃ Μν οονεηδηΐί. Απὰ ἀοά 5αἰὰ ὑπίο ΑΡγαῆδπι: “4.5 ἰοῦ ϑαγαὶ ἴῃν νν τίς, 
τ6 ΠεῖΓ παπΊο 5841] πὸ πιούε θὲ οδ]] δα ϑαγαῖ, θὰ ς ϑαύαῇ 5141] θῈ Πεῖ παπθ. ἊἈπάᾶ 1 ψ1}} Ὀ]655 Πεῦ, ἀπά σίνε 

ἴῃς6 ἃ 80η Ὀγν Ποῖ, ἂἀπὰ 1 νν1}}} 1655 Πἰπὶ, αη ἢδ 5Π4}} Ῥεοοπὶα ἃ παίίοῃ, δῃά Κίηρϑ οἵ παίίοῃϑβ 5148] 
17 ργοςθοά {τομῇ πὶ. Απα ΑΡτγϑῆδπὶ [61] οἡ ἢΪΐ5 ίαςς, δηά σγϑ]οϊςβά, ἀπὰ βαϊα ἴπ ἢϊβ πβαγξ : “5}4]] ἃ βοῃ 

θε Ῥοίη ἴο Πἰπι {παᾶΐ ἰ5. ἃ πυιπάγεα νεαῖβ οἱ, απ 51.4}1} ϑαγδαῇ, ννῆο 15 ππείν γεδῦβ οἱ, Ὀγίηρ ἰογίῃ δ᾽ 
19 Απᾶ ΑΡγαμαπὶ ϑαϊά ππίο αοά: “Ὁ {παῖ Ιϑῃπηδεὶ γηϊρῃξ [ἱνε Ρείογε {πεε ἢ Απαᾶ ἀοά 544: “Υεα, 

ἀηα ϑαγαῇ αἶβο 5841} θεαΐ {πεὸ ἃ δοῃ, δῃά ἴμοιι ϑμα]ΐ ο4}1 15. ἢδπΊα ἴβϑαδο, δηα] 1 ν1}1] δϑία 15 Μν 
20 ρονοπαπί υνἱτἢ ὨΪπΊ, δῇ δνεταϑίίηρ οονεπαηΐ, ἀηα ἴοι Π15 5εεα δζαγ ἢϊπη. ῚἹΔπά δ5 ἴογ [βϑῃγηδαὶ «50 

ἢανε 1 πεαγὰ ἴῃξες, δῃπὰ Ῥεμοὶά 1 νν1}] 1655 τη, απ πηακα Πϊπὶ στγεδί, απ πλπ]ΠΡῚν Πίπὶ οχοςεαίηρ]ν, 
21 ἃΠ4 Πα 5}4}} θεσεῖ ἔννεϊνε ρυίῃοθϑ, απὰ 1 Μ}1}} πιακα ᾿ἰπὶ ἃ σγεαΐ παίίΐοη. Βυΐ Μν οονεπαπί ψ1}} 
221 εϑίδ Ὁ ]Π15}. νυ ἢ ϑαᾶς, ν οπὶ ϑαγδῇ 5411} θθδι ἴο ἴπ6ε, ᾿η {π656 ἄδγϑ5, ἴῃ {πε πεχί γεαγ.΄ ΑἈπά Ηε ἰεΐ 
23 ΟΥ̓ ϑρεακίηρ ν τ Πἰπ), απ (οα ννεπξ τπρ ἔγοπη Αγ μαση. Απα ΑΡγδῆδπὶ αἸ4 δοοοταΐηρ 85 οα Παά 

βαϊα ππίο ΠἰπΊ, αηα πε τοοῖς [5 πη8ε] 15 ϑοη, ἀπά 411 {πὶ ννεγε Ῥούπ ἴῃ 5 ποιιβε, απ ψποηὶ με Πδά 
24 Ὀουρῃς ψ]Π Πῖ5 τηοπον, Ἔνεσν ταὶς ἴῃ Πἰ5 ἤοιδ6, ἀπα οἰγοιπγοίβε {πε ἤδθβῃ οἵ {πεῖν ἰογεϑκίη. Απα 

οη ἴῃς 5εἸϊίβατηθ ἄδν ννὰβ Α γα απ οἰγοιιπλοϊβεα, ἀηα 411 {πε πηδῃ οὗ 15 ἤοῖιβα, (πα ἴποβε θοίῃ ἴῃ {ΠῈ 
ΠοιιβῈ), δηα 411 ἴ[ῃοβε, ννῆοπὶ ἢς παά Ῥοιρῃΐς νἱ ἢ πποπον ἔτοπὶ {πε ομ]ἄγαη οὗ {Πς βίγαησεσ, εῦα 

25 Οἰτουπηοἰϑεα νυ ]ἢ Πΐπη. ΤῊΪ5 ἰανν 15 ἴοσ 4}1 {Π6 σεπογαίίοῃϑβ ἴου Ἔνεῖ, δηα {παγα 15 ΠΟ οἰγοιπησίϑίοη οὗ 
τῆς ἄανϑ, απ ἢο οπηἰβϑϑίοῃ οὗ οὔς ἄδν ουζΊῖ οἵ {πε εἰσῃί ἄδυϑ8 ; ἴογ 1 15 δὴ εἴεγηῃδὶ ογάΐϊπδηςθ, ογάδίπεα 

26 δῃὰ ννυγτῖθη οἡ ἴῃς Πϑανθηὶν ἰδ ]εῖ5. ἊΑπα νεῖν οποϑιϊ παῖ 15 θοΐῃ, ἴΠ6 ἤδββῃ οἵ ψῇοβε [ογεβκίῃ 15 ποῖ 
οἰγοιπηοϊϑε ἃ οα ῃς εἰρῃίῃ ἄδν, θεϊοηρθ ποῖ ἴο {Πς Ομ! ἄγθη οὗ {πε σονεπαπέ ὑνῃΐοῃ {Π6 Τιογὰ πιαάς 
ἢ ΑΡτγαμαπι, θα το {πε οὨΠ ἄγε οὐ ἀεϑίγαοϊίοη ; ΠΟΙ 15 ἔΠεγα, πηούθονει, ΔΠΥ δίρη οὐ ἢϊπὶ (παῖ Πα 
5. ἴῃς Τιογα 5, θυ (ῃς 15 ἀδϑεϊηςα) ἰο ᾿ς ἀεϑίγονεα πα ϑ]αίη ἔγοπὶ ἴῃς δαγίῃ, ἀπά ἴο θ6 τοοίεά ουΐ οὗ 

14. ου {πε εἰρῃίῃ ἄαν. Τῆδβε ννογάβ, ννῃ]ο ἢ ἀγα ποί ἐοιιηὰ ἴῃ ἴῃ6 Μδ4855., ϑγυζΓ., δηᾶ Ψυ]ρ., ἀγα, μοινενϑυύ, δἰεϑίςα Ὀν 
τῃ6 ὅ8π|. απὰ 1, ΧᾺΧ. Αἰβο ἴῃ Οτρεη᾿β (οπηπηβηΐατν 22 ΕΡ. αὐ δ᾽ οη). 11. 13. (1 οἸ ΠηδίΖβοῇ, ν]. 123-4) : [ΠΟΪΓΟ ΠΊΟΙ 5115 
τᾶ βου] 5, 4] ΠΟῊ ἔπους ΟἸΓΟΙ ΠΊΟΐβιι5. ἴῃ σΑΥΠ6. ΡΥΔΘΡΕΓΙ 50] αἷς οσΐανο, Θχίθυτηϊ δ Ὀ1ΓΠΓ Δηΐμηᾶ 111 : ἀπ ἴῃ ΑΠΊΡΓΟβΕ, 
Ε΄. 72, ννο τοτηαυκα οἡ ΑΘ0114᾽5 βίδα πηθηΐ {Παΐ [15 ο]αιι568 15 ννδητηρ ἴῃ ἴΠ6 ΗΠ Θῦτανν. 866 οἡ νεσ. 26. 

Α5 τὴς ϑαθ δῖ 15 ἴΠ6 ἢγϑί, 50 οἰ γο ΠΊ ΙΒ ΟῊ 15 ἴῃς βεσοηα σαι Ἰη8] σοπηπηδηὰ οὗ [πἀ415π|. [ἢ ΟρΡροϑβίτϊοῃ ἴο {πε Ἰαχι 
Ἰηἰτοάπςεα Ὀγ ατεοκ οὐϊΐατα ἴΠ6 σοπιπηδηα ἴῃ (εη. χν. 14 15 δπυποϊαίβα δἴγεβῃ δηα [Π6 τεαυϊγεπηθηΐ δἀ δὰ {Παΐ τ σου ά 
1)ὲ Ρϑιξουπηθα οἡ 1Π6 εἰρῇτῃ ἀν οὗ {π6 οἢ 1145 6. Ονηρ ἴο ατεεὶς ᾿ηἤμπεηςαβ, ανεῃ Ὀεΐογε {ΠῈ τεῖρη οὗ Απίοσῃαβ ΙΝ, 
ΤΊΔΩΥ [ενν5 οἵ ΠΟΌ]6 ὈΙσῖῃ Παά ππάδυροηα 5υγρῖσαὶ ΟΡΘΥΑτΙΟἢ 5 ἰῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο ΔΡΡΘδΥ Κα ατεεκβ ἤδη τἰπαἀγεββεα (1 Μδςος. 
1.15; Αβϑυτηρί. Μοβ. νῖ]]. 3 ; [Οβερῇῃ. “1η11. ΧΙ]. 5. 1). ΘυθΒθα αι θηιν Απιοομι5 μδὰ ταθη ἴΠ6 βενεγαϑί τηθαβιταβ ἴο 
ῬτΟΠΙΌΙΣ οἰτουτηοϊδίοη (1 Μδςοο. 1. 48, 60, 11. 46). Τὸ ν»Πβίαπα 1Π6 Ηδ]]ΘηἰΖίηρ διε τονγαγα 5. οἰ ΓΟ ΠΟΙ ΒΙΟη ΟἿ Δ ΠΟΥ 
ΕΠΊΡ 5126 5 ν δὶ ννὰβ ἀρ ραγβῃίγ [Π6 ουγταηΐ νίαν οὗ 5 {{π|6, 1. 6., [Παΐ οἸγου πη ςἸϑίοη 5Ποι]4 Ὀς ρεγίοτιηβα οἡ {Π6 εἰρη 
ἀδν--[ῃ6 ουὐγτοηΐ νῖανν ; ἴοσ {Π6 ννογάβ βῃ]ο Πἰηρ ᾿ἃ νεγα ἴῃ Ὀόΐἢ [εν 5 αηα ϑδιηδγϊδῃ σορίεβ5 οἵ ἴῃς Ηδῦτεν ἴαχὶ οὗ 
6εη. χν]ϊ, 14 (Ξε ρον). ΤῊΪ5 βίγιοι νενν ννὰ5 ΘῈ ϑθ ΘηΕΥ τοαχθά. ὙὍΠι5, δοσογάϊηρ ἴο 58405. χίχ. αὶ : “Α Ἵδι]ά οουἹὰ 
Β6 οἰγουτηοἸβεα οἡ {Π6 δίῃ, οἴῃ, τοῖῃ, τα}, ΟΥ̓ 121 ἀδν, ΠΕ ΘΥ δατ] οΥ ΠΟΥ ἰδίεσ. Ηον 5οὺ ἴὕϑα]}}Υ ἴζ 15 οἰγουτηςϊβθα 
οἡ πε δίῃ ἄαγ. ϑΠου]ὰ 1 θ6 Ὀοσγῃ οἡ {πΠῈ ἐνϑηϊηρ, 1ἴ 15 οἰγουπηςοϊβεα οἡ {Π6 οἵ : 5ῃουϊὰ 1 θῈ Ῥοσγῃ οἡ Ετϊάδυ Ἔενεηΐηρ ἴΐ 
15. οἰγουτηοϊϑαὰ οα ἴΠῸ6 τοίἢ : 5ῃου]α {πῸ ϑυπάδυ 6 ἃ ἐδϑίϊναὶ, οὐ 1Π6 α{{ ; 5ῃου]α {Π6 ϑυπάδγ απὰ Μοπάδυ θεὲ Νὲὰν 
Ὑξατβ ἄαγβ, ου ἴπ6 12. [1 τΠ6 ΟΠΙ]ὰ 15 11], 1ἴ 15 ποῖ οἰγουτηςϊββα {111 νν6}1. Βαΐ 1Π6 ϑαιπατγίίδηβ μανα Πεϊὰ ἔαδϑί ἴο 1Π6 
ΒῈν στο τα ρ ] το ἴο {Π6 ρτθϑθηΐῖ ἄν. [Ιῃ Ἰεϊίευβ οὗ ἴῃς ϑδιηδυϊδη5 σοτηπιιηϊσαϊεα Ὀγ ἄς ὅδον ἴο Τ᾿ ϑοα] ροσ (ΕἸΘΠ ΠΟΥ 5 
Κοῤεγίογ, ΧἸϊϊ. 261) ἴξ 15 βϑαϊά : “ΝΝ ε οἰγοιπηοῖβα [Π6 πγ8]6 οἡ 1Π6 εἰρῃιῃ ἀν δηὰ ἄο ποῖ ἀβίεσ οἰγουτμηοϊβίοῃ ἃ βίηρὶα ἄν 

(Ἴπε Ν᾽ ὙἼΠΝΣ δ2) .ος. Βαϊ {ΠῸ 7ενν5 ἀθέου ἰ ες ἄδὺ οὐ τποτα. ὙΠαῖ ἴΠῸ βενεύευ ἔοιτη οἵ ἔπε μα Δομδἢ ρσενδιϊθα 
ΔΙΊΟΩρ {Π6 [ενν5 {ΠΕ ΠΊΒΕΙν 65 ἃ5 ἰαΐβ 85 ἴῃ6 βεσοῃᾶ σϑηΐυσυ Α. Ὁ. πηρῃΐ Ὀς ἰηξεσγεα ἔγοπι Γι5ιη Ματίγτ (Ζα ες. Ζγγῴλ. 
27}: “ιὰ οά νυ ]ϑἢ ἴΠπο56 ἴο ϑ'π ψ»ῆὴο 816 Οἰγοι ΠΟΙ 56 4 οὐ ἀο οἰγοιτηςοῖσα οἡ 1Π6 ΘΑ δίῃ5}» ἔογ Ηδ σομηπιαηάς {παΐ οἢ 
τπε εἰρθιῃ ἄν -- ανθῃ ἱΠουρΡἢ 1 Παρρβη ἴο θῈ ἃ ϑΌ δίῃ --- ἤοβα ννῆο ἀτθ θοσῃ 5ῃου]α αἰνναγβ Ὀ6 οἰγουπηςοϊδθα (τῇ ἡμέρᾳ 
τῇ ὀγδόῃ ἐκ παντὸς περιτέμνεσθαι τοὺς γεννηθέντας ὁμοίως κἂν ἦ ἡμέρα τῶν σαββάτων :).. (οιυά ποῖ Ηδ Πᾶνα με ἱπίδηϊβ οἰγ- 
οὐπηοϊδαα ομς ἄν Ὀδίοσα οὐ ΟΠ6 ἄδὺ δἰϊεσ (ῃῆς ϑαΌΡδῃ, ΙΓ Ης Κηον [Παΐ [ἴ ννὰβ ἃ βἰ μία] δοῖ οἡ ἴῃ6 ϑδΌθδι ὃ ΤῊΪ5 συβίοτα 
ἷ5. αἶβο τεραγάβα δ5 οὈ]ρβδίογυ ΕΥ̓ ἴῃς δ] βῆδβ οὐ Αγ ϑϑι πίη 7ενν8. (Οἱ. Αθθδάϊβ, ζγιῖν. 157. Αἄντ. Ρ. 481, 1851 (φυοίοα 
ὈΥ ϑἴηρεσ, Ρ. 289 ποίβ). δε τηϊρῃϊ οῦβεσνε ἤδσα 1παΐ ουὔσ ὈθΟΚ Κποννβ ποι ῃίηρ οἵ {πε Ἰδίϑσ ἐγ άτ 5 {παῖ [Πς ρίτι τ ἢ 5 
5ΌΟἢ δ5 Αάδηι, ϑ5εῖἢ, Ἐποοῦ, Ν δ, 5Ποτη, Τείδἢ, Τοῦ δηά οἰχ οἵπεῖβ ννεσα Ῥοσῃ αἰτουπιοϊβεα (Μ|Ιάταβη ΤΙ] τὸ ὁ, 
Βοῖβἢ τὸ ὁ, αυοῖϊεα Ὀγ Ἡδγβμῃοη, 7γεασιέγες οΓ 7 αἰηια,, 238, 240, 241). Βετ. ταῦθα 43 δῇητμηβ 115 οἵ Μεὶοῃίζεάεῖς. ΕῸΓ 
ΟἾΠΘΓ Γαίθυ 68 566 ΘΙΠΡΈΓΙ, Ρ. 301 ποίδ. 

γε πηῖρῃς οὔβοῦνε ποτα ἰπδΐ οὔὐῦ θοΟΚ Κπονν5 ποιῃϊηρ' οὔ [6 θαγθάτοιιβ τηοάε οὗ οἰτουπιοϊδίοη ογάθγεα Βγ πε Ταϊπιαά- 
ϑῖ5 δἀηᾶ Βδὺ ζόοῆθα 'π οσγάθυ ἴο τηδκα ἴΐ ἱπηροβϑί]Ὲ ἴο οὈ]Ἰαγαῖα {Π6 βρη 5 οὗ ἴξ ὈΥ ΔΩΥ 56 ἢ βυγρίσαὶ ορθσαϊίοη 85 ἰ5 
τεΐεστεα ἴο ἄθονθ. ΤῊΪβ πηοάβ ννὰβ Κποννῃ 85 ἴῃς ΠΙΒ, ἐοσ τΠ6 ἰαγὶπρ ᾿γαγα᾽. ΤῊΪβ πιατ]ατίοη δἴῖεσ ἴπ6 τοιηοναὶ οὗ {πε 
[οταϑκίῃ 15 5111} ργαςιϊβεά. 8586 Ἠδίβῃοῃ, (σδγεσῖς, Ρ. 304. 

17. τε]οϊοβᾷ. ΝΈβίὶε ἢδ5 ροϊηϊβὰ ουἕ {παΐ 1. Πδτα δἂ5 Ταγρ. Οηκ. ου θη. χν]ϊ. 17 τεδα ᾿ἽἼΠῚ, υνἢ}6 Τατρ. ]οη. Πᾶ5 
ΠΌΤ, Ηξεηςε Πα δχρίαἰηβ [Ομ νἱϊὶ. 56. Ν 

24. απ ἴποβα. .. Πουβα: τεϑβίογθα νι [ναἱ. 
26. οῃ : Μ55. απὰ [,αἴ. ννυχγοη δ ]ν “{1}}", ἱ 
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2] ἴῃς βδυίῃ, ἴοῦ ἢς ἢδ5 Ὀγόκθη {Π6 σονεηδηΐ οἵ ἰῃε Τοτὰ οὐγ αοα. ΕΓ 4}1} [ῃς δηρεὶβ οὔ {π6Ὸ ρίδδϑθῆςθ 
Δ η4 411 [Π6 δηῆρε]β οἵ βαποιΠοδίίοη ἤανε θέεη 50 ογεαίϊεα ἔγοπι {π6 ἄδν οἵ {πεῖγ ογεδίίοη, απα Ὀεΐογα 
{π6 δηδεὶς οἵ ἴῃς ρίθδεηςε δης {Π6 δηρεὶβ5 οἵ βαποιιῃοαίίοη Ης Παίῃ βαηοι θα [5Γ8ε], {πὶ ἐπα ν 5ῃου]ά 

28 ΒΕ ψ τ ΗΙπΊ ἀπ ἢ Ηἰ5 μον δησεῖὶθ. Απά 6ο ποῖ σοπηστηαπα ἐπε οὨ!]ἄγεη οὗ [9γα6] δπὰ εξ ἐΠπθπὴ 
οὔὕϑεῖνε {ΠῸ 5:5 οἵ [Π15 σονεηδηΐ ἴον {Πεῖγ σεηθγαίίοηϑβ ἃ5 8η εἴεγηαὶ ογάϊπαποα, ἀπ ἐπεὲν ΨΜΜ|] ποῖ θῈ 

29 τοοΐξ4 οι οἵ {πε ἰαπά. Εοῦ {πε σοπηπηδηά 5 ογάδί πε [οσ ἃ σονεπαηΐ, {παῖ {παν 5ῃου]α οὔϑεῖνε [ἴ 
30 [ογΓ ἔνϑὺ ἈΠΊΟΠΡ᾽ 811 [ῃ6 σῃΠἄγεη οὐ 1[5γα 6]. ΕῸτ ᾿5ῃπηδαὶ Δη6] Ὠ5 50η5 δηα ἢΐβ Ὀγοίπεῖβ δηὰ Εδβδι, {ΠῈ 

ΤΙ οτά ἀϊά ποῖ σαῖιϑε ἴο δρριίοόοδοῃ Ηἰϊπὶ, αη ἢς οἤοβθος {πθπὶ ποῖ θεοαῖιθα {παν ἀγα {πε ΤΠ] ἄτεη οἵ 
31 ΑΡγδῆδηι, θεοαιθο ΗΠ Κηεν 1Πεπὶ, θαΐ Ηδ ομοβε ἴϑγβεὶ ἴο ΡῈ Η!5 ρβεορίθβ. Απά Ηδξε ϑαποιιῆεά [{, ἀπά 

Θαίπεγεα 1 ἴτοπη ἀπιοηρϑί 411] [Πς οἢΠ]άγεη οἵ πηεη ; ἰοῦ ἴπθτα αὶ παν ΠδίΪοη5 ΔΠ6 ΠΊΔΠΥ ΡΕΟΡΙ65, 
Δ Πα 4}1 αἵ Η!5, δη ονεῦ 411] δίῃ Ηξ ρ]δοεβα 5ρίγιῖ5. ἰπ δυϊπογίεν ἴο Ἰεδα {πεπὶ ἀϑίγαν ἴγτοπὶ Ηἰπ|. 

32 Βυΐ ονεῖ [588] Ηξ αἱ ποῖ ἀρροίηξ δὴν δῃρεὶ οἵὔ᾽ ϑρίγιί, ἰοῦ Ηδ δἷοπε ἰ5. Ἐπεὶγ σα ]εσ, απ Ηδ ψ1}} 
ΡΙΈβεῦνε παπὴὶ δηα γεημῖγα {πε πὶ δὲ {πε Παηὰ οἵ ΠΙ5 δῆρεὶβ δπά Ηἰ5 βριγιίβ, ἀπ δὲ {πεῸεὶ παπά οὗ 1] 
ΠΙ5 Ροννοῖϑ ἴῃ ογάεγ {παΐ Ηδ πηῆᾶν ρύεϑεῦνε {πεπὶ ἀπ Ὁ]655 {ΠπῈπ|, ἀπ {παΐ {παν πᾶν Ὀς Ηἰ5 ἀπά Ης 

33 πηδᾶν 6 {Πε6115 ἔγομη Πεποθίοσί ἢ ἴοσ ενεσ. ἊΑπά ον 1 δηποῦηςς ππίο ἔπεα {παξ {πὸ οΠ!]ἄγεη οὗὨ [5γδοὶ 
01 ποῖ Κεερ ἔπιε ἴο {Π15 ογάπαποθ, Δη4 {Πᾶν νν}}] ποῖ οἰ οι πηςῖδε ἐπεὶ 5οη5 δοσογαίηρ ἴο 41] [15 ἴανν ; 
ἴογ ἴῃ [Πς ἤδϑἢ οἵ {Πεῖγ οἰγοιπηοϊβίοη {Πα ν νν1}1 οπλε [15 οἰγοιπιοϊϑίοη οὐ ἘΠ ΕΙΓ 50η5, δη4 41] οὗ ἘΠ6π|, 

34 5Ξ0η5 οὗ Βε]1αγ, νν1}} Ιεανα {ΠΕ ῚΓ 5ο0η5 πο ΓΟ πη] ΙΕ 6 ἃ5 [παν νεγα θοη. Απα ἴπεγε νν 1] θὲ στεαῖ νταῖῃ 
ἴγοπη ἴῃς Γογά ἀραϊηξὶ {ΠῸ ομ!Π]άγεη οἵ [βύβεὶ, Ὀεσαιβα Ἐπαν να [ογϑαίζεη Η5 σονεπαηΐ πα ἰυτηεά 
δϑ6 [τῸπὶ Η!5 ννοτά, δη4 ργονοϊζεά δηα Β] ϑρεπης, ἱπαϑγηποῇ 45 πεν ἄο ποῖ οθβεγνε {πε ογάϊπαποε 
οὗ {π|5 ἰανν ; ἴον {πεν πᾶνε ἰγεαΐεα {Πεῖγ τηεγηθογβ ΠΠπὸ τῆς (ἀεπί]]ε5, 580 {παξ {παν πᾶν θὲ τεπιονεά 
ΔΠ4 τοοϊβα ουξ οἵ [ῃε ἰαη4. ΑΑπά {πόζα νν}} πὸ πῆοσα θὲ ραίάοῃ οὗ [ογρίνεηβϑβ πηΐο πεῖ [50 {παᾶΐ 
1Πεγα 5 οι] θεὲ ἰογρίνεηεϑβ ἀπα ραιάοη] ἴογ 411} με δίῃ οἵ [15 δἴθγηδὶ δυγου. 

ἤηρεῖς ἀῤῥέαγ 0 Αὀγαλαιη 1ηι Ποόγονι αὐια Ἴσαας αραϊΐλ ῥγοημίσοαῖ, τ 4. 7) οείγηπείζοτε ο7 δοαοηε ἀγα 
Ζοΐς αοἰτυσγαηοε, 5.9. “«ὀγαλαλε αἱ Βεογελοόα: ὀγίδ ο77 ἀπιαὶ εἴν οτεητεΐδτοτι οΥ ἤεαας, τυλσσο σεεω 
τυᾶς 10 ὅδ {16 ρογἤΐογι οΥ Οοα, το-τοὸ. 7ηι5{11ε{107 97 116 γεαξί οὐ ΖΤ᾽αφεγηαείες, χο--31. ((Γ, αεη. 
πηι ΘΟ 1 ΣΙ ὙΠ 0, 5 ἢ; Σὲ τ. 8; ΣῚΓῚ π) 

16: Απά οἡ [δε πενν πίοοη οἵ {πε ἔουτῃ τποπίῃ να ἀρρεαγεά πο Αγαμαπι, αἱ {πε οαῖκ οἵ Μβϑπῖγε, ἀπά 
να ΔἸΚοα ψνΠ ἢ Πΐτη, πα να δηποιιηορδά ἴο ᾿ἰπὶ {μαΐ ἃ ϑοη νου θὲ σίνεη ἴο Πἰπὶ Ὀγ ϑαίδῇ ἢἰς5 να. 

2 Απα ϑαΐδῇ ἰδιρῃεα, ἴον 5η6 μεαγά {παΐ ννγε ἢδὰ βροόοίβη {πε5ε ννογά5 νν ἢ ΑἸ γΆΠατη, απΠα ννε δα πηοηβμεα 
3 ἢεῖ, δηα 506 ὈεοδπΊα αἴγαῖα, απ ἀδηϊεα {Πδὲ 5ὴ6 πδὰ ἰαιρμεα οὐ δοοουπί οὗ {πε ννογάϑ. Απᾶ νε 
το] 4 Ποῦ [ἴῃς πατὴς οἵ Πεὺ 80ῃ), ἃ5 ἢ5 Π8ΠΊ6 5 ογάδίηβα δηά υνυϊτεη ἴπ {Πς6 ἤδάνοη]ν 14] 65 (1. 6.) [5ᾶδς, 

. 4, 5 ΑΠπά ({Π41) ννἤεη ννεὲ γεϊυγπθα ἴο ΠΕ δ α ϑεῖ {{π|6, 516 νοι] ἤανε οοποείνεα ἃ 5σοη. Απά ἰη {ῃϊ5 
πηοηΐἢ ἴῃς 1 ογά Ἔχαοιίεα ἢἰ5 ᾿πἀρπιεηΐβ οη ϑοάοπι, αηά (σοοπιοτταῖ, ἀηα ΖεθοίπΊ, ἀηα 411 1Π6 τεσίοῃ 
οἵ τῃς ᾿στάδῃ, απ Ηε θυγηεά ἔπογὴ ψ] ἢ ἔτεα ἀπ Ὀγὶπηβδΐοηα, πα ἀδϑοίγον εα ἘΠ6 πῇ ἀπ] [Π15 ἄαν, ανεη 
85 [10] 1 πᾶνε ἀξοϊαγεά υπίο {πες 811 {πεῖν ὑνογκβ, {παὶ πεν ἀγα νυν κε δπα βἰηπειβ Ἐχοεθαϊηρὶν, ἀπά 
τῃδῖ {πεν ἀεῆ]ς {πεπΊβεϊνεβ ἀπ οοπηπηῖξ ἰογηϊσδζίοη ἴῃ ἐπεὶγ ἤσϑῃ, δηα ννουῖκς πἀποϊδαηποβο οἡ πὸ δατίῃ. 

6 Ἀπά, ἴῃ {Πκ8 τηδηηοῖ, (οά νν}}}] ἐχεουΐα ᾿μάρσπιεηΐ οη [ἢε ρίδςεϑ ννῆθγα {ΠῈῪ ἤᾶνε ἄοπα δοοογαϊηρ ἴο 
1 ἴῃε ππο]θαηηα85 οἵ {Π6 ϑοδοπ)ῖίοβ, {Κα ἀηΐο {πε ἡπαρσπιεμί οἵ ϑοάοπ. Βιΐ [οἱ ψε βανεά; ἴον αοά 
8 ΓΕ ΠΊΕ ΠῚ ΡΕΓε ἃ ΑἸ γαΠδπη, αηα βεηΐ Ὠΐπη οἷ ἔγογη {με πιά ϑί οὔ [ηε ονεστίῆγονν. ἈΑπά ἢε δπά ἢΐ5 ἀδιιρῃϊεγϑ 
ΠοΠηΠΪ 64 51π ἸΡΟη {ΠΕ εαγίῃ, βιιοἢ 45 ἢδὰ ποΐῖ Ῥεεὴ οἱ {ῃε6 δαγίῃ δίηςε τῆς ἄδγϑβ οἵ Αάδγῃ {{}] Ἠϊ5 

9 {{π|6; ἰοῦ 1Π6 πιδῇ ἰὰν τ Πἰ5. ἀδιρῃίειθ. Απά, Ρεπο]ά, [ἃ νγὰβ σοπηπηδηάεα δηα εηρίᾶνειι οοη- 
ΠΕγηϊηρ ἃ}} Πἰ5 βεεά, οἡ ἴῃ68 πεάνβηὶν ᾿ϑὈ]εῖβ, το γεπῆον α ἴπεπὶ ἀπά τοοῖ {πεπη οἱ, ἀηὰ ἴο ἐχεουίε ͵υ46- 
τηδηΐ Ἰροη ἴπεγῃ [Κα {πε Ἰπάρπηεηΐ οὐ ϑοάοηι, δηὰ ἴο ἰεανε πο 8664 οὔ {πε πιδῃ οῃ βαγίῃ οῃ 1ῃε ἄδν 

το οἰσοηδετηηδίίοη. Απά ἴῃ {ῃϊ5 πποπῖῃ Α Ργαμαπὶ πχονεα ἔτοπι ΗΠ ερτοη, δηα ἀδραγίεα δηὰ ἀννεὶξ Βεΐννεθη 
τι Καάβϑῃ δηα 581 ἴῃ {π6 πηοιηΐαϊπϑ οἵ ἀεγασ. Απά ἰπ {πε πη α]ε οἵ {πε6 ΠΠ τποπίῃ ἣς πηονεὰ ἔτοπὶ 
12 ἴῆξηςε, ἀηα ἀννεὶξ δὲ ἴῃς ΝνῈ]} οἵ τῆς Οδίῃ. Απὰά ἴῃ {πε πιά α]ε οἵ τππ δἰχίῃ πιοπίῃ {π6 1νοτά νἰϑἰτεά 
13 ΘΑΥΔΠ δηα αἸα πηΐο Ποῖ ἂ5 Ηε ἢδά βροκεῆ δπηά 5ῆε οοποείνεά. ᾿Δπᾶ 5Πη6ς Ῥαᾶῖε ἃ 8οη ἰπ {πῸ {πϊτά 

27. Τ αἰ ΓΟΏΘΙΥ ΠΊΔ]κ65 ἰουΓ οτγάθιβ οὗ δῃρε]5---ὙΘ Α}}γ ἴννο, ἃ5 ἴῃ 11. 18. (ἢ Νγεροσ, Δ 7. 25. : 
ΘΠ 2: ΠΡ ΘΡΘΏ ΘΕ ΠΕ ΟΝ ἸθΘμΐ, ΧΧΣΙΙ: 8; 9.  Χὴ ἘΣ Θ1τ. ΧνΠ 17; θ8ῃ- κ᾿ 195; 20, 21; 1 Ἐπ: Ιχσχῖχ. ; δ αἰϑὸ 1 ΟΣ. 

Χ. 19; Ὁ]. ἱν. 3,9; (ΟΙ. 11. 20. Ἷ , 
1Ιεδᾶ πε6πὶ αβίγαυ. (ἰ. [58. χχῖν. 21, 22; 1 Εη. χς. 22ὥ. {]]πηαΐα ταϑα] ἰγεαῖβα 5 ἱπηπηθϊαΐθ. ρυγροβα οὗ (οαά 8 

δείίοπ, θαΐ οἴ. ἘΒΕΠΙηΘηΚοσ, ΖΦ) γι άδοξίες “ιεαϊογιτέ:ι, ἴ. 805-20. 
33. 5Πον)5 σγεαῖ βίσβηρτη οὗ Ηε]]εηἰβί τηονεπηθηΐ ἴῃ ϑεσοηά Τςεηίατν Β.Ο. ὅ80η85 οὗ Βεῖΐασ οἴ, Τεβί. θδη. 5; 1 848π). 
1]. 12. 

34. ΟυΓ Ργορῃεί πᾶ5 ἤεύξ θεσοιηα ἃ ΠΊΘΓΘ ΓΙΟΥ͂ οὗ ΔΠΠ4]5. 

ΧΥῚ. ((. ἄδη. χν!!, χῖχ. Ὑῆε 5ἴουγ οἵ ἴπ6 δηρεὶβ᾽ ν]ϑὶτ 5 συ γίδ]θα (ρευμαρϑ τΠεὶσγ βαϊτπρ 5Βῃοο κε Πϊπ1) ἀπ ΑΡγδηλ᾿ 5 
ὈΏΒΕΕΡΪΥ σοπάιϊιοϊ ἴο ΑΙ ΠΊΕ]ΕΟἢ 5 ραβϑεα ονεσ. 

12-14. σεῃ. ΧΧΙ. 1-4. Ιβϑᾶδο Ὀοσῃ οὔ ϑίνδῃη 15, Ὀυΐ δοςογάϊηρ ἰο ΒΟΒἢ Πα- ΘΔ το ὁ οὐ 1π6 Ῥαββονεσ Βεδβί, 
δΔηα δοςοσάϊηρ ἴο ΜΙάγαϑῃ Ταποῆυτηα οἡ Νίβδῃ. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ [[ΒΙῈἘΠ5 16. 123-30 

πιοηῖῃ, ἀπά ἰκ τῆς αὐ α]ς οὐ τῆς τπποηῖῃ, αἱ τπς εἰπὶς οὐ ννῃΐοι {πε νοτὰ Παά 5ΡΌΚεβη ἴο ΑΡτΑΠδπη, οη 

ι4 ἴῃς [ἀπξεῖνα! οἵ τῆς ἤγϑε [γα ϊτ5 οἵ τῆς Παγνεβί, ἰβᾶὰς ννὰ8. θόσγη. Απα ΑΡγαΠΑπΠῚ οἰγοιπηςβαα 5. 5Θ0η οἢ 

τῆς εἰρθτῃ ὅν : ἢς ννὰ5 τῆς ἢγδι {παΐ ννὰβ οἰγοιιπηοϑοα δοοογάϊηρ᾽ ἴο τῃς σονεηδιΐ Μ ἘΌΝ ῖ5. ονἀαϊπθα 

τς ἴον ὄἜνοσ. Ἀπὰ ἰη τῃς βἰχίῃ γεὰγ οἵ ἴπ6 Τουγ ΠΤ να ννα οᾶτης ἴο ΑΡταμδπι, ἴο τῆς ΝΝΕΙ] οἵ τῆς Οδίῃ, 

ἀπά ννὸ ἀρροαγοὰ υὑπίο Ηΐπὶ [5 ννὲ παὰ το! ϑδύδῃ {Ππδΐ ννὲ 5βῃου]ά γείαγη ἴο ΠΟΥ, δηὰ 8ῃη6 ψουἹὰ ἢανε 

τὸ ςοηςοἰνοά ἃ Ξοῆ. Απά νὰ τγοϊζυγπδα ἴῃ ἴῃς βενεηῖῃ πηοπίῃ, ἀπά ἔοιηα ϑαύδῇ νυ] ΟΠ114 Ρεΐογε 1.5] δηά 

νι δΙοςοοα Ηἰπι, ἀπὰ ννὲ ἀηπουπορά ἴο Πἰπιὶ 411 [πε τΠΐπρδθ νν]Οἢ Ππαα θεθη ἀεξογεεα σοποεγηΐηρ᾽ ὨΙΠῚ, 

παῖ ἢ 5Βουϊά ποῖ ἀΐδ {1 ἢς 5μου!ὰ θερεὶ 5ἰχ 80Π5 πΊογθ, αηὰ 5ῃοι)]ά 566 ([Π6π|) Ὀείογε ἢς ἀϊεα ; θυῖ 

17 (18 Ὁ) ἴπ Ιβαᾶς 5ῃοιυ!ά ἢἷ5 παπη8 δηὰ βεοθά θὲ Ἵδ]]εά : Απά (Πα) 411 1Π6 βεβᾶ οἵ ἢϊ5 5δοῆβ 5ῃοι]α θῈ 

(ςπεος, αηὰ θὲ γτοσκοπθα νντἢ της οπεῖοϑ ; θὰ  ΠΠῸΠῚ {ΠῸ 5οη5 οἵ ἴϑαδς οπῈ 5ῃου ἃ Ὀεσοπια ἃ μοὶν 

τΒ 5ες, απὰ 5ῃουὰ ποῖ θς γεοκοπθὰ ἀπιοηρ {πε (ἀεπί!ο5. ΕῸΥ Πα 5ῃου]ά θεσοπιε ἴῃς Ρογίίοη οὔ {πε 

Μοβὶ Ηἰρῃ, δπὰ 41} ἢΪ5. βεεα μὰα (8}Π|ςη ἱπίο ἴῃς ροββεβϑίοῃ οἵ ἀοάα, {Παΐ τἴ 5που]ἃ ῬὈ6 υπίο τῃςε Ιοτὰ 

ἃ Ῥοορὶςε ἴον (Η|5) ροββϑββίοη ἄρον 4}} παϊίοηβ ἀπὰ {Πδΐ 11 5Που] ἃ Ὀεοοτης ἃ Κίησάοπ) δπὰ ΡΓΙαϑίβ απὰ 

το ἃ ΠοΙ͂ν παίίοη. Απὰ νὰ ννεηΐ οἵι ννᾶγν, απ νγεὲ ἀηπουηςθα ἴο Θαγδῇ δὶ [αὶ ννγεὲ παὰ το]ὰ ἢἰπΊ, απά 

20 ἴδεν δοῖὴ τγοϊοϊςθα νυ ἱτἢ ἐχοθεαϊηρ στοαῖ ον. Απᾶ Πα ῬυΠῸ ἴΠεγα δὴ δἰΐαγ ἴο {πε Τιοσὰ ῃο μὰ 

ἀοϊϊνετοα Ηἰπι, ἀπ νἢο ννᾶ5 πιαϊκίησ Πἰπὶ το]οῖσε ἰπ {πε ἰαπά οἵ ἢῖ5. βοϊουγηίησ, ἀπα ἢ σε]εγαϊεά 

ἃ [ἐϑιϊναὶ οἵ ον ἴῃ 5 τηοπῖῃ βανεη ἄαγνϑ, ποῦ ἴΠς αἰΐαγ ν ῃΐ ἢ Πα Πδα Ὀ.ΠΕ δὲ {πε Δ  6]}] οἵ {πε Οδῖῃ. 

21 Απὰ ἢς θυ} Βοοίἢ5 ἴον Πἰπηβο  ἀπα ἔογ Ϊ5 δούναηΐβ οἡ 15 [εϑίϊναὶ, ἀπ ἢ6 ννὰ5 {πε ἢγϑί ἴο σεϊθγαΐε 

22 186 [δαϑξὶ οἵ τα θογπαοὶθα οὐ ἴπΠ6 οατῖῃ. Απαᾶ ἀυτγίηρ ἴΠε8ε βενεη ἄδν5 πε Ὀτουρῃΐς Ἔδοῇ ἀδν ἴο 1ΠῈ 
αἰἴατ ἃ Ὀυγηΐ οἤετίπρ ἴο {Π6 1 οτά, ἕννο οχϑῃ, ἴννο γα πΊ5, βανεη 5Π6Ὲρ, οὔθ Πε-σοδῖ, ἴογ ἃ δίῃ οἤεγίηρ, 

23 1ῃαΐ ἢς πιὶρῃξ αἴοημς {Πού Όν ἰοῦ Πἰ πι56][ ἀπα ου ἢἰ5 βδεαεά. Ἀπά, ἃ58 {πδηκ-᾿οἤεσίηρ, δεν γαπΊ5, Ξενεῇ 
κι 5, βενθὴ 5ῃεερ, ἀπά βενεὴ Πε-ροδΐβ, δηαὰ {πεὶγ {ταϊς οετγίηρσθ ἂἀπα {πεῖς ἀσίηκ οἴεγίηρϑ,; δηά με 
Ὀυγηΐ 41} τῆς αὶ {πογθοῦ οἡ πε αἰΐασ, αὶ σῇοβεη οἴοαγίηρ απο {ΠῸ6 1 ογὰ ἴογ ἃ ϑννεεῖ 53Π161}1Πηρ’ Βαν ΟἹ Γ. 

24 Απὰ πιογηΐϊηρ ἀπ δνεηΐησ ἢς Ὀυγπηὶ ἱγαργαπὶ βυθϑίδηςαβ, γα Κίησθηθα Δηα ρα] ΡδηιπΠΊ, δηα ϑἰδοκίςα, 
απὰ παγὰ, δηα τῆνγγῇ, πα ϑρῖςο, ἀπα σοϑβίμπι ; 41} {Π656 βανεὴ 6 οἤξεγεα, ογιϑηῃεξά, πιχεαά τοροῖῃεῦ ἰῃ 

25. δα] ραγίβ (απ 4) ριγο. ἈΑπά Πε Ἴε]εθιαίςα 115 [δαϑδὲ ἀυγίηρ βενεὴ ἄδυϑ5, γα]οϊοίηρσ υν ἢ 411] Π15 πδατί 
πὰ τ 4}} ΠῚ5. 5018}, ἢ6. πα 811 [ῃοβδο ννῆο ννεσε ἴῃ ἢϊβ. ἤοιι86, αηἀ ἴπογα νναὰ5 0 ϑἴγαηρε νν τ ὨΪΠῚ, 

26 ποι δΔην ἴπαΐ ννὰ5 πο γοιπηοίϑεα. Απα ἢς Ὀ]6ββεα ἢ15 Οὐεαΐῖοῦ νῃο δα ογεαΐεα ἢΐτη ἴῃ ἢϊ5 σεπεγδίίοη, 
ἴον Ης παὰ ογεαϊςα ῃἰπὶ δοοογάϊησ ἴο ΗῚ5 σοοα ρΡΙδάβιγε ; ἰοῦ Ηξ Κπενν πα ρεζςεϊνεα πδῖ ἔγογὴ ἢΠἰπὶ 
νου ϊὰ ἀτῖβα πε ρ᾽δηΐ οἵ γρῃςθοιθη 655 ἴου ἴΠς οἴει] σεηθγαίϊοηβ, αηα ΠῸΠῚ ΠΪΠΊ ἃ ΠΟΙν 5εεά, 50 [ῃδΐ 1ἴ 

21 5Βῃου]α Ὀεσοπις ᾿ἰκε Ηΐπὶ ννῆο Πδά πιδάς 411 [πἢηρβ. ἊΑπά ἢε Ὀ]εβθςα δηά τγε]οϊςεά, δηὰ ἢε Ἷδὶ]εα {πε 
28 πᾶπὴς οἵ 115 [δϑίϊναὶ (Πς [αϑίϊναὶ οἵ {πε 1 ογά, ἃ ον δοςερίδθ!α ἴο {πὲ Μοβϑὶ Ηἰρῇ σοά. μὰ νε 

ὈΪεσβεὰ Πἰηὶ ἴογ ἐνοῖ, πα 411} ἢ15 βεεὰ αἴζεν ἢϊπὶ [Ὠγουρθῃοιῦΐξ 411 [ΠῈ σαποιδίίοηβ οἵ {πε εαγίῃ, θεσδιιβα 
29 Ὡς ΤφοἸ]εὈταΐεα 115 [δϑίϊναὶ ἴῃ [15 ββάβοη, δοσογαϊηρ ἴο {πε [αϑεϊπηοην οἵ {πΠ6 πεανεηὶν [Δ ]εῖ5. ἘῸγ 115 

γθάβου ἰΐ 15 ογάαϊπθα οἡ ἴπ6 Πθανθηὶν Δ Ὀ]εῖ5 σοποογηΐηρ [5γ86], [παῖ {Πὰν 51.411 σε! εργαῖα {πε ἰδαϑδὲ οὗ 
τὰ Ὀδγηδοὶθβ. ϑενθὴ ἀᾶν5 ἢ Ἰον, ἴῃ 1Π6 βανοηΐῃ τηοηΐῃ, δοσερίδο᾽ς Βείογε τῆς 1,ογά---ἃ βίδταζε ἴοσ 

30 δνοῦ 1ῃγουρθμου {πεῖν σοηθγαίίοιβ νεῖν γεαι. Απα ἴο [Πϊ5 [Πετὰ 15 πὸ {{π|ϊξ οὗ ἀδγϑ ; ἴου ἴ{ 15 ογάαϊ πε 

15. τουτί. Ἀεδά "τὨϊγά ᾿. {7 ἃ βὶοβϑβ. 
16. Ὠὶπὶ -- 1,αἴ., ΕἸΠ. τὸ "μευ ; βὶχ ΒΟἢΒ πιοσγε: οἴ. ξδη. χχν. 2. 
17. ((. ϑδηῃ. 59 ὁ. 
1δ, Ἀδδὰ 2εγ22 (᾿ ῬΡοββεϑβίοη ᾽) ἔοσ 26γ..27 (΄ τπιαρηϊῆσοποβ ἢ (α ὁ ε) ; εἴ. Ἐχοά. χίχ. 6; Πδαῖ. νἱϊ. 6; εἴ μα5 γε (τη ποτὶ- 

ἴδηςε ᾽); οἵ. Ῥεαϊ. ἵν. 20. [1 Αἴίη, 2ορηεέτεηι σαγιείζβεα 1)». 
δ Κίηράοπι δπᾶ ργίθϑίβ (ς[. χχχὶϊ. 20) -- βασιλεία καὶ ἱερεῖς, ννοτοαβ ἴῃ6 1,δἴϊη Πᾶ5 γερηηέη δαςογαοζαίε τ 

βασιλεία ἱερατική --- ὮΝ) ΓΙΞ2122, ὙῊε ρῆγαβε ἰβ ἔγτοπῃ Εχοά. χίχ. 6, οἵ ψνῃΐςῃ {μὲ [κατίῃ Βἶῖνεβ5 ἴῃς σοτγεοῖ το πάδγίηρ δηὰ 
ποῖ ἴῃς Ἑτῃϊορὶς νεγβίοη. Ὑεῖ 16 Ἰαίτεγ 866 ΠῚ5 ἴο γβργεβεηῖ ἰῃ6 Ἡεῦτενν οὐἱρὶπαὶ οἵ οὐσ ἰαχῖ, 85. ννΨὲ 5}8}} 866 ργεβϑεηί)γ. 
ΕἸγβὲ οὗ 81} ννεὲ οῦβεγνα {παὶ ἴξ ἰβ ἱποούγεοιν ἱγαηβιαϊθα ἴῃ {πῸ ΓΧΧ δπὰ ἰΐ ἰβ ταρσοάμποθα ἴῃ ἴννο ἔοσπιβ ἴῃ {πῸὸ Ν.Τ. 
οἸοβεὶν ακίη ἴο τποϑε ἀῦονθ. Τῆς 1,ΧΧ ἰγαηβίαϊαβ ἰξ ἰπσοσγθοι! Υ ὈῪ βασίλειον ἱεράτευμα (4 ΒΙεγασο ἢν σοηδίϑίϊηρ οὗ Κἰ ΠΡ 5), 
Δηα τ }5 τοηαετίηρ 15 δαορίεἀ ἴῃ τ Ῥεῖ. ἰϊ. 9. πῃ Ἐδν. ν. τὸ ννὰ μᾶνε βασιλείαν καὶ ἱερεῖς ἘΧΔΟΙΥ 85 ἰπ οὐγ ΕτΗϊορὶς τοχί, 
δηᾷ ἰπ ἱ. 6 βασιλείαν ἱερεῖς. Ὑδὺ5 οὐυγ Ετηϊορὶς τοχὶ ἀπα Κεν. ἱ. 6, ν. 10 ἀστξε ἴῃ ρίνίπρ' ργδοιῖςα!ν ἴῃ βαπθ το πάογιηρ 
οἵ ὉΝΠ2 ΠΩΡΟΌ ἴῃ Εχοα. χἰχ. 6, δηὰ ἴῃ ᾿πβοσιίηρ εἴτ μοῦ τΠ6 σοροϊα οὐ ἃ ραυβε Ὀείννεθη ἴπ6 ἴνο, Ηδθτενν ψοσάβ. ΤῊΪΚ5 
15 8η δηςίεηϊ Τενν 5} γΑΥ οὗ τγϑατίηρ τΠ5 ρῆγαβθ. Τὰ να Ηπά ἰξ ρσίνβη ἴῃ ΟηκΚεῖοβ α5 ὮΝ) ῬὩΡῸ (45 ἴῃ Κδν. 1. 6); ἴῃ 
Ῥ5.-]οὴ. ΦΌΦΟ 279) χν. ΩΡ [322 (.-- Κίῃρβ νυἱτἢ ογοννὴβ ἃπα τηἰηἰβιθυίηρ ῥτϊθϑίβ) ; ἴῃ {πε ]61. Ταγρ. ῬΣΡῸ 
ὌΣΠΣΥ ; δηά ἴδε ὅγσ. νεγβίοῃ οιϑο [δ νιοο, ΘΧΔΟΙΪΥ ἃ5 ἴῃ οὐγ Ετῃϊορὶς ἰεχὶ ἀπά ἴῃ δν. ν. το. Τῆυβ ννὲ σοποϊαάς 
δα τῆς Επῃϊορίο τεχὶ τεργεβεηΐβ τη Ἡςθτονν οτὶσίπαὶ ἀπ ὑπαὶ (6 1 ατὶ Ϊ ἱ 
καὸ νοΐ γοεϊραδο, ἀρ τλτοδᾳ 5 ἅ11ὴ 7 9 7114)ὲ1 δαςο7 ἀοίαίθ ἰα Ὀοσγονναα Ὀγ πα 1, διίῃ. 

19. τοϊοϊςβὰ : ςἴ. χν. 17. 
ι πον (οπίγαϑι Ν πηι. χχῖχ. 12-.0. ΤῊΪβ ρεου αν δοσουπὶ οὗ ἴῃς Ἐδαβὶ οἵ " Ταβθογμδοιθβ᾽ ἰ5 αᾳυοίςα Ὀγ (εάτεπιι8, 

᾿ κὴ γ τα συνεὶς » ἢ οἱ, 5΄τ, χχῖν. 15. ὙΠΈβ8 βενεὴ σϑέφος ἅγὲ ἃ5 61. Ἰοιὴμᾶ ἷν. 5; Κευτμοῖι δα ὁ; Νονδοκ, 

26. Ρἰαπί οἵ τἱββίδουβηςβ5, οἵ. τ Ἐπ. χ. 16, ἰχχχῖν. δ᾽ Χρλῖν Ὡ; 8. τος 
29, 30. ((, 1,εν. χχὶϊὶ, 40-1. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΙΚ ΟΕ 1081:ἘῈῸ5 16....6-.-:18. 2 

ἴογ Ἔνεῖ τεραγάϊηρ [5.846] [πδξ {παν 5ῃοι]α ςεἸε ταίε 1 δηα ἄννε]} ἴῃ Ὀοοίῃ5, πα βεῖ νυγεαῖῃβ προη 
31 1ῃεἰγ Πεδάϑ, απα ἴακε ἰεαίν Ὀουρῇβ, πα ψΊ]Π]ονν5 ἔγοπὶ ἴΠῈ Ὀγοοκ. Απα ΑὈγαπαπὶ ἴοοῖκς Ὀγαπομαβ οἵ 

ΡΑἰπὶ γεεβ, ἀηα {με ἔπι οἵ σοοαϊν ἴγεεϑβ, απ ἐνεῖν ἄἂν σοίηρ τουηα πε αἰΐαγ ἢ ἴΠῈ ὈγαπΟ 65 
βενβη {{π|65 [ἃ ἄδν] ἴῃ {πε πχογηΐπρ,, ἢῈ ργαϊβεα δηα σᾶνε {πδηκβ ἴο ἢἰ5 (οά ἴογ 8}} Ππΐπρϑ ἴῃ 10γ. 

Εχρηέδτοιι ὁ. Παραν πα ἤδλημαοί, τ--ι4. 77 αϑέῤηη γοῤοσες ἐλαΐ (ὐοα σἠομέα! γεφηῖγε “1 ὀγαλαηε ο 
σαςγίγες Ἴδας 171 ο0γε16), 10 65 Δ15 ἑοῦ αι οὐεαϊζθηιες. “4 ὀγαλαηε 5 {δη,2 ἰγίαίς, 15--τὃ. ((( αξεη. 
ΧΧΙ. 8ὅ--21.) 

17. Αμα ἰη {πε ἢτβὶ γεαῦ οἵ {πε ΤΉ 7 ννεεὶς [βαδς ννὰβ ννεδῃεα ἴῃ (Πῖ5. 110 1|6Ὲ, ἀπά ΑΡταπαπὶ πηδάδ 1982 α.Μ. 
2 ἃ στεαΐ Ραηααεί ἰη ἰἢε {Π|τα πιοπίῃ, οἡ {πε ἄδν 5 δοη ἴϑαδο ννὰ58 γεαηε. Απά [5Π}π18ε], ῃε 5οη οἵ 
Ηδραι, (πΠε Εργυρίίδη, νναὰ5 θείογε {πε ίαοε οἵ ΑγαμδπΊ, ἢ 5 (αἰ παι, ἴῃ 5 ρΙαςε, αῃ αὶ ΑἸ Ρταμδπὶ γα]οϊ θα 

3 8Π64 Ὀ]εθϑεα ἀοα Ἀεοδιιβε πε δα βεεη ἢἰ5 ϑοῆ5 δηα ἢδα ποῖ αἰδα ομ 1 1655.. Απα ἢδ τεπηεηθεγεα {πΠῸ 
νον 5 νη ἢ Ης Πα βροΐκεη ἴο ἢϊΐπὶ οὐ {πε ἀδν οὐ ψῇῃΐϊοῃ 1,οἱ Πμδἀ ραγίεα ἔτγοπι Πἰ πὶ, ἀμ ἢς τα]οϊςεα 
Ῥεσδιιβε {πΠῸ 1 οτὰ ἢδα σίνεη ΠἰπΊ βεεα προη {π6 βαγίῃ ἴο ἱπῃογῖὶ {ΠπΠ6 εαγίῃ, απα ἢς Ὀ]6ββεα ψ] ἢ 411 15 

4 του {πΠῸ Οταδίοσ οὗ 411 [πΐηρϑ. Απα ϑαγδαῇ ϑανν 15 πηδεὶ ρίανίησ Ταπά ἀδποίηρ, απ ΑΡγαθαπὶ 
τα]οϊοἰησ ἢ σγαδΐ ον, αηα 5ῃς6 ὈεσδπΊςα εδίοιιβ οἵ ϑῃπηδεὶ δηά βαϊά ἴο ΑὈγαἤ απ, ᾿ (αϑὲ ουὔΐ 115 

5 ὈοπανγοπΊδη δηα παι 5ο0η; ἴογ {πε 8οη οἵ {π1|5 θοπαννοπηαη νν1}} ποῖ Ὀ6 Πεῖγ ψ ἢ τὴν 5οη, [ϑαας.᾿ Απα 
1ῃ6 {Πϊηρ ννγὰ5 στίθνοιβ ἰη ΑΡτα ἤδη 5. ϑἰσῃΐ, θεσδιιθε οἵ 15 πηαϊἀβεύναηΐ ἀηα θεοδιθε οἱ ἢϊ5. 50ῃ, 

6 {Παΐ Πα 5ῃοι 4 ἀτίνε {ΠῈπῇ ἴτοπὶ πη. Απαᾶ (ἀοά 54 ἴο ΑΡγαπαπὶ " [,6ἰ ἰἴτ ποΐ ΡῈ στίθνοιιβ πη ἢν 
ϑσῃΐ, θεσαῖιβε οὗ {πΠῈὶ ο]]ἃ δηα θεσαιιβε οἵ τῃς θοπαννοπΊαῃ : ἴπ 41} {πὶ ϑαΐδῃ παίῃ αἱ υπίο {ἢεε, 

ἡ ̓ δαύκεη ἴο Πεῦ ννογα5 δηα] ἐο ([Πειη) ; ἴογ ἴῃ Ιϑᾶδς 5141} τῆν παπὶε απά βεεαὰ θὲ ςδ]εά. Βαΐ δ5 ἴογ 
8 {πε 5οη οὗ {Π1|58 θοπαννογηδη 1 νν1}} πηαΐζε Πἰπη ἃ στεδίῖ παίίοῃ, θεσδιιβα Πα 15 οἵ την βεςα. Απᾶ ΑΡταῆδπη 

ΓΟΒ6 ΠΡ ΘΑΥΪν πη {Π6 πιογηΐηρ,, Πα ἴοοῖκ Ὀγεδά δηά ἃ θοί{1ε οὗ νναΐει, ἀπα ρ]αςεα {Ποπὶ οἡ {πε 5ῃο  ] 46Γ5 
9 οἵ Ηδρδι δηα {πε οἢ1] 6, ἀπα βεηΐ με αὐνγαᾶν. Απαᾶ 5ῃ6 ἀεραγίεα δηᾷ νναπάθγθα ἴῃ {πὸ ψ] δ παϑ5 οἵ 
Βεεύθῆερα, απ {ΠπΠῈ ννδίεῦ ἴῃ {πε θοί(]6 ννὰ58 βρεηΐ, απὰὶ τῆς ἽἢμἹ]αὰ Ἐπ γϑίεα, δηα ννὰ5 ποῖ 80]6 ἴο ρῸ οῃ, 

το ΔΠ6 [6]] ἄοννῃ. Απα [5 πιοίμει ἰοοῖκ Πἰπὶ δπα οαϑὲ πῖπιὶ ἀπάδι δ οἷἶνε ἔγεα, δη ννεηξ δπα δαΐ Ποῖ 
ἄοννῃ ονεῖῦ ἀσδϊηϑδί ἢὨΪπΊ, δὲ {πε ἀϊἰβίαπος οἵ ἃ θον-ϑῃοῖ ; ἴογ 5816 ϑα]α, " [,εἰ πῆς ποῖ 5ε6Ὲ {πε ἀδαίῃ οἵ πὶν 

ττ (ἢ1Π|ἃ,᾿ Δη6 85 5ὴ6 ϑαῖ 5)6 ψερί. Απᾶ δῇ δηρεὶ οἵ ἀοά, οπε οὗ {με Ποὶν οπδϑ, δαί ἀπίο ἢοι, “ΝῊ ν 
ψεεραβί που, ΗαραγῦΡ Ατίβε ἴαϊκα {πε ἽἢἹ]α, δηὰ ΠΟ] Πίπι ἴῃ [ΠϊπῈ Παπά ; ον οα μαίῃ πεαγὰ τῆν 

12 νΟΙσβ, Δη6] παίῃ δεθη ἔπε ἢ]. Απά 8516 ορεπεά ἢεῖ εγεϑ, ἀηα 516 ϑδνν ἃ ννῈ]] οἵ νναΐεί, δπ4 586 
ννεηΐ 8δη6] ΠΙΙςα Πει Βοϊε]6 νυ νναΐεγ, απ ἃ 5ὴ6 σανε Πεῖ ὉΠ] ἴο ἀσίηϊς, απ 516 ἀγοβα πα ννεηΐ ονναγα 5 

13 [ἢ ψΠΠογπ 655 οἵ Ῥαύαη. Απα {Πε οἢ1]4 στενν ἀπ Ῥεσαπια δῃ δύο ΠΟΥ, ἀπά (οά ννα5 ψ τ Πἰπι, απ 15 
14 τηοίποῦ ἴοΟΚΚ ΠΙΠῚ ἃ υνΐε ἔγοπι ἀτηοηρ {πε ἀδιρῃίειϑ οἵ Εργρί. Απα 85Π6 Ρθαγε ἢΐπη ἃ 5οη, απα Πα οδ θα 
15 ΠΙ5 παπηα Νεθαϑίοίῃ ; [ογ 5Π6 βαϊά, "Τῆς 1 ογὰ νν5 ΠΙρἢ ἴο πὲ ψῃεη 1 δ] ]εα προ ἢΐπη. Απα ἰΐ σαπη6 2003 Α.Μ. 

ἴο 855 ἴη {πε βενεηΐῃ ννεεὶς, ἴῃ {Πς ἢτϑέ γεαγ {πούθοί, ἰη [πε ἢγϑὲ πιοηῖῃ ἴῃ {Π15 1π01166,9η 1π6 ἐνγε , 
οἵ {Π|5 πιοπίῃ, ἔποσα ννεγε νοΐςεϑ 'π πεάνεη τεσαγάϊησ ΑὈταἤδπ, {παὶ Πα νγαβ5 [Αἰ 1Π 1 ἴῃ 411 ἐμαὶ Ηε 

τό ἰο]4 ΠΪπΊ, ἀπα ἐπαΐ ἢς Ἰονεά {ῃε 1, οτά, ἀπ πα ἴῃ ἐνεγν δῇϊςτίοη μα ννὰβ5 [αἰ]. Απᾶ {πε ρτίποα 
Μαβιέγηᾶ σαγης δηα βαἱα θείογε (οά, " Βεμοὶά, Αγ μαπὶ ἰονεβ ἴϑαβο 5 5οῃ, δῃᾷ πε ἀε]ρΐ5. ἰπ Πἰ πὶ 
ἅθονα 84}} [Πίηρϑ εἶβε; δἰ Πΐπὶ οὔξεν Πἰπὶ 45 ἃ θυιγηί- οἴεγίηρ οη {Π6 αἱΐασ, απα ἼΠοιι νν1] σε {Γ με ψν 1} 
αο 115 σοπηπιαπά, αηα Ποῖ νυ] ἱκπονν ἴΓ Πα 15 (Δ Π1] ἴῃ Ἐνεγυτπίηρ ννμεγείη Ὑ Ποῖ ἀοβέ ἐγν ΠἰπΊ. 

1 Απὰ {ες Τογὰ Κπενν [Πα ΑΡγαμδπὶ ννα5 (ἈΠ Π{Ὁ] ἴῃ 411 15. δῇήιοίίοηβ ; ἰογ Ηε μαὰ {τε ἢΐπι [Ὠγοιρἢ 
Π5 σοιηίγυ Δη4 νΠ (ἀπγΐπα, δηα Πα {τἰεα Πἰπὶ νυ ἢ [ῃς γε! οὗ Κίηρϑ, ἀῃὰ παά ἐτίεά Πΐπη ἀραίῃ 
{ΠΟ ΡῊ 5 νυ], νῆδη 5ῃη6 νγαβ ἴογῃ (τοπὶ ΠΪπ|), ἀπ νυ οἰγοιπηοϊϑίοη ; ἀπά μαά {τῖθα Πίπιὶ [Ὠγουρἢ 

. 18 Ι5ῃΠη46] δη4 Ηδραγ, ἢἰβ πη ἀ-ϑεγναηξ, νμεη ἢς βεπΐ {Πεπὶ ἀναγ. Απά ἰπ δνεγυτπίηρ μετείη Ης 
Πα {γε πὶ, με ννᾶ5 ἰοιιπα ἔί τα], απα διΐβ 501} ννα5. ποῖ ἱπηραϊεηΐ, αηα ἢς νναὰβ5 ποΐ ϑίον ἴο δεῖ; 
ἴογ ἢε ννὰβ [απ π|| δηα ἃ ἰονεῖῦ οἵ {πε Τιοτά. 

δασγίβες ο7 ἤδαας.: ἠ7αςἠδηι 2ηεἾ 10 σἠαήηηο, τ τ. αἰδγαλαηι αραῖγι ὀίσ5οεα. γείμγης ἰο βεογεἠεα 
14-τ0- ((ἔ ἀξεη. χχίΐ. 1--10.) 

ι8 1,2 πα ἀοά 58καἰά ἴο Βίπι, “ ΑΡταβαπι, ΑΡτα απ ; δῃὰ ἢε 5814, Βεἢο]α, (μετα) δπὶ 1. Απά ΠΕ 5αϊά, 

30. Υτθδῖῃβ. ΟὨΪΚ Πετα ἴῃ σοηπαχίοῃ ν] ἢ [Πἷ5 Βδαβί ; μαΐ οἴ, ὙΥ᾿54. 11. 7: ]οβερῆ.- “22. χιίχ. 9.1; δῃὰ αἰ 74; 
δοίδ 49:0, ἃ ρτδςίϊςε δἱ "νεάαϊηρ5. 

31. Ῥγάπομεβ. Μ85. δῃὰ [,Αἱ. " μεατι΄. ΖΟῚ ννὰβ τΆΚαπ 85 220, 
ΧΥῚΙ]. 1-13. Γῇ. (εη. χχίὶ. 8-21. 

. 1. ΤΕ... Βεδα “ἰουτγίῃ". 
4: πᾶ ἀδποῖπρ (ννα- γεζαίβῃ) : ὃ σογτιιρῖ [ου “ἢ Ισαὰς (θά - γε 5884) (.ΧΧ, Ψα]ρ.). 
7. ἃ δτεαΐ παίίοῃ : ἃ5 ϑδτη., 5υΓ., υΧΧ, Να]ρ. ; Ρ5.- [οπ. “ἃ παίίοῃ οἵ τοῦ θετβ᾽᾽. Μαββ., Οὐκ. Ὁ “ρσεαῖ᾽. 
{. ΔῺ ΔΩηΡῈ] ἴ4Κ65 1ῃ6 ραςε οἵ (]ἀσοά Πετα : 85 Μαβιξπηᾶ ἦοεβ ἰπ 16. [ἢ θοίῃ οαβε5, ἀπε ἴο τενεσεποε. 
17. ΑὈτγδῃδην5 ἴβη {γ815. ὙΤῊΘ Πυτηθ6Γ ΠΘΔΙΙ͂Υ ΑΙ νγαγ 5 [Π 6 βᾶπιδ ; ἴπΠ6 οοπίθηϊβ ἀἰβεγεπί, Ηξγε σοποὶαάε5 ψϑιτἢ θᾶ τα 5 

ὈυγΊΔ!], χῖχ. 3-ὃ ; τιϑ8}}Υ ψ ἢ βαογιῆςε οὗ [Ι5βδᾶς, 866 ΤΥ (ΟΠΊΠ1.; 121, 122. 
ΧΝΠΠ. τ-τ7. (δη. χχὶϊ. 1510. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ. Ἰ0Β1 ἘῈῸ5Ξ 18. 2Ξ-19..2 

ἼΆΚο τὴν Ὀοϊονοά 5οὴ ᾿νΠοπΊ ἴποῖ Ἰονεϑβί, (ενεη) [5ᾶᾶο, ἀπ σῸ υπίο ἴῃς Πρ σοπηΐίν, ἀπά οἵεσ ΠΙΠῚ 

οἡ ὁπὸ οὔ τπε πιοιιηΐαϊπϑ νυν ίοἢ 1 νν}}} ροϊπὶ ουὐξ ππίο {πε 6. Απᾶ Πα τοβα βαι]ν ἴῃ {Π6 πιογηΐηρ δηά 
««ἀἀ]οα Ηἷς α55, πα ἴοοῖ Πἰβ το γουηρ πΊθη ΜΙ Πΐπι, ἀπά 1βδᾶς ἢϊ5 5οῃ, ἀπά οἷανε ἴΠ6 ννοοά οὗ 1[Π68 

θυτηΐ οἤετίηρ, απᾶ ἢς νηΐ ἴο {Π6 ρίασε οἡ τῆς {πϊτὰ αν, ἀηὰ Πε αν ἴῃς ῥίαςς δίαγ οἵ. Απά ἢε 
ςαπιο ἴο ἃ ννῈ}] οἵ νναΐϊογ, δῃᾷ Πα βαϊὰ ἴο ἢϊ5 γουηρ πηθη, ΑΡΙάα γα με ἢ {ΠῸ6 455, ἀπ 1 δηα [ῃ6 
Ἰαὰ 5841} σὸ (γοηάοτ), απὰ ἤθη ννῈ μάνα νγουβῃϊρρϑά ννε 584}} οοπιβ δραίῃ ἴο γοι. Απά ἢδ ἴοοκ {πε 
ννοοά οἵ ἴῃς δυτηϊ-οἤοτγίησ ἀηα αἰ τ ἡ ἴϑαας ἢϊβ 5οῃ, δηά ἢ ἴοοῖκ ἴῃ ἢϊ5 μΒαπά {6 ἢγε δηά 1ῃ6ε 
Κηϊΐο, απ {πον ννεπί θοίἢ οὗ {Ποπὶ τορσείποῦ ἴο {πα ρασθ. ᾿Απά ἴϑϑδς βαϊά ἴο ἢϊ5 [δίεσ, " Εδίμεσ 
ἀπ Πο 5αἰά, " σις δπὶ Ϊ, τῆν 5οη. Απα ἢδ βαϊα υὑπίο Πίηπι, “ Βεμο]α τῆς ἤτγο, δηα {πε Κηϊΐε, ἀπά {πε 
ννοοὰ ; θυΐ ψνποτο ἰ5 [Π6 5Π66ρ ἴον ἔπε Ὀυτϊηϊ-οἤκεγίηρ, (δῖ Ππεῦ Ῥ᾿ Απᾶ Πα 5αϊά, " οὐ νν}}] ῥγονίάς ἔογ 
ΗΪΠΊΒΟΙΓ ἃ 5ῆδερ ἴογ ἃ Ὀυγηϊ-οἤεγίηρ, πὴ 5οη. ἊΑπηα Πα ἄγεν πδᾶῦ ἴο πε ρῥίαςε οἵ ἴῃς πηοιηΐ οὗ 
αοά. Απά πε Ρυὲ δη αἰΐαγ, ἀπά ἢς ρ]αςθά ἰῃε ννοοά οἡ {πε αΐαγ, απ Ὀουπηά ἴβαδο 5 5οῃ, δηά 
ΡΙαςρα Πἰπὶ οἡ 1Π6 ννοοά ννῃϊοῇ ννὰθ Ἰροη {πε δἰΐαγ, δηα βίγείοῃεα ἰογίῃ 5 παηα ἴο ἴαϊκε {Π6 Κηϊε 
ἴο 5'αν ἴβϑαδς ἢἰβ ϑοῆη. Απά 1 οἰοοά Ρείοιε Πίπι, αηὰ θεΐογε {πε ργίποε Μαβίἐπηᾶ, αἀπὰ {ῃς ογὰ ϑβαϊά, 
ςΒΙ4 Ηἰπι ηοΐ ἴο ἰὰν ἢΠῖβ βαπα οἡ {ῃς ἰδά, ποὺ ἴο ἄο δηνίῃίηρ ἴο ΠἰπΊ, ἰοῦ 1 ἤανε σδῆοννη {πδΐ ἢ δα 8 
{πῸ 1ογά. Απαᾶ 1 οδ]]δὰ το Πἰπὶ ἔτοπὶ ἤδάνεη, δηπα βαϊά τπίο ἰπὶ: “ΑὈτγαἤδπη, Αγ ἤδτη :᾿ ἀπά μα 
ν 85 ἰουγ ῃςα δηα ϑαϊὰ : " Βεῃο]ά, (ῃεγε) δπὶ 1.’ Απαᾶ 1 5αἰά πηΐο ἢίπὶ: “Τὰν ποῖ ἢν Ππαπα προη {ΠῸ 
Ια, πείτπεσ ἀο ποῖ δηγίίηρ ἴο Πἰπὶ; ἴογ ποὺν 1 πᾶνε ϑῆοννῃ {παΐ ἴποι ἐεαγεϑδί {ΠῸ ογά, δπα ἢαβί 
ηοΐ ν 614 τπν σοι, ἢν ἢγϑί- θογη 5οη, ἔγοπιὶ πιε.᾿ Απά {πὲ ρτίηος Μαβίεπιηᾶ ννὰβ Ριυιῖ ἴο βϑῇδπι  ; 
δηα ΑὈτάΠαπὶ {πε τρ ἢϊ5 ἐγεβ δηα Ἰοοκεά, δηά, Ῥεῃο] ἃ τδπὶ σαιρῃξ.... Ὀν Πῖ5 Πούη5, δηά ΑἸ Ργαἤ πὴ 
ννεπί απ ἴοοῖς {πε τὰπὶ δηὰ οἤεγεα ἰἰ ἴογ ἃ Ὀυγηί-οἤδγίηρ ἴῃ {Πε βίεδα οἵ ἢϊ5 βϑοὴῦ. Αηάᾶ ΑΡγδῃδπηὶ 
οΔ]]οα {Παΐ ρίαςς “ΤΠε Τιογά μδίἢ βεεη᾿, 50 ἐπαΐ 1{ 15 ϑβϑαϊά {1η [ες τπηοὰπῖν [Π6 Τογὰ μδίῃ 5εεη: ἰῃδῖ ἰ5 
Μοιιηὶ ϑίοη. ἊἈμῃά {ῃς Τιογὰ οα]]εα ΑὈγαμαπ) ὈΥ 5 πδπΊῈ ἃ ϑεσοηά {ἰπηε ἔγοπι ἤδανεη, 45 ἢς σδιβεά 
Ὁ5 ἴο ἀρ ρεαῦ ἴο 5ρεδκ ἴο ἢἰπὶ ἴῃ {πΠ6 πδπῖς οὗ {πε 1 οσὰ. Απά πε αἱ : “Βν Μνυϑεὶξ πανε 1 βϑννοζῃ, 
54 1 τῆς 1 οτά, 

Βροοδιβε μοι ἢαϑὲ ἄοης (ϊ5 [Πϊηρ, 
Απὰ Παβί ποῖ νυν] 614 ἐν 5οῃ, τὴν θεϊονεά 5οη, τοπὶ Με, 
Τῆδί 1η Ὀ]αϑβϑίησ 1 νν1}} Ὁ]655 πες, 

Απά ἴῃ πιὰ] ἰρ νη 1 νν1}} τη] 1 ρ]ν τὰν βεεὰ 
Α5 τῆς βίας οἵ ἤδανξῃ, 
Απὰ 45 {ῃς βαπά ψΨῇῃϊ ἢ 5 οη 6 βθδβϑῇοσε. 

Απα τῆν 56εεα 5}4]] ἱπῃευῖς {ΠῈ οἰτ65 οἵ 115 β πα πηϊ65, 
Απά ἴῃ τῆν 5εβά 5Π4]] 411 παίίοῃϑβ οἵ ἐς βαγΐῃ θὲ Ὀ]εϑβεά ; 

Βεοδυβε ἴποι Παϑὲ ορενεα Μύ νοΐςο, 
Απα 1 Πᾶνα 5ποννη ἴο 8}1] ἐπαΐὶ ποὺ ατί ἔδὶ [ἃ] ἀπο Με ἰπ 41} {παΐξ 1 ἢανε βαϊά ππΐο {πεα: 
αο ἴῃ ρεδος.ὄ 

Δα ΑΡγδΠδπὶ ννθηΐ ἴο ἢΪ5 γοιηρ πιεη, ἀηἀ {Πα ν΄ ἀτοβα δηα ννεηΐ ἰορεῖποι το Βοείβμεθα, ἀπά ΑΡγδμδπι 
ἄννοὶς Ὀν {πὸ ὟΝ Ε]] οἵ 1η6 Οδῖῃ. Απα Πα ςε]εδγαϊεα {Π15. δϑιϊναὶ Ἔνεῖν γϑατ, βανεη ἀαγβ ΜΙ ἴον, 
Δηα Πα Τοδ]]οὰ ἴῈ 1ῃς [δβίϊναὶ οἵ της Τιογα δοςογάϊηρσ ἴο 1ῃς βενθὴ ἄδυϑβ ἀυτίπρ ῃΐοῃ ἢ ψψεπξ απ 
ΓΘΤαΓΗΘΩ͂ ἴῃ ρΡεᾶςθ. πα δοοογαϊπρ]ν Πα5 1 θεοη ογάδἰηθά δηὰ ννυγϊτίεη οη ἐῃς ἤεβανεηὶν τΔ]εῖ5 τεραγάϊηρσ 
ἴϑγδεὶ δη4 ἰἴ5 βεεά 1ῃδΐ {πεν 5ῃοιια οὔβεῖνα τηΪ5 [εϑεϊνα! βανεη ἄν ψ ἢ ἴῃς ἴον οὗ [δϑίϊναὶ. 

Κοίμγη οΓ Αὀγαλανε 10 Πηοῦγον. 7)ραίᾳ «πα ὀιγίαὶ 97 δαγαί, τ-ο. “αγγίαρο ὁ7 Ἰραας αμαῖ σϑεοϑιαὶ 
γιαγγῖᾶσο οὐ Αὀγαλατη. δίγίλο Εσαμ πα ϑαεοῦ, το--ἰά. ΑΑὐγαλαιε ςοτγηηρογαῖς αεοῦ ἴο Μοὔδεεα 
αμαὶ ὀίθοδος ἀΐηηε, 15-21. (((, εη. χχιδ. 1-4, 11-ἰ6 ; χχῖν. 15; ΧΧν. 1--2, 25 ἡ: χα 106:) 

Ἀπ ἴῃ τῆς ἢτγϑῖ γϑαγ οὗ ἴῃς ἢγϑί ὑγεεὶς ἴῃ {πε [ογ ν-ϑεσοηα 100 1166, ΑἸ Ργταμαπὶ τεϊυγπθά δηά ἄννεὶξ 
ΟρΡρΡοϑβίϊε Ηβρτοη, ἱπδΐ ἰ5 Κα) ἢ Αὐϑα, ἴννο ννεεῖκβ οἵ γεαῖθ. Απά ἴῃ ἐπε ἢτϑί γεδῦ οἵ {πε {{πϊγα Γ Ἔα κ 

2. ἴῃγ Ρεϊονεᾶ βοῆ. Αϑβ ἴῃ [ΧΧ. 
ΠΤΗν [πᾶνε Βδβοννῃ -- [Ἀι. νεβίοη »ῃαγιΖοοίαυϊ. ΤῊΣ ΕτΉ. σου]ὰ 4]50 θῈ τεπάδγοα “1 πᾶνε Κποννῃ᾽, ἃ5 Μδβ5. ἀπά 
58π|. οἱ η. χχὶϊ. 12 ΠΣ, θὰϊ “Βῃοννη 15 βαρροτίεα Ὀγ Βοιὴ 1,αἴ. ἀπά ΕἸΗ. ἴῃ νεῖ. (6. ΟΕ αἰϑὸ ϑγγ, οἵ (βη. Δ ὦ 

13. ἴῃ {Π6 πιουηΐ :; δα ἀδ64 ἔτοπι 1 δἴϊη -Ξ (η. χχὶϊ, 14 (Μδ455.-1.Χ Χ). 
᾿ τὰν Βεϊονεὰ 80ῃ (α 4) -- τοῦ ἀγαπητοῦ σου -- ἽΝ), 1,Δ1. Πα5, Ποινενου, ζηο 24711.0 6711{0 --- τοῦ μονογενοῦς σου τα 

ὙΥΠΝ. ΕῸΥ 51 ΠΉ}|ὰτ ἀϊνευβθηςεθ ρευπαρβ ἄτα ἴο ἃ αἰ ορταρην ἴῃ τμ6 Ηςρτον οἴ, ΤΠ ΧΧ (Α) οὗ [ᾶρεϑ χὶ. 34 : αὕτη μονο- τ. ΕΝ τὐλ ἐλ εν ἃηᾶ ΠΣ 8πα ΨῸϊς. οἱ θεη. χχὶϊ. 2, 12, 16. Βαϊ Πετε ς αἱ βανα “τῆν ἢγβι- θοσῃ βοὴ (νετ. 11), δηὰ δάὰ 
ΙΚῈ 1,δἵ. φηέοηι αἰζε χερί) “ ννἤοτα μου Παβὶ Ἰονεα ᾽, νυν ἢ δα αὶ Ω Ν" Ϊ νι ἀπετορτάρι οὐ οισωφ ἔν τρλ τιμαὶ ᾿ ΔααΙΠΙΟΠ ΤηᾶῪ 5Ὸ ὈδοΚ ἴο εη. χχὶϊ. 2, οὐ ἴο ἼἼ. 71) (16 ναγίδηϊ 

οἰτεβ. 50 ΟἿκ., 54π|. Κεσϑβ., υχ Χ ἴῃ αεη. χχὶϊ. 17, ἤθε Μαβ5. ἀπ ϑ8ηι. μαννα ραίε 
16. ὅο ἴῃ Ρεδοθ: 1 ὅδῃη). ἱ. 17. 

ΧΙΧ, 2. Κεδά " βεοοηδ᾽ (ογ “τηϊγά 5, ΤῊΪβ σμαρίου α565 τηυςἢ οὗ αδη. ΧΧΠΙ, Χχν. 
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ΠΠΙΠΕΒΘΟΙΚ ΘΕ.  ΒΙΕΕΕΒ ΘΙ 2555 

3 οἵ {15 }101166 1πΠ6 ἄδν8 οὗ {πε [1{|{6 οἵ ϑαιδὴῆ ννείε δοσοπῃρ 5664, δηα 5π6 αἰεά ἰη ΗἩερήοη. Δηά 
ΑΡγαμδγη ννεηξ ἴο ποι Γη ον ΕΓ ΠΕαΓ ἀπα θυ ΠΕΥ, δη4 ννε {γε Πἰπὶ [ἴο 5667 {{ ἰδ ϑρί δ ναῦς ρδεϊεπέ 
δῃα Πα ψεγε ποῖ ἱπαά!ρηδηΐ ἴῃ ἴΠ6 ννοι5 οὗ ἢϊ5 πηουίῃ ; δηα Πα ννὰβ ἰουπά Ῥδίοηΐ τη 1ἢΠ15, ἀπ ννᾶ5 ποῖ 

4 αἰβίαγρεα. ἘὸῸΓγ ἴῃ ραίΐεηοα οἵ βρίγις μῈ σοηνεγϑεα ἢ {πὸ Ομ] ἄγε οὐ Η δίῃ, ἰο [πε ἱπίθπξ: πα 1ῃδν 
5 5814 σῖνε Πἰπὶ ἃ ρἷδος ἴῃ ψ ΠΟ ἢ ἴο Ῥὰγν ΠΙ5 ἀθαά. Απάᾶ {πε Γογὰ σάνε ΠΪπΠῚ σύάςα Ὀεΐογε 411] ννῆο 
588 7 Πΐπη, ἀπ Πα Ῥεβοιρῃξ ἴῃ σϑη!]εηαθθ5 {Π6 5οη5 οἵ Ἠδίῃ, δηὰ {παν σανε Πΐπι πο απ οἵ {π6 ἄοιθ]6 

6 ςᾶνε ονεῖ ἀρδίηβί Μδτγηγε, ῃδὶ 15 Ἡ θθτοη, ἴου ἔοιιγ Ὠηα γα ρίθοαϑ οἵ 5ῖνευ. Απα {πεν Ῥεβοιρῇε ΠΙΠῚ, 
βαγίηρ, δε 5841] σῖνε 1 ἴο {πες ἔογ ποίῃίπρ ; θὰ ΠῈ υνου]α ποῖ ἴαῖκε ἴξ ἔγοπι {πεὶγ παπᾶς ἔοσγ ποιῃίηρ, 
ἴογ ἢ σᾶνε {πε ργίςς οἵ {πε ρίαςε, [πΠ6 πλοπαν ἴῃ {μ]], αηα ἢς θοννεα ἄοννῃ Ὀεΐογε {Ππεπὶ ἐννίςθ, απ δου 

ἡ 115 με θυτγίεα 15 ἀδδά [ἢ {Π6 ἀοαθ]Ὲ οσανθ. ἊΑπα 4]] {πε ἄδνϑ οἵ {πε {πὸ οὐ ϑαιδῇ ννεῦε οπα πυιπάγεά 
Δη4 {ννεηΐν-ϑαενεη γΘαΓ5, [Πδΐ 15, ἔννο 110 116 65 ἀπα [ουγ γεακβ ἀπ οπα γεαῦ: {Πε56 διὰ {πε ἄδγ5 οἵ [ῃς 

8 γεαῖβ οἵ {πε [Π{6 οἵ ϑαύαῆ. ΤῊ5 15 1Π6 [Θπτἢ ἔγῖα] νυ μαγανν ἢ ΔΑ Όταἤατη ννᾶ5 ἰγι θα, πα ἢῈ νναϑ Γου μά 
9 [ΑἸ {Π{π], ραιεηΐ ἴῃ βρίγιι. Απα Πε 5414 ποΐ ἃ βίηρ]ε ννογὰ τεσδγάϊηρσ {ΠῸ τππιουγ ἴῃ {πε ἰαπα πον {παῖ 
(οά Παά 5414 {παῖ Ης νοι]α βῖνε 1 ἴο Π]πΊ δπα ἴο ἢϊ5 5664 αἴζεγ ἢϊπι, ἀπ Πα θεσρεά ἃ ρίαοε πεσε ἴο 
θυγν ᾿ἷ5. ἀ6δα ; ον ἢε νναὰβ ἰοιιηα [4 {{ΠΠ|], ἀπ6] ννὰ5 γεοογάθα οἡ {Π6 Πδανεη]ν ἰα ]εῖβ ἂ5 {πε {τἰ6πα οὗ 

το αοα. Απα [!1η {πε ἰουγίἢ νεαγ πεύεοῦ ἢ ἴοοκ ἃ να ἴοσ ἢϊ5 8οηὴ ἴϑαδς δῃα ΠΟΥ Ππαπὶθ ννγαὰ5 ΒΘΌδοοδ 
[1Πε ἀδιρῃίογ οἵ Βεΐμαεὶ, {πε 5οη οἵ Νῆον, {ΠῈ Ὀγοίπεγ οὐ ΑἸ Ῥγαῆδγη] {Πα ϑἰϑίθσ οὔ 1ἀΡδη εἰπὰ ἄδπρβέογ 
οἵ Βεοίμποι; απ Βοίμαβὶ ννα5 {πΠῈῸ 5οη οἵ Μέϊςδ, νῆο ννὰ5 {πε νυἱίε οἵ Νῆοσ, (ῃς θγοίμοῦ οἵ ΑΡγδμδπη. 

τι Απα ΑΡταπδπὴ ἴοοῖκ ἴο ΠΙπΊ5ε][ ἃ {πἰγὰ να, ἀπ Ποὺ πᾶπηα ννὰ5. Καὶ εἴυγαῃ, ἔτοπὶ ἀπιοηρ {πε ἀδαρπέογβ 
οἵ Π15 Ποιιβεμο]α βεγνδηΐβ, ἴον Ηαραγ δα ας Ὀείοτε ϑαύδῆ. ᾿Ἀπᾶ 5ῃηε Ῥαγε ἢΠἰΠΊ δἱχ 50ῃ58, ΖΙ ΠΊΓΆΠῚ, 

12 8Δη64 ᾿οκβῆδη, δὰ Μεάδη, δηὰ Μιάΐδη, ἀηα [βῆ δ, δηὰ 5 Ππδῃ, ἴπ ἔπ ἔννο ννεεῖκα οὐ γεαῖβ. Απά ἴῃ 
13 ἴΠ6 ϑἰχίῃ νεεκ, ἴῃ {πε βεοοπα γεαῦ {πεγεοΐ, Ἀεθεσοα Ρᾶῖα ἴο ἴϑαας ἔψο 5οηδβ, ἰᾶσορ δῃὰ Εδαιι, δηά 

]ΆςοὉ ννα58 ἃ 5πιοοίῃ δπᾶ πρχρῃϊ τηδη, ἀπα Εϑαιϊι ννὰ5 ἤδιςε, ἃ πηδῃ οἵ ἴῃς ἢεϊά, ἀπὰ Παίΐγν, αμα [ἅς Ὸ Ὁ 
τ4 ἀνε ἴῃ ἰεπί5. Απά {Πε γοιῖῃϑ σζενν, ἀπ [ᾶοοὸρ ἰδαγηςα ἴο νυυῖῖα ; ας Εδβαι αἰά ποῖ ἰεαίη, ἴον. με 
15 νγ»ὰ5 ἃ πδῃ οἵ [ῃς Πεϊά δηὰ ἃ πιιηΐοσ, ἀπα ἢ ἰεαῦηΐ νναῖ, δηα 411] 15 ἀξεάβ ννεῖε ἤειςαε. Απᾶ ΑΡΎαἤδπη 
τό ἰΙονε Ϊδςοοῦ, Ρυΐΐ ἴϑαᾶς ἰονεά Εδαι. Απᾶ Αγαγ βὰν πε ἀεεάς οἵ ἔδϑαιι,, απ ἢς Κηεν {πδΐ ἴῃ 

7αςοῦ 5Ποι]α Πἰ5 πᾶπ1ε δηα βεε Βὲε οδὶ]β ; δηά Πα ᾿8]|16 4 'λβρεοοα δηα σανε σοπηπηαηάπηεηξ τερσαγάϊησ 
τη [ᾶςο0}0, ἴογ ἢε Κπενν {Παΐ 516 (ἴοο) ἰονεα [8οο πλιιοἢ ποῖα ἔπδη Εδαι. Απά ἢδ δἰ ππίο Πεγ: 

Μν ἀδιυρπίεσ, νναΐοῃ ονεῦ ΠΊν 501) [8000, 
Ἐὸγ ἢε 5141} θὲ ἴῃ πὶν ϑίεδα οἡ {πε βαγίῃ, 
Απά ἴον ἃ Ὀ]εβϑίησ ἴῃ 1ἢς πιϊαϑὲ οἵ ἔπε οἢ!Π] ἄγε οὗ πιεῃ, 
Απά ίογ {ππ ρίογυν οἵ {ΠῈ ννῇοϊε βεεὰ οἵ 5Πεπη.. 

ὃ ΒῸΓ 1 Κηον πὲ {πε Τιογὰ νν1}] οἤοοβα ἢΪπὶ ἴο Ὀ6 ἃ ρεξορὶε ἴογ ροββθββίοη πο ἨΪπ156][, ἀρονε 4]]} 
19 ΡΕΟρΡΙε5 {παῖ γε προη {πε ίδοα οὗ πε εατίῃ. πα Ρεῇῃο]ά, [ϑαδς τὴν 5οῇ ἰονεβ ἔϑαιι γῆογα ἔπδη [δ ςο, 

Ρυΐ 1-5ε6 {παῖ ποι ἔσταν Ἰονεϑὲ [δοοῦ. 

20 «Ααὰ 5111 [αγποῦ το τὴν Κιπάπι655 ἴο ἢ]ΠΊ, 
Απὰά Ιεΐ {πῖπε εγεϑ- θα προι Πἰπι ἴῃ ἴονε ; 
Εὸγ εξ 5148]}] θεὲ ἃ Ὀ]εβϑίησ ππΐο τι5 οη 1Π6 βαγίῃ ἔγοπὶ Πεηοείογι ἢ ππίο 41}} σεηεγαίίοηβ οὗ με βαγίῃ. 

21 [εἴ τῃν Παηάβ ες βἰγοῃρ 
Απά ἰεΐ τὴν Ππεατί γε]οῖςα ἴῃ ἀν σοη [4.00 ; 
Εὸγ 1 Πᾶνε ἰονεα Πίπι δι θεγομπα 41] τὴν 50η58. 

Ηςε 5}4}1 θῈ Ὀ]εβϑθά ἴογ Ἔνοΐ, 
Απὰά ἢΪ5 βεθα 5411 611] {πῸὸ ννῇοϊε εαγίῃ. 

22 [Ἶίᾳ πιδῇ σδῇ ΠΕΠΊΡΕ.Γ {πε ϑαηά οὗ {πε δβαγίῃ, 
Η!5 664 450 514}1 θ6 ποτε. 

23 ΑΠπά 411] {πε Ὀ]εβϑίπρβ νν μουν [Πς6 Τιοτὰ Ππαΐῖῃ Ὀ]εββεα πηε ἀπά μὴν 5εεα 5841] θεϊοηρ ἴἰο [δοοῦ δηα 
24 Ὦ15 5664 αἷνγαν. ἀπά [ἢ ἢΐβ βεεὰ 514}] πῇ πᾶτης θὲ δ] ββεά, δπα 1πῸ πᾶπιε οὗ τῇ ἰδέ μογϑ, 5 μεπὶ, δηά 

5. ἀοιθ]ε οανε: δ5 .ΧΧ. 
ἴουγ πυπάγαᾶ : δ5 1 δίῃ ἢ ΕἸ. σῖνεβ 40. 

9. ἔγϊεπᾶ οἵ σοᾶ: οἴ. χχχ. 20 δηά χχίν. 15 : [ϑ8. χ]Ἱ. ὃ; 2 (τσ. χχ. 7; Πδῃ. 11]. 35. (ΧΧ) ; 7Ατη685 11. 23; (Ἰεη,. 
ἘοΠ,. Χ. 1, Χν]]. 2; Τατρ.-[ ἐσ. οῃ αεη. χνἢ]. 17 ἀηα ΡΉΙΟ, 222 «Θοὐγἠοίαε 11. 

10. ἀδιιρῃΐεγ.... Βείμεεϊ, εὐηθη δα ν] ἢ ΠΕΙρ οὗ 1 Ατἰη. . 
611. ἀδυρπίογβ : [(κἴ.; ΕΗ. μὰ5. “βοηβ᾽. Αὐΐμου Ἐχρ]αΐηβ ΨΥ ΑΡγαματη αἀϊά ποῖ ἴακε Ἡδραὺ Ὀᾶςῖκ. [Αἴθσ νιῈνν 
Ἰάεπεῆεα δρὰγ ἀπά Κείμγαῃ. (, ]Ἔγοπηθ, Ὁσαφοί. ᾿εόζ. ἴῃ Θαη. χχν. α ; Βθαγ, ζΖδόογ «4 ὀγαλαλι5, 83--ι.98. 
ἜΣ παρ ἐλ ἴο Ἰαῖεσ [ενν]5λ ἰγδαϊτοη ΑΡταμδιι ἀϊά ποῖ ᾿νε ἴο βεὲ Εϑαι᾽β βίη; Ρ5.- Ἰ οὴ. οἡ ὅεη. χχν. 9; Βεγσ. 

τ ΌΡᾶ 63. . 
18. ρμοδβόξβίοῃ. 866 χνὶ]. 18: Πεαυΐ. νὶ]. 6. 

ῬΘΟΡΙΕ5 τεβίογεα ἴσοι 1,δἴ]η. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙΠῈΕΕ5 19 24---20. ὃ 

25. Νοαὶν, απὰ Εποςῖ, απ Μδμαὶαὶοὶ, απὰ Ἐποβ, ἀπά ϑεῖῃ, αηὰ Αάδη. Απά {πΠεβε 504} 86να 

Το ἰὰν τῆς (ουπαάαιίοηβ οἵ ἴῃς πεανβῃ, 
Απὰ ἴο βἰγοηρσίμδϑη {ΠῸ δαυῖῃ, 
Απὰ ἴο τεπενν 411 {Π6 1υιπηῖ παυῖαϑ ΜΠ οἢ ἀια ἴπ ἴΠ6 βγπηδιηδηΐῖ. ; 

26 Απα ἢεὸ οδ] θα Τάοοῦ Βείοτα {ΠῸ Ἔγεβ οἵ Κδρεσοα ἢἰ5 πιοΐμεγ, δηα Κϑϑεά ἢΪΠΊ, Δηα Ὀ]Θοϑεα Πίπι, απὰ 

2) δαϊά : " ]Ά 00, τὴν Βεϊονοά 8οῃ, ν᾿ Ποπὶ τΥ 508] Ἰονείῃ, τηὰν (ἀοά Ὀ]655 ἴπες ἔγοπι ἀθονε {Π6 Πτπιαπηοηΐ, 

απὰ πιὰν Ηδς ρσῖνε 1ἢες 411 τῆς Ὀ] εϑδίπρϑ ὑνβογον ἢ Ης Ὀ]οσβεὰ Αἀδπὶ, ἀπά Εποοῦ, ἀπὰ Νοδῇ, ἀπά 
ΘΠ επὶ; απὰ 8}} τῆς τῃΐηρσϑ οὗ υνῃῖοἢῃ Ηδ το] της, ἀῃα 411} 1ῃς {πίπρϑ ν μῖοῃ Ηδ ῥγοπηῖβεα ἴο σίνε πῆς, 
πιᾶν ἢ σαιβα ἴο οἴθανε ἴο {Πεὸ ἀπα ἴο τῃν βεεά ἴοι Ἄνα, δοσογάϊηρ ἴο ἴπῈ ἀαγϑ οἵ ἤδανεὴ ἄρονε {πε 

28 δαυσῖῃ, Απὰ τῆς ορ  τἰῖ5. οὔ Μαϑβίδπγᾶ 5Π4}} ποῖ στὰ]α ονεῖ τῃ6ε οὐ ονεῖ [ΠΥ 5668 ἴο ἴπγη {Π66 ἴτοπὶ {πε 
20 Τιοτὰ, ννῆο 15 ἴῃν αοά ΠΌΠπι Πεποαίοσί ἢ [ογ ενοῖ. Απα τῆᾶν {πε Τογὰ ἀοά ὈΕ ἃ ἰδίμογ ἴο ἴπεε ἂδπά 
30 ποῖ 1ῃς ἢγοῖ- θογη 5οη, δπὰ ἴο ἴΠ6 ρεορὶα αἰνναν. (ο ἴῃ ρεᾶςε, πην 50η. Απα {πεν Ροῖῇ ννεηΐ ἰογίῃ 
31 Τορεῖποῦ ἔγοπὶ ΑΌγαμαση. Απα Κδθεοοα ἰονεα [δοο, ΜῈ 411 Ποῦ πεατΐ ἀπα ψ ἢ 411 που 50], ναῦν 
τ ἢ πούς ἴπδη δας ; θυ [ϑαδς ἰΙονεα Ελϑαιι πλιοἢ τηοσα ἤδη [δςοοὈ. 

“ῤγαλαρι ααἰηιογιῖςἦες ἡϊς σογια για ἀϊς δογιδ᾽ δογὶδ 10 τῦογα χιρἠφοτίδηι55, οὖδϑγσ «17, ο7ε711625 1071, αἸιαἷ 
γε γαΐνι ἡγοῦ γηιῤηγῆΐν ατιαἱ ταοίαίγγ, 1--τιο. Ζ)1δηη5δος ἐδεηλι τοῖίδ ογίσ, τι. ΖευοίίἼρ- ῥίαεος οΓῇ 
ἠλε 7ολημαρίίος ατιαἱ 7 ἐλε 5σογις οΥ Καὶ εἰμζαλ, ι5--τ4. ((ἢ. ϑῃ. χχν. 5-6.) 

20. Απὰίπ ἴδε [οτῖν -ϑεοοπά 10 1166, ἴῃ {πε ἤἢτϑί γϑαῦ οἵ 1πῈ 7ϑενεηῖῃ 7 ννεεκ, ΑἸ γαἤδτη ο4]]εἀ 15ΠΠΊ8ε], 2052 
2 δῃηα Π5 ἵν εἶνε 5οη5, αηα ἴϑαᾶς δης ἢΪ5 ἔννο 50η8, Δη4 1Πε 81Χ 50η5 οἵ Κι αίυγβῃ, ἀπά ἐπεὶ θοη58. Απὰά ἢε (ῦ 20 
ΠοΟΠΊΠ] Πα 64 {Π6πὶ {παῖ ἔμεν σπου] οὔβεῖνε {πε νὰν οὗ {πε 1ογὰ ; {παὶ πεν 5Ποι ἃ ννοῦκ τὶρῃΐεδοιιβ- α.Μ. 
Π655, ἀηα ἴονα βοῇ ἢἰ5 πεῖίσῃροιιτ, αηα αοΐ οἡ {15 πιαπηξι ἀπιοηρϑβί 411] τηθῃ ; δὲ {πεν 5Ποι]α ἐδοῇ 

3 50 νναὶκ ν ἢ τεσαγα ἴο {Πεπὶ 85 ἴο ὅο 1πάρστηεξηΐ δηα τρῃίθοιβηθϑθθ οἡ ἴπ6 εἀγίῃ. παῖ {Πὰν 5Που]α 
οἰτοὰ πΊοῖβε {ΠΕ 1Γ 50η5, ἀσοογαϊηρ ἴο {πε σονεπδηΐ ἡνΏοἢ Ηδ δα πιδάβ ν] ἢ {Πεπ᾿, ἀπά ποίΐ ἀενίαίε ἴο {Π6 
τῖσμς Παηα οὐ {πε ἰοίς οἵ 411} {πεῈ ραῖῃϑ ννῃίοῃ {πε Τιογὰ πα σοτπηπιαπαεα 15; δΔη6α {πδΐ νὰ 5ῃοια Κεερ 
ΟἸΙΓΒΟΪν 65 [το πὴ 81} (ογηϊσαϊτίοη πα τπποϊθαηηα55, [4Π4 ταποιησα ἔτοπῇ ἀπηοηρϑί τ15 41] [ογηϊσαίίοη δηά 

4 ὉΠΟ]ΘΔΠη655,. Απὰ ἴΓ δὴν νοπΊδη οὐ παῖ σοπητγηϊξ (οτηϊσαίίοη ἀπηοηρδί γοῖ, θαγη πεῖ ΜΠ ἢτα, 
Δη4 ἰεΐ {Π6πὶ ποῖ σοηηγϊξ ἐογηϊσαίὶοη νυ] ΠΟΥ αἰζεγ {Πεὶγ ον ὲ5 ἀπα {Πεῖγ Πδατξ ; ἀπαὰ ἰδὲ ἐπε πὶ ποΐ ἴα κα 
ἴο {Πα πηβοῖνεβ νῖνα5 γοπὶ {πε ἀδισῃίειβ οἵ (δηδδηῃ ; ἰοῦ ἴῃς βεβεα οἵ (δηδαδη νν}}} θὲ τοοϊβα ουΐ οὗ 

5 1Π6 ἰαηπά. Απᾶ Πα το] {πεπὶ οὗ {πῸ Ἰπαᾶσπιεηΐ οἵ [Πς σίδηΐβ, ἀπα {ΠεῈ Ἰπᾶάρτηεηΐξ οὔ 1Πε ϑοαοπηϊία5, 
ον παν μδα Ῥεεη Ἰπάρσεα οἡ δοςοιηΐ οἵ {πεῖν νυ ἸοἸςε πο55, ἀπά Πα ἀϊδα οη δοςοιηΐ οὗ {πεῖν ἰογηϊ- 
οαίίοη, 4Πα ΠΟ] αΠη6855, ἀπα πηαΐια] σογταρίίοη ΓὨγοιΡἢ ἰογηϊσαίίοηῃ. 

6 “Απὸ σιαγα νουγβεῖνοβ ἔτοπὶ 41] [ογηἰσαίίοη ἀηα πΠΟ] ΘΔ ΠΠ 6585, 
Δμα [τη] 81] ρο]]υξίοη οἵἨ βίη, 

1,εβϑῖ γε πηλκα ΟἿἹΓ ΠΑΙΊ6 ἃ οἰιΎ56, 
Απά γοιγ νΠμοΪς [6 ἃ ἢἰβϑίηρ, 

ΑΠα Δἃ}} γοιιγ 580η5 ἴο Ὀς ἀδβίτονε ὃγ {Πε βνοσά, 
Αηὰ γε Ῥεοοπῆα δοοιγβεα {κα Θοάοχη, 
ΑΠπα Δ]] νοι γεπιηδηΐ ἃ5 ἴπε 5οηβ οὗ (οπηογίαῃ. 

1 11πιρίοτο γοιι, πη ν 50η5, ἰονε {πε (σοά οὗ Πεάνϑῃ, 
ΑΔ οἰδανε γὲ ἴο 411 Ηἰ5 σοπητηδπαπηοηΐϑ. 

Απα νναὶκ ποῖ αἰζεγ πεῖν ἰ4ο]95, απα αἴον {πεῖγ ἘΠΟΙΘΑΠΏ65565, 
δ. ΑΠπάὰ πιᾶκο ποῖ ἴοι γουγβεῖνεβ πο] θη οὐ στάνϑῃ σοάβ; 

Εὸγ {πεν αγα νδηϊΐυ, 
Ἀπὰ τΠογα 5. πῸ δρίτῖξ ἴῃ ἐπειη; 

Εογ πον ἀγα ὑνοτῖκς οὔ (πηεη᾽ 5) μαπάϑ, 
ΑΠα 811 ννῆο γιιδὲ ἴῃ {Π6 ΠῚ, {γιιβέ ἴῃ ποίϊῃίησ. 

24. [51 οὗ “σὶρ ῖθοιβ ραιταγοῃβ᾽. ἉΝῊΥ 5 Μειμιβθίδῃ οπαϊτοα απὰ Αά ἀἩᾳκ ἱ ὃ ἴηὶ Δ Όους Αἄδηὶ νατὶοὰ. Εταθίη 18 ὁ Πο]ὰ Ηἰπη ἃ βαϊηῖ. ϑδῃῇ. 38 ὁ "ΠΝ Αὐμδίεῦ δ ΡΩΝ: ΚΑΡΙΡ ὨΡΗ το ΩΝ ἢ 25. (Οἱ, 158. 11. 16: 
28. (ἔ, χν. 31-2. 

ΧΧ, ΄. Κεδὰ "ϑίχιῃ ᾽ (οὺ " βενβηῆῖῃ ᾽, 
ἔνεϊνε 5οῃβ: ὅδη. Χχν. 13-15. 
Ξαδ' ὃ (' ννὰτ ᾽) ἐπχθπάεὰ ἰὸ σαδ᾽ ὅ (( τηθῃ ᾽). 

. ΓΕ Χ], 25. ΤῊΪ5 Ρα πῃ πηθηΐ ννὰϑ5 τοϑιτοίθα ἴὸ 
ΠΊΘΚΕ ΟὟΓ ΠΕΠῚ6 ἃ οἰιΓβε, απὰ 

, θευϊ, χχνῖϊ, 15; Ἐχοά. χχ. ς. 

᾿ ΡτΙοϑίϑ᾽ ἀδυρζοΥβ ἴῃ [νον. χχ. τὸ; δαϊ. χχὶϊ. 33; ΕΖεκ. χνὶ, 40. 
γουΓ νγΠΟ]ς 1ἰξς ἃ Πίββίηρ : θαβεὰ οῃ 188. ἰχν. 1ς ; ]6γ. χχίχ. 18; 1 Επ᾿ ν. 6 συ 
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ΤΉ ΒΟΘΚΤΟΣ ΠΟΒΙΞΕΈΒ 20, 65:-9]. ὃ 

9 ὅεῖνε {Πεπὶ ποῖ, ΠΟΥ νΟΥΒ ΠΡ {Π6Π|, 
Βυΐ 5εγνε γε {Π6 πιοϑβὲ Πίρῃ (οὐ, δηα ννουϑῃΐρ Ηἰπὶ σοπείμμα!]ν : 

Απά Πορε ἰοῦ Ηἰ5 σοπηΐθηδηςσα αἰννανϑ8, 
Απα ψνοσκ ὑρτὶρῃϊηεϑβ Δπ6 τἰσμίθοιιϑηεβϑ θείοτε Η ΠῚ, 

ΤΠαὶ Ηδξ τῆᾶνὺ Πᾶνα ρ᾽θαβαγα ἴῃ γοῖι Πα σγαηΐ γοιῖ Ηἰβ5 πιείον, 
| Απά 56πη6 γαίῃ Προη νοι ᾿πούπίηρ᾽ Δη6 ἐνεηίΐηρ, 

Απα Ὀ]ς65 411 γοιιγ ννοῦζϑ  ΠΙοἢ γε πᾶνε ννγοισηξ ἀροη {ΠπῸ βαγίῃ, 
Απα ὈΪε55 ἐν Ὀτεδα δηα τῆν νυνδίεσ, 

Απα Ὀ]655 ἴῃς ἔταϊ οἵ ἴῃ ννοπὴρ ἀπα {πε {πι|ξ οὗ τῃν ἰδηά, 
Απα {Π6 Βεγάβ οὗ ἴῃνν σδίε]α, ἀηα4 {πε ἤοςοϊβ οἵ ἴῃ γν 5ῇεερ. 

Ιο Απά γε Μ1] Ρε ἰού ἃ Ὀ]θϑϑίηρ οἡ ἴῃς βατίῃ, 
Απα 81}} παίίοπϑ οἵ {πε βαγίῃ νν}}} ἀαϑῖγα νοι, 

Απά Ὀ]655 γοῦγ 50η5 ἰῇ ΓΊΥ ὨΔΠΊΘ, 
ΤΠαῖ {Πὰν πιᾶν θὲ ὈΪε556 4 ἃ5 1 δηλ. 

11: Απάᾶπε ρσἄνε ἴο ϑῃπηδεὶ δηα ἴο ἢ15 5δοῆϑβ, δῃη4 ἴο {ἢες 50η5 οἵ Κείυνδῃ, οἰ5, ἀπ βοηΐ {Π6Π} ἀνναν 
12 ἔγοπ [588ς 5 50, ἃῃη4 Πα σάνε βνεγυίπίηρ ἴο Ι5ϑ8ᾶς 5 ϑδοη. Απαᾶ 15 πι86ὶ δῃηα ἢΪβ5 50η5, πα {πὴ 

' 80η5 οὗ Ἰζείυγδῃ δηα ἘΠεῖγ 50η5, ννθηΐ τοσεῖποι δηα ἄννεὶξ ἔγοπι Ραύδη ἴο {πε επίογίηρ ἴῃ οἵ Βαρυίοη 1ἢ 
, 18 411 τ1Πε Ιαπα νης 15 τονναγ 5 ἴῃς Εδϑβί ἰδοίησ {6 ἀδθβογί. Απαᾶ {πεϑὲ πλϊηρ]εα ἢ ααο οἴπεῖ, ἀπ 

{Π6Ὶ1 ΠΔΠῚΘ νναὰ5 οδ᾽ δα Αταρ5, αηὰ [5 πηδο 65. 

Αὐγαλα»ε)ς ἰαδέ τυογεἰς το Ἴδαας γεραγαίη Ἰαρἑαΐίγγ, {χε φαΐίγιο ο7 ὀἱοοί, ἐλ 7272 97) ϑαγίοτις σας, γος 

αὔΑ {δε τι56 ογ σαἰΐ, τ τι. Αο γεσαγαζηο 116 τυοοαῖς το ὧδ τιδεαὶ 1γι σαογίγεο ἀπε 116 εἰμεν ο7 τυαςη- 
2710 ὁεγογε σασγίμεο αηαὶ 977 εουθγ 170. δίοοα! οἴς., 12--25. 

2] , Αμά ἴῃ [Πα ϑἰχίῃ γεαγ οὗ ἴῃς 5ενοηῖῃ  ννεεῖὶς οὐ {μ|5. 1010 11εῈ ΑΡγαματὰ οδ]]ο ἃ Ισαδο ἢΪ5 50η, δη 2057 
οοτηπηαη 64 Ηἰπὶ: βαγίησ, “1 ἀπ Ῥεοοπηε ο]4, ἀπά πον ποῖ [ῃς ἀδγ οὗ πὴν ἀθαίῃ, αἀπα ἃπὶ [1}] οὔ πιν' (ἢ 2οδο) 

2 ἄαγβ. Απᾶ Ῥεδμοϊά, 1 δὴ ομε πυιπάτεα δηα βενεπίν-νε γεαῖβ οἷα, ἀπ {Πγουρ οι 811 {πε ἀαν8 οἵ τὴν ΔΝ. 

Ππ|{πῚ1 Πᾶνε γοπηεπηρεγεα 1πῸ 1 οτγά, ἀπά βουρῃς ν ἢ 411 πὶν Ποϑατὶ ἴο ἀο Ηἰ5 ν1}}, ἀπά ἴο ννδὶ]ς ἀρτίρ Εν 
3 ἴῃ 411 Ηἰβ νναγβ8. ΜΥ 501] μ85 βαϊβά ἰ4οἱβ, ζ(α πα 1 πᾶνε ἀεϑρίβεά {ποβὲ {Ππαΐ βεινεα {Πεπ|, ἀπ 1 Βᾶνα 

4 δίνεη τὴν Πεατγὶ πα βρί γι) ἐπὶ 1 ταῖσῃς οὔβοεύνε το ἀο 1ῃς νν}}} οἵ Ηἱπὶ ννῆο ογεαῖεα πὲ. ΕῸΓγ Ης 15 

πε Ἰἰνίησ αοά, ἀηα Ης ἰ5 ΠοΙν ἀπά {1 Π{{], ἀμ Ηδ ἰ5 τἱρμίθοιιβ θεγοπα 11, αῃὰ ἴΠπούο 15 νι Ἡ [πὶ 
ΠΟ δοσερίϊηρ οἵ (πιεη᾽ 5) Ῥείϑοῃϑ δπ4 ῃοὸ δοςερίίηρ οἵ σ᾽ 5 ; ἴογ αοά 15 τἱρῃίεοιιβ, ἀπά Ἐχϑοιίεῖῃ 1πα6- 

5 Ππηδπΐ ἢ 8]1 ἴποϑε ν᾽ ῆο ἐγαηβρυοϑα Η 5 σοπηπηθηαπηεηΐβ δηα ἀοβρίδε ΗΪ5 οονεηαηῖ. πα 60 ἴποιι, ΠΥ 
500, Οὔβεγνε Ηἰ5 σοτητηαπαπιεηῖβ ἀπά Ηἰβ5 ογάϊπαηοεθ ἀπά Ηΐβ5 Ἰπάρηγεηΐβ, πα να ]κ ποΐῖ αἴτει {πε 

6 Δοπιϊπαίίοηβ δηὰ αἴτογ πὸ στγάνεη ἱπιᾶροβ πα δἴζον {ΠῈ πιοϊΐθη ἱπηασοβ. Απά δαΐ πὸ Β]οοά δἵ 41] οἵ 

Ἵ Δῃϊτη8]5 οὐ σδίε]α, οὐ οὗ δὴν Ὀἰγαὰ νυ ῃίοἢ ἢἤϊεβ ἰπ τῃῈ ἤθανεη. Απά [1Γ τποῖι ἀοϑβῖ δἷαν ἃ νἱοίίπη ἃ5 δῃ 

ΘοσΕρίΔὉ]ς ρεᾶςε οἤεγίηρ, βὰν γε ἰξ, αῃαὰ ροὺγ οἷξιιίΐ5 Ὀ]οοά τροη ἴῃς αἰΐαι, απὰ 411 της ἰαϊ οἵ τῇς 

οἴετγίηρ οὔ οη 1πεῈ αΐαι νὰ ἔπε ἤουν απηὰ {πε τηθαΐ οἥεσγίηρ πιληρ]εα νν ἢ Οἱ], νν ἢ 115 ἀσηκ 

οἴεσίηρ---οὔευ {Πεπὶ 411 τοσεῖμοι οα τἢε αἰΐαν οἵ θατγηΐ οἤεγίηρ ; [ἴ 5. ἃ ϑινεεῖ βανοῦγ Βείογε {πε οτα. 
8 Απά τῃου νη ον ἴῃς [αΐ οὔ {πε βαοτγίῆςε οἵ πδηκ οἤδγίηρϑ οα πε ἤτε νοι ἰ5 ρου ἴῃς αἰζαι, ἀπά 

πε αι νυ ί ἢ ἰ5. οα ἴῃς ΒΕΙν, ἀπ 411 τπς ἔδξ οα 1πῸ ἰηννατάβ ἀπά {πε ἔννο Κιάπεγϑ, πα 811 [Π6 (αὶ {παῖ 

9. μανε ρίβαβυγε ἴῃ. Βοδὰ αμσαξ ἴον αγίραξ ἴθι 1,αἰῖη. ὙῊΕ Ὀ]αβδίηρϑ ἅτὰ ποβα οἵ 1)εμῖ. υἱ]. 13» ΧΧνΠ]. ὃ, Εχοα. 
ΧΧΙΙΙ. 25. 

τοῦ (εἰ (6 η-: ΣΙ 2. 
13. 1 δἰϊη “ εἰανε ἴο ἴπ6 Αὐαθ5, αῃὰ (ΠΕ Ὺ 416) [51 η18 6 }1{65, ἴ0 1Π15 ἀδν᾿. 

ΧΧΙ. ὙΠαβε ἀγίηρ' σοιητηδηα5 οἵ ΑΡγαμδῖα θοαὶ 186 τἰτι] οἴ βδουιῆςε οσοιγ 4150 ἴῃ Ταϑί. [ον]. χη νΉθγθ, μοινανθυ, {ΠῸῪ 

16 ραΐ ἰπῖο {μῈ τπποιῃ οὗ [5σᾶας. Βοίἢ δςοοιηΐβ σΟΠῚ6 ἔγοπι ἃ ΠΟΠΙΠΊΟΠ 5066, ἃ5 Πᾶ5 Ὀ6 θη τηδάα Οἰθαγ ἔτοπὶ ἴῃ 6 τεοεπί 

ἀἰβεονετῦ οὗ τἴμ6 Αταπιαὶς δῃμα Οτεεὶς Εταρπιθηίβ τοϊαϊτίηρ ἴο ον, ὙΠεβε ἀδαΐ ψΊ[Π, ἀπλοηρ Οἵ Ποῖ μη 5, ἵπΠς ἀνοϊάδποα 

οὗ Τογηϊοδίίοη (Ε͵αΡ.» νϑῖβεβ 16, 17 -- Τ᾿ ἴνονὶ ἰχ. 9, ποῖ δχρι ον ἴῃ [8}.}, ΔΟΙατΙοη5 οὗ 1Π6 βδοσγιβοϊηρ ρυϊεϑὲ (19-21, 26. 

53-4 -- 1.]1.. ἴχ. τι, [00. χχὶ. 16), ννοτάβ ἴο θςῈ υιϑεὰ ἴῃ βδογίῆςε (23-4 -Ξ- 1. 1.. ἴχ. 12, 10. χχὶ. 12) δη4 βδιτηρ᾽ τ 6 βϑαογιῆςος 

(26, 29, 37-40 -- Τ. 1,. ἴχ. 14, 100. χχί. 11). ὙΠΕΓα 5 ἃ τείεγεηςσα θβῸΚ ἴο ΑΡγαμαπι ἴῃ Τ. [,Ἐν]. ΙΧ. 12 ἈΠῸ Εταρ. 22, 

50; 57: 
1. ΕοΥ “ϑενβηῖῃ  τεδά " βϑίχί ἢ", 1. 6. 2ΖΟ50 Α. Μ. 
1κπὶ... ἄδαΐῃ. [ϑ9δδς᾽5 ννογάβ ἴο Εϑαι ἴῃ ξηῃ. χχν]]. 2. 

3. {)) δἀάεά ἔτοιῃ [πε 1,ατίη ; ἰοβί ἴῃ ΕτΏ. τπγουσῃ ἤπαϊ. 
4. δ 6ϊ. χ. 17. 
6. ἴξεν- νιῖ- 20: 
η. ΘΕ τ 5. σ. 8, χὶ. τῷ; [“Ἐν. 111. 7Ξ-͵ο. 

δῃα [Π6 τηραΐ οδγίηρ. Οπλτιεα ἴῃ αἰ. (. αἴ5οὸ ἴμεν. ἰϊ. 4. 
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ΤΗΕ- ΒΟΟΙ ΟΕ ΤΌΒΙΓΒΈΒ 91:..8-:24 

9 '5 Ὡροὴ 1Π6πΊ, ἀπ προη {πο Ἰοΐη5 δηὰ ᾿νοῦ ἔποιι 5μδ] γθπιονς, τοροῖμοῦ νυ ἢ τῃς Κιάπονϑ5. Δπά οἴετγ 
411 1Πο56 [ῸΓ ἃ ϑινθεῖ βϑανοῖιγ δοοαρίαθ]ε θείογα {πὸ 1 οτγά, νυ ἢ 15 πηραῖ-Οἤευίηρ Δ η4 νυ] ἢ 15 ἀτῖηκ- 

το οἤϊετγίηρ, [Ὸγ ἃ βινεθῖ βανοῦγ, {π6 Ὀγεδα οἵ ἴῃς οἤπεγίηρ απο ἴῃς 1ογά. Απα δδὶ [15 πιθαΐ οἡ ἐμαί ἀδν 
πὰ οἡ {Π6 βεοοπὰ ἄν, δηὰ ἰεῖ ποῖ {Π6 ϑιιὴ οἡ {Π6 βεοοηα ἐδὺ ρῸ ἄν ὑροη [ἴΐ 111 10 15 βδΐβῃ, ἀπά 
Ιεῖ ποϊῃίησ 6 ἰο ονοῦ ἔου {πῸ {πἰγὰ ἀδν ; ἴον ἰΐ 18 ποῖ δοςερίδοϊε [ογ΄ ἴἴ 15 ποῖ ἀρρζονε7] απά Ἰεῖ ἰξ 
πῸ Ιοηροῦ Ὀς δαΐθη, ἀπά 4}} ψῇο δαὶ {παύθοῦ υν1}} Ὀτγίπρ ϑίπ ἀροη {ΠΕ ΠΊΒεΪναϑ ; ἴου' ἴπιι5 1 Πᾶνε ἰουπά 
ἴξ υυγίτίθη ἴῃ ἴῃς ΒοΟΚ5 οἵ πν [ογεία μοῦϑ, απ 'π πε ννογάβ οἵ Ἐποςοῇ, ἀπά ἰῃ {πὸ ννογάβ οἵ Νοδῇ. 

τ Απά οη 8}} τῇ ν' οὈ]αϊίοηβ ἔποιι 584} βἔγανν ϑα]ῖ, ἀπά Ἰδὲ ποῖ {π6 581 οὔἵπθ οονϑπαηΐ Ὀὲ ἰδοϊκίηρ ἴῃ 8}} 
ι2 ἴῃ ΟὈ]ατίοη5 Ὀείοτε ἐπε 1νογά. Απα 85 τοραγάβ ἴῃς ψοοα οἵ {Π6 βϑουβοαβ, θενγαγα ἰεϑὲ τποιι Ὀτίηρ 

(οἱ Ποῦ) ννοοά ἴογ {Πε αἰΐαν ἴῃ δάάϊίοη ἴο ἴΠ656 : ον ριε55, θδΎ,, δἰ πχοηά, ἢ, Ρίπε, σεάδγ, βανίη, ἤρ, οἾῖνε, 
13 ΤΥΤΓΉ, ἰαιγοὶ, ἀϑρα]αῖμα5. ΑΠα οἵ {π656 Κἰπάβ οἵ ψνοοά ἰὰν ἀροη {ΠῈ αἰΐασ ἀπάθγ ἴΠ6 βδογίῆςθ, βι ἢ 

ἃ5 παν Ὀεοπ᾽ ἰοϑίεα ἃ5 ἴο {πεῖγ ἀρρεᾶάγδηςθ, αῃα ἀο ποῖ ἰὰν ([Πεῦθοπ) δὴν 5Ρ|1{ ΟΥ̓ ἀΑτῖς ψοοά, (θα) 
Παγὰ πὰ οἰθαη, νοΐ [ἀ0]0, ἃ βου πα Πα πον στον ; ἀπα 4ο ποῖ ἰὰν ({Πεγβοη) οἱ ννοοά, [[ογ 1158 

14. {ἈρτΆ ΠΟΘ ἰ5 ΡΌΠ6] ἰοῦ {Πεῖα ἰ5 ΠῸ Ἰοηροῦ ἔτάρτδηςα ἴῃ 1ζ 5 θείογβ, Βα6βϑί465 {Π656 Κίπάβ οἵ ννοοά {ποτα 
5 ποης οἴποῦ ἐπαΐ τποῖῖ 5]: ρίαςσε (οι ἰῃς αἰΐαυ), ἴογ ἴπΠ6 ἤαργαηςα 15 αἰβρεγϑβεά, Δα [Πς 5Π|6]] οὗἉ 115 

15 ἰγάσγαησοα σῸς5 ποΐ Πρ ἴο πεανεη. Οθδβεγνε {15 οοπητηδηἀπιεηΐ δῃὰ ἀο [1ζ, τὴν 50η, δαΐ ἴποὰ τηαγϑί 
ι6 Ὀ6 πρτῖρῃς ἰπ 411} τὴν ἀθεάβ. ἈΑπὰ δἱ 41] {ἰπ|65 θῈ οἰεδῃ ἴῃ ἴῃγν Ὀοάν, απ νν8ἢ {ῃν5ε]Γ ἢ τναΐεσ 

Ῥείογε ἴποῖι ἀρργοδομαϑὶ ἴο οι οἡ {Πς αἰίασ, απα νναϑῇ τῃγν Βαηαϑ Δηα τὴν ίεεϊ Ρείογε ἔποιι ἀγαννεϑέ 
17 ΠΘΔΓ ἴο [Πς Αἰζαγ ; ἃἀπὰ ψῆεη ἴποιι ἀτί ἄοης βδογίβοίηρ, νναϑῇ ἀρδίη {ἢν Ππαηάβ ἀηά τὴν ἔξει. Απά 1Ιεΐ 

0 ὈΙοοά ἀρρθαῦ ροῃ γοῖ ποῦ Ἰροη γοιι οΙοΙΠ 65 ; ΡῈ οη ἴῃν σιαγά, ΠῚγ 50η, ἀϑαίηβί Ὀ]οοά, θῈ οῃ ἴῃ 
18 σιιαγα ἘΧΟΘΘαΪΠΡῚΥ ; οονογ [ ψ ἢ ἀπδῖ. ΑΠπα ἀ0 ποῖ εαἴ δῃγ Ὀ]ΪοΟα, ἴογ ἰξ 15 1Π6 500}; εἂΐ πο δ]οοά 
19 νῃαΐθνεσ. Απα ἴακε ἢο δ 5 ἴογ τῆς Ὀ]οοά οὗ πΊδη, ἰαϑὲ [0 θῈ 5Π64 ψῇ ἱπηραηϊίν, ννϊπουῦὲ πα ρπηεπηξ ; 

ἴογ 1 15 τῆς. Ὀ]οοά {Παΐξ 15 ϑῃβα {Ππαΐ σαιι565 {ΠπῸ βαιῖῃ ἴο βίη, πα {πΠ6 βαγίῃ σδηποίὶ θὲ οἱεδηβεά ἔγοπι {ΠῸ 
20 Ὀ]Ϊοοά οὗ πιδη βανε Ὀγν ἴῃς Ὀ]οοά οὗ ἢἰπὶ ννῆο 5ῃ8α 1. Απα ἴαϊκε πο ρτεϑβεηΐ οὐ σις ἔογ [ῃ6 Ὀ]οοά οὗ 

πηδη : ὈΪ]οοά ἔογ Ὀ]οοά, {παΐ ἔποιῖι πᾶν αβϑί ΡῈ δοςθρίβά Ὀείοτγε {πε 1 οσά, {πΠῈ Μοϑβὲ ΗΙρῃ ἀοα; ἔογ Ηξε 
15 ἴῃς ἀείεποα οὗ ἴΠε ροοά: δηά {μπαΐ ἴποιῖι πιαγαϑί 6 ρύεϑεινεα [ΠῸΠῚ 4] εν1], ἀπά {παΐ Ης τηᾶν 5ᾶνα 
1ῃς6 ἔτοπὶ Ἔνεῖν Κιηα οἵ ἄδβδίῃ. 

21 Ι[566, ΠῚ 50ῃ, 
ΤΠαΐ 411 [ῃς ννογκϑ οὔ {πε ομι!άγεη οὗ πιδη ἀῇα βίη δηα νυ] Κ η 685, ; 
ΑΠπά Δ}} {πεῖν ἀδβεάβ ἀγα ᾿ποϊδαηποϑβ ἀπ δὴ Δοπηπδίϊοη δη4 ἃ ρο]]υ!οη, 
Πα τ{Πετε 15 πὸ τρῃϊθοιιβηεββ νυν] {Πεπ]. 

22 Βενδγα, [εϑὲ {ποι 5ῃοιυ]άεδϑι νναὶκ ἴῃ ἘΠαεῖγ ννᾶγ 5 
ΔΠπα {γεδά ἴῃ {πεῖγ ρδίῃϑ, 
Απά 5[η ἃ 5ἷπ υπίο ἀθαίῃ θείοτε ἰῃς Μοβὲ ΗἸσῃ ἀοά. 

ΕἸδε Ηδ ν1]}} [Π146 Ηΐ5 δος ἴΐοπι ἔπεα, 
ΑΠα] ρίνε πες θδοῖς ἰηΐο {πε μαπάϑ οἵ ἐῃν ἐγδηβϑρτεβϑίοη, 
ΑΠά τοοῖ {Π6ς οι οἵ {πε ἰαπά, δηὰ την 5εεά {καευνῖβα ἔγοπιὶ ἀπάθ ἤδάνεη, 
Απάὰ τὴγ πᾶπιε ἀπά τῃγ βεεβά 5}481}] ρεγίϑἢ ἔτοπι {Π6 νυ ]6 βίῃ. 

23 Τύχη ἀὐνᾶν ἔγοπι 411 {πεῖν ἀδοαάς ἀπά 4}1] ἐποὶγ ὉΠΟΙΕΔηΠ655, 
πα οὔβογνε ἴῃς ογάϊπαηςε οὔ ἐπε Μοβὲὶ Ηἰρῇ αοά, 
Απα ἀ4ὁ Ηἰ5 ν}}} δηὰ θὲ ἀρτίρῃε ἴῃ 411} [Πίηρϑ. 

24 Ἄμα Ηδς ΜΠ Ὀ]ε85 1μεα ἴῃ 411 τὴν ἀββάϑ, 
Απαὰ ΝΠ] γαΐῖβε ἂρ ΠΌπ {Πεὲ ἃ ρ]απί οὗ τσ ςεοιιβηθθ5 ἐπγουσἢ 4}} τπῈ βαγίῃ, [Ὠγουρῃουΐξ 811 σεπεγα- 

τοηθ οὗ {πε βαγίῃ, 
Δπὰ πὶν πᾶπΊ8 δηὰ την πᾶπΊε 5Π48}} ποὶ θὲ ἐογροίίεη ἀπάθυ πεάνεη ἴοι ἐνεγ. 

δ. 5861} γεπῖονε : επηεπαβα νυ ἢ 1, αἰτίη, Ζοῤδὶ ἴον {εὀ(η1. 
9. ἴμε ὈΓεϑᾶ, ἄς. [,δν. 11]. 11- Σ ᾿ ξεν 10, [ 1 ἀϊττορταρηγ. ἐμ ΒΟΟΚΒ οὗἉ πιν ἔογϑίαποβ, μβαπά θα Ὀγ 5Π6πὶ ἴὸ Αργαμδπὶ δοοοταϊπρ ἴο Ρίστκε ΒΕ. ΕἸΊ 6 ζου νἱ!, 
11. 581} οὗ [π6 σονεπαηΐ. ((. [νἐν. ἢ. 132. Μ995. τεδὰ " σονθηδηΐ οὗ βα]ῖ". 5. "ᾺΣ 12. ἘΧρΙ]αἰπβ Εχοά. χχν. 5, 1ο. (Οἱ. αὐεεὶκ Εταρπιθηὶ 23-4 ἴοσ ἃ [0]] ἀἰϊβοιιββίοη οὔ 1ῃΐ5 115 οἵ ἴγεεβ ἴῃ ΤΥ βἀϊείοη οὗ 

18ε Τεβι. ΧΙ] Ῥαϑίγ., ρρ. 248ὅ-0. 
13. Β.ΓΟΙΕΓ τΠδπη Δὴγ Κηονῃ ΠΑΙΔοθΔῃ ; Ταμηϊά. ἰΪ. 3 Δ|1ονν5 411 θυιΐ νῖπα ἀπά οἰΐνθ. 
14. 8065 ποΐ ὕρ : περαίϊνε Ἰηδεγίεα (1μτ{πηδηη). 
16. Εχοά. χχχ. 19-21. 
17, 18. 1μον. χνὶϊ. 13,14; Πραΐ. χὶϊ. 23. 
19. ((. Νυχη. Χχχν. 33. 

1Π6 βδασγίῃ : Ἔπχεηάβα Ὁ. ΠΠΠ]πλδηη ἔτοηι “ 5 δ]οοὰ". 
20. ἴπου πιαγδβέ θῈ δοςερίθᾶ : Μ538. ναῦγ. 866 Ετῇ. Τεχί. 
21-4. ΝΥ τιτίθη οὐ ρίηδ!ν ἴῃ ΗεΌτανν νοῦβθ. 
22. βὶπ υαηΐο ἀβάίῃ : Νπι. χν]]]. 22 : 1 [Ομ ν. 16. (ἱ. χχνὶ. 34, 

[ 1 οπιϊτεα 45 ᾿ξ ΒρΟἱ]5 [ῃ 6 Ῥασγδ]]θ] 15 ΠῚ. ; 
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Τ1ΠῈ ΒΟΟΚ δῈ 0 ΒΙ1ῈἘῈΕ5 21: 2--.92. τ: 

25 Ὄο, ΠΥ 50ῃ, ἴῃ Ρ6δ6Ε. 
Μαγν ἴμε Μοβὲ Ηἰρῇ ἀοά, πὶν (οά δηὰ ἰῃγ ἀοά, 5πἰγεηρίπεη ἴπεα ἴο ἀο Ηἰ5 ν]], 
Απά πᾶν Ηδ Ὀ]655 411 ἐῃν βεβά απά {πὲ γεϑίάιιε οἵ τῃγν βεεά ἴογ {πε σεπογδίίοηβ ἴογ ναί, νυ 1 41} 

τσῃίεοιιβ Ὁ] ϑϑίηρϑ, 
ΤΠδΐ ποῖ πηαγεϑὶ ὈῈ ἃ Ὀ]εβϑίηρ οἡ 411} {πε εαγίῃ. 

26 Απά πε νϑεηΐ ουΐ ἰγοπη ἢἰπὶ τα]οϊοίησ. 

7δααο, Πεληιαεί, ἀγα αεοῦ εοἰοόγαίε 11ὲ γεαςί οΥ γε ,ημῖῖς αὐ δεογελοδα τυΐίλ ΑἸ δγαλανη, τ1--5. ΥαγΥ 

ο7 «ὐγαήΐα»:, 6--ἡΟ. «ἀὀγαλαης ἰαδί τυογεαῖς ἐο ατιεἰ ὀἰσοεῖγρο οΥ “αεοῦ, το--30. 

9... Απά [1 οαπιε ἴο ρ855 ἴῃ {πε {Πι5.} εὶς ἴῃ {π6.} {οτίγ -ἰουγί 7 100116ς, ἴῃ {πε βεοοπα τ γεαῦ, παΐ 
15, [πε γεαῦ ἴῃ ψῃΐοῃ ΑὈταπατη ἀϊεά, ἐμαὶ [φᾶς αηὰ 15ῃπιαεὶ σαπηε ἤοπι {πε Δ Ὲ1] οἵ {πῈ Οδίῃ ἴο 
ςοἸαθγαῖαε τῃς [δαϑὲ οἵ νγεεῖκβ-- [ῃδί 5, πε ἔβαβί οἵ Ἐπ6 ἢγϑὲ {τ5 οἵ ἴῃς παγναβϑί---ἰο ΑΡγδῆδηι, ἔπε τ 

2 ἰαἴμει, δηά ΑΡίαμαπ τε]οϊσεα Ῥεσαιῖιβα Πΐ5 ἔνγο 5οη5 παα σοπῖθ. Εὸγ ἴϑαδο δα πΊΔηΥ ΡΟΘΒΕβΒΙ0ῃ5 [πῃ 
4 Βεεύβῃεθα, ἀπὰ [βϑϑᾶὰς νγὰβ ψνοπΐ ἴο ΡῸ δη4 866 [ηἶβ ροβϑεβϑίοῃβ 8η4 ἴο γεϊυγῃ ἴο ἢΐ5 [Δί μεγ. Απά ἴῃ 
ἴμοβε ἄαγϑ 15Πτη86] οαπλε ἰο 566 ἢἰβ (δίπουν, ἀπά {πὸν θοΊἢ σάπια τορείμεν, απ [βαᾶς οἴεγεα ἃ βδουῆςε 

4 ἴον ἃ θυτγηΐ οἤεγίηρ, ἀπά ργεβεπίεα ἰΐ οἡ {πε αἰΐαγ οἵ ἢἰβ [δῖ ποῦ νῃῖ ἢ Πα πὰ πιδάβ ἴῃ Ηερίοη. Ἀπά 
Πε οἤετγεά ἃ {πδηὶς οἥξείηρ δηα πηδάς ἃ [ξαϑβί οἵ ον Ὀείογε [βῃπηδεὶ, πῖ5. Ὀγοίμεῦ : δηά Ἀδθεοοα πιδάς 
ΠΕνν οαἶκα5 ΠῸΠῚ {ΠῸ πεν σταίη, ἀπ σανε ἔπεπὶ ἴο [8οοὉ, ΠΕΓ 50η, ἴο ἴδκε {π6πὶ ἴο ΑἸ γαΒάγη, ὨΪ5 ἐαίΠεγ, 
ἔτοτη {πε ἢγϑί {ταἰ5 οὗ {π6 Ιαπά, παΐ με γτηὶρῃμξ εδὲ ἀπά Ὁ]655 ἴῃς Ὁγεαῖου οἵ 8}] {πηρϑ Ὀείογε με αἱεα. 

5 Απά ἴβδδς, ἴοο, βεηΐ Ὀγῃ ἴπε παπᾶ οὗ ΄δοοῦ ἰο ΑΡγδπαπὶ ἃ Ὀεϑὲ {μδηῖκ οἤδετίηρ, {παὶ 6 πιρηϊ εαΐ δπὰ 
6 αὐπῖ. Απα ἢε εαΐ δπα ἄγϑηϊς, απα Ὀ]εβθεα της Μοβὶ ΗΙρῃ αοά, 
ο Βαΐῃ ογτεαϊεά πεανεδη δηά εαγίῃ, 
ΝΟ μαΐῃ πηδάς 811] {πε [δι [Πίηρϑβ οἵ {πε βαγίῃ, 
Απὰ ρσίνεῃ {πεπὶ ἴο {πε οΠΠ]Π ἄγε οἵ πλεη 
ΤΠαΐ τῃεν τηϊρῃΐ εαΐ δηὰ ἀσίηκ δηα Ό]ε55 {πεῖν Οσγεδΐου. 

1" Απα πον ἴ ροἶνε {πδηκϑ ὑπίο Τῆεο, τὴν αοά, Ὀεσαιῖιβα ἐμοῖ Πμαϑί σαιιβθα πηα ἴο 866 15. ἀν: ὈεΠο]ά, 
Ι τὰ οπα πυπάτγεα ἰῆτεε βοούα πα ἤΐζεεη γεαίβ, δῇ οἱά πηᾶη ἀπά {1]] οἵ ἀανϑ5, δῃά 41] τὴν ἄδνϑβ ἤανε 

8 θΕεδη ππίο πιῈ ρεᾶςθ. Ὁῆε βινογά οὐ {πε δάνεγβαγυ μα5 ποῖ ονεγοοπια πΊ6 ἴῃ 411 {παῖ Το Παβὶ βίνεῃ 
9 Π16 Δπα πὴν Ομ ἄγε 411 [Πς ἄαγϑ5 οἵ πὶν {{{π᾿1ΠῈ] [Π15 ἄγ. Μὺν ἀοά, πᾶν ΤῊΥ πλεγον ἀπά ΤῊν ρεᾶςς 
Ρε ὕροη ΤῊν βειναηΐ, ἀηα προῃ 186 5εεα οὗ Πῖ5 βοῆβ, {παΐ {πεν πᾶν θὲ ἴο ἼΠεα ἃ Ἵβοβεῃ παίίΐοῃ ἀπά 

Δῃ ἰηπεγίζδηςε ἔτοπὶ ἀπιοηρϑί 411 1ῃ6 παίίοηβ οἵ {πε δαυῖῃ ΠΌΠΙ Πεπορθίοσί ἢ τιπίο 4}1 ἴῃς ἄγ οἵ {πε 
το ϑεπεγδίίοηβ οὔ {πε δαγίῃ, τπίο 411 [πε αρεβ. Απά ἢε οδἹ]Ἱεά ἴδοοῦ ἀπά βαἰά : “Μν 5οη [860}, πᾶν 

τῃε (οά οἵ 811 1655 ἴπεε δπά οἰγεησίῃεη {πεὰ ἴο 40 τἱρῃζεουβηςθββ, πα Η5 ν}}}} θείοτε Η!π|, πα πιᾶν 
Ηδε Ἵβοοβε {πεὰ δα τῃγ βεεά {παΐ γε πᾶν θεοοτῆθ ἃ ΡΕορΙβα ἴου Ηἰ5 ἱππειίζδηοε δοσογαϊηρ ἴο Η!5 ΨῊ 

τι 41 ναγ. Απά ὅο ἴποιι, ΠΥ 5οῃ, [4 000, ἄταν πϑᾶῦγ πᾷ Κίβ5 πηβ.᾿ Απά Πα ἄγεν πϑᾶι πὰ Κίββεα Πἰπ|, 
δηα Πα 5αἱά : 

“ΒΙεββεα ΡῈ τὴν 5οη δςοῦ 
Απά 81] {πε 5οπβ. οἵ οά Μοβὶ ΗΙρΗ, ππίο 411} {πε δρεϑ5: 

Μααν ἀοά ρῖΐνε υπηΐο {πεε ἃ βεεα οἵ τρῃϊξεοιιβηςϑ8 ; 
Απά 5οπια οἵ [ῃγν 5οη5 πιᾶν Ηδ βδηοῖν ἴῃ ἴῃς πιάϑί οἵ [με ψμοἱς βατίῃ ; 

Μαν παίϊοηῃβ βεῖνε πες, 
Απά 8}1 {πε παίίοῃμβ θοὸν ἐπεηιβεῖνες θείογε ἴῃ 566. 

12 Βε βίγοηρ ἴῃ {πε ρίξϑεηοα οἵ πΊβῃ, 
Απά εχογοῖβα δας πογίν ονεῦ 411 [πε βεεα οἱ 5εῖῃ. 

ΎΠεη ττν νναγϑ ἀπά {πε ννὰγϑ8 οὗ τῇ ν 5οη5 Ψ}}] ΡῈ 1υϑι|Πε6, 
50 {πδῖ {πεν 5114}1 θεοοσης ἃ μοῖν παίϊοῃ. 

13. Μαδγν [δε Μοβί Ηἰβῇ ἀοά ρσῖνε ἴπεε 81} {πε δ] }ϑϑίηρϑβ 
ΛνΒεγενττῖ Ηδ ἢδ5 Ὀ]εββαα πε 

ΧΧΙΙ. τ. ΑΙ! ἀαίεβ ψγοηρ. Ἐεδά " βίχιῃ νψεεῖκ, [ογτίγ-ϑεσοηὰ [101166, βενθηῖῃ γεαγ᾽, 1.6. 2Ο5Ι Α.Μ. 

3. “οί π᾿ -- 1,Αἴ. κΖγέφηο Θ 51} Ὺ Ἔπηθη θα ἔσοηι ΕἸἢ. ( ΧΧχί. 11- ὃ 
4. Ὀγεαῖΐοσ οὗ 411 {πΐηρϑ : 51τ. χχίν. 8; 2 Μδος. 1. 24; νἱϊ. 23. 
6-ο. ΑὈτΑἤΠδπλ᾿ 5 ὑμδη Κβρίνίηρ δηα Ργδύοσ. 
8. βννογά οὗ {π6 δἄάνϑγξδυυ : [6γ. νὶ. 25; Ρ5. ἴχ. γ ([ΧΧ). 
11. δ Ὺ παίΐοηβ, ἄς. (. αεη. χχνῖϊ. 29. ᾿ κι ἐν 

12. 56ε6ά οἵ ϑείῃ: πιαηκίπα. Βαϊ 'π Νιῖα. χχῖν. 17, "Ὁ! ἄγθη οἵ 5 μαι μ᾿ -Ξ ' οι] άτεη οὗ σοπξιδίοῃ ᾽, 
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ΩῚὲ 

[Ὁ] τὸ 

ΤῊΝ ΒΟΘΙΚ ΘΕ ΤΌ ΒΞ ΞΖ 15-:22 

Απᾶ νβοιονπῆῃ Ηδ Ὀ]οββεά Νοδὴ ἂδπα Αάδη ; ᾿ ὶ 

Μδν ἴδεν τοδὶ οἡ ἴῃς βαογεά Ποδα οἵ τὴν 8664 ἰγοπὴ βεπογδίίοη ἴο βεπεγαίοη (οΥ ενεΐ. 

Απάὰ ππᾶν Ηδ εἴοαηβε πες ἔγοπ 8}} πηγὶρμ θοῦβπ 55 δηα ἱπηρυγίίυ, ἵ : 

ΤΗαῖ ἴπόι πιαγεϑὶ θὲ [ογρίνεη 4}} [Π6 γα ηϑργεββϑίοῃϑ ; ΜΠ ]Οἢ {Ποῖ Παϑβί σοπηπη τε ἱσηογαπϊν. 

Απά πιὰν Ης 5ἰγεηρίμπαθη ἴΠ66, 
Απά Ὀ]655 ἴῃεε. 
Απᾶ πιαγαβί ποῖ ᾿πῃογὶς τΠ6 νυ Πο]ς θαγίῃ, 

Απά πιὰν Ης τεπονν Ηἰ5 οονεπδηΐ νν ἢ {Π6ς, 
ὙΤΠαῖ τποὺ πιαγοϑὶ Ὀς ἴο Ηἰπὶ ἃ παίίοη ἕο. Ηἰ5 ἱπῃδγίζαπος ἴον 41} {Π6 ἀθ65, 

Απά ταὶ Ηδ πῆᾶν θὲ ἴο {πεὸ ἀπά ἴο την 5εβὰ ἃ (οά ἴῃ {τα πα τὶρῃϊεοιιβηε85 Ἐπγουρ οι 4}} {Πς 

ἀαν5 οἵ πε βαγίῃ. 

Απά ἀο τδοιι, πὴν 5οῃ [ᾷςο, γα πο ΕΓ ΠΥ ὑνογάϑ5, 

Απα οὔϑβεγνε ἴῃς σοπιπηιδηἀπιεηΐβ οὐ ΑΡταἤδπι, τ γ [αἴ Πετ: 

ϑεραγαῖς τ γ 561 [τοπὶ {πε πδί!ο 5, 
Απά εαἴ ποῖ ν τῇ {Πεη1: 

Απα ἀο ποῖ δοοοιάϊηρ ἴο {Πεῖγ ννουκϑ, 
Απα Ὀεοοπῆς ποί {ἢεῖγ αϑϑοοίδίε ; 

Εὸγ {Πεῖγ νοσκβ ἀγα ἀπο θδη, 
Απά 811 {πεῖν νναγϑ ἂίὲ ἃ ρο]]υϊίοη πα δη Δοπηϊπαίίοη Πα ππο] ΘΔ ΠΏ 655. 

ὙΠΟΥν οὔεν {πεῖν βαογιῆσεβ ἴο {ἴΠ6 ἀεδά 
Απά {πῸν ννούϑῃ!ρ εν!] ϑριίγιῖ5, 

Ἀπάᾶ {πεν εαΐ ονεῦ ἴῃς σύᾶνεϑ, 
Απάὰ 81} {πεῖν ννοῦκβ ἄγε νϑηϊὲν δηα ποίῃ! 6685. 

ΤΠΟν Πᾶνε πο Πεατιί ἴο υπαἀεγϑβίδηά 
Απὰ {δεῖν ἐγεβ ἄο ποΐ βεῈὲ ψῃδξ {Πεῖγ νου ἀ.α, 

Απᾶ Πονν {πεν εἶτ ἰη βαγίηρ ἴο ἃ ρίεςε οἵ ψοοά : “ἼΠπου αὐτί τὴν αοά 
Απά ἴο ἃ βἴοης : “"ἼΠοῖ τί πὴν [οσγὰ απα ποὺ αὐ τὴν ἀε]νεγεγ. 
[Απά ἴμεν πᾶνε πὸ Ποατί.] 

Αμὰά 45 ἰοῦ {πεε, πὴν ϑ5οη Γδοοῦ, 
Μααν τε Μοβὲ Ηρ ἀοά Πεὶρ πε α 
Απά τε Οοά οἵ Πεάνεη 1655 ἴΠπ6 6 
Απά τεγῖονα ἴπεε ἔγοπλ {Π6 1 πο] πη η655 δηα [ΓῸΠῚ 41] ἘΠΕῚ, ΕΥΓΟΥ. ἰ 

Βα τῃοιι ὕνᾶγα, Πν 50η [δοοῦ, οἵ ἰαἰκίηρ ἃ υνἱε ἔγοτη δὴν βεεα οἵ {πε ἀδιισῃζεῖβ οἵ (δηδδῃ ; 
ΠῸΥ 411} 5 βεεὰ 15 ἴο θεὲ τοοϊβά οιυῖ οἵ {πε βαγίῃ. ) 

Ἐογ, οὐνίπρ' ἴο {πε ἐταπβσγεββϑίοη οἵ Ηδπὶ, (απαδη εγγεά, | 
Α)α 8}] Πϊ5 βεβὰ 5Π4}}] θῈ ἀδϑίγογεά ἔγοπι οἱ ες βαυίῃ ἀπά 41] {π6 γεϑίάας {Πεγεοί, | 
Απάὰ ποηδ βρυϊηρίηρ ἔγοπὶ Πἰ πη 5841} θῈ ϑανεὰ οἡ {πε ἀδὺ οἵ Ἰπασπηεηΐ. 

Απά 85 ἴον 811 {Π6 ννουβῃίρρογϑβ οἵ ἴ40]5 αηάᾷ τῆς ργοίδῃε 
(ὁ) ὙΠετε 51.411 ΒῈ πο μορε ἴογ {ῃεπὶ ἴῃ ἐῃς ἰαῃά οἵ δε ᾿ἰνίηρ ; 
(ε) Δπὰ {Πεγα 51.411] θῈ πο ὑεπηθγ γᾶηοα οὗ πα πὶ οἡ {Πα βαγίῃ : 

13. τεβέ ου {πε Ξβαοιεᾶ μεαᾶ. ((. ὅξηῃ. χ]ϊχ. 26 (ϑγγ.). [Ι{ ΠΏ Ρ]165 2 ἔοσ “2. 
14. πη τὶ ρ Πεοιε 655 : εἰηθηαθα ἢ} ,αιη ῃοσε ΕἼΗ. τεδάβ ἡ ἀεπ]οιηθηῖ᾽. ] 
16, Τενν]5}} Ἐχο!ϑίνεηθβθθ ποτα ἱσασαά ἴοὸ ΑΡσδῆδιη ; πεϑάβα ἴῃ βεοοηα Ἴσεηΐυατυ Β.6. Α [6νν σουἹὰ ποῖ εαὐὶ ἢ ἃ ᾿ 

(εηία, θθοδιβα οὗ (1) ἴὰνν οὗ “πποϊθδη τηθαῖβ᾽᾽ ; οἵ. θεῖ. χὶϊ. 23; [νεν. χὶ. 4, 7, 109-12, 13-20. (2) 140] 5δουίῆςεϑ ; 
Ὁ 8: ΕΑ Χ. 20-9. 566 450 Πδῃ. 1. 8-1ἰ|᾿ὸ; 1 Μᾶδοο. Ϊ. 47, 62; 2 Μᾶδςςο. νὶ. 18-21. Οὗ Μαῖκ ἰϊ. 16 ἕογ {πε Ῥμασγίβαϊς 
αἰθτααα. 

16. ἃ ΡΟΙΙαἰοη. ΑἩ Ουϊϑίδηαϊηρ ἰδαΐαγα οὐ Απεὶοσιϑ᾽ Ρεγβεουςίοη ; 1 Μδος. 1. 46, 48, 63, ἵν. 43-8, 11]. 51; 2 Μδςες. 
ν. 27, Χῖν. 3, νὶ. 2, 19, 25. 

17. ΒΘΟΓΊ ΠΟ 65 ἴο {πὸ ἀδβᾶ: οἴ. Πευϊ. χχνὶ. 14; 5. ονὶ. 28 ; 8ῖτ. νῖϊ. 33; ΤΟ Ϊς, ἵν. 17. ὙῊΘΥ ἅγα δἰιδοϊεα ἴῃ 51Γ. 
χχχ. 1δ᾽ νυ δα. Χχὶν. 15, Χῖχ, 3; Ογ. δὀγέ. ν}ϊϊ. 382-4 ; ἘΡ. 76Γ. 31, 32. 

ΕΝῚ] βρίσιῖβ : 1ᾳ0]5, 85 ᾿διυῖ. χχχί!. 17: 1,6ν. χν!]. 7; 5. ον]. 37:1 ΕΠ. ΧΙχ 1: 1 Μᾶςο. 1. 43; ΒΑΙΙΟΝ, ἰν. 7. 
εαΐ ονεὲσγ ἴῃε βσανεδ: οἵ. ϑσἤννα!γ, δας Πεόογε πιασεὰ ἄδνι Τοιΐδ, 21--4. 

18. ΟἹ» 7δχ σι ] 
[1 ΤΙ ΟΡΤΆΡὮΥ 5Ρ00115 ρᾶγδ}] 6} 15Π|. 

20. ὅεη. χχνἱϊ!. τ; Ταβί. [νεν. ἰχ ; 7υὉ, χχν. ς, χχν!. 10, χχχ. 7. 
21. ἴπΠε6 ἄδν οὔγαάρπιεπί. (Οἵ. χχῆ. 11, Χχχνὶ. 10. 
22. πε ῥγοΐβηε οὐ “1ηε δάνβθγβαγεβ᾽. Βοῖῃ δύξ δδϑύ διηθηἀαίῖοηϑβ ἔτομῃ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ α ὁ 4. 
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ΤΗῈΕ ΒΟΟΚ ΟΕ [ΒΙῚΠῈῈ5 22. 22 28. 9 

(Ω) Εογ {παν 514]} ἀεβοθηά ᾿ηΐο 5Π60Ι], 
(4) Απά [ἰηΐο {ΠΕ ρΪαςε οἵ σοπάδεγηηδίίοη 5Π4}} {πον ρο, 

5 τῆς Ἄσμ!άγεη οἵ ϑοάοπ ννεσγε ἰδίζεη ἀνναν ἴγοπι {Π6 εαγί ἢ 
50 Μ}1}1 411 τ[ῆοβε ννῆο ψγνογβῃ!ρ 140]5 θὲ ἴαϊκεη ἀννᾶν. 

23 Ἐδεαΐ ποῖ, ΠΊΥ 500 [4 0}, 
Αμά Ρὲ ποῖ ἀϊβπιανεα, Ο βοὴ οἵ Αθυδἤδπι: 

Μααν τῆς Μοβί Ηρ (οά ρίδϑεῖνε {πδε ἔγοπι ἀδϑιίγαοίίοι, 
Απά [ΓῸΠῚ 411 1Π6 ρδίῃϑβ οἵ Ἔῦγοῦ πᾶν ἢξ ἀδ]ῖνεγ {Π66. 

24 ΤῊΙ5 ἤοιβε πᾶνε 1 Ῥ.1]ΠῈ [ον τηνε} {Ππαΐ 1 τηϊρῃϊ ρυιΐ πὶν πάπα ἀροη ἴξ ἴῃ {π6 δύῃ: [1ἰ 5 σίνεη ἴο 
1Πεε δπά ἴο ἴῃν βεεά ἴογ ἐνεγ], ἀηὰ 10 νν1}} θὲ παιηςξά {Π6 ποιβε οἵ Αργαμαπι ; [ξ ἰ5 σίνεη ἴο {πος δμὰ 
ἴο τῇν βεβὰ ίογ ὄἼνεῦ ; ἴογ ἴποιι ψν 1] Ῥυ114 πὶν Ποιιβε δηὰ εβϑίδ Ὁ] 15} τὴν παπλαῈ θείογε ἀοά ἴον νεῖ: τἢν 
5664 δη6 1ν παπΊα νν1]}] βίδπα {πγουρσποιυΐζ 411 σεπογαίίοηϑβ οὗ {πε εαγίῃ. 

26 Απά δε ςεδϑεα σοπιπηδηάϊηρ ἢϊπὶ δηα Ὀ]εβϑίησ πη. Απά {πε ἵννο ἰὰν ἰορείπει οῇ οὔξ Ὀεά, απὰ 
]Άςοῦ 5ἰερί ἴπ {π6 θοϑοπὶ οἵ ΑΡυδἢδπΊ, ἢ 15 [δ Πογ᾽ 5 [ΔΊ Ποῦ δηα ἢς ἰκίϑϑεα ἢΪπὶ βενεη {{π|65, πα ἢΪ5 

27 αἰεοϊίοη δηα ἢ15 πεατί σὑα)οϊσεα ονεσ πη. Απᾶ ἢε Ὀ]εββεα Πίπι ΜΠ 411 Πΐ5 πεαγί δπα βαϊά : “Τῆς 
Μοβί Ηἰβῇ ἀοά, πε (οά οἵ 4]], ἀηὰ (τεδΐογ οἵ 411, νγῇο Ὀγουρῃς τὴς ἰογῖῃ ἔγογη {Πτ οἵ {π6 Ὁ ῃα]άεεϑ, 
ταὶ Πα πιίσῃξ ρῖνα πηςε {15 ἰδηά ἴο ἱπῃεσγίς [τ ἴοσ ὄνεγ, αηα {παΐ 1 πιίσῃς εϑίδὈ 15}. ἃ μον βεεά--- Ὁ] εββεα 

28 Ὀε {πε Μοβί ΗΙΡΉ ἴογ ενεγσ. Απα ἢε Ὀ]εββεα ἴδοοῦ δηᾶ αἱ : “Μῦν 5οῃ, ονεὺ ψνῇοπι νυ] 411 τὴν πεασί 
ἀηα ΠΥ αἤεοίίομ 1 τε]οῖςθ, την ΤΥ σύᾶσε δηα ΤῊΝ πιεῖον θὲ {Π{π ἀρ ἀροη Πίπὶ πα προη ΠΙ15 βεθά 

29 ἃἶνγαν. Απά 6 ποΐ ἰογβακε ἢΠἰπΊ, πού δεῖ ἢϊπΊ δ ποιῇς ἔτοπὶ Πεποοίου ἢ ππίο {ἢ ἄδν5 οὗ εἰεγηϊῖν, 
Δ τηᾶνῦ ΤὨϊΪπΠΕ αγεβ θῈ ορεηεᾶ τροη ᾿ϊπὶ πα ἀροῃ ἢΪ5 5εε6, {πα ΤΠοιῖϊ πηαγϑί ργεϑεῖνε Πίπη, ἀπά 

30 01655 ἢ πΊ, ἀπα πηανεϑί βϑαηοίν [ΠῚ ἃ5 ἃ παίΐοη ἴου ΤἬϊης ἱππογίϊαποςε ; Απα Ό]655 πὶ ἢ 411 ΤῊν 
Ὀ]εβϑίηρϑ ΓὍπΊ Πμεηοδίοσίῃ ππΐο 411 [ῃς6 ἀδγϑ οἵ εἰεγηϊν, ἀπα τεηενν ΤῊν σονεπαηΐ απ ΤῊν στᾶσα ν ἢ 
ἢΪπΠὶ πα ἢ ἢ15 5εεα δοσογαϊηρ ἴο 411} ΤῊν φσοοά ρ]εαβιγε πηΐο 411 ἐπε σεπεγαίίοηβ οὗ {πε βαγίῃ. 

2 

“ὀγαλα»ις ἀεαΐλ ανιαὶ ὀμγίαί, 1--ὃ (ςξ. ἀεη. χχν. 7--10). Ζ7)εεγεακῖηιο γδαγ5 αἸιἱ 1727 δα), σΟΚ 7 ἐϊο1ὲ 
ΟΓ τη αγιηηα. 2765 51αηῖς τυρός. τιτιυθγσαί σἰγίγε.: 116 γαϊλγη γίδσ τ 171 αγτηη5 10 ὀγῖγχο δασεῖς 1λδ 
7)Ἴαϊ μέσος: 7ογασὶ τηυσαφαί ὦγ οἴηγγογς 977 {ἦε (σφγείζίες, ττ--.5. Αεοησιυσαῖ σίμαγ ὁ 166 ἑατυ «πα 
γεπμετναὶ ὁ ται 174: ἤ7οοδίαγιῖα ἐτγεραοη. ὀἐεσσεα 17,17η0γ 1αἰ11} οΥ 116 γίρλίδοτις, χ6--51. 

λδ᾽ι Απά ἢε ρἰαςεά ἵνο ἤπροιϑβ οἵ ἤδςοθ ου Εἰβ Ἔεγϑϑ, αηᾷ πε Ὀ]εσθθά (πε αοά οὗ ροά5, πᾷ ἢς οονετοά 
ἢ15 ἔδεε δηά ϑεἰγείοῃεα ουἱ ἢϊβ ἰδεῖ δῃὰ 5]ερί {πε 5ἱεερ οἵ εἴεγπίίν, δηά ννὰ8 σαίῃεγεα ἴο ἢ!15 [Δ 8. 

2 Απά ποιν:ϑιαπαϊηρ᾽ 411 1Π15. [δοοῦ νναβ ᾿Ἰγίηρ ἴῃ ἢϊ5 θοβοπὶ, απ Κηενν ποῖ 1παὶ ΑΡΌταΠδΠΊ, ἢ 5 [Δ ΠΘτ 5 
4 [Δἴ μεγ, ννὰβ ἀεδά. Απα [δοοῦ ἄννοῖε ἔτοπὶ ἢ15 5]Ίεβρ, ἀηὰ θεῃοϊα ΑὈγαμπ ννὰ5 οο] ἃ 45 ἴςθ, ἀπά 6 
4 5514: “ Εδίμεσ, ἰδῖμογ᾽ ; θὰ {ΠπατῈ ννὰ5 ποπε ἐμαὶ βραΐζε, δη ἢς κπενν {παΐ 6 ννὰ5 ἀεδά. πᾶ ἢε 
ἀΥοϑῈ τοπΊ ἢΪ5 θοβοπὶ δηᾶ τη δηα ἰο]ά Εδρεοςα, ἢϊ5 πηοΐμεῦ; δημα Ἀδθεοσα ψνεηΐ ἴο ἴβϑαδο ἴῃ ἴῃε 
πΙρῃϊ, δηα το] Πίπι; ἀπά {παν ννεπί ἰορείμοι, πα [σοῦ νυν {Π6πὶ, ἀηα ἃ ἰαπῚΡ ννὰβ ἴῃ ἢ 5 δῃα, δηὰ 

5 ΏΘη τΠ6ν Πα] σοπα ἴῃ {πεν ἰουπα ΑΡτγαῆδπὶ ᾿γίηρ ἀεα. Απα βδδς [6]}] οἡ τῆς ἴδοε οἵ 5 ἰβίβεσ, 
6 ἀηὰ νερὶ δηά Κιββεά ἢΐπι. Απά 1ΠῸ νοῖςεβ ψψεγε μεαγά ἴῃ {πε ἤοιιϑε οἵ ΑΡγδἤῃδΠΊ, ἀπ [5 π186] 15 
50 4ΓΌ56, 44 ννεηΐ ἴο ΑΡταΠδπῚ ἢἰΪ5 [αίπει, ἀπ ννγερί ονεῦ ΑΡγαμαπι ἢ15 ἰαί πεν, ἢ6 δηά 41} τῆς ἤΠοιιβε 
οἵ ΑΡγδῆαπι, ἀπά {παν νερὲ ψ ἢ ἃ στεδὲ ννεερίπρ. Απηά 5 βϑοηβ ἰϑδας Δη4 [5ῃπγδαοὶ θυγίεα ΠΐπῚ ἰὴ 
τῆς ἀοιθ]ε σανε, πϑαὺ ϑδύδῇ 15 νυἱε, ἀπα την ψνερί ἴογ τη ἔογίν ἄαγϑ, 411 [Π6 πιεὴ οὗ ἢ15 Ποιιβα, ἀπά 
1Ξαὰς απαὰ 15ῃπ|8ε], απ 411 {πεῖγ βοῆβ, ἀῃα 411] [ῃ6 5οῃ5 οἵ Κείυγδῃ ἴπ Πεῖγ ρἷαςαβ; δηὰ {π6 ἄδυϑβ οὗὨ 

8 νϑθρίηρ ἴον ΑὈγαμδπὶ ννεγα επάεά. Απὰ ἢε Ἰϊνεά τῆτες 1 0116ὲ5 δηὰ ἴοιιν γε ο Κβ οἵ γεαῦβ, οης πυηάγεα 
9 8π4 Ξενεηΐγ-ῆνε γεαῖβ, δηα σοιηρ]είεα της ἀδγ5 οἵἉ Πἰ5 [Πἴε, θείηρ οἱ δηά {{}] οἵ ἄανβ. Εοῦ {ΠῸ ἐδν5 

25. σοπιηθηᾶϊηρ : ἔτοαι Ηεῦτεν ΠῚΝ, ϑεὰ τθοΠΙ  ΔΠ}}Ὺ οὗ ἃ πιδη᾽5 ἰαϑὲ ψ}}}} δῃηὰ τθϑίδηιθηϊ (2 58}. Χν}]. 23; 2 ΝἸη55 
ΧΧΟῚΙ; 58. ΧΧχν 1; Τοβί. Κουῦ. ᾿; βάθρα Βαίῆτα, 147 ἃ, 151 ὁ). 

27. ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ δῇ ᾿ητεγροϊδίϊοη--- [ἃς 0 15 οὶ πηθητοηξα {1} τ[ΠῈ6 ποχί νϑῦβε. 
28. 1 γεϊοῖσε : οὦ; τΕ]0 1065, αὖ. 
6 11  ἊΡ ὑροη Πίπι: ἰτοπὶ ΝΌμη. νὶ. 26; Ρ5. ἵν. 6. 

29. ΘΟΥ6ε5 θῈ ορεηεᾶ: Νεῆ. 1. 6 ; [)8ῃ. ᾿χ. 1δὃ ; 1 ΚΙηρβ ν]]]. 29, 52. 

ΧΧΠΠ. 1. (ἢ, ὅεη. χὶνὶ. 4. ΟἸοβίηρ πὰ εγε5 βίγι ον ἑογθι ἀάδθη 11} ἀθαῖῃ μα ἃ επϑυβα ἴῃ ΘΒΔΌΌ. 151 ὁ. 
βίσαίοπαά ουξ : 45 ἀεη. χΙϊχ. 33 ΕΤΉ. δῃὰ ὅ5'γυχ., θυΐῖ Μ855.,ὄ υΧΧ, Ννυ]ρ. Ξξξ δαί πεσε ὑρ. 
ΒΙδρί {Π6 ξεἰεερ οἵ εἴθσγῃϊίυ : 85 80. 11. 39, 57. 

5. 6εη.]. ἰ- ς ς 
7. ἄκιγβ οὗ ἰηβετιεά, (Ἕἵ. θεαὶ. χχχῖν. 8. Μ955. ναῦν. ὁ ---Ξ “τὴς Ἰαπιβηίαίτϊοη οὔ"; 4΄ -Ξ " Ἰαηχεηίδιϊοῃ ἀηά ᾿ ; ὦ οὶ ΟἸ"ΪΕ. 
δ. ((. ἀεη. χχν. 8. 866 Χχὶ. 1 οὗ ουγ τεχί. 
9. Μεὴ ριον οἱ αυϊοῖκευ ον ηρ ἴο ἴΠε ᾿πογεαϑίηρσ ἀασεηΥδίΊ η. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ [ὉὉΒ11ῈἘῈΠ|5 28. 9-23 

οὗ τῆς (ογοίφίμοιβ, οὔ {Πεῖγ Π1{6, ννεγα πἰπείθοῃ 11011|6 65; δηα αἴζογ (ἢς ΕἸοοα πον θερδη ἴο ρίονν [655 
τΠδη πἰποίθεπ 10 116 65, ἀπά ἴο ἄδογδαβα ἴῃ {0116 65, ἀμ ἴο στον οἱ ααίοκΚΙν, ἀπ ἴο θ6 Π1]] οὗ ἐπμεῖν 
ἄαγϑ ὈῪ τϑάβοῃ οἵ πιδηϊο]α {ὐἸυ]αϊίοη πὰ {π6 νυ] Κεάπαββ οἵ {Π6ὶγ γᾶν, νυ τ 1πΠ6 αχοερίίοη οὗ 

ῖο ΑΡταπαπη. ΕοΥ ΑΡυ ἤδη ννᾶ5 ρογίεςς ἴῃ 411 ἢϊ5 ἀβθάϑ νυν] της Τιοτγά, πα νν6}]- ρ]βαβίηρ' ἴῃ τὶρῃίεοιβ- 
Π655 411 {πε ἄαγϑ οἵ ἢῖβ Π|π; δηα Ῥεπο]ά, μα αἰ ποΐ σοπιρ|εῖε ἔουγ 1 01]6 65 ἴῃ ἢ15 {Π|6, νθη ἢς Παά 

1 στοινη οἷα Ὀν τϑαβϑοη οἵ {Π6 υν]οκθπε55, απ ννᾶ5 {1]] οἵ ἢϊ5 ἄανβ. Ἂ᾿ῃά 4}} {πε ρεπαγαίίοηβ νυν ἢ 5141] 
αὐίϑε ἔγοπη [15 {{π|6 ΠῚ} ἐπ ἀν οὗ ἰῃε στεαΐ ἡπαρτηδηΐ 514]1] στονν οἱά αυΐοκὶν, θείογε παν σοπιρ]είε 
ννο 700 116 65, πα {πεῖν Κπον]εάρα 584] ἰούβακα πο πὶ Ὀν τγεάϑοη οἵ {Ππεὶγ οἱ ἀρὲ [ἀπά 8}} {πεῖγ Κπον - 

12 Ἰεάσε 5841] νϑῃΐβἢ αὐνᾶν}. ἊΑπά ἴῃ ἴῃοβα ἄδγϑ5, 1 ἃ πιδῃ ᾿νε ἃ [0166 ἀπὰ 8- Π4}Γ οἵ νϑαΐβ, [πεν 514}1 5δαν 
τερσαγάϊηρ Ὠϊπι: “Ηε ἢα5 Ἰϊνεά Ἰἰοῃρσ, δπὰ [Π6 σιεδίει ραγί οἵ πῖβ ἄδὺνϑ δε ραΐη δηᾷ βούγονν δῃά 

13 ἐγ θυ ]αἰίοη, απὰ {πες ἴα πῸ ρθᾶοα τὶ ΕῸΥ οαἰαπηῖῖν (Ο]]ονν5. οἡ σαν, απ ἡνοιπα οἡ Μψοιπά, απά 
«ἰδ υ]ατίοι οὐ ἀτι α]αἰίοη, ἀηα αν] (ἰἀηρ5. οἡ ἐν} [4 ]η65, ἀπα {Π|1Ππ655 οὐ 1Π|η655, πα 411] εν] παρ πηεπίβ 
ἸΘῸΟΝ δ {Πε56, ομθ τ δηοίῃοσ, ΠΠ|π655 ἀηα ονεγίῆγονν, απ δηον ἀηα ἔτοβί δηα ἴσος, απ ἔδνοσ, ἀπά 
Οἢ1115, απ ἴογρογ, δηα [απλίης, απ ἀδξαίῃ, δηα ϑυνογά, απ οδρίϊν!ν, πα 41} Κιπα 5. οἵ σαδηγ 165 δηά 

14 ραΐηβ.᾽ Αμπά 41]] {Ππ656 5}4}} σοπτε οῇ δῃ εν] ρεπεγαίϊίοῃ, ννῃϊο ἢ ἰγαηθσυθββεβ οἡ {π6 δαγίῃ : {Πε|τ ννουΚ8 
15 3Γ6 ὕποῖίθθηη655 δηα [ογηϊσαίίοη, ἀπα Ροϊ το πα ΔΡοπηϊπαϊ οηβἿ ὙΠΘη {παν 5}48}] σὰν : ἼΠε ἄδγϑ8 

ς οἴὕπδε ἰογείδίποιβ νεῦε πιδην (ενεη), το ἃ ἸΠποιιβαπα γεδίβ, ἀπ ννεῦα σοοῦ ; Ὀαΐ, ΒΕΠο]ά, ἴῃς ἄδνϑ οἵ 
Ἂ ρουζ [ἴρ, 1 ἃ πηδῃ μα5 ᾿ἰϊνεα πιδῆν, αὐ [ἤγεα βοοῦα γεδιβ δηά ἴδῃ, δηά, 1ξ Π6 15 βίγοηρ, [ὉῈΓ ϑοοῦα γε ΔΓ, 
τ6 αηὰ ἐπμοβε εν], απ {Πεγα 15 πὸ ρεᾶοα ἴπ ἔπε ἄαγϑ οἵ {Π15 εν] σεπογαίίοη. Απά ἰπ παῖ σεπεγδίίοη {Π6 

505 5141] σοηνίοΐ {πεῖν (δ Πεῖ5 πα {πεῖν ε] εγβ οἵ ϑη δπαᾶ πησγρῃξεοιβηςβ5, αηα οἵ ἴῃς ννογά5 οἵ {πεῖν 
τοι δηα [ῃς σγεδέ νυ] οΚεπ65565 νν ] ἢ {παν ρεγρείγαϊα, ἀπ σοποεγηίηρ {πε ῖγ [ουβακίηρ {πε σονεπαπί 
νη οἢ {6 1 οτα τηαάς Ὀεΐννεεη ἐπαπὶ δηα ΗΠ, {παΐὶ {πεν 5 μου] οὔϑεῖνα δηα 6ο 81] ΗΙ5 σοπιπηδηά- 
τηδηΐβ δα Ηἰἴ5 ογάϊηδηςαβ δηά 811 Ηἰ5 ἴαννβ, ννμους ἀδραγίηρ εἰπεῖ ἴο 1Π6 τῖρῃξ Παπα οἵ {πε ἰε.. 

1Ἴ Ἐὸγ δῖ πᾶνε ἄοπε ὃν!], απ ἄνουν πιοιῖῃ 5ρΈα 5 παν ἀπά. 411 {ΠΕῚΓ νγουκ5. 1.6 811 ἀποΙθαηη685 δηά 
18 4η Δροπηϊηδίίοη, αηα 411} {Ππεῖγ ννᾶγ8 γε ρο]]υίςίοη, ππο]θαηπαθ5 αηα ἀεϑίγαοίίοη. ΒΕΠοΟ]4 ἴῃς βγῇ 

5841] θεὲ ἀεβίγονβα οἡ δοσοιηΐ οὗ 411 {μεῖγ ννουκβ, ἀπ 6 ἘΠ6γα 5Π41] ὍῈ ἢο 8εεά οἵ {Π6 νίπε, δηα πο οἱ! ; ἔοσ' 
{Πα ῖγ νοῦ αὐτὸ δἰτοσεῖπογ [41 {Π|655, πα {Πὰν 5141] 411] ρεγίβῃ τοσείμεσ, θεαϑίβ αηα οδίί]ε πα Ὀἰγάβ, πα 

19 411 {πε 5 οἵ {πε 56, οη δοσοιπί οὗ τῆς ομι] ἄγε οἵ πιεη. Απα {παν 584]] βίγινε οπς νυ ἀποίπμου, τΠῸ 
γουηρ ΜΙ τῆς οἷά, ἀπα {πε οἱ ἃ νυ τΠῈ γοπηρσ, πα ροοῦ νἱἢ {Πα τίσῃ, {Π6 ον ν ἢ {Π6 σταδΐ, δηα 
τπῈ Ῥερρσαγ ψΠ {π6 ρῥγίποθ, οη δοσοιηΐ οἵ {π8Ὸ ἰὰνν ἀπά {πε σονεμπαπί ; ἴον ἴπθν πᾶνε ἰογροίίεῃ 
σοπιπηδηπγεηΐ, αη4 σονεηδηΐ, ἀη4 [ξαϑΐ5, ἀηα πηιοηίῃϑ, ἀηα ΘΑ ἢ 5, πα 1 Ό1|ε65, Δηα 41} πα σπηεηΐβ. 

20 Απά πεν 58] βίαπα {ἢ Ῥονν5 Δ Π4 ) ϑυνογ5 δης ννὰγ ἴο τὰστπ {Πα πῇ Ῥδοῖς ἱπίο ἴπε νὰν ; θαΐ {παν 5141] 
21 ποῖ τείασηῃ ἀπ|1] πιο Ὀ]οοά Πᾶ5 Ὀεεῆ 56 οὐ {πε εαγίῃ, οὔπαε Ὀν «ποΐῃεσ. Ἱ᾿Ἀπᾶ ἴποβα νῃο ἢᾶνε 

ἐϑοαρεα 5Π4]} ποΐ τείαγηῃ ἔγοπη {Πεῖγ ννϊοκεάμηθϑβ ἴο πε νὰν οἱ τὶσῃίθουβηδβο, θαϊ {παν 5141] 411 Ἔχ αὶ] 
1παπιβεῖνεβ ἴο ἄεοεῖϊς ἀηα ννεδῖτῃ, {Ππαΐ πεν πᾶν Ἔδοῇ ἴακα 411] {Παΐ 15 Πῖ5. πείρῃθουτβ, πὰ παν 5881] 
πδπι6 {πΠῸ σγεαΐ παπια, δας ποῖ ἴῃ {γα πα ποῖ ἴῃ τἰρμίθοιιβηββϑ, πα {παν 5141} ἀθῆ]α {πε ον οἵ 

22 ΠΟΪ165 νἱἢ {Ππεῖὶγ πποϊεαπηθϑθ δηα πε σοτπρίίοη οὗ {πεῖν ρο] τίοη. Απά ἃ στγεαΐ ριυηίϑηπγεηΐ 5}4]} 
ῬΕΙ͂] {πε ἀεδεάβ οἵ 1Πϊ15 σεπεύαίίοη γοπὶ {πε 1 ογά, ἀπα Ηδ Ψ1] σῖνα {Πεπὶ ονεῦ ἴο {ΠῈ6 βυνοιὰ δῃηὰ ἴο 

23 πάρ πιεηΐ δηα ἴο σαρίϊνὶν, ἀηα το θ6 ρ᾽απάεγεα δηα ἀδνουγεά. Απα Ηδ ν1]}] ννακα ὉΡ αραϊηϑὲ {ΠῈπὶ 
{πε βἰπηθῖβ οἵ {πεῸὶ (ἀβξηΐι]65, νῆο πᾶνε παι πεῦ τηετον ΠΟΙ σοπηραϑβίοῃ, πα ψνηο 5Π4}} τεβρεςΐ {Π6Ὲ ρεύβοῃ 
οἵ ποῃθ, πείἐ ποι οἱά ποῦ γοιηρ, ΠΟΙ ΔΠΥ ΟΠ6, ἴογ παν ἃ.Γξα ΠΊΟΓΕ ννἱοΚαά πα βίτοηρ ἴο (ὁ ἐν] {Ππδη 41] 
1μ6 ομΠάγεη οἵ πιεβῃ. 

Απά {πον 5141} 86 νίοϊεηςε δρδίηϑδε [5γ8 6] δηα ἰγδηβσγθβϑϑίοη ἀρσαίηϑδί [Δ 00}, 
Αμα πλιοῇ Ὀ]οΟΥ 5141} ΡῈ 5ῃεα προη {πε βαγίῃ, 
Απά {Πογα 5141] θῈ ποπε ἴο σαΐμει πα ποπα ἴο Ὀυΐν. 

1ο. ΨΏΘη: ὁ η1}]", ἰοχί. 
11. Ηετε {πΠ6 Μεββίδηϊς Κίησάοιη 5εεπηβ5 ἴο ἕο ]]ονν {πε Ἰπάρτιθηῖ. Βαϊ 566 νϑύ. 30. 
12. ἴπε ργϑβαῖοσ ραζσῖ... βογζγονν. Ρ5. χο. τὸ (1,ΧΧ, ὅ5γζ., Ν}ρ.). 
152-14. ΜεΙδποΠΟΙΥ δοσοιπηῖΐ οὗ [6Δ4Π’5 ΡΠ Σ᾿ ἴῃ Πῖ5 οννῃ ἄδγν, 1. 6. δα ]ν ἀδοδάθβ οὗ βεοοπα σθηΐζατγν Β.0. 
14. οα ἴπ6 βαγίῃ, ἄς, Ἐπιηϑεπαβα ἢ [Αἰ. 
15. ἴποβε ΕἸΠ. τεδαβ ἀρ) σοτταρί ἕοτ ᾿δἰέ). ; 
16. Αἢ δοςουηί οἵ {ΠΕ τῖβα οὗ 1π6 Ὁ ῃαβί 5 Ἔβχδοῖν ρδγα] δὶ ἢ τ Επη. χο. 6, 7. “1 Ἀπλ05᾽ {Ποῖα ἅγα ἡ 505 Πεῖδ. 

Γογβϑακίπρ {πε οονεπαηΐ: οἴ. Ηε]]επίζοῦβ ἴῃ Π δη. χὶ. 30; 1 Μδος. '. 15. (. Βοιιββεῖ, ΖΜ ΖΉΣ, τφοο, Ρ. 199. 
1. ΟἸντ ΝΙδΟΟ, 1 Ὁ 2. 1ἴ- Ὁ: 
18-24. Τῆς νοεβ Ῥεΐίογτε ἱῃε Νίθδθίδηϊς Αρὲ δβ ἃ ἔδβαίυσγε οὗ δὶ Αροσοαῖίγρβε. ((. Εζεκ. χχχν!! 20; Ποϑβ. ἱν. 3; 

ΖερΉ. ἱ. 3; 4 Εξζτᾶ ν. 7, Ογ. .“ἠδγέ. ιϊϊ. 7ζοό ; Αρος. Βαζ. χχνὶϊ, χὶν!. 31-, ΙΧΧ, 2-|΄’Ὸ; 4 ΕΖῖὰ νὶ. 14-18, 21-4; Μαῖῃ. 
χχῖν. 6-29 ; ϑοῖδ Ἰχ. 15. 

20. { )) Βυρρ!᾿ξα Ποπι 1,Αϊ. 
[6 νὰν : οἴ. 158. ΧΧΧ, 21 ; Αοίϑβ ἰχ. 2, χὶν. 9, χχῖν. 22. 

21. 5141}1 πΠαπι6: 850 1αἴ, ΕτΉ. 15 βαϑὶ]ν ετηθπάβα. 
23. Ποβουῖθε5 το]! ρίουβ νναῦβ οἵ [845 Μδοοδαραειιβ. ὙΠῸ ϑγτγίδη ἱπναβίοη 5 ἀθβογ θεά ἴῃ {π6 Ἰαηρααρα οὗ [6γ. νὶ. 23. 

Αἴεῦ 162 8. Ο. ἴΠ6τα ννὰβ οἷν] ννὰσ ἴῃ }πάδἢ, ἀπὰ ρβᾶςβ νυνὶ ϑυτία. ὙΠ [Π15 ράββαρα οαηηοΐ Ὀ6 ἰαΐογ ἱμδη ἰῃαΐ ἀαία. 
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ΤΠΕΒΘΟΚ ΟΕ ἸΌΒΙΕΕΘ 28. γ4--24. ἡ 

Ιῃ ἴποϑε ἄδανϑ {πεν 51,4] οὔν αἱοια, 
Απά (4}] ἀπά ργᾶγν {παῖ {πεν πιὰν ΡῈ βανεά ἔγοπη {πε μαπά οἵ {πε βἰπποιβ, ἴπ6 (βηει]ε5 : 
Βαξ ποης 5ἢ4]] θεὲ βανεα. 

Απά {πε μεδάβ οἵ {πε σῃη!] ἄγε 584} θῈ νν τα ἢ σσαγ Παΐγ, 
Απά 4 οΠΠΠ4 οὗ ἴῆγεε ννεεκβ 584}1] ἀρρεαγ οἱ {Π|πὲ6 ἃ πηδῃ οἵ οπα πιιπάγεα γϑδίϑ, 
Απὰ {Πεῖγ δἴϑξιγα 5141] θῈ ἀεβίγογεα ὃν {γι θυ]δίίου δηα ορργεϑβίοῃ. 

Απά [ἢ ἴῃοβε ἄδγνϑ {π6 σι! ] ἄγεη 5041] θερίη. ἴο βάν {Π6 Ἰαννο, 
Απά ἴο 5Ξεεῖκ {πε σοπιπ)δηπλεηίΐϑ, 
Απά ἴο τεΐιγῃ ἴο {πε ρίῃ οἵ τἰρῃίβοιιβηβ585. 

Απὰ 1Πε ἀδνϑ8 5411 θερίη ἴο ρον πηδην δη4 ἰποῦδαβα ἀπιοησϑὶ ἔποβε ομΠ] ἄγεη οἵ πιεη 
ΤΙ] {πεῖν ἀαγνϑ ἄγαν σῇ ἴο ομα ἐποιιβαηα γεαίϑ, 
Αμὰά ἴο ἃ στίεαΐθγ πιπηθεῦ οἵἉ γεαῦβ ἔδη (Ὀείογε) ννὰ5 1Π6 παπηθεῦ οὗ {πῸ ἀἀν5. 

Αηά {πεῖε 5Π411] θῈ πο οἱ πηδῇ 
Νοῦ οπὲ Ψψῇῆο 15 (ηοἵν σα(ἰ5Πεα νυἹ ἢ ἢ 15 ἀἀγ5, 
Εοτ 411 5}.4}1 θὲ (45) οι] σε δηα νοι ῃ8. 

Απά 41}1] {πεῖν ἀδαγνϑ {παν 5}4}] σοπηρὶεῖε δηά ᾿νε ἰπῃ ρεᾶοα δηά ἴῃ ου, 
Απά {Πεῖα 51.411] ΡῈ πο ϑαΐδῃ ποῦ δὴν ενὶ] ἀδϑίγογε ; 
Εὸγ 411 {Ππεὶγ ἄδγϑ 51.411 ΡῈ ἄδνϑ8 οἵ δ᾽θβϑίηρ αηὰ πεϑδ]ηρ. 

Απά δἱ ἰπαΐ {ἰπ|6ὲ (ες 1 ογὰ νν}}}] ἢθα] Η!5 βεγνδηΐϑ, 
Αηά πον 51.411 γ5ε ὉΡ δηα 566 στεαΐῖ ρεᾶςε, 
Απὰά ἀτῖνε ουὖἱ {πεῖς δάνεγβϑα εϑ. 

Απά {Π6 τἱρῃίθοιιβ 5141] 5εαὲ δηὰᾶ ὃς {πδηῖκπΠι], 
Απάα τε]οίῖςα νυ ἢ ἸΟῪ ἰοῦ ενεῖ δηά ὄνεῦ, 
Απά 5})4}} 5866 4}1 ἐπεὶν Ἰπάστηεηΐβ δηα 411 {πεῖγ συΎβεθ οὐ {πεῖ ἘΠΕ ΠΊ168. 

Απὰά {πεῖγ θοηθ5 5141] γεϑῦ ἴῃ {πῸ6 βαυίῃ, 

Απά {Πεὶγ 5ριΓ115 514}} ἤανα ταποῇ 1οΟΥ, 
Απά {πεν 51.411 Κηονν {παῖ [ἴ 15 ἴῃ Τογὰ πο Ἔχεςοιΐεβ Ἰπασπηεηΐ, 
Απά 5ῃονβ πιθῦου ἴο διιπάτεδ δηα ἐπουβαηεβ δπα ἴο 411] μαΐ ἰονε Η! πὶ 

Απά ἀο δου, Μοβεβ, νυγῖῖα ἄονγῃ ἴμεβα ννογάβ; ἴογ ἰπιι5 ἀγα ἴπεν νυϊτίεη, δηα {πεν τεοογά ({Πεπ|) 
οη {πε πεανεηὶν [Δ] εῖ5 [Ὁ ἃ ἐεϑεϊπηοην ἴου {πε σεπεγαίίοῃϑ [ογΓ Ἐν ευ. 

7σάας αἱ ἐλο Το! 9. Υέρίονι, τ (οἴ. (εη. χχν. 11). 2 δα φεἱίς Δὶς ὀϊγίλγρἠί, α-- (εἴ. (εη. χχν. 29--34). 
Ἴραας ροδς αρτυῦ το (γα, 8. Τεαζέγρς ὀοίτυεενι ἤδαας ἀπε (4 ὀϊηηοίσο, 9-27. 7δαας σηγϑος 1{6 

αϊἠηἝ ρος, αὅ--42. (( (εη. χχνί. 1τ--ό, τι, 132-25, 32, 33.) 

Απὰ [ξ ςαπηε ἴο ρᾷ85 δἴϊεγ {πε ἀδαίῃ οἵ Αργαμαπι, (παὶ {πῈ Τιοτὰ Ὀ]εβθεά ἰϑδᾶς [5 βοῇ, ἀηὰ ἤἢε 
ἀῖοβα ἴοπιὶ Ηθρτοη δπα ψοπί δπά ἀνεὶξ αἱ τπὸ Ν ε}] οὐ {πε Ν ἰϑίοη πη {πε β δῖ γεαγ οἵ {πε {π|γὰ να κ 

2 ΟΥ ΤΠ Ϊ5 [00 116, βενεη γεαῖθ. Απά ἴῃ {πε βιϑί γεν οἵ {πε ἰουτίῃ ννεαῖς ἃ ἰαπηης θερδη ἴῃ τῆς ᾿Ιδηά, 
4 δεβίάεβ πε ἢγϑὶ [Ἀτηΐπθ, νης Παα Ῥεεη ἰπ {πεῸ ἄγ οἵ ΑΡγαῆαση. ᾿Απά [800 5οά [επ|}} ροΐξαϑε, 

4 ἴῃε6 Ὀγεδά, αηά αἷβδο βοπιε οἵ [ῃϊ5. ἰ6ηι1] ροίίαρε. 

δηὰ Εϑδι οᾶτης ἔγοπι {Ππ6. ς] ἃ Πυπρτν. Απά πε βαϊά ἴο [ᾶςὸρ ῖ5. Ὀγοίπεγ: “ἷνε πὲ οἵ 15 σϑά 

Ροϊίαρε.. Απά 7δςοῦ ϑαἰά ἰο πὶ: “3611 ἴο πιὲ τῃν [ρτϊπιοσεηίζαιγα, {Π15] ΙΓ ρμς ἀπά 1 ΜΠ] οῖνε 
ἈΑπά Εδβδαι βαϊά ἴῃ 15 πεαιῖ : “1 5}4}1 αἷς; οἵ 

5 ὙΠηδι ργοῆϊξ ἴο πη ἰβ8 [ῃἰ5 δ τ τίρηι Ῥ᾽ Απά Πε 5αἱά ἴο Τδοοῦ: “1 ρῖνε ἴΐ ἴο ἔπεε. ᾿πα Ις00 54ἱά : 

6 ᾿ϑ'ννεδγῦ ἴο πιε, [ῃϊ5 ἀδν. ἀπά πε ϑσυνᾶγε πο πη. ἊΑπά [δοοῦ σανε Π15 Ὀτοίΐμεγ ἔϑαι Ὀτεδα δηὰ ροϊΐζαρε, 

Δη4 δε εδΐ {11 με ννᾶβ βϑαϊἰϑῆςά, απ Ἐϑαι ἀδβϑρίβε ἢἷ5 ὈἰγΓ τσ ; ἴον {Π|5 γεαϑοη νγὰ8 ἔϑαι᾽8. Πᾶπις 

" (411ε4 Εάοπι, οη δοοοιηΐ οὔ πε γε ροξξζαβα νν ῃϊοἢ [ἀοοῦ σάνε ΠΪπΊ ἴον ἢ 5 Βἰγτῖσμί. Απα Τάοοῦ ὈεσαπΊε 

24. Βἴππεγβ δηὰᾶ βι η 1165 ρσδοιῖςδ!]}ν συ ποηυπῖοι5. ΟἿ. 6 Δ]. 1]. 15. 
26. Βεπανδα βίυαν οἵ {Π6 Ἰανν Ὀτίηρ5 βρί τίει! ἐγαπϑέοστηδίίοθ. τὸ ᾿ 

27. πίρῃ ἴο ομϑα ἱπουβξεαηᾶ γεαγβ: οἵ. ἵν. 306. ΑΚ ἴῃ Τεϑβῖ. [νον]. ΧΝῚ] 411 σῃδηρε ἰ5 σσδάδὶ. 

28. ((. 54. Ιχν. 20, ῇβηῃσςε “ ποῖ᾽ 15 ᾿Ἰηβετγίβα Πϑσβ. 
29.. Ὡο ϑαΐβῃ : οἴ. 455. Μοϑβ. χ. 1, [υὉ. Χ]. 9, χὶνὶ. 1,,2ὼ,..Ὀ ; Ξ 

30. ΡῬΙΟΌΔΡΙΥ ἀοε5 ποὶ τοίεσ ἴο ἃ Εδϑυττγεοίίοη το ἴπε Μεβϑβίαηϊς Κίπράομι. Οὐσ Δα ΠΟΙ 5 Ἐβομδίοϊορυ ἰ5 παῖ οὔ 1 Ἐπ. 

χοὶ-οῖν. Τυἀρεπιεηὶ Ψ}}1] 6 αἱ μῈ επὰ οὔ τῃ8 Μεββίδηϊς κίηράομι, ἀπά ρτεσεάεβ (ῃς 5ρί γἰϊαδὶ Ὁ1155 οὗ τπ6 τὶ σίεουβ. 

31. (Πα Επ᾿ χοΐ. 10, χοὶϊ. 3, οἰ]. 3,4. Τῇα Ὀοάϊ65 τεϑί, θαΐ {ΠῈ 5ρ:Γ115 ΤΙ56. 

ΧΧΙΝ. (Γῇ (ξη. χχν. 11, 29--34, χχνῖ. 1-ό, 13-25, 32; 33: Νὸὼ τείεγθηοβ 8 πιδ4β ἴῃ 13 ἴο [9ϑ8δς᾽5 [6 τερδγά ηρ 

Εεθεοςα. Εὸογ ἀετίναϊίοη οὗ παῖης οὗ Εάοχὰ ἴπ΄ 6 ςἔ, σεῃ. χχν. 29. ἣἥμ ᾿ 

3. τοῦ ροϊίΐαρβ. Τεχί -- " ψῃεαίεη ροϊίαρε᾽, '.6. πυροῦ ἔογ πυρροῦ. 5561} -- ἀπόδου, ν»ϊς ἢ Ποῖα πιεδῃ5 “536}} "Β 66. 

110δ.2 , 49 

2Ο73 Α.Μ. 

208ο Α.Μ. 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Π0ΒΙ1.ΕΕ5 94. 8-0 

8 ἰῆῃς οἸάογ, απ ἔδβδιι νναβ Ὀγοιρῆῃς ἄοννη τοπΊ ἢΪ5 ἀϊσηϊςν. Απά [Πς [Δηλΐπο ννὰβ ονεῦ {Π6 ἰαπά, «ηα [58ὰς 
ἀερατγίεα το σὸ ἄοννῃ ἱπίο Εργυγρί ἴῃ {ΠῸ βεςοηα νϑαῦ οὗ [Π15 ννθεῖ, ἀπα ννεηΐ ἴο {Πς Κίπρ οἵ ἴῃς ῬὨ1]15- 

9 ἀἶπε5. ἴο (οταγ, υπῖο ὈΪπλθίεοῆῃ. Απα {πὰ Τογα ἀρρθαγαά τπηΐο Πἰπὶ δηα βαϊὰ πηΐο ἢϊπὶ: “ ἀο ποίΐ 
ἄοννῃ ἱπίο Εργρί; ἄννεὶ! ἴῃ (ῃς Ἰαπα ἰπαΐ 1 5}4] 1611] {πες οἵ, δὰ βδοϊουγη ἴῃ {Π]15 ἰδηά, δῃηά 1 νν}}]} 

το 6 ψ] ἢ πες δπα Ὁ]655 {πΠθ6. ἘὸῸγ ἴο πες δῃηά ἴἰο 1ῃν βεβά ν}}}] 1 σῖνε 411 [15 ἰἸαπᾶ, δαπὰ 1 νν}}} 
Θϑί ὉΠ 5} ΜῪ οδίῃ νῃΙοἢ 1 ϑυναῦο. ὑπίο ΑὈγαμαπὶ ἀν ἰαίμεγ, ἀπα 1 νν}}} τ] ΕἸΡῚν τῆν βεεα 85 {Πε 

11 βδιϑ οἱ ἤδᾶάνεῃ, δηα νν1}}} σῖνε ππίο (ἢν βεθά 411 {Π|5 ἰΪαπά. ΑἈΑπὰά ἴῃ τῆν ϑεβα 9}41] 411] [πε παίίοηβ οὗ 
τῆς βαγίῃ Ὀς Ὀ]6ββαά, θδοδιιβα {ἢν ἰαίπεν ορονεα Μν νοῖςε, ἀπά Κερί Μν σἤαῖρε δηὰ Μν Ἴογηγηδηά- 
τηδηΐϑ, αηα Μν ᾿ἰάννβ, απὰ Μν ογαϊπαηοοβ, απ Μν σοονεηδηΐ ; απα ον οὔαν Μν νοΐςε δπά ἀνε]! ἴῃ 

13 {ῃϊ5 Ιαη. Απά Πε ἀννεὶὶ ἰῃ εταγ [γος ννθεῖβ οἵ γεαῖβ. ᾿Απα ΑΙ πλείθοῃ σπαύρεα σοποαδιπίηρ Ὠΐτη, 
δηα σοποογηΐϊηρ 411} [Παΐ ννὰ5 5, βδανίηρσ: ᾿Δὴν πίη {Πδΐ 5Π4}] τοις ΠΙπὶ οὐ διιρῃΐ {παΐ 15 ἢἰ5. 5}4]]} 

14. 5ιγεὶν αἴθ. Αἡά ἴϑαδς νναχεά βἴγοηρ ἀπιοηρ τῆς ΡΠ βείηαϑ, απ με σοΐῖ πῆδην Ροξϑεϑϑίοηϑβ, οχβη 
15 Δη4 5ῆ66Ρ Δη64 σαπηε]β ΔΠ4 45565 δπα ἃ σίεε ΠουβθμοΙά. Απα ἢε βοιναά ἴῃ {πε ἰαπα οὗ {πε ῬἢΠΠ βἔιη65 

Δ ηα Ὀτγουρῆΐξ ἴῃ ἃ Πυπατγοα-[ο]α, ἀπα ἴϑααο ὈῬεοδπΊα Ἔχοδααϊησ)ν στεαΐῖ, αηα (ῃς ῬἢΠ5Ε1Ππ65 εν! ἢΪπ1. 
16 Νον 411] {πῸ ννε]]5 νν!οἢ {πε ϑευναηίβ οὐ ΑΡ̓αἤαπὶ Πα ἀρ ἀπτίηρ {ῃς [Π{ 6 οὗ ΑΌταΠατη, {πε ῬὨΠΠ]5Ε1Π65 
17 δ] βἴορρεα {ῃεπὶ αἴϊζεν ἴῃς ἀδαίῃ οἵ ΑΡγδἤαπη, δπα ἢ|1εα {Παπὶ ἢ εαῦῖ ἢ. Απα ΑΡὈΙπλε βοῇ 

ϑ4] ἃ πηΐο ἰϑαᾶς: “(ὁ ΠΌΠπι τ15, ἰοῦ ποῖ αὐ πηοῇ πλὶρ μζαγ ἘΠπδη ννε᾿ ; δπὰα ἴβαας ἀεραγίεα ἤξηςε ἴῃ 
18 τῆς ἢτϑί γεαγ οἵ {πε βανοηίῃ ᾿νεεῖκ, δηα βοϊ]ουγπεα ἴπη {Π6 νϑ]]ὲνβ οἵ σεγασ. Απα ἴδεν αἰσρεα ἀραΐη 

1Π6 νν6 115 οὗ νναΐεσ ννῇϊοῃ {πε βεγναηΐβ οἵ ΑΡγαἤἢδπΊ, ἢΠἰ5 [αῖ παι, Πα αἰρσεά, ἀηα νης {πΠ6Ὲ ῬὨΙ] 5Έ1η65 
Πα οἰοβεά αἴζεγ {πε ἀδβαίῃ οὔ ΑἸ τα δπι 15 [αἰ Ππαῦ, ἀπ ἢς σα] θα {Πεῖὶγ παπλεβ ἃ5 ΔΌτγαπαγη 5 ἰδί ΠΟΥ 

19 Παά παιηθα ἴπεπλ. Απά {Π6 βεγναηίβ οὗ ἴϑαβς αἀτρ ἃ νν6Ὲ]}} ἴῃ {Π6 ν!]εν, ἀπ ἰουπά [Πἰνίηρ' νναΐει, δηὰ 
{Π6 5ῃερῃεγαβ οἵ (σθύαγ βίγονε νυν] [6 Παρ ῃεγάβ οἵ ἴβϑϑδς, βδαγίησ: “Τὴ6 νναΐεσ 15 ουγβ᾽; δηά ἴϑϑδς 

20 οδ] θά τπῸ παηα οὗ {πε ννεὶ] " Ῥεγνεγϑιν ̓, θεσδαιῖιβα ἴπαν Πα Ὀεεπ ρεύνεγϑθε ἢ τ5. Απά {μὲν ἀυὺνσ 
ἃ βεοοηά νψΕ]], αη!α {πεν βίγονα ἴον ἐπαΐ 4͵5ο, απὰ ἢε Ἵδ]]βα [15 παπηα " ΕἘππιΐν . Απά Πα δἵοβε ΠῸΠΙ 
1Πῇεποα δηα παν αἰρσεα δποΐίπεῦ ν6]}], ἀπα ἔοσγ {παΐ ἐπεν ϑίγονε. ποΐ, απ Πα ςδ] δα {πε παπλε οὗ ἴΐ 
“Εοοπη᾽, Δηα ἴβϑαδς ϑαϊὰ : “Νον τῆς 1ιογά δίῃ πηδάθ γοοΠΊ ἴου τι5, 4Δη4 ννε ἤανε ἱπογθαβεα ἰη {πῸ 

21 ἰἸαπά. Απᾷ Πα ννεηΐ Ὁπρ Ποπιὶ ἔπεηςς τὸ {πε ΔΝ Ε]] οἵ {[πΠ6 Οδίῃ, ἴπ {Πς ἢτϑε γεαγ οὗ ἴῃς ἢγϑί ννεεῖκ ἴῃ {πε 
22 ἰοτίυ -[ουγίῃ 11 01166. Απαὰ {πε Τογὰ ἀρρεαγοα ἴο ἢϊπὶ ἐΠπαΐ ηἰσῃΐξ, οη {πε πενν τηοοη οὗ {πε ἢγϑβί πηοηῖῃ, 

Δη6 5814 πιηΐο Πἰπη : “1 δπὶ {πε (οά οἵ ΑΡὈταἤδπι ἴῃν ἰαίμεσ ; ἔβαν ποί, ἴοσγ 1 δηλ νυ] πες, ἀπα 5}4}] 
Ὀ]655 ἴπεε δηα 5}4]] βιιγεὶν τα] ΠΡῚν τῃν ϑεεα 85 {πε ϑαηα οὗ {πε εαγίῃ, ἔογ [6 βαῖε οἵ ΑΡγϑῆδγη ΠΥ 

23 βεινδηΐ. Απα ἢε ΡΠ δὴ αἰΐαγ ἴπαγα, νοι ΑΙΡτΆΠαπὶ ἢ 5 (Δί Ποῦ μα ἢγϑε ΡυΠ]Έ, ἀπα Πα ς8]]6α προη 
24 [Π6 ὨΔπΊ6 οἵ {Π6 Τιογά, απᾶ ἢς οεγεά βαογίῆος ἴο {πε (οά οἵ ΑἸ γαμδπη ἢ15 ἰδί μεσ. Απά πεν αἰρρσεά 
25. ἃ ΜῈ}] δηα {πεν ἰοιυπα ᾿ἰνίηρ᾽ νναῖεσ. Απά {πα βεγναηΐβ οὗ [βϑαδο ἀϊσσεά δποίῃεν ννεῈ]}} δἀπα αἰ ποῖ ἢπᾶ 

νναΐεσ, δηα {παν ννεηΐ δηα ἰο]α ἴϑδδας {παΐ παν μαα ποῖ ἰουιπα ννδίεσ, απαὰ ἴβϑαϑο ϑδαί : “1 ἤανε ϑννοσῃ 
26 1ῃ!5 ἀν ἴο {Π6 ῬἢΠΙ βίη 65 πα ἘΠ1Ὶ5 πίη σ Πα5 εξ δηηομπορά ἴο τι5.. Απάδε οΔ]]εἀ {ἢ πᾶπηε οἵ 1Πδΐ 

Ρίαςε ἴῃς ἍΝ ε1]] οἵ [ῃῆς Οδίῃ ; ογ ἔπεα ἢῈ Παά ϑδνοῃ ἴο ΑΙ πΊθθο απὰ ΑΜ ΖΖζαίῃ ἢῖ5 ἔτθηα δηᾶ 
27 ῬΗϊςοΪ {πΠῸ Ῥγεΐδοϊ οὗἁ μἰβ μβοβέ. Απά [ςδδς πεν {παΐ ἄδν {παΐ ππάογ σοπϑίγαϊπε πα Παα βυνούη ἴο {Π6 ΠῚ 
28 ἴο τῇδ Κα Ρεδοα ν] ἢ ἱμετη. Δπα ἴβϑαδς οἡ {πδΐ ἄδν οἰγβεα {πῸ ῬΗΙΠϑζῖπ65 δηα ϑαϊά : “ (υγϑεα ᾿ς {με 

ΡΒΠΙβεη65. ππίο {Π6 ἀδν οἵ νυ δηα ἱπάϊρπαίίοη ἔγοπι {πὸ πιϊάϑὲ οἵ 411] παίϊοηβ ; πῆδὺν (οά πηᾶκε 
{Πεπὶ 4 ἀδιϑίοη δηα ἃ οἰιγ86 δη δη οὐδ]εςΐ οὔ ννυγδίῃ απὰ ἱπαϊσπαίίοη πὶ ἴπεῸὶ Παπάβ οἵ {πε ϑἰππεῖβ {ΠῈ 

29 (ἀξεῃῖ 165 δπα ἴῃ {πε Παπάϑβ οἵ τῆς Κιτπ. Απὰ νῃοανεῖ Ἔβοαραβ {πε ϑγογα οὔ {Π6 Ἔπειὴν ἀπά {Πα 
Κι ΠΕηῚ, τῆᾶν 1ΠῸ τὶρῃΐθοιιβ παίίοη τοοῖ οἷ [ἢ ἡπάρπηεηΐ ἔγοπῚ πάθον πεάνεῃ; ἴοσ {παν 5841} θῈ {πε 
ΕΠΕΠΊΪ65 Δη6 [065 οἵ τὴν οΠΙ] ἄγοη {πγουρποις {πεῖν σαπογαίίοηβ Ὡροη {πα βαγίῃ. 

389 ΑΑπᾶ ΠΟ τεπηηδπηί 5Π48]] θὲ Ἰεῖ ἴο {Πε6π|, 
Νοῦ οης {παῖ 5}4]}] θεὲ βανεᾶ οἡ [ῃε ἄδν οἵ {π6 ψγϑίῃ οἵ ἡπάσπιεηῖ ; 

͵ ΕῸΓ ρων Δηα τοοζίηρ᾽ ουξ ἀηα εχριυ ϑίοη ἤοηι ῃς βαγίῃ 15 1Π6 ΠΟΪς 5εβα οἵ ἐπε Ῥῃ Πβἐἴπ65 
Γεβεγνεα), 
Απά {Ποῖα 5}4]1 πὸ Ιοηροῖ θὲ ες ἴον ἔμθβα Οδρῃϊςογίπι ἃ παπΊε οἵ ἃ 5εβα οἡ {δῆς βαγίῃ. 

12 

14. ΠΟιΙΒΕΠΟΙΩ͂ : »»22:25 767 1141 1.41. -ε- ΠΣ}, ἘΠΗ. Πᾶ5 “ ροββϑεβϑβίοῃ᾽". 
19. ΤΠα6: “115 ἴη ΕἸΉ. --- ἀδξ, ἀτίϊοϊθ. 
20. ἘΠ ΤΙΥ -- οὐ ὄ ἐτηβηάβα ἴτοπι σαδάδ --- “ παῦγοιν ᾽. [,αἴ. Π45 ΖγΖγιζείξίασ. ΑἸ ἘΠϊορὶς βοῦῖθε μᾶ5 ἱπίσοάπςθά {ΠῸ 

ΔΓ 6515 οὗ “ΠΑΥΓονν ἡ 85 Ορροβϑβά ἴο " τοοπι᾽. 
Εσοοπὶ -- σεγ ἐπιθηάεα ἕτοπῃ σελ; 50 1.δἵ. εαῤαεϊέζας. 

26. {πε Ργϑῖδβοϊ οἵ μῖβ ποβέ. 80 1,αἱ. Ε{Ή. μα οὐἱυ " Πἰ5 ργείδοι᾽. 
28-32. ΟΩ]Υ ἰπι6}]]ρῚ0]6 ἀυτίηρ Μασσαθεαῃ νναῖβ ; ἤἥετγος μαϊγεά οἵ ῬΗΙ]βιϊηθβ ἢ οἴ 1 Μᾶες. χ. 89, ν. 68, χ. 84, 

ΧΥΊ. 10, ΧΙ. 62 ; ΙΟ5βερῇ. “412. ΧΙ]. 13.3. ΟἿ, Βουββεῖ, ΖΖΊ, τ8ρο, 2οο. 
28. Γῇ. Ηάι. 1. 205, 11. 157-0 ἴογ (ῃς Ῥἢ]Ἰδυϊη685᾽ βαβετγίηρ αἵ ἴῃ6 μδηα5 οἵ ἴπῈ Ἐρυριίδηβ. 

ΚΙζεῖπι -- Μδοβδοηίαηβ. (Οἵ, τ Μδος. ἱ. 1, νἱϊϊ. 5; 1 5θρἢ. “«1γ12. χὶ. 8. 4. 
29. τὶ ρῃΐθουβ παίϊοῃ : ᾿ἀδῃ ὑπᾶθσ Μδςοςδαθθα5. 
Βεπεγαίοῃβ: 1,Αἵ. ; “ἄδγϑ᾽, ΕἸἢ. 

30. {Π656 -- ’δἼ)1) ογηεη ἀβα ἔτοπι ζφμομ τες " 411. [1,Αϊ. τὸ “1656. 
Οδρμίοσίπι -- Ρἢἢ]Ἰβιϊπ 65 ; οἵ. Αἰποϑ. ἰχ. 7; Πραΐ. 1ϊ. 23; [6ζ. χιν],. 4. 

5ο 

ιτὸ ἴὸ 



ΓΡΟΘΙ ΘΕ ΒΡ ΕΡΘ 4. 71: 955. τὰ 

31 Ἐοτγ πουρῇ ἢδ δϑβοεπηά τηΐο πεάνεῃ, 
ἼΠΕηςε 514]}1 ἢῈ ΡῈ Ὀγοιρῆς ἄονη, 

1 Δηά {πουρῇ ἢα τηαϊζα ἢ πΊ561} βίγοπρ οἡ δαυί ἢ, 7 
ΤΠεηοα 5841] πε θὲ ἀγαρρεα (οτίῃ, 

Απά {πουρἢ Πα ΠΙ46 ΠΙτη561Γ ἀτηοηρϑί [δ παίίοῃβ, 
ἘἜνεη ἔγοπῃ ἰἤξηςε 5}41] μῈ Ὀς γοοϊεά οι; 

Απα {πουρῇ Πα ἀδβοεπά ἰηΐο 5Π60], 
ἼΠεγα 4150 5Π4]] ἢ5 σοπεπηηδίίοη θεὲ στεδΐ, 
Απα {Πέτα Α50 Πα 504] ἤανε πο ρεδςε. 

32 Απά {{Πε ρὸ [ηΐο οδρίϊνιν, 
Βν {πε μαπάϑ οἵ ἔποβε {Πδΐ 5εεὶς ἢΪ5 ΠΠ{Ὸὸ 5641} {πεν ϑἴαν Πϊπὶ οα {Π6 ννᾶν, 
Απα πειίμοῦ ἤδπηα ΠΟΥΓ 5666 5Π4]] θ6 Ἰεΐς ἴο πὶ οἡ 4]}} {πε βαγίῃ ; 
ΕοΥ ἱπΐο εἴθγηδὶ πη] βα!οί!οη 5114}} ἢς ἀερατί. 

33 Απὰ {Ππ5 15 1 νυττῖεη δηα εηστανεα σοποογηΐηρ Πἰπὶ οα {Π6 Πεάνεηὶν ἰδ] εΐβ, το ἄο πηΐο Πἰπιὶ οἡ {πα 
ἄδν οἵ 1πασπηεηΐ, 50 πδΐ ἢῈ πιὰν θὲ τοοϊϑά ουζ οἵ {πε βαγίῃ. 

Κοδσοοα ααηρτογισηος ασοῦ τιοΐ 10. 71477.} ἃ (αλιααλῖη5}} τυρηίαηι, 1--2. αρσοῦ ῥγονιῖδος 10 2477} ἃ 
αἰατιρίοεγ ο7 δ αὖαηι αἰροῤτίο 116 τιγρελιέ γεφρσοίς οΥ δα ἐψαΐ ἀφ ὁ ἠοιία η267.7.) ἃ (αραα,ιε 
τυοΊΉ 7, 4-,0οθ. ἐοόσοεα ὀέδσϑες “ασοῦ, τι--2 32. (((, ἀεη. ΧχΧνη τ-. 4.) 

95 τ Απά ἴῃ {πε βεοοηά γεαγῦ οἵ {5 ννεεῖκ ἴῃ 15 70 1166, Εθθεοοα οδ]]εα 7ᾳοοΡ ΠΟΥ 5οη, ἀπά 5Ρ4 Κα υηΐο 2109 Δ.Μ. 
ὨϊπΊ, βαυὶηρ : “Μν 8οη, 4ο ποΐ ἴαϊζκε {πεε ἃ να οἵ {πεῸ ἀδιρῃϊειβ οὐ (δηδδη, ἃ5 Εϑαι, γ Ὀσγοίπεγ, 
ψὯΟ ἴοοκ Πἰπὶ ἔννο ννῖνεβ οἵ ῃε ἀδιρῃίεγϑα οἵ (δηδδη, απ παν πᾶνε ἐπι {ες τὴν 508] ἢ 411 ἘΠ εῖγ 
πποίδδη ἀδεάϑ: ἴογ 41] {Ππεῖγ ἀθααβ. αὐὰ [ογηϊσδίίοῃ δηα ἰδ, δηα ἘΠαύα 15 ΠΟ σὶρ τεοιιθπεβθ ΜΠ {Π6ΠῚ, 

2 ἴογ ((πεῖγ ἀεε445) αἴξ Ἂν!]. Απα 1, μὴν ϑοη, ἰΙονε ἴπεβ Ἂχοξεαϊησ]ν, Πα] πὶν Πεαῖξ ἀπά τὴν δῇεοίίοῃ 
3 Ὁ1655 {ῆε6 ἐνεῖν Ποῖ οἵ {π6 αν πα νναΐοῃ οἵ {πε πῖρῃξ. Απα ποιν, τὴν 850η, μεαγκβεη ἴο ΠΥ νοῖςα, 

Δ Πα ἀο {πε ν1}] οἵ ἴῃν πιοίπει, απ ἄο ποί ἴακε {Πεε ἃ ννϊΐε οἵ 1πΠ6 ἀδιισῃξεῦβ οἵ {Π|5 ἰαπά, θα οηἱν οἵ 
1Π6 Ποιιδε οἵ τὴν [αϊμεί, δηα οὗ τὴν ἰδίαν 5 Κιπάγεαά. Ὅῇοι 5} α]ΐ ἰαἶκα {πεε ἃ νἱίε οὗ {πε Ποιιβε οὗ τὴν 
[αι μεγ, ἀηα τΠῈ Μοβὶ ΗΙΡῊ (οα νν}1}] 1655 πες, δηα τῆν σὨι! ἄγεη 5}41] θὲ ἃ τἰσῃίεοιιβ σεπεγαίίοη δηά 

4 ἃ ὨοΪν 5εε. Απάα ἤδη βραᾷῖε Ϊαςοῦ ἰο Κεθεοσα, ἢΪ5 πηοίῃογ, δῃα δα ππίο Πα: “Βεβο]ά, ποίου, 
Ι ζὴ πΐπα ννεεῖςβ οἵ γεαγϑ οἱ, αηα 1 πειῖ πε Κπονν ἢοΥ Πᾶνε 1 του ἢ θα δὴν ὑνογηδῃ, πού πᾶνε 1 θεΐγοί πε 

5 Τῆγ 561 ἴο δὴν, ποῦ ὄνεῆ {ῃίηϊς οὗ ἰακίηρ τηε ἃ ννἱε οἵ ἴπε ἀδυρῃίειβ οἵ (δπααη. ἘῸΓ ἴ γεπΊ ΠΊΒΕγ, 
τηοίῃετσ, {πε ννογά5 οἵ Α Ὀγαῃδπι, οἷγ [Δί Πεγ, ου μα σοπιπηαηεα π16 ποΐ ἴο ἴα Κα ἃ νν»ίίε οἵ {πε ἀδιρῇηϊετιϑθ 

6 οἵ (ηδδῃ, δι ἴο ἰαϊκε τὴς ἃ ννἱΐε ἴτοπι {πε βεεα οἵ πὶν [δι Πογ5 ἤοῖιϑε ἀπα ἔγοπι τὴν Κίπαγεα. 1 Πᾶνα 
Πεαγά Ῥείογε {πὲ ἀδιιρῃίειβ παν θθεη θούη ἴο θη, ἐν Ὀτοΐπεσ, ἀηα 1 Πᾶνε βεΐ πὶν ποαγί οἡ {Π6Πὶ 

ἡ ἴο ἴδε ἃ να [τοπὶ ἀπποηρϑί πε. Απά ἴον {ῃ|5 τβάβοη 1 πᾶνε βαγαβα γγϑ8ε 1 ἴῃ τὴν 5ρί γι ἀραϊηϑὲ 
βἰπηΐηρ οὐ Ῥεΐηρ᾽ σογγιρίθα ἰη 411 τὴν νγαν5 ΤὨτοιυρποῦΐ 411 {Π6 ἀδγ5 οἵ πιν [ΠῸ; ἰοῦ νυ τεραγά ἴο ἰιϑΐ 

8 Δη4 [ογηϊοαίίοη, ΑΡγαΠαπη, τὴν δίπεσ, σανα πε πηαην οοπιπηαπά5. ΑΠπά, ἠδϑβριίε 411 [ῃδΐ πε ἢα5 Ἵοογὴ- 
τηδηάςά πιο, {Π656 ἔννο δηά ἱνεπίν γεαῖβ ΓΠΥ ὈγοίΠοῦ Π85 βίγίνεη ἢ τηε, πα Θρόκεη {γΓεαιιθπΕ]ν ἴο 
τ δηὰ 5αἱά : “Μνυ Ῥγοίμοσ, ἰαϊζε ἴο ννϊίε ἃ σἰϑίει οἵ τὴν ἔνγο ννίνεβ᾽᾽; θαΐ 1 γείπιβε ἰο 40 45 πε 85 4οπβ. 

ο 1 συνε Ὀείογε {ῃεε, τποίῃου, ἘΠπαΐ 411 {πῸὸ ἀδν5 οἵ τὴν [{{ 1 νν}}}] ποῖ ἔα κε πιὲ ἃ ννε ἔγοπὶ {ΠῸ ἀδιιρ ϊε β 
το οἵ {ῃε ϑεεά οἵ (δπδδῃη, απηα 1 νν}}}] ποΐ δοΐ νυν κα ν 45 τὴν Ὀγοίπμεῦ μα5 ἄοπθ. εαγ ποῖ, πιοίμεγ; ὈῈ 
11 ἀ5ϑιγοα {δὲ 1 5841] ἀο τῆν νν}}} ἀπ αὶ νυ] ἰπ ἀρτὶρμίπεβθ, ἀπά ποῖ σούγαρί ΠΥ νναν8 [ῸΓ Ὄνεῦ. Ἀπά 

ἘΒογειροη 586 "πε ἀρ που ἕδος ἴο μεανεη δπά δχίεπαεα {πεῸὶ ἤηρεῖβ οἵ Ποῖ παηάϑ, Δη4 ορεπρά ΠοΥ 
τοῦ δηά Ὀ]εβθεα {π6 Μοϑὲ Ηἰρῃ αοά, νῆο Παά ογεαίεα {πΠ6 μεάνεη ἀπά {πε βαγίῃ, ἀπ 516 σανε Η!ΠΊ 

12 1ῃΔ 5 δηα ργαῖίθε. Απά 516 βαἱά : " ΒΙεββεά θὲ {πε 1 ογὰ (οά, πα πιᾶὰν Ηΐ5 ΠοΙν παπηα ΡῈ Ὀἰεββεά 
ἴογ Ἔἐνεῦ δηὰ Ἴνα, ΠΟ [85 ρίνεη πι6 ΄ᾶοοῦ 85 ἃ Ρρυζε βοη ἃπάὰ ἃ Ποὶγν 5εεα ; ἴογ ἢς 15 Τῆϊπο, ἀπά Τῆϊπα 

13 514] 5 βεεα θὲ σοπίϊπιια!}]ν ἀπ πγουρ ποι 411 τ[ΠῈ σεπογαίοηβ οι Ἔβνειπιοσο. ΒΙεϑ5 πῖπὶ, Ο Τιοσά, 
14 ἃη4 ρῥΪδοε ἴῃ τὴν τηουτῃ τῃε ΡΒ] εβϑίηρ οὗ γἰρῃϊβοιιβηθβϑ, (πὲ 1 πᾶν Ὀ]655 Πῖπι. ἊΔηά δὲ {παΐ πουγ, θη 

ἰ, 

31. ΤΊ [,Αἴ. τε κόξ περέδγς ὁγίΐ. Οοττγαρίίοη οτἱρὶ παῖθα ἴῃ Η αθτανν ἀρρδύεηι]γ. 

ΧΧΝ. ἀεη. χχνὶϊ ἰ5 ραξ δἴτεγ (βη. χχνῖ]. 1--4 ἴο ρῖνε ππογα ὈΪαπιε ἴο Εβδι δηά ἴο εχουδε [Δ 00. 
4. 7800 5 βἰχίγ- ἢγθε ψῃθη Πα σεςεῖνεβ {πε Ὀ]εβϑίηρ, 85 ἰὴ Β6σ. ἈΔΌΌ. 68 ; 5εάεσγ ΟἸδπι, 2. 

παΙίποσ, ἅς. : ϑγηςε]]. 1. 197 ΨΥΟΠΡῚΥ δἰἰσιθαῖα5 {Π15 ἴο [Οϑαρἢι5. 
51 Ε 2 



ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΘῈ 108} ἘῈ5-.55: 2:90: Ὁ 

τπς ϑρί τὶς οἵ τἰρμίθουβπαθβ ἀθβοθπάοα ἰηῖο μαι πιοῦῖῃ, 5η6 Ρρ᾽δοεα Ῥοῃ Ποῦ παη 5 οῃ τῆς Παδά οἵ [δςοῦ, 

δηά 5αἱά : 

ι5 ᾿Βιεβϑβεά ατί ἴδοι, 1ογὰ οἵ τἰρςθου 5658 απ ἀοά οἵ {πε ἀρϑϑ; 

Απὰ πιᾶν Ηκε ὃ1ε55 πες θεγοπά 4}} {π6 ρεπθγαίίοῃϑβ οἵ πΊεῃ. 

Μαν Ηε ρῖνε πες, πιν 5οῃ, ἴῃ6 βίῃ οἵ τὶρ;ῃβτεουϑη685, 

Απὰ τενϑδὶ τὶρθοιιβηθβ5 ἴο ἴῃν 5εεά. 

ιό Απά πιᾶν Ηςε παῖε ἢν 8015 τῆϑην ἀυγίηρ τῃγ ΠΠ{6, 

Αμπὰ ποιὰν {πεν ατῖϑα δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 παπθεγ οὗ [Π6 πιοηίῃϑ οἵ [Π6 γεδγ. 

Απά πιᾶν ἱμεῖγ βοη5 ὈβοοπΊα τηδην ἀπὰ στγεαΐ θεγοπὰ [ῃς 5ἴδιβ οἵ πεᾶνεη, 

Απὰ {πεῖν παυπηθεῖβ θ6 πιούε ἴπδη {πε βαπά οἵ 1Πε 568. 

ι Απαᾶ πᾶν Ηε σῖνε τποπὶ 115 σοοαϊγν ἰαπά---α5. Ηδ βαἱά Ηδς ψου]ὰ ρσῖνε ἴἃ ἴο ΑΡγαμαπὶ ἀπα ἴο ἢί5 

56δα αἴζεσ ΠΙρη αἶννδν --- 
Απά πιᾶν ἴμεν ΠΟΙ [ἰ ἃ5 ἃ ροββεϑϑίοῃ ἴου Ἔνέεί. 

ι8 Απά πᾶν 1 5εε (θογη) ὑπο {Πε6, πιν 50η, Ὀ]εβϑεά Ἵμ!]άγεη ἀσγίηρ τὴν [Π|6, 

Απά  δ]εββεά δπά μοὶν βεεὰ πᾶν 8}} ἴῃ γ᾽ βεεὰ Ρε. 

ι90 Απά 88 ἴδοι μαϑβὶ γοίγεβῃεα [Πγ πιοίῃοι5 βρί τις ἀυγίηρ ὙΠπεγ7 [1|ς, 

Τῆς νοπθ οὗ πεῖ (μα θατα {πες Ὀ]65565 {ῃε6 1Π5, 

ΓΜνῪ αἢξεοιίοη] ἀπὰ τὴν Ὀγεαϑίβ Ό]655 {πες 
Απᾶ πὶ πιουίῃ πὰ τὴν ἰοησια ρῥγαῖβα πες ογθαί!υ. 

20 [ποζεᾶ86 δπά ϑργεδα ονεῦ {πε βδαγίῃ, 
Απά πᾶν την βεεά Ὀὲ ρεχγίεςϊ ἴῃ τῃε ἴον οὗ πεανεῖ δηα βαυτῃ ἴογ ἐνογ ; 

Απά πᾶν τῆν 5εεά τα]οΐςβ, 
Απά οῃ {πε σγεαΐ ἀδν οἵ ρεᾶςε πιὰν ἰΐ πᾶνε ρεᾶςε. 

21 Απᾶ πιὰν τῃν παπῖε δπά {ἢν βεεά ἐπάμστε ἴο 81] {πε ἀρεϑ5, 
Απὰ πᾶν πε Μοβὶ ΗἸρἢ ἀοα Ρὲε {πεῖν αοα, 

Απά πιᾶν ἴῃς (οά οἔἉ τἱρῃίθδοιιβηθβ5 ἄννε}} νυ ἢ {ΠΈ πη], 
Απά ὃν {πεπὶ τὰν Η!5 βαποίπαγν Ὀ6 Ὀλϊ11 πηΐο 411] {ΠῈ ἀραϑ. 

22 ΒιΙεββεα θὲ δε ἰπαΐ Ὀ]Ἂββείῃ {Πεα, 
Απά 811 ἤεϑῃ τπμπαΐ συγβεῖῃ τῃδε δ βεῖν, τῆν ἴ θε οσυγϑοεά. 

23 μά 586 ΚιΙββεά Πίπι, ἀπά βϑαϊα ἴο Πίπι; 
Μᾶδν τῃε 1 οτγὰ οὗ [με ννογ] ἃ ἰονε ἴΠεῈ 
Α5 ἴπε πεαιΐ οἵ ἰῃν πιοῖμοῦ πα Ποῖ αἤεοζίοη γε]οῖςς ἴῃ ἴῃς αηὰ Ὀ]655 {πεα. 
Απά 9}6 ςεξαβεά ἴτοπὶ Ὀαϑϑίηρ. 

7ραᾶας σογιαῖς Εϑαῖι 707, υρηιἤδογι, 1--4. Αι ούσεσα γι ίγτοίς  ἀεοῦ 10 οδέαϊη {δ ὀἐδδδῆγι, 5-9. ) αεοῦ τιγιαογ' 
2λε ρεγϑοηι 97 αι οὐέαΐτηις 11, το--24. αι ὀγίγιρς {τι Δὶς τεγιῖδοτι αγιαἱ ὦγ ἀτϊς 17,107, {27:11} οὗ ἐαἴηις 
α ὀϊοεοῖγ, 25-24. 7 }Λγεαίοηι5 ασοῦ, 35. ((. ἀεη. χχν!].) 

26. Απά ἴῃ {με βενεπῖῃ γεαγ οὔ {π|5 νοεῖ [βᾶᾶς οα]]εὰ Εϑϑι, ῃἰ5 εἰάεγ βοῇ, δια βαϊά πηΐο Ηΐπη : “1 ΔῈ 
2 οἷά, τὴν 50ῃ, ἀπά ῬεΠο] τὴν αγαβ δῖε αΪπὶ ἴῃ βεείηρ, αηα 1 Κηονν ποΐ {πῈ ἀν οἵ πὴν ἀεαίῃ. ἀπά ποῖν 

ταῖζα {πν Πυηἰίπρ νεαροηβ ἴπν ααΐνει πα τῃν Όονν, ἀπα σῸ οἷξ ἴο πε ἢε]α, ἀπά παπί δηά σδΐοῃ πε 
(νεπίβοῃ), τὴν 50Π, ἀηα πηαῖκα πα βανου τυ πιοδᾶῖ, 580 ἢ ἃ5 ΠΊΥ 5018] ἰονεῖῃ, δπα Ὀτγίηρ ἴἴ ἴο πι6 {παΐ 1 πᾶν 

5 εδΐ, Δῃα 1πδΐ τὴν 5011] τῆδν Ὁ]655 ἴπεε Ῥείογε 1 εἷς. Βιῖ Κδθεοςα πεαγὰ ἴϑδαας βρεακίηρ τὸ ἔδβαι. 
4,5 Απμὰ ἔϑαι νεπὶ [οὐ δαυῖν ἴο {ΠῸ βεϊα ἴο πὶ δηα σαΐοῃ δηα ὑπηρ Ποπια ἴο ἢί5 δῖ μευ. Ἀπά 

Ἰλεθεθοοα οδ δα Τ]8οοῦ, Ποσ 80, δηα βαἰά ππίο Πίπι: ᾿ Βεμο]ά, 1 πεαγὰ 1[588ς, ἴῃν ἰαίπει, ΞΒρεακ πηΐο 
Εϑδαι, τν Ὀγοίμοσ, βαγίησ: “Ηιππὶ [οσ πιε, δηα πηακα πὲ βανοισγν πιοδί, ἀπ Ὀτίηρ (1) ἴο πια {Παΐ 

61 πιᾶν εαἱ απὰ Ό]655 {πες Ὀείογε {πῸ Τιογὰ Ῥείοτε 1 αἴ6.Ὁ Απα μονν, ΠΥ 506, ΟΌΕῪ ΠΥ νοΐσα ἴῃ παῖ 
ΜΠ ϊοἢ 1 σοπηπιαηά {πεε: ἀο ἴο τῃγ οοϊκ δπὰ [εἴσῃ πῆς ἔννο σοοά Κιά5 οἵ {πε ροαδῖβ, απὰ 1 νν}}] πη κε 
1Πεπὶ βανουγν πιεαὶ ἴον τῃγῪ ἰαῖ μαι, σο ἢ 85 ΠῈ ἰονεβθ, ἀπά ἴμοῖι 5Πα]: Ὀτγίηρ (11) ἴο τῃν ἰδίπεγ ἐπαΐ Πα 

Ἴ τᾶν δδΐ ἀπα ἢ]655 πες Ρείοτε {πε 1ογὰ Βείονε πα αἷς, αηά {πὶ μου πιαγϑὶ θῈ Ὀ]εββϑαα.Ὁ Απα Τδοοῦ 

14. βρέσίὶξ οὗ γἱρ μίξεουβπμαββἷββ (α ὁ 4) : οἴ. [μη χὶν. 17, χν. 26, Χνὶ. 3. Εοῦ " Ηοὶγ 5ρίτιῖ (ὁ) οἔ, 158. [χ}}}. 10,11. 
17. 85 Ης Ξαἰά... αἴναυ. Οὐ. 1ὐ1κὸ 1. 55. 
19. Τπεγί. Ἐεδὰ “τῆγ᾽. [7οὐϊ οἴ Ρίαςε, οΥ ἃ αἰ ορταρὴν οἵ ὨΓΠΠ. 
25. ἘΥ Βίσειῖν, 10 

ΧΧΨΥῚ. (σῇ, ἄξη. χχνῆ. 1-41, οἰΐδη Ἰοοβεὶν τεπάθγεά. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Ό0ΒΙΠΕΕΒ 96. γ-30 

5814 ἴο Ἀερεοοα 5 πιοίμεγ: “ Μοίποσ, 1 51.4}1} ποΐ νυ Π Π0]4 Δη γε Πίπρ' ν οἢ πὶν (ΔΈ Ποῦ ννοι]α εαΐ, ἀπά 
ΜΏΙΟἢ νου] ρ]εαβα ΠΙΠῚ: οἡἱν [1 ἴβαγ, τὴν πιοΐίμεσγ, {πὶ ἢς νν}}}] τεσορηΐβα τὴν νοΐςε ἀπα υν 5 ἴο τουοῇ 

8 6. Απά δου Κηοννεβδὶ πὶ 1 δγὴ ϑπιοοίῃ, δῃὰ Εβϑαι, τὴν Ὀγοίμει, 15. Παϊγυ, δηά 1 5141] ΔΡΡΟοδΐ 
Ῥείογα ἢἷ5 εγεϑ 85 8η θν]] ἄοογ, Δηα] 5}4]] ἀο 4 ἀβεὰ ψῇῃϊο ἢς Πδά ποῖ οοπηπιαπάεα πις, ἀπά πὸ ψ1}} θὲ 

9 το ἢ ἢ τηθ, απ 1 5141} Ὀγίηρ ἀροη την 56] ἃ οὐγβα, δηα ποῖ ἃ Ὀ]θσϑίησ.ὐ Απάᾶ Βξερεςοα, ἢΐ5 
το πιο ΠογΥ, βα! ἃ ὑπίο ἢΐπι : “᾿ὔροη της ΡῈ ἴῃ γ᾽ οὐδε, ΠΥ 50, ΟΠ] ΟὔαῪ τὴν νοῖοθ. Απα 7ᾶοοΡ ορεγεά 

1ΠῈ νοῖςε οἵ Ἀξθεοςα, ἢΐ5. πηοίπεί, ἀπ ννεηΐ δηα (εἰοῃεα ἴνο σοοά δηᾶ ας Κιἀ5 οἵ {Π6 σοδῖϑ, δη6 
1 Ὀγουρηΐ {Πεπὶ ἴο Πἰ5 τηοίπμεγ, ἀηα ἢ 5. πιοίμπεγ τηδάς [ῃ6η1 (ϑανοῦτν πηθδί βοῇ δ5 ἢῈ ἰονεά. Απά 

Κερεςςα ἰοοῖς {πΠ6 σοοα!ν γαϊπιεπὶ οἵ Εδϑαι, παι εἰ δῦ βοῇ, ννῃοἢ ννὰθ ἢ ΠΕΓ ἴῃ 1Π6 Ποιιθθ, απα 586 
οΙοί με Ιαοον, μεγ γουηραν 50η, (ἢ {Π6πη), απ 586 ρει τῃς οἰκίηβ οὔ {π6 Κιἀ5 ὕροη ἢϊ5 μΒαπάϑ δπά οἷ 

12 {πΠ6 Ἐχροββά ραιΐβ οἵ ἢῖ5 πθοκ. Ἂ᾿ἀπά 58}6 σανε [Π6 γηδαΐ δηα [πε Ὀγεδά ψῃϊοἢ 5Π6 πὰ ργεραγεά ἱπίο 
13 [ῆ6 Παηά οἵ Πεὺ δοὴ Ϊαοοῦρ. πα Ϊδοοῦ ννεπΐ ἰῇ ἴο ἢ15 (δῖ εῦ δηὰ ϑαϊᾷ : “1 δπὴὶ [ῃγ 5οη: 1 ἢανε ἄοπε 

δοσογαϊηρ 85 ποι Ῥϑάεϑβί ΠΊ6Ὲ: δῦίϑε δηα 511 δηά εαΐ οἵ {ῃδΐ νῃΐοῃ 1 Πᾶνε σδυρῃΐ, [δέ Παγ, {πὶ ἐῃγ 50] 
15 ΤΔΥ Ὁ 1655 πε.’ πα ἴβδβο βαἰα ἴο ἢϊ15 5οη : “Ηονν παϑί ἴποιι ἰοπα 50 αυ! ον, τὴν 5οη ᾽ Απηά ἴδοορ 
τό 5414 : “Βεοδιιβε (1η6 Τιογαάδ τν (σα σαι564 πτε ἴο πα. Απα ἴβ8δς 5414 τιηΐο Πἰπὶ: “(Οπηα πϑᾶι, {παΐ 
1 1 τῆᾶν ἴδε] {Πε6, τὴν 5οη, ἰΓ ποὺ τί τὴν 85οη Εϑαιι οὐ ποῖ. Απα ἴδοοῦ νγεπί πεαῦ ἴο [58δ8ς, ῃΐ5 (ΔΈ Πογ, 
τ8 4Δη6] ἢδ [Ε]ὲ Πἰπὶ πα 5814: “ὙἼΠα νοῖςε ἰ5 [Δοορ᾽ 5 νοίςε, Βυιξ {πε μαπάϑ αγε πε ἢαπάβ οἵ Εϑϑιι, δπὰ πε ἵν ᾿ 

ἀϊβοογηθά Πίπὶ ποΐ, θεσδιι56 11 ννὰ5 ἃ ἀϊἰβρεηβαίίοῃ "πὶ ἤδᾶνεη ἴο γεπιονε ἢΪ5 ρονεῦ οἵ ρεγοερίίοη δηά 
19 ἴϑαας ἀἰβοεγηεα ηοί, ἴον ἢ15 ἤδηα5 ννεῦα ἤδίγν 85 (ῃ15 ὑγοίμει Εβαι 5, 50 {παΐ ἢε Ὀ]6ββεα πη. Απά Πα 

5814 : “Ατί ποῖ πην 5οη ἔδϑϑιι ν᾽ δηα Πα 5! : “1 δηλ [ἢν βοη᾿: δῃηά ἤἢε βαϊὰά, " Βγίηρ πεαῦ ἴο πηα ῃδῖ 
201 τῇδὺ εδΐ οἵ {παΐ ννῃϊςἢ ποι Παϑί σδιρῃΐ, την 50, {παῖ τὴν 5011} πιᾶν Ὁ]655 ἴπ6 6. Απάᾶ ἢε Ῥτοιρῆς 
21 ὩΘΔΓ ἴο ΠἰΠπΊ, ΔηἋα ΠΕ α14 δαΐ, αηα ἢ6 Ὀγουρῇῃςξ Πἰπὶ νγῖπε δηα πε ἄγη. Απα [5886, 15 [ΔΊ Παγ, βϑαϊα ππίο 
22 ὮΪπῚ: “(Οπτα πδδῦ δηά ἰκ[85 ΠΊ6, ΠΥ 580ῆη. Ἀπᾶ Πα σδπηλα πδαύ δη6 Κιββεα ἢϊπη. ἊΑπα Πα 5π|ε]16 {ΠῸ 

5ΠΊ6]] οὗ 5 γαϊπγεηΐ, απ με Ὀ]6ϑβεα ἢΙπὶ δηα ϑδϊα : “ Βεῇῃο]ά, [Π6 5π|61}1] οἵ τὴν 50η ἰ5 85 {πε 5π|6]}] οἵ 
ἃ ((1}]1} πε] ψ ῃϊοἢ {πες Τιοτγὰ Παΐῃ Ὀ]εββεά. 

23 Απὰαᾶ πᾶν {Πε 1 οτά οἵνε {πες οἵ {πΠεῸ ἀδνν οἵ ἤβανβῃ 
Αμπά οἵ δε ἄδνν οὗ ἴῃς βεαγίῃ, δαπα ρ]εηΐν οἵ σογῃ δηὰ οἱ : 

εἰ παίίομϑ ϑεῖνα {Π66, 
Απα ρξορίεβ θονν ἄοννῃ ἴο {Πεε. 

24 Βε Ιοσγά ονεῦ τῆν Ὀτγείῃγεη, 
Απά Ιεὶ τῆν πιοΐπει᾽ 5 ϑοη5 ον ἄονῃ ἴο {πΠεε ; 

Απα πῖᾶν 811} {πε ὈΪεβϑίηρϑ ννμαγανν τ {πῸ 1 οτγὰ παῖ Ὀ]εσϑεα της δηά Ὀ]εββεα ΑΡΥΔἢΠΔΠΊ, πὶν ἰδίΠεσ, 
Βε ἱπτρατίεά ἴο {πεε δηα ἴο ἐῃν ϑεεά ἴογ ὄνεγ: 

(υγϑεα ΡῈ πα {πδΐ ουτβεῖῃ δεε, 
Απά Ὀ]εββεα ΡῈ ἢε {παῖ Ὀ]6βϑβείῃ πες. 

25 ΑΠηά [1 οσαπηε ἴο ρ855 85 500ῃ 85 [βϑ88ο ἢδα πηδά6 δὴ επά οἵ Ὀ]εϑβίηρ Π15 5οὴ 7Τάςοῦ, ἀπά ]δοοῦ μὰ ροῆς 
26 (οὐ ἔγοπι [ϑαᾶς ἢἷ5 [ΔΊ ποῦ {Π6 Πα Πἰπηβε! δπα τ Εϑαιι, μῖ5 Ὀγοίῃεσ, σαπλα ἴῃ ἔγοτη ἢϊ5 πητίηρ. Απά 

ἢς «͵5ο πηδάβ βανουγν τηδαΐ, δὰ Ὀυουρῃὶ (11) το Πί5 ἔδίμεσ, ἀπα ϑαϊά ὑπο ἢ15 (δίπεῦ: “Ἐεῖ ΓΩΥ [δῖ Πεγ 
27 ατῖϑε, ἀῃα εαἱ οἵ τὴν νεπίϑοη ἐπαξ ΠΥ 5011} πᾶν Ὀ]655 πιε.΄ Ἀπα ἴβ88ο, 5 [δῖ εγ, βαϊἃ ὑπΐο ἢϊπη: 

ΟὝἾΒΟ τί πο Ῥ᾽ Απά Πε 5αἱά πιπΐο Πίτη : “1 πὶ την ἢγϑί θογη, ἰῃ ν ϑοὴ ἔϑϑι : ἤᾶνα ἄοηδ 85 ποι Παϑβὲ 
28 ΠοΙηΠ]ΔΠ 664 π|6. ΑΠάα ἴβ8δς ννᾶ5 νεῦν β εδί]Υ ἀϑιοηἰϑῃ θά, ἀηα 5414 : “ΝΏΟ 15 με {πδξ Παῖῃ πυπίεα ἀπά 

σδυρης δπα Ὀτοιρσῇξ (10) ἴο πηε, ἀπὰ 1 πανε εαΐεη οἵ 411} Ῥεΐοτγε ἴποιῖι οαπγαϑίῖ, αηα ἤᾶνε ὈΪεβϑαα ἢϊπηι: 
29 (44) ΠΕ 5841] θὈ6 Ὀ]6ββεά, ἀπά 4]1] ῃἰ5 βεβά ἴογ Ἔνεῖ. Απά [1{ οδπῆξ ἴο ρᾶ85 ῃθη Εϑαι Πεαγὰ 1Π6 ὑγογαϑ 

οὗ Βῖ5 [δίμενγ [5ϑδδς πὲ ἢε ογίβα τ δὴ Ἐχοδεάίηρ στεαΐ ἀηα Ὀἰζίαγ ογν, ἀπά βαϊα ππηΐο ὨΪ5 [δίπεγ: 

30 “Β]655 π|ε, (ενεῃ) πε 150, (δέ μει. Απά ἢε βαἰά ππίο Πίΐπι: “ΤῊΥ Ὀγοίμοῦ οαπια ΜΠ σῸΠ]|Ε, ἀπά Παῖμ 
ἰδ κε ἀὐνναν ἰπν Ὀ]εβϑίηρ. Απα ἢδ βαἷά : “Νον 1 Κπον ννὴν 5 Π8ΠῚ6 15 παιηθβα Ϊᾶςοῦ : ὈεΠο]ά, ἢς ἣν 

μδῖῃ βυρρίαηιϊεα πὴα {Π656 ἔνγο {{π|65: μῈ ἴοοῖκ αὐνᾶὺ ΠΊΥ ὈἰγΠ-τῖρῃς, ἀπά πονν μς δίῃ ἴακεὴ ἄννᾶν 

γα. Αἀάεά ὃγ δυίμῃοῦ ἴῃ ἕδνουγ οὗ [Δ ςοὉ. 
1Ιο. 4). Αἀάεὰά ἔτοπι 1,αἴίη. σἂ, 
15. {(1πὲ Γογᾶν. ϑυρρι!εά ἔτγοπι [αἰϊη. οδαβαᾶ πα ἴο Ππᾶ (ὁ ε) : [τη ἐ2γ6 1. ᾿ 

18. Α αἰδρεπβαίϊϊοη ἴο δϑϑὶϑὲ {πε ἀδοεῖε ! Ο]αιβα θογγονεα ἔτοπι 1 Κίηρϑ χἰϊ. 15, “ἃ 1 ϊηρ θτουρῃς δθουΐ οἵ {ΠῈ Τοχα΄. 

{ δ ϑυρρ!᾿εἀ ἔτοπι [,Αϊ. 
19. 1 απὶ ἢν εοῦ. Αἢ δνδβίοῃ-- ποῖ 50 Ὀ8Δ4 845 βεῖ. ἈΔΌΌ. 65. τ . 
22. (11) δά ἀεα ἔτοπι [«αἴϊη. 80 84π|., ΧΧ, δηὰ Νυ]ρ., οἱ. αβη. χχνῖ. 272. Μᾶ55. οπη5. 

23. ἅενν οὗ ῆε εαγίῃ. 80 ὅδξη. χχν]ϊ. 28 ἰη ΕἸΉ. νεγϑίοη. ᾿ 
εἶνε ἴπεε: ὁ κα δἀά “δηὰ πλυ ἰρὶν {πεθ᾿, νΗ116 ὦ ἰγαῆβροβαϑ ἴξ Ὀείοτγε " ρῖνε {πΠ66 Ὁ ! ν τ 

δηᾶ ρΙεπίυ : Μ59. δάἀὰ Βεΐοσε " ρίεηιν ἐπε ννογάβ "πᾶν Ηε βῖνε ρ᾽επι!}}γ τὸ {πες ᾿, ἀρ αἰηϑὲ ἴῃς ΡΑγ4]}16115Π1 Δ 

Οεη. ΧΧΝΊ]. 28. ; 
25. 6 Πἰά Πίπιβεὶῦ απᾶ. ΤῊΪ5 5εεπ15 δὴ δα ἀϊποη. Ἐεδα “{Παῖ᾽. " 
30. 1 Κποῦν ψΜὮῪ -- οἶδα ὡς ρεγΠδρ5 σουγαρὶ ἴου δικαίως, (. αεη. ΧΧν]]. 36. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΘΕΞΙΟΒΙΕΕΕΘΊ ΘΟ; 2. - 3 7. ὝἿᾺ 

31 Πν δ] βϑίηρ. Απηά ἢες βαϊα : "Ηδβί ποῖ ποῖ γαβεινοα ἃ Ὀ]θβϑίηρ ἴοσ πΠΊ6, (αἰ Πού δ᾽ δηά ἴϑϑδο δηϑινογθά 
δηα 5αϊα τππίο ᾿ὅϑδι : 

“ΒΘΠο]ά, 1 μανο τππδάς πὶ ἴῃν Ἰοτγά, 
Απὰά 411] 15 Ὀγείγθηῃ ἤανε 1 σίνεη ἴο ΠἰπΊ ἴοι βεινδηίϑ, 
Αμπαὰ ν τ ρΡ᾽επίν οἱ σούῃ δηα ννῖπθ δΠα οἱ] πᾶνε 1 δἰγεηστῃοπεα Πΐπ: 
Αμὰ ννῆδῖ πονν 514}} 1 ὁ ἴοι. πες, τὴν βϑοῃϑ᾽ 

42 Απά ἔϑαι βαϊ]α ἴο ἴβαδο, 5 (δῖ ποι: 
“Ἡδβὲ ἐποιῖι θα πα Ὀ]αβϑίησ, Ο δίμεγὴὺ 
Β]655 πΠΊ6, (ανβῃ) π|6 αἷβο, [δ Ποὺ : 

33 Απὰ ἔϑαι {6 ΠΡ 5 νοῖςε δῃηα τννερί. ἹῚπα ἴϑαδς δηβνειεα δηά ϑαϊά πηΐο ἢϊπι: 
“ΒεΠΟΙΪα, αν ἔτοστη ἴῃς ἀδνν οἵ {πΠῸ δαγίἢ 5Π411} Ὀς ἴῃ ἀννε!]ηρ, 
Απὰ ἴαγ ἔτοπὶ τῆς ἄεν οἵ πεανεη ἔγοπι ἀρονςα. 

3834 Απάρδζν τῃν βδνοζγά ννῖ (ποι ᾿ἵνα, 
Αμά τδοιῖι νν1] δεύνα τῆν ῬὈτγοίπαγ. 

Απὰ [ἴ 5841} σοπηε ἴο ρ855 ννθῃ ποι Ὀεοοπηεβί σιαδί, 
Απάᾶ ἀοβϑί 5ῃακε ἢϊ5 γόκε ἰτοπὶ οἵ τν ἤθοϊς, 
ἼΤΠοι 50Π4]1 βίη ἃ σοπιρίεΐο δίῃ πηΐο ἀβδίῃ, 
Δηά τὴν 5εεὰ 51Π4]}] ΡῈ γτοοΐξα οιἷἱἍ ΠΌπιὶ ππάοῦ πεανεη. 

35 Αμὰ βαι Κερί {ῃπγεαϊεπηίηρ σοῦ Ὀεοδιιβε οἵ ἴῃς Ὀ] εϑϑίηρ ννμουενν ἢ ὨΪ5 απο Ὀ] ββεα Πἰπὶ, απ με 
5814 ἴῃ ἢῖ5 Πδαιΐ: “Μαν {πε ἀδνϑ οὗ πιοιγηίηρσ ἰοῦ τὴν [αἴ πεῖ πονν ΘΟΠΊΕ, 50 {παξ 1 πλᾶν 514 Ὁ παν Ὀγοΐμεῦ 
]δςορ. 

Αἰοὗφοσα αἰαγηηεα αὐ σαι ς ἐλγεαίς φγευαῖίδ οὔ ἤξαας 19 σορμα ασοῦ 10 ἤ͵Ἰοοοῤοϊαηηζα, 1--κΚ2. ἤδραας 
εοη!γογίς Μισόεσσα ογι ἐἤε ἀεῤῥαγίηγε 977  αοοὖ, 14.-ιὃ. ξαεοδ᾽ς ἀγεαηη ρα σοτὺ αἱ Βείλεοί, τ9--47. 
(ΘΙ ἄξῇ: πεν) 

7, Απᾶ {πε νογάβ οἵ ἔϑαιι, μοι εἴθ ϑοῃ, νγεῖε ἰοἱΪα ἰο Βδθεοοδ ἴῃ ἃ ἄγεαπι, απὰ ΚΒ Έθθοςα βοπί δπά 
2 οδ᾽Ἰεαὰ Ϊάσορ πεῖ γοιυηροι 50η, δη4 514 ππΐο Πϊπὶ: “ ΒεμοΙά ἔδβαι τν Ὀγοίπου νν1}] ἰακα νεησϑαηςσε οἡ 
5 ἴῃεε 80 δ5 ἴο Κι] [ἢεε. Νον, ἰμεγείογε, ν 850η, ΟὔῈν τὴν νοῖΐςε, δηα ατίϑδα δῃηα ἢξε ποι το 1 ἀΌδη, 

τὴν Ὀτγοίπεσ, ἴο Ηδγδη, δηα ἰαγγν νυν ὨΙΠῚ ἃ ἔδνν ἄανϑ ἀΠῚ1} ἐν Ὀγοΐ μευ 5 ΠΡ ΥΓ τπγη5 αν, δηαὰ ἢα 
τεπλονε ἢϊ5 δῆσαι ἔτοπὶ {πεε, δηα ἰογρεῖ 411 {παΐ ποι μαϑὶ ἄοπα ; ῃεη 1 ψ1}} σεπα δηᾷ ἰδίῃ ἴπεε ἔγο ΠῚ 

4, 5 ἵἴπεποθ. Απά Ιδοοὸῦ βαἰά : “1 ἂπὶ ποῖ αἰταδϊά ; 1{ξ ννῖϑῃεβ το Κ1}} πια, 1 ψν1}} 11} πῖπη᾿ Βαΐ 586 βαϊά 
6 υπΐο Πίπι: “1,εὲ τῆς ποῖ Ρὲ Ῥεγείξ οἵ Ὀοΐῃ τὴν 50η58 οῇ οπε ἄδυν. ΑἊΑπά ἴαςον ϑδαϊά ἴο Ἀξερεοοᾶ ἢἰ5 
τηοίΐῃοῦ :  ΒεμοΙά, τοι Κηοννεβὶ {Πᾶΐ τὴν [δῖ ποσ ἢδ5 θεσοπηε οἱ, αηα ἄοαϑ ποΐ 5εε Ὀεξοδιιβα ἢΐ5 εγεβ 8:6 
ἀα]}, ἀπ 1{1 ἰεανε Πἰπὶ 11 νψν1}} θὲ ὃν] ἰπ Π15 εγεβϑ, θθοδιιβα 1 ἰεανε ἢϊπὶ δηα σῸ αννδᾶὺ ἴγοπὶ γοιι, ἀπά 
τὴν ἰδίου νν}}}] θὲ δῆρυν, δηα νν}}] οὐγϑα τηθ. [1 ΜΠ] ποὶ ρο; ψῃεη ἢς βεπάβ πη, ἔπε οἷν Ψ1Π1 σο.ὕὄ» 

, 8 Δηὰ Κερεοοα βαἰα ἴο ἴαοορ: “1 νν1}}}] σὸ ἴῃ απᾶ βϑρεαῖὶς ἴο ἢΪπι), αῃα με ψν}}} βεπά 1Ἂπεε ἀναγ. Απά 
ΚαΡεοοα ννεηΐ ἴῃ δηά ϑαϊά ἴο ἴϑϑδο : “1 Ἰοδίπε τὴν [{{ὸ Ῥεσαιβε οὗ {πε ἵννο ἀδιισῃίειβ οἵ ΗἩείἢ, νΠοπὶ 
Ἐδβαι ἢδ5 ἴα κβὴ ΠἰΠῚ 45 ννῖνεβ; δῃα 1{Ιδοὸῦ ἴακε ἃ νι ἔγτοπὶ ἀπηοηρ {Πς, ἀδιρῃξειβ οὗ τΠπ6 ἰαπα βοῇ 

9. 85 ἴΠ656, ίοΥ ννῃαΐ ρίγροβε ἀο 1 {γί πεν ᾿νε ; ἰοῦ {πε ἀδιυρσῃίεγβ οἵ (απαβδη ατεὲ εν]. Απά ἴϑβαδο οδ᾽ δὰ 
το [ᾶοοῦ δηα Ὀ]εβθεα Πίπ), πα δαπιοηϊϑῃθα Πἰπὶ αηα 5! α τππίο Ηἰΐπὶ : “1)Ὸ ποῖ ἴδε {πες ἃ ννἱε οὗ δὴν οἵ 

1Πς ἀδιρῇῃϊξειϑ οἵ (δηδδῃ ; ἃιῖ56 ἀπα ρὸ ἰο Μεβοροίατγηϊα, ἰο {πε ποιβε οἵ Βείμαεὶ, τὴν πχοί μεσ 5 [α Παυ, 
11 Δη4 ἴακε ἴπΠεε ἃ νἱΐε ἔγοπὶ Ππθηοα οὗ {πῸὸὶ ἀδυρῃίεγθ οἱ 1 Ρθαη, {πν πιοίμειβ Ὀγοίμεσ. Απα ἀοά 
ΑἸπσ ἢν Ό]655 {πες δηα ἱπούθαϑα ἀπα πλ}]Π0}ν {πες {Παΐ ἴποιῖι πηαγεϑὲ Ῥεοοπλα ἃ σοπηρϑην οὗ παίίοῃϑ, 
Δ Πα σῖνε πες {πε Ὀ]εϑϑίηρσβ οὗ τὴν (μοῦ ΑΡτγαῃδπ), ἴο πε δηα ἴο τῆν βεεά αἴξγ ἴῃξε, {παῖ μοι 
τηδγεϑί ἱπῃθγις Πα ἰαπα οἵ ἀπ γ 50] ΓΙ ηρ5. δπα 411} {πῸ ἰαπα ννῃϊοῃ οα σαν ἴο ΑΡγαΠαπη : ΡΟ, ΓΗ͂ 

12 50η, ἴῃ ρΡεδσα. ᾿Αηά ἴβϑαᾶς βϑεπί ἴδον ἀναγ, απ ἢξ νεηΐ ἰο Μεβοροίαπηϊα, ἴο ΤΡ {πε β5οη οὗ 
13 Βεῖμαεὶ 1Πς ϑυγίδη, ἘΠ Ὀγοίπενῦ οἵ Ἀδθεοσα, [αοο θ᾽ 5 πηοῖπου, Απά [ἴξ σαπὶε ἴο ρ855 δἰζεγ σοῦ παά 
14 ἀτίβεη ἴο σὸ ἴο Μεβοροίαπηϊα {παῖ {πε 5ρί τὶ οἵ Ἀεθεςοα νν85 στίθνεα δῇζεσ πεῖ 5οῃ, πὰ 5ῆ6 νερί. Απά 

34. θεοοπιαβί σγϑαΐ -- (αδαΐζα (ὁ). ἃ ἐ -- “τεξυβεβι᾽ -- ᾽ασόαΐζα, ἃ οογττυριίοη οὗ ὁὅ. ὙΤὴΣ ταχὶ ἤδσα ἄρύθαβ ψίτῃ ἴῃς 

541. ὙἼΝΠ, ἅδη. χχν]. 40. ΤῊ Μδ885. -- ἼΠ, ψν ]σ ἢ {πΠῸ6 νεγϑίοῃβ νϑυϊουϑὶν ἰσγαηϑίαίθ. Τῆς ΓΙΧΧ ρβῖνεβ καθέλῃς, 1.6. 
Ἢ ΠῸΠπι Ἴ, 

βίη δ οοπῃρὶθΐα βίῃ ππῖο ἄθαΐϊῃ, ἅς. : σμδησεα σοπίγαγυ ἴο 411 ἰγταάιτοη, ὙΤῊΪβ νετβϑίοῃ ἰἴ5 δαορίεα Ὀγν 5 ηςΕ}}. 
Ϊ, 202 δηὰ αἸγοδ5. 263 (νῃο, μοννενεῖ, δι θαΐα 5 1 το [οσαρμι5).. ΕῸΥ " ϑῖπ απῖο ἀβαῖῃ᾿ οἵ. χχὶ. 22. 

35. Νοῖε τηδ]]οϊουβ ἴαση ΠΕΥα σίνϑη ἴο Εϑαιβ ννογάβ ἴῃ (δη.: χχν]ϊ. 41. 

ΧΧΝΊῚΙ. τ- 5. ((. δη. χχνὶϊ. 42-5. ἴῃ δ ἄγει : Ρ5.-]οῇῃ. ου ὅξεη. χχνὶϊ. 42 “ ὈῪ ἴῃς Ηοὶγν ϑρίτι᾽. 
6. (΄. χιϊ. 31. Τείδηαβ [δς0}0 ἔτοπὶ [Π6 γθργοδςῇ οἵ Ἰδανίηρ Πὶβ οἱά δῖ μεσ (ϑἰπρο). 
8. ((, ἅδη. χχνῖ!. 46. 
9-12. (σξη. ΧΧΝΊ. 1--ὸ. 
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ΠΒΘΘΙΚ ΘΕΣ Ὁ ΒΙΞΕΕΘ. Ὁ 7η 4:5 398, ὁ 

158ᾶς 54 ἰο Ἀεθεςοδ : “Μῦν 5ἰβίεσ, γεερ ποῖ οῇ δοςοιιηΐ οἵ 1]Ά00}0, πὶν 50ῃ ; ἴον. με ροείῃ ἴῃ Ρθάᾶςεο, α«ηα 
15 ἴῃ ρεδᾶςα νν1}} με γείαση. Τῃε Μοβί Ηρ (οα νΝ}} ριδβεῦνε Ηἰπὶ ἤτοπι 41] δν 1], απ νν1}} 6 νυτἢ Πίπι; 
τό ἴον Ηδ νν}}} ποῖ ἰούβαϊκε ἢἰπ) 411 ἢ15 ἄαγυβ; ΕῸΓ 1 Κπονν ἐπαΐ ἢϊ5 νγᾶγϑ υν}}} θῈ ΡΓΟΞΡΟσγϑά [Ἷη 4]} τΗΐηρο 
17  ΠεῖΈνεῦ ἢς σοαβ, ἘΠῚ] Π6 γαΐϊπγῃ [ἢ ραᾶος ἴο τ15, ἀηα νὰ βεὲ ἢϊπῚ ἴῃ Ρβᾶςθ. δαι ποΐ οἱ ἢΪβ δοσοιῃΐ, 

ΤΩΥ 5ἰϑίεγ, ίοσ με 15 οἡ {Π6 πρτῖσῃΐ ραΐῃ δηά ἢ ἰ5 ἃ ρεγίεοϊ τηδῃ: δηά δα ἰ5 [ἢ] απα νυν] ποῖ ΡΕΓΊ5ῃ. 
18, το  εερ ποῖ. ᾿πα ἴβδᾶς σογηίοτίεα Ἀεθεοςα οἡ δοοοιηΐ οὗ ΠοΓ 50η [Δ ς000, ἀπ Ὀ]εββϑοά Πίστη. Απὰ [ᾶςορ 

ννεπὶ ἔγοπι (ῃς ΝΕΙ] οἵ {πε Οδίῃ ἴο ρὸ ἴο Ηδιδῃ οἡ {Π6 ἢτϑὶ γεᾶγ οἵ ἴῃς βεσοπά νγεαῖς ἰπ της ἔογίγ- 
[ουτίῃ 110 1166, ἀπ -Πθ σατηε ἴο 1.12 οη ἴΠ6 πιοιηίαίπ5, ἐμαΐ 15, Βεῖμεὶ, ου ἴῃ 6 πεν πποοη οὗ {πὸ ἢγϑθί 2115 ΑΜ. 
τιοπίῃ οὗ [15 γεεκ, δηα ἢδ οᾶγῆα ἴο {πε ρΐαςε αἵ Ἔνεὴ δηά τπγηθα ἤογῃ {πῸὸ νὰν ἴο ἐπα ννεϑὲ οὔ {πε 

20 1ἿὋὯ44 {Πα ηἰρῃξ: δηᾶ ἢε δἱερί πεσε; ἴογ {ῃς ϑιιη Παὰά δεῖ. Απάᾶ ἢε ἴοοϊς οπα οὗ {πὸ δἴοπεϑ οὗ {παῖ 
21 Ρἶαςε ἀπά ἰδία ([ δ ἢ15 ῃεδά) ὑπάεγ {πε ἴγεα, απ ΠΕ ννὰ5 Ἰουγπαυίηρ δίοπθ, ἀπά ἢς 5ἷερί. Απὰ ἢς 

ἀτεαπηῖ ἐπαΐ πἰρῃΐ, απ ΒεΠο]α ἃ ἰδά ἄεγ βεῖ ΠΡ οη 1ῃς εἀγίῃ, ἀπά {πε ἴορ οἵ ἴἰ τεδοῃεά ο ἤδανεη, απά 
ΒεΠοΪά, {πΠ6 δηρεὶβ οἵ ἴῃ Τογὰ δϑοεπάςα δηα ἀδβοεπάεα οἡ |ἰ : ἀπ θεΠο]ά, {πε Τ,ογὰ βζοοά ἀροη ἴτ. 

22 Απά ἢξ βρακε ἴο Ϊδοοῦ δπᾶ βαϊά : “1 δηλ {πεῸὸὶ Ἰογτὰ (οά οἵ ΑΡτδπδπηι, ἢν [Αἴ μεγ, απ τπΠ6 ἀοά οὗ 
23 ἰβᾶδο ; ἴῃς ἰδηὰ ψνῇεγεοη ἴποιι αιί ϑἰθορίηρ, ἴο {Π66 ψ1}} 1 σίνε ἰξ, αηά ἴο τῃγ 5εεα αἴζεγ {πεθ. Απά 

τὰν 5664 5141] ΒῈ 85 1πεῸ ἀιϑῖ οἵ {πΠ6 βαυίῃ, ἀπαὰ ἴποιι 5841} ἰπογθαβε ἰο ἐπε νγεϑὲ δηά ἴο {π6 εαϑί, ἴο {πε 
24 ποιῇ δηα {πε βουΐῃ, δαηὰ ἴῃ {Πεὰ δηα ἴῃ τῆν 5666 5Π4]] 411 {Π6 (8 Π1}1165 οὗ {πῸ παίίοῃβ "ες θ]εϑθεά. Απά 

ῬεΠοΟΙα, 1 ν}}} θῈ νι 1Π68, ἀπ νψν1}] Κεερ {περ ννἰΠποιίβοενεῦ ποῖ σοαϑί, απ 1 νν}}} Ὀτίπρ {πες 
ἀρϑίη ἱπίο 1{ῃ15 ἰδηα ἴῃ Ρρεᾶςα; ἴου 1 ν}}}} ποῖ ἰεανα ἴπε8 ππ|1] 1 4ο Ὄνεγυιπίηρ {παὶ 1 ἰοϊά {πες οὔ᾽ 

25 Απά [Δοὺ0 ἄννόοῖκε ἔγοπι Πίβ 5166 0, δπα ϑαϊά, "Τσαϊν {15 Ρ΄αςθ 15 τῃςῈ Ποιιδα οἵ {πε 1 ογά, απ 1 Κπενν 
1 ποῖ.’ Απά ἢε νν88 αἰταϊ δηᾷ αἱ : “ γεδαι] 15 {Π15 ρίαςα ννϊοἢ 15 ποηα οἴποῦ {παπ ἐπε Πποιιβε οἵ 

26 (οα, πᾶ 1Π15 15 {πε σαΐε οἵ πεανεη.Ὁ ΑἊἈΑπα Ιἴδοοῦ αἴοβϑε βαγὶν ἴῃ {Ππ πηοτγηΐηρ, ἀπ ἴοοῖ ἐπε βίομα 
νΠΙοἢ ἢς Παά ρυΐ ὑπηάεν Ὠἰ5 πεδα δηα εξ ἴξ ΠΡ 85 ἃ ριΠ1αὺ' ἴοσ ἃ βίρῃ, ἀπά πε ρουγεα οἱ] προπ ἐπε ἴορ 
οἵ 1. Αμπά Πα οα]]εα {πες παπα οὗ {παΐ ρίαςε Βείμεὶ ; θαΐ {Π6 ἤδιης οἵ {πΠ6 ρίαςε ννᾶβ [1.2 αἱ {με ἢτγϑί. 

21 Απά Ϊδοοῦ νονγεά ἃ νον πηΐο {ῃς 1 ογὰ, βαγίησ: “1 τῃς Τοσγα νν1}] ΡῈ νν τ πια, δηα νν1}} Κα αρ π16 ἴῃ 
115 ννὰν παῖ 1 ρο, δῃὰ ρῖνε π|Ὲὲ Ὀιεαα ἴο εαἱ δηα γαϊπχεηΐ ἴο ριΐζ οη, 80 ἐπαΐ 1 σοπὶς αρδίη ἴο ΓῊΥ 
[αἰ Πετ᾿5 μοιιϑα ἴῃ ρεᾶςε, ἰΠθη 5841} {πε Τιοσγὰ ΡῈ πὶν ἀοα, δΔηα [Π15 δίοηε ννῃϊςο ἢ 1 ἤανα 5εΐ ΠΡ 85 ἃ ρ|1ὰν 
ἴογ ἃ ϑίσῃ ἴῃ [Π15 ρίαςβ, 5411 ΒῈ {πε 1 ογά 5 Ποιιβα, πα οἵ 411 ἐπαΐ ἔποιι σίνεϑβί της, 1 5841] σῖνε τῃς τεπίῃ 
ἴο ἴΠεε, πὴν αοά. 

)αεοῦ »ιαγγίος ζσαλ απα ιασλοί, τ το. ΠΣ εὐχίαγειι ὧν Ζεαλ πα ΜΠ αολοί ἀρα ὧγ Ζλεῖγ “αγιαϊγιαϊεῖς, 
11--24. Ὅαεοῦ σϑεξς ἔο ἰεανό 7, αΦαϑι, 25: ὁμέ σίαγς οι αΐ ἃ σογζαϊη τὐασε, δό--ὃ. ασοῦ ὀφεοηος 
ΧΡ 9 (ΘΝ ίπεη. χσχῖχ. τὶ Τῇ, 18, 21. 25; ΧΧΧ:. 1 1ΤὉ. 17 22. 24, 25: 2, 39, αὉ, 44; ΣΣ ΣΙ: 
Ἰ ᾿ 

28: Απὰ Πε νεηΐ οῃ ἢϊΐ5 Ἰοῦγπεν, απ οαπια ἴο ἐπε ἰαπα οἵ {πε εαϑβί, ἴο [Ρδη, {πε Ὀγοΐμεῦ οἵ Κεῦεοςα, 

᾿ 2 Δῃ4 δε νγαβ ψϑ ἢ Πΐπι, απα βεγνβα ἢΐπὶ ἴον Κδοθεὶ Πἰ5 ἀδιυρῃίεγ οπα νεαῖκ. Απά ἴῃ {πΠ6 ἢγϑί γϑαῦ οἵ 2122 ΑΜ. 
{πε {Πἰγά ᾿ψεεῖς ἢς ϑαϊα πηΐο Πἰπὶ: “ αἶνε πι6 ΠΊῪ Μία, ἴογ ἡ οπι 1 Πᾶνε βεγνεά ἔπεα βενεη γϑαῦβ᾽ ; δπά 

3 1 ΑΡΔΠ βαϊά ππίο Ϊδοοθ: “1 ψ|}} σῖνε ἴπθς τὰν νη. Απα Τιάραη πιδάδ ἃ ἰβαϑβί, ἀπά ἴοοὶς [με ἢἰ5 
εἰάεγ ἀδιρσῃίεγ, ἀπά σανε (μει) το θοῦ ἃ5 ἃ να, πα σάνε πεύ ΖΙΠραί 5 παπαπηδί ἴογ Ὧη Παηά- 

4 πιαϊά ; δῃά ἤδοοὸῦ αἰ ποῖ Κηον, ἴογ μα ἐπουρῇῃς παι 5η6 ννὰβ δοῆεὶ. Απα ἢε ψεηΐ 1ὶη ππίο Ποὺ, δηα 
ΒεΠοΙ ά, 5886 νναὰϑ [,Ἔε8ῃ ; απα ϑοοῦρ ννὰ8 δηρτν ν ἢ ΤΑΡδη, δηα αἰ 4 ππΐο Πίπι : “ΝῊ Παϑβὲ ἴποιι ἀθαὶξ 
τπ15 ἢ τε ἢ ΠΙᾺ ποῖ 1 5εγῦνε ἔπεα ἴοσγ δοπεὶ δηά ποῖ ἴον Γεαῆ ὴν Παϑί ποῖ νγοησεα π|ε 

5. Τακε ἣν ἀδυρῃίεν, αηά 1 1 σο ; ἴογ μοι μαϑὲ ἄοπε εν] ἴο πιε.’ Εογ [Ιᾶοοὸῦ ἰονεά δοΠ6] ποῖα νυ, 
τμᾶη 1 ΘΔἢ ; ἴογ [,6 8} 5 εγεβ ννεσε ννεαῖ, Βαϊ με [Ὀγπῇ ννὰ5 νϑσυῪ παπάβογη ; θα 'ἀδοῆεὶ Παά Ὀαδδατία! 

6 εἐγεβ δηά ἃ Ῥεδυῖι] ἀπ νεγν μαπάβοπια ἴοση. Απά Τθδη 5814 ἴο [4500 : “Τί 15 ποῖ 50 4οηῈ ἴπ ΟἿΓ 

σοππίτγΥυ, ἴο σίνε {πε γοιπηροῖ Βείογε ἴῃς εἰν. Απά ἰ[ΐ ἰ5 ποῖ τίρῃε ἴο (ὁ 1}ϊ5; (ογ {Πὰ5 [( ἰ5 ογάαἰηβά 

Δη4 νυεϊξίεη ἴῃ 1π6 μεανεηὶν ἰδ ]εῖβ, (παὶ πὸ οπα 5που]ά ρίνε μῖ5 γοπηρεῦ ἀδιρῆτζεγ Βοίογε ἰῃς εἰ άθι--- 

Ῥυξ {με εἰάδθι, οπα ρίνεβ ἢτϑὶ δηά δεν πε {Πε γοιηρσει---ἀπα {Π6 πιᾶπ τνΠ0 (065 50, {πεν δεῖ ἄοννῃ 

σι αραϊηϑε Πἰπν ἴῃ μδανεη, ἀπ ποπ6 ἰ5 Πρ ίθοιβ {παΐ ἀο65 1Π15 {Πίηρ;, ἴογ [ῃ15 ἀδβὰ 15 Ἔν] Ρεΐοιε τῃῈ 

14. ΜΥ Ξἰβίεσγ: δβεοιϊομαῖε ἴθυπι ἴογ να ; οἵ, ΤΟΡΙΣ ν. 21, νἱϊ. 155) ὙΠ]. 4,.7;} 50η8 ὉΐΓ Θοϊοιησῃ ι᾿- Ὁ, 10, 12; ἡ: ἴ- 

(οιηραγε ἰβδδοβ δηϑννεῦ ἴο ΑΡΙΠΊ6]Θο ἢ ̓5 τηθη ἴῃ αεη. Χχνΐ. 7. 
16. 1} 6 Ργοβροσγϑθᾶ: 50 [ἴ.δἵ. ; “ἢ Ψ}1} ργοβρετ᾽, ΕἸἢ. : 
17. οἡ {πε πρτὶρμέ ρϑέῃ: [,δϊ. 80 ὁ, ΟΓ ΡῬευμὰρ5 “ἀρτῖσμε ἴῃ Π5 τνὰγ ᾿. 
19-27. ἀξη. ΧΧΝΙΙ. 10-22. Φ 
20. Αα4 νη [ναἴίη “αἱ Ηἰς πεδά᾽. (επεβὶβ μᾶ5 ποῖ " ἀπάθγ [πε ἵγθε ᾿Ὁ, ὙῊΪ5 ννὰ5 ργοα Ὀ]Ὺ ἀπ ἀβμεγαῆ. 

25 α. Μ55. ςοτταυρῖ ; “ 5ἱερί ἃ βἰβερ᾽ επῃηθπαβα ἴο ὁ δινοῖζε ἔτοιη Πῖ5 βἰβερ᾽. 

ΣΟ Ι ΘΈΠῚ ΣΣΙΣ  Ὶ, 17, 18; 21: ΖΟ; ΧΧΧ. 2,) 43, ΧΧΧΙ. ΝΖ. ἊῚ ᾿ ᾿ 

6. Νο Πίπε οἵ [Πϊ5 ογάϊπαηςθ ἴῃ ἐγαδιἴοη (ϑίηρεγ, Βεοῦ). [(δν. χν ϊ, 18 ἘΧΡΓΈΒΒΙΥ ἔοσθαάςβ [ἅς 05 σοπάποξ ἴῃ ΤΠΔΥΤΥ - 

ἴῃ θ᾿ ϑἰβίεσθ. (Οἵ, [υϑίϊη, 222α. 7γγῤλο, 134. 

ᾷ Ὁ9 



Ἔ 

ΤΗΕ ΒΟΘΙ ΘΕ 70ΒΗΕΕΘΥΞΒ, γΞ:30 

 Τιοτά. ΑἿὰ σοπιηπιαηα μοι {Ππ6 σὨΠ]Πἄγεη οὗ [5γα6] {Ππαΐ ἴῃον ἀο ποί {Πἰ5 ἐΠϊηρ ; ἰδεῖ {Πθπὶ παι Πογ ἴα Κε 
8 Ποῖ σῖνε {π6 γνοιηροῦ Ὀοίογα πον πᾶνε σίνεη τῃς ο]άδι, ον ἰΌ 15. νεῖν νἱοκεά, Απάὰ 1 Ρ8η βαἰα ἴο 
]Ἰάᾶςοῦ : “16εἰ {πΠ6 βενθὴ ἐδνϑ8 οἵ τῃς ἰδαϑβί οἵ {ῃϊ]5 οπε ρᾶ85 ὈΥ, δῃὰ 1 5}4]] σῖνε {πες δοῇεὶ, {παΐ τοι 
πγαγϑί βεῦνε πΠ1|6 ἀποίμεγ βανθὴ νϑαίβ, [πδΐ ποι πηαγϑί ραϑίαγε ΓΠΥ 5ΠΘΕῈΡ 45 ἴποι αϊάϑί ἴῃ 1Πς ἰΟΥΠΊΘΥ 

υ εεκ. Απὰᾶ οη {Π6 ἄδν ννῃθηῃ {πε βενεῆ ἄδνϑ οὗ {πε ἰξαβί οἵ Τῇ πᾶ ραϑβεά, [θᾶ σανε Κδοῇε]ὶ 
ἴο Ϊαςοῦ, παξ 6 τηἱρῃΐ βαύνα ΠΙΠῚΊ δποίῃεγ βενθῆ γεαίβ, αἀηα ἢα σάνε ἴο δοῆεὶ ΒΠΠ Δ, {πε 5ἰβίεγ οὗ 

το ΖΙΠΡΑἢ, 45 ἃ μβαπαπηαϊα. ᾿Απᾶ Πα βεγνεά γεΐ οἴμοι βϑενθὴ γεαίβ ἴου ἐδοῦεὶ, ἔουγ 1Ἔδῃ ἢδα θδθεη ρίνεη 
11 ἴο ΠἰπῚ ἴον ποϊῃίησ. Απάᾶ {ΠεῈ [οὐ ορεηθα {ΠῸ οπΡ οὗ 1. δαἢ, απ 516 σοηοείνεα δηα Ῥᾶγα ἴδοοῦ 

ἃ 80η, ἃη4 Πα οα]]ο 4 Πΐ5 παπὶς δυθεη, οἡ {πε (ουτίθεεπι ἢ ἄδν οὗ {πε πἰπίῃ πιοπίῃ, ἴῃ ἐς ἢγϑί γεαγ οἵ 
12 δε {πϊγὰ ννεεκ. Βυΐ 1πΠ6 ννοπρ οἵ δοῇεὶ ννὰ8 οἱοββα, ίογ {πε Τ,ογὰ ϑανν {παΐ 168 ννὰβ παϊβα δηά 
135 ἈΔΟΠΕ6] Ιονεά. πὰ δραίη σοῦ ννεπΐ ἴῃ ππίο 1,6 8ῃ, πα 5ῆε οοποείνεα, αηα θᾶγα ἴοοῦ ἃ βεοοῃά 80η, 

Δη4 Πα οδ] 166] ΠΙ5 ΠπαπΊ6 ϑίπΊεοη, οἡ 1π6 ἰννεηίγ-ἢτϑε οὗ {Πς ἰβπ:]} πηοπίῃ, δπὰ ἰπῃ {πε {Πἰγὰ νϑαῦ οἵ {Πϊ5 
ι4 ΨἜῈΚ. Απὰ δραΐίη δαοορ νεηΐ ἴῃ τηΐο 1,6δῇ, αηα 516 σοποείνεά, ἀηα Ὀάᾶγα ἢϊπὶ ἃ [Πἰγα 5οη, απ ἢε 
15 (4164 Π15. παπΊα 1,αν], Ϊη {Π6 πεὲνν πηοοη οἵ ἴῃς ἢγϑξ πηοηίῃ ἴῃ {πε ϑιχίῃ νεᾶν οὗ (15 ννεεκ. Απᾶ αρϑίῃ 

Ἰάςοῦ ννεπί ἴῃ πηΐο Πει, ἀπά 5η6 σοηςεϊνεά, Δηα Ὀᾶγε Πἰπῇ ἃ [ουτῖ ἢ 5οη, αηα ἢς ο4116 4 ἢϊ5 παπης [πάδῃ, 
τ6 οἡ {ἴῃς Πίεεπιῃ οἵ 1π6 {Πϊ|γὰ τηοπίῃ, ἴῃ ἴῃς {Πτϑι7 γεαγ οἵ {πεῸ Του} ννεεκ. Απα οἡ δοσοιηῖ οἵ 8]} 

115 Δ ΟΠ] εηνιθα 1 6δῇ, ἔοσ 5η6 αἸ4 ποΐ θεδι, απ 516 5814 ἴο [δοοῦ : “(ἰνε πιε σμι! ἄγε ; δπά [δοοῦρ 
17 5814 : “Ηδνε 1 νυ ΠΕ6]ἃ ἔτοπη ἴῃ δε 1ΠῸ [Γα15 οὐ τ γ ὑνοπρ ἢ Ηδνε 1 [οὐβαίκεη {Π66 5 ̓ Απάᾶνπεπ ΚδοΠεὶ 

βανν {Παΐ 1,6 ἢ δὰ Ῥόγηδ ἔοιιγ 5οη85 ἴο δοορ, ειθεη πα ϑἰπηίεοη δπα 1,ονὶ δηα [πάδῃ, 5ῃς ϑαϊα τιηΐο 
18 ΠΙΠῚ: “ο ἰη ππίο ΒΙΠΠΔΠ πὶν μαπαπηαϊά, ἀηα 516 νν1}] σοποεῖνε, απ Βθδγ ἃ 5οῃ τιπΐο της. (Απά 9Πε 

σανα (Π1π|) ΒΠΠΠΔἢ Ποῖ Παπαπηδί ἴο νν]θ. Απαᾶ πε ννεπξ ἴπ τιηΐο Ποῦ, απ 5ῆς οοηςεϊνεά, ἀηα] θάᾶτε 
ΠΙΠῚ ἃ 80η, 84η4 6 ο]]6 4 ἢἰ5 παπ16Ὲ 1)84η, οἡ {Π6 πἰπίῃ οὐ {Ππ δἰ χίῃ πιοπίῃ, ἴῃ {πε 5 ΧὩ 7 γεαῦ οἵ {πε 

10 Τ1Π|γα  ννεεκ. Απα ἴδσοῦ ννεπί ἴῃ αρσαΐίπ ππίο ΒΙΙΠΔ ἢ 4 βεοοπα {{π|6, ἀπα 5Πε ςοποείνεα. ἀπα Ρᾶτε 
]άθοΡ «ποίΐμεῦ 5οη, απα ᾿ἄδοῇῃαὶ σα] 1] ἢΐ5 πάπα Νρίῃ]:, οη τῃῈ ΗΠ οὗ {πε ϑενεηίῃ πιοηΐῃ, ἴῃ τῆς 

.ο ϑεοοηα νει οἵ {Π6 [οὐτί ἢ ννεεῖ. Απαᾶ ψἤεη 1,Ἐ8ῃ 5ανν {πὶ 5η6 δα ῬεοοπΊε ϑίεγ!α απὰ αἰ ποῖ ᾿βθδϑζ, 
8516 εην! θα ἤδοῇεὶ, δηα 516 αἰθοὸ σανε πεῖ μαῃαπηδια ΖΙΠΡΘἢ το [ᾶοοῦ ἰο νἱΐς, δηα 58ῃη6 σοποεῖνεά, αηα 

Ὀᾶτε ἃ 50, πα [δῇ οδ θα ἢἰ5 παπια (δά, οἡ {ῃ6 ἐννε ἢ οὐ τπε εἰρθτῃ πιοπῖῇῃ, ἱπ {πες {Πἰγὰ γϑαγ οὗ 
21 ἴῃ6 [ουσγίἢ ννεαῖκ. Απα Πα νεηῖ ἴῃ ἀραίῃ τηΐο μοι, δηα 586 οοποεϊνεά, ἀπ θᾶΐς Ὠἰπὶ ἃ βεςοπα 80η, 8η4 

Τ δῇ σ4]16α ἢἰ5 παπιε Αϑῇῃει, οἢ {πε βεοοπά οὗ 1ΠεῸ εἰενεηίῃ τηοπίῃ, ἴῃ {πε ΤΉ ΠΤ νεᾶγῦ οἵ πε ἐουγίῃ 
22 ΕῈΚ. Απα Ϊδοοὺῦ νεηΐ ἴῃ ππηίο 1,βαἢ, δηα 5Πη6 οοποεϊνοίή, απα ῬδΙ͂6 ἃ 50η, ἀπα 586 οὶ ]εα 1115 πα πῆς 

Ιϑϑϑοῆδι, οἡ 1Π6 ἰουτ ἢ οἵ {πε ΒΕ πηοπίῃ, ἴῃ πς Του 7 γεαγ οὗ {π6 [Ουγί ἢ ννεεῖκ, απὰ 5ὴςε ξαάνε ἢΪπΠῚ 
25 ἴο ἃ ἢπ1586. πὰ ἴαδοορ νψεπηί ἴῃ αραΐπ ππίο Παι, δηα 5Π6 σοηςοεῖνεά, ἀπ Ὀᾶγα ἴννο (ἢ ]] γθ), ἃ 50} 
Δ ἃ ἀδιρῇίογ, πα 506 Το] ] θα τῃ6 παπλε οἵ {πε βοὴ Ζαριυίοη, ἀπ {πε παπλε οὗ πε ἀδιρῃῖεγ Π)1ηΔἢ, 

24. ἴῃ 1Π6 βενεηῖῃ οἵ [ῃ6 βενεηΐῃ τηοηΐῃ, ἴπ {πα δἰχίῃ γεδγ οὗ τῆς [ουγί ἢ ννεεκ. Απαᾶ {πε Τογὰ ννὰϑ 
ΘΎΔΟΙΟΙ5 ἴο ἈΔΟΠΕΙ, απ ορεηεα πεῖ νοπΊΡ, απ 506 σοηποείνεα, ἀπ ας ἃ 50ῃ, δηα 5ῃ6 οδ]]εα ἢϊ5 

25 Πᾶτης Τοβερῇ, ου {πΠ6 πενν ποοῃ οἵ {πε [οπγῖ ἢ τποηίῃ, ἴῃ {π6 {5 χί  γεαῦ ἴῃ 115 ἐοαγ ἢ τνεεκ. Απάὰ 
ἴῃ ἴη6 ἄδν5 ννῆδηῃ [Οϑερῇ νναὰ5 θοσῃ, [ᾶςοῦ βαϊά ἴο ΠάΡδη: “"ἶνε ΠΊ6 ΠΥ ννῖνε5 ἃ Πα 50η5, δηἀ ἰεξ π|ε 
ΘῸ ἴο πὶν ἰδίου 15848ς, ἀαηα ἰεΐῖ τὴς τῆ π|ὲ δὴ μοιῖιβα; ἴον 1 ἢανε σοπιρὶεῖεα της γεαῖβ ἴῃ ννῃοἢ 1 

26 Πᾶνε βεῖνεά {πεε ἴογ ἢν ἔννο ἀδιυρῃίοιβ, δΔηα 1 νν1}] σὸ ἴο ἐπε Ποιιϑε οὗ πὴν ἰδ ποσ΄ Απα ΤἀΡδη 5αϊά 
ἴο [4600 : “17 ατῖν νυ πιὰ ἴογ ἔῃ νναρεϑή, ἀπά ραβίιυγα τὴν ἤοοϊς ἴου πιε ἀσαίη, αῃὰ ἴακα τν 'ναραβ. 

27 Δηα πεν ἀρτθαα ν ἢ οπα δηοίποῦ της Πα 5Ποι]α σῖνε πὶ 45 Πἰβ νναρεβ ἴποβε οὗ [Π6 ἰδιηρ5 δπα Κα 5 
58 ΠΟΙ ννατα θογη ὈΙΘΟΚ απ βροί(εα δηὰ {νη ε 7, ([Π 656) ννετα το θῈ ἢϊβΒ γασεβ. ῚὡΔπά 81]1] {πε 5ῆεερ 

Ὀτουρς ἰοσίἢ ϑροϊίε δηα βρθοκίβά δηᾶ ὈΙδοῖκ, ναγίοιβιν πιαγκαά, δηα {πον Ὀτοιρῃί [ουἢ ἀραίη 
ἰάτιρ5. {πκ6 1Ππϑηηβεῖνεβ, δηα 411 ἔπαΐ τνεῖα ϑροίίεα ννεῦε [8 θ᾽5 ἀπᾷ ἴποβϑε ψῃΐϊοῃ ναῖε ποῖ ὑνεγα 

29 1ἈΡᾶη8. Απα 78οοθ᾽5 ροϑβϑθβϑϑίοῃϑβ πη} 1 0116 αχοββάϊηρ]ν, ἀπ με ροββϑεϑϑεα οχϑὴ πα 5Π6:)0 πὰ 
30 85565 ΔΠη4 οαΠΊ6]5, δηΠ πηρηβοινδηΐβ δηα τηδὶ ἀ-ϑεγναηΐβ. Απα 1 ρδη δηα ἢἰ5 ϑοη5 βηνίεα Τα, ἀπὰ 

ΤΑΌδη ἴοοῖκ Ὀδοὶς ἢΐ5 5ϑῆεερ ΠΌπι Πἰϊπὶ, αηὰ ἢς οὈϑβεγνεα Πἰπὶ νυ ἢ ἐν] ἰητεηΐ. 

ὃ, ἈΔΟΠΕΙ βίνβη ἴο ΄ᾶοοῦ 85 500ὴ 8ἃ5 [,68}᾿5 ινεάάϊηρσ (βᾶϑί (ϑενθη ἀδγ5) ννγὰ8 ὌνῈβσῖ. 
9. ΖΊΙΡΘἢ ἀπὰ ΒΙΙΠΔΗ : βἰβίευβ, ἃ5 ἴῃ Τεϑί. ΝΡΗ. 1. 
[1-24. Ὑννεῖνα 50η85 οὗ 460}, ἃ5 ἴῃ ἀξῃ, Χχίχ. 32-4, Χχχ. 1-24, χχχν. 17-18, [Ι͂ὴ ἀαΐε οἱ δἰσίῃ, 4}} 11ϑῖ5. αἰ ῆδσ. 

Μασίοιιβ. βεχρ᾽ δῃδίίοηβ αἀῦα βίνεη. Οἵ, αἰ8δὸ ϑύη6Ὲ]]. 1. 198 ; Εδρτῖς. ἱ. 749-54; Εδηβοῃ, 327-9. 866 Ταβί. ΧΙῚ Ρᾳιγὶ- 
ΔΙΟὮ5 Ρδδ551η} ; Επ5ε0. ἤχαεΖ. Εν. Ἰχ. 21. 8566 τὴν (οπΊΠ,. 170-2. 

18. { ) δΔἀάεὰ ἔτοπι 1.Αἴ. ἀπα (δη. ΧΧΧ. 4. 
26. ἴδσσυν ὙἹΓΠ τη6 ἴοσ ἴῃν ναξαβ: “εὝχρεοΐὰ 116 ἴῃ πιεσοθάθε᾽, αἴ. Βοῖῃ βθεπὶ νῖοησ. ἄξῃ, χΧχχ, 28 ἢδὰ5 

“ΑΡροϊΐπεὶ (7202) τὴς τῆν νναρεβ᾽. 
27-28. 5866 τὴν ΕἸΉ. τοχί [ου επλεπἀδίϊοῃβ. 
27. Ἀξδὰ "βρεοκίβα  ἔοσ " νῃϊίε᾽. 



ΤΕ  ΒΘΘΟΘΚ ΘΕ Τ0ΒΙ1ῈΕ5 29. 1--20 

“)αεοῦ ἀδῤαγίς σεογεζίν, τ- 4. Παδαρ ῥηγϑησς ΟΥ̓ΖΟ7 ἁΐηη, 5. 6. (ουοηαηζ 97 αςοῦ πὰ 1 αδαρι, η--ὃ. 
“δοαός ὁ {ἦε “ηιογῖΐος (ηιοτογίν ὁ 1.6 Μεῤλαϊηι) αἰφείγογφαί ἐγ ἐλ {τη Ὁ 1216 τυγίσγ, 9--11. 
ζαδαη ἀέῤαγίς, 12. ἕασοῦ ἐς γεχογιοτίρα το δα, 13. γαεοῦ σογιαῖς στ ῤῥίϊος οὗ γοοα 1ο ἀὲς ῥαγεείς 
7οτν “ζηιδς αὶ γσαγ 10 Πσόγοι, 14--17, 109-20. Εἶξαι »ιαγγῖες ἀραῖΐη, τ8. (((, ἄεη. χχχί. 3, 4, 10, 
1 το, 21, 25, 21, 15. 47: ΧΧΧΙΙ. 25; ΧΧΧΙΝ. τὸ, 16) ὶ 

29:1 Αμά [ἴ οαπιεῖο Ρᾶ55 ψἤεη ΚΑΟΠΕ] Παα θοῦης ΤΟ βαρ, (Παΐ ΓΑ θδπ ννεπὶ ἴο 5ῃθαῦ ἢΐ5 5ῆ6ερ ; ἴογ {πεν 
2 Μετὰ αἰδίδης [ΓοπΊὶ ἢ ΠΊ ἃ ἴἤγες ἄαγϑ᾽ Ἰοιιγπαν. Απα Ϊᾷοοῦ 8ανν {Παὶ Τα θδη ννᾶ5 σοίπρ ἴο 5ῃῆδασ ἢΪ5 
5ῆεερ, πᾶ [δοοῦ οδ]]εα 1,68 ἢ ἀπ ἈδΟΠΕΪ, απ 5ρακα Κίπα!ν ππίο {πεπὶ {πᾶΐ {πον σπου σοπηε νυ ἢ 

3 ΠἰπῚ ἴο {πε Ἰαπά οἵ ὕδπδαη. Ἐδου Πα [ο]4 ἰἤετη ἤον Πα δά 5εεῆ Ἔνεγυίῃίηρ ἴῃ ἃ ἄγθαπῃ, ενεη 41} {παῖ 
Ηε Παά βροκεβη πηΐο Ὠϊγπῃ ἐπαΐ ἢς 5ῃοι]α τείπγη ἴο Π15  Πατ᾽5 ἤοιβα ; ἀπ πον δαὶ : “Τὸ Ἔνεῦν ρίδοςε 

4 ψῃΙΠοΥ ποι σοαϑί ννα Ψν1}}} σὸ ἢ {Πε6.΄ Απα Ϊάοοῦ Ὀ]εοβεά {πε (οά οἵ ἴβαας Πί5 [δίπεσ, ἀπα {με 
(οά οἵ ΑΡταΠαπὴ 5 [αἰ ποτ᾽ 5 (δαί Πεύ, πα ἢς ἀύοβα δα πιοιηΐεα 5 ννίνεϑ δῃπ ἰ5 ομ ]ἄγεη, απα ἰοοϊς 
411 15. Ῥοββεβϑίοῃϑβ ΔΠ4 ογοββεά {Π6 τίνεγ, δη4 σαπηα ἰο {πε ἰαπά οἵ (ἰ]ϑαά, απα [δοοῦ Πα ἢϊ5 ἱπίεηίίοη 

5 ἴγοπι Γι Ρδη δηὰ το] ΠΪπὶ ηοῖ. ΑΑπά ἴῃ {Π6 βενεηΐῃ γεαῦ οἵ {πε [ουτί ἢ τνεεὶς [ϑοοῦ ἐπτηεα (ἢ 5 ἴ4ς6) 2135 Δ.Μ. 
ἰονναγα (αἰοδα ἴῃ {Π6 ἢτϑὲ πιοπίῃ, οἡ {πε ἱννεηίν-ἢτϑε ἐπεύεού. Απάᾶ Τάρθαη ρυγϑιεα αἴζεν Πἰπὶ δπά 

6 ονεγίοοκ δοοῦ ἰη 1ῃε στηοιηΐδίη οἱ (αἰ]εβα 1η {πε ὑπίγαά πιοπίῃ, οἡ πε τ᾿ τ θθηῖῃ τπεγεοῖ. Απά {πα 
Τογα ἀϊα ποῖ βαβεν Πἰπι ἴο ἱπ] γα [Δ οοὉ ; ἴογ ἢΠῈ ἀρρβαγεά ἴο ἢϊπ1 ἰῃ ἃ ἄγεαγ Ὀν σῆς. Απά θη 

Ἴ 5ρᾶΚε ἴο αοοῦ. Απά ου {πε Πέζεεπίῃ οἵ {ποϑε ἀἂνϑ ]δοοῦ πηδάς ἃ [βαϑὲ ἔουγ θη, αηα ἴον 411 ψῇῃο 
σΑΤΊΘ νυ] Πἰ ΠῚ, ἀπ [ΔΟΟῸ ϑνναῖε ἴο ΠΡδη {Παΐ ἄαν, απ Τα δη αἶθο ἴο [δοοῦ, ἰμαΐ πειῖμοσ 5ῃοι]α 

8 οἴοβϑ8 [πε πηοιιπίαίη οἵ (Πεαα ἴο πα οἴποσγ ν ἢ εν} ραῦροβθ. Απᾶ ἢες πιαάς ἴμεῖα ἃ ἤξὰρ ἰοῦ 
9. ἃ Υ][Π655; ψ ῃεγείογε {6 παπλα οἵ {δῖ ρ]δςες 15 ςδ]]εα : “πε Ηδαρ οἵ ΝΜ] πε55, αἰΐεῦ [15 ἤθαρ. Βαΐ 

. Βείογε πεν υὑϑεα ἴο ο41}}] {πε ἰαηα οἵ αἰ]εαα {πε ἰαπά οἵ {με Ἀερῃαίπι; ἴογ 1 ννὰϑ {πε ἰδηα οἵ {πε 
Κερμαίμη, απ ἴπ6 Ἰλαρῃδίπι νναγα θόση ({Πεγα), σίαηίθ νἤοβε Πεῖρῃϊ ννα5 ἴξῃ, πίη, εἰσὶ ἄοννῃ ἴο 

10 βϑθνεῆ οδι1ῖ5. Απά {πεῖγ μαριτδίίοη ννὰς ἔγοπι {πε ἰαπα οἵ {πΠ6 σμ!] ἄγε οἵ Ατηπηοη ἴο Μοιπίὶ ΗεγπΊοῃ, 

τι 8η4 {εξ 5εαΐβ οἵ {πεῖν Κίησοπι ννεγα Καὶ ἀγηδίπιὶ αηα Αϑῃξαγοίῃ, πα Ἐάτεὶ, απ Μ|βῦγ, μα Βεοη. Απά 
της 1,οτὰ ἀεϑίγονεα τπεπὶ θεσδιιϑε οἵ πε εν] οἵ {πεῖν ἀθβεάβ; ἴογ {πᾶν ψεῦα νεῦν πα] σηαηΐ, δηα {πε 
Απιοτίία5 ἄννεὶὶ τη {Πεῖγ οίεδα, ννἱοϊςε  δηπ ϑἰηίαὶ, απ τῃογα ἰῖ5. Ποὺ ρεορὶα το- αν ννϊς ἢ Πᾶ5 ντουρῃς 

12 ἴο {Π6 [}]] 411} {πεῖν ϑίηϑ, αηα {πεν πᾶνε πὸ Ἰοησεῦ ἰεηρσίῃ οὗ [πὸ οἡ πε βαγτίῃ. ΑἈπά Ϊδοοῦ ϑεπί ἀνᾶν 
ΤαΌδη, δηα πα ἀερατίεα ἱπίο Μεβοροϊίαπηϊαᾳ, πε ἰαπά οἵ {πε Εδϑί, ἀηὰ [ᾳοοῦ τεϊαγπαβα ἴο {Πε Ἰαπά οἵ 

13 (Ἰ]εαά. Απὰά ἢε ραβϑεά ονεῦ {πε [οἷς ἴῃ {πῸ πἰπίῃ πηοπίῃ, οα πε εἰενεπίῃ πετεοῖ. πα οη τῃαΐ 
ἄαν Εϑδι, ῃἰ5. Ὀγοίμοι, οαπλε ἴο ΠἰΠΊ, αη Π6 ννᾶὰβ γεοοποὶ]θα ἴο Πἰπι, αηα ἀερατίεα ἔτοπὴ ἢ ΪΠῈ τιπΐο 

τ4 ἴῃε ἰαπά οἵ ϑεῖγ, θαξ ]Δοοῦ ἄννεῖς ἴῃ ἰεπῖ5. Απά ἰπ ἴῃς ἢγϑί γεαγ οἵ πε ΒΕΓ να αὶ ἴῃ [15 1.016 6 Πς 2136 ΔΝ. 
ἙΓΟβϑοα {ῃς ]ογάδη, δηά ἄννεϊε Βεγοπά τῇς Τογάδῃ, ἀπά ἢε ραβίιγεα ἢΐβ 5ῆ6ερ ἔγοπὶ 1Πε 5εὰ Τοῦ {πε 

15 Πεαρῇ υπίο Βείῃβῃδη, δηά υπίο [)οίμδη δηα ὑπίο με Τίοτγεϑι οἵ Ακυαθθῖπι. πα Πα βεηῖ ἴο ἢἰ5 

[αῖμεῦ [5δδᾶς οἵ 4}1 ἢΐ5 βυιββίδηςς, οἱοϊῃίηνσ, αηὰ [οοά, αηὰ τηεαῖ, απ ἀτίηϊς, ἀπ πλΠκ, αηὰ Ὀυΐξίεγ, ἀπα 

τό “ἤξδεβε, αῃηὰ βοπιε ἀδἴεβ οὗ [πε νϑ]]εν, Απα ἴο ἢΐ5 πιοίμεν Κεθεοςα 4130 ἴοι Ἐ{Π|65΄ ἃ. γεαῦ, Ὀεΐνεεη {ῃ8 

{πε οἵ ἴῃς πιοηΐῃ5, θεΐννεθη ρ]ουσηίησ ἀπα τεαρίηρ, ἀπά Ῥεΐνγαεῃ δυζαπηη πα [Πε γαίῃ (568 50Π) 

1 ἃΠ4 Βεΐνεεη υυἱπίευ ἀπά βρυίηρ, ἴο ἴΠ6 ἴοννεγ οἵ Αὐτγαῆδηη. Εογ [ἴϑαᾶς μά γεϊιγηβα ἔτοπὶ {πε ΔΝΕ]] 
οἵ ἴῃς Οδίῃ δπά ροῆς πρ ἴο {πε ἴον οἵ Πΐ5 ἰδίμεγ ΑἸ γαμδπι, ἢ μ6 ἀννεὶξ πεῖς ἀραγί ἔγογη 15 8οη 

18 Εφαι. Εογ ἴῃ 1Π6 ἄδυβ νῇεπ [ϑοοῦ ψεμξ ἴο Μεβοροίατηΐϊα, Εδαι ἴοοῖκ ἴο ΠΙΠΊ561 ἃ νυ Μδβδ δίῃ, 
πε ἀδιυρῃίογ οὗ [5ῃπι8ε], αηα ἢῈ σαϊμεγεα ἰοσεῖμοι 411 [Π6 ἤοοκο οἵ Ηΐ5 [Δεῖ ἀηα 5 ννῖνεβ, αηα ννεηΐ 

19 ὉΡ δῃὰ ἄμψεῖξ οα Μοιπί ϑεῖγ, απα ᾿εῖ βὰς ἢΐβ [δῖ ποῖ δὲ τῆς ὟΝ 6] οἵ ἔπε Οδῖῃ αἰοπθ. μα [βᾶδς 

ψνεπξ ὉΡ Ποπι ἴπ6 ὟΝ ΕΙ] οἵ τ1π6 Οδίῃ απά ἄννεϊξ ἰπ {πε τοννεῦ οἵ ΑΡτάμαπὶ Π5 (αι Ποῦ οἡ {πε πηοιηΐϑιη5 

20 οὕ Ηεδτοῃ, Απα τἈϊῃδι [δοορ 5επὲ 411 τπΐ με ἀϊὰ βεπά ἴο ἢϊ5 ἔδίπμει δηὰ Ὠϊ5 τηοῖ μεν ἔγοπὶ {{π|6 ἴο 
τἰπια, 411 {πεν πεεάεά, 4ηα {πεν Ὀ]ε5ϑεα [σοῦ ννΠΠ 41} {πεῖν μεαγί ἀπά Ὑν ἢ 411 {πεῖ 50]. 

ΧΟ. τ ῦ ΕΘ η: τχτὶ- 2, 4, Ι0᾽ 13, ἴ0, 29, 21, 24- 
4. Ὠϊά. ΑΞ 1ΧΧ δῃὰ Οὔκ. Μδ885., ϑδγη., 5.1. Ξξ " βίοϊε". 
γ-ὃ. ἀεη. χχχὶ. 46, 47. 
7. ἴο πα οἴμποσγ. ὅ:ε6ὲ Ετῇ. ἰεχί. ᾿ 
9 [01]. ΡΙΑς65 τηθηϊομθα ἀγα 5οῈπ685 οἵ στεαΐ ΜδἼοδθθδη νἱοϊοτῖεβ. Οἵ 1 Μδοο. ν. 26, 43, 44; 2 Μδος. ΧΙΙ. 21; 26. 

Ἑδρμδέμ (6εη. χὶν. ς ; Π δῖ. 11. 11); Εάσεὶ: Οβ᾽ 5 σδρί(4] (Ἰοβῆιια χίϊ. 4, χἰῖ]. 12,31); Μηλβῶγ (1) εαΐ. 111. 10 ; 1οβῆσα 

χν. 8); Βδου (Ν μι. χχχῆ. 3, ἀδϑίγογεα Ὁ. [υἀα5 Μδοςδθδειβ (1 Μᾶδςς. ν. 4, 5); Βεΐββῃβδῃ (1 Μᾶςος. ν. 52, ΧΙΪ. 40) -Ξ 

“ΘογΓΒΟΡΟΙ 5 (εἴ. 2 Μδοο. χιϊ. 29), ἔθ Πα]ν τὸ τῃεῈ Μδοοαθεαβ; θοΐμβηῃ (Όεῃ. ΧΧΧνΊ]. 17; 7 1} ἰν. 6, νὶϊ. 3); {Π8 
ἴογεβί οὗ ΑΚγαὈὴπ).---Εεδα “πε δβϑοεηῖ᾽ οὐ ΑΚγΌριπὶ (Ν  ηι0. χχχῖν. 4; [οβῆσδ χν. 3): ᾿ ἘΌΝ, 

13. Ραββεᾶ.... 16 θθοκ. ἀεη. χχχίϊ. 22. οἡ ἐπε εἰβνθπίμ ἐπογθοῖ. 1.αΐ. μᾶ5 “εἰ ὑπάεοϊπι Π]1] Ἰρϑβίαβ᾽. 

δ νναὰβ γθβοοῃοϊϊθᾶ. 801... ΕτΉ. βαϑ}ν επιοηαβά. 
15-:ἰ6. Αποίῃεσ ῥτοοῖ οὗ [δοοῦ᾽ 5 114] ρἰείγ. Ἕ 
16. ταΐῃ 15 " ΤουπΊεΥ ταὶῃ ᾿ ; [4115 ἔγοπη τη 416 οὗ Οςίοθεγ ἴο πη! α]ε οὐ [) ςεπΊθοσ. 

Βεΐννεεῃ υνἱπίεσ αηᾶ βρείὶπρ -- [Π6 Ἰαιίευ ταὶπ 'ῃ Μδτοὴ δηα ΑΡΠι. 
18. Ραϊ ἴῃ ἴο 5ῆονν Ἐβαιβ 561] ἤβῃῆῃεββθ.. 

ἌΣ 

- 



ΤΉ ΒΟΘΝῚ ΘΕ ΠΟ ΒΙΒΕΙ 51). ἀξ 8 

Τύιαλ γαυϊελεα 1τ--5. ἰαμολίογ ΟἹ τε «ὐεελοημδς, 4-6. Πατυς ἀραϊηδὲ 1,267 7215 γ7γαρο ᾧφίζυξοι ἐ ἕω Ξ ς ὃ , 

7.γαεὶ αγιαὶ ζάε ἀεαίλεηι, 7-τὴ. δ εουῖ εἤοσοῦι 707 Ζΐο ῥγίσείμοοαί ογι ἀεεοτιγι2 7 ἀϊς οσἰαμσλζεγ 7 ἐδὸ 
αεελεηηίες, 18--2Ω. ζήρμαλ γϑοουφγεα, 24.  αεοῦ᾽ » γεῤγοοῦ, 25-6. (((, ἀξη. χχχῆ!. 18, χχχίῖν. 
Ὦ,.4, 7, 12-,.Ὰ. 25.-30. ΧχΧν, 5. 

30:1. Απὰ ἴῃ τῃς ἢτιϑῖ γεαῦ οἵ {Π6 βιχίῃ ννβεὶς ἢῈ ννεπί ρ ἴο ϑ4]6π1, ἴο ἴῃς εαϑί οἵ 5 ΠθοΠ ΠῚ, ἰῃ ρϑᾶςα, ἴῃ 214 
2 ἴῃς ἰουσίῃ πιοπίῃ. Απᾶ ἴπούα {πᾶν σαγιεα οἱ ΐπδῃ, {πΠῈ ἀδιρῃϊξει οἵ [δοοῦ, ἱπῖο {πεὸ ἤουβε οἵ 

ΘΠ ΘΟΠοπΊ, {πε 5οὴ οἵ Ηδπῖοσ, ἰῃς Η!ἱνιΐα, {Π6 ρῥυίηος οἵ {Πς απ, αηα με ἰὰν ψ τ με δα ἀςεβ]εα Πει, 
3 ΔΠ4 5Π6 ννὰβ ἃ {Π{{|6 σισὶ, ἃ σα οὗ ἔννεῖνα γεαῖβ. Απά ἢς Ῥεβϑοιρῇς ἢῖ5 αίΠπεῖ απ Ποῦ Ὀγοΐμεῦβ [Πδὶ 
586 πηὶρῃξ θὲ ρίνεῃ ἴο Πίηυ ἴο νν6. Απα Ϊάοοὺῦ πα ἢΐ5. 50Π5 ννεῦε ν τοί Ὀασαυβα οἵ {ΠῸ πηεη οἵ 
ΒΒ ΘΟΠαπ ; ἔογ {παν μα ἀςῇ]ςα 1)1ΠηΔἢ, {ΠΕ 1 ϑἰϑίθγ, απ {πεν βραϊζα ἴο {Ππεπὶ νυν ἐν] ἱπεπξ δηα ἄδαὶέ 

4 ἀδοοι αν ἢ {ΠπῈπὶ ἀπ Ὀερι θα {Π6πΔ. Απα 51] Ππηθοη δηα [νονὶ σαπια ππεχρθοίΐεαϊν ἴο ΘΠεοΠ πὴ 
δῃηὰ ἜἼχεουϊεα Ἰπαρπιεηΐ οἡ 411 ἴῃς. τηθῃ οἵ 5} “Ἵοῇδηι, πα 516νν 411 {ΠῸ πηξῃ ννῆογῃ πεν ἰοππα ἰπ 1, 
δηα ες ποῖ ἃ βίηρ!εα οπμα γεπηδίηηρ ἴῃ 1 : {παν 5]αν 411 ἴῃ ἰούπηεηΐβ Ὀεσδιιβα {παν Πδα ἀἰβῃοποιγεα 

5 ἰμεῖγ οἰβίεσ πῃ. Απα {πὰ ἰεΐ 1 ποῖ ασαίῃ θὲ ἄοπε ἔγοπὶ πεποείογίῃ ἰῃαὶ ἃ ἀδυσῃίει οὗ [ϑγαεὶ θὲ 
ἀςεΠ]εα ; ον ἡπάρπηεηΐ 15 ογάδιπεα τη ἤδάνθῃ ἀρδίηϑβδε θη) ἰπαΐ ἔπε ν 5ῃοι] 4 ἀαβίγον νυν {Π6 ϑινογά 

6 411 {π6 πηεη οἵ πεῈ Θθομαπλῖα5 θθοδιιβα πον Πα νγοιρῇῃς 5Παπηα ἴῃ [στὰς]. Απά {πὸ 1ογὰ ἀε]νεγεά 
{πεπὶ ἱπίο ἴῃς μαπαάβ οἵ ἴῃς βϑοηβ οἵ δοοὸῦρ ἰπαΐ {πεν πηρῃς εχίεγπγίηδίε ἐπε πὶ νὰ {ΠῸ ϑνογα δηά 
εχϑουία ᾿παρτηθηΐ προη {ΠεπΊ, ἀπ παῖ ἴ τηϊρῃμξ ποῖ ἐππ5 ἀραίη ΡῈ ἄοης ἴῃ [5.86] {παῖ ἃ νἱγρίη οἵ 

ἢ 15γ86] 5ϑῃοια ΡῈ ἀεῆὶθα. Απὰ ι[ {Πεῖ6 15 Δν πιᾶῃ ὙΠῸ ννῖβῃεϑ ἴῃ [5186] ἴο σίνε 15 ἀδισῃτενῦ οὐ ἢϊ5 
βίϑίει ἴο δὴν πιδῃ ΨἼῆΟ [5 οἵ {Π6 βεεα οἵ {πε (σθηί 65. μα 5141} βιιγεὶν ἴθ, απ παν 51.4}1 ϑδἴοης ἢἰπῇ 
ὙΠ ϑίοηδϑβ ; οσ ἣθ παίῃ νγουρσῃϊ 5Π8π|6 ἴῃ [5γ86] ; δηα {πεν 5.411} θαγη ἴῃς ννοπηδη υν ἢ ἤτα, θεσαιϑε 

8 5ῆ6 Πᾶ5 ἀἰβῃοποιιθα {πΠ6 παπς οὗ {πΠ6 Ποιιβε οἵ πεῖ [αἴ παι, απ 506 5141] θῈ γοοϊεά οι οἵ [5τ4ε]. Απά 
Ιεῖ ποΐ δὴ δάπι]ζεγεβϑ ἀπ ΠΟ ἀποθαπηθβ5 θῈ ἰοππηα ἴῃ [5γ86] πγουσῃοιξ 411 με ἀαγϑ5 οἵ [ῃ6 σεπογδίίοῃβ 
οὗ {δ εβαγίῃ ; ἴον [ϑγα 8] 15 ΠοΙγΚῪ υπΐο 1ΠῸ 1 ογά, απ ἄνεῖν πηαῃ ννῆο Πα5 ἀςΠ]εα (11) 5141] σγε!ν αἱ6: 

9 {πεν 5}4}] βδίοπε ἢἰπὶ νυν ϑδίομεβ. ΕῸγ {Ππ|5 Πα5 ᾿ξ θβεη οτἀαϊηεα δηά υνυυϊτίξη ἴῃ {πε ἤδανεηὶν 4] εῖ5 
τεραγαϊηρ 411 [πὲ βεεα οἵ [ϑ5γ8εὶ]: πῃ νῇο ἀεῇ]είῃ (11) 5141} βγεὶν αἷς, απ ἢς 5141} θὲ ϑδίοπεά νυν] ἢ 

10 βϑίοῃθβ. Ὶπᾶα ἴο {Πϊ5 ἰανν {πεῖ 15. Ποὺ {ἰπ|1ξ οἵ ἄαγνϑ, ἀπ πο γεπ ϑϑίοῃ, ποι Δην αἰοπεπηθηΐ: θαξ (πα 
τδη Ψ»ΠὴΟ Π45 ἀβῇ]βα ΠΙ5 ἀδιισῃϊενι 5141} θῈ γοοϊεα οἷ ἴῃ ἔπε τη ϑὲ οὗ 411 15γδεὶ, θεοδιιβα ἢθ μᾶ5 ρίνεη 

1 οἵ ΠΙ5 βεεά ἴο Μοίοςῃ, δπὰ ΜΙΟΌΡΉΣ ἱπηΡΙ Οα 5] ν 850 ἃ5 ἴο ἄβῇϊε 11. Απά 60 ποι, Μοβεβ, οοπῃπηδηά ἴῃς 
οὨ Πάτεη οὐ [5γαθ] ἀπα Ἐχμοῖς {ποπὶ ποῖ ἴο Βῖνε {Ππεῖγ ἀδιρῃίειβ ἴο {ΠῈ (επεῖ]65, δηᾷ ποῖ ἴο ἴαε ἕογ 

12 ἰπεῖσγ βοῦβ δὴν οἵ {πεῸὶ ἀδιισῃίειβ οἵ ἴῃς (αεπίι]65, οσ ἘΠ|5 15 Δθοσπη μα ]Ὲ Ὀείογε ἴῃς Τογά. Ἐὸρτγ ἘΠ 15 
τεᾶβοη 1 πᾶνε νυγίἐΐδη ἔου ἐπε ἴῃ {Ππ6 ὑγογάβ οὔ {πῈ 1,ἂνν 41} πὲ ἀεββάβ οὗ τῆς ϑΠεομεπῖαβ, νῃϊςἢ {πεν 
του ΐ ἀραϊηϑί Π)]η8ἢ, ἀηα Πονν {Π6 50η5 οἵ 7δοοῦ 5ρᾷῖο, βαγίηρ : “ε ψν}}} ποῖ σίῖνε οἷν ἀδισῃίεν 

13 ἴο ἃ ΠΊΔη γνῆο [15 {πΠηο]ΓΟπΠΊΟἰ 566 ; ἴογ {Ππδξ ννεῦε ἃ γεργοδοῇ τπΐο τ15.. ΑΠπά [ἰ 15 ἃ γτβργοδοῇ ἴο [ϑ5γδεὶ, ἴο 
ἴποϑ8 ψῇο ρσῖνε, ἀπά ἴο ἴποβε {παΐ ἴαϊζε {πεῈὸ ἀδιυρῃϊζειβ οἵ ἴπ6 (ἀθηῖ 65; ἴογ Πϊ15. 15 ἀποϊεδη δηὰ 

ΧΧΧ, τ. ἴο 5δῖθπι. ... ἴῃ ρΡβᾷοβ σοπΊὈ]η65 ᾿πἰουργείδι!οῃβ οἵ 8}1 νϑυϑίοηβ οἵ εῃ. Χχχῆ!. 18 πεσε 58Π1. τεδαβ οἷον. 
1-3. (ξῃ. Χχῖν. 2-13. . 
2. ΟΠ οὗ ἔννεϊνε. ((. Τεϑί. [μον] χὶ!. 5 δΔηα [Ὁ. ΧΧν]]. 14, 23, ΜΝ ΒΙΘΉ τορϑίΠου πΊαϊζα ΠΟΥ εἰθνεη. 
2-6. Τῆς ΠΙβίοτυ οἵ [δοοθ᾽5 σοῃηῃδχίοῃ ΜΠ {πὲ 5. ΠΘΟΠ ΘΠ 65 σαιιβαα τ ἢ ΤΟ Ὰ]6 ἴθ ΟἿ ἀυῖποΥῦ. Ηδ οου]Ἱὰ ΠΑταάϊν 

ἌΡΡτονε οἵ {Πεὶγ βἰδιβ του δἴζευ {πεν πὰ σοηβεηϊθα ἴὸ οἰγοιηγοϊϑίοη. Δοσοταϊησ]Υ 6. Οἠλἱ5. 811 γείεγεπος ἴὸ {Π6 
ΟἸΓΟαΠΊΟἸδίοῃ οἵ 1[Π6 ΘΠΕΟΠΕΠΊΪ65, ἃ5 4150 ἄο85 [Οβθρῆ5 (4177. 1. 21. 1). Οπ {Π6 οἵἴποὺ Πδηά, 1[Π15 15 βίνβη 8ἃ5 ἴΠ6 τβάβοῃ 
ἴογ [δ ςοὈ᾽ 5 ἌΠΡΕΥ ἁβδϊηϑβί ὅπηδου ἀπά [ιονὶ ἴῃ Τεβί. [νὶ νὶ : καὶ ἤκουσεν ὁ πατήρ, καὶ ὠργίσθη, καὶ ἐλυπήθη, ὅτι κατεδέξαντο 
τὴν περιτομὴν καὶ μετὰ ταῦτα ἀπέθανον. Νοίν δια πάϊησ [Πς6 βανεῖα ἀἰβαρρσοθδίίοη οὐ 5᾽πηθοὴ δηὰα [(ανὶ ἴῃ αεη. ΧΙΪΝ. 5- 
ἴογ {Πεῖγ σοηάᾳοϊ ἴῃ {Π|5 πιαϊίου, 1 ννὰβ ΠΊΡΉΪΥ αχίο] δὰ ἴῃ {Π6 ἴννο σαπίατ!85 ΡταοΘα Πρ; τῃ8 ( Βτίβείδῃ, ετᾶ. ΤῊΙϊ5 15 ἄοπα 
ἴῃ ΟἿΓ ἴεχὶ δηα ἴῃ Ταβί. Γονῖν, ννΠΘγο {Π6 Δη56] ὈΪα 5 [μον] ποίησον ἐκδίκησιν ἐν Συχὲμ ὑπὲρ Δίνας, κἀγὼ ἔσομαι μετά σου, 
ὅτι κύριος ἀπέσταλκέ με. καὶ  ο ΡΈΧΕΣΝ τῷ καιρῷ εκείνω τοὺς υἱοὺς ᾿Εμμώρ, καθὼς γέγραπται ἐν ταῖς πλαξὶ τῶν οὐρανῶν: ἀηάὰ 

ἴπ ἴῃ6 Τεβῖ. [μον] νῖστν!, νετε [αν] ϑαγ5 παῖ πε 58νν τπαῖ “ἴη6 ϑββηΐθηςε οἵ (οά Πα βοπα ἰοτίῃ ἴοσ Ἔν} σαϊηϑβὲ 
ΘΠΘΟΒΘιΝ ̓, ἃηα 511} πλοῖα ΒΙΓΟΠΡῚΥ : ἔφθασε δὲ ἡ ὀργὴ κυρίου ἐπ᾽ αὐτοὺς εἰς τέλος. Αβαΐη ἴη [ἢ (4 Ηδρτανν νους οἵ 
τη ἢγϑί ςεηΐ. Β.Ο, ) ἷχ. 2: κύριε ὁ θεὸς τοῦ πατρός μου Συμεών, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἱ ἔλυσαν 
μήτραν παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην, κκλ. Αραίη τη ῬΏΪ]οΟ, 2)6 71ργ. ΑΙ ὀγαλαληῖ, 39, Βδίταβθοη δηά 
Τ ον] ἀγα ς]]Εα οἱ φρονήσεως ἀκουσταὶ καὶ γνώριμοι ἔοτ {Πε]γ δοίίοῃ ἰπ [Π15 πηδίίθσ, ἀπά ἴπ {ΠῈ ποχὶ ἔδνν 11Π65 ἴξ 15 ἱπῃρ]16α 
τΠπαΐ ΘΠθοΠαπὶ ννὰ5 ποῖ οἰγοιηγοϊβεα. 866 δἷβοὸ πε Βοοκ οἵ [ἀϑῆῃδγ ἴοσ ἃ τερτοάμποίζίοῃ οἵ {πε ἀῃοίεπε ἐανουγαῦ]α νίενν οὗ 
5πηθοη δηὰ [νον] (2) Ζεί. ἄς “ῤοον. 11. ττ66--8). [πῃ τΠ6 Ἰαίθ τα ἱηὶς γα ιτοη, Πονγενθγ, Θπθοη ἀπ [μον] ἅτ Ἰπάρϑα 
ΤΟΤΕ ἴῃ δοσογάδησα νυν] ἢ {πε βοηΐθησα ΡΓοπουπορά ἀροη ἴποτη ἴῃ εη. χἸχ. [ἴῃ βη. ταῦθα 80, 1ἴ 15 ἴτι 6, {Π6Γ6 15. ΞΟΠΊ6 
εχίθηπδιοη οὗ [Πεὶγ σοπάϊπςξ ; θα ἴῃ βεοίίοῃ οὃ οὗ {Π6 βᾶτηξ νου ἴΐ 15 βαϊὰ [δι της ἔασι ὑμαΐ πηοϑὲ οὗ [ῃ6 ροοῦ ννεῖξ οὗ 
186 {ῖδε οὐ ϑίπιθοῃ ἰβ ἴο θς ἰγαςβὰ ἴο ἴπ6 ουῦβα ἱπ θη. χἰῖχ. 7. ΘΙΠΡΕΓ (Ρ. 115. Ποῖ6) σοιηραγο5 50 ϑιίτα οὐ )ευϊ. 
ΧΧΧΊΪΙ. 8. 

7. (ἢ ΧΙ. 17. Τὸ οὔ δυΐποῦ, τπαυγίαρα νυ ἃ (δ πῖ! 6 ννὰ5 πὸ Ὀαδίΐοσ πᾶπ ἑογηϊσαίίοη. ΤῸ ρῖνα γουῦ ἀδιυρσῃιογ 
ἴο ἃ ΠΟΠ- [5γδϑὶῖα ννὰβ ἴο ρῖνε μευ "ἴο Μοϊοςῃ᾽, ἀπά πιδυϊϊθὰ {ΠῸ ϑϑιὴθ ρεηδίίυ, ἰ. 6. ἄθαῖῃ ὈῪ βίοπίησ. (ΟΕ μεν. χχ. 2. 
Α νοιηδῃ ννὰ5 ἴο 6 ἰτβαϊβα 85 ΤἈΠΊΔΥ ψὰ5 ᾿ῃσεαϊθηθα ἴῃ (θη. χχχν ! ΟΥ̓ ἃ ΡΥθϑί 5 ἀδιρηϊευ σοπιπηδηα θα ἴῃ [(δν. χχί. 9. 

1Ιο. σίνεῃ. .. ἴο Μοϊοςῃ. (ἰ. Ρ5.-]οὴ. οἡ [,δν. χν]. 21; ϑ8ηῆ. 82α; Μερ!!. 25 ἃ. Ῥευμαρβ [Πϊ5 ἀδίεβ ἔτοπὶ 
Μαδοσοαθθδῃ Αρα, ἤθη δχίγεπηθ ΠΊΘαβιγο5 νετα ποεάρα, (οπίγαβι ΜερΊ]]. ἱν. 9. 

11. ἔοτγ {πϑὶγ βοῆϑ. 50 [αἴἴῆ. »» εα. α -Ξ, αὐτοί, 1.6. ἐα[δμδηιτ, σοτταρὶ ἔοσ ἐατυδἰλα δηλ), τες " ἴον 1Πεὶγ ϑοηβ᾽. 
12. 6 Ψ11 ποί. ((. ἄδη. χχχίν. 14. ξ 

5ὃ 
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14 ΔΟοΟΠΉΪΠ4 016 ἰο ἴϑύβεὶ. Απα ἴϑγδεὶ νν1]] ποῖ 6 ἴδε ἔγτοπι {Πϊ5. ἀποϊδαηπθος ἵΓ ἰἴ μὰς α νἱο οὗ 16 
ἀδυρῃίειβ οἵ 1πΠ6 (σε μῖ 65, οὐ ἢδ5 ρίνβη δὴν οἵ [15 ἀδιιρῃξοιβ ἴο ἃ πδῃ ΨΠΟ ἰ5 οἵ δῃγν οἵ {πε (οπε!]ες. 

15 Εοὸγ 1Πεγα ψν1}}] ΡῈ ρίαριια Ἰροη Ρ]αριιθ, απ οἰγβα Προ ογ56, 4 η4 ἀνεῦν Ἰπαρτηεπε ἀπά ρίαρσια ἀπά 
ΟὔΎ56 γν1}}] σοπηα (προ ᾿Ϊπ1): [6 ἀο 1Π15 [Πίηρ', οὐ 46 ἢϊ5 Ἔγεβ ἔγοπι ἤοβα ννῆο σογηγηϊξ τπποϊδαπηθϑ5, 
οὐ 1πο56 ψῇο ἄ6ῇ]6 {πε βαποίυδγν οἵ {πε 1 ογά, οὐ ἴποβα νῃο ρτοίαπε Ηἰ5. ΠοΙν πᾶπιο, ([Π6η) νν}}} ἐμ ς 

τό ψνῃο]ε παίίοη ἰορείμεῦ ΡῈ Ἰπᾶρεά ἴογ 411] {ΠῸ τπιπο]βαπηθθα δηα ρτοίαπαίίοπ οὗ ἐπῖβ πιαῃ. Απά {πεῖς 
νν1}} θῈ πὸ τεβρεοΐ οἵ ρεύβοῃϑβ [8Π4 πο σοπϑί ἀεγδίίοη οἵ ρεγβοῃϑΊ], ἀπ πὸ γεοεϊνίηρ αἱ ἢἰ5 παπαᾶϑ οἵ {[ταἱῖ5 
ΔΠη6 οἤεγίηρϑ ἀπ Ὀυγηί-οἤετγίηρϑ ἀπ ἰδέ, πού τῃΠ6 ἤτἀρύαποα οἵ ϑινεεῖ βανουτ, 50 85 ἴο δοσερέ ἰδ : δηὰ 

1 50 ίΔγ6 Ἔνεῦν πηδῃ οὐ ϑνοπΊδη ἴῃ [5Γ8 6] ννο ἀεῇ]ε5 {ῃε βϑαποίπαγν. ΕῸΓ [15 γεαβϑοη 1 ἤανε σοτηπιαηα θά 
τῃεε, βανίησ », Τεϑβίν [Π15 ἰαϑεπιοην ἴο [5γ86]: 566 ον ἴῃς Θμθοπεπηῖίεβ [γε δηά ἘΠΕῚ 5οη5: πον ν΄ 
{πεν ἡνοῖα ἀξ] νεγεα ἱπίο ἴῃς μαη5 οὐ ἴννο 5οῃβ οἵ [δοορ, απὰ {πὸν 5ενν {Ποπὶ ἀπάεγ ἐογίαγεβ, ἀπά ἰξ 

18 ννὰ5 (γεοϊκοῃεα) τπΐο {ἤετη ἴου τἱρηϊθοιιβηθϑββ, δης ἰΐ 15 νυυτεη ἄοννη ἴο {ΠαπῈ ἴογ τὶρῃίεοιθηεθο. Απά ἐδ" 
1Πε βεβα οὗ 1,βνὶ ννὰ5 σῃοβεῆ ἴογ {ΠεῈὶ ρυἰεϑίῃοοά, απ ἴο ὃς 1, ενίΐεϑ, ἐπαὶ πεν τπηῖρξ γηϊπηίϑίεγ Ὀείογε 
1ῃςε Τιογά, 45 ννε, σοπείηπα!ν, ἀηα ἰῃαὶ ον] πα ἢΪ5 5οη5 πῆᾶν θὲ Ὀ]65ϑεα ἴογ Ἔνεῖ; ἴοσ ἢς ννὰβ8 Ζεαῖίοιιβ 

19 ἴο εχεσιίε Γσίθοιιϑηεβϑβ ἀπ Ἰπᾶσπηεηΐ ἀπηα νεηρθαποα οἡ 8411] {ποϑε ννῆο αὔοβε ἀραϊηϑί [5γτ86]. Απά 
850 {πεν ἰπϑοῦθε ἃ5 ἃ [εϑιϊ πον 1Π ἢ15 [ανοιῦγ οα {ΠῈ πδανεηὶν 8 0]εῖ5 Ὀ] εϑϑίηρσ δηα στρῃίεοιιθπεβθβ θείογα 

20 ἴπε ἀοά οἔἉ 411}: Απά ννε γεπηδγηθεῦ {Π6 τἱρσῃίθοιϑηθϑ5 νν ΠΙ ἢ {πε τηδῃ Πι]Π]1δ ἀπτγίηρ ΠΙ5 ΠΠ|6, δἷ 81} 
Ρειοα5 οἵ {πε γεδι ; {πΠη|1] 4 {ποιιβαηα σεπεγαίίοηβ ἔπεν ψν1}] γτεοοτγὰ [{, πα 1 νν}}] σοπηα ἴο Πἰπὶ δπά ἴο 
[15 ἀεβδοεηάδηΐβ δἴζεγ Πίπη, απ ἢς ἢδ5 Ὀβεη τεοογήεα οἡ {πε πεανεηὶν [4 ]ε 15 85 ἃ {Π6πα ἀπά ἃ τσ ῃίεοι5 

21 τῆδῃ. ΑἹ] {ῃ15 δοοοιπέ 1 ἢανε νυυ θη ἴον {Πεθ, απ πᾶνε σοπηπηδη θα ἰπεε ἴο 5ᾶῪ ἴο {πε ομι]άγεη οἵ 
[5186], {παΐ {πον 5μοι]α ποΐ σοπΊτγηϊ βίη Ποὺ ἔγαηθργαβϑ {πε ογά πα 68 ΠΟΙ Ὀύεακ {πε σονεηδηΐ νῃΪοἢ 

22 45 θεεη ογάδίπεα ἴον {πεπ, (Ὀ 11) {παΐ ἐμπεν 5μου]α [Ὰ]Π] τ ἀπά θα τεοογάεα 85 {τεπά5. Βαΐ 1 {πον 
ἸΥδΉΘΟΥΕ55 Πα ννΟγΚ ππο]θεαηη655 ἴΠ Ἔνεῦν νναν, παν νν1}] ΡῈ τεοογάςα οἡ ἔῃ Ππεανεηὶν Δ ]εῖβ 45 δάνει- 
58.165, ΔΠ4 {παν Ψ1] θὲ ἀεϑίτογεα οἱ οἵ {πε Ῥοοϊς οἵ [{{8, ἀπὰ ἔπαν ν1}] θὲ τεοογαβα ἴῃ {πε ῬοΟΚ οὗ 

23 ἴποβε ψῇῆο Μ}1}} θὲ ἀεϑίγογεά δηὰ ψ ἢ τΠοβῈ νῆο ψν 11 ΡῈ τοοϊεα ουέ οἵ {πε βαγτίῃ. ἊἈἀπά οὐ ἴδε αν 
ΠΕ η {πε 50η5 οἵ [ᾶοο 5ενν 5ῃεομεπι ἃ νυυῖηρ᾽ ννα5 τεοογα δα ἴῃ {πεῖν ἔανοιυ ἴῃ πεάνεη {πᾶΐ {πεν Παά 
Ἔχβοιίοα τἰρῃξθοιιβηεββ ἀη ἃ πρτὶρ ΐπε55 Πα νεηρξᾶηοα οἢ {πο 5ίπηθΥβ, ΔΠ 4 ἴἰ ννὰ8 νυγ ἔθη ἴον ἃ Ὀ] ββίηρ. 

24 Απῃά {πεν Ὀγοιυρπὶ Πίπδῇ, {πεῖν ϑἰδίεσ, οαϊ οὗ {πῸ Ποιιβε οἵ Θῃεοῃεπ,, απ {πεν ἴοοῖ οαρίῖνα ἐνεγν της 

{παῖ ννγὰβ ἰπ ϑῃεοθεπι, {πεῖν 5Π6ῈΡ ἀπα {πεῖ οχεη δηα {πεῖν α5565, ΔΠα 411 {πεῖγ να], Δηα 411 {πεῖν 
25 ἤοοκβ, απά Ὀγουρσῃῖ {Πεπὶ 41 το Τοῦ {πεὶγ ἰαῖ μεσ. Απαᾶ πε γβργοδομθά πϑαὶ θεσαιϑβε ἔπεὲν πὰ Ραΐ 

1Π6 οἷΐν ἴο {πε βιννογά : ἴογ με {εαιεα ἴποϑὲ ννῆο ἄννεῖὶς ἰπ {πε ἰαηά, [ῃς (ἰαπδδηϊίεβ δμα ἴῃς ῬεγΖΖί(65. 

26 Απά {πε ᾿ἀγεδα οὗ {πε 1 ογὰ ννὰ5 Ἰροη 411 {πε οἰτίεϑ νυ μῖο ἢ ἀγα ἀτουηα ἀθοιΐ ΘΒθοΠεπι, απ {πεν ἀὰ κ΄ 
ποΐ τίβε ἴο ρυζϑις αἴζεν [Π6 βοῃβ οἵ [δοοῦ ; ἴογ ἰεγγοῦ μα (4]1|6ἢ προ {Π6Π]. » 

΄ 

ϑαεοῦ ροος ἰο Βείλοί ἰο οὔίογ σαογίχεσ, τ--53 (οἴ. (εη. χχχν. 2-.4, 7, 14). 7δαας ὀίσεσες Ζόυῖ, 4--ι7, απαὶ 

ιμακλ, 18--52. “γαεοῦ γεεοιεγις ἐο ἤξαας ἄοτυ (στρα ῥγοσῤεγεα ἀΐηι, 24. δ αεοῦ σοῦς 10 Δείλε τευ 

Αι οόσφεσα αηιαῖ Ζ)εδογαλ, χό6--3.ο. Ῥαεοῦ ὀέεσεος {ἦς (σοὰ οΥ ἡϊς γαΐλογ5, 31--2. 

31 ι Απάοη {δε πεν πιοοη οὗ ἴπε πιοπίῃ [ᾶοοΡ 5ραῖε ἴο 411 {πε ρεορὶε οἵ ἢῖ58 ποιβα, βαυίπρ: ἡ Ῥυγν 

γουγβεῖνεβ δηἀ σπᾶηρα γοιγ σαγπηεηίβ, ΔΠ4 εἴ 5 αγίβα Δη4 σῸ ὉΡ ἴο ΒεῖΠε], μετα 1 νοννεὰ ἃ νον ἴο 

Ἦ πὶ οἡ 1ἴπῸ ἀν ψΠεη ἴ ἢδά ἔγοπι {πε ἴδε οἵ Εδβδαιι τὴν Ὀτοίμογ, θθσδιιθε μῈ ἢᾶ5. θθεη ν ἢ πλ6 πα 

2 Ὀτουρῆϊ πηε ἰπΐο 1Π15 ἰΙαπαᾶ ἰπ ρεᾶςβ, απὰ ρυΐ γε αννᾶν {πε βίγδηρε βοα5 {Πᾶΐ γα ΔπΊΟ ΠΕ γὙΟΙ. Απα 

ἴμεν ρανα πρ {πε βίγταησε σοάβ αηα {παῖ νυ Πίσῃ ννὰ5 ἴῃ {Ππεὶγ εαὺ8 Δπ6] νυ ΠΪΟ ἢ νγ85 Το {πεῖν ἡθοκδ,7 

δηὰ {6 ἰ4ο]5 νος ΒδοΠΕὶ βἴοϊε οτα Γι ραη πεῖ δι μεγ 58π6 σάνε ψῃΟΙν ἴο ΪΔοοΡ. Απα πα Ραγηΐ 

14. Βαβεά οἡ ἴιδν. Χχχ. 2-.4. 
15. (ροῃ Πίπην ἴτοτῃ 1, διη. ; γ , ᾿ 

ὙΜΠΟΙ6, πϑξίοι : δὴ Ἔχίεηϑίοι οὗ ἴπὸ αὔδα οὐ σα ἴο 10 511} 1Π6 τηδϑϑαογα; οἵ, Ἑμᾶτραβ ἴῃ Ταβί. [ον] νἹ ραϊηβί {πε 

ΘΠΕΟΠΕΠ65 ἴῃ ΡΈΠΕΓ͵ΑΙ. : 
Ρτοξεαπείίοη οὗ {Πἰ5 πιϑῃ -Ξ 1[,δἱ. Ετῃ. - “1Π15 ργοΐαπδίοῃ 

16. [1 ἀἰτορσταρν ; 1. Οτμ 5. : ἥὩ- 
18. ἴοτ με νγαιβ Ζεαίοιιβ, ἄς. (οπίγαβι χχχὶ!. 3 {{ενὶ θεοδπῖε ρτῖθϑὲ 85 {Ππ6 τη} ἢ 500); Ταβί. [εν] ἰν (ἴῃ ΔΏΘΙΨΟΥ ἴο 

Ηἷβ ῥγδυεῖ) ; ὅΠεῖη. ΒΔΌΡ. 19 ([πεῸ 1,εν!τεϑ᾽ σοηβίδηου ἴῃ ΕρυΎρΡί ἴῃ ΤοΐδΙ ΠΏ 8 εἰγειπγοϊϑδίοη). (ΟΕ. Δνερετ, Δ 7.5 309, 

ΘΙΠΡΈΓ (115 ποίε) ἴου ἀἰβεσγεπι τηοίῖνεβ ἔοσ (οα᾽5 σμοῖςε οὗ 1 εν]. " ͵ ᾿ ἐμ ς ΕΝ, ᾿ 

22. ἸΓΘΏΞΡΤΕΞΒ : [δίῃ Ὁ Ζοσζαλο)ἤζ71. ῬΟΟΚ οὗἉ 1{ξ6 : οἷ. τ Επ. χὶν]ϊ. 3. [ιιη Πὰ5 οὗ ἀεβιγαςιοηϑ᾽ ἰηβίεδα οἵ “οὗ 

ἴῃοβε ννῇῆο νν1}}] θῈ ἀεδβίσογβα᾽. 
27. (ἕξ: ΣΧΣΙΠ: 26; 28. ᾿ μας 
25. ΤΕρτοδομεά : πεεαεξα ὈΥ 56εη86 οἵ οοηίεχι ἰοῦ " 5ρᾶκε ἴο {πεπι᾿ (ΕΠ. δῃᾶ 1.411Π} ; οἵ, Ταϑί. [μενὶ νὶ. 6. 

26: (ξ (δ. χχχν. 5- 

ΧΑΧΧΙ, 1,2. (εη. χχχν. 2-4. μὴν. 
2. 5αινα ὉΡ (γιαζατυδευδ)»1)) ἐτηεπαεα ἔτομι γεασατωδευόη:1), “ τλε]εα Ὁ ἡ ᾿ , μ 

οι ἐμεῖς ἤβοῖκβ. Βεδα ρειπαρβ" ἴπ {πεῖς Ββαπάβ᾽. [ 50, ἴαίκα " νν ΠΟ ὐνοτα ἴπ {ΠΕ} Πδηάϑ5᾽ αἰίογ '" βοάβ᾽. 

Πογ ἔαΐμπεγ (αὐπλά) : ἴοτ “πεῦ Ὀτοιμεγ᾽ (ψηλά). 
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ἀηα Ὀταῖα {Ποπὴ ἴο ρίθοθϑ απα ἀεβδίγονεα {Πεπὶ, απ ΠΙα {Π6πὶ ὑπάθγ δ οδὶκ νυ] ἢ 15 ἴῃ ἰῃ6 ἰαπα οἵ 
3 5ἤφδοῃεπιη. Ἀπά ἢε ννεπΐ ὺπρ οἡ ἴῃς πεν πιοοη οὗ {Π6 βενεηῖῃ τηοπίῃ ἴο Βεῖμε]. Απά ἢε Ρυϊι δη 

ΑἸΐαγ αἵ {π6 ρίαςε ννῃούθ ἢς δά ἱερί, απα Πα 8εΐ Ὸπρ ἃ ρίΠ1}ὰγ Πεσα, ἀπά Πα βεπΐ ννογά ἴο ἢϊ5 [δίευ 
4 Ιϑαᾶς ἴο οοπλα ἴο Πἰπὶ ἴο Πίβ βαογίῆοε, απα ἴο ἢϊ5 πηοΐμεν θρεοοα. ᾿Απά ἴϑδδο βαϊά : “1,6 τὴν 50η 
5 Ι΄δοοῦ οοπθ, δηα ἰεΐ πιὲ 8586ε6 ἢἰπὶ Ὀείοτε 1 ἐϊε΄ ΑἈπᾶ ἴδοορ νεηΐ ἴο 5 (δίμπεγ ἴβϑαδς δηᾶ 

ἴο πὶ πιοίμογ Κεῦεοοα, ἴο {ῃ6 Ποιῖιβε οἵ ἢἰθ (δίῃεγ ΑΡταμαπὶ, αηὰ ἢς ἴοοϊῖκ ἔνο οἱ ἢϊ5 950ῃ5 
ἢ Πΐπι, [,ενὶ αἀπὰ Τπάδῃ, ἀπά ἢξ οαπὶα ἴο ἢῖ5 (δίπει ἴϑαας δηά ἴο. Πῖ5 πιοΐμεγ Ἀδρεςοσᾶ. 

6 Απὰ Βερθεοοα οαπὶα ἰοσί ἢ ἰγοπὶ τῃ6 ἰονεῖ ἴο ἴῃε ἔγοηξ οὗ ἴ ἴο Κιβα ἴαοοῦ δηὰ επλρίαςα 
ΠϊπΊ ; ἴου πεῖ ϑρί τις Πα τονὶνεα ννῆεηῃ 5Πε Πεαγά : ̓ Βεῃοϊα ἴδον ἴῃ ν ϑδοῇ ἢ835 σοπῆθ᾽ ; δηὰ εῆς Κίβϑεά 

7 Ὠϊπι. Απά 5816 5Ὧνν Πῖβ ἔννο 5οῆϑβ, ἀη6 586 γεσορῃηϊβεα {ΠεπΊ, δηὰ σαί πηΐο ἢ: Ασα π6ϑε Ἐν 5οη5, 
ΠΥ 5800 δ᾽ δηά 56 απηργασθα {Πεπὶ ἀηα Κίββεα {Πεπὶ, ἀμ Ὀ]εβϑεα {Πεπὶ, βαγυίηρ : ὙΠ γοι 5041} {πε 

8 5664 οἵ ΑΡταἤδπὶ ὈϑοοπΊε {Ππδίγίοιιβ, απ γε 514] ρον ἃ Ὀ]εβϑίησ οἡ ἴῃς εαὐίῃ. ΑἊἈπά Ϊαςοῦ ννεηΐ ἴῃ 
το ἴβαδς ἢῖ5 ἰαΐ που, ἴο τῆς. σῃαγιθεῦ ννῆεγα Πα αν, απ Πῖ5 ἴννο 5δ0οη5 νψεῦε ψι ἢ Πίτη, απ ἢς ἴοοῖκ {πε 
Παπά οὗ ἢἰ5 [δῖ εσ, ἀπα βίοορίπσ ἄοννῃ ἢς Κίβϑεα ἢϊπΊ, δηα ἴϑαδο οἰπηρ ἴο [Π6 πεοῖκ οἵ ἴδαςορ ἢἰ5 80ῃ, 

9 δηἀ ννερί ὕροη ἢῖβ πεοκ. Απά {ῃε ἀδυκηδβ5 [εἰ τΠε εγεϑ οἵ [588ς, ἀπα ΠῈ ϑἂὰνν ἴπε ἴννο 8οη5 οἵ δοοῦ, 
το ,ονΐ, απα πάλῃ, ἀπ ἢς βαϊά : “Ατε {πεϑε {γ᾽ 508, ΠΥ 80η} ἴογ ἴΠδν ἀγῦξ {κ6 {π66. Απᾶ ἢε ϑαϊὰ 

ππίο ΠὶπΊὶ {παᾶΐ {παν ννετα γα ν 15 βοη5: “Δηα ποῖ Παβί ἔσαν σεεη ἰπδΐ παν ἀύὰ ΤΈΓα] 7 ΠΊΥ 5οηϑ᾽. 
ι1 Δπά {πον οαπηα πραῦ ἴο ΠἰπΊ, αἀηα Πα ἰυγπεα δηα Κίβϑϑαα [Π6 πὶ δηα δα θιαοθα {πεπὶ Ῥοΐῃ τορσείπετγ. 
12 Αηά τἢς 5ρίτἰξ οἵ ργορῆβον οαπὶα ἄοννῃ ἱπίο ἢΐβ ποι, ἀηά ἢα ἴοοῖκ [(ονὶ Ὀν ἢΐ5 τρῃξ παπα δπὰ 
15 πάλῃ ὃν Πῖβ Ιε. Απά Πε τυτποα ο 1,ενὶ ἢιϑί, ἀπά Ῥεραπη ἴο 655 ΠΙπὶ ἢγϑί, δηα ϑαϊὰ ππΐο ὨϊπΊ: 

τ Μαν [δε ἀοά οἔὨ Δ8]], ἐπε νεγν [ογὰ οἵ 4}} {πε δρεϑ, 1655 ἴπΠε6 δηὰ ἴῃν οι] ἄγε Πγουρποῦΐ 411 {πε 
14 565. Απὰά τῇδν πε 1 ογά σῖνε ἴο {πεὲ δηά ἴο ἴῃν βεεα Τργβαΐηθϑβ δῃα στιεαΐ σ]ογν 7, ἀπ σδιιβε ἴῃ 66 

δηα τῆν 5εεά, ἔτοπι ἀπιοηρ 41} ἤεϑῃ, ἴο ἀρργοδοῇ Ηΐπὶ ἴο βεῦνε. ἴῃ Η!5 βϑαποίμπαγν 85 {Π6 Δηρε]5 οἵ {Πε 
ΡΙδβεηοα δηά 85 {πε μοὶν οπθ. (Ενεῃ) ἃ5 πεν, 514}} {πῈ βεβά οὗ ἴῃν. 505 θῈ ἰου βοῦν δηὰ σγεδίῃεϑβ 

15 8η4 Πο]Ίη655, ἀηα πᾶν Ηπ πηᾶκε ἰΠεπὶ σγεαΐ τηΐο 41] {ΠῸ αρεϑ. ᾿ἈΑπὰ {πΠὸν 5Π4}} θὲ Ἰπᾶσεϑβ δηα ρυίποαϑ, 
Δη4 οἤϊεῖς οὗ 411] (ῃς βεεὰ οἵ {πε 5οῃβ οἵ Ϊδςοῦ ; 

ΤΥ 5141} βρεαῖ {πε ννογὰ οἵ [6 1 ογὰ ἴῃ σὶρ θοιβη655, 
Απὰ {Πᾶν 51Π4}} Ἰπάσε 411 Ηἰ5 Ἰπάρπηεβηΐβ ἴῃ στρ ςθοιι8η 685. 

Απα {πᾶν 51}4}} ἀδοϊατε Μν ννὰνϑβ ἴο δςοῦ 
Απᾶ Μῦν ρδίῃβ ἴο [15ΎΓδε]. 

ΤἼΕ Ὀ]6ϑϑίηρ οἵ {πε Τ,οτὰ 5141] θς σίνεη ἴῃ {Π611 πιοιῖῃ 5 
Τὸ Ὀ]655 4}} {πε βεβά οἵ {πε θεϊονεά. 

ι6 Τὴν πιοίμογ 85 Ἄς] ]εα ἐν πᾶπηο 1,Ἐν!, 
Αμπὰ 70511ν 85 516 οδ᾽ δα τῆν πδπΊ ; 

ΤΠοι 5Π4]1 θὲ Ἰοϊπεὰα ἴο {πε [οτὰ 
Αμπᾶ Ρε {Πε ςοπιραπίοῃ οἵ 4}1 {με 5οῇ5 οἵ 7ᾶςοῦ ;; 

Τ,εἰ Ηἰ5 τὰ 0]ς 6 {Π]π6, 
Απὰ ἀο ἴδοι δηὰ την 50η5 εαΐ ἱπεγεοῦ; 

Απά τπῆὰν ἣν ἴδθ]ς ὈῈ ΠῚ τππΐο 41] σεπεγδίίοηβ, 
Απα (ἣν ἰοοά [41] ποῖ ππἴο 41] {πε ρα. 

11 Απάα Ιεῖ 41] ννῆο μαίε πες [411] ἄοννῃ ὈῬεΐογε πες, 
Απά Ιεΐ 811 τὴν δάνειβαγίεβ θεῈ τοοϊεξα ουζξ δῃηὰ ρεγίβῃ ; 

3, 4. (ΟἿ Τοϑῖ: [ον] ᾿χ- 
δ. 1ἀϑἴ τηβδίίησ ψ] ἢ βὰς πᾶ δρθεσσα, πη κηόνη ἴο ἰαίεσῦ Ηαρρδάα, 
10. ἔγαϊν : 1,41. ἢὰ5 "Δ εγ΄. 80 τεδὰ ᾿αὀδᾶ ἴῃ ἘΤτΉ. ου ᾿αγιάε. 
11. θοΐῃ : [,Α1. κήγοσφιέε. ἘΠῊ. ζρδίδηε σοτταρι ἔοτ ὡδί ᾽δλδηηέ. (, ΧΧΙΙ, 3. 
15. ΕἸ 1 60 ΕΟ ῚΣ. 
14. Ὁ Τ [,Αἴ. τΞ ἐ ρτεαῖ βεεὰ ἴο υπάεδγϑίδηα ΕΠ15 β]οσν. 
ΒΟΙΥ οὔ 65 Ποῖα -- " δηρσεὶβ οἵ 5βδῃςοιοδίϊοη᾿ ; οἵ. 1]. 2, 18, χν. 27. ((. Ταϑῖ. [νον] "1 (ΑΥΠ.) ΓῸΓ ΟἿΘ ΟΥ ἵνγο ΟΥ̓ΘΓΒ 

οὗ ΠῊΪΠΙ5ΥΙη ΔΏΚΕΪΒ. 
τα Ύ Ηδ πηᾶκα ἴπδπὶ σσααῖ: [δίῃ σαεζ εαῤἑί. 

15. Παβοῦῖθα5 βαὺὶν Μδοσαθθδη ρῥτῖίποθβ (Κίηρθ ἃ5 Ψ}6Ὲ}} δ5 ῥρυὶβϑίβ); οἵ. Ταϑῖ. [,μεν] ν]}]. ὙὍΠα Ἰδίιευ ρᾶβϑϑᾶσα σεΐειβ 
ἴο Ϊοη Ηγτοδηαβ. (ἢ. Βοιιββεῖ, ΖΜ ΖΉΗΝΣ, τροο, τός ; [Οβερἢ. «4;2. χὶ!]. 1ο. 7. 

1πΠε δΙ]εββϑίηρ οἵ ἴῃς 1,ογᾶ 5811] θῈ ρίνεῃ ἴῃ {πεῖσ πηουῖῃϑ : οἷ, 51τ.]. 20, Τεβί. Ἀβυῦ. ν]. 
16. (ῇ. ἄεη. χχίχ. 34; Νά. χν]!. 2-4, ραν οὐ νψοζάβ. Τὴβ 1,Αἵ. μαὰβ ἰηβϑίεδά οἵ “)οϊηεὰ το 1πη6 [ογᾶ ̓  σαὶ αἰδεο 7, 

7 2 ἘΞ 2 “πα ὑτονη". 
1,εἰ Ηἰβ 645]6 Ὀ6 {Πῖπο: οἵ. Τεβί. ᾿άδῇῃ χχὶ ; Ταβί. [εν] ν 1]. 

όο 



ἘΠΕΘΒΟΘΚΟΘΕ ῬυΒΙΕΕΕ 5 81. τ, ϑϑθι 

Απά ὈΙ]εβςεά μὲ πε {παι ὈΪε 5565 {Π66, 
Αμπά ουγβεα ΡῈ ἐνεῦν παίίοη {παΐ οἰιΓ565 {Π6ε. 

18. Απα το ]υάδῇ πε βαϊά : 
Ε-.. Μαν πε 1 ογὰ σῖνο ἴπεε βίγεησίῃ απά ρον εν 

Το ἰτεδα ἀονῇ 411 [πδΐ παῖε {πῃεε ; 
Α Ρτγίηςβ 5841} ἴμοὺ Ρε, ἴποιι πα οπα οὗ ἴῃ 50ῃ8, ονεὺ 1ῃ6 βοῃϑ5 οἵ [δοοῦ ; 

Μαγ τῃν πᾶπε ἀπά {πε παπε οἵ ἰῃ ν 50η5 50 ἰογῃ δηὰ ἵγανεῦβο Ἔνειν απ πα τερίοη. 
ΎΠΕδη 5141] {πε (επί! 65 ἔεαι Ρείογε ἢν ἴαςε, 

Απά 411 [ῃς παίϊοιβ 5841} απαῖκε 
[πᾶ 411} {πῈ ρεορ]εβ 514}} χιδκε]. 

19 ἴη {πες 5141] ΡῈ ἴῃε Πεὶρ οἵ [δ ςο, 
Αμπά [ἢ {πεε Ρ6 ἰουπα {πε βαϊναίίοη οἵ [9γδε]. 

22 ΑΑπάὰ ψΠεη ἴμοι 51{{6ϑῖ οἡ ἴΠ6 1ῃτοπα οἵ ποποιι οὗ ἐῃν τἰρῃίθοιιβηθϑ5 
ΤΠΕγΕα 5141} θεὲ σγεαΐ ρξεᾶςε [ου 411 {πε βεςεὰ οἵ {πε βοηϑβ οἵ {πε Ρεϊονεά ; 

ΒΙ6Θςβεά ΡῈ ἢε {μαΐϊ Ὀ]εϑβείῃ {πδες, 
Απά 84]1] ἐμαΐ παῖε ῃξε δηὰ δῆϊος {πε δηά συτβα ἴδε 
514]1] θεὲ τοοϊεὰά ουξ δῃὰ ἀεβίγουγςα ἴτοπι {πε δαί ἢ απα μὲ δοςιιγβεα. 

τ τυγηΐηρ Π6 Κιβϑεά ἢϊπὶ ἀραίῃ ἀπα επιργαςσθα Πΐπη, δηα το]οίςε α σγαδίϊν ; ἴοσ πα Πδά 5εϑθη τε 
22 50η5 Οἱ Δοοῦ ἢ15 50οη ἰῇ νεῖν γαῖ. Απᾶ Πε νεπί [οσῖ ἢ γοπὶ θεΐννεεη ἢΠί5 ίδεϊ δπα [6]1] ἀοννῃ δηά 

Ὀοννεά ἀονη ἴο ΠἰπΊ, ἀηα ἢε Ὀ]εββεα {Πεπὶ δηά γεϑίεα ἴπθγε νυ ἢ ϑ8ας ἢϊ5 (απο {Παΐ πἰρῃϊ, απὰ {παν 
23 εδἴ δῃὰ ἄγϑηὶς ἢ ον. Απα ἢ πηαάς {ΠπῸ ἵννο 5οηβ οἵ [δοοῦ 5Ἰβερ, με ομε οῃ ἢΐβ γτίρῃξ μαηὰ δπά {πε 
24 οΟἴπεγ οἡ ἢΪ5 ἰεΐτ, δηὰ 11 ννὰβ σοπηΐθα ἴο ἢϊπὶ ἴου τσ μεουϑηπθθθ. Απά ἴδοοῦ (οἱ Π5 (Δί Πεγ ἐνογυιῃίηρ 

ἀυτίηρ {πε πἰσῃϊ, ον {Π6 Τιοτὰ ἢδα 5ῃοννῃ ῃῖπὶ σγεαΐ πιείον, δηα ἤονν ἢῈ Πα ριοβρεγεά (μἰπὶ ἰη) 41] 
25 Ὦϊ5 νγᾶγϑ8, ἀῃὰ ργοϊεοίεα ἢϊΠῚ ἔγοπ 41] εν!]. ἊΑπὰ ἴϑαδς Ὀ]εϑβεα ἴῃς (οά οἵὨ Π!5 ἰαῖπεγ ΑΡγαῆδπ, ννῆο 
26 μα ποΐ νι άγαννῃ Ὦ15 πλεῦον ἀηα ΠΙ5 τὶρσῃϊεοιιβηεϑϑα ἔγοπὶ {ΠῈ 50ῃ5 οἵ 15 δεύναηΐ [ῖ5ϑδδᾶς. ἊἈπα ἴῃ {πε 

τηογηῖηρ ΄άοοῦ το] ΠΙ5 (δι Παῖ [σϑδας {πε νοὸνν ψν Ι ἢ ἢς ἢδα νοννεά ἴο {πε  οτά, δηα {πε νἰϑίοη ὑνῃ]ο ἢ 
ἢς δά 5βεῆ, δηὰ παῖ με παᾶ ὈμΠῈ δη αἰΐασ, απ ἰπαΐ ἐνεγνιίηρ ννὰ5 τεδαν ἰογ {πε βδογίῆςε ἴο ὈῈὲ 

27 τααάες Ῥεΐογε {πε 1ογὰ 45 ἢεῈ Παὰ νοννεά, δῃηὰ {παΐ με πα Ἴοπιε ἴο 5εῖ ΠἰπΠΊ οῇ 8ῃ 4585. Απᾶ ἴϑαδς βαϊα 
ππίο [ϑοοῦ ἢ15 5οῃ: “1 δηὶ ῃοΐ δ0]6ε ἴο ρὸ ψί ἴπεε; ἴον 1 απὶ οἱ ἀπα ποί Δ} 6 ἴο θθβαι {πΠ6 νὰν : δσο, 
ΤΥ 500, ἴῃ Ρεᾶςε; [ον 1 δπὶ οὔὲ διιπαγεα δηᾶ οἰχίγ-ῆνε γεδῖβ [Π15 ἄδν; 1 8ΠῚ πὸ ἰοησει 840]6 ἴο 

28 ἸουΓΠΟΥ ; 5εῖ {ΠΥ πιοίμεγ (οη Δῃ 8455) δηᾷ ἰεΐ πεῖ σὸ ψ τ ἴπεε. Απα 1 Κπονν, πὴν 50η, {πδξ ἴποιι Παϑβῖ 
σΟΠς Οἡ ΠΥ δΔοσοιηΐ, ἀη4 πηᾶν {Π|5 ἀαν Ὀε Ὀ]εβϑϑθεά οἡ ψῃϊςῃ ποῖ μαϑῖ 566 π ΠῚ αἰΐνα, δηα [ αἶ5ο ἤδνε 

29 5εδεῇ ἴῃεε, ἢν ϑοη. Μαγεβί μοι ρίοϑρεῦ δηα ΠΗ] {Πα νονν νυνὶ οἢ ποι παϑί νοννεα ; δηὰ ρυΐ ποΐ οἔ 
τὴν νονν ; ἴογ μοι 5μ4]}: Ὲ οδ᾽εα ἴο δοοοιιπί 45 οποπίηρ ἴῃς νονν ; πον 1πεγείογε πηαῖζα. μαϑίε ἴο 
ΡοΓίογπι 1ἴ, πα πᾶν Ηε θὲ ρ]βαβεά ψῆο [45 πιδάβ 411 {πίπρϑ, ἴο ψῃοπὶ ἴποι Παϑί νοννεά {πΠῸ νονν.᾿ 

30 Απά ἢε βαἰά ἴο Κερεοοα : “ο νυν [ΔοοὸΡ τῃν 5οπ᾽ ; δπᾶ Ἀξεθεοοα ννεπί υνἱἢ [Δ000 ΠΕΙ 50η, δηά 
31 Τερούδῃ νἱἢ Πεγ, απα ἴμεν σαπιε ἴο Βεῖμε]. Απα ἴδοοῦ τεπιετηρεγεα {Π6Ὸ ρύαναῦ ν] ἢ νν ΠΙΟἢ ἢΙ5 

(Αἴμεγ μα Ὀ]εβθεα Ὠΐτη ἀπά ἢΐβ ἔνγο ϑοῃϑ, [νενὶ δηα πάῃ, ἀπά Πα τε]οϊςε ἀπα Ὀ]εσβεα {πε (οά οἵ Π΄5 

32 (Δἴεγβ, ΑΙ γαμαγη δῃα ἴϑααᾶς. Απά ἢε βαἰά : “Νον 1 Κπον {παΐ 1 πᾶνε δὴ εἴθιηδὶ Πορε, ἀπ Πὴν 50}5 

αἶϑο, θείογε {πε (οά οὗ αἱ]; δπᾶ {πι|5 5 1 ογάδίπεα οοποογηίηρ ἔπε ἔννο; δῃα {πεν σγεοογα ἴἴ ἃ5 δῇ 

Εἴδγῃ8] (αϑιϊπιοὴν πμΐο 1Πετὴ οἡ {πΠῸ Πεανεηὶν Δ ]εῖ5 πον [588ς Ὀ]655εα {Π6π|. 

Δουὶς ἄγεαηε αἱ Βείλεὶ, τ. 1 ευΐ σλοσοη ἐο 116 ῥγϊίοείλοοα, ας 116 ἐδγιίλ φοηῖ, 2--3. “' αοοῦ ορἰεὐγαϊες ἦλε 

᾿,εαεὶ 97) 1αογηαείσς ἀραὶ οὔογς {ες Ἰἀγοσὰ Ζευῖ: αἰδο 1λ6 σϑροηιαί {1176, 4-9. Δατυ οὗ {1165 

ογααϊνσα, το--τῆ. “Ζαεοῦ᾽ς υἱδίογις 172 τυλίελ αεοῦ γεαας ογι ἐΐς ἀεανογιῖν ἑαίοίς “5 οτον γε1276 

«γα ἐπαΐ 97 ἀἰς ἀφεοοπαάαρές, τ6--Δ6. (ρίούγαίες {λέ φίρηϊλ «αν οΓ 7εαϑέ ὁ ἑαδογημαοίος, 27--Ὁ. 

Τδαίὰ 9.) Τεφογαΐ, 3ο. δίγίλ 9.) Βεριγαηεί αηα φαΐ 9 Κιαελεί, 35-4. (ΓΙ. ἀεη. Χχχχν. ὃ, 1ο, 

] 11,13, τ6-20.) 

δι Αμπά μὲ δϑοάε ἰμαί πἰρῃς αἱ Βείῃεὶ, ἀπά 1,ενὶ ἀγεαπηβα {παῖ {πεν Πδ4 ογάἀαϊπεα δηὰ πιδάς ἢΐπι της 

Ρεϊεϑὶ οὔ πε Μοβὶ Ηἰρῃ ἀοά, Βἰπι ἀπά [115 βοη8 ἴον Ἔνεῦ; δη4 ἢς ἄνοῖε ῸΠα ἢϊ5 51:ῈρΡ δῃᾷ δ]εβϑεά 

18-1ο. (ί, Τεβί. 1.ενὶ χη! ; δα. νἱ : 5:55 οἵ Μεββίδῃ᾽ 5 οοπιίηρ. ΑΔ ἰῃ 1 Ἐπ. χς Ηδ [88 ῃ0 δοῖϊνε ρϑγί ἴο ΡΙδγ, 

Βαϊ 5ρτίηρϑ ἴτοπι [τἀ Δῃ (“ πε οἵ τῇγ 50η5᾽)- Τηΐβ 566Π15 ἴο θὲ {Π6 βδι]εβὲ ἰπβίδηςα οἱ ἴΠ8 Ῥγέβεῃοα οἵ ἃ Μεβϑβίδῇῃ ἴῃ ἃ 

τε Ρροσγατυ Μεβϑίαηὶς Κίηράοτχῃ ; οἷ. ΧΧΙΙ, 30. 
18. τῇ παπι: ἷ.6. ἴῃδι οὗ της [εν ]βἢ ρεορὶθ. [15Ὀτγαςκείβα δ5 ἀϊ ορυαρῆν. 

20. Ββοποιγ.... Ρεβᾶςβ. 80 αό. Βαϊ ς τεδάβ ᾿ ἢοῃουγ ; την τὶρ αἰ θουβη 655 518}} θῈ βυεαΐ Ρεδςθ᾽. 

ΧΧΧΙΠ. (ἢ Τεβι. [(νὶ ν, ν]}}, ἴχ. , ς : 
ὃ 1. Ργίεβξε οἵ πε Νοβξὲ Ηἰβῆ αοᾶ : {{ππ ἀϑϑυπιθα ὈΚ ἴπ6 ΜδἼοςαθβδῃ ρτίθϑί-Κίηρϑ ; οἵ. 455. Μοβ. νἱ. 17 ]οβερυ5, 

] Απ|. χνὶ. 6. 2 ; Ῥ5. οχ. 1-4 (δςγοϑβιϊς οῃ ϑίπιομ 85 Βί} Καὶ! μὰ5 5ῃονψῃ) ; Κοβῃς- μα -Θμδηδῇ 18 ὁ. 566 Τοϑβί. [νον] ν}}}. 14. 

όι 



ΤῊΗΒ ΒΟΟΚ ὍΕΙ ἩΠΒΙ ΕΞ Θ21Ε5--..} 

2 ἴῃς Τιογτά. Ἀπα ἴδοοὸῦ τγοβα δαῦὶν ἴῃ {Π6 πιούηΐησ, οη 1Π6 [ουγίθαηίῃ οἵ 1ῃ]15 πιοηΐῃ, απ ἢς σανα ἃ 
ἘΠ1Ὴς οἵ 411} {πΠαΐ σαπια ἢ Ἠϊπι, θοΐἢ οἵὗἉ πιδη δηά οδίς]θ, θοΐἢ οὗ σοϊά δηά ὄὌνεῖν νεβ56] δηὰ ραγπΊεηΐ, 

3 γε, 6 βρανα {ΠΠ65 οἵ 411... Αἥιπά ἴῃ ῇοβα ἄανϑ δόμα] Ὀεοαπηθ ρύερπαηΐ νυ] ΠΕ θοη Βεη)αγηΐη. 
Απαᾶ Τδοοῦ σοιηίοα ἢΠΙ5 50η5 [γΓῸΠΊ ἢἰΠῚ ἀρνναγβ δηα ον] [611] το ἴῃς ρογίίοη οἵ {πε Τιογά, απα ἢϊς 

4 [αἴ ποῦ οἱοϊῃοα ἢϊπὶ ἴῃ {6 σαγπηθηΐβ οἵ {πε ργεϑίῃοοά δηα ΠΙ]οα ἢϊ5 παηά8. Απά ου ἴδε Πῆἤδβεπηίῃ οἵ 
{Π15 πγοπίῃ, π6 Ὀγουρῃςξ ἰο {Π6 αἰΐαν [ουγίεθη οχθη ἔγοπι ἀπιοηρϑί {Π6 σαί]θ, απ ἐννεηίγ- εἰρῃξ ταπη5, 
ἀηα ἰογίγ -πῖηα 5Πδερ, ἀπά βϑνϑὴ ἰδγ105, ἀπ ἰννεπίγ-οπμδ Κιά5 οἵ {Π6 σοδΐβ 45 ἃ θυγης- οἴεσίηρ οα {πε 

5 1ἴδγ οὗ ββογίῆσθ, νν6}] ρ᾽ εαβδίηρ' ἔου ἃ ϑυνεεῖ βανοιῦ Βείοτε αὐ. Τῆϊβ ννὰ5 15 οἤγίηρ, ἰπ σοῃηβεαιθπος 
οἵ {π6 νονν ννῆϊοἢ Πα μα νοννεἀ {Παΐ ἢ ννοι]α σῖνε ἃ ἰθηίῃ, ἢ {πεῖν {γυϊ-οἤεγίηρο δηά {πεῖν ἀτίηκ- 

6 οἴπεγίηρβθ. Απαᾶ ννῆδη [ῃς ἤτε παὰ σοηπϑιιπιεα ἰξ, πα θαγηξ ἴποεηδβα οἡ {π6 ἔγχε ονεῖ τς ἔτα, απα ἴοι. ἃ 
{πη Κ-οἤογιπρ ἔννο οχϑη δης ἴοι γα π5 ἀΠα ἰουγ 5Π66ρΡ, ἔοι Πε- σοαΐβ, απ ἔννο βῆξερ οἵ ἃ γεδ΄ οἱά, 
ἃ ἴννο ΚΙά5 οἵ {πε σοαδίβ; δηά ἴπιι5 6 αἱ ἃ ἀδιν ἴογ βενεὴ ἄαγβϑ. Απά ἢ δηά 1] ἢϊβ5 βοῆϑ δπᾶ ἢϊ5 
ΠΊΘ ΘΓ εδίίπρ (15) νυ Ἰον τΠούε ἀπιτίπο βενε ἤδν5 πα Ὀ]εβϑίηρσ ἀπ Ἐπδηκίηρ {πε 1 οτά, ννῆο 

8 Πδ4 4ε]Ἰνεγεα Πἰπὶ ουἱ οἵ 411 Ὠΐ5. ἐγ υ]δτοη ἀπά Πα σίνεη Πϊπὶ ἢῖ5 νονν. Απά Πα {{{π64 411] [ῃς οἰδδῃ 
ΔηΪη1415, απ τηδής ἃ Ὀιγηΐ βαογίῆος, θὰς {πα τπποίδαῃ δηΐπηα 5 6 σανα (ΠΟ) ἴο [αν] ἢϊ5 ϑοῃ, δηα ἢς 

9 σάνε ΠΙΠῚ 411] 1ῃ6 50οι1}}5 οὕ ἴῃ πε. Ἀπα [1,ενὶ ἀἰβομαγρεά [Πς ρῥγιθϑίὶν οἤῆοα αἱ Βείῃεὶ Ῥεΐοτε ἴδςοῦ 
ἢ5 ἰδ πεῦ ἴῃ ῥτείεγεπος ἴο ἢἰ5 ἰεη Ὀγοΐῃειβ, απ ἢς ννᾶ5 ἃ ρτίθϑδί ἴπεγθ, αηα σοῦ σάνε 5 νον : {Πι15 

10 6 {Π{Π64 ἀραΐίῃ {π6 {|{Π6 ἴο {πῸ Τοτὰ δηα ϑαποιπεά [ἰ, ἀηα 1 Ὀεσαπιε ΠοΙν απίο Ηϊπ. Απά ἰογ {ῃϊ5 
γεάβοη ἰἰ 15 ογάδι ηθα οἡ ἴῃς πδανϑηὶν ἰδ ]εΐ8 85 ἃ ἰανν ἔογ 1ῃ6 ἘΠΠΗΙησ ασαΐη ἴῃς {{ῃς ἴο εαὲ Ὀεΐογε δε 
Ιοτὰ ἰγοπὶ γεαᾶῦ ἴο γεαζ, ἴῃ {π6 ρ΄αςσα ννῇεία 1 15 οἤοβεῃ ἐμαΐ Η15 παπιεὲ 5ῃοι 14 ἄννε]], απ ἴο {Πϊ5 ἰανν 

11 ΠΕΙῸ 15 ΠΟ {{π|1ἰ οἵ ἀδγϑ8 ἴογ ενεῦ. ὍΤῇϊ5 οἵίηδηςα 15 νυ τςθη (δῖ 1 πηὰν Ὀ6 {]Π]1δα ἔτοπὶ γεαῦ ἴο 
γεαῦ ἴῃ εαἰίπρ {ΠῸ βεσοηα {{{ππ Ῥείοτγε {πε Το ἴη {Π6 ρίδοα ψογα τ Π85 Ὀθαη οἤοβεῃ, ἀπά ποίῃϊησ 

. 12 5Π4}] ΓΕ πΊδ ἢ ονεγΓ ἔγοπι [{ τῸΠπὶ {Π15 γεαι ἴο {Π6ὶ γεαῦ [Ὁ] οννίησ. ΕῸΓ 1 115 γϑαῦ 504}} {πε βεεὰ ΡῈ 
εδΐδη {1} τΠ6 ἄδνϑ8 οἵ {πε σαϊμπεγίησ οἵ {πε βεεά οἵ {πε γεδι, δηα {Π6 ννῖπα {1 τῃ6 ἀδνϑ. οἱ {πε ννῖίπε, 

13 δης {Π6 ΟἹ] 111] {πῈ ἀδγνϑ οἵ [15 βδεαᾶβϑοῆ.. ἀπά 4]] [δῖ 15 Ἰε[ τπεγεοῦ δηα Ὀβοοπηθ5 οἱα, ἰεξ τ θῈ τεσαγαεά 
14 85 Ρο]]ϊεα : ἰδὲ τ ΡῈ Ῥυγπὶ ΜΠ ἤγα, [ῸΓ 1 15. πποίθδαδη. Απά {πι5 εξ ἐμεπὶ εαΐ ἰ{ τορεῖπεσ ἰπ {πε 
15 βϑαποίιαγν, δηα ᾿ἰεῖ {Ππεπὶ ποῖ ϑυΐαεσγ τ το θεσοπηε οἷά. Απά 411} {π6 {π{Π65 οἵ {πΠῈ ὀχεη δηα βῇξερ 5}4]] 
ε Ποὶν υπῖΐο {Π6 1, ογά, αηα 51.411] θεϊοηρ ἴο ἢΠί5 ριθϑίϑ, νν ῃ οἢ {πεν νν1}] δαὶ Ὀείογε Η!πὶ ἔγοπι γεαῦ ἴο 

τό νβϑαῦ ; ἴογ ἴΠι15 15 1ἴἴ ογάδαϊπεά δηα εηρζάνεη γεσαγάϊηρ [Ππ6 ἘΠΠ6 οἡ 1Π6 ἤεανθηϊν (Δ ]εῖ5. Απά οἡ [ῃ6 
[ο]]οννίηρσ πσῃξ, οἡ {ΠεῈ ἱννεπίν -ϑεσοηα ἦν οἵ {Π1|5 πηοπίῃ, σοῦ τεϑοϊνεά ἴο Ὀυ1Πἃ ἐπαξ ρῥἷαςε, απὰ ἴο 
5 οι πα {ΠῸ σουτί Πἢ ἃ νν4]}, απ ἴο βαηοίν 1 ἀπΠα πιαῖκαε 1 ΠοΙν ἔογ ἐνεῖ, ἴοσ ΠΙπι56} δηα ἢΐ5 ομΠ] ἄσγεῃ 

17 αἴτεγ ῃϊπη. Απά {πε 1 ογ ἀρρεαγεά ἴο Ὠίπι Ὀγ ηἰρῃξ δπα Ὀ]εββαα ἢἰπὶ δηα 5814 απο Πῖπὶ: “ ΤῊν Παπια 
18 5141} ποΐ Ῥὲε ᾿δ]]δα αςοῦ, Ὀμὲ [5γα6ὶ 58.411 {πεν πᾶγης ἢν παπηα.’ ἈΑπά Ηδ δ] ππΐἴο ἢἰπὶ ἀραίη: “1 

ΔΠῚ ἴῃς Τιοτὰ νῆο ογεαϊεα {πὸ ἤδανεη δηα {πῆς δαγίῃ, απά 1 ψ1}} ᾿πούεαϑθα {πεῈ δηά στιὰ] ἰρὶν {πες 
εχοθϑάϊησὶν, απ Κίηρϑ 514}} σοπΊε [οσγί ἢ ἔγοπῇ {Πες, αηα ἔπαν 5Π4}] πᾶσε Ἔνευννεγα ννπαγανεγ {6 ίοοί 

10 οἵ 1ΠῈ 50Πη8 οἵ πῆδῃ 85 ἰγοάάβεῃη. Απάᾶῖ ν1]}} σίῖνε ἴο (ἢν 5εεα 411] {πξ6 βαὐῖῃ νυν ἢ ἰ5 ἀπά ἤθάνθῃ, 
Δη4 ἴον 5Π8]] Ἰυπάρε 411 ἔπς παίϊοῃβ δοσογάϊηρ ἴο {πεῖν ἀθϑίῖγαϑ, αηα αἰζεῦ πὲ παν 5Π4}} σεῖ ροβϑβεϑϑίοῃ 

20 οἵ ἴῃ ψῇοὶα εαγίἢ δηα ἰημεγῖς ἰ ἰογ ἐνεσ΄ ἈΔπάᾶ Ης ἢηϊβῃεα βρεακίηρ νυ Πίπη, ἀπ Ηςξ ννεπί ἀρ 
21 ἴγογῃ ἢϊπγ. δηα ἤοοῦ Ἰοοκεά {1Π] Ης μαά αϑοεηάεα πο ἤξανεη. Ἀπά ἢδ δὰν [πη ἃ νἰϑίοῃ οἵ ἴῃς ηϊρῃϊ, 

Δ η6 ῬεΠοΪα δῃ δῆρεὶ ἀεβοεηάεα ἔτοπὶ ἤξανεη ἢ σανεῃ 8] εἴβ ἴῃ ἢ15 παπᾶ, ἀπ Πα σᾶνε {Πεπὶ ἴο 
Τςοῦ, απὰ με τεδα {πεπὶ δῃηᾶ Κπονν 411 [παΐ ννὰβ νυυττεη ἐπογείη νυν] ἢ ννοι]ὰ Βεΐδ]}] Πϊπὶ δηα Π15 50Π5 

22 τῃτουρῃουΐ 411] {πΠῈ ἀρὲβ. Απά ἢε βῃοννεά ἢίἰπὶ 811 [Πδξ ννὰ5 νυγτεη οἡ {πε ἰδ ]εῖβ, ἀπα 584 τπΐο ΠΐπῚ : 
“Ἴ)Ὸ ποῖ Ῥιυ1]ἃ {Π15 Ρίαςε, απ ἀο ποΐ πηαῖκε 1 δῇ εἴεγῃδὶ βϑαηοίπαγν, δηα ἀο ποί ἄννε]] ἤεγα ; ἴου 1}15 15 
ποΐ {Π6 ρίαςθ. ἀο ἴο {Π6 Ποιιϑε οἵ ΑΡταμαπιὶ τἢν [Δί Πεῦ δπα ἄννε]] ἢ Ιβαδο την ἰδίου ἀπ] {πε ἀν 

23 οἵ ἴῃς ἄβδίῃ οἵ τὴν ἰδίμεσ. Ἐὸγη Ερνρὲ ἔμου 5Π4]1 αἷς ἴῃ ρεᾶςε, δαπά ἴῃ [15 ἰΙαπα ἴποιι 5Π41 ΡῈ Ὀαυγίθά 
24 νν] ἢ Ὠοπουγ ἴῃ {π6 βερυϊοῃγςε οὗ τὴν ἰαίμογϑθ, ἢ ΑἸ γαΠαπΊ ἀπα 158δς.. Εδαγ ποΐ, ἴου 85 ἴποι Παϑβί 

566η δηά γεδά [1ξ, ἔδιι5 5841] [1 411 θὲ ; δπά ἄο που νντῖϊε ἄονγῃ νεγυτῃϊηρ δ5 ἴπου Παϑί βεεη δηά τεδα. 

3. Κηονη ἴο 5ύΎη6Ε]]. 1. 20Ο ; ΡΥΙΟΌΔΡΙν το (εάτεῃ. 1. ὅο ; πενν νεσϑβίοῃ ἴῃ Ρ, ΚΕ. Ἐ]Ί 6 Ζεῦ, χχχνϊ. 
ΠΙΙεα πὶ παηᾶβ : ἃ [θοῃη]ς6 8] Ἔχργθϑϑίοη, ἃ5 Εχοά. χχν]]. 41, ΧΧΙΧ. 9. 

.. (ε]εργαίίοη οὗ Εξαϑβί οὗ " Τἀθεγηδοὶαβ  αἰβετϑ ἔτοπὶ [ναν. χχῆ]. 34-44 δηᾶ Νυπηῦ. χχίχ. 12--40. 
5θνϑῃ ϑ05: [1αἵ. σοῤέεηε; ἘΠΉ. τξ. σἰχίγ, θαξΐ [Π6 Ππερίδαϊς βυϑβίθιη ἰ5 Πεσα [Ὁ] οννεά. 
τυνεηΐντοπθα: [(41. ; ΕἸΉ. τῷ ἐνεηίν- πα (ἐννέα ἴοτ ἕνα). 
αἰΐασ οἵ βδογίῆσε: 1.6. γιελευᾶ ἃ φιογόαγι δταθπάβα δοοοσγάϊηρ ἴο 1νΑἱ. αἰζαγάίιεγε γγιεοζιειένε ἔτομι »ιεςλεσ ἃ 

φψιεγόάια (4). 
8. (ογτεοῖβ Ταβῖ. [μεν] ᾿χ. ὕὕποϊθδῃ δη1Π18}5 ἀγα Ἐχοερίβα. 
9 {{π64, ἄς. : ΝΝΓΩΡ. χν]]. 26. 
10. δδαΐ Ὀεΐογε {πε ογᾶ : οἴ. θεμί. χῖν. 22 ; ΤΟΙΣ 1. 7. 
15. {ἰΠ65 οὗ ἴπ6 οχϑῃ δῃᾶ 5Π6θρ: οἴ. [.δν. χχν]. 32; 2 (ἤτγοη. χχχὶ. 6. ΤΉδβα {{Π65 ννεγα ἀπ Κπονῃ ἴο ΝΕΒΕΙΉΙΔΗ, 

ΝΕ ἢ. χ. 37-9; χίὶϊ. 44-7, Χ1Π. 5, 12, ἀῃηα νγεῦα Ἰπλϊτ6 ἃ ἴο γθδυ]ν ᾿πογεαϑβα ὈΥ ἰδία ἸλαθΡ15. (ἢ, Κοβη- Πα - 5ῃδηδῃ, 1. - 
17-20ο. ((. (ξεη. χχχν. 10-13. 19 18 ἃ στϑαΐῖ δβχαρροσζαίίοη οὗ ἅξῃ. χχχν. 12. 
21. [Δ 0]εῖἴβ : οἵ. 4 ΕΖτὰ χὶν. 24. 
Κηδν : επηεπάςβα ν ἢ 1διη. Τεχί τὸ “σεδα. Βοίῃ ννογτά8 τῇδυ Ὀδ αἰ οσταρῃϊς γα μά θυϊηρβ οὗ ἀνέγνω. 

ό 



ΠΕ ΒΟΘΚ ΟΕ 1 ΒΙ ἘΞ. 86ι.2:.: 55; τὰ 
25 Απά Ϊδοοῦ 5] : “1 οὐ, ἤονν σδη 1 γοπγεπ Γ 411] (Πα 1 ἢᾶνε τεδά απά βδοοη δ Απά ἢ καἷά πηΐο . 
“6 πὶ: “1 νν1}]] Ὀτίηρ 411 [ῃῖπηρ5 ἴο ἴῃγν γεπηθη θγαποθ. Απά ἢε ννεπί ὉΡ ἰτοπΊ ΠἰπΊ, αηα 6 ἀννοῖε Π΄ῸΠῚ 

ἢ15 5166 Ρρ, δπα] ἢ γεπηετη εγεα ἐνευντϊηρ νν ἢ ἢε Παα τοδά δηΐ 566ῃ, 4η6 δε ψντοΐθς ἄοννῃ 4} {6 
27 γογ5. νῃοἢ με Πα τεδα δηάᾶ ϑεεθη. " Απα ἢδ Τοοϊεταϊθα {ποτα γεΐῖ δποίπεσ ἄδαν, απ ἢθ ϑαογβοβά 

τπεύεοη δοσογάϊηρ ἴο 41] {Παΐ ἢς βαςήϊβοβα οἡ {πε [οτιηοι ἄαγϑ5, δηὰ οδ]]ς ἃ ἰἴ5 παῖης {΄ Αἀάϊείοη, ἡ ἰού 
28 {1Π15 ἄδν ννὰ5 δα ἀβα.7 δπά 1Π6 [ουπΊεῦ ἄανϑ πε οδ]]εὰ “Τῆς δα. Απά τπι|5 ἴἴ νναϑ πιδηϊδοϊθα {πμαΐ 

1 5Θῃου ἃ Ρε, 4η4 1{ 15 ννυϊτέθη οἡ {πε ἤδανεηὶν ἰδ Ὀ]εῖβ : ννπεγείογο ᾿ξ νναβ γονϑδ] θα το Πἰπὶ ἐμπαΐ πὸ 5μου]ά 
29 Οα]ερτγαΐε 11, δηά δαά τὲ ἰο ἴῃς βενεὴ ἄδνϑ οἵ {πε ίξεαβί. Απά [58 παπιθ ννᾶβ Ἵδ]δὰ {. Αααϊείοη, ἡ 

ΤΡεσαιιβα ἔπι} 1 ννὰ5 τεοογαάθα ἀτηοησϑ {πΠῈ ἄανϑ οὗ {πε (εαϑὲ ἄδυϑ, [δοοογάϊπρ τοὐ ἴπῸ πυροῦ οὗ 
40 {πε ἄδγϑ οἵ {8 γεᾶῖ. Ἀπά [!Ὼἢὴ {Π6 πίρῃϊ, ου {πὸ ἐννεηίγ-Ἐ γα οὗ 1Π|5 πηοπῖῃ, Π ΘῈ θοσδἢ Β θθοσδ᾿5 ΠιιγΓ56 

ἀϊεά, δηα πεν Ὀυτγίεα πεῖ θαπεδίῃ {ΠεῈ οἷν πἀπάεγ {Πς οαδἷκ οὗ {πε τίνοσ, ἀπά πὸ οδ δα {πὸ πατης οὗ {15 
31 Ρίαοβ, “ΤΠε τίνεγ οἵ 1) θούδῇῃ, δηα {πε οαἶκ, “Ἴἢε οδκκ δῇ (ῃς πηοιιγπίηρ οἵ Περούαῃ. Απά Βδθεοοα 

ψνεπί Δη6 γεζυγπεα ἴο ΕΓ Ποιιβα ἴο ΠΙ5 [Δ Πεὺ 158δς, δπα ϑοοῦ βεηΐ γ πεῖ μαπα γαπΊ5. Δηπ β5ῇδερ δηά 
32 ἢε-σοαίβ {παΐ 506 5ῃοι]ά ργεραία ἃ πηξδ] [ου ἢϊ5. (δῖ Πεὺ διιοῆ 45 με ἠεϑίγεά, Απά πε ννεπί δἴξεγ ἢῖ5 
33 ποίεε {1} ἢ σαπηε ἴο {πε ἰαηα οἵ Καρτᾶϊδη, δὰ ἢς ἄνεϊε {πετο. Απᾶ Βδοῆοὶ Ῥαῖα ἃ 5οὴ ἰπ {πε 

ηἰσης, πα ο411ε 15 πατηθ “5οῃ οἵ ΠΥ βούγον ̓  ; [ου 58ῆ6 βιῇεγεα ἴῃ σινίησ Πἰπι ὈιΓῃ : θὰξ Πἰβ (δ  Ποσ 
“411ς4 ἢῖ5 παπΊε Βεη)δπηη, οἡ {πε εἰενεπίῃ οὗ {πε εἰσίῃ πηοηίῃ ἴῃ ἴῃς ἢγϑί οἵ {πε οἰχίῃ ννεεῖκ οὔ {ῃῖ15 

34 1101166. Απα Ἀδοπεὶ αἀἰεά ἔπειτα δηα 56 ννὰ5 θυτγίεα ἴῃ {ΠῸ ἰαπα οἵ ΕΡὨτγαίῃ, {πε 5απια 15 Βει Π]εΠ ΠῚ, 21.4.3 Α.Μ. 
Πα δοορ Ὀυ1]11- ἃ Ρ1114ὉΓ οη 1Π6 στανε οἵ Ἀδοῇεὶ, οη {Πς τοδὶ ἀβονε πεῖ σίανε. 

Μορμογε σἴγι5 τοῇί ιίμαλ, 1--ο (οἴ. (απ χχχν. 21, 22). δατυς γοραγαϊϊηρ Ἰηεσεί, το--20. ϑαοοδ᾽ ς 
εὐηάγομ, 22. ((. αεη. χχχν. 22--7.) 

91 Απά Ιδοοῦ ννεηΐ πὰ ἄννεὶε ἴο {πΠῸ βουίῃ οἵ Μαράαδιδαγδ᾽ . Απάαᾶ ἢς ψεπίὶ ἰο ἢἰ5 ἰδίπεν [58δς, ῃςῈ 

2 αῃὰ Τ,6α ἢ ἢ15 ψτα, οη {Π6 πὸνν πιοοη οἵ {πε ἰβηΐῃ τηοπίῃ. Αμηά Κευθεη 5νν ΒΙΠΠΔἢ, ΚΟ ἢ 615 πηγαϊέ, 
3 [πε σοπουδίηε οἵ ἢ΄5 [αἴ πεγ, ΒατπΙηρσ [ἢ νναῖευ [ἢ ἃ βεοτεῖ ρίαςε, απ Πα ἸΙονεὰ πθσ. Απά ἢε πιά Πιπηβεὶγ 

αἵ ηἰσῃς, δηα πε επίεγεα {πῸ Πποιῖιβε οὐ ΒΙΠΠΔῃ [δὲ πΙρη 7}, ἀπα ἢς ἰουηα Πεῖ 5]εερίπρ δἴοπε οα ἃ θεά ἴῃ 
4 Πει ἤοιιβαε. Απα Πε αν νυν Πεῦ, δηα 5η6 ἀννοῖε ἀηα ϑᾶνν, αηα ὈεποΙα Ἰλοιθεη ννὰ5 ᾿γὶπρ ἢ ΠοΥ ἴῃ 
1ηε Ὀεά, δηα 5ῆς πποονεγεά {6 Ρογάεγ οἵ Ποὺ σονεγίηρ δηα ϑεϊζεα ΠἰπΊ, ἀπά στε ουέ, δηα ἀἰθοονεγεά 

ὅ 1ῃδἰ ἴἴ ννὰβΒ ευρθεη. Ἀπα 59ῆ6 ννᾶβ δϑῃατηξα Ὀδοδιιϑα οὗ ὨϊπΊ, απ τε] εαβεα ΠΕ μ8πα ἔγοπι ἢ ΠΊ, απ ἢδ 
6,7 ῃε΄. Απά 586 ἰαπιεπίεα Ῥέσαδιιβε οὐ {ῃϊ5 [Πΐηρ ἐχοςοαίησίὶν, απα ἀἰα ποῖ 161} ἴὲ ἕο δὴν οὔμθ. Απά 

ψνἤεη Ιδοοῦ τεϊυγηθα δηα ϑοιρῃΐ ΠεαΥ, 5η6 βα! ἃ τιηΐο ἢΐη1: “1 πὶ ποΐ οἴδαη ἴογ {Πεε, ἴογ 1 ἤανε θεεῃ 
ἀεἤ]εα 845 τεραγάβ {πεὰ; ἰοῦ Ἀδαθεη ἢδ5 ἀεῇ]βα πηα, ἀη ἢδ5 ἰαϊη νυ] ἢ πηα ἴῃ {ΠῸ πΙρῃΐ, ἀπά 1 ννὰϑ5 

8 αϑίεερ, απ «4 ποΐ ἐἰϊβοονεῦ πΠῈ}}] ΠΕ τποονεγεα τὴν 5Κιγ δηα 5]ερί ψ ἢ πιε.’ Απα Ιδοοῦ ννὰ5 
Ἐχοθθαϊηρὶν νγοῖῃ ἢ Ἀδυθεη Ῥδοδιιθε πα Πα Ἰδαίη ἢ ΒΙΠΠδἢ, θεσαιβα ἢ6 Παα πποονεγεα ἢΪ5 

9 (Δίου 5 5κίγί. Απά ἴβδοονρ αΪ4 ποΐ δρργοδοῦ πεῖ ἀραίῃ θεσαῖβε ξαρεη πα ἀςῇ]εα ἤοσ. Απά δ ίογ 
ΔΠΥ͂ ΠΊΔη ΨΠὴΟ ποονεῖϑ ἢ15 (ΕΠ ετ᾿5 ϑκιγε ἢἰ5 ἀεεα 15 ννοκεα Ἐχοβθαϊηρίν, ἴογ ΠῈ 15 Δθουηη8 0168 Βείΐογε 

το {Π6 1 ,ογά. οι {Π15 τεαβοη ἴξ 15 ᾿υσγ θη ἀηα ογάδίηεα οἡ {Π6 πεανεηὶν ἰδ] εῖ5 {Παΐ ἃ πιδῃ 5ποι]α ποῖ 
Π|6 ἢ Πῖ5 [μεσ να, δηα 5Που] ἃ ποΐῖ τπποονοῦ ἢϊ5 [ΔΈ Π 6 τ 5. 5ἰκιγί, ίου {Π15. 15 πποΐθδῃ : παν 5}4]] 
ΘΌΓΕΙν αἴθ ἰοσείμοσ, ἘΠ6 πλᾶη ΨῆΟ [165 ννἹῈἢ ΠΙ5. [Δ ἢ ει }5. να ἀπα Π6 ννοπΊαῃ αἷβο, ἴογ {πεν ἤᾶνε 

ΤΠ ΓΟΌΡ ἢ ὩΠΟΙΪΘα Πη655 οἡ {πε δαῦῖῃ. Απα {ποῖα 5411 θῈ ποίϊῃίπρ πποίθαη Ὀείογα οὐγ (οὐ ἴῃ {πα παίίοη 
12 ΜΏΙΟΝ Ηε Πα5 οσἤοβεη ἴογ ΗἰπΊ561Γ 85 ἃ ροϑβϑεϑϑίοη. Απά δραΐῃ, ἴξ 15 νυγ θη ἃ βεοοπα {{π|6ὲ : “ὐγϑοά 

θὲ πε ψῇο [ἰδεῖ ἢ {πε να οὗ Πἰ5 (αἰπεσ, ἴογ πε Παῖῃ πποονεγεα ἢῖ5 (Δεῖ 5 5Βπαπιε᾽ ; δῃα 411 16 
13 ΠΟΙ οπεβ οἵ {πεῸ 1 ,ογὰ ϑαϊα “80 ᾿ὲ [ἴξ; 50 ΡῈ [{ Απά 6ο μου, Μοβεβ, σοπηπηαηα {Πη6 ομη]ἄγεη οἵ 

1586] {πδξ πεν οὔϑεγνε {Π15 ννογάᾷ ; ἔογ 1 (επίδ1:]5) ἃ ριιη:ϑῃπηθπύ οἵ ἀδδίῃ ; δηά 1 15. πποίεδη, δηὰ 
{Ποῖα 15 πο δἴοπεγηεπί ἴου νεῖ ἴρ αἴομε ἴοσ {πε πηβη ννῆο 85 σοπηπη 64 {Π|5, θυιΕ ἢς 15 ἴο ΡῈ ρεΐ ἴο 
ἀξδίῃ δπά οἰαΐη, απ βίοπεα νι βίοπεβ, αηα τοοίεα ουὐΐ τοπὶ ἰῃς πηϊάϑε οἵ {πε ρεορὶβ οἵ οἵἷιγ ἀοά. 

14. ἘῸΓ ἴο ΩΟ τἤϑῃ ννῆο ἦοεϑ 50 ἴῃ [5Γ86] 15 1 ρεγπη τε ἴο γεπηδίη αἰΐνε ἃ βίπρ]ε ἄδν οπ [πε βαγίῃ, ἴοσγ ἢ 

25. Γ΄. ΤοΠη χὶν. 26. 
27. ΤἸΑἀάϊεϊοπ!. Ῥεγπδρϑ ἐπίσχεσις ἴῃ ΟΥΕΕΙκ ννὰ5 ᾿ηἰθγθδα ἐπίθεσις, ἃ5 ἈδηΒΟΠ βιιρροβίβ. Γαίϊπ Πᾶ5 χολθγιέαζΖο, “ἃ 

Κοερίηρ Ῥδοκ᾽. (ΟΕ, Οβαρῖρα, ι8«. Ὑπὲ Ηεῦγτεν ἰ5 ΤΊΣ Ν, γθδ]]γ -- ᾿ϑδογοα δ5βειηὈ]Υ ᾿; οἵ. 2 (τοη. νἹ]. 9. 
Τῆς Εδαβέ: δ5 ἴῃ 50Κ}. 42, 48 α, ἴον “ἴῃς Ἐξαβίὶ οἵ Ταρεγηδο]αβ᾽. 

29. θεσδιβα {παΐ -- διότι -- 3 -- “ ψῇῃδη᾽. 
ἀπιοηρβέ {πε ἄδυβ: επεπάδά ν ἢ 1, δίῃ 22: ἱό5. ἀοοοτγάϊπρ ἴο ; 3 ἴογ 3 --- “ἴη᾿. 

30. (ξεη. Χχχν. 8. 
32-.4. αξεη. Χχχν. 16, 18-20. 

32. Καργαίδη -- ΝΠ Γ22 -- “βοιηε ἀϊβίδηςε ᾽. (ἢ 1 ΧΧ, χαβραθά, 1.6. ΤΠΓ33 τἀ ΚΘ ἃ5 ἃ ΡΥΌΡΕΥ ΠΑΠΊΕ. 
34. ἀδη. χχχν. 19; [ἀβῃᾶτ ᾿Ϊ. 1172 δἀἀ5 {Πα 516 ννᾶ5 ἰοτίγ-ῆνε δὲ μεὺ ἄβδίῃ. 

ΧΧΧΙΠΙ. τ. Μαρακδιδαάγδ' δῦ, “ἴονεῖ οἵ Εάογ οἵ ἘρΡηγαίῃ ᾿ (ἐπ. χχχν. 21) σοπηργεββαά. 
2. (ἢ, Τεβιὶ. θυ. 111. 11-4; 5840. κε ὁ. Τδίεσ ἈΔΌΙ5 ΠΟΥ ἀεπιεα Ἀδαθαη᾽ 5 ΒΌΠΕ. 
8ὅ-1ο. ῬΉγταβαϑ ἔτοπι Πειῖΐ. χχὶ]. 30; [νὲν. ΧΧ. 11. 
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τς 5 Δθογηπαθ]α πα πποίθαπ. ἊΑπα ἰεβξ {πεπὶ ποΐ βὰν: ἴο Ἀδβυθδη ννὰ5 σγαηϊεα [1{{6 δηὰ ἰουρίνοηαϑβ αἰζεγ 
Πα Παὰ Ἰαΐπ νὴ ἢ Ὠϊ5 [τ Πεν᾿5 σοπουδίηςθ, απ ἴο μού αἶδοὸ ἘΠπουρῊ σὴς Πα ἃ Πυβθαηά, απὰ πεῖ Πυιϑθαπά 

τ6 ΪΔοοῦ, Πΐ5 (αἰ παι, ννὰ5 511} αἰΐνβ.0 Εὸογ' ππ|}] {πὲ {{π|6 ἴδ μαὰ ποῖ θεβη γενϑαὶεα {ΠῸ ογάϊΐπαηςα δπά 
Ἰμάρσπιηεηΐ πα ᾿ανν ἴῃ 115 σοΟΠΊρΙἴεηθβ5 [ου 4}}, θας ἴπ τῆν ἀδνϑ (1 μὰ5 Ὀδθη τανε] εα) ἃ5 ἃ ἰὰν οἵ 

17 568 50η8 δῃηά οὗ ἀδγ5, ἀπ δη Ἔνεγαϑίϊηρ ἰὰνν ἴογ ἴῃς ἐνεγαϑίίηρ σεηεγαϊίοηβ. Απα [ογ 1Πϊ5 ἰανν {Πθγα 
5. πο σοπϑιιπηπηατίοη οὗ ἄαγϑ8, ἀπ πο ᾳἰοπεπιεηΐ ἴον ἴἴ, Ὀαΐ ἴπαν πλιϑὲ θοΐῃ ΡῈ τοοίϊεα ουΐ ἰπ {πΠ6 πηϊάϑι 

18 οὗ {πε παίίοῃ : οὐ ἰῆες ἄδν ψῃείεοη {παν σοπηπλ 64 ἴ{ {παν 5141] σαν ἴπεπ. Απαᾶ 6 ἴδμοι, Μοβεϑ, 
ψυτῖΐα (11) ἀον ἢ ἴογ [5γαθὶ {πὶ {παν πηᾶν οὔ βαῖνε ἰΐ, απ ἀο δοσογαίΐηρ᾽ ἴο ἴΠ656 ννογάβ, αηα ποΐ σοπηπηΐτ 
ἃ 5ἷπ πηΐο ἀδδίῃ ; ἔοσ ἴΠε Το οὐ (οὐ [5 Ἰμᾶρα, ῆο γεϑρεοίβ ποῖ ρείβοῃμϑβ δηά δοςερίβ ποί οἱ8. 

19 Απά {τε}} {μεπὶ {Πε86 ννοιάβ οἵ {πε σονεηδηΐ, πᾶς {πεν πιᾶν Πααι δηα οὔϑβεῖνε, αηά Ρὲ οἡ {πεὶγ σιυαγά 
ν ἢ τεθρεοὶ ἴο μεπὶ, αηα ποῖ θὲ ἀεδϑίσονεα δηα τοοϊεα οὐ οἵ {πε Ἰδηὰ ; ἴον δῇ ὑπο δαηηθβϑ, απ δὴ 
ΔΟοπιϊπαίίοη, ἀηα ἃ σοηίαπγϊπαίίοη, δηα ἃ Ρο᾿ τοπ αύα 411 {Πᾶν ννῆο σοπηπηϊξ ἰ οἡ {πῸ εαγίῃ Ὀείοτιε 

᾿ 20 οἷκ οά. “Απά {πέτα ἰ5 πὸ σγαδίει βίη ἤδη {πε ἰογηϊσδίίοη ἡ οἷ {παν σοπΊπηϊς οἡ βαγίῃ ; ἴογ [5γϑεὶ 
ἰ5. ἃ μοὶν παίίοῃ ππῖο {πε Τοσγὰ [15 αοα, ἀπηα ἃ παίΐοη οἵ ἱπημεγίΐδηοα, ἀπά ἃ Ργ ϑον απα τονδὶ παίίοη 
δηα ον (Η15 οννῃ) ροβϑεϑβϑίοῃ ; δηα {παῦε 51.4}1] ΠῸ 5110} ἘΠΟΪΘαΠΠ655 ΔΡρΡΘαγΓ ἴῃ [Π6 πηϊάϑε οἵ πε ΠοΙν 

21 Παϊΐοῃ. Απα ἴῃ {ῃς {πίγὰ γεαῦ οὗ τΠ15 ϑίχίῃ ννεεῖκκ [σοῦ δηὰ 41] 15 5ϑοη5 ψεηΐ δηά ἄννεὶξ ἴῃ πε Ποιιϑε 
22 οἵ ΑΡτδῃδπι, πεαῦ ἴϑδας ἢΪ5 (αἰ πεῖ δηὰ εθεοσα ἢϊ5 πηοῖΐμεσ. Απα {Πῃε56 νναγε {πε παπηεβ οὗ {πε 505 

οἵ ]δοοῦ : ἰῃς βγβί-θοση ευθεη, ϑίπιεοη, [,ονὶ, Πππάδῃ, ᾿ϑϑδομαγ, Ζεριίοη, {ΠῸ 5οηβ οἵ 1,Ἐδῃ ; δηὰ τῃς 
50η5 οὗ Κδοπεὶ, [βαρ δηα Βεπ)δπηη ; δηα {πε 5οη5 οἵ ΒΙΙΠδἢ, [)8η δηὰ Νρῃίαὶ! ; ἀπα {πε ϑοηβ οἵ 
Ζίραῃ, (δὰ δπὰ Αϑῆεγ; δπὰ Πίπδῃ, ἴῃς ἀδιρῃίεγ οὗ 1 βδῃ, ἴΠῈ ον ἀδυρῃίεγ οὗ Ϊαοορ. Απάᾶ {ἢεν 

23 ΟΔΠ16 δηα Ὀονεα {πεγηβεῖνεβ ἴο ἴϑαας δηά ορεςςα, απα ἤθη πεν βὰν πατῇ πεν Ὀ]εσβεα ᾶοοῦ δηὰ 
411 Πῖ5. βοῆβ, δῃηα ἴϑαας γε]οϊςε Ἂχοεεαίηρσν, ἴου πε δανν ἴΠ6 80η5 οἵ [δοοῦ, 5. γοιηρεῦ 50η, ἀπ ἢς 
Ὀ]Ε5ϑεα {Παπ]. 

[Ὁ 

γαγζαγο ὁ ἐλε Α»ηογῖϊο ἀέρος ἀραϊγιοΐ  ασοῦ απα ἀξ σοτῖς, το. - “αεοῦ σογιαῖς οσοῤὰ 1ο υἱδίΐ “λς 
ὀγεοίλγεη, το. Ὥοσοῤλ σοί «για σαγγίφαὶ αἴρτοῦῖ 1γῖο Εργῤί, ττ--12 (ςεί. (εξη. χχχνίϊ. 14,17, 18, 25, 
42-6)ὴ. 7 εαίής οΓ διηίλαλ αηπαὶ ἤίμαλ, 15. Ὅξαςσοῦ τη10171715 707 οσοῤἧ, 13, 14, 17. 7η1571724{7071 
97 αν 97 441 1ργεοηνοτιΐ ογι (47 τυλδηι γιστυς 977 οσεῤλ᾽» σαί αγγίυφα, 18-το. Τῖσνος 97  αεοῦ᾽ ς 
0715, 20--1. 

᾿. 954 τ Απά ἴῃ {πε βἰχίῃ γεαῦ οἵ {15 ννεεῖὶς οἵ {Π15 ἐοσγίν -[ουσίῃ 1016 6 7] οο Ὁ βεπί ἢ 5 50η5 ἴο ραϑβέιιγε ἐῃεῖγ 
᾿ 2 ϑ5ῇξεερ, δηά ἢἰ5 βεναηΐβ ψ ἢ {πεπὶ ἴο [ΠῈ ραϑίαγεβ οἵ Θῃεομθπη. Απά {ΠῸ βενεη Κίηρϑ οἵ [πΠ6 Απηογῖζεϑβ 

Δϑϑει ] 64 {Πεπηβεῖνες ἰορείπει ἀσαίηϑε {Π6π|, ἴο 514ν {πεπὶ, μι ἀϊηρ {Πα πηβαῖνε5 ἀπά δι {πε ἰγεεβ, ἀπά 
3 ἴο [Κα {πεῖν σδί]ς 85 ἃ ρύευ. ἊῚἀπᾶ Ιδοοῦ δπὰ [,Ἔνὶ ἀπά [άδῃ πα [οϑερῇ νεγα ἴῃ {Π6 Ποιιβα νυ τἢ 

Ι5αας {πεῖν (δῖ Πεγ; ἴοσ 5. βρίτς ννὰ8. βούγονία, ἀπ {πεν σου] ποῖ ἰεᾶανε Πἰπὶ: δπα Βεῃ)]δπηῖη νὰ 5 
4 τῃε νοιπηρεβῖ, ἀπά οσ τΠ|5 γβάβοη τεπηδί πε νυ] Πἰ5 Τα μεσ. Απά {πεῖε σαπια {πε Κίηρ[5] οἵ Τἀρῃῦ, 
δη {πε Κίηρ[5] οἵ Τ᾿ Ατέϑατ, δπά (ῃς Κίηρ [5] οἵ ϑέγαρδη, ἀπά {πε Κίηρ[ 5] οἵ 5616, δῃὰ τπ6 Κίηρ[5] οἵ 
(δ᾽ 45, ἀπά ἰῃς Κίηρ οἵ Βέϊπόγόδη, απ {πεῸ Κίηρ οὗ 1 Μδ᾽ δηϊϑακῖγ, ἀπα 411 τποϑε ννῆο ἄννε]] ἴῃ {Π656 

5 τηοπηίδϊπ5 (4 Π41) γνῃο ἄννε]] ἴῃ {Π6 ψνοοάβ ἰπ {ῃε ἰαπα οἵ ('δῆϑδαῆ. Απα μὲν δηπουηςδα τἢϊ5 το ΄ᾶοο 0 
βανίηρ : “ΒεΠο]ά, {πε Κίηρϑ οἵ {πε Απηοιίϊεβ. μανα ϑυγγοιπηαοα (ἢν 50η5, δηἀ ρ]ππάεγεα {πεῖν πογάβ.᾽ 

6 Απὰ πε δἴοβε ἔγοπὶ [5 ἤοιιβθ, με δηά 5 ἴἤγεε 50η5 δπά 411 με βεινδηΐβ οἵ ἢΐ5 (δίπεσ, απα ἢΪβ5 οννῃ 
βεινδηΐβ, δη4 με νεηΐ δραϊηϑί {Π6πὶ ν ἢ 5ἰχ τπουβαπα τηθη, ΨῆὴΟ οαγιϊθα ϑυνοάβ. Απαᾶ ἢε 
516νν {Π6πὶ ἴῃ {πῈὶ ραβίαγαβ οἵ ϑῃεοΠεπΊ, ἀπά ριιβιεα ἴῇοβα ΨὴΟ ἢδά, δπα ἢ 'ενν {πεπὶ ψ ἢ 
1ῃε εἄσε οἵ {πῸ ϑινοτά, δῃὰ ἢε δεν Τ᾿ Αὐέβαή δῃὰ Τἂρῃῇ δηαὰ ϑαγέσδηῃ δπαὰ 561Ὁ δπὰ Τ᾽ Απιδηῖ- 

8 58 Κῖγ᾽ δηὰ (δ[ρα]) 5, ἀπά πε τεοονεοά ἢἰ5 μειάβ. Απᾶά με ριεναι δά ονεῖ {Πεπὶ, ἀπ ἱπιροβεά 
ἰτρυΐε οη ἴΠεπὶ {Παΐ {πεν σπου] ραν δἰπὶ {τθαΐε, ἔνε {ται ργοαιτιοῖβ οὗ {πεῖγ ἰδηα, ἀπ Πα θι11 Ἀ6ΡΕΙ] 

16. ΤΠΕοΙΥ οὗ ΚοπΊδη5 ἵν. 15, ἱπαΐ ἡ ΕΓΕ ἴΠΕ.6 15 ΠΟ ἰανν {πε 6 15 ΠΟ {γα ΓΈ 5501. 
δηά -- τὐὰ ἐπχθηαδα [ΠΌμ ὁα. 

22. (ΓΙ, δῇ. ΧΧΧ, 23--7. 

ΧΧΧΙΝ. 2-8. Θδοτί ουπ]πα οὗ δπῃοϊθηϊ Ιεσεπα οὗ [Δοο᾽5 νναΐϑ, ϑυσρεβίεα, ρεύμαρβ, ΡΥ ΜαςἼοδῦθεδη νἱοίΐοτθβ. ὙΠῈ 
ΒΕΥΠῚ ἰ5 566 ἴῃ ἀδεη. ΧΙν]]. 22, ἀδνεϊορεά ἴῃ Τατρ. [εγαβαϊθτη, σεη. τὰ. 97, ΒΑΡ Βαίΐητα 123. ὍὙΠεβα σπαηρθὰ 
“ϑινογὰ δηά θοὸν ᾿Ἰπΐο " πχευῖ5 δηᾶ ροοά ἀεεάβ᾽. (Οἱ. Ταβί. πα. 111--|}, Μαάτ. ΔΝ 4)}} 5581 ἴῃ " Ὁῃγοηῖοαβ οὗ [εγἢτηβεὶ᾿ 
((φαϑίθτ) 8ο-7, [5887 1173-84. ῬΥΌΡΕΥ ὨᾶΠΊ65, ΨΠΘΙΠΕῚ οἱ Κίηρϑβ οἵ οὗ ρίδςββ, ΑἸ ΠῈΣ ἴῃ 411 δοσουπηίβ; Ὀὰΐ {Π6͵6 τα 
ΑἸπιοϑβί ἱπνδυίδ Ὀ]ν 1ηΚ5 οἱ σοπποχίοῃ, ἱπου ἢ ρΙασα δῃα ΡΕΥΒΟΠΔ] ΠΔΠΊΕ5 8Γ6 ΠΟΡΕΙ65ϑ]ν σοηΐαβεά. 

4. Τὰρμῃῆ -- Τερμοη (1 Μδος. ἴχ. 50), Ταρρίδῃ (1οϑυα χν. 53). ᾿Ασγᾷϑβα --- Αβεῖ (Τοῖς ἴ. 2) Ξε, Ηδζου (οἴ. 1 Μδος. χὶ. 
67), 5818 -- ΘΠ οῃ. (δ᾽ 45 -- ἀδαβῃ (]}ἨἙβϑῆσα χχὶν. 30). Βάιμόσγδη -- Βειῃ- οσοη (1 Μᾷδοο. 11]. 13-24, νὶϊ. 39-47). 
Μα᾿ δηϊϑακῖγ -- ποί ἡ ΘΠ ακὶγ οἵ Μδμδηδίπι᾿ (50 ΜΙάγαϑῃ Δ δ] }15ϑαι δῃηα [85Π8γ ργόθδΌ]γ γε) θὰΐ Μδβδη βακιτ, 1. 6. της 
(δΔηῚρ5 οὗ 58ακίῖγ---ὅεε Ταϑῖ. [πα. νὶ. 3 (ποϊς). 

γ. Θῆθοδοαι: (. Ταβί. 706. ἵν. 1. 
8-9. Τεϑί. 7υἀ. νὶϊ. μαβ. ἀϊβεγεὴς νϑγβϑίοῃ οἵ ἴῃ6 βϑεαι6]. ΒΟΡ6Ὶ --- Αὐῦεϊα ἴῃ 1508 γ 1184 (εἴ. τ Μδος. ἴχ. 2) Καθ 86] 

ἴῃ Τεβί. Τὰἀ. νἱϊ. 9. 
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Δηῃ4 Ταπιηάιαγέβ. πᾶ με γεϊαγπεα ἴῃ ρθᾶςθ, δης πιαάθ ρεᾶςς ψ τη {Ππαπὶ, ἀπά {πεν ὈεσαπΊα ἢἰ5 
τὸ βεινδηΐβ, ἘΠῚ] {ΠπῸ ἀδγὺ {παΐ ἢς δηα Πῖ5 βοὴ5 νγεηΐ ἄἀονῃ ἱπίο ἔργρί. Απὰά ἰπ τῆς βενθηίῃ γα ΔΓ οἵ {Π15 

γε εἸς ΠΕ βεηΐ ᾿οβερῇ ἴο ἰεαῦη ἀθουΐ {πε ννε]ΐατε οἵ ἢϊ5 Ὀγοίμοῦβ ἤΐοπὶ ἢἰ5 ποιιβο ἴο {πὸ Ιαπα οὐ ΘΒθοΠ ΠῚ 
11 8Δη4 Πε ἰουπα {πεπὶ ἴῃ {πε ἰαηα οἵ Ποΐπαη. Απᾶ {πεν ἄξεαὶῖ {ΓΕ δοΠ γοιϑὶν ἢ ΠΪπΊ, ἀπά (οσπιεά 

ἃ Ρἷοΐ αραϊηϑι ΠΙπὶ ἴο 5]αν Ὠίτη, θὰ σπαηρίηρ {Πποῖγ πηϊπά5, παν 5οἱ 4 Πἰπὶ ἰο [5 ῃπιδο ες ΓηΘΙὉΠαπίσ, 
δηα πεν Ὀγουρῆϊ Πΐπὶ ἄονη ἱπίο Ερυρί, δπὰ {πδν 5ο]4 πὶ ἴο Ῥοξίρῇβαγ, [π6 διιπυςοῃ οὗ ῬΒαγαοῦ, {π6 

12 Το ΠΕ οἵ {πε σοοβ7, ργεβὶ οἵ {πε οἷν οἵ ᾿ΕἸὲνν. ᾿Απά 186 βοηϑ οἵ [ᾶςοῦ 5β]αυρῃίεγεά ἃ Κι, απα αἱρρεά 
1πε οοαί οἵ [οβερῇ ἴῃ {πε Ὀ]οΟά, Δπα 5εηΐ (11) ἴο οοῦ {πεῖν [ί ποὺ οα πε [πίῃ οὐ {Π6 βενθηίῃ πποπίῃ. 

13 Απα Πα πιοιπαα 4]] [Πδΐ πίρῃΐ, ἴογ {πεν παα Ῥγουρῃὲ ἴξ το Ηἰπι ἴπ {πε ενβηΐηρσ, Δηα Πα ὈεσδπΊα 
[Ἐνεγίϑῃ νΠΠ πιουγηΐηρ᾽ ἔογ Πΐ58 ἀθδίῃ, ἀπά ἢ βαϊὰ : “Απῃ εν] θεαβὲ παῖῃ ἀδνουγοα [οβερῃ ; δπά δ]] 
[Π6 πηε πη 5 οἵ Πἰ5 μουβε [πιουγηςα νυν] ἢ Ηΐπὶ Πᾶς ἀν, ἀπά {ΠῈν} νγεγε συίονίπρ' Δπ4 πηουγηίπρ ΜΠ 

14 Ὠϊπὶ 4}1 ἰῃαί αν. Δῃὰ ἢΙ5 5οη5 δηά 5 ἠδιισῃζου τοθα ΠΡ ἴο Ἄοοπιίοτε ἢίπι, θας πε τε ιβεά ἴο θὲ 
15 ζογηξογίε ἰοῦ ἢΐβ ϑοῆη. ᾿ἀπᾶ οἡ ἰῃδϊ ἐδν ΒΙΙΠΔἢ Πεοαιά τπαΐ ΤΠ ϑερῃ Πα ρογίϑμεα, αἀπα 8πε αἷδά 

τηουΓΠίηρ᾽ ἩΪΠΊ, ἀπ 5ῃς ννὰ5 ΠἸνίηρ ἰὴ Τ(αίγατε 1 δηα ΠΙΠΔἢ 150, ἰ5 ἀδιρῃίογ, ἀἰθά αἰτοῦ Ἰοβερῇ δά 
τό ρετίβϑῃθ. ᾿Απά {πεῖε σαπὶε ὑπεβα ἴπτεα πιοιγηΐηρα προ Ιβγαθὶ ἴῃ ομα πιοηίῃ. Απά πεν Βυτίεα 
11. ΒΙΙΠΔἢ ονειῖ ἀραϊηϑδί {πε τοσηῦ οἱ [κδοῆεὶ, ἃπα [μα αἶβο, Π15 ἀδυρίεσ, ἴπεν Ὀιτοα μετ. Απά ᾿ς 

τη ΓΠΕ 4 ἴογ [ο5ερ οης γεαγ, πα (4 ποΐ σ6456, [ογ΄ εξ αἱ “Τ δε πε σὸ ἄονη ἴο {πε σζανε τηουγηΐηρ 
18 ἴοΥ πη 858οη΄. ΕῸΓ {Π15 τεαϑοη ἰἰ 15 ογαδιίηθδα [ογΓ {πὸ σμ!]ἀἄτεπ οὗἨ ϑιδθὶ {ῃαΐ {πεν 5ῃοι]α δῆϊςος 

{Πεπηβοῖνεβ οἡ ἴῃς ἰεπίῃ οἵ [πε βενεπίῃ πηοπίῃ---οὴ {πῸ6ὶ ἄν {παΐ {ΠῸὶ πον νν ἢ ἢ πηδάςε Πἰπὶ νεερ ἴογ 
]οϑερῇ οαπιὲ ἴο ἰδοοῦ Πί5 [αίπετι---ἰΠαΐ ταν 5Π οι] παῖζε δἰοπαεπιεπί [ογ {ΠπεπΊβεϊνος ἔπεγεοη ἢ 
ἃ γουηρ σοαΐ οἡ {πε [βητῇ οἵ {πῈ βενεηΐῃ πιοηΐῃ. οἤσε ἃ γϑαγ, ἴογ {Πεὶγ βἰῃβ; ἰοῦ {πεν Πδαᾶ στίενεα {πὰ 

19 αἤεοίίοι οἵ {Πεῖ- (δῖ Ππεῦ γεσαγαϊησ [οσϑαρῇ ἢ5 ϑοη. Απα {ῃϊ5 ἄαν Πα5 θεεπ ογάαί πε ἐπαΐ πεν 5ποι]α 
σιίενε παύθοη ἴογ {Πεῖτ βίηϑ, απ οσυ 411] {πεῖν ἐγαηδσγεϑϑίοηβ δηα] [ογ 411] {πεῖν εὐγογϑ, 580 ἰδὲ ἔπον 

20 τηϊρσῃϊ οἰεαηβε {Πεπηβαῖνεθ οἡ δαί ἂν οποα ἃ γεαῖ. Απά αἴζεγ [ὈὉβερῇ ρϑυϑῃβά, ΠῈ βοπβ οὗ Ϊδοοὸῦρ 
ἰοοῖς ππίο {παηηβεῖνεβ ννῖνεβ. Πα παπιε οἵ Καειθεη᾽5 ννϊία ἰ5 ᾿Α ἀᾶ ; δπὰ {πε παπηε οἵ ϑ:᾽πιεοπ5 ν τα 
5. ᾿Ααϊδθᾶ᾽ α, ἃ (ἰδηδδηϊίζ ; αηὰ {πε παπηε οὗ 1 εν} 5 ννἱε 15 ΜέϊκΆ, οἵ πε ἀδυρμίετβ οὐ Αταπι, οὗ {πε βεδά 
οἵ [πε βοηβ οἵ Τεύδῇ ; 8η4 {πΠ6 παπῆα οἵ [π64Π}᾿5 ντίε, Βέϊζαϑῦ᾽ ἐὶ, ἃ (αηδαηϊίε ; απα ἐπα παπηε οὗ [5ϑϑοατγ᾽ 5 
να, Η ἐζαηᾶ : ἀπά [Πε ἢδπλε οἵ Ζαθιυ]οη᾽5 ννἱίε, ἘΝ1Ἶτηδη7 ; ἀπά {πε παπης οἵ Παπ’5 νἱΐθ, Ἔρ]δ ; δπά 
1Πε παπΊε οἵ Ναρῃΐδ]}5 νυ ΐε,  αϑῦ ἃ, οἵ Μεβοροίαπηία ; ἀπά {πεῸὶ ἤδπιε οἵ (δά 5 νίΐζε, Μᾶϊκα ; δπά {πε 
πᾶτης οἵ Αϑῃοτι5 νίίε, ᾿Ποπᾶ ; ἀπά {πε πᾶπηε οἵ [οβορῆ 5 νἱίβ, Αϑεπαίῃ, [ῃς Ερυριίίδη ; ἀπά ἴῃς παπιε 

21 οὗ Βεῃ͵]αγηΐπ᾽ 5 νυϊία, ᾿[αδακα. Απά ϑίπιεοῃ γερεπίεά, απ ἴοοῖ ἃ βεςοῃά ννἱίε ἔτοπι Μοβοροϊατγηΐα 85 δἰ5 
Ὀτγοΐμετσϑ. 

ιφύσεσα 5 ααηηοηέϊογι ἐο αεοῦ ἀραὶ “5 γοῤίν, τ--ὃ. Αιοόσεσα αδᾷς Ἴδαας ἰο ηαζε Ξδαλε στυσαν ἐδαΐ δ 
τουτί γἱοΐ 171747γ5 “ασοῦ, 9--12. ἤδαας εοηιϑδοηῖς, 132-17. ἔδαϊε ἑαζες 1ἀς οαίλ αγιαἱ “ζετυῖδο “αεοῦ, 
1ὃ-,ό. 7) φαίλ ο7 Μ᾿ εόξεσα, 27. ' 

35 τ Απά ἴῃ ες ἢτϑὶ γεδι οἵ {πε ἢτϑὲ νεῖ οἵ {π6 [ογίγ- ἢ 7 0116 Ἀαθεοσα σα] 164 [4 ςο, Πα᾿ 5οῆ, δπὰ 
σοτηπηδη 64 Ππὶ τερσαγάϊησ Π15 [δεν πα τερσαγάϊηρ Π15 Ὀγοίπαν, {παΐ ἢς 5ῃου!α Ποποῖγ {ΠεῈπὶ 41] {πε 

2 ἄἀγνϑ οἵ δί5 116. Απά Ϊδοοβ 5αἱϊὰ : “1 ν}}}}] ἀο ενεγυίῃίηρ 45 ποῖ ἢαϑὲ σοπηπηδη 66 πΊ6 ; ἴον [Π|5 [ῃϊηρ 
Ψ|1 θεὲ Ποποιιῦ πα στεαΐίπεοβ ἴο πη6, δηα τὶσῃίεοιιβπεββ θείογα {Π6 1 ογά, {Ππαΐ 1 5ῃου] ἃ Ποποι {Πεπη. 

3 Απά ποι ἴοο, πιοΐπεσ, Κηοννεβί ἔγοπη {ΠῸ {ἰπ|6 1 ννὰ8 θοσῃ ππ|1] {Π|5 ἄαν, 411 τὴν 4665 δη 4 41] [ῃδΐ ἴ5 ἴῃ 
4 τὴν Πεατιί, ἰῃδξ 1 αἰννανβ {πίη ροοά ςοποοιηίηρ 411. Απα πον 5Ποι14 1 ποΐ 40 1Π|5 τΠ!ηρ Μνῃϊςἢ ποι 
5 αϑί σοπηπηδηάεα της, ἐμαὶ 1 5που]ἃ Ποποιιγ πὶν ἰδ πε πα τὴν Ὀτοΐπεγ ' ὍΤΕ]] πι6, πιοῖποι, ψνῃδί 
6 Ρεγνεγϑίἐν μαϑδὲ ἔοι βεεη ἴῃ πιῈ δπᾶ 1 5Π4}} πτῃ ἀὐναν ἴγοπη ἰΐ, Πα πΊεγον νν1}] θ6 προη πιε. Απά 
8Π6 βαἰὰ υπΐο ΐπι: “ΜΥ 5οῃ, 1 πανε ποΐ βθεῆ ἴῃ ἔπεα 41] ΠΥ ἄδγϑ δΔηγ ρείνεγεα θαΐ (οη]ν) ἀρτῖρΐ 
ἀεεάβ. Απάᾶ νεῖ 1 ψ1}] {611 πες {πε ἐγαξῃ, τὴν 50η: 1 5411] ἀἴ6 1Π15 γϑαγ, ἀπαὶ 1 5141} ποῖ ϑιιγνίνε 
1Π158 γεϑαῦ ἴῃ πὶ ΠΠ{Ὸ ; ἴογ 1 Πᾶνε βεεῃ ἴῃ ἃ ἀγεδπὶ ἴῃ6 δύ οἵ πιν ἀβδαίῃ, {μδΐ 1 5ῃοι 4 ποῖ ᾿νε θεγοπά 
ἃ Ὠυπάτεά ἀπά Πῆν-ῆνε γεαῖβ: δηά ὈεΠοΪα 1 πᾶνε σοπηρ]εϊεα 411 [ῃς ἀδνϑβ οἵ πὶν [Π{6 ΙΓ ἢ 1 πὶ ἴο 

ἡ Ἰίνε.᾽ Απά Ϊδοοῦ ἰδιιρῃεα δὲ {πε νογάβ οἵ ἢΪ5 πιοίμεσγ, θεσαιιθα 5. πηοΐμογ Πα [4 τιπῖο Πἰπὶ ἐΠαΐ 

8. Ταπηπδίδτγαβ --  " ΤΙπηη8} ᾿ (εἶ, τ Μδεος. ΙΧ. 50). 
1ο. (ῇ. ὅεη. χχχνιϊ. 12, 13, 17-20, 28--36. 
11. Τςῃίοῦ οὗ ἐπε οοοκβῖ: 50 1.ΧΧ οἵ 6εη. χχχν]. 36, τη ρΊγ, ίου ΠΣ ΘΠ ἫΝ τε ἐτῃς σαρίαϊπ οἵ τ[ῃς Ὀοάγρυατα᾽. 

12-14. (ἢ ἄξῃ. Χχχνῖϊ. 31-5. , 
15. Ρ5.- ΡΉΙΟ “4»12. ὀϊδί. 11ὖ. Ρ. 51 βαγ5 ΤΊπδῃ πιαγτι θα [00 ; ὅση. τὰ 00. 80 585 5 πΊθοῃ. 
17. (εη. ΧΧΧν]ϊ. 35. τ: 
18. 4ΠΠῆϊςξ ἐποτηβεῖνεβ : -- [ἀϑιϊηρ ἴῃ [(δν. χν]. 31; ΧΧΙΠ. 27-32 ; Εγὰ Υἱῖϊ. 21 ; [)8ῃ. Χ. 12- ᾿ 

20. ᾿ΑἀϊΡᾶ᾽-α, α σαπααηϊίε. Οἵ, 58δι]--᾿ Ξοὴ οἵ ἃ (δηδάμι ἴϑἢ ὑνοπιδη᾽, αεη. χἰνὶ. το; Εχοά. νὶ. 15. [15 ἴο οὐ 

δυο 5. οτεαϊε (παὶ με ἄοεβ ποῖ ββεὶζς ἴο Ἔχρίαἰῃ {Π|8 αὐγᾶν, ἃ5 ψὰ8 ἀσῃα Ὀγ ἰαΐθσγ ἈδθΌΙ85. (Γῇ. Βεεογ, Μιωὀιἑάσγι, 51. 

Βέδίαβῦ ει οἴ. Βα σηυα ἴῃ Ταϑβι. [π4. ν1], χα, Χν]. ᾿ : ΝΣ ᾿ 
Αβεπϑίῃ : ἤοτὴ ἀεη. ΧΙ. 45. ΟΥΠΕΥ παῖηε5 οὔϑοιτα. ΝΙΪπηθη : ὃ ἱηνεηίίοη οὗ δῃ Ετηϊορὶς βοῦῖθθ. ὅϑ0ζ(. Εταρ. 

δῖνεβ “Αἀηϊ᾿, [45Π6γ “ Μαγιιβα᾿᾽, α ὁ α Ὁ». 

ΧΧΧΝ. ς. πιίθσγου : [,αἰΐῃ γι: 5671, ο γα (107711711. 
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ΓΗΒ ΒΘΟΙς ΘΕ ΠΟ ΒΙ ΕΒ 8ον 7557 

5η6 5Ποι]ἃ εἷς ; ἀη6 5ῆ6 ννὰ85 δἰζτἰπρ ορροβῖίε ἴο Πὶπὶ ἴῃ ροββϑεβϑϑίοῃ οἵ ἤεὺ ϑίγθηρίῃ, δηα 5Π6 ννὰ5 ποῖ 
ἰπθτιη ἴῃ ΠΟΥ βἰγοηρίῃ ; ἴου 5ὴ6 ννεηΐ ἴῃ δηα ουξ δηά 8δνν, απ ἤδὺ θεῖ ννεγα βίγοησ, δη4 πὸ δἰ πιθηΐ 

8 Παὰ τοιυοποα Πεῖ 41} [Π6 ἄδνϑ οἵ Ποὺ 6. Απαᾶ Ϊᾶοὸῦ ϑαϊά ππίο ἤθγ: “ ΒΙ6βϑβεα δη1 1, πιοίμοσ, 1 τὴν 
ἄαγϑ ἈΡρτυοδοῦ 86 ἄδανϑ8 οἵ τῃν 1Π{|, ἀπ τὴν βίγεηρτῃ γεπγαίη νυ] της {Ππ15 ἃ5 ἴῃ βίγεηστῃ : δηα ἴδοι 

9 ὙΠῸ ποῖ ἀϊα. ἴον {ποῖ αὐτὶ 16ϑίϊησ [αν ννἢ πὴα τεραγάϊησ την ἀδαίῃ. ΑΑπά 5Πε νεηΐ ἴῃ ἴο ἴϑαας δπά 
βαϊα πηΐο Πΐπὶ: “Οπα ρειτοη 1 τηακα πηΐο ἴῆθε: πιακα ἔβαι ϑννθαῦ {Παΐ Πα νν1}] ποῖ ἰη]πτγα Ιάοοῦ, ποι- 
Ρυτγϑας Πῖτπη ἡ] οητηϊν ; ἴογ ἔποιι Κποινεϑὲ ἔβαν 5 ἐἘπουρη5 {παΐ {παν δια ρεύνεγβα ἔτοπΊ ἢἰ5. γουῖῃ, 

το πα {Ποῖα 15. ΠῸ σοοάποβϑ ἴῃ Ὠϊπι; ἴου Πδ ἀἰθβϑίγεϑ αἴταγ ἢν ἀδδίῃ ἴο Κι]}] πῖπη. Απά ποῖ Κποννεϑί 4]] 
{παῖ Πα μας ἄοῃδ βίπος ἴῃς ἄδν [δοὸὺῦ 5. Ὀγοΐμοῦ ννεηΐ ἴο Παύδη πη{1] {15 ἀαν ; ον 6 Πα5 ούβακεη 
15 ἢ Πἰδ5 νῃο]ς Πεαγί, απ μα5 ἄοπα εν] ἴο τι5; {ἢν ἤοςοκϑ 6 ἢδ5 ἴδκεη ἴο Πἰπιϑε]ξ, πα οαιτγθα οὔ 

τα 411} τὴν Ροβϑεβϑϑίοῃβ ἱγοπΊ Ὀείογε ἐν ίαδςσθβ. ᾿Απᾶ ψῇῆθη νγὲ ἱπηρὶογεα δηα Ὀεβοιυρῃςξ Πἰπῇ ἴογ νυ δί ννὰ5 
12 ΟἿΓ ΟΠ, Π6 αἸά ἃ5 ἃ πᾶ νῆὴο ννὰ5 ἰακίησ ρον οὔ ιι85. Απά δε [5 Ὀϊζεγ ἀραϊηβὲ ἴπθα Ῥθοδιβα ἴποὰ 

ἀἸάσε Ὀ]εθ5. Ϊασοὸρ τῃν ρεγίεοϊ δἀπα πρυῖρῃΐ 5οη ; ἴοι {Πθύα 15. ΠῸ δνὶ] ας ον σοοάπαβ85 ἰη ἢ ΠΊ, ἀπά 
5ίποβ ἢῈ σαπλα τοπὶ Ηδγδη τπιηΐο {π|5 ἀἂν Πα Πᾶ5 ποΐ γορ}εά ιτ15 οἵ διισῃξ, ἴογ με Ὀτίηρϑ τι5 Ἄνεσντῃϊηρ 
ἴῃ 115 βδαϑοῇ αἰννανϑ8, Δη4 γε]οῖσεϑ νΠἢ 411 ἢἰ5 Πεαγὲ θη ννα ἴακε δ ἢ5 παηά5, απα πε ὈΪ6ββαβ τι5, απὰ 
Π85 ποΐ ρατγίεα [γτοπὶ τ15 δίηςε με σᾶπῖα ἔγοπὶ Η αύαῃ πΠπ|1] {Π|5 ἄαν, δῃηα. ἢῈ γεπηδίη5 νυ] τῖ8 σοπεῖ ΠΑ }}ν 

13 δ Ποπὶς Ποηῃουγίηρ τι5. ΑΠπα Ιβ8δς 5α]4 τπιηΐο Πού: “1, ἴοο, Κπονν ἀπά 5ε6 {ες ἀδεάϑ5 οἵ [δοοὺρ Ψ ΠΟ 15 
ἢ 15, πονν {Ππαξ νν ἢ 411} ἢἰ5 ἤδαγί ἢῈ Ποποιζτϑ τι5; θυΐ 1 ἰονεα Εδαι [οὐ πΊεσν πηοῦε {Πδη Τδοοῦ, 
Ῥεδοδιιθε ἢς νναϑ {πε ἢγϑίρογη ; ας πονν ἴα ἰΙονε δοοῦ ποία {πδη Ἐϑαιι, ἰοῦ πε ἢὰ5 ἄοπε πιδηϊο]α ον!] 
ἀεεάβ, απ {παῖε ἰ8. Π0 στρ ςθου 5655 ἴῃ ΠΪπη, ἴου 411 Πῖ5. ννᾶνϑ8 γα πηγρ θοιιση655 πα νίοϊεποε, [ἀπά 

14 {πεῖ ἴ5. πὸ τἱρῃζθοιιβηθβϑθ δύοιηά ἢϊπι.} Απα πον τὴν Πεατὲ 15 ἐγοι]εα Ῥεσαιβε οἵ 811] ἢϊ5. ἀεεά, 
δ η6 πεϊῖμει ἢς ποὺ ἢϊβ 5664 ἰ5 ἴο θῈ βανεά, ἔοῦ {πδν αὔα ἴποβα ννῆο ψΨ1}} μὲ ἀδϑβίγονεα ἔγοπι {ΠῸ βίῃ, 
Δ Πα ννῆο ΜΜ1] θὲ τοοΐϊεά οιἱξ ἔγτοπὶ ππάοθγ ἤδάνεη, ἴογ με ἢ85 ἰογβαίζεη τῃ6 αοα οἵ ΑΡταῆαπὶ απα σοης 

15 Δίζοσ. ῃἷβ ννῖνεβϑ απα αἴζου ἘΠ6ῖγ ἀποΙθαηπ655 δηα αἰζεγ {ΠεῖΓ αυγοσ, μῈ δη6 Πϊ5 ομ]ἄτεη. Απά μοι ἀοϑβί 
Ια πῆς πγακα ῃἰπὶ ϑννεδῦ {παΐ ΠῈ νν}}} ποΐ 51αν [ϑοοῦ, 15 Ὀγοίμπεγ; ὄἌνεη 1{ με ϑυνεαι πε νν}}} ποῖ ἃ 146 

τ6 Ὀν Πἰβ οδίῃ, δῃηὰ πε ψ}1}}] ποΐῖ ἄο σοοά Ρΐ ενὶ] οἷν. Βαΐ 1 ἀεϑίγεβ ἴο ϑαν [ϑςοῦ, 15 Ὀγοίπεγ, ἱπίο 
]Δςορ᾿5 μαηᾶβ νν}}}] ἢῈ Ῥὲ σίνεῃ, απ με Ψ1}Π ποῖ Ἔβοᾶρε ἴγοπὶ 15 Παηά5, [[ογ ἢ6 νν}}} ἀθβοεπά ἱπίο ἢϊ5 

17 Παηά 5.1] Απά [δαγ ποὺ ποῖ οὔ δοσοιηί οὗ [ϑοοῦ ; ἔοι πε σιιαγάΐαδηῃ οἵ σοῦ ἰ5 σύεαΐ δπᾶ ρονεγίῃ! 
18 4η6] Ποποιιτοή, ἀπα ργαϊϑεά πιούε ἔμδη {πε σιαγαΐδη οἵ Εϑαι. Απᾶ Κεῦεςοσα βεπΐ απ τα] ]εα Ἐβαι, 

Δ Πα ἢς σαπηε ἴο ἤετ, αηα 5Π6 βαϊὰ ππίο ἢϊπὶ: “1 ανε ἃ ρει τοη, πιν 5οῇ, ἴο πιαῖκε πηΐο ἴπεε, απα ἀο 
19 ἴποι! ρΥοπηϊ56 ἴο ὁ 1ΐ, τὴν βοὴ. Απαᾶ ἢε βαἰά : “1 ψ1}}] ἀο δνευψνιίηρ [Πδξ ἔποι βαγεϑί τιπΐο της, δηά 
201 νν}}] ποΐῖ τείπιβε ἴῃν ρειτοη. ΑΠπά 5Πε6 5814 τπιηΐο ΠΙπΊ: “1 δϑκ νοι {Πδΐ {ΠῸ ἄδν 1 αἴε, ποῖ νη] τα Κα 

Γῆ ἴῃ δηᾶ ιν ΠΊΘ πεδὺ ϑδύδῃ, ἴῃν [δι ῃετ᾽β πιοίπει, απ {Πα ποῖ πα ἴαοοῦ νν1}1] ἰονε βαοῇ οἰπεγ, 
Δη4 {παῖ πεῖ ΠαΥ νν1}} ἀδϑῖγα ἐνὶ] αραϊηϑί {πῈῸ οἴμαγ, Βαϊ πλαίιια] ἰονε οηἱν, δηα (50) γε νν1}} ργοβρεί, ΠΥ 
50η5, Δηα ΡῈ Ποποιιγϑα ἴῃ {πε πιαϑὲ οὗ {πΠῸ ἰἸαπά, δηα πὸ δπατην νν1}}] γα]οῖςα ονεῦ νοιῖι, απα γε ψ1}} ΡῈ 

21 ἃ Ὀ]αβϑίησ δηα ἃ ΠΊεῦον ἴῃ {πΠ6 ἐνεβ οὗ 411] ἴποβϑε {πδξ ἰονε νου. ΑἈπᾶ ἢξε ϑαϊα : “1 νν}}} ἀο 411 {ῃαΐ 
ἴμοιι Παβὶ το] πΊ6, δηα 1 5141} θατν ἴδε οἡ {πε ἂν ἴποι ἀϊεϑὲ πθαι ϑαίδῃ, τὴν ἰδίου 5. ποῖ ΠΥ, ἃ5 

22 ἴποι! Παβί ἀθϑίγεα ἐμαὶ πεῖ θοηα5 την ὈῈ πδαι ἢν θοημεβ. ἊΑπα Ϊδοοθ, πὴν Ὀγοίπεσ, α͵50, 1 5141] Ιονε 
ΑΌονε 411 Πεβῇ ; ίογ 1 πᾶνε ποΐ 4 Ὀτγοίμου ἴῃ 411 {πε δαγίῃ θα Πἰπὶ οἷν : δπα 1Π15 15 ΠῸ σύεαΐ πηεγὶξ ἴὺῦ 
τὴς 11 Ιονε Πΐπὶ; ἰοῦ ἢδ 15 τὴν Ὀγοίμογ, ἀπά ννε ννεῦε δοινῃ ἰορείμογ ἴῃ τ ν θοάν, δπα ἰορσείῃοῦ σαπηα 

23 ΜῈ ἰογτἢ ἔγοτη [Πν τνοπλρ, δηα 1Γ1 ἀο ποΐ ἰονε γὴν Ὀγοίΐμει, ννοπι 514}11 Ιονεῦὺ Απα 1, πηνϑεῖ, μεσ 
{πες ἴο ἐχποτὶ [θοῦ σοποογηΐηρ πε ἀπά σοποοιπίηρ' ΠῚΡ 50η58, ἴοΓ 1 Κπον ἐπαξ ες νν}}} ἀβϑαυγεαϊν ΡῈ ᾿ 
Κίησ ονεῦ ΠΊ6 δη4 πΠῚν 501η8, ἴοΥ οἡ ἰῃς ἦδν τὴν [αἴθ Ὀ]6βθεα πὶ Πα πιδάς τη {πε ΠΙρμεγ Δηα τὴς 

24 1ῃ6 Ιονγεῖ. ᾿Ἀπᾶ 1 ϑνεασ πηΐο {πες {πὲ 1 5}4}} ἰονε ἢἰπὶ, αἀπα ποὶ ἄδϑίγε εν] ασαϊηϑδέ Πἰπὶ 411 {ΠῈ 
25 ἀδαγϑ οἵ τὴν [ἰῸὸὶ θὰ σοοά οἷν. Απάᾶ πε ϑνναίε τπίο Ποὺ τεραγαϊηρ 411 {Π158 πιαϊίεσ. Απᾶ 516 

οΔ]]6α [ΙᾶοοὸΡ Ρείονε {ῃς εν οἵ ἔϑαι, δῃά σανε Πἰπὶ σοτηπηβηάπηθηξ δοοογάϊπρ ἴο {Π6 ννογ 5 ννῃίο ἢ 
26 5η6 Παά βροίκεη ἰο Εβαι. Απάᾶ Πα ϑαϊά: “1 5411] ἀο τῆν ρίβαβιιγε ; Βε]ίεσνε πῆρ {παΐ πὸ εν] ψ1}} 

ΡΓοσβεα ἤΠῸΠῚ ΠΊ6 Οὐ ΠῚ] ΠῚΚ 50η5 ἀραϊηβί Εβδιι, δηὰ 1 5411] ῬςῈ ἢγϑξ ἰὴ παιρηΐξ βᾶνε ἰπ ἴον οπΐν. 
27 Απά ἴδον εαἰ δπά ἀγδηκ, 5η6 δπα Ποὺ 50η5 {Παΐ πίρῇῃέξ, ἀπά 516 αἱςά, ἔῆγες 0116 65. ἀπ οης ννεεῖκ δπὰ 

ΟΠΘ γϑαγῦ οἷά, οἡ {παῖ ηἰσῃΐϊ, ἀηα ΠΕῸ ἴννο βοηβ, Εϑδαι δηα ἴαςοῦ, Ὀυγίθα Παγ ἴῃ ἴῃς ἀουῦ]α σαν πϑδῦ 
ϑδγϑῇ, {πεῖν ἐ  Π τ᾿ 5 πηοίμοσ. 

9. Ἀαίεσγεα το Ὀγ ὅν ηςε]]. 1. 202. 
13. [πᾶ {πΠετε.. .]. Α αἰ τορτάρῆγ. 
16. [ἔοτ πε .. .]. Α ρ]οβϑ ἔτοιη χχχνὶ. 9. 
17. συαγάϊδη οἵ ]ᾳοοῦ. Ἐδι]]εϑί σϑίδσθηοα ἴο Ὀ6] 16 Γ ἴῃ συδγάϊδη Δηρ6]5; οἱ. Μίαϊι. χνη]. το; Αοίβ Χίϊ. 15; 

Ἡδρτενν 1,14. ἘΔουβμαῖπ), ον ἔλ6 ἠ7οσοίαλ, Ἰὶ. 752, 

66 
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Ἴρααο σίσες ΟἰγδοοηΣ 10 Δ] δοηδ ὧδ ο “ὲς δηγίαί: ἐχήογίς ἐδδης ἐο ἰοτθ οηο αηοΐλεν απο πμαξος λοι 
2ηιῤγεσαίε εἶδε Ἴγη {2072 ο7ὲ “1172 τοῦτο 77|721765 Δς ὀγοίλογ, τ τὰ. ἤήυϊακς Ζὲς 2οτδοσοίοηι, σϊυϊγρ {116 
ἐγ 95:67. ῥογέϊοτι 10 “ αεοῦ, αγιεἶ αἴθς, 12--τ8. Πιοαῖ αἴ265: γασοῦ᾽ » σογιδ φοηδ {0 εογη7ογέ  ΐγη, 51. 4. 

96 τ Απάίπ [Π6 5: ΧΙ γεαγ οἵ 1ῃ15 νγθεῖκκ [ϑᾶδς σδ]] 6 Πἰ85 ἔννο 5οη8, ἔϑαιι ἀπά [ϑςοῦ, δηὰ ἘΠῸν οαπΊα ἴο 2162 Δλ.Ν. 
Ὠΐπη, ἀπ Πα βαἱα ππίο {ῃεπὶ: “Μν 58οῃ5, 1 8π| σοίπρ' [ῃ6 ννᾶν οἵ τὴν ἰδίμεῖβ, ἴο {πε εἴοῦπαὶ Ποιιθα 

2 ΠΕΓΕ τὴν [δίμειβ ἀύε. Δ εγοίογε θυγν πη πθαὺ ΑΡΎαἤ πὶ τὴν (λίΠευ, ἴῃ [ῃς ἄοιθ]ε οανε ἴῃ ἐπε Πο]ά 
οἵ ΕρΡδζήοη {π6 ἩΠΐΕ, νοῦς ΑΡυ απ Ρυγοπαβεα ἃ Βαρυ]οῆτα το θυγν ἰπ; ἱπ {πῸ βεραὶςῆγε ὑνῃῖ ἢ 

41 ἀϊρρεα ἴογ πηνϑβε], (Πεγα θαγν πηθ. Απα {Πἰ5 1 σοτηπηδηά γοιῖι, ΠΥ 50η5, {παΐ γε ῥγαςίίβε τἱσμίθοιισ- 
Π655 ΔπΠ4 πργσῃίπεβϑ οἡ {πε βιίῃ, 50 {παΐ της Τιογὰ πηᾶν Ὀτίπσ ἀροη γοιῖι 811 ἐπαΐ {πὸ 1 οτὰ οαἱά ἐπί 

4 μα ννου]ὰ ἀο ἴο ΑΡγαῃαπη δηα ἴο 5 βεε. ἊΑπαᾶ ἴονε οπε δποίῃο, ΠΥ 505, γοι ὈγοίΠοι5 ἃς ἃ ΠΊΔΠ 
ΜηΟ ἰοναβ ἢϊ5 οννῇ 5011, δηα θεῖ ββοῇ βθεῖὶς ἴῃ ννπαΐῖ Πα πλὰν Ῥεπεῆς Π5 Ῥγοίῃοσ, ἀπά ας τοσείμεῦ οα 

5 1Π6 δδγίῃ ; δηά ἰδεῖ ποτ ἴονε βαρ οἴπεῦ 85 {Ποῖγ ουνῃ 5015. Απα σοποοίπίηρ {πε πιαϑέίοη οὐ ἰ40]5, 
1 σοτηπηδηα δηα ᾿Δαἀπηοη 50 ψοῖι ἴο γϑ]θοῖ {Ππθπὶ πα Παῖς {Π6πΠΊ, απ ἴονα {παπὶ ποῖ ; ἴογ {πεν ἀγα ΠῚ] 

6 οἵ ἀεςερίίοη ἴον τΠοβε {παΐ ννουϑῃΐρ Ππαπὶ ἀπα ἔου ἔποβε παξ ον ἄοννῃ ἴο ἔπεπη. Ἐ θη πΊΡθοι γα, τὴν 
50η5, {πε Τογά ἀοά οἵ ΑΡτΑΠαπῚ νου [δίμαῦ, δηα μονν 1 ἴοο ννουϑῃηϊρρεά Ηΐπὶ απα βεύνεα Η]πὶ ἴῃ 
τσ θοισηθϑδ5 αης τη ἴον, ἐμαὶ Ης πιῖσῃξ τπλ] ἘΠ ΠΡῚν νοι δηα ᾿πούεαβα γοιΓ 5664 845 {Π6 βίαιβ οἵ ἤδανϑῃ 
ἴῃ πλα! ἰπάς, ΔΠα αϑία Ὁ Π15} γοῖι οα ἴῃς θαυ 45 {Π6 ρ᾽απε οἵ τἱρῃίεοιιβηθϑβ ὑνῃ]οἢ νυν 1} ποῖ θα τοοΐϊεα 
οἷ ππηΐο 411] [Π6 σεπεγδίϊοηβ ἴοὺγ ενεῦ. ἊΑπά πονν 1 5141] τηαῖκε γοι ϑνεαῦ ἃ σγεαίΐ οδίῃ----ἰοῦγ {πεῖα 5 
ΠΟ οδἵἢ ννῇ! ἢ 15 σγεαΐεσ [ῃδηῃ τ Ὀν ἴῃ πᾶπλε ο]ογίοιιβ δηα Ποηοιιεα πη στεαΐ δηά βρ]επάια δηά 
ννοπογἤι] δηα τσ ν, νν!οἢ ογθαϊεα {Π6 πδανθηβ δηα {πε δαυ ἢ ἀπά 41} [Πίηρ5 ἰορσείποει---Παΐ γα νν1}} 

ὃ ἔοαν Ηἰπὶ δπα ννουβῆρ ΗΙπι. Απαᾶ {παΐ βαςοῇ νν1}] ἰΙονε ἢϊ5. Ὀγοΐπογ νν τ δἰεοίίοη δπα τὶρῃίεοιιβηθϑ95, 
Δηα [Πδὲ παιΈ ποι νν1}} ἀδϑίγα αν} ἀραϊηϑὲ ἢ15 Ὀγοΐπον ἔτοπΊ Παηςείοι ἢ ἴοσγ ἐνογ 411} ἴῃ ἀδγϑ οὗ γοιιγ ΠΠ|6, 

9.30 {πΠαΐ ψγε πᾶν ῬΎΌβρεῦ ἴῃ 41] γοῖιγ ἀβεάβ δπα ποῖ θεὲ ἀδββδίγονεα. ΑἈπὰ [1 εἰἴπεγ οἵ γοιι δνίϑεβ ον] 
ασαϊηβί ἢϊ5 Ὀγοΐπεγ, κηονν {Ππαΐ ἴγοστῃ Πεηςοοίογ ἢ ανεύγοπα {Ππαΐ ἄενίβεϑ αν] ἀραϊηϑί 15 Ὀγοΐπαῦ 5Π4]] [4}} 
Ιηΐο ἢ15 παῃς, δης 514}1] θῈ τοοϊεά οιέ οἵ {πε απ οἵ ἴῃς ἱἰνίησ, ἀηα Π15 βεεα 5Π4}} θὲ ἀδϑίγου εἀ ἔγοπ 

10 ᾿ΠΕῸ ΘΙ πεανεη. Βιΐ οἡ {πε ἂν οἵ ἐπγρθα]!θησε ἀηα] Ἔχϑογαίίοη δηα πα !σπβίίοη ἀηα] δησεῦ, ΜΠ Παπηησ 
ἀενοιτίηρσ ἥτε ἂ5 Ης υτηΐ ϑοάομχῃ, 50 {{Π| πε υνῖβα νν}}} ΗΠ Ῥατη 5 ἰαπα δηα ἢῖ5 οἱΐν δπα 411 [Πδΐ 15 
ἢΐ5, ἀπ δ 5Π4}1] θὲ Ὀ]οίζίεα ουξ οὗ ῃς ῬοΟΚ οἵ {πε αἀἰδβοϊρ]ης οἵ {πε σμ] ἄτα οἵ πηθῃ, ἀπά ποῖ Ὀ6 
τεσογ6α ἴῃ τπΠ6 Ῥοοκ οὗ [Πἰς, ας ἴπ ἐπαΐ ννῖο 15 ἀρροϊηΐθα ἴο ἐδϑίγιοίίοη, ἀπ ἢς 5041} ἀδρατγί ἰηΐο 
εἴθγηδὶ Ἂχεογαίίοη ; 80 {πὲ {πεῖν σοπάδτηπδίίοη τᾶ Ὀς6 αἰννανϑ τεπαννεα ἴῃ Παΐα δηά ἴῃ Θχθογδίίοη 

τι 8η4 ἴῃ ψνγαίῃ δης ἴῃ ἐογπηεπὶ ἀπά ἴπ πα! ρσηδίοη ἀπά ἴῃ ρ᾽ασιιαβ Δη6 ἴῃ αἴβθαϑα ἴογ ενεῖ. 1 ϑαγ δηΐ 
[αϑε1ν ἴο γοιι, τὴν 850η5, δοσοάϊησ ἴοὸ {πε ἡπάρστηεπε ΟΠ 56.411 σοπὶα προῆ ἴΠ6 πηᾶπ ΠΟ 5 ῃ 65 ἴο 

12 ἰπ͵πτα ἢἴ5. Ὀγοίπει. ΧΑπα πε αἰν!εα ἃ11 ἢϊ5. ροβϑεβϑίοῃμβ θεΐνεεῃ {πς ἵννο οἡ {παΐ ἄν, απ 6 φᾶνε 
{ΠῸ Ιαυρεῦ ρογίίοη ἴο Πἰπι {παξ ννὰ5 {πε ἢυϑί-θογη, απ {πε τοννεῦ ἀπά 41] {παξ ννὰβ ρου [{, δηα 4] ἢδϊ 

13 ΑΡγΑΠΑπὶ ροβϑβεββοά δὲ {πε  ε1] οἵ ἰῇ δίῃ. ᾿Απά ἢε βαϊά: “ὙΠ15 ἰαύροῦ ρογίίοη [ νν1}} σῖνθ ἴο ἴπΠ6, τ 
14 Πιβίθονη. Απά Εδβαιι ϑαϊά, “1 μανε 5014 ἴο Ϊςοβρ ἀπά οίνβη τὴν Ὀἰγι τίσ ηΐ ἴο Τά ςοὉ ; ἴο Πίπι ἰεΐ 1 θὲ 
15 ϑίνεη, ἀηα 1 Πᾶνε ποΐ ἃ βίηρίο ννογά ἴο 58Υ τερδγαϊηρ [{, ἔου 1 [5 ῃἰ5.΄ Απα [βδδο βαϊά, ᾿Μαᾶν ἃ δ] ββϑβίπρ 

ταδί ΠΡΟΙ ΥΟΙΙ, ΤΥ 505, 84Π6 Ἰροη γι 5ε θα {15 ἀν, ἴοσ γε βᾶνε σίνεη π|6 γαϑῖ, ἀη 4 τὴν Πϑαγί 15 ποῖ 
τό Ραϊπεα σοποεγηίηρ ἐπε Ὀἰγι τσ ῃς, ᾿εσὲ ποι 5ῃοι ἀθϑὲ νου νυ ]οκεάπεββ οα δοοουπηΐ οὗ 1. Μααν ἴῃ8 

17 Μοβί ΗἸρῃ (οὐ [655 {πε τηδη [παΐ ννουκοῖῃ τἱρεοιβη 655, Πἰπὶ απα ἢΐ5 5εθά ἴογ Ἄνετ. ΓΔΑ πά πε επαεὰ 

οοπηηδ Πα ἰπρ' ἘΠπῈπὶ ἀηα Ὀ]οβϑίπο ἔΠπθπι, ἀπ {πὸν εδὲ ἀπά ἀγαηὶς ἰορείμογ θείογε Πίπυ; ἀπ μος τγε]οϊςθα 

Βεοαιιβθα ἔπεα ννὰ5 οπε τηϊπα Ὀεΐνεεη {Π6πΊ, ἀπ {πον ννοηΐ (ογί ἢ ἔγοπὶ Πἰπὶ ἀπ τοϑίςα {Παΐ ἠἂγν Δηὦ 
18 5Ϊερί. Απά 5886 5]ερί οῃ Πῖβ θεά {παξ ἀδν τε]οϊοίηρ ; ἀη4 Πα 5ἱερέ {με εἴβυπαὶ 5166 Ρρ, ἂπὰ αἰθεὰ ὁπ 

Βυπάγεά δπά εἰρῃϊν γεαῖβ οἱ. Ηδε ςοπηρ]εϊεα {ννεηίγτῆνε ννεοῖκβ ἀπ ἤνα γεϑαγβ; 8π4 ἢΐ5 ἔννο 505 

το Εϑαιι πα ϑοοῦ Βυτίεά Πἰπι. Απάᾶ ἔϑδαι ννεηῖ ἴο {πε ἰΙαπὰ οἵ Εάοπῇ, ἴο {πε πηοιηΐαίη5. οἵ 5εῖγ, δηὰ 

20 ἄννεὶς ἴπεγα. Απά 7ϑοοῦ ἄννεῖξ ἴῃ ἘΠῸ πιοιιηΐϊαίης οὗ Η ερτγοη, ἴῃ {Π6 ἕοννεῦ οἵ 1Π6 ἰαῃηά οὗ [Πς 5ο]ουγπίηρ5 

. οὗἹ Ηΐ5 ΤΔ18εγ ΑΡγαπαπη, απ με ννουβῃρραα {πε Τογά ΜΠ 411 Πἰ5 μεατγί δη4 δοςογάϊίηρ' ἴο 1Π6 νί510]6 

21 ΠοΠηΠΔΠ45 δοςογάϊηρ 45 Ηδ δά αἰνί4εα τπε ἀαγ8 οἵ Πῖβ βεπογαίίοηπβ. Απὰ 1,68} 5 να αἴθ ἴῃ 2167 ν.Μ. 

1Π6 ἐουγ ἢ γεαγ οἵ ἐμε βεοοπὰ ννεεὶς οὔ με ἐογίν- ἢ 7001166, ἀπά με Ῥυτίεα Ποῦ ἴπ π6 ἀοιθ]6Ὲ σαν 

ΧΧΧΌΥΙ. 1. δἴεγῃδὶ μοιιβα: οἵ. Εςο]65. ΧΙ]. 5. 
6. ποῦν -- βαρα ετλθη6α ἔου θλξ6, " αἴϊθὺ [15 ᾿. ἶ 
1ο. τυτριίεποα πᾶ Ἔχεογαίίοη απᾶ ἱπάϊρπαίίϊοη πα δηρβοσ: οἷ, 1 Επη. ΧΧΧΙΣ. 2. 
13. βῖνα (᾿ὄπ1)6) ἴον “τλακε στεαῖ" (᾽ α' 62). - ( ᾿ ὑπ Όν. ; , 

τὸ, Νίοξε ΗἸρβῊ αοᾶ : ἐνεπίγ-ῆνα {ἰπ|65 ἴπ [ἷ5 ὈοοΚ, τἰσίεθη ἴῃ Π 8η16], ἔοτεγ -εἰσ π {1η165 ἴῃ 511.) ὈνΘηΐγ-οΠ6 ἴῃ Ῥ55. ἢ 
Ὠΐηα {ἰπη65 ἴπ Ν.Τ', [ἢγαα {ἰπι68 ἴῃ ΤΟΡΪΊ, ποῖ δἵ 411 ἰπ Ρ55.- ϑοϊοπιοη, πη6 {Ππ|65 ἴπ 1 ΕΠ. χοὶ-οἶν, 51Χ {{π|65 ἴῃ 6βι. 1.ον], 

ὑνεπίγ-[Ὦγεα {1π|65 ἴῃ Αροο. Βαζ., ἰτεααθηΐ ἴῃ 4 ΕΖτα, νος ἴῃ Α 55. Μοϑβ., ἰοῦ {ΠΠ165 101 Επ. ΧΧΧΝΊΙΧχ, Ομο6 ἴῃ [πάϊῖῃ, 

- τνῖςα ἴῃ Ῥεπίδίθαςοε οὐδε δ. χὶν, απ οὨ]ν οποα ἴῃ ἴπΠῈ ργορῃείβ. [τ ννὰ5 ῃϊοβῖ 864 ἰῇ ΘΔΥΥ Ρατὶ οὗ ΔΙδοσαθεαῃ 

56, [ΠουΡἢ τὰσα ἴῃ 1 Ἐπ. ᾿ἰ-χχχνὶ, ἰχχιτχς δηα ἀρϑεηΐ οτη 1 Δίαςο. 
1δ. ((. ἀεη. χχχν. 29. 
20. Βεπογαίίοηβ. 80 [.Ἃτ. ΕΠ. -α μδάαΖι σοτταρί ἴον Ζδτυϊα!)ς 
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ΤῈ ΒΟΟΘΚ ΟΕ ΤΟΒΙΕΕΕ ΘΙ θυ Ξ 9 Υ. 50 

22 πρδύ θθδθςοα ἢἰ5. πιοΐμοσ, ἴο {Πς ες οἵ {πΠῸ σύανε οἵ ϑαγδῇῃ, 15. [αἰ πεῖ 5 ᾿ποῖμοῦ. Απα 411] ΠεὺΓ 50Π5 
ἀη4 5. 50η5 σδῖηθ ἴο ΠΊΟΝΙ ΟνΟΥ 164 ἢ ΠῚ5 νντθ ἢ Πἰπη, ἀπ το οσοπιίοτί Πῖπὶ τεραγάϊηρ Ποτ, οσ Πα 

23 ννὰ5 ἰαπηθηζησ Ποῖ. ΕῸΓ ἢε ἰονεα Ποῖ οχοθδαϊησ)ν αἰΐογ ἈΔοΟΠΕὶ Πα ϑἰδίογ αἸ6α ; ἴον 58η6 νναὰ5 ρεχίεςϊξ 
Δη6] ἀρτρης ἴῃ 411 ΠΟΥ ννὰν8 δηα Ποποιιγοα [ᾶοοῦ, αηα 411] ἴῃ6 ἀανϑβ {Πδΐ 516 ᾿ϊνεα νυν] Πϊπὶ ἢς αἰά ποῖ 
Ποαῦ γοῦν πον πιοὰυΐῃ ἃ ΠαΥΘἢ ννογά, ἴου 506 ννὰβ σϑηῖθ. απ ρεδσδαῦ]α δηα πρτρῃϊ ἀπά Ποποῦγαθ!α. 

24 Λῃηάα Πα τοπηοΠΊ οΓδα 41} Ποῦ ἀοεαβ ννῃϊοἢ 5η6 Πδὰ ἄοπε ἀπγίηρ Πει ΠΠ{6, ἀηα Πε ἰαπιεηΐϊςα Ποῖ ἐχοςεεά- 
ἴησὶν ; ἴον Πα Ἰονεα Πεῖ ννἹἢ 41} Π5 Πδαγί δ ηα νυ 411 Πῖ5. 5011]. 

δαις σοι γεῤγοαε “Ἴηι 707 ἀτς σηιδογαγαίζογ το “αεοῦ, για] σογιδίγαϊ7: 1771 10 τὐαν τοῖέλ ἐλ ἀδείας 
07. 4.οοο 1;67 6714 7165 αραϊηοΐ 7 αςοῦ, τ--τη. αεσοῦ γεῤγοῦυες σαι, τό--κῇῦ. Ἔδαης γεῤίψ, ι8--.2.5. 

357 τ Απάοη πα ἄαν {πΠαΐ ἴβαδς {πῸ [Δἴ Ποὺ οὗ ΄δοοῦ δπὰ ἔϑαι αἰθά, {πΠῸ 5οη5 οἵ Ἐϑαι πεαγά {παὶ [ϑαᾶς 
2 δά σίνοη {πε ροιτίοη οἵ {Πς οἱ οι ἴο ἢΙ5. γουηροι 50 σοῦ δηα {παν ννεῦα νευῪ Δηρτγ. Απά {πον 
βίτονε υν ἢ {Πεῖγ (Δ Πον, βανίηρ : “ΝῊ Πᾶ5 (ἢν [ἀποὺ ρίνεη ἴδοοῦ ἴδε ροχίίοη οὗ {πε εἰ ἀδι ἀπά ραϑϑεά 

5 ὀνεῖ ἴπΠ6ε6, ΑἸ ΠοῸρἢ ποῖ ατί {Π6 εἰ ήεσ απ ΄αοοῦ {Π6 νουηρεῦ δ᾽ Απα Πα 5] τπίο {πεπὶ “ Βεσδιιβε 
Ι 5ο]ά τὴν ΙΓ τσ το σοῦ [ου ἃ 5Π14}}] πΊ655 οἵ ἰ6πί115. ; απ οἡ ἴῃς ἄδν τὴν ἰδίπεγ βεπέ της ἴο πιπηΐ 
Δ Πα σαΐοῃ ἀπα Ὀτίηρ Πἰπὶ βοπγοίῃίηρσ {Πα Πα 5Που]α εαΐ πα Ό]655 πΊ6, μῈ σαπλε ννΠ ἢ σα]]6 ἀπ Ὀγουρῃί 

4 τὴν [αἴμεῦ ἰοοα αηὰ ἀτίηϊκ, απα τὴν ἰδίμεγ Ό]6β5εα ΠἰπῚ ἀπηα ρΡιυΐ πὲ πάθοι ΠῚ5 πδη. Απαᾶ πον οἵ 
(Δ Ποῦ Πᾶ5 σαιιβεα τι5 ἴο ϑυνεαι, Π16 δηα Ὠΐτη, [Πδΐ ννα 5411] ποῖ πηγαῖα α!]ν ἄδνίβα εν], εἰ μεσ ἀσαϊηϑέ ἢ 5 
ΒτιοίΠει, ἀπηα {Παΐ ννα 504] σοπίϊηιϊια, ἰη ἰονε ἀπ ἴῃ ρεᾶοα οδοῇ νυν] ἢΠ15 Ὀγοΐμογ πα ποΐ τα ΚΕ Οἷα" νναν 8 

5 σοτγπρί. Απὰά {πεν βαϊά πηΐο Πίπι, “ε 5141} ποῖ πεαιίκεη τηΐο ἴπεε ἴο πιακε ρεδᾶοςε ν τ ἢ ΠϊΪπὶ ; ἴον 
Οἱ 5 γαηστῃ 15 στοαΐει [Π8η ἢ15 βίγεησΊῃ, ἀηα] να α΄Ὲ ΠΊΟΥΕ Ροννεῦία]! μη ἢ; ννε 5Π4}1] σὸ ἀσαϊηϑί 
Πἰπὶ ἃ η4 5αν ΠΙΠΊ, απ ἀδβίγουν Πίπη ἀπά Πἰβ βοθβ. Απά [{{τΠοιῖῖ νυ ποΐῖ σὸ ψΊΠ τ15, ννα 5141] ἀο Παυτγί 

6 ἴο {πε6 αἷἶθϑο. Απᾶ πονν ἤεαύκεη ὑπο τι: [,εἰ ιι8 βεηά ἴο Ατἴδπὶ δπα μι Πϑιῖα απ Μοῦ απὰ 
Απιπῖοη, απ ἶδὲ τ5 σἤοοβα [ου οἵιγβοῖνεϑ σΠοβεη πΊεη ΨΜΠ0 δ᾽Ὲ ἀγάδηΐ ἴου. θϑιΈ]6, ἀπά δῖ 5 σὸ ἀρσαϊηϑί 
Πίπὶ πα 4ο Ὀζί] νυν ἢ Πίπι. απα ἰεξ τι οχιεγπηϊηδία ἢϊπῚ ΠῸΠπῚ ἴῃς δαυῖῃ Ὀείογε ἢς στοννβ βίγοησ. 

7 Δῃά {πεῖν δΈΠοι ϑα! αὶ πηΐο {Πεπ|, “100 ποΐ ρὸ δηά 4ὁ ποῖ πηδῖκα ννὰῦ νν ἢ Πίπὶ ἰοϑὶ γα [4}1 θεΐογε ἢἰ πη}. 
8 Απα {πεν 5αϊ4 ππἴο ἢϊπΊ, “ ΤῊ 5 ἴοο, 15 εχδοίν ἵν πιοάδ οὗ δοίΐοῃ οπὶ ἢν γι ππ|Ὶ1] {Π15 ἄδν, ἀπ 
οἴμοι ατί ρυζεηρ τῃν πεοῖς τππάογ ἢ γοκε. δε 5141] ποῖ πεαύκεη ἴο {πΠ656 ννογά5.. ΑἈπα {πεν βεηΐ ἴο 
Αταπι, αηὰ το ᾿Αἀυτγᾶπῃ ἴο {πε [τΙοηα οἵ {πεῖν ἰαί πεῖ, απ {Ππὸν Πίγεα αἱοηρ ἢ {ΠεῈπὶ οης τπουβαπά 

τς τὸ Πρβίίηρ πηθη, σἤοβεη πηθη οἵ νγατ. “ἀπά ἴῃθσε σαπλα ἴο {πεπὶ ἔτοπὶ ΜοδΡ δηά ἔτοπιὶ {πες ομ!] ἄγε οὗ 
Δπιπιοῃ, ἴποβε πο ψνετε ΠΙγεα, οπε ἐποιιϑαπα σμόβεη πε, απ γοπὶ ῬΠΠΠϑῖα, πα {Πποιβαπα σἤοβεη 
τηθῃ οὗ νναί, δηα ἔγοπὶ Εἀοπὶ δηα ἔγοτη {Πε Πογῖΐεϑ οης ἐποιβαπα σμοϑεη Πρπίηρ πηδῃ, δηα ἔγοπὶ ἴῃ 6 

ττ ΚἼΊΓ{πὶ τηϊρῖν πηεη οὗ ννασ. ἊΑηὰᾷ {πΠὸν βαιά πηΐο {πεῖν [δι Πεῦ: “ὦ [Οτ ἢ νυ ἘΠ 6 πὶ πὰ ἰεδα {ΠεπΠ|, 
12 Οἶ5ε ννε 541] 5]αν πες. Απά ἢε ννὰ8 Π|1εα ψν τ νυγδίῃ δηα ᾿παϊσηδίίοη οἡ βοείησ [παῖ 15. 50Π5 ψγεσῈ 

[οτοῖηρ ΠῚ ἴο σῸ Ρείοτε ({Πετη) ἴο ἰδ {Ππεπὶ ἀσαϊηϑδί ΄αοοῦ 15 Ὀγοίμεσ. Βιῖΐ αἰζεγννασα ἢς γε πΊεπι- 
13 ὈοΓΕά 41] {ΠῈ ἐν1] ννῃϊοἢ ἰὰν πίάάδη ἴῃ 15 πεαγί ἀσαϊηϑδί [ϑοοὺ ΠΙ5 Ὀτγοίπεῦ: ἀπα 6 γαππειη θεγεα ποῖ 

τῆ6 οδίἢ υνῃϊοῃ πὸ Παὰ ϑυνούῃ ἴο ἢ15 [αίμει δηα ἴο ἢἰβ τηοί ποῦ ἐμαὶ πα νοι] ἀἜνίϑε πο ἐν] 411] ἢἰ5 ἀἂν8 
14. ἀραϊηβί [σοῦ Πῖ5 Ὀγοῖΐπευ. ᾿Απαᾶ πον Πϑίαπαϊησ 411 [Π15, Ι͂αοοῦ Κηανν ποΐ παΐ παν ννεῦα σοπηηρσ 

ἀϑαϊηϑβ ΠΙπὶ ἴο Ὀδίί]6, πα] ΠῈ ννὰβ8 πιοιγηΐηρ ον 1, Ἐδῇ, 15. νη, ππῈ1} {παν ἀρΡΡργοδομεά ναῦν Πποδγ ἴο {Πα 
15 ἴοννεσ ψ ΙΓ ἔοιγ Πποιιβα πα νναυυῖοῖβ Δπα σποβεη πιθη οὗ νναῖ. ΑΔπάᾶ {πε πηξεῃ οἱ Ηδρήοῃ ϑεπέ ἴο ἢἰπῚ 

βανησ, “ΒΕΠοΙα [ἢν Ὀτοί Ποῖ ἢα5 σοπῆα αραϊηϑὶ ἔπεα, το ἢσῇῃΐ {Πες, ἡ] ἔοι [Πποιιβαπα σίγί νυ ἢ {ΠῸ ϑυνοσά, 
Δ Π4 {πεν σαΥΓν 5Π16145 δηα ννεαροηβ᾽ ; ίογ ὑῃεν Ἰονεά δοοῦ πηογὰ ἔμαῃ Ἐδβαὰ. 50 πον το] Πῖπὶ; [οΥ 

τ6 [Δοο ννᾶ8 ἃ πιοῖ ΠΠὈ6γ8] απ α πηθύοῖ Πι]}] τηδη ἐπα Εβαι. Βαϊ αοοῦ ἡνου]α ποΐ Ῥα]ανα ππ|1] {Πα ν σα πΊα 
17 νεγν Πεαγ ἴο {πε ἴοννει. Απα ἢε οἱοβεά {πε σαΐεϑβ οἵ {πε ἴοννεῖ ; ἀπαᾶ Πε βῖοοά οἡ {πε ας ]επηεπίβ δπὰ 

5Ρ4Κε ἴο δῖ5 Ὀγοίῃμογ Εϑαι απά ϑαϊά, " ΝΟΡΪΘ 15 ἐπε σογηΐζογί νν μοσγεντῃ {ποι μαϑὲ σοπλα ἴο σογηΐοτί πΊ6 
ἴον πιν ννἱΐα νῆο Πᾶ5 αἴθε, [5 1π15 ἴῃς. οαἵῃ {παΐ ποι ἀϊἀϑὲ σννθαγ ἴο τῃν ἰδίου δμα ἀραΐϊπ ἴο τῆν 
τηοΐμογ Ὀείογε ἔμεν ἀϊεα ἢ ὙΠοιι Παϑὲ Ὀγόκεη {Π6 οαίῃ, αηα οὐ {πε πχοπηεηΐ παῖ {ποι αἀἸἀ5ῖ ϑννεαῦ ἴο 

18 ἴῃν ἰφίπεῖ νναϑὲ ποι σοπάδπηπθα. Απά ἰπεη Εδβδι δηβινεγεα δηά βαϊά ππίο ἢΐπι, ἡ ΝΕ Ποσγ τπς οἢ1]- 
ἄγεη οὗ πιβῆ ποὺ ἴῃς θεαβίβ οἵ {πε ξαγῖῃ πᾶνε δὴν οδίῃ οἵ γἰσῃζεοιιβηαββ νυν ἢ ἴῃ συνεαγίηρ πεν ἤανα 
ΒυνΟΥη (4 οατῃ να]14) ἴον νεῖ; θυΐ ὄἌνεῖν ἦαν {πεν ἀδνίϑα αν] ομς ἀραϊηδὲ ἀποίπει, απ ἤονν εδοῇ 

19 ΠΊΔΥ 514 Ὁ Πΐ5 δάνογθαγν δπᾶ ἴοα. Απά {ποῖ ἀοβὲ μαΐε πῆς δηα τὴν οὨ] ἄγε (ογ ανεῦ. ἈΑπά ἴμεγε 15 
20 Π0 οὈϑβογνίηρσ {ΠῸ τἴε οἵ τοι πευποοά νἢ {πεῸ. Ηφαῖ {Ππ6ϑς ννογ 5 νυν ]ο ἢ 1 ἄςοϊατγα τπίο {Π6ς6, 

ΧΧΧΨΠ, Νναῖβ οἵ Ϊασοὸρ δηά Ἐξαι. (ἱ,. Τεϑί. [ὰἀδῃ ἰχ ; [αἰκαὶ ΘΠ Ἰπηθοηὶ 1. 132 ; (το ΪΟΙ65 οὗἉ [ϑγατηθαὶ 80--7. 
Τἁ τίου ἴννοὸ δάδρί {πὸ Ἰεβεπά το [Π6 Ηοτγοάϊδῃ βἰτπδιίοη, ἀπά ταση Αάοτα ἰηῖο ἡ Ατοάϊη  (ΞΞ- Ἡδτοάϊοη). [|Ὡ5Πᾶτ 1ϊ, 1236-8 
αὐἀδρίβ 1 {ὙΠ 6Γ.Ψ 

1-12. ΠΊθΠεΥ5 ἔτοπὴ Ιαΐου δοσοιηΐβ 'η ρας ΠΡ’ ποτα οὗ {Ππ6 Ὀ]α πα οἡ ἴΠῸ 5οὴ5 οὗ Εβαυ. (ἢ, (ῃτοη. [γα ἢ Π16 6] χχχν]]. Ἱ. 
5. Ηἰπὶ δηᾷ Πὶ5 ΞΟΠΒ: 50 [ Αἴ. “πὶ Πἰ5 ϑοηβ᾽ ὦ ; " ὶβ ϑοηβ᾽ ὁ ε΄. ' 

Ὡς ρ-1ο. Ἐπυπιογαῖεβ ΡΘΟΡΙῈ5. δοΐμδ!!ν 4]1Π|16 4 ἀραϊηδὶ [ὰὔδῃ ἀπάετ ἴπ6 Μδοσαρεθβ: Απιπιοπίιοϑ (1 Μᾶςο. ν. 6-8). 
ΡὨΠΙϑεΠ65 (οἴ. χχῖν. 28), ϑγγίδηβ (1 Μδος. ἵν. 29, 61), Εἀοπηῖῖθϑ (1 Μδςς. ν. 3, 65). 

« 
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ΠῚ ΒΟΘΙ ΟΕ ΤΟΒΙΓΕΕ ΞΘ 81: χο--38. 15 

ΤΠ{τπὲ Ροδῦ σῇ σἤδηρε 15 5ΚΙη δηα πηδῖϊζε 115 Ὀγίϑι] ες ἂ5 5ο[ ἂ5 ννοοὶ, 
Οὐ {{ΠῸ σᾶῃ οαιι88 Πογἢ5 ἴο βργοιξ [ουτἢ οὐ [15 Πεδά {πε 1ῃΠ6 Πογηϑ οἵ ἃ οἷασ οὔ οὕ δ 5Π66Ρ 
ΤΠεη ψ1]] 1 ορϑεῖνα {δε {16 οἵ Ὀγοϊ μευῃοοα νν ἢ ἔῃ 66. ᾿ ἰ 
ΤΑΠπα [πε Ὀγεδαβίβ βεραγαΐθα {Πα πΊβεῖϊνεϑβ ἔγογη {πεῖν πιοΐ μεσ, ίογ ἔποιι παϑὲ ποῖ Βθδη ἃ Βγοίπου ἴο τη6 7 

21 Απά {δε ψοῖνεβ πλαῖζα ρϑαοε ΜΊ {Π6 14 π|05 50 ἃ5 ποί ἴο ἄδνοιιγ οὔ ὁ {θη νίοίθηςο ᾿ 
Απάα 1 {πεῖν μεαιῖϑ ἀγα ἰονναγάβ {Πεπὶ [ου σοοά, , 
Τἤδη ἴπεγα 5}.4}1] θῈ ρεᾶςα ἰῇ πΊν πεαγί τονναγάϑ {πεα. 

22 Απα τ{{Πε Ἰίοη Ῥεσοπηεβ {Π6 [τΓΙΘηα οἵ {πε οχ δπα τηδῖίζε5 ρεᾶςα νυ Πἰ πη. 
Απά 1{ΠδῈ 15 θουπά ὑπᾶεγ οἠς γόκα νυ] ἢ ΠΪπῈ δηα Ρ]ουρ 5 νυ Ἰ ἢ Πΐπη, 
ΤἬὭδη ψ1]] 1 πᾶ κα ρεαᾶςα νψ ἢ {ΠεΕ6. 

22 Απᾶ Ψῇβδη {ΠεῸ τάνεη ὈεσοπΊΕ5 ᾿νε 45 {ἢ τᾶζᾶ, 
ΤΠεη Καπον ἐπα 1 Πανε ἰονεα {πες 
Απα 5}41}] παῖζε ρεᾶςε ν τ {Πεε. 
Τῇοι 5ῃα]ς ὃς τοοϊδά ουΐ, 
Απα τῆν 505 5Π4]}] θεὲ τοοϊε οι, 
Απά ποτε 5141} θῈ πὸ ρεᾶςε ογ {πΠεα.᾿ 

24 ΔΑπα ψνῇεη Ϊδοοὺ ὅ88νν 1ῃδί ἢξθ ννὰβ (50) εν!]ν ἀἰβροβεα ἰονγαγάβ. πὶ ὑν ἢ 5 Πεατί, απὰ ν ἢ 
411 ΠΙ5. 5011} 85 ἴο δ]αν ΠἰπΊ, αηα 1παΐ μῈ Παά΄ σοπης ϑργίηρίηρ {κα {πΠῸ ψ]α ῬοδΥ ννῃΐϊοἢ ςοπηε5 ἸΡΟη 

25. {Π6 ϑρεαῦ ἐπαΐ ρίειοεϑ δῃα ΚΙ115 1ἴ, ἀηα ΤῈ οο1}15 ποῖ ἔγοιῃ 1 ; ἐῆεη ἢδ 5Ρ64Κα ἴο ἢϊ5 ον αηὰ ἴο ἢϊ5 
βεύνδηΐβ {Πδΐ παν 5Πῃοι]α αἰΐδοκ Πϊπλ ἀηα 41] Π]5 σογηρδηίοῃδ. 

[αν δοίτυεον “αεοῦ «τια δαμ. ἤϑ)εαΐλ ὁ ἔξαιε αγιαἱ ουεγέλγοτυ ὁ “ϊς ἤόγεθσ, τ το. Ζ ἄονε γοαάμεφε 
20 σαγυ λίνα " 111] 1115 ἀαγ᾽, τι--ι4. Αὔησς οΥ Εαρηη, τ15-.-24. ((Ε ἀεη. χχχνὶ. 21-- 9.) 

81 Απά δἤει {παΐ [υἀδ} 5ραῖκε ἴο [8ςο}, Πῖ5 (βίμοι, απ βαιά τηΐο Πΐπὶ : “ Βεπά τῆν θονν, [Δί Πεγ, ἀπά 
564 [οὐ ἢ τῆν ἀτίοννβ δηα οαϑί ἄοννῃ {πΠῸ δάϊνειϑδαιν δηΠ6] σαν [ΠῈ δπαπν ; 8δηα πιαγϑὲ ποι Πᾶνε {ΠῸ 
Ροννειῖ, ἰοῦ ννὰ 51.411] ποΐ ϑαν ἴῇν Ὀγοίῃοσ, ἔοσ ἢε 15 βίιςῃ δ5 ἴποιι, απ Πα 15 {Κα {πεὲ : 168 τ ρίνα Ηἰπὶ 

2 (115) πΠοπουγ ὙΠαεη ᾶοοῦ Ὀεηΐ ἢῖ5 θονν πα βεηΐ ἑοσίῃ [Π6 ὐίον δηά βίγιοῖκ ἔϑαιι, μα Ὀγοῖπεῦ (θη 
3 815 τσῃς Ὀγθαϑί) δη6 5]ενν ΠΪπ|. ΑΑπα ἀσαίηῃ ἢς βεηξ [οσίῃ δὴ ύγονν δηα βίγιοὶς ᾿Αἀόγδη {πὸ Αταγηδεδῃ, 
4 οη {πε ἰδεῖς Ὀτεαβί, απὰ ἄγονα ἢἰπὶ δοκνναγα δηα 5]ενν πη. Απά {ἢδη ννεηΐ [ογίἢ {ΠῸ βοηβ οἵ [δςοῦ, 
5 ἴμεν δηάδ {πΠεῖγ βεινδηΐβ, αἰντάϊηρ {Παγηβεϊνεϑ ΠΟ σοτηρδηΐεθ οἡ {ΠῈ ἴοιιγ 1465 οἵ {πῈ ἴοννεσ. Ἀπάὰ 

 ] 64} ννεηίΐ ἰογίῃ τ᾿ ἰγοηΐ, απα ΝΑρἢΐΑ]1 δηὰ (δα ΜΙ] Πἰπὶ ἀπα ἢν βεγναηίβ νυν πὶ οἡ {ΠῸ βουτῃ 
5146 οἵ {πε ἰοννεῖ, δηα] {παν 5]ανν 41} {παν ἰοιπα Ὀείοσε {Πεπὶ, ἀηα ποΐ οπα ἱπάϊν! 4] οὗ με πὶ εϑοαρεά. 

6 Απά [ἐνὶ ἀπ )8ῃ απ Αϑῆεγ ννεπΐ ἰουίῃ οἡ {πε βαϑὲ δ4ε οἵ {πῈ οννε, αηα ἢν (πιεη) νν ἢ ἘΠΕ ΠῚ, 
7 8Π4 πεν 5ἰαν {πΠ6 Πρῃεηρ πιεη οἵ ΜοδΡ ἀπ Απηποπθ. Απα ἀξυρεη δηα 5βδομαῦ ἀηα Ζεριίοη ννεηΐ 
ἰοσγί ἢ οἡ {Π6 πογίῃ 5ἰάς οἵ {πε ἴοννει, ἀπ Πν πιθη νυ 1Παπ|, ἀηα {παν δεν {πε Πρῃίζίηρ πηεη οἵ {πε 

8 ῬῃΠΙβεηεθ. ἈΑπά ϑίπηεοη δηα Βεη)απληη δηα Εποςῇ, ἐεαθεη᾽ 5 θοῇ, ννεηΐ ἰοσἢ οἡ {πε νγεβὲ 146 οἵ {πε 
ἰοννεῖ, αηα Πῆν (πιεη) ν ἢ Πεπὴ, αηα {Πᾶν 5ἷεν οἵ Εάοπὶ απά οἵ ἴῃς Ηογιΐαβ ἔουγ μυπατγεα πηεη, βίου 
ὙΨΔΥΓΙΟΥΘ ; 8η6] 5ἷ'χ πυπατγεά ἢδά, δπα ἴουν οἵ {με ϑοῆβ οἵ ἔϑαιι Πεὰ ν ἢ {ἢ δπὶ, απὰ ἰες ἐπεῖν ἰδίου 

9 ᾿γίηρ ϑἰαίη, ἃ5 ἢῈ πα [δ] εη οἡ {πες Π1]] νυν ΠΙ ἢ ἰ5 ἰπ ᾿Αἀὔγᾶπη. πα 1ῃ6 δοηβ οἵ [ϑοοὸῦ ρυγϑιεα αἰζογ 
{Πεπὶ ἴο ἴΠ6 πχουηίαϊηβ οἵ 5611. ΑἊΑπά ἴδοοὸρ θυγίεα ἢ15 Ῥγοίπεσ οἡ ἴῃς ἢ1]] νυ] ἢ 15 τη ᾿Ααὔγαπη, ἀπ 

το 6 τεϊγηεα ἴο ἢῖ5 ποῖβαθ. ἈΑπά {πε β8οη5 οἵ [άςοῦ ργεϑβεα Παγά προ {πε 5οη8 οἱ ἔϑδαι ἴῃ {πε πηουη- 
τι ἰαἰη5 οἵ ϑεῖγ, ἀπά Ῥοννεὰ {πεῖγ πθοῖκβ 50 [Παΐ ἔμεν θεσδπηε βεγνδηΐβ οἵ {ῃ6 5ϑοη5 οἵ Ϊδοοῦ. ᾿πᾶ πεν 
12 5εηΐ ἴο {πεῖν [αιΠεν (ἴο ἱπααῖγε) νυ πείμεσ Πα ν που] ἃ πηαῖζε ρθδοα ννἹ ἢ {Πεπὶ οἵ αν Πεπι. Απά ἰαςοορ 

86 ηΐ ψοτγα ἴο Πῖ5 5οη5 {παΐ {πδν 5ῃμου]α πηαϊζε ρεᾶςε, ἀπά {πεν πιδάδ ρεαᾶος ψ ἢ ἔπεπη, ἀπα ρἰαοςα τῃς 
13 γοκε οἵ ξεσνίπἀδε ἀροη {Ππεπὶ, 50 {πα ἔμεν ραϊα γραῖα ἴο [ᾶοορ 8πηα ἴο ἢΐ5 ϑοῃβ αἰννανβϑ. ᾿Δπά {πον 
14 ςοπίϊππ6α ἴο Ρδγ {τθυῖε ἴο [ᾷοοῦ ἀπε] {πε αν {παὶ Πα ννεπί ἄοννῃ ἱπίο Ερνρί. Απά {πε β5οηβ οἵ 

Ἑδοπὶ πᾶνε ποί σοί 4ευϊϊ οἵ {πε6 γοϊκε οἵ βεγνίεμα νυν ϊοἢ Ἐπ ἔννεῖνα 80η5 οἵ [δοὸρ ἢδά ἱπηροϑεά οη 
15 {Ππ6πὶ ππ|1] (Πἰ5 αν. Απά {π6βε δἵὰ πε Κίηρϑ {παΐ τεϊρπεα τη ΤΠ ἀοπ θεΐογε ἔπεα γεϊρηεα δὴν Κίηρ 

20. θΟΔΘΓ: Β5ΥΠῚΌΟΙ ἴοσ Ζαρηι ἴῃ 1 Επ. Ιχχχίχ. 12, 42, 49, 69. ((. Ρ5. ἰχχχ. 13. ΤΊ Οαϊ οἴ ΡΪαςε; Ροββίθ]γν αἰβὸ 
ςοτυρί ; τεδα δ,ΕΥ 19 ὦ (' ἴοσ Ἔνεσ ᾽) {μ656 ἔννο οἰδιιϑεβ ἴῃ γσενεῖϑβε οὐάβῦ δη4 βαθϑειταζα “ ϑίησθ᾽ [οΥ ὑ ἀπὰ 1ξ᾿ δηἃ “ ἐν ]η5᾽ 

[οΥ “Ὀτγεαϑβίϑβ ". 
23. τὰζᾶ: “ἃ ἴατρεὲ ψῃϊε Ὀἰγὰ {πᾶὶ εἴ ρταϑϑῃορρεῦβ᾽ ([5εῆθεῦρ, “γνεἤαγίς Ζ)αδίογιαγγ, Ρ. 48, εἴ. Δίαπάεδῃ 

Αἀδπ,- ΒΟΟΚ). 

ΧΧΧΝΊΠΙΙ. 1. 1εΐ υβ ρίνε μἰπὶ [ατ. ΕΤΗ. “ἢ τ᾽, 1.6. δα αῤέγια ἴον γαλαόό. ᾿ ! 

2-.3. ΟΙΠεῖβ αἰιγιθυϊεα Ἐβαιυβ ἀβαῖῃ ἴο Ὁμαβῃΐπι, βοη οὗ θδη. (Ἕ. Βοίδῃ 13; 15Πᾶγ 1235; ΡΙτκα Ἀ, ΕἸΙΕΖΕΥ 39; 

Ρ5.-[οῃ. οῃ ἀεη. 1. 13. Ουζ δυίμοῦ ἄρτθθβ ψ ἢ, Ταβι. [64 ἰχ, Ὀυΐ ἐχρδηάϑ. 
2. (οῃ Πί5 γτίρῃμέ Ῥγθαβέ). ϑιρρ!ῖεα ἔτομι [δἰϊη δηὰ [αἰκαῖ. Ων ῃ ᾿ 
8-9. ᾿Αἀδγᾶπι -- ’ Αἀοτγα᾽ (7]Ὁβερῆ. “4217. χὶ τ. 15. 4; εἰ. ᾿. 2.6; τ Μδος. ΧΙ]. 20). Ηογίξεβ : ςἔ. ΧΧΧΝΊΪ. ΤΟ. 
14. ΠῚ} {π15 ἄαν : Εὐάοπὶ νγὰ5 Πη4}}νῪ πιδάβ {τ θαϊατυ ἴο [5γ8 6] ὈγῪ [μη Ἡγτοδηι5. 

1[5-24. Οξεη. ΧΧΧΝ]. 31-0. 

ύρ 
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ΤῊΝ ΒΟΟΙ ΘΕ ΦΟΒΙΕΈ ΒΘ 55. τδ- 89.008 

τό ονεῖ ἴπς Ομ! ἄγεη οἵ [5γαοὶ [ππ|}]} τΠῖ5 ἀἀν] ἰη τΠς ἰαπὰ οἵ Εἄοση. Απὰα ΒάΪδΔ64, πε βοῇ οἵ Ββοσ, γεϊσπεά 
ι7 ἴῃ Ἑάοπι, ἀπά {π6 παιης οἵ ἢϊ5 οἷν ννὰβ ϑαημᾶρᾷ. Απᾶ Βάϊδαη αἷς, αηαὰ ορδῦ, {πε βοη οἵ Ζᾶτγᾶ οἵ 

τ8 Βόβόγ, γοϊρηῃβα ἴῃ ΠῚ5 βῖεαα. Απα Ϊοθδρ αἰεα, «πὰ ᾿Αϑβᾶπι, οἵ {πε ἰαπα οἵ Τπηδῃη, τεϊρηβα ἴῃ ἢΪ5 βίθβαά. 
19 Απάᾶ ᾿Αϑᾶπι αἰεά, απὰ ᾿Αάἀδίῃ, ἴῃς 5οη οἵ Βαγδά, ννῆο 516ενν Μίάϊδη ἴῃ της πε] οὗ ΜΟδρ, τεϊρηβά ἴῃ ἢϊ5 
20 οἰθδί, απᾶ {πε παπης οἵ ἢἰβ5 οἷν ννὰβ ἄνῖῃ. Απὰ ᾿Αἀδίῃ αἰεά, δῃὰ ϑαϊγηδῃ, ἔγοτη ᾿Ατηδϑεαᾷ, τεϊρπεά 
22 ἴῃ ῖδ οἰθαά. Απά ϑαϊπιδῃ αἰεα, «πὰ 5411] οἱ Κᾶ᾿ δρότἢ (Ὁ 186) τίνεγ, τεῖρπεα ἴῃ ἢῖ5 βίιεδα. Απά ὅδ] 
23 αἰςά, απὰ Βα δ πᾶη, ἴῃ 5οῃ οἵ Αςῇρονσ, γεϊρηβα ἴῃ ἢϊ5 βίεδα. Απα ΒΔ’ ΕἸ πᾶπ, τῃῈ βοὴ οἵ Αςῆροσ, 

αἰεά, απὰ ᾿Αὐἀδίῃ τεϊρῃμεα ἴῃ ἢῖ5 ϑίεδα, πὰ 1π6 παπια οἵ ἢϊ5 να ννὰ5 Μδιζθίτῃ, {πΠῈ ἀδιισῃϊογ οἵ 
24 Μᾶιαγαῖ, ἴῃς ἀδιρῃίον οἵ Μάιξαθδαζᾶ᾽αρ. ὥΤῆσβε ἀγα {ΠῸ ἰκίησϑ νν πο τεϊσηςά ἴῃ {πε ἰαπά οὗ Εάοπ. 

ϑ,οσοῤλὰ σοΐ ουεγ οίϊῥλαγ᾽ 5 Λοιίδσ, 1τ- 4. ΠΣ φηγηγν αμαΐ 777,1 5ογι7,167η:1, 5.-13. 7ηηῤγίπογιοΊι οἵ 
ΤῬλαγαοδ᾽ς οἰ} ὀρ Ζἰσγ για] σἰϊ67, ῥαο7 τυλοσο ἐγεαη1ς 7 οσεῤλ ἐγιτογγείς, 14.-.-ι8. ((, αςη. χχχνίϊ. 
ῶ.; ΣΧΧΙΣ. 5. ὃ. 12.1.17. -22; ΧΙ 1.5, 21. 2: ἘΠ: 1.) 

391,2 μά δοον ἀννεὶς ἴῃ πε Ἰαπᾶ οἵ Πἰ5 (δῖ οτ᾿β 80) οιιγηίηρθ ἴῃ ἴῃς απ οἵ (δπδαη. Τῇεθε δια 
[ῃς σεπεγαίίοπϑ οἵ Ϊαςοορ. ᾿Απᾶ Ϊοβερῇ ννὰβ5 βενεηΐε γεαΐβ οἱά ψηθη {παν ἰοοῖς Πῖπὶ ἄονῃ ἱπίο 

3 πε Ἰαπα οἵ Ἐρνρῖ, απᾶ Ῥοίίρῃαι, δῇ διπυςῇ οἱ ῬΠαύδοῆ, {πε οπίεῖ οοοῖὶς θοιρῃΐ Πἰπ. Απᾶ πε 
8εῖ [Ὀϑερῇ ονεῦ 41] ΠΙ5 ἤουδβο, δηά {πε δ] βϑίηρ οἵ {πε Τιογὰ σαπλα προη ἴῃς Ποιι5ε οἵ {πε Εργνρίίδη οἡ 

4 δςοοοιηΐξ οἵ οβερῆ, απὰ ἴπε Του ργοβρεγεά Ὠϊπ ἴῃ 8}1] {ῃαΐ με αἰΪἅ. πᾶ ἰῃς Ἐργυρίίζαη σοπηπη 64 
ἐνεγνιῃίηρ ἱπίο {πθ μαπᾶβ οἵ Ϊ]Όβερῇ ; ἴογ ἢς ϑανν {παΐ τῆς Τιογά ννὰ5 νῈ ἢ Πΐπι, ἀπά {Ππαΐ {πα 

5 1 οτα ῥγοβθρεγαα πη ἴῃ 41] {ἰΠπαΐ Πα αἱά. ᾿Δπά 7οβερῇ 5 ἀρρβαίβδηςε ννὰβ σοπΊεϊν [πᾶ νεῖν Ὀαδιει] 
νγὰ5 15 ἀρρεαγαποα)], απα ἢ15 πηαϑίετ᾽ 5 να ΠΠπΕὰ ὰρ ΠαΓ ανεβ δῃα δᾶνν [ βερῇ, δηα 5Π6 ἰονεά ἢΪπ|, 

6 ἀῃὰ Ὀεβοιρηϊ πὶ ἴο |ῖ6 ἢ μεσ. Βυΐ ἢς α]4 ποῖ ϑιγγεπάου ἢ5. 501], απ ἢς τα πηε πη θεγεά 1πε 
Τιοτγὰ ἀπα πε ννοτά5. νη ΐοῃ [οοΡ, Π15. [ίπεσ, πϑεα ἴὸ τεδά Ποπὶ ἀπηοησϑθὲ {ΠῸ ννογάβ οἵ ΑΡγαπαπ, 
{παὶ πὸ πιῇ 5Πποι] 4 σογηπηϊξ [ογηϊοδίίοη νυν] ἃ ννοπίδη ΨῆΟ [85 ἃ Βυδθαπά; ἐμαὶ [ου Βἰπὶ {πὲ 
ΡυΠΙΘηπηθηΐ οἱ ἀδαίῃ ἢα5 δε ογάδϊπθα ἴῃ πε ἤδανεηβ Ὀείοιε τπ6 Μοϑῖ ΗΙρἢ αοά, «πᾶ ἰῃξε 5ϊἴη 
11 θεὲ τεοοτάθα αραϊηϑὲ Πἰπὶ ἴῃ 1[ῃε εἴθγπαὶ Ῥοοῖτα σοπίϊπιδ!ν Ὀείοτε ἐπεὶ Τιοτά. Απᾶ Ϊ βρῇ 
8 ΓΕΠΠ ΕΠ ΡΕεα {π65εὲ ννογάβ δΔηα τεἤιβεα ἴο [6 νυν πεῖ. Απᾶ 916 Ρεβοιρῃξ Ὠἰπὶ ἰοῦ ἃ γεαγ, θυ ἢς 
ο Τοίιβαα απὰα νοιυ]Ἱά ποί ᾿ἰϑίεξῃ. Βιιΐ 858ῃ)6ε επιρύαοεα ἢϊπ ἂἀπα με] Πἰπὶ ἰαϑξ ἴῃ {πῸὶ ἤοιῖιϑε [πῃ ογάεγ 

ἴο οτος ἢἰπὶ ἴο 116 νυ ἤδσ, πα οἱοβεα {πες ἄοοῖβ οὗ {πῸ Πποιιβα δηα πεἰα Πίπὶ ἔλθ ; θαΐ Πα ἰεΐ 
10 ἢῖ5 σαγῃηθηΐ ἴῃ ΠΕΙ Παη5 δΔηα Ὀτόκε [Πγουρἢ {πΠεῸῈ ἄρον δηα ἢΠεα νιπουέ ἔγοπὶ ΠΕ ρύεβεηοθ. Απά 

1πῈῸ νοπΊαη ϑανν ἱπαΐ ἢς οι] ποῖ ᾿16 νν ἢ Πασ, αἀπα 5ῆςε σδ]πηηϊαιεα Πἰπὶ ἴῃ {πῸ ργεβεηςσε οὗ ἢῖ5 
Ιογά, βαγίησ : “Τὴν ἤερτενν βεγναηΐ, ψνοπΊ ἴποιι ἰονεβί, βοιρῃΐ ἴο ἴούοε πΊ6 580 1παΐ ἢδ τηϊρῃξ 11ε 
ΜΠ πῆς ; ἀπα ἴἴ σϑιηξ ἴο ρᾷ85 ψῃεη 1 [πε ῸΡ τὴν νοῖςε ἐμαὶ με Πεὰ δηά ἰεῖς Πῖ5 σαγπιεηΐ ἴῃ 

ΠῚ Τὴν Παπηαβ νεη 1 Πε]α Πίπὶ, απ ἢς Ὀτγαϊζα Πτοιρῇ {πε ἀἄοοτ. Απα {πε Ἐργυρίίϊδῃ δαὰνν ἴδε βαγ- 
τηθηΐ οὗ Ϊοβϑερῇ δῃὰ {πῈ6 Ὀγοόκεῃ ἄοοῦ, ἀπ ἤεαγὰ ἴπθὸ ψογάβ οἵ ἢ15 νυ, δῃὰ οαδί [οϑερῇ ἱπίο 

12 Ριΐβοη ἴηῖο {πΠῸὶ ρίαςα ννῆεγα [Π6 ργιβοηείθ ψεσε Κερί ννποπι {πε Κίηρ ἱπιργίβδοηπεα. Απᾶ ἢῈ νν85 
Ππεγα ἴῃ {πῸ ρῥιίβοη ; δπᾶ {πε Τιογά ραν ΤΌ βερῇ -ἰανοιγ ἴῃ {πε ϑἰσῃξ οἵ {πε ομιεΐ οὗ ἴῃς ργίβοῃ 
συιαγάβ δπα σοπηραβϑίοη Ὀείοσα Π1π|, ἰοῦ ἢ ϑαὰνν {παΐ {πὲ Τιογὰ ννὰβ νυ ΠΙπὶ, ἀπα ἴῃπαΐ {πὸ Τιοσὰ 

13 πηδάα 411] {ΠπΠαΐ ἢε αϊ4 ἴο ρίοβρεσ. Ὶ᾿Ἀπᾶ ἢς ςοπηπηϊτἰεα 411 {Πηρ5 ἱπίο πῖβ παπάᾶβ, δπὰ {πε οἢίεΐ οἵ 
πε ρεΐίϑοη συᾶγάβ Κπαν οἵ ποίῃϊησ παῖ νναθ ψ ἢ ὨΪπὶ, ἔογ [βαρ αἰα ἐνεῦν ἰμίησ, δηα {πα 

141 οὐ ρεγίεοϊεα 11. Απα Πα γεπηαϊπεα {ποτα ἔο γεαῖβ. Απά ἴῃ ἔποβϑε ἄδν8 ῬΏδγδοῃ, Κίηρ οἵ Ἐσυρέ, 
νν85 τοί ἢ ἀσδιηϑί 5 ἴννο δπ σἢ5, ἀραϊηβί της ομϊεί Ῥα]οῖ, απ αραϊηϑὲ {πε σῃϊθῦ Ῥακεσ, απ πα ρΡαΐ 

15 ἴῃεπὶ ἴῃ νναγαὰ ἰη {ΠεῈ Ποιιβε οἵ {πε οὨϊε σοοῖκ, ἰπ {ΠῸ ργίβοη μετα Τοϑερῇ νναὰ5 Κερί. Απα {τῆς Ἵοἤίεῇ οὗ 
16 {πΠῈ ργίβοῃ σαι 5 ἀρροϊηϊεα ᾿οβερῃ ἴο βεῦνα ἴπεπὶ; δπά ἢς 5εινεά Ῥείογε ἴπεπ|0 πὰ {πεν Ῥοΐἢ 
17 ἀγεαγηθα 4 ἀγεδη,, {πε οὨϊεῖ Βα δῦ απα τῆς οὨϊεῦ θακεσ, δηα παν το]ὰ 1 το Ϊοβερῇ. ἊἈπά 45 Πε ἱπίογ- 

Ριείεα ἴο {Πεπὶ 50 ἰΐ Ὀεΐε]] {πεπὶ, απὰ ῬΠαγδοῦ τοϑίογε τῆς οἢίεῖ Ὀαΐ]εῦ τὸ Πῖβ οῇῖοε, απᾶ {πε 
18 (ομ!ε ἢ Ῥακοῦ Πα 5]ενν, ἃ5 [οβϑερῇ παά ἱπίειργείεα ἴο ἴπεη. Βιΐ τῃς οὨίεῇ Βαε]εν Γογροῖ [οϑαρῃ ἴῃ {πε 

Ῥγίβοη, δ ΠουΡῊ με Ππαα ἱπίογπηθδα δἰπη ννμαΐ νοι] Ὀεί4}}] πὶ, απαὰ αἰ ποῖ τεπηθπιθει ἴο ἰῃίογπι 
ῬΠδύδΟἢ πον ΤΠ οϑερῇ Παά ἰο]α Πίπι, ἔογ με ἰογροί. 

ΧΧΧΙΧ., 2. βενεηΐθθῃ νϑϑΓ8 ΟἹ : οἱ. (ξεη. χχχν!. 2. 
ομιεῖ σοοκ. 5866 χχχῖν. 11, ΧΧΧΙΧ. 14. 

2-5. ((, σεη. χχχίχ. 3-. 
4. ἰπΐῖο {πε Ππαπᾶβ : επχεηἀδα ν] 1, δι ἴῃ νοῦ. 13. (Οἵ, ὅδη. χχχίχ. 6. Ετῇ. -- " βείογε πἰηλ᾽. 
6. ΕἾ χχ, 4, χχν. 7: 1165ϊ. 105. 111. 3: δοίδῃ 162, 
9-13. ((. Όξεη. ΧΧΧΙΧ, 12-15,) 17-23. 
13. ἰηΐο Πὶβ μβαπᾶβ. ὅ:6 νεῖ. 4; Ετ.. " θείοτε μιπγ᾽. 
14-18. (Γῇ, ἀδη. χὶ. 1--5, 21--3. 
14. ἴννο γβαῦβ : (ϑη. Χ]]. 1. 
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ἹΒΟΘΚ ΘΕ ΤΌ ΒΙ ΞΕ 40::.- Ὁ ς 

᾿ααγαοῖς» αγεαηης ατιαἷ ἡλοῖγ 7γι{6γῥγείαζίοηι, 1-4. Εἰ ρυαίζογι αγιαῖ 714 7,7γ1αρ ο7 οσεῤή, 5--12. 
((. ἀξεη. ΧΙΙ. 1--5, 7-, 14 5ε66., 25, 29--30, 34, 46, 48..43, 45 6, 49.) 

40: Απᾶ ἴῃ ἴποβϑε ἀανϑ Ῥἤδγαοι ἀγεατηεα ἔνγο ἀγοαπηβ ἴῃ πὸ Ὠἱρἢ σοποογηίηρ ἃ ἰαπηῖπα ννῃϊοἢ ννὰ5 ἴο 
Ῥε ἴῃ 8}} 1ῃς ἰδηά, ἀπ Πθ ἄννοκε ἔτοπη ἢ5 5]16Ὲρ πα ο]]6 4 811] {πε ἱπίογργεΐογβ οἵ ἀγεαῖηβ {παξ ψψεγα 
ἴῃ Ἐρσυρί, δη4 τηδρὶοίδη5, απ ἰο]4 {Π6πὶ ἢΐ5 ἴνγο ἀγθαπηθ, ἀπά {πεν ννεῦε ποῖ δΌϊ]ε ἴο ἄδοίαις ({Παπη). 

2 Απά {Πεη {πε οἤίθῇ ὈαΈ]Εῦ τεπηεπηθεγοα ΤΙ βαρ ἀπα 5ραῖε οἵ Ηϊπὶ ἴο [ῃς Κίηρσ, ἀπαὶ πθ Ὀγουρπέ Ηἰπὶ 
3 (οσί ἢ ἔγοπι {πα ριυίβοη, απ πε ἰο] 4 ἢῖ5 ἔννο ἄγεαπηβ θείοτε πη. Απά Πα βαἰά Βείογε Ῥῃαγδοῦ {παΐ ἢἰσ 
ἴνο ἀγεαπὴβ νεγε οηΘ, Δη4 6 5] ἃ πηΐο Πΐπη : “ϑενξη γεαῦβ 581] σοπηδ (1π ψ μῖ οι Ἐπούο 5641] ΡῈ) ρἰεπίν 
ονεγ 411 {πε Ιαπά οἵ Ερσγρί, δηὰ αἰζει: {πδΐ βενθῆ γεαῖβ οὗ [Ἀπηῖπο, ϑιι ἢ ἃ ἰἈπιίπο 45 μ85 ποΐ Βδθεη ἰπ αἱ! 

4 {με ἰΙαη. Απά πονν ἰεῖ ῬΠαγαοῃ ἀρροΐπί ὀνέγβθογβ ἴῃ 411} {πε ἰαπα οἵ Ἐργυρί, ἀπά ἰεΐ {πεπὶ βἴογε ἃρ 
[οοά ἴῃ Ἔνεῖν οἷξν [πγουρσμους ἴῃς ἄδγϑ οἵ {πε γεδῖβ οἵ ρ]επίγ, ἀπά ἔπογα ψν] θὲ ἰοοα ἰοσ {πε βενεὴ 

5 γεδίϑ οἵ [ἀπηΐης, ἀηα ἴῃς ἰδηα νν1}} ποῖ ρεγίβῃ {Πγοαρ τῃς [απηΐηο, ἴον ἴῈ νν 1] θὲ νεῖν βονοῖα. Απά {πς 
Τοτὰ σάνε Ϊοϑερῇ ίανοιιγ δηα πλεῖον ἴῃ [ῃς αγεβ οὔ Ῥἤαγδαοῃ, απᾶ ῬΠδγδοῆ αἰά ππίο ἢἰβ ϑεγναπίϑ: 
ΕΝ ε 5)411] ποῖ Πηῃᾷ ϑιςἢ ἃ ννίβε δηᾶ εἰϊβογεεῖ τηβῃ 85 1ῃ15 πιαῃ, ἴου {πε δρίγιε οὐ {πε Τιογὰ 15. νι ῃ 

6 Ηἰπι.’, , Απᾶ ἢε δρροϊηϊεά ἢϊπὶ {πε βεοοπα ἴῃ 4}1 Πῖ5. Κίηρεοπι ἃπα σανε ἢἰπὶ δυϊπογίν ονεῦ 8]} 
Ἰ Ἐργρί, ἀπά οσφιιϑεά Πϊπὶ ἴο τίς ἴῃ [Π6 βεοοπα ομαιοὶ οὕ Ῥπαίοῃ. Απά ἢε οἱοϊπεά πίττῃ νυ ἢ Ὀγ 5515 

βϑαγηηθηΐβ, ἀπ Πα ριϊ α ρσο]ά Ἄομαίῃ ἀροη ἰδ πεοῖς, πα (α Πεγα] 4) ργοοϊαἰπηβα Βείογε πίπι “ ἾΣΙ ᾿ΕῚ ννὰ 
᾿ΑΡγδτ, ἀπ ρ᾽αςεά ἃ τἱηρ' οὴ 5. ἢαπα δηὰ πιααε ἢΐπὶ τι]ογ ονεῦ 411 15 ποιιβθ, ἀπα τππασηϊΐῃαά Πΐπι, ἀπά 

8 σα υπίο ἢϊπιὶ : “ Οηὶν οἡ {πε Τπτοπς 5041} 1 ες στγεαῖΐοι ἴδῃ ποι. Απα ΤοβΞερἢ τυϊθα ονεῖ 411 {πε 
Ιαηά οἵ Εργρῖ, δηά 411] {ΠῈ ρυΐποαβ οἵ ῬΠδγδοῇ, 46 411 ἢἰ5 βογναπίβ, ἀπά 411 ννπο ἀἸᾺ τΠς κἰπρ᾽ 5. Ὀιιϑίπε 55 
Ἰονεα Πίπι, ογ ἢ νναϊκαά ἴῃ πργὶρῃίμεϑϑ, ίογῦ ἤῈ ννὰ5. που ρῥτίάε ἀπὰ δἵζορσδηςο, ἀπά Πα Πα πὸ 
τεβρεςΐ οἵ ρούβοῃϑβ, δ! α]4 ποῖ δοςερί σι 8, θὰ πε πᾶσα ἴπ πρτρμίπεϑϑ 411 ἰπΠ 6 ρεορὶε οἵ {πε ἰαπά. 

9 Απηά {πε ἰαπά οἵ Εργυνρί ννὰβ5 αἴ ρεᾶςε θείοντες Ῥῃδγαοῃ Ὀδοαιῖιβε οὗ ᾿οϑερῇ, ἴογ ἴῃς Γοτα ννα5. νι Πῖτη; 
δηα σανε ΠΙπΊ ίανοι δης τηεγον ἰου 411 Π15 σεπεγαίοηβ Ὀθείογα 411] [ποϑα πο Κπανν πὶ ἀηα ἔποϑς νῃῸ 
Βεαγα σοποεγηΐηρ ἢΪπΊ, ἀηα ῬΠΑτΔΟ᾽5 ΚίησοΠῚ ννὰ5 ΜΝ Ὲ}} ογάεγεά, ἀπα {ποθ ννὰ5 πὸ ϑαίδη δπαᾶ πὸ Ἐν] 

το Ρεβοῃ ({πεγεῖη). Δηά πε Κίησ οΑ]16α [οϑερ ἢ 5 παπηε ϑερῃᾶηιεϊρῃηδησβ, απ σαν [οβαρῇ ἴο νἱΐε ἴῃς 
11 ἀδιισῃίει οἵ ῬοΐΡΠαγ, {πε ἀδιρῃίεν οἵ {ΠῸ ρῥτίεϑὶ οἵ Η ε]!ορο 5, ἰῃς ςἢϊεῦ σοοκ. Απά οἡ {πε ἂν παῖ 
12 οβερῇ 5ἰοοά Ῥείογε ῬΠαγαοῃ Πα νγὰ5 {Πἰγίγ γϑαῖβ οἱ [νῆεη Πα βίοοα Ῥείογε ῬΏαγαομ]. Απα ἴῃ {Παΐϊ 

γεαῦ ἴβαας ἀἰεά. Απά [ΐ σαπηε ἴο ρα55 45 [οϑερῇ δα αἰ ἴῃ {πε ἱπίεγργείδεοη οἵ 5 ἔννο αἰΓθαπη5. 
δοσοτάϊηρ 45 πε Πεα βαϊά 1{, ἔπεσα ννεῦε βενεη γεδίϑβ οἵ ρεπίν ονεῦ 411] {πεῸὶ ἰαπα οἵ Ἐργρί, ἀπά {πὸ 

13 Ια οἵ Ερυρίὶ δριιπάδπεν ργοάιιοεα, οπε πιδᾶϑαγε (ργοάιπιοϊηρ) εἰρμίθεη πυπάτεα πηδαϑιιγεβθ. ἀπά 
7οβερῇ ρβαϊμεγεά οοά ἱπίο Ἔνεῦν οἷξν ππηῈ1] ἔπε ν ννεγα ΠῚ] οἵ σούπ ππ|1] ἔπεν σοι] πο ἰοηρογ οοπηΐ 
δηα πηεᾶβιιγα ἴἴ ον [15 πιυ!πᾶ46. ἢ 

Ὡ νμααΐ᾽ς ξογις αγα 7 αηηαγ, 1--)7. ὥηνααῆ᾽» 1ηεσεί τοῦ Ταηιαγ 8ὃ-πιϑ8, 7}ΉΩ7 ὁξαγ» ἔτυϊη15, 21--2. 

“πάκσλ ζογρίφονι. ὀεσαμσο ἦδ σίργιδαὶ ἡσγιογαηεζίγ. ανιαἱ γοῤορήφα! τυλοι οογυϊοίσαῖ, ατιαἱ δόσατεσο 1 αν ταγ7᾽ 5 
»ιαγγίασο τοῖδά ϊς σογισ σα τιοΐ ὀδφορε ςογτε)1)αΐσα, 224-8ὃ. (( ἀεη. χχχνί!. 6-τ8, 20. 6, 

20. -50} ΣΙ 152.) 

4]: ΔΑπά ἴῃ τὰς [οτῖγ- ἢ 7.0 1166, ἰὰ τπς ϑεσοπα ψεεϊς, (απ) ἴῃ ἔπε βεοοηα γϑαν, Ππιάδἢ ἴοοῖ ἔογ ΠΙ5 

2 ἢτϑί-θούῃ Ετ, ἃ ψἱε ἔτοτη {πε ἀδιρῃίοιβ οἵ Αταπι, παπιβα Τ απΊαγ. Βιι πε Ππαίθά, δπα αἱά ποῖ [ἰὰ ν ἢ 

Πεῖ, θεσδιιϑα ἢἰ5 πηοῖπεῦ ννὰ5 οἵ ἴῃς ἀαιρῃίετιβ οἵ (απαδη, απα ἢ νυ ϑῃεα ἴο ἴακε Ἦϊπὶ ἃ νας οἵ {ΠῸ 

3 Κιηϑίοικ οἵ Ηἰ5 πιοίμει, δαὶ [πἀ δ}, Εἰ5 (τ που, νου] ποῖ ρογπιξ μίπι. Απὰ 1ῃ15 Ετ, πε Βγβίτ-θογη οὐ [δ }, 

4 νγα5 νυ οϊκεα, ἀπά {πε 1 οτά δεν πἰπι. Απά [πά8ῃ 5αἰά ἀπο Οπδη, Πῖ5 Ὀγοίμετ : “ὁ ἴῃ πηΐο ἴῃγ ὈιΟ ΠΟΤ’ 5 

νέα πα ρεγίογπι {πε ἀπιν οἵ ἃ μυιβθαπα᾽ 5 Ὀγοῖ πεῖ ἀπίο ΠοΥ, ἀηα γαῖβα πΡ 5εεα πηΐο ἴῃ γ Ὀτοΐμοῦ. Απάὰ 

5 Ὅπδη Κπονν {παῖ {πε βεεα ἡνου]α ποῖ θς Πΐβ5, (1) 5. Ὀγοῖ ποτ᾿ 5 οαΪν, ἀπά Πα νγεηΐ ἰηΐο ἴῃς ἤοιιβε οὐ Πἰ5 

Ῥτοῖ ποι να, ἀπ 5ρ|1} {με βεεα οἡ ἴῃς στοιηα, ᾶπα ἢε ννᾶ5 νγίοκεά ἴῃ ἴῃς ἐγ65 οἵ τῆς 1 οτγά, ἀπά Ης 5]ονν 

ΕΠ ΟἿΣ (ΘἘΠ: ΣΙ: ν ; Ὶ 

4. ονεύβεεσβ: [ἴῃ σφοεμαίογες; εα τεαὰ “τὨγεϑῃίησ ἤοοτβ ᾽. ῬΟβϑβίὉΪΥ σοΥγιρί ἱπ (Κ. σιταρχίας ἔογ σιτάρχας 

(ΚὔπβςΠ). 
7. (Βεγα]4) : Ρ] ταὶ 2γαεεογιαυθγ1471:4, ΟὩΪΥ ἴῃ 1 4τη. " Ωὴ 

ἘΠ ἘΠ να Αριγἔσγ: “Ἂ(οά, αοά, [πε ΜΊρσμιν Οπε οἵ Θοά᾽, [μα {{Π6 οἵ ἃ β5τεαΐῖ ᾿πδρίοίδῃ. Οἔ. Αοἴϑ ν", τὸ (ϑ᾽πιοῃ 

Μαρι5); Εδρτῖς. (οά. Ῥεομάοῤἧρ. ἵ7εί. Ζ5. 1. 774-84; 11. ὃ5 (Τοβερῃ) ; εἴ. Πεἰβϑπιδηη, βεόίε δ εαϊες, 336 ποῖθ. 

9. το ϑεαΐϑδῃ. (Γ΄. Χχ!μ!. 29. : ; 
1ο. ϑέρμαπερμδηβ -- Ζαρμπαίῃ- ραδηθδῃ, αεη. χἱϊ. 45 Ξε ᾿ Ἀθνεαίεσ οἱ ββογοῖβ᾽ ἂςς. (0 Ιαΐεγ [ἀαῖβη.. Γο 

Ργίεβε οἵ Ηβ]οροῖβ. Οτίρεη, (αλ Μίοοῤῆ. ἱ. 463, τείετϑβ ἴο {Π15 ἱᾳποίίοη οἵ Ροζΐρματ. [δἴεσ ἈδΌΡ15, 6.8. ΡΙτκε 

Ε. ΕἸΊΕΖεσ 36, ὅτο., ἐπε το ἐχρίαἷπ [15 ππαττίασε ψ ἢ. ἃ Πϑαῖμθη ρτγίεϑί᾽ 5 ἀδρ Πΐογ. Ῥ5.-]οη. οἡ ἄεη. χὶϊ. 45 πᾶ κα5 

ΠδΥὺ ΠΙΠΔΠ᾽5 ἀδυρῃίοσ. 

ΧΙ]. Οἔ, αεη. χχχνη. 6-7, 9-18, 2ο-6 ; Τεβί. [πιά δῇ χ, χὶϊ, χῖν ; α͵50 χὶχ (Ταάδῃ βανβά Ὀγ ργαγοτϑ). 

4. ἘΠ Ιθευϊ χσαν. κ᾿: 
Ἱ 

2Ζιύρ ΑΜ. 



ΤῊΗΕἙ ΒΟΟΚ- ΘΕ ΤΌ ΒΙΚΕΕ ΘΒ ΑΙ. δ--Α: ᾿ 

6 πίη. Απᾶ } άδῇ 5αἰά τηΐο Τ᾽ πλαγ, ὨΪ5 ἀδιρηζςοι-ἰη-ἰανν : “ ἈἈαπγαίη ἴῃ τῃν (Αἰ μεσ 5 Ποιῖι56 45 ἃ ννϊάονν {{] 

586 ἴδῃ τὴν 50 θὲ στοννῃ ὉΡ, ἀπά 1 5Π4}] σῖνε ἴῃεε ἴο Πΐηῃ ἴο ννῖίβ.᾿ Απά Πα σύεν ὑρ ; θυΐ Βξαϑ ἐἸ], τῆς 
να οἵ Πυάδῃ, ἀϊἃ ποῖ ραγηλϊς ΠῸΓ 5δοὴ ΘΕ ἴο πιασῦν. ΑἈΑπὰ Βέξαϑῦ᾽ ἐ], τῆς ντς οἵ [πάδῃ, αἰεὰ 

8 ἴῃ ἴῃς ΒΓ γεαγ οἵ τΠ15 νεῖ. Απά ἴῃ {πε βιχίῃ γεαγ Γάδ ννεπὶ ΠΡ ἴο 5Π6δι 5 5Βῆεερ αἱ ΤΊ πηηδῃ. 
ο Απά {πεν ἰο]α Ταπιᾶγ : ὁ Βεμο] ἃ τηγ (αι ποτ-ἰη-Ἰὰνν σοθῖ ἢ ὰρ ἴο ΤΊπη μηδ ἴο 5ῃδαγ Πΐ5 βΒῃεερ.᾿ Απά 886 

Ρυΐ ΟἹ Ποῦ ννϊάονν᾽ 5 οἰοΐῃεϑβ, ἀηὰ ρυΐ οη ἃ νεῖ], πᾶ δάογηβα Πουβοὶ, δηα βαΐ ἴῃ (ῃς ραΐε δα]οϊηίηρ {πε 
το αν ἴο Τίπηπδῃ. Απά 45 Τ πᾶ δ] ννὰ58 βοίῃρ δἱοηρ' ἢς ἰουηα ἢεγ, ἀπ πουρῆϊ Πεῦ ἴο θὲ δη Παι]οΐ, 

δΔηα πὸ βαϊᾷ ὑπΐο ποῦ: “1 6 πιαῈ σοπΊ6 ἴῃ τππίο {Πα ; ἃηα 5Π6 5614 τηΐο Πἰπὶ : “ (Οπ16 ἰη, αηα ἢε ννεηΐ 
11 ἴῃ. Απά 586 5αἰά ππίο Πίπι: “αἷνε πε τὴν ἢΐγε ᾿ ; δη4 ἢ 5αϊ υηΐο Ποῦ: “1 πᾶνε ποίῃϊηρ ἴῃ ΤΥ 
12 παπᾶ 9ᾶνε τὴν τἷπο {πᾶΐ 5 ΟἹ ΠΊΥ ἤηροΥ, Πα ΠΊΥ ΠΕΟΚΙδᾶςο, 8η4 τὴν βίδῆ νυν] Οἢ 15 ἴῃ τὴν παπᾶ. Απὰ 

9Π6 βαϊὰ υπίο Πἰπιὶ: “ αἶνε {π6πὶ ἴο πη ππ|}] ποὺ ἀοβὲ ϑεπα της πὶν ἢἰγε᾿ ; ἀπά Πα ϑαἰὰ τιηΐο Ποσ: 
.Τ Ψ}1} βε πα πηΐο {πες ἃ Κιὰ οὔτπε σοαίβ᾽ ; δηα ἢδ σανξε [Πεπὶ ἴο ἤει, (πα ἢ ννεπξ ἴῃ πηΐο Ποῦ, ἀπά 

13, 1.586 σοηοεϊνεα Βγ Ππἰπι. Απά Τπάδῃ ννεηΐ υπΐο ἢΐ5 5ῆθβερ, ἀπᾶ 58ῆ6 ννεηΐ ἴο Πεῖ' [δί Πατ᾿β ποιβε. Απά 
Τυάδῃ ϑεηΐ ἃ κά οἵ πε σοαΐβ. ὃν ἴπΠ6 παπᾶ οἵ ᾿ῖ5 5ϑῃερῃεγά, δὴ Δα α]]ατηϊΐθ, αηα Πα ἔοι πεῖ ποῖ; 
ἃ Πα Πα αϑικοά 1ΠῸ6 ρεορὶς οἵ {πε ρίαςε, βδαγίηρ: “νΏθγα ἰ5 1η6 ἢδι]οῖ ννῇο ννὰβ πεγεβ᾽ ΑἈπὰά {πεν αϊὰ 

Γ5 ππηΐο Πἰπὶ; “ὙΠοΓα ἰ5 Ποὺ Παιϊοῖ παύα ψΠἢ τι5.΄. Απα ἢε τεειυγπεα δηα ἰπίογπγεα ΠἰπΊ, αηα ϑαϊα τηΐο 
Πΐπὶ {παῖ πα Παά ποῖ ἰουηά πεῖ; “1 αϑκεα 1Π6 ρεορὶε οἵ {πε ρίαςε, δπὰ {πεν 8814 τηἴο πε: “ ΤΠοσα 

16 15. πο Παιῖοι πειθ.  Απᾶ ἢε βαϊά : “1 οὲ μοῦ Κϑορ (1Π6π|) [εϑὲ ννε θεοοπῆα ἃ Ἵδιιϑε οἵ ἀδγίϑίοη.Ὁ ἈΑμπάὰ 
ννΠεη 5Π6 Παὰ σοπΊρὶ εἰς [τες πηοηίῃ8, [Ό ννὰ5 πηδηϊδϑὶ {Πδΐ 5η6 ννὰ8 ϑν ἢ ΟΠ 114, Δηα {πεν το]4 ᾿πάδῃ, 

17 βαγίπρ : ᾿ Βεμοϊ ἃ Ταπηδῦ, ἢν ἀδυρῃίετγ-η-ἰανν, 15 ν ΠΠ σἢ11ἃ Ὀν ννπογεάογη.Ὁ ἊἈΑπά [υἀδῃ ννεηΐ ἴο {πε 
Ποιῖιβα οἵ πεῦ ἰφίπευ, δηὰ βαϊά υπηΐο πὸν ἰαί πεῖ ἀπ πεῖ Ὀγοίπειϑ: "Ὁ Βείηρ Πεγ ἰοτίἢ, δηα εξ {Πθ πὶ Ὀυγη 

18 Πού, ἴου 516 βαῖῃ υνγοιρῆς ππο] θα ηη6855 ἴῃ [586]. Απά [ἴΐ σαπλε ἴο ρ885 ἤθη {πον Ὀτγοιρῃξ πεῖ ἰοτῃ 
ἴο Ὀυγη Ποῖ {παΐ δῆς βϑεηΐ ἴο ἤει ἰδίου -ἰη-ἰανν ἴῃς τἱπρ ἀπα ἴῃς πδοκίασθ, δπα {πε ϑἴδῆ, βαγίηρ: 

τ᾿ Πίβοοεγη ννῆοβα ἀγα {Π656, ἔοΓ Ὀ. Πἰπὶ 8πὶ 1 νυ] οΠ114.᾿ Απὰ Τ᾿πάδῃ δοκπον]εαρεά, ἀπα 5] : "Ταπιδῦ 
20 15 ΠΟΥ τἱσῃίδοιιβ ἰΠδη 1 4π|. Απά {πεγείοσγε ἰεΐ {Ππεπὶ Ῥαγη πεῖ ποῖ. Απά ἴογ {Πᾶΐ τξαβοῃ 566 ννᾶϑ 
21 ποῖ ρίνε ἴο 5Πε]δῇ, δπά πε αἰ ποΐ ἀραΐῃη δρριίόδοῃ πεῖ. Ἀπάᾶ αἴϊεν [ῃδὲ 516 Ὀᾶγα ἰννο 5οῆβ, ΡΕειῈΖ 
22 Πα Ζείδῃ, ἰπ {πὲ βενεηίῃ νεαῦ οἵ {Π15 βεοοηα ννεεκ. ΑἈΑπά {ῃπεύεαροη {Π6 βενεὴ γεαῦϑ οἱ {τυ {{π]Π 655 
23 6 γῈ ΔοσοΟΙΊρΡ ἰ5Π64, οἵ ψῃΪοῃ [οϑαρῇ βραᾶκε ἴο ῬΠαύδοῆ. “ΔΑ πα Τ᾿πάδῃ δοκηον)]εάρεα {παῖ {πε ἀδαά 

ννΠοἢ ἢς Πα ἄοπε νν5 εν!], ίου πε δά ᾿Ἰδΐη νυν ἢ 15 ἀδαρσῃεεοι-")-͵ανν, ἀπ Πε εϑίςεπιθα [τ παίει! ἴῃ 
᾿15 εγεβ, δηά πε δοκηονϊεαρσεα {πδΐ Πα Πα ἰγδηβριθββθεα Δ Πα σΟῸΠΟ δϑίγαν, ου ἢς Πα πηοονεγαα [Π8 
5ΚΙγί οὗ ΠΙ5 ϑοῃ, δῃηα ἢς θεσδη ἴο ἰαπιεηΐ δηα ἴο βιρρ σαῖς Βείογε ἴῃς Γογὰ Ρεσδιιβε οὔ Π15 γα Πβρ θββίοῃ. 

24 Απὰ νε το] Ἢϊπ| ἴῃ ἃ ἀγεαπΊ παῖ 1 ννὰ5 [ουγρίνεη ῃἢϊπὶ θεσδιιβϑε ἢῈ β ρΡ]σαἴεα βαυπαϑίϊν, ἀπά ἰαπγεηΐεά, 
25 δῃὰ αϊὰ ποῖ ἀραίῃ σογημηῖ 1. Απα Πα τεςεϊνεα ἰογρίνεθϑβ θεσδιιδε ἢῈ τπγηξα ἔτοπΊ 5 5ῖη δηα ΠΠοτη 

ἢ15 ἱσῃπούδηςσα, ίογ 6 ἐγταηθριεβϑεα σγοδῖὶν Ὀείογε οὐἵσ (οα : Δπα Ἔνεῦν ομα {Παΐ δοῖβ {Πι|5, νεῖν οπ6 
ννῆο 1165 νυ ἢ Πἰ5. πιοίμετγ-Ιη-ἶανν, ᾿ἰεῖ {ΠῈπὶ Ὀιυγη πὶ 1 ἤτε {παῖ πε τηὰν Ὀπγη τὨεγείη, ἴον ἘΠογα 15 

26 πο] Δ ἢ Πη 655 δηα ρο]] τη ΠΡΟΠ {παπὶ; ἢ γα ἰδὲ τπθη θαγη {ΠῈπ|.0. πα 6ο ἴποιι σοπηπηαπα {Π6 
σὨΠάγεη οἵ ϑιδεὶ {πᾶὶ ἴμεῖα 6 ΠΟ ππΠο]θαηη 6585 Δἀπιοηρσϑδί {Π6ΠΊ, οι Ἔνεῦν ομα ΨὴΟ [ἴ6ὲ5 νν τ Π15 
ἀαυρηϊςοτ-ἰη-ἰανν οὐ νΠΠ ΠΪ5. πιοίπει-ἰη-ἰὰνν παῖ ννγοιρῆς πο] ηη 655; ἢ ἤτε ἰεὶ {Παπὶ Ὀθαγη ἘΠ6 
[8 Π ννῆΟ ἢδ5 ἰδὶη νυ! Ποῖ, δηα ΠΠζαννῖβε {Π6 ννοπδη, απ Ηδ ψΜ1}] τὰγῃ ἀννὰν ννγαῖῃ δηα ρα ΠΙΒηπηβηΐ 

27 του ἴϑύδεὶ. Απα πηΐο πάδῇ ννε ϑαϊα ἰῃδαΐ ἢ15 ἴννο δοῇβ8 ἢδα ποΐ ἰδίῃ νυ ἤει, πα ἔου {Π15 τεαβϑοη 
28 ΠΙ5 5εεα ννὰ5 βϑίδ]} }5Π 64 ἴον ἃ βεοοπά σεηδγδίίοῃ, αηα ννου]ὰ ποῖ θὲ τοοϊεξα οἱ. Εοι ἴῃ βἰῃρΊίεηεβα οὗ 

αγε ἢ ξαά ροπε πὰ ϑβοιρῆϊΐ ἰού Ριπιὶϑῃπηθηΐ, παπηαὶν, δοοογαϊησ ἴο {πε Ππᾶσπιεπὶ οἵ ΑὈγαΠ ΠῚ, 
ννΏΙΟἢ ἢς Πδα σοπιπηδηαεα ἢῖ5. 50η5, [πῃ ἢδα βδουρῃξ το θαγῃ ἤογ ΜΠ ἤτα. 

(δτυΐη το 116 γαηηῖ,ο “ αοοῦ τομαῖς ἤϊς σογ ο ᾿ργῤέ 70» εογγι,1- 4. οσορὰ γεεορσηγιῖσες ἐλοηε αηαὶ γι: 1715 
Δ ΊΏΦΟ71:, αγιεἶ γόφηῖγες ἔδθηι 10 ὁγῖγρ 6717α7,1172 τολόηι {ζ6γ} γοίργηεαῖ, 5.-ιὼ. “Νοίτουϊἑλοἠαγαἶ 
ἡ) αεοῦδ᾽ ς γοϊμοίαηεο ἡς δοτις ἑαῖζο βεηιγαηρεῖγ τοῦτ ἐλδηηι ογὲ ἐλεῖγ σδεογιαὶ 7ο117716} αγιαἱ αγό 67ι167 1αϊγι6αῖ 
ὧγ )οσοῤᾷ, 134-25. ((, ἀεῇ. ΧΙΪ. 54, 56; ΧΙ. 7--ῦ. 12,17, 20, 24--5, 20. .50, 24. 8; ΧΙΠΔ. 1-2, 4--5, 
ὅτ-Ὁ, ΤΙ, 10, 223, 26, 20, 34; Χἰϊν. 1--2.) 

42. Απά ἴῃ {δε ἢτγϑί γεὰγ οὔ {πε {ῃϊγὰ ννεεῖκ οἵ τῆς [οτίγ- ἤ Πἢ 700 1166 τῃς (απηίμς θαρδη ἴο οοπιε ἰηΐο 1Πς 
2 Ἰδλῃά, ἀπ 1Π6 ταὶη γείιβεα ἴο ΡῈ σίνεη ἰο {Π6 δαγίῃ, ἴου ποπα ννυμδΐθνου [6]. Απά {πῸ βαγίῃ σγανν 

12. { ) Βεβιίογεά ἔγοιη 1.δΐ. 
15. ΚΕΕΡ [,αἱ. ΕἸΏ. “δγὶβε᾽, οἠξ Ἰείίθυ αἰ εσεηῖ. 
1». ΟἿ πστ: 7 ποῖδ. 
52. ΟΥ Ὅδπ; ΧΙ. 53. 
25. Ὀδοαῦβα Π6 ἰυγηρα ... ἱβηογαηοσα : Ὀαβί ἴο γα ῆξροβα ἴῃ 656 ἵννο οἰδιιϑεβ δηᾶ τϑραὰ " θδοδιβε οἵ ἢϊ5 ἸβΠοσαης 8 

ἀηὰ Ὀδοδι56 . .. 51η᾿. 
25) 20. ἘΠΙΟΤΟΒ νυ Ὁ. Γν-. χα. 14} ΧΥ1):. 155 Χὰ- ΙΖ. 
28. Τπάδῇ σοϊηπηθη δα ἴογ ἢΪ5 βενοσὶίγ. 

5ΒΙΠΡΊΘΠ655 οὔ ευε: ἰανουγιίε ἜἼχργθβϑϑίοη ἴῃ Ταϑί. ΧῚῚ Ῥαίγίαγοῃβ. 

ΧΕΙ. (ἡ. σεη. ΧΙΙ. 54-Χ}|ῖν. 2. 
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ΠΕ ΒΘΟΘΘΙΚ ΘΕ 10ΒΙΕΕΕΒ 45..2:-8. Σ 

Ῥαττθη, Ὀαΐ πη {π6 ἰδηα οἱ Εσγρί ἰΠπεῖε ννὰϑ [οοί, ἴου. [ϑερῇ Ππαὰ σαί ῃογοά {πὸ βθεα οἵ ἴῃς ἰαπά ἱπ {86 
3 ϑενβῆ γεδίϑβ οἱ ρεηΐν δηα δὰ ργεβεγνεά ἴ1. ᾿Δπα {πὸ Ἐρυρίίδηβ οαπλὲ ἴοὸ ]οβερῃ {παΐ ἢς πηϊρῃς σῖνε 

τΠε6πὶ ἰοοά, απα εξ ορεηεα {πε βἴογε- ποιιβδε5 νἤεγα ννὰβ πε σταίη οἵ (πες ἢτϑί γεδί, δη4 ἢς 5ο]ὰ 1 ἴο 
4 1με ρεορὶε οἵ {πε ἰαπα ἴογ ροϊά. «(Νονν {πε ἰδγτηΐης ννὰϑ νϑῦγν 5ούξ ἰπ {Πε ἰαπα οὗ (ἰδηδδην, δηα ᾿δοοῦ 
Πεαγὰ {παῖ {ποῦε ννα5 [οοα ἴη Ερυρί, αηὰ πε βεηΐ ἢΪ5 ἴξη 5οὴῃ5 {παΐ {πον 5]ου] Ρίοσυτε ἰοοα ἰοῦ ΠΙΠῚ 
ἴη Εργρί; θὲ Βεη)απηη ἢς ἀϊὰ ποῖ βεηά, δηὰ (πε ἴβη 505 οἵ [ϑοοθὺ αὐτίνεα (πὶ Εσνρι) ατποηρ ἔΠοβα 

5 1μαι ννεηΐ ([Π6γο). ᾿Απα [βαρ γεοορηϊβεα {π6π), μὰς ἴΠεν ἀἸ ποΐ τοσορπῖβε Πἰπι, ἀπ Πα 5ραῖκε υπΐο 
{πεῖ δηα απεϑιϊοπεα {Π6π|, Δη Πα 54] τππίο ἴΠθτὴ; “Ατο να ποῖ 5ρίθϑ, ἃπᾷ ἤᾶνε γε ποῖ ςοπῆα ἴο 

6 ΕΧρίογε {πε Ἀρργοδοῇββ οἵ {πε ἰαπα Ῥ ὁ Απαὰ ἢδ ρεΐ {πεῖ ἴῃ ννατ. Απά αῇεν {παΐ ἢε σϑὲ {πεπὶ [γθο 
 ἀραΐη, δῃᾷ ἐἠείαϊηθα Θ᾽ πηθοῦ αἷοπα απα βεπΐ οἱ 15 ηἰπε Ὀγοίμεγθ. Απα ἢς ]]εα {πεῖν ϑαοῖζα νυν ἢ σογη, 
8 δηα Πα ρυϊ {πεῖν σοὶ ἴῃ 1ΠΕῚΓ σαοκβ, ἀηα {παν αἰ ποῖ πον. Δηά ἢς οοπηπηαηήςβα ἰπεπη ἕο Ὀτίησ 
9 1Πε6ῖγ γουηρεῖ Ὀτγοίμοι, ἴογ {πεν πδα το] Πῖπη {Πεὶγ [Δ ΠῈν ννὰ5 Πἰνίηρ δηὰ {πεῖν γοιηρεῖ Ὀγοίῃεσ. Απάὰ 
{παν νναηΐ ΠΡ ἔτοπὶ {πΠ6 απ οἵ Ερσνρι δπα {παν οαπια ἴο {πὸ ἰαπα οὗ (δπᾶδη ; αηὰ {πεν το]ά {Πεὶγ 
[Δ μεγ 4}1 {παΐ παὰ Ῥείβ!] θη 1Π6πὶ, ἀπ πον {πε Ἰἰογά οἵ {ΠῈ σοιηΐγν Παα βροΐζεη γουρηὶν ἴο {Πεπὶ, ἂπὰ 

το 84 5εἰζεὰ 5: πλθοη {11} {Ππὸν σπου] Ὀτίηρ Βεη]απλίη. Απα Ϊᾶοοῦ 5] : “Με Πᾶνε γε Ῥεγεανεά οἵ τὴν 
Ομ] ἄγη ἢ ΠΟΒΕΡἢ 15 ποῖ πα Ι΄ πΊθοη 450 15 ποῖ, ἀπά γε Μ1}} ἴα κε Βεη)απηίη ανναῦ. Οἱ τις ἢᾶ5 γουγ 

11 νυ] Καάηθ55 οοπηθ.᾿ Αμπά Πα 544: “Μν ϑδοὴ νψ1}}] ηοΐ βρὸ ἄοννῃ νυν] γοι ἰεϑὲ ρούοπαηοςε ἢς [4]] δἱοὶς ; 
ἴον {ΠΕ6 11 πιοίπαῦ σάνε ὈΪΓΓ ἴο ἴννο 5015, Δη οπ6 Π835 ρει θα, αηα {Π15 οπε 450 γε νν1}} ἔαϊκα ἔγοπη της. 
Τ ρεγομδηςα Πα ἴοοκ ἃ ἔθνει οἡ {πε γοδά, γε νου] Ὀγίηρ ἀοννῃ ΠῚΥΚ οἱ αρα ΜΠ βούγον ππίο ἀθδίῃ. 

12 ΒῸΓ ΠΕ δᾶνν ἰδαΐ {πεῖ τηοπαν πα Ρεεη σγεϊιγηεα ἴο Ἔν γΥ τηϑῃ [ἢ ἢΙ5 580, δηα ἴοι {{|15 γεαϑοη ἢς 
13 (ξαγεθα ἴο βεηα ἢϊπη. Απᾶ {πε ίαμηῖηε ᾿πογοαβεα δηα ὈεοδπΊα 50Γ6 ἴῃ {πε απ οἵ (δηβδδη, δηα ἴῃ 41] 

Ιαη 45 βδᾶνε ἴῃ {πε ἰαπὰ οἵ Εσγρί, ἴον πιδὴν οἵ {πε σμ!! ἄγε οἵ {πῈ Ερυρίίαπβ Ππδα βζογεα πρ {πεῖγ σεθά 
ἴο ἰοοα ἔτοπὴ ἴῃς {{π|6 ννῆθη παν δανν [βαρ σαίπεγίηρ βεεα ἰορείπεγ ἀηα ρυτηρ 1 1η σἐογΈΠοιιθε5 

14 Δη6] ργεβείνίηρ ἴἴ ου {ΠπΠ6 γϑαῦϑ οἱ ἰαπλῖηθ. Απα {πε ρξορὶε οἱ Εργυρὶ εα πεπιβεῖνεβ ἐπεύεοη ἀπτίησ 
15 1Π6 ἢτϑὲ νεαΐ οἱ {πεῖγ [ἀπηϊη6. Βιιΐ ννῆξη [5.86] δανν [Πα {πε ἰαπηϊης ννὰ5. νοῦν 5οῖῈ ἴῃ {πε ἰαηα, δη4 

ταὶ {Πογα ννὰ5 πο ἀο]ίνείαηςε, ἢς 5814 πηΐο ἢ15 50Π5: “ἀο ἀραίη, απ ρζόςσιγε ἰοοα ἰοῦ τι5 {Παΐ να α1Ὲ 
τό ποῖ. Αμπαᾶ {πεν 5αϊά : “δε 5141] ποῖ βὸ ; υῃ]655 οἵἱγ γοιηροϑέ Ὀγοῖπεῦ οῸ νυ] 115, ννα 5141} ποῖ σο.ὄ 
17. Αηὰα [ϑ5γδεὶ δανν [παῖ 1{ππ πὶ α14 ποῖ 5εηα ΠΙΠΊ νν ἢ {Π6π|, πον 5ῃοι]α 411 ρου 5 Ὀν τεαβοη οἵ ἴΠ6 [Δ Π11Π6. 
τὃ Απα Ἰνειθεη 5α]α : “αἰνε Πίπη ἰηΐο τὴν Πδη6, πα 1{1 ἀο ποῖ Ὀτίηρ ἢϊπὶ Ὀδοῖς ἴο {πε6, 514 ν ΠῚν ἔννο 
ΤῸ 5015 ἰηϑίςδα οὗἉ 1550]. Απᾶ ἢΠε 5! τιηΐο μπῇ: “δ 5Π4]] ποῖ σὸ νι {Πες.᾿ Απά [πᾶ 8} σα ΠΊΘ ΠΘΔΓ 

ΔΠ4 5414 : “ ϑεπᾷ Πἰπὶ νΠ πη6, ἀπα [Γ1 ἀο ποΐ Ῥτγίηρ ἢϊπὶ θδοῖὶς ἰο ἴπεο, ἰεΐ τὴα Ῥθαγ {πε Ὀ]απια Βείογα 
20 ἴΠ66 411 {ῃς ἄδγνϑβ οἵ τὴν [Π|π.ἠ  Απᾶ ἢε βεηΐ ἢϊπὴ ν ἢ {Πδπ ἴῃ {πε βεοομα ψεαῦ οἵ 1Π15 ννεεὶς οὴ {πε 

ἢγϑὶ ἄν οἵ {πε πιοηΐῃ, δηα {παν σςαπιε ἴο {πε ἰδηα οἵ Ερσγρί νι 411 ἔπ οϑα πο ννεπΐ, ἀπ (πεν Π86) 
21 ρτοϑαιίβ ἰη {πεῖν Παηά5, σιαοΐα δηα αἰπιοπαϑ δηα τογε πῇ πιῖβ5 ἀπ ρατα ποπαν. Ἀπα ἴδεν ννεπΐ δηὰ 

βίοοα Ἀεΐογε βερῃ, δπα ἢε 5δὶν Βεπ͵διηΐη ἢἰ5 Ὀγοίπεσ, απ μῈ Κηδνν ὨΪπΊ, απ 5α]4 ἀπο {Πεπὶ: "ἡ 15 
[815 γοι γοιηρσεϑὲ Ὀτοίπεγρ  Απά {πὸν βαϊὰ πππΐο Ὠϊπὶ: “ΤῈ ἰ5 πε. πᾶ δε ϑαϊίά : “Τῆς Τογὰ θεὲ 

22 σγβοίοιιβ ἴο {Πε6, την 50} Απά Πα 5επῖί Πἰπὶ ἱπΐο 5 ἤοῖδε δηα Πα Ὀγουσῃξ ἰουτ ἢ ϑίτηθοη πηΐο {Παπὴ 
Δ η64] Πα πιδάς ἃ [δξαϑδί ἴοι {πεπὶ, απ {πεν ρῥτεβεπίεα ἴο ἢϊπι τῇς οἱ νμΪο ἢ {πεν Ππαά Ὀτγουρῃϊ ἴῃ ἐΠεῖτ 

23 Παη5. Απά {πὲν εαΐ θείοιο ῃἰπὶ ἀμ ἢς σανα {Πεπὶ 8]] ἃ ρογίίοη, θυ {Π6 Ρογίίοη οἵ Βεῃ)α ΠΏ νγ5 
24 βονβῇ {{Π|65 ἰαῦσευ ῃδη {πὶ οἵ δὴν οἵ {πεῖγθ. Δ πα {μον οδὲ δηα ἀγδηὶς ΔΠ6 ἀύοϑε δη6 το πηαϊμεα ν ἢ 
25 {Πεῖτ 5565. Απὰ 7οβερῇ ἀενίβεὰά ἃ ρίδη μεσοῦν ἢς πιῖρῃς Ἰεαγη {Ποῖ ἐΠουΡ Η5 ἃ5 ἴο ὑνμοῖμογ ΠΟ ρ 5 

οὕ ρεᾶςε ργενδ ες ἀιηοησϑί ἱῃοπι, δηα Πα ϑαἰα ἴο {Πς βίενναγά ὑνῆο ννᾶ5 ονεῖ Πἰ5 ποῖα : “ ΕἾΠ 41} 1ΠΕῚΓ 
58:5 νυ [Οοὐ, ἀπα τεΐαγῃ {Ποῖγ πηοπον ππΐο ἴπθηὶ ἰπῖο {Πεῖϊ να 556]5, ἀπ Τὴν ΟΡ, {Π6 51||νῈγ σὰ Ρ οὐ 
οἵ ψνῃῖο ἢ 1 ἀτίπῖκ, ραε 1 ἰὼ τΠς σοῖς οἵ ἰῃς γοιπηροβί, ἀπα 86 η64 ἴΠ6πὶ ἀναγ. 

)οσοῤλ᾽ς ῥίαη ἴο οἵαν ἡϊς ὀγοίλγοηι, ι-το. μαάαλ᾽ς σιῤῥίῥεαϊζίογι, ιτ--τ3. οροῤἧ γηαῖος Δ τηησοίβ Αλοτο7ὲ 

20 ἡϊΐς ὀγοίλγοε λα σογιαῖς {οηι ὁαος 207 ἀϊς γαίλεγ, 1..-.-5.. ((Ε (δῃ. χὶῖν. 3--|0. 12--ἰδὃ, 57-ὃ, 
ἼΘΙ; ΣΙ 1 2,5) ἢ 12. 1, 20 Ξῖ, 22; 25. ὁ) 

491 Απά Πα αἰά 45 Τοβερῇ παᾷ το] Πίπι, απα ἢ]]δ 411 {Ποῖγ σᾶ 5 [ου 1ΠῈπὶ ν]Π ἰοοα ἀπᾶ ῥΡυΐ {ΠΕ 1γ 

2 ΤΠΟΠΟΥ͂ ἴῃ {ΠΕ]Γ 58 ο]κ5, πα ραΐ [πε σὰρ ἴῃ Βεη)αηγη᾽5 580. «ληα ΘΔΥ]ν ἴῃ 1Π6 ΠΊΟΥΠΙΠΡ ἴῃεν ἀερατίςεα, 

ἈΠ ἴξ στῆς ἴο ρᾶ55 {παΐ, νμεη ἴπὸν Βα σοπε ΠῸπῚ ἰΠοηος, ΤΟβαρῃ 514 ὑηΐο {πῸ βίενναγαά οἱ ἢϊ5 

ἤιε : “Ῥαζϑιιθ ἘΠ6ΠῚ, ΓπΠη Δη6 5εῖζα {πεπὶ, βαυίηρ, “ ΕῸΓ σοοά γε πᾶνε τεηυτθα της ὑν ἢ ον]] ; γου 

Πᾶνε δίοϊοη το ΠῚ πὴ6 ἴΠ6 δἰϊνεῦ οὰρ οὐ οὗ νη ϊ ἢ πὶν Ἰογὰ ἀγίπ 5. ΑΠπά Ὀτίηρ θδοὶς ἴο πηθ {ΠῸῚΓ 

4. ( δ) ΒΌρρΙ|16α ἔγτοπι 1.δι]η, ἢ δη. Χ]Π. 5. 
5. αιιεβιϊοηδά {Π6ηὶ: [,411Π Πὰ5 “Δρρε]]ανὶ εο5 ἀυγε᾽. ΓΟ , 
6. 1,αἴῖη νατῖθϑ : “ δἴ τη] ς6 5 ΔΙ βϑινι 1105 εἴ Δ ΟοΙρΊΘἢη5. Θ ΙΠΘΟΠ 6 80 1Ρ515 σαν ΕἸ}. 
12. ἴο ἐνεγὺύ πηϑῃ : εἰπδπάςά Ὀγ ργεῆχιηρ ἦα ἴο Δ οἰ. 

Χ]1,1ΠΠ1. Γῇ. ἀδα. χἰῖν. 3-πῖν. 28. ἜΘ ΤΡ δ 
2. 561Ζα -- Ζα᾿«Παφόηι ἐὐλεη θα ἢ ὅεη. χ]ῖν. 4 ἴτοηι ζαε ατῶ»1} τ-- “ ὨΡταϊὰ᾿. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΘΙΓΚ. ΘΕ Π᾿ ΒΙΠΕῈΞ 48: 3-.....1 

3 γοιπηροϑβί Ὀγοίπει, ἀπά (δΐοῃ (Π1π|} αυ!οκὶν Βείογε 1 σὸ ἰογί ἐο τὴν βεαΐ οἵ Ἰπαστηθπι. Δπαᾶ Πα ταὴ 
4 αἰζοι {ΠῈπὶ δηα ϑαϊὰ ππίο {Ποπὶ δοσοσγάϊησ ἰο {Π656 ννογάβ. Απα {πον ϑαϊά ὑπίο ἢϊπὶ: “ οὐ (οτθίά 

1παΐ τῆν βογνδηΐβ 5Πποι 4 4 {Π15 [Πϊηρ,, ἀη ἃ 5ἴθα] ἔγοπι {πε ἤοιιβε οἵ την ἰογὰ δὴν υἴθη51}, πα 1ΠῸ ποθοῦν 
αἶϑδο ψνῃ]οἢ ννε ἰοιπα ἴῃ Οἵ 580 Κ8 [Πς ἢγϑί {1{π|6, ννα ἴῃ ν βεγναηΐβ Ὀγουσῃΐ Ῥδοῖκ ἔγοτη {π6 ἰαπα οἵ 

5 (δῆδαη. Ηονν πεη 5ῃοι]α ννε ϑἴδαὶ δὴν υἰθη51} ΒαΠο]ά ἤεία ἀύα ννα δῃηά οἷιγ ϑ8ςοῖκβ ; βϑαγοῖ, δηά 
ννπογονοῦ ποι Ππαάοβί {ΠπΠῸ σὰΡ ἴῃ ἴΠῸ 58οῖὶς οὗ δὴν πιδῃ απιοηρϑῖί τ15, ἰεῖ ΠΙπὶ ες 5]αίη, απ ννε απᾶ οἷ 

ὁ 45565 Ψ1}] βοῦν ἢν ἰογά. Απα Πα 584 ππΐο τΠοπὶ: “ Νοῖ 50, πε πηδῃ ἢ Ποῖ 1 βηά, Πἰπὶ οπΪν 
5841} 1 ἴακε ἃ5 ἃ βειναπί, αηα νῈ 5Π4}] γεϊιιγηῃ ἴῃ Ρεᾶςα ππίο νοι Ποιιβα. Απᾶ 85 ἢεῈ ννὰϑ5 βεαγοῃίηρ ἴῃ 
1Ποῖγ νε55615, θαριπηϊησ ἢ τῆς οἰἀδβϑὶ αηα επαϊηρ ἢ {ΠῸ γοιηραβί, ᾿ξ ννὰ5. ἰοιιπα ἴῃ Βεη͵αΠΊ1Π᾿ 5 

8 580... Απάα {πον τεπί Πεῖγ σαγπηεπηίβ, Δηα ἰδ δα {Π6ϊν 45565, πα γαξπγηθα το {πε οἷΐν ἀπά σάπια ἴο ἴῃς 
9 Ποιιβα οἵ [οβερῇ, απα παν 411] θοννβεα {παπΊβεϊνεβ οἡ {πεῖγ ίασθϑ ἴο {πε στοιηά Ὀαοίογα ἢΐπη. Απά 
]οβερῇ ϑαϊα υπίο {Πεπὶ : ἡ“ Ὑα πανε ἄοπε εν!]. Απηάᾶ παν 5814: “μαΐ 5141] ννεὲ βὰν δπὰ ἤονν 5}4]] 
ννο ἀεδίδηα οιβεῖνε.ὺ Οὐ Ιογά Παίῃ αἰβοονεγεα {ΠῸ ἰγαηθργεβϑίοι οὐ Π15 βεγναηΐβ; θεῃοϊὰ ννεὲ αὐ {πῸ 

10 βεινδηΐβ οἵ οἷιγ Ἰοι, απα οἷ 45565 α͵5ϑο.. Απα ΪΙ᾿βαρῇ βαϊά πηΐο ἐπεπὶ: “1 ἴοο ἔδαγ {πε Τοσγά : 85 ἰοῦ 
γοιῖι, ΡῸ γε ἴο γοιγ Ποιη65 ἀπΠα ἰεξ γοιιγ Ὀγοΐμοῦ Ὀκ πὶν βεγναηΐ, ἴογ γε πᾶνε ἄοπε ον], Κπον γψε ποῖ 

11 τῃδΐ ἃ πηδηῃ 46] 1Ο} 15 ἴῃ ἢΙ5 σῸΡ 85 1 νυ [15 οαρ ἢ Απά νεῖ γε Πᾶνε 5ίοϊςβη 1 [ΓῸπ| πα΄ Απα [πᾶ δῇ 
βα1ἃ : “Ὁ τὴν ἰογά, ἰεἰ τὴν βεγνδηΐ, 1 ῥγαν [Π66, Ξρεδῖκ ἃ ννογὰ ἴῃ τὴν ἰογα 5 βαῦ ; ἔννο Ὀγοίπεῖϑ αἰ τ ν 
βαύνδηΐ 5 πιοΐπευ θδαῦ [Ὁ οἷ ἰδίμεῦ ; οπα ννεπξ ἀννὰν δηα ννὰβ ἰοβί, απ παίῃ ποῖ Ῥεεη ἰοιπά, απ μα 
ΔΙοηΘ 15 ἰε[ οἵ ἢ15 πηοΐ μετ, απ ἢν βεγναπΐ οὐ (αἰ μεν Ιονεβ ΠΪπΊ, αηα 5. 1Π{πθ αἰϑδο 15 θοιυπά τρ ᾿ν] ἢ 

12 {π6 [π|6 οἵἉ {15 (144). Απάὰ ἴἴ ψ1}] οοπτε ἴο ραᾶ55, ὑγπεη ννε ρῸ ἴο τῆν βεγνδηΐ οἷ (δία, απα Πα ἰδὰ 15 

13 ποῖ νυν] τι5, {παΐ Πα Ψν1}1] α16, πα ννα 5141} Ὀγίηρσ ἄονη οὐ δῖ πεῦ ψ ἢ δογγονν ππηῖο ἄξαῖῃ. Νονν 
γαῖποῦ ἰεΐ πι6, ἐν βεύναηξ, αἰ 4ε ἰπϑίθαα οἵ ἔπε μὸν δ5 ἃ θοπάϑξπηδῃ τπηΐο τὴν ἰογά, ἀπά ἰεῖ πε ἰδὰ σὸ 
ὙΠ Π15 Ὀγεΐῃγθη, ἔου 1 θαοδπηα ϑιιγεῖν ἴου Πἰπὶ δὲ ἴῃς πδηα οἵ τῆν βεγναπέ οἷ [δι Πευ, απαὰ 11 ἀο ποΐ 

14 Ὀτίηρ Πἰπὶ ὈδοΚ, ἔην βογναπί νν}}] θθαγ [πε Ὀ]απια ἴο οὐγ δέ μει ἴου ἐνεσ᾿ Απα [οὉβερῇ εν {μαΐ ἔμον 
νναγε 411 δοσογάδηϊξ ἴῃ σοοάπεβϑβ οπα ψ] ἢ ἀποίΐπεσ, δπά ἢε σου] ποῖ τείγαϊη ΠἰπΊ56!ξ, απαὰ ἢς το] ἐπεπὶ 

15 1Πδΐ 6 νγὰβ [οβερῇ. Ἂ᾿Απα ἢξε σοηνείβεα ψ ἢ Πα πὶ ἰη τπς ἤεργεν ἰοηρτιε δηα [6]] οα {ΠΕῚΓ πεοῖς δηὰ 
τό ννερί. Βιιῖΐ {πεν Κπενν ἢϊπὶ ποῖ δηα πεν Ὀθερσαη ἴο νγεερ. ῚΔπά ἢε βαἱά πηΐο ἐπαπὶ : “νεαερ ποῖ ονεῦ 

της, θυΐ Παϑίοη δπα Ὀτγίηρσ γὴν [έῃοι ἴο πα; δηα γε 566 {παΐ [{ 15 τὴν πιοιυίῃ ἐπαξ βρεακεϑίῃ, δηᾶ {Π6 
17 ΘΥ65 οἵ τν Ῥγοίμποσγ Ββϑηϊαπιίπ 566. ΒὸῸΐγ ὈεΠοΪα {15 15 {πε βεσοημα ψεδῦ οἵ ἴῃς απηῖπε, πα {πεῦα δια 
18 511] ἥνε νεϑαῖβ ννἱτποιὲ Παύνεβϑὲ οὐ ἔτι οὗὁὨ {τεεβ. οὔ ρὶουρσῃίησ. (οπια ἄονῃ απο Κὶν γε δπα γοιτ 
ΠοιιβῈ ΠΟ] 45, 580 {πᾶΐ γε ρευίϑῃ ποῖ ἐπγοιρ {πα [Ἀπλίης, πα (ὁ ποΐ θὲ στίενεα ἴον. νοι ΡΟΒβἜβϑίοῃβ, ἴου 

19{Π6 Τιογα επί πὲ Ῥείογε νοι ἴο δεῖ 1πίησϑβ ἴῃ ογάογ {Πδξ πηδὴν Ρεορὶς τηϊρμξ ᾿νε. ᾿Απά 1ε}} τὴν 
(μευ {Ππαΐ 1 ἀπὴ 511}} αἰῖνε, απᾶ γε, θεῃο]ά, γε 5εε {παῖ τπῸ 1 ογὰ 85 πιδάς γπηα 85 ἃ ἰδίεῦ ἴο ῬΏδγδΟῃ, 

20 Δη4 τα]ον ονεῦ Πί5 Ποιιβα δπΠα ονεῖ 81] {πῸ απ οἵ Εργρί. Απά {ε}] τὴν ἰδίμεν οἵ 411 τὴν οίοιν, δῃὰ 
21 41} 1ῃ6 τίομεβ ἀπα σίογν {παΐ {πε Του παίῃ σίνεη πιο. Απα ὃγ ἴῃς Ἄοοπηπηαπα οὗ ἴπ6 ποσί οἱ 

ῬΏΑγαΟΝ ΠΕ σάνε πεπὶ ομαγοίβ ἀηα] ργονίβίομϑ ἴογ {πΠῸ6ὶ αν, απ πε σᾶνε {Πεπὶ 411] πιδην-οο]οιγοα 
22 ταϊτηθπηΐ δΔηα 51|νϑῦ. Απα ἴο {πεῖν [δῖ Πεγ μα βεπξ γαϊπηεηΐ δη6 51|νεῦ ἀηα ἴδῃ 85565 νυ ΠΟ ἢ σαιγεα σοΓῃ, 
23 ΔΠη64 Πα βεηΐ 1Π6πΠὶ αὐνᾶῦ. ἊἈΑπᾶ {πεν ννεηΐ ῸΡ δηα (οἱ {πεῖγ [δῖ μογ {παΐ [οϑερῇ νναβ5 αἰΐνε, ἀπ ννὰ5 

τηδαϑασγίηρ οὐδ σογῃ ἴο 411] [Π6 παίίοπβ οὗ {πΠεῈὶ βαυίῃ, απα ἐμαὶ ἢῈ ννὰϑ γα ]ευ ονεῦ 811 {πε ἰαπᾶ οἵ Ερνρί. 
24 Απάὰ {Πεἰγ δίμεῦ «14 ποῖ Ῥεϊίανε ἴἰ, ἰοσ με ννᾶβ εϑίάε Πἰπηβεὶ ἴῃ ἢ πηϊηα ; θὰϊ  Πεη Πα 5ᾶν {πε 

ὑνᾶρΟΠ5 ΜΗ Ϊσἢ Τσερῇ Πα 5επί, {πε 1ἰ{ε οἵ ἢἰβ βρίγί τενίνεα, ἀπ Πα βαϊα : “Τὰ ἰ5 ἐποισῃ ἴογ πια 1 
]Ο5Ὲρἢ Ἰΐνες ; 1 νν}}}] σὸ ἀοννη ἀπά 8εε Πίπι Ῥείοτε ἴ αἴθ. 

ϑαεοῦ ερίοδγαίος {16 γεασέ 97 3γεϊγγηῆίς, αγιαἱ οηισογαροαῖ ὦν α υἱεῖογι σοῦς αοτοι 19 ΕρΥί, τ--το. 
ΔΜιαηιδς οΥ ἀϊς ἀἰσδεογααηιίς, τ1--44. ((. αεη. χΙν!. 1--28.) 

νς 

"44, Απά [5Γ86] τοοῖκ Ηἰβ Ἰουγπεν ἔγοπι {γα ἔτοτη 5 ποῦθε οη {πε πὸν πιοοη οἵ ἴῃς {πἰγά πιοπίῃ, 
ἀηα ες νψεηΐ οἡ {πε νὰν οἵ {π6 ΝΝΕ11 οἵ πε Οδίῃ, απᾶ πε οἴϊεγεα ἃ βδογίῆος το ἴῃς (οὰ οἵ Πί5 

2 (Αἴ πε ἴβδαας οἡ {πε βενεπίῃ οὗ {Πϊ5 πιοπίῃ. Απαᾶ Τοῦ τεπηεηθεγοα {πε ἀτοαπὶ {παΐ Πα Παα 5βθη 
3. δ ΒεῖΠεῖ, απαὰ με [εαγεὰ ἴο σὸ ἄονῃ ἱπίο Ερνυρί. Απάᾶ ψῃ]ε πε τνα5 {πἰηκίηρ οἵ βεπαάϊηρ ννογὰ 

ἴο ΪΟβερῇῃ ἴο οοῖηε ἴο Πἰπι, ἀπά {παΐ με ψουὰ ποῖ σὸ ἀοννῃ, ἢ τεπιαίπθα {μετα βενθὶ ἄαγϑ, [{ 

5. ἴδν : ἴογ " πηγ᾽ (ἄξεη. χὶῖν. 9). 4 : : 
1ο. ἀδιὶρ μί5 ἴῃ Πΐβ οὰρ : ἃ σῆδηρε οἵ 2άσ δα’ ααἰδπε πο μζσίαφασῶρι (' ἀἰντποϑ ᾽) ννουἹα Ὀτὶηρ ταχὶ ἰηῖο ᾿ἰη6 νυ ἢ θη. 

ΧΙ ῖν. 15: Ὀὰϊ [Π6 σμδηρε πᾶν Ὀς ἀε] 1 Ὀεγαΐβ. ᾿ 
11. 1 Ργαγν ἴπεε: Μ9595. “οχ πλε᾽, πηι γδ βίο η οὗ 3 ἴῃ ὅδη. χἰῖν. 18. 
15. Ηερσγενν ἰοῆρταε: 50 Βεσ. γα. 93. 
16. γε 5εῈ... Βεη)απιίῃ 566, εππθηἀβὰ ἴῃ ἰοχί. 86:6 τὴν ΕἸΉ. ἰεχί, ρ. 157. 

ΧΙΙΝ. 1. ΤΉ γϑαηῦ ἴον " Ηερτοη᾽ (οΡ. ἅδη. χχχνὶὶ. 14). 
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ἀ{{π ΒΘ 0 ις. ΘῈ ΠΟ ΒΙΠΕ ΕΒ Δ τ, 58 
4 ρείομδηπος ἢῈ ξβῃου]α 5ε6 ἃ νἰβίοῃ 85 ἴο ἵνῃείμενι ἢς 5ῃοιι]ὰ γεπηδίη οὔ ρὸ ἄονη. ἊῚῸμά πὸ ςεϊο- 
Ὀγαϊεά ἰΠε Παγνεβδὲ [βϑίϊναὶ οἵ 1ῃ6 ἢγϑί- ἔυ15. Π ο]4 σταίη, [Ὸγ ἴπ 411 {πὸ ἰαπα οὔ Ὁαπδδῃ {ποῖὸ 
νγὰ5 ποῖ ἃ ἤδησῇι] οἵ 5εεα [1ῷἢη {Π6 ἰαη4}, ἴον {πεῈ6ὶ (Ἀπηΐπθ γα ονοῖ δὶ [ῃ6 Βεαϑίς δπά Ἴαϊι]6 δπά 

5 δῖγάϑ, δη 4130 ονεῦ πιᾶῃ. ἊἈἀπά οἡ [ἢ βἰχίθεπίῃ [ῃς 1 ογὰ ἀρρεαγεά τπίο Πΐπι, απ βαϊά ππίο Ηἰπι, 
“7Δςοῦ, [8οοθ᾽ : δῃηὰ ἢε ϑαἱά, " Ηεξιε δηλ]. Απά Ης ϑαἰά ιιπΐο Πίπι: “1 πὶ {πὸ Θοά οἵ την (4[Π 615, 
πε (οὐ οἵ ΑΡταῆαπὶ δηᾶ ἰϑδδς ; ἴδαγ ποῖ ἴο σὸ ἄοννῃ ἱπίο Εσγυρί, ἴογ 1 ψν 1} {Πθτεὲ τηακε οὗ ἴπθὸ 

6 στεδῖ παϊϊοη. [1 ν}}}] σὸ ἀἄονῃ ψ ἢ ἴΠερ, ἀπά 1 υν}}} Ὀτίπρ {Π66 παρ (ἀραΐη), ἀπὰ ἴῃ {Πἰ5. Ιαπά 
54] {ποὺ 6 Ὀυτίθα, αηα ᾿οϑερἢ 5Π.4]}] ρας 15 παηά5 προη ἰῃν εγεβ. Εδδγ ποῖ; θ5Ὸ ἄονη ἰηΐο Εσγρι. 

 Απά Πί58. 50ὴ5 τΌ56 ΠΡ, ἀΠ4 [15 βοῆβ᾽ 50η5, ἃΠ4 {πεν ρ]δοβά {ῃεῖγ (δῖ ποῦ πα {πεῖν ροβϑθβϑβίοηβ ὌΡΟΣ 
8 ψαροηβ8. Απάα ἴϑγδεὶ 056 ΠΡ ἔΓῸπῈ {Π6 Δ Ε1] οἵ πε Οδίῃ ου {πε ϑἰχιίεεπίῃ οὐ [π|5 {ΠΙγα πιοπίῃ, δπὰ ἢα 
9 ψεπΐί ἴο {πε ἰαη4 οἵ Εσγρί. “Ὶ᾿ἀπᾶ [ϑγδεὶ βϑεπί [64 Ῥείογε Πίπη ἴὸ μἰβ 5οηὴ Τοβερῇ ἴο Ὄχαπιῖπε ἐπ ς 
[Δη4 οἵ (οβῆεῃ, ἔογ [οβερῇ Παὰ το] 5 Ὀγοΐμειβ {πμαΐ πεν 5ῃου]α σοτηε ἀπά ἄννε]! ἔπογα {παΐ {πον 

τὸ τηΐρῃϊ ΡῈ πεαῦ ἢίπη. Ἂ᾿ἀπά {ἢ15 ννὰβ ἴΠε σοοά!Ἕεβί ([14η4} ἴῃ ἰῃς ἰαπὰ οἵ Ἐρυρί, ἀπά πεαῦ ἴο Ηἰΐπι, ἔοι. 41] 
1τ (οὗ {πεπ) ἀπα α50 ἔογ {πεῈ οδίξ]ε., ΚΑ πα {Ππ6886 α΄α πε ΠδπΊ65 οἵ {πῈ ϑοηβ οἵ ας ψΠοὸ τνεπί ἱπίο 
12 Εργνρέ ψι ἢ [ϑοοῦ {πεῖν ἰαῖμεσ. ἜἝδευθεη, [με ἢτγϑί-θοσγη οὐ [5γδεὶ]; δηὰ {πεθὲ αὔἵὲ {πῸ παπηθ5 οἵ ἢΪ5 
13 50η5: Εποςῇ, δπηα Ρδ]]ὰ, αἀηπὰ ΗδεΖζΖήοη δηα (Ὁ αγγηϊ---ῆνε. ϑιπηθοη δπα ἢΐβ βοῃβ; απᾶ {Π656 ατὰ {πε Ὶ 

ΠΑΠΊ65 οἵ 5 50η5 : [επηιεὶ, δηα [απλίη, δηα ΟΠ δά, δηα [8οἢῖπ, ἀπ Ζοθαγ, απ 5} δι], {πῸ 5οη 
ι4 οἱ {πΠ6 Ζερβδίῃϊθ ννοπιαη---ϑενεη. [ἷενὶ δηά ἢϊ5 50η5 ; δηά ἔπεθε ἂἵεὲ ἰῃς πδπΊεβ οὐ ἢἰβ βοῃ5: 
15 ἀείβμοη, απα Καὶ ομδίῃ, απὰ Μεζγατι---ἰουσ. πάῃ δηα ἢῖ5 50η5 ; ἀπά {Πεϑὲ αὔὰ {πῈῸ πατῖηξδϑβ οὗ ἢϊ5 5οῃϑ: 
τ6 58εἶα, απὰ ῬεσεζΖ, απα Ζεγδῃ-- -ἰοιισ. ᾿ϑϑδοθαῦ δηα ἢἰβ 50η5; δηά {πεϑ8εὲ αὔεῈὲ {ΠῸὶ παπηες οὗ ἢἰβ βοῃϑ: 
17 Τοῖα, απὰ Ῥῃῦδ, ἀπά [ἀϑὰ, απὰ Θιγηγοη- -ἧνε. Ζεθιίοη δηα ἢἰ5 βοηϑ; δπα ἴπ656 αύὰ {πε πδιηθ5 οὗ 
18 Π5 5οη5: ϑεγεά, αηά ΕἸοη, απὰ [4 }16ε]--ἰοι. Απα {Πε86 δύ [πε 5οη5 οἵ δοοῦ, απὰ {πεῖ 50η5 ὑΠΟΠῚ 

ΤΕδἢ Ρογε ἴο δοοῦ ἴῃ Μεβοροίαπηϊα, 51Χ, αηᾷ ἴῃ ςιγ οἠς οἰβίεγ, Π1πδἢ : ἀπά 411 {πε 5οι]5 οὗ {πε 50η5 οἵ 
Τα, δηὰ {πεῖν 5οη5, ννῆο ννεηΐ υν ἢ [Δ οο Ὁ {Πεὶγ (αίΠεγ ἱπῖο Εσυρί, ννοῦα ἰννεπίν -πῖηθ, απα Ιάοοῦ {πεῖν 

19 ἰβίῃει Ρείησ ψ ἢ {πεπὶ, ἔΠπαν ννεγε τΠιστίν. Απά [ῃε 5οηβ οἵ Ζι|Πραῆ, 1.64η᾿5 παπαπηδίά, τπς6 νἱΐε οἵ 
20 ]ᾶοον, ψῆο Ῥοζῦα πηΐο ΄αοοῦρ (δα απ Αϑῆει. Απα {ῃεβα αἵε {πε παπΊε5 οἵ {Πε]Γ 50η5 νγῆο ννεπί ψ πῃ 

ὨϊπΊ ἱπῖο Εσγνρί: 1ῃε βοηβ οἵ (δά : Ζιρῃίοη, απὰ Ηδροὶ, ἀπα 5Ππηὶ, αηα ΕΖθοη, (απ τίν, ἀπά Ατεὶ!, 
2ι 8Δη4 Ατοαῖ---εἰσῃί. Απα {πε 50η5 οἵ Αβεδ: ἱπηδῇ, ἀπά [βῆνδῃ, (απα [5ἢν!), απα Βεγίδῃ, αηὰ ϑθγϑῇ, 
23 ἴΠεῖΓ οἠς ἰϑίει---οῖχ. ΑἹ] {Π6 501115 ννεῖα ἰουτγίθεη, αηα 411 ἴΠο5ε οἵ [,βδῇἢ ννεσγε [οὐἱγν-ίοιιυ. Απηά [ἢς 
24. 90η5 οὗ ΚδοΠΕἸὶ, {πε ν τε οἵ ΄δοοῦ : [οϑερῇ δπα Βεη]απιη. ἊΑπά ἔπεσε ννεγα θογη ἴο [ὈΟβερῇ ἴῃ Εργνρί 

Βείογε ἢῖ5 [ϑίμεγ σαπιε ἱπῖο Εργυρί, πο86 ννβοτὴ ᾿Αϑεπδίῃ, ἀδιυρῃΐεγ οἵ Ῥοίρμαι ρῥτεδί οἵ Ηδ]!ορο "5 
25 θαγε υπηΐο Πϊπι, Μδᾶπαββεῃ, αἀπᾶ Ἐρῆηγαίπη---ἰἢγεαε. Απα {πε 80η5 οἵ Βεη)απιηη: Βεῖα δπᾶ Βεςῆεγ, 

8Δη4 Α5Π}6Ρε], (εζβ, απᾶά Ναδγηδη, ἀπά ἘΠῚ, αηα οβῇ, δπᾶ Μευρρίπι), ἀπά ΗπῸρρίπι, απα Ατά---αἰενεῃ. 
26, 2] Απά 41] {π6 5οι}]5 οἵ δοῇεὶ νψεγε ἰουτίεεη. Απά {πε 5οη5 οἵ ΒΙΠΠΔἢῃ, {πε Παπαπηαια οἵ δοπεὶ, {Πς 

28 νυἱΐε οἵ δοοῦ, ννοπὶ 516 θᾶγε ἴο [αςοθ, ννεῦε ζδῃ πᾶ Ναρῇῃϊα!:. Απά {πε686 αἵὰ {πε παπΊεβ οἵ {πεῖν 

4-8. (ἢ, (εη. χὶνὶ. 1-6. 6ςο᾽5 νἰϑίοῃ 5 οὴ {Ππ6Ὸ ἀν δίϊογ {πὸ Ἐβαϑβί οἵ "δ 'εεκβ᾽. 
4. [1π {πε 168η4] : ἃ αἰτορταρῆγ. 
9. ἀεη. χὶν!. 28. ἘὸῸΓ ταδαϊηρϑ 566 Ρ. 6. ᾿ ᾿ 
12-33. Οὐ ἰεχί πλαῖζε5 {πε πυταρεῦ οὗ [4ςοο᾽5 ἀεβοεπάδηϊβ [ορϑίπου ψἹἢ ὨΙΠη56]Ε βανεηΐνυ. ΤῊΪΒ5 ννὰβ {Π6 νίθιν οὗ ἔπε 

ψΓΪΕΥ οὐ ἀδῃ. χὶνὶ. 27. Οἡ ἴῃε οἵμει μαηά ἴῃ (δεῃ. χἰνὶ. 15, 1δ, 22, 25 Δη4 ΙΟ56ρΡἢ. “4ηι2. 11. 7. 4 [Δ000 15 ἜΧΡΙΈΒΒΙῪ 
ποῖ ἱποϊιἀθα ἴῃ τπῃ6 πυμθεσ βενεπίγ. (. Εχοί. ἱ. 5. ὙΠαῖ Ἄσπαρίευ ἢᾶ5 δαπηθα!ν ππάετρομης τενίβίοη. ΟἹ ἴοχὶ 
τηᾶΚεβ ΠΡ {πῈ ΠΌΠΊΌΕΙ βανεηΐυ ὈΥ ἃ τηϑίποα βοιηενπαὶ ἀἰβεσγεηε ἔγοτη τπαΐ ἴπ δη. χὶνί. ὙΠὰ5 νῆοσθαθ ᾿δη δηά 
ΝΑΡΠ ΑΙ Πᾶνε τοβρϑοϊίνειυ οὔθ Δηᾶ ἔουσγ 50η5 ἴῃ ἀξη., ΟἿΓ ἰαχί ἀ5ϑΙρ5 {ΠῈπῚ ἥνε βαᾶοῆ. Ομ ἴπς οἵπεῦ παπᾶ σξεη. 
ἴποῖαά65 ἴῃ 1:5 τεοκοηϊηρ᾽ ἵννο ρτδπάςομ!]άγεη οἵ Αϑῆογ, Ετ, πη, ἴνο 5οη5 οὔ ΡϑύβζΖ, ἀπ ΠΊΠ8}, ἀραῖηϑί [π01|6 65. Πα 
ΠΟΠΊΌΕΙΒ ἴῃ ΟἿΤ ἰαχὶ τηδ  Ἀὲ τεργεβεηΐϊεα 85 ο!]ον"5 :- 

ΚδυΡθεη πα 4 ϑοῦ5.. τ ; : Τόοβερὴ δῃά 2 βϑοῃ8.. Σ ΟΝ ἘΚῚ 

ΘΙΠΊΘΟ Δη4 6 505 ΒΟΈΒΕΙΣ ομπάτοπ {τ αορυ ἐν δΔη 10 5ϑοῆ5. Ὁ (ὯΙ 7 
᾿ - [μεν] δηὰ 3 5βοῆβ.. : - ἢ 

ἐδρ Ἐς ὑεεος ]ὰάδῃ, 1 5οῃ, 2 ρταπάβθοηβ. 4 14 

5 
4 

Ι5ϑδομδῦ δΔπηα 4 505 | Ἰ Α ἽΦῸ Ζεθυ!οη πὰ 3 50η5 ΤΠ ΠΠΠ- " ΠΑΝ αὐ τ νας Ἶ ΤᾺΣ 

29 Ὡς: 

: (δα δηα 7 βοῆβ. - Ἶ ὃ ΖΙραμ5 ., Ϊ ΑΞΠΕΥ, 4ϑοηβαηάι ἀδυρῃΐε. 6 

14 

29 ἘΠ4 Ἐ14 Ἐτ2-εόρ. ΤΠιβ [Π6 πυπηρεῖ 70 ἱποία θα [8ςο. [{ 15 ποίενογίῃν {πᾶὶ τε ΕΧΧ τεδᾶβ 75 ἰῃ ὅεη. 

χὶν!. 27 : {Πκευνίσα ἴῃ Εχοά. ἱ. 5, ΨΨΏ 116 ἴῃ Ποῖ. χ. 22 τποϑὲ Μ55. βῖνβ 70, Βαϊ βοπὶα βῖνε 75. ΤῊ ΠΟΠΊΌΕΙ 75 ἰπ Αςίβ5 

νἱ]. 14 5. οἵ σουγβα ἀπε ἴο ἴῃς Γ,ΧΧ. 
13. Ζερμαδαιῃϊζα, 1.6. οἵ Ζερμδίῃ, ἃ (απδδηϊίε οἰΐν ({πάᾶρ685. 1. 17). 
20, 21. { δ παπι65 τεαιυϊγεα ἴο σοπηρ] εἴθ ΠΠΊ 65 “εἰς δηὰ “ 5ἰχ᾽. 
28. (ἢ. ἅδη. χὶν!. 23 νη] ἢ σῖνεβ ΗΠ ἰπΠῚ ΟΪγ. 

»- 
γ τ) 



ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ᾿ΒΙΠῈΕ5 44. 28---45. τό 

5 η5 ΜΠηΟ ννδαΐ ἢ ἀπ δ πὶ ἰπῖο Εργρί. μά [ἢς βοηϑ οἵ θδη ννεῦε ΗἩ υϑῃϊπι, ἀμ δδπιόη, αηά Αϑααϊ, 
20 πα ᾿ἴ,ᾶκα, αῃὰ ϑαϊόπγδη---ϑῖχ. Δηά {πὸν αἰδά {Π6 γϑαν ἴῃ ἡ ἢ {πεν επΐετγαα ἰηΐο Ἐρυρί, ἀπα ἔπαγε 
30 ννὰ5 ἰοίε το θδη Η πβῃϊπὶ ἀἴοπθ. Απα {Π686 ἀγα {Π6 παπιο5 οἵ {πε 5οη5 οἵ Νδρῃϊῖα!! : [8 Ζίεὶ, απαὰ (σπηὶ, 
31 δΔηα [6 Ζοῦ, ἀηα ΘΠ 4]]ππ|, ἀπά ἵν. Απὰ ᾽ἷν, νο ννὰ5 θοίῃ αἴζγ ἴῃς γεδιβ οἵ ἰαπηίηθ, ἀἰεα ἴῃ Εσνρί. 

32,33 Απᾶ δ] {πῸ δου ΐ5 οἵ Ἐδοῇεὶ ννεσγα ἐννεπίγ-ϑῖχ. Απα 41] τῆς 5οι]5 οἵ ΄ασοῦ ννῃϊοῃ ννεπέ ἱπίο Εσγνρί 
νοῦ βονθηΐυ 5οι}15. ὙΠ656 ῇα ἢΠἰ5 σῃΠ]άγθη δηα ἢϊ5. ΟΠ] ἀγα π᾿ 5 σΒΠ]Π ἄγε, ἴῃ 411} βενοηῖν ; Βαϊ ἥνε αἰδά 

34 ἴη Ερνρι Ὀείονε [οβϑερῇ, δηὰά Παὰ πὸ ομ!]ἄγθη. Απα ἴῃ {ΠῸ ἰαπά οἵ (δηῆδδη ἔννο 850η5 οἵ [πάδῇἢ ἐϊςά, 
Ετ απὰ Οπδη, απ {πεν Πα πὸ οι] ἄγε, απα [Π6 ομΠ]ἄγεη οὐ [5γαθὶ Ῥυγβα 1Ποϑ6 νῆΟ ρεγϑῃεά, δηὰ 
{πον νοεῖς γθοκοηδα ἀπιοησ {Π6 βενεπῖν (αεμί!]6 δι! πβ. 

οσοῤὴ γοροίτος αςοῦ, «για σίυσς ἀδηε (σοσφηι, τ--7. οροῤὴ αεφρῖγος αἱῤ ἐλσ ἰαγιεῖ αμαὶ ἐς 1ηιδαδί- 
ἠαγιίς ον Ῥααγαοΐ, 8-τῶὼ. αςοῦ εἶδες ἀγα ἐς ὀηγίσα ἐη φόνοι, 13-1.5. “ΠΣ ὀοοζξς σίυοηι 10 
σοΣ, τό. (ΘΓ θη: Σ͵ν" 28. 20; ΣΙΝ]: 1512: ΤῸ, 29) 22, 1,28, 117. 

45'᾽ π΄ Δπὰ [Ι5γ86] ννεηΐ ἱπΐο {πε σουπέιν οἵ Εργρί, ἱπῖο {πε ἰαπα οἵ ἀοβἤῆδη, οἡ {Πῃ6 πανν πηοοη οὔτπε ἰουτῃ 217 
5 τηοπίῃ, ἰη ἰῃς βεοοπά γεαῖῦ οἵ ἔπε {πϊγὰ ννεεὶς οἵ {πῸ ἔογίγ -π ἢ 110 1166. Απά Τοβερῇ ννεπέ ἴο πιεεΐ ἢΪ5 
5 [ΔἸ Πογ ΙδοοΡ, ἴο {πε ἰαπά οἵ (σοϑμεη, ἀπά ἢς [6]] οἡ 5 ἰδ Παυ᾿5 πεοῖκ δηα ψερί. Απάα 158Γ86] βαϊά υπίο 
Τοβερῇ : “Νονν ἰδεῖ πὶα ἀϊε βίπος 1 ἤᾶνε 8εβὴ ἴΠε6, δη4 ποὺ πηᾶὺ ἴῃς Γογα (οά οὗ [ϑγ88] Ἀὲε Ὀ]6ββεά, 
τῆς οά οἵ ΑΡταΠαπὶ δπά {πε (οὐ οὗ Ιϑαᾶς ψῆο Παίῃ ποῖ νυ Π6]ὰ Η!5 πιοῦον δηα Η!5 σζδςος ἔγο ΠῚ 

4 ΠΙ5 βεγναπξ Ϊασορ. [{ 15 ἐποιρἢ ἴου π16 {παξ 1 ἤᾶνε 5εεη τῆν ἴδοε ννῃ15ὲ 71 δπ}7 γεΐ αἷΐνε ; γεᾶ, ἴσια 
ἴ5 1ῃ6 νἱϑίοῃ ννῃϊοῇ 1 αν αἱ Βείμεὶ. ΒΙἊβϑϑεά θὲ {πε 1οτὰ τὴν ἀοά ἴοι ἐνεγ δηα ἜἼνεῖ, δηα δ]εϑβεά θὲ 

5 Ηἴβ παπιε.΄ Ἀπᾶ 7οβερῇ δῃὰ ἢί5 Ὀγοίμεγβθ εδΐ Ὀγεδα βείογε {πεῖν [ΔΊ Πον πα ἀγαηῖς ννίηθ, ἀπά [άοοῦ 
τα]οϊςβα νυ εχοθθαϊηρ στααΐ ον θεσαῖιβα 6 θὰνν ΓΟϑερἢ δαίίηρ νν] ἢ Π15 Ὀγοίποῖβ δηα αἀγίηκίηρ Ὀεΐογε 
ΠϊπΊ, αηἃ Πα ὈΪεββθα {πε Ογεδΐου οὗ 411] [ῃῖηρϑ ννῆο ἢδα ριεϑβεγνεα ΠἰπΊ, δηα Πδα ργεβεινεα ἔοι ἢΪπὶ ἢΪ5 

6 ἴννεῖνε ϑοῆ58. Απά ΪΤοϑερῇ δά ρίνεη ἴο Πῖ5 ἰδ πει απὰ ἴο ἢ15 Ὀγοίμευβ 45 ἃ στ {πΠῸ τίρῃς οἵ ἀνε] ηρ 
ἴῃ ἴῃς απ οἵ (σοβῆεηῃ δηὰ ἴῃ δπιεβεβ δηα 4}} [ῃς τερίοη γουηα δου, νυ ἢ Πα στυ]εα ονεῦ Ὀεΐοτε 
ῬΒαύδοῦ. Απα ἴ5ύδεὶ δηὰ ἢἰ5 8δοη5 ἄνες ἴῃ {πε ἰαπα οἵ (σοβῆεη, {πες Ῥεϑὲ ρατξ οἵ {πε ἰαπά οἵ Ερυρε ; 

ἢ ἀπα [ϑςγ86] ννᾶ8 οπς πυπμάγεα δηά {Πἰτγίν γεαῦβ οἱ θη ἢε σαπλε ἰηΐο Εργρί. ᾿Ἀπᾶ [ἙὌβερῇ πουγίβῃεα 
ἢϊ5 [Ποῦ πὰ ἢῖ5. Ὀγείῆγεη δηα αἷθο {πε ὶγ ροβϑβεβϑίοῃβ νυν ἢ Ὀγαδα ἃ5. τς ἢ 45 ϑαΐποβα {Πςπὶ ἴον {πε 

8 ϑαένεὴ νϑαῖβ οἵ {πε ἰαπηῖηθ. Αμπά {πε ἰαπα οἵ Ερυρί βυῆεγεα Ὀν τεάϑοη οἵ {πΠῸ [Απγῖπηθ, απ [ ϑερἢ 
δοασαίγεα 411 {πε ἰαπὰ οἵ Εργυρί ἴογ ῬΏδγδοῃ ἴῃ γεΐϊαγη ἴογ ἔοοά, δηα εξ βοΐ ροϑββεϑϑίοη οἵ {πε ρεορὶε 

9 8η4 {πεῖν σαΐε]ε απ δνεγνιῃίηρ ίοσ ῬΏδγαοῃ. ΑἈΑπά [Πε γεδίβ οἵ {Π6 [Δ Πη1ΠῈ ννεγα δοσοπηρ 5Πς6α, δηὰ 
7]οβερῇ σανε ἴο τῆς ρεορὶς ἰη {πε ἰαηά βεεα δηᾶ ἰοοά {παῖ πεν τηϊρῃϊ 5ονν ([Π6 ἰαπάλδ ἴῃ 1ῃς εἰρῃτῃ 

το γεδι, ἴογ {πε τίνεσ μαα ονεγῆοννεα 4}} πε ἰδηὰ οἵ Εσγυρί. Ἐὸοτζγ ἴῃ {με βενεὴ γϑαῖβ οὗ {πε ἰαπηίης 1 δά 
(πο) ονετῆοννε αηὰ Πα ἰγτσαΐεα οἠἱν ἃ ἔενν ρίδοεβ. οῃ ἴῃ ῬδηΚ5 οἵ {πὲ τίνεγ, θὰ πον 1 ονεγῆοννεα 

ι1 ΔΠη4 (ῃς Ερνρίίδηϑ βοννεα ἐπε ἰδπηά, δηά [ἃ θογα πηῦοῇ σοίη {παῖ γεαῦ. ἊἈηα [ἢ15 ννὰβ {πε ἤγϑί γεαγ οἵ 217 
12 ἴῃς ἐουγίῃ ννεεῖκ οἵ τῆς ἰογν- ΒΓ 1.011εῈ6. Απά Τοβερῇ ἴοοκ οἵ {πε οογη οἵ 1πΠ6 Παγνεϑί ῃη6 ΠῚ ραᾶτί 

ἴον της Κίηρ δηά [εἰ ἔοι ραγίβ ἴογ {Ππεπὶ ἴον ἰοοα δηά ἴογ 5εεά, δπα [οβϑερῇ πιδάβ [ἴ δὴ ογάϊπδησε ἴου 
13 1Πῃς ἰαηα οἵ Ερσγρέ τπιη11] [Π15 αν. Απά [5γΓ8ε] ᾿ϊνεα ἴῃ {πε ἰἸαηα οἵ Εργυρί βενεπίξεῃ γεαΐϑβ, ἀηα 81] ἐμε 

ἄανϑ ννῃϊοῇ ἢς ᾿νε ννεγε ἤγεα 10011|6ε5, οης Ππυπηάγεα δα ἰογίγτ-ϑανεη νϑαῦβ, 4ηε] μς αἸ66 ἴῃ {πε ἐουγἢ 218 
14 γϑδῦ οἵ {πε ΠΠἢ ννεεῖ οἵ ἐπε ἰογίν- ΗΠ 100 11ε6. Απα [9Ύδεὶ Ὀ]6ββεα ἢ15 50η5 Ρείογε ἢς αϊβά δηά το]ά 

1Πε6πὶ δνεγνίῃπίηρσ {πΠαὶ ννου]α Ὀε[41}} ἐμεπὶ τη τῃς ἰαηα οἱ Ἐργυνρί ; απὰ με τπηλάς Κποννη ἴο {Π6πὶ ννῆδί 
νου] σοΠΊΒ ἸΡΟη {Ππαπὶ 1 {ΠῈ ἰαϑὲ ἄανϑ, δηα] ὈΪ]αββεαὰ {Ππεπὶ δηὰ σανε ἴο [Ὁϑερῇ ἴννο ρογίίοῃβ ἴῃ 

ὌΝ α τῆς ἰαηπά. Απᾶ Πα 5ἱερί ν τ Πῖ5 ἰαίμειβ, ἀπά Πα ννγὰβ θυτγίεα τη τῃς ἀἄοιθ]α οανα ἴῃ ἰῃς ἰαπά οὗ 
(δῆδδη, παι ΑΡΎαἤαπη 5 {Δ Παῖὺ ἴῃ ἴΠ6 σῖάνε ψῃΐοῃ πε ἀπρ ἰοῦ ὨϊπΊ56 1 ἴῃ {πε ἀοαθ]α σαν ἴῃ 

τό τῆς ἰαηὰ οἵ Ηεργοη. Απά ἢς σανε 811] ἢϊ58 θοοῖκβ δῃά 1ῃ6 Ὀοοκϑ οἵ ἢῖ5 [δίμεγβθ ἴο [,ονὶ ἢϊ5. 50η 
τηδί 6 πηρῃΐ ργέβεσνε {Πδπὶ ἀπηα ταπανν {Π6πὶ ἴου Πῖ5 ομ ἄγη ἀπ|1] {Π|5 ἀδγ. 

33. θαΐοτγε Τόοββρῇ (ὁ ε) ; " Ὀείοσε {παν πηαγτῖθά  (α) ; “ΠῃΟ ἀϊά ποῖ πηλάτγν ᾽ (4). 

ΧΙΝ, τ-4 α. ἀδη. χὶνὶ. 28--30. 
4. ΨΠ15Ὲ ΤΙ δηλ} γεΐ αἰϊνε: σμδηρα αἀλια ἴο αιέα τ " τῃοι᾽ δηά τγϑδα " {Πδΐ᾿ (οΥ ὑ“ νυ Π 15 ᾽, [Π πη τε τη. ΧΙν]. 30. 
6. (ὐδπ: Εἶν! 1ἰ- 

οἣβ Βυπάγρα δηᾶ {πἰτίν γεαγβ : ΠῸΠῚ (εη. χΧΙν]]. 9. 
7. 85 πη ἢ 4.5 βυηοσοᾶ: ἐδπλεπα γα’ αὐίδηιη το ᾽αζαθη11) --- " ἀσσογάϊηρ ἴο {Π6ῚΓ Ρεύβοηβ᾽, ἃ5 1 ΧΧ, ὅδη. χὶν!]. 12. 
ὃ. ἔοτ ῬΠΘγΘΟΙ : ν ἢ 1 Δι] ὁ τεδάβ ᾿δηᾶ Ῥῃδγδοῃ᾽. 
9, 1ο. ὅεη. κἰν!]. 22. Ἐδβίοτε {{πΠ6 Ια πᾶν δηὰ {ποῖν ἴτοπὴ [τη δηὰ επηθηὰ “ἰς Ὀογε ἴο {παν Παγναβίεα ᾽ (1 τίη 

εοἰορεγιεγι). 
12. ((, ἀδῃ. χὶνὶϊ. 24. 

ἴΠπῸ σογῃ οὗ. Ἐεδά νι [ναἱ. ὁ“ 4}} {πὸ ᾿᾿. 
13. ((, Οσεη. χίν!!. 28. δῖα σομῆϊοῖβ ἢ τῃαΐ ἴῃ χίχ. 13. 866 Χχν. 4: 
14. το ἴπρ6π|, ὅτε. (ἐ, δη. χΧΙχΟ ΣΙ; [υὉ. χχχ. 21. 
ἴπ. ΘΕσδ 1. 171. 
16. (. χ. 14. Ουζ Δ 1ΠοΥ, ν μῸ Ρυ] 56 ἃ 1Π656 γα! τὶοηβ, ννγὰ5 ΡΓΟΡΑΌΪΎ ἢ] Π156} ἃ ῥυθϑῖ. 

͵6 



ἘΠΕ ΘΟΘΕ ΘΕ ΒΙΒΕΕΘ δ τ τ 

]γοϑβογτέν οΓ 7ογαοὶ 1η| ἘΦ ὙΡί, 1-2. 7)εα71 οΥ οτοῤή, 4--5. 1017 ὀοίτυοσιι δργῥέ αγμῶ (αηιαατι εἶγιγ 1710 
τυλτολ 116 ὄογιθς ὁ αἰΐ 1119 σοης οΥ αεοῦ ἐχεορέ οσοῤὰ ἂγὸ διιγίοα αὐ Πἤεύγοτι, 6--τι. Ἐρφγρι 
οὐῥγόῦσος 7εγαδί, τῶ--τό. ((. (ᾳαεη. ]. 22, 25-6 ; Εχοά. ἱ. 6-14.) 

46:᾽, Απά ἰἰ ςἀπιε ἴο ρα85 {παΐξ δἴζεγ [θοῦ ἐϊεα {πε ομΠ]άτθη οὐ [σγδοὶ τα] ΠΡ ΙΘα ἴῃ {Πα ἰδ οἵ Ἐρνρί, 
δ πα {πᾶν θεσδηηα ἃ σγεδΐ παίΐοῃ, δηά {πεν νεῦα οἵ οπς δοοογά ἴῃ ἢεαγί, 580 ἐπαΐ θγοΐπογ ἰονθα Βγοΐθεν 
Δη4 ΕνϑγΥ τηδη ΠεΕΙρΘα ἢἰ5 Ὀτγοίμει, απα {παν ἱπουθαβθα δθιπάδπεν δηὰ ΓΊᾺ]ΠΕΡ]1εα εχοβααϊηρίν, ἴθ ῃ 2242 Α.Μ. 

2 6 ΕΚ5 οἱ γεαῦϑβ, 8}1 {πε ἀδγϑ οἵ ἴῃς 16 οἵ ἤοβϑερῇ. ᾿Ἀπά ἴπετα ννὰβ πὸ ϑαίδῃ ποῖ δΔηῪ δν]] 411 {πε ἀδνϑ8 
οἵ {πε [Π|{ οἵ Τοβερῇ ννῃϊςἢ Πα ᾿ϊἰνεά αἰΐεν ἢϊ5 ἰδ πεν [ϑοοῦ, ἴον 411 τῆς Εργρίίαηβ ποποιγεα ἐπε Ομ] ἄτθη 

3 οὗ Ιϑγδεὶ 411 {πε ἀἂνβ οἔ πε 1Π{ οἵ Ϊοβερῇ. Δπά ]οβερὴ ἀΐεα Βεΐπρ ἃ μιιπάτεα δπα ἴξη γϑαΐβ οἱ ; 
βενεπίθεη ψνεαῖβ ΠΕ ᾿νε ἴῃ {πε ἰαπα οἵ (δηδδῃ, δη4 ἴξη γεαῖβ Π6 νγᾶϑ ἃ βεγνδηΐ, ἀη4 [ἢτεε γϑαῦϑ ἴῃ 

4 Ριΐβοῃ, δηα εἰρῃϊν γεαῦβ ΠῈ ννὰ8 πηάεγ {πῸ Κίηρ, τα] ηρ᾽ 411 {πε Ιαηα οἵ Εσνγρί. Απά ἢε ἀϊεβα δπά 81] 
5 ἢί5 Ὀγείῃγεη δηα 411] ἰΠδὲ σεηθγαίϊίοη. Απά Πα σοπιηπιδηάεά {πς οι] ἄγε οὗ [5γαε] Βείογε με ἀϊθα {Παΐὶ 
6 ἴμεν ϑῃοι]α σατγν 15 θοηο5 ἢ {ΠῸπΠῈ ννῃεπ ἴπ εν νγεπί ἔουτἢ ἔτοιη ἴῃς ἰδηα οἵ Εργρι. Απά ἢε πιδές 

1Π6 πὶ ϑυνθαγ τεραγαϊηρ ἢ΄5. ῬΟΠ65, ἴογ ἢ Κπειν (ἢδί {πε Ἐ σνρίίδηβ ὑνοι]ὰ ποῖ ἀραΐη Ὀτίηρσ [οστῖἢ ἀπά 
θυγν Πίπὶ ἴῃ {πε ἰαπὰ οἵ (δπδβη, ἔογ Μαϊκαπηᾶγδη, κΚίπρ οἵ (δηδδη, ννῃ116 ἀνε! προ ἰη {πε ἰαπα οἵ 
Αϑϑυτία, ἰουρῃξ ἴῃ [Π6 ν4]16ν ἢ τῆς Κίηρ οἵ Εσγρί ἀπ 5]ενν Ὠἰπὶ μετα, δηα ρυγϑυθα αἴζεγ τς 

 Ἐρυριίδηβ ἴο {πε σαίεβ οἵ ᾿Εσπηῦπ. Βιΐ ἢε ννὰβ ποῖ 80]ε ἴο επίεγ, ἴοι. ἀποίμεσ, ἃ πὸνν Κίηρ, Πα θεσοιης 
Κίπρ' οἵ Ερνρί, ἀπά 6 ννὰϑ βίγοηροι ἴπδη Πα, δηά πε τεϊαγπαα ἴο 1ῃε ἰδη οἵ (δηδδη, ἀπ {πῸ σαίεβ οἵ 

8 Ερυρί ψεγε οἱοβεά, δῃὰ ἤοπα νψγεηΐ οἷξ πα πος οᾶτῆς ἰπῖο Εσγρί. Απά [}οβερῇ αϊεὰ ἰπ {πε [οτίγ- 
βΒιχίῖῃ 10011ε6, ἴῃ ἐπε ϑἰχίῃ ννεεκ, 'ἰπ τῃε βεοοπα γεδί, αἀπαὶ πεν θυτίθα Πίπὶ ἰπ {πε ἰαπα οἵ Εργρί, ἀπά 2 
411 Πῖ5. Ὀγείῃσεη αἴθ αἴζεσ ππι. Απα {πῸ Κίηρ οἵ Εργυρέ ννεπΐ ἰοσΐῃ ἴο ννᾶγ ἢ τῆς Κιπρ οὗ (δηδδη 2 
ἴῃ 1ῃε ἰοτίγ-ϑενεπηῖῃ 1.01166, ἴῃ τΠ6 βεοοπα νεῖ ἴῃ 1ῃε βεοοηα ψεαγ, πα {πε ομ ἄγη οἵ ϑγα6] Ὀγοιρῃς 
[οσί ἢ 411 ἐπε θοπαβ οἵ [πε οι! ἄγεη οἵ θοὸν βαᾶνε πε Ῥοπδβ οἵ οβερῇ, δπᾶ {παν θυγεα {Πεπὶ ἰπ τῃς 

το Πε]4 ἴῃ {πε ἀοιθ]Ὲ σὰνε ἴῃ {ΠῸ τηοιιηΐαίη. Απα {πὰ τηοβί (οἵ {Π6π|} γεταγπεα ἰο Ερυρί, Ραΐ ἃ ενν οὔ ᾿7 
τι πε πῇ τεπηδὶπεα ἴῃ πε τηοπηΐαίη5 οἵ Ηεῦτομ, δηα Απηγαπὶ ἢν ἰδίπεγ γεπηαιηβα ἢ ἴπθη. Απα τῃς 
12 Κίησ οὗ (δηδδη ννὰ5 νἱοϊοτίοιιβ ονεῦ ἔπε Κίηρ οἵ Ἐρυρί, δαπα ἢς οἱοβεα ἰῃς σαίεβ οἵ Ερυρί. Απὰά ἢε 

ἀεν! 56 δῃ εν] ἀθνίςε αἀραϊπϑί {πΠῸ ομ ! άγεη οὗ [5γα6] οἵ δῇῆϊοϊηρ [Πα πὶ πα Πα βαα ππίο {πε ρεορὶε οἵ 
15 Ερυρί: “Βεμοὶα {πε ρεορὶε οἵ {πε οι] ἄγοπ οἵ ἴ5γα 6] ἤᾶνε ἱπογθαβεα πα] πΊ}]|Ρ|16 6 πγοῦα ἱΠδῃ πιο. 

(οπης δπα ἰεξ τι5 ἀδαὶ ννυίβεὶν ἢ ἘΠπεπὶ Ῥείογε {παν θεσοπιε ἴοο πῆδην, ἀηα ἰδ τι5 αἰῆϊοις {Παπὶ ἢ 
βίανεγυν θοίογο τνᾶῖ σΟΠΊΣ ΠΡΟΩ τι5 απα ὈῬείογο {πεν ἴοο ἥσῃΐ ἀρσαϊηϑβί τι5; εἶα {πεν νν1}]} Ἰοῖη ἘΠογηβεῖνες 

ΙΕ τ ΟΕ ἘΣΟΟΣ 1 7: 
3. (ΓΕ ὅξδη.]. 22, 26 (Ἰοβερῇῃ 5 ἀβδίῃ δ 110]. ἶ ; ΤΑΝ : 
6-ο. ΤῊΙΒ ννᾶγ Βεΐνεεη πε Εσυρίϊαηβ ἀπ {πε (απδδηῖτε5 15 τείεσγεα ἴο ἴῃ ἴῃς Τ᾽. 5101. ν11]. 2 δηα Τ', Β6η]. χίϊ. 3. ἃ5 

Βεϊῃρ νασεὰ ΨΠαη ἴῃς ὈΟάΪ65 οἵ [Π658 ρδίσγιαυο 5 γετε Ὀυτθα ἃ Ἡθρτοη. Τῆι5 ἴῃ 51π|. ν]1]. 2 ἔθηκαν αὐτὸν ἐν θήκῃ ξύλων 
ἀσήπτων τοῦ ἀναγαγεῖν τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ἐν Χεβρών. καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὰ ἐν πολέμῳ Αἰγυπτίων κρυφῇ : ἀπά ΒΕη]. ΧΙΪ. 2,3 καὶ ἔθηκαν 
αὐτὸν ἐν παραθήκῃ καὶ . ᾿.. ἀνήγαγον τὰ ὀστᾶ τῶν πατέρων αὐτῶν ἐν κρυφῇ, ἐν πολέμῳ Χαναάν (Ατηι. -- ὅτε ἦσαν ἐν πολέμῳ 
οἱ Χαναναῖοι). 1 νὰ σου]ά ἱτιδί {π6 ἀαίε ἴῃ Τ. (δά ν|]]. 5 ὩΙΟἢ βαγ5 ἴπαὶ ἴΠῈ6 θοάγ οἵ (δὰ ννὰ5 θυτεά ἴῃ Ηῦτοη ἥνε 
γε δτ5 δῇϊζευ [}15 ἄβδίῃ : ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ. καὶ μετὰ πέντε ἔτη ἀνήγαγον αὐτὸν καὶ ἔθηκαν αὐτὸν εἰς Χεβρών, νγα σου] ἃττῖνα 
αἴ {π6 ἀαίε ἴο ψνῃ]ο ἢ {ΠῸ δαΐποτβ οὗ [0116 65 ἀπὰ τπῈ Ταβίαπηθηῖβ αϑϑίσηβα ἴἢ15 ννΑΓ Ὀεΐννεεῃ Ἐδυρὶ δὰ ζαπᾶδη. ϑ8΄1π6ὲ 
(δα ἀϊεά δἱ {πε ἂρὲ οἵ 125 (Τ. (δὰ 1. τ; Μιάγαβῃ Τδάβϑῃε δπᾶ Βδοκ οἵ 7}Ἀ5Πᾶσ, οὔ. οί. 11. 1246) πὰ ννὰβ 40 ψῆεῃ 
με ψεπὶ ἄονῃ ἱπίο Ερυρί (ϑεε ποῖε οὔ χχν]. 11-24}, πἰβ θυτῖα] ἰπ ἩδΌτοη ἴοοκΚ ρίασε 90 γὙεαγ5 δε ἴῃς ἀεβοεπῖ 
Ἰηῖο Εργυρί ἴῃ τῆς γεᾶγ οἵ {π6Ὸ ψου]α 2262. Βαΐ {Π15 ἀαἴε ουἹά ὃς ἴοο δὰ ]Ὺ ἔοσ [εν] ἀπα Βεη)απηη. ΤῊΒ βιίαϊαπεηΐ ἰπ 
Βεη]. χὶϊ. 3 1Πδΐ {Π15 ἐχρεαϊτίοη το Ἡ τοη ννᾶ5 ἴπ {πε οἵϑί γεὰσ (ατεεκ Μ55.) Βείοτε {πε Ἐχοάιιβ, 15 ποῖ βῃρροτίβα ὃγ ἴϊς 
Ατπηεηΐδη νεγβϑίοη. ΟἿ ἴαχὶ ἢχαβ ἴὶ αἱ 2263. Νο ιν ϑιδπαϊηρ ᾿ξ ΞΕ 6 Πὴ5 ΟἸΘΑΥΪΥ ἴο ἤανε Ὀθεῃ ἴΠ6 νίενν οἵ {Π6 δυῖμου 
οἵ {π6 Ταβίδπηθηΐβ {παὶ ἐπε θοη65 οὗ 411 {πε ραϊγίαγοῃϑβ βᾶνε ἴμοϑβε οἵ [οβϑβρὴ γγεσα Ῥυτγε ἴῃ Ηθῦτοη οἡ ἴῃ οςοαβίοη οἵ 
ἃ ννᾶ1 Ὀεΐνεθη Ερυρί ἂπὰ σαμααηῃ. Τῇι5, πη δἀαϊτίοη ἴο {ΠΕ σἰαϊεπηθηΐβ ἴῃ Θἰπιθοη, (δα 8πα Ββη]απλίη, ουβεγνε ὑπαὶ ΔΙτεν 
τηθητοηίησ ῃς ἀξϑίῃ οὔ] ονὶ, Ζερυϊοη ἀπά Ὅδῃ, {πε Τεβίδπιεηΐϑ (1.εν. χίχ. 5; ΖΕ. χ. 7; [) Δ} νἹῖ. 2) δα [Πδὲ " αἰζεγιναγαάβ 
(ὕστερον) πεν νετε θυτίεα ἴῃ Ηθρτοη. 7Όβερμι5 (“4η12. 1]. 8. 2) ἈΡΡβδῖβ ἴο πᾶνε ΠΕ]6 πε βᾶπιε νίενν, [που ἢ ἢε πηᾶκεβ 
20 τηβηίίοη οὗ {πΠῈ νγαὰσ. Ηε ϑἰἴαῖεβ : " Ηἴβ (Ἰοβερῃ᾽ 5) Ὀσείῃτεῃ 150 ἀἰβά. .. δῃηὰ {Π 6] Ροϑίθσ! νυ ἃ Πα 50Π5 σαγγίεα {πεῖν 
Βοά!ε5 δίζεσ βοῖὴξ {{π|6 (κομίσαντες μετὰ χρόνον) ἀπά Ὀυτίεα {Π6πὰ ἰπ Ἡερτοη. 8:1. Βίερμεῃ 15 θεμοϊάξη ἴο {Π|15 ἐγ τοι 
ἴογ {Π6 ϑβἰαϊεπηεηΐ ἴῃ Αςίβ νι]. 15-16. ᾿ . ὲ ΡΟ, ᾿ 

Μετγεηρίδῃ (αθους ἐμϊ5 ἀδΐε Ὁ) ννασϑὰ νγᾶγ δραίηβίὶ Ῥαϊθϑδιϊπθ. 8686 Ατῖοὶεβ οὐ ἔργρε ἴῃ ἔσεγε. διό. ᾿ὶ ἀθὰ δεόίο 
Φιίοίϊογιαγγ 1. 662, 665. Βαϊ οὔκ ἰοχί, νη] οἢ επΡ μαϑῖζεβ ἴπ6 νγεα Κη 655 οἵ Ἐργρῖ, Ῥοϊηΐβ ταῖπευ ἴο {πε ρμετὶοα οὗ τῆς 
ΒΌΟΟΕΒΒΟΙΒ οὗ ΚΔΠΊεβεβ [ΠῚ ψῆεξη Ἐργυρὶ ἰοϑὶ μεσ ϑγυτγίδῃ ἀβρεπάθῃς! 5. . : , 

Ιῃ ]οβερμιβ (4154. ᾿ϊ. 10) {μετα ἴ5 δὴ δοοοιηΐ οὗ ἃ ννὰσ θεΐνψεε (υδῃ δηα ἘΕργρὶ ἴῃ ϑ ἜΘΗ [Π6 ἰαΐευ Ῥσανδ1}5 ἀπάεν 
τῆς βεηθγα ϑηὶρ οὗ Μοβεβ. Αῃ εηϊαγρεα ἔογμι οἵ {15 Ιθρεπα πανίηρ πιδὴν ἀεἴ8}]5 ἸῺ σοπηπιοη ΜΠ 1Ππᾶὶ ἴῃ Τ᾿ βερὮι5 15 
δίνεη ἴῃ 1ἴη6 (Πτοηΐο]65 οὗ 7εγαῃπηεαὶ χὶν. Ηετα ἴπ6 ννὰγ ἴ5. θείῃ Ου 5 δπὰ ϑγυῖδ δηά 1ῃ6 Ρβορὶδ οὗ {π6 Εδβι. 

ΑΠΟΙΠΕΙ ἔοσγπι Ἀρρβατῖβ ἴῃ ἴῃς ῥαίασα Ἰϊείογίεα (Ν᾽ ἀ5511εν, “πϑοοία Ογαεοο- Βγξαριέζηα, 1. 228), ετε Ερυρί ἰ5. δἱ 
βίσ τα ἢ 1παϊᾶ. Α Ἰαΐθυ δπά 511} πῖοσα δἰαθοζαίε δηα 511} τηοτε στοίθββαια δα! το 15. οὰπα ἰπ {πε ΒΟΟΚ οὗ [ἀϑ5Πδγ 

(οΐ. εἱΖ. 11. 1244---3). ὙἼε οἹἀεϑὶ ἰόσηι οὗ {πε γα !τίοη 15 {παῖ ἴῃ Οὐγ ἴεχὶ ΨΠΘΓΕ {Π6 ὙνᾺΓ 15 Βεΐνεοη ἘΕρυρὶ ἀπά ζαπδδῃ. 
ΤῊ δοςοιηΐ ἴῃ ἢ ΟἩτοηΐοΙ65 οὗ ΤἜγδτηε αὶ σοῖηε5 πεᾶγεϑί ἴο τ 5 ἴῃ σαργαβεηιίηρ (15 ἀπά (πάλῃ ἃ5 1ῃ8 Ορροϑβίῃρ 

ΠΟ ΠΕΓΙ 65. 
6. Ἔτπιδη -- Ηεγοδηροῖὶβ, πϑὰγ [Πε ἀββετί οἡ 1Π6 οδηδὶ οἵ ᾿Ἀδπιβ65. ν 

᾿ ΤῸ. ΝΟ οἵπεγ τηβητίομ οὐ {πὶ5 βίδυ οἵ Ατηγαηι ἴῃ Ρἰεβιΐπε ; Βαϊ οἵ. Ἰο5ερἢ. “457. 11. δ. 2, 
13. 18- (ΟἿ Ῥ χοῦ. 1. 1Τ0Ξ12, 14. 

777; 



ΤΗῈ ΒΟΘΚ ΟΕ ΠΌΒΙΡΕΙΕ ΒΒ 4110,)...5-:328᾽ 5 

πηΐο οὐγ Θποπλΐθ5 ἀπα σοῖ 1Π6πὶ ἘΡ οὐ οἵ οἷ ἰαπά, ἴον {Ππεῖγ Πδαγίβ ἀπά ίαοςϑ ἀγα ἰοννα 5 ἴῃς ἰαπά 
οἵ (δηδαη. Ἀπὰᾶ ἢε 5εΐ ονεῦ [ἢδπὶ ἰαϑκπηδβίειβ ἴο ἀΡΗ οὶ ἐποπὶ ψ ἢ 5Ιανεγν ; δῃα {παν Ὀα1] βίγοηρ 
οἰτίος ἴοσ ῬΒαγδοῦ, ΡΙΓΠοπι, απὰ πδαπΊβεβ δηα {παν Ὀα1ΠῸ 411 ἔῃ νν4}15 ἀπ 41} τῆς ἰογεποφίίοηβ νυ] ἢ 
μαά (Δ]]|δη ἴπ {Π6 οἰτίες οἵ Εργυρί. Αμπά {πὸν πιδάς {Π6πὶ βεῦνα ἢ τΡΌαΓ, δηα {πε πιούα {πον ἄδαὶί 

Ξἢ Θν νυν τ ἢ ὙΠ πὶ, [Πς πιοῦα {παν ἱποιθαβοα δηά τη] ρ]| 16. Απά {πὰ ρεορίε οἵ Ερυρί δϑοπηγίπαϊεα {ΠῸ 
ςΠ ]ἄτθη οἵ [5γ8οὶ. 

Μίγίλ ὁ. Πἥοσος, τι- 4. “ἀοῤίεα ὧν Φλαγαολ᾽ς ἀαμρλίογ, 5-ῶὼ. δαγς αὲ Ἐργρίηαγε αηια ,σος (17:10 
ὙΠ), το-τὰ. ((Γ Ἐ χοῦ. 1, 22; 11. 2-15.} 

Αμπά ἴῃ πε βενεηίῃ ννεεῖς, ἴῃ 1ΠπῸ βενεηῖῃ ψοϑδῦ, ἴπ {πε ἐοτγίν -ϑαενθηῖῃ 1001166, ἐν (δ μει ννεηΐ ἰοσίἢ 7308. 
ἔγοτῇ ἴῃς Ιαπα οἵ (πδδη, απ ποι νναϑὲ Ῥογη ἴῃ 1Π6 ἔουγῖ ἢ ννθαῖ, ἰη ἐῃς 5ιχίῃ γεαῦ {πεγεοί, ἴῃ {ΠῸ 3336 

, Τουιγ-εἰρβίῃ 70Ό1Π|ος ; ἘΠϊ5. ννὰ5 ἴῃς εἴπη οὗ ἐγ θυ]δίίοη οη τμῈ ΟΠ ἄτεπ οἵ [5γαθ]. Απά ῬΠΔΑγΔΟΉ, Κίηρ 
“οὗ Ἐργνρί, ᾿ἰβϑιιςα ἃ ςοπηπηδηα γοραγαίηρ {Πεπὶ {Πᾶΐ {παν 5Ποι14 σαβί 41} {Πεῖγ πη] Ομ] ἄγθη ὙΕΙΟΕ προς 
Ῥογῃ ἱπίο {πε τίνει. ἈΑπᾶ {πεν σαϑί {πεπὶ ἴῃ ἴοι βενεῆ τηοηΐῃ5 ππ|1] {Π6 αν {παΐ ποῖ νναϑὲ Ὀοση. 
Απά τὴν πιοΐμογ πὰ ἘΠδε ἔογ [γε πχοηΐῃϑ, απα ἔπαν το] τεραγάϊηρ με. Απά 5Π6 πιδάβ δη δι ἴου 
1Πες, ἀπά Ἴοονεγεα [ἴ νν ἢ Ρἱζοἢ ἀηα Δ5ΡΠ 4], ἀπά ρ]αςεά [ἴἴ ἴῃ {πε ἤαρϑ οἡ {πῸὶ Ῥβηκ οἵ {πΠ6Ὲ τίνει, δαηά 
586 Ρἰαςσεα {πες ἴῃ ἰ βθανβῇ ἄδανϑ, δπαὰ τῆν πηοΐμεῦ οαπηα Ὀν πἰρῃΐ δηά ϑυοκὶεα {πεε, δηά Ὀγ ἂν 

- ΜιΙπδπι, ΤΠ οἰδβίθυ, συδγάςα {πδα ἔγοτη {πΠῸ ὈΙγάβ. Απά ἴῃ ἴμοβε ἄδνβ8 ὙΠαγπγαίῃ, τῆς ἀδυρπίεγ οἵ 
Ὁ ῬΒΆτδοΗ, οἄπιδ ἴο θαΐῃα ἱπ τῃε τνεῦ, Δηα 580ὴ6 Πεαγὰ ἣν νοῖςε οὐγίηρ, δηα 5ῃ6 τοϊά ποτ ταδὶ ἄθηβ ἴο 
ς Ὀτίηρ ΠΝ ἰουτη, ἀπ την Ὀτουρΐ ἴῃθε απίο πεῖ. Απᾷ 8ῆς ἴοοῖς πες ουξ οὗ τῆς ΑΥΚ, δπα 5886 πδά 
7 φοπιραϑδίοι οη ἔπε. Απά τῆν 5ἰβϑίει βα4 πηΐο ἤεῦ: “5411 1 σὸ δηά ο4}} πιπίο ἴπθε οπε οἵ [τῆς 
 Ηερτεν ΜΟΠΊΘη ἴο Πιι56 Δη6 βιιοκὶε [815 θαΡε ἴον ἔβεεῦῬ᾿ ΑἈπά 516 βαϊά ζῃπίο πεῖ): “αο. Απά 586 

ννεηΐξ ἀηα οδ]]εἀ (ἢν πηοίῃοι [οσΠΕΡΕά, Δη6 516 σαᾶνε πεῖ νναρεβ, απ 516 πιιβϑεα ἴΠε6. Απά αἰεγνναγάβ, 
ννῆδη {ποῖ νναϑδί σγοννῃ ΠΡ, παν Ὀγοιρῇῃε {πες ππΐο {πὰ ἀδαρ μεσ οἵ ῬΠδγδοῃ, δηα ἴμοιι ἀϊάϑὲ θεσοπηα 
ΠεῚ 80ῃ, δηδ ΑΠΉΓΆ ΠῚ τὴν ἰδίου ἰδπρῃς {περ νυυτηρ, πα αἰζεγ ποι Ππδάϑί σοπηρὶείεα ἴῃγεα ννεε 5 

ο ἴδεν Ῥτουρῆΐ [Πςε ἰηΐο ἴΠ6 τον] οουγί. Απά {ποι νναϑὲ γε νεακβ οὗ γεαῦβ δ σουσγί ἀπ|}} {Π6 {1π|6Ὲ 25 
οι νμδη ἔθου ἀἰάσὲ 80 ἰοττῃ ΠτῸπὶ [Πς τογδ] σουγί δπ4 ἀ145ὲ 5ε6 Ὧη Ερυρίίδη 5πητίηρ την ΠΕ Πα νΠῸ τνᾶ5 23 

οἵ {πε ομη!άτεη οὗ ἴϑγδεὶ, απὰ ἴπου α1ἀ5ὲ 5]αν Πἰπὶ δηα ἢῖάε ΠπΊ 'πη {Π6 βϑαηα. Απά οἡ πε βεοοπα δύ 
ποῖ ἀἰάδὲ ἢπά ἔνο οἵ ἴμε ομΠάγεπ οὐ [ϑγᾶεὶ βίγινίησ τορείπεγ, δηα ποι ἀϊἀ5ὲ ϑὰν ἴο ΠἰπΠῚ ννῆο νγαὰ5 

, ἀοίηρ [6 ψτοηρ : “Ὴν ἀοβέ ποι 5πηῖζε την Ῥγοίμεγ᾽ Απα Πα ννᾶβ Δπρτν δηὰ ἱπαϊρηδηΐ, ἀπά βαϊά: 
ΠΡ ΟΜΗΟ πιαάς ἴπεὸ ἃ ργίποα ἂπά ἃ ἰμάρε ονεῦ τ5ὉΡ Τηϊηκεβῖ μου ἴο ΚΙΠ πῆς δ5 τῆου ΚΙ] θάϑε 1ῃε 

Ἐρνρίίϊδη γεϑίεγάαν Ῥ Απά {δοιὰ αἸά5ὲ ἔδαν πα δε οἡ δοοοιηί οὗ ἔΠ656 ννογάϑ. 
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ἹΥΜῚ 

“7565 γείμνης ἤγολι Π71αἴαηι το ΕργρΖ. 77 αεἰδιῖ σεοῖς το σέαγ “172 ογ ἐδδ τυαᾶγ, τ--4. 766 ἐερῈ ῥέαρπες, 
4-τι|. 7εγασί σούς γογίλ οἱ οΥΓ Ἐργῤέ: {ες ἐεείγπείίογι οΥ ἐΐς Ἐργρίϊατις οὐ 116 Α'εαὶ ὅφα, τ2--το. 
{ἘΠ ΕἸ ΣΟΟ: {1 Ὑπ ἵν ΤΟΣ 2: νἱῖ-: Ξε ἢ) 

48. Απά τη {με βίχίῃ νϑαῦ οἵ ἴῃς {π|γὰ ννεεῖκ οἵ {Π6 ἰοσίν -πιητ ἢ 101|6ε ἔπου αἰ ἀϑὲ ἀξρατγί ἀηα ἄννεὶ] (πη 2572 
ἥ 1Πς Ἰαπα οἵ ΜιάϊδηΣ) ἥνε ννεεῖκβ ἀπ οἱα γϑασῦ. ἊἈπά ἴδμοιι ἀϊάϑὲ γεΐαγη ᾿Ἰηΐο Ερσνυνρέ ἴῃ {πε βεσοπα νψεεκ 

ἴη {Π6 βϑεοοπα γϑαῦ ἴῃ πε ΠἤΙθῖἢ 1π|0 1166. Απαᾶ ἔποὺ ἔἤγνϑε! Κποννεϑὲ ναὶ Ης βραῖκε τππἴο ἔπεα οἡ 2410 
Μὸοιυπΐ 51πη4], δηα ννῆδί ργίπος Μαβίεπηᾷ ἐδϑιγεὰ ἴο 4 νυ [πες νῃθη {ποῖ νναϑί τεξπγηΐης ἱπίο Εσυρί 

13. ΟἿΓ ΘΠ 6Π|165: 50 1,δἵ. ; Επῇ. “τὴς ΘΠΘΙΩΥ ̓. 
{πεῖν πϑαγίβ, ἄς. Εδηβοῖ ΠΟΠΊΡΑΙΕ5 Ἐ.ΖΕΚ. χχὶ. 2. 

14. βίγοῃρ οἱζϊδβ ἢ ΧΧ. ΗδερΡ. τὸ ΘΟ τν. 
ΕδδπλβΕ5 : [τὴ δας “εἰ Οοη᾿ ἤομ [,ΧΧ, Εχοά. 1. 11. 

ΧΟΝΙΙ. 2Ζ:.4. ΟΓ Έ ΧΟ, τ. 22: ἢἰς 2- ἃ: 
3. βαενβῆ πιοῃίῃβ : (βάγεη. 1. 85, 4αοίεβ 1ἴ 45 “ἴδ πιοηϊῃβ᾽. 
5. ατεεκ ἔοσπῃ " ΤΕΥ πλυ]15.᾿ Ἰῃ 5υυ. Εταρ. ; [Οβερῃ. «422. 11. 9. 5; 5 η6Ε]]. 1. 227. 

ΠοῚ πιαὶάθῃβ : ρῥαταὶ οὨἱν ἴῃ ὅ5.ζ. οὗ Εχοα. 1]. 5. 
7. (υηΐο ΠΕΥΣ) τεβίογεα ΠῸπὶ ναἰη δηα Εχοά. 11. 8. 
ὃ. ]οοπερεᾶ : Ἐχοά. ν]. 20; Ναπ). Χχν]. 59. 
9-12. Ἐχοά. 1]. 10-14. 
9. ἀδυρῃῖοσ -- Εχοά. 1. το. Ετῇ. δηά 1,Αΐ. --- “" βοιιβε᾿᾽. 

᾿Ατγαπι... ἰδαρ πὶ ἔπεα υυγιτηρ : ποῖ [Πς νῖενν οὗ Αςῖβ νὶϊ. 22 ; ΡΠΠο, ΨΚ, 7οοῖς, τι. 83. 
ἴῃγθα ννυβ 65 : οἴ, ΤΟ5ερῇῃ. “447. 11. 9. 6. 

ΝΉΏΝΠΙ. 1. ἰπ {πε Ἰαπᾶ οἵ ΜΙάϊδη : τεϑιοτγεα ἔγομ [τη ἢ Ἐχοά. 1]. 15. 
ΟΠΕ 68. : τεδά "τες γεαῦβ᾽. 
τεΐαγηῃ ᾿πΐο Ἐρυρί, 5 Εχοά. ἵν. 19. 

2. Αὐἴθοῦ ἀνοϊάβ οἤξηος Ὀ. βου ῖηρ οάδβ ἀεεά ἴο Μαβίφπιᾶ. (ἢ τ (ἤτοηῃ. Χχὶὶ α ; [0Ὀ116 65 χνὶϊ. 16. { ) Ετῇ. 
ἰεχῖ σουγαρί ; επιεηάεᾷ [τοτὴ 1 δη. 

8 



ΒῚ ΠΕ ΒΘΟΟΚ ΘΕ ΤΟΒΗΞΣΕΕΙΒ. 48:2.-:.20. ἢ 

3. (οη πε ννὰν Ψνῆδι ἴῃοιι ἀἸἀ51 τηδεΐ ἢΪπ δὲ 1Π6 Ἰοαρίηρ- ΡΙασεν. 1ᾳ ἢς ποῖ ννττἢ 41] Πϊσ Ρονναι 866 κ ἴο 
54 ἴΠ686 δηα ἀδϊϊνεγ {πεῸῈὶ Ερυρίίδηβ οὖ οἵ τῃν απ ψῆεη Πα δανν ἰῃαϊ ποι νναϑὲ δοπί ἴο ὄχϑοιΐο 

4 )υάρτπηεηΐ ἃπΠ 4 νεηρεᾶηοε οἡ {πε ΕργρίίδηθΡ ΑΠΑῚ ἀε]νοτεα πες οὐ οἵ 5 Βαηά, ἀπά που ἀϊάϑὶ 
ΡΕΓουπ ἴΠ6 5:5 ὴ5 δη6] ννοηάδις νη οἢ {ποὺ νναϑὲ ϑθηΐ ἴο ρογίογπι ἴῃ Ἐργρί αραϊπϑὲ Ῥῃαγδοῇ, δπὰ 

5 ἀραϊηϑί 411 ἢ15 ἤοιιθε, ἀπ ἀρδίηβδε ἢ15 βεγνδηΐβ δηπ ᾿ἷἶβ ρεορὶς. ᾿Απά {πε [νογὰ Ὄχδουξοα ἂ σταδΐ 
νεηρϑδησα οὐ {Πεπὶ ἴογ [5Γ86]᾽5 5αῖκε, ἀπ βπιοΐε ἐποπΊ τῃτοισἢ ([Π6 ρίασιιεβ οὔ θ]οοά δηὰ ἤορ5, [ἰςα 
Δηα ἀορ-Ηϊ65, ἀη ἃ πηδ]ρηδηΐῖ 0115 Ὀγθακίηρ Γοσίῃ ἴῃ Ὀ]αίηβ; ἀπ {πεῖν οδίι]ς ὃν ἀδθδίῃ ; δηά Ὀν Π41]- 
βίοηβϑβ, {πεύερν Ηδ ἀεβίγογοα Ἐνεγυτῃίηρ {Ππᾶΐ σύονν ἴογ ἴπαπὶ; αηὰ Ὀγ Ἰοοιιδίβ ὑνῃϊοῃ ἀενοιυγοα {πὸ 
γεϑιάπε ἢ Πα Ὀδδη ες Ὀν ἴΠε Πδ1], ἀπ Ὁν ἀδύκηδβϑ; δπὰ (Όν (ῃς ἀδθδίῃν οἵ πες ἢγϑί-θοσγη οἵ 

6 πηθῃ δη4 δῃϊπη4]5, δηἃ οἡ 41] {πεῖν [4ο0]5 1π6 Του ἔοοῖκ νεηρσεᾶπος ἀπά Βαγηθα ἐπθπὶ ἢ ἥτε. Απά 
Ἔνουυ τ ίηρ ϑγὰ5 επί [Πγοιρ ἐῃγ Παηά, {πὶ ἔποιι 5μου]άϑε ἀδοίατα ({Π65ς6 {πὶ Π05) Βαίογε {ΠῸῪ ὑνεγα 
ἄοηε, ἀηα ἴπου 45: 5ρεαὶς τ {Π6 ἱκῖησ οἵ Ερσγυρὲ Βείοιε 411 Πῖ5 βεγναῃηΐῖβ δπᾶ Ὀείοτο ἢἰ5 ΡΘΟρΙΪε. 

1 Απά δνεγνίῃιηρ ἕοοΚ ρΡΐαος δοσογαϊηρ ἴο {ΠῪ ννογάβ ; εξ στγοδαΐῖ δπα τειγ]ε ἡπάστηξηΐβ σάπια οἡ {πε 
ὃ ἸΔη4 οὗ Εργρὲ {παΐ (ποι τπηϊρ μεϑὲ εχεσπΐα νεησεδηςσα οἡ ἴξ ἴογ [ςγαθὶ. Απά ἰῃε Τιοτὰ αἰά ενογνίηρ 

ἢ [0Γ [5γ86]᾽5 βᾶῖκε, δηά δοοογάϊησ ἴο Ηἰβ σονεπαπί, νηΐ Ης Πα οτγάαϊπεα ψτἢ ΑὈταπαπὶ {παὶ Ηδ 
9 Μοῦ] ἴακα νεηρέδηοα οἡ {ΠῈπὶ ἃ5 πεν βδά Ὀγουρῃϊ {Ππαπὶ Ὀν ἴοτος ἰηΐο θοπάαρε. Απά {πὸ ριΐπος 
Μαβιἐπιᾶ βίοοα ὑρ ἀρϑίηβί περ, δηα βουρῆϊ ἴο οαβί {πεε ἰπίο (ἢ ἢαπηάβ οἵ ῬΠαγδοι, ἀπ ἢς Πεϊρεά 

το τῆς Ἐργυρίίδῃ 5βούοεγείβ, δ) ἴπον βἴοοα τπρ ἀπά ντγουρῃὶ Ὀείογε πεα. Τῆς ον!]5 ἱπά θεά ννε ροσγιηϊςα 
ΤΙ {Π6π| ἴο νου, θυΐ {ΠῸ γεπηθά!ε5 ννε ἀἸ 4 ποῖ δἰΐονν ἴο θὲ νυγοιρῃς Ὀν {πεῖς μπαπά5. Απά {πε Τιοτά 

βϑιηοίε {Π6 πὰ ψν]Π ΠΑ ]Πσηδηΐ π]σεῦβ, δηα {πεν ἡναγα ποῖ 80]ς ἴο βίδηξ, ἴον ννγε ἀβϑίγογεα {πεπὶ 50 {παῖ 
2 {πεν σου] ηοΐ ρεγίογπη ἃ ϑίηρ]ε βίσῃ. ᾿πά πον Πδίαπαϊηρ᾽ 411 (ἘΠ 656} ϑ'θηβ ἀπ ννοπάοιβ ἐπε ῥγίηςε 

Μαβιέπηᾶ ννὰ5 ποΐ ριιξ ἕο βϑῆδπιθ Ῥθοααβα ἢς ἴοοκ σουγασα ἀπά ογίθα ἴο ἔπε Εργρίίαπϑβ ἴο ριγϑια δἰξου 
1Π6ε ψ ἢ 411 [Π6 ροννεῦβ οἵ {πε Ερσυρίίδηβ, ἢ Ἐπεὶ σΠατιοῖβ, ἀμ νυ τ ἢ ἘΠΕῖγ Πούβαβ, απ ἡ Π ἢ 411 {με 

13 Ποϑβίβ οἵ ἴΠ6 ρεορὶββ οἵ Ερυρί. Απάᾶ 1 βἴοοα Ὀεΐνεε {πε Ερυρίίδηβ δηα [5Γ86], απ ννε ἀε]ϊνεγεα 
[5:86] οὐ οἵ Π15 Παπά, δπα οὐκ οἵ {πε παηα οἵ ἢΪ5 ρεορίε, δηᾷ τῃς Τογά Ὀγοιρμε {πθπὶ Ἐπγοιρ {πα 

14 τηϊάϑί οἵ {Π6 868 ἃ8 1{ 1 ννεῦα ἀγν Ϊαηα. Απάα 8]} {πε ρεορῖες ννῇογη πε Ὀγοιρῇϊξ ἴο ρυγϑια αἴζεν [5γ8ε], 
1με Τογὰ ουγ ἀοα οαϑδὲ {παπὶ ἰηΐο {πε τηϊάϑί οἵ ἰῃε 5εα, ἰπΐο ἐπε ἀερίῃβ οἵ ἴπεῸὸ0ὶ αῦγϑϑα θεπεδίῃ {πε 
οὨΠ]άγεη οἵ [ϑγδε], ἐνεη 85 ἴπεῈ ρεορὶε οἵ ἔσυρε Παά οδϑβὲ πεῖν ομ!]ἄγεη ἰπῖο {πὰ γίνε. Ηδ ἴοοϊὶς 
νεηρεδησα οὐ 1ιοοοίοοΟ οὗ {Πεπ|, ἀηα οπα ἱποιιβαηα βδίγοηρ πη] δηεγρείίς τηθη ννοῖα ἐδϑίγογεα οἡ 

15 δοσομπΐ οἵ οπδ βιιοκ]ίηρ οἵ {Π6 στε οὗ τῆν ρβορὶε ννΒῖοῃ {πον πδα τγοννη ἰηΐο {πε τῖνεσ. Απά 
οὐ {πε ἰουτγίεεπίῃ ἤδν ἀηά οὐ {πε Πἤδεπί ἢ δηα οἡ {πε βἰχίεεηξῃ δηα οα ἴῃς βενεηΐεεπίῃ δπά οἡ {πε 
εἰσ ῃίθεηίῃ {πὸ ργίηοα Μαβίθπηᾶ ννὰ8 Ὀοιπηά δπ6 ἱπηρτβοηθα ὈΕΠΙηα {πε ΤΠ] ἄγεη οὗ [5γαε] {παὶ ἢε 

τ6 τηϊρῃξς ποΐ δόσε πε. Απαᾶ οἡ {πε πιποίθεπίῃ να ἰεῖ {πεῖ ἰοοβθα [πΠαΐ {παν τηϊρῃξ Παρ {Π6 
τὴ Εργρίϊδηβ δηα ρυΐϑιιθ {πε οὨ!Π] γε οἵ [5γα6]. Απαᾷ ἢς μαιάεηθα {πεὶγ Πεαγίβ ἀπ τηδάς {ῃεπὶ 

βία θοτη, δηα {πε ἀενίοε ννα5 ἀενίϑεα Ὀγ τῆς 1 ογά οἵ οά {παῖ Ηε τηϊρῆϊ δῖε {πε Εργρίίδηβ ἀπά 
18 φαϑί {Ππεπὶ ἰηΐο {πε 58εαὌ.0 ἹἈπα οἡ {πε [ουγίεεπίῃ ννε θοιηα ἢΐπὶ {Ππαΐ ΠΕ σηϊρῃΐ ποΐ δοοιιδα {Π6 ομι] άγεη 

οὗ 5γ86] οὴ {Π6 ἂν ννῆεῃ ἴἢδν δϑίζεα ἴῃς Ερυρίϊίδηβ ἴον νεβ85615 Δη4 σαγπι)θηΐβ, νε 5565 οἵ ϑ]νεσ, δηα 
νε55615 οἵ ρο]ά, δπα νεβϑ56]5 οἵ Ὀγοῆζε, ἴπ ογάεὺ ἴο 46ϑ8ρ01]} {πὸὲ Ἐσγρίίδη5 ἴῃ γαΐαγῃ ἴογ {πῸὸὶ θοπάδρε ἴῃ 

19 ψΏΙΟἢ πεν ἢδα [οτοεα {Πεπὶ ἔο βεῦνε. Απαᾶ νι αἹ4 ποΐ ᾿ἰεδα ἰογίῃ {πΠῸ σΠΠ]Πάγοη οἵ [5γᾶ8] ΠπΠΌπιὶ Εσυρί 
επιρίν παηάεά. 

711ὲ }αξδουοζ : γοσμίαίίογις γεραζαϊϊγρ 115 εοἰσῤγαϊίολ. ((ἴ. ᾿Ξ Χοά. ΧΙΪ. 6, 9, 11,13, 22--3, 
0) Ὁ: Σν- 2.5) 

409, Ἐεηεηθεῖ πε οοπιπιαπάτηεπί ψΠΐοι 1ῃ6 Τογά οοτημηαπμάεα {πες σοποογηΐηρ᾽ {Π6 Ράβϑονθι, τΠαΐ 
[μου 5Ππου]άϑὲ σε]εργαίε 1 ἴῃ 115 βεάϑοῃ οἡ {πῸ [ουγίθεπίῃ οἵ ἴῃς ἢγϑὶ πηοπίῃ, {πᾶΐ ἔποιῖῖ ϑῃοι άϑε Κι] 

3. ΑὐἴποΥ ἐχρ]αἰηβ ἀνναᾶὺ ᾿πθδηϊηρ οὗ Εχοά. ἱν. 245 ΧΠΠΚα [1 γα 166] Χ]ν}]. 1, 2, ΠΘΓα {ΠῸ 466] 566 Κ8 ἴο 5] Ὺ Δίοβεϑ 
ἴογ ἤοῖ οἰγουπΟΙϑιηρ ΠΪδ5 50η. 

5. {(Όν {πε ἄξεις): [αἱ. δηὰ ΕἸΠ. οχμϊξ. 
6. ἄξοϊασγε (2ε71967) ετηβη θά ἔτοπι " 5Βῃου!δϑὶ 40 (Δ ρῤα7). 
8: ὅσῃ. Σν. 1314. δ λ Ὅὰν 
9. Ῥτίπος Μαβίδπᾶ : ὦ ὁ μεῖε δηὰ ἴῃ νεῦϑεϑ 12 Δηᾷ 15, δηἋ χν]], 9, 12 τοδα ὑργίηςε οἵ {πε Μαβιέπηᾶ ". 
11. Εχοά. ΙΧ. 11. 
12. Ἐχοά. χὶν. 8,9. Ὀδθοδῖιβθ. 801 τεδᾷ [οσ “ἀη1]]᾿, 
ἴοοκ σούγαρα: ὦ Πδ5 “ἴοοῖκ τπουρῃτ᾿. ᾿ 

13. α ὁ τεδὰ “" θεΐνεεη ἴπεθ δηά  Βείοτγε "είννεεη᾽ ; ς ὦ δα ὰ τμε88 ννογάβ αἴϊεγ " Ἐγρίϊδῃβ ἀπά Ἢ “- 

14. 16 ἑαξίογιῖς : ςξ, ἵν. 31; ΝΥ 154. χὶ. 1») 7, 8) ΧΙ]. 23, χν]. 1, Χν ἢ]. 45; ΒΒΠο, αὐτὶ ζασο. Χχ ; [Ο5ΘΡΉ. εογέγα “42. 11. 153; 

Ἐχοά. χν}. 11 ; θη. ἰχ. 6. 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙ1ΕΕ5 49. τ-ῖς 

τι Βεΐοτο ἰἰ ἴ5 θνεπίηρ, δηά {Ππαΐ {πον 5Που]α δαὶ ἃ Ὁ. πῖρῃΐ οα πε Ἔνεηΐηρ οἵ {πε Πἔϊζεοπιῃ ἔγοπι τῃς 
2 ἴἰπι6 οὗ της βείτίηρ οἵ {π6 ϑι:η. Ἐν οἡ {Π|5 πῖρῃι---ἰῃς Ὀερ᾽πηΐηρ οἵ τῆς [δϑβεϊνα] ἀπα τῇς θερίπηΐϊηρ 
οὔ τῆς Ἰον- --γε ψοῦα θαϊίηρ ἴΠ6 ραββϑονοῦ 'ἴπ Ἐργρί, Πεπῃ 411 ἴπ6Ὸ ροννεῖβ οἵ Μαβιἐπηὰ μαά Ὀεεη [εξ 
Ιοοβε ἴο 5'αν 41} [ῃς βυϑί- θούῃ ἴῃ ἴῃς ἰἸαπα οἵ Ἐργρί, ἔτοπὴ {πες ἢτϑί- θογη οἵ ῬΠαγδοῇ ἴο {πε βγϑί- θοῦ πη 

3 οἵ τῆς σαρίϊνε πγαϊἀ-ϑογναηΐ ἴῃ [Πς6 ΠῚ], ἀηα ἴο {Π6 οσαίτ]8. Απα {Π|5 ἰ5 1Π6 ϑίσῃ ννῃϊοἢ ἐπε Τιογὰ σανε 
{Ποπὶ: [πο Ἔνογν ἤοῖιβα οἡ [Πῃς Πἰπἴ6]5 οὐ ννῃῖοῃ πον σανν {ΠῸ Ὀ]οοα οἵ ἃ ἰατὰρ οἵ {πε ἢγϑί γϑαγ, ἱπίο. 
(1Π41) Ποιιβε πεν ϑῃου]α ποῖ δηΐεγ ἴο αν, θεὲ 5Ποι 4 ΡαᾳΞ5 Ὀγ (11), {[Παΐ 411 {ποβϑα βῃοιυ]ά θὲ βανεὰ {παΐ 

4 ννετα ἰπ ἔπε ποιιβε θεοδιιβε ἴῃς βίσῃ οἵ ἴῃς Ὀ]οοα ννὰβ οἡ 115 Π᾿πῖ86]|5.. Απα {πὸ ροννοῖβ οἵ ἴῃς Τιογὰ αἱὰ 
δνουν τ ΐηρ δοσογάϊηρ 45 {πὸ Τιογά σοπηπηαπά δα [Πδηη, Αηα {πον Ραββα Ὁ. 41} Π6 σμ!]ἄγεη οἱ [9γ8ε], 
πα τς ρῥίασιιθ σαπὶα ποῖ προη {Πεπὶ ἴο ἀαβίγον ἔγοπΊ δηϊοηρσϑδί {πατῇ δὴν 501] εἰζ ποῦ οἵ σδίε]ςθ, οὐ 

5 Πιᾶῇ, οΥἡ ἄορ. Απά {πε ρῥΐαριια ννὰ8 νεῖν ρτίθνοιιβ ΠΏ Εσυρί, απ {πϑῖ8 ννὰβ πὸ ἤοῖιβδα ἴῃ. Εργυρί 
6 ποτε ἐμοῦ ννὰ5 ποῖ οὔθ ἐεδά, δηα ννεερίπηρ αηά ἰαπχεηϊαϊίοη. Απά 411] [5γ86] ννὰ5 εαἰίηρ' ἐῃε ἢἤδφϑῃ 
οἵ 1π6 ρᾷβοῇδὶ ᾿Ιατηρ, αημα ἀτγίηϊείησ {πε ννίπθ, ἀπ ννὰ5 ἰαπάϊηρ δηα Ὀ]εβϑίηρ, απα σίνίησ [Δ ηΚ5 ἴο 
1ΠῸ Τιοτὰ ἀοά οἵ {πεῖν (Δ Πεῦϑ. πα ννὰ5 τεααν ἴο ρὸ ἰογίῃ ἔγοπὶ ππάδῦ [Π6 γοκε οἵ Εργρί, ἀδηὰ [τοπὶ 
τῆς αν]! θοημάαρε. Απά τειηεπιθοῦ ἵπποι {Π|15 ἄαν 411 {πΠῸ ἀν οἵ ἢν [1Π{θ, ἀπ οΌβεῦνε 1 ἔγοπΊ γεαῦ ἴο 
γεαγ 411] {1πῸὸὶ ἄδνϑ οἵ τὴν [ἰ{6, οποα ἃ γϑαῦ, οἡ 115 ἄδν, δοοογάϊπηρ'᾽ ἴο 411 {Π6 ἰὰνν ἐπεγεοῖ, ἀπά ἐο ποῖ 

8 δαϊοιγη (11) ἔτοπὶ ἀν ἴο ἄαν, οἵ ἔγοπὶ πηοπίῃ ἴο πιοπῖῃ. ον [ἴ 15 δη δἴδθγηδὶ ογάίπαπος, απ δβηρτανεῃ 
οὐ {πε πεανεηὶν Δ Ὀ]εἰ5 γορατγάϊηρ 411 {πε σμ!!ἄγεη οἵ [5γ86] [πὶ {πεν μου] οὔϑβεγνα ἰἰ ἐνεῦν γε δῦ οἡ 
[5 ἄαν οπος ἃ γεαΐ, [Ὠγουσποιυΐ 41] {Πεῖγ σαπογδίϊοηβ ; ἀηα ἘΠατα 15 πὸ {{π|1{ οἵὁἩ ἄδγϑ5, ον {Π|5 15 ογάδίηβα 

9 (ογ΄ ενεσ. Δηᾶ ἴῃε πιδῇ γγῆο [15 ἔτεα [τῸΠΊ τποίθαπηθββ, απ ἀο065 ποΐ σοπιε ἴο ΟΌβεῖνα [ξ οπ οσσαϑίοῃ 
οὗἉ 115 ἄδᾶν, 50 85 ἴο Ὀγίηρ δὴ δοσερίδθϊ!ε οἴεογιηρ Ὀείογς {πΠῸ Το, πα ἴο δαΐ απ ἴο ἀγίηκ θείογε {πε 
Τοτά οὐ {πε ἄδν οἵ [5 [δϑίϊναϊὶ, παΐ τηδῃ ννῆο 185 οἰεδῃ δηα οἷοβε αἱ ἤαηὰ 5841] θῈ οι οὔ : θεσδιιβε 

ἢς οἤετνεα ποῖ {πε οδ]δίίοη οὗ {πε Τιογά ἴῃ [15 ἀρροϊηϊεα βεάβοῃ, ἢῈ 5841] ἴαϊςε ἐπ6 σις τπροη ὨΙπη5ε], 
ΤΟ Τ, εἴ τῆς σΠΠΠἄτεη οἵ [5Γ846] σοπλα δηα οὔϑεγνε {Π6 ραβϑονεῦ οἡ ἴΠ6 ἂν οὔ [5 ἢ χϑα {{π|6, οἡ {πε ἰοιιγίεεπίῃ 

ἄαν οἵ {πε ἢτϑὲ πηοηίῃ, Ὀθείννεεη {ΠπῈῸ δνεπίηρσβ, Γοπὶ {πῈ {π|γὰ ρᾶγὲ οὗ πὸ ἄδν ἴο {πε {πγὰ ραγὶ οἵ 
τα {Π6 πρῃΐϊ, ἔοι ἔννο ρογίίοηβ οἵ {πε ἄδν αἵὰ σίνε ἴο {πε ᾿σῃξ, δηα ἃ {π|γὰ ρατγί ἴο ἴῃ Ἔενεηίησ. 715 
12 ἰς {πὶ νυν ῃϊοἢ {πὸ 1 ον σοπηπηαηπεα πες ἐπδξ {ποῖ 5Ποι 451 οὔϑβογνε 1 θείννεαη ἔπε ἐνεηίηρθ. Απα 

1 15 ποῖ ρευπ 551516 ἴο 5'αν 1 ἀπγίησ δὴν ρεγοα οὗ {πε ΠΡ, ας ἀυτίηρ {πΠεῈ ρετοα Ὀογάδγιπρ οἡ ἴῃς 
ονεηίηρ, δηά ἰεῖ {πεπὶ εδὲ ἴἃ δὲ ἴῃς {ἰπ|ὲ οἵ {πε ενεπίησ ὑΠῚ}] 1ΠῸ {πγτά ρατί οἵ {πῸ πίρῃίξ, απ 
ννῃαΐδθνοι 15 ἰε ονεῦ οὗ 411 [15 ἤξϑῃ ίγοπὶ {πῸ6ὶ {Π|γὰ ραγὶ οἵ {πΠ6 πίρῃξ δηα οηνναγάϑ. ἰεΐ {ΠῈπὶ Ὀυγη 

131 ΠῚ ἢτε. Απά {πεν 5141] ποῖ σοοῖ ἰἃ νυ] ἢ ννδίει, ΠΟΥΓ 5Π4}1] {πᾶν εδί [1 γανν, Ὀὰΐ γοαϑὲ οἡ {πὸ 
ῇτε. {πον 5181] δαί 1 ἢ ἀΠίρεηςε, [15 Παδα νυ ἢ {ΠῸ ᾿ην γα 5. {Ππαγθοῦ ἀπά 115 δεῖ {πον 5}4}} γοαϑβί 
ὙΠ ἤτε, ἀπ ποῖ Ῥγθαὶς δὴν Ὀοπς {πεγεοῦ; ἴοσγ Τοῦ {πε οι! ἄγθη οἵ [βϑγϑεὶ πῸ Ῥοπα 541] θ6 ογιϑῃαατ. 

ΓΕ ΒῸν {Πϊ15 τεάϑοη πε 1 ογά οοπιηπηπαάδα {πῸ ΟΠ] ἄγε οἵ [σας] ἴο οῦϑεγνε {ΠῸ ραβϑβονεῖ οἡ δε ἄδν οἵ 115 
Πχαά {{π|6, πα {παν 5141] ποῖ Ὀτεαῖκ ἃ θοπε ἐπεγεοῦ; ἴοσ ἰΐ 15 ἃ [δϑεϊναὶ ἄαν, πὰ ἃ ἄαν σοπηπηαπαεα, 
δἀηα {ποτε την θὲ πὸ ραβϑίπρ' ονεὺῦ ἔγοπὶ ἄδὺ ἴο ἄδν, δῃά πιοηΐῃ ἴο πιοπίῃ, αΐ οη {πε ἐδν οἵ [5 

[5 (βϑίϊναὶ ἰεΐ τὲ ᾿ς ορϑβεινοά. ᾿Απὰά 6ο ποιῖῖ σοπηπηαπα ἴῃς σὨ!]ἄτεη οὗ [5τ86] ἴο οῦβεγνε {ΠῈ ραββονδῦ 

2. ὅ66 ποΐδϑβ οἡ χὶν!!. 17, Χ. 8, ἄς. 
Ὁ. ἙἿ Εἰ ΧΟΩ͂. ΣΙ: 30- 
6. ἄτι πκίπρ {Π6 νυΐηα : ἢγϑί πηδητίοῃ οὗ [ἢ15 ργδοίϊςα αἵ ἴῃ Ῥαββονθυύ. 
7-8. (ΕΚ Υἱ: 20; 22: ' 
ὃ. τεραγάϊηρ 411 ---Ξ Τεζιεδί  δη,11) ἀγα πάεα ν τ 1,Αϊ. ἔγοηυ ἠα ὅ]α. 
9. (ἢ Νυμηῦ. ἰχ. 13. Ἐχρ]δϊηθα ἴῃ Ῥεβδςῇ. ἰχ. 4. 
1ο. Εχοά. ΧΙ; 6. 
12. αν ἴξ... ἀιπτγίπρ {πὸ ρεγίοα (οσ " {ϊπι6᾽) θογἄεσγίπρ οπ {πε ενεπίηρ. ἈΑσοογάϊηρ ἴο οὐὔγ ἰαχί {Π6 Ῥάθβονοῦ 

νἱςεῖπη πιῖσμς θὲ 5]αΐη " ἀυτίηρ᾽ ἴΠ6 ρεγίοα Βογάδγίηρ οα ἴπε ἐνθβηϊηρ . ΤΠΪ5 ἰ5 [Π6 πιβδῃΐηρ' ἰξ αἰίδομθϑ ἴο {Π6 Ρῆγαβε 
«Βδῦνεθη ἴῃ ἐνεηίηρϑ᾽ (ΞΜ Π 3). τ σογτεβροπάβ νν6}} ν! ἢ ΤΠ ειξ. χνὶ. 6, νυ] ἢ ρῖνεβ αἰγεοιοηβ ἴογ {Π6 βδογιβοίης 
οὔ ἴῃς ραββονεῦ “δῖ ὄνβῆῃ, αἱ {πε σοίηρ ἄονῃ οὔ ΠῈ βιπ᾽᾿. Βαΐ ἴῃ νεῖ. 10 οὗ ουγ ἰδχῖ, ἃ νν]άθσ ἀθβηϊτοη 15 σίνθῃ--- ἔγοπὶ 
1ῃς τπἰτά ρατί οὗ τπῈ ἀδγ ἴο {π6 τηϊτά ρατί οὗ πε πῖρῃι."--ΤΠς ῬΠΑτΙβεαβ ἀπά ἴΠ6 ϑαδάμποβεβ ἀγα ἴῃ {πε Ἰηϊεγργοίδτοη 
οἵ τῆς ρῆταβε " θεΐνψεεῃ {πΠ6 ενθηϊηρϑ᾽. ΤΠδ (ογπηεσ βαϊά τ πιδαπὶ ἔτοπι {Π6 {ἰπ|6 ΠΘη ἴΠ6 ϑιη ἰπο]η6α τονγαγάβ Πὶσ 
ϑαῖτῖηρ {11 ἢΪ5. ἤπαὶ ἀϊβαρρβάγαηςε, 1.6. ἔγοιη 3 ἴο 6 ριπῆ., Βαϊ δοσογάϊηρ ἴο {πε Ἰαϊζεσ ἴ ννὰβ 1η6 {τὴς Ὀείννεεη δοῖπδὶ] 
βαηβεῖ δηά ἀδυκηδϑ5, 1. 6. 6 δηὰ 7 ρ.πὶ. (Ῥεβδοῆίϊμα ν. 1). Τῆς Πουτῖϑ (1Π6 οἱἢ ἴο {π6 11{Π} αϑϑίβηθα Βζ [οβερῆῃαβ (δε). 
“μι. νὶ. 9. 3) ἀρτϑβα νι {πΠ6 ῬΠατίβαῖς ἀδιθγμηϊηδίίοη (θύουσιν μὲν ἀπὸ ἐνάτης ὥρας μέχρις ἑνδεκάτης). [{{τῃ6η γα σοτη Πα 
τΠε ϑἰαιθπιθηΐβ ἴῃ νϑῖβε5 10 δηά 12 οὗ Οουγ ἰδθχί ννὲ τῇδ ἰηΐεσ {Πδὲ [ῃς 5᾽δυσῃίοτίηρ οὗ {Ππ6 νἱοῖπι πιῖσῃΐ ἴα Κα Ρ]ασθ ΔηΥ 
τἰπια ἀυτίηρ “1Πα τὨϊτὰ ρατὶ οἵ [π6 ἀν Βεΐοτε βαηβεῖ ; δηά 1ῃ15 Βασι ΟηΪΖαβ ἡ ἴπ6 ΨνΠΟ]6 ἢ τΠ6 τα ἱπὶς ἱγδαϊεοη. 
ΤῊΣ ϑαπιατγίίδηβ ἀπ Κατγαῖϊε [ενν8 βυῃρροτγί [Π6 ἀβαρὲ οἵ τὴς ϑαδάμποθοβ ἴῃ ΠταΙτης {πε δοὶ οὗ βδογβοῖηρ ἴο ἴῃ6 ΠουΓ 
Ὀεΐννεεη βαηβεῖ δηα ςοπλρ]εία ἀδυκη655. 

βαΐ 1 δὲ {πε ἐἰπηε οὗ ἐπε ενεπίπρ ὑπ} {πὸ {Πἰγᾶ ραγί οὗ {πε πἰρῃέ. Νίβῃς ννὰβ αἰνιάβα ἰηΐο ἴἢγεα ραγίβ : 6 ἴο 
1Ο ρΡ.Π|., 10 Ρ.1. ἴο 2 8.1.» ΔπΠα 2 ἴο 6 ἃ.π|. Ἡσπος {πῸ {ἰπ|6 ΟΥ δαϊηρ 566 πΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἴγοιη 6 ἴο 10 Ρ.ῃ}. Ὅὴδ γα 1 ηὶς 
ταῖε ἤχϑα τἀ πηὶρῃϊ 45 ἴπ6 ποὺσ θη {ΠπῸ6 δαϊϊηρ πηϑὲ 6 σοποϊπάςα (Βεγδοποίῃ 1. 1 ; Ῥεβδςῇ. χ. 9). 

13. ἴμεν 58}4}1} βδΐ 1ξ : επιεηαεα ψ ἢ [δΐ, 
Τοῦ δα ομάγτεη.... 1. Ὅὴε 1 Ατῖπ βεαπλ5 θείτογ : “ποη οσῖϊ {ὙἹυ]αἴῖο ἴῃ ΠΠ115 [τα με] πὶ ἄϊα Πᾶς. 

15. Νὸὼ 6ν]] νν}}} σοῦης ἰῇ {ΠῸ γεβασ οὔ α ῬάΆβϑβονετ τρθοΥ ροτίογπιεά. 

8ο 



ΠΟ ΒΟΘΚ ΘΕ 0ΒΙΒΕΈΕΘ᾽ θυ: 50: 8 

1{πγουρσποις {Πεῖγ ἄανϑ, Ἐν Υν γεϑῦ, οησα ἃ γα οἡ τῆς ἐδγ οὗἉ [5 Ηχεά {ϊπ|6, απα ἰξ 5841} ςοιῆς ἴοσ 
δι πηεή] Γ14] ννῈ}} ρ]εαβίηρ θείογε {Π6 1ογά, ἀπά πὸ ρίαριια 5841} σοπηθ ροη ἔπεπὶ ἴο 5'δν οἵ ἴο 5πηϊῖ6 
ἴπ {παξ γεδγ ἴῃ ΠΟ πεν σε]εριαίε 1ΠῈ Ῥαββονεῦ ἰπ [15 βεάβοῃ ἰπ Ἔνειν γεβρεοΐ δοοοσγάΐηρ ἴο Ηἰβ 

τό σοπηπηαη. ΑΠπά {ἢδν 514] ποΐ εαΐ [ἴ ουϑί 8 {πε βαποίιδιν οὗ {πε Τιογά, Βυὲ Βείονε ἐπα βαποίπαγν οὗ 
{Π6 1 οτά, ἀηά 411 πη6 ρεορῖίε οἵ {πε σοηρσταραίίοη οἵ [5γαθὶ 5.41] σε εργαΐα ἰξ ἴπ 1[5 αρροϊπίε βεάαβοῃ. 

17 ΔΑπα Ἔνεῦν πῆδῃ Ψγῆο0 Π45 σοπῆα ΠΡΟ 115 αν 5}4}] δαὶ 1 1η {πε βϑαποίπαγυ οἵ γουν (οὐ Βεΐοτγε ἐπε 1 οτγά 
ἴτοπὶ ἐνγεηΐν γεαῖβ οἷά δηά τπρννατγά ; ἴον ἴπι|5 15. 1 υννυυ εξ δηα ογάἀαί πε ἐπαΐ {πεν 5Ποι]4 εαξ ἴξ 

18 ἰπ {πε ϑβαποίπδγν οἵ ἴπῈ Τιογά. ᾿Απα ψπεη {πε Ομ] ἄγαη οὐ [5186] σογης ἱπίο ἐπε ἰαπά νος ἐπε ν 
Α΄Ὲ ἴο Ροββ685, ἱπίο [πε απ οἵ (δηδδῃ, δηα δεῖ ΠΡ {πεῸὶ ἰδρείηδοϊς οὗ {πὸ 1,ογά ἱπ {πὸ τηϊάϑε οὗ 
{πῸ ἰαηά ἴῃ οηε οἵ 1Πεῖγ {1065 πΠῚ1}] {ΠῈ ϑαποίαπαγν οὗ {πε Τιοτὰ Πα5 θεεπ ΡΠ ἴῃ {ΠῸ απ 4, Ιεξ {Πα πὶ 
ΠΟΠΊΘ 8η64 ςεἰεργαία [Π6 ραβϑϑονεὺ ἴῃ {πε πιά ϑὲ οἵ {πεῈ ἰαθεγηδοὶε οἵ {πε Τιοτγά, δπά ἰεΐ ἘΠεῈπὶ 5'αν ἴΐ 

τ9 Ὀείογα {πῸ 1 ογὰ ἔγοπη γεδι ἰο γεασ. Απά ἰη ἐμὲ ἄδυϑ νῆεη {Ππ6 Ποῖιβα πᾶ5 θθθη Ὀ.]ΠῈ ἴῃ π6 παπηα οὗ 
1Π6 Τιογὰ 1π {πε ἰαπα οὗ {Πεῖγ ἱπῃουίΐαποθ, [παν 5141] σὸ {Πεῦε ἀπά ϑ]αν {πῸ ρᾷββϑονεῦ ἴπ {πε ενεπίηρ, δὲ 

20 ϑιηϑεῖ, αἱ {πε {πΠ|τὰ ρΡατί οἵ {πΠῸ6ὶ αν. ἊἈπά {πεν 5141} οἵεν [5 Ὀ]οοά οἡ {πῸ {ἢγεϑῃοϊά οἵ ἢε δἱίαγ, 
Δ 5Π4}}] ρίασε [15 αὶ οἡ 1ῃ6 ἤγε ννῃϊοῇ ἰ5 ἀροη {πε αἱΐαγ, δηα πον 5141] εαἱ [15 ἤδϑῃ γοαϑβίεα 

24ι ΜΙ ἤτα ἴῃ {πὰῸ σοιγί οὗ ἰῃῆε6 ἤοιδε ψῃϊοῆ Πα5 Ῥδδη ϑαποι δα ἴῃ {πῸ παπτε οὗ {πε Τιοτά. Απά 
{πεν πιᾶν ποῖ οεἰεγαΐε {Π6 ραϑϑονεῦ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ οἰΕ165, ΠΟΥ ἴῃ Δην ΡΪαοθ βανε Ῥεΐογε {πε ἰαθεγπδοὶα οὗ {πε 
Ιοτά, οὐ θείογε Η:5 ποιιϑε ψ ετε ΗῚ5 παπηε παίῃ ἄννεϊῦ; δπηα παν 5}41] ποΐ ρὸ δϑίγαν ἵγοπὶ {ΠῸ Τ οτά. 

22 Δῃά 6ο ἴποιι,, Μοβεβ, σοπηγτηδηα {ΠῸ σΠΙ]άγεη οὗ 15γ8ε] ἴο οθϑβεῖνε δε ογάϊπδηςαβ οἵ ἐπε ραϑϑονεῦ, δ5 1 
ννᾷ5 σοπητηΔη 66 τππίο {πεε ; ἄδοϊαγε ποῖ πηΐο {Π6πΠΊ ανεγν γεαῦ {8π4 {πε ἄν οὗἉ [15 ἄαγϑ8, ἀπ {Πε 
[{εϑεϊναὶ οἵ υη]εανεπεα Ὀγεδά, ἰπαΐ {παν 9 Ποι]ἃ οδὲ ππ]εανεπηεά Ὀτεδα βανεη ἄδαγϑ, (απ 4) ἰπαΐ ἔπεν 
5Πο 14 ΟΌὔβεγνε [15 [εϑίϊναὶ, απα παῖ {παν Ὀτίησ δῇ ΟὈΪαἰίοη Ἔνεῖν ἀν ἀυτίηρ ἴποϑα δεν ἄδγϑ οἵ 

23 ον Ὀείογε {ῃε Τιογά οἡ {πε δἱΐαγ οἵ γοιν οά. ον γε ςεϊεγαίεα {ἢ |5 [δϑεϊναὶ νυν Παϑία ἤδη 
γε νεηΐ ἰοστίἢ ἔγοπὶ Εσγυρί {1 γε εηΐεγεά ἱπῖο {πε ν] άαγπεβ5 οἵ 5Παγ ; ἰογ οἡ {Π6 5ῆοσε οἵ {Πε6 58εα γε 
ςοπΊρ εἴθ 11. 

1 ατὺυς γεραγαί 116 γεδιίσες, τ --α, πα 1Δε διαῤῥαϊά, 6--12. 

50. Αμπά αἴετγ [ἢϊ5 ἰΙανν 1 τπηδάβ ποννη ἴο {πεε ἴῃς ἄδγϑ οἵ ἰπ6 ϑαρΡδίῃβ ἴπ {πεῈ ἀεβεγί οὗ 51η[41], ψν ῖς ἢ 
2 5 θεΐννθβθῃ ΕἸΠτη ἀπά ϑίπμδαὶ. Απά  ἰοϊά {πες οὗ {πε ϑαρθδΐῃϑ οἵ {πε ἰἸαπά οἡ Μοιπί 5πδὶ, απ 1 ἰο]α 
ἴπεε οὗ {πε 10 11|66 γεαγβ ἰπ {ΠῸ βα θα ἢ5 οἵ γεαῖϑβ: διυῖ {πΠῸ γεαγ {πεγεοΐ Πᾶνε 1 ποίΐ ἰο]ά {π66 {Π] γε 
δπίεγ {πε Ἰαπα νυν ῃΐοἢ γε ἀγα ἴο ροϑβϑεββ. Απά {πε ἰαπᾶ «50 514]} Κεερ [15 βα δίῃ 5 νν 16 {πεν ἄννε]] 

ἃ Ὄροη ἴΐ, ἀπ ἴμεν 58.411 πον πε 100 1166 γεατ. ΔΝ Βεγείογε 1 μανε ογάδίπεα ογ πες {πε γεαύτννεεκβ 
ἀπά {πε γεδῦβ δηα {Π6 100 116 65: {παῦε ἀγα ἔογίγ -πῖπηα 100 116 65 ἴτοσπὶ ἴῃς ἄαγ8 οἵ Αἀδπὶ τππ|1] [ἢ15 ἄδν, 
Δ Πα οπη6 ννεεὶς ἀπά ἰννο γεδῖβ : δηά {πεῖ ἀγα γεῖ [οστίν γεαῖβ ἴο σοπῃα (11. “ ἀϊδίαπί ᾽) ἴου ἰβαγηίησ τῃ 6 
σοπηπιδπαπηεδηΐ5 οὗ {πε 1 οτά, ππ|}] {πον ρᾶ55 ονεῦ ἱπίο ἔπε ἰαπὰ οἵ (δηδδη, ογοββίησ ἴῃς ᾿ογάδη ἴο [ῃς 

5 νεϑῖ. Απαᾶ {πε 10 11665 5Π4}1 ρᾷ85 ὈΥ, 1πῚ|}} [5γδεὶ 15. οἰβα ηβε ἤῸπΊ 411 σὲ οἵ [ογπίςδίίοη, ἀπά 
ππο Θά πηε55, ἃπΠ4 ρο]]υἰίοη, δη4 βίη, δπα δυγου, ἀπ ἄννε} 15 ἢ οοηβάδηςοα ἴῃ 81} [ῃ6 πᾶ, ἀπά {πετα 
56.411 θῈ πο πιοῖε ἃ ϑαΐδῃ οἵ ΔῃΥ Ἂν] οπα, απ {πῸ ἰαπα 5.411] ῬῈ οἰβαη ἔτοπι 1ῃδί {{π|6 ἔοι Ἔνεγπῆοσα. 

6 ΑπάΡεμοὶ]ά {πε σοπιπιαπάπιγεηϊ τεσατγάϊησ (Π6 ΘαΌΡ αι Π5---Ἰ Πᾶνε νυγτἴεπ ({ΠῈγὰ) ἄοννη ἴον {Πεε--- 
ἡ ἈΠ 41] {πε ἡυάρτηεηίβ οὗ 115 ἰαννβι ϑῖχ ἀδυϑ 5Π4}1 ἴβοιι ἰαθουγ, θὰ οη 1Π6 βενεπίῃ ἄγ ἰ5 [Π6 Θαθ δίῃ 

ΟὔΊΒΕ Τιογὰ γοῖιγ αοα. [Ιπ ἴΐ γε 5841} 4ο πὸ πιδῆπεῖ οἵ ψοσΚ, γε πα γυοῖιγ 50η5, ΔΠ4 γΟΙΓ πΊεη- 

8 βαύνδηΐβ δηά γοιι πα 4-βεγναηΐβ, αηα 411 γοιι οαίε]α ἀπ ἘΠῈ 5ο] σι γπαῦ 4150 ΨΜΏΟ 15 Ψ ΠῚ γου. Απά 

186 πιᾶπ {παΐ ἄοοβ ΔῪ νου οὐ ἰξ 5841} 16: ψῃποενεῦ ἀεϑεογαίεβ ἐπαὶ ἀν, ῃοενοῦ 1168. ΨΨ ΠῚ (Π15) 

17. ἔγοπι ἐννσεπίν υεατγβ οἱ (Εχοά. χχχ. 14, ΝΌμΡ. 1. 32). ἈΔΌΡΙ5 βαϊά ἐουσίεεη. 
20. ΕἘδξ 15 Πεβῇ ... ἴῃ ἔπε οουτέ οὗ {πε ποιιβε, ἄς. Τηΐβ αἰγεοιίομ οἂπ θὲ ᾿ι5{{Π64 ὈΥ ἃῃ ΔΡΡΕΔΙ ἴο [)6αῖ. χν!. 7 

(ς[. 6) “που 5841: δαὶ ἴξ ἴῃ τμ6 ρίδςς ψῃ θη τπ8 Τνοτὰ την (Οά 514}} σῃοοβε᾽. Βαὲ {πε ΜΊβῃπδῃ εχίεπάεα {Π15 Ρυίν!] ρα 

ἴο 7 Ἔγαβδίετη δὲ Ιαῦσε (36 θαςῃ. ν. 8: Μδκκοίῃ 11]. 3). ὙΠΪ5 δχιθηβίοη ννὰ5 πεοεβεϊἰδίεα ὈγῪ 1Π6 ναϑβί τα τὰ 465. ν ΠΊ ἢ 

σδτη6 ῸΡ ἴο 115 ἔδαϑβί (οἴ. [οβερῃ. δε, {ιεα, νὶ. 9. 3, 11. 14. 3). 
21. Βαβεά οὐ Πεαυΐ. χνὶ. κα ([,Χ Χ). 

Ποῦ. ΕἸΠ. τεδάβ “δηά᾿ Ῥυὶ 1 δι] η ΟΠ Ϊ 5. 
8ο δϑβίγαν ἴσοπι [πε οσγᾶ : Ζερη. 1. 6. ἘΝ οὖν Ἶ 

22. ἰαπᾶ {πΠ6 ἄδν οἵ 15 ἄαυβ, απᾶ - [1 8{1π 7η: ἡργεο 76 αἸ]671ε771 ΣΟ 71477,1, “ ἀυτίηρ 15 ἀαγϑ5. 

55: ΟΣ Εχοῆ. ΧΠ5 11: 
ΘΠῸΓ : ἔτοπὶ Εχοά. χν. 22. 

«1. ΟΕ, Ἐχοά. χν]. 1. δ παϑΐ, σουτιρί ἔογ 51η. 
Ξ ΕΣ Ἰεὲν. ταν: δ: 
- ΕἾ Τδν. ΣΧΥῚ: 322: -- , Γ : 
. “70ΌΠ16ε5᾽ ἀγα ρεσίοαϑβ οἵ ἔοσίγ- πα γεαγ5 ἴῃ ΟἿΓ Δα Ποτ᾿5 ορ᾽ πίοῃ ; οὐ ΠΥ ἴῃ πιοβί 76 5 ἢ νυ τ [6 Γ5. 

- Ὁ ΧΧχίλ- 2658: 
: ΕχΟΩ: χσ. 0, ΤΟ. 
. Ὑπεα πδῃ ἰμαΐ ἄοεβ δὴν σνογκ οὐ ἰΐ 514}1 ἀϊΐβ. 

ΡΕΠΑΙν ἴου δὴν δηά Ἔνεσν Ὀγεδοῇ οὗ [ῃς ΘδΌΡ δίῃ. ᾿ ᾿ Σ ἜΝ: 
ὙΠοενεσ 1165 ἢ (815) να. ὙΠΪβ Ινν σργαηρ ΡΓΟΡΔΌΙΥ Ἱτοπὶ {ΠῈ [παῖς] ρετὶοα τεΐεσγεα ἴο ἴῃ ϑδηῆῇ. 46 ὦ. 

1105:-2 δ᾽ α 

οοσ σὰ ι ἢ [π ΤῊΪ5 βἰαϊαπιεηΐῖ ᾿ουπα ἴῃ Ἐχοά. χχχν. 2 πιαῖζεβ ἀβαίῃ {πε 

241Ο Α.Μ. 

2450 ΑΔ. 



ΤῊ ΒΟΟΙΚ ΟΝ ΤΠ; ΒΙΞΕΕΈΒι δ0:.8-1} 

ννἶ, οὐ Πποθνοῖ βὰν Πα ᾿ν}}} ἄο βοπιείϊῃϊηρ οἡ ἴ{, [ας 6 νν}}} δεῖ ουϊ οα ἃ Ἰουγπαν {παύεοη ἴῃ τεραγά 
ἴο δην Ὀυνίηρ ΟΥ̓ 561]Π1πηρ: δὰ ῃοονοῦ ἄγαν νναΐογ {πθύθοη ννῃΐϊοῃ μ6 Παα ποΐ ργεραγεαά ἔογ ὨἰΠΊ56 1 
οη ἴῃ6 βἰχίῃ ἄδαν, απὰ ψῃοθνοῦ ἴα καθ ΠΡ ἢν Ὀυγάδηῃ ἴο σαιτγν ἰΕ οἷ οὗ Πὶ5 τεηΐ οἵ οὔκ οἵ Πί5. ἤουβα 

9 5ῃ4}} ἀϊθ. Υἵἶα 5141} ἀο πὸ ννοῦκ ννβαΐθνει. οἡ ἴῃς ϑαρθαίῃ ἄν 5δᾶνεὲ νηΐ νε ἢανβα ρίεραγεά ἴογ γοιτ- 
56 1νεβ οὐ {ΠῸ δἰχίῃ ἄδαν, 50 45 ἴο δδαΐ, ἀπά ἀσγίηϊς, απα τοϑί, απ Κεαρ ϑδρθδίῃ ἔγοπὶ 411 ννοῦὶς οἡ τῃδῖ 
ἄδν, πᾷ ἴο θ᾽]655 (ες Τιογά νοιγ αοά, ννῆο Πᾶ5 σίνεη γοῖι ἃ ἄδν οἵ ἰδβδίϊναὶ δπὰ ἃ πον ἀν: απά 

ιο ἃ ἀδν οἵ {πε πον Κίηροπιὶ ἴογ 411] 1ϑγδ6] 15. {15 ἄδν ἀπιοηρ᾽ {Πεῖγ ἀν ἴον δνεῖ. ΕῸΐ σγεδί 15 {Π6 

Ἂς 

»: ΕΒ 

» [.] 

Βοποῖιγ ὙνΠΪοἢ τπς Τιοτα μ65 σίνεη ἴο [5γ86] {πὶ {Πὲν 5ποι!α δαὶ αἀπα ἀγηκ ἀπ ὈῈ βαϊἰβῆεα οἡ {ἢ ϊ5 
[ἐϑιϊναὶ ἀαν, ἀπα γοϑὲ {Ππούεοη [ΟΠ 411 ἰαθουτ νυ οἢ Ῥεϊοηρβ ἴο πε ἰαθουν οἵ {πεῈ οι] ἄγεθ οὗ τηεῃ, 
φᾶνε Ὀυγηϊηρ ἐγαηἰκίποθηβα δηα Ὀγίηρίηρ ΟΡ] αἰίοηβ απ βδογῆσας Ὀεΐίογα {π6 Τιογὰ ἴον ἄδνϑ δηά [ου 
ΘΑΡΡαῖΠ5. ΤΗΪϊς νοῦ δόμα 5141] θῈ ἄοηβ οἡ {πε ϑδθαίῃ- αν ἴῃ {Π6 βαποίυαγν οἵ {πε Τογὰ ψουγ 
αοά; {παῖ ἴμεν πιᾶν δἴοπα [ου [5Γ86] νυ ϑαογίῆςσα σοπί! πα }}ν ἔΓοπΊ ἄδν ἴο ἀαν ἴογ ἃ πηεπιογία] νν 6 }]- 
Ρ]εαϑίηρ θείογε ἐπα Τογά, απα {πα Ηδ πιᾶν τεοοῖνα ΠΕ πὶ αἰννανϑ ΠοΠΊ ἦν ἴο ἦν δοσογάϊηρ 45. 1Π01] 
μαϑὶ θθεπ σοπηπιαηάθα. Απά δβνοῖν πιῇ ννῆο ἄο65 δὴν νοῦ {Παϑύθοη, οἵ σῸ65 ἃ ΟΌγπεαν, οὐ᾽ {115 (Π15) 
αττη, νεῖ μου ἰπ Πὶ5 Ποῖιθα οὐ δην οἵπει ρΪαςθ, δηα ννῃοονεῦ ᾿ἰρῃϊϑ ἃ ἥτε, οὐ τα οὴ δὴν Ὀεαδϑί, οὐ 
ἔγανεῖβ Ὁν 5ῃ1Ρ οη {πε 86εᾶ, αηα ννῆοενεγ βίγι Κα οὐ (1115 δηγίπίηρ, οὐ. 5ϑἰδιρῃξειβ ἃ Ὀδαβί οἵ ἃ ὈϊΪγά, οὐ 
ΜΠ ΠΟΟνοΥ οαΐοῃαϑ δη δηϊπΊαὶ οὐ ἃ Ὀἰγά οὐ ἃ ἤβῇ, οἵ ννῃοανεγδβίβ οἵ πα κα5 ννδύ οἡ ἴη6 ϑαρρθαίῃβ. : ΤΗς 
τῆᾶῃ ννῆο ἄοεβ δὴν οἵ {μεβεὲ {πίπρϑ οἡ 1πΠ6 ϑδθθδίῃ 5}4}} αἴθ, 58ο {πὶ {πε ομ]άγθη οὐ 1586] 5}4]] 
οΌβοῦνα {Π6 ϑαρθδῖῃ5 δοοογάϊηρ ἴο {πε σοπηπιαπαπηθηΐβ τασαγάϊησ [Π6 ΘΑ δίἢ5 οἵ ῃε ἰαηά, δ5 11 5 
νυ θη ἴη ἐπε Δ ]εΐ5, νος Ηδ σανα ἰπῖο πὶν μαπα5 {πᾶΐ 1 5ῃου !α ννυτϊζε ουἱ ἴον {πες {πε ἰανν5 οἵ {πε 
56 50η5, Δη4 {Π6 βεδβϑοῇβ δοοούαϊηρ ἴο {πε αἰνίϑίοη οὗ {Πεὶγ ἀἀγϑ. 

Ηδγενν τῇ 15 σοπιρ εἰς α {πΠπ δοσοιιηΐ οὗ {ΠῸ αἰνίβίοη οὗ {πε ἄδνϑ5. 

1ῃ6 ρΡοτὶοά οἵ πε ϑυτγο- ἀσβοίδῃ ἀουηϊ δίῃ, ννῃθη ἃ πὴ νν85 Ραΐ το ἄδδίῃ ἔου τ] ἀϊηρ' ἃ ποῦβθ, Τἢδί σοϑγίαϊ ἢ γαρ ] Δ (105 
οὗ {Π15 παΐυγε εχἰ βία ννα πγιιϑί ᾿ηΐδου [ΤΌτἢ Οὐ ἰοχί, ἃ5. ΜῈ]}} 85 τῸΠῚ {π6 Τϊπλαάϊς γαῖα ΝΙάάα 38. Ἐδδυὶν ΟΠαβϑι 5 
τείταϊηθα ᾿τοπὶ σομαὈϊτατίοη νυ ἱἢ {ΠΕῚΓ νυν 65 ἔγοτη {πε οἷοβα οὗ [Π6 ϑαΌθδῖ το {Π6 ἑουσίῃ ἄν οὗ [η6 νεῖ, ἴῃ ογάεσ Πδΐ 
1Π61Ὁ νῖν85 τσ ἢϊ ποί ἀδβεογαῖς {ΠῸ ΘαΌΡδίῃ 271 ἴο 273 ἄδγϑ ἰαίθυ Ὀγ Ἷἢ]]4-βατηρ. Αραϊηβί [Π15 ἀβοαίῖς δίς ἰονγαγάβ 
τηΔΥτΪαΡῈ ἃ τοδοιίοη 5εΐ ἴῃ ΠΟ ἢ τα ϑα] θα ἴῃ {Π6 ᾿ανν5 οὗ {Π6 ΜΊΒΠΠΔἢ οἡ [Π]5 50]εςοῖ. ΤῊὰ5 {Π6 σοΠδὈϊ αίίοη οἵ Πυιβθαπά 
δηα νυἱΐα 15 εη)]οϊηθα οἡ 1ῃ6 ϑαθθαίῃ ἴῃ Νεάδγ 1]. 10, ν1]]. 6, ννῃ1|6 ἴῃ Βαθα Καιηπια 82 α ἴΐ 15 βίαίβα {παΐ οπὲ οἵ {Π6 
οΓαϊπδηςθ5 ἰηϑιϊυἱεὰ Ὀγ ΕΖτγὰ ἀϊγεςοίεα {πᾶΐ ἃ τηδη 5Ποι]4 “ δαί σαυ! ς᾽ (1.6. σομ 11) οὐ (Π6 ὄνὲ οὗ ἴπ8 ϑδῦθαιῃ. Τῇ 
ΘΕΝΟΙΟΥ 5856 5. [Ὁ] οννεα Ὀγ {Π6 πιοάδγῃ ϑδηγατδη5 (ΕἸΟΠ ΠΟΥ 5 Δ 2 67γ107214771, ΧΙ. 257, 282; ἀε ὅδου, Δ ιοίζεθς δέ 
ἐχίγαϊίς ὁ ἰα Μιδέο, χιϊ. 175: 4150 Ὀγ ἴπ6 ΑἸ γϑϑιηίδῃ ΕΔ]4 5145 (ζύὕηζυ. 757. 1851, Ρ. 482) ἀπά ἴῃηε6 Κατγαϊῖε [εν (56 ε 
ΘΙΏΡΕΥΙ͂, ΡΡ. 198-09 ποῖθ). Τῆς Καγαῖΐβ [εν ᾿Ἰπέεγγεα [ῃ6 ὑη]αννέα] 655 οὐ σομαιϊαίίοη οὐ {Π6 ϑῦ δἢ ἔγοπι ἃ ΠΠ6ΓᾺ] 
᾿ἱπιεγρτϑίαίίοη οὐ Εχοά. χχχὶν. 21. Α8 τερῖάβ {ΠῈ ἰϑᾶρὲ οὗ ἴΠ6 δηοίθβηϊς ϑδιηδυϊδηβ ἴΠεγα μὰ5 Ὀθαη βοιης αἰϊνεγϑιῖν οὗ 
ορίπΐοη. ἵζκαγὸ (Βεεσ, διικεῖ ἐδγ γιεῤι σφι, ̓ .. 54) ἀύραθβ {Ππαΐ (Π6 ἰαχί ἴῃ ΝΕ άδΥ 11]. 10 βρεακβ ἔοσ {Π6 εχἰβίεηοα οὗ ΠῈ 
βίγιοι Ιᾶνν πανίπηρ δχἰβίβα διηοηρ ἴΠ6 ϑϑηγατγιδηβ δἱ ἃ ἀδΐε δηΐουῖοσ ἴο {Π6 {{π|6 οἵ ἴῃς ΚΚαγαϊίε [ενν8, θὰ {Π15. 15 ἀϊβρυϊεά 
Ὀγ Ετδηκεὶ (  2γγάεδς 4. ῥαλ, Εχερ. 252 56ᾳ.). 

ΤΠαΐ πε 11] βεῖ ουΐ οἱ ἃ Ἰουγηεν ἱπογθοη (ὦ α). Ἃἃ ς οὐηῖξ “πεγθοη". ΤῊΪβ5 σοπηηηδηα ννὰ5 ἀεγῖνεά ἔγοπι Εχοά. 
χνὶ. 29, Ώοτα [Π6 ΡΘΟρΙα ἂἀὔὲ Ὀϊάάθη ἴο “δϑῖάθ ὄνεῦν πιδη ἴῃ ἢΪβ ρίαςβ. . - οἡ {Π6 βανθηΐῃ ἄδυ᾽ δῃηά ποῖ ἴο ρῸ ἴῃ αιαϑί 
οὗ πᾶπηα. Ῥαγπηϑϑίοη ννἃ5 βίνεη ἴο ΡῸ ἃ ἀϊἰβίδησε οἵ 2,οοο συ 115 (Εσα Ὀ] ἵν. 3,1, ν. 7), ΚΠ ἢ ννὰ5 σα]]16α 1Π6 ὁ ΘαΌθαῖῃ 
Ἰἰπιῖε ̓  (ΠΣ ΦΠ ὈΥΠΓ) ΟΥ̓ 5᾿ΠΊΡΙῪ “Ἰἰπλῖς ἡ (ὨἸΠΠ), οὐ δ Ραίῃ-ἄδγ᾽β Ἰουσγηεν (σαββάτου ὁδός, Αοίϑ5 1. 12). 8566 ΤΊρμεοοί, 
Ἐχογοεϊζαΐζογι ογι ἐὴ6 ΑΙ εἴδ, 1. τ2; Βυχίοτέ δπὰ 1ονγ᾽5 [χίσοηβ οὐ ΠῚ ; ϑομῦτγοσ, Ζίσίο)γ οὐ ἐλε Δίστυ Ζεεξα,ο7ιζ 
Ζίριδς, Ἰὶ. 2. 102-323. Οβερμιβ (“4γι2. ΧΙ. 8. 4) ΞΒρεαΚϑ οἵ {Π15 μαίδομα : οὐκ ἔξεστι δ᾽ ἡμῖν οὔτε τοῖς σαββάτοις οὔτ᾽ ἐν τῇ 
ἑορτῇ ὁδεύειν. 

Ιπ τερασγᾶ ἴο δὴν Ὀιιγίηρ οὐ 561 πρ. ΑἹ] της Μ55. ρύξῆχ “απά᾽. ὍΤΠδ {τὰς ἰαχί 15 πποουίδίη ἀηα ΡΥ ΌΔΌΪΥ 
ἰγαηϑροβθά. Βαυγίηρ δηὰ 56 ]]1ησ ἀγα Ρσοῃ! 64 ἴῃ Ν ΕΗ. Χ. 31, ΧΙ]. 16, 17. 

ΠοΟΟνεσ ἄγαννβ νναΐοσ. Τῆϊβ ννὰβ ἔογθἀάθη Ὀγν (ἢς ΚΚαγαῖϊΐε [ενν8 (Τοβί, σδρελ. ἄ. Ζιεαεγέλ. τι. 304, φαοϊε Ὀγ 
ΘΊΏΡΕΙ, Ρ. 199 ποίΕ). ἷ 

νυ ῃϊοἢ Πα Παᾶ ποῖ ργεραζϑᾶ οἡ {πὸ εἰχίῃ ἄδαυ. τὴϊβ οἴδιιθα σοπΊε5 ἴῃ Δ ΚυναγαΪγ. ΑσοΙπηΔ Πα δραϊηβί 
ἐ ραίηρ ΟΥ̓ ἀτὶ πκίηρ ΔηγΒΙηρ  τηΔῪ ἤᾶνα ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ ργεσς 64 [Π]5 οἸδιι5ε ἴῃ οὐγ ἰεχί. (Ε, 1ϊ. 30, ποΐβ. 

ἴα ῖκεβ ὉΡ δῶν Ῥυγάἄδῃ ἴο σαγγυ ἰΐ, ἄς. 866 ποίε οἡ ἰϊ. 29. ΤῊΪ5 15 1Π6 {Ὠϊτῖν -ΠΙ ἢ ἰοσπη οἵ νοῦκ ἑοσθιἀάθη ἰπ 
1Π6 τγϑαῖῖβα ΘΒ θαῖῃ. 1 ἃ τηδῃ ἀτορρεά ἢΪ5 ἔαϊβε θείῃ ἴξ ννουἹαὰ 6 ἀη]αννία! το ΠῚ ἃ πα σϑυτν {Παπὴ ; ἔογ {πον νου]α 

ςοηϑίϊαϊε ἃ“ θυγάθη᾽", Θ᾿ ΠΎΪΠΔΥΥ ἃ5 πη Οἢ ἸΏ ἂ5 νου]ά βαβῆςε ἴογ νυυϊτηρ ννο Ἰείίεσβ (Εἀδυβῃρίπι, 2 2γ)6 αγια 7 ἔμιες οὗ 
7έδς 1λε ἤ7οδοίαλ,3 ἡ. 782, 784). 

12. {1115 (15) ἔαγπηι : οἴ. Εχοά. χχχίν. 21; 51Π40}. νἹ]. 2. 
πρῃῖς ἃ ἔσγε : οι άθη ἴῃ Ἐχοά. χχχν. 3; ΝΠ. χν. 32, 33: 
τί ἄεβ οὐ δὴν Ὀεδαβί: οἴ. 58ηῃ. 464 ; ΒεΖᾶ ν. 2. 
Θίγικοβ οἵ Κὶ15 δηνίπὶπε : οἴ. 5Π4Ὀ}. νἱ]. 2. 
ζαβίβ : οἵ. Τὰ ἢ, νη. 6. ᾿ 
ταβῖκοβ τνασ: οἴ, 5040}. νἱὶ. 2,4; 1 Μδςος. ἰϊ. 31-8 ; 2 Μδος. νὶ. 112) Χν. 1 ; βρῇ. “4122 χιὶ!. 12. 4) χἷν. 4. 2. Ῥασγί}ν 

ϑιροιβεάθα ἵἱπ 1 Μδος. ἰϊ. 41. ΙΕ ννὰβ ἃ σοηβίδηϊς Πἰπάγαποα ἴο {Π6 [6 νν85, Ἐβρβοια}]ν δὲ Ῥοιηραγ᾿ 5 βίεαρε οἵ [θυ 54] 6 ΠῚ 
(Τοβθρῃ. “42. χῖν. 4. 2), θὰϊ νγὰβ οὔςβ δραηθοπϑὰ νυ] σιισοα55 ἴῃ [Π6 ἤπα] νὰ (Ἰοβερῃ. “61. 11. 19. 2). 
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ΤΗΕ ΓΕΤΤΕΝ ΟΕ ΑΒΙΘΤΕΑᾺΑΘ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δ1. ΤῊΕ (ΗΑΒΑΟΤΕΕ ΟΕ ΤΗΕ ΕΡΙ5ΤΙΕ. 

ΤῊΕ ἘΡίβ:16 οἰαϊπηβ ἴο ὈῈ ἃ σοπίεπηροσαγυ τεοοχά, τυ τθη νυ τἢ τπς Ρεύβοηδὶ Κπον]εάρσε οὗ δῃ 
Εγε-ννης55, Ὁν Αὐϊβίθαβ, δη οῇῆσοῦ δ {πε σουγέ οἵ Ῥίοϊετην ῬΒΠΔάΕΙρΡμι5 (285--247 Β.6.), ἕο Πἰ5 
Ὀγοίμεγ ῬῃΠοογαῖαβ, σἱνίηρ᾽ δῃ δοοουηξ οὗ 1Π6 οἰγοιπηδίδησαβ νυ ΐοἢ Ἰεὰ ἀρ ἴο ἴῃς οοπιροβί(ἰοη οὗὨ τῆς 
ΙΧΧ νεβίοη οἵ {ες Τεν 5 ἰανν. ΤῊς δνεθηΐβ νυ] νοι 1Ὲ 416 8]5 ἃτο βιρροβεά ἴο ἴακε ρίδος ἀυτγίησ 
της Πεππ|Ὲὰ οἵ ὥσδεη Αὐϑβίηος (ὃ 41). Α5. Ατϑίποες θεοᾶτης Οἴθεη ρου 278 Β.Ο. δπα αϊεα ἴῃ 
270 Β.6., ἔμε5ε ἀδίεβ ρύον! 48 τ15 νυ [Π6 {ϊπηα Π]πλ 115 νυ ἘΠ ΐη. νυ ἢ ἐπα ϑίουν πλαϑὲ θὲ ραςεά. [{{πεὲ 
ΔἸ] 5 οι ἕο {Π6 γοναὶ ἢ] ἄγεη ἴῃ ᾧ 41 15 ηοΐ δῇ δηδο γοηΪ5Π1), Ὀτπὲ σοπίαϊπβ ἃ γοίεσεποα ἴο {πὸ ίδςϊ {παΐ 
Αὐϑβίηοα, Ππαϊηρ Πευβϑ! οἢ1141655, δαορίςα {πε οἤδβρτείηρ οἵ πεῖ ργβάθοδϑϑθογ, {πε ἀδίς πιιβὲ θὲ ἤνεά 
ἰονναγα5 [Πς επὰ οἵ 115 ρογίοά.1 Τὴ νυγιζει βίγίνεβ ἴο σίνε 5 πε ἱπιργεβδϑίοη ἐπαὶ (ῃ6 ἘΡίβι]6 ννὰβ 
σοΠηρΟΒϑά δἰπηοϑβί ᾿πηπηθ!δίεϊν αἰζεν [Π6 ὁσσυγγεποο οὗ {πῸ δνεηΐβ νη ἢ 1 τεοογάϑ. 

ΤῊΝ. οἰαῖπι, πονγενεῦ, σαπποῖ 6 ϑιυβίαίπεά. ὙΠοῖα ἃγα ΠΊΔηΥ τααβοηβ ΜΝ ΗΪΟΝ τηλκο ἴῈ “υϊΐς 
οογίαϊη {παΐ {πῸ ΤΡ βῖ]ε σου] ποῖ ἤανε Ῥβεη υυἱτῖθη ὃν ἃ ατεεῖς (ουτ-οὔῆοία! ἴῃ τῆς {{π|6ὲ οὗ 
Ῥιοϊθηιν ῬὨΠ Δα ΙρΠιι5. 

1. Οἱ ἔννο ὁσοδϑίοῃβ ἔπε νυ  πηδἸζο5 βίαια πηθηΐβ νυ Π!οἢ Ὀεΐγαν [Πα [δοῖ {παὲ πε Ῥεϊοηρϑ ἴο ἃ ἰαΐοσ 
456. Ιῃ ὁ 28 ἢδ 5ρβᾶῖκϑ οἵ {πΠ6 πηϑηπει ἴῃ νυν ἢ ἡ (ἢς αῇδίτβ οἵ βίαίε γιϑεαῖ 20 ὧς σαγγίοα ογεΐ ὉΥ ἴῃε56 
Ἐργρίϊδη Κίηρδ᾽ δηά ἴῃ ᾧ 182, αἰζεγ γείεσγιηρσ ἴο {ΠπῸ ιταηρογηδηΐ ὑνΪοἢ ννὰ5 τηϑάς ἰοῦ ἰῃς επξεγίαϊη- 
τηοδηΐ οἵ σιιεβίβ δ σουτί τη (ἢε {{π|6 οἵ ῬΒΙΠΔάδΙριι5, μα δα 45 1Π6 βἰρηϊποδηὶ ννογάϑ, “ ἴΌ 15 Δῃ ἀύγδησο- 
τηθηξ ϑνὩ]Ο ἢ 15 5111] πηαϊπίαϊπθα ἰο- αν. 

2. ΤῊΘ νυ ΥΠῈῈΓ 15 σ ΠΥ οἵ βανοῦαὶ βεσίοιβ Πιϑέουϊοαὶ Δ ΠΟ ΓΟΙ 5Π15. 
(α) Ηξ τεριεβεηΐβ 1) επηείτ5 οἵ ῬΠδὶεγαπὶ ἃ5 πεδα οὗ {ῃε ΠἸΡγαγν οἵ ΑἸοχαπάγία αηα] δϑογῖθο5 

1Π6 ἰγαπϑίαίίοη οἵ {πε ἰὰνν ἰο Πἰ5 ἱπῆπιεηςε δηά ᾿ηἰεἰαΐίνα (δὲ 9-11 ἐΖ ῥας5ῖ71). ὍΤΠε ενίάδησε, Ποννενεσ, 
Ρίονεβ αυΠτ6 σοποϊ ϑίνεϊν ὑπαὶ ΤΠ επιείγ 15 ννὰ5. Ὀδη πη Ὀν ΡΠ Δα ΕΙρἤι5 δὲ {πῃ σοπιπηεποσγηεηΐ οὗ 
15 τείρῃ (ς. )δ9 Β.6.) ἴον ϑῃιρροσγτίηρ {Πς οἰαίπὶ οὗ Κ αγαιιποβ ἴἰο {πε [γοπε, απ ας 5ΠογΪν αἰζευννασ 5 
(5εε ποίε οὐ ᾧ 9). 

(ὁ) Ιῃ ᾧ τ8ο Ατίβίεαβ παῖε ΡΠ Δ ἜΙρῆι5 ΑἸ]πᾶς ἴο ἃ “πᾶναὶ ν]οΐοτν ονεῖ Απίϊροηις᾽. [Πα 
ταίεγεηςα 15 ἴο {πῸ Ὀαίί]ε οἵ  οβ (2 5ὃ 8Β.6.), ῃ6 15 σι ΠΥ ποῖ οἠἱν οἵ ἰυγηίηρσ ἃ ἀείδαϊ ἰηΐο ἃ νἱςΐοτν, 
Ῥυΐ 4150 οἵ δηἰεάδιίηρ {πῸ ἐνεπί Όν βοπὶα ἱννεπίν γεαῖβ οὐ 80. 1, ἃ5 ΠΊΔηΥ ϑοῃοϊαιβ ΒΊρΡροβε, {Πε 
ΤΕίθγεηςα 15 ἴο {πεῈ Ὀαί]ς οἵ Απάτος, [π6 [ογπηθῦ οδ]εοίίοη 15 γεγηονεα ((ογ Ἐρυρί νναβ νϊἱοϊογίοιβ αἵ 
Απάγοβ) Ραξ {πε Ἰαϊίον αἰ Πα] ν 15 ᾿πἰεηϑι θα, ἔογ {πε Ὀδίι]ε ννὰ5 ποῖ ἰουρξ {Π] δὲ δὴν ταῖε τῆς 1αϑὲ 
γεαῦ οὗ {πε τείσῃ οἵ ῬΒΠΔάεΙρμα5 (247 Β.(.) ἀπ Ροϑϑίθὶν ποῖ {Π] {πῈ θερσίπηίηρ οἵ {πΠ6 τείσῃ οἵ ἢ15 
ΒΟΟΕΘΒΟΓ, 

(2) ἴπ ᾧ 2οιῖ Μεπεάδηγιις. {πε ρῃ]Π]ΠΟϑορ μου 15 γεριεβεηίεα α5. θείη ριεβεηΐ δἱ {πΠε6 Ῥαπαημπεῖ δπά 
τακίηρ μαζί ἴῃ {Πς ἀϊβοιβθίοη. Μαεπεάσπηβ ᾿νε δἱ Ετείσία ἀπ να πᾶνε πὸ ενίάβηςβ πδΐ ἢ6 Ἔνεὺ 
ν]ϑ1εα ΑἸεχαηάγία. Μοζεονοσ, ἢ ριόραθὶν αϊεα ἴῃ 277 Β.6., ἃ γεαι οὐ ἴννο Ὀείογε {Π6 {ἰπηὲ πε 
Ατβίεαϑβ ᾿πἰγοάπςαβ Πΐπι ἱπίο {ῃε6 παγγαϊϊνε. Τῆῃε τείειεποςβ ἴο Τ Πεοροσηρι (ὃ 314) απ Τπεοάεκίεϑ 
(Ὁ 316) βεετῆ ἴο 6 εαι4}}ν ἱπηροβϑί]θ, απ {πῸ δέον εβ ὑν]οἢ ἀγα το] ἀθουῦΐ πε πὶ τηυϑδὲ 6 τεραγαεά 
8ἃ5 ῬΌγΕΙν δΒοιτου. ᾿ 

(4) ΑἹ ἐἰπγε5 ἔπε Ἐίβε]α δϑϑιιπιθα {Π6 εχίβίεηςε οὗ {πε 1, ΧΧ Ρείογε {πε γαηβίαιίοη ννὰ5. πηδα6. 
Ιη δὲ 57--9 {πε βρεοϊποδίίοηϑ οἵ πε [4 0]6 ψνῃΐοῃ ῬΆΠ Δ εΙρἢι5 βεπί 85 ἃ ρτεβεπηί ἴο ΕἸβαζαῦ ἂύε ἴα κεη 
ἔγοπι 1Πε 1,ΧΧ, ψῃϊο αἰ εις νοῦν σοπϑί εγαθ]ν Ποπὶ {πε Ἡεθγεν. [ἢ ᾧ 22ὃ ἃ ρῆτγαϑβε ἔγτοπι ἴῃς ΓΧΧ 
οἵ Τρευῖ. ΧΗ. 6 15 ραξ ἱπέο {πε τηουῖῃ οὗ οπε οἵ {πε [εν 88 εῆνογβ. [Ι͂η ἴῃς ἀεβογίρίίοη οὐ {πε ἀγε85 
οὗ τὴς ΗἸΡΉ Ῥυίεβδὲ (δ οό--Ο) τῆδὴν ἰειπὶ5 αύὰὲ ϑεα ἴγοπι ἰῃε 1,ΧΧ οἵ Εχοάιϊιβ Χχνη ἀπα ΧΧΙΧ. 

1 ἘΡΙΡΠμδηϊὰβ ρῖνεβ ἴπῸ ἀδίε 5 πε 71 γεαῦ οἵ ΒΔ θΙρἤι5 “ ΠλοσῈ ΟΥ 655᾽ ; Οἵ ΠῈὺ βοο] ϑί βίο! νυυ τευ 5. οῖνε [ΠῈ 
204 171}, τοί ἢ, ΟΥ̓ 2ΖοΙἢ γεαγ. 
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ΤῊΝ ΦΕΤΤΕΝ ΟΥ  ΕΙΞΤΕΑΡ, 

Ιῃ ὃ 155 ἴποτε 5 ἃ οοηῆαίε χυοίαξίοη πιαάθ πρ οὗ ρΡἤγαβεβ ἴακαη ἔοπῇ ἴῃς ΤΙ ΧΧ οἵ ἔνο αἰ δγεπὶ 
Ραββᾶρσοβ ἰη Πειυϊογοποιην. ἊΑπά---πγοβί ἱπιροτίαπί οἵ 4}]----ἴη6 Ιἂνν 15 βρόκβη οἵ 5 ϑογίρξιγε (δὲ 155 
αηᾷ τ6δ). 

4. Τῆς νντῖζου οἵ (ῃς Ἐριβί]α σου] ποῖ πανα θβεὴ ἃ αὐξεῖς σουγίϊθι,, ἃ5 Π6 οἷ᾽ ΠΊ5 ἴο ΡῈ ἴῃ ᾧ τό. 
Τὸ ντῖϊε ὑπάθσῦ ἃ ατξοκ πηδ5Κ ννὰ5 ἃ ἰανοιιτίίς ᾿Πτογαγν ἄσνίος οὗ [ενν]ϑἢ δροϊορσιϑίβι ὅε μανε 
ΕΧΑΠΊΡΙ65 οἵ ἴἴ ἴῃ 1Π6 51Ὀν1}Π|πὸ ῬΟΟΚΚ5, ἱἰπ ρϑευάο- Ηβοδΐδειϑ, ἀπα ἰη της ἰογρεα δαάαϊτομβ ΒΟ ἢ ννεῦα 
8606 ἴο {πὲ τεεῖς Ῥοεῖβ (9ομϊγοι, 5.7 ἢ, 2, Ρ' 204 [). ΤΩ ΠποΙ6 ἴ0Π6 Ὁ {πὸ Ιοἰἴει πὶ 
Ρορίπηΐηρ ἴο 6πα ρίόνεβ σοηο] ϑῖνεὶν {παΐ [15 Δα ΠΟΙ τνὰ5 ἃ [εν δηα {παΐ [Πς ατεεὶκ τό]α ννὰ5 δϑϑιιπηδά 
ἴο βίτοησίμῃεη {ΠῸ ίοτος οἵ {πΠῸ δυριγηεηΐ ἀπά σοτγηπηεΠα [ἴ ἴο ποη- [ϑυν]58ἢ γα 6γ5. 

Τῆς Ἐρίβι]ς οἵ Ατ᾽βίβαβ ἰπεγείοσνε γηυϑί ποί, ἴῃ ϑρίΐε οἵ 115 δι Ποῦ 5 αϑϑενεγδίίοηβ, θ6 τεραι θα ἃ5 
α Πιβίοτγίςαὶ ἀοοιπιθηί. [Τἰ ἰ5. τε }}ν ἃ ρίεςος οὐ δροϊορείο--ἃ ραπερσυτίο᾿ δ5 ϑομῦγεσ ἀθβογθεϑ 11-- 
“ἜἼΡΟη εν 15} ἰανν, [εννϑἢ υνϊδάοτη, δηα {π6 Τα ἢ ΠαπΊῈ ἴῃ σαποία], ε πᾶν σοπΊραγα ἴἰ ἴο 
ἃ τιοάδιῃ Πἰβίογιοαὶ ποναὶ υνυτ!τς}τ6η ἢ ἃ Ρυγροϑθα. [Ιΐ 15 ον να θ]ε Ὀδοδιιϑε 1 ᾿πηα!σαΐεϑ {πε 
νίονν5 ϑνῃοἢ ννογε ΠΕ] δὲ {Π6 {{ἰπ|6ὲ ννῆθη 1 ννὰ5 νυγ τε ἹΠ τεραγὰ ἴο {πε οτίσίη οὔ {πε 1,ΧΧ. 

Τ πᾶν θεὲ δά άβα {παΐ {πεῸὶ σεπυΐίηθηδθα ἀηα δας πεηίοῖἐν οὗ {πε Ἰεϊΐεγ ννεγα ἢτϑί αιθϑιοπεα Ὀν 
Ταἀονίςι5. ἄς ψίνεβ ἴῃ ἢἰ5 σοπιηηεηΐαιν οὐ Δαρ. ἐσ (ἴυ. 7261 χν!ϊ. 4 (1.522), ἀμ ϑθϑεαπθπεὶν ν᾽ 
ϑοδίῖσεσ. ἴἼββῃεσ δπα Ψο585 ἀείεπαεα {πε ᾿εζίεσγ, θας 115 οἰαῖπὶ ἴο Ὀεϊοηρ ἴο {πε Ρεγοα οἵ ΡΠ Π] δά δΙρῃιι5 
ννὰ5 ἤπα!ν ἀεβίτογεα ὃν Ηυπρῆγν Ηοαν (1684--1 705), ἸΠοιΡῊ τπηϑιισσεϑϑία! αἰζεπιρίϑ ννεγε πηδαᾶς 
Ιαΐον οὐ ὃν Οτίπβειἃ ἴῃ ἢῖ5 “δοίορυ 720γ ἐλ 1 ΧΑ (1850) ἀπά Ὅν Οεοοποσηιβ ἰπ Πί5 περὶ τῶν οἵ 
ἑρμηνευτῶν (ΑἸ εη5, 1844--0) ἴο τεϑδιβοϊζαία 115 γαρυζαίίοῃ. 

ὃ 2: ῬΠῈ ΘΟΝΤΕΝΊΤΘ ἈΝῸ ΒΠΒΡΟΒΕ ΘΕῈ ΗΕ ἘΠΡΙΘΠΙΠΕΝ 

ΤἼς οοπίεηϊίβ οὗ {πε ἘΡ βΕ]6 παν ὈῈ δηδὶνϑεα 85 [Ο]]ονν8 :-- 

Ι. Τηἰτοάπείίοη, ἀδαϊοδέϊηρ {πε θοοΚ ἴο ΡΠΙοοτγαΐαβ, δὲ 1--ῦ, 

11. Ῥγε πη παύν ργοσθεάϊηρϑ, δὲ 9-51. 
(α) ΤΕ ρίοροϑαὶ οἵ Π)επηείγίιιβ, δῷ 9--.2. 
(ὁ) ΤῊ επιαποϊρϑίίοη οἵ ἴῃς }ενν 5 σαρίϊνεϑ, δὲ 124-28, 
(0) Τα Ἰεϊίεγ οἵ ῬῃΠ]}δάθΙρμιιβ ἴο ΕἸεαΖαι, δὲ 29--40. 
(α) ΤΕ τερὶν οἵ Ἐ]εαζατσ, δὰ 41τ--6. : 
(6) ΤΕ παπΊε65 οἵ {πε ἐγαπϑ᾽αΐουϑ, δὰ 47--50. 

1Π. Τῇε ἀεβογρίίοη οἵ {Π6 τοναὶ ργεβεηΐβ ἴο ΕἸθαζΖαγ, δὲ 52-- 82. 
(α) ΤΕ βδογεά 8016, δὲ 52-- 72. 
(ὁ) ΤΠε οἴπεῦ ριδβεηίβ, δὲ 72--82. 

ν΄. ΤΠἼε ἀεβογίρτίοη οἵ [ϑγιιβα]6π), δὲ 82--120, 
(4) ΤΠε τεπΊρ]6, ἱποϊπαϊηρσ {ΠῈ αὐγαησεγηθηΐβ ἴογ {ΠῈ υνδίοῦ Β ΡΡΙν,, δὸ 824-01. 
(ὁ) ΤἼὭε τηϊπϑιγαϊίοη οἵ {ΠῈ ῥγίεβϑίβ δηα οὐ ΕἸβαΖαγ ἴῃ ρατεσα]αῖ, ξῷ 92--0. 
(ὃ Τῆς ΑΚιίὰ οὐ οἰΐαάεὶ, δὲ τοο- 4. 
(4) Α Ῥτίεῖ ἀδββορίίοη οἵ ῃε οἷν 1561, δὲ το5-ὅ. 
(6) Α ἀεβοτιρίίοη οἵ ἴπ6 σουηίγν ἀἰδίγιοβ οἵ Ῥαϊεβίίης, δὲ τογ--20. 

ν΄. ΕἸβαζατ᾽5 ίαγεννβὶ! ἰο ἐπε ἐγδηβϑίίογβ, δῷ 120ο- 7. 

ΝΊ. ΕἸεαζατ᾿5 ἀβίεηςε οἵ πε [ενν!5ἢ ἰανν, δὲ 1.28--71. 

ΝΠ]. Τα τεσθριείοη οὗ [Πς ἐγαηβϑίδίούβ δ ΑἸεχαπάσγία, δὲ 172-86. 

ΨΝΠΠ. ΤΠα Ῥαπαϊεῖ, απὰ {πε [40]6-τα]κ οἵ {πῸὶ ἐταηϑαῖοιβ. ὙΠὲ 72 αμπεϑίϊοηβ δπα δηϑυνοίϑ, 
δὲ 187--20ο. 

ΓΧ. ΤῊε {τγαπϑίδίίοη δηα τεσερίίοη οἵ ἔπε ἰανν, δῷ 201--29, 

ΤΠ δροϊορείϊς ἱπίεγαϑὶ οὗ της Ἐρίβι]ε τενεαὶϑβ [561 ἴῃ [πε [Ο]]οννηρ αἰεί 8 :---- 

τ, ΤΠηε δοοουπί οἵ {πε ΠΠΡεγαϊίοη οἵ ἐπε [εννϑἢ σαρίϊνε5. Ὀν Ῥίοϊεπην ῬΗΙΠ] ἄορι ἱπα!σαΐεβ [ῃδΐ 
Οἠς οὗ ἴΠ6 αἰπὶβ οἵ 1Π6 δυΐῃου ννὰ5 ἴο νἱπάϊςαῖε {πὸ τρῃξ οὗ {πε 7 εννῖϑἢ Ρεορὶε ἴο ρο! τς] ΠΡ εγίν. 
Τῆς να ΠοΙ5. ἃΡ ἴμῈ τηαρηδηϊ πη οἵ {π6 Κίπρ᾽ 85 ἃ ΠΊΪΓΓΟΣ ἴο Πὶβ οὐνῆ ἃρὲ δηᾷά οἰΐεβ 1 δ5 δῇ 
ΠΠυϑίγατίοη οἵἨ {π6 δἰετις νυ ἢ οὐρῃξ το θὲ δἀορίεα Ὀν ταϊεῖβ τονναγάς {πε [εννϑῃ ταοθ. ὙΠῸ 
ΞΒΡΘΙ οἵ Ατίβἔεαβ ἀπά ϑοβίρίιβ ἴο ΡΗΠΔοΙρἢιι5 5 γε !ν ἀϊτεοιε ἴο π6 δας ουῖτ65 οὐ 6 υυττετ 5 
ον ἢ ἄαν. 

2. ΤῊς νἱπαϊοφίίοη οἵ τ[πΠ 6 ραγροβα ἀπά {Πιποίϊίοη οἵ {πΠῸ [εννῖϑῃ ἰᾶνν ἰογπηβ {πὸ {Ππεπὲ οἵ οης οἵ [ῃς 
τηοβέ ἱπηρογίδηϊΐ βεοϊίοῃβ οἵ ἴῃς Ῥοοκ (δὰ 128-71). ὙὴΠῈ νυυίζεν δα πηῖῖ5 ἐΠπαΐ {δα νεῖ τηᾶην επαοί- 
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πηθηΐβ 11 [Π6 Μοβαίς σοάδξε ὑν ἢ! ἢ σεεπηεα ἱπσοπιργθῃβηβί Ὁ] ἴο ἐΠῈ οὐ πᾶγν τηϊηα, 6.6. {πῈ αἰδεϊποιίοα 
Ὀεΐννεοη οἰθδη πα τποϊξαῃ τηθαΐβ. ΤἼς πιοῖμοα Ὀγ ννΠἰοπ Πα ᾿υβι1ῆ 65 ἘΠ656 ἰπ) αποξίοπϑ ἰ5 ἱηρϑηίοιιβ 
Δ Πα ἱπίεγθϑίίηρ. ΕῸΓ ἴῃς ἢγϑέ {{π|6 ἰη {πε Πἰβίογυ οὗ }υνίϑῃ ἀροϊορείίς ἢθ γεβογίβ ἴο ἐῃ6 ΔἸ]εροτῖςαὶ 
πιεῖ ῃοά ἴογ ψῇῃϊοἢ ΑἸοχδηάζγια ἴῃ ἰαΐοσ {ἰπηθ5 θθοδπΊο 50 απιοις. δ τα] εοῖβ5 “πε ἀερταάίϊηρ ποίίοπ᾽ 
παι {πε γερυ]δείοηβ ννεῦα τηδά6 ἰῃ ἐπε ἱπίογεϑίβ οἵ [Π6 δῃϊπηα]5 {ΠΕ ΠΊ5εἶναϑ (ᾧ 144) δπὰ ἰμϑίβίβ [ῃαϊ {πον 
ΔΥΘ ΓΠΘΓΕΙΥ͂ “5 ΠῚΡΟΪ5᾽, ἀγάννῃ ΠΡ ἴο ἴβαοῃ πηεη Ιεβθοη5 οἵ τἱρῃςδοιιβθηεβ5 (ὃ 1.51). 

3. ΤἼς Ἰοπρ᾽ βεοίίοῃ, ννῃῖ ἢ γε]αΐεβ {πε [4 0]6- τ} θεΐννεθη Ῥῃ Δ εΙρμιιβ πα 5 σιιοϑίσϑ, ἰ5 ἰπίγο- 
ἀπςοεα ἴο ΕΧΕΠΊΡ ΠΥ {ΠΕ νυ]Β4οΠ), ΠΊΟΓΑΙ ἰηϑίσηξ, ἱπεε!]θοΐια] Δ} ν, ἀπ ΡΒ] Οϑορῃϊςαὶ δουπηεη οἵ πὸ 
Ἰεαάθιβ οἵ {π6Ὸὶ }ενν 5 ρεορῖθ. Τῆς Πρ σοπηπιεηάδίίοη ψῃΪοἢ 15 ρίνεη ἴο {πε δηϑνγεῦβ ΒΥ 1ῃε 
ΡὨΠοΟΞοΟΡΠε5 δὲ {πες οοιτγί δηα] Ἔβρεοῖα! !ν ̓Ὁν Μεηεβάεδπηιβ (δ 2οο, 201) βεῦνεβ ἴο Ἔεχδὶξ {πῈ επάονπιθηΐβ 
οἵ {πε εν 15} ἰταηϑδίοῦβ δὲ [ῃ6 βχρβῆβε οἵ οἴπεῦ βεαοῆεγβ. Τῆε νυτΐεῦ, ποννενοσ, 15 ἀνναῦα {παΐ μῈ πα5 
ονογάοης {Π6 ἙἘποογηϊιπ) οἡ [Θνν15ἢ υνἰβθοπ, ἴογ πὸ δἀ5: “1 βιρροϑβε [{ νν1}} 5εεπὶ ἱπογεά!]6 το ἴΠοβε 
ννΠῸ νν1}} ταδὶ γὴν παγγαίϊίνε᾽, ᾧ 296. ὙῊΣ υνγῖτεγ᾽5 ἀγριιπηθπί 15. ἴῃ {πὸ Π [Π6 ἘΠΕΟΥΥ ΠΟΙ ΓΊΟΗΪΥ͂ 
δαορίεα Ὀν [ενν]ϑἢ δροϊ]ορσιϑίβ, Παΐ {πὸ ΡΠ] Οβορποῖθ οἵ ἀτεεοε ἀεγίνεα ἐπεὶγ ψνϑάοπιὶ ἴγοπιὶ {ΠῸ 
ἰεδοῆϊηρ οἵ Μοβαϑ. 

4. ΤΠεγα ἀγα οἴπεῦ 5'ρη5, ἴοο, ἰπαΐ {πΠ6 Ἐ ΡΙ5έ]ε ννὰβ Ἰηἰεπάςα Όν [15 δαῖποῦ ἰο δἀνοσαίε ἐπε [εν ]5} 
ΡΓΟΡαρδηα8 Ἢ--- 

(4) ἴπ ὃ τό δὴ αἰζεπηρί 15 πηδάε ἴο 5ῆον {ῃδί {πε (οά οἵ {πε [ενν8 15 ἴο ΡῈ ἰἀβητεα ἢ {Πα 
Ῥείηρσ “ννΠοηΣ 41] πηθῃ ννούϑἢΡ ᾿, ἘΠοῸΡἢ {πεν ο41] πὶ Όν ΟἸΠΕΙ. ΠΑ ΠΊ65. 

(ὁ) ΤΏ 1άἀ64]1Ζεα ρΡἱοΐαγα οἵ Ε]δαΖαὺ δηα {ΠῸ [ενν15ἢ ρυίεϑίβ [η δὲ 92--ώ 15 ορνίοιιβὶν ᾿ἱπιεη δα ἴο 
αἴεςξ {Π6 πηῖηα οὗ {πε γεαάδι. “1 δηλ σοην!ηοβα᾽, νυγτε5 Α γβίθαϑβ, [δὲ δὴν πΊδη ννῆο ἴα κ65 ρατΐί ἴῃ {πε 
βρεοΐδοϊβ.. . . νν1}} θὲ Π|16α ν ἢ ᾿πα Θβογί θα 0} ]Ὲ υνοπάεγ ἀπά θα ῥγοίοιπα!ν αἤεοίεα ἴῃ 5 πηϊπά᾿, ᾧ 99. 

(6) Τα ϑἰβαπιρ οἵ ἀρρίονδὶ ννῃ! ἢ 15 σίνεη ἴο {πε 1,ΧἋΧ ἴῃ ᾧ 210 [5 ἱπξεηα δά ἴο νἱπαϊσαίθ ἴς ἀραϊηϑέ 
1Π6 αἰίαςῖκβ οἵ οὔθ δηα] σθοιγε ἀρργεοίδιοη ἰογ 1 τη {πς πηϊη45 οὗ ατεεῖκ γεδάσδγϑβ. 

Τ| 15 ποῖ ἴοο πηιςῇ ἴο δᾶὰν ἰπαΐ [ῃ6 ννυγ!ταγ5 οηαῈ οΟὈ]δβοΐ 15 ἴο ἀεπγοηβίγαϊε [Π6 βιυργεσηδουν οἵ {πῈ 
]εν]5ἢ ρεορίε---ἰῃς [Θνν]5ἢ ρυθβϑίῃοοα, {Π6 [εννίϑἢ ἰανν, [ῃ6 [οννῖϑἢ ΡἢΠοβορῆν, δηὰ [μ6 [εν 5 ΒΙΡ]6. 

ΗΒ Δ ΘΕ. ΠΗ ΒΒ. ΕἸ ΡΙΘΊΤΙΒΕΣ 

Τῆς ἀδίθ οἵ πε ἘΡρίβεὶς σοηδβειπξεβ ἀπ αἰπιοβέ πο] 016 Ρργοῦ]εη. ἼὙὝΠεγα γε γε πΊαΐη 
τῃθοσῖεβ---(1) ϑομίϊγεν μοΙ 5 {παΐ 10 ννὰβ νυγιτεη ἀθουὲ 2οο Β. Ὁ. ; (2) Ννεπαϊαπα ρ]αςεβ 1 Ὀεΐννεεη 
οὔ--93 Β.6.; (4) ἀταείΖ δπᾶ ΔΜ Π]γο ἢ αϑϑίσῃ 1 ἴο {ΠῸ ἀρα οἵ (δ]ίριϊα (]1Αἴεγ [μη 33 Α.}.). 

Τῆς δύσιπηεηΐβ Ὡροη ΜΠ ἢ ΘΟ ίϊγεσ γα 165 ἀτῈ ἃ5. [ο!]οννβ :- --() Τῆς γείδγεποα ἴο {πε ἰγαηϑίδί!οη 
οἵ τῆς 1, ΧΧ τὴ Ατϑίορι]ι5 (170--1 50 Β.6.). ὙΤὴε ννογάβ. οἵ Ατίβίοθυ]ιβ 845 τερογίθ Ὁν ΕἸ ιβεθ 5 
(δγαςῤ. Ευαληι. Χ͵Ιϊ. 1.2. 2) αὐε δ5 [Ὁ]]οννϑ :---ἡ δὲ ὅλη ἑρμηνεία τῶν διὰ τοῦ νόμου πάντων ἐπὶ τοῦ προσαγο- 
ρευθέντος Φιλαδέλφου βασιλέως. ... Δημητρίου τοῦ Φαληρέως πραγματευσαμένου τὰ περὶ τούτων. “ΠΕ σοπΊ- 
ΡΙεΐε γαηϑ᾽διίοη οἵ {πεῸὸὶ νοὶε οὗ τῃ6 [ενν]ϑἢ ἰὰνν τυᾶς γ2αας ἴῃ 1Πε {{π|6 οἵ {π6 Κίπσ' ῆο ννὰ5 ϑαγηδπηεα 
ῬΠΠΔάΘΙΡΠιι5, απ νναὰ5 ἅτε ἴο {ΠῈ εἴοτί5. οἵ 1) επιοίγιιβ. οἵ ῬΠδ]θσιιπλ. ἢ ϊγεῦ ἀὐύριιθθ πὶ 1ΠῈ 
ἰηἰγοάαοτίοη οὗ [ῃ6 δηδοῃγοηίβπι ὑν ἢ τεσαγά ἴοὸ [)επηείγΠ15. ΠΊα κα 5. ἰς σαγίαίη {παῖ Αγ βϑέο θα 5. 15 
ἀερεπάεδηξ προη Αὐἰϑίθαβ, αηἃ 45 Αὐίβίοθ]ιβ 15 ἀαΐεα ἀθουΐ 170--150 Β.6., Αὐἰϑέβαβ τηπϑὲ 6 νυγιτίθη 
ΒΟΠΊΘ γεδίβ δαυῦ]δι. ὙΠπὲ αὐριπιεηΐ οἵ ϑοῃίϊγεγ 15 σογγορογδαίεἃ ἴο ϑοπὶα εχίεηϊς ὈΥ {ΠῈ ἱπξεγεβεηρ 
ῬΑΓΆ1168] Ῥεΐνγεεη Αὐ βίεα ᾧ 206 δηά ἃ ρᾶϑϑᾶρε οἵ Ατίβίορι!υ ἡποίθα ἴῃ Επβεθίι5, ἢ γα. 
ναι. νἱϊ1. ΤΟ. 277 ἃ. 

Απϑίδαξ. Ααιϑίοθαϊα5. 
ἐπ Ξς τς “ ν “- " ν κ ᾽ Ψ Ἀ . 

πᾶσα γὰρ ἐνέργεια διὰ τῶν χειρῶν γίνεται. ὥστε. . -. τὴν πᾶσαν ἰσχὺν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς Σ των 
ἐνεργείας ἐν ταῖς χερσὶν εἶναι. 

Τ]ηἰοσταπαίεὶν ἴογ ϑομίϊγεγ, ποννενεῖ, {πε σεπυΐπθηθ55 οἵ {Π686 χιοίδίοηβ, ἀπ ἱπάθβεα οἵ {πε ψΠοΐς 
ΜΟΥ δἰ θυϊεα το Ατβίορα]ι5, μ85 Ῥθθη βειϊοιιϑὶν ἡμεϑεϊοηεα ῬῪ 5οπια πιοάθγῃ βοβοΪαίβ, ε. 5. 
Ἰζυδηεη, (ταείζ, [0], 1.. Οοπη, απὰ Ννεπμάϊαμ. Απα Ἔνεη [{ {πεῖν δας ποητον θ6 δαπητίεα, {ποτα 
15 ποϊῃίηρ ἴο ρζονε ἐπδὲ Ατίϑέεαβ πιϑὲ θῈ {πε βυθοῦ οὗ {Ππ6 ἴννο υυτίοιβ. [ΐ 15 αυϊα Ροβϑίθ]ς {Πδΐ, 
ἰηβίεδα οἵ Ατίβίοθι]ι5 υϑίηρ Ατἰβδίεας δ5. ϑοῃι γε ΘΌΡΡοΟβεβ, ἃ τᾶ πᾶνε Ῥεεπη Ατίβίεαβ ψῆο τ5ε8 
Ατιϑίορυ 5. : 

(2) ϑομίγεν ἰὰγβ συεαΐ βίγεϑβ ου [ε ρο] ἶσα] οοματίοη οἵ Ῥα]θϑεῖπθ ἃ5 ἀθβογθεα 1ῃ {πε Εριβι]ε: 

“Α ρεγῖοα ψἤδη {πε [εννίβῃ ρεορὶα ννεγα Ἰεδϊηρ ἃ ρεδοαίμὶ! δα ΡΥΟΘΡΕΓΟΙΙ5 οχιϑίθημοθ ππάεγ τῃςε 

ςσοηάιςί οὗἩ {πεῖν ΠΙΡῊ ρτίεϑί δηά 1π ἃ γεϊδίίοη οἵ νεῖν 5ἰ'σῃς ἀερεπάδηςθ προ Ἐρνυρί, 1.6. τῆς 2εγΖοα 

ὄεζογε 116 σογιφηος: οΥ Ῥαίδείζησ ὧγ 1.6 οίοηοίάαε, εν Ἰἀθη τὶν ἔτοσῃ [Π6 θαοκργουπα οὔ τε θοοκ. ποτα 

15 ΠΟ ΏΕγε ΠΥ δ] υϑΐοη ἴο {ΠεῸὶ σοπηρ]οφίίοη5 νϊοἢ Ῥεσίη ἢ {ΠῈ Θο]εποϊάϊαῃ οοπηιοϑί. Τῆς 
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7εννίϑη ρβορίς αἀπά {ποῖγ Πίρῃ ῥτίοδε ἀρρθαῦ 85 δἰπιοδὲ ρο  Εἰσα!ν ἱπάερεπάςπί. Ἐβρεοίδ!!ν 15. [ΐ 
νογίῃν, οὗ τεπηδυῖκ {παΐ ἰῃς [Ογίγεββ οὐ [6 βα]ο πὶ ἰ5 ἴῃ ἴῃ ροβϑδϑϑίοη οἵ ἴῃς ἴοννβ᾽ (7 11. 3. 309 [.). 
ΤΠοτα τνουἹὰ Ὀς δαἀάϊτίομαὶ οτος ἰῃ ϑομιίγεν᾽ 5 αὐσιπηθηΐς {{ να σου] ταὶν ἀροη {Π6 ϑἰαϊεπιεηΐ οὗ 
7οόβερῆιβ μα ἀυτγίπο τΠῈ Μαοοαθθαῃ νναῖ τΠ6 [Θνν8 γα ζϑά τη6 ΑΚταὰ ἴο {πε στουπά (566 ποίε οη ᾧ 1οο), 
Τηῃ νῖονν οἵ ἴῃ ἰαςΐ, ποννανοῖ, {παὶ [οβεριι5 ἰ5 ἴῃ σοηῆϊος νυ τ Μδοσαθεαβ απ ἴΠ6 ροβϑιΠΠν, νυ ἢ 
α. Α. ϑη ἢ βυρραϑίβ, (παΐ Α τἰϑίθαβ πᾶν ποί ΡῈ ταίοστίησ ἴο {Π6 οτρίπαὶ ΑἸκγα θὲ ἴο {πε Ἰαΐει Βατζίϑ5, 
της Ροϊπί σαπηοΐ ΡῈ ρι6ϑβεά. 

Τῆς αὐριπιεηΐ τνου]α ροϑϑεβ5 σοηβίογα Ὁ] 6 ννεῖσμς {1 σου] ΡῈ ῥγονεά {παΐ {π6 ϑβεοίίοη νῃΐοῃ 
ἀθαῖς νυ Ῥαϊοϑίϊπο νναϑ νυυ θη ἔγοπι {πῸ δυςμοῦβ οννῃ ορϑογναίίοηβ. Βα τ, 45 ΝνΝεπαϊδηά 65 πιδάς 
ΘΧΈΓΘΠΊΟΙν ΡγοθδΌΪς, Ατίβίεαβ οθιαϊηθα ἢΪ5 ἱπίογπγαίϊίοῃ βεοοπα- απ ἔγοπι {Π6 τυτιτηρ5 οἵ Ἡεοδίδειι, 
1π6 ἀαΐα σαπποῖ θα τιϑεα ἃ5 ϑο ἢ ἰγου πι565 {πο πῇ δηα ἴΠ6 σγοιηα 5 σα ΠῸΠῚ ἀπ ογπεδίῃ ἢί5 ροϑβίτοη. 

Τι 15 αχίγεγηεϊν αἰ συ] ἴο πηαϊπίαϊη 50. βαῦν ἃ ἀδίε ἃ5 200 8.6. ἴῃ νίενν οἵ 1πΠ6 ἱπέθγῃδὶ ενίάθηςα 
ΒΙΡΡΙ ΘΕ α ὃν τπς Ἐρίβε]ε 1561 Ὑ Ποῖα γα ἃ πυτηθεῖ οὗ ροϊηί5---ποης οἵ {Πα πὶ σοηο]ϑῖνε ἴῃ 1156], Βαϊ 
Ροββεϑϑίησ οσππιιϊαίίνε εἴεος νπαπ {παν ἀγα ἴακεη τορείπει--- ὙΠ] ἢ 5ΕῈπΊ ἴο τεηάδι 1 ἘΧίγα ΠΊΕ ν 
ΡΙΌΡΔΡΙΪΟ ἐπαΐ ἰῃς ἀοοσιπιεπί θα]οηρβ ἴο {πε ροϑβί- Μαοοαθθδη ρεσίοά Ὃ--- 

1. ἴῃ τε [151 οἵ τῃε βενεηΐν-ἔννο {τα ηϑ]αΐουϑ, νυ ΠΙ ἢ 15 ἀπ ἴο {πΠ6 ννυτ!τει 5. ἱπιασὶηδίίση, ἔθ γῈ ἀγα 
ΓΊΔΩΥ ΠΑΠΊΘ65 νν ΠΟ ἢ ἀὐα ραγ σα] Υ]Ὺ ἀϑϑοοίαίθα ἢ τΠ6 Μδοσαρθδη ρα, 6. σ. Μαιδιῃίαβ, [πᾶδ5 ([Π τες 
{{Π165}, ϑἴτηοη (ἴγεα ἐ1Π165), Γοπαΐμδη (τες {1π|65)ὲ. Μογβονεζ, {ΠῸ6 ΠΙΡῊ ρῥγίθϑί ἴῃ Ατίβίεαβ θθαῖ5 {ΠῸ 
ΒΔ ΠΊΘ ΠΑΠΊΘ 45 {π6 ἰᾳπιοιιβ ΕἸεαζΖαῦ ΠΟ 15 {πε Πεῖο οὗ 2 Μδοοαρεαβ. Ὅὕῃαε ππιιϑιιαὶ παπηεθ ΠΕ ἢ 45 
(απιοησ {πε 72), ϑοϑίθίιβ, ἀπα 1 οϑιίπειιβ αἀύα ἰουπα ἀπιοηρ πε σουγίεῦθ οἵ {πε ἰαΐθσ Ῥίο] γηῖ65, 
ΠΑ Ροϑβίθ]ν {πε δαίμονι Πἰτηβαὶΐ, ἃ5 Ἐπ α]δηα βιισρεβίβ, 55 πΊ65 {Π6 πᾶπ16 οἵ {πε δίδει ἢϊϑίογίδη 

Ατίβίβαβ (ϑεα ποίεε οἡ ᾧ 6). 
4. Τῆς ενίάεηςε οὗ {πε Ῥαρυτὶ δῇογαάβ ἃ οἰθαι ργεϑιπιρίίοη ἴῃ ἔανουγ οὗ {πε ἰδίεν ἀαίθ. Τῆτγεε 

Ροϊπίβ βεεπὶ ἴο πᾶνε θεεῃ πιδάδ οἱ :--- 
(α) Τῆς οπιϊββϑίοη οὗ ἔπε ρύοποιιη ἴῃ {ΠῸ ἰογπγαΐα ἐὰν φαίνηται ο65 ποΐ οσσιγ οἡ {Πα Ῥαργτὶ {{] 

164 Β.6. (5εε ποΐε οἡ ᾧ 22). 
(ὁ) ϑίγδαςοϊ, ἢὰ5 ργονεά {παΐ ννῇ 16 τς {{{|6 ἀρχισωματοφύλαξ 5 οἴζεη ἰοππά ἰπ {πε 5ἰπρσι αν ἴῃ (Πα 

Ῥαρντῖ οὗ της {π|γα σεηΐ. Β.6., π6 Ρ] γα] [ΟγπῚ ϑνὨΙΟἢ 15. τε ἴῃ ὃ 40 οἵ Ατβίβδαβ ἀοεβ ποῖ οσςσαὰγ {{]] 
δθουϊ 145 Β.6. 

(Ο) Τῆς τὲ οἵ {ΠῸ ννογά “" {ΓἸεπ5᾽ δ5 ἃ σοιγξ Ε{{]6Ὸ ἰ5 ποῖ ἰοππηα {Π] {πε Ῥαργυτῖ οἵ {πε ρεγίοα οἵ 
Ριοϊδτην Ν (205-182 Β.6.), 5εεὲ ποΐῖε οἡ ὁ 45. 

4. (εγίδίη βἰδίεπηθηΐς οὗ τῆς Ἐίβϑεϊα βεθπὶ ἴο θεδι οἷξῳ ἴῃς βϑαπηε ροϊπί. Τὸ αιοίς Τ δοκεῖν: 
“ἼΤΠἢς ΑδἱἸερεα νιἀεβρεδα ἱπίενεϑε πῃ 1ΠπΠῸὶ [Θννῖϑ ἢ ἰαὰνν (ᾧ 128) δηά τς [4156 νίεννβ ψῃο ἢ νναγα ἴῃ 
αἰγουϊαίίοη ἀθοιῦς τ (ὃ 144), ἴῃς ροϊπίεα τείεγεπος ἴο ἃ αἰεγεπος Ὀεΐννεεη {πῸ ατεεκ ἰεχί δηα {ΠῸ 
Ηερτονν πῃ ἃ ραϑβαρσε οἵ Εχοαι5 (ὃ 57), ἀπα {πε ριΌΡΔ]6 δἰ] ϑίοη ἴο δἰϊεπιρίβ γί οἢ πα θεαη πιδάς 
ἴο ἱπιρήονε οἡ ἴδε τεπάδγίηρ οἵ {πε ἰγαπϑδίουϑ---4}} [Π6856 ἀρρεαῦ ἴο ἱπαϊςαΐε ἃ ἀδΐβ {τεσ γαπηονεά 
ἴγοπι {πε ασὲ οἵ ΡῃΠΔάεΙρῃι5 ἰπδη παῖ ννῖο ἢ Θοἢίϊγεγ ννου]Ἱὰ δορί. 

1 Θομιίγενβ νίανν 15. ἴοο βαῦὶν, {πεῸῈὶ ἀδίε αϑϑίρῃεα ἴο {πε Ερίϑῖϊε ὃν  αταείζ απὰ ΔΝ ΠΠ]γ ἢ 15. ἴοο 
Ιαῖβ. Τί 15 αἰδῆσις ἴο 5εε πον {πε ἀοοσιιπιεηΐ σου] Ὦανε 5. ΕΠ οἰ ΠΕ ν εϑί Ὀ ΠΙ5Πη6 4 115 τερυϊδίίοη ἴο θῈ 
τ864 Ὀγν ῬΗΠῸΟ δηα [οβερῆμιι5, {{ 1 Πα α Ῥεεη σοπιροϑβεα 85 ἰδΐε ἃ5 42 Β.6. Μογέονεσ, {πΠῈ ἀεβογίρείοη οἵ 
Ῥαϊδβεῖπα, ενεη ἐποιρἢ 1 15 θοσίοννε ΠΌμη Ἡεςαδΐδειιβ, σου] βοαύοεὶν μᾶνε θεαη τυτϊτΐεη ἴῃ 115 ργεβαηΐ 
[οΥπὶ αἴζεγ της ΚΒ οσπδη οσσπραίίζοη οὗ Ῥαϊεβϑίϊπε. ὍὉΠε ἰ5]απά οἵ Ῥἤδιοϑβ, ἴοο, 15. ἀθϑου θεά 45 ἱπῃαθιῖεα. 
Τῆς οοπαικαβὲ οἵ Εσγρί Ὀῃν [υ1π| (δεβαγ γεηάδγεά 1 ἀδϑοϊαίς (ϑίγαρο χν!ϊ. 6). 

ΤΕ ενίάξηςε βεεπη5 ἴο ϑισρεβδί ἃ ἀἄδίε Ῥεΐννεεῃ 140 ἀπά 70 Β.σ. Μααν νε ρὸ Πιίπεγ νἸΠ 
Δ επαϊ]απά απὰ ἢχ ροη ἃ ἀεβηϊίζε ροϊπί τ] ίη [15 ρετοα ἢ ὙΠ σγουπάβ ἀροη ψν ῖ ἢ Δ επάϊαπά 
ἀδοίάες ἰοῦ 96-93 Β.6. ἅτε 85 [Ὁ]]ονν8 :-- -Ἰη ᾧ 115 1Πε ροτίβ οἵ Αϑοβίοῃ, Ϊορρα, (δζα, απᾶ Ῥιοϊεπηδίβ 
αἷς 584 ἴο θὲ ἴῃ ροϑβϑβεβϑίοῃ οὗ {π6 εννβ. ἴορρβα ννὰ5 σοπαιεγεα δου 146 Β.6., θας (αΖα ννὰ5 ποῖ 
ςαρίαγεα {Π] οὐ Β.6., ἀπά Αϑοδίοῃ απὰ Ῥίο]επηαῖβ πονεῖ Βεσαπλα [Θνν ἢ τογυϊοσυ. [1 15 οἵ σοιγϑα {πε 
ςαρίαγε οἵ αδΖα νῃϊοἢ ἰ5 {πε ἀείεγγηϊηίησ ροῖης ἢ ΔΝ επα]απα. [{ 5 φυϊΐε σοποείνδοϊςα, ποννενει, 
τπαΐ ἘΠ6 δυΐποσ, νυυιτἰπρ᾽ αἴ δη θαυ] θοῦ {{π|6, παν Πᾶνα πηαάα {Π6 ϑαπΊε πηϊϑία κε ἀρουΐ (δΖα 45 πε αἰά 
ἀθοιῦΐ Ῥίο]επηαὶβ απ ΑΑβοδίοη. 

ἼΠΕετα ἀγα οπα οὐ ἔννο ἰαφοΐβ, ποννανου, ννῃϊοἢ ἴἰ βεατη5 αἰ σα] το τεσοποῖε ἢ ἃ δίς νυνὶ τ[ῃς 
Ρεγοά 120--7ο0 Β.Ο. Ὑνῖςε ἴῃ τπς ἘΡίβε]6 τΠῸ ἰὰνν 15 βροίβεη οὗ 8δ5 ϑογίρίιιγε. ὙΠετα 56 6ΠῚ5 ἴο θῈ πὸ 
ίγαος οὗἉ {πε δρρ]ςαίίοη οἵ {πῈ τεῦ πὶ ϑουίρίαγε ἴο ἐπε ΟἹ Τεβίατηεπί Βεΐογε {πΠῸ σοπηπιεποετηςπί οἵ {πε 
( τγίβιίαη ασα. ἵνε βανε πὸ οἴπεγ ἰπϑΐίδηςς εἰποῦ οὗ {πῸ δρρι!σαίίοη οἵ {πῸ δ]]ΠἜσογίοαὶ πιεῖ ποα ἴῃ {πε 
ΠΊΔΏΠΕΟΓ ἴῃ ὙΠ ]ΙΟἢ [ 5 ᾿ιϑεα πῃ Ατίβίθαβ θείογε [μαΐ ἀδίε. 

᾿ ΤΟΟ ΤλΌΟΠ 5[Γ655 5Που] ἃ ποὶ ρευμαρβ θῈ ἰαϊᾷ οἡ {5 ροῖϊπὲ ἃ5 [Π6 ἴθυτη ΠΊΔΥ͂ ΡΟΘϑΙ ΟΪῪ 6 ϑεα ἴῃ [Π6 τδομηΐςα] 
5656 ἴΠῚ ΚΙηρϑ ἵν. 5. 

2 Ἐοτ τε ἀγραυπιεηΐβ οἵ ταθῖζ 566 ποίθϑ οἡ δὲ 28, 167). Ὀτυταπιοηά, ᾿λο, 233 Ε, 
: 86 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ννε 5εεπὶ ἴο μᾶνε {πεγείοτε οπα 5εῖ οἵ [δοί5, 6. ο.. ἰῃς. Ῥιοϊεπηαὶς Ῥδοκργοιπά ἀπά ἐἢς αὔρϑεηςα οὗ 
ΔῺΥ τείδίθησα ἴο {πε ΚοπΊαη οσσιραίίοη οἵ Ῥαϊεδϑίῖπθ, νης ἢ ΠΟΠΊΡΕΙ τ1ι5 ἴο ἀαἴε {π6 Ἐρίϑβεϊς θείοις 
70 Β.6., Δη4 ἀηοῖμαῦ βεΐ οὗ ἴδοῖβ ψνῃ ! ἢ ϑισρσεϑί [Παΐ 1 σου] ποῖ Πᾶνα οΥρ παΐθα {1 τῃς (Πγιβείαη γα 

ΤΠἼΕ ϑβοϊυίίοη οἵ ἴπΠ6 ργο]επὶ νν1}} ργο θα Ό]ν. Ὀς ἰοιιηα ἴῃ βοπια 5 οἢ Πγροί 655. δ5 {Π6 [ο]]οννίπρ. 
ΤῊς ἘΡίϑ116 νγὰβ ἰϑϑιιεα ἴῃ 115 ργεβθηΐ [ογπὶ δὲ {ΠεῸ σοπιπηοποοτηεπί οὗ {πὸ (τ ςεαπ οτα Ροβϑβίθὶν Ἀ5 
ἰαῖε 8ἃ5 {πε ἀδΐβ βυρθεβίεα ὃν ἀτσαςῖζ δηά ΔΝ ΠΠ]γίςἢ---θις ἃ ἰατρε Ρατί οὗ ἴξ---ροββίδὶν πὲ νος 
εχοερί {Π6Ὲ ἰανν βεοίίοη, δὲ 128--71---τνᾶβ ἴῃ εχίςίεποε Βείογο απὰ Ὀε]οηρ5 ἴο ἔπε ρεγίοα 120--70 8.6. 
ΤἼΕ ἰανν βεοιίοη 15 αυτε βεραγαῖα ἔγοτη 1Π6 γαβί οἵ {πο θοοῖς ἀπά πιῖρῃϊ ΘΔ 51 πᾶνε θεθη ἰηβοιίθα. [ἰ 
ΓΊΔΥ 48ϑο ὈῈ ἰοιιηα, ἤθη ἃ ἀείδι!εα σοπιραγίϑοη ἢα5 θεθη τηδάς δοΐψθοη Ατίϑίοας δηὰ 5 απάᾶ 
34 Μδροοδθεαβ, [πὲ οἴμεγ ββοϊίοῃϑβ οὐ δῖ ΔηΥ γαῖα βεπίθηοαϑ α΄ὸ [Πς ννοσῖκ οἵ πὸ ἸΙαΐον βαϊξου. Νοίπίηρσ 
Ἐχοερῖ 50πΠ16 ἰογπὶ οἵ {ΠῈ ραγί!οη ΠΕ οΥν 566 ΠῚ5 ΠΠ|ΚΕ]γ ἴο ργονίἀς τπς Καν ἴοσ {πε τί 16. 

δ ΠΡ ἈΓΡΟΙ͂Σ 

Νοιίῃίηρ ἰ5 Κποννῇ ψΠ ἢ τεραγά ἴο (Π6 διυΐμοῦ οἵ {πε ΕΡρίβεϊθ. ε πιαγν, πονγενεῖ, ἄγανν βοπὶδ 
᾿Π| γε ΠΟ 65 ἔγοιη 1ῃ6 ῬοΟΚ ΜΠ γεραγά ἴο Πῖ5 ρεγβοπδ ιν. ὍΝ ε πιὰν σοποϊπάς {μαξ (1) ἦε τὐας α ζετυ. 
ΤῊϊ5 15 οὈνίοιβ ἔτοπὶ {Π6 ἴοπα 8π4 ριυγροβε οὗ ἴῃ8 Ῥοοκ ; (2) ἦε ὀείργισεαῖ ἰο Α]εχαηπαγία. 1Τιατιθτοβο 
Πα5 ργονβα {παΐ {πῈῸ δοαιδϊπίδηςσα νυν οἢ {πὶ ὈοοΪς βῆοννβ νὰ [Π6 ἐεοῃηϊς δ! 165. οὐ ἐπε Οοαγὲ ΠΠ|6 οὗ 
ἴῃς ἰαΐεγ Ρίο πη ε5. οἰεαγὶν ἱπάϊσαΐεβ ἔπαΐ ἰξ ννὰβ8 οἵ ΑἸ]εχαπαγίδη οτρίη. ὍὙΠὲ επηρὶουτηεπί οἵ {πὸ 
ΔΙ]ερογίςα] πλεῖ Ποά οὗ ἱπϊεγργειίηρ᾽ {ΠῸ ἰανν Ροϊπίβ ἴο {Π6 β8π1ε σοπο] βίο. (3) 1.16 τυᾶς α ῥγοῤασαηαϊεί, 
85. 15 ἐν ἀβησεα Ὀγ ἴῃε δροϊορείίς ἱπίεγεβί οἵ {πῈ θοοϊ. (4) Ηδε Ῥεϊοηρεά ἴο ψῇῃαΐ πιὰν θὲ ἰεγπιθά 
“[Π6 σοπηπΊοη 56 η586 56ῃοο] οὗ ρῃΠ]ΠΟβορην . ὙΠεία ἀγα πὸ ΗΙΡἢς5 οὗ βρεουϊαίίοη ἱπ πΠ6 θοοκ. Νὸ 
ῬΓΟΌΙΕΠῚ5. ἰγοῦ Ὁ ]6 ἴΠ6 τηϊηα οἵ [Π6 δυΐπου, ννο 15 βἰΠΊρ|6 ἀπᾶὶ σοηνεπίίοηδὶ ἰῃ ἢἰς ἰγεδϊπιεπὶ οὗ {πὸ 
οἰ ἢῖο4] δπα γα]ρίοιιβ 4αδϑίΐοηβ νῃοἢ ἐπιεῦρα. (5) Ηἰβ5 αἰίδοῃπηεηὶ δηα ἀδνοίίοη ἕο τῃς 7 ευνίβῃ ἰὰνν 
᾿πα]οαία πὶ 1ῃ6 αρίλογ ἤααὶ ἠρα,ιίγιρς Ἰοτυαγαῖς λαγίδαϊεηι, ᾿μοιρ ἢ 1 τησδὲ ΡῈ δαπιι θα {παΐ ἢἰσ 
ῬΠαιβαίβμη ἰ5 ποῖ οἵ ἃ Ριοποιποεα ἴγρε, Ἔβχοαρί ἴῃ {πεῸ ϑεοίίΐοη ἀθα]ηρ ἢ {πὸ 7ουνίϑῃ ἰανν. 
(6) Ηε νναβ ἱπίεγεϑδίεά (4) ἴπ ρβυἍποίορυ (δὲ 155-6) δηῃὰ Ἂβρεοίδ!ν ἴῃ ἴΠ6 ρϑυομοίορυ οὐ 5]εερ 
(δὲ τόο, 213-16); (ὁ) ἴῃ ΡοΪ]ΠΕἴο4] ἀπα βοοΐα] Ργο]επη5. (255277):, 566. [πἰγοάποίίοη, ᾧ 6). (72) ϑιψεῖε 
Πδ5 8 ἱπίεγεβδίίηρσ ϑυσρεβίίοη ἰΠπδξ ΠῈ ννὰ5 ἃ παῖϊνε οἵ υριιϑ, Ραβθά οὐ {πεῸ6 ἴφος {παξ 5 Ὀγοίποῦ 
οατηδ ἔγοπι {Πῖ 5[4πα, πα τῃδξ {πΠ6 παπλε Ατίβίθαβ [ΓΕ ἘΠΕ ]ν ΟσοιιΓθ οἡ {πα ᾿πϑογίριϊοπϑβ ἔουηά ἰπ {πε 
ἰϑαπά5 οἵ {π6 ΑδἌρεδη (7ημέγοα. 10 1,.Χ Δ΄. το]. 

ἂς ΞΟΠ ΘΗΣ. 

ΤΠ διπῃοῦ οἰαίπηθ ἴο νυγϊῖα 45 δὴ εγδυ πεθϑ δη σοηβεα]πεηιν ρσίναα {Π{{|6θ ἱηα!σαίίοι οὐ {πα 
5ΟΙΓΟΘ5 ἔτοτη ΝΠ ΙΟἢ 15 ἱπίογπηδίίοη ννὰ5 ἀετνεά. Ὁῇε οἠἱν ἱπαϊσαίίοηβ ννῃϊοἢ ἢ αῇογάϑ τ15 οἵ μανίηρ 
ι564 οἴ εῦ αὐ πογίεἰε5. ἀγα (1) {πΠ6 αιοίϊαίίοη [τοπὶ Ποδίδειιβ ἰπ ᾧ 21; (2) ἢίβ5. τείδγεποα ἴο {πε 
Μίιπαυῖεβ οἵ Ὁοιυτγί Ῥγοσεεάίηρϑ ἴῃ ᾧ 2οδ. δε πηᾶν ἀἰβηγ155 {Π6 ἰαϊίεῦ αἴ οῆςα ἃ5 δη αἰΐζεπηρί οῃ {π6 ραιΐ 
οἵ {π6Ὸ δυΐποῦ ἴο βεοιτα οὐθάδηοα [ον ἢἰ5 παγαιίνθα. Ὅῇῃε δἰ πϑίοη ἴο Ηεοδΐδειιβ, ποννενει, 15. ΠΊΟΓΕ 
᾿πηρογίδηϊ, απ 1{ ΔΝ επ απ 5 τὶρῃξ, γενθα}]β {ΠπῸ γθα] δοιγοα νη ΐο ἢ [165 θεῃΪηα {πῸ ΕΡρίβι]ῖ8. ΤΠπε 
αποΐϊατίοηβ. νυν ἢ Ποβερῆι5 σῖνεβ ἔτοπὶ Ηεοδΐδειιϑ, ἰποιρὴ ὑπον πᾶν θα οοἰοιγεα Ὀν ἰδίει ἰγααϊτίοη 
οὐ ἄνεῆ ὈῪ ]οβερῆιιβ Πἰπιβεϊ, ἱπα σαῖς ἐπαὶ μα σονείεα ργείίν πιῇ ἰΠ6 βαπις σοι πα 85 Α τἰβίεαϑ ἴῃ 
Πἰ5 ἀεβογίριίοη οὗ Ῥαϊβϑείϊπε. ᾿Π|1|4 7 γεϑεπ Ια ποαθβ αὐτὰ ροϊπίεα οὐδ Ρεΐννεεη 1)1οἄογιι5 σίσα]ιβ, ννῆο 
Ἐπ] οαΪεἀ ἃ στεαΐ ἀ6α] οἵ Ηεοαίβδειιβ ἰῃ μἰ5 ννυγ τἰπρ5, ἀπά οὐ ΕΡίϑ:16. Απιοηρ {ΠΕ ροίπίϑ οὗ 5ἰ πη τε ν 

᾿Ῥεΐννεεη {πε ϑἰαϊεπηεηΐβ οἵ Αγίϑίεας απ ννῆαΐ πᾶν Ὀὲ δϑϑιιπιεὰ ἴο ἤανε Ὀξϑη βαία Ὀν Ηεοδίδειϑ, 
ΔΝ εμπα]Δη4 τηεηίίοηϑ {πε (Ο]]οννίηρ---(α) πε ἀοσοιιπέ οἵ {ΠῈ 7ενῖβῃ 1)ίαβροτα ἴῃ Ἐρυρί, δ 12, 14 ; (6) 
1πε σοπιρατγίβοη θεΐνεεη ἐπε (οα οὗ {πε 7εννβ απᾶ Ζειι (ὃ 16) ; (7) ἴπ6 ὨΙρἢ ργαῖβε νν ῃίοῇ 15 θεϑίοννε 
ὉΡΟη Δρτου]ατε (ὃ το 84); (4) {πε ἀεϑογίρείοη. οὐ {πε Τεπιρίς δηα τῃς ῥυϊεϑίποοα δὲ Τογιβα απ 
(δῷ 85 ἔ,, 92 ἢ); (6) {πε ἀεβογίριίοη οἵ ἴπῈ ργοάπος δπα ἀρτγίσαϊειγε οἵ Ῥαϊεβείης (δῷ 107--20). 

Ποτα αἴα, ποίνενε, ΒοπΊ6 ροϊπίβ οἵ αἰβούεραπου θεΐννβεη Ἡεοδίδειβ ἀπά Ατίβέεαϑ ὑνῃ! ἢ νεάκεῃ 
ἴῃς οτος οἵ δ επαϊδη 5 ἀγριιπιεπέ ; (4) ἱπ ᾧ τος Ατίβίδαβ ἀθβογίθεβ ἴῃε δχίεηϊ οἵ {πε ον 88 
40 Πιγίοηρϑ, Ή16 Ηεοδίδειιβ βαγ8 50 : (6) ἴῃ ὃ 95. Αυίϑίβαϑ βϑεϊπιαΐοβ {Π6 Πα ΠΊΡῈΓ οἵ 7ενίβἢ Ρτίεϑίβ δἵ 
70ο, ΜΠ Ὸ Ηεοδΐίδειβ ρυΐ5 ἐπε ἤσιγα αἱ τ,5οο. ὃνε πιὰν οοποϊιιάς {πεγείογε {παῖ νΠ11|6 1 15 ςεγίαίη 
1παὶ Ατίβίεαβ τηδάθ ι8ὲ οἵ Ηεοδίδειιβ, νειν ροβϑίθ!ν νεπαϊαπα μὰ5 εχαρρογαῖεα {πῸ Ἔχίεηί οἵ ἢϊ5 
᾿ηΔεὈίεαη655. : 

Εογ 16 146-11 βεοϊίοπ ἴξ ἴ5 ροβϑϑίθ!ε ἴπαὶ Αὐίβίεβαβ πιδάβ ιι8εὲ οἵ ἃ ςοϊ]εοϊίοη οἵ “Μογαὶ 
ϑαγίηρϑ᾽, πουρὴ ψῃμείμεν {πεν ναῖε [εν ϑῃ οὐ τεεὶς σαπηοΐ ΡῈ ἀείεγπγίπεά. ΤΙΣ τπεοϊορσίοαὶ 

σοποΙιιϑίοῃ, νης ἢ 1ΠῸ νυτίζεσ δας, 15’ ϑοπχδιίπγε5 ἰογοθα δηά [8115 ἴο πὶ οἡ ἴο {π6 ῥγενίοιιβ βίαι επιεπῖ. 

δὃ7 



ΤΗΕ ΓΕ ΤΕΞΒ ΘΕ ἈΕΙΘΤΕᾺΑΒ 

ᾧ 6, ΤΗΕΒΟΙΟΟΥ ΑΝῸ ΕΤΗΙΟΑΙ, ΤΕΛΟΗΙΝΟ. 

ΤΗΣ ἘΡΙ5Ε16 ἰ5 ποῖ ἀϊγεοῖν ἱπίεγαβδίεα ἴῃ Ἐπεβοϊορίοαὶ ργο Ια πΊ58. Τῆς πιοβέ ἱπἰθγοϑίίηρ δαΐαγα5 
ατὸ ἴἴ5 ἀοοίτγίπε οἵ ἀοά δπά [15 νίδνν νυν ἢ τεραγά το {Ππ οἰσηϊβοδηςε οἵ [η6 [εν Ί5} ἰανν. 

1. ΤΠς οοποορίίοη οἵ (οά ἰ5 ἴῃ πηδὴν νὰν 8 πἰΐς πιοάθγη. Τῆς πιοδὲ ποΐξεννογίῃνυ ροϊπὶ 15 {Πς 
᾿Φο πε βοδίίοη οἵ τῆς αοα οἵ [ῃς Ηδργοννβ ἢ Ζειϑ (ὃ 16). Ῥϑ.τ6855 15 ἰδ!ἃ προὴ Μοποιίῃείϑπι (δὲ 122, 
ι39). [{ ἴ5 [Ὡγουρῃ (οά {παῖ “411 [Πϊηρ5. ἀγα επάοννβά ψ τ ΠΠ{6 ἀπά οοπὶς ἱπίο θείηρ ᾿ (ᾧ 16). “Ηἰἴδ5 
Ροννογ 5 πιδηϊ διε ἐπγουρπουΐ της {]ηίνετβθε δη4 ανοῦν ΡΪαςα 15 Π11ςα ἢ Η!5 ϑονεγείσηΐν ᾿ (δ 122). 
Ἧς ἰ5 {πε βοιγος οὗ 411 {πε6 δπάονπιεηΐς δηα Ὀ]εϑϑίηρϑ οὗ 1Π|{ 6 (ὁ τ9ο)ὴ. Ἐν] ἃ5. ννῈ}}] ἃ5 σοοά σοπΊεα 
[τοπὶ Ηἰ5 παπά (ὃ 197). δε αἵ ἀερεπάβθηϊ προ ἢἰπὶ ἰοῦ ϑιισσαϑβ (ὃ 196) ἀπά ἴογ νἱγίιια (ὃ 226 οἵ 
ῥαπεῖν). Ης ἰβ τ1ῃ6 “τυ]οῦ ἀπα Ἰογὰ οἵ της [Πηἱνεῦϑο᾽ (δῷ 16, 201, 210), ὁ κυριεύων ἁπάντων θεός 
(δὰ 18, 45), ἴῃ πιοϑδὲ ΗἸρῊ ἀοὰ (μέγιστος θεός ἢ 19), {πΠ6 στεαΐῖ ροάῃοδά (μεγάλη θειύτης ᾧ 95), {πε 
ΑἸπηίρμεν (ὁ παντοκράτωρ θεός ᾧ 185). Νοίῃίηρ σ4η ὃς Πία [τοπὶ ΗΪπι. “Νοπε οὗ {πε {πίηρβ νυν οἢ 
α΄6 Μγο Πρ ς ἴῃ βθογεῖ ὈΚ τη ΠΡΟ {Π6 δαγῃ Ἔβοαρεβ Ηΐβ Κπον]εάρσε᾽ (ὃ 132). Ηδ ϑννᾶγϑ {ΠεῈ ᾿ἴνεβ 
οἵ πιδη (ὃ 17) ἀπά ριαῃίβ δῆβνγεγβ ἴο {Π6Ὶ1Γ ΡΥΑυ 5 (ὃ 192). ΤΠ υἱπλοδὲ ΕΠ] ρἢϑ[5 15 ἰδ Προ {πε 
Βεπίρηϊν, Πα Γογθθαγαπος, ἀηα {πῸ ἰογρίνεηθββ οἵ αοά, ννῃο 15 ἀββουρεα 85 χωρὶς ὀργῆς ἁπάσης (ᾧὃ 254). 
ὙΠΟΙΡῊ {ποτα ἰ5. ἃ βέπεγαὶ γείδγεπος ἴο {Π6 Ραμ βῃ πηθηῖβ νυ Ποῃ Ης ᾿πῆϊοϊβ προη {Π6 σαν ἴῃ ᾧ 131, 
γεί 1{ 15 εἰβενῆεγε αϑϑογίς {Πδὲ {Π6586 ρα ΠΙἰβῃπηθηΐβ ἀγα τη ]]ἃ πὰ {πᾶϊ “ (ἀσοὰ ἰῃ51115 ἔδατ πο {ΠῈ τη 5 
οἵ πιεη ΡΥ σγδηϊίηρ γεριΐενεϑ Πα πΠΊΑ Κα 5. πϑγεὶν ἃ ἀἰβρίαν οἵ ἴῃς σγεαίπεϑβ οἵ ἢῖ5. ροννεγ᾽ (ὃ 194). 
ΎΠετΙα ἰ5 ἃ νίρογοιιβ δἰΐδοῖς ὕροη ἰἀο]αίγν ἴῃ δὲ 134--7 ΝΠ ]Οἢ 15 Γαδ Καθ ]α [ογ 115 ΕΠ ποσί βεῖς 
Ὄχραπαίίοη οἵ τῆς οτίρίη οἵ ἰ40]- νύ 5Π!Ρ. 

2. ΤΠε βεοιίοη οἡ ἴῃς [εννίϑἢ ἰανν 15 πε ουϊδίφησίηρσ [δαΐαγα οἵ {πΠῈ Ῥοοκ. ΤΤῇῃδα ἰανν 15 ἀβϑου θά 
α8. " ϑογίρίυγε᾽ (ὃ 168, οἷ, ὃ 155) δἀπα 85 (πε “ Οσδοὶεβ οἵ ἀοά᾿ (δῇ 158, 177). [15 ἀϊνίπε οΥὐἱρίη ἰ5 
σοπτη 4} Ἐπ] ΡΑϑίζεα (δῷ 21, 240, 213). [Ιἰ 15 δηίγαῖὶν ἔγεα ἔγτοπὶ Ὀ] ΘΠ 5 (ᾧ 21), ἀπ {πε υἱπγοβί 
βδηοίίν δἰίδομεβ ἴο 1 (δὲ 21, 171). [{ 15 {π6 ρϑου]αγ ργοϊεοίίοη οὐ ἴϑγϑεὶ, “Τὰ Πα5 ἰβποβα 5 τοιπὰ 
ΜΠ ἱΠΊΡΓΕΡΏΔΡΙα ταπηραγίϑ δηα νγ8}15 οἵ ἰγοὴ [ῃδΐ ννε πιὶρμξ ποῖ πηϊηρὶα υν ἢ [Π6 οἴμοῦ παίϊοηβ᾽ 
(ὃ 129). Ι{ σοπίαϊπ5 ἴῃς πτοία] [46]. “ὙἼΠε σοοά [{{6 σοηϑίβϑίβ ἰη Κεερίησ πε επδοίιηεηΐβ οἵ τῆς 
Ιανν (ὃ 127). “ΑἹ ] 115 ογάϊπαηοεβ πᾶν θθθη ἄγαννῃ ῸΡ ἴο αϑϑἰϑὲ {Πε6 αιιδϑί ἔου νἱγίπε δηα {πε ρεγίεοϊησ 
οἵ ομαγδαοίεγ᾽ (δ 144, οἴ. δὲ τό8, 169). ὅοπ1ε οἔἉ [15 γεριυ]δίίοηβ πᾶν 566 πὶ {τγὶνίαὶ Ὀυΐ ἐπι ἰ5 ἃ πῃ άδη 
τηδδηΐηρ αἰίδοῃεα ἴο {Π6πὶ, αηὰ παν 8.6 411] ᾿πτθηθβα ἴο ἰεδοῇ ἃ πιοῦαὶ ἰεβϑοη (ὃ 150)ὴ. Βνυ' ἃ πονεὶ 
ΔΡΡΙἰσαιίοη οὗ πες δ]]ερογίςαὶ πιο μοί, Αὐβδίθαβ επάδανοιιτθ ἴο 5σῆονν [Π6 τε] βἰίσηίἤοδησς οὗ {πς ἰανν 
ΜΠ ἢ τασαγά ἴο πποίδδη ἰοοά, δηά πε [5 5ρεοίδ!ν ᾿ησεπίοιιβ ἴῃ ἢΪ5. ἱπϊευργείδζίοη οἵ {ΠῸ “ οἰἴονεη ποοῖ᾽ 
Δ Πα “ σπενίηρ {πε οὐά᾽᾿ (δὲ τ5ο-6). 

32. Αὐϑδίεαβ μα5 πὸ ἀοοίγιηε οἵ 5ἷη. ὙΤὴῈ ννοὰ οὐἱΪν οσοι5 οποα δηά ἤδη 1 15 564 ἴῃ απ 
ἃ 6 ΠοΊα] 5εῆ8ε (ᾧ 192). Οἡ πιούε ἤδη οἠς οσοαϑίοη, ποννενού, μ6 γείειβ ἰο {πΠῸ πδίαγαὶ 45 ἰονναγά 
6Ν1] πη Πιπηαη παίιτα. “νειν πΊδῃ Πδ5 ἃ παΐιγαὶ ἰεπάεηον ἰοννατ 5. {πε ρυγϑιξ οὗ ρ᾽θαβαγα ᾿ (ὃ τοδ, 
οἵ. δὲ 222-242). “ΑἹΙ]Ι πιεῆ αὔὲ Ὀν πδίιγε ἱηϊεπηρεγαΐα δηα πο] πε ἴο ρεαϑιισε. Ηδποα ἰη]ϑεϊοα 
ΒΡΓΪΠΘ5 ΠΡ δηα ἃ ἢοοα οἵ ἀναιίςς ̓  (δ 277). 

4. Εὐληεα Ζεαολῆηρ. Α στεαΐῖ ρατί οἵ ἰῃε Ῥοοῖκ ἰ5 ἀδνοίβα ἰο εἰῃίοαὶ ἰθαομίπρσ θαΐ 1 15 νεῖν 
ἰαυσεὶν σοηνεπίϊοηαὶ ἃ Πα ΡΟβ565565 νΈΥΥ {Π{1|6 οὐἱρίπα! νγ. Τῆς πἰπτοβὲ Ἐπτρμαϑίϑ ἰ5 ἰαϊ ἃ οα {πα οοη- 
ῃθχίοῃ Ρθίνβεη τοῦ! ν δηα τα]ρίοη. (σοά [5 “ 1Π6 βίαγίίπηρ ροϊπί (καταρχή) οἵ εἴ ῖς5 (δῷ 189, 200, 
235). ΤἼε πλοῦ] [468] 15 ετη οάϊεα ἰη {Π6 ἰανν (δ 127), ἀπά ἰξ 15. (τοι {πῸ ροννεῦ οἵ ἀοά {Παΐ 15 
τα] Ζαϊίοη Ῥεσοοπηαθ. Ροβϑίθ]α, Ὅῃε Ἰαΐζει. ροϊπξ 15 Ὀγοιρῃξ οἷ οἰθαυὶν ἰπ ᾧ 296, “ἼΠ6 501] 15. 50 
σοηϑε[πἰεα Πα ἰἰ 15 4016 Ὀν {πε ἀἰνίπα ροννεῦ δἰοπε ἴο γεοεῖνε {πΠῸ σοοά δηά ταε]θοξ {πε ορροϑίῖϊε᾽: 
Δηα ἀρϑίη, ἴῃ ᾧ 231," 1 ἰ5. {π6 βῆ οἵ ἀοά ἴο δε δ0]ε ἰο ἐο ροοά δοϊίοηβ᾽ (566 αἷϑο δὲ )ό, 238, 548). 
γίγας 15 βροίβη οἵ 85 ἃ ῬΈΠΕΙ] ΡΥ ΠοΙρ] 6 νη ἢ 5 “ἴπῸ βουοα οἵ σοοά ἀεδεδάϑ᾽ (ὃ 272). Τῇε 
Ατιβιοζε]δη νίγέις οἵ “πε πη! 416 σοιιγβα᾽ οὐ πηοάθγαίοη σοπΊ65 ἱπίο ργοπλίπθησα οἡ βονογαὶ Οσσα 51 0Π5 
(δ᾽ 122, 223, 256). Α νειβίοη οἵ “πε (οϊάδη Ει|]6᾽ ἴῃ ἰϊ8 περαίϊνα [ογπὶ ἀρρβαῖβ ἴῃ ᾧ 2ο7. ὙΠεγα 
15. Π0 ἔγαος οἔὗἉ ἀτια} 15Γγὴ ---ἰη ἔδοξε {πε ἀϊνίηε οτίρίη οἵ ἰῃς θοάν, απὰ 1ῃς πιδηϊ[δϑίαϊτίοη οἵ ἐῃς ννϊβάοπι οἵ 
(οά ἴῃ [5 νᾶτγίοιβ οὔρᾶηβ δηα [ιποίίοης. ἀγα οἰ θαυν επιιποίαιεα ἰπ δὲ 155-6. δϑίγεββ 5. ΒΟΓηΘΕΪΠΊ6Β 
Ἰαϊὰ οἡ ουξϊνναγα ορβθύνδηςαβ δηά αἰϊαιδέζε (ᾧ 246). ὙἼΠες ἰεδοῃίηρ 5ῃονν5 πὸ βίβῃ οἵ αϑοβίϊςἴϑγη που ρἢ 
ΓΊΘΠ 86 σοηβίδη Ἐν νναγηθα ποΐ ἴο 4|1οὁνν {ΠπεπΊβεϊναεϑ ἴο 6 σαγγίθ ἀὐνὰν Ὁν Ραβϑίοῃ δηά ἱπιρι]56 δηά 
ὈγΡΕα ἴο ἃ {ΠΠ|{π οἵ 561{-ἀἰβοί ρ! πα ἀπα 5ο]ποοπίγοὶ (δὲ 2οο, )ιό, 221, 238, 248, 256). ΤΠα οἴπαγ νὶ γί τι65 
ΕΠΊΡ ἢ αϑίζοα ἃγα Ἰιιϑίϊος δηα σὶρ ξθοιιβηε885 (Ἢ ἱη] πϑίῖος ἰ5 εαυϊνα!οπέ ἴο {πΠ6 ἀερτεϊναιίοηι οὗ Π{{π᾿, ᾧ 512), 
βΒοργίείγ, θπηροαποθ, Κίηάπθβϑβ, ἀν ἴο ραγεπίβ δηὰ οὨι] ἄγθη, ἐγ ΠῚ] η655, ἰογθθάγαποθ, 5υπηρδίῃν, 
Δηα [ογρίνθηςβθ. Απιοηρ {Π6 νίςεβ ἴο ὈῈ ἀνοϊἀεα αἵὰ ἱπ) πβεῖσα, ργίάθ, ἱπεετηρεγαηςα, ᾿ἱγίηρ, Ρ᾽θαβαγα- 
βθοκίηρ,, σΠ ΓΒ η655, ΠΡ ΟΥ, Πα τηδ]ῖσθ. Τῇ σαπείαὶ ἰθδομίηρ' οἵ {πε θοοῖκς ππᾶν θὲ βαπιπηθά ῸΡ ἴῃ 
τῆς ννοτάβ οὗ ὃ τοῦ : “Τῆς Πίρμεϑβι ροοά ἴῃ {ΠΠ{π 15 ἴο Κπονν ἐμαὲξ (σὰ ἰ5 ἐπε 1 ογὰ οὗ {πε {Ππίνεγϑε δηά 
1ῃδΐ ἴῃ οὐγ ἤηοβί δοῃϊθνογηξηΐβ ἰΐ 15 ποῖ ννα ννῆο αἰίαίϊη βιισσθθβ θυ: οά ννῆο ὃν 5 ρονει Ὀγίηρϑ 4}} 
(Πϊηρ5 ἴο Πι]Π]πηθηΐ δηὰα ᾿εαά5 υ5 ἴο {πε σοα]᾿. 
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5. Τοἰηηεαί “τ οσοῤάν. ΑΑὐἱϑίεαβ ᾿Ἱποϊεηΐα!]ν ἄγαννβ ἃ ρἱοΐαγε οὔ (ἢς ἰάθαὶ τηοπαγοῦ Ψψῆο ἰ5 
Ρογίγαγεα 85 ἃ Ὀεηενοϊεηΐ ἀεθροΐ δη6 ἃ ΡῃΠ]οϑορῃογ- κίησ. Νὸ οἴποσ ἰοσπι οὗ ΘΟνει ΠΠΊΘηΐ 15 αἰϑοιι55εα 
αἱ 411. ΤΕ ἀπαϑβίίοῃ 15 ἱπάξεα ταϊβεα ἃ5. ἴοὸ ψῃθίμαυ ἃ πᾶῃ ΒοΥη ἴο {πῈ ΡΌΓΡΙΕ οὐ ἃ Ρτναΐα οἰ! Ζο ἢ 
ΠλαΪτα5 της θεβί σα]εῦ, ας 1 15 ες ππαηβυνεγεα (δὸ )88--οο). Τῆδ δρϑοϊαΐεποθς οὐ {ῃς ΓΛΟΠΔΙΟΠΥ 15 
ἴα κεη ἴογ ριαπίεα. Με Πᾶ8 ρονεῦ οἵ 11Π{6 ἃπα ἀδαίῃ ονεῖ ἢΐ5 β]εςῖς (ὁ 2532). Βαυΐ Πα ἴ5 υτρεά ἴο 
ΤΕ] ΠΊΡΕΓ ἰΠδὲ ΟΠΪΥ 1π5ι1ς6 4η6 Ῥεπενοίεηςα, δηα οἰαπιθπον, ἀπά ἃ γθ8] ἡ δϑίγε ἴοὸ ΡΓοπηοίς {ἢς ΕΠ ατς 
οἵ 15. 5 δ] εοῖβ σδῃ γεη δῦ ἢ15 [ἤγοηα βεουγα (δῷ 205, 225, αἀῃ 289). ΤΠ ἰάδαὶ σοπάϊξίοη ἰ5 γοδομθά 
“ Πδη 5] 6 οΐβ σοπίπαα}]ν ἄννε}} ἴῃ ἃ βίαίε οἵ ρεᾶςε δηά Ἰιβέϊςε ἴ5 ΒΡῈ ΘΠ ν δαπηϊηϊϑέογε (δ 291). 
Ιη οἵάεγ ἴο βεοιγα 1Π15 εη6, [Π6 Κίπρ πιυϑδί βίαν {πῸ ρατί ἢ Π85 ἴο Ρίαν, 85 δοΐογβ 40 (ᾧὃ 219), δῃά 
βίσιοί γπ165 οἵ δἰ αιείίε πηιιϑέ θῈ τηδϊ πἰϑ! ηἘα δἱ (ουγὶ (ὃ 246). Ηε πιιϑί Ρᾶν σαγεία! διἰξοηίίοη ἴο {πε 
οἴποῖα] τερογίβ νοἢ αύα δαηΐ στρ τοπὶ {ΠῸ ργονίποςαϑ, νυ] ἢ ἃ νίενν ἴο {πε σοτγγεοίίοη οὗ δθιιςθ5 απα {Π6 
τειηονδ] οἵ σγίανδηςθβ (ὁ 582). Ηδξ πηιιϑὲ ἴαϊκα βρεοῖδὶ ργεοδυξίοηβ ἴο 566 {παΐ Πἰ5 βιιθογαϊπαΐος ἂὐὸ 
ηοΐ σαν οἵὨ [η]ιι5ϊςς ΟΥ Ορργεββίοη (ᾧ 271), ἀπ πε πγιβδὲ ρὰξ ἄοννῃ ἱπίου πιθύβ ΜΠ ἃ βίγοηρ Παπά 
(δὲ τόό, τό67). Μογτθονεζ, ἢε πλιιϑί 5εῈ ἴο ἴξ {Πδΐ ἢΪ5 επηρ!ογέβ αι ραϊά ἃ ἔαϊγ νναρὲ (ὃ 258). Αβονς 
Ἢ Ὡς τηϊιϑὲ γεπηθπιθεν ἰῃαΐ ἢ6 οὐνεβ ἢΪ5 [ῃτοης ἴο (ἀοὰ δηά οηἱν πε ροννεῦ οἵ (σά οσδῃ Ἰζεερ ἰξ βεοιγε 
(ᾧ 224). 

ΤῊΣ ἰηΐεγεδὶ ὑνῃϊοῇ Αὐἱβίεαβ ἰαῖζαβ 772 δοχίαί φγοίθη1ς 15 ββεθὴ ἴῃ 5. νίθιννβ οὔ 1πΠ6 [ο]]οννίηνσ 
Ροϊηϊ5---(α) Ηδ δανοοαδζαεϑβ 7226] (οὐτὴβ οἵ ριιπιβῃπιεηΐ ἴογ οἥξηεγθ. “1 γοῖ Ἔχ 1Ὲ οἸεπΊΈποΥ, - .. 
γοιῖι ν}01}} τὰ τη πηεη [ΓῸπὶ Εν] δηά ἰεδα {Πεπὶ ἴο γαρεηίδησς᾽ (ὃ 18δὃ, 566. αἷϑο ὃ 2οϑ). (ὁ) Ηδξ σίνεβ δῇ 
δοσοιηΐ οἵ [6 πηβαϑιγαβ νυν Π]οἢ νετα δαορίεα δὲ ΑἸεχαηάτγία ἴο ρτενεπί {πεῸὶ ἀερορυϊδίίοη οὗ ἐπε ταγαὶ 
αἰδίγιοῖβ. Ὀν ἰηΠῸΧ ᾿πΐο 1ΠῈ ἴοννηβ (δῷ 107--11), πα 5 νος. βθεπὶ ἴο βιισσεσοῖ {παξ της ιαϑίίοη ννὰ5 
85 δοιΐα 1ῃ 15 ἂν 85 1ἴξ 15 ἴῃ πηοάεγη {{π|65. (2) ΠῸπ 15 ἱπηργθβϑθά τ {πε αἰ Που 65. πα δτίβε 
ἔγτοπὶ {ΠῈ πιησ]ηρ οἵ ἀἸΠεσεηΐ ταςαϑ ἴῃ {πε ὈΠΡ σεηΐγε5, Πα 15 Ορροβεά ἴο " τεβίάβηςε δοτοδα ἡ ναί ου 
ἴου το οἵ ΡοΟΥΓ (ᾧ 249). (4) Ηδξ [5 επηρῇαίϊς ἴῃ ἀεπιδηάίηρ ἰαΓ νναραϑ ἴοὺσ αγίίβϑαηβ (δὲ 258-09). 
(6) Ηε πο] 5 ργοπουποεα νίεννβ οῇ {πε ᾿πίθγιογιν οἵ ννοπηςη, " οπηεη αὐτὰ ΒΥ παΐατα πεαάβίγοηρσ ἀπά 
εηείρσείς 1η {πε Ριυγϑι οἵ [Π6ῚΓ οννῃ ααϑίγεβ, αηα δυδ]εοὶ το ϑυάἀάδη σἤδηρσεβ οὗ ορίπίοη τΠγοιρἢ 
[4]]ασίοιι5 γεαϑοηΐησ, Δηα ἘΠΕῪ δ1Ὲ Θϑϑθητ4 }}ν ννεαὶς ᾿ (δ 250). 

δ. ΤῊΕ ΜΑΝΌύυΞΟΕΙΡΊΞΒ. 

ΤΠς ἵνο Τοἢίοῖ δας ῃογι(ΐε5. οα (ἢ τεχέίμαὶ οὐ ἰοἰβπὶ οὐ Αὐὶϑίεαϑ ἂς Δ εη]αηα απ ὙΤ Πδοίκεαν, 
Ῥοΐῃ οἵ ννῇοπι πανε σοηϑίγαοίεα ἃ πηοάδιῃ ἰεχί οἵ με Εριϑίϊθ. Τδοϊζογαν 5 ἰαχί ννὰ5. Ρι]15Π6 4 1Π 
1000 845 8ῃ Δρρεπάϊχ ἴο ϑιννείε᾽5 " [ηἰτοάιοίίοη ἴοὸ {πΠ6 ΟἹα Τεβίαπηεπί ἰπῃ ατεεῖς ᾽, πὰ ΔΝ ἐπα Ἰα πα 5 
ΔΡΡΕΘαγεα {πε ϑαπλα γε δῦ. 

ΤΕ ἴνο ἰεχίβ διε ποῖ πιδάε επίίγεὶν οὐξ οἵ πε βαπῆα πιαΐεγα]θ δηα πηϊογειηδίεϊν τς ἘἸτοΥ5 
ι.56 ἃ ἀἰεγεης σγϑίςπι οὗ ἀεποπηίπαίίηρ {πε Μ55. τη {πεῖν αϑῥαγαίμς οὙΖΖΙΟ1ι5. ᾿ 

Ι Ῥίοροβε ἴο βίαϊε ἢγϑε [ῃς Μ593. νῃΐϊοῃ πᾶνε θεθη τι568 Ὀν οί Εαϊζοῖβ, δηά ἴῃθη ἴΠοβ6 ννὩΙ ἢ 
Πᾶνε Ὀδεη πϑεἀ Ὀγ οἠς οἵ {πειη, απ Ηπα}}Ὺ [Πο586 ν Βίοἢ ἀο ποῖ 566ΠῚ 85 γεῖ ἴο πᾶνε Ῥθεῃ υ564 δἵ 8]]. 

1. Τῆς Μ33. νῃϊοῃ μανα Ὀθθη 864 ὈΥ ὈοΙῃ εἀϊίοῖθ. ΕῸΓ [ῃ6 ρύγροβα οἵ σοηνβηίθησα 1 ρίναε θοίῃ 

5γϑίε 15 οἱ ποίδιίοη. 
γγεηα ΤΠΔΟΚ. 

Μαϊοδηιϊ5 383 : : : : : δι Κ. 
ψΕηΙςΕ 534 ν α. 
Ῥαϊαῖ. 203 : : ἐ : : : ἸδῈ Ι. 
ΕἸοτ. 1 ,Δυγ. 44. : : : : ς Τι ἼΣ 
ΒΑΥΒΌΕΓΙΩΙ ἴν. 56 : Β. Ῥ. 
ΝΜ αιοδηῖ5 747 Θ Η-: 

11. Τη δἀάπϊιοη ἴο {π656 ὙΥεπα]δηα Πὰ5 τι5684 

Μοηδοθηβι5 9. - : : - : Μ. 

111. Τῆς δἀάϊποηδὶ Μ55. υϑεα Ὀγ ὙΠΔΟΚΟΥΑΥ ΔΓΘ 
Ἰσειτ πρίς ὁ : : Α 

ῬΑΓ5 129 ᾿ - - : Β. 

ῬΑΥ5 5 ἀνάγον, : : . : ς.- 

ῬατΘ Οδο- : ν : : : ο. 

Ζατγιοἢ (Οπιοηΐ τ69) -. : Ἔ Ζ, 

6 τηΔΥ ἱποῖαα αἷϑο ἴτας Μ55. ψῃῖοῃ ἀγα [Π6 ἀβϑοθηάδηίβ οἔ Ῥαγὶδ 128 (Α.) 

ῬΆΓΙΞ 115 - : : : : : 1: 

Βηπῖ. Μ5. ΒΌΓΠΕΥ 34. ᾿ : : 18 

ψαῖϊϊσςδη 746 , - : : : Ι.,. 

δ 



ΤΗΕ ΞΕ ΟΕ ΔΕΙΞΙΒΑΒ 

ηα οας Μϑ. ψῃ]οἢ 5. ἃ {γα πβουὶρί οὗ Ν᾽ αἰίσαηιβ 483 (Κ.) 

ΒΔ 51:16 6 η515 Ο. ἵν. τὸ. ϊ : ξ Ἑ, 

Ῥαγίϊαὶ 56 Πὰ5 αἰϑὸ Ὀθθὴ πηδᾶβδ οἵ ᾿ 

Νατςίσαπι5 τόδ. , : ᾿ ᾽» 

Μαεηιίοη 15 τηδθ ἴοο ἴῃ 1Π6 ᾿ηἰτοάποίίοη οὗ ἃ Μ5. ἜΤΕΙ ἀοθ5 ποῖ ἄἃρρξαγ ἴο Ὀδ οἰϊβα ἴῃ {πῃ αΚῥαγαΐις 
ΕἼ (65. 

Οἰἰοθοηϊδηϊ5 32. ᾿ : Μ. 

ΙΝ. (ετίαϊπ οἵμοὺ ΔΙ55. τα Κηονη ἴο δχῖϑδί θυ ἀο ποῖ ἀρρεᾶγ ἴο τ Ὀαθη οοἸ]αίεά. 

ΑΙΠΘΠΙΘη515 380. 
ΘΟΟΓΙΙΔΙΘΏ515 Σ. 1. 6. 
Μοπδοθηβ15 82. 

Ν. [πῃ δάἀάϊείοη τὸ τπῸὸ ΔΙ55., γα παν (4) {Π6 ραγαρῆγαβε οἵ Τϑερῆι5 ΒΟ σονεῖβ {Π6 σγουπά οἵ δὲ 9-81, 
; (δ) τῃ6 οἰ ΠΟΠ5 1ἢ Ἐυβεδί5, οἵ ξὲ ο-τι, δὲ 28-6, ἐδ 88-οο, δὲ 128-71. ΕἸ ΒΕΌΙΙ5 15 1Π6 τῆογθ νδ] θα Ὁ ] 8 

τὴς δε ἴνγο, Ὀδοδιιβ8 Γϑθρῃι5 ἢᾶ5 ἴα κθη [Π6 (τουδ]α ἴο τεινττε ἜΥΕΙΥ δεηΐίεποα, πα {Ππουρῇ δ 511] δ ρΡ]ου5 τΠ6 
ΟΒαγδοιθγί δίς ψοσὰ5 απ ρῆταβαβ οἵ ΔΑγβίθαβ, 1 15 ΝΕΥΥ οἴζθη ἱΠΠΡΟ551016 ἴο γβοοηβίγιοί [ῃ6 ἰαχί ΨΏΪΟΒ Πα νγὰ5 
πἰϑίηρ. ὍΤὴα οἸζα ΟΠ 5 ἴῃ ἘΠΒΘΌΙΙ5 ἀγα ἡ ἋἴΠ6 ΨΠΟ]6 δοουταῖθ Δηα τα] 4 0]6 ; Π6 βϑοπηθίμηθα γεν αΐθβ ἃ {116 
ΔΗ ΘοΠΊ ΕἸ Π165 τηϊδαποίθϑ, θὰ ἃ5 ΕΛ θη ῖ ΠΑ] 5αγ5, “1 15 ΟὨΪΥ [ἢ ΕΧΙΓΘΙΠΘΙΥ͂ ΓΆΓΘ. οα565 [Παΐ δ ἰηβετίβ δα ΠΟ ἢ5 
οὗ Πῖ5 οὐὐπ, δπα [ῃ6 σα565 ἴῃ ΠΙΟΠ ἡν6 πηθϑῖ ψ] ἢ Πιπἀαπηθηίαὶ αἰ θγαῖ!οηβ οὗ ἴῃ6 ἴοχί ἃ.γΘ 511} ΠΟΥ ἸΠΟΟΙΠΠΊΟΠ." 
(Οιοῖεα ὈγΥ Ὑ ΠδοΚεταν, ϑινεῖθ, 7ρήγοά. 9 ΣΧΧ, Ρ. 576.) 

(Ἰαςεβεαίϊογι 97 17.5.5. ΝΠ τεραγά ἴο {πε οἰαϑϑιβοδίίοη οἵ ἐπῈ Μ55. ν επα]αηα δηὰ Τ μδοκεγαν 
αἴθ οἡ {πε ννῇοϊε ἴῃ δρτεεπιοηΐ, Ποῦ σῇ ἔπεσα ἰ5 βοπὶε αἰἤδγεποα 45 ἴο ἀεἴβι]5. ἘῸγ {πε βακε οἵ ἼἽοπὶ- 
Ρατίβοη 1 ἀρρεῃᾷᾶ ἃ 840 ]6, σίνίηρ [6 ἔννο οἰ αϑϑι ποδίίοηβ, τἰϑίησ Π6 ποίδίίοη οὐ Τ δοῖίκεγαν ἴῃ ογάεγ ἴο 
πηγαῖα {ΠῸ ἀργεεπΊεηΐβ δπα αἰ εγθησεβ οὈνίοιιϑ : 

ΤΒΔΟΚεγαυ. 8 ηα]δηά. 

(“1 8 ἜΒΡΘΩΖ 
ἘΠΕΠΒΟῪ ἰδ ΡΞ Ζ 

[(0 ΕΑΕΙΜ (α), ΟΑΙΜςΟ 
ατοσοειν 1ὼ) Η Α(ΡΕΙὴ)Κ4) ἰδ ΗΚΑΡΕ 
ατοῦρ 1Π| ψαΠΓ Πρ (οά. Μομπδοβηβιὶβ 9 

Τ ψν}}] θῈ βεβη {Ππαΐ {πε οὐἱν Ἂεϑϑεηΐίαὶ αἰ εγεποαβ τα (4) Τ Παοκεγαν ρυῖ5 ( (ῬΑγῖβ 5) ἰη σσοῦρ 1, 
ΝΜ επα]δηά ἴῃ σύοῖρ [1 ; (ὁ) ΝΝεπαϊαπα τι56ε5 Οοά. Μοπαοαδηβίβ 9 ἀπα ρ͵δοθϑ [ἰ ἴῃ ἃ σοι ὃν ἰἴ561 

Βευΐ {πΠουρὴ τς ἔνο εὐϊΐοῦβ αύα ἴῃ σεπογαὶ ἀσγθαγηδηξ νυν τερσασγα ἴο οἰαϑϑι Ποδίϊοῃ, {πεν αἰῆετν 
ΜΠ γτεραγα ἴο {ΠῸ σοπηραταῖίνε ναῖτα οἵ {πε στοιρβ. νεπαϊαπα πο 5 {παὶ {πε ρυτγαβί ἰεχέ [5 ουπά 
ἴπ (οα. Μοπαοθηϑίβ 9 ὑπο ὙΠδοκούαν ἀοα5 ποῖ τι56 δἷ 41], {πε Δεχῖ πτοϑί ἱπιρογίδηϊ ΝΙ55. δειπρ 
Ρ, Δπ4 τῃ6 Μ55. οὗ τῃε ἢτϑβὲ βσσοιρ, ννῃΠς πε βεοοηα συ οαρ ἰ5 " πηϊπογίβ ργθῖ᾿. ὙΠΔΟΚεγαγ, οα ΠΝ 
οἴπεῦ Παπά, πιαϊπίαίηβ ἰΠδὲ τς ἢγϑὶ ΒΊΟῸΡ ὁ ΠΪ]ς ργεβοπίίηρ᾽ ἃ βρεοίοιιβ ἰεχί 15 ἴπ γε! γ θαβεα ὍΡΘΩ 
ἃ τεοθηβίοη, ἱπουρἢ ἴῃ ἃ ίενν ραϑϑαᾶρεβ [ Πα5 Κερὲ {πε οτίρίπαὶ τεδάϊηρσθ᾽. [Ἃπ {ΠῸ βεοοπα βΊΟαΡ “ΠΟ 
ςοτγθοίίοη Π85 ἴδκεη ρΪδςο, απὰ ἐποιρὴ {πε ἰεχί ννΐοῃ ἢα5 θεεη μβαηαθα ἄονηῃ 15 ποΐ δ᾽ίορείμεγ ἔγεε 
ἔἴγογη σοιτιρίίοη, γεῖ ἐπε ἔσια τεδαϊπσ 5. ἴῃ πτοϑὲ σαϑ65 ἴο θε ἰοοκεά ἴογ πεύε᾽,. 

ΑΜ] δοοοιπέ οἵ ἐπε ἀἰδίεγεπε Μ55. ψΠ] δὲ ἰουιπά ἴῃ ϑινεῖβ (7ηἱγοα.. 10 γέχ 504--16). 
1| γεπιαίπϑβ ἴο δα {πε ΠδπΊε8 οἵ βομοϊαγβ ννῆο ἢανε ννοικεά οἠ {πῈῸ επιεπάαδίίοη οἵ {πε ἰεχί. 

ΙΕ Θ σαν: Οῤιδεμέα “ϑελδεία 11, ῬΡ. 195--Ἴ, 270, 277, 310, 311, 329, [᾿ρδίδε, 1854. 
Γ. α. (οθεῖ, Λόγιος Ἑρμῆς, νο!]. 1, ΡΡ. 177-81. Τιεγάρη, 1866. 
ΓΤΉΌτΟΒΟ, 72.) μϑοὸ αἰελίο ᾿φεγίσίογι ὁ ἀοὶ ῥαῤγγί 267 ἐκ εγίδίεᾳ αἰ όγο αὲἱ ““γίείοα . ΑἸ ἀοα ΚΑ, Αἰ «κα. 

αἰεἰδο ϑεΐογισο ἀΐ ᾿'Τονέηο, νο]. ἵν, 1ι86ὅ--Ο, ΡΡ. 229--54. 
Ι,. ΜεπάρΊββομη, Ζηηι ΑΓ γἱείοατόγί: δοίη. Μυ5. ΧΧΧ. 1875, ὈΡ. 621, 632. 

“Ἵγιρίεαθ φέαο γεγίμγ αὐ δ ιεγαίενι ᾿ῤίερέκέαο {γε ηἬιετηι. ΤατΙον:, 1807. 
Κυΐρετ, 726 Αἰ γίδίοαο αα δλϊἠοεγαΐε,ι γγαίγεηι οῤίδίοία. ΜΠΘΠΊΟΞΥΠΘ, Χχ. 1892, ΡΡ. 252--72. 

ᾧ 8. ΕΡΙΤΙΟΝΘ5. 

ΎΤΠ6 εαγ]θϑὲ δαἀϊτίοη οὐ Ατίβίθαβ ΔΡΡεαγεα ἴῃ {πες ἰογπὶ οἵ ἃ 1 δἰΐη ἰταηβίδίίοη Ὺ Μαίτῃϊα5 
ῬΑΙπΊογίτ5 ν ΠΟ ἢ ννὰ5. ΡῈ] 5Πεα αἱ οπια ἴῃ 1471 ἰπ {πε ίαπιοιιβ οπιαη ΒΙθ]ς οὗ ΘαθΘΥ ΠΠ ον πὶ ἃπα 
Ῥηπατγίζ, τεργπἰεά αἱ Ν᾽ γηθειρ 1475, πὰ ᾿ἰδβαεα βεραγαίεϊν δ Ετίατε 1482. Τῆς δ αἴζζο ῥγίηεοβο ἴῃ 
(τεεκ ννᾶ5 ἰϑϑιιδα ὈῪ Θ᾽ πιο ϑοῃαγα δ Βδ516 ἰπ 1σόι. ἴἷἋ}ροὴ παῖ Μ55. ϑομαγά᾽ 5 εἀϊτίοη γεβίεα, 15 

δο 



ΙΝΤ ΒΟΌΌΟΤΙΟΝ 
ἃ τηδίζεγ οἵ ἀϊβριιξε. ννε πον ἐπαὲ (οάεχ Βαβιθοηςῖβ Ο. ἵν. τὸ (1) ννᾶς Ῥγόβθῃ ἱ ͵ 
αἱ ΒαβϑὶῈὲ Όν ϑομαιά, θυ ννε πῆὰν ῬὲῈ οσεγζαΐϊη {παΐ πὸ αἰαὶ ποῖ τθοι "Ἔ ἐτέρνε ον 
8. ἰγαηβογρί οὐ Ν᾽ ἰίσδηιβ 383 (Κ), δηά [1 [5 τοπὶ {Π|5 Μ55. ἐπαὶ ϑομαγα᾿ 5 υαγίαο ἰροίέογος νγοτὸ (Ἀκοῃ 
ννεμπαϊδηά {πη Κ5 {Ππαΐ {πε ἰεχὲ ννὰβ ἀεεῖνεα ἴτοπη οάεχ Μοπαςοηῃεῖς 9. Ι 

ΤΡ {Π] τ87ο 41} ΕαΠἸΟἢ5 ἡγε ύα 5 ΠΊΡῚν γεργίπίβ οἵ ϑοῃατγά, ὃ. δ. {πε ἰεχὲ ργεῆχεά ὃν Ηοάν ἴο ἢΠΙ5 
2) δεηῤίηογηηι! 7 ελ δι ἴῃ 1705, οὐ ἴπ6 ἰεχὲ ἰπ Ηδνογοαπιρ5 Ζοσεῤμς, οὐ ἴῃ (δ]]αηάϊ᾿5 δεδῥοίγοεα 
αΐγηγη (11. 772--804). 

Τῆς πιοάετῃ βίπαν οἵ Ατίϑίεαϑ θερδη ν ἢ [Π6 ρα] οδἰίοη οὐὨ Θομπη τ 5 πον ἰοχέ, ΜΗ ΪΟ τνᾶς 
ΡΟ ΠΙ5μΕ ἃ ἴπ Μοεγχ᾽ “γεν γὶγ τυϊςσσησολα. Εγ ογϑελησισ δες ΑἸ Πέορι Τοείαηηθηιίδς νο!. ἢ (1870) 
ῬΡ. 241-212. Θοδπηάξ Το] αἰοα δηα πϑεὰ ἴῃε ἐννὸ Ῥαγὶς Μ59. Κπονῃ ἂβ Β πὰ Ὁ. ἴῃ {πὲ βαπῖε 
γγεδγ ἃ ναἰυαΌ]α σοπίσγ υοη ννα5 πιδάς ἴο ἐπε βιιδ]εοῖ Ὀν Ῥτοῦ, Τππιρτοβο, ννῆο δχαγηϊπθα ἔπε ἰοχί οὗ 
Ατιβίθαβ ἰπ ἴῃ ᾿σῃς οἵ τμ6 Ῥαρυτῖ δηα ρι]15Π6 6 [γ15 γθϑυ 5 ἴῃ ἢἰβ Δ δεχογεῖος 57ι7, ὦ ἀξογιοηῖρ 2οὐίφοσ 
ἦς ΤΕργῥίο σοῖς ἰθς 1 ασταῖφς (Ταγίη, 1870). Ηἰ5. ογίεἰςαὶ βέθαν δηα ἢἰβ επιοπάαϊίοπθ πᾶνὸ Αἰτοδαν 
θεβη πηθηϊοηδα ([πἰγοάποίίοη, ᾧ 7). ϑοπηα ἐνεηίν -ῆνε γεαῖϑ ἰαΐεγ Μεπά δ βθοῆη οὗ Ἰοῖραΐῖ ππάετ- 
ἴοοῖκ {πε ἰ45]ς οἵ Ἔεχαπηϊηϊηρ δη6 οο]]αίίησ {πΠῈ Μ55. νι ἃ νίενν ἴο {πὸ ςοπϑίγιοίίοη οὗ ἃ εοἰθπέῆς 
ἰεχί. Ηε οηἷΐν ᾿ἰνεά, μοννενεσ, ἴο σοπιρεῖε τῃς ἰεχέ οὗ δῷ 1--ῦὶ, Ὑνῃ]οἢ νγα5 ρυ]Π5Π6 4 ἴῃ 1897 ππάδτν 
1ῃς ἘΠῚ6 “1γ1είθαθ σηαο 707 117 αἱ Γ᾿ οογ αἴδ7) οῤίδηηίαο 1η711217τ|7:. ὙΠῸ ννοσῖς ὑν οι πὸ ἰθ ππῆπίβῃθα 
ννὰ5. ἴα κοη τρ Ὀν δι επαϊαπα ἴῃ (ει πῆδην ἀπ ὙΠδοίκεγαν ἴῃ Ἐπρ]απά, νῆα ἰεχίβ ννεῖα [9}} 15} |ττγοὶ 
ἴῃ 1900 (Ξεε [πἰτγοάιοίίοη, ᾧ 7). 

Τατι|6 μὰ5 Ῥεθη ἄοπα δὲ ργθϑεηΐ ἴῃ {ΠῸ ννᾶγῪ οὗἉ σοτηπιδηΐαγν. Τῆς Ἐρί 5116 15 5111] νεγν ἰαγρεὶν νἱγρίη 
5011. πε δθϑβεηῃος οἵ ἃ ριΙΌρεγ ἰεχῖ, ἀπά τς αἰ ΠποιΠν οἵ Ἰοοκίηρ ΠΡ τείειθηοεοβ, δίποθ {πε ἰοχέ νναϑ 
ποῖ ῬιόΚεη ἀρ ἱπίο βεοίίοηβ {Π] νη] ̓5 εαϊτίοη, ἑοσοῖμον ἢ {πε σαπετγαὶ περ]εςΐ οἵ {πε σπᾶν 
οὗ ποῃ-ςαηοηΐοαὶ [Θνν8ἢ ΠΠαγαΐασα ΠῚ] [Π6 τεσαπΐ τενῖναὶ, πανε ἰες, ναὶ ἰ5. ἔγοπη τηδην Ροϊηΐβ οἵ 
νίανν ἃ πχοβί νϑί πα ]ς ἀοοιιπιεηΐ, ἴῃ ΟΡ βου ν. 

ΤΠἼΕ οηἱγν σοοά {ταπϑίδίίοηβ αὐ Δ ἐπ ]δη4᾽5 ἴῃ (εγπΊδη (Καιίζβοι [Ϊ. 1-. 30) ἀπά ΤἬδοίκεγαν᾽ 5 ἴῃ 
ΕΠρΊ5ῃ () Ο Καὶ χν. 337-91). 1 τεργεῖ 1ῃδὲ 1 α[4 ποΐ ἀΐβοονεῦ {Π6 Ἰαἰίει ὉΠ τὴν οὐνῃ ἱγαηϑδίίοη ννὰϑ 
ςοπηρίεία, θα 1 πᾶνε ἰοιιπα [Ε εχίγοπηοὶν ΠΕΡ ΠῚ] ἴῃ ταν βίο, ἀπὰ 1 Πᾶνα πιαάθ νεγν σοηϑί θα] 6 τι56 
οὗ {πε ἰοοϊποίΐεϑ, νν μι ἢ αὐ πιούε δχίξηβινα ἤδη {Ποϑε ἴῃ ΚαιίΖοοῆ. 

ΔΊ τερσαγὰ ἴο {πε σεηθγαὶ ΠΠταγδίινε οα ἴῃς ἘΡίβι16, ἔπαγε 15 ποῖ νϑύν πιο ἰο ΡῈ ϑαἰά. Τῇα 
Ὀαϑί δοςοιιηΐ οἵ ἴπΠ6 ῬοοΚ (αρατί ἔτοπὶ {πε ἱπίγοάπιοίίοηβ ἴῃ Καὶ αιιῖζβο δηα ΤΠδοκεύαν) 15 ἰπ ϑοΠίϊγεσγ, 
ΕΤ᾽ 1ϊ. 2. 82οὅ--τ7, ΜΠΕΙΕῈ ἃ [1] δοσοιηΐ 15 ρίνεη οἱ ἴῃς οἱάευ [ἰτογαΐιγα, δη ἴῃ τιπιπΊοπά, 
Ῥλῖίο, ᾿. ῬΡ. 230-42. Τῇῆε οἷν ἱπιροιίαηϊς πιοπορύαρῇβ αιὰ ΚιιτΖ, “γδέσας οῤίείμέα αὐ Δ ϊοογαίδτι, 
Βεγῃ, 1872; ἀτϑείζ, 7226 “4 ὁγασοηι 5561 (ἐς δοομαο- Α γίδέεας (77ογαίσεελγ. 7117 Ο δπελ. τεγτιαἱ ΤΠ] σφε. 
εἷος μαογιίληη5, 1876, ΡΡ. 280 ἴ., 327 [); Ῥαραρεογρίοβ, ζγεύογ αδη “γε ,δαςόγίο, Μ| ϊποπεη, τ 88ο. 
Βείεγεηοεβ αὺα ἰοιπα ἴῃ τηδὴν [εννῖϑἢ Η!Ἰϑζουίεβ δπα Τπἰγοάιιοςίοηβ ἴο {πεῈ ΟΙἹα Τεβίδπιεπί, Ἃ. δ. 
ΝΟΙάεκε, Εὐεαεηίῃαὶ, Ενναϊά, ΗτΖίρ. Απιοηρϑί {Π6 πηοσα τεσεπί ἐἰβοιιθϑίοηβ πᾶν 6 πιεπηίϊοπεά, 
ἘΠΕ διίίοϊεβ Ὀν 1,. Οομη οἡ {πὲ ταϊδίίοη θεΐννεαεπ Ατιϑίεαβ ἀπ ῬΏΠο ἴῃ Δίεμο αλγόηεσλογ 77. αας 
Κίαςο. 4,.2γ1. 1 (1898), 521 ἢ΄., αηά Η. ΝΝΊΠ]γοἢ οη {ΠῸ ἀδίε ἰπη “μαάαίεω, (ἀοτιησεη, τθοο, ΡΡ. 111--20, 
Δηα {πε τείεγεποθς ἴῃ Νεβα εἶ ἀγίοϊα οἡ {πε " ϑερίπασίηΐ᾽,.2)8.}7 ἰν. 458 ἴ., ἀπά ἴῃ ϑννείε᾽5 7η2γο- 
αμοίϊοῦς 1ο 1 Χ Δί, ΡΡ. το--20, 50ο--74, ἀπ Νεβε!εβ ἀγξῖοὶς οἡ τί ϑίθαϑ ἴῃ αἰ δαϊοηογείοῤ(αἶό. 

δο. ΤῊΕ ἹΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΕ ΑΒΙΘΤΕΑΘ ΟΝ ΤΆΑΤΕΒΚ ΓΙΤΕΒΑΤΌΚΕ. 

Α οςοπιρ᾽είε εαΐογια οἱ “ Τ αϑεϊπιοηΐα ̓  15 Ρυϊπίθα πη ΠῚ] ἱπ νεπα πα 5. εαἀϊτίοη οἵ ἐπε ἰεχὲ οὗ 
Ατίβίεαβ (ρρ. 87--κ66), ἴο ψνῃϊ ἢ ϑοπιε ίεινν δάάξεηάᾳ ἤανε θεεη πηδής ὃν Νεβϑίϊε, 2). 7 ἵν. 429. 1ἰ 
0111 ΟὨ]ν θῈ Ρροβϑϑίθ]ε ἴο πιεπίίοη {ΠῸ πηοῖε ἱπιρογίδηϊς [αοΐ5 Πεγα. 

Α. ἥξειυῖϊεὰ 1 116γαἴη76. 

ὙἼΠΕ δα] εϑὲ δας ποῦν σεπαγα!ν ςἰϊεα 15 Αὐἱβίοραϊα5Β. ὍΤΠα τοϊοναπτ ραϑϑασεβ πᾶνε δἰγεδαν 
Βεεη αποίεά ἴῃ 1πἰτοάαοίίοη ᾧ 24. 966 450 ποΐβ οὴ ᾧ 295θ. Ὅ7ῇε στοιηαβ ἴογ γα]εοϊίησ {ΠῸ ρεπιΠ ΘΠ 655 
οἵ {πε [ταρτηεηίβ δϑογρεά ἴο Ατίϑίοθα! 5 Ὁν Επβερίι:5 ἀγα σίνεη ὃν 1,. Οομη (ΔΛΙεμς αλγόιηελογ 7. α΄. 
ζίαδς. 4“! ογ ήδη, 1. 8 (1895)) απὰ νεπάϊδηα (} γδαλιζίγδελθ Ζ οἼζδελγηγ7, νιϊ (1 898), 447--9). 

ΤΠε τε οἵ Ατίβίεαβ ὃν ΡῃΪο (226 Κχῶία 77ο51ς, 11. 5---7) 5εεπηβ. οἰβαγεῦ, [που ρὴ 1Π15 ἴοο μαὰ5 θεξεη 
ἀεηίεα Ὀν Οομη (10. 1808, 1. 521). ΡΠ 5ίαϊεβ παΐξ ῬΗΠΔ εΙρΠιι5, “ἐπε στεαΐεϑὶ οὗ {πε Ῥιο]επηῖεβ, 
ἴῃ ἢϊ5 δηχίεῖν ἴο οδίαίϊῃ α ἰσαηϑαἰίοη οἵ {πὸ [Ἔννιβἢ ἰανν, βεηΐ ἀπη θαββϑαάοιβ ἴο {πς }αυνίϑῃ ΗΙΡῊ ΡῬιίαϑί, 
Δηα τεαμεβίεα Ὠἰπὶ ἕο βεϊεοξ πηδπ ἴο ΟΑΥΓΥ Οὐ ἢΐ5 ννίβῃ. ὙὍὙπε Ηἰρῃ Ρτίεβι, [πη κίπο ἐμαὶ ῬιοΙε την 5 
ἀεδβίτε νγὰ5 πε ἴο ἀϊνίπε ἱηβρί γαϊίοη, βεπί βοπς οἵ Π15 πιοϑέ ἀἰβεϊησ 56 πηθη ἴο ΑἸεχαπαάγία, ἴροη 
{πεῖν αὐτίῖναὶ ἐπε Κίηρσ [ἀἰεα ἔπεῖη, ἀπα ρυΐ αιαβίίοηβ ἴο [Π6πὶ ἴο ἰεϑὲ {πεῖν ννίβάοση. Οὐπρ' ἴο {πε 
ἘΠΗΘΔΙ πε 55 οὐ ἐπε ἴον, {πον ννεῦε ἰοοαίεα οἡ {πε ἰϑίαηα οἵ Ῥῇδιοβ, νυ πεια {πὸ ἐγαηβίατίοη ννὰ5 

ΟΙ 



ΤΗΕ ἘΒΙΕΕΚΟΘΕΥΙΞΤΕΑΒ 

πιδθ, Ὑπὸ ρυῖηοῖρὶα ννῃϊοἢ σονεγποα ἴἴ ννὰ5 {πδΐ {Π6 {γδηβιδίουβ τεσαγαάθα ἘΠπεπΊβοῖνεβ 45 μήτ᾽ ἀφελεῖν 
τι μήτε προσθεῖναι ἢ μεταθεῖναι δυναμένους, ἀλλὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς ἰδέαν καὶ τὸν τύπον αὐτῶν διαφυλάττοντας 
(οἴ, Αὐἱϑίθαβ, ᾧ 411). ΤἬΏργα ἰ8 πο βρεοίῆς τείεγθηςα ἴο ἴῃς Ερίβιϊθ, απα πηδην οὗὨ 15 βα]!θηΐ ἐδαΐασοϑ 
τα οπιτεα, Βαϊ οἡ {πΠ6 ᾿νΠοΪα 1 566 πὶ5 ΡΥ ΔΌ]6 ἐπδὲ 1 ἰογπιεα ἐπε Ῥαϑ15 οἵ ΡΉ1Πο᾽5 ϑίαξζογηθηΐ. 

ΜῈ γτοραγὰ ἴο [οβερῆι8 {ΠΕΓ6 15 ΠῸ ΡΟβϑβίθ Πν οἵ ἀοαρθί. [Ιἢ “7φ. χιϊ. 5 ἢ6 σίνεϑβ τι5 ἃ τπηηΐηρ 
ΡΑτΆΡἤγαβε οὗ (4) δ ο-δι1, (ὁ) δ 172-87, (() δῷ 2ΟΙ, 293, 294, (4) δ 401-21. ὙΠεγα ἰ5 ἃ βρεοϊῆς 
τείθγθηςς ἴο ἴῃς ῬΟΟΚ 1{561{---ὡς τῷ βουλομένῳ τὰ κατὰ μέρος γνῶναι τῶν ἐν τῷ συμποσίῳ ζητηθέντων εἶναι 
μαθεῖν ἀναγνόντι τὸ ᾿Αρισταίου βιβλίον, ὃ συνέγραψε διὰ ταῦτα (ᾧ Τοο ἰη {πε εαϊξίοη οὗ Νί656). [1 5Ποιά 
6 ποϊοα {πΠαΐξ [οβαρῇι5 αἰνναγϑ 506}15. ἴΠ6 παπΊα ᾿Αρισταῖος, ἰηδίοδα οὗ ᾿Αριστέας. ἼΠΕΙΟ αἵὰ ΠιγΠοΥ 
Γείειι θη 65 ἴο {Π6 5]6οΐ πγαίίζογ οἵ ἴῃ6 ἘΡΊ 5116 ἴῃ “μέ. 1. το ; ες. “21ογ,. 11. 44. 

Β. Οὐγεζατι. 

ΤΠοΓα 15 ΠῸ οἰδαῦ ργοοῦ {παΐ Αὐἰβίεαβ αἰτεῖν ἱπΗπδησθα {Πς ἰδηριαρε οὗ [πῈ Νεν Τεβίαπιεηΐ, 
1Ππουσἢ {Πα ἀγα ἃ ἔδνν ᾿πτεγαϑίϊηρ ρα γ4]16]5. 

(1) Αὐβίβαβ ὃ 177 (οἴ. ὃ 158). ἘΟΠΊΔΗΒ 111. 2. 
ΟἿ “΄- “ “ - ΄ 5» Ν , “ 5" ΄ Ν ΄ “- “- 

εὐυχαριίστω ΓΟ το: τῳ θεῷ οὐυτινὸς ἐστι τα λόγια ταὔυτα. ἐπιστεύθησαν τα λόγια του θεοῦ. 

ΗδΌγαν5 Υ. 12. 

τὰ στοιχεῖα τῆς ἀρχῆς τῶν λογίων τοῦ θεοῦ. 

(2) ὃ 280. 2 Τίπι. ἵν- 8: 

θεοῦ σοὶ στέφανον δικαιοσύνης δεδωκότος. ᾿ς ὃ τῆς δικαιοσύνης στέφανος. 

ΤῊΪ5 Ρἤγαβα 4150 οσουτβ ἴῃ ἴῃς Τοβίαπηεηΐβ οἵ ἴῃς Ῥαίγιοῃβ (1. Γ,ενὶ νι]. 2). 

(᾿ δὲ 140-1. Μαῖίί. νὶ. 21--.. 
δ Ἔ Ξ - ᾿ 

. ὃ τοῖς λοιποῖς οὐ πρόσεστιν, . .. ἀλλ᾽ εἰσὶν μὴ οὖν μεριμνήσητε λέγοντες Τί φάγωμεν; ἢ Τί 
ἄνθρωποι βρωτῶν καὶ ποτῶν καὶ σκέπης... .. τοῖς δὲ παρ πίωμεν; . «. πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη ἐπιζητοῦσιν. .. 
ἡμῶν ἐν οὐδενὶ ταῦτα λελόγισται, περὶ δὲ τῆς τοῦ θεοῦ ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν . .. 
δυναστείας δι᾿ ὅλου τοῦ ζῆν ἡ σκέψις αὐτοῖς ἐστιν. 

(4) (Οπρᾶτῖα «50 {πε διριπηεπί οὗ γῇ 

δ 144. τ ΟΥ̓ ΙΣ Ὁ. 

Υου ηχαϑὲ ποῖ [4]}] Ἰηΐο 1πΠ6 ἀερυδάϊηρ ἴάδὰ {Παΐ 1ἰ 15 11 ἰοῦ {Π6 οχβὴ ἰῃαϊ (ἀσοᾶ σαγϑίῃ, οὐ βδῖῖῃ Πα ἴΐ 
νγὰ5 ἴογ ἴπ6 ϑακΚ οὗ ποθ δπᾶ ννεαβεὶβ ἰμΠαὶ Μοβϑεὲβ δἰϊορείῃεσ [ὺῦσ οὐσγ ϑακερ δα [ὉΓ ΟἿΥ 58Κ6 τὶ ννὰ5 
ΤΕ ῸΡ 15 ἰανγβ. ΤΏδβα ογαϊπαῆσθβ ψεῦῈ πηδάθ ἴοΓ ψΠΙΙΘΗ. 
τΠ6 5αΚα οἵ τἱρῃϊςεοιιϑη 655. 

ΤῊΝ δαγ]οϑὶ γείδγεηος ἴο {πΠεῸ ἐγαηϑίίϊοη οἵ {πε Τ,ΧᾺΧ τη Ῥαίγϑεῖς Π{ογαΐμγαε 15 ἰουπα ἴῃ ΤΌ5ΤΙΝ 
ΜΆΑΚΤΥΚ (“42οἱ. 1. 21), ννῆο 5ἴδίεβ ἐπαὶ ΡΠ] Δ οΙρἢι5, ννβῃϊηρ ἴο ορίδίη 4 σορν οἵ {πε Ηεδτεν 2γοῤῥείς, 
βεηΐ ἴο Κίηρ “7εγοα ἴογτ ἴμε Βοοῖ. ΨνΊςη τ ατγίναεα, 1 ννὰ5 Τουπα ἴο 6 πηϊηῖ6] 6 10]6 οὐνίησ το ἐΠ 6 
Ιαησιαρσο, απ ῬΠΠ Δ ΕΙρἢι5 ϑβεηΐ ἃ βεοοηά τεαπαϑβί ἴο ἴῃηε Κίηρ ἴο 5επά {γαηβίδίουϑ. 

Ιη {πε δποηγνπίοιι Οολογίαϊίο ααἱ ὐγαεοος 13 ννεὰὶ πα ψῇαΐ 15 ργόορδῦὶν τῃ6 ἢγϑδέ αἰζεπιρί ἴο 
ΕΠ} 6] 15} τῆς ϑἴογν. Ὑῃε βϑενεηέν ἰγαηϑίαΐουβ ϑεῦῈ βϑεραγαΐθα, δπὰ ρασεά ἴῃ ς6115 οἵ μαῖϊβ δηὰ 
ποῖ δ]]οννεά ἴο ἤανε δὴν σοπιπγιηϊςσαίίοη υνἢ Ἔα οἴμεσ. ὙΠεῖγ ἐγαπϑίδίίοηβ, ἤθη σοτηρατεά, 
γνεῦε ἰουηα ἴο θὲ ἱπ᾿ σοπηρ᾿εία ἀρτεαηχεηΐ, υνἱπουδ {Π6 5]: σῃϊαϑδε ναγϊδίίοη ἄνθη οὗ ἰδῆσιιασαε. Τῃε 
ννγΐεσ δα 5 τΠπαΐ ἀυτίηρ ἃ νίϑιι το ΑἸοχαπαάγία, 6 πα θξεη 5ῆοννη {π6 ἔγαςῖκβ (τὰ ἴχνη) οὗ {ῃε ςε}]5 ἴπ 
ὙΠ ΙΟἢ {ῃς ἐγαηϑίδίοῦβθ ννογκαά. 

Τῆς 58πὶε ἰεσεηάδγν δἰεπηεηΐ 15 γαρθαίθα [ἢ δἰπγοβί {Π6 βαπΊαε ἔογπὶ Ὁν ΓΚΕΝΑΕΟΘ (11. 21, 2, φποίςα 
Ὀν Επβερδίυ5, ΧΕ ν. 8. 11) δηά ΟἸΙΈΕΜΕΝΤ ΟΕ ΑΙΕΧΑΝΌΒΙΑ, δΖγοηεαΐζδὶς ἱ. ᾧ 148. 

ΤΕΚΤΌΠΙΑΝ (“2οίορ. ς. 18) ῖ5. τῇς ἢιϑβὲ ννυϊτεῦ ἴο πηδηϊίοη Α τἰβίδειιβ, ἃ5 ΠῈ ο4}15 Πἰπι, Όν ΠδΠΊΕ, 
δΔης Πίβ νεγβίοη 5 πιοῦσα 5οθει, θὰ ἢς δα 5 “ ποάΐϊβ. ἀρὰ ϑείαρειπὶ Ριοϊοπιααὶ ὈΙΒ]οΐεσας οἰιπῈ 1ρ515 
ΗδεΡγαῖςῖβ Πἰτοτὶβ αχ εηίαγ᾽, 

Τῆς Ἰοηρ φυοίαίίοηβ. ἔγοπι {ΠῸ ΕΡί5Ε16 ἴῃ {πε γαρῤῥαγαίο ᾿υαηιροίϊεα οἵ ἘΞαβε τα μάνα αἰγεδαν 
Ὀαρη τηβδηςοπεα (Ἰπἰγοαποίίοη, ᾧ 7). Ατιβίεαβ ( Δρισταῖος) 15 ἀΘϑογιθεα ἃ5 ἀνὴρ λόγιος μὲν ἄλλως, οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ παρατυχὼν τοῖς πραχθεῖσι κατὰ τὸν δεύτερον Πτολεμαῖον (ν111. 1. 8), ἀπ οἡ οἥς οσοαϑίοη {Π6 
{116 οὐ τῆς Ὀοοῖς 15 ρίνεη 845 Περὶ τῆς ᾿Ερμηνείας τοῦ τῶν ᾿Ιουδαίων νόμου (ἰχ. 48). 

ἘΡΙΡΗΑΝΙυΞ (726 77 6γι5εγῖς εἰ Φογαίογ δι, 3, Ὁ. 155) ἢδ5 ἃ Ἰοηρ' δοσοιηΐ οὗ [πε ἰγαηϑβίαζίοη οἵ {πε 
Ἡδῦγανν ΒΙΡ]6. Ὑμουρῃ Πα αποίε5 Ατἰβίθαβ ἃ5 ἢἰβ δ Πουιν (ὡς ἐξέδωκεν ᾿Αρισταῖος ἐν τῷ αὐτοῦ 
συντάγματι) ἴῃεΥ6 α΄ πηδ ΠΥ ἀἰβογαραηςῖθβ (1) Ηδ σῖνεϑβ {ΠῈ πυπηθοῦ οὗ [Π6 ΡΟΟΚΚ5 ἴῃ ῃς ΑἸεχαηάγίδη 
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ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 
ΠΡΌγαγΥ 85 54,800 πλείω ἢ ἐλάσσω. (2) Ηξε 584γ5 {παξ [ῃς 72 ἰγδηβίαϊοιβ ὑγεῦε ρίδοθα ἰῃ 26 ςε]]5, 
πᾶ {παὶ {πεὶγ ἐγαηβ᾽ϑίίοηβ νεῦα ἰουπα ἴο ΡῈ ἴῃ ἀρϑοϊΐα νεῦρα] ἀργθογηθηΐ ὄνεη ἴῃ {πεῖς δααϊείοης 
Δ Πα οπηϊσϑίοηβ. (3) Ηδξ :πϑετῖβ ἴννο ἰεϊίειθ ἔγοπὶ ΡΠ Δ ΕΙρτι5 το {ΠῈ ἰεδοειβ πη [Θτιιβα]θπΊ, ποι ἐΠοτ 
οἵ ννῃοἢ ἀργεαβ ἢ {Πα Ἰοιίεῦ ἴο Ἐ]ΘαΖαῦ ἴπ Α τιβίθαβ, δὲ 25. ἴ, απᾶ τῃς βεςοπά οἵ ψῃΐοῃ οοπίαϊῃϑ 
α αποίδίίοη ἴγοπη ϑίγαοῃ ΧΧ. 20 ΞΞ Χ]]. 14. θησαυροῦ κεκρυμμένου .. .. τίς ὠφέλεια ἐν ἀμφοτέροις; 
(4) Ηε δάάἀβ8 {πε ἱπίογπηδίίοη {παῖ 11 ννὰβ "πε βενεηίῃ γεαῦ οἵ ῬΗ Δ εΙρῆιιβ πιογα οὐ 1655. Ψῃεπ {πε 
{ΓΔ 5] ΔΈ οη ννὰ5 τηδάθ. [1 γαεβεῖκε πηαϊηίαίη5 {παΐ ΕΡΙΡδηΐι5 ἄγαν ἢἰ5. ἰη!ογπηδίίοη ἤοστη {πε ἰοϑί 
σΠτοηίοϊς οἵ ΓΤ υϑἴπ5 οἵ ΤΊΡεΓΙ45. 

ΤΕΚΟΜΕ (δ γαφῇ. 1: ορέαίοιολ. ΧΧΧνΊϊ, Ρ. 181) [α]κ65 ἃ πΠΊοιῈ 5οθεὺ νίθνν δηἃ γα]εοῖβ Ἐπ 6 δἴουυ οὗ 
[πε βδεραγαΐε ς 6115 85 Ῥείῃρ ἱποοπηραίθ]ς νυ] 1Π6 δοσοπηίβ οἵ Ατίβίθαβ ἀπ Το βερῆιι, “ πεβοῖο 45 
ΡΓΠΊα5 διιοΐοῦ βερίπαρσιπία σα] }}1Δ5 ΑἸεχαηαγίας τπηεηήδοϊο σὺ Ἂχϑίγι χες, ᾿ς. οπΊ Ατιβίθαϑ. .. οἵ 
τα]ο ροδὲ ἰεπροῦα ΙΟϑερῆθβ ΠΙΠ1] ἴα]6 ταϊι]ουίπίῖ, σε ἴῃ τῆα Ῥαβ51Π1ςα σοηρτεσαΐοβ. σοπέμ] 556 
βου δηΐ. 

ΤΠΕ επΊΡ 6115} πγεηΐβ, ποννενεῦ, ἀρρεαι ἀραΐη ἴῃ {ΠῈ δοσοιηΐ νυν] ἢ 15 σίνεη ὃν Ατισιιϑίίης οἵ {πε 
οὐἹρίη οὔ ἐπε 1,ΧΧ, ὧε (τ. 7)εῖ, χνϊϊ. 42. Ἐὸοτ οἴπεγ " Τ εϑιϊπιοηΐα ᾿ 5εῈ Δ επα] απ. 
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ΤΉΝ ΓΕΤΤΕΝ ΘΕ ἈΞΙΘΤ ΕΘ 

ι ΘΙΝΟΕ Πᾶνα οοἸ]]εςίςα τκπαΖεγίαὶ ἴον ἃ πηετηουδ]6Ὲ ἢϊβίογν οἵ τὴν νίϑιι ἴο Ἐ]θαΖαῦ {πΠῸ ΗΘ ρῥτῖεϑέ οἵ 
τῆς εν, αηα Ῥεοδιιβα νοι, ῬΗΙΠ]οοταΐαβ, 45 γοῖι Ιοϑα ΠΟ Ορρογίιηϊν οὗ γεπλπάϊηρ π16, ἤᾶνε βεῖ στεδΐ 
βίου ροη ταοοαϊνίηο Δη δοσουηΐ οὗ {πε πιοίϊνε5. δηα οΡ]εοί οἵ πιν πηϊϑϑίου,  ἤανα δἰζεπηρίεα ἴο ἄγαν 
ὉΡ ἃ οἶδαῦ ἊἼχροϑίτίοη οἵ {π6 γηδίζεσ ἴου γοιι, ἔου. 1 ρεγοεῖνα {πᾶ νοι Ροββ6Ὲ855 ἃ παίιγαὶ ἰονς οἵ ἰδαγηίΐησ, 

2 ὦ φηαζίν νυ ἢ 15 ἴῃς Ὠϊσμθϑὲ ροϑβεϑϑίοη οἵ τηδη---ἰο Ὀ6 σοηϑβίδηςιν αἰζεγηρίίηρ “ ἴο δα ἴο ἢϊ5 βίοςκ 
οἵ Κπον]εᾶρε δηα δοαυϊγαπηδηΐβ ᾿ ν μεῖμεσ {Πγουρἢ τῃς βιπαν οἵ Πἰβίουν οὐ ΌῪ δοΐι8}}ν ραγί οἰ ραϊϊηρ 
ἴη [ῃς6 ἐἜνεηΐβ {ΠπεπΊϑεῖνεβ. [ἰ 15 Ὀν {Π15 πηθαηβ, Ὀν ἰακίηρ ΠΡ ἱπίο 1{561{ [6 πορ]εβίὶ εἰ επγεηΐϑ, {Παΐ 
1ῃ6 5011} 15 βϑίβ Ὀ]Π15Π6 4 ἴῃ Ρυγιίν, δηα Πανίηρ ἄχεα [15 αἰπὶ οἡ ῥεῖν, ἴῃς πορ]δϑδί σοδὶ οἵ 4]], 1ἴ 
11565 115 85 15 1{41}0]6 στε δηα 80 δοαιῖγεβ ἃ ἀδἤηϊία ΡιΓροβα. 

3. [Ι{ννᾶ58 τὴν ἀεδνοίϊοη ἴο {Π6 Ριυγϑα οἵἉ γα]! ρίοιιβ Κηον]εάσα {Πδΐ ᾿ς της ἴο ππάεγίακε {Π6 πη θαβϑν ἴο 
{πε πῆδῃ 1 Πᾶνα πιοηϊοπεα, ψῆο ννὰβ πε] ἴῃ πε Πίρῃαβί εβίθβεπΊὶ Ὀν ἢϊ5. οὐνη οἰ{Ζοη5 απα Ὀγ οἰ ΠεΥ5 
Βοιἢ ἔον Πῖ5 νγέμα δηα ΠΪ5 πια] θϑίν δηα ννῆο Πα ἴῃ 15 ροββεβϑϑίοῃ Ἂἰὔοεϑ7ιθ7:15 97 1ῃ 6 ΠΙσμαϑὲ να ]ὰς ἴο {πε 
]ενν5 ἴῃ Πῖβ. οννῆ σοιηΐν δηα ἴῃ ἰογεῖρῃ ἰα πα 5. ἰοῦ 1ῃ6 ἱπίαγργείαίϊίίοη οἵ [ῃς αἰνίπε ἰανν, ἴογ ἘΠεῖγ 

4 ἰαννβ ἀγα νυγ τα οἡ ἰδαῖῃΠου ραιοῃπιθηΐῖβ ἴῃ [ενν8ἢ οπαγαοίεγθ. 715 δηησοον πε 1 ππάεδγίοοῖκ ἢ 
εητΠιιϑίαϑηη, μανίηρ ἢγϑί οἵ 411] ἰοιιπα δὴ ορροχγίιηϊν ογ᾽ ῥῥσασηηρ νυ της Κίηρσ οὐ Βεμα]ῇ οἵ της 
7εν ϑἢ σαρίϊνα5 ννῆο Παα θδδη ἰγαπϑρογίεα ἔγοπὶ [πάῆδα ἴο Ερυρίὶ ὃν πε Κίηρ᾽ 5 δίῃεγ, θ ἢς ἢγϑί 
οὈϊδΙηβα ρΡοβϑβαβϑίοη οἵ [ἢ15 οἱἵν δηα σοπημείεα τῆς ἰδηα οἵ Εργρί. Τ ἰ5 ννογίῃ νν}116 {Πα 1 5ῃου]α {6]] 

δ γοι [15 βἴογυ, ἴοο, βίποε 1 8δπΊῚ σοην!ποβα {πΠαΐ γοιῖι, νυν νοι ἀἸβροϑιζίοη ἐονναγάβ ΠΟΙ η655 Δ Πα γΟ ΙΓ 
βυτηρδίην νν] ἢ πηθη νη ἀγα ᾿ἰνίηρ ᾿η δοσογάδηοα νυ] [ῃ6 ΠοΙν ἰανν, νν1}] 411 {ΠῸ πλούα γεδα!!ν ᾿ἰϑίθῃ 
ἴο {π6Ὸ δοοοιιηΐ ΨΏΪΟη 1 ρυΐροβα ἴο δεῖ ἰογίῃ, βίηςε γοῖ γοιγϑε!  ἤᾶνε ᾿ἰαΐεὶν σοπῆε ἴο τι5 ἔγοπιὶ {ΠῈ 

6 5] ηα δηὰ δε δηχίοιιβ ἴο ἤθαῦ Ἔνογυτῃησ {Ππαᾶΐ ἰεηἀ5 ἴο Ὀ.114 τπρ [ΠῸ 5ο]. Οἡ ἃ ἰογπΊει οσοδϑίοῃ, 

Ι. 5ἴῖποθ 1 πᾶνε οο]Ἱεοίθα. ᾿Αξιολόγου διηγήσεως... συνεσταμένης. ΤΠΔΟΚΟΙΑΥ τεηάστθ “Α5 {Πε ϑίογυ οὗ οὔζγ 
ἸηΓΘΥΝ ΘΝ - -. 15 ἃ ΓΕΑ Κα 016 οπε᾿ ---θαΐ [15 ἀοα5 ποῖ Ὀγηρ ουΐ {Πα {μ]] ἔοτος οὗ συνεσταμένης. 

85 γοῖ Ιοϑα πο ορροσγίιπίζυ, ἄς ΤῊϊβ. {γα 5]! οῃ 15 θασθα οἡ δὴ επχεηάδίοη οἵ νεπα]δηα, πο τεαάβ παρ᾽ 
ἕκαστα ὑπομιμνήσκειν ἴοΥ ἴπ6ὸ Μ55. παρ᾽ ἕκαστα ὑπομιμνήσκων ΨΥ ΏΪΓἢ 15 πηςΓΔη 5] 4016. 

2. ἴο δαᾶ ἴο Πῖβ βίοοκ οἵ Κπονυϊεᾶρε. Α8 Τπδοκεγαν ροϊηΐβ ουΐ, “ [Π 656 ᾿νογάβ5 ἔοσπὶ Δ 14 ΠΊ0]16 1π6 ἴῃ ατεοκ δηά 
ΔΥΘ ΡΓΟΡΔΡΟΪΥ ἃ αποίδιϊοη ἔγοπὴ ἃ ἰοϑὶ ἱγασεάγ. Ηδ αμποίαβ ἔννο ἐγαριηςξηΐβ [ΤῸΠῚ ΘΟΡΠΟΟΙ65 νυ ΠΙσ ἢ ΠΟ ΘΥ ἃ ϑ᾽ παν ἰάθα : 
“Απᾶ ννῈ πλιϑὶ Ἔνεὺσ Ὀ6 ἀδ1}}ν δοαυϊτηρ Κηον]εαρα 116 1 15 ΡΟΒ51016 ἴο ᾿ἰθᾶση Ὀεδίίευ [μίηρβ,᾽ δηᾶ " Ενεσ ἀδβῖγε ἴο δά ά 
βοιπείπηρ ἀϑϑία! τὸ τἢγ Κπον]εάρε᾽, (2 )γαρ. 779 ἀῃᾷ 662 ἴῃ Π)]ηἀοτί, Ῥοδίας «δ εογῖεῖ (ὐγαεεῖ) ΤΟ Κ᾽ χν, Ρ. 341. 

δηᾶ 50 δοαιυῖγεβ 6 ἀεῆηϊίε ρίσροβα. ΤΠ15 τε θυιηρ [Ο]]ονν5 {π6 ἰεχὶ οὐ Τῃδοίεαγ. ΔΝνεπμαϊαηά σοηπεοῖβ 
τὴν προαίρεσιν ΝΥ] [Π6 [Ο]] ον βεπίθηςθ. Τῆς {γαηϑίδιοη 1η {15 σα56 ννου]Ἱά ᾿ε, " Ηανίῃηρ ἤχεά 15 αἱπὶ οἡ ρἰείυ....- 
Πι ῶῖς ΟἿΣ σΟυγβ6. ὈΥ δῃ ᾿πί8}}10]6 τὰ]6. 1 ννὰϑ ᾿ΥῪ ἀεδιεγ] δίϊοη ἴο τηᾶὶτα ἃ οαγείαὶ ϑιπαν οὗ {πϊηρϑ αἀἰνίης ἰῃδι 
Ιεὰ πλθ,᾽ ὅτε. 

3. 7)οοιεγογιίς ΟΥ̓ Γμ6 Πὶρμαβὲ ναῖαθ. ὍΤΏοτα 15 πο ννογά ἴογ " ἀοσυιμηδηίβ ᾽ ἴῃ [Π6 ατεεῖς, νῃϊοἢ τεα 5. κατακεκτημένον 
μεγίστην ὠφέλειαν. 1 Πᾶνε δΔἀορίεα ἴῃς τεηάογίηρ οὗ Νν επα]δηα δηαὰ ΤΠ δοκοσαν ἱΠπουρ ἢ νυν ἢ βοπηα μθϑιϊαϊίοη. ῬΟϑϑίν 
ννῈ 5ῃου]α ἰγαηβ]αΐα ΠΊΟΓΕ Βἰ ΠΡ “ΠΟ Πα δοαυϊγοα [ῃ6 ροννεσ οὗ γεπάθγίηρ [ῃ6 ρτθαίθϑε θεηθῆϊϑ ἴο {Π6 εννβ Ὀγ Πἰ5 
᾿ητεγργεΐδίζςοη οὗ τῆς ἀϊνὶπα ᾿δνν.᾿ 

ἴογ {πε ἰηξεγργοίαςίοηυ. ΤΠδοκούαν ἀἸβαρτθοῖηρ νν] ἢ ΝΘ Πα] σοπηδοῖβ {Π15 ρἤγαϑα ἢ ἴῃς (Ο]]ονν ηρ οἰαιδα 
ὙΠ] ἢ Π6 {τγδηβ]αΐθβ "πα οὈ]εςὶ οὗ Οὐἵ τη ϊβϑίοη ννὰβ {Π6 ἰγαηϑίαίίοη οἵ ἴῃς ἰανν οἵ οά᾿. 

4. ὙΠῖὶ5 δαθαβθυ ἴΠ6} 1 πηδογίοοκ, ἣν δὴ καὶ ἐποιησάμεθα ἡμεῖς σπουδῇ. ΜεπάοΙΞοοΠη Θπηθη45 Ὀγ τοδάϊηρ σπουδήν 
οὐ [Π6 στοιηά {Πδΐ 1 15 αἰ συ]ς ἴο ΞΌΡΡΙν πρεσβείαν ἃ5 Δἢ δηϊεοδάσδηϊ, οὐννηρ ἴο 1ῃ6 ἀϊδίαηοθ ννῃϊοἢ βεραταΐεβ ἴἴ ἔγοῃὶ 
16 ταϊαῖῖνβ, δἀηαὰ ὙΠδΔΟκοσαν [Ο]]οννίησ {Π15 συρροβίίοη ἰγαηϑίαίεβ " Απά {πὰ ἰηΐογοϑθὶ νηὶ οἢ ννε ἀἰβρίαγεὰ ἤθη δ 
ΟΡΡογίαηϊΥ οἴξεγοα ᾿ἴ5ε]ξ, ἴῃ Ὀτηρίηρ Ὀείοτα {πὸ Κίηρ [6 σα86 οἵ [Π6 τηβῃ ... .ἕ 115 αἰβοὸ 5 ψνουτῃ νὩΪ16 τὰν το] Πρ τῃεε᾿. 

ἰγαηβροσγίβα..... ὃν {π86 Κιηρ᾽β ἕαίΐμεγ. Ῥιοϊειην 1 (1 ρι15) 322-2ᾶς Β.Ο. “ΝΏ θη Ριοϊεγν μδά Ξιιςσεεαδα ἴο ἴΠ6 
τἤσοης οἵ Ἐρυρί δπὰ Παά θεβαίΐβη οἵ τῇς αἰΐδοὶς οἵ Ρεγάϊκκαβ, μα ἐοσί ἢ τηαάθ δῇ ἰηναβίοη ἰηΐο Ῥαϊθϑβίϊηα δηᾶ ϑυσγία 
Δη4ἃ ΔΗΠΘΧΘΑ 4]} [πΠ6 σοπηίγυ. θη ἀτίνθεη οὐἱὐ οὗἉ ἴ ὉΥ Απιϊροηιβ, τνα Πθασ {πὶ Πα οαττὶβα οἢ το Ερυρί ἃ Ἰατρε 
ΠΌΠΊ ΘΓ Οὗ [Π6 ᾿πΠ ΠΑ ΙΔ η5 οἰ ΠΟΥ ἃ5 5ἰαναβ ΟΥΓἨ 8ἃ5 σοπρ 5ΟΥΎ βοίτ]οσβ. Απά {Πϊ5 Βαρρεηβα δρρδγϑηίὶν ἔουγ {ἰπ|65. Ηδ 
αἰνναγϑ τείγεαϊθα ἴῃ {{π|6 ἴο σαύγν πὶ Ὀοοΐγ ψ ἢ ἰμα. Βαϊ ἴῃ βρῖὶϊα οὗ [η656 τερεαϊεα ταὶβ οὐ ἱθηιροσαυυ οσσαραίοη5 
δηα τῃϊ5 τερεαϊβα σαγγγίηρ ΟΠ οὗ ρ]υπάου ἰτοπὶ Ρα]θβϑίηθ, ννα ἃ. Ραββί θητν Ἰηξουιπθα {Πδὶ [6 Πουβα οἔ ῬιίοΙῈΠῚΥ ννὰ5 
πηοϑί Ρορυϊαγ ψν ἢ 1Π6 [δνν5.᾽ (Μαμαῆνγ, Ε}, Ρ. 87.) 

5, ἔγοπι {Π6 ἰβα πᾶ. ΤῊΪΚ ἰ5 σθῆθγα !ν βυρροβϑά ἴο τεΐθσ ἴο ῬΏδγοβ, θαι ἰΐ 15 αἰ βίο: ἴο 5εα ον ῬΗΙ]οογαῖεβ σου]Ἱά 
πᾶνε θεθὴ ἴῃ ἱβηογαηςα οὐ {πΠ6Ὲ Ἔνβηΐβ τεοογάβά ἴῃ ἴῃς ἘΡί5116 1 πα μδὰ θβεβη Ἰἰνίπρ' 580 πεᾶῦ ἴο ΑἸεχαπάγία 45 ῬΊδγΟϑ, 
ΘΒρθοῖδΠ} }ν 5 ἴῃς γδηβίδίίοη οἱ ἴῃ ΓΧΧ νὰ πιδάς οἡ τῃς ᾿ἰϑίαηα, ᾧ 301. Ῥοβϑί]ν Ουρίαβ ἰ5 πηβαπῖ ; οἷ. ϑνεῖς (7κέγοί. 
ο ΠΧΧ,, Ρ. το, ἰοοϊποΐθ), νῆο ἀγανν5 δῃ ἰηέδβδγθηςε {πὶ Ατὶβϑίθαϑβ ὨΪΠ1561 πᾶν παν Ῥθθη ἃ Οὐρτίοϊβ. 
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ἴοο, 1 5εηΐ νοῦ ἃ τεοογά οἵ ἴῃς [Δοῖ5 ννῃῖοἢ 1 ἘΠπουρ ἢ υνουΐῃ ταϊδίίησ ἀθοιυΐ ἐπα [Θνν ἢ γὰςς,---ἰῆς γεοογά 
7 ΜΏΪΓΙ 1 Παά ονίαδίπεά ἔτοπ [πε πηοϑβί ἰεαγηεά Πρ ἢ ΡΓοϑίβ οὔ ἢς 7 πιοϑβὲ ἰδαυηθα Ὁ Ἰδπά οὗ Ἐργυρί. Αϑ5 γοι 

α΄Ὲ 80 Θαρδ  ἴο Δοαπίγα {Π6 Κπον]εάρε οἴ Πποϑβε ἰΠϊηρϑ ὑπο σαη Βεπεῆϊς {πὰ πηϊηά, 1 [δεῖ ἴξ ἱποιπιθοηξ 
ὉΡΟη ΠΊΕ ἴο ἱπιρατξ ἰο γοι αὐ 216 ἐγ} γΊ α ο7ι γι 71} ῥοτυθγ, 7). σἠομίαί γε 116 σαρι μέν ἰοννατὰϑβ 41} 
ΨΏΟ Ροββεβϑβεά [ῃς β581πηεῈ αἰβροϑβιζίοη θυὲ 1 [66] 1 ἐϑρθοία!!ν ἰονναγ 5. νοι οἷπος νοι ἤανα ἀϑρί Γαἰοη 5 
ΠΟ δια 50 ΠΟΌΪΘ, δηα ϑίησαε γοι 816 ποῖ ΟἿΪν τὴν Ὀγοίμεῦ ἴῃ οπαγαςίει πὸ ἰθ55 ἔπδη ἴῃ Βοοά 

8 θυΐ α΄ὰ οἠε νυ] ἢ ΠΊΕ ἃ5 ΨῈ]] ἴῃ {Π6 ρυγϑυϊ οὗ σοοάποβθ. Εοι ποιεμοι 1ῃς Ρἰεαβατα ἀεγινεά ἔγοπὶ σοϊά 
ΠΟΙ ΔηΥ οΟἴθεγ οὗ [Π6 ροϑϑεβϑίοηϑβ ννῃοἢ διὰ ΡρυΖεα Ὀν 5ἤα]]ονν πλὶπ 5 σοηΐογα 6 ϑαπΊα ΒοπθΗ͂ϊ 5 {πὸ 
Ραγβι οἵἉ σα]έαγα δηα ἴῃς βίαν νΠΙοἢ ννα Ἐχρεπά ἴῃ βεοιγίηρ τ, Βαΐ {παΐ 1 τηὰν ποί ψααν γοι ὈΓ 
ἃ ἴοο ἰεηρίην ἱπίγοάιποίίοη, 1 νν1}}}] ργοσεαα αἵ οῆςε ἴο [ῃς βιιθβθίδηςε οἵ γὴν παγιδίϊνα. 

9 [1)επιείγί5 οἵ Ῥῃδίογιαπ,, ἴῃς ργεϑίἀθηξ οἵ ἴῃς Κίηρ᾽5 ΠΠΌταγν, γοςοῖνεα ναβὲ 511Π|5 οἵ ΠΊΟΠΕΥ, ἴοσ {ΠῸ 
Ῥύγροβα οἵ Το] εοιπρ' τοροίμεν, ἃ5 [Ἀγ ἃ5 ἢ ροβϑιθ]ν σοι]ά, 411 τῃς Βοοῖκς ἴῃ ἐπε ννοσϊά. Βν πιεδηβ οὗ 
Ῥαγοαβε δα ἰγϑηβου ρίϊοη, ἢῈ σαΥΓΙΘα οὐ, ἴο {ΠῸ6 Ὀαϑὲ οἵ ἢΐ5 δ᾽ }Π|γ, (Π6 ραγροβε οἵ {πε Κίησ. Οἡ 
οἤς οσοαϑίοῃ ΏΘη 1 ννὰ5 ργεϑεηΐ ἢ6 ννὰ8 δϑκεά, Ηον πῆδην {ποιβαηα ῬΟΟΪΚ5 ἀγα ἔπεύα Ζη Ζήδ ἐζόγα7} Ὁ 

10 ΔηΠ ἢε τερ]ϊεα, “ Μοῖε ῃδη ἵννο πυπάγεα ἐπουβαηα, Ὁ Κίηρ, ἀπ 1 5.411] παῖζε επάξανοιν ἰπ πὸ 
᾿γητηθα δία [αἴτεε 20 σαΐλεγ ἰοροίλεγ ἴῃ 6 τεπηαί ποὺ αἶσο, 580 {παΐ (ἢς ἰοίδ] οὗ ἥνε πυπάτγοα {Πποιιβαηα 
ΤΑΥ͂ Ὀ6Ὲ τε δοῃθα. 1 δπὶ [ο]4 {Πδΐ {Π6 ἰαννβ οἵ {π6 ἴεννβ γα ννογζἢ {γαηβογι δίηρ δηα ἄδβεῖνα ἃ ρίαςε ἴῃ 
γοιγ ΠΡγανν. Παΐ ἰ5 ἴο ργθνεηΐ γοιῖι ἔγοπὶ ἀοίηρ [5 ᾽ τερ]εα {Π6 Κίπρ. “Ἐνεγγνεπίηρ ἐπαξ ἰϑ 
ΠΕΟΘΘΘΑΙν 85 Ὀξεη ρἰδοδα δ νου αἴβροϑαὶ. “7ῆηεν πεεά ἰο Ρὲε ἰταηϑίαϊβα, δηϑινεγεα Τ)οπηδίγί 5, 
“ογ ἴῃ ἴΠ6 οοπηίγν οἵ 6 Ϊδνν8 πεν τι58 ἃ Ρεου ταῦ ΔΙρῃαθεὶ (151 45 {πεὸ Ἐρσγνρίίαηβ, ἴοο, πᾶνε 
ἃ. 5ρ6οῖδὶ ἰογπὶ οἵ ἰεἰίει5) δῃ4 βρεὰῖκ ἃ ρεοι]αῦ ἀΐα]εςῖ. Ὑῆον ἃῇὲ ϑαρροβεα ἴο τὲ {πε ϑυτσίας 
τοηρσιια, Ὀυΐ 1Π|5 15 ποΐ [ἢ6 σαϑ8 ; {Πεῖγ Ιαηριιαρα 15 αυϊε ἀϊπεγεηι,. Απά {πὸ Κίπρ ἤθη Π6 ὑπάρύ- 
βίοοα 41] {Π6 ἰδοΐβ οἵ {πε σαβε ογάδγεά α Ἰεϊίζει. ἴο ὈῈ νυχίζεη ἴο {πῸ [εὐνίϑῃ Ηρ Ῥυίεϑδε παΐ ἢΐ5 
Ρυγροβα (νϊοἢ 85 δἰγεδαν Ὀθεη ἀθϑβογθ6 4) πηρῃς θα δοσομηρ 1564. 

ΤΗΙηΚίηρσ [δὶ (πε {ἰπ|6 Πα σοπλε ἴο ρύεβϑβ ἴῃς ἀεπηδηά, ννῃϊοἢ 1 Παά οἴζξεη Ἰαἰᾷ θείογε ϑοϑιθίτ5 
οἵ Ταγεηΐιπιὶ ἀπ Απάγααβ, Πς σε οἵ ἴῃς Ὀοανσιατιά, ἴογ {πε εἰπδηοϊραϊίοη οὗ πε [ενν8 ννῆο Παά 
Ὀεβη ἰγαηβρογίθα ἔγοπὶ {π|άϑα Ὀν ἴΠ6 Κίηρ᾽β (ΔΈ Ποι---ἰου θη ὈΓ ἃ σοπιθιΠηδίίοη οἵ σοοά ἰογέιπα δηά 
σουγασα ἢς Πα Ῥγοιρἢς 5 δἰίαοκ οἡ ἴῃς ννΠο]ς αἰσίτιςΐ οἵ (οεῖε- ϑυγία απᾶ Ῥηοεηίοία ἴο ἃ ϑιισσαβϑία] 

Ι μι 

Ι [Ὁ 

6.1 8οηξ γοῦ ἃ γεοοσάᾶ. Τἢ15 5εθ πη ἴο Ὀ6 8ηὴ αἰζεπηρί οἡ {Π6 ρατί οἵ {πε διιῖπου ἴο Ἰἀθηςν ΠΙΠη56 1 νυ της ΠΙϑίοσγίδῃ 
Ατ᾽βίεαβ, {π6 ψυυ τευ οὗ ἃ ῬΟΟΚ οδ]]εα Περὶ Ιουδαίων τείεγγεα το ἴῃ Εαβεδῖι5, γασῤαγ. Πναηο. ἴχ. ας. ΤΠ ἐγαρηγεηΐ οὗ 
115 Ατὶϑίδβαβ φιοϊεαὰ Ὀν Επιβε] 5 15 ἴα κθη ἔγοηι {Π6 ἰγθαίϊϑε οὐ ΑἸεχδηάθσ ΡΟ  ]Ἰβίου, ννΠῸ 15 ἀδίβα ς. 50 Β.6. Ατὶβίβαβ 
ΠΙ1561 Ῥ6]οηρ 5 Ργοῦα]ν ἴο {Π6 βεοοηα σδηΐατν Β.Ο. [ {Πεγὰ 15 Δὴγ σαίεσεηςα ἴο [Π15 Ατ᾽βίθαβ Πεσα, [Π15 ἀδίε νου] 
ᾳοηϑίϊαϊα ἃ Ζεγη,1271145 α 940 ΟΥ̓ Οἱ ἘΣΡΙ5116. [1 15 4υ16 ΡΟϑϑιῦ]6, ποννενοσ, ὑπαὶ ἴῃ6 Αὐΐποῦ οἵ 1Π6 ΕΡΊ 5616 15 
ταίευγτησ ἴο ΠΟΙ ΠῈΓ ῬΟΟΪΚ νυτιτς6η Ὀν Π]ΠΊ561 ννῃ] ἢ Πα5 θβεῃ Ἰοβί. Σ 

{ἢς πιοβί Ιδαγπθᾶ Ἰαηά, λογιωτάτην ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἃ ἰαχίια] σογγαρίοη ας ἀδηΐα!ν ᾿ηἰγοάποαα ἔτοση {Π6 [ΟΠ] ηΡ᾽ 
Ρῆγαβε λογιωτάτων ἀρχιερέων. 

9. Βεπιείγιιβ οὗ ῬΠδίθγιπι. ὙΠῸ ας Κηον ἀθοιιΐ Γ᾽ ΘΠΊΘΊΓΙ15 ἃ΄Ὸ 85 (Ο]]ονν5 :- ΑΒοαῦΐ {Π6 γϑαῦ 307 Β.Ο. ΠΕ νγᾶβ5 
ἀτίνεη ουΐ οὗ Αἴπδηβ, ἤεσα 6 Πδά σι]εα ἔου ἴδῃ γϑαῦϑβ 85 ἀδβριῖν ἴογ (αϑϑδηάοσ, Ὀγ 1) επηθίγίιβ Π 6 Βαβίαρευ. Ηδ ννὰβ5 
Ρεγϑιιδάβα Ὀν Ριοϊθην 1, νηο Παρρεπεα ἴο θὲ ν]βϑι[ηρ ἄτεεςα δὲ {ΠῸ {{π|6, ἴο ῃλϊρταίβ ἴο ΑἸεχδηάγια, ννποῦα Π6 ννὰ5 
αἴτογιναγὰβ δϑϑοοϊαίεα ψ τ τπΠ6 Μιβαιπη. Αἱ 1Πς6 ἐπα οὗ {πε τεῖρῃ οἵ Ῥίοϊθιην 1 Πα [6}1 ἱπῖο ἀϊβίανοιιγ θθοδιιβα Πα 
ορροβεά {πε Κίηρβ ἀβϑβῖγε ἴο πὰκα Π15 γοιηραβί βοὴ ΡΠ] Δ δΙρῃιι5. βιιοσθβ50γ ἴο {Π6 τἤτοηθ, δηα δἀνοσαίεα {ῃ6 οἸαΙτη5 
οὗ {Π6 εἰ ἀδϑί βοὴ Κείδιηοϑ, νῆο ροββἜββϑεά {πε τὶρῃξ οὗ ρυϊπηοσεηϊζισθ. Α5 ἃ τευ] 1) απηθί τ 15 ννὰ5 σϑηΐ ἰηΐο δχῖ]α πα 
ἀϊεά βοοῃ αἰζεγννατάβ ἔγοιη {π6 ὈΪΐε οἵ δὴ 85Ρ (ς.: 283 Β.0.). Τῆε ἔδει δηὰ ἀἄδίε οἵ {ΠῈ Ἔσχ!]α βθθῖὴ το "6 βυθϑβίαῃεϊαιεα Ὀν 
{Π6 βἰαίεπηχθηΐβ οὐ Ρ]αἴασοι (α ΚΕ χἱϊ. Ρ. 602), ἱορεηδβ. [ἀογίϊα5 (ν. 78), αηὰ Οίςεγο (292γο Δ αὐΐγ. 4 ο5ή. 9), ΜΠ ἢ Πᾶνα 
Βεμϊπά {Πεπὶ [πε δας ποσὶν οὗ Ἡ ουπιίρριι5 ( Δ] ππαομα5, ῃΟ ᾿νε ἀπάεγ ἴῃς {Πἰγὰ ἀπά ἐοασίῃ ῬΊΟ] πη165. ὙΠ βίδιεπηθηῖθ 
οἵ Ατἱβίθας πησϑὶ ἐμοσείοσα ὈῈ τεσαγάθα 85 8ῃ δηΔΟ ΓΟ 5ΠΊ, βίησε Π6πηθίσι5 σου] ποῖ ροββὶ Ϊν ἤανα Ἔχθγοϊβθα ΔηΥ͂ 
Ἰηῆπεδηςα ονοῦ ΡΒ] Δ άεΙρῃυ5. Μογβϑονοῦ, ννα Κῆονν ἔτοπὶ {Π6 Ἰηνεβιεραιοηβ οὐ ΒΌΒοῃ ((6 ὀέῥ᾽οΐλοςαγ 5 “4 ἐδχαεγΖ7:15, 

Ρ. 14.) τπδὲ {πε οἐῆςε οἵ ΠΙΡτατίαπ πη άδγ ΡΗΠ]Δ δ ρηι5 ννὰ5 με] ἢγϑι Ὁ Ζεποάοίιϑ οἔ Εριμιεβαὰβ δηὰ ἤθη Ὀζ Εταβιοβίμεη6β. 

1ε 15. Ῥοβϑβϑίθ]ε, μβονενευ, ἃ5. ϑινεῖε βιιρβεϑίβ, [πδΐ [μ6 ῥγο]δοί οὗ ἰγαηϑβίδιϊπρ ἴΠ6 [Θνν]8ἢ ἰδὺν τλΔΥ πᾶνε θεεη πηοοϊεα ὈῪ 
ΤΠ ειηδίσίαϑβ ἴῃ {ΠῸ τἴτπε οὗἩ Ριο]διὴν 1, που σῇ ἴΕ ννὰ5 ποὶ σαυτθα οαξ {Π] [Π6 τεῖσῃ οὐ ἢ5 βισοθϑϑοῦ (5ε6 ϑιννείθ, Ζ7ηέγοί. ἐο 

ΤΧΧ, ρ. το; 70}, 78ῃ. 1902, Ρ. 338, Οϑβιδγπιδηῃ, ἐδ 7)ενισέγ ῥᾷ. στέα (1857), Θ᾽ α56ΊΉ1}!}, Οδεολζολέε ἐἶε7 σγζεσἠτδελεη 

Δ: δγαΐῃ7, 171 (167. “4 ἰδ για], 17167.2 617 1, Ὁ. 6. 138). 
το. αῦονϑ ἵἴνσο μυπάτεᾶ {πουξαπᾶ. ΕΡΙΡμδηΐι5 ρῖνθϑ {Π6 πυμηθεῦ οἵ {πε ὈΟΟΪκ5 ἃ5 54;800 πλείω ἢ ἐλάσσω. 

11. ΒΡΕ6Κ ἃ ρεοι] τ ἀϊ δ] οί, 1. ε. ΑὐαπΊδ]ς. ν ᾿ 

12. Βῖ5 αἰΐβοικ ου Οοεϊε- ϑυγία. ὙΠῈ τείεσεποα ἰἴ5 ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ ἴο Ῥίον 1᾿5 βθοοη οδιηραῖβη ἀραϊηϑβῖ ϑυγῖα δηᾶ 

Ῥαϊβϑιίπα ψηΪς σου] παϊθα ἴῃ ἴδε Ῥαι1Ὲ οἵ ὅαζα (312 Β.0.). ΤῊΘ ἐγαστηεηίβ οἵ Ηβοδίδειιβ ἰπ [Οβαρπιι5 (οι. “4. 1. 186), 

ΜΠΙΟΩ που ἀϊδβραϊεα ἀγα ΡΥΟΡΔΡΙΥ ρεπυΐηθ, σοπῆγπῃ {ΠῈ βἰαιθπηθηΐβ οἵ Αὐβίθαϑ ἀπ τηδ πᾶνε Ὀθεη 1Π6 5οιγοθ ἵγοπι 

ΜΘ {πον νεῖ ἴακεη. Ηεοαδίδοιϑ (5σεε Νοῖβ οἡ ὃ 31) 5ᾶγ5, " Ρίο!βηῖν βοΐ ροβϑββϑβϑίοῃ οὐ ΠΊΔΩΥ Ρ᾽δ 65 ἴῃ 5 γα δἔτεσ {πε 

Ῥαΐτ]ε οὗ αζα, δπα τηδην, θη ΠΥ πεατά οἵ Ριοϊθβηγ᾽5 πιοάεγαιίοη πα Πυιπιαηϊγ, ΤΠΘῪ ννθπὶ δος ΜΙ Πἰπὶ ἴο Εβυρὶ 

δηᾶ ψεσε ΜΠ ηρ ἴο αϑϑίβὶ Ηἰπὴ ἴῃ ᾿ἷ5 δἴαϊγβ. Ὑῇὴε ἱπιργεϑϑίοῃ ρίνβη ΒΥ {π|5 ἑγαρτηθηΐ ἰ5 [παΐ {ΠῸ δοιίοη οὐ Ῥιο]επιγ 8 

ἈΥΓΩΥ Μ85 ΤῸ Οἢ 1655 ἀγαβίϊς {Π8π ἰ5 τεργεϑθηίθα ἴῃ Ατϊβίεσαβ. ΤῊ ργεβεηςα οὗ ἰδγρα ββιεπλεηῖβ οὐ [65 ἴῃ Ἐρυρὶ αἱ 

115. τπγθ, ᾿πουρῊ ἀδηϊθα θῪ ΜΝ ΊΠτΙ ἢ, 5εειη5 ἴο θ6Ὲ ΔραμἀδηΕῪ ρτονεὰ Ὀγ ἴπ6 Ῥαρυτ. Α' νΠΠ]αρο ῃαπηθα ϑαπιαγεῖα 

ἴπ 186 Εδγγυχῃ ἰ5 τηβηϊὶοηθά τόσα {μαπ οηςα ἴῃ πε Ῥείσίε ςο]εοίίοι οὗ Ραρυτὶ. ὙΠΘΓα ννᾶ5 ἃ [εν ]5}} σοΪοπΥ δὲ Ῥβθπατιὶβ 

(εξ, Ὲ.:}. 1.43 παρα των Ἰουδαιων και τῶν Ἑλλήνων, ἴῃ νν ὨΙΠἢ τηεηί]οῇ 15 4150 πηδάς οὗ [6 νν]5}} 5Βαν 65). ΕῸΓ ΓαχίΠεσ εν άθησα 

566 Μδμῃαῆνυ, 716 }ίοϊοηιαῖς Ζ)γραςίγν, Ρ. 93. 
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ἴ5ϑιι6, ἰπ {Π6 Ριόςοςρϑ5 οὗ [εγγουϑίησ ἴῃς σοπηίίν ἰηΐο ϑυθ]θοίίοη, πς ἰγαηβρουίβα βδοπῆς οἵ ἢϊΐ5 ἴοεβϑ δπά 
οἴ οῖβ Πα τεάπςδα ἴο σαριἰνὶν. ὍΠ6 παπηθει οὗ ἐποβα ννμοπὶ ἢς ἰγταπϑρογίεα ἔγοπῇ {πε σοιηΐγν οἵ {πε 

13 ]ενν8 ἴο Ἐργρῖ ἀπιοιπίθα ἴο πὸ 1655 ἴῃδη ἃ πυπάγοά ἐπουβδαηά. ΟΥ̓ Πε56 Πα δγπιρά {πίγν τπουβαηά 
ΡίςΚεα πιεη δηα βει]δα {Ποπὴ ἴῃ ΘΑΥΓΙβοη5 ἰη {Π6 σουηίγν. αἰδίγιοῖβ. (Α πα ενεη Ρείογα {ἢ ϊ5 {ἰπ|6 ἰαγσε 
ΠΕΠΊθ ες οὗ ενν Παα σοπλα ἰηΐο Εργνρί ψι ἢ {πε Ῥεγβίαῃ, πα ἴῃ δῇ δδι]ογ ρεγίοα 511} οἴπεῖθ δά 
Ῥεεη επί τ Ἐργέ ἴο ΠΕῚ]Ρ Ῥϑαπιπιθίιομιι5 η΄ ἢ158. σαπΊραῖση ἀραίηϑε {ΠῸ Κίπρ οἵ ἴπῃε ΕΞ ορίαπβ. Βαΐ 
{π656 ναῦς ποίῃίηρ {{Κὸ 50. ΠιιπΠΊΘΓΟι 5 ἃ5 {ΠῸ σαρίϊνεβ ννῃοπὶ ΡῬίοϊθτην [Πς6 5οη οἵ Τἀρὶι5 ἐγαηϑροτγίεα.) 

14 51 Πᾶνε αδἰγεδαν βαἱα Ῥίοϊεπην ρίοκαα οὐἱ ἴῃς Ῥεβὲ οἵ ἴπ6β56, 1Π6 πῆξη ννῆο ννεῦα ἴῃ {πΠεῸ ῥγίπιβ οἵ 
Π||ς αῃὰ αἰϊβείησιϑῃςα ον πεῖ σουταροθ, πα αὐπηθα Ππαπι, θὰ {πΠῸ σγεαΐ τη855 οἵ {πε οἴποίϑ, [ποβα 
νν ῆο ννεῦε ἴοο οἷά οἵ ἴοο γνοιηρ ἴογ {Π15 ραγροβε, δηα ἴΠ6 ννοπίεη ἴοο, ἢε τεάυςσεα ἴο ϑἰανεῖν, ποΐ 
τΠδΐ ἢς νυ βϑῃεά ἴο ἄο {ῃϊ5 οἵ ἢῖ5. οννῇ ἴτεε νν1}], θὰ ἢς ννὰβθ σοπῃρε!]εα Ὀν ἢΙ5 50] ει ὑνῆο οἰαἰπχεά 
{Π6Πὶ 845 ἃ τεννασα ἴογ {πΠῈῸ βεύνίςεϑ ϑνῃῖοῇ πεν Παα τεπαδγεά [ἢ ννϑγ. 

Ηδνίηρ, 45 ἢδ5 δἰτεααν Ὀεεη ίαίεα, ορίαϊπεα δῇ ορρογίπηϊν ἰοσγ βδαουσίηρ {ΠΕῚΓ επιαηοίραίίοη, 
Ι δαἀάτεθθοα {πε Κίησ ἢ (ῃς [Ο]]οννίηρ᾽ ἀὐριπηθηΐβ. “16 τι8 ποΐ 6 850 πηγεαϑοόπαῦ]α ἃ5 ἴο αἰΐον 

15 Οἵ ἀδεάβ ἴο σίνε {π6 16 ἴο οἷ ννογάβ. ὅϑίποε {Π6 ἰανν νι ἢ τνῈ ννῖϑἢ ποῖ οἠἱν' ἴο ἰγαηβογίθε θαΐ 
αἶδο ἴο ἰγαηϑίαίς Ὀεϊοηρβϑ ἴο πε νος Τανν!8ἢ τασα, ννμαΐ 1πιϑ{[Ποδίϊοη 51.411} νγεὲ 6 δῦϊε ἴο ἢπηά [ογ 
ΟἿ ἘΠΊ Ραϑου ΜΝ Π116 ϑσἢ ναϑί ΠπΊ ΡΕ 5. οἵ {ΠπῈ πὶ τεπηδίη ἴῃ ἃ ϑίδίε οἵ ϑἰανείν ἴῃ γοῦγ Κιηράοπη [Ἃ|η 
{πε ρεγίξοϊίζοη δπα ννεδ ἢ οἵ γοιγ οἰεπΊεπον τα εαβα [Ποβα νῆο ἀγα Πε]ά ἴῃ 5] 0 ἢ πιΐίϑεγα ὉΪς θομάήδρσε, 
βίποα. δ5 1 πᾶνε Ῥεεῆ δὲ ραΐῃβ ἴο αΐβοονει, [πε αοὰ ψῆο σανε {μεπὶ {πεὶγ ἰὰνν 15 {πὸ αοά ννῇο 
πηαϊηϊαίη5. γοῦν Κίησάοτη. ὍὙΠαν ννουβῃΐρ [Π6 ϑαπὶς οά--(Πε [ογα δπα (τεαΐοσ οἵ ἴῃς {Ππίνείϑβε, 
ἃ5. 411 οἴπεῖ πιεῆ, δἃ5 ψγὝὰ οἵμτβαῖνεβ, Ο Κίηρσ, [Ππουρ ἢ νγε 6411] Πἰπὶ Ὀν αἰ ἤεγεηξς πδγηςθβ, ΒΟ ἢ 845 Ζειιθ οὐ 

τι6 [)»15.. ΤΠ5 ΠΑΠΊΘ νὰ νεΥν ἀρριορτγίαίεϊν θεβίονγεα προ Πἰπὶ Ὀν οἷ ἢτϑί αποεβίοτβ, ἴῃ οὐδεν ἴο 
βίσῃηϊν ἐπα Ηπ του ψΠοπὶ 411] {Πίπρϑ ἀγα επαοννεα νἹἢ [Π{π πα σοπης ἱπῖο Βείηρ,, 15 Πεοαβϑα 
1π6 τυ ]ῈΓ δηα ἰογά οἵ {πη [Τηΐνεῦθαε. δῖ 411] πηδηκιηα δῃ ἘΧΔΙΊΡΙα οἵ πιαρπδηϊγηϊν Ὀν τα θαβίηρ 
τῇοβ86 ψῆο αὔξ Πε]ὰ ἴῃ θοπάαραε. 

ι7 ἴα ἃ Ὀυίδ ἱπίεγναὶ, νΠ 116 1 ννὰ5 οἤδγϊπρ ΠΡ δῇ εαγπαϑί ρύαγεῦ ἴο αοά {παΐ Ηδ νου] 50 ἀΐβροβε 
τῆς πηϊμὰ οὗ {πε Κίησ {παΐ 411 {ῃς σαρίϊνεβ πιρῃί θὲ δεῖ αδἱ {|ρογίν---((οῦσ {πῸὸὶ Πυπηδη τὰςα, Ρεΐησ 
{πε οτεαίίοη οὗ αοά, 15 βυναγεά δπά ἱπῆπεηςεά Ὀν Ηὶπι. Τπεγείογε ψ τ τηδην αΐνεῦβ ργαν δ β 1 σα] ]εα 
προ Ηἰπὶ νν πο τυ]εῖῃ {πῸ Πεατγὶ {Ππαΐ Ζ.ε ζἴγχ τηῖρῃξ ΒΕ σοπϑβίγαιπεα ἴο σγύδηΐ τὴν τεαπεϑί. ἘῸΓΙ πδά 

18 ϑεδί μορεβ ψ ἢ τεραγά ἴο {π6 ϑβαϊναίίοη οἵ {Π6 πθῃ ϑίποθ 1 ννὰ5 δϑϑυγεά {παΐ (οά νου] σγαπί ἃ 
{]Π]πηεηΐ οὗ τὴν ρύαγε. ΕῸγ ἤδη τηδῃ ἔγοπὶ ραγα τηοίίνεβ ραη βοπιε δοϊίοη ἴῃ (δε ἱπέεγεϑέ οἵ 
τσ μεουβηε55 δηα της ρεπογπηαηςα οἵ ποῦς ἀδεάβ, ΑἸπιρμίν (οὐ Ὀτγίηρϑ ἐμεὶγ εἥοτγίϑ πα ρΡαγροϑαβ 
ἴο ἃ ϑ:1ισσαϑϑίμι] 5516) ---ζσ δγιρ ταϊϑεα ἢἰ5 πεδα δηά Ἰοοκίηρ' ὰρ δὲ πὲ ψ ἢ ἃ σπθαγία]! σουπίεπαποα 
ἀϑκεά, “Ηονν πιδην ἱποιυϑαηα 8 ἄο νοι Π1η1κ παν νν1}] πυτηθεγ᾽ Απάτοαβ, Ο ννα5 βίδῃαάϊηρ ΠΕδΥ, 

19 ΤΕΡ]1ε4, ΚΑ {|| πιοτα {Πδη ἃ πυπάγεά τποιιβαηά. “ΤΕ 15 ἃ 5114}}] θοοη ἱπάεεά, βαἰα τῆς Κίηρ, {παῖ 
Ατιβίξαβ 85Κ58 οὔ πιΘ'  ὙΠοη ϑοϑιθίιϑ δηα βοπηα οἴπαιβ ῆΟ ψεῦε ριεβεηΐ βαϊά, "Ὑ ε5, θαΐ 1 ψν1}] Ὀς «ἃ δὲ 
τῆθιῖς το γοιγ τηαρηδηϊ ιν ἴοσ νοι ἴο οὔϊεσ 1Π6 βητα πο βαγηεηΐ οἵ ἔΠ6586 τπεῃ 85 δη δςΐ οἵ ἀδβνοίίοῃ 
το {πε ϑιργεσηε αοα. ὕἴοι ἢανε θβεη σγύεαίν ποποιγεά ὃν ΑἸπισῃν (οὐ Δη6 εχαϊτεα ἀρονα 411] γουγ 
(ογείδίμειϑ ἴῃ σ]οῦν δπά ἰτ 15. οἠἱν βἰίπηρ {παὲ γοιῖ 5ποι]α γεπάεν ἴο Ηἰπὶ ἔπε σγεαίεβδε ἐμπαηκοῆεσγίησ 
ἴῃ γου Ροννετ. ἘΕἰχίγομλεϊν ρ᾽εαβεα τοί Ζλέ59 αγιρ1ε1)67115. ἢ σανε ογάεγϑ Ἔπαξ δὴ δααϊτίοῃ 5ῃοι]α θῈ 

29 πηδάς ἴο {Π6 νγασεϑ οὔ Ζ.ε σοίεϊϊεγς ὧγ ἐλό ατηοτιγι: 97 {λέ γοαίρηη 1071 710γ167}, Ἐμαἰ ἐννεπέν ἀγαοῆπηαα 5μοι]ά 
θε ρα 2Σοῶ ἐΐδ οτῦρδγς ἴον Ἔνεῖν βδἷανε, ἐπαΐ ἃ ρΈ]ς ογάθυ 5ῃοι]α θε ἰβϑιιεα απὰ {παῖ γερσιβίεγβ οἵ {πα 
οαρίίνεβ 5ϑῃου!α θὲ αἰἰδομεά το 1. Ης 5ῃοννεα {πε σγεαΐεϑβ βπί μι 5ῖαϑπὶ ἴῃ ἴῃς Ὀιιβίη 655, ἴογ [{ ννὰ5 αοά 
ψ ῃο Πμαὰ Ὀγουρῆϊ οὐγ ραγροβε ἴο {]Π]πηεπὶ ἴῃ 115 επίγεῖν πα σοηπβίγαϊπεα ἢἰπὶ ἴο τεάξεπ ποΐ οὐΪν ἴποβε 
νὴ Πα Τςοπια ἱπίο Εσγνρί νυν ἢ {πΠῸ ἀὐπὶν οἵ ἢϊ5 ἰδίμπει θαϊ δὴν νῆο Πα οοπια Ὀείογα {παΐ {{π|6 

13. πε Ρεγβίδη. Τῇα τεΐεγεηοα 5εεπη5 ἴο ὈῈ ἴο (δι γ565 ΠΟ σοπαπεταά Εργυρί ἰπ 525 Β.6. Δ επα]δηά {πῖηκΚ5 {παΐ 
115 βἰαϊθιηθηΐ 15 ἄμε ἴο ἃ πιϊβυπἀογϑίδηάίηρ οἵ ΗἩδοδίδθιιβ ψγη0 ϑαγ8, “ἴπ6 Ῥευβϑίδῃβ [ΟσΊΟΥΪΎ σαΥΓοα ἀὐνᾶὺ ΠΊΔΗΥ͂ ἴθ ῃ 
τΠπουβδη 5 οἵ οὐγ ρβορὶα ἴο Βαθυ]οη 5 450 ποῖ ἃ ἔενν ἴβη ἱποιβαηαβ νεῦα σε πιονεα δἰζευ ΑἸθχαηάετ᾽5 ἀβαῖῃ ἱπίο Εδυρί 
δηα ῬΠοεδηϊοϊα᾿᾽. 

Ῥβαπιπιοίΐοπιβ. δε Κηον ἴγοτη Ηεγοάοίιβ (11. 151, [0].) {πα Ῥϑαπιυιηθίομαβ 1 (ς. 671-617 Β.6.) ννγὰ5 ἴῃς ἢγϑὶ 
Ἐρσγριίίδη Κίηρσ ἴο ἘπΊρ]οΥ Οτβαῖκ πηθυσθηδῦία5 δηα {Πδὲ Ῥϑαπιπηθίϊο παι Π1, ν ῆῸ Ὀεσδπια Κίηρ ἴῃ 595 Β.6., σαγτθα οἡ 
ἃ σαιηραίρη ἀραϊηδὶ ἴπ6 Αβιῃϊορίαηβ (Ηδγ. 11. 159-61), Ὀὰϊ να πᾶνβ πὸ ενϊάβηςε ἴο σοῃπβοῖ ἴΠ6 [Θυν]5 ἢ ΡΘΟρΙῈ ΝΠ 
εἰ μοσ. ΔΝ επάϊδηα {πη Κϑ ἴΠ6 Δ]] θη ἃ ραγα Ποίίοη. 

16. Ζειι ογ ϊβ. Ὑπε ἴνο δοσιιβαῖϊνε ἔοττηϑβ οὗ Ζεύς, νὶΖ. Ζῆνα Δῃ Δία, ἀ΄α ΠΕτα 5644, Δηᾷ [ἴ 15 ἀΙ βῆ συ] ἴο {τα ηϑ]αΐα {Π6Πὶ 
85 ἴῃ ποπηϊηαῖίνε οὗ ἴΠ6 βεοοπάᾶ ἔογπι 15 ουβοϊεῖθ. ὙΠῸῪ ἀύὰ ἀδγινεα Ὀγ Ατὶβίθβαβ, ἃ5 ΌγῪ {πΠ6 ϑίοϊοβ ἀπά Οὐρῆῃϊς νυγιζοσϑ, 
τοῦ ζῆν (ἴο 1ἰν6) ἀπά διά ([Πτου ΡῈ) ταϑρεοϊίνεϊν. Οομηραῖα {πε βιαίαπγχεηΐ οὗ Ατ᾽βίοθυϊαβ (φιοϊοα Ὀγ Επιβθῦϊα5, δ γας. 
ἔναγισ. ΧΙ. 12. 7) καθὼς δὲ δεῖ σεσημάγκαμεν περιαιροῦντες τὸν διὰ τῶν ποιημάτων Δία καὶ Ζῆνα. ἘῸΓ ἃ 51Π1|1|1817 σΟΠΊΡΑΤΊ50 
Ὀεΐνεθη επονδὴ δπά Ζειβ 5ε6 ΠΊοάοσ. 516. ἱ. 12. 2, ΠΟ ΡΥΟΡΔΌΙΥ ἀετὶνεα ἴπ6 Ιάδα ἔτοτη ΗἩβοδίδειιβ. 

18.1 Πεαᾶ ργεαῖ πορεβ, ἄς. Τηΐβ τοηάθγίηρ [Ὁ]ονν5. {ΠῸ βιιρσαβίίοη οἵ Μεῃάθιβθομη νγΠὴῸ 5ῈΡΡΙ]165 τῶν ΡῬείοτε 
ἀνθρώπων. ΟἸἰΠεΥν 56 γα τῆσδ ἰταηϑίαῖΐθ ὑπ ὙΠδοκεταγ, “1 Πμαὰ ἃ σοοά ἤορε ἰπ Ὀτηρὶπρ ἰοσινασὰ ἃ ῥσόροϑαὶ 
ςοποογηίησ ἴΠε ἀε]ίνεγαπος οὗ πιθη.Ὁ ὙΠ6 Ρῆταβε προτιθέμενος λόγον την πιδᾶῃ εἰζμοτ ἡ Ὀτϊηρίησ ἰογνναγὰ ἃ ρτοροϑα 
ΟΥ̓ “ εἰνίηρ ἃ τεάβοῃ ἴο οῃββε]᾽---ἰ ἀβϑυσίηρ ΟὨΘβε Γ᾽. 
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οὐ Πα4 Βεδη βρβεαπθητ]ν Ὀγουρῆς ἱπΐο {πὸ Κίηράοπι. [τ ννὰβ ροϊπίβα οἷἱν!Κ ίο Πἰπι {παξ {π6 γα πϑΟ ΠῚ 
ΠΊΟΠΟΥ͂ ννοι] ἐχοςαδα ἴοι πυπατγαα ἰα]εηΐϑ8. 

21 [{Π|ηκ [τ ΜΠ] θῈ ἀιβεία] ἴο ἰηϑεγί ἃ ᾿ὸρν οὗ {πε ἄβοίεο, ἴογ ἴῃ 15 ὑγὰν [Ππ6 πιαρπδηϊπηῖν οὐὨ τῃς 
Κίησ, ΨῆΟ νναὰ8 επῃηρονγεγε Ὁν (οά ἴο 5ανε 50) ναϑί τημ] εἰ π65, νν}}1} θὲ τηϑάθ οἴθαγεῖ ἀπα τηοτὸ 

22 τηϑηϊοσί. ἽΠε ἄξογεε οἵ ἴΠπε Κίηρ᾽ τη 85 [Ὁ]]ονν5: .Α1] ψῆο βεγνεά ἴῃ [Π6 δυπιν οἵ οἷ [αίπεῦ ἵπ 
{πε σαπηραίρση ἀραϊηδί σγυτία δηα Ῥῃοεηίοία δη ἃ ἴῃ {Π6 δἰίδοϊς προη ἐπε σουπίγν οἵ {πε Ἶεννβ δηᾶ ῬεοδπΊα 
ΡΟββεβϑεα οἵ [βνν]5ἢ σαρίϊνεβ ἀπ Ὀτοιρμς ἰἢδπὶ Ῥδοὶς ἴο {ῃς οἷζν ογ΄ “]εχαηάγία ἀπὰ {πε Ιαπὰ οΥ 
ἘΡΊ2ί οὐ 5014 ἴμεπὶ ἴο οἰμεῖβ---δηά ἴῃ [Π6 βαπηθ νὰν δΔῃγ οαρίϊνεβ ΨῆΟ νγεα ἴῃ οἷ ἰαπά Βεΐοτε 
{παᾶΐ {ἰπ|6 οὐ ψεῦα Ὀγοιυσἢς ΠΙΠΠ ΕΓ αἰζεγνναγα5----4}} πο Ροσ5655 δι ἢ σαρίϊναβ ἀύα γεαυϊγεα ἴο βεῖ {Πϑπὴ 
αἱ ΠΡετῖν δὲ οηςε, τεσεϊνίηρ' ἰννεηΐν ἀγασῆτηδε Ῥεῖ ᾿πεαα 845 γβ Π5ΟΠῚ τήοηεν. ζπε 5ο] ἀϊθῖ5 νν1}} γεσεῖνα 

23 1Π15 ΠΊΟΠΟΥ 5 ἃ ΘΠ δἀάεα ἴο {πεῖ νναρεβ, {πε οἴ πεῖβ ἔγοπι {π6 Κίηρ᾽β ἐγεαϑιιν. ἵνε τίη {Παΐ [ἰ 
ννὰ5 ἀραίηβί οὐγ [Δί Ποῖ 5 Ψ}1}] ἀπ δρδίηβί 811] ργοργδίν {παΐ {παν 5ῃοι] Πᾶνα θεεη πιαάς οαρίϊνο5 δηά 
{παῖ {πε ἀεναβίδίίοη οἵ {πεὶγ ἰαπα δηὰ {16 ἱγαπβροτγίαίίοη οἵ ἴῃς [εν ἴο Ερυρὲ ννὰβ δῇ δοἽΐ οὗ 
τΉΠΠταΥν ναηϊοπηθθθ. 16 5Ρ01] ΨΒΪΟἢ [6]] ἴο {πε βο]ἴθιβ οἡ {πε ἢβεὶα οὔ δαΐίϊ νγὰ8. 411 1ῃς Ῥοοίν 
ννΠΙο ἢ ἴπεν 5Ππου] ἃ Πᾶνα οἱαἰπηεα. Τὸ τεάϊοβ [Π6 Ῥεορὶε ἴο ἰανείν ἱπ δήδιϊξίοη ννὰ5 δῇ αςΐ οἵ 

24. ἈὈϑοϊαία 1η]πϑιῖοα. ΔΝ εγείογε βϑίπος 1 15 δοκπον]εάρσεα ἐῃδὶ ννα ἂὔε δοσιιβίοπηθα ἴο γεπάεγ πϑεϊςε ἴο 
411 τηξῃ δηα Ἔβρεοῖδ!ν ἴο ἤο56 ΨῆΟ αύξ τηΐαίτ]ν ἴῃ ἃ σοπαϊτίοη οὗ βεγνίιπάδ, απ οἷποςε ᾿νε βίγίνε ἴο 
ἀ64] [αι τὶν νυ] 411 πιθη δοοογαϊηρ ἴο {Π6 ἀεπηδης5 οἵ }π5ιἰςε δηα ρίείν, νγαὲ ἕανε ἀβδβογεβά, ἴῃ τεΐεγεηςε 
ἴο {Π6 ρεΐβοῃβ οἵ {πε 7εννβ ψῇῆο δύξ ἴῃ δὴν οοηάϊτίοη οἵ θοπάαρε 'π δην ρατί οἵ οὔς ἀοπηϊπηίοη, {παῖ 
1Πο586 νγῆο Ρροϑ5655 {ΠεῈπὶ 5.41] γεςεῖνε {Π6 βἰ!ρι]δτεα 5ι1π| οἵ πηοπεν δηα 5εΐ {Π6πὶ δἱ ΠΠΡογίν απα ἐπαΐ πὸ 
τηδῃ 5141] 5ῆονν δὴν ἰδ [Π655 πη αἸβομπαύρίπρ ἢ15 ΟὈ]  σαϊίοηβ. ΜΙ ἰῆτεα ἀδαν8 δἰζον [πμς ρα] οδἰίοη 
οἵ 115 ἄξδογεε, {πᾶν πιιιδί τηακα [᾿ἰϑῖβ ολ σέατσες ἴογ ἴῃς οἤῆήοειβθ δρροϊηϊθα ἴο σδιγν οἷἱξῳ οι ΜΠ], 
Δ η4 ᾿τηπηβα!δίε]ν ριοάπος {πε ρείβοῃβ οὐ 2ἦε εαῤίϊυες. ἘοΥ γε σοπϑίογ {παΐ 1 ψν 11 ὈῈ αἀναπίαρεοι!ς 
ἴο τ15 4Π6 ἴο οἵἷιγ αἰΐαϊγϑ [ῃδὲ {πε τηδίζοῦ 5ποι] με Ὀγοιρῇς ἴο 4 σοπο]ιιϑίοηθ. Απν οπα ννῆο {{κ65 πᾶν 
σῖνε ἱπίογπιδίίοη ρου δὴν Μηο ἀἴβορεν τπ6 ἄδοίεθ, οα οσοπαϊξίοη ἐπα 1{ἢπ᾿ πιδῃ 15 ρύονεά σιν 
Πα ψν1}] Ῥεσοπης ἢΐβ βδίανε ; 5 ργορετίγυν, ποννενεγ, νν}}}] θῈ μαπάβα ονεῖῦ ἴο {πε τογαὶ ἐγεαβαγν. 

22 ἌΝΠεη {πε ἄξογεα ννὰβ Ὀγοιρσῃὲ ἴο θὲ τεδα ονεῖ ἴο {πε Κίηρ ἔογ ἢϊ5 ἀρρίοναὶ, 1 σοπίαϊηεα 411] {πε 
οἴει ριον βίοηβ εχοερί {ΠῸ ρῆτγαϑα "δὴν σαρίϊνεϑ ννῆο νγεῦα ἴῃ {πε Ιαηα Ὀεΐογε {παῖ {{π|Ὲ οὐ νγεσγα Ὀγουρπί 
ΒΠΠεν αἰτεγνναγάβ, δηα ἴῃ ἢ5. τηδρηδηϊπην δηά 16 ἰαῦρεπαϑβ οἵ 15 Πδβαγί {πε Κίησ πϑογίεα {ἢ 15 
οἰαιιθε ἀπά σαν ογάεγϑ πδὲ πε σγαπί οὗ πηοηον τεαιίγεα ἔογ ἐπε τεαεπιρίίοη 5ῃμου]α θῈ ἀδβροϑίςεα ἴῃ 
[1] νυ 1Ππ ραν πιαϑβίειβ οἵ 1ῃ6 ἰοισεβ δηα {πε γοναὶ Ὀδηκοῖϑ, ηα 50 {Π6 πιαίζευ ννὰ5 ἀβοί δα δηά {ῃ6 

27 ἄδοῖθε ταιϊπεαὰ νη σανεὴ ἄανβ. Τῆε σγαπί ἰοῦ {πε τεαἀεπηρίίοη δπηοιπίεα ἴο πτοία {π8η 51Χ 
Βυπάτεα δηα οἰχίν ἰδ]θηΐβ ; ἴοσ πηδην ἱπίαπίβ δ {πε ᾿γεαϑὲ νγεῦε επιαηοίραίε ἰορεῖπεγ ἢ {πεῖν 
τιοΐίμειθ. νΠμεη {πε απεϑίίοῃ ννὰ5 γαίβεα ψνμεῖμεν {Πα 5ιπὶ οἵ ἐνεηῖν ἰδἰεηΐβ ννὰ5 ἴο θῈ ραϊᾷ ἴογ 
ἴπεϑε, {πε Κίηρ ογάεγεά {παὶ [ἃ βῇοιυ]ὰ Ὅς ἄοπε, απ ἴῃπ5 ἢε οατγγθα ουὖὐ Πῖ5 ἀδοϊβίοη ἴῃ {πα 

τηοϑβί σοιῃρι  θηβῖνε ννᾶν. 
28 Δ θη [15 Πα Ὀέεη ἄοπο, ἢε οτάεγε Πεπιθίγίις ἴο ἄγανν ὉΡ ἃ πιοπιογίαὶ ἢ τερατγά το {Πς 

ἰταπϑουρείοη οὗ ες 7εννϑῃ θοοΚθ. Εοι 411 αὔαίϊγβ οἵ βἴαίε δε ἴο θα οδγιίε οὐκ Όν πλθδῃβ οἵ 
ἄξογεαβ δπα νυ ἢ (Πε πιοβὲ ραϊπϑίακίηρ ἀσσιγαον Ὀγ {πεβεὲ δἰ φγρέλαηι ἱκῖηρ5, ἀπά ποιῃίηρ νγὰ5 ἄοηβ ἱπ 
ἃ 5|1ὈΡ5Π04 οὐ παρμαζαγὰ [βϑῃίοη. Απά 80 1 δμαᾶνε ἱπβεγίςα οορίεβ οἵ {π6 πιεπηοῦίαὶ ἀπά ἴῃς ἰείζοτ5, 
1Π6 πυπηρεῦ οὗἩ {πε ργεβεηΐβ βεπί δηά {πῸὸὶ παΐιγε οἵ βοῇ, βίπος Ἴνεῖυ οἠβ οἵ {δῃεπὶ Ἂχοο]εα ἴῃ 

29 πηιασηίβοεηος δηα ἰδομηΐςα] 511}. ὙΠῈ (Ο]]οννίηρ ἰ5. ἃ ΠΟΡΥ οὗἩ {πς πιεπλοσίαὶ. 7016 “ονηογίαί οἵ 
Τεπηθέγίιβ ἴο {πε στεδξ ἱκίπσ. Ἅ“ϑίποε γοι πᾶνε ρίνεη πα ἱπϑίγιοίίοηβ, Ὁ Κίπρ, {πᾶΐ τῇς θοΟΚ5 ψῃΪοἢ 
τα πεβάβα ἴο ςοπιρὶεῖε γοῦγ Πρ ταγν που θεὲ ςο]]εοἰεα τορείμεγ, ἀπά ἐμαὶ ἴμοβα νυ οἢ τα ἀείξοίίνε 
5Ποι]4 ες τεραϊγεά, 1 μᾶνε ἀενοίεά τηνε] νι {ΠῈ υἰπιοϑὲ σαγα ἴο {π6 ΠΠΠΙπηθηΐ οὐ γοῦγ νυ 1565, 

2 
σι 

20. ἕουγ πυπάτεα 6] Θηΐβ. [ἢ ὃ 19 {Ππ6 ΠυπΊΡεΥ οὗ σαρίϊνεβ ᾿5 βίνβηῃ ἃ5 ἃ "Π|||Ὸ ποτε ἴῃδη τοοοοο᾽. ΤῊΕ τεάετηρίοη 

ΠΟΠΕΥ͂ δὲ 20 ἀγδοῆτηδα ἃ ρίθοα οοῖηθ5 ἴο 2,οοο,οοο ἀγβοῆπιδα Οὐ 3332 (Δ]εηῖθ. Τῆι5 668 τΑ]Θ 5 ἅτῈ ΔΙΠοννεὰ ἔοσ τΠῈ 

τεἀειηρίίοη οὗ {μ6 οσδρίϊνεβ, ψμοβε γεϊθαβε ννὰ5 ρτονϊ εα ἔοσγ ὈῪ ἴῃ6 δα! η δ] οΟἰααδθ. ΤῊΘ πυπηθεῦ ννὰ5 τῃεγείοτε 

εϑιϊπηαϊεα δὲ 2ο,οοο, πιδκίηρ ἃ ἰοίδὶ οἵ 12ο;οοο 5]δνεϑ ἴο ὈῈ επηιαποϊραῖεα. ΤῊ]5 εβιϊπγαῖε ννὰ5 ΒΤΘΔΙΙΥ Ἐχοεθαεά, 5668 ὃ 27. 

27. βὶχ μυπάγεάα δῃηᾶ βἰχέν ἰδ]θπίβ. ὙΠε εβιϊπιαΐα οὗ 400 14]6ηῖ5 (δ 20) ννὰβ ἐουιπά ἴο Ὀε σοηβί ἀβγα]ν θεῖον {920 

πΊΔΙΚ :- 66ο ἰα]επίς ργονἰ ἀθδα ταηϑβοῖὴ ἴου 198,0 σαρίϊνεβ. [ἰ ἰ5 ἀἰβῆσα!: ἴο δοσοῦηΐ ἔοτ {Π6 Δαα!τοηα] 78,οοο. ΤῊΘ 

ΟΠ] άταπ οι] ποῖ ροββί ον πανε σεϑοπεά {πδὲ πυτηθαθῖ. ννῈ πιαβί εἰπεῖ ἀββθαπια {Παΐ {ΠΕ τη οί ΠΕ 5 μα Ῥβεη οἰηϊτεὰ ἴῃ 

1π6 ῥρσενίοιιβ εβϑεϊπιᾶῖε οὐ [Ό]ονν ΨΝ επαἸδπά ἰπ βιρροβίηρ ἴπαὶ Ατἰβίεαβ μὰ 5 ῬἸΟΘΒΙΚΥ Ἔεχαρϑεγαϊθα 1Π6 ἰοΐα]. ὙΠ6 ἐϑεϊπιαίς 

οὗ [οβερμα5, '. 6. 460 ἰα]επῖ5, 15 πη ἢ ποτε ρτόΡ 16. ΤῊΪ5 ΠΊα Κα5 [Π6 τοί] ΠΌΠΊΒΟΓ οὗ σαρῖϊν 5 138,ο00ο, 4η4 {πε Πα ΠΊθ6Υ 

οὗ ὉμΠάτεη ἐπογείοσα 18,οοο, ἃ τηποἢ πλοῖα τε βοηα Ὁ ]6 ἤριιτα. ΡΟβϑίὶν, μόνενεγ, [Π6 αἰϊετεηςα θεΐνεεη {πῸ 460 οἵ 

Ἰοβερῆιβ δπᾶ {πε 66ο οἵ Ατίβίβαϑ ἰ5 ἀπε ἴο ἃ ςοργ ϑι᾽5 απ εσ ἴῃ {πε οᾶ56 οὗ [86 Ἰαίτθγ. ἔ 

28. πιβεᾶ ἴο θεὲ οατγγίεᾶ ουΐ. ΤῊΪβ ρῆγαβε ἱπαϊςαΐεϑ Ππαὶ ἴῃς ἘΡΙ 5116. Ῥ6!οπρ5 ἴο ἃ ἰδῖεύ ἀαῖε ἴπᾶπ {Πα {ἰπ|6 οὗ ῬίΟΙΕΠῚΥ 

ΡΒΙΔάΕΙρηα5. ΟΡ. αἷϑο ὃ 182. Οτϑεῖζ {μηδ {παὶ ἴξ ργονβϑ {πὶ 1πῈ ἘῬΊ 5118 νγὰβ τι ἴθ η αἰτοῦ ἴῃς [4}} οἵ [6 Ῥιοϊετῆδὶς 

ἀγμαβίγ. ἔν 

ἐπ ἌΤΕΡ ατο ἀεΐεοξίνθ. ΤΗδ Οτεεῖκ νογάϑ ἵνα... τὰ διαπεπτωκτότα τύχῃ τῆς προσηκούσης ἐπισκευῆς τηϊρῃΐ τηθδῃ, Τὴ Ἴτ ι 

τποβα ψῃοἢ πᾶνε θεδῃ Ἰοβὲ 5Π4}1 θὲ ἀν τερίδοεά (Ἰ βδοίκεταυ). ΤῊΘ ἱγαηϑίδίιοη βίνεῃ ΑΡονε 5 ϑῃρροτίεα ὃὈγ Οἰβοτά, 

Τεαβθρῖα5, δ γαφῴ. Ἐναιρ. ν1]. 3. 
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ΠΕ ΤΕΥ ΘΟΥ ΓΑ ΙΞΗΓΕΛ 5 Ὁ 

30 Δη4 1 πονν πᾶνε {πὸ [Ὁ] ονν πη ργοροϑαὶ ἴο ἰὰν Ῥείοιε γοῖ. ὕῇῃε ῬοοΚϑ οἵ {ΠῸ ἰανν οὗ {ες εννβ (ἢ 
5οΠη6 δνν οἴθ 8) αἵ δρβεηΐ “γοηὲ 116 ἰζγαγγ. ὙΠΕῈν αὐ νυυταη ἴῃ ἴπεῸὸὶ Ἡδῦτενν οπατιδοΐοιθ δηὰ 
Ιαηρσιαρε δηα πᾶνα Ὀθθη σαγοίθϑϑὶν ἰηϊογργείθα, αηά ἀο ποῖ ταρίθϑαπί Π6 οὐἹρίηδὶ εχ 85 1 δῃ1] 

31 ἰη!ογπηθα Ὀν ἴποθα ηο πον ; ἴογ παν πᾶνε πονεῖ Παά « Κίηρ᾽5 σαῖε ἴο ῥγοΐεοξ {ῃεπ|. ἴΙῈ ἰ5 
Ποοοϑϑαῦν {Παΐ {Π656 5ῃο14 ΡῈ πιαάθ δοοιγαΐθ [οσΓ γοι ΠΡγατν δίποθ {Π6 ἰὰνν νῃ]οἢ {πεν σοπίαίη, ἴῃ 
ἃ5 ΤΊΠΟΠ 85 ἴἴ 15 οἵ αϊνίηε ογίρίη, 15. ΠῚ]] οἵ νι ϑάοπιὶ δηὰ ἔτοα ἔγοπ 411] Ὀ]διηϊθἢῃ. ΕῸΥ [15 γεαϑοι 
᾿ἰτογαγν πΊθη πα Ροεῖβ δπα {Π6 πΊα85 οἵ Πιίϑίογοαὶ νυυϊεῦθ παν πο] αἱοοῦ [τῸπὶ γαίαγγίηρ ἴο {Π 656 
ῬοοκΚβ απὰ {Π6 πιθη ΠΟ πᾶνε ᾿ἰἱνεὰ 14π64 δαἵὲ ᾿ἰνίηρὴ πῃ δοσογάδηος ἢ {Π6πὶ, θθοδιιβε {Πεῖγ 

32 ςοπορρίίοη οὗ Π1|{6 15. 580 βϑδογβα δηᾷ γε] ρίοιβ, ἃ5 ΗἨβοδίδευβ οἵ ΑΒάθγα 5ϑᾶγ8. [{{1{ ρίβαβε γοιι, Ο Κίπρ, 
ἃ Ἰδΐεσ 5Π4}] θῈ νυ το {π6 ΗἸΡῊ Ῥυίεδε τη [6γιιϑα] 6 πὶ, αϑκίηρ ΠΙΠῚ ἴὸ 56 Πα οἱχ εἰ δῦϑ ουξ οἵ Ἔὄνεῦν 
{106 --- πιο ΠοῸ Πᾶνα ᾿νε [Π6 πΠοΟΌ]Θϑί [Π{6 ἀπα ἀγα πιοβί 5Κ1|6α πη {πΠεῖτ ἰανν---ἰΠαὶ να πᾶν βπά ουἭ 
1Π6 ρΡοϊηΐβ ἴῃ νυ] οἢ {πε πηδ]ογιν οἵ {Π6 πὶ αἵ ἴῃ ἀρτεεπηθηΐ, Δα 50 Πανίηρσ ορίαϊπθα 8Δη δοσιγαΐῖα 
{γα 5] δι οη ΠΊΑΥῪ Ρΐαοα ἴ{ ἴῃ ἃ σοπϑρίσιοιιβ Ρ]ασα ἴῃ ἃ πηηποῦ ννογίῃν οἵ τῆς ννοῦὶς 1561 δηα γοιγ 
Ριγροθο. Μᾶαν οοπίϊπιαὶ ργοβροῦν θῈ γοι5 Τ᾿ 

33 ΜΠδη τἢϊ15 πιαπιογίαὶ μα θεεη ργεβεηίεά, {πε Κίηρ ογάεγεά ἃ Ἰείίεγ ἴο θὲ ννυγ τε το: ΕἸθαζαῖ οἡ ἴῃ 6 
γηδίζεγ, σίνίηρ αἶδὸ δῇ δοσοιηΐ οἵ {π6 επηαποϊραίίοη οἵ {πε “γετυΐσᾷ ςσαρίϊνεβΊι Απά πε σανε ἤῆν 
14] 6 ηΐ5 ννεῖρῃΐ οἵ σοϊά δηά βενεηίν ἰα]θηΐβ οἵ 511νεῦ δηα ἃ ἰαύρε ἡσυδπεν οἵ ργεοίοιιβ βίοπαϑ ἴο πγαῖτα 
Ῥονν]5 ἀπα νῖα]5 δηα ἃ ἴ40]6 δηᾷ 1ἰθαϊίοῃ οαρθ. Ηδ αἶϑθο σᾶανε ογάοιβ ἴο ἔποϑα ψῇο Παά {πε οπβίοαν 
οἵ Πί5 οοῆεύβ ἴο δἱΐονν ἘΠ 6 αγίποοῖβ ἴο πηαῖκε ἃ ϑβεϊεοίίοη οὗ δὴν πηδίοι 415 {πον τηϊρῃΐ γεηπῖγε ἰοῦ Πα 
ΡῬύΓΡΟΒΕ, πᾷ {Παΐ ἃ πυπατγεά ἰα]οηΐβ ἴῃ πλοηεν 5ῃοι]α θὲ 5επέ ἴο ρύονιε βδογιῆσθς [ογ [πε τε ΠΊρΡ]6 δπά 

34 [οΥ οἴπϑ πθβάβ. 1 5Π4]}] σῖνε γοὶ ἃ {1]] δοσοιηΐ οἵ [πε ννογκηηδηϑηϊρ αἴζεγ 1 Πᾶνε βεῖ Ὀείογε γοῖὶ 
ΠΟΡΙ65 οἵ {π6 ἰεἰίεσθ. Ὅῇε Ἰείίοσ οἵ ῃς Κίηρσ τη δ5 (Ό]]ονν9 : 

35 “Κίηρ Ρίοϊεπην 5επη65 στγεαίίηρ δηα βαϊαϊδίίοη ἴο της ΗΙΡῊ Ῥυιθϑὲ ΕἘ]θαζαῦ. ὅϑίπος {ποῖα α΄α ΤΠ 
7ενν8 βεί{164 ἴῃ οὐ ΓΘ] ΠΊ νη ννεῦα σαγγ α οὔ [τοπῦ [ογβα! απ Ὀν ἴῃ6 Ῥεγβίδηβ αἵ {πε {ἰπ|6ὲ οὗ {πεῖγ 

36 ροννεῖ δη4 πΊΔΩΥ ΠΊΟΓΕΘ νῆο σδπΊ8 νυ] ἢ τὴν ἰδίπογ ἰηΐο Εργνρί 45 σαρίϊνεθ---ἰαῦσα ΠΡ ε 5 οὗ {Π656 με 
ΡΙαςαά τη {Π6 δυπὶν δηα ραϊὰ {πδπὶ Πίρῃμεῦ νναραϑ Πδη τιϑιια], απ ννῆθη Πα Πα ρτονεά {πε ἸΙογαῖῖν οἵ 
{πεῖν ἸΙεαάθγθ ἢ ὈῈΠῈ [ογίγεββαβ δηα ρ᾽δοθα {πεπὶ ἴῃ ἐῃεὶγ σμαύρα ἐμαὶ {πε ηδίϊνε Εργυρίίαηβ πηϊσῃξ ΡῈ 

30. ΤΠα ῬΟΟΙΚΒ οἵ {πΠ6 Ιανν. ὙΤΠΘΓΕ 15 ΠΟ δυ[]6]6 Ἰείοτα “ θοοῖκ 5 ἴὴ ἴπῈὸ Μ55., [που ΡῊ τηοϑί βἀϊΐοῦβ ᾿ῃβεσΐ ΟὐΓἨἉ ΒΈΡΡΙν 
ἴῖ. ὙΠΔΟΚΟΥΑΥ ομη5 Δ ηα ΓΔ Π51165 “ σετίαϊη ὈΟΟΚΒ οὗ {ΠεῈ [εν ]5} ἰὰνν ᾿. 

ΟΘ ΓΘ βϑὶν ἱπογργοίθα, Τῆε ἐχαᾶςὶ ἔοῦςα οἵ σεσήμανται. 15 ἀποοτίαϊη. [{πνα {γα ϑ]αΐα ἡ Ἰητεγργείεβα ᾿ 1 ἰηνοῖνεϑ {ΠῈ 
Βαρροϑι(ίοη {πᾶς δὴ Θδυ]εσ, ἐΠουΡἢ ἱπηρετίεςϊ, ἐγ ηϑ]δτοη οὗ [Π6 ἰὰνν ἰπίο ασθεὶς ψνὰ5 ἴῃ εχἰβδίεποθ. ΤῊϊβ Πυροῖπαβὶβ 
5 βιρροτίεά Ὀγ {πε βιδιθπηεηΐ οὗ ΑΤΙβίοθα 5, διηρμήνευται δὲ “πρὸ Δημητρίου ὑφ᾽ ἑ ἑτέρου [ν-. ὦ. δὲ ἑτέρων] πρὸ τῆς ̓ Αλεξάνδρου 
καὶ Περσῶν ἐπικρατήσεως, τά τε κατὰ τὴν ἐξ Αἰγύπτου ἐξαγωγὴν τῶν ᾿Εβραίων τῶν ἡμετέρων πολιτῶν καὶ ἡ τῶν γεγονότων ἁπάντων 

αὐτοῖς ἐπιφάνεια καὶ κράτησις τῆς χώρας καὶ τῆς ὅλης νομοθεσίας ἐπεξήγησις. (ϑινεία, [ηἰτοά. ἴο ΓΧΧ, 1, 2), ΠΡ. 4150 πε 
τοίδγεησα ἴο ΘΔ ΠΟΥ δά ὉΠΓΘ]]ΔὉ]6 ἰγδηϑ] αἰ! οη5 ἴῃ ὃ 314. ὙΠΕ [εΥπὶ σεσήμανται περὰ ποΐ, ΒΟΥνΟνΟΥ, ἰΓΑΡῚν ἰγδηϑἰδίϊοη. 
11 ΠΊΔΥ 51ΠΊΡ]ΥῪ πιεδῇ "ἡ σορὶοα ̓᾽ ΟΥ “σοπτ ΠΕ 4 το νυ ηρ ᾽ (ςΡ. Ρ]αἴατοῃ, 77ογαί. 204 Ε τὰ μὲν πρῶτα τῶν ὀνομάτων γράμμασιν 
ἐσήμανεν), ΟΥ 45 [)16]5 Βυρρεϑίϑβ " νος8]1Ζε α ̓. 

31. ᾶνε ᾿ἰνεᾶ δηᾶ Τάγα ᾿ἰνίηρ 7: τῶν κατ᾽ αὐτὰ πεπολιτευμένων καὶ πολιτευομένων ἀνδρῶν. ΔΝ ἐπἀ]α πα πὰ ΤὨΔΟΚΕΓΑΥ 
ΟὈΘΙΙ56. {Ππ6 ννογάβ καὶ πολιτευομένων ἃ5 ἃ ἰαίεγ ΔάάϊτΙοη, 5δἴησε [πο ἅγα οἰηϊτεα ἴῃ Επβεθῖὰ5. ἀπ Ϊοβερῆιβ. Τῆς 
ποτ ας εἴνεῃ ποτα οὗ {π6 δΌβεηςε οὗ δΔὴγ τείδγθεηςθ ἴο [ῃ6 [εν 5 ἢ. ϑου!ρίασοβ ἴῃ αὐθεκ Πτογαΐιγα 15 Γασίμεσ εἰαθοσαϊθὰ 
ἴῃ δὲ 312-316. 

Ηεοσεαίβειιβ οἵ ΑΡρᾶάοθγα ᾿νεά ἴῃ [Π6 {ἰπ|6 οὗ ΑἸδχαηάθυ ἴῃ6 ἀτεϑαΐ απα Ριοϊεμην 1, αηα ντοΐα ἃ ίβίοτσυ οἵ Ἐρυρῖ, 
γΠΙΟἢ ῬΥΟΌΔΌΪΥ σοπίαϊηθα πΊδηΥ Ταίεγθησθβ ἴο [ϑννῖϑῃ Ηἰβίοσυ. Ηδ ἰ5 ογεάϊεα θγ [οϑερῃυβ (ες. «1222071. 22) νυ Ὀεϊηρ 
16 δυΐπου οὗ ἃ βρβοῖδὶ ἢἰβίογυ οἵ ἴηΠ6 [δνν8, ννῃ]ο ἢ πχοϑὶ πηοάθσῃ δαςΠογι165 τερατγα ἃ5 ἃ ἰδίεσ [οσσεσυ, νου κα ΠΡ [ΤῸ πὶ 
1ῃ6 πηδΐοσίαὶ οὈίδϊ θα ἔτοπὶ ἴῃ6 Ηἰβίοσυ οἵ Ἐσυρί (5ε6ε ϑοῃῦγεσ, 11, 3, Ρ. 302 4.7). ΔΝ επάϊαπα μοϊάβ {παΐ Ατὶβίεαϑβ 
υϑεα ποῖ ἴπ6 Ἰαίθσ Ῥβειάδο- Ηβοδίαθιβ Ὀὰΐ ἴπΠῈ σεηαίης ᾿ Ηἰβίουν οὗ Εσγρι". Ηἰβ σοπο]ιβίοη 15 θαβαὰ οὔ ΠΟΙ ΘΥΟΙΙ5 
ΤΕΒΘΙ ΙΔ 65 ψ ΒΙΟἢ μ6 ἢπαᾶς Ῥεΐνδεη Ατιϑίθας δηα {πὸ βἰαίϊεπηθηΐϑβ οὗ 1 ἄοτγιι5 51 σα] 5, πο 56 Ηρδοδίΐαθιϑβ ἃ5 Ὠ15 ΠηδὶΠ 
ΔΟΓΠΟΥΙΥ ἴῃ Πὶ5 ἢγϑί ὈοοΚ. ΔΝ ΒΘΊΠΟΥ {πῸ6 αυοίδίϊοηβ ἴῃ [Οβαρπι5 (ς. “4220721.} στα ἔγομπη 1Π6 βῬἜΈΠΕΪΠΘ ΟΥ̓ {πΠ6 ρῥβειάο- 
Ἡεοδίδειβ 5. πιοσα αἰ ου] ἴο ἀθοϊάε. 

32. 1 ἴξ ρίβαββε γοι: ἐὰν οὖν φαίνηται, ἃ Ἰαΐογ ΤΟΥ πγα]α ἃ5 Τ᾽ Πδο κου Πᾶς 5Ποννη ὈΥν δὴ δχαῃλϊηδίϊοῃ οὗ ἴΠ6 Ῥδρυτχὶ 
(70 ΚΝ χν, 348). [Ιῃ 16 ϑαυὶγ Ῥιίοϊθηηαὶς ρου οά ννῈ πα {Π6 οἸαβϑβὶςαὶ) [ογπλι]α εἴ σοι δοκεῖ οΥ ἐάν σοι δοκῇ ἴῃ ΞΈΠΕΓΔΙ 1568. 
Βεΐνβθῃ 252 Β.6. δηά 163 Β.6. ἐάν σοι φαίνηται 15 σΈΠΕΓΑΙΥ Βα 5. πτεὰ ἔογ ἴῃ6 βαυ!ϊογ ἔοτηη. ΕἼΟΠῚ 163 Β.6, ἴο 70 Β.6. 
1ῃ6 Ρτοποιῃ 15 ῬἜΘΏΘΓΑΙΥ οἸηϊ εα δηα ἴΠ6 Ρῆγαβα 15 864 δ5 ἴῃ Ατὶβϑίβαβ. ὙΠΕΥα ἰ5 πὸ ἰηϑίδηςθ, μον ανεῖ, οἵ 1ῃς8 
ΟἸἰβϑίοη οὗ ἴπΠ6 ργοόποιη ἴῃ ἱπ6 ῬΑρυγὶ Ὀείοτε 163 Β.ι0ο. Τῇηδβα ἔδοίβ βεθηὶ ἴο ἱπάϊςαίς παΐ οὐγ ὈΟΟΚ πιλιβδὲ 6 ἰδίαι 
1Πδῃ [15 ἀδίε. 

ἴῃ ἃ σοπβρίοιοιβ ρίαβςθ. ΤῊΘ πηβδηϊηρ οἵ [ῃ8. ατθακ θῶμεν εὐσήμως 15 ἀποοτίαϊη. ΤΠ τοηάοτγίηρ βίνθη ἅθονῈ 
ἰ5 ἴηι οἱ ὙΠδοκοσαν δηα ΟἸβοτα (Ευβοθῖαβ, δ γαοῤ. ναι. νἸϊ!. 3) ἃ πα τϑίογβ οἵ σουγϑα ἴο 1Π6 ᾿ἰὈγατΥ δὲ ΑἸεχαηάτγα, 
τΠου ΡΒ ἰΐ 15 ἀϊ σα] το 56 Ὲ ΜὮΥ τῃς Ἰάβα 15 ποῖ ςοηνεγβά ἴῃ Ῥιαΐπει ἴθη5. Τῆς ννογάβ τηϊσῃϊ πηθαὴ “παῖ ννῈ τηᾶγ ραςε 
ἴξ οἡ τεοογὰ ἴῃ 566 ΠΏΪΥ [Αϑῃϊοη ̓  ΟΥ̓ ἐσηαῖκο της πηρδηϊηρ ρῥ]δίη ̓. 

σοηἕϊπαδὶ ργοβρεσγίίνυ, εὐτύχει, [Π 6 ΓΘΒΌΪΑΓ ΘΔ] ἴδιο π5θὰ ὈΥ ἃ βιθογάϊπαϊε ἴο ἢϊβ βιιρετίοσυ. ὍΤῊΘ [ογηγυ]α ἔου 
Δα γαβϑίηρ δΔῃ 6618] ΟΥ ἃ βιιθογαϊηαΐα 15 ἔρρωσο (566 ΜΑΠαβγ, “οΐγίε δαῤνγί, τι801, 80), ννῇ] ἢ 5 ἴπ6 ψογὰ υϑεὰ Ὀν 
Ῥιο]οΥ ἀπ ΕἸβαζαῦ ἴῃ {Πεῖὶγ σογγεϑροπάδηςα ψΊ ἢ ΘΔ 0 ἢ ΟἴΠΘΓ, δὲ 40, 46. 

36. εη 6 Παᾶ Ργονβά {πε Ιογαϊένυ, ἅς. : ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς προόντας. ΤῊΪ5 τεη ἀοτίηρ; 15 ϑιρροτίβα Ὀγν Οἰβοτά, 
Ἐβεθῖι5, γαεῤ. Ἐναιρ. νὶϊϊ. 3. ὙΠδΟΙκοσαυ, Ποννανευ, ἴα Καβ τοὺς προόντας ἴο πηδΔῃ “ΤΠΟ56 ὙΠῸ ννεσα αἰγεδαν ἴῃ τῃὲ 
ΘΟΘΠΓΓΥ ᾿--- ἴῃ {Κα τηδηηθγ ἔτομη ἢΐϊ5 σοηβάδηςε ἴῃ ἴΠο56 ΠΟ νν τα δἰγεδᾶν ἴῃ {πε σοιπηίτυ Πα Ρ᾽αςαα ἀπάθγ {Π6ῚΓ σΠαγρε᾿ 
[1.6. πη άογ ἴῃς σματρα οὗ {Π6 πα ν]γ ἱπιροτίεα [6 νν}5], ὅζε. 

ταϊρῃμί θ6 ᾿πεϊπιϊᾶαίεα. ΤῊς Μ9595. οὗ Ατιβίθας τεδὰ ὅπως τὸ τῶν Αἰγυπτίων ἔθνος φόβον μὴ ἔχῃ, “τῃαΐ παίϊνα Ἐξγριίδηβ 
πλΐρης Ὀς ἔτεα ἔγοπὴ ἔξατ. Βοίῃ Το βερῆιβ δηὰ Επβθθῖι5, ποννενεσ, Ομ μή, ἀηα πιοβῖ τηοάδγη βαϊζουβ (Ο]]ονν {Πειη. 

οϑ 



ΠΡ ἘΕΎΤΕΝ, ΕΓ ἈΒΊΘΤΕ ΑΘ. 36: 

ἸπτἸπἀαιεα Ὀν πεῖ. ηά 1, θη 1 ἀϑοθπαθα {πε τἤτοπε, δἀορίεα ἃ ΚΙηαν αἰἰπὲς τονναι 5. 1] 
7 ΤὯΥ 500] εοΐῖ5, ΔΠ 6 πιοιίῈ Ῥδυ Ιου] αΥ]ν ἴο ἴΠο86 νη γεῖε οἰεἰζεηβ οἵ γοιιγβ---ἰ ἤἢᾶνε δεῖ αδἱ ΠΡουν πλοῦα 
τη ἃ Ὠυπηατγεα {ποιιβαπα σαρίϊνοβ, ρα νίηρ ἘΠΕ ον ποῖβ {πῸ ἀρρτορτίαϊε τηδτῖκοῖ ῬΓΙος [ογ {παπὶ, δηὰ 
1{ἄνεῖ εν] μὰ5 θεεὴ ἄοῃξε ἴο γοιτ ρεορία [Ὠγοιυρῇ {πὸ ραββϑίσηβ οἵ ἴπῸ τοῦ, 1 Πᾶνε πιαάθ {πεῖ 
τεραγαϊίοη. ὍΤῃαε πιοίίνα ψ Ώ]Οἢ ργοπηρίεα τὴν δοϊΐοῃ πα5 θεθη {πὸ ἀἄδϑίτγε ἴο δεῖ Ρἱουβὶν αηα τα ηάθυ 
πηῖΐο {π6 βιιρίεπις (οά ἃ {Πδηκοῆεσγιίηρ ἴογ τηαϊ πα! αἰηρ τὴν ἰκϊωρἄοπη ἴθ ροᾶςςα δηά στααΐῖ βοῦν ἴῃ 4}]} 
16 νου]. Μογξονεοῦ ἴμοβε οἵ γουγ ρεορὶε ψῇο ννείε ἴῃ {πὸ ρτίπιε οἵ [{{π|Ὶ πᾶνε γαῖα ἰῃϊο ΠΥ 
αὐμην, ἀηα ἴῆοβα ψηο ψνεῖε ἢὲ ἴο θὲ αδἰΐδομεά ἴο πὶν ρείϑοῃ δηα ννογίῃν οἵ ἐπε οοπῆδεηος οὗ {πὸ 

8 σουτέ, 1 Πᾶνα εϑίδ]Π15Π6α 1ῃ οἤῆοίΑ] Ροϑίςζΐοηβ. Νονν βίποε 1 δπηῚ δηχίοιιβ ἰοὸ 5Ππονν τὴν σγαί πᾶς ἴὸ 
1Π6586 πθη δηά ἴο ἴῃ8 Ϊενν8 Τ[Ὠγουρῃους {π6 ννουἹα δηα ἴο {π6Ὸ σεπείαίϊίίομβ γεῖ ἴο οοπιθ, 1 πᾶνς 
ἀειεγπηηθα [Πδἰ γοιγ ἰανν 514}1} "6 ἐγαηϑιαίθα ἔτοπὶ 1ἴπΠῸ Ηερτανν ἰοπρτθ ὑν]οἢ 15 ἴῃ τι58 ἀπιοηρσϑὲ γοιι 

39 ἰηΐο {π6 ατεεῖκ ἰδησιαρα, {Ππαΐ {Π686 ῬΟΟκβ πᾶν θῈ δαάςδά ἴο {πε οἰ πεῖ γοναὶ θοοῖκ5 ἴῃ τὴν ἰἰργασν. [ἴ 
01} θὲ ἃ Κίμάμεϑβθ οἡ γουγ ρασί δηα ἃ Ἱενναγα ἴον ΠΥ ΖΕΔ] [{πγοιῖι νν1}}} βεϊθςὶ οἷχ εἰ δῦ [τοπὶ ες οἵ 
γουτ {γ1065, πιθη οἵ ποῦ]β 11{{6 δηα 5Κ|16α ἴῃ γουῦ ἰὰνν ἀπ 80]6 ἴο ἱπίεγργεῖ ἴξ, Ἐπαΐ 27: φροσίζο,ς οὗ 
Ἰϊδῥηεε νγα τὰν Ὀ6 40]6 ἴο ἀϊβοονεῦ {π6 νϑγάϊοϊ ἴῃ νη Ϊοἢ {Π6 ππδ]ουϊον ἀρτεθ, ου [Π6 ἱπναεϑιϊσδίίοη 15 
οὗ 1ῃς Πίρμαϑὲ ροϑϑῖ]6 ἱπηρογΐδηοθ 1 ἤΠορε ἴο νίη σίεαΐ τθποννῃ Ὀν [ἢ6 δοσογηρ ἰ5ηπηεηΐ οὗ {Π|5 

40 νοῦ. [ὅἤᾶνε βεπί Απάγεδϑβ, {π6 οῃϊεῖ οἵ τὴν Ὀοάνσιαγά, ἀπά Α τίϑίβαϑβ----πηθη ννποπὶ 1 ΠοΙα ἴῃ ΠΙρἢ 
εβίςξεπη---ἴο ἰὰν {πε πιαίίεν θείογε νοι δηα ργεϑεηΐ νοῦ ἢ ἃ πυπαάτεά ἰα]εηΐς οἵἉ δἰνεγ, [6 ἢγϑείγι5 
οἵ τὴν οἤξγίηρ ἔοσ {Π6 [επηρ]6 δηα [Π6 ϑδογίῆοεϑ ἀπά οἴπεσγ το]! ρίοιιβ τῖεθ. [σοι νν}}} νυγῖτε ἴο πα 
ΟΟΠΟΘΙΓΠΪηΡ γΟΙΓ νν15Π65 ἴῃ 1Π656 πγαϊζεγϑ, γι υν1}}] σοπίεγ ἃ σγεδΐ ἴανοιιν Ἰροη πιῈὲ δηα δῇογα πιεὲ 
ἃ 7:στυ Ὀἱεάσε οἵ [ΘΠ α5Π1Ρ, ἔου 411 γι νυν 565 5.4} θῈ σαυγθα οἷ 45 Θρεβά!)ν 45 ΡΟβϑίθ]6. Βαγαννε]]. 

41 Τὸ [Π15 Ἰεζίεγ ἘΠεαΖαῦ τε ρ  εα ἀρργορτδίεὶν ἃ5. [Ο]]ονν5 : “ ΕἸεαζαῦ ἴπῈ ΗΘ ρυθϑὲ βεπάβ στεεῖησϑ 
ἴο Κίησ Ρίο]επιν ἢῖ5 ἵππα ἔτεα. Μν ΠΙρῃαδϑὶ 565 ἀγα ἰοῦ γοῦν ννεϊίαγε δηα πες ννεϊίασε οἵ Οπεθὴ 
Αὐϑβίποε νοι βἰϑίοσ ἀηα νοῦγ ΟΠ] ἀτεη. [4150 8πὶ νν68]}]. 1 ἤᾶνε τεοεϊνεα νοι ἰεϊίεγ δηα δΔπῈ συν 

42 τε]οϊσεα Ὁν γοιῦ Ριῦροβα δηα νοι ΠΟΌΪῈ σοιη56]. [1 ϑιυπηπηοπεα ἰορσείπμεγ {πεῈ ψῃοΪα ρεορὶα δηά 
τεδα 1[ἴ ἴο ἐπε π ἐπαΐ πεν τπϊσῆς πον οἵ γοιιγ ἀενοίίοη ἴο οι (οὐ. [ 5ποννεά {πεπὶ ἴοο {πε στρ5 
ννῃ]ο ἢ γουὺ 5εηΐ, ἐννεηῖν οἵ σο]ά δηα {πϊγίν οὐ 5ινεγ, ἰῆς ἥνε θονν]5 δπὰ τῆς [406 οἵ ἀεα!ςαίίοη, ἀπά 
τῆς Πυπάτγεά ἰ4]ςηΐ5. οἵ νοῦ ἴου ἐπε οβξσίησ οἵ {ΠῸ βδουῆσεβ ἀπά ργονίαἴηρ [Π6 τη ησ8 οὗ ψνῃῖοἢ {πε 

43 ἴεΠΊρ]6 βῖδιη 5 ἴῃ πεεά. Ὅπεβε σι 5. νεῖα Ὀγουρηΐ ἴο πὲ Ὀν Απάτθαϑβ, οπα οἵ νου τηοϑὲ ποπουγοά 
βεγνδηΐβ, αηα Ὀν Ατϑίβαβ, θοΐῃ σοοά τηδῃ δηά ἔτγιθ, ἀἸβεϊηρσι!ϑηςεα Ὀν {Πεῖγ ἰδαγηΐηρ, δηα ϑνοσίῃν ἴῃ 
ΕνεγΎ νὰν ἴο θὲ {πε τεργεϑεηΐϊδίίνεϑ οἵ γοῖγ ὨΙσἢ Ρυϊποῖρ]65. ἀπά τἰρῃϊθοιιβ ραγροβθαθ. ὍὙΠ656 πηθη 
ἱπηρατίθα ἴο πιδ γουτ τπηεϑϑαρὲ δηά γερεῖνε ΠΙῸΠῚ ΠῚ6 δῇ δηϑννεῦ ἴῃ ἀρτθαπηεπίὶ ν]ἢ γοιν Ἰεθίίευ. 

441 ΜΠ] σοηβεηΐ ἴο δνεγυιπίηρ ψΐοἢ 15 δαἀναπίασεξοιιβ ἴο γοῖ Ἔνθ ἱπουρῇ γΟὰΓ τΘαιαϑὶ 15. ναῦν 

40. Απᾶγεεαβ ομϊθ οὗ {πὸ θοάγριιαγαᾶ. ᾿Ανδρέαν τῶν ἀρχισωματοφυλάκων. ϑίταοῖ Πα5 Ργονεά [Πδΐ {ΠῈ ρ] υγα] ἰογτη οἵ 
ἀρχισωματοφύλαξ ἄοεβ ποῖ σοῦ ἴῃ ἴπΠεῈ Ῥαργτὶ {Π] 145. Β.6. 6τοπις ἤθβοσῖθεβ Ατὶϑίεαθ 45 Ρίο]θιηδεὶ ὑπερασπιστί, ς 
(Ργαθῇ. 271 ἢ γιέ. χχνἹ, Ρ. 181). ; 

41. τερι ἰεᾶ ἀρργοργίβἝαιυ. ὙΠοσα ἴ5 ΒΟπΊῈ αθϑίϊοη 45 ἴο {Π6 ᾿ηθδηΐηρ᾽ οὗ ἐνδεχομένως ΜΠ ΟΠ 1 Πᾶνε τεπἀθτεά “αρρτο- 

Ρτίδίεὶγ ᾽ (ϑο ἴοο (ἰβοτά), ορ. αἱ ἐνδεχόμεναι τιμωρίαι, Τιγεουτρ. 164. 38. ΤῊΣ δάνετθ, Ποινενευ, 566Π15 ἴο θ6 ΡΈΠΕΓΑΙΙΥ πϑεὰ 
85 πε δαυίϊναϊεηι οὗ ὅσον ἐνδέχεται, " Δ5 ἴΑΔΥ ἃ5 Ρο55101ε΄. ΔΕΠαἸαπα ϑυρρεϑβίβ "50 ἴαγ ἃ5 πε σου] ντῖτε ατεεκ᾽. )1ε}5 
νου] συρδβεϊταΐε ἐκδεχομένως -- Ξίταϊσμνναγ. Ο5Έρ 5 ραγΆρηταβ65 ὡς ἐνῆν μάλιστα φιλοτίμως. ὙΠΔΟΚΕΤΑΥ ΤΕηΔΕΥ5 
“ἘἸΘΑΖαΓ ψσοῖθ τη ΠΟ ἢ 85 [Ό]]ονν5 ᾽.᾿ ; ᾿ 

Οὐδεη Ατγβίποα γουγ βἰβίεσ. Οἡ {86 ἔδπηοιιβ Μεπάββ 5[6]6 Ασϑβίηος 15 ἀββου 64 45 {πε ἀδαρΠϊευ, β βία ἀηα βυθαΐ 

να οἵ ἃ Κίπρ Ψῆο Ιονεβ Ηίΐτῃ, {πῈ ἀϊνίπε Αὐβίπος ΡΒ δάθῖρμος". Ατὐϑίποα ψὰ5 ἴπ6 ἀδιιρῃίεν οὐ ΡιοΙεπιν 1. 516 νὰ5 

ἢγϑὶ τηδυτιθα αθοιυι 301 Β.Ο. ἴο Πγϑίμηθοῆαϑ Κὶπρ οὗἩ Τῆταοβ ἴο ΨΠΟΠῚ 586 Πότε δἵ ἰεᾶϑί ἴῃγεα ομ!]άσεη. Αἰτεῦ [ῃς6 ἄβαιῃ 

ΟΥ̓ 1 γϑιπηδομι5, ν πο νγὰ5. ΚΙΠεα δὲ τπ6 Ὀδίι]6 οἵ ἹΚογιυρβάϊοῃ 281 Β. 6.» 5886 πηδυτθα Ρ(ΟΙΘΠῚΥ ΚΚαγάιηοβ ΠῈΥ ΠΑ] ἔ-Ὀγοίμογ 

ψῆο νὰ5 δπἀθανουσίηρ' ἴο βθοῦσγα ἴῃς ττοπα οἵ Τῆταςα. Νὼ βοοπεῦ, πονενεσ, μα ΚΚαεύδιποβ βοΐ ΑΥ̓ΒΙη06 1ηἴῸ Ὦ15 Ροννεῦ 

τπδη πε ἰπυγάθγθα ΠῈῚ σὨΠ]Πἄγθη ΜΠ ΟπῚ Πα τερασγάθα 85 5 σἶνα]β, δη ἃ Ὀδηἰβ θα ἤδγ ἴο ϑαπιοίητασθ Αὐβίηοθ νγὰ5. Ποῖ 

εοηΐεηί ἴο τεπιᾶίη Πα ΘΕ ἴῃ Ἔχ] ]6 Βαϊ τηλάα ἢδὺ να  ἴο Εργρί, θγε 5Π6 βυιοοθβαβα ἴῃ ᾿πάποίηρ᾽ ΡιΟΙΘτῚΥ Ῥ ΒΔ εἸΡμὰ5 

τὸ αθαπάοῃ ἢἰἶβ νῖέβ, πεῖ παπχθβαῖζα ἀηα βιθβράδυρῃτον Αὐβίποα 1, ἀπ ΠΙΔΥΥΥ ΠΕῈΥΓ Ἰηβίθα. Αὐϑβίῃος᾽ 5 {Πϊγὰ τηδυτὶαρῈ ἴοοΚ 

ῬΙαςβ ἀθουΐ 278 ΒΟ. ΔΊ τερατά ἴο τῃϊ5 ἴγρε οἵ Μαγτγίασε ΜδμδΗΎ γαεπιδυῖκβ “ 1 15 ΟΩ]Υ ἴῃ ἴΠῈ ΤΈβθΆσΟ Π 65 οἵ οὐ Γ ον ἢ 

ἀΔγΥ {μαὶ [πΠ6 Ἐρυριίδῃ ἄοριπαϑβ δῃὰ βεπεπηθης ἴῃ {Π15 πηδίζαυ πᾶνε θθθη Δ α]Ὺ Ἐχϑηλ 64 δηα ἴξ 15 ΠΟΝν αἶδαγ ἴπαΐ ἔδυ ἴτοἢ. 

Ῥείηρ ἃ ᾿ίσβηςα οὐ δῇ ουΐζγαρα, ἴπ6 πηδυγίαρσα οὐ {1]1 Ὀτοῖμεῦ ἀπὰ βἰβίεσ νγὰ5 ἴῃ {ΠῈ του] [ἈΥΆΙν οἵ Εβυρί, {πε Ρυτγεβὶ ἀπά 

πιοϑὲ δβχςθ]θηΐ οὗ 811 τηδυγαρο5 δἀπὰ ἴπε Πρ μα βϑουγιν {παὶ {ΠῸ βαογθά Ὀ]οοά οἵ Κίῃβϑ νγχὰβ ποῖ ΡΟΙΠαεα ὈΥ ᾿πέθυϊου. 

εἰταϊηβ᾽ (716 ῥέοϊογιαίς Πγγιασέγ, Ῥ- 77)- (Οοπιρατε {πε βίαίεπιεηΐ οἵ Μδβρεῖο. “ὙΠΘ ΠΊΔΥΓΙΑΒῈ οἵ Ὀγοίπευ δηὰ 5] 5ἴει 

ννὰ5 ἴῃ6 τηδιτίαρο 2αγ δχεοίίογξσ, ἀρὰ ἴξ σοηίτασίθ α ἃ πὶ ἀΠΒρΘα Κα 16 βδηοιν θη [ἢ 15 Ὀτγοίποῦ δηὰ 5ἰβίθ ννεσγα θοση οἵ 

Ῥαΐθηΐῖβ ΗΟ βίοοά ἴῃ ἴπ6 58π16 τεϊδίίοη ᾿ (“4 γιγειαῖγε: (6 ΦΕ οοίο ἐς Παπεέος Εὐπαθς ἴογ 1896, Ρ. 19, αποϊοα Ὀγ Μαπαδῆΐν, 

ΡῬ- 77). Ετοπὶ {πε {ἰπ|6 οὗ Πεὺ τηδυγίασα ἴο πε ἄθδϑίῃ ἴῃ 270 Β.Ο. ΑΥ̓ΒΙΏΟΘ Ὠε]ὰ {πε Πὶρμαϑί Ροϑϑιθ]α ρίασα ἰπ ΡΟΡΌΪΑΓ 

ἐβίβεπη. “916 θεςδπια ἃ ρτθαῖ ἤρυσγε ποῖ ΟἠἱΪΥ ἴῃ ἴῃς Ἐσγριίδη θαΐ ἴῃ τς Η 6]]εηἰβεῖς ϑνου]ά. ΟΥ̓ το οἴου 46 θη ἀο ννε 

ἢπαὰ 50 ΠΊΔΗΥ ΠΊΘΙ ΠΟΥ 4]5 ἴῃ ναγῖοιϑ ραγίβ οὗ ἴῃς ἀτεεὶς νου]. (Μαμαῆνυ, Ρ.- 76.) . . ὴ 

γουγ οἰ ἄγε, Ριοϊεπην ΡΒ Δ εΙρμι5 απ Ατϑίπος 11. Πα πὸ Ομ] άτεη οἵ ΤΠΕΙΓ ον, ἀπά τΠϊ5. 5ιαταθπιθηΐ 15 οἴζθη 

βΒαρροββά ἴο θ6 Ὡἀποῖπου ᾿Ἰηβίδηςε οὗ Αὐὶϑίβαβ᾽ πιϊϑίακθβ. δε Κηονν, ποννενοσ, [Πδΐ Αὐβίποα ΠΠ δἀορίεὰ {πΠς6 “δ άγθῃ οὐ ΠΕῈΓ 

Ῥτδάεοεββοῦ ἀπα ἴῃς τείδσεηςε τΔῪ Ὀ6 ἴο [πΠ656. ΟοπΊρατα [πε βίαιεπιεηΐ οἵ ὙΠβοοτγίτι5 ἴῃ [Π6 50 Π0]1ὰ οὐ τῃς Ἐποοιπίαηι 

οἵ Ριοϊδιιν 11 (1Ὰγ}]1. χν!}) καὶ εἰσεποιήσατο αὐτῇ τοὺς ἐκ τῆς προτέρας ᾿Αρσινόης γεννηθέντας παῖδας" αὐτὴ γὰρ ἡ Ἀρσινόη 

ἄτεκνος ἀπέθανεν. 
99 Η 2 



ἘΠῈ ἘΒΤΤΕΒ ΘΕ ΑΙ ΡΑΘ 2435} 

ἀπιιϑιαὶ]. Εὸτγ νοι ἢανε Ῥοβίοννεα προη οἷα οἰς[Ζεη5 στε πα πονοῦ ἴο ΡῈ [ογροίίεῃ θεποῆίβ ἴῃ πηδην 
45 (να 8). [πιπηραϊαίο!ν ἐπογοίοσε 1 οἴεγεα βδογίβοεβ οῃ ΒΡῈ Πα] οἵ γοιι, γουγ ϑἰϑίεγ, γοῦν ΟΠ] ἄγε, δηά 

γουν ἔτίθηθ, πη 411 1Π6 Ρθορὶς ργανεα {παΐ νοι Ρἴδηβ πιρῃΐ Ρργόϑραῦ σοπίϊημα!!ν, ἀπ {μαΐ 
ΑἸπιίριν αοα τπηρῃξ ργεβοῦνε γοῦν Κίηράοπη ἴῃ Ραδοα ψνἹΠ Ποποιιγ, αηα [Πδΐ {ΠῸ ἰγαηϑίίοη οὐ {πε 

46 Βοῖν ἰΙανν πιὶρῃξ ρύονα δαναπίαρεοιιϑ ἴο γοῖ ἀπα Ὀ6 σαγγθα οἷ, βιισσθβϑι !ν. [Ιπ 1Π6 ργαβεηςσα οὗ δ]] 
τῆς Ρβορὶς 1 βεϊεοίβα οἷχ οἱ άδιβ. ἔγοπὶ οᾶοῇῃ {{1|06, σοοα τηδη δηά ἔτπ6, αηὰ 1 Πᾶνα βεηΐ ἱμοτὴ ἴο γοιι 
ΜΙ ἃ εο} οἵ οἷν ἰανν. 1 1} ΡῈ ἃ Κίπάμπεϑϑο, Ο τἱρῃίςοιιβ Κίηρ,  γοῦ νν1}} σῖνε ᾿ηϑίγιοίίοη {παῖ 
Ἀ5 ΞΟΟΙ 85 ἴΠ6 ἰγαηϑίφίίοη οἵ {πΠῸ ἰὰνν 15 σοπιρίείςά, [Π6 πιθη 584}} θῈ τεϑζογεα ἀραίῃ ἴο 15 ἰῃ ϑαίείν. 
Βαγοννς]]. 

41 71ὲ 2ο]οτυῖγιρ αὐτῷ ἴῃ6 παπιοβ οὐ ἐἤε οἰαφγς : ΟΥ̓ τς ἢγϑί 106, [οβερῃ, ΕΖεκίδῃ, Ζαοματγίδῃ, [ομη, 
ΕΖεκίαῃ, ΕἸ μα. ΟΥ̓ τπε βεςοπά {{|00ε6, [πά45, ϑίπιοη, ϑ4πλιαὶ, Δάδειϑ, Μαιϊδιίαβ, ΕΟ] τη. Οὗ 

48 τῆς. τπϊτὰ {π06, ΝΕμοπηδῃ, [Ο βερῃ, Ὑπεοάοβίιιβ, Βαβεαβ, Οτηΐαβ, Πα κῖὶ5. ΟΥ τῆς ἰουγίῃ ἐγῖρε, 
7οπαΐμαη, Αὔτσγαειβ, ΕἸ1ῖ5μα, Απδηΐαϑ, Ομαρτίαβ.... ΟΥὨ τῆεὲε ἈΠ {ΠΡ06, ϑαδᾶς, [δοοῦ, [65ι5, 540- 

40 Ῥαΐδευϑ, ϑίπίοη, [νον]. ΟΥ̓ (πε βἰχίῃ δε, }πάδ5, Γ΄ οβαρῇ, ϑίπιοη, Ζϑομαγίαβ, ϑαπλιεὶ, 56] 6 πγα5. ΟἵὗὨ 
τῃ6 ϑανθηῖῃ {{|0ε6, ϑαθθαίΐαδειιβ, Ζεάεκίωῃ, [|ὩςοΡ, ϑαδο, [65145, Ναϊζμαθιβ. ΟΥ̓ τῆς εἰρῃίῃ ἐπε, 
ΤΠεοάοβιιβ, [α8οῃ, 655, Τ᾿ πεοάοίιτιβ, [οἤπ, Τ᾿ οπαίμαη. Οὗ {πε ηἰπίῃ {τρε, ΤΠεορ τ ]ιι5, Αγ μα πΊ, 

50 ΑτϑαπΊοβ, [αϑοη, Επάδηϊαβ, [Δ η16]. ΟΥ̓ τῆς τεηῖῃ {τρε, Τεγοπλῖδῃ, ΕἸδαΖαι, Ζϑομαγίδῃ, Βαηδδ5, 
ΕἸΙΘμα, ᾿δίμδειβ. ΟΥ̓ τπς οἱενεπῖῃ 06, ϑαπλμεὶ, [οβερῃ, [πά45, ᾿οπαῖμεβ, Οἤδθι, Π)οβιίμειβ. Οὗ 
τπΠῸ τε] ἢ {{|06, [βδο]ι5, [ομπ, ΤΠεοάοβίιβ, Δύβαπιοβ, ΔΙ εΐαβ, Εζεκια]. ὙΠεν ψεσε βενεηΐγ-ἴννο ἴῃ 
411. ϑιιοἢ ννὰβ [Π6 δῆϑινεσ ΏΙΟἢ ΕἸδαζΖαι δηα ἢἰβ5 {τἰεπᾶ5 σανε ἴο {Π6 Κίηρ᾽5 ἰεϊξεσ. 

5. 1 νΠ]| πονν ργοσεαά ἴο γε θεπὶ ΠΥ ΡὈΓΟΠΊΪ56 δηα σῖνε ἃ ἀδβογίρίίοη οἵ [ῃ6 ννοῦκβ οὗ ατί. Ὑῇῆαν ννεῦε 
ΜΤΟΌσΕ υν] ἢ Ἔχοδρίϊοπαὶ 5111], ἰοῦ {Ππ6 Κίηρ βραίεὰ ἢ0 ὄεχρξηβε δΔη6 ρεύβοπα!ν βιρεγιηϊεπάςθα {πε 
ΟγΚπΊθη ἱπαϊντ άπ} }ν. ὍΠαν σοι] ποΐ {Ππεγείοιε ϑοαπΠΊρΡ δην Ρατί οἵ ἴπ6 ννοσκ οὐ Πηιβἢ 1{ οἔ περ]!- 

55 σεηῖϊν. ΕἸγϑὶ οὗ 4111 νν1}}] σῖνε γοιι ἃ ἀδβογιρίίοη οἵ πε 4016. πε Κίηρ ννὰ5 δῃχίοιβ (δε [15 ρίεοε 
οἵ ψοΥΚ 5μου!α θὲ οὗ Ἔεχοερί!οηδῃ!ν ἰαῦρε αἰπηθηϑίοηβ, ἀπ] Πα σαιιϑεα δη α α1Γ165 το ΡῈ πηδάς οὗ {πε [ενν8 

59 1π ἴΠ6 Ἰοσδ! ν νυ ταραγὰ ἴο {Πε 51Ζε οἵ {πε ἴδ 06 αἰγεαάν ἴῃ {πε ἰεγηρὶε αἵ [εύιϑαίθη. Απαᾶ νἤεξη 
πον ἀθβου θεά {ΠῈ τπηεδαϑιυιοπηθηΐβ, μΠ6 ργοςσξεαεά ἴο δϑκ ψπείμει 6 τηϊρῃς πηακε ἃ ἰαύρεῦ βίγαυσξαγα. 
Απά 8οπῖα οὗ {πε ρυιθϑίβ ἀπ πε οἴποὺ [ενν8 τερ θα ἐπαΐ {παῖε ννὰ5 ποίῃϊηρ ἴο ργενεηΐ ἢϊπ|. Απά με 
5814 [ῃδἰ 6 ννὰβ Δ ῃ Χίοιιβ ἴο πηᾶῖκα 1 ἧνε {{π|65 {Π6 51Ζε, θὰ Πα ᾿εϑιϊαϊεα ᾿αϑὲ 1 5ῃου]α ριον τι561655 

54 ἰοῦ 1Πε τε πΊρ]α βεινίςαβ. Ηε ννὰβ ἀδϑίγοιιβ ἰπαΐ Π15 σις 5ῃου]α ποῖ πλεγεὶν θὲ ϑἰδίϊοπεα ἴῃ {Ππ ἐς πΊρ]ς, 
ἴογ 1 ννοι]α δἤογα ΠὶπῚ πιο στεδίεσ ρίθαβαγε 1 ηῈ6 πηεη μοβε ἀπΐν τ ννὰ5 ἴο οὔεγ {πε δεπρ 

55 5ΔΟΥΙΠΟΕ5 γε 840]6 ἴο ὁ 50 δρργοργίαίεϊν οἡ ἰῃε δ 0]6 ψῃϊοῃ μῈ πδα τηδάς. Ης ἀϊά ποΐ βῃρροβε 
{παῖ 1 ννὰ5 οννίηρ ἴο ἰδοκ οἵ σο]ὰ {παΐ {πε [ογπιεῦ ἴ40]6 Παα Ῥεβϑη πηδάξ οἵ 5π|8}] 5ῖΖε, θιιῈ {Πεγα ΘΕῈ ΠῚ5 
ἴο πᾶνε θξεη, ἢ 5814, βοῆς τεάβϑοη ννῆν [ἰ ννα5 τηδας οἵ {Π|5 αἰπχεπβίοη. Ὁ Ἐον πᾶ {πα ογάθγ βθβϑη ρίνϑπη, 
1Ππατα νου] Πᾶνε Ὀεθῃ ΠΟ ἰδοκ οἵ πιεδηϑή. ΔΝ μειείογε ννὲ πγιιϑῖ ποῖ {Υ̓η5στε 85 Οὐ σῸ θεν ΟΠ {Πδ ΡΓΟΡΕΓ 
πηθαϑγα. Δι {Π6 584π|6 {{π|6 ἢ6 ογάεγεα ἐμαπὶ ἴο ρΊεβ5 ἰπΐο βεῦνίςε 41} [πε πηδηϊο] ἰοσπη5 οἵ τέ, ἴου 
6 νὰβ ἃ πιδη οἵ {ῃ6 πιοβδί ἰον σοηςερίϊοηβ δηα πδίατα πα επάοννεα ΠϊπῚ νυν] ἃ Καεη ἱπηχαρίπαίίοῃ 
ΠΟ ἢ ἘπδὈ]εα ἢϊπὶ ἴο Ρῥἱοΐαγε {ΠῸ ἀρρεαΐδησε νυν] οἢ νου] ΡῈ ργεβεηίεα ὅν ἐλθ ἤηιῖςἠεα τυογῷ. Ἠπε 
σάνε ογάογβ ἴοο, {παᾶΐ ννπογα Πετα ννεσα πὸ ἱπϑίγαοίίοῃβ ἰδ “ἄοννη ἴπ ἰῃς ϑέετυξεΐ ϑογίρειτγεσ, ἐνεσντπίησ 
85Ποι}6 6 πηδήθ 45 Ῥεδι 1] 45 ροϑϑῖθ 16. Δ Πεη ϑαοῃ ἱπϑίσγιιοίίοηβ ννετε ἰαϊὰ ἄοννῃ, παν ννεῦα ἴο ΡῈ 
σαι τε οὐ ἴο ἴῃς ἰεζζεγ. 

5] Τεν πᾶς {πε ἰδ ]6 ἴννο οἰ ᾽]15 ἰοηρ (οπα οὐδ] Ῥτοδαν οπε απά ἃ Πα] σα 115 ΠΙΡΉ, [αβῃϊοηίησ τ οὗ 

΄σι ἔφ 

44. τἀπτιβι81, 11{. σΟΠΙΓΑΤΥ ἴο παΐατα, παρὰ φύσιν. ΤῊΣ {ταηβ᾽αιίοη οὗ {πε [εν ]ϑἢ ἰανν Ἰπΐο ἃ οσεὶρ ἰαπρααρε ννᾶ5 
τεσ Ιθα ἃ5 σοῃίγαγνυ ἴο Πδίμγζα. 

ἴῃ τηθὴν σσαυβ. [ἢ 1ἴη6 Μ9595. οἵ Ατὶβίβαβ ννεὲ γτεδα βἰΠΠΡῚῪ κατὰ πολλούς. ἘΠπι5ΘΌι5, Ποννανεσ, δά ἀ5 τρόπους, ννϊ ἢ 5 
τῃ6 15ΠΠοδίϊοη ἔου {Π6 ὑγαηβ]ίοη σίνεη ἀΡονα. 

45. γε πᾶβ, ἃ βρεοῖδὶ σουγί {{Π|6, νν ΙΓ ἢ σαπης Ἰηΐο ρχγοιηϊηθησα ἴῃ {ΠῸ {της οὗ ΡίοΙ]επην Κ΄. (2ο5--182 Β.6.). [Ι{ Οσσυ 5 
ἰγθαπθητ]ν οἡ ἴπΠ6 ῬΑρυτὶ οὗ {15 ρετὶοά θὰ 15 ποῖ ἔοιιπα αἱ δῇ βδυ] θοῦ ἀδίθ, [που σ ϑίσαςκ {ΠῚ ΚΒ ̓ ξ την Πᾶνα οσουχτεα 
ἴῃ 50η16 οὗ [ῃς6 ἐσεζιαδ οἵ ἴπῈ6 Ῥαργσὶ οἵ Ρίοϊετιν Ν᾿ (222-2ος 8. 6.). ὅνε βεεῖῃ ἴο πᾶνε Πεῖα ἃποίῃεσ δηδοῆγοῃίβιη 
(Μαδαῆν, 2 ἑολεριαΐς Ζ)γγιαςίγ, Ρ. 161), [ΠουΡῊ 845 {π6 {{π|6 15 Δρρδύβηῖν ἀϑεα ἴῃ {πε Ο.ἿΤ. (1 Κίηρϑ, ἱν. 5) ἴοο πιυοῇ 
βίτε 55 πγιυβῖ ποῖ Ὀ6 ἰδ] προη 1Π15 ροϊηΐ. 

48. Τῆς ΠῚ δηά 5βἰχῖῃ παπηθ5 οὗ {ΠῸ ἐουσῃ {τρῈ ἀγα σίνεη ὈῪ ΕΡΙΡΒδηΐα5, ΠΟ ιι585 Ατὶβίθαβ ἴῃ Ηΐβ 226 ρθφι5. οἕ ῤογιά. 
ἃ5 Ζδομδιῖαβ δηα (Πα Κίαθ. ΡῬΥΟΡΑΡΙΥ {πὸ ΟΠΑΡτίαβ οἵ Ατὶβίεαβ 15 ἃ ςοσγιρίϊοη. 

5ο. ΕῸτ δρα (Χαβεῦ) ἘΡΙΡΠδηῖιβ τεα 5 (α]Ὲ, νυν] ἢ βαθπηξ ΟὈνίουβὶν ἴο ΡῈ σοττεοί. 
55. μαᾶ {πε ογᾶθσγ βθβϑῆ βρίνϑῃ: [Πε ἰοχί ἴ5 σοττυρί δἱ {Π15 ροϊηῖ. Ὑ1Τῆε Μ9595. τεδᾶ ἔτι γὰρ ἐπὶ τὰ τῆς οὔσης, οὐθὲν ἂν 

ἐσπάνιζε. ΤῊΪ5 15 αἰ υ]᾿ το ἰταηβαΐθ, ἐπΠουρ ἢ ἴξ τηὶρ ἢ ρεσπαρβ Ὀ6 τοπάθγεὰ "Ὁ Νοίῃίηρ νου] Πᾶνα θθθη ἰδοκίηρ ἔοσ ἴΠῈ 
Ρταβεηΐ [8 0]6 ᾿. [1 15 θείζεσ, ποννενεῖ, ἴο δοσερί Μεπαβ]ββομη 5 ὈΠ]ΠΠ]Παηΐ σοπ)εοΐατα ἃ ηα βυθδίϊξαίε ἐπιταγῆς ἔοτ ἐπὶ τὰ τῆς. 

56. Ρίοΐαγα {Π6 ΔΡΡθδγβϑῃοθ, εἰς τὸ συνιδεῖν πραγμάτων ἔμφασιν. ΤῊΪ5 πη 4150 πιθδῃ “ ΤῸ ἀδϑὶρῃ {Π6 ἀρρεδίδῃος 
οἱ οὈ]εοῖβ᾽᾿. ὙὍΠα ἱπίεγαβδι νῃϊο ἢ ῬΕΠΔάοΙρἢι5 ἴοοῖκ ἰπ τὶ ἀηα διοῃἰτεοΐασο 15. νν6}} αἰεβίβα. 

ἴῃ {Π6 βοσίρίιγεβ : {Π6 τείεγεησε 15 ἴο {Π6 ᾿πϑίγαοιοηβ αἰ ἄοννῃ ἴῃ Ἑχοάϊιβ, χχν. 23, 24. Τὴ ἰδοῃηῖοδὶ ἴθυτη ἴου 
ϑογίρίατε (ἡ γραφή) ἀοε5 ποῖ οσσυῦ Πεγα---ΠΟῸΡῊ ἰὰ ἰ5 Τουπα ἴῃ δὲ 155, 168. ὙΠ ρἤταβαβ υϑεὰ ἤεῖα δῖε ὅσα δ᾽ ἂν ἢ 
ἄγραφα, ... ὅσα δὲ διὰ γραπτῶν, 566 ποΐξ οῃ ὃ τόδ. 

57. 9η6 οὐδ Ὀγοδᾶ: {Πε86 νψογάβ ἅγὰ ποῖ ἴῃ {π6ὸ Μ|55. οὗ Ατ᾽βίβαβ θὰΐ ἀτὸ ἰοιπα ἴῃ [οβερῆμ5 ἀπὰ ἴῃ Εχοάι5 χχν, 23. 
Δ εῃαϊ!δηὰ {1} Κ5 τΠδὲ ΠΕ ῖγ Οηλϊβϑίοη Πατα ἰδ ΡΌΓΟΙΥ δος θηΐαὶ. 
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ΡῈ 5014 ροἹ]ά. ΔΜ ῃαΐ 1 πὴ ἀββογιθίηρ ννὰβ ποῖ [ῃϊῃ σο]ά αἱ ονεῖ ἀποΐποῦ [ουηάαίίοη, Ὀπξ τς νυ ΠοΪο 
58 βίγασξιγε ννὰ5 οἵ πηδϑϑῖνε σο]α ννε]ἀβα ἱορεῖῃεσ. Απά {πεν πηδάς ἃ Βογάογ οὗ ἃ μβαπα᾽5 Βγθδαίῃ τουπα 

Αοαυὶ 11. Απά ἴπεγὰ ννὰ5 ἃ ννγεδίῃ οὐ ννανε- νους, επστανεά ἰη ὑο] θοῦ ἴῃ πῃ ς ἔογπῃ οὗ ΤΌΡΕ65 πηϑίνε]]οιιϑν 
59 ΨΓΟΠΡΉΪ οἡ ἰ15 [τες 51465. ΓῸΣ ΤῈ ννᾶ5 {π]ηριαν ἴῃ 5ΠπΠαρα δηα τῆς βίγ]6 οἵ {πε ννοῦῖκ ννὰβ Ἄεχδοίϊν 

1Π6 ϑαπηβ οὔ βεαοῇ οἱ {πε δά, 580 1Πδὲ ννῃ!ὶσμονεσ 546 {πεν πὑνετα τυγηςα, {πεν Ρταδεηίθα τς ϑατης 
ΔΡΡδαίαηςα. ΤΟ Γ πε ἴννο 5:465 ὑπ οῦ {ῃς Βοτάδι, [ΠῈ οπθ ννῃϊο ἢ βΒορεά ἄονηῃ ἴο {πε ἴ40]6 ννὰβ ἃ νεῦν 

80 Ῥεδιτ[α] ρίεςε οἵ ψγουκκ, θα [τ ννὰ5 ἴΠς οὐξεν 5146 ψνῃϊοἢ αἰιγαοίθα [ῃ6 σαζο οἵ [ῃς βρεοϊαϊογ [. Νονν ἴῃς 
ὈΡΡΕΓ εἄρε οὔ {πε ἴννο 5465, θείηρ εἱεναίεα, ννὰβ βῆδιρ 5ίποθβ, 45 ννὲ ἢᾶνε σαἱά, 2{ε γί: νγὰϑ 1ῃγεε-ϑιἀθά, 
Ἴ Ποπη ννῃδίενεγ ροϊπί οἵ νίενν οηῈ Δρρυοδοῃεά [{{- Απά {Πεῖε ννεῖε ἰαγοῦϑ οὔ ργθοίοιιβ βίοπεϑ οἡ ἴΐ ἴῃ ἴῃς 
τηϊαβι οἵ {ΠῈ Ἐπ] θΟββεα οογα- νους, αηα ΠῸν ἡνεγα ἱπίθγννονεη υν] ἢ οπς Δποῖπου ΌῪ ἀπ ἱπἰπηϊζα Ὁ ]6 αγεϊϑεῖς 

ὅτι ἄενίςβ. Εογ (ῃς 5αῖκε οἵ βεουγν παν ννεσα 41] χε ὃν σοϊάξῃ πεεαϊθς νυν ῃῖς ἢ υνοτα ἰηϑοσίθα ἰπ Ρετγίοτα- 
62 ἰίοῃϑ 7η) 216 σίοηθς. ΑἹ ΠΕ 5465 πεν ναῖε οἰαπιρεά ἱορείῃεν Ὀν ἰαϑιεπίηρϑ ἴο ΠΟΙ {Ππεὸπὶ ἥγπι. Οἡ τῆς 

Ρατί οὔ [πε Βογάεγ γοιηα {πε [4 0]6 ὑν ἢ] ἢ 5] πίε ἀρυγαγὰϑ5 δηα πιεῖ [Πς ον 65, ποῖα τνᾶϑ5 ὑνγόπρηξ ἃ ραϊίογη 
οἵ Ἐρ 95 ἴῃ ῬΎξοίου5 βέοῃςβ, 6] θογαΐεὶν οπργανεαὐ ὈῪ ἃ σοπεϊπιιουϑ ρίεος οἵ Πυξεά τε] τε ἔοννοσῖκ, οἱ βοὶν 

63 οοηῃπεοίεά ἰορείπει τουηα [Π6 ΨΠΟ]Ὲ ἴα 016. Απά ππηάδγ {Ππ6 βἴομαβ ὑνῃϊ ἢ Παα θέε αὐγαηρσεά ἴο τερτο- 
βεηΐ ερϑϑ5 {Π6 ἀγ(15ῖ5 πιδάα ἃ ογοννῃ σοηίδίη!ηρ 411 ἰκἰπ45 οἵ ἐγ 5, Πανίηρ δὲ [15 Ἰορ οἰ ιϑίοιβ οὗ σταρεβ 
ἈΠ ΕΔΥ5. Οἵ σογη, ἀδίοβ ἰθὺ πὰ Ἄρρ]θβ, ἀπ ροπιεργαηδίεβ δῃά τῆς {Πκ6, σοπβρί σιν ἀὐγαησθά. 
ἼΠΕ56 ἔπι 5 ννεγα ὑντουρῆΐ οὐ οἵ ρῥγδοίοιιβ βίοηθϑ, οἵ {πῸὶ βαπιθ σοΐου ἃ5 {6 {τυἰ5 ἘΠΟπηβεῖνες ἀπά 

64 πον ἰαϑίθηθα {Πδπηὶ εάρενναγϑβ γοιπα 41] {πε 5465 οἵ ἐῃς ἴδ ]ς. νυ ἃ θαπά οἵ σοϊά. Απά δἴζεγ ἴῃς 
ογόννη Γ᾽ γγη1έ μα Ῥθθη ραξ οῃ, ρηαογηεαί {Παύα ννὰ5. ᾿ἰηϑαγίθα Δ ΠοΐΠοΥ ραϊίεγη οὗ εσοϑ 2η φ7γέείοιις 
σίοιος, Δ οἴπεν Πυξηρ ἀηα ἐπ θοββαα ννούκ, ἐΠδὲ θοίῃ οἰ άθβ οἵ {πε 14 0]6 τηϊσμξ θὲ τιιϑε4, δοςογάϊησ 
ἴο [ἴῃ6 ν Ίβμ65 οἵ 1πΠῸ6ὶ οννῃεῖβ δηα ἴου {Π15 γτεάϑοη [ῃς ννανθτννουῦῖς απ {πε Ῥοιάει ννεῖε δἊχίεπαςή 

65 ἄονῃ ἴο {πε ίδβεΐ οἵ {πε ἴδῦ]ε. Τῇῆαν πιδάς δπὰ ἰδϑίεπεα ππάδὺ {πῸὸὶ νΠοΪα νυνὶ τ οὐ {πε [0 ]ς 
ἃ πηαϑϑῖνε ρἷαίε ἴοιιν ἤΠηραιβ [Π1οκ, [πὲ {πε [δεῖ τηϊρῃς ε Ἰηϑεγίςα ἰηἴο 1{, ἀηα οαπιρεα ἔαϑ ντῇ 
ΠΟ ἢ-ΡΙη5. ννῃ]οἢ Πιϊεα ἰπίο βοοϊκεῖβ ἀπά {ΠῸ θογάθγ, 50 ἐπαὲ ὑνῃϊο ἢ νοι δ4α οἵ τῆς ἰδ ]6ε ρεορὶε 
Ρτείεγγεα, πισμὲ θὲ τε. Ὅῇῃιι5 1 Ῥεοαπηθ τηδη]}651]ν οἶθαῦ {παξ [Π6 νοῦ νναβ ἱπίεηα θα ἴο θὲ π5εή 

τηδββῖνα βοἹ ννε] δα ἰορ εῖμοσ: [1{. [Π6 ρ]αῖε οἵ θβαΐβη πεία] ννὰβ αἰϊδοῃθα ἴο ἴ{. 
58. ὙΠπον πιαᾶς ἃ θογᾶθσγ. Τῆα ἀδϑογιρίϊοη οἵ {ΠῸ 8 0]6 15. δὴ δα θογαίϊοη οἵ ἴῃς ἀδΐἴα ἴῃ Εχοά. χχν. 23: “ὙΠοι 5Πα]ς 

τηΔ Κα ἃ ἴδ ]6 οὗ δεαςοῖα ννοοα : ἵνγο οι 115 5Π4}1] θ6 {πῸ Ἰεηρὶῃ {ποτθοῦ, δα ἃ σαθι [ῃ6 Ὀγεδάςῃ {πεγεοῦ, ἀηα ἃ σθὶῖ δηὰ 
ἃ Παὶῇ τῃ6 πεῖρῃς ἐπεγεού. Απά τῃοι 5Π4}} ονευδν ἰξ νν ἢ ρατε ρο]α πα πηᾶῖκα ἱπογεῖο ἃ σσοννη οἱ βο]ά στοιηά δθοιξ. 
Απάτμοιυ 5Π4]}} τλαα ἃ θογάθυ οὗ δὴ παπάργθδάϊςῃ τουπηα ἀθοιΐ ἀηα ἔποιι 514} πα κα ἃ βο] θη ογοινῃ ἴο {πε θοσάθυ {πεσεοῦ 
τουπά δρουτ. [Ιἢ [Π6 ΓΧΧ ἃ5 ἴῃ Αὐϊβίθαβ ἴΠεσα 15. 0 τηθηΐίοη οὗ ἴῃς ἑουηάδιϊοη οἵ δοαςοῖα ᾿νοοά. ὙὴΘ ΠῃΟ]6 14]6 15 
ἴο ὈῈ πιδ46 χρυσῆν χρυσίου καθαροῦ. ΤΠΕ π86 οὔ Πα ΓΧΧ ρἤγαβε στρεπτὰ κυμάτια 15 4150 5:5 }Ὲ1ΠοΔηΐῖ. ΕἼΓΠΕΓ να ἤᾶνα δὴ 
ΔΗΔΟΙτοηἶβη). ὍΠ6 [40]6 15 Ξιρροβεά ἴο θὲ τηδάβ δοςογάϊηρ ἴο [Π6 βρβοϊοδιίίοηϑβ οἵ ἴῃς ΧΧ ταχί ψἘΙΟἢ αἰ ποῖ ἃ5 γεῖ 
Ἔχῖϑί. ΟΥἹ εἶβε ἴΠ6 ΓΧΧ ττγαηϑδιίοη ννὰ5 ᾿ηΠπθ ποθ ὈΥ {π6 [4016 οἵ ΡΗΙΠΔάδΙρη 5, ἀπ της ἀἸβδσγεηοεβ θεΐννεεη 1ἴ δηά 
{[η6 Ηερτεν ναῖε ᾿ηἰγοάιοδα ἴο Ὀτηρ {Π6 πονν [4016 πηοσα ἱπίο δοςογά ψ]ἢ ϑοτγρίαγα. ! 

ΎΠετΓα ἰ5 σσηϑίάθγα]ς ἀἸβΠ ου]γ ἢ τασαγὰ τὸ [Πς εχδοῖ βἰσηϊῆσδηςε οὗ {πῸ ννογά γαηϑίαϊεά θογάθσ (ἼἹ, στεφάνη, 
κυμάτια στρεπτά). ΑΝ ἀηὰ ΚΕΝ τεπάεγ Ὀγ “ ογοννη᾿᾽, ΚΝ τη. ὈῪ “τὶ πΊ ΟΥ̓ τηου] Ἰησ. ὙΠ ρἤγαβα κυμάτια στρεπτά Ξιβρεϑίβ 
ἃ Π4 516 πηου]ά!]ηΡ---4η4 [15 15 1Π6 ᾿πτογργαίδιοη νμΙ ἢ Ατίβίθαβ ραΐϊβ ἀροη 1 ; (50 450 [Ὁβερῇμ5, τὸ ἔδαφος ἔλικος, ἃ 5ΡΙΓΔ]). 
Οπ [πὸ οἵπαῦ μπαπά “{Πε βαπὴηε ρῆγαϑ6 15 πι5εα ἴῃ δυο ϊτεοίατα ἴο ἀδηοία δη οραα πιο] ΠἸηρ, ΘΠ ἃ [Π]5 15 σου! η]ν {Π6 πδίαγο 
οὗ {πῈ ογπαπηθηΐ οα ἴΠ6 180 ]6 οὗ {πε Αὐςῃ οὗ Τιϊα5. [ἢ Δὴγ οᾶβ6 θοίἢ της 5465 δη4 1Π6 δῃηάϑβ οἵ ἴΠπ6 πγαββῖνε ἴορ ὙΜΕΤΟ 
βδρδγδίεὶν ἀδοογαίεα ὈΥ ἃ 530]14 βροϊα τπου!!ηρ ΜΠ ΪΟἢ σανα {Π6πὶ ἴΠ6 ἀρρεάγδηςβ οὗἉ ἔοι ΡΆΠ6]5 σι ηΚ ἰηΐο {πε τ ]ε᾿, 
2.8 {4 ιν. 663. [ ᾿ 

ταδί οἵ νναναννοῦῖς : {ΠῸ πιεδηϊησ οἵ [15 ρῆταβε, δηᾶ ἱπάξδεά οὗ 1πΠ6 ψΟ]6 ϑβεηΐξηςε, 15. νεῖν ἀυρίους. 
ΤΠΔΟΚΕγΑΥ ἰγϑηβίαϊας “ὙΠΟΥ τηδάε... ἰἴ5 ἰΙεάρεβ οὗ ἐνιϑίεα ννοῦκ Ὀὰϊ βιιββεϑίβ ὑπαὶ [Π6 Ρῆγαβε πᾶν πηθᾶῃ “Ἰΐ5 
ΠΟΙ] Δ] ΠΡ 5 (ΟΥ̓ ΓἹΠΠ15) νΕΓῈ Πη846 50 8ἃ5 ἴο τενοῖνε᾽. ᾿ 

50. 1ὰ νναβ ἰγίδηραατ, ἢν γὰρ τριγωνία. «ΤῊΪ5 σαηποί ταίεγ ἴο ἴπῸ 140]6, ψνῃ] ἢ Πα ἔουγ ἰερϑ ἀπα πιαβδὲ πᾶνε θθ6 6 

ΟὈΪΟΩΡ ἴῃ 5ῆδρε. [1 (Πε ἰεχὶ 5. οούγεοῖ, ἰξ πγαϑί τθίθυ ἴο {π6 θοσγάευ. ΤΠΔΟΚοΥαΥ ϑυρρεβίβ {πΠαὶ να οὐδ ἴο (ο]]οιν 

7οβερμιβ ἴῃ τεδάϊηρσ τρίγωνα ἀηα {τΔη5]Αῖ6 "πε Ἰεάρεϑ εα {ΠῚ Δ ΠΡΊΠΑΥ ἴῃ 5Παρο᾽. ! Ξ ' 
ὙΜΗΪομανοσ βἰάς ἐπὲν ψεσγα ξπγηεά : {πε πηθδηΐηρ 15 νΕΥΥ ΟΌβοιγο. ὙΠῸ ᾿νοτα5 μϊσῃΐ θῈ {γδηβ]αίθα “το ἘΠ ἢ- 

Ἔνεὺ 546 ἃ πηδη τπγηθα ΕἸ ΠΊ56 1, {πῈ σάπια ἀρρεάδηςα πιεὶ ἢἷ5 εγεβ᾽ (ν δῃη απ 4). 
ΟΥ {πε ἔννο βἰάεςξ, ὅς. Ὑῇῆε τεχί οἵ 1ῃ15 βϑεηΐεποα 15 50 σουτιρί {Πᾶῖ ἰἴ5 ᾿πθδηϊηρ σδηποῖ Ὀ6Ὲ πηδάς οὐ. [1 ἢᾶνε 

[Ο]]ονγεα 1ῃ6 σοη]δοίαγα ὑνῃΪ ἢ βυϑεϊταξεβ κειμένω, ἴοΓ {ΠΕ κειμένου ΟΥ̓ κειμένης οἵ ἴπ6 Μ55. δ [Π6 σοπηπιεηςεπιθηΐ οὗ {6 

βϑηΐθηςθ. ὙΒδοίκοσαν ἱγαηϑαΐθϑ ᾿ ἀηα 116 της Ιεάρε τεϑίθα οἡ 16 θογάϑυ [Πδΐ δες οἵ ᾿ξ ΝΒ ἢ Βορθα τοννατὰ5 {8 

14 816 ννὰβ θθδυι 1 ννουκε ΔΙ Πουρ [Π6 5᾽46 ἡν ἢ οι βΙορθά ουζιναγ5 [4]0η6] παθὶ {πῈ εγε οὐ {Π6 βρθοίαϊογ ᾽.᾿ Νεπαϊδηὰ 

τοηάθιβ “δ μτομα θεῖ αἷἰε παςοὴ ἄδπὶ Τίβεμε ρεγισῃίειε ϑεῖτα ἀογ δὰ ἤθη Ἀδηά Δα Πεβθπάςξῃ [[μεἰϑί6] ἴἢτε βεῃδηςε 

Ατθοεῖς ἀθπὶ ΑΠΡΙΙοκ επίζορ, θοΐ βίοι ἄϊα ἄυββεγε θεία ἀθη Β]Ἰοίζεη 465 Βεβοπαθευβ ἀατ᾽. ᾿ ( , 

62. εἰ θογαΐεὶν βηρζανθᾶ: [Π6 ἰεχί ἐκτύπωσιν ἔχουσα προσοχῆς 15 ΠΟΥΓαρΡῚ Πα νγ)ὲ σ4 ΟὨΪΥ ΠΟΠ]ΕΟαΓΕ 115 ἸΠΡ Σ ΠΕ 

63. ὙΠεβα ἔγαϊξβ σαγα υγουρῃΐ, [τ “ὙΠΕΥ νουκβα {Π6 βίοπθϑ Μη Ϊοἢ Π84 τΠ6 ΘΟ]ΟῸΓ οὗ βδοὴ βρεςῖ8β οὗ [Π6 δίογεδβαδὶ 

{τ15 ἴο ΤΟ 56 Π10]6 {Πο056 {τυ ᾿. ; 
ὙΠ ἃ Ραπᾶ οὗἉ ρο], οἵ “ {πεν διίαοπεα {Πθη] το {πε σο]α 81}} τουπα ἴῃς τά ]6 (Τ ΒΔ ΚουΆγ). ἃ ἐπ ἐν πεῖν 

64. ἀςεοοτάϊηρ; ἴο ἐπε νυῖβμεβ. νγὲ τησϑί (ο]]ονν νεπα]απα δηὰ τϑδὰ αἱρῶνται ἔοΥ αἴρωνται Πετα δηᾶ ἴῃ {πε ἐΟ]]Ονν]η 

ΒΕοςοῇ. 

{Π6 ανε ψοσκ, ἄς. ὙΠδοκεύαν ἱγαηβϑίαίθβ [15 βδεηίθησα ἡ ἢ 5ῈΟἢ ΒΥΠΊΓΠΛΕΙΓΥ τΠαὶ τΠ6 Ἰεάρεϑ δηά (ῃς Ὀόσγάευ 

Τοαρρθαγεά οἡ {Π6 5146 πϑαζϑϑί ἴῃς ἔξει. Ξ 
ΕἹ Τἤυβ ἰΐ θεσαπια, ἄς. Τῆς πιοαηΐηρ οἵ {πε ατεεκ ἰ5 ΟΌΒΟυΓΕ. ὙΠΔΟΚΕΓΑΥ τεπάθυϑ " ΤῊΪΚ ππείδ] ρ]αῖα ννὰβ ν]510} 6 

οἡ ἴῃε βυγίαςε δ5 ἴῃ6 ννουκ ννὰβ5 οοῃϑβίσγιιοι θα 50 85 ἴο θὲ τενθυύβι 816. 
ΙΟῚ 



ΤΠΕῚ ΤΟ ΤΙΕΕ ΟΕ ΔΈΤΙΒΤ ΑΙ 66:92 

66 εἴτ ποῦ νὰν. Οη {πε 80 ]6 [56 1{ {πὸν εηρτανεά ἃ " πιαθαπάογ᾽, Πανίηρ Ριδοίοιιβ5 βδίοπθϑ βίαπα!ηρ οὐ ἴῃ 
{πες πη α]ε οἵ ἰΐ, γα θῖεβ ἀπ ἐπηεγα 8 ἀπ δἃη ΟΠΥΧ ἴοο δηὰ τηδην οἴπεῦ Κἰπαά5. οὗ βίοῃεβ νυ! Ἔχοαὶ 

07 ἴῃ θοδιῖν. ΑἈΑπά ποχί ἴο {πε “ πιαθαπάογ {πεῦα ννὰβ5 ραςεά ἃ ννοπάθυπι! ρίεςς οἵ παίννουϊς, νυν] ἢ τηδάς 
τῆς ςεπίτε οἵ {πΠῸ 406 ἀρρϑαῦ {πὸ ἃ γποιηθοϊ ἃ ἴῃ 5Πηαρε, δηα οἡ [ἴ ἃ ογγϑβίαὶ δηα διῃηθεί, 45 1ἴ 15 σδ θά, 

08 Παά Ὀδεη ντοιρῃς, ννΠο ἢ ργοάποβα πη ἱποοιηραύαθ]α ἱπηργαεβϑϑίοη οα {πε Ῥεμοϊθτβ. ὙΠαν πηδάς {πε 
[δει 97 2λε Ἰαδίο νυ μδαα5 Π|κῸ 1165, 580 {πὲ πεν βεεπηβα ἴο θ6 {πΠ|κε 1165 θεπάϊηρ ἄοννη Ὀεπεδίῃ {ΠῸ 

ὁ ἴ4]6, ἀπά {πε ραγίβ νυ ἢ ννογα νΊ 5106 τεργεβεηίεα ἰδανεβ ννῃ]οἢ σϊοοά πριρης. ὍΤΠα Ἀδ515 οἵ {πε ἴοοί 
ἡ {π6 στοιηα οοηϑίβιςα οὗ ἃ τὰρν πα πγεαβιγεα ἃ Παηα᾽ 5 Ὀγεδατῃ ἀζσλ 4]1 τουη. [Ι{ Παά ἐπε 
ἀΡΡδαζαποε οὗ ἃ 5Π06 δηά ννδβ εἰσῃξ ἤηρσοῖβ Ὀγοδά. ἴϊροῃ 1 ἴῃς ννῆοϊες ὄεχραηβε οὗ {ῃε ἰοοΐ γαϑβίεά. 

Ἴο Απά {τπδὸν πηδάς 2.6 γ2οοΐ αῤῥεαγ {δε ἵνν στονῖησ ουξ οἵ {Π6 βἴοπε, ἱπίειννονεη νν]ἢ ἀκαηΐῃιβ ἀπά 
ΒΕΓΓΟΌΠαΘα νυν] ἃ νίπα νυ] σῇ αποίγοϊεα 10 νυ οἰ πϑίεγϑ οἵ σγαραβ, ΠΟ ἢ νογε υνογκΚαα ἴῃ βίομεϑ, ΠΡ ἴο 
1Πς ἴορ ογ 216 7)οοί. ΑἹ] {πε ἴουγ [εεΐ ννεγα πιδᾶβ ἴῃ {Π6 β8π|6 βίγ]β, απ δνεγν τ ΐηρ ννὰ5 νυγουρῃς δηά 
διε 50 5ΚῊ ]}}ν, ἀπ βοῇ γα πηαγκΚα]ε 511} αηα Κηονν]εᾶρε ἡνεῦα Ἐχρεπαδα πἀροη πηακίηρ 1 {ππιε ἴο 
ῃδίαγα, [πὶ ἤεη ἐπε δἱγ ννα5 ἔτεα ὈΚγ ἃ Ὀγεδίῃ οἵ ννἱπά, πιονεπιεηΐ ννὰ5 ἱπγραγίεα ἴο ἴῃς ἰδανεβ, δπά 

7ι δνουνἑῖηρσ ννὰ5 [ἀϑῃϊοποα ἴο σου ΓἜϑροπα ἢ [Π6 δοίΐπ4] γε! εν τυλτολ 11 γοῤγεσογίεα. Απαὰ {πεν πιαάς 
τῆς ἴορ οἵ {πε ἰ40]6 ἴῃ [ἢτεε ραγίβ {κὸ ἃ {ρίγοποη, δηα παν ννεῦε 50 πίε δηα ἀονείφ!!εα ἰορεΐμεῦ 
ὙΠ βρίροῖβ δίοησ {πΠ6 ψνΠο]Ὲ Ὀγεδατῃ οὗ ἴπεῈ ννοῦκ, Ππαΐ 1Π6 πηεείίηρ οἵ {πα Ἰοἱπίβ σοι] ποῖ θὲ βεεῃ 
οΥ ὄἜνεῇ ἀἰϊβοονογεά. - Τῆς {Π]ο Κη 655 οἵ {Π6 ἔα Ὁ]6 νναὰϑ ποῖ 1655 [ῃδηῃ ἢ] ἃ οαδιῖ, 50 {Παΐ 16 ψνῇο]Θ ννοσκ 

72 τυιβδέ Πᾶνε οοϑί πηην ἰα]εηΐ5. ΕῸΓ βίποθ {ΠῸ Κίηρ 614 ποΐ νυῖβἢ ἴο δα! ἴο [15 σἰῖζε 6 βεχρεηβά οη {πε 
αεΐαι]5 {Π6 βαπῆς ϑι1πΊ οἱ πιοῆαν νος ννοι]α ἤανε Ὀβεη τεαυϊγεα 1{ ἘΠ ἴ40]6 σου] ἤανε Ῥεεη οὗ 
Ιατροῦ αἰπηεηϑίοηβ. ἀπά ἐνεγυίῃίηρ ννὰ5 σοπηρ ες ἴῃ δοοογάδποα νυ Ἱἢ Πῖ5 ρ΄δη, ἴῃ ἃ πιοϑδέ οποία] 
Δηα ταπη τ Κα Ὁ]6 νναν, ννἸΠ [ηἰ πη Ὁ] Ὲ αὐτὶ απ ἃ ̓πσοιηραγδῦϊα Ὀεδαίνυ. 

73. ΟΥ̓[δε παϊχίπηρ θονν]β, πο ννεα νντοιρῇῃξ (1 σΟ] αν, ἀπα ἴγοπι {ΠῸ θάᾶ56 ἴο {πεῸ πη α]6 νεγα εηρτανεά 
ὙΠ σε] τε ννοσκ τη {ΠῸ ραζζεγη οἵ 8ς084165, αηα Ῥεΐννεεη {Π6 ϑοα]θ5. ρυθοίοιιβ βίοηξϑ ναῖε ᾿ηβαυεα ννΠ ἢ 

4 σιδαῖΐῖ αγίϑέϊς 5Κ11. ὙΠεη {Πεταὰ ννᾶ5 ἃ " πΠιαθαηάου ᾿ ἃ ΟΡ ἢ Πεῖρῃΐ, συ 115 βυγίαςα νγοιρῃΐζ οὐ οὗ 
ΡτΘοίοιιβ ϑίοῃαβ οἵ την οοΙοιΓβ, αἰϑρ αγνίησ στααΐ γι ϑίίς εἴοτγί πα θεαῖν. ἴὔροπ {Πϊ5 ἴπεγα ννὰ5 ἃ 
τηοϑβαΐίς, ννογκεά ἴῃ {πε ἰουτη οἵ ἃ γπογηριι5, πανίηρ ἃ πεί- Κα ἀρρεαίδηςσε απα τγαδοῃίηρ τρῃξ σρ ἴο {πε 

75 Ὀτίπη. [Ιῃ τῃε πη! α]6, 5π1|4}1 5016145 νυν! ἢ ἡνεῦα τηδάς οἵ αἰΠεγεηΐ ριξοίοιιβ ϑίομββ, ρ᾽αοθα αἰξεγηδίεϊν, 
δηα ναγγίηρ ἴῃ ΚΙπΠά, ποῖ [655 ἴπαῃ οι πηροῦβ Ὀγοδαά, ἐπ παποεα {πες Ρεδιίν οἵ {Ππεῖγ δβρρεαύϑησα Ὁ 
1Π6 ἴορ οἵ ἴῃς Ὀτῖπὶ Πατα ννὰβ δὴ ογπατιησεπί οὗ {1ΠΠ|65 1η Ὀ]ΟοπΊ, απ ἱπίεγίννηηρ᾽ οἰ πϑέεγβ οἵ σσαρεϑ νγεσα 

τό βηρτγάνεῃ 81] γοιιπ. πο ῇ {Πδη ννὰ5 ἔπ σοπδίσιοίίοη οὗ {π6Ὸ6 σοϊάξηῃ ον 5, ἀπα {πεν πε] πηοσε ἔμδη 
ἵν Ὸ ἢγκη5 εαοἢ. 78Πε 51]νεῦ θον"]5 Πδα ἃ σπιοοίἢ βυγίαςε, αη6] νεγα ννοπάθγ αν πῆς 45 1 {παν ννετα 
᾿πίε πα ες ἴον Ἰοοκίηρ- ]α5:65,50 {Παΐ Ἔνευυ πίη νν ΠΙ ἢ ννὰ5 Ὀγουσ ἢ ξ πϑαῦ ἴο ἘΠΕπΠὶ νν85 γτεῆεοίεα ὄνεη πλοῦ 

7] οἴδασιν 1Ππᾶη ἴῃ τπηΐγγοσβ. Βαΐ ἴἴ 15 ἱπηροϑϑίθ]ς ἴο ἀξβοῦῖρε ἴῃς τεα] ἱπηργαϑϑίοη νυν] σῇ μεβε τνοσκ5 οὗ 
ατί ργοάιπςοεα ἀροη {πε πιϊπα να {πᾶν ννεσα βπιϑῃεα. Ἐὸογ, θη {Π656 νεϑϑεῖὶβ Πα Ῥεεη ςοπηρ]εϊοά 
Δη4 ρῥ]αςεα 5146 Ὀγν 546, ἢγϑέ ἃ δ! νεῦ θον] δηα τπεη ἃ σοϊάξη, ἘΠεη δποίπεγ 5ινεσ, ἀπ ἤθη ἀποίποῦ 
Θοίάδη, {πε ἀρρεαίδηος πεν ργεβεπίεα 5 δἱτορείπει. ἱπα θβου θα ]8, ἀηα ἴποϑε πο σαπῆα ἴο 566 

78 1Πεπὴ νγεῖε ποῖ δϊε ἴο ξαι {πεπηβεῖνεβ ἔγοπὶ με ὈΥΠ|ΙΔπηὶ βἰσμέ δπα επίταποίησ βρεοΐοϊθ. ὙΠαε 
πη ρ τ ϑϑίοηβ ργοάποεα ὃζ {πε βρεοΐδοϊα ννεσγα ναγίουϑβ ἴῃ Κη. νΏεη τηςη Ἰοοϊκεα δ {πὸ σοϊάξη νϑβ55ε15, 
8Δη6 {ΠΕ ῚΓ πηϊη45 πηδάς ἃ σοπΊρίοΐε δανεν οἵ θοῇ ἀείδ1] οἵ ννουϊκ ΠΠ Δ Π5Π1Ρ, {ΠΕῚΓ 501115 νναγα {γε ἃ τυ ἢ 
ννοηάθσ. Αραΐίῃ θη ἃ πιᾷῃ νν]ϑῃεα ἴο αἴγεςί ἢϊ5 σαΖε ἴο {Π6 νεῖ νε 5565, 45 ἴεν βίοοά Ὀείοσγα ΠἰπΠΊ, 
ἐνουντῃῖηρ βεεπηεά ἴο ἤδϑβῃ ἢ ΠΙρμΐ τουπα ἀθοιέ [Π6 ρίασα ννῆεγε ἢ6 ννὰ5 βίαπαϊίηρ, απα αἴογαεξα ἃ 
51Π] στεαΐεγ ἀεἰρμί ἴο {πε οπ]οοκειβ. ὅ0 {παΐ 1ἴ 15. γθαὶν ἱτηροβϑίθ]ς ἴο ἀεβογίθε {πε ατίϊϑεῖς θεδυΐν 
οἵ {πε ννοικϑ. 

9. ΠΕ ροϊάξῃ νία]5. ἴμεν εηργανεα ἴῃ (ῃς σεηΐγε ἢ νίηε ψγεδίῃθ. Απα δδουΐ {πε τἰπὶβ {παν 
νον ἃ νγθδίῃ οἵ ἵνν πα πηντί]α απα οἷϊνα ἴῃ γα εἴ νοσκ ἀπα ἰπϑουτεα ριεοῖου 5 βίομεϑβ ἴῃ 1. ὍῇΠαε οἴπεῦ 
Ρατίβ οἵ {πε τϑ] ἰοῦ ννοσκ ἴμεν νγουρῃς ἴῃ αἰ εγεπε ραϊξεγηβ, βίπσε πεν πηδάς ἴΕ ἃ ροϊπὲ οἵ ποποι ἴο 

80 Ποπηρ δῖε ἐνεγυν τ ῃϊηρ ἴῃ ἃ ννὰν Μουτῃν οὗ {πε πηα]εϑίν οὗ {πΠῸὶ Κίηρ. [Ι͂π «ἃ ψοζά ἰξ πηὰν θὲ βαϊὰ {παΐ 
ΠοΙΓΠΕγ ἴῃ [Πς Κίπρ᾽ 5 γεαϑιγν ΠΟΥ ἰπ Δην οἴ Ποι,, ννεῖα ἔπεσα δὴν ννουκ5 νν ΠΙ ἢ βαλια]]6 ἃ τῃ 656 ἴῃ σοϑί Π655 
ΟΥ̓ ἴῃ ἀγ βέϊς 5111. Ἐοτίπε Κίηρ βϑρεπίὶ πὸ {ππ1|Ὶ6 βουρθμξς ἀροη {πεπὶ, ἴον ἢς Ἰονεά το σαίῃ σίογν ἴογ {ΠῸ 

81. ΘΧΟΘΙΙεησα οἵ 15 αἰφεζοησ. ΕῸγ οἰϊεπίίπηιθϑ μῈ νου] περ]εςΐ ἢ15 οἤοίΑ] Ὀιιδίπδϑϑ, απ βρεμα ἢϊ5 {{π|6 
ὙΠ {πε ἀγιϊβίβ ἴῃ ἢϊ5 δηχίειν τπαΐ {πεν 5ῃου]α σοπιρὶεῖας ἐνουντῃΐηρ ἴῃ ἃ τηδηπεῖ νογίῃν οἵ {πῈ ρίαςα 
ἴο ΝΟ ἢ {πε σ 5 ννετε ἴο ΡῈ βεηΐῖ. 80 δνεγυνιῃίηρ ννὰ5 οαγγίθα οὐδ οὴ ἃ φσιδηα βοϑῖβ, ἰῃ ἃ τηδπηεῖ 

8.2 ᾿νοσίῃν οἵ {πε Κίηρ γνῆο 5θηῖ {ῃς οἱ ἀπά οἵ {πε Πίρ ἢ ργίθϑε ννῆο ννὰϑ {ΠπῸ6 γα] οὗ της ἰἸαμά. ὙΠετγα ννὰ5 
ΠΟ 5[1ηΐ οἵ ργεοίοιβ εἴοποϑ, ἴου ποῖ ἰε55 ἴΠδη ἔνε ἱποιιϑαπα ννοῦα τἰιϑεα δηα {πον ννεῖα 411 οἵ ἰαίρε 51Ζε. 

69. 1π6 ΠοΙ6 βχρβῆβε οἵ {πε ἔοοῦ, [1ἰ. π᾿ ΠΟΪῈ ρῥ]αΐε οὗ τς ἔοοι᾿. ὙΠδοκεῖαν τα πάθυβ “προη {Πἰ5 ταϑίθα {ΠῈ 
γνΠΟΪῈ Ρ]αῖαε ᾿ηῖο ννῃϊοἢ {μ6 Ιδρ ννὰ5 ἰηϑβεγιεα ", 

γι. διε απᾶ ἀονείεαιϊεά, 11. “Ῥείησ διε τορϑῖμαῦ ὈγΥ ἀονο- 1] }1ὴρ ννΠ] ἢ ννὰ5. βεσυγοα ὈΥ ρα 55 ἴπ ἴΠ6 {Π| Κη 655 οὗ 
16 ϑίσασίαγο (Τ ΒΔ οΚεεαν). 

74. νυ 115 συτγίασα : ννῈ πιιδί τοδα Ποῦ νυ ΔΝ πα ]απμα ἐν ἱπεροχῇ ἴοτ ἐνυπῆρχε. 
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ΤἼε πιοϑί Ἔχοαρίϊοηδὶ γί ϑζς 5111] ννὰ8 ει ρου εά, 50 {παΐ ἐπε οοϑί οἵ {πε βἔοποβ δπὰ {86 ννογ Κα Δ 5} 1Ρ 
ννᾶ5 ἤνε {{πΠ|65 ἃ5 πηι Οἢ 45 {Παΐ οἵ ἴῃς ροϊά. 

8ὃ3 [Πᾶνε ρίνεη γοιι 115 ἀεβογί ρίίοη οἵ [ες ργεβδεηίβ θθοδιβα 1 ἐπουρ ἢ ἴῈ νναβ παοαβϑαῦν. 7Τῇῃε ποχί 
Ροϊπί ἴῃ ἴπΠ6 πδιγαῖίνε 15. δὴ δοσοιηΐ οἵ οἵιγ Ἰοιτπον ἴο ΕἸεδαζαι, θας 1 νν}}} ἢτϑὶ οὗ αἷ] σίνε γοῖ ἃ 
ἀεβογρίίοη οἵ {Π6 ψνμοΪ]ε σοιιηΐγν. ΔΠδη ψνε αὐιίνεα ἴῃ ἐπ δ πᾶ οὗἩ ἐπε 1δννβ ννὲ δαψ {πὸ οἰΐν διτπαϊεὰ 

84 ἰη ἴῃε πη! 44]6 οἵ ῃε8 ννῇοϊε οἵ [πάδϑ οἡ {πΠε ἴορ οἵ ἃ πιοιιπίαίη οἵ οοῃϑίδγαθ]ε αἰτεπάθ. Οὐ 1 δαπηπξ 
1ῃ6 τεπηρ]ς μαά Ῥεξὴ Ῥι111 ἴῃ 41] 115 βδρ!απάουγ [ΤῈ ννὰϑ5 βιιγγουπαάθα ὃν [ῆγεα νν}15 τῆογα ἔπη ϑενεηΐν 
οὐδ 15 ΠΙΡῊ δηα ἴπῃ ἰεπρίῃ δηα Ὀγεδαςῃ σοιτεβροπαϊηρ ἴο {πε σἰγιςξιτε οὐ {πε εαϊῆςε. ΑἹ] τἢς ὈυμΠάτϊηρϑ5 

85 γε 6 σπδγδοίεγιβεα ὈῪ ἃ πιαρηϊβοθησα Δη4 σοβι]η655. αυε ππρτεσοάεηϊε. [1 ννα5 ορνίοιιβ ἐπαξ πὸ 
ΕΧΡεηβ86 Πα Ρεξη βραγϑά οἡ {πε ἄοοῦ δηὰ [ἢς [ᾳϑίεηΐηρϑ, νυ ΐῖοἢ σοπποοίθα ἰς νυ ἢ {πὸ ἀοοτ-Ροβίβ, δῃηά 

86 {ΠῈ 5141] οἵ {Π6 1Ἰπΐ6]. ΤῊε ϑβίγν]ε οἵ {πε συγίαίη ἴοο νναὰβ8 ἐπογοιρηϊν ἴῃ ΡΓοροτίίοη ἴο {ῃαΐ οἵ ἴῃς 
εηΐγαηοθ. [15 τς οὐνηρ᾽ ἴο {π6 ἀγαιρῃξ οὗ νυἱῃᾷ ννὰβ ἴῃ ρεγρείμπαὶ τηοίΐοη, απα 85 15 πιοίίοῃ ννᾶβ 
ςοπηπηπηϊςαίεα ἔτοπῃ πε Ὀοϊζοπ δηα 1Πς οσυτίαίη Ὀυ]ραά οἷ ἴο [15 Πρ ῃεβί εχίθηΐ, [ δῆογάςεα ἃ ρ]εαβαηί 

87 βρεοΐδοϊε ἔγοπὴ νν 1 ἢ ἃ τηδη σου] 5οδύσαὶν ἴθαγ ὨἰπΊ56 1 ἀνναν. ὍΤΠα οοποίσιοίίοη οἵ {Π6 αἰΐαι νναβ ἱπ 
Καθρίηρ ν γ [Πς ΡΪαος [1561 δἀπα ἢ της θαγηΐ οἴεγίηρϑ νυ ἢ ννεῦα οοπϑιπιθά Ὀγ ἔτεα ἀροη ἰξ, ἀπά 
1Π6 ἀρριόοδοῦ ἴο 1 ννὰ8 οῃ ἃ 51Π|1181 βοαΐβ..- ὙΠεια ννᾶ5 ἃ σγαΐμαϊ 5ορε ὑρ ἴο ἰΐ, σοηνεηίθπεν ἀτγαηροα 
ἴον {πε ρᾷγροβε οἵ ἄβοεπον, δηά 1Π6 τηϊηἰϑζοτίηρ᾽ ρυαϑίβ νεα γοθεα ἴῃ ᾿ἰπεῆ σαγπηθηΐβ, ἄοννη ἴο {ΠΕῚγ 

88 ΔηΚ16ε5. Τῆς Τεγηρὶς [αοα5 {πε εαϑέ δηά 115 Ῥβοὶς 15 ονναγά τῆς ννεϑί. ὙΠε ψΠοΪε οἵ {πε ἤοοτγ 15 ρανεά 
ὙΠ σίοηθ5 δηα 5]ορθβ ἄοννη ἴο ἴῃς δρροϊπίε ρ]αςεβ, [πδΐ νναΐει την θὲ σοηνενεά ἴο νγα5} ανγαν {ΠῈ 

89 Ὀ]οΟα [τῸΠῚ {Π6 5δοιῆςε5, ἰου πιδην ἱποιιβαηα Ὀεαϑίβ αι βδογῆσεα [Πεγὰ οἡ {πε [δαϑὲ ἄανϑ. Απα ἔπεῖα [5 
δῇ ἱπε Χ Πα τιΒΈ 1016 ΘῈ ΡΡΙΥ οἵ νναΐει,, θεοδιβε δὴ δρυηάαπέ παΐαγα] 5ργίηρ σΊ5Π65 ΠΡ ΠῸπῚ νΠ ΐη {πε τε πιρὶε 
ατεα. ὙΠεγα ἀγα πηούεον ει ϑνοηάθγῇι! δηα [πΠ6βογί θα ΕΪ6 οἰδέεγηβ ππάδγργοιηά, 45 {πεν ροϊηίεά ουΐ ἴο 
τη6, δ ἃ αἰβίδηςε οἵ ἥνε [αγ]οηρ5 411] γουπα ῃς 5116 οἵ {πε τε πηρ]6, απ βδοῦ οὗ {πε πὶ 85 σοιπι1655 ρίρ 65 

90 50 {Παΐ {πε αἰ εγεηΐ βίγεαπηβ σοηνεῖρε ἰορσεῖμεσ. Απά 4]] {πΠε86 ννεγε ᾳϑίοπεά ψ τ 1εδα αἱ {πε Ὀοίζοπι 
Δηα αἱ 1ῃς δἰάννα 8, ἀηἃ ονεσ {ΠῈπῈ ἃ σίεαΐ αιδηϊν οἵ ρ᾽αβίογ μα Ῥεεη ϑριεδά, δῃηἋ Ἔνεῦν ρατχί 
οὔ [ΠῸ νοῦκ πα Ῥεεη πηοβί σοαγαίι]ν σατγεα οὐ. ὙΠΕεῖα ἃΥα πΠΔ ΠΥ ορεπίηρϑ ἴου τναΐεῦ δ {ῃς θϑϑε οὔ 
Ἴε αἰΐαγ νυ σῇ ἀγα ἰην]βι 16 ἴο 411] εχοερί ἴο {ποϑε νγῆο δἵε εηρσαρβά 1η {Π6 πηϊηϊβϑίγαίοη, 50 {Πδξ 41} 
{πε Ὀ]οοά οἵ {πε ϑδουιῆςαβ ννῃ]οἢ 15 σο]] οί εα ἴῃ στεαῖ απ η {165 15 νναϑῃ αὶ ἀννᾶν ἴῃ τῃς ἐννιη ΚΙ σ᾽ οὗ δα 

91 εγε. 0 15 τν ορίηίοη ἢ τερατγα ἴο {πε οΠαγαςοῖεγ οἵ {ΠῈ γεϑεύνοῖγβ δηα 1 νν1}] πον σον γι πον, 
[1 ναὰ5 οοηῆτγηβεα. ὙΠεν ἰδ τη πιούα ἤδη ἴοι Πυγ]οηρδ ουΐϑίάς {Πς οἷν δῃὰ Ῥαάε πὲ ρεεῦ ἄοννηῃ 
ἰονναγά5 ἃ σφδαυΐφίη βροΐ δηὰ ἰ᾿ἰϑδίεῃ ἴο {πε ποίβε ἰπΐ ννὰ5 πιά. Ὁγ ἴθ τηβξείίηρ οἵ {Π86 νναΐείϑβ, 50 {παῖ 
{πε στεδΐ 51Ζε οἵ {Π6 γεβεύνοίτθ θεσαπΊα πηδηϊδϑε ἴο ΠΊ6, ἃ5 ἢ85 δἰγεδαυν Ὀεεη ροϊπηίεα οί. 

92 7Ζε τγηϊηϊδίγαίίἊοη οἵ {ΠῸ ῥτθϑίϑ ἰ5 ἴῃ Ἔνεῦν ννᾶν ππϑιγραϑϑεά Ὀοΐῇ ἰου [15 ρῃγϑίοαὶ εηάπγαηςοα δηα ἴου 
[15 ογάευν πα 9]εηΐ βεγνίοα ΕῸγ {πον 411 ννοῦκ ϑροπίδπεοιιϑίν, ἱποιρῇ τ επίδι]5. πιθο ἢ ρδΐππι! 
εχεοιίίοη, ἀπά βοῇ οπε Πδᾶ5 ἃ 5Ρεςῖδὶ ἰ85Κ δ᾽] οἰίεὰ ἴο ῃΪπ|. Ὅῇε βεγνίςςα 15 σαυγεα οἡ ννΠουΐ ἱπίεγγαρ- 
“τοη---Θοπης ρον ες {πΠῸὶ ψοοῦ, οἰ πεῖ [ἢς ο1], οἴμεγ {πε ἔπε ννῆεαί ἤοιιγ, οἴμειβ [Πς βρίςβϑβ ; οἴμεὺβ 

93 ἀσαΐη Ὀτίηρσ {Ππ ρίεςεϑβ οἵ ἤξϑῃ ἰοῦ [Πς Βιιγηΐ οἤδεγίηρ, εχ ΠΙὈΓἰπρ αὶ ψοπάσγι! ἄεστεα οὗ βίγεηστῃ. ΕῸΓ 
1πεν ἴδκε ὉΡ ψΠἢ Ροΐἢ παπα5 1ῃς [{π|05. οὗ ἃ σα], βοῇ οἵ {πεπὶ ννεϊσ ῃησ ποτε ἴδῃ ἔννο ἰ4]επίδ5, δηά 
τῆγονν ἐπε πὰ νυ ες Παπά ἴῃ ἃ ννοπάσθγΠι! νναν οη ἴο {π6 Πίσῃ ρίδος οΓ 216 αἰΐαγ ἀπ πενοὺ ΠΊ155 
ΡΙαοίηρ {Πεπῇ οα {π6 ρτορεῖ βροῖ. [Ἃ}Ἢἢ {ΠπΠ6Ὲ β8π|6 ννγαὰὺ πε ρίεςθϑ. οὗ {Π6 5ϑῆεερ ἀπα αἷβο οἵ {ες σοαΐβ 
α΄Ὲ ϑνοηθγία! Ὀοΐῃ ἴοσ Ἐπεὶγ ννεῖρ μὲ δπα {πεῖν [ΐπεϑ5. Εογ ἴποβε, ὑνοβα Ῥιιϑίη 685 ἰξ 15, αἰννᾶγϑβ βεϊεοΐ 
2ἦ6 ὀεαδίς νυνὶ ἢ ἀγα υντ που Ὀ]επ 158. ἀπ βρεοία!ν ἴα, ἀπ ἴππι5 {πε ϑαογίῆςε νν Βίο 1 πᾶνε ἀθβογθεα, 

83. πῃ {πεῸ Ιδηᾶ οὗ πε ]1εννβ. Τεχί σουταρί. , 
86: ἰπ ρΡγοροζγίίζοῃ ἴο ἐπμαΐ οἵ ἐπε επίγαποθ. Βεδάϊπρ θυμῶσι. ὙΠΔΟΚΕΙΑΥ ρτείεβ {πὸ τεδάϊηρ θυρώσει ἀπὰ 

{τα ηϑ]αίεβ ᾿ ΤἼς [αϑῃϊοη οἵ {πε συτγίδί θΟΓῈ ἃ νΕΤΥ ΟἸ056 Γαβαπ ]δηςθ ἴο ἃ ἀοοτγ᾽. Υ 
{πε οσυὐτίεαίη Ρι]ρεα οὐ. ΤΗε ἰεχί 15 αποογίδίη ἀπά ἐπα πιθδηΐησ' ορϑουτα. ΤπῈ Μ9595. τεδα κατὰ τὴν κόλπωσιν μέχρι 

τῆς ἄνω διατάσεως. ϑοΠπλϊάϊ σοη]εοίατεβ κατατείνειν ἴΟΓ κατά. ὙΠΔΟΚΟΓΑΥ τα πἄθγβ ἡ ἴΠ6 5.})Ὲ}} Ἔχίθπαάβά ἴο ἴῃ 8 ἸΡΡῈῚ δπὰ 
ταῦτζεῦ ραγί οἱ {πα οὐτία!η ᾿. , 

87. νγαβ ἰῃ Κεορίηρ. Εο]]ονίηρ [πε σοπ]εοίαγε οἵ Μεηάβ]ββοῆη συμμέτρως ἔχουσαν. 
ἴῃ ᾿ἰπεϑη βαγπιεηΐβ. Βυσσίνοις χιτῶσιν, αποίεα ἔτοπῃ ΓΧΧ οὗ ἔχ. χχχνῖ. 35. 866 ποίβ ὃ 228. ε ; 

89. δῇ δρυπᾶεπέ παΐιγεαϊ βργίηρ. ΤῊΪΒ βιαίεπηθηϊ 15 σιρροτγίθα Ὀγ Τ οί, νν 0 5ρεᾶῖϑβ οἵ ἃ " [0η5 ρεύβῃῃ!β Δ6ιδ 6 

(7151. ν. 12). ὙΠΕτα ἀγα οὈ]εοίοη5, ποννενεσ, ἴο της βίαίεπιεηῖ : (α) Νο ἔγᾶςε οἵ βᾷςἢ ἃ ψνΕ}] μᾶ5 Ὀβεῇ ἀϊβοονετεά, (ὁ) {Π6 

βυϑίεπι οὔ δαιεάιϊοςβ νος ἢ Ὀγοιρῃς νναίευ ΠῸΠῚ ἃ ἀϊδίδησθ νου ἤᾶνε ῬΘ ΕΠ ἀπ ΠΘΟΟΘΒΘΆΤΥ 1Ὲ σι 0 ἃ βρτίηρ πδὰ εχίϑβίεα. 

ὙΠεβε “ἴνο ἔδοῖβ οὐ σδίμευ οὐγ 2γέσογέ ενἰάθποθ ἔογ {ΠῈ πὶ ἅτε ϑυβῆοϊεπί το παῖε νειν ἀουθεα] {πε εχίβίθηςε οἵ 
ἃ ἰουπίαϊη ννἱΠῖη τπ6 ΤΕΠΊρ]6 ἐλιεοίγιίο᾽, (. Α. Θπλῃ, )εγηδαίθηι, ἱ. 85, δό. Ι 

ννοπάοσίαι. ... οἰδίεσῃβ. ϑοπηθ Πἰτίγ-ϑὶχ οὐ {Πίγίγτβανθη οἵ ἴπ656 τα πιαυϊα Ὁ ]8 γοβθυνοἶγβ ἤᾶνθ θεθη ἀϊδοονεγεά 

ἈΠα βυτνεγεά. ΕἾΠ] 1155 ἀπ ἀεβοτίριίοηβ ἅτε ρίνθη ἴῃ Δδεουεῦν οὐ 7εγιεδ. 204 Εΐ.; Ρ. Ε΄. Ε. 27ἐν. ᾿ [ογὰ8. 2171; 

Ρ. Ἑ. Ε.2. 1880; ϑ6Πίεϊς, δ γέεληε τ. 7 εηηῤοί, 292 ἢ. ϑρεβδκίῃρ οὗ {Πε]Γ βΈΠΘΤαΙ ΟΠΑΥΔΟΓΟΤΊΒΕΟΒ, α. Α. 5.1}, 

γεγιφαίθρε, '. 120, βαγβ: “ὙΠΟΥ τπᾶῦ Βα ἀἰβεϊηρι 5Π64 ἴπίο [ἢ 6 5ΠΊ8}16Γ βυγίαςς ρ᾽ 15 ἀγα πθα ονοῖ, ἀηὰ ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ποί 8}} 

ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ οἰβίεσηβ ἢ δηά {ΠῸ στθαὶ ἄξερ θαϑίῃβ ποι]οννεα ουἱ οἵ {πῸ Ἰονν-γίηρς γηθέθαὶ τοςὶς, 30, 40, 50, δῃὰ ὅο εεϊ ἄθβερ 

(οπα οἵ ἴμεπὶ " {πε ατεδὶ ϑεα᾽ νῈ ἢ ἃ σαρδςοῖτν οἵ ἴννο τλ]]]Ποπ Ρ4]]0 5) σατο ΠΥ ςεπιοπίεά ; {Πεἰγ τοοίβ οἵ τΠ6 ατάθυ ὕρρεῦ 

γηϊτ οι τοοῖς, οσσαβίομδ! ]ν βαρρογίεα ὈΥ ΠΕΔΝΥ͂ ΡΙΕΓ5. Οὗ ᾿ἸπαβοηΤΥ; ΜΠ σΠμΔΏΠ615. Οὗ σΟΠΙπηαΠΙ δίοη, ΡάΘΘαΣῈ5 ἴοΥ 

Ἰηϑρθοίίοῃ δηὰ ςοπάμ5 ἔου ἀταϊηΐηρ {Π6 τναῖευ αἱ αἰ δεγεηί ἰενε]5.᾽ 
90. ξαβίεπεᾶ τὶ τ 1εαᾶ, οὐ “ παα {πεὶγ θα56ε5 δῃηὰ 5ἰάεϑβ οἱ Ἰεαδά᾽. 
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ΤΗΕ ΤΕ Ε ΘΕ ΔΕΙΒΘΙΑΒΥ οὐ 85 

ἰ5 οαυγιθαἃ οἵ. ὙΠΟΓα 15 ἃ βρθοῖδὶ ρίαςε δεῖ αραζί ἴον {μεπὶ ἴο γαϑί ἴῃ, ννῇεγε {ῃοϑ6 ννῆο δζα γε] θνεὰ 
(γοπὶ ἀν 511. ἉνΠδη {Π|15 ἴακαβ ρίασθ, ἔποβα ννῆο Πᾶνα δἰγεδαν τεϑίεα ἀπα δια γελᾶν 20 γέϑθγρδ ζλεῖγ 
αἰ ε16 5 τῖϑα Ρ σρογιἑαγεοτδῖν ποθ ἘΠθγῈ 15. ΠῸ οπα ἴο ρίνε ογάδθιβ ψ ἢ τγαραγά ἴο {Π6 διταηρσεπιεηΐ οὗ 
τῆς βδογίῆοθθ. Ὅς πηοβῖ σοπιρἰδΐα 51:16 Πς6 6 ΓΘΙΡῊ8 50 {παΐ οπα πιῖρῃϊ ἱπιαρὶπα {Πδΐ {Πογα τνᾶ5 ποΐ ἃ βίποὶθ 
Ρούβϑοη ριθϑοηΐ, ἱπουρὴ {Πϑγὰ αὐ δοῖθα}ν σανεη πιιηάγοα πηιεη εηραρεά ἴῃ Π6 ψουκ, Βεϑίάαθα {ΠεῈ ναϑί 
ΠΟΓΊΡΕΙ οὗ ἱποθα ῆΟ εξ οσσιυρίθα ἴῃ Ὀτηρίησ ΠΡ ἴΠ6 ϑδογίῆςεβ. Ἐνεγντῃίηρ ἰ5. οαγγεα ουὐξ ἢ 
ΓΕνΈγοηςοα δηά ἴῃ ἃ νὰν ννογίῃν οὗ {πε στεαΐί (οά. 
γε ννεῦα σγεδίν δϑίοῃίϑῃθα, ννῇθπ ννῈ δανν ΕἸδαζαῦ εηραραά ἴῃ {Π6 πηιηϊϑίγαίϊίςοη, δἱ ἔπ 6 πιοάς οἱ ἢϊ5 

ἄγεββ, δηα [Πς πια]εϑίν οὔ ἀϊς αῤῥεαγαηεε, νυ Ϊσἢ ννὰβ γενθαὶθα ἴῃ τπῸ τοῦς ννῃοἢ 6 νοΐ δπά {πὸ 
ΡΙΕοΐοι5 ϑῖΐοπαβ ΠΡΟΩ 5. Ρείβϑο. ὍὙΠαΥα ννεῦε σοϊάθη 6115 φρο ἐδε σαγη2671:1 νυ] ἢ τεδοῃθα ἄονη ἴο 
ἢΙ5 ἔδβεΐῖ, σίνίηρ ἰουτῃ ἃ Ρβου αγ Κιπα οὗ τπηθϊοάν, ἀπά οἡ Ὀοίῇῃ 51465 οἵ {πεπῇ ἔπεα νναῦε ροπιερσύδηδίοϑ 
ΜΠ νατεσαΐθα ἤἥοννετθ οἵ ἃ νοπάθυ αι! ἢπ6. Ης ννὰ5 σίγάβα ννἱἢ ἃ οἰγά!ε οἵ σοπϑρίςτιοιβ θδδιυῖν 
ννονϑη ἴῃ {Π6 πιοϑδὲ θεδατΠι] σοΙοιγβ. Οὐ 5 Ὀγεαϑδί 6 νγούε {ῃς ογδοὶς οὗ αοά, 45 1ἰ 15 οδ θα, οα υνῃϊοἢ 
ἔνεῖνε βἴοπαβ, οἵ αἰ εγεηΐ Κη 5, ννεῦα ἰηβϑεΐ, [αϑίεηεβα τορϑίμεῦ ν ἢ σο]ά, σοπίαφίηΐηρ ῃ6 παπηθ5 οἵ ἴῃς 
Ιεα 6.5 οἵ {πε {γ065, δοσογάϊηρ ἴο {Πε1- οτὶρῖπα] ογά οι, βοῇ οἠς ἤδϑῃϊησ [ογί ἢ [πη δὴ ἱπθϑου θα 816 νγὰν 
[5 οὐννηὴ Ρδγίτο]αΓ οοϊου. ΟἿ ἢἰ5 Πεδά δ ννοῦε ἃ ἰἴαγα, ἃ5 ἰξ 15 οδ᾽]βεά, δῃηα τπροη {Π|5 ἴπ τΠς πη! 41]ς οἱ 
ἢϊ5 Τογεῃϑδα 811 [π᾿ πη40]6 τὰγθδῃ, {πε τον] ἀϊφάεπη {π]] οἵ σ]ογν νυν τΠ6 πᾶπηε οὗ (οά ᾿πϑουθεα ἴῃ 
ΒΘΟΓΘΩ Ἰειίειβ οἡ ἃ ρἰαΐε οἵ ροϊά... μανίπρ θεεπ Ἰπάρεα ννουίῃν ἴο ννεαῦ {πε5ςα δηϑδηις ἴῃ ἴΠῸ 
γηηἸβίγαιοη5. ὙΠΘΙΓ ΔΡΡθάγαηςα ογεαΐεα βοῇ αννα δηα σοη[ιβίοη 97, 2222716] ἃ5 ἴο τηαῖκε ὁπε ἔδεϊ ἐῃδὲ οὴς 
Πα σοπλε ἰπῖο {Π6 ργθβεῆςα οὗ ἃ πηδῇ νγῆο Ρεϊοηρεά ἴο ἃ ἀϊεγεηξ νου]. [1 δπὶ σοηνίποβα {πδΐ δὴν 
ΟΠ6 ΨΠῆΟ ἴακαβ ραγί ἴῃ {Π6 βρβοΐβδοϊε ψῃΐϊοῃ 1 Πᾶνε ἀδβογι θεά νν1}1] ὈῈ Ε]]ο ἃ ὙΠ Δϑίοπιϑῃπιεπί δηΐ 
᾿Πα βου ρα ὉΪῈ ννοηάθυ πα θὲ ργοξοιυπαϊν αῇδοίεα 1ῃ ἢϊ5. πιϊπα δ ἐπε ἐπουρπέ οὗ {Πε βαποιν νυ ΠΙ ἢ 
1ῖ5. αἰδοῃεα ἴο δας ἀδίδι] οἵ πε βεινίςα. 

Βαξ ἴῃ οτάεγ {παΐ ννε πηῖσῃξ σαίῃ σοπιρίείε ἱηξογπηδίϊοη, να ἀϑοθη 6 ἴο {Π6 βιιπητηϊ οὗ {ῃς πεῖρσῃθοιι- 
ἴηρ᾽ οἰΐδ 6] δηᾷ Ἰοοϊκεά διοιπηά τι5. [ΈῈ 15 ϑιπδίεα ἴῃ ἃ νεύν ᾿ον βροΐῖ, δηὰ ἰ5 ἰογιϊ θα νυ] τηδην ἴοννοεῦϑ, 
ΜΠ Ιοἢ Πᾶνα Ῥεεη θα] ὰρ ἴο [Πς ναῦν ἴορ οὗ ἱπηπηθηβ88 βίοῃβϑ, νυ [Πς οΡ]εςΐ, 845 ννε ὑνεῖε ἱπίογτηβά, οὗ 
Βιιγάϊηρ [Π6 [6 ΠΊΡ]6 ργεοϊηοίβ, 50 1Πδΐ 1{Πεγὰ γγεγα δῃ αἰΐδοϊκ, οὐ 8η ἰπϑιγγθοίίοη οὐ 8ῃ Οηϑίδιρσῇῃΐ οὗ 
1Πε επεην, ΠῸ ὍπΕ ννοι]ά θε 40]ε ἴο οτος δὴ επίγαηοε νη [Π 6 νν4}15 ἐπα ϑυσγοιπα {Πε απ ρ]6. Οἡ {ΠῈ 
ἴοννογβ οἵ 1Π6 οἰΐβα 6] βπρίηαβ οἵ νναῦ νεγο ρ]δοεά δηᾷ αἰἝεγεηϊ Κιπά5 οἵ πιβοῃῖπαβ, ἀπ {ΠῈ6 ροϑβίτοη ννὰ5 
ται ἢ Πρ ογ {Πδη ἘΠ6 οἴγοὶα οὗ νγα}15 νι ἢ 1 Πᾶνε τηεηϊίοπμθα. ὍὉἢε ἑοννεῖβ ννεῦα σιιαγάςα ἴοο Ὀγ πιοϑβὲ 

95. Ξανεῃ Πιιπᾶγεα. ΤΗ]5 ΠΟΤΊΡΘΥ 15 δ νδύίαησα ψΊ (ΠπῈ δϑιϊπιαΐα σίνθῃ ἴῃ {ΠεῸ ραβϑᾶσε ἔγοιη Ηεδοδίδειβ ν ]Πἢ ἴ5 
αποϊαα ὈΥ ΤΟβαρῃι ἐς. “21071. 1. 22: “ΑἸ! της [Θννιϑῃ ρυϊεϑίβ νΟ ἀγα ἴῃ γεςεὶρί οὗ {Π6 {ΠπΠ6 οὗ {πε ργοάποε [οὗ {Π6 5011} 
Δηα ΔαΠΊΠΙβίευ {Π6 ΡῈ] τηοηαΥ5 [ΟΥ ΔΗ 1Γ5] αὺα δὶ {Π6 τηοβὲ πεεη πυπαγεα ᾽ς, ΤΟβαρῆι5 βἰαΐεβ {Παΐ {Π6γῈ ΨΕΊΕ ἔΟῸΓ 
{π|065 οὗἉ ρτὶεβϑίβ, ἐδ οἢ σοηίδι ηἴηρ τηογα τη να πουβδηά (ς. “4 22ογι1. 1ϊ. 8) θὰ ργοῦδΌΪν Πα ἰποϊαάθβ [ης 1,ονὶτ65 δηα τῃ 6 
βεύνδηίβ. 

οό-ο9. Τῆε ἀεβογιρίίοη οὗ ἴῃς ἄτεϑβ οὗ {πε Ηρ -ρυϊεϑί 15 θαβεά ὑρορ Εχοάμβ χχνἹ]! Δ Πα χχῖχ. ΕῸΥ ΟἴΠΕΥ δοςσοιηΐβ 
οὗ 115 ἄγεββ 5εὲ6 Ὁ βδιὶεϑ᾽ 7 εζαηγχο,ς οΥ ἔλεε Ζευεῖνε Ραΐγίαγελς, ἘΤ, Ρ. 42. Μϑηγν ρῆγαϑβεϑβ 46 ἴδίεη ἴτομῃ ἰῆε 1.ΧΧ, 
5Βῃονῖπηρ {Παΐ [ῃ6 ψΎΙΓΟΥ τηπδὶ ἤανα ὈΘθη ρου ον ἐπ] ασ ἢ τῃ6 νογϑίοη. ΕῸΥ ἐατίΠαυ {Ππβιίγαιςοηβ οὗ τη6 56 οὗ 
τὰ6 ΓΧΧ '8εὲ δ κτ6, κ7, 87, 228. ᾿ 

97. {ἴπ6 ογϑοῖε οὗ αοᾶ. Ἐχοά. χχν]. 30 γεδάϑβ : “ὙΤῇοιῖ 5Π4]{ ρΡαΐ ἴῃ {πΠ6 Ὀγθαϑβίρ]αίθ οὗ Ἱπάρτηθηΐς (ῃς {Πτ|π δηά {ΠῸ 
ΤΠυϊητηΙΠῚ ᾿ ---νῃ ] ἢ 1ΠῸ ΓΧΧ τεπάρθγϑ καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὸ λόγιον τῆς κρίσεως τὴν δήλωσιν καὶ τὴν ἀλήθειαν. ΤῊ Ϊ5 τηϊδίαΚαη 
το ἀθυϊηρ (ν ὨΙ ἢ 15 [Ὁ] οννεαὰ Ὀν Ατἰβίθαϑ) 15 πηδί]ν ΤΕΒΡΟΉΒΙ0]6 ἔοσ {ΠῸ νίονν {παΐ {ῃ6 {Πτἰπὰ ἀπ ὙΠΌΠΊΠΪπΠῚ ἀγα ἴο ΡῈ 
Ἰάἀθητῆςβα ψν] ἢ 1Π6 76 ννεὶβ ῃ [Π6 Ὀγθαβιρ]δία, 5εα 298 ΑΕ, ἵν. 83ς. Νε ἢανβε πεύξ δῃοίῃεῦ ργοοῦ {παΐ {Π6 ΓΧΧ ὑγαηϑ]δίίοη 
ἢ δα Ξιρεγβεάβά, ἴῃ {ΠῈ πηϊηα οὗ Ατὶβῖθαβ, {πὸ Η εῦτεν οὐἱρῖπαὶ θδΐοτα οὐγ ἘΡίβι]6 ννὰβ 'υγιτβη. 

9οὅ. Ββαογϑᾶ ᾿βέξζογβ- -ἰ. 6. ἴῃ6 οἱάθσ ἩδθΌγαν σπαγαςοίθυθ 5 Οἢ 45 876 ἰοιπα οἡ οἱά Ηδῦτεν 856 415, {πΠ6 Μοδθῖία ϑίομε, 
δῃηὰ Ἢ ῬΠΗοδπιοϊδη ᾿πϑοσὶρίϊοηβ Ὀθεΐογε ἴΠεὺ δα σμαηρεά Ἰηΐο {Π6 ἰδίου βαιαγε σπαγαςίεγβ. γίνου, χοάς ((αηι. }6., 

Ρ- 309). ; 
99. ΤΠΕΙΓ ἀρρεαγβῆοθ ἘῸ]]ονηρ δη διηθηάαδίοη οἵ Δ εηἸδηα, ννηο τοααβ ἐμφάνεια ἴοΥ συμφάνεια. ᾿ 
[οΟ. ἔπ6 βιιπηπιϊξ οὗ {πῸ πεὶρῃρουτγίηρ οἰΐϊαει. ὙΠΕΙῈ 816 ΠΊΔΠΥ ΡΙΟΌΪΘπῚ5 σοπηροίθα ἢ [ῃς Κα δηᾶ τη6 

Πἰβίουυ οὗ τῃ8 ἄκρα. “ὙΠδοτΐθβ σῇ {π6 ροβίτοη οἵ [6 ἈΚτα ἃγα δἰπιοβὲ 85 ὨΠΙΊΘΓΟΙ5 85 ἴῃ6 νυ ογ5 ΨηΟ Πᾶνα ἀθνοίεά 
αἰϊθητοη ἴο [Π6 βυδ]εοι᾽ ((ογ ἃ ἀϊβοιιβϑίοη οἵ [πΠ6 νϑυίουβ νίεννβ 5εῈὲ (υ. Α. πῃ, )εγηδαζοι, 11. 444 ἢ). ὙὍὙΠΕῈ δαη!]εϑὲ 
το θυθης 6 ἴο {Π6 ἄκρα 15 ἐοπηα ἴῃ [Ο5ερμιι5, ΚΟ βαγϑ [Πδΐ ᾿ξ ννὰβ ὁσσυριεα Ὀγ δῃ Ερυρίίδῃ σδγγίβοη ϑνΠθη 1ῃ 198 Β.6. {Π6 
7ενν5 ψεϊσοπηβα Απιϊοομυβ ἴπ6 αταδῖ το [γα βάθη. [ἢ 168 Β.6. [Π6 ἔογοθβ οἵ Απιίίοομ ἘΡΊΡΒδηΘ65 "ἡ ἔουπεὰ {πε (Ἰν 
οὗ Ἰλαν] ἃ ψ] ἢ ἃ στοαὶ δηα βίγοηρ ν}8]}}, νυν] βίγοπρ᾽ ἴον εΓ5, ἀπ α ἴξ θασαῖηθ ἀπίο Π6ηη Δη ἄκρα οΥ οἰϊα 461 (1 Μᾶς. 1. 33-6). 
“ΤῸ ῬεσδπΠΊ ἃ ρυαΐῖ ἴγαρ, 8Δἢ Δ  5ἢ ἀραϊηϑί {Π6 ϑαποίπαυν δηά {Πγουρ πουΐζ Δ 6ν}] δάνθβαυν ἴο [5γαα]᾿ (1 Μᾶς. ἵν. 40). 
ἘῸΥ {σΈΠΕΓ γεΐθσεποαβ ἴῃ ἴη6 Μδοσδῦεδη ρετὶοα 5εα α. ἄδην ϑυλ ῃ, γ)όγηέδαίοηι, ἴ. 157. ΙΟβαρῃα5, μοννανου, [6}15 τι5 
1ῃαΐ ἀυτίηρ [Π6 Μδοσαρεδη ψγὰγ ἴῃς ενν8 ταζθά {πεῈὲὶ ἄκρα ἴο {πε στουηά. (2)7, 11. 2, ἷν. 1, από. ΧΙ. 6. 7). [ἢ τΠα 
Ραβϑαρξϑ 'η ἴῃς “72 τεῖζ5 6 βίαϊεβ πὶ 51: πιο, δηχίοιβ " 1Παΐ τη6 Αἶκγα 5Βῃου]α πὸ πιοῦα θῈ ἃ θᾶ56 ἔγοπι σῇ 1ῃ6 ἴοα 
ΤηΡϊ 5ἴου ΠῚ ΟΥ̓ Πᾶγαβθ [6 Γι 15816η1, ἐπΠουρ ἢ ς ἴ {ΠπΠ6 Ὀδϑί ννᾶὺ ἴο ουΐ ἄοννῃ αἰ5ὸ ἴπ6 1] ου. ΨΪοἢ ἴῃ ΑΚτὰ βιοοά, 50 1Πδῖ 
1Π6 ΤΕ ΠΡ]6 5ῃου]α θὲ Βῖρημευ. Ἡδνίηρ ςΔ]]6α ἴΠ6 Ῥβορὶβ ἴο δῇ 556 ΠΊΌΪΥ, ἢ6 Ρετγϑυδαβά {Πεπὶ ἴο δεῖ {Ππϑυγβεῖνεβ ἴο ἴΠῸ 
ννοΥῖς, ψ Ϊοἢ οοβὲ {Π6πὶ γα ν᾽ ΠΟ]Ὲ γεαῖβ, πἰσῃς ἀπὰ ἄγ, Ὀείοτε {πο  γεάποβα τῃ6 ἈΠ] ἴο 115 θ4568 δηὰ πηδᾶβ ἴΐ ἃ ρεγίεοι 
Ἰενεὶ. Ὑπαοιθαΐίου [Π6 τθπηρὶα ονετιορροα δνεγγιΐηρ, θοῃ τη6 ΑΚτὰ ἀπὰ ἴπ6 ἩΠ] οα ΨΈΪΟἢ ἰξ βίοοα Ῥαϊηρ' ἀβιηλο] !5η6 ἃ. 
ΤῊ 5 βἰαϊεπηθπί, ποννενεῖ, 15 αἰ βῆ σα!ς το γΘσοηο 116. ἢ τη6 ἀϑϑουίίοη οὔ Ἷ Μᾶς. χὶν. 37 μαΐ " ϑἰπηοη βραγγιϑοηθὰ ἀπά 
του ῆςα τ1η6 ΑΚγα.᾽ {τῆς αββουτίοη οὗ [οβαριαβ σου] θε τε] εὰ ἀροη, ἰξ νου] βυρσραβῖ ἃ ροϊηξ νυ ἢ νου] Πᾶνε ἴο Ὀς 
ςοηβίἀεγεα ἴῃ αἰβουββίηρ {Π6 ἀαίς οἵ Αὐἱβίεβαβι ΤΉρτο ἴ5 ἃ ἔασί μοι ἀἰβῆσα!γ, πονγενεσ. Ῥοββίθὶυ, ἃβΒ α. Αἀδγὴ ϑγά ἢ 
βιρρεϑβίβ (10. 11. 447) Αὐἱβίβαβ 15 τϑίδσσίησ ποῖ ἴο {πὸ ΑΚγαὰ θαΐ ἴο ἴῃς Ἰαΐεσ Βδυῖὶβ. ἀσταβίζ {πη Κ5 {παῖ [Π6 ἀδβοσιρίοη οὗ 
{πε (βϑί]ε ροϊηίβ ἴο {Πε ἴοννου οἵ Απίοηϊα θα} θγ Ηδτγοά τπθ ατεαὶ (οἕ. εἴΐ. 295-6). 

ΤΟ4 



ΕΠ 1 ΕἸ ΘΕ ΔΕΙΘΤΕ ΛΘ, το 1Ὲ2 

ἰγϑῖν πηθη ΠΟ δα ρσίνεη 16 υἱπγοβί ῥγοοῦ οὔ {πεὶγ Ιογαὶεν το {Ππεῖγ σουπίτν. ὙΠ656 πΠΊθη ἡγεῦῈ ΠΕΝΟΓ 
ΔἸ]οννεα ἴο ἰεανε {πε οἰΐ44ε], εχοερί οἡ ἔξαϑβί ἀδνϑ δηά ἴδῃ οἠἱν ἴῃ ἀθιδοῃπιεηΐϑ, πού ἀἸά {παν Ρεγπηῖ Δην 

103 δι“ ησεΓ ἴο εηΐεγ 1. Τῆεν ᾿νεῖα α͵50 ναῦν σαγο αι] νν ἤθη ΔΠγΥ σοΟΠ Δ Πα οαπηῈ Ποτη {Π6 οἤϊοῦ οἤοει το 
Δατηἶ δὴν ν]ϑιΐοῦβ ἴο ᾿ηβρεοΐ {Πε Ρρ΄δαςε, ἃ5 οἿἿἵγ οὐνῆ Ἔεχρδγίθηςα ταιρῃΐϊ α5. ΤΠον ψεγα νεγν γα] ποΐδηΐξ 

104 ἴο Δάπηϊξ ι15,---ἰΠουρἢ να γεγο Ῥὰξ ἴννο παι πηεα πιδη---ἴο νίονν τΠδ οἤετγίηρ οἵ {Π6 βδογίῆςεϑ. Απά 
ταν δϑβεῦίβα ἰῃδὶ ἴπεν ννεῖε Βοιηά Ὀν δη οδίῃ ψἤεη ἰῃς {τισὶ ννα5 σοπηπλ {64 ἴο {ΠΕ6ΠῚ, ἴοτ {πεν δά 4]]} 
ΒΟΥ Δη4 ψψεγα Ὀοιϊπα ἴο σᾶττν ου {Π6 οαίἢ βαογεαϊν ἴο {πε Ἰεΐίευ, ἐΠαΐ 1ποιρῇ πεν ννεγε ἤνε πυπάτοα 
1 ΠΕΙΠΊΡΕΥ {παν νου] ποΐ ρευπηϊς τηογε ἰΠαη ἤνε πεη ἴο δηΐεῦ δ οπα {ἰπ|δ. ὙἼῆε εἰΐδαεὶ ννα5 {πὸ 

ΒΡΘοΙ4] ργοϊεοίίοη οὗ ἴΠ6 ἰθπιρὶε ἀπά 115 ἰοιιηάδι Πα ἰογιῆςα 1 50 βίγοηρ!ν {Πα 1 πισῃς οἠέεϊοη ἐν 
Ρτοίεςΐ 11. 

Ιοῦ 786 51Ζε οἵ {ῃε οἷν 15 οἵ πιοάδγαΐε ἀἰπηεηβίοηβ. [ΙΕ 15 δθουξ ἰογίν [αγ]οηρϑ ἴπ οἰγοιτηοιποο, ἃ5 
[ατ ἃ5 οηβ σου] σοπ]εοίΐαγαε. [1 Πα5 [15 ἕοννεῦβ ἀγγαηρεά ἴῃ [ἢς 5ῆδρε οἵ ἃ {πεαΐγε, νυν] Ἐπογουρΐατοβ 
ἸΙεδάϊηρ θεΐννεεη {Παγ7 ἢονν {Π6 οοϑ5 τοδάϑβ οἵ {πε ἰοννεῖ ἴοννεύβ αύὰ ν]ϑίθ]6Ὲ ας τποβε οἵ {πΠῈῸ πρρεγ 

τοῦ τονγαῖβ δ.ΓῈ πΊοΥα γεαπεηΐίε 7. Εον {Π6 σγοιπα ἀϑοθηβ, δίηοα π6 οἷτν ἴ5. ῬαΠῸ ἀροὸπ ἃ πιοιηΐαΐη. 
ὙΠΕγα ἀιὰ βἴερϑβ ἴοο ννῃϊοῃ ἰεδα πρ ἴο [Πε ογοβϑ γοδάβ, δηα ϑοπλα Ρεορὶς δίε αἰνναγϑβ βροίηρ' ΠΡ, δπὰ 
οἴ εύβ ἀονψῃ δηά παν Κεαρ 85 αι αρατζί ἔτοτῇ θα οῇ οἴπεῦ 85 ροβϑίθ]ε οἡ {πε γοδα 7 θεσδιιβδε οἵ ἔποβα πὸ 

ΤΟ7 τα Ὀθομυηα Ὀν Πα τὰ]65 οἵ ριυτγιίν, ἰεϑὲ {πεν 5ῃοι]4 τοιιοἢ δηντϊησ ΙΓ 15. ἀμ ]αννα]. [ΤῈ ννὰ5 ποῖ ψτἢ- 
οὐξ γθάϑοη ἰπδΐ {Π6 οτρίηαὶ ἰουπάογβ οἵ {πε οἷν θα} 1 τη ἀπε ργορογίοηβ, ἴογ {παν ροβϑαϑϑεα οἰθαῦ 
ἰηϑίσμς τὐζέλ γεραγα 1ο τυλαΐ τυᾶς γεφιγεα. ἘοΥγ [ῃς σοπηΐγν 15 εχίεηϑδῖνε δη θεδυς αι]. ὅϑοπηε ραγίβ 
οἵ 11 ΄ξ ἰενεὶ, ββρβοῖδ!]ν {πε αἰϑίγοῖβ νν]οἢ Ῥεϊοηρ ἴο ϑαπιαγία, ἃ5 1Ὲ 15. οϑ]]εα, ἀπ ννῃϊοἢ Βογάδθσγ οα 
1Π6 Ιαπὰ οὗ 16 [ατιπτεδη5, οἴμευ ραγίβ αὔε πιοιηΐαίηοιιβ, Ἐβρεοῖδ! }ν ([Πο586 νΠ] ἢ ἀγα σοπίϊστιοιι5 ἴο 
1πε ἰαηα οἵ πάεὰὴ. Τῆς ρεορὶε {πεγείογα αία Ὀοιιηα ἴο ἀξενοία {ῃεπΊβεϊνεβ ἴο ἀργιοσ!αγε απ {πε 
οὐ] ἰνατίοη οὗ [ῃ6 501] ἐπαὶ Ὀν {Π|5 πηθδῆβ {πεν πιᾶὰν πᾶνε ἃ Ρ] ΠΕ 1Π1} σι ρρὶν οἵ οἴορβ. [}ἢ [15 νὰν 

τοῦ οὐ] Ἰναϊίοη οὗ ἐνεῦν Κιπα 15 σαγγεα οὐ δηα δὴ δϑιιηάδηϊς Παγναβὲ γεαρϑα ἴῃ τῃ6 νος οἵ {π6 αἰογαϑβαί ἃ 
Ἰαηά. ὍΤῇῆα οἰτ[ε5. νυ! ἢ ἀγα ἰαιρε δη ἃ δη]ΟΥ ἃ σοΙΓΕΘΡΟ Πα Πρ ΡΓΟΒρΟυν ἀγα νν6]}]-ροραϊαίεα, θυΐ παν 
παρ]εοὶ {πε σουηίγν αἰβίγιοϊβ, δίποα 411] πε δ΄Ὲ ἱποϊηεα ἴο ἃ [1{6ὸ οἵ βη]ου πιδηΐ, ἰοῦ Ἔνεῦν μα Πᾶ5 

109 ἃ Πδίιγαὶ ἰεπάεηον ἰονναι 5 [ΠῈ ραυγϑυμ οὗ ρ]θαϑιγο. ὍΠα 54π|εῈ {Πίπηρ Παρρεπαά ἴῃ ΑἸθχαηαάγία, ννῃῖ ἢ 
ΘΧΟΕΪ5 81] οἰ 65 1η 51ΖῈ δηα ργοβρεγῖίν. (οππίγν ΡΕΟρ ΘῈ ὈΚ πιϊρταίίησ ἔγοπι {Π6 τπγα] ἀἸϑτοῖβ δηα βε {ΠῚπρ’ 

1τὸ ἴῃ {πε οἷν Ὀγοιυρῆϊ ἀστίοσαϊταιγε ἱπίο ἀϊβγεριίε : πὰ 50 ἴο ργενεηΐῖ 1π6πὶ ἔγοπη δες προ 71: ἐλδ εἰν, ἴῃ ε 
κίηρ᾽ ἰβϑθα ογήάεγθ [παι {παν ποι] ποῖ ϑίαν ἴῃ 1 ἴου τηογα ἤδη ννοηΐν ἄαν8. Απά ἴῃ {Π6 58Π16 ννᾶ 
ἢε σᾶνε {ες πάροβ νυυ τε Ἰπηϑίγισίοησ, {πΠαξ 1{ 1 ννὰ8 Πεοαϑϑαῦν ἴο 5516 ἃ ΒΘ ΠΠΠΠΟΠ5 ἀσαῖηϑὲ ΔΩΥ ΟΠΕ 
τὐῆο ἠήυφαῖ 1 {16 δοτεγιέγγ, [πῈ σα56 πηϑὲ θα είς νη ἥνε ἄαν8. Απά 5ίποε με οοηϑί ἀογεα {ΠῸ6 
τηδίίει οπς οὗ στγεδί ἱπηρογίδηςε, πε ἀρροϊηϊεά αἶβο ἰεραὶ οἤήοειβ ἴογ Ἔνεγν αἰϑσίγιος ψνΠἢ {πεῖν δϑϑιβίδηϊβ, 
1παΐ {πῸ (Ἀυπηεῖβ ἀπα {πεῖν δἀνοοαδίεβ πηϊρῃξ ποῖ πη {Ππ ἱπίεγεϑίϑ οἵ θυ η655 Θπηρίν 1ΠῸ6 σγαηαγαβ οἵ ἴῃς 

112 οἷἵν, 1 τηθδῃ, οὗ {π6 ργοάπιοε οὗ μυβθαπάγν. 1 Πᾶνε ρεγπηεα 1ῃ15 αἰρτεβϑίοη θαοδιιβα ἰ ννὰ5 ΕἸΘαΖαγ 
ἵν ῆο Ροϊπίεα ουΐξν [ἢ στεδὲ οἰθαγηθββ {πε ροϊηΐβ ὑνῖςἢ πᾶνε Ὀεεη τπθητίοηθα. ΕῸΥ σιεαΐ 15 [6 Ἐπεῦθ Ὺ 
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104. ἈΑπᾶ ννεσα.... ἴο σαγγυ οιἱἂπ ὅ0 ὙΠδΟΚογαν δπηθηά5. 
του. ἔογίυ ξυσίοηρβ. ΤῊΪ5 εϑιϊπηδίθ ἈΡΎΘ 65 ΙΓ 1Ππ βἰδίεηηθηΐ οἵ ΤΙ πηοσΠαύ65 (ποις Ὀγ Ἐπι5εΡ. ῬγαθΖ. Ἐψαιᾳ. ἰχ. 

34), Ὀὰΐ Ηεοδίδειβ βίαΐαβ {παῖ {πΠ6 οἰγοῦϊ ννὰ5 ἀρουΐ “ Πέν [ατοηρϑ᾽ (ᾳποίεα ΟΥ̓ [ΟΒῈ ΡΠ 5, ὁ. “421ολι. 1 ΤΟΣ 

ἴῃ με 5παρε οὗ α ἐπεαΐγε, " ννἹἢ [πὲ σοπηρδτίβοη ἴο ἃ ἐπεαΐῖτγα, οἵ. ξεν. δ|ὁ. 11. 2412. “ὙΠΕΓΘ 15, ποννανεσ, ἃ βεσοηά 
αἰῆιιεης οὐ μπεδὰ οὗ {πε σεηίγαὶ ΤὙτοροθοι νΆ]]ΕῪ οα {πε τνεϑί 546 οἵ ἰῖ5. πιδίη σουγβα--σα ΚΙπά οἔ 46} ον ζἀθαΐγε-σἡπαῤεώ 
ἀερτεϑβίομ Ἔχε πάϊηρ νγθϑίνναγάβ, ἃ ἀθργαϑϑίοη νυ ΒΙΟἢ ἡνου]α ἔδοα ἃ βρεοΐδίου Ἰοοϊκίηρ νγεϑένναγάβ ἔγουη [Π6 τε πιρ]6- πιοαηΐ, 
ψΉΘγα ἴΠ6 ΨυΙΟΥ οὗ ΟἿΓ Ἰδἰει ργοΐεββεβ ἴο 6 βίδηίηρ ̓  (Ὑ Πδοίκεγαν, 70 Δ᾽, χν. 360). Α 

πονν ἐπε ογσοββ τοαᾶβ. ὙὍὙῃὲε ἰοχί 15 αποογίαϊη πὰ {ΠῸ πιθδηϊηρ Οὔβοστα. Ὑπὲ Μ55. τεδά καὶ φαινομένων διόδων 
τῶν ὑποκειμένων, τῶν δ᾽ ἐπάνωθεν ἠθισμένων, Ὀὰϊ ἴξ 566 ΠῚ5 ̓ ππρΡΟ5510]6 ἴο οχίγαςί δὴν τεϊεναηί ππεβηηρ᾽ ἔγτοπῃ ἴῃ 6 ΨνΌΓα5 ἃ5 
{πεν βίαπα. [Ι͂ἢ {πε ρῆγαβα τῶν δ᾽ ἐπάνωθεν εἰθισμένων ὙΠΔΟΚΕΓΑΥ τοδα5 εἰθισμένως ἃπα ἰταηδἰαίεβ5 “ἁ 1Π6 ΤΕΒΘπ Δ Πος 
Ἔχίθηάίηρ ἴο {Π6 ογο55 βίγεεῖβ, νν ἩἸσἢ ἀγα σεθὴ 50π16 θεΐονν, 5οπῈ ἄθονα, ἴῃ {Π6 5118] ΠΙΔΏΠΘΥ [οἵ ἃ {Πεδίτ6] οὐ Ἑοπαϊαπὰ 

[Ο]ονπσ ἃ σοη]δοίατο οὗ 1615 σα ϑεϊταϊεβ μή ἔοτ καί αἴ {πε σοπιπηθποαπιθηΐ οὗ {Π6 βεπίθπος, δη ἐσχισμένων ἴοΥ ἠἡθισμένων 

ΔΠΑ τϑηάογβ “απ τηδη βἰεῃὶ Ζυναῦ πἰομὲ 416 Πυγοῆσᾶηρε ἄδγ πηΐδγεη [Τ|ϊγη)Ὲ }, ΝΟ] ἀΡ6Γ αἴθ ἄθγ οθεύεη, ἀϊς θεῖ ἄβῃ 

Τυτοῃσάηρεη ἀυγο ὨὈγοσἤ θη ϑἰπηα. ΤΑΣ : 
τοῦ. {π6 στουπᾶ ββοεπᾶβ, ἀνάκλασιν γὰρ τὰ τῶν τύπων. ΤΉΔΟΪΚΘΓΑΥ {ΓΔ 5146 5 “(ἢ 6 σγουηα 15. ᾿γγαρι γ᾽ δηὰ ἴακα5 

ἀνάκλασιν ἴο πιεδῃ “ ἃ Ὀεπαϊηρ θαοϊς᾽. Ηδεδ αμοῖίαβ ἴῃ ΠΠπϑιγαιϊίοη ἃ βίαι πιθηΐ {ΤῸ ΠῚ 51,1 1Π᾿5.2}}᾽ 1, 11, 1587: “1ῃ6 πουίπασγῃ 

Δα 5ουίμεγη οὐ 116 Γ5 οὗ [π6 Μοιπί οἵ ΟἸΪνεβ ὀεγεῖ γοιγιεἶ οἰϊρλξίν ἐοτυαγαῖς {λ6 εἱέγ.᾽ ᾿ 

ΒΟΠΊΘ.. 8ΓΘ... ΒΟΪΏΡ πΡ.} ΤΠα πιδδηϊηρ ᾽5 Ορβοῦγα. ὙΠΔΟΚΚΕγαῪ ἰγδ 5] αῖ685 : “ΘΟ ΡΕΓΒΟῚΒ5 ταῖκα {ΠΕ ὶγ ννᾶν δον [Π6 

ΠΙσ μου Ἰενεὶ, πα οἰμεῖβ ἀπάθγηθδίῃ, ἴῃς αἰσειποίίοη ἴῃ {πε τηθδη5 οὗ Ἰο ΓΘ υΙηρ ὈΘΙΏΡ᾽ οΒοῆν τηδ46 ἔογ {ΠῈ 58Κε οἵ ἴῃοβε 

ὙΠῸ ἃτῈ ὉΠαεγροϊηρ Π6 ἀϑ8] ρυτγβοδίίοηβ. Δ εηα]δηὰ ϑαθβεϊιίεβ. διεστηκυίας ἴοΥ διεστηκότες. “ὙΠΕν δϑοθηᾶ ὃὈγζ {Π6 

Οη6, πεν ἀδβϑοθηά ὃν {πε οἴμεῦ, ββρβοῖδ]]ν ἴΕ {πεν Βᾶνε ἃ ἸΙοηΡ' ἸΟυΓΠΕΥ ἴο πα ΚΘ, ψ 1} ἃ νΊῈνν ἴο ΟὈϑεσνίηρ᾽, ἕο. : 

107. σοπέϊρτοιβ ἴο {πε Ἰαπᾶ οὗ ]τἄθα. ὙΠεβε ννοτάβ ἀγα βαρ! εα ὈΥῪ σοη]θοίαγα ἴὸ 611 « ἐκειέγια ἴῃ ἴῃε Μ55. 

Δ γεπ ]δη 5 τεδάϊηρ, “ πᾶτηεὶν {Πο5ὲ Ψῃ]οἢ ἀγα ἴῃ {Π6 σεηΐγα ᾽, 15 ΡΟΒΒΙ ΟΪΚ ΠΊΟΥΕ ΘΟΥΓΘΟΙ. ἔ 
1οϑ. ἃ πϑίιγαι ἐεπάθδηου. ΕῸΓ ἃ [ὑτ{ΠῸῚ Ὄχρ δηδίίϊοη οὗ 1ῃ15 ἱπῃδγεηΐ Ὀἷὰ5 ἴῃ Ὠαπηδῃ Πδΐαγα, 566 δὲ 222-3, ἀηὰ 

ΕΒΡΘΟΙΔΠ}]ν 277. ἕο ν 
111. ἔβγπιεσβ απᾶ {πεὶγ αἀνοςδίες. ὙΠὲ ᾿ποδηϊηρ οἵ {Π6 ἰδία τογ (προστάται) 15 ὉΠΟΟΓίΔΙΠ. ΤὨΔΟΚΟΥΑΥ 

ἱγα 516 165 " αἰτίου Οὐ δρϑηΐβ᾽, Ὀπΐ βυρρεϑβίβ ἴῃδῖ ννε ταϊσῆς ΤΟΠΠΕΥ “ἢ6 ΔΒΤΙΟυ] τα ΓΑ] ο[455 νΠ0Ὸ 816 4150 {Πη6 Ρτοϊβοῖουβ 

(Ῥοκβοπῃε) οὗ {πε σουπίτυ. [.Ἐρ]ϑδίίοη ἴῃ {ΠῸ ἰπίεγεϑδίβ οὗ δρυοα]αγα 15 ᾿Ππϑίγαιθα ἰπ τπῸ Ῥαργτὶ (εἴ. Ῥατγὶβ Ῥδργυτζὶ, 

Ὧο. 63, Λιίοέΐεες εἰ Ἐχίγαζές, τοτα. χν}ϊ, 1.δἰσοπης δηὰ Βγαπεῖ, ἀη4 ὙΠδοκογαγ᾽5 Νοίς, χ᾽, Ρ. 361). 
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ννΪοἢ {πον οχρεπά οἡ πε {Π|ὰρὲ οὗ {πΠ6 5011. Εογ {πε ἰαπα 15. {ΠῚ κὶν ρ᾽απίοα νὰ πλυ]π465. οἵ 
οἰἶνα ἔγθοθβ, νυ ἢ ογορβ οἵ σού δηᾷ ριΐ]βε, ἢ νίηςβ ἴοο, αηα πεσε 15 αρυπάδηςε οἱ ἤοπμεν. Οἰδμεγ 
Κιηάβ. οἵ ἔγαϊε ἰτθεβ πα ἀδίθϑ ὁ ποῖ σοιιηΐ σοπηραγοα νὰ {Πε56. ὙΠογα ἀγα σαίίϊα οἵ 411] Κιπάβ ἴῃ 

113 στοαΐῖ αυδηξ 65 ἀπα ἃ τίσἢ ραβδίαγασα ἰοῦ ἴΠεπὶ. Δ πεγείογε {πὸν τὶρμον τεσορσηΐβε {παῖ {ἴπ6 σουπίγν 
αἰἸδιίτοῖβ. ποθ ἃ ἰαῦρα ρορυϊαίίοῃ, απα {ππ ταϊδίίοηβ Ὀεΐννεεη ἴῃς οἰΐν δηα ἴπ6 ν] ]!]αραβ ἀγα ῬΎΟΡΕΥΪν 

114 τεσιαίε. Α στεαΐ συδηίν οἵ βρῖςεβ δη ργεοίοιιβ βίομεβ δπα ρο]ά ἰ5 Ὀγουσῃΐ ᾿πΐο {ΠῈ6 σοιηίγΥ ὃν 
τὴ6. Ατὰαρϑ. Ἐοχ {πε σου πίγν, 15 νν6Ὲ}} δααρίθα ποΐ οηἱγν ἴογ ἀρτὶοα!αγα θὰΐ α͵5ο ἔογ σοπηπΊεγοα, απα τΠ6 

ΓΙΡ Οἷζν 15. τίσ ἴῃ 1Π6 αγίβ δηα ἰδοκβ ποπθ οἵ {πε τπηειομαπαϊδα Ψ ΏΙΟἢ 15 Ὀγουσἢς δοίοββ ἴῃ6 58εᾶά. [ί 
ῬΟΘ565565 ἴοο ϑιυιτα0]6 ἃπα σοιηπηοαϊοιιβ Παγροιτα δὲ Αϑκδίοη, ἴορρα, απ (αζΖᾷ, 85 ψ6Ὲ}} 85 δἱ 
ῬιοΙεπηαῖβ. ΟΠ ννὰ5 ἰουπαδα Ὀγν {π6 Κίηρ δηὰ ΠοΙ5 ἃ οεπίγαὶ ροϑίζίοη σοπηραγεα ἢ {Π6 οἴπαγ 
Ῥίαςεϑ παπιεά, Ρείηρ ποί ἔαγ ἀἰβίδηϊ ἔγοπ ἀὴν οἔποτη. ὍΤῇα σουηίγν ρτοάμποεβ θνεσυίίηρ ἴῃ αθυπάδηςε, 

116 δηοα ἴἰ 5 ννῈ}] νναϊεγεα ἴῃ 411 ἀϊτθοίίοηβ ἀηα νν6Ὲ}} ργοίεοϊεα 2707: 51077715.. ὍΤὴ6 τνεγ [ογάδῃ, 85 1ἴ 15 
οΦ 164, νν Ι ἢ πανοῦ γὰη5 ἄγν, ἤονν5 ΤὨγουρΡἢ {Πς απ. Οτῖρίπα! ν ({πε σοιπίγν.) σοηίαἰηεα ποίΐ 1655 (ἤδη 
ὅο τα ]Π]Π!1οη αογ65--- που σῇ αἰζογνναγαϑ Πς περ ἢ Ρουγίησ ρΡΕΟρ 65 πηδα ἱποιΓϑῖ0Π5 ἀραῖηβί [{---ηα ὄοο,οοο 
τῆδη νεῖ βαίεεἀ προ [ἴ ἴῃ αι πη5 οὗ ἃ πα παγεαά δογαβ εαοῇ. ζπΠε τίνεγ {κὸ {πῸ ΝΙΠ]6 τίβεβ ἴῃ Παινεϑί- 
{{π|ῈῸ πα [ττῖραΐεβ ἃ ἰαῦσε ρογίίοη οἵ {πῸὶ ἰαη. Νεαγ {πε ἀϊδέγιςς Βεϊοησίηρ ἴο {πε ρεορὶες οὗ 

117 Ῥιο]Θηηδῖ5 1 ἰϑϑιθϑ πο δηοίῃεῦ τἰνεῦ δηα {Π15 ἤοννβ οἷἱκνίηίο {Π6 βσεαὰ. Οἰμεσ πιοιυηίαϊῃ ἰογιθηΐϑ, ἃ5 
{πον ἃύα Ἵδ]]εά, ἤονν ἄοννῃ ἱπίο {ες ρίφιη δηα Ἂποοπῆραβθ {π6 ραγίβ δρουξ (δζΖα δηα {πε αἰϑδίγιςς οὗ 

τ18 Αϑῃάοά. Ζζῇε οοιμηίγν 15 ἐποῖγοϊθα Ὀν ἃ παΐιγαὶ ἔεηοα δηα 15 νεῦν αἰ ΠΊςα]ς ἴο αἰδοῖ απα σαπποΐῖ Ὀ6 
4554116 4 Ὀν ἰαῦρα ἔογοεβ, οννηρσ ἴο [ῃ6 Παύίονν ρᾷβ55865, νυ {ΠεῖΓ ονειπαησίηρ Ρτεορίοεβ δη ἄξερ 

110 γανῖηε5, πη [Π6 τυσρσαά ομαΐδοΐεν οὗ [ῃ6 πηοιπίδίηοιϑ τερίοῃβ ΠΟ ἢ σαγγοιηα 411 {Π6 ἰδπά. 
γε νεσε ἴοἱὰ {παΐ ἔγοπι {ΠῸ περ ὩΡουγίησ πηοιηΐαίη5 οὗ Ασα θία σορρεῦ δη4 ἴγοη ννεγα [ουγηε ιν οὈίδίπεά. 

ΤῊϊ5 ννὰ5 βίορρεά, ποννενεῦ, αἵ {πε {{π|6ὲ οἵ {πε Ῥεγβίαῃ τα]ςθ, δίησε {ΠπῸ δας Πουα5 οὐ {ΠῈ {{π|6 ϑρτεδά 
120 ΔΌτοΟΔα ἃ ίαἶβε τερογί {πα {πΠ6Ὲ ννογκίησ οἵ [ῃ6 πηΐποθ ννᾶ5 τ1561655 δηα εἊἼχρεηϑίῖνε, ἰη ογάεγ ἴο ρίενεηΐ 

1Π6 1 σουηΐγν, ἴγτοπὶ Ὀεΐηρ ἀδϑίγονεα Ὀγ τς τηϊηϊηρσ ἴῃ {Πεβθς αϊϑίγιοῖβ. δηα ΡΟΞΒΙΌ]ν ἴα κεη ἀνα το 
1Π6πὶ ον ἱηρ ἴο {πε .Ῥεγϑζαη ταϊθ, Τϑίηος Ὀν 1ΠῈ αϑϑίϑίδηςε οὗ {Πϊ5 [4158 γεροτγί {πεν ἰουπα δῃ Ἔχοιιβε 
ἴον επίεγίηρ {Πα αἰβίσιοῖή. 

Ιμᾶνε πονν, μὴν ἀδαῦ Ὀγοί πεῖ ῬΗΠοογαΐεβ, σίνεῃ νοι 411} {ΠΕ εϑβϑεηξίᾳὶ ἱπίογπηδίίοι προ [15 5 θ]6οῖ 
121 1ὶη Ὀτίε ἔογτη. [5141 ἀββογῖρθε {πε ννοῦκ οἵ ἰγαῃϑαίίοη ἴῃ {πε βεαῖθὶ. ΤΠα ΠΙΡΉ ρτίεϑε βεϊεςίεα πλέῃ οἵ 

1Π6 ἢπεβί οπαιδοίεν πα {πε6 Πίσῃεϑὲ συ]ζαγα, συ ἢ ἃ5. οπα νου] ἐχρεοΐ ἔγογη ἐπεῖγ Ποῦ ]Ὲ ραγεπηΐασα. 
ἼΠαν νεῖ τηεη ῆοΟ Παα ποῖ οηἷΐϊν δοηιυίτε ργοβοίεηον ἴῃ [ενν 5. [{ταγαΐαγα. θα μα βιμαϊεα πηοϑβέ 

122 σαΥΘ αν ἰΠαΐ οἵὁἩ {πε τεεκβ 45 ννῈ]]. ΤΠεν νιετε 5ρεοία!ν 44 |Ππὰ τπογείογε ἴου βεγνίηρ οα Ἐπ] θα ϑ565 
δηα {παν υὑπάεοτίοοϊς [Π|5 ἀυΐν ὑνπεπανοῖ ἰξ ννὰ8 πξοθβϑαῖν. ὙΠῸῈν Ροββεββεα ἃ ργεαΐῖ [δοι]ν ἴον 
σοπίδγεηοαβ δΠα ἴῃς ἐἰϊβοιβϑίοη οἵ ργοῦ]θπη5 σοππεοίεα νυν ἐπα ἰανν. ὙΠῸν εβροιιβεα {πε πη α]ς 
σΟὐΓ56---ηα [Π 15 15 αἰνναγ8 {πε Ῥεβί σοιτβα ἴο ρυῖβιθ. ὙΠον ΔΡ] γε {Ππ τοισῇ πα πποοῖῖ πα ηΠΕΓ, 
Ῥυΐ {πεν ννεῦα δἱτορείπεσγ ἀθονε ρτίάε δηα πενεῖ 55 Π]6 4 ἀῃ αἷἱγ οὗ βιρεγίογιν ονεσ οἴμεῦβ, δηα ἴῃ 
σοηναγϑαίίοη {παν νεσγα τεααν ἴο ᾿ἰἰϑίεη δηα σίνε δὴ ἀρργορζγίαϊζε δῆϑινει ἴο Ἔνεῖν αμεϑίίοη. Απά δ]] 
οἵ {π6πὶ σαγεία} ]ν οὈβαινεα 115 τὰ]ς ἀηα γεγε δηχίοιβ ἄρονε ἐνεγυτϊηρ εἶδε ἴο Ἔχοοὶ εαοῇ οἴμεγ ἴῃ 

123 115 ΟὈβεύναποα δηα {πεν ᾿νεγα 411 οἵ {πεπὶ ννογίῃγ' οὗ {πεῖ Ιεδ θοῦ αηὰ οἱ ἢϊ5 νίγίπε. Απαᾶ οης Ἵσου]Ἱὰ 
ΟΌβεῦνα μον ἴμεν ἰονεα ΕἸδαΖζαν Ὁν {πεῖγ πη] Πρ 655 ἴο 6 ἔογη ἀννᾶν ἰτοπὶ ἢϊπὶ ἀηα μον Πα ἰονεά 
{Πε6π|. ΕῸτ θεβι 65 {πε ἰεϊίεσ νυ οἢ μα ννγοίε ἴο {ΠῸ Ἰκίηρσ᾽ σοποογηίηρ {πεῖν βαία γεΐαση, Π6 4150 δαυη  ϑΕν 

124 Ὀεβουρῃΐ Απαάγαδαβ ἴο ννοῦκ 207 216 σαη16 ογιεἶ ἀπ ἀγρεα της, ἴοο, ἴο αϑϑἰβέ ἴο {πε Ῥεβί οἵ πὶν δον. Απά 

114. τίοἢ ἴπ {Π6 ατγίβ, πολύτεχνος. ὍΤΠε ἀεδβοτιρίίοη οὐ [εγι 54] 6 ΠῚ 85 “ἃ Οἰ(γ οὗ τηδην ογαΐ5 ᾽ 15 δὴ Ἔβεχασρϑζαϊΐϊοη εν 
ΜΠ Θη ᾿νε δαάπηξ {παΐ {πΠῸ6ὶ ρῆτγαβα πεθὰ οὶ ΠΕΟΘϑβαΥ ΠΥ ἸΠΩΡΙΥ τεσ μηἶσαὶ οὐ μ γ. ΑΡο]]οηΐι5 οὐ Ἐποάθβ σοαβ ἴο {Π6. 
ΟΡΡοβίϊβ βχίγεμηθββ νπεη ἢα βαγϑ “{πεῈὶ [ϑνν5 ἀτε {πΠ6 πιοϑί ἱπερί οἵ 1ῃ6 Βδσθατιίδηβ ἀπά {Π6 ΟὨΪΚ ομα5 ΠΟ Πᾶνε ποῖ 
οομ τ υϊαα Δὴγ ᾿ἱπνεπίϊοη ἀβείμ! ἴο 116 ᾿, [οβαρῆι5, ς. «422ο71. ᾽ῖ. 10. (ΟΕ 6. Α. Θμ ἢ, “εγιεραίρ)ι, ἱ. 373. 

115. ῬΡίοΙεπιαὶβ Τουπηαεα ὃν {πὸ Κίηρ. ὉὍὴε τείεσεηςα ἰβ ἰο ΡΒ] ΔάθΙρμι5 11, ΠΟ ρᾶνα Ὠὶβ πᾶη]6 ἴο ἴΠ6 ἴοννῃ 
ὙΠΟ ννὰ5. γεν οβὶν οα]]Ὲ4 Ασοο οὐ Ακῖα, πουρὴ βοπὶθ δας ῃουῖε5. ταρατά ἰ δἂ5. {π6 Τουπάδιίοη οὐ Ριοίεμην 1 
(ε(. Μαμαῆν, “ιἱοίοηιαῖς Ζ)γγιαςίν, 60). ὙΤΠΕ ρίαςα ἤρυγεβ νοῦν ἰάτρ Εν ἴῃ {Π6 τε]διοηβ θείννεεη Ερυρί δπα Ραϊεβίϊης, 
566 εν. Δ᾽,16., ατί. “ ῬίοΟ]Ε πιαβ ᾿ς. ΔΝ εμα]α πα διίδομεϑ σοηϑι θυ ]α ̓ τηροτίδηςα ἴο (6 ἠδία δῇογάξα Ὀγ 1πΠ6 πιεηζίοη οὗ 
{ΠπΠε56 Βδυθουῦβ ἴοσγ ἤχίῃρ πε ἀδίε οὗ Ατὶβίβαβ. Ιορρα ἀϊὰ ποῖ θεϊοηρ ἴο {ῃ6 [εν {1} αἴϊεσ 146 Β.6. (1 Μᾶς. χ. 76, 
χῖν. 5, 34) δΖὰ ννὰ5 ποῖ [βυν]5} [ουσιΟΥΎ 11}} 11 ννὰ5 σαριυτεα Ὀγ ΑἸεχαπάευ ᾿δηπαειβ ἀθουΐ 96 Β.Ο. Πα ἕδοϊ, μοινενευ, 
{παι Αϑβοδίοῃ δηῃᾶ Ριο]βπλδὶβ Ῥεῖ Ὲ ΠΈνΕΥ Τεν 5} ἴον 5. ΠΊΔΪΚ65. ᾿ξ ἱπηροββὉ]6 ἴὸ αἰΐδοῃ ἰοὺ της ἢ ἰτηρογίδησε τὸ [ἢ ]5 
ἘΠ ΕΒΡΕΙ ἼΠΕ νυ ᾺῈΥ τηϊσ ς ΟὈν]Ου5]Υ πᾶνε πλδάα τῆς βαπὶε τηϊδίακα δροιΐ ἴορρα δῃὰ δζὰα ἃ5 αρουΐζ Αβοδίοῃ δῃὰ 

το] μα ͵5. 
116. τπιϑάς ἱποιτγβίομβ. Ὑνο Μ55. τεδὰ ὑπέβησαν (“τειϊτεἀ᾽) ἴοΓ ἐπέβησαν. Ιἰ 5 ἀϊβῆσυϊε, μοννενεσ, ἰο πιακα [ἢ 15 

τοδάϊηρσ ἢϊ ἴῃ ΜΊΠ [Π6 σΘηΘτΑ] βθη56 οὗ {ΠῸ ραββᾶρξ. 
δ Βυπάτεα δογαθβ. ὙΠ ΨΥΓΠΕΥΙ ΠΊΔΥ ΡΟΒΒΙΌΪΥ Ὲ ἱταπϑίθστίησ {πΠῸ6ὶ ἰΙαπα ϑυβίεπη οὗ {πῈὸ Εαγᾶπι ἴο Ῥαἰεβίϊπε. 

Νε Κπον ίτοιῃ {πΠ6 Ραρυγὶ {παῖ οἰθσα ἢ 65 οὗ 100 ἀτΟυΓα 6 ννῈΓῈ ΠΟΠΊΠΊΟΙ ἴῃ [Π15 ἀἰϑίσιςι οἵ Εσυρί. ((. Μδβαῆνυ, “ Ἴολοηιαΐς 
“Ζ)γνγιαςέγ, Ρ. 90. 

122. ΤΠΕοΥ εβροιιβεᾶ {πῸ πιϊάᾶϊς οουγεθ. Απ Πα σιγαϊίοη οὗ ἴῆ6 ἱπῆμπεπες οἵ [6 Ατὶβιοίθ!αη ἀοοίτιης οὗ {πῸ πηεδῃ 
ΟἹ 615} [που ἢ, ορΡ. ὃ 223 πλὴν ἐν πᾶσι μετριότης καλόν, ἀπὰ «50 ὃ 256. 

τού 

τν.. ὦ τῶν 
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ΑΙ ΠουρΡ γε Ριοπηβεά ἴο σῖνε οἵιγ θεϑὲ αἰζεηίίοη ἴο [Π6 γηφίζον, ῃῈ ϑαϊά {παΐ ἢ 'νᾶ5. 51] σγθδί!ν 
αἰδίγεββεά, ἴον 6 πεν {παΐ {πε Κιίηρ οἷ οὗ {πε σοοάμπεβϑο οἵ ἢΠἰ5. παίιιτε οοποίἀογοα ἴῈ ἢἰς Πίρῃαβε 
Ρτίν!ερε, μαπενεῦ μα Πεαιά οἵ ἃ πΊδῃ "νῆο νγὰβ βϑιιρθγίογ ἴο Πἰβ. (δ! Ποννα ἴῃ οα]ζαγα ἀπά τνϊϑάο ΠῚ, ἴὸ 

[25 511Π|ΠΊΟ0Π ΠῚ ἴο ἢ5 σοιγί. Εογ 1 ἤανε Πραιὰ οὗ ἃ ἔπε βαυίηρ οἵ Πἴ5. ἴο {Π6 εῇδξος {παΐ ὃν ΒΘΟΌΓΙΠΡ᾽ 
7.51 δηά ργυάεξηϊ πῆθῃ ἀρουξ ἢΐ5. Ῥεύβοῃ Πα νοι] βθογε [ἢ6 στεαΐοϑδε ργοϊθοϊίοη ἔογ ἢἰς Κίηροπι, 
56 5100 ἢ {ΓΘ 45 ννοι]α τπιηγαβούνεαϊν οῖνε ἢἰπὶ [ῃς πιοϑδὲ θαπδῆςίαὶ δανίοθ. Απᾶ {πὸ τπθη πο ψοῖα 

126 πονν Ῥεΐηρ' βεηΐ ἴο ἢϊπὶ Ὀν ΕἸεαΖαῦ ἀπαάουθίεα]ν ροββαββϑαά {Ππ6βθς ἡπ8}1{|πό.. Απά Πα (τεήμποπε!ν 
ἀϑϑείεα προ οαἱῇῃ παΐ ἢς νοι] πενεγ ἰδεῖ πε πιεη σὸ [{ ἴξ νγεῦε πιθγεὶν βδοπὶθ ρείναΐε ἰπίογεϑί 
οἵ Πί5 ον ἴῃαΐ σοηδίὰἰε 4 τῆ ἱπιρε!]Π!ηρ τηοίϊνε---Ὀτΐ ἴΕ ννὰ5 ἴον τῇς σοπηπίοη δαἀναηΐαρε οὗ 

12} 41} {Π6 οἰτ1Ζεη5 {Ππαΐ ἢῈ ννὰ5 βεπαϊηρ' ἴῃθ πη. Ἐὸν, ἦς χυρίαϊγιεα, [τς σοοά [{{6 σοπϑίβίβ ἰπ ἐπε Κεερίπρ οἵ 
{Π6 επδοίπγεηΐβ οἵ {πε ἰανν, δα {Π|5 επὰ 15 δοῃίενεα πηι ἢ πιούς γ᾽ Πεαιίπρ τη Ὀν τοααΐπο. Ετοπὶ 
1ῃ15 ἀπα οἴου 51 1118. ϑδίδίεπηθηΐβ [Ὁ ννα5 οἰθαῦ νν δὶ ἢϊ5 [εε]ησϑ τοννα 5 [Π6 πὴ ἡνεγα. 

128 [{ 15 ψοσίῃ νν 16 ἴο πιεηϊίοη Ὀγίεῆν {πῸ Ἰηϊογπιαϊίοη ὑνῃϊς ἢ ἢῈ σᾶνα ἴῃ τερὶν ἴο οἵἷιγ απαδϑίϊοηϑ. 
ΕῸγΓ Ὶ βαρροβα {παΐ ποδί ρθορῖθ [ει ἃ οιιγίοϑιν ἢ τεραγά ἴο βοπηε οὗ {πῸ επδοϊπιθηΐϑ ἴῃ ἐπε ἴανν, 

129 Ἔϑρεοῖα!ν ἴῃο56 δροιέ τηθαΐβ πα ἀτη Κ5 ἀπα Δη 1 Π|64]5 γεσορ ηἰβαα 85 πποίδαη. ΔΝ Παη ννε αϑκοα νυ, 5ίηςς 
Πα 15 θυ ομε [οΥπὶ οἵ ογεαίίοη, Β0Π16 8ΔῃϊΠ|8}5 αῦα γοσαγα θα 85 πο] θη ἴου εαἰίπρ, δηα οἴ ποΥβ ππο]εδῃ 
ενεη ἴο {πε τοιςοῇ ((ογ ἐπουρἢ Πς ἰανν 15 βούπριίοιιβ οη πιοϑί ροϊηΐβ, ἰΈ 15 Βρεοῖ ΠΥ βογαραοι5 οὐ 5:1 ἢ 

130 πηδίίεβ 85 {Πε56}) ἢεῈ Ῥερϑη ἢἰ5 γερὶν 85 [ο]]οννβ : “οι οὔβεῦνε, ἢς ϑαϊα, “ννῃαΐὶ δὴ εῇξοΐ οἵ πιοάεβ 
οὗ Π|ὸ ἀηα οἱμ" αϑϑοοίδί οηβ ρΎοάιισε ΠΡΟΠ τι5 ; Ὀγ ϑϑοοίαιηρ' νυ ἴῃς θδα, πιεη σαῖς {πεῖν ἀδργαν 165 
ΔΠ4 ὈεσοπΊα ΠΊ]15Έγα Ὁ]6 πγουρθῃουΐ {πεῖγ [Π{6 ; Ὀὺς 1 {Πᾶν ᾿ἵνα νυν 1ΠῈ ννῖβε δηα ργιάεπηΐ, ἔμεν ππὰ 

131 [ῃ6 πηθδῃ5 οἵ εϑοαρίηρ ΠῸπι ἱρποίδποα δηα δπιεπαϊηρ {πεῖγ ᾿νε. Οὐγ Τιαννρίνει ἢγϑί οἵ 411 ἰαϊά 
ἄοννῃ {Π6 ΡΥ ηοΙΡ]65 οἵ ρίεῖν δπα τἰρῃίθοιιϑηθϑβ δηα ἱποιυ]σαίε {παπὶ ροϊπί Ὀν ροϊηΐ, ποῖ πλεύεῖν ὃν 
ῬΓΟΠΙ ΙΓ ΠΙΟἢ5. θὰ Ὀν {πε τι58ὲ οἵ ἘΧχαΠΊρΡ]65 45 ννῈ]], ἀεπηοηβίγαίιησ [ἢ ᾿π]υγίοιιβ εἴοϊβ. οὔ 5711 ἀπα {ΠπῈ 

132 ΡΕΠΙ5πγεπίβ ἰηῆϊοϊεα Ὁν οὐ προη {πε σαν. Εογ ἢε ριόνεα ἢτβὶ οἵ 41} {Παΐ {πεῖε 15. ον οπς 
(οά «ηά {παῖ ἢΙ5 ροννεῖ 15 πηδηϊ δε ἐγουρποιξ {πε πηίνεγϑεα, ϑίποα ανεῦν ρἷαοα 15 ΠΙΙεὰ ἢ ΠΙ5 
βονοσείσηΐν δηα ποπε οὔ {π6 {πίπο5 ννῃϊοἢ ἀγα ψγουρῃς ἴῃ βεοσγεῖ Ὀν πιαη ἀροη {Π6 δατίῃ Ἔβοαραβ ΠΙΒ 
Κηπον]εάσε. ἘῸΓ 8}1} {παΐ ἃ πιδῃ ἄοεβ δηᾷ 41] ἐπαΐ 15 ἴο σοπῆε ἴο ρᾷ55 ἴῃ πε [αΐπγε αὐ τηδηϊεϑί ἴο 

133 ΗΙπι. Δ) ογκίπσ ουὖξδῳ ἴποθϑε {γαῖ 5. σατο! ]ν ἀπ Ππανίηρ πιαάθ {Παπὶ ρῥἰαίηπ, με 5ῃοννεα {παΐ Ἔνεη 1 
ἃ τηδη 5ῃοι] τπῖπκ οἵ ἀοίηρ εν!]---ο σὰν ποίῃίηρ οἵ δοΐμα!!ν εἤξοίίησ 1{,--τῆθ τνου]Ἱὰ ποῖ Ἔβοᾶρο 

134 ἀειἰεοϊίοῃ, ἴογ πε πιδάξ 1 οἰδαῦ {παὶ {πῸ ρονεῖ οἱ ἀοά ρετγναάεα {πα ννΠο]ς οἱ πε ἰανν. Βερίπηϊηρ' 
ἔτοπι [ἢ 5 δἰαγίίηρ ροὶπὲ μΠῈ ψνεπί οὐ ἴο ϑῆον ἴπαΐ 411 τηδηκίηα εχοαρί ουτβεῖνεβ. θα] ανε ἴῃ {πα 
εχίβίεηοε οἵ πιδην σοῦ, ἰποιρ ἢ {πὸν {Πα πιβεῖνεθ ἀγα πηΟἢ πηοῦα ροννετα] ἰΠ8η {Π6 Ρεΐίηρθ ννῃοπι 

135 ἴπεν ναίη]ν ννογϑῃΐρ. Εογ ἤδη {πεν πᾶνε τπηδάς βἰδίμεβ οἵ βίοπε ἀπά ψοοίά, {πεν 5 ν {πᾶξΐ ἴΠαῪ 1:6 
1ΠῈ ἱπιαρὲβ οἵ ποϑε ννῆο Πᾶνε ἱπνεπίεα βοπηειῃίηρ τϑεία] ἴοσ Π|6 απ Ἐπαν ὑνούβῃὶρ {Πεπὶ, ἱποιρἢ 

136 {πεν Πᾶνε οἰδαγ ργοοῦ {παΐ {πεν ροβϑϑεθβ πὸ ἴδεϊπσ. Εὸγ ἴ ὑνου]Ἱα θὲ πξίεγν Τοο 5 ἢ ἴο 5ιρροβα {πᾶΐ 
ΔΩ οπμς Ῥβοβπια 8 ροά ἰῃ νίτίιιε οἵ 5. ἱπνεπίίοηβ. ΕῸΓ 276 771: 6721107.5 5ἰτᾺΡΙῪ ἴοοῖὶς οοτίαίη ΟὈ]εοῖβ5 

Αἰτεδαν ογεαίε ἀπά γ σοπηθίπίηρ ἘΠ6πὶ ἰορεῖμογ, βΒμοννεά {πᾶΐ ἘΠῸΥ ΡΟΞϑΕββθα ἃ ἔγθβῃ ΈΠ|ν : {Πὲν 

.3} ἀἸά ποῖ {πεπηβεῖνεβ ογεαΐῖε {πε βυθρβίαπος οἵ {πε {πίπρ', ἀπά 50 ἴ{ 15 ἃ ναί δηὰ (οο 5ἢ {πίηρ᾽ ἰοΓ ρθορὶς 

ἴο τῆακε ροάϑβ οἵ πιεῃ {{κε 1πεγηβεῖνεβι ΕὌν ἴῃ ΟἱἹΓ {ἰπ165 ἴΠῈγῈ ἃ΄Ὲ ΠΊΔΠΥ ΨΏΟ 8ΙῸῈ ΠΊΙΟΠ ΠΊΟΓΕ 

ἰῃνεηϊνε δηα πλοῇ ποτα ἰεασπεά {πη {πε πε οἵἉ [ουπιεσ ἄανϑ τυΐο ἄαυσ ὁσόη εἰσί εώ, αὐιὰ γεῖ πον 

ΜΟΙ] πενεῦ σοτηα ἴο ὑνουβῃΐρ ἐμοπὶ. ὙΠῈ πηᾶῖκεύβ ἀπ δυΐμοῖβ οὐ {Π656 πιντῃ5. ἰπίηκ {παΐ 1ΠΕῈῪ το 

138 τῆς νυϊϑεϑὲ οὔ 1η6 αἀτεεκο. ΝῊΥ πεεά ννε 5ρβὰκ οἵ οἴει ἱπίαιπδιο ρεορίε, Ἐρυρίίδηβ δη4 {πε Κα, 

ΨΠΟ ρἷδςε 1πεὶγ τεϊ ποθ ἀροη ψΜ|14 θεαϑίβ ἀπὰ πιοϑβί Κίη 5 οἵ ογεερίῃρ {Π]η65 8Π4 σδίς!ς, ἀπα υνογβῃῖρ 
᾿ἘΠεπι, ἀπά οἤεσ βαογίῆςες ἴο {πεπὶ Ῥοΐῃ ννμ 116 Πνίηρ ἀπ Πεη ἀεδά Ῥ᾽ ᾿ 

139 “Νον οἵ 1 ἀννρίνεγ Ῥείη ἃ ννῖϑε πιδῃ δΠ4 βρεοῖα!]!ν ἐπάοινε ὃν (οά ἴο ππάεγβίδπα 411 {πίησϑ, ἴοοκ 

124. ἰο Βἷνε ουὖγ Βεβέ αεἰξεπίίοη. ὙΤΠῈ Μ|55. τεδά ἀφροντίσειν ν»ν» ΠΟ 15 ΟὈν]οΟυ ΒΥ ἃ σογσγαρίοη. Δ ἐπα]απὰ βυρρεβίβ 

εὖ φροντίσειν, νν ϊὶο ἢ ρῖνοϑ [Π6 56 η56 τε ααϊγεά. "» “ὦ: : : 
127. Τπε βοοά [{ξε οοπείβέβ : ἃ σοοὰ ϑἰαϊετηεηΐ οὗ [Π6 ῬΠατίβαϊς ροϑίτοη ν᾽ ΒΙΟἢ 15 δανοςαιεα ἴῃ 1Π15 δεσίιοῃ οὗ {πε 

Ἐρί51:16. Ετσ {πὲ δἰ Π]ς 8] ξαποίίοη οὔ {πε ἰὰνν ορ. δὲ 144, 168, τό9. 
128. 1 ΞΌΡΡοΟΞΕ Ρβορῖίβ. 80 Επ56}0. : ν : ; 
120. ΣΙ ΕΩΣ φνοῖμιν ὙΠε τεδαϊηρ ἴα πποογίαϊθ. ὅϑογῖα Μ55. τεδά πάνυ δεισιδαιμόνως. ἘΠ 5ΘΌΙ5 Βᾶ58 πάλιν 

ἴοῦ πάνυ Οἰμεῖ Μ58. οἔ Ατίϑίδαβ οοιαθὶπὸ πε ἵνο. ϑομπηαϊ κυρρεϑίβ παντάπασι πα ΝΥ ἐμ αἸ]Δηα τεδ5 παντελῶς. ΤΠ 

ΠηΘΔηΪησ ΠΟννΈν ΕΓ 15 Οἰθδσ. ᾿ Ε ΡΤ 
133. ἔπε ροννεσ οἵ αοά ρεγνϑᾶεά, οὐ "τπτουρ μους πε ΠΟ]ς οὗ [Π6 Ιανν, ἢξ ἀϊβρίαγεα Π6 βουνεὺ οἵ οὐ’ (Τ Πδοκεγαν ). 

135. πὸ πᾶνε ἱπνεπίεα βοπιείπίηρ πβεΐαϊ. Ατὶιβίθαβ Ἐχρίδηδίιοῃ οὗ 1ῃ6 οΥἹβῚ οἱ ἸάἀοΙ]αίΓΥ 15 ἘΘΒΕΙΕΤΊΘΗΝΙ 

ἘπΠοιηδσιβ, μο Πνεά αἱ τμ6 Οουτε οἵ (αββϑαπάεγ ἰη Μαςοεάοηΐα ἀρουῦϊ 316 Β.6., τηαϊηταϊηεα {παῖ 1Π6 βοάβ ψεσα οὐἹβ ΠΑ} 

ΠΊΘη Ψῃο Πδ4 αἰϑιϊηρ βμεα ἐπαπηβεῖνεβ εἰπεῖ 85 ΑΙ ου5 Οὐ θθπείδοϊουϑβ οὗ ταϑηκίηα, ἃπα ν᾽ ΠΟ ΔΙΤΕΥ 1πεὶτ ἄδδῖ τεςεϊνεα 

αἰνίηα ὑγΟΥΒ ΠΡ ἔγοπὶ [ῃς σταΐθία! ρεορὶθ. (οηΐγαϑβι 1ἢε εχρ᾽απαίϊοῃ οἵ 1ΠμῈ οὐ βὶπ οὔ ἸάἀοἸδίγυ ἴπ τῃς δοοῖ οὗ ὠτως 

ΨΒοτα ἰξ 15 ἀετίνεα ἔτομι Ναίασγε- μοσϑῃὶρ (οἢ. χἰ 1), “ Ν αἴπ τα 4}} πιδὴ ὈῪ παίιγα ννΠῸ ἅτε Ἱβποτδηῖ οἵ (οὐ ον δηα ἩΝ 

ΕἰΤΠΕΥ ἢγα οὐ Ψηα ΟΥ̓ {ἴπῈ 5 Ἱ αἰγ, οὐ {πε οἶτοὶα οὗ ἴῃε βἴδγϑ, οὔγ {86 ἀυγθυ]!εηΐ ννδῖεσ, ΟΣ τΠ6 ΠΡῸϊ5 οὐ πβανθη ἴο Ὀὲ ἴΠῈ 

ϑοάβ ῃΙ ἢ ρονετῃ {πε νου]. Ἂς 
136. ἰξ ψουἹὰ με... ΤοοΙβῃ, γοδάϊηρ ἀνόητον (Εἰι56 015) ἴον ἴῃς Μ55. ἀνόητοι. 

Ῥεςαπια α ροᾶά. 80 Νεμαϊδηα ετλεηάβ. 
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ἘΠΕ ΤΕΤΙ ΒΕ ΘΕ ἈΠΙΒΙΟΥΒΥ 20: 1 } 

ἃ σοι ριοΠθηβῖνα νίονν οἵ βασῇ ραγίϊοι!αῦ ἀδίδι!, ἀμ (πο τι5 γου πα νυ] ἱπΊργεσηδὈ]6Ὲ ταπηραγίβ απ 
νν4}}5 οἵ ἴγοη, {Ππαΐ ννὲ πηρῃςξ ποῖ πηΐηρ]α αἵ 411} νν ἢ δὴν οἵ [Π6 οἴπαῦ παιίοηβ, θυὲ γεπιαΐη ραγα ἴῃ θοᾶν 
Δ Πα 501}, ἔγες. ΠΟπ 4} ναΐη ἱπηαρΊ Παίοη5, ννουβῃϊρρίπσ {Π6 οπς ΑἸπησηῖν αοα ἀρονε {πῸ νοὶ 

140 ογοαίίοη. ξηςε [Πς Ἰἰεδαϊηρ ργριίίαῃ ρῥγίθϑίβ πανίηρ Ἰοοϊςο  σαγο αν τηἴο πηϑην πηδίίεῦβ, απ θείην 
ςορσηϊζαηϊ ΜΙ (οὐ Γ) αἤαϊγϑ, 641} τ1ι5 “ τήξῃ οἵ ἀοαᾶ ", ΤΙ 15 ἃ {{{|6 νῃ ἢ ἄοα65 ποῖ Ρεϊοηρ ἴο {Π6 τεϑί οὗ 
πλδη πα Ὀυΐ οἡἱν ἴο ἴΠο56 ννῆο ννούβῃ!ρ {πε τὰς αοα. 7Πηε τοδί αὐ πηεη ποΐ οὗ οα Ὀὰΐ οὗ πηεαΐϑβ 
δηα ἀτη Κ5 πα οἰοιῃϊπρ. ΕῸΥ {ΠΕῖΓ ννΠο]ς αἰθροϑβίζίοπ ἰςα5 {Π6πὶ ἴο ἢπα βοΐδςε ἰπ {πεϑε ἰῃϊησϑ. 

141 Απλοηρ᾽ ΟἿ ΡΘΟΡΪΘ 59 ἢ [Πϊηρ5. ἀγα γθοϊοηθα οὗ πο δοσοιηΐ, θὲ ΓΠγοιρῃοις {παῖ ΠΟ ]6 [{{6 ἘΠεῖτ 
142 τηδίη σοηϑβίθγαίϊίοη 15 1ῃ6 βονεγείρηίν οἵ ἀοά. Τμεχγείοτε ἰθϑδὲ ννε 5ῃοι]α θὲ σογιπρίεα Ὀν δὴν 

Δοπηϊηδίίοη, Οὐ ΟἿ ᾿ἵνε5 θ6 ρεγνεγίεα Ὀν αν]! σοπηπλιηϊσαίίοηβ, μῈ μεασεά τι5 τουπηα οἡ 81] 5'άδς Ὀν 
143 γ0}165 οἵ ρυγίν, αἤδβοιϊίηρ ΑΠΠΚα ννῃδί ννε δδΐ, οὔ ἀσίηϊ, οἵ τοις ἢ, ΟΥ̓ Πδαΐ, οὔ 5686. Εογ {Πποπρῇ, βρεακίηρ 

σοηογα]ϊν, 411 [Πτηρ5 δι 6 ΑἰΚα ἴῃ {ΠΕῚΓ παίιγαὶ σοηϑειςαςίοη, 5ίησε πον αἴθ 411 σονεύπεα Ὀγ οπε δηά {ῃς 
Β81η6 Ροννεῦ, γεῖ {Πούὰ 15 ἃ ἄδαρ τθάβοη ἴῃ βοῇ Πα] ν! 14] σα56 ννῆν ᾿νε αρβίαίη ΠΌπη {Π6 τι5ε οὗ σετίαϊη 
τῆϊησ5 δηα δη]ον ἴῃς σοπιπΊοη τι568 οὗ οἴπεῖβ. Εοῦ {ΠῈῸ ϑακε οἵ {Ππϑιίγαϊζίοη 1 νν1}}] τὰ ονεῦ οπῈ ΟΥ̓ ἴννο 

144 Ροϊηΐβ δηἀ Ἂχραίη {Π6πὶ ἴο γοῖ. ΕῸγ γοῖι πλιϑί ποΐ [4]] ἰηΐο ῃς ἀεσταάϊησ [ἀδα [Πδὲ [ξ ννα5 ουξ οὗ 
γεραγα ἴο πηῖσα δη4 ννεᾶ56]5 ἀηα οἴπει ϑιιοἢ {Πίηρο Πα Μόοβα5 ἄγενν ΠΡ Πῖ5. ἰΙαννβ ἢ διιοῃ εἘχοξεάϊησ 
σατο, ΑἹ] {Πεβ6 οὐ πᾶ ησα65 ννεῖα πιαάα ἔου {ΠπῸ 54Κε οἵ τὶρῃίθοιιβηθϑϑ ἴο αἱ {Π6 αἡτιεϑέ ἔοσ νἱγτίπα δηα 

145 τῆς ρεγίβοςπρ οἵ ομάγασϊεσ. ΕῸΓ 411 {π6Ὸ Ὀϊγάβ {Ππαὶ νὰ 86 δία ἴαγηθ δηά αἰϑεϊησι ϑηεα Ὀν ἘΠΕ 
οἰθδη] η655, [εεάϊησ οἡ νατῖοι5 Κη 5 οἵ σγαίῃ δηα ρι|56, 5 ἢ 85 ἴογ ἰπϑίδηςε ρίρεοηβ, {τ]ε-ἄονεϑ, 

146 Ἰοοσιιϑδΐῖβ, ραγίγι ἄραβ, σεεβϑα αἶβο, δηα 41] οἴπει Ὀἰγάβ. οἱ {Π15 ο1α55. Βαΐξ {π6 Ὀ1Γ45 ννῃϊο ἢ τε ἰογἀ ἄδη 
γοῦ νν1}} Ππα ἴο ΡῈ νυ] ἀηα σαγπίνούοιβ, ἔν γα πη! 51ηρ᾽ νοῦ {ΠῸ6 οἴπεῦβ ὈὉν {Π6 βίγεηρστῃ ῃ1οἢ {παν ΡΟο55658. 
Δ η4 οὐἼΕΠΪν οὈϊαϊηίησ ἰοοα ΓΚ Ργενίησ οὐ {πΠῸ ἴαπηα ὈΓΓ45 δηππγεγαϊεα αθονε. ᾿πα ποῖ οἠἱὶγν 50, Ὀυΐ 

147 πεν 561Ζε ἰαπ]05 δηα Κιά5, απα ἰη]πγε ΠαπΊαη Ὀείηρϑθ ἴοο, ν ῃεῖπογ ἀεδα οἵ αἰΐϊνε, απ 50 ΌῪ παπΊϊηρ 
1Π πὶ τἰποϊδαη, ῃ6 σᾶνα ἃ ϑίσῃ Ὀν πιεδη8 οἵ {πεπὶ {ῃαΐ {Ποβε, οσγ ννῃοπι ἐπ Ἰεσίϑἰδεϊοη ννα5 ογάαίηςα, 
πητιϑὲ ρυϑοίί56 ΓΘ Ὠϊθοιιβη 655 [η {ΠΕῚΓ πεαγίβ ἀπ ποΐ ἔνγδηηῖ5ε ονεῖ Δ ην ΟΠ ἴῃ τα] ησα ἀροη {Πεῖγ οννῃ 
ΒΓΕ ΠΟ Ἷἢ ποὺ ΤῸ {πεπὶ οἵ δηνιῃίηρ, θυΐ ϑἴθεν {πεῖ σουγϑε οὗ 11{6 πῃ δοσογάδηοα νυ] ἢ }πι5ξϊςε, 15ῖ ἃ 5 
τῆς ἰΔπΊ6 ΙΓ 5, αἰγεδαν πιεπειοηδα, σοηϑαπηα {πε αἰγεηί Κιηπα5. οἵ ριβε παξ σον Ἰροη {πε βαγίἢ 

14ὃ ΔηΠ 4ὁο ποΐ ἰγτίαπηΐβε ἴο {πε ἀεδβίγαςσίίοη οὗὨ {μεῖὶγ οννῃ Κίηάτεα. Οὐ Ἰερσιϑδίογ ἰδρξ τι5 ἐπεγείογε 
τηδΐ 11 15 ᾿ν ϑιςῃ πιεῖ Πποαβ 845 {πεϑε [δέ ᾿πάϊσαίίοηβ ἀγὲ σίνεηῃ ἴο {Π6 ννῖβε, [πὲ ἐπεν τηϊιϑὲ ΡῈ 1158 δη4 
εἤξοις ποίϊῃίησ Ὀγ νίο!επος, ἀπά τείγαίη ἴτοπλ ἔγγαπηϊβϑίηρ ονεῖ ΟἰΠοῖθ ἴῃ τα]ίαηοα ἀροη {πεῖ ονῃ 

149 5ίτεησίῃ. ΤΟΥ ϑίηοε 1ἰ 15. εοζοζαϊεγφαῖ πιλϑθα την ανεη ἴο ἴοιο ἢ ΘΟ ἢ διζισίδανε δηϊτ δ }5, ἃ5 πᾶνε Ὀεεη 
πηΘηςΙΟηΕ4, οἡ δοοοιηΐ οὗ {Πεῖγ ραυτσυϊαγ ΠΑ Ϊζ5, οασης ννα ποῖ ἴο ἴακε Ἔνεῦν ριδοδυίίοη ἰθϑὲ οὐγ οννῃ 

150 ομαγδοΐειβ 5ϑῆοια θὲ ἀεβίγονεα ἴο [6 5απ|ιῈ εχίεηε ἢ ΔΝ εγείογε 411] [Πς σι]65 ννῃΐςἢ ἢς 85 ἰαἰ4 ἄοννῃ 
νυ] ταραγά ἴο νηδί 15 ρεγπη τε ἴῃ 6 σαβ5ε οἵ {π656 ὀζγας δηα οἵπεὺ δηϊπΊαὶβ, 6 85 επαοίβα νυ] ἢ 
1ῃε οὈ]εοΐ οἵ ἰβδοῃίηρ τ15 ἃ πηογὰ] ἰθϑϑοῆ. Εὸῦ ἔπε αἰνίϑίοη οἵ ἔπ6 ποοῖ δηὰ {πα βεραγαίίοη οἵ 1ῃ6 
οἸαννθ αὐα ἱπϊεη θα ἴο θα ἢ τκ5 {Ππδΐ ννε πιιιϑὲ αἰἰβογ πηηδία Ὀθέννεεη οἱ. ᾿ηαΙἸν! ἀτι4] αοίϊομ5 ννἹῈἢ ἃ νῖανν 

151 ἴο {πε ργδϑοίίοε οὗ νἱτίπε. Ἐὸογ {πΠ6 βίγεησίῃ οἵ οὖσ ο]Ὲ θοᾶν δηᾶ 115 δοιἱνιν ἀθρεηα ἸΡΟΠ ΟἿΓ 
5ΒΠοιυ ]άο 5 ἀπ 105. ὙΠεγείογε ἢς σοπΊραΙβ τι5 ἴο Γεσοσηΐβα {Πδΐ ᾿νε πλιϑὲ ρουίουπι 41} οἷ δοίη 5 

140. “σορηίΖζαπί νυ ἹΠ (οιιΓ) δ ἶξαῖγξ, μετεσ χηκότες πραγμάτων, “σοηνατϑαηΐ ΜΓ [Π6 νου] (Τ ΒΟ καύαυν). 1165 σα σβαϑίθ 
γραμμάτων, ἴοΥ πραγμάτων, “ ςοηνεγϑαηΐ ΜΙ ΠΠτεγαΐαγα. 

τθῃ οὗ τηρεῖ δηᾶ ἀγίηκβ, ὅς. (Ὁρ. Μαίι. νὶ. 31-2 "ΑΠΟΥ 811 {πΠ656 τΠ]ηρ5 ἀο 1πῸ (σεηῖ1]65. βεεῖ. ὙὍΠὲ ννοτὰ 
τγαηϑἰαῖθα “ οἹοιϊηνσ ᾿ (σκέπη) 150 τηεδῃβ " βῃεβ τα σ ἡ ΟΥ̓ " Ργοϊβοιοη ᾿ ΔΠ4 [15 ΤἸηΔΥ ΡΟΒ51]Υ ὈῈ ἴΠ6 τηθδηϊηρ ΠΘΓα. 

144. {π6 ἀερταάϊπρ ἰᾶδα, εἰς τὸν καταπεπτωκότα λόγον, ΟΥ̓́ ὙΠΟΙ ηγιδὲ ποῖ 6 Ἰἰεά το ἔο]]ονν {πῈ τα]βθοϊεά νὶενν 
(ΤἼδοκΚεγαν). ἔ 

πιῖοθ. [ΪΙἢ Εὐβθρῖι5 {πῸ6 θαβί αδἰτθϑιθα τεδαϊηρ 566 η15 ἴο "6 μυιῶν, ᾿ ἢϊε5᾽. ΕῸΓ ἴΠ6 Μοβαῖὶς ρσοβιθιτίοη 566 ἴνϑν. Χὶ. 
29. ΕῸΥ [Π6 διρυτηθηΐ σρ. 1 Οογ. ἰχ. 9, "Ποῖ Οοα οαγα ἴοσ ἴῃ οχϑὴ ὃ 

145. Ιοσιιβίβ, [,ὲν. χὶ. 22. [πὶ Ῥοῖῃ ΕΝ δπὰ ΑΝ τῆς νοσζὰά ἀττάκης 15 ἰγδηϑβίαϊεα " θα] Ἰοοιβι ᾽. [ἢ Επβθθῖιβ {Π6 
Ῥεβί αἰιθβϑίςα τϑδάϊηρ 15 ἀτταγαί ἃ 5ρεςοῖθβ οἵ τηοογ- ἴον). ΤὍὙΠοτῖα 15 ἃ {1]] ἀεββοσιρίίοη οἵ {Π15 Ὀϊγά ἴῃ Αἴμδη. ἰχ. 387, ννῆθυε 
1 15 βα] 4. ἴο θῈ “σδῖπευ ὈΙΡΡΘΓ {Πδη ἃ ρατγίσ σε, βίσιρεα 4}} ονεῦ {π6 Ῥδςοκ δηά οἵ {Ππ6 σοϊουγ οὗ οἰὰν Ὀὰΐϊ γαῖῃου τβαΆευ, 
ΠΟΥΓΟΒΡΟΠΩΪηΡ ΡΕΓΠαΡ5 ἴο {ΠῸ “ δἰίαρεη Τοηϊςιιβ" οἵ Ηοτγ. “4, 2οἵ. 11. 54. (ρ. Αἰβοτα᾽5 ποίε. οὴ Εσβεθῖι5, “γαε. 
ἜΤ ΦΉΡ. 372 Ο᾽ 

147. ἀεβίσιοίζοη οὗ ἐπεὶστ οὐνῃ Κἰπᾶσγεα. Επβθῦϊα5. (ν ποπὶ ΔΝ εη]α πα ἐο]]ονν5. μεσ) ᾿ηβοσίβ. οὔτε τῶν ὑποβεβηκότων 
οὔτε, Ὀεΐοτε τῶν συγγενικῶν “ἴοΥ {πε ἀδδιγιοίίοη εἰ Υ οὗ [ΠοβῈ θθηθδῖῃ {Π6ηὶ οὐ οὗ {Π6]Γ οννὴ Κὶπά᾽᾿᾿, 

150. ἐβϑοῃίηρ 15 αὶ ΠΊΟΓΆῚ Ιεθθοη. ΤΠῈ ΔΙ]Θροσὶο αὶ τηθῖ Ποα 566 Π15 ἴο ἢᾶνε θβθη ἢγϑβι επιρὶογεα οἡ ἃ ἰαῦσε 56δ]6 ὈῪ 
τε 5τοῖοβ, [ΠοὰρῚ τΠαγα ἀγα ἴγᾶςθϑ5 οἵ ἴζ ἴῃ Ρ]αῖο ἀπὰ Ασίβίου! 8. ῬὮ]]Ο 15 οὔ σουῦτβθ ἴΠ6 στθαΐ Ἔβεχροπθηῖΐ οὗ {Π6 τηεῖποα, 
τΠουρῊ τΠς ἕδος παῖ πα βρεᾶᾷκϑ οὗ ἴΐ ἃ5 ἃ ννε}]- εβϑί Ὁ] 15Πε6 ἃ βυϑίθπι δη 4 ννᾶγη5 πιθη τῃδΐ [Π6 Δ]]6βουῖ 4] ἱπιθστργθιαίίοη ἀ065 
τοί ἀδϑίγου 1ΠῸ ᾿ἰτεγαὶ ἔοτος οὗ [η6 επαςιπηθηῖβ οὗ {Π6 ἰανν, ρσονεϑ παῖ 11 Πδὰ δἰγεδᾶγν ἰοιπα 115 ννὰν ἰπίο 7 εν ἢ οἴγο 65-- 
ἃ ἴασι νν] ἢ 15 ἔαστ ΠΕ  σϑαϊϑιδηςαϊεα Ὀγ {πΠ6 Νὲν Ταβίαπηθπί (Ὀγαμτηπηοηά, δ λλίο, 1. 20). ὙΠΕΓῈ ἴ5. ἃ ββ. οὗ ἴζ, ἴοο, 1} 
τῆς ΒοοΚ οὗ ΝνΊβάοπι (χ. 17, χνὶϊὶ. 24). ᾿ Βαϊ ννεὲ βᾶνϑ πὸ ἔγδοε οἵ 50 εἰδθοζγαῖβ δῃ βιπῃρὶ οὐ πιθηΐ οἵ {ΠῸ6 ππθιποά, 5 ννε ἥπα 
ἴῃ Αὐβίθαϑβ, ἀπηοηρϑί [ῃ6 [ενν5 θεΐογε ΡΏΪΟ. [{ ἰ ουτίοι5, ἴοο, [Πδΐ ἴξ 15 ΟὨΪῪ 5θα ἴῃ της Ἰὰνν βεοίΐοῃη. Ασὶβίεαβ 4065 ποῖ 
τά κε της ορροτίπηϊν οὗ ἱπιτοάποίηρ ἰξ Ἰηῖο ἢἰ5 βχρ᾽ απδίϊοη οἵ {πε Ηρ Ῥυίθϑιβ ἄτεβϑϑ, ννῃϊο ἢ ννὰ5. ἃ ἔδνουγιτα 5 ]εοῖ 
ΜΙ Ἰαΐευ δ] θροτγϑίβ (οἵ. ΡΏΠΟ, Κὴ4. 2705. ᾿λϊ. 11-14, 106 ἡ7ογιαγοίέξα, 1ϊ. 225. 7 ἀπ Τοβερῆαβ, «ἡγιφ. 111. 7. 7). ὙΠε 
Ὀεϑβί "]υϑίγατοη οὗ ἴη6 πηϑιποά οὗ Αὐϊβίθαϑβ ἰ5 ουπὰ ἴῃ 1Π6 ΕΡΙ5116 οἵ Βαγπαθᾶβ. 

ἀϊν᾿βίοη οὗ {πε Πποοῦ, ορ. [«εν. χὶ. 3 Π(, Ῥεῖ. χῖν. 6 Ν᾿ ᾿ ᾿ : 
151. ΘΟΠΊΡΕΙ5 15 ἴο τεοορηῖβα. ΤὴῈ ἰδχὶ ἰ5 πποογίαϊη. ὙΠΟΙῈ ἃ1Ὲ ἵνο τϑδάίηρϑβ (1) ἀναγκάζει τὸ σημειοῦσθαι, 

τοδ 



ἘΠΕ ΤΕΝΤ ΘΕ ΑΚΙΘΤΕΆΑΘ τοῦ τὸς 

ὙΠ αἰ Ἰ5ου πληδίίοη δοσογάϊηρ ἴο [ἢς βίαπάαια οἱ τἰρῃϊεοιιϑηθβ5--- ΠΊΟΓῈ ΘΘΡΘ οί ἢν Ὀεσδαβα κνα πανς 
152 Ὀθεη (Ἰβεποῖ]Υ βεραγαῖεα ἰγτοπὶ πε τγοϑί οἵ πιδηκίη. ἘῸΣ πιοβῖ οἵμποι τῆθη ἀ6ῆ]ς ἐπειηβοῖνος Ὁ 

ΡΓΟπΠΊΐβοιιοι5 ἱπίθγοοιιγβθ, ἔΠεγα Όγ ϑνουκίηρ᾽ στοαί ἱπί αυϊεν, ἀπ νὴ Πο]6 σοιιηΐτίαβ ἀπά οἰτἴεα ργίάς {Πμεηὶ- 
5ΕΪνεβ ΠΡΟη 5110 νίςεβ. Εογ πον ποῖ οὐΪν ἤανα ἱπίθγοοιιγβα ν ἢ τηθη Βὰΐϊ {πον ἀθῆϊε ἐμεῖς ον 

153 πιοΐπεῖβ ἀπ ἄνε 1Πεῖγ ἀδιρῃίετθ. ΒΒ ννα πᾶνε θεδη Κερὶ βεραζαΐθ ἔγοτη βοῇ δἰπθ. Απάᾶ {πὸ 
Ρεορὶε πο πᾶνε θεεη βεραγαίεά ἴῃ {Π6 δἰογεπηθης!οηθα ννᾶν ἀγα αἶθὸ οπαγαοίοιϑθα ὅν Ζἦς 7, ατυρττ)67. 
ἃ5 Ροϑβϑεϑϑίηρ (ες οζΖί οἵ τηεπιοῦν. ΕῸΐ 41} δηϊπ)α]5 “ νυν ἢ ἂτὸ οἱονοη-[οοἱδα απ δον {πὸ εὐα ᾿ 

154 τορΙ͂οϑεηΐ ἴο {πε [πἰἰἰαἴεα {πε σγητὦοἑ οἵ τηθτηοῦν. ΕῸγ {πε δςὶ οἵ σμανίηρ {Π6 οπα 5 ποίῃίηρ εἶα 
1μδη τΠς τεπ)]ηΐϑοθηςα οἱ [Π|{6 ἀηα] οχίδίοποθ. ἘὸῸν [{{ 15 γοπὲ ἴο θὲ ϑυβίαϊπεα Ὀν πιδαπθ οἵ ἔοοά, 

155 ν᾽ βεγείογε με Ἔεχποιΐβ τι5 ἰὴ {Π6 ϑογίρίαγο αἶβο ἴῃ {Π68Ὲ ννογάϑ : “ὙΠοιῖι 5ἢα]ς 5! γεν γεπηειηθρεῦ {πες Τιογά 
τπΐ ψγοιρμξ ἴῃ πες ἴῃο56 σύεαΐ ἀπά τνοηάθυπι] {Πἰηρο", ἘῸΣ ΨΠδη ἐπαν ἀγα ΡΓΟΡΕγν Τςοποεῖνεαα, 
ΠΕΡ ἃ΄Ὲ πιδη! 651] σγεδῖ δηα σ]ογίοιιβ ; ἢγϑί {ΠῸ΄ σοηδίγιοίίοη οὗ {πΠ6 θοάν ἀπά ἐς ἀϊβροϑβίτίοῃ οὔ τς 

τρ6 ἰοο« 8η6 {πε βεραζδίίοη οἵ ββοῇ ἱπα!ῖνίτι81 11} ἀπά, ἴαΓ τηοτο, {ΠῸ οὐραπίβαιίοη οὔ ἢ 5θηβ565, {ΠῸ ΟΡογδίοη 
ΔΠα ἴην!51016 πηονεπηθηΐ οἵ ἐπα πηϊηά, ἴῃς ταρι ἀἸν οὗἉ 115 ραγίίοι]αι δοίίοπμβ απᾶ 115 ἀϊἰβοονεσγυ οἵ {πε 

15] αΥίϑ, ἀἰβρίαν δῇ ᾿ππηϊΐε γεβοζγεοζηέγεςσ. ΔΝ Πεγείογε με Ἐχποῦίβ 5 ἴο γεπιοη θοῦ {παΐ ἐπε αἰογεϑαία 
Ραιῖβ ἀγα ἱκαρί ἰορείμπεγ ὃν {πε αϊνίπε Ρροῦνεῦ υν ΤΠ σοπϑιιπηπηαΐα 5}... Ἐογ πε Πα5 πιαικεά οἷ ὄνεῖν 

158 {ἰπη6 δης Ρΐαςε πδΐ ννε πᾶν σοηίίητα}ν τεπηεγη ρθε {πε (οὐ ψῆΟ τιΐε5 ἀπά Ρταβεῖνεβ (5). Εογ ἴῃ {Πε 

πηαϊίει οἵ πηεαΐβ δα ἀγῖπ 5 μῈ Ὀἰα5 τι5 ἢ γϑβί οἵ 411] οὔ ραγί δ5 ἃ βδογίῆςε δῃηά {πθη ἰογί νι οπΐον 
Ο1ι7, 7η1εαἰ. Μογξονεῦ, Ἰροη οἷ σαγπηθηΐθ ἢ ἢδ5 δίνεη τ15 ἃ ϑυπΊΌο] οὗ τειηετήθγαηςε, δηάᾶ ἴῃ {κε 
ΤΊ ΠΠΟΙΓ ΠῈ ἢα5 ΟΥΓἀαΓΕα τι5 ἴο ραϊ {ΠπῸ6 εὐἰζυῖηε οὐδ 65 προ οἷ, σαΐεβ ἀηα ἀοοῦβ 45 ἃ Γε πιο ταηςσε οὗ 

1590 οὐ. Απά τπροη οὐ Παηά5, ἴοο, ἢ Ἔχ ρύεϑϑὶν ογάεγβ {πε 5βυτηροὶ ἴο θὲ [ϑίεηαά, οἰεαῦν ϑμονίηρ {παῖ 
τνα ΟἸΡΉ ἴο Ρετίου πὶ ἐνεῦν δοῖ ἴῃ τσ θοιι5Π 685, γα θασίηρ (ουγ οὐνῃ ογοδίίοην, ἀπ ἀθονε 411 {πε 

Ιύο [ξα΄ οἵ αοά. Ηδε ὈΪ45 πηεξῆ αἷ5ο, νἤεη ᾿γίηρ ἄοννῃ ἴο 5]6εῈρ ἀπά τίβίπρ' τρ ἀραΐη, ἴο πηβάϊαϊε ἀροη {πε 
ΜΟΥ. οἱ ο΄, ποῖ οηΐϊν ἴῃ ννογά, θα Ὀν ορϑβεγνίηρ αἰ βείησι ν πῈ σμαηρε ἀπά ἱπιρτγεϑϑίοη ριοαιςοεά 
ὈΡΟΏ ἐπ 6πΊ, ννῇθη {παν ἃῖα σοίηρ᾽ ἴο βίβερ, ἃἀπᾶ 450 {πεὶγ νναϊκίησ, πον ἀϊνίπε δηα ἱποοιηργεπεηβῖθ]ς 

161 1ῃ6 σἤδηρε ἔγοτη οὔα οἵ ἴπεβε ϑίδίεβ ἴο ἴπ6 οἰπεῦ 15. Τῇηα ἌἼχοε]]εηον οἵ {ππ δηδίορυ ἰπῃ τεραγὰ ἴο 
αἰἸἰβου πη! δἰ! Δ η6] πηεπηοῦν ἢδ5 πον θθεη ρΡοϊηΐϊαα οἷ ἴο νοι, Δοσοτγά ηρ ἴο οτγ ἱπξεγργείδίίοη οἵ “{Πε 
οἴονεη Ποοῖ δηα {πε σμενίηρ οἵ πε οπα ἡ. ΕῸΓ οὐ ἰανν8 πᾶνε ποῖ θεβη ἄγαν τπρ δ γα Πάοπη ΟΥΓ ἴῃ 
δοοοτάήδηςεα νὰ τῆς ἢτϑὲ σασραί τποισῃς {παᾶΐ οσσυτγγεα το πε πηῖηα, θαξ νυ] ἢ 4 νίαν ἴο γα ἀπά {ῃς 

τό2 πα !ςαίίοη οἵ τὶρῃξ τεαθοη. Εοι Ὁ. πιεαηϑ οἵ {π6 αϊτεοίοη5 ννοἢ Πὰς σῖνεβ ψΠἢ γεσαγα ἴο πλεαίβ πα 
ἀτηκ5 πα ραγίοι δ. σα565 οἵ τοιοπίηρσ, Πα ὈΓ45. τι8 Πει Ποῦ ἴο ὁ ποῦ ᾿ἰβδίδβῃ ἴο δηγτῃτηρ {ΠουΡ᾽ {16 55]Κ 

165 Πού ἴο τεϑοιΐ ἴο 1η]τϑέϊςα Ὀν {πε ἀθιι5ε οἵ {πΠ6 ροννγεύ οἵ γεαάϑοῦ. [1Ἃπ {πε σαβε οἵ {πε ψ|]ἃ δηἱπηα]ϑ, ἴοο, 
1πε βαῖης ῥυποῖρὶα πηᾶν ΡῈ αἰϊβδοονειε. Εὸῖ {πε οπαγαςίοῦ οἵ ἢ ννθαβ68] δηα οἵ πιῖσε ἃπα βοῇ 

164 Δη1Ππ|4]5 85 {Π656, νν ῃΙοἢ ἀτε χρυ βϑὶν πχεπιὶοηεα, 15 ἀασϑίγαςίίνε. Μίος ἀεῆϊε δπα ἀαπιασε ἐνεγντίηρ, 
ποῖ οἠἱϊν ἴογ 1ῃεῖγ ονη ἰοοά πὶ ἐνεη ἴο ἐπε εχίεπε οἵ τεπάδγιηρ δ ϑο ζεὶν τ1ι561655 ἴο πιᾶη ννηδίενευ 

165 11 [4115 ἴῃ {πεῖν νὰν ἴο ἀαπίαρε. ὉΠ τνεᾶ86] οἰδβϑϑ, ἴοο, ἰ5 ρεου ίαγ: ἴον θεϑίδβ νναΐ Πα5 Ῥεβῃ βαϊἃ, τὲ 

(2)... τῷ σημειοῦσθαι. ὙΠΔΟΙΚΕΤΑΥ σοη]εοίιιτε5 ὃ σημειοῦται, Πα γα η5]αἰε5 “ Ηε ςοηϑίγα Π5 115 ἴο 40 Ἐν βυυ Πρ; . . - 45 ΠῈ 

βσῃῖῆδα ὈῪ ἴπεβε βυπιθοὶβ᾽. Οἰβοτά ἴῃ Επβϑῦῖιβ τεπάβγίηρ (2) ἰγαηϑιαΐαβ "ἡ ΌῪ {Π6 5ἰσηϊοδίϊοη Πεγείῃ βίνεη᾽. 

152. γα βανε βεεῆ Κερί βεραζγεῖίε, διεστάλμεθα οΥ “νγνὲ πᾶνε τεοεϊνεα Ἔχρυβ85 ἰ)ποίίοηβ᾽, 566 [μεν. χνη!. 6 ἢ. 1 ἰ5 

βἰρηϊβοαπε 45 ΝΥ ἐμα]δηα βαγϑ5 {παΐ {Πεῖα 15. πὸ γείεγθηςε ἴο {πῸ Ἐργρίίδῃ ργδοίίςα οἵ πηδυσγίηρ᾽ ἃ 515ζ6 τ. 

154. 11ξπ 15 σοπέ ἕο 6 βυβίαϊηεα, οἵ ᾿ Ηδ ςοηϑβίάδτβ {Ππαΐ [Π{6 εχίϑίβ ΒΥ ἰακίηρ ἴοοά ᾿ (Τ Βδοκεζαυ). 

155. ἴῃ {πε βοσίρίαγε. ἘῸγ [Π15 τειηδυῖαθ]ε ἰπιτοάποιίοη ἴο {πε αποίαίίοῃ, 566 ποία οἡ ὃ 168. 

ΤΠοι 5Π 6] στειμεπρθεσ. Δ ἰοοβε αυοίδιίοῃ οἵ ρῆτγαϑβεβ οοπῆσϊεα ἔγοπη Πεὰΐ. νἱϊ. 18, 19, ἀηα χ. 21. “ἘΠΕ βτθαῖ 

Δηα ψΟΠάΕΥΩ] (Πηρϑ᾽ οἵ Πεαΐ. τείεσ ἴο ἴῃς Ὠἰνίπε ἀθ]νεταηςθβ οὗ [5γ86], θὰξ Παγα [Π6 Ῥῃγαβ ἰβ Δρρ!!εἀ τὸ 1η6 Βυμπᾶπ 

δῃδίοτηγ. ΟἸβοτά {ῃ]ηκ5 {Πδτα 15 ἃ τε] Ιβοθηςσα οὗ [00 Χ]ΙΙ, 3. 
156. ἀϊΞρίαν δῇ ἱπῆηίία, ὅζς., [1Π{. “ σοπίαϊη πὶ ᾿πῆπ]ῖα τη δ ηηοτ,᾿ ἀπέραστον περιέχει τρόπον. ὙΠΔΟΚΟΙΔΥ ΤΠ 6Υ5 ἡ θΘ αν 

1π6 Ἰηδυῖκ5 οὗ ἀπ ἰηβηϊζα ννβάοσα". Οἰβοτά, τεδάϊηρ ἐπέραστον, τεμάεγ5 “πᾶνε ἃ ἀδ]ρ μι] σματγδοίετ᾽. 

157. Κερί ἰορείπεσγ... συἱτἢ σοηβαπιπιαῖα 5111. ὙΠΔΟΚοταὺ τε ηάειβ “ἀγα θοῖῃ οτεαϊεα δπὰ ργεβεγνεα᾽. 

158. Εηΐογ. 50 Εἰ 560. Ἕ Ἢ 

ὍΡΟΙ ΟἿ βαγπιθηΐβ, ἐκ τῶν περιβολαίων. ὙΠΘΓΕ 56θη5 ἴο Ὀ6 δῃ 8] θη ἴο Ν 1Π1. Χν. 38, πὰ Τ)ευξ. ΧΧΙΙ. 12 ἐπὶ 

τῶν τεσσάρων κρασπέδων τῶν περιβολαίων σου. ΤΠ τεΐεγεηςε 5 ἴο [ῃ6 φέξήζᾷ οὐ σϑαϊζἐζλ)ι {τ 5:65 Οὐ τυνϊϑίεα τῃτεδαϑ δἵ τΠς 

ἴουγ σογηθῖβ οὗ ἴῃς ρατγιηθηΐ, 5εῈ 2) “Εἴ ατὶ. " Ετίηρεβ᾽, ϑεβάτγετ, Ε 7 11. 2. 112. 
{με ἀϊνίπα οὔβο]εβ, 5ε6 ποίε οὐ ὃ 177. 
ὉΡΟῚ Οὐγ βαΐεβ, ορ. Π6υῖ. νὶ. 7 ἢι,, ἃ τείεσεηςε ἴο {π6 72765έ5ῶ, ΔΏ ΟὈΙοΩΡ Ὀοχ ἢχεά ἴο ποιιβδα ἃ Πα ΤΟΟΠῚ ἀοοῖϑβ ἅθονα 

1Π6 τίσ ἢι-Παπά ἀοοτ-ροβί οι ὑνῃ]οἢ ννὰβ νυτϊτθη ἴῃ ἐννεπῖγ-ῖννο 11Π65 {πε ἴννο ΡδτΑρτΆρΡἢ5, Πεαΐ. νἱ. 4-9. χὶ. 13-21. ΘοΠγου, 

ΡΣ 11. 2. 112. 
159. ΠΡΟ οὐγ παηάβ, ορ. Πεαῖ. νὶ. 8, ἃ τείδσεηοα τὸ ἴπ6 7 φάσηία, ἃ 51η8}} ἀἰςε-ϑῃαραα ΠοΙϊονν ρατοπλεπὶ οᾶ56Ὲ 

οη ψ ὨΙσἢ ψεγα τ τ6η {πε ραββαρθϑ Εχ. χἰϊν. 1--το, χὶϊ. ἀπό; Ῥααῖ. νὶ. 4-9. χὶ. 13-21. [ἴ ννὰ8 [αϑίεπεα ὈῪ πιβαπβ οὗ 

ἃ ϑῖγαρ ἄτανῃ [ὨτουΡῊ ἰ ἴο {πε ἀρρετῖ ρατί οἵ [Π6 [εξ αὐτὴ, ϑομτεν 5 7) 11. 2. 113. 

οὖγ οὐγῃ ογεαίζίοη. Ἐεβίογεα τοῖα Επι|56Ὁ. . έ 

Ιόο. σοἰῃρ ἴο βίβερ. Ατίβίεαβ 5εῈπὶβ ἴο ἤδανε θεεῃ ἱπίεγαβίεα ἴῃ ἴΠ8 ΡΞΥΟΠΟΙΟΟῪ οὗ 5ἰεερ. 866 δὲ 213-1ό, ἀπὰ 

ςΡ. ἴῃς αἰδοιδϑίοη ἴῃ 3 Μᾶς. ν. 11. ᾿ 

162. ὃν 186 αριιβε οἵ ἐπε ροννεσ, ὅς., οὔ “δῃά ποὶ Ὀγ ἀνδι!ηρ Οὐδ ῖν Ὲ5 οὗ τῃ6 ον θεδ ΠΡ ΡΟΝΕΙ οἵ ΒΡΕΕΟἢ πανε 

ΤἝοοῦΓ56 ἴο πητ]ρ θουβηθββ᾽ (Ἰ ΠΔΟΚΟΓΑγ); ΟΥ “ΠΟΥΓ ἴο ταβϑοσΐ ἴο 12] 5110 6 ΒΥ επιρίογίης [Π6 πιαϑβίειν οὗ Ιαησααρα΄. 

ΙΟορ9 



ΤΗῈ ΨΕΤΤΕΒΙΘΕ ἈΒΙΒΥΕΛΘ'Ι. το 7 

Πὰ5. ἃ σπαγδοξοιϑίῖς νν ἢ ΪΟἢ 15 ἀθῇ]ησ : Γ᾿ σοησοῖνοβ ἐΠγουρἢ {πε οαιθ δηα Ὀτηρϑ ἰοσίῃ [Ὠγουρῇ {ΠῸ 
τ66 πιοιῖῃ. Απάὰ [ἴ 15 ἴου 115 γθαβοη 1ῃδΐ ἃ {{κ ργδοίίςς 15 ἀβοϊαγεα τπο]δαη ἴῃ πεη. Εογ ὉΚ εἰ θοάνησ 

ἴΠ ΒΡΕΘΟΠ 4}1] {Ππαΐ {πον γεοεῖνε {Πγουρἢ [ῃς δαγβ, {παν ἱῆνοῖνε οἵα ἴῃ εν1]8 δηα ννουῦῖς πΠῸ οὐ παΥν 
ἱπιριγίν, Ὀεῖηρ {Πα πηβεῖναβ δἱτορεῖμεγ ἀβῆ]εὰ Ὀν {με Ρο]]υίίοη οὗ ἱπηρίεῖν. Απὰ γοιΐ Κίηρσ, ἃ5 ννὲ 
ἀγα ἰηἰογπηθά, (065 ααϊζε τῖρῃς ἰη ἀεβίγονηρ 510} πηεη. 

10] ὍΤΠρη Ι 5αϊα “1 σι ρΡοβα γοῖ πηθαη ἴΠ6 ἱπ[ουπΠΊοΥβ, οι μ6 σοηβίδ εν ἜΧΡρΟϑα5 {Πεπὶ ἴο τογίαγοβ δηά ἴο 
τ68 Ραίηζι] ἰογπιβ οἵ ἀβξαῖῃ . “ἴεβ, ἢε γερ θά, “[π686 ἀε ἴῃ6 πηβῇ 1 πέδη; ἴοι ἴο νναΐοῃ ἰοῦ πηδη 5 

ἀσβίγαισξίοι 15 4 ἀΠΠΟΪν τΠῖηρ. ΑἸ οἷ ἰανν ἐογ 45 τ15 ἴο 1Π}1Γ6 ἀπ ν οηα εἰζπει ὈγΚ ννογὰ οὐ ἀβεεά. Μν 
Ὀτιοῖ δοςοιηΐ οἵ {656 πηδίζεγβ οὐρῆῃς ἕο μαναὰ σοην! πο γοιι, {Παΐ 411 οἷ γερσα]αϊίοηβ μανα Ὀδδη ἄγαννι 
ἊΡ νυ] ἢ ἃ νίονν ἴο τἱρῃτθοιβϑηθββ, απα {Ππαΐ ποι ῃϊπρ ἢ45 θεθη επδοίεα ἴῃ {ΠπῈ ϑογιρίαγα ἘΠΟοῸ ΡΠ ]655}]ν ΟΥ 
ννἱτΠουτ ἄτι τθαβοη, Ὀὰΐ 115 ΡυΓΡΟβῈ 15. ἴο ΘΠ 0]6 τι5 ἱπγουσῃουΐ οἷἵγ Οἷς Π{{6 ἀπά ἴῃ 411 οἷς δοίΐΐοι5 

τόρ ἴο ργδοίίβα τὶρτθοιιβη 655 Ὀδίογα 41} πγεη, θείησ τηϊη α[α] οἵ ΑἸπισμν αοά. Απά 80 σοποεγηΐπρ πηδαΐῖβ 
Δ Πη4 τΠϊηρ5. ἀποΐδθδι, ογθαερίηρ (Πίηρθ, ἀπ νν114 Ὀεδϑίβ, ἰΠ6 νος ϑνϑίεπι αἰ πΊ5 αἱ στρ τθοιβηθβα δπά 
τ σῃίθοιιβ γα οη5 105 Ὀεΐννεαη πηδη δΔηα πΊδη. 

ἢ. Ηδε ϑβεεπηθα ἴο π|Ὲ ἴο ἤᾶνε πιδήβ ἃ σοοά ἀείεημοε οἱ 41] [ῃς ροϊηΐϑβ; ίογ π᾿ τεΐδγεηος αἷβθο ἴο {πε 
σαΪνο5 Δηα τὰπὶ5 δηα σοαΐβ ψνῃ] ἢ ἀγα οἤεγεα, με βαϊὰ {πὶ ἰἴ ννὰβ πεοδϑϑαῦν ἴο ἴαϊζα τΠδτὴ ἔγοπι {86 
Πεγάβ δπὰ ἤοοϊκϑ, απὰ βϑδογίῆσε ἴᾷπη6 δηϊπΊα}5 αηα οἥσευ ποιῃίηρσ νν1]4, πὲ {πε οἤδγειϑ οἵ {π6 βδογ ἔςεϑ 
τηϊρης τπηἀεγβίδηα [Π6 συμ] 1. πηεαπίηρ οὗ {Π6 ἰαννσίναῦ δηα ποῖ θῈ πηάεγ {πε ᾿ἱπἤπεηςε οὗ δη διτορδηΐ 
βε οοηβοϊοιβηθβθ. ΕῸΐ ἢθ, ψῆο οὔἴειβ ἃ βϑδοιϊῆςθ, πη καβ δῇ οἴδεγιπρ αἶθὸ οἵ ἢ. οὐῆ 50] ἴῃ 8]] 

171 [15 πιοοάβ. [{Π|ηἰς {Ππαΐ {Π656 ρδγίοι]αγθ ἢ τοραγὰ ἴο οὐ ἀἰδβοιιβϑίοη αύα νου παγίίίηρσ, δηά 
οἡ δοσοιηΐ οὗ ῃ6 βϑαποίν δη4 πδίαγαὶ! τηδαηίΐίησ οἵ {πε ἰανν, 1 πᾶνε θβεη ἱπάποεα ἴο εχρ δίῃ {Π6πῈ 
ἴο νοι οἰβαγὶν, ΡῬῃΠοογαΐῖθϑ, θθσαιιβα οἵ γουγ ον ἀδνοίίοη ἴο ᾿εαγηίηρ. 

112 μά ΕἸδαζαζ, αἴζεγ οἤεγίηρ {Πς βδογιῆςε, δηα᾽ βεἸθοίίησ [ἢ βηνουϑ, αηα ργεραγίηρ τηδην σἰἐϑ ἴον (ῃς 
173 Κίηρ, ἀεβραίοῃϑα τ15 οῇ οἷἱ Ἰουῦγηον ἴῃ σγθαῖ βθουσίν. Απά νἤδη ννε γεαοῃεα ΑἸεχαηάτγια, ἰῃς Κίηρσ 

ννὰ5 δἴ οηςξ πίον πιβα οὗ οἷἱζ αὐγίνα]. Οὐ οἵκ δαἀπιχίϑϑίοη ἴο {πε ραΐδοβ, Απάγεαϑ πα 1 νναύγηὶν ργεείςα 
174 {πε Κίηρσ δηὰ Παπάβθά ονεῦ ἴο ἢϊπὶ πε Ἰείέε υυυτὲϑη Ὁν ΕἸεαΖζασ. ὙΠῸ Κίηρ νγὰ5 νεῖν Δηχίοιϑ 

ἴο πιεεῖ {Π6 βῆνουϑ, πὰ σᾶνα οἵέήεγβ {παΐ 41} {πΠ6 οἵδμεγ οἤῆῇοία]θ 5ῃοι !α θὲ αἰβηγϑϑεα αδηὰα {ΠῈ εῆνου5 
175 5 ΠΊΠΊΟΠΘα ἴο Πῖ5 ρίΈβθησα αΖ οηεσ. Νονν [Π15 εχοϊ[εὰ σεῆθιαὶ βαγργίϑε, ἴοσ ἴἴ 15 συβίοπιαγν ἴον ἴΠοϑε 

ννῆΟ οοπΊα ἴο 566 Κ δὴ διιάΐεησα ψἹ ἢ {ΠῸ Κίπρ᾽ οἡ πηδίίειβ οἵ ἱπηρογίδηςε ἴο Ὀ6 δαπιιίτεα ἴο ἢ15 ργεβθηςα 
οη {πε ΒΔ ἄδν, ννῃ 116 εῆνονβ ἔγοπὶ Κίηρϑ οὐ νεῦν ἱπηρογίδηςξ οἰτἴ65. ἢ αἰ βῆ σα] εν βασαγε δαπηϊβϑίοη 
το {π6 (ὑουτέ ἴῃ {Π|γν ἀδν58---ὰΐ [Π656 πηθη Πα σοιπίεα ννογίῃν οὗ σγεαΐεγ μοπουγ, βίποα Πα Πα] {πεὶγ 
πη ϑίεγ ἴῃ 5010 ῃ Πρ εϑίεεπ), απ 50 ἢς ἱπηπηεάϊαϊεὶν αἰἰβηλσϑαᾷ ἐΠοϑε ννῆοβα ργεβεηςς ἢ6 τεραγαθα ἃ5 
Βιρεγἤποιιβ ἀπ σοπίϊπηιθα νναϊκίηρσ ἃ θοιΕ ππ|1] ἘΠῈν σάπια ἴῃ δηα ΠΕ ννᾶβ8 Δ0]6 ἴο ννεϊςοπηε {π6π|. 

176 Δ Ώεη πεν επίεγθα ἢ {πε σιί5. νυν ἢ Ππαα θεδη ϑεηΐ νυ {Πεπὶ δηα τς νϑ] θα ]ε ραγο;πηεηΐβ, οἱ 
ΜΉΘ 1ῃῈ ἰανν ννᾷβ ἰπϑοῦ 6 α ἴῃ σοϊά ἴῃ Τεννῖϑἢ σΠαγασίοιβ, ἰοῦ {πῸὸὶ ραγοῃπηθηΐ. ννὰθ ννοπάεγία!}ν 
ΡΓΘΡαγεα δηα {πε σοππαχίοη ὀθέζοσοη {6 ρῥαρες πα θεθη 50 εῆεοίεα 85 ἴο Ὀε ἰην:β 016, ἘΠ6 Ἰκίπρ' 45 ϑοοῇ 

177 ἃ5 Π6 88ν7 {Π6π| Ῥερδῃ ἴο δϑ]ς {Πεπὶ ἃθοι [ῃ6 θοοθ. ἊΑπα ννῃεη {πον Πδά ἰαΐκεῃ {ΠῸ το ]]5 ουξ οὗ Ἐπεὶγ 
σονοιηρσθ δηα πηίο] 6 {πΠ6 ράᾶρεβ, ἰῃς ἱκίηρ βίοοα 511} ἴον ἃ Ἰοηρ {{π|6 ἀπά ἔπεη τηακίηρ ΟΡ είβαῃοα 
Δ Όου βανεῇ {1πΠ|65, ἢ ϑαϊα : “1 [Πδηκ γοιι, τὴν {τε η5, ἀπ 1 ἘΠ ηκ Ὠϊπὶ [αὶ βεπί νοι 511} πλογε, δηά 

τιός. (πγοιυρῇ {Π6 πιουίῃ, οἴ. Σ2. δαγηι. χ. 8ι Αὐβίοι!θ, 226 (δγογαΐζογεο α γιζμια 2εη)1, 111. 6. 5, τϑίαζεβ [Π 15 σοπΊΠΊΟἢ 
Ῥεῖ ἀημα Ἔχρ]δίηβ 115 οὐὔἱβῖη. “ὙΠ6 ννεᾶ56] μδ5 }5ῖ {η6 βϑᾶπὶβ Κιμά οἵ ννοπὴὉ δἃ5 4}} οἵἴπεσ φυδάγιρεάβ. Ηον {πε σδῃ 
τΠ6 δ τγο Ρά455 ἔτοιὴ ἴὑ ᾿πΐο {Π6 που ὃ Βαΐ Ὀδοδιβα {πΠ6 νγθαβαὶ, κα 411 οἵμεγ οἱονεη-οοϊεα δηϊπγα]5.. . . ὈΓΙΩΡ5 ἑουτῃ 
ΘΧίγθΠΔΕἸΥ 5118}} νουηρ ΔΠα οἴζθη σΔΥΓΙ65 {Π6ΠῈ ἔγοπὶ Ρ]ασα ἴο ρίαςε ἴῃ ΠῈῚ πιουΐῃ, 5η6 Πᾶ5 βίνβηῃ σίβε ἴο {Πϊ5 ορ πίοη 
(ᾳυοϊεὰ Ὀν αἰβοτά, “ δεύ. 374 ἃ). 

16γ. ἰπξογπιδγβ, ἐμφανισταί---ἰδαΐογες. (αταρίζ οἰΐθ5 [Πἰβ ραβϑαρα δ5 ἃ δριμηδηΐ [ΟΥ {πε ἰδία ἀδίε οὗ ἴῃ ΕΡίϑβι1ε-- 
Δηα {ὨϊηΚ5 παῖ ᾿ἴ γαΐεγϑ ἱποοπίεβίδὈ]ν ἴο 16 Ρυἰβῃπηεηΐ ᾿πΗϊ]οιεα οἡ ἵννο οπιδη Κηϊρη5. δἵ {Π6 Ἰηϑβιϊσαίίοη οἵ 1Π6 
Ἐ πΊρετοσ ἴοσ Ὀγησίηρ 4156 σματροϑ5 ἀραϊηϑιὶ [Π6 Ῥσγαθίοσ Μαρίιβ Ὁϑθο Π]ητι5 ἴῃ Α.}Ὁ. 21: ΠΡ. ἴΠ6 σοπῃο! πα Πρ’ ἡνογα5 οὗ ᾧ 166, 
ΕΥ̓ ΟυΓ Κιπρ ἃ5 ννῈ ἅγῈ Ἰῃηΐογπηθα ἀο65 αι τρηϊ ἴῃ ρας Πρ 5 Οἢ τηθη το ἀδβαῖῃ᾽. 

168. μα5 Ὀεβῆ επβεοίεᾶ ἴῃ {πε ϑογίρίυγε, οὐδὲν εἰκῇ κατατέτακται διὰ τῆς γραφῆς. (ΟΠΊρΑΓΕ ὃ 155. ΤῊΪ5 15 ΡΓΟΡΔΌΪΥ 
τῃε ἢγϑι Ἰηβίαποθ νΠθγα [Π6 Ἰαν 15 ΒΡοκεη οἵ 5 ϑογίρίασο [{ 15 ααϊζα ἃ φυθϑίϊοη ννῃθίΠῈΥ ἡ γραφή 15 υδ6α ἴῃ {Π15 56η58 
ἐνβη ἴῃ 6 Νεὰνν Τεαβίαπιρηϊ (866 1ἰσμίίοοι 5 ποία οη Ὁ]. 111. 22). ΝνῈ ἢηά {π6 ρῆγαβε ἐν γραφῇ νύμου Μωυσέως υϑ6ἀ ἴῃ 
τῆς 7 εζα»ιογιές οὐ ἐλε Ῥαΐγίαγεάς (Τ΄. ΖΑὈ. 111. 4), θαϊ {Πατα ἀρρβαγβ ἴο θῈ πο ἰηβίαπος οὗ ἡ γραφή υξεὰ 4]οπα ἴῃ [6 ριῈ- 
(τ βιϊδῃ εγα. 1) δἰ ββπιαηη μὰ5 5ῃονη {Πᾶΐ {Π6 ρῆταβα [κατὰ τὴ]ν γραφήν ἴ5 ἔοι  οἡ ἃ Εαγῇπι ῬΑρυτι5 οἱ 5-6 Α.Ὁ.---ηὰ 
ἀύσαθϑ τηδΐ ἴῃ ἴΠ6 ἢγϑι Ἰηβίδηςα ᾿ξ ννὰ8 564 δἂ5 ἴῃ6 δαιίϊνα]θηΐ οἵ τὸ γεγραμμένον ἴῃ Ιαρ] ἀοσυπιοηίβ (δ Ἴὀέζεαί δ μαζες, 
Ρ. 2.0). Οὐοιηρᾶτε ἴΠ6 ιι56 οἔ ἄγραφα Δηᾷ διὰ γραπτῶν Ἰῃ ὃ 56. ῬοΒΒΙΌΪΥ {Π6 ἀϑᾶρα ΠΊΑΥ σῸ Ὀδοὶς ἴο βδυ! δ. ΕἰΠ165. 

168. νυν που ἄτι γεαβοῃ, 11ἰ. " οὗ ἃ Ἰθβρεηάδγυ Ἵπαγδοίθγ᾽, Οὐ “ἴῃ ἃ ἔα υ]οι5 ννὰγ ᾿, τεδάϊηρ μυθωδῶς (45 ἴῃ ἘΠ5ΘὈ] 5) 
ἴου θυμωδῶς 8ἃ5 ἴῃ ἴπ6 Μ55. 

17ο. ς βεειηεᾶ ἴο π|6δ. ὙΠΟΊα 5 5οπια ἄοιθί ἃ5 ἴο μοί μοτ [Πϊ5 τη ἀουὶηρ οἵ ἐνόμιζε ἰ5 ΡΟ551016. ΑἸβοτα τΠ]ηΚ5 (ἢ 5 
ἀϑᾶρα οὗ [ῃ6 ννογὰ 15 Ῥθου αγ ἴο Αὐϊϑίθαβ δ η ἃ σομραγαϑ ἴΠ6 ρἤγαβθϑ νομίζειν γὰρ τοῖς πολλοῖς ἴῃ ὃ 128. ΔΝ επαϊαπὰ ἀπά 
ὙΠΔΟΚοΥαΥ σοη]δοίαγα ἐνομίζετο. ΟἸΠΘΥνν 56 ννῈ πλαϑβὲ γα ηϑὶαΐα “ Ηδ ἱπουρῆς Παὶ ἢς Πδά σίνβ πιῈὲ ἃ βσοοά ἀείβηςβ οῃ 
4}1 της ροϊηΐϊϑ᾽. 

171. βαποξν απᾶ παίαγαὶ τηθαπίηρ, διὰ τὴν σεμνότητα καὶ φυσικὴν διάνοιαν τοῦ νόμου. ΤῊΣ πιραηὶηρ οὗ [πε Ἰδαίου 
ΡὮγαβα ἰβ αποθγίαϊη. 5 ὔγΘΥ {ΠῚ η ΚΕ ἰτ τοίουϑ ἴο {Π6 “ παΐαγα! 655 ΟΥ̓́ΤΟΔΒΟΠΔΌΪΘΠ655 ᾽ Οὗ [Π6 ἰανν. ὙΠδΟΚοταν ἰγαηϑ]αΐθϑ 
“τῆς δον ἀηα ἸΠΠΘΥ τηθδηϊηρ οὗ ἴῃς ἰανν᾿. 

11Ὸ 



ΠΗ ΕΣ ΒΤΤΕΚΝ ῸΕ ΔΕΙΘΤΕᾺΞ 1 γ8-τ87 

118 τηοϑί οἵ ἃ}1] ἀοά, ννῆοβε οὔδοῖεβ {ῃ686 αὐε᾿ Απά ψῇβῃ 8]1, πε βεῆνουβ ἂπᾶ ἴπθ οἰπεῖβ ννῆο νγϑῖδ 
ΡΙαβεηΐ 85 ΜΜ6]], Θῃου εα ουἱϊ αἱ οἠς {ἰτῆς δηά νυν] οἠς νοΐῖςε: “(οά Ξανὸ {ΠῸ Κιηρσ "Γ᾿ ἢς Βατῖβέ πο 
ἰεαΓ5 οἵ ον. Εογ ἢϊ5 εχαϊζαίίοη οἵ 50] δηά {ῃε σϑγσο ὁ 116 οὐ εννν 6] πηῖησ ΠΟΠΟυΓ νος Παα θεθη 

170 ραϊ4 ΠίπΊ σοπῃρε]]εα πὶ ἴο εαρ ονεῖ ἢϊ5 ροοά ἰοζίιπθο. Ηδε οοπηπιαηάεα {Π6πΠῚ ἴο Ρας [πες το] ]}9 
Ῥδοῖκ ἴῃ {Πεῖγ Ρ΄δοθβ ἀπ {Πεη δῇεγ βα] τηρ [Π6 τηβη, βαϊά : "ΤῈ νναβ τίρῃϊ, πιθη οἵ (οί, {παξ 1 5που]ά 
τοί οἵ 411] ρΡᾶᾷὺῪ τὴν ταναύεησς ἴο {ἢε ῬοοΪΚ5 ἴοσ {πε ϑαϊζα οἵ ννῃΐοῃ 1 ςυτηπηοηθα γοῖι ἤδςγα δηά ἤθη, 
ἤδη 1 μαα ἄοπε {Παΐ, ἴο εχίεπα {πε τρης-Παπα 97 γγ1οηας ἴο γοι. [{ νναβ [Ὁγ [15 γθαβοη {παΐ 1 

180 414 {Π15 ἢγοῖ. 1 πᾶνε επηδοίβα {παΐ 1ῃ15 ἀν, οἡ νυν! ἢ γοιι τινε, 51.411 θὲς Κερί 45 ἃ σιεαΐ ἄδν δηὰ 
ἴτ νν}}} θεὲ ςε]εγαίεα πηῖια}]ν ΤὨγουρῇῃοιξ τὴν [1{6 {ἰπ|6δ. [Ὁ Παρρϑηβ αἷἶϑο {παξ ἴξ ἰ5 [ἢ ΔΏΠΙνεγβαγν οὗ 

181 ΓΥ Πᾶνα] ν]οἴοΥΥ ονεῦ Δηϊσοηυβ. ὙΠοτγείοσγα 1 5141} θῈ ρ]δά το βαϑὲ ψ ἢ γοιι ἰο-ἀαγ.᾿ “ἘἘνετγνίπίησ 
{παΐ γοῖι τῆν ἤᾶνε οςοαβίοῃ ἴο τι56 ᾿, Πα βαϊά, “5841 θεὲ ριεραγεά ((ου' γΟΙΣ ἴῃ ἃ Ὀεβεείηρ τηδηπεῖ ἀπά 
[ΟΓ Π16 4150 ψν] ἢ νου. Αἰζεγ {πεν Παα ὄχργοϑβθἘΠεῖγ εἰρη, ἢς θανε ογάθίϑ {Παΐ {πε Βεβί ηιδιΐειβ 
ΠΘΑΓ {πε οἰΐ4 446] 5σῃοιι" ἃ θῈ αϑϑίσπεα ἴοὸ {πε πὶ, δηα {Παΐ ργεραγαίίοηβ 5ῃοι!α θὲ πηδάδ ἴου {πὸ Ὀαπαμκεί. 

182 Απά Νίοσδποῦ βϑιπηπηοηεα {πὸ Ἰογά Πίρῃ βίενναγά, Πογοΐμειιβ, ννῆο νναβ 1ῃς 5ΡΕοἱ4] οἤΐϊοει ἀρροϊπίεα ἴο 
Ἰοοῖκ αἴζεγ 26 δτυς, ἀμ σοπηπιαπαθα πὶ ἴο παῖε 1[Π6 πδοθββϑαῦν ργεραγαίίΐοη ἴου βοῇ οπθ. Εὸγ 
1815 ἀγιδηρεπιεηὶ ἢδα εξ πηδάς Ὀγν {πε΄ Κίηρ᾽ δπα 1{ ἰ5 δῃ διγαηρεπηθηΐ νη ϊο ἢ γοιι 566 πιαϊπίαϊπεά 
ἴο-ἄδν. Εοτ 85 γῆδην οἰ [65 (85) Πᾶνε (βρεοία]ν σιιδίοπηβ ἴῃ [Π6 πιαίτεν οἵ ἀτί πκίηρ, δαϊίησ, ἀπ τϑο πίηρ,, 
μανε ϑρεοίδὶ οἤποειβ ἀρροϊηιβα 20 ἱροῦ αὐίογ 1}1617 γεφρείγδηησγιίς. ΑἸΔ ἩνΠθηθνεσ ἔπον σοῖς ἴο νι 
τῆς Κίηρβ, ργεραγδιοηϑβ ἀγα τηδάθ ἴῃ δοοογάδησς ΜΠ ἢ {Πεῖγ οννῃ οἰιδίοπΊ5, ἴῃ ογάδι ἐπαξ {ποῖα πηδᾶν ΡῈ 
ΠΟ ἀἰϊϑδοοπηίοτί το ἀἸσδίαγ {ΠῈ6 Θδη]ον πιεπὶ οἵ {πεῖν νίϑῖ. Τῆς 58πιῈὲ ριεοδυξίοη ννὰ5 ἰαΐζθη ἴῃ 1Π6 οᾶ86 οὗ 
τῆς Τεινίϑἢ βῆνουβ. Νονν Τογοίμειιβ ννῆο νγὰβ {πε ραίγοῃ ἀρροϊπίβα ἴο Ἰοοῖς αἴϊεγ ζετυΐξή σιιοϑῖβ ννᾶϑ 

183 ἃ νεγν σοηβοϊθηίίοιια πᾶη. Α]] {πε βίογεβ ψῃο νναγα πάθον ἢ σοπίγοὶ δηά βεῖ ἀρατί ἴοσ {ῃε 
τεοερίίοη οἵ βοῇ σιιαβίβ, ἢς Ὀγοιρῃξ οἷ ἴογ {πε [εξαϑί. Ηε διγαηρεα {πὰ ϑεδίβ ἴῃ ἴννο γον ἴῃ 
δοοοίάαδησα ΜΠ {Πς Κίηρ᾽ 5 ἰηβίγποίίοη5. ΕῸΓ ΠΕ Πδα ογάεγεα ἢΪπ| ἴο πηαῖκα μα] {πε τηξη δἷἐ δἱ ῖ5 τῖσῃς 
Πδη4 δηά {ἢε γεϑὲ Ῥβῃϊηα ἢΐπη, ἴῃ ογάοι [Πδὶ Π6 πηρμς πὶ τυ ΠΟ] 4 ἔγοπλ {πε πῇ {ῃς Πρ μεϑὲ ροβϑιθ]ε 
Ποπουγῦ. νπεη {πεν Πα ἰαίζεη {πεῖγ βεαΐβ ΠῈ ἰπϑίγαυοιε Τουοίῃοιβ ἴο σαύγν οἷ δνεγντῃίησ ἴῃ 

184 ἀροογάδηςσε νΠ ἢ [Πς οὐιδξοπη5 νυ ἢ Ϊοἢ ὐγεγα ἴῃ πι56 ἀπτοηρϑέ Πἰ5 [εὐν]5ἢ σιιθθίβ. ὙΠεγοίογε ῃς ἀἰβρεπηβοά 
ΜΙ {Πεὰ δεινίςεβ οἵ {ΠῸὶ βϑαογεαὰ Ποία] ἀς δηά 1ῃς βϑδουϊ ποίηρ ρυθϑίβ δη (ῃ6 οἴπεῖθ ψῆο ψεῖε 
δοςσιβίοπηεά ἴο οἥξει (ῃς ργανεῖβ, απ οδ]]εα προη οπε οἵ οἵ Πα πηθεσ, Ε]βαΖζαγ, {πε οἱ ἀδϑὲ οἵ {πῈ ον 5 ἢ 
Ὀτεϑίβ, ἴο οὔεν. ργαγεῦ Ἰηβϑίεαδα. Απά ἢξ τοβϑα ΠΡ πα πιδάς ἃ τεπηβικα]Ὲ ρύανεσ. “Μαν ΑἸπιρμίν 

185 (οὐ εοητςοἢ γοι, Ο Κίηρ, ν ἢ 411 [πε σοοα {πηρ5 νης Ης μα5 πιδάς δη6 την Ηδ σγαπΐ γοιῦ δηά νοι 
να δἀηα γουγ σΠΙ]ἄγαη δηα νου σοπΊγα 65 {Π6 σοπίίηια! ροβϑεϑϑίοη οὐ ἘΠ6ΠΊ 45 ἰοῆσ 85 γοῖι ἱἵνε "’ 
ΑἹ {πεϑὲ ψογάβ ἃ ἰοιια δηα Ἰονοιῖιβ ἀρρίδιιβε Ὀτοκα οὐξ ψῃ]οἢ ἰαϑίςα ἴον ἃ σοηϑίθγαῦ]ε {ϊπηε, απα ἔμεη 

τ86 {πᾶν ἰυγηξα ἴο ἴΠ6 επ]ουγτηεηΐ οἵ {πεῸὸ Ῥαπαιεῖ νος Πα Ρεεη ρίεραγεα. ΑἹ] {πεῈὶ αγιδηρεπηθηΐβ ἴογ 
βείνίος δὲ ἰδ 0]6 ννεγε σαυγίεα οἷἱά ἴῃ δοοογάδηος νν] ἢ {πε ἱπ]μποίζίοη οἵ Τ)ογοίμειιϑ. Απιοηρ {πε 
αἰϊοηαἰαγ7ι65 ννευα ἴῃ 6 τον] ρᾷρεβ δηα οἴπαῦβ ννῆο Πε]α ραςβϑβ οἵ ποπουΐῦ δὲ {ΠῈ Κίηρ᾽β σου. 

18] Ταϊκίπρ δῇ ορρογίπηϊν δἤογαεα Ὀν ἃ ρϑιιβε 7η 2. ὀαγιφιισί ἴῃς Κίηρ αϑὶςαᾷ {π6 εῆνον ΠΟ ϑδΐ ἴπ 

177. υοβθ ογβο]8β ἴπεβῈ ἀγα. (ρ. ὃ 158. ΤΗΪΒ 15 Ργ Δ ΌΪΥ [ἢ δαι]αϑὶ Ἰηϑίδησα οἵ {Π6 Δρρ]σδίίοη οὗ 1Π6 ἰεση 
τὰ λόγια ἴο {Π6 ἰανν 85 ἃ ψῆο]6, ΠοιΡἢ 1ἰ 15 ᾿ι564 ἴῃ ϑ᾽τας χχχνὶ. 14 οἵ αἰνίηα υἱίεγδησαθβ ἴῃ σϑησγα!. ΤῊΪ5 86 οὗ {πε 
ννοτά 15 ἰοιιπα βενεσαὶ {1Π|65 ἴῃ {π6 Νεν Ταβίδσηβηϊ: Αοίϑβ νὶϊ. 38; Κοπ,. 11. 2 ; ΗΘ. ν. 12. 

18ο. φσαἸογαίϊθα δηηι811]ν. ῬΏΪΟ δϑϑουίβ {Παΐ δὴ δηπι18] [δϑίϊναὶ ννὰ5 Πε]ὰ δ ῬΠδγοβ ἴῃ ΠῚ5 ἄδυ ἴο ςδ]θγαΐα {Π6 
τταηϑίδίιοη οὗ ἴῃς ΓΧΧ (δ σἱέα 77ογεΐς, 11. 7. 140 Μ). 

ὭδνΔ] νἱοΐοτν ονεσγ Απίϊροπιβ. ΡἨ Δ θΙρηι5 νὰ ἀδθοϊϑινεῖν ἀδείας Ὀν Απεροηι5 (οπαΐαβ δί {μπ6 θδί]ς οὗ 
Κοϑ (ς. 258). Α5 ἃ τϑϑυϊὶ οὗ 1ῃϊ5 θδί16 Ερυρὲ ἰοϑὶ 115 ΘΕ ΡΓΕ ΠΊΔΟΥ ἔοΥΓ 50Π16 γθδγΎ5, [ΠΟΙΡῊ 11 τασαϊηθα 115 ρον εῦ ἴῃ {ΠπῸ 
Ῥδίε]α οἵ Απάγοβ. Δ επα]δηά {Πϊηκ5 {Παὶ Αὐβίθαβ Πα5 ρΌγροϑεὶυ {πγηθα ἃ ἀείεαϊ ᾿ηΐο ἃ νἱεΐοτυ. ΤΠηδοκαύαν ΠΟ] 45 {παῖ 
1Π6 τείδσεησα τηδὺ 6 ἴο {Π6 νἱοΐοτυ αἱ Απᾶάτοβ. ΤῊΪΒβ ἰδίΐθι βαρ ρα βίοη 56 6 Π15 ΝΕ ἹΠΊΡΤΟΌΔ 16. Ασςσοτγάϊηρ ἴο Τ᾿ τουβθη 
1η6 δῖε] οὔ Απάγοβ ἀϊα ποί ἰαῖςε ρ]αςε {11 245 Β.6.---ἶννο γεᾶῦβ δἰίασ (Π6 ἀβαίῃ οἵ ῬΒΠΔάθρῃι5. Απάᾶ ὄνϑη 1 ψ ἢ 
Μαμδῆν ννε ἀδίε 1 247 Β.6. τοίη [6 αϑὲ γεαῦ οἵ {π6 τεῖρτι οὔ ΡἢΠΔάδΙρῃα5---ἰἴ νου] 6 ἱπιροΟββῖ]6 ἴο γθοοηο1]6 {Πα 
ϑίδϊθιηχθηΐς μθγα Ψ ἢ ΟΥΠΕῚ Πἰβίουϊοαὶ ἀδία ἴῃ Ατὶβίδαβ. Α νἱοΐογυ ἴῃ 247 Β.6. σου] ποῖ παν θβθη πιδάβ {Π6 5} ]εςὶ οὗ 
ΔῊ ΔΠΠ18] σα ταίϊοη Ὀεΐοσγε ἴῃς ἄδαίῃ οὗ Αὐϑίποα (1 270 Β. 6.), ννῆο 15 αϑϑιιπχεά ἴο θῈ αἰΐνε ἱῃγουρπουΐ [ης Ἐ ΡΊ5116. 

181. ἐπαξ γοῖι τπδν πανε οσοαβίοπ ἴο τ56. 1 δάορὶ {πε σοπ]εοίατε οἵ Δ᾽ εμ]αη 4, ν᾽ Πο τϑδάϑβ οἷς συγχρῆσθε ἴον τΠ68 
συγχρήσεσθε οὐ συγχρήσησθε οἵ ἴῃς Μ553. Οπε ἱπηροτίαπι Μ8. τες συγχρῆσθαι, »γῈ}]Ο ἢ 566 ΠῚ5 ἴο 11|5{Π{ἢ)} 1Π6 επηθπάδιϊοη. 

ὭΘΘΩΓ {ΠῸ οἰΐα 461. ὅ6εε ποίε οὐ ὃ 41. : 
182. {Π6 Ἰοτά Πίρῃ ξίενετγά. ὙΠὲ Μ9595. τεδά ἀρχίητρος, {π6 “Βϊεῖ ρΡῃγϑιοῖαη. Τηΐβ ἀοα5 ποῖ 566ΠῚ βαι᾿βίδοτουυ, δηά 

Τοβερῆιβ ραγαρῆγαβαϑβ ὁ ἐπὶ τῆς τῶν ἐένων ἀποδοχῆς τεταγμένος. -. 1.Εἴτοηπα σοπ]εαΐατοβ ἀρχεδέατρος (ν ὨΪΓἢ 15 δΔοσερίεα Ὀν 
Ὑνγεηάϊαηα). ὙΠΙβ νοτγὰ ἰ5 ουπα ΟὨ]Κ οα 8η [πϑβοτιρίίοη ((.1.(. 4678). ὙΠΕ τεγπὶ ἐδέατρος ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ πχεδηΐ {πε ΟΠΗςΙΔ] 
ΠΟ ἰαβίεα ἀϊβηθβ θεΐογε {πε ἰκίηρ, δηα ννὰβ θοσγονεα ἔτοπη Ρειβϑία Ὀγ ΑἸεχαπάτία. ᾿Αρχεδέατρος πλᾶν Ὀδ ἰγδηβίαῖεα 
“τς Ἰοτά ΠΙΡῊ βίειννατα ", ερ. Ὑ βδοίκεγαγ, 70, χν, Ρ. 371. [ππῆρτοϑβο, “ϑελογελος 5π|γ Τ᾽ ἐρογιο),116 φο117. ἐΦ ἢ Εν 2Ζε, 205. 

183. 811 ἔπε βίογεβ, ἅς. ὙΠδοίζογαν ἱγαηβίαίεβ ᾿Ηδ ]αἰὰ ουν 411 {πὶ σονουηρθ [ῸΓ [Π6 σοῦ ο ἢ 65 ΜΉ ]Ο νΕ γα ἴῃ ΠῚ5 
Κεερίηρ δΔη4 ννεῖε βεῖ ἀραγί [Ὸ0Ὑ γεσδρίίοηβ οἵ [Π15 Κι᾿. ἔ 

184. ΕἸεαΖεαγ. Ασοογάϊηρ ἴο [Οϑερῆι5 {πὸ πα η᾽5. Π8ΠῚῈ νγὰ5. ΕἼ15Π8, ἀπ Δ βηἀἸαπά βιρραβίβ {παΐξ [Π5 ουρὴς ἴο Ὀ8 
ΤΕραταβα 85 ἴΠε ἴσια τεδάϊηρ ἤοτα. 

185. γουΓ υυἱϊΐε δηα γουγ ΟΠ] άγεπ. 866 ποίθϑβ οἡ ὃ 41. , εχ ἌΝ Μ΄. 
γοῦΓ σομηγαᾶθβ : ὁμονοοῦσι, 11. “ὙΠΟ56 ΠΟ 8.6 ἴῃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ΜΙ] γουῦ. ΨΥ ΕΠαΙΔηα βυρραϑίβ ὁμογενέσι τεϊαίναβ᾽. 

186. ἀπιοηρ {πῈ δἰζεπάδηΐβ, οὐ " ἀπλοηρ {Π6 σιιθϑίβ γεῦα του 8] ομ] άσγεη᾽, ἄς. 
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τῆς 5οαΐ οἵ ποποιιγ ([ογ {πεν ννοῦα αὐταηρεα δοσογάϊησ ἴο βεηίογιίν), Ηονν πε σου] Κααρ ἢῖ5 Κἰησάοπι 
188 υπἱπηραϊγεα ἴο {πΠ6 επάρΡ Αἰΐζεγ ροπάογίηρ ἴου ἃ πιτοπηεηΐ Πα τερ] 64, “οι σου] Ὀεαϑὲ βϑίδ 5} [15 

5δουγν {Γ γοῖ γαῖα ἴο ἱπιϊϊαΐε {ΠῸ τιποεαβίησ θαεηϊρσηϊ οἵ οα. ον 1 γοι Ἔχ οἰ απιαπον ἀπά 
ἱπῆϊοϊ τα] Ρυηἰβπιοπίβ ἀροη ἔἤοβα ΠῸ ἄεβεύνα {Ππεπὶ ἴῃ δοσογάδησα ἢ ἴΠεῖγ ἀθβογίβ, νοι ψν1}} 

189 ἴὰγη {Π6πῈ ἴτῸΠΊ αν]! ἀπά ἰεαα ἴπθὶ ἴο τερεπίαποο.Ὁ Ὅῇῆε Κίηρ ῥγαϊβεα ἴῃς δῆϑνγει δηα ἴπεη δβκεά 
1πεῸ ποχὶ πιδη, Ηον πε οου]Ἱὰ ἄο ενεγυζῃϊηρ ἴογ τῃΠς6 Ῥεϑὲ ἴῃ 411 15. δοϊίίοῃβϑῦὺ Απά ἢε τερὶ]ϊεά, “Τῇ 
ἃ Τῆδη τηδί αἰ π5 ἃ ᾿π5ὲ θεατγίησ τον να 5 41], ΠῈ νν1}} αἰνναν5 δςοΐ στρ μεν οἱ ανεῖν οσσαϑβίοῃ, ΓΕ] ΕΓ θαι ηρ᾽ 
{Ππαὶ Ἔνεῦν ἐπουρῃς ἴα Κποννη ἰο αοά. [Γ νοι ἴακε {πε ἴεαι οἵ (ἀοὰ «5 γουγ βἰαγίηρ-Ροὶπί, νοι 
Ὑν1}] Πανοὺ πλῖθ5 {Π6 σοδ]. 

ι9υ ΤΠ Κίηρ᾽ σοπηρ]᾿πηεηϊςα {Π15 πηᾶη, ἴοο, Προη 5 ἀΠΒνγΟΓ Δ. ϑκεα δποίποσγ, Ηον πς σου ἤανε 
{τ π5. {|Κ6- πη πο νυ Πἰπηϑεῖὶρ Ηςξ ταρ]ϊεα, “1 {πᾶν 566 γοῖ βίυπαγιπο {ΠεῸ ἱπίεγεβί οἵ {πε 
τα τὰ 65. ονεῦ ΠΟΠῚ νοι τα]6 ; νοι νν1}} ἀο ννεῈ]] ἴο οθβεῦνε πον (οά Ὀαϑβίοννβ ἢϊ5 θεπεῆϊβ οἡ {πε 

191 Βυπηδη ταςς, ριον  ἀϊηρ᾽ ἔοσ ἐπα πὶ Παα] ἢ ἀηα ἰοοὐ Δη4 4}] οἴει {πίπρϑ ἴῃ ἄτι βεβαβδοη. Αἴειν ἜἼχριεββίησ 
Πϊ5. ἀρτεεπηθηΐ νυ τῆς τερὶν, {Π6 Κίηρ᾽ ἀϑκθα {πῸ πεχΐ σιιεβῖ, Ηον ἴῃ ρίνίηρ διιάΐθηςεβ απ ραϑϑίηρ 
Ἰπάρσπηεηίβ. Πα οοι]ά σαί 1Π6 ργαῖβε ἐνεη οἵ ἴποβϑα ψνῇῆο [4116 ἴο ννίῃ {πεῖγ δυο Απᾶ Πα ϑαἱά, 
ΕΤΓ γοῖι ἀῇα [Δ ἸΓ ἴῃ ΒΡΕΈΟἢ ἴο 41] Αἰϊκα δηὰ πονοῦ δοΐ 1Π5Ο]ΘΠΕ]ν ΠΟΥ ἔγταπηῖσα!ν ἴῃ νου ἰτεαίπηεπί οὗ 

192 οἥεπάοιβ. Απά γοι ν1}] ἀο 115 1 νοι νναΐςῃ {πε τηθίποά Ὀν ννῃῖοἢ (οὐ αοἴβΒ. ὍΤΠαε ρεζτοη5 οὗ {πε 
ννογίῃν ἀγα αἰννανϑ {]1Π|16 61, νν 116 {ΠοϑῈ ννῆο [41] ἴο ορίδϊπ δῇ δῆϑβννει ἴο 1Πεῖγ ρύαγεῦβ αὐα ἱπίογπιεα Ὀν 
τιδδη5 οἵ ἀγθαπΊ5 οὐ ενεηΐβ οὗ νναὶ ννὰ8 Ὠαυπηα] 272 Ζλε1γ γεφηεοίς ἀηα {παὶ οὐ ἄοε5 ποῖ ϑηλϊῖε ἔΠ6η] 
δοςογάϊπρ' ἴο {πε ῚΓ ϑἰηϑ οὐ ἴῃς ργεδίηεβϑ οἱ Ηἰ5 βίγεησίῃ, θὰΐ δοῖβ ψνἹἢ ἰογρεαγαηςε ἰονναγάβ {Πεπ|.᾿ 

193 7ΖΠε Κίηρ ρῥιδίβεα {πε πηαῃ ννΑΥΓΪν ἴου 5 δηϑυνεῦ 8η64 δϑκεα 16 παχί ἴπ ογάεγ, Ηονν ῃἢῈ σου θὲ 
ἰην!ὶ ποῖ Ὁ] ε ἴῃ τα]! αὔαῖγβ ῦ Απα Πα τερ]!εα, “1 Πα αἰά ποῖ {ταδί επτίγεϊν ἴο ἢ15. πια]ἰτπ465 οὐ ἢ 5 
ννα Κα ἔογοεβ, θας σα ]]16 πἀροη (ἀοα σοπίϊπια!ν ἴο Ὀγίηρ Π15 Ἐπίευρυ 565 ἴο ἃ 51:10 Έ 5511] 5516, νυν ἢ 116 

104 Πα ΠΙπΊ561{ ἀἸβοπαύρεα 411 ἢϊ5. ἀπε165 ἴῃ [Π6 ϑρίτιξ οἵ 1π5ι166.. ΔΜεΙσοπλῖηρ [Π15 ἀπϑυνεσ, μῈ αϑκεα δποίμπεγ 
Πονν ἢς πιὶρῃί Ρεοοπὶς δη ορ]εςὶ οἵ ἀγεδα ἴο ἢϊ5 επεπηῖεβ Απαᾶ Πα τερ]εα, “ΤΠ 1 πιαϊπίαϊπίησ 
ἃ ναϑὲ βυρρὶν οἵ ἃγπὶ5 δηᾶ ἰογοεβ 6 σεπιεπεγε {παῖ ἴΠπ65ε {πίπρθ Εα Ρροννεγίαϑβ ἴο δοῃΐενε 
ἃ Ῥεγπιαηεηΐ δηα σοποίϑῖνε ταϑα]!ῖ. ΕῸΓ ὄνεη (οα [η511|5 ἔβαγ ἱπίο 1Π6 πηϊη 5 οὗ πηεη Ὀζν σιδπίϊηρ 
γαρτίενεβ δηά πηακίηρ πηΈτεὶν ἃ ἀἴβρίαν οἵ {πε σγεδίπεϑβ οἵ ἢϊθ ροννει.. 

105 ΤΠῖβ πηδη {ΠῸ Κίηρ᾽ ργαίβεα δη4 ἴπθη βαϊα ἴο {με πεχί, ν᾽ παΐ 15 16 Πίρῃεϑδί σοοα ἰῃ [πὸ Ὁ Απᾶ πε 
Δηϑνν τα “Τὸ Κηον {παΐ (οὐ [5 Ιοτὰ οὗ τῆς [Π] ηΐνεῖβα, δπα {παΐ ἴῃ οὐν ππεϑί δοῃίενεγηξηΐβ ἰἰ 15 ποῖ 
ΜῈ νῇὴο δἰΐαίῃ ϑιισσθϑθ μι (οὐ ννῆο ΓΚ Πίβ ρονεῦ Ὀτίηρϑ 411} ἰπῖηρθ ἴο ΠιΙΙΠΙπηεπί απ θα τι5 
20 ἦε σοαί 

ι906 ΤΖ7πΠε Κίηρ εχοϊαἰπιοα {Πδΐ {πε πηδη Πα δηϑυνεγεα νν6}}] δηα {Πδῃ δϑκεα {πε πεχὲ Ηον Πα οου]α Κεερ 
411 15 Ῥοβϑϑεβϑίοπβ ἱπίδοϊ πα ἤμηδ]Ὺ παπᾶ {Πεπὶ ἄοννῃ ἴο ΠΙ5 ϑιισοθϑβοῦβ ἴῃ [Π6 54π|6 σοπα! το Απά 
ἢς δηϑινεγεά “ΒΚ ργαγνίηρ σοηβδίδητὶν ἰο (οα ἰπαΐ γοιῖι πᾶν ὈῈ ἰπδρίγεα νυ ΠΙΡῊ τηοίϊνεϑ ἴῃ 411 νου 
ππηαεγίακίησβ δηα Ὀν νναγηΐηρ νοι ἀεβοεηάδηΐβ ποΐ ἴο θὲ 44Ζ2Ζ]εα Ὀγν ἰαπιε οὐ ννεδῃ, ἴον 11 15 αοά 
ψνΠοῸ Ὀαβίονν5 411 {πεϑ8ὲ 8 ἀπα πῆβῃ πενεῦ Ὀν {παπηβεῖνεβ ννῖη 1ΠῸ σαργεπηδον. 

1907 ἼΖ7πΠε Κίηρ Ἔχργοϑβεα ἢἰβ ἀρτεεπηεηΐ νΠ ἢ {ΠῸ ἀηϑινεῦ δπα εηααίγεα οὗ με πεχί σααβί, Ηονν μα οου]ὰ 
θεδι νυ [ἢ εαπδηϊ πηϊν ννμαίανοῦ θεῖε ]}] πὶ Απά ἢΠε 5αἱά, “1 γοῖι πᾶνε ἃ ἢτπὶ σύαϑρ οὗ {πῸ ἱπουρπί 
τῃδξ 411 πηδῃ δῖε ἀρροϊπίε ὃν ἀοα ἴο 5μαζε {ῃς σγεαίεϑί εν}} ἃ5 νν6}] ἃ5 ἴῃε ργβαίΐεδί σοοῦ, βίποε ἰΐ 15 
ἱπΠΊρΡΟΘ5 1016 ἴοσ οὔβ Ψῇῆὴο ἰ5. ἃ πιδῃ ἴο θὲ εχεπηρί ἤοπὶ {πεθ6. Βιυΐξ ἀοά, ἴο ννῇοπι ννε οἱρῃξ αἰκσαγο 
ἴο ΡΓΑΥ͂, ᾿Π5ρ|Γ65 τι5 ἢ σοῦγαρε ἴο ἐπά γα. 

1ιο8 1)ε]!ρῃίεα ν ἢ τῃε πηδη᾿ 5 τερὶν, ἔπε Κίπρ 5α1 4 {παΐ 411 {πεῖγ αηϑνγεῦβ πα θεε σοοά. “1 ψ}} ραΐ 
ἃ απαϑβίίοη ἴο οπα οἵπετγ᾽, 1ε αααεα, “ ἀπὰ ἴμεη 1 νν1}] ϑῖορ ἴον {Π6 ργεβεπῖ: {Ππαΐ ννε πᾶν ἴση Οοὐγ αἰζεπίίοῃ 

199 ἴο {Π6 επ]ουτηεπηΐ οὐ 2.ε γεαςέ απὰ βρεπηά ἃ ρ᾽βαβαπί {{π|6. ὙΠεύεαροη Πα αϑκεα 1Πς πηδη, Νν Πδΐ 15 πε 
{γα αἰπὶ οὗ οουσασεῦΡ Απά ἢε δηϑινεῖοα, “1 ἃ τἰρῃς ρΙδῃ 15 σαγτεα οὐξ ἴῃ {πΠ6 Ποιγ οὗ ἀδηρει ἴῃ 
δοσογάδησα 1 (Πς οτρίηδὶ ἱπίεηϊτίοη. ΕῸΓ 411 [Πϊηρϑ αὐὰ δοσοπηρ 5η6 4 Ὁν ἀοά ἴο γνοιγ δἀναπίαϑε, 
Ο Κίηρ, 5ἴποε γοῦγ Ρύγροβε 5 σοοά.ὄ» 

188. ἰηδΊῖΆσος τλ]14 ρα πἰβησπηθηΐβ, βλιμάζων τοὺς ἀξίους ἐπιεικέστερον καθώς εἰσιν ἄξιοι. ΤἬδοΚεταγ, (ΟΠ ον ησ Θομτηϊάΐζ, 
Ἰηβετίβ ἢ θείοσε καθώς, “ ΡῬαῃὶβῃ ΨΊῈ ρυεαίου ἰοσθεάγαηςα {Πδῃ ἰ5 ἀπε ἰο [Πμετη.᾿ (. 150 ᾧ 2οδ. 

189. ἄο ενεγυίπίηρ ἴοσ {πὸ θεβί, (ο]οννίηρ [Π6 επηεηάδιίοη οὐ Ν᾽ ἐπα]απὰ πῶς ἂν ἕκαστα ζκάλλισταν πράττοι. 
1 πιδῃ.... δοΐ υἱρμίν. 1 (Ο]]ονν {π6 ἰοχὶ οὗ Νν εμα απ Πετα : δίκαιον εἰ πρὸς ἅπαντας διατηροῖ ἑαυτόν, καλῶς τὰ 

ἕκαστα πράξει. ὙΠΔΟΚΕΙΑΥ τεδάβ ἑαυτῷ ἃπ4 σοππηδοῖβ ψ ἢ [6 [Ο]]οννηρ οἰδιδα ἑαυτῷ καλῶς τὰ ἕκαστα πράξει. ΤῊΪ5 
ἰ5 νεσὺ αἰῆςσυϊε ἰο ἰγαηβὶαΐα Ῥθοδιβα ννα σδηποῖ Το που “Π6 ν}1}}} δςοὶ τὶν μῦν Ὁγ Ηϊπιβεῖ δ᾽ τ. ΟΠαυ]65 μδ5 βυρρεβίβα ἴο 
τὴ8 {παῖ γε τηϊρς ΡΟΒϑΙΙΥ τε ἑαυτόν (Ν Ϊ ἢ 15 ἔουπα ἴῃ βοῦς Μ55.) ἀπὰ {ταηβίαία ὁ Ἠδ ψ}}} ἀο Ἔνευυτηρ θεϑί ἃ5 
τεσατα 5. ὨΙ μη 56][ 50 ἰοηρ 5 6 οῦβεγνθβ ψηῃδΐ 5 }ι5ῖ τονναγάβ 411 ; οὐ᾽ εἶβε ννε τηϊρῃξ βρροβε 1Παΐ ἃ καί μαβ ἀγτορρεά οιἝ, 
Ὀείοτε ἑαυτῴ, Δη4 [Πδη ΤΠδηρίησ πράξει ἴο πράσσοι οὐ πράσσει ΝΨ τηϊρϊ γα ηϑ]αΐα “1 ἃ ππδῃ πιδί δ᾽ η5 σὶρ ΠΕ 5 η 655 
τονναγά5 411 δηά αἰνναγϑβ δοῖβ σἱ σι ἴῃ Πἰτηβ6},᾽ ἄς. 

βίατεϊπρ-Ροϊῃξς. ὍΗδ δππρηδβὶβ οὐ ἴπ6 σοππεχίοη θαΐννεεη πηογα! ν ἀηα τε]ϊρίοη ἴα οὴβ οὗ ἴῃς. οπαγδοίοσγιβιοβ. οὗ 
τὴς ΕρΡΙ5116. Ἐογ ἴῃε σοποβρίίοη οὗ αοἀ 85 {Πε καταρχή οὗ ΕἸΠΪςο5 566 δὲ 200, 235. 

194. νει αοα ἐπβέ 5. [τ νν}}} θα ορβεσνεὰ πδὲ ἔμπογα ἰ5 πὸ Ἰορίσαὶ ράγα]}]8ὶ μετα θεΐννβεῃ ἴπ6 πυπηαῃ πὰ ἀϊνὶπε 
δοίίΐοη. ΔΝ επάϊαηὰ ξιισρεϑβίβ μαΐ Ατίβίεαϑβ πιὰ καεβ 56 οὗ ἀπ οἰάθζ οο]ϊθοιίοι οὗ βαγἱηρ5, Ἀρρεπάϊηρ ἴο βᾷἢ οὔ πεπὶ ἃ ποΐ 
αἰννᾶγ 5 ΔΡρρτορτίαίβ [πβοϊορίςαὶ σοπο] ϑίοη. 
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2.00 Δ ΠΕη 41] Πμδα βίρηϊπεα Ὀν {πεῖγ ἈΡρίαιιβα {πεῖν ἀργεαπιοηὶ ν ἢ (ἢπ ἀποννεύ, ἰῃς Κίηρ βαϊᾷ ἴο {ῃς 
ΡὨΠΟΒοΟΡ ει 5 ((οσ ποῖ ἃ ἴενν οἵ ἘΠῈπὶ ννεγε ρυθβθηΐ), “ [Ὁ 15 ΠΥ ορίπίοη {παΐ {πε68εὲ πιεῃ ὄχοοὶ ἰπῃ νίγέπο 
Δηα Ῥοβϑεθβ εχίγδογαίηδιν Κηον]θάρε, βίποα οἡ ἴῃ6 βριγ οἵ τῆς πιοτηδηὶ ἔπον Βανε σίνεη διιηρσ 
Δηβο 5 ἴο {π686 Πιεϑίϊοηβ ννῃ]οἢ 1 Πᾶνε ρι ἴο {πεπὶ, ἀπα πᾶνε 411] πηδάς αοά {πὸ βίαγεηρ-Ροίηΐ οὗ 
{πεῖν ννογ5.᾽ 

22᾽1:. Απά Μεπεάέπη5, ἴΠ6 ΡἢΙΠ]Οβορμεσ οἵ Ἐτείγία, ϑαἰ4, “ὙἼτιθ, Ο Κίηρ---οῦ οἴποε {πε πηΐνεγθα ἰ5 
πη ηΡΕα ὈΥ Ρῥγονίάξησα δηα βίησε νὰ τσ εὶν ρεγοεῖνε {παΐξ τηδῃ ἰ5. {πε ογεαιίοη οὐ (οά, ἰξ [Ὁ]]ονν5 

202 {Ππαΐ 41}1 ροννεὺ δη4 θεδιιῖν οἵ βρεεςῇ ργοςεεά ἴγοπι οά.Ὁ νΏεη (πε Κίπρ μαὰ ποάάεα ἢἰ5 αϑϑεπί ἴὸ 
1815 βεηςπηεηΐ, [Πς 5ρθακίῃρ σεαβεά δπηὰ πον ργοσεεάβα ἴο επ]ον {παπηβεῖνεβ. ΨΝΉαπ Ἔνεπίηρ' οἈΠΊς 
οὔ, ἔπε Ραπαῖεί επάεα. 

203 η 1Πε6 [ο]]οννίηρ αν πον δαί ἄόννῃ ἴο ἴδ ]ε ἀραίη απα οοπιεϊηπεα [ῃ6 θαπαηϊεῖ δοοογάϊηρ ἴο {πε 
56. Πη6 Δύγαηρεπηεηί5. Δ εη {ῃε Κίηρ᾽ [Ππουρπς {Ππαΐ ἃ Πεϊίηρ ορρογίαπίν Πα αὐγίνεα ἰοὸ ραΐ ἱπηυίγίεϑ 
ἴο Πϊ5 σιιεϑῖβ, ΠῈ ριοοβεάβα ἴο αϑὶς [ταῦ απαδϑίίοῃβ οἵ {ΠῸ πε πο βδαΐ πεχί ἴῃ ογάεγ ἴο ἵποϑα ψνῆο 

204. δά σίνεῃ δηῆϑδννεῦβ οἡ {πε ργενίοιιβ αν. Ηᾶε Ῥερη ἴο ορεῃ {πε σοηνεγϑαϊίοῃ ψ ἢ {πε οἰενεπίῃ τηδῃ, 
ίο ἴπεῖα ψεῦα ἴθη ψγῃηο δά Ῥξδῆ δϑκεά αιιαβϑίίοηβ οὐ {ΠπΠῸ ἰὈΥΠΊΕΥΓ οςοαβίοη. Δ Πεη οἰΐεποε νγὰϑ 

205 Εϑ[4Ὀ}15ῃε64, Πε αϑκεά ον ἢς οοι]α σοηπίίπιε ἴο ὈῈ το Αἴεγ ἃ θτίεῖ γοβεοξίοη, ἔμῈ πηαη πο Παά 
Ὀεαη αϑκεά {πε ατεϑίίοη ταρ]!64--1Γ πε αἸά ποίπίησ ππηννογίην οἵ ἢῖ5. ροϑβί(οῃ, πενεῦ δοϊεά 
ΠΙσεητ Ιου 5] ν, πα νεῖ αν] 5η 64 Ἔχ ρΘη56 οἡ επιρίν δηα ναΐη ριιγϑα 5, θα  Ὀγ αοΐϑς οἵ θεπενοίθηςε πηδάβδ 4}]} 
ἢ15 510] εοῖ5. ννῈ}} αΙβροβεά ἰονναταβ ΠΙπ|56 1. ΕῸΓ ἴἰ 15 (οὰ ΨΠΟ 15 {πε δαίπου οἵ 411] σοοά {πίηρϑ δπάὰ 

2ο6 ΗΙπΊ πηδῃ πιιιϑὲ πεε 5 ορεν. 7Πε Κίηρ Ὀεβίοννεα ρίαῖθε Ἰροπ Πἰπὶ δηα ἰπεη αϑκεα ἀποΐίπεσ Ηον Πα 
οου]α τηδϊηΐαίη {ΠπῸ {γα ἢ [Ιη τερὶν ἴο {πῈ πιπδϑίίοη μα ϑαϊα, " ΒΚ γεοοσηϊζίηρσ {Πδΐ ἃ 16 Ὀτίηρθ σγεαῖ 
ἀἰθρσαοθ ἸΡΟῚ 411] πιεη, ΔηΠ6 ΠΠΟΥῈ Ἔβρθοῖα} }]ν ἀροη Κίηρθ. Εοῦ βίπος {πον ἢανα {πεῈ ρονεῦ ἴο 4ο 
νν Παΐενεγ ἴμεν νυ 5}, ἣν 5ῆουα {Πᾶν τγεϑογί ἴο 1[165Ὁ [Ι͂η δαάαιτίοη ἴο {Π|5 γοῖι πγιιϑὲ αἰνναν5 ΓΕ ΠῚ ΠΊΒΟΥ, 
Ο Κίηρ, ἰμαΐῖ (σά [5 ἃ ἰονεγ οἵ [πε (συ τ. 

20] Τ7Πε Κίηρ τεροεϊνεα Π6 δῆϑννεσῦ ψΠΠ στοαί ἀα]σης αηα Ἰοοκίησ κέ αϑποΐδογ 5αϊά, “ΔΝ μαΐ 15. {86 
τεβοῃίηρ οὗ νι βϑάοηι δ᾽ Απάᾶ {ΠεῸ οἴει τερ]εα, “4.5 γοῖι 5 {Παΐ πὸ εν}] σπου! Ὀεΐα}}] νου, Ὀπ ἴο 
Ῥε ἃ Ραγίδϊκοσ οἵ 411] σοοά {πίηρϑ, 580 γοῖι 5ῃοι14 δοΐῖ οἡ {ΠῸ β58π16 ρυ!ποῖρ]ε ἰονναγάβ γοιυγ 50 ]ςοῖβ δηὰ 
οἤξεηαεγϑ, πα γοιῖ Ποῦ] τ 1]]ν δα πηοηϑἢ {Π6 ΠΟΡΪῈ ἀπ σοοά. ΕοΥ ἀοά ἄγαν 411] πιθῃ 20 71ηιδοίῇ 
Ὀν Πῖ5 θεηϊρηῖν. 

2.08 ΤὍΤΠῇε Κίηρ᾽ ργαϊβεα ἢίπι δηά δϑκεα {πε πεχέ ἴῃ ογάεγ ον ἢε σου] θεὲ {πε {τεπα οἵ πηεη Ὁ Απά ἤἢε 
ΤΕΡ εα, “Βν ορϑεγνίησ {παΐς {πε ΠυπΊδη τασε ἱπούδαβοϑ ἀπα ἴ5 θοῦ ΜΙ πηι ἰγοῦθ]8 πα στεδΐ 
Βα τίη : ννπεγείογε γοῦ πηιϑί ποῖ Πρ Εν Ρυιηῖ5ἢ. οὐ ἱπῆϊοϊ τογπγεπίβ προη {ΠεπΊ, βίησε γοῖι Κπονν {Παΐ 
1η6 {Π{π οὗ πηδῃ ἰ5 πηδε ἃρ οἵ ραΐπϑ δη ρεπαιτίε5. Εὸγ {{ γοι ππάειβίοοα δνοτν πίη γοῦ ϑγουἹά θὲ 
ΠΙΙΕα νυ ρίζν, ἴον (αοά 450 15 ρι{{{|].᾿ 

200 7Πε Κίηρ τοοείνεα {πὸ δηβυνεῦ ψ ἢ ἀρριοθαίίοη ἀπά ἱπαυίγεά οὗ {πθὸ παχί “ΥἼηαΐ 15 1π6 ποδί 
Θϑβθηίῖ4] αι} Ποβδίίοη ἴου στα]ηρ δ᾽ “ΤῸ ἱκεερ οπεβεῖΓ᾽, ἢῈ δηβυνεγεά, “ἴτε ἔγοπι ὈγίθεγΥ δηα ἴο ρυδοίι56 

ΟΡ τειν ἀυτίηρ {πε στεαίει ραγὲ οὗ οπε᾽ 5 Π1Π{6, ἴο Ποποιι τὶρῃίθοιιθηθβ ἄρονα 41] ἰΠίηρϑ, ἀμ ἴο πιακε 
[Π16πη65 οἵ πηεῃ οἵ [15 ἐγρε. Εογ ἃοσά, ἴοο, 15 ἃ ἰονεῖ οἵ Τπϑ5ιςε. 

το Ηανίηρ 5ἰσηϊβεά Πί5 ἀρρτγονδῖὶ, ἔπε Κίπρ' βαϊᾷ ἴο ἀποίμεν " Δ αΐ 5 1Π6 για πιαικ οἵ ρίεῖν Ῥ᾽ Απά 
με τερ]εά, “Τὸ ρεγοεῖνε {παΐ (ἀοά σφοπϑίδῃι!ν ννοῦκβ ἴῃ (ῃ6 Τὐηίνείβε ἀπ Κηονν5 81] τπΐηρϑ, ἀηα πὸ 
τῆδῃ ἡ ΠῸ δοῖβ πη} Π5}}ν ἀπ ννουκβ νυ ἱοκεάπεθβ σᾶῃ εβοᾶρα Ηἰβ ποίΐςθ. Α58 (οά [5 ἴμε Ῥεπείδοϊογ οὗ 

1Π6 ννῃο]ς τνου]ά, 50 γοιι, ἴοο, πηιϑὲ ἱπηϊΐαΐε Η ᾽πὶ πα Ρὲ νοϊὰ οἵ οἤεηςε. 
11 Ὁῇε Κίηρ 5ἰρῃιῆβα ἢἷ5 ἀρτεεπιεπί δπα βαϊὰ ἴο ἀποίμεγ " ΝΥ Παΐ 15 [ῃς Ἔββεῆςς οἵ Κίπρϑῃιρρ ᾿ ᾿πά ἢς 

τΕΡ Θεά, “Τὸ τα ]6 οπεβεὶῇ 6 }} ἀπά ποῖ ἴο θὲ δὰ αϑίγαν ΌῪ νγεδ] ἢ οἵ ἴάπια ἴο ἱπιπηοάδγαίε οὐ πΠ5ΘΕΠῚΪΥ 

ἀεϑίγεβ, ζψῖς ἐς “λ6 ἐγπδ τῦαγ οΥ γε ίριρ᾽ 1 γου γεαβοη {πε πηαίζεγ ννῈ}} οαέ. ΕῸΓ 81 {παΐ γοῦ τβα!ν πεεά 

5 γοῦτβ, δηα (οά ἰ5 ἴτεε ἔτοπιὶ πεδᾶ δηά Ῥεηίρπαηΐ ννΠ4]. 1,εἴ νουγ ἐπουρῃτ5. Ὀ6 βιιοῃ 85 ῬεσΟΠΊα 
ἃ Τη8ῃ, ἀη4 ἀεβίγε ποῖ τηϑην (Πίηρ5 Ῥαξ ΟὨΪν 5ιι ἢ 85 Δ.Ὲ ΠΕσαββαγΥ ἴογ ΤᾺ] ηρ. 

201. Μεπεάεπιιβ, ἃ ατθεῖκ ΡΠ ΟΘΟΡμΟΥ Ψ ΠΟ ᾿νεα αἱ Ἐτειγία ἱπ Ευθροσα, μετα Πα ουηἀεα ἃ 50Π00] οὗ {Βουρῃι. 

Βοτῃ ἃθοις 350 δηά ἀϊεά Ῥεΐννεεῃ 278 δηά 275 Β.6. Ηδ νὰβ {πε ἀἴβοῖρίε οἵ 51ΠΡῸ δπα {πε {τἰεηα οὗ ΑπιρΌπα5 

(οηαία5. Οὐγ Κπον]εάρε οἵ Πἷ5 ΡΒ] ΟΘΟΡῊΥ ἰ5 Πἰπηϊτεὰ δηα ἰπάδῆπίτε ; ἰξ 15 ἀευῖνεα ἔτοπὶ βίαίθπηθηΐβ 1ῃ ΑἸΠΕηδΕει5, 

ΤῬίορεθηεβ [:-δοτίϊ5, απὰ Ρ]αΐατοῃ. ΚῈ Πᾶνα πὸ Κπον]εάᾶσε ὑπαὶ μῈ Ἔνεὺ ν᾽ ϑιιεα ΑἸθχαηάτια, δηά 5 ἀθαῖῃ Βαά ἴῃ 8}} 

ῬΓΟΒΔΌΙΠΥ οσσυτγεά Βεΐοτε μῈ ἰ5 ἱπίγοάποεα ἱπίο {πε πατγαῖϊνε, μεγα. 566. (οιηροῦζ, (7θά Ζ λίγ εγς, ἰϊ. 205 Ε΄. ; 

Η. Μα]εῖὶ, ᾿ὔίσέοέγε ὧδ Τ᾿ όεοίο ἐφ “Ἴέσαγε οἰ ἐες ἐσοίος 4᾽ Εὲς δὲ οἱ Εγόΐγίο (1845). ᾿ ᾿ 
206. πῃ αἀάϊῇεϊοπ ἐο ἐπΐ5, τεαάϊηρ προσλαμβάνειν. ΜΝ ἐπ ]α πα ρτείετβ προλαμβάνειν, ννὨϊοἢ νου] θῈ {τη ϑαῖθα ἧγου 

τημϑὲ ἰνναγϑ5 5εΐ Ὀθίογε γουγ πηϊηα᾿. ὌΝ : : ἣ 
207. Α5 γοῖι νυίβῃ ἐμπαξ πὸ ενὶ]. Α 5 πη βἰαίεπιεηΐ οἵ “ἴπε βοϊάθῃ στυ]ε’ ἴῃ 115 περδίινο ἴογπὴ ῖ5 ἰουπά ἴῃ 

ΤΟΌ. ἵν, 15 καὶ ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς. Γρ. ΗΕ], “νν μαι 15 Παΐεξα! το τπγϑε], ἀο ποῖ ἴο ἴῃ Ὺ [ε]]ονν τή8ῃ. 

208. νυνὶ πιποῖ ἔσγοιθ]ε, [Ο]]οννίησ Δη ἐπιεπάαϊίοη οἵ Ν᾽ ἐπα απ, ννο σοη]εοΐιτγε5 πόνῳ [ου χρόνῳ. Τῇ ννε ἴαϊκα {Π6 Μ55. 

ταδάϊηρ᾽ Μὰ τηιϑί ἰγαηβ]αΐα ἢ ὙΠδοίκοσαυ, “ΒΥ σοπϑίεσίηρ δἴτευ πον Ιοηρ ἃ {ἰπ|6 ἀπά {Ππυουρ ἢ νΠαΐ βυθδΐ 50 Π ΓΙ 5 

[Π6 Πυπηδῃ Υ8 66 ΠΟΠΊ65 ἴο τηδίατγ, ἀγα δηα ἴο {πα ὈΙΤΤΝ τ’ Ι 
211. ΤΠῚ5 15 {πῸ ἔσθ σαν. Ὁῆε ἰεχὶ 15 οοττυρί ἀπά 5οπὶε βοῆς ἡνογάβ πλιϑὲ θῈ Βα ρρ]1εά ἴο πηδ κα 56Π568. Ν 

ΑΙΙ ἐμπαξ γοῖι γεα]ν πεαᾶ, (Ο]]οννίηρ ἃ σοπ]εοίαγα οἵ Λγ επα απ, ννῆο βιιββεβίβ ὅσα δέον, ἴογ ὡς οὐδέν. ΜΝ Π {πε 
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ΤΗΕΒῚ ΤΕ ΕΙΕΊΘΕ ἈΚΙΘΤΕΒ οεδοξ 

»15 μπὲ Κίηρ ργαϊβϑεά ἢἰπὶ ἀπὰ δϑκεα δποίμου πιᾶη ΠῸονν 15 46] ον! οη5. τηϊρμξ 6 ἰοῦ {πΠ6 Ῥεϑί ὃ πὰ 
ἢς τερ]ςα, “ΤΠ ἢς σοπϑίαπεν δαῖ Ἰπϑίίος Ὀείοτε ἢΐπὶ ἴῃ βνογντῃΐηρ δηα {ποιρῃς {παΐ ᾿η]ιϑιῖοα ννὰ5 
εαυϊναϊεηΐ ἴο ἀδρτίναίίοη οἵ 6. ΕῸΓ (σοά αἰννὰνβ ργοπηῖβεβ {πε Πίρμθϑί Ὀ]}ϑϑίηρσϑ ἴο {Π6 7051. 

213 ΗἩΗανίηρ ρταϊβεα ἢἰπὶ, {πῸ Κίπρ' δϑκεά {πῸ πεχί Ηονν πε οουἹά Ὀὲ ἔγεε ἔγοπὶ αϊβευγθίηρ ἐπουρῖ5 
ἴῃ ἢἰ5 ϑ'εερὴΡ Απά Πα τερ!!εά, “ου Πᾶνα δϑκθα πΊ6 ἃ ἡιεϑίίοη νυν] Οἢ 15 νον αἰ ῆσυ]ς ἴο δηβινευ, ἴου 
νν6 σαηηοΐ Ὀτίπρ ΟὐΓ ἔγια βεῖναϑ πο ραν αἀυτγίησ (Πς6 Ποιῖβ οὗ 5θεερ, θυΐ αὔθ Πε]ά αϑὶ ἴῃ ἔμ656 

514 Ὀν ἱπιασίπαίΐοηϑ ὑπαξ οαπποΐ θῈ Τοοπίγο θά Ὀν τθαϑοη. ΕῸΓ Οὐγὶ 8501115 βροβϑβϑεϑ8 ἴῃς ἔδβεϊίησ {παῖ 
{πον δοΐπα!ν 566 1ῃ6 {πΐησβθ ἰπαΐ οπίει ἱπίο ΟἵἷἱΓ'ὶ σοηϑοϊ οι βη685 αἰμΚῖγο σἰεοφ. Βυΐ ννεὲ πηακα 
ἃ τηϊβία κα {{ να βρροβε {πὶ ννε δι δοΐιδ!!ν 541Ππρ’ οἡ {πε 56εᾷ ἴῃ Ὀοαδΐβ οὔ ἢνίηρ [σοι ρἢ 1Πς αἷγ 
ΟΥ̓ {τανο!!ηρ το οἴποῖ τορίοηβ οὐ δηνίῃίηρ εἶβα οὗ {Π6 Κιπά. Απᾶ γεΐ ννε δοΐιϑιν ἄο ἱπιαρίπα βιο ἢ 

515 ἱπίπρϑβ ἴο θὲ ἰακίηρ ρίαοθ. 80 ἴδυ 85 ἴἴ ἰ5. ΡΟβϑίθ]α ἴογ πι6 ἴο ἄξοίάβ, 1 Πανε τεδοῃεα {ῃς [ο]] ον ησ 
ςοποϊβίοη Υοι πιιϑὲ ἴῃ ἀνεῖν Ροβϑῖθ]α νὰν, Ὁ Κίηρ, σονοίῃ γουγ ννογάβ δηα δοίίοηβ ὈὉῪ {πε 
ταὶς οὗ ρίεῖν {παΐ νοι τῆᾶὺ Πᾶνε πε σοηϑβοϊοιιϑη655 {ΠπΠδΐ νοι αύα τηδί πίδ! ηηρ νἱγίαα πα Παΐ νοι 
ὨδνοΥ οἤοοβε ἴο σαί ν γοιτβεὶ δὲ {πΠῸ Ἔχρεηβα οἵ τεαϑοῇ δῃηά πδνεῖ ὈΓν ἀρυβίπρ νοι Ροννεῦ ἄο 

στό ἀεβρίίε ἴο τἱρῃίθοιβηθββ. ΕῸγ [Π6 πηϊηα τηοϑίϊν Ὀιιϑῖ65 1[561{ ἴῃ 5᾽θαρ τ {Π6 584π|6 [Πῖπηρ5 ἢ ὑν ΒΙοἢ 
1 οσσιρίθ5 ἰ[561{ θη ἀνναῖκο. Απαᾶ 6 ννῆο ἢδ5 411] ἢϊ5. ποιρηϊβ δηά δοίίοηβ δεῖ ἰονναγάϑ ἐπς ποθ ]αϑὲ 
δηα5. βϑίδ ἢ Ι5065 ΠΙπΊ56 1 22 γὴρ ίφολισ7ι65 5 ὈΟΓὮ θη Π6 15 ἀνναῖζα απ ννἤξη δ 15 αϑίβερ. ΔΝ εγείοιε 
γοιῖι πητιϑὲ Ὀς βἰβάϊξαϑέ ἴῃ {πΠεῸ οοπβίαπί αἰ ϑο ρ] πε οἵ 5610’ 

51] 786 Κίηρ Ὀεβίοννεα ργαΐίβα οἡ ἴΠ86 πδῃ δηᾶ ϑαϊά ἴο δποίῃε:--- ϑίηοε γοῦ ἀγα {ΠῸ [επί ἕο δηϑννευ, 
ννΠδθη γοῖι πᾶνε βροόΐεη, νγε νν}}} ἀδνοίε οἰγβεῖνεβ ἴο ἴη6 Ὀαπαιοῖ. Απά {πθη πε ραΐ {πε ακαϑβίίοη, 

218 Ηον οδῃ 1 δνοϊα ἀοίηρ δηγίμίησ ἀπννογίῃν οἵ πλνϑεῖ Απά Πα τερ]ϊεά, “ΤΟ αἰννανδ ἴο ψΟΓ 
ΟΥ̓ ἴᾳπια δηα γόουγ οννῃ ΒΘ ρΡταπης Ροϑβιίίίοη, Παΐ νοῦ Πᾶν 5ρΡεᾶκΚ δηα {Πῖηὶς οὐἱν βοῇ {Πίηρβ 85 δΓ6 

210 σοηϑίβίοπί ἐπογεννῃ, Κηοννηρσ [Πδΐ 411 γου 50} ]εο 5. {Π1πὶς δηὰ (ΑΚ ἀρουΐ γοι. ἘΕοτ γοι πηιβὲ ποῖ 
ΔΡΡεδαῦ ἴο ΡῈ ννοίβε ἴδῃ {Π6 δοΐοιβ, ῆὴο δἴπαν σαγθία] ]ν [Π6 γό]θ, νυν ἢ ἴ 15 πϑοαβϑαῦν ἰοῦ {πεῖ ἴο 
Ρίαν, απ 5ῆαραε 81] {πεῖν δοίίοῃβ ἴῃ δοσογάδηοε ψ ἢ 11. Ὑοιι ἀγα ποί δοίϊησ ἃ ραγί, θυ αύα γε !]}ν 
ἃ Κίηρ, βίπος (οά Πα5 θεϑίοννεα προ γοῖι ἃ τοΟν 8] δας πουιν ἴῃ Κεορίηρ νἹἢ νου οπαγαοίαγ. 

220 δνδεη {πε Κίπρ Βαά δρρ]διιἀεα ἰοι δηα ἰοηρ ἴῃ {π6 πιοϑί σζδοίοιιβ ννᾶν, {ἴπ6 σιιαϑίβ ννεῦα πγρεά το 
56 ΕἸ τεροβα. ὅ0 ψπδθη [Π6 σοηνείβαίοη σοϑβεά, παν ἀδνοίεα {πεπηβεϊνεβ ἴο ἔπε ποχί σοῦγβα οἵ 
{Πε [δαϑί. 

2211 Οη {ἢες [ο]]ονίηρσ ἄδαν, ἴῃς βϑαπΊε δἰδηρεπηθηΐ ννὰ5 ορϑβείνεά, δηά ψπθη {πῃ6 Κίησ ἰουπα δη 
οΡΡογίιηϊίν οὗ ρυζίίηρ αιιοϑίϊοῃβ ἴο ἴἢε τηθη, ἢ6 αιαϑβίϊοπεα {ῃς ἢγϑί οἵ ἔποϑα Ψῃο Πα Ὀξθη ἰεΐ ονεῦ 

222 ἴογ με ποχί ἱπίεγγοραίίοη, Δ μαΐ 15 {πῸ Βιρῃεβδί ἰουπὶ οἵ σονεγηπιεηῖ ' Δπα Πα τερ θα, “Τὸ τα] 
ΟμΘ6561 απα ποΐ ἴο θὲ οδυγὶεα ἀννᾶὺ ὈΥ ἱπΊριι|565, ΕῸΓ 41] ΠΊεπ Ῥοβ5655 ἃ σεγίαίῃ παΐισγαὶ θεπέ οἵ τηϊηά. 

223 Τί 15 Ρίό Δ Ϊ]ς {παΐ ποδί πε ἤᾶνε δῃ ἱποϊπϑίίοη ἰονναγάβ ἰοοα δηά ἀγίηκ δπα Ρ]θαβαγα, απα Κίηρϑβ 
ἃ Ὀεπί ἰονναγάβ {Π6Ὸ δοαυϊϑιτίοη οὗ ἐευτίοῦν ἀηα στεδαΐ γτεποννη. Βαΐ ἰξ ἰ5 σοοά ἐπαὶ ἐπεγε ϑῃου]α θὲ 
τηοάδγαίίοῃ ἴῃ 411 ἰπΐησβ. μαι (οά σἴνεβ, πὶ γοῖϊ πλιϑὲ ἴακε δηα Κεερ, θα πανεῖ γεδῦῃ ἰοῦ 
τηϊηρ5 {Παΐ αὔα Ῥεγοηά γοιγ γεδοῇ. 

224 ΡΙεαβεά ψ τ {πε5ε ννογάβ, [ῃς Κίηρ δϑεά {πεῸὸὶ ποχί Ηον ἢε οου]Ἱὰ Ὀ6 ἔγεε "πὶ εν ̓  Απά Πε 
αἴτει 4 Ὀτίεῖ ρϑιιβα τερ θά, “ΤΠ γοι σοηϑίογ ἢγϑί οἵ 411 {πδΐ 1 15. αοα ννῆο Ὀεϑβίοννβ οἡ 411] Κίπρϑβ σίουν 
Δηα σγεαῖ γε] ἢ. Δηα ἢῸ οἠα 15 [κίησ Όν 5 οὐνγῇ ροννεύ. ἊΑΑ]1] πιθῇ ννῖϑῃ ἴο 5ῆαγα [ἢ ϊ5 σίογυν θυΐ 
ςαηηοί, 5ίηος ἰΐ 15 ἰῃε σἱῇ οἵ (οὐ. δ 

2239. Τ7ῇε Κίηρ ρῥγαϊβεα {πε πιδη ἴῃ ἃ ἰοῃηρ' Θρεεοῇ δηά {πθη δϑικεα δποίπει Ηον Πα οου]ά «εβρίβε ἢϊ5 
επθπϊοϑΡ Απά Πα τερ]ε4, “1 νοὰ ϑῆον Κιπάμεββθ ἴο 411 πῆθῇ δῃά νη {πεῖν {τα πἀβῃΐρ, γοὰ πεεά 
εασ ἢῸ οὔθ. Τὸ ᾿ὲε ροριυιδι νυ] 411 πηεη 15 Πε μεβί οἵ βοοά ρἱτξβ ἴο γεςεῖνε ἔγοπι (οά. 

τοδάϊηρ οὗ {πε Μ5395. ννὲ τηιιβῖ ἰγαηϑ]αΐς, “Ενευυ την 15 αἴ γουγ σοπη πη, αηα 1ἴ 15 45 πο ῃϊηρ.᾿᾽ Μεηαβ]ββοῃη σοη]δοίυγεβ 
ὡς οὐδενί “γοι!, ἃ5 ΠΟ ΟΠ6 Εἶ58, ρΡοββϑεβ5 ἐνευυτῃηρ γοι παρά. 

214. Απᾶ γεΐ ννεὲ δοΐμψδβιν, [ΟΠ] οννηρ {Π6 σοπ]θοίιτε οὐ ϑοῃπηάίΐ, καὶ τοιαῦθ᾽ ἕτερα ὑπολαμβάνομεν καθεστάναι. 
ΤΠΔΟοσαν σοπηδοῖβ ἢ {Π6 Ρτανίουβ βεηΐεηςσα δηά γθδα5 ἃ κατὰ ταῦθ᾽ ὑπολαμβάνομεν. ... . “ ΟἸΠΕΙ 5 ςἢ {ΠΙηΡ5 ΙΓ ννα 
16 ΞΌΡΡΟΞβα ἴο θῈ ἰακίηρ ραςβ.᾽ Μαηάειββομη νου] ϑαθϑεϊζαΐϊς σφάλλεται ἴοΓ καθεστάναι, τεδάϊηρ καὶ ὁ ταῦθ᾽ ὑπολαμ- 
βάνων σφάλλεται, “ Ἠδ ν ὴΟ Πγαῖζ65 115 ΒΡΡΟϑιτΙΟῺ ἰ5 ὉΠάΘΥ ἃ ἀδ] 5 η. 

216. Πα ῆο Π85 811 Π15 ἐποιρῃίβ. Κεδάϊησ ἢ ΔΝ ἐπα] δα ὃς δὲ πάντα διαλογισμύν ἴοτ (ῃῆς Μ55. ὡς δέίς ὙΠΔΟΚΕΓΑν 
βισρεοβίβ θεὸς δέ (οη {Π6 στοιιηα {παῖ {ΠῸ αἰνίηε ΠδΠΊ6 15. αἰννᾶγβ 564 ἴῃ πες σοπο]παϊηρ βεηΐεηςε οὗ δας τοβροῃβο), δπὰ 
τί Υ ἐγρηγορότος ἴοΥ ἐγρηγορώς. ΤΠΕ {γαηβ᾽ατίοη Πθ ταηβ Ὀυΐ (οὐ ἀϊτεοῖβ Ἄνεσν ἱπουρῆῃϊ ἀπα δοίίοη νυν ΙΓ ἢ Δ]Π15 δ 
της ΠΙρῃδβί ὈΘΓἢ ἴῃ ννακιηρ ΠουΓ5 Δ Πα ἴῃ 5]6 6}. 

219. οτβα ἴπϑῃ {πΠε6 δοΐοτγϑβ, ΠΠ|. “πε Ἰεαϑβί οἵ {Πς6 δοίουϑ. 
220. ἴπε σαεβίβ νεσε πτρϑᾶ, (πεν υὑτρεὰᾶ {πὰ σαδϑβίβ ἴο ϑθαρ.᾽ ὍΠα ἰοχί ἀρρθατῖβ ἴο πᾶνε βυβετγεα ἀἸβ] οσδίοη. 
ψν Ππθη {πε σοηνγβαίίοη οθαβαᾶ, καὶ τὰ μὲν πρὸς τούτους ὡς ἔληξεν, 1[1τ, “ ΠΘη {Π6 τὰγη οὗ ἴΠπ656 πΊθη νγὰ5 επά θά 

(Το Κογαν), Ὀὰϊ ΡγΟΡΔΌΙν 1Π6 ἰοχί 15 σοσταρί. 
222. παΐαγαὶ Ῥεπί. ΕῸΓ ἃ {τίου δοσοιπίὶ οὗἉ 115 ᾿ππογθηΐ ὈΪαβ ἴῃ Ππ πη Πδΐαγα 566 ὃ 1ο8 δηᾶ ββϑρϑοῖα!]ν 277. 
223. πᾶ »γϑαΐ γεποῦνῃ, ΓΟ] οννηρ {Π6 επγχεηάαδίοη οὗ ΝΥ εη ἀ]δηά καὶ (ἔοτ κατὰ) τὸ τῆς δόξης μέγεθος. 1 νγε [Ο]]ονν 1ῃ 6 

Μ595., ἴῃ 6 τηβδηϊηρ 15 ὁ ἴῃ Ρτοροσίίοη ἴο ἴΠ6 στβαΐπθβ5 οὐ {ΠΕΣ σεηοννη. 
τηοάογαζίοη ἴπ 411 πίηρ5. ὅ566 ποΐβ οἢ ὃ 122, δ πα ςοιῆραζα ὃ 156. 

224. ὃν Πὶβ οὐνῇ Ρόννοσ, (ο]]οννίηρ {πε τοδάϊηρ οὗ ΜΝ επαϊδηά, παρ᾽ ἑαυτόν ἴοτ ἑαυτοῦ, “" Κῃρ οἵ ΒΙΠη56 1 {.᾽ 
225. Ὀεβί οὗ ροοᾶ β 5. Τῆς ἰεχίὶ 15 σοτγιρί. ΕῸτ 6 Μ995. καὶ καλὸν δῶρον εἰληφέναι παρὰ θεοῦ τοῦτ᾽ ἐστὶ κράτιστο.--- 
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ΤΠ ΤΕ ΘΕ ΑἸΣΙΞΤΕ ΑΘ. σο 6 2: 

226 ανίηρ᾽ ΡγΑΙΞεα [ῃϊ5 ἀηϑυνεγ (Π6 Κίπρ' ογάεγεα {Π6 πεχί τηδῃ ἴο ὑθρὶν ἴο {Πς ηποϑίίοη, Ηονν ἢ οου]ά 
πγαϊηζα!η ἢ5 σγθαΐ γεπονῃ ἢ δηά ἢ6 τερ] 164 {πὶ “ΠῚ γοιι ἅτε σεπογοιϑ δηά ἰαγρο-Πεατίθα ἰπ θεβίονίπρ 
Κιπάποβθ δῃηὰ δοίβ οἵ ρύδσς Ἰροη οἴμοβ, νοι 11 παναῦ ἰοϑα γουγ τοποόνῃ, δας [Γ γοι ννῖϑἢ {πε 
αἰοιεϑαια σύδοαϑβ ἴο σοΠ ]Π116 γΟΣΓ5, γΟΙ] Πλι5ὲ 641} προη αοά ΠΟΙ ΕἸΠῈ 4 }}ν.᾿ 

221 ΤΠ6 Κίηρ᾽ ΕΧΡΙ 5566 ΠΙ5 ἄρρῖονδὶ δΔη4 δϑκβα {πΠῈῸ ποχί, Τὸ ψῇοπὶ οἱρῃϊ ἃ τηᾶπ ἴο 5ῃονν ΠΠΡεγα ιν ἢ 
Απά ἢς τερ]τεά, “11 πῆθη δοκπον]εάρο {Πδὲ ννα οὐρῃξ ἴο 5ῃον [1 Ργα τ ν ἰο {Ππο56 νῃο ατγὸ νν]] 
ἀϊδροβεά τονναγάϑ ι.5, θαΐ 1 {π|π|ς {πὶ ννα ουρης ἴο 5ῆονν {πε ϑαπια Κϑαῃ βριγίξ οἵ σεπογοβίτν ἴο ἱποβα 
ΨῆΟ δ΄Ὲ ορροβεά ἴο τι5 {παξ Ὀν 1Π15 πηθδηβ ννε πῆαν νη {Π 6 ΠῚ ονεῖ ἴο {ῃε τίρῃς δπά ἴο νῇαϊ ἰ5 
δαἀνδηΐαρθοιιβ ἴο Οὐγβεῖνεβ. Βιῖΐ ννε πιιϑέ ραν ἴο (ἀοά ἰῃαΐ τῃϊς5 πιᾶὰν θὲ ΘΟΟΘΟΓΊΡ 5Πη64, ογ Πα τ ]65 
1ῃς πηϊη 45 οἵἉ 411] πηεη. 

22 δνίηρ ἐχριεββεα ἢῖ5. δρυξεγηθηΐ νὰ ἴῃς δήϑυγεγ, {πῈ6ὶ Κίηρσ αϑκθᾷ {ῃε βἰχέῃ ἴο γερὶν ἴο τπ6 
απαβίίοη, Τὸ ψΠοπὶ οὐσῃΐ να ἴο ἘχΒΙ Ι 1 σγαιίπαεῦ. Απαᾶ Πα γερ]οά, “Τὸ οὐἵ ραγθηΐβ σοπεί πα} ]}ν, 
ἴογ (ἀοά Πὰ5 σίνεη τ1ι5 ἃ πιοβῖ ἱπηροτίδηϊ σοπιπηαηἀπηθηΐ νΠἢ ταραγά τὸ πε Ποποιιῖ ἄπ ἴο ράτοπίϑ. 
Ιη 1Π6 πεχί ρίαος Ηδ τεοκοηϑβ {ΠῸ δἰί!τπάᾶς οὗ [τεη τονναι 5 ἔτ οπα ἴογ Ηδ 5ρθαῖκϑ οἵ “δ {πἰδσηὰ ΜΠ ΐοἢ ἰ5 
ἃ5 1ῃ!πη6 ον 501". Ὑοιι 40 ννῈ]] ἴῃ ἐγνίηρ᾽ το Ὀτΐπρ᾽ 411 πιεη ἰηΐο {γί Ἔπ ἀρ ἢ γουγβο᾽ 

22. ΤΠδ6 Κίπρ σροῖκε Κίπαϊν ἴο ἢἰπὶ δηα {πε δϑιζθα 1Π6 πεχί, ΝΥ μαΐ ἰ5. 1 ἐπδξ γεβεπηθ]ες5 θεδιῖν ἴῃ 
ναϊιε ῦ Απάᾶ ἢε 5414, “ῬΙείν, ἴοσ 1[ἴ 15 {π6Ὸ ργε- 6 πηϊηθης ἰοστη οἵ Ὀεδιυΐν, αηα [15 ροννοῦ 1165 1π ἰονε, 
ΜΉΘ ἢ 15 ἴῃς οἱ οἵ αοά. Τηϊβ γοῖι πᾶνε δἰγεδαν δοαυίγεα απ ΜΠ 1{ 411 {πε Ὀ]εβϑίηρϑ οὐ 1{{π.᾿ 

222 186 Κίηρσ ἴῃ {ΠΕ πιοϑί σιδοίοιιβ "νὰν Δρρϑιιάςα [ῃς δῆβννεῦ δη4 δϑκεα δηοίμογ Ηονν, {πε ψεγε ἴο 
[41], 6 σου] τεραίη ἢϊ5 τερυϊδίξίοη ἀραΐη ἴῃ {Π6 58π|6 ἄβσσεαεϑ Απά ἢε βαἰά, "1 5 ποὲ ροϑϑβίθ]β ἴοσγ 
γοιι ἴο [41], [ογ΄ γοῖι πᾶνθ βοννῃ 1Π 41] τηβη 1Π6 βεβάϑβ οἵ σγαϊ{π66 νης ἢ ργοάιϊισα ἃ μπαγνεϑὶ οἵ ροοάνη]!, 

231 Δη6 1Π15 15 τη σῇ ταν (ΠδΔπη [Π6 ϑἰγοησαϑδέ ὑνεαροηβ δπα σιαγαηΐθας {Π6 στεδίεϑδί βεουγίεν. Βιΐ 1 δην 
τηΔη 4065 [41], ΠΕ πηιδὲ πενεῦ αραὶη ὁ ἴποβϑα {πίηρϑ ὑνῃῖ ἢ σαιιβεα 5. [αι]ατα, θυ ἢς πηιϑί [ΟΥΠῚ 
[Ἰ]ΘΠϑῃϊρ5 δηα δοί 1π|51]ν. ΤῸΓ [ἴ 15 ἴῃς σι οἱ (οά ἴο ᾿Ὀς 80]6ε ἰο ἄο σοοά δοίίοῃβ δπά ποῖ {πε 
οσοηΐγατγν., 

2322 [γε] θα ψ ἢ 1Π656 ϑνογά5, [πο Κιπρ αϑικεά δποίμον Ηον ες σου] θεὲ ἔγεε ἔγοπὶ στίεῖρ Απά ΠῈ 
ΤΕρ] ΕΠ, “1 ΠῈ πανεῦ [πη] γε δὴν οπα, Ρυΐ αἸά σοοά ἴο ενογυροάν δπα (ο]]οννεά {π6 ραΐμνναν οὗ 

233 ΤΙΡΏΓΕΟΙΙ5Ώ655, ἴογ [15 γαϊ5 Ὀγησ [τεεάοτη ἔγοπ στε. Βαΐῖ ννεὲ πγιιδὲ ρίαν ἴο ἀοα {Παὲ ππεχρεοίεὰ 
Εν1]5 βοῇ 45 ἀδαίῃ οἵ ἀἴβεαβε οἵ βαΐῃ οὐ δηνίπίηρ οἵ 1Π15 Κιπα τῆᾶν Ποῖ σΟΠΊΘ ἸΡΟΙ τ15 ΔΠα 12] ῈΓ6 115. 
Βιεξ 5ἴποα γοῖι ᾶ΄ε ἀδνοίεα ἴο ρἱεῖν, Π0 5 ἢ πιϊϑίογξα πα νν}}} ἐνεῦ σοπηα ΠΡΟη γοιι.ἦ 

234 ΤΠε Κίηρ Ὀεβδίονεα σγεαΐ ρύαϊϑα Προη ἢἰπὶ δηα δϑικεά {πῸ ἰεπίῃ, Δ δέ 15 1π6 ῃισμαβί [ου πὶ οἵ σ]οῦν ὃ 
Απά ἢξ αἰά, “Τὸ ποποιῖιγ αοά, ἀηα (ἢ15 ἰἴ5 ἄοπε ποΐ νι τῇ οἱ5. ἀπά βδογίῆςες ας ἢ Ρυτγιν οἵ 501} 
Δηα ΠΟΙΥ σοην!οἰοη, 5ἴποα 811 [ῖηρ5 ἀγὸ [891] οπεα δηα σονθύπθα Ὀγν (ἀσοά ἴῃ δοοοίάδηςε ψἹἢ Η! 5. ψ1]}. 
ΟΥ̓́ {Πϊ5 Ρίγροβε νοι δῖα ἴῃ σοηπδβίαης ροβϑεϑϑίοη 85 411 ᾿Ἴδη δῇ 566 ἴγοιη ὑοῦ ΔοΠΙαναεγηθηΐβ ἴη {Πς6 
Ραϑὲ δηά ἴῃ {ΠῸ ργαβθηί, 

2353 ΔΊ Ἰουα νοῖςε {πε Κίπσ στεείεα {Πδπὶ 411 πα βροῖκε Κιμάϊν ἴο [Π6π|, απ 411] 1ῃοϑα πο ψνεῦε 
ΡΓεβεηΐ Ἔχ ργαϑϑαα {πεῖν ἀρρίοναὶ, Ἔϑρεοία!]ν [Π6 ΡΠ Ποϑορπεῖβ. Εοι {πεν ννεῦα ἴδε βιρογῖοῦ ἴο {Π6ΠῚ 
[1-6. πε Ῥῃ:]οϑορῇογβ] Ὀθοίῃ ἴῃ σοπάτπιοϊ ἀη4 ἰπ αὐριιπιεπί, βίηοα {παν αἰνναν8 πιδάς (οὐ {ΠΕ βἔαγιηθ- 
Ροϊηξ. Αἤεγ τΠϊ5 ἔπε Κίησ ἴο 5ῃον 5 σοοά ἔδε]ϊϊηρ ργοςεεάβά ἴο ἀγίηϊς [πα Ποϑ] ἢ οὗ ἢΐ5 σι πεϑίβ. 

2526 Οἱ [πε (ο]]ονίηρ αν {Ππ 5ΔΠΊ6 δι γαησοπιθηΐβ ναῦα πηδάςδ ἰοῦ 1Π6 Ὀαησαεῖ, Δη6 {πΠ6 Κίηρ, 45 500ῃ ἃ5 
δ ορρογίπηϊς ν οσσιτγγοά, θεσδη ἴο ρυΐ απαϑίίοηβ το {ΠῈ πηξῃ ννῆο 5δὲ πεχί ἴο ἴποβε ννῆο Πα αἰγεδάν 
Γεβροηαεά, ἀπά Πα βαϊά το {πε ἢγϑί “15 υνβάοπι σα ρδὈ]ς οἵ Βεΐηρ ἰδρμ  Ῥ᾿ ΑΠπα ΠΕ 586]4, " 1Πδ 508] 15 
50 σοπϑεϊξυςεα ἐῃδὲ 1 15 4016 Ὁγ {πε αἰνίπε ροννεῦ ἴο γεσεῖνα 8411] της σοοά δηᾶ τε]εοῖ της σοπίγαγν. 

.23] ΤΠε Κίησ Ἔχργεββεα ἄρρίονδὶ δηὰ δϑκεά {πῸ ποχί πιδη, ΝΝ δς ἰ5 11 [Πδῖ ἰ5 πγοϑδέ θεπβῆςϊαὶ ἴο θα] Ὁ 
Απά Πε 5αϊά, "Τειηρογδηςεα, αηὰ ἴῈ ἰ5 ποῖ ροβϑβϑίθ]ε ἴο δοααΐῖγα {Π|5. τπη|655 οα οἴεαΐα ἃ ἀἰβροϑιςίοη 
τονναγα5 1{.᾿ 

228 πε Κίπρ 5ροῖε Κίπαϊν ἴο {πε πιᾶη ἀπά δά ἴο ἀποίπογ, "Ηονν οδῇ ἃ πΊδῃ ννοσί ἢν ΡαΥ {π6 ἀςθθῖ 

οὗ σταιπἀς ἰο Πῖβ ρατεηῖβ᾽ Απά Πα 5αἰά, "ΒΚ πενεῦ σδιιϑίηρ {πο πὶ ρα, ἀπ {Π|15 15. ποῖ Ροβϑίθ]ε 

Ὁη1655 (οὐ ἀΐδροβε {πὸ πηϊπα ἴο ἴῃς Ρυγϑαῖ οἵ [Π6 πορ]δθϑὲ επάϑ.᾽ 
229 Τῆς [κίηρ᾽ Ἐχργεββοα δργθαπιοηΐ ΔΠ6 ἀϑίκοά {πε ποχί Ηον ἢε σου] Ὀδοοιης 8η θβαρσοι Ἰἰδίεπογ ἢ πα 

ἢε 5αἱά, “ΒΥ τγεπιετηθογίησ {Ππᾶΐ 411 Κπον]εάσα 15 τϑοίαὶ, θεσαιβε [Ὁ ἐπα 0 ]65 γοῖι Ὀγ {πε ΠΕΡ οἵ ἀοά ἴῃ 

ὙΠΔΟΚεΙαν βαυσραϑίβ καὶ καλῶν δώρων (5 ἀθονε). Δ επα]απά ςοπ]εοίμταβ καὶ καλὴν δόξαν εἰληφέναι δῶρον ---ἰ ΤῸ γν]η ἃ [ΔἸΓ 

ταρυϊδίο 15 τ[Π6 Πρ μαϑβί στ οἵ οὐ: 
227. Τὸ ψοιῃ οὐρπέ ἃ πλαῃ, τεδάϊησ ΝΠ ΔΝ εμ]δ πα πρὸς τίνα ἴογ τῃ6. Μ55. πῶς τινα. 

228. τιοβί ἱπιρογίδηϊ οοπητηθ ηἀπιεπί. ἘΕχοά. Χχ. 12. πτ ντχὰν 3 Σ 

αι ἔγϊεπά. .. 65 πίπε οὐνη 5οι], ἴσον τῇ ψυχῆ τὸν φίλον, αυοϊεα ἔτοπι ἴΠ6 1, ΧΧ οὐ Ῥ δαϊ. ΧΗ]. 6 φίλος ἰσος τῆς ψυχῆς 

σου (Α τῇ ψυχῇ). Εογτ [ΠΕ ιι56 οἵ {πε ΓΙΧΧ 566 δὲ 56-7, δὃ7, ο6-ο. ᾿ 

236. ΤΠ οι! ἰβ βο οοπβειξαξεά, δις., οτ “Τὴ 50] 15 τῃτουρ ἢ ΟΟα᾽ 5 ΡοννεΓ 50 δἀδρίβα 85 ἴο δοςθρὶ δ] 1παΐ 15 δοοά 

Δηά ἴο ταΐεοὶ ψνμαΐ ἴ5 σοῃίσαγυ ἱπετείο᾽ (Τ μδοκοταν). ΕῸγ ἴῃε σοποερίίοη ἴΠπαὶ ΠΙνῚη6 ἀϑϑιβίδῃηςα 15 ῃὨεεαςά ἴον ἴῃς 

ἰδ πηεηΐ οὗ νἰτίπε 566 δὲ 2206, 238, 248. 
ω. 
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ΤΗΕΡΤΕΕΥΞΓΕΝ ΘῈ ΔΕΊΞΕΙΝ 2055: 

ἃ {ἰπ|6 οἵ οπιούσεπον ἴο βεϊθοῖ βοπῆς οὗ {πε {πίηρϑ νυ ΙΟ ἢ γοῖι πᾶνε ἰδαύπθα δηα Δρρὶν {πεπὶ ἴο {πε 
οτϑἷβ νν ῖοἢ σοηίγομῖϑ νοι. Απάὰ 50 τῆς οἤοτγίβ οἵ πιβῃ αὐ []Π]16α Ὀν {ΠῸ αϑϑιίϑίδηςς οἵ (οά. 

245 7Τῇὸὲε Κίηρ ργαϊβεά ΠἰπΊ πα ἀββᾶ ἴπ6. ποχὲ Ηονν ἢ οοι]ά ἀνοϊὰ ἀοίηρ δηνίῃίηρ σοπίγαγν ἴο ἰᾶνν ἢ 
Απά Πε 5αἰά, “1 νοὰ τϑοορηῖζα {πᾶΐ ἴἴ ἰ5 οα ννῆο Πᾶ5 ρΡαΐ {πε {πουρης5 ἰηΐο ἴπ6 Πεαγίβ. οἵ {πε 
Ιαννοίνοιβ {παῖ {ΠῸ ᾿ἰνεβ οἵ πιδθη πιρῃμί ΡῈ ριθβεγναά, γοῖ νν1}] (Ο]]ονν ἘΠαπη. 

24Ἅἴ΄' Τῆς Κίηρ δοκπον]εάροα ἰῃ6 πηδπΠ᾿85 δῆϑννει δηα ϑαϊα ἴο δηοίμει, “Δ παῖ 15 {1Π6 δἀναηπίασε οἵ. 
Κιποηὶρ᾽ Απά Πα τερ! θά, “ ΤΠ ννα σοπϑίαθγ {παΐ ννα ουγβεῖνοβ ἀγα δῇηϊ!οίεα Ὀν {Πα πηϊδίογίιπεϑ νυν ἢ 
[41] ἀροι οἱ ταϊαίίνοβ δπα 1Γ {Ποῖν ϑαῆδυηρβ θεοοπῆς οὐ οὐνη---ἤθη (ἢς 5ἰγεηρίῃ οἵ Κίπβῃρ 15 

245 ἀρραγεπί δ οποςδ, ἴον 1ξ 15 οὐἱγ ἤθη 5ῃο ἢ [δε] 15 βΒῆοννῃ {παῖ τνε 504}} ννὶη Ποποιυγ δηά δϑίεεπ ἴῃ 
{πεῖν ἐγεθ. Εοι περ, ννῆθη [Ὁ ἰ5. Πηῖκεα ἢ ΚΙπα] ΠΕ 55, 15 οἵ 1156] ἃ θοπᾶ νῃϊο ἢ 15 δϊοσείῃεῦ 
᾿πα  βϑο ] 6. Απά ἰπ {πὸ ἀδν οἵ {πεῖγ ργοβροσγιν νὰ πγιϑὲ ποῖ ογανα {ΠΕῚ, Ροβϑαβϑβϑίοῃβ, θαΐ πλιιϑί ΡΥαν 
(οά ἰο Ῥεβίονν 411} τηδηπεῦ οἵ σοοά προη {Π6π|.’ 

242. Αμὰά Πανίηρ δοοογάδα ἴο Ὠἰπλ {Π6 58 πΠΊ6 ριδῖβε 45 ἴο {Πε γεϑί, {Π6 Κίηρ δϑκεά δποΐπογ Ηονν ἢε οου]Ἱά 
αἰίαίη {τεράοπι ἔγοπι δα ὃ Απαᾶ ἢς 5εἱά, “νΏθη {πῈ τηϊπα 15 σοηϑβοίοιβ ἰπδὲ ᾿ς Πα5 ᾿νγοιρῃΐϊ πὸ εν!], 
Δηα θη ἀοά αἰτεοῖβ 1 ἴο 411 ΠΟΡ]Ὲ σουηβ6]8.᾿ 

244 Τῇε Κίηρ Ἔχ ρΎεββεα Πῖθ. ἀρρίοναὶ δῃηά δϑκεα δποίμει Ηονν Πα σου]α αἰννανβ πιαϊπίαί ἃ τσὶ 
Ἰυάσετηεπί ἢ Απά Πε τερ!εα, “ Π΄Ἶ Πα σοπϑίδῃτν 5εῖ θοΐοτα ἢ15. ον 685 ἴῃς πηἰβίογίι ηθϑ νυ ἢ Ῥεί4}} πηθῃ 
αηα τεσορηϊζεα {παΐ ἴἃ 15 οὐ νῇῆο ἴδκαβ αυνᾶὰὺ Ριοϑρογιῖν 77,077): 5076 Πα Ὀγίησ5. οἴΠεῦβ ἴο σύδαΐ 
Ποποιι Δη4 σἱογνυ. 

2450 7Τδ Κίπρ ρανς ἃ Κιπα!ν τεσερίίοη ἴο {πε πιῇ δηα δϑκεά {πε παχί ἴο δηϑινεῦ {πε ααεδϑβίίοη Ηονν Πα 
οου]α ἀνοϊα ἃ {{{ἰ οὗ εα8ε δηά ρεαβδιγεῦ Απα Πα τερ] θά, “ΠῚ μα σοῃεϊπια!} νῦν τοπηετη Ροσεα {παΐ Πα ννὰ5 
1π6 τυΐϊεγ οὗ 4 σιδαΐ επηιρίτε πα {Π6 Ἰογὰ οὔ ναϑὲ πιυϊ 465, ἀπ {παΐ Π15. πηϊπα οαρῃί ποΐ ἴο ὈῈ 
οςοιρίοα ΨΠΠ οἴποῖ {Πϊησ5, θις Πα οὐρηϊΐ αἰνναγϑ ἴο ΡῈ σοηϑιδυίηρ μον Πα σου]α Βαβί ργογηοΐε {πεὶγ 
ννεϊίαγο. Ηδ πηιϑὲ ρίαν, ἴοο, ἴο (οὐ ἰπαΐ πο ἀπίν πρῃΐ ΡῈ περ]εοίεα. 

246 Ἡδανίηρ Ὀεϑίονεα ργαῖβε προη ἢΪπΊ, {π6 Κίηρσ αϑκεὰ {πΠῸ ἰεπίῃ Ηον Πα σοι] τεοορσηΐζα μοθα νῃΟ 
τνεῖα ἀφδίίης ἰγεδομογοῦβὶν νἱἢ Πἰπλῦ Απα Πα τερ]εα ἴο {ΠπῸ απαβίϊοῃ, “1 ΠῈ οὈϑβεγνεα ψῃεῖμεῦ {ΠῈ 
Ὀεατγίηρ οἵ τῃοβε οι ἢἰπὶ νναὰβ παΐιγα] δηα νυ Πεί μα {πεν πιαϊπίαϊπθα {πΠεῸὶ ργορεῦ τα]α οἵ ργεσδάεηοθβ 
αἴ τεοαρίίοηβ δῃηα σους !]5, δηα ἴῃ ἴπεῖγ σεηθίαὶ ἰηϊεγοοῦγϑβα, Πενεῦ σοίησ Ὀενοπα {π6 Ὀοιϊπά5 οἵ 

241 Ῥτορτίεῖν ἴῃ σοηρταίι]δίίοηβ οὐ ἱπ Οἴει πιαίίειβ οἵ ἀερογίπιεηί. Βυΐ (οα 1] ᾿πο]!1Π6 γοῦν πηϊηά, 
Ο Κίηρ, ἴο 411 {παξ 15 ποῦ]ς. ΜΠ δη {πε Κίηρ Παα εχ ργεβββα ἢϊ5 Ἰουα ἀρρύοναὶ πα ριδίβεά {Π6πὶ 41] 
παν! π184}}ν (α πη [ες ρ᾽αι 115 οἵ 411 νῆο ννεγα ργεβθπῆ), {παν τὰγπαα ἴο {πε επ]ουπιεπέ οἵ {πε [δαϑί. 

2448 Αμᾶ οἡ {Πα πέχί ἄδυ, νῆεη {πες ορροχίιηϊίν οἤεγεά, {πε Κίηρ δϑκεα {πΠ6 πεχί τηδῃ, δῖ 15 1Π6 
στοϑϑεβί ἔογπὶ οἵ περίεοϊ ἢ' Απα Πα τερ] 6, “ ΠῚ ἃ πιδῃ ἀοεβ ποῖ σαΐα ἔου ἢΙ5 σῃ!]άγεη δηά ἀδνοΐε Ἔνογν 
εἴοτι ἴο {πεῖς δἀποβδίίοη. Ἐὸοτ ννα αἰννανϑ ρίαν ἴο (σοᾶ ποΐ 80 πιιςῇ ἴοι ΟὐΓβαῖνεβ 45 ἴοι οὐ ΟΠ άγθ 
{παΐ ἐνεῦν Ὀ]εβϑϑίησ πᾶν θῈ {πεῖ5. Οὐ ἀαβίγαε {παΐ οὐγ ΟΠ] γα πηᾶν ΡΟ55655 56]{-σοπίγοὶ 15. ΟΠΪΥ 
το] ΪΖε ἃ Ὀν {πε ροννεῦ οἵ οὐ. 

24Χχ)2 ὁ  ΤΠε Κίπρ 5αἰά {πᾶαὶ με Πα βροκθη ννε]}] ἀπά ῃξῃ δϑιζεα δποΐμεσ Ηον με σοι! θα ραίϊγιοίίο Ὁ “ΒΚ 
Κεερίηρσ Ῥείογε γοι πη,’ 6 τερ] 64, "Π6 ἐπουρῃξ {παῖ 1 15 σοοά ἴο ᾿ΐνε δπᾶὶ ἐϊε ἴῃ οπεβ οννῃ 
σουηίγν. Ἀεβϑίάεπος δργοδα Ὀτίησθ σοπίεπηρί ΠΡΟΠ ΠΕ Ροοῦ πα 5ῃδπ)6 προη ἴῃς το 845 ἱπουρἢ 
πεν Πμαὰ Ῥδεη Ῥαηὶϑῃθα ἴογ ἃ οὐϊπηθ. [{ἥπυγοῖι θεϑίον θεπεῆίβ Ὡροη 81], ἃ5 οι σοπίϊπια! ν ἀο, αοά 
νν1}} σῖνε νοῦ ἔανοι ἢ 411 ἀπ γοιῖι νν1}} θῈ δοσοιηίεα ραίτοί!ο. 

280 Αἤετγ ἰἰϑϊεπίησ ἴο {Π|5 πη, ἴΠ6 Κίηρσ αϑἰςεα {πΠ6Ὸ παχί ἴῃ οτάθσγ Ηονν Πα σοιυ]α ᾿ἵνε ἀπισα]ν νυν ΠΠ 
ἢϊ5 να Απᾶ Πα απϑονεγεά, “Βυ τεοοσηϊζίηρ {πᾶς ννοτηδηκιίπα αα ν πϑίιτε πεδάβίγσοησ δηᾶ 
δπορεῖῖς ἴῃ {πε Ριυϑαϊε οὗἩ {πεῖγ οὐνῇ ἀεϑίγαβ, δα ϑυθ]εοῖ ἴο ϑαάάδη σἤδηραβ οἵ ορίπίοῃ {Πγου ἢ 
[αἸ]αςίοιι5 γεαβοπίηρ, δηα {πεῖν πδίμγαε 15 Ἔϑϑθῃτ δ} }ν ννεαῖκ. [{ 15 Πεοθϑϑαῦν ἴο ἄ6α] νυ βεὶν ἹΠ {Π6πὶ 

251 Δῃη4 ποΐῖ ἴο ρζόνοϊζε ἔσθ. ΕῸΓ τῆς ϑιυσσεϑϑίαὶ οσοπάποὶ οὗἉ Π|{6 [ῃς ϑεεγβγηδηῃ πιιϑὲ Κπονν 1Π6 σοδὶ 
τοννατά νοῦ μα οἰρῃξ το αἰγεοῖ 5. σουτϑαε. [ΙῈ 5. οὐἱν ν᾽ οΔ]]Ππσ ἀροη {πῸ ΠΕΙΡ οἵ ἀοά τῇεδϊ 
ΠΊΘη οδῃ ἔξει ἃ ἔτπῈ οοιγβα οἵ Π{Π{π αἱ 41} {{π|εὲ5.᾿ 

2822 7Τῇε Κίηρ Ἐχργεϑβεά ἢϊ5. ἀρτεοπηεηΐ απ αϑκεά {πΠεῸ πεχί Ηον πε σου] ΡῈ πες ἴοπΊὶ εὐτοῦ  Απά 

2390. ΔΡΡΙΥ ἴπ6πὶἴο {πε ογὶβίβ. Τῇε ἰοχὶ 15 πποογίαϊη. Τῆς Μ55. τεδα ἀνθυποτιθῇς πρὸς τὰ τῶν καιρῶν ἃν ἀντιπράσση- 
ται, ΜΜΏΪΟἢ 15 ΟὈνίουβὶν σουγαρί. ὙΠΔΟΚΟΥΑΥ τοηάθιβ “ἴΠπαΐ. .. Ὀτηρίηρ 1 ἴὸ ὈΘΔΙΓ ΠΡΟ Δ ΘΠΠΘΙΡΈΠΟΥ ἴποι πηᾶγεϑί 
σουηΐετγαςΐ ἴΠ6 Ἔνϑηΐβ οὗ οὐ 108] {1π|65 ᾿. 

242. ΠεΙ͂Ρ, ννῇξῃ 1 ἰ5 11ηΚρ64, τὸ γὰρ συνεργὲς εὐνόως γινόμενον. ϑ0ΠΊ6 ΘαϊΐοΓδ ΡΓΕεΐευ τὸ γὰρ συγγενές, “ ΚΙΠ5ΠΙΡ.᾽ 
246. παῖίαγα!ὶ, 11. “ ἔτες᾿, ἐλευθέριον. 
1 ες οὔβεγνεᾶ ψπμείμοσ. [{ 15 ἀουθία} ννῃϑίμοσ {ΠῸ βεπίεηςε τεΐειβ ἴο {Π6 σοπάιιοϊ οὗ {πΠῸ ΚιΙπρ οὐ ἴΠ6 σουγ!ο β. 

Τ{ ννὲ τεδα μηδὲν ὑπερτείνοντας τοῦ δέοντος, νγε τηιιδὶ άορὶ {Π6 Ἰαϊίει δἰϊεγηδῖϊνα. [{πνὰ τεδα ὑπερτείνειν, [Π6 ΤΟΥΠΊΘΓ 5 δῖ 
ΡΟΞβϑθ]6 ἀπ ννε πιὰν ἱγαπϑβίαΐς, " ΠῚ Π6 πηδϊῃίδί 6 ἃ ἔγεε θθασίηρ δῃᾷ σοηῃβίδητυ ΟὈβαεγνεα (Π6 ῬΤΌΡΕΥ τι]ε οὗ ργεοθάθποθ 
αἴ τεοαρίϊοηβ, σοῦης}]5, δηὰ ἴῃ Πὶβ ΡΈΠΕΓΑΙ ἰηϊεγοοιγβο ΜΠ {Ππο58 ἀθουΐ Πῖπὶ ἀηα ἴοοῖκ σαγα ἴο ἀνοϊά βχοθϑάϊηρ τῆς, 
Βουηαβ οὗ ρτορτίεῖυ ἴῃ Πῖβ σοησταϊυ!δίοηβ, ἄς. ὍΤΠα οἴπεῖ τοδάϊηρ ἀπα τοπάοτίηρ, ποννανου, ρτονίἀθ5 [ῃ6 θεϑί ΔΏΒννῸΥ 
το {Π6 αιυαβίϊοη. 

248. Οὐν ἀεκβίγε, τὸ δὲ ἐπιδεῖσθαι παιδία ίογ ἴ1η6 Μ55. παιδείαν. Δ επαἸαπα 4150 βυσβαϑίβ {παὶ να ϑῃου!ὰ τε 
ἐπιδέσθαι, “Ῥαΐϊ ἴο ἶνε ἰο 566 οὔζ σμι]άσεη βηάοννοα νΊ ἢ 56] -σοπίτοὶ ἰ5 ἃ οἵ{τ,᾽ ὅς. 

ιτό 
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Πα τερ]εα, “ΠῚ γοιι αἶἷννανϑ αςξ νυν] «ΕἸ θαγαίίοη πα πονοῦ σῖνε ογεάδηςε ἴο οἰαπάοιο, δες Ρίονε (ον 
γοιτβαὶ [ΠῈ {Ππίηρϑ {παΐ ἀγα βαϊα ἴο γοῖϊ ἀπ ἄδοῖϊάς Ὀγ γοῖγ ον Ἰυπαρεπιεηξ {πε τγεαϊθϑίβ νυν ΠΙοἢ αὐ 
της ἴο γοῖ ἀηα οατν ουΐ ἐνευνίππηρ ἰη 1Π6 ἸΙρῃς οὐ γοιι Ἰπασεγηεπέ, γοῖι νν1}}] θῈ ἴδε ΠῚ ΟΥΓΟΥ, 
Ο Κίηρ. Βαῖ {πε Κηον]εαρε ἀπά ρῥγαςίίςς οἵ {Π6568 1Πϊηρϑ 15 [ῃ6 ννοσῦῖς οἵ {πε Πνίπα ροννεῖ. 

253 10εἸ]σῃίεα ν] ἢ {Π656 ννογά5, {ΠῸ Κιηρ᾽ ἀϑκεα δποίπμει Ηον Πα οοι]ά θὲ ἔγες ἴγτομη ννγαΐῃ} Απᾶ πε καἷά 
ἴῃ. ΤΕΡῚν ἴο {π6 ααεβίϊοῃ, ἡ ΠῚ ἢς τεοορηϊζεα {παΐ ἢς δά ρονεὺ ονεῖ 411] ὄδνβη ἴο ἱπῆϊος ἐθαδίῃ ἘΡΟΙ 
{Π6πὶ, 1 Πα σάνε νὰν ἴο νυγαΐῃ, ἀπηα [ἢδὲ 11 ννοι]ά θε τι561655 δῃα ρί{{{π| {{ πο, 15ὲ Ῥεσαιιθθ ἢδ ννὰβ Ἰογά, 

284 ἀερτιίνεα τηδην οἵ ΠΠ6. Δ ηδΐ πβεα ννὰ58 ἔπεῖε ἴου ννγαί ἢ, ννἤξη 41] γηδῃ ννεσα ἴῃ 5] οἰ οη πα ΠΟ ΟΠ6 
νν85 Ποϑίι]ε ἴο ἢϊπιῦὴ [{ 15 πεοεϑβαῖν ἴο τεοορσηΐζε παΐ (οὐ τι]ε5. {πῸ ννῆοϊα ννοσϊα ἰπ {πε 5ΡΙΓΕ οἵ 
Κιηάηθθθ δη4 ψιῃουϊ ννγαῖῃ αἱ 4]1, δπὰ γοιι, 5414 ἢε, “Ὁ Κίηρ, πιιβὶ οἵ Παραϑϑιῖν σορΥ Ηϊβ 
ΕΧΑγηρΙς. 

2585 186 Κίηρ᾽ 5414 {παἰ ἢς Παᾷ δηβννεγεά νν6}] δῃᾷ {πεῖ ἱπαυτεα οἵ {πε παχί τηδη, ΔΝ Πμαΐ 15 σοοά σοιη56] Ὁ 
“Το δοῖΐ νψῈ}] δὲ 4}1 {{π|65 δηα ἢ ἄτι γεββδοίίοη,, με ἐχρ]αἰπεά, “σοπιραγίηρ᾽ τυλαΐ ἐς ααναηιζαρεοτις 
ἴο οὔτ οὐνη ΡΟ] ον ΜΠ 1ΠῸ [πη] υτίοιι5 εἤεοῖβ {Πδὲ ννοι]α γαϑι] ἔτοτη ἐπε δάοριίοη οἵ {Πε ορροβίζε νίενν, 
ἴῃ ογάεγ {πὶ Ὀν ννειρῃηρ᾽ ἐνεῦν ροῖϊηξ ννε πηᾶὰν ὈῈ νῈ]] δα ν!ϑε δηα οἵγτ ρα γροβα τηδν θ6 Δοσοπηρ  5Π64. 
Απά τηοϑβί ἱπιροτγίδηϊ οὗ 41], Ῥν {πθῸ ροννεσ οἵ (]ἀοὰ Ἔνεῦν ρίδη οἵ γοιιτβ νν}}} Ππά ΓΙ] πιο πὲ θεοδιιβε γοιὶ 
ῬΓΔοί56 Ρἰ είν. 

256 7Πε Κίηρ 584 {παΐ {15 πηδῃ Πα ἀηϑινεγεα ννε]], ἀπ ἀϑκεά δποίμογ ννμαΐ 15 ρῃΠ]Ποθορῆν» Απά 
ἢε εχρίἰδίπεα, “Τὸ ἀε]θεγαΐε νν6}] ἴῃ τείθσεπος ἴο δὴν πιεϑέίοη (Πδὲ Ἐπλοῦρεβ ἀπά πονεῖ ἴο ΡῈ οαγτγίεα 
ΔΥΑΥ ὉΥ ᾿τηρι 565, θυ ἴο ροπάδι ονεῦ {Πα [Π] τ 5 ἘΠαΐ γαϑα]ὲ ἔγοτη {πε ραβϑίοηϑβ, δηά ἴο δοΐ τσ με]ν ἃ5 
1Πε οἰγοιπηβίδ ης 65 ἀεπηαης, ργαοιϑίηρ πηοαάεγαίίοη. Βιξ ννε πιιιϑὲ ραν ἴο (ἀοά ἴο 1Π51{1] ᾿πΐο οἷμγ πηϊπα 
ἃ τεσαγα [ον {Π656 {πίηρϑ.᾿ 3 

25] πε Κίηρ 5ἰρῃηϊβεα Πἰ5 σοηϑοηΐ δηἋ] θεαὶ δηοίμοῦ ἢ ον ἢς σου] πηεεὶ ἢ γεσοσηϊίοη ννῆδη 

ἱγαν ]]πηρ Αγοδα ἢ “ Βν Ῥεΐηρ [αιγ ἴο 411 τηθη, Πα γερ] 64, “4πα Ὀν ἀρρβαγίηρ ἴο θὲ ἱπίεσίογ γαΐπεγ [Πα 
ΒΌΡΕτοΥ ἴο ἐποβθς ἀπηοηρϑί νΠΟΠΊ Πα νναὰ5 ἵγαν θὴρ. ΕῸΓ [ἰ 15 ἃ γεοορῃϊζΖεά ρεϊποῖρὶε {Παΐ ἀοά Ὀν 
ΗΙ5 νεῖν παΐυγε δοσερίβ {πΠῸ Ππιπη 0 ]6. Απα ἴῃς ΠιιπΊβη τασα ἰονεβ ἴῃοϑε ΠΟ αἵ ν]ΠΠ]Πησ το Ὀς ἴῃ 
5] οίοη το ἘΠ επι. 

2588. Ἡανίηρ Ἔχριεββεά ἢί5 ἀρρίονδὶ αἱ {Π|5 γερὶν, ἴῃς Κίπρ' αϑίςκε δποίπει Ηονν πε οου]Ἱά Ὀυ1]ἃ ἴῃ 5. ἢ 
ἃ ΨΑΥ ἰδ ἢϊ5 βίγιοίιγεβ υνου ἃ ἐπάπιε αἰζεγ πὶ} Απα ἢε τερ]ςα ἴο {Π6 αιϊιαβίίοῃ, “1 Π15 ογεδίϊοηϑ 
να’ Οἡ ἃ σγεδί δηα ΠΟΌ]6 5ςαῖς, 580 μαξ [ἢ ῬεΠο] θγβ νου] θρᾶγα ἔμαπη ἰογ {Πεἰγ Βεδυΐν, δη4 1 ΠΕ 
ΠΕΡΙ «Ἰ5πη1556 ἃ Δηγ οὗ ἴποϑα ηοῸ ψυγουρσῃξ σις ἢ ἡγοῦ κ5 δηα πανει σοπηρΕ]]εα οἴπεῖβ το πλϊηϊϑίογ ἴο ΠΪ5 

259 πεεάβ ψιπουΐ ννασεβ. Εοῦ ορβεγνίηρ πονν αοα ριον 465. ἔογ {πεῈὸ Πιυιπιᾶη ταςς, σύαπίίηρ {Π6Π| θα ἢ 
ΔΗ πηεπία] σαρδοῖΐν δηα 411] οἴει οἱἤϑ, ἢς ΠΙπι56 1 5ῃο οι] [Ο]]ονν ΠῚ. ἘΧΑΓΊΡΙ 6 Ὀν τεπασδιίηρ ἴο πηθη 
ἃ. Τεοοσήρεηβα ἔογ {πεῖν ἀὐγάποιβ ἔο1]. Εογ ἰξ ἴ5 {πε ἀξεάϑ5 {παξ αὔῷ ννυγουρῃς ἴῃ τσ θοιιβηεβ5 Πα 0146 
ΠΟΙ ΙΠῈΔΙΠΪγ.᾿ Ά 

2όο ΤΠε Κίηρ 5αἰά {παΐ {5 τηδῃ, ἴοο, Πα δηβινεγεα νν6}} πα αϑὶκεά τς τεηῖῃ, Δ Παὶ ἰ5 τῇς γα οἵ 

ννἰϑάοπι ἢ Απά Πε τερὶἰεά, “ὙΠαΐ ἃ πάῃ 5ῃου]α θῈ σοπβοΐοιιβ ἰπ ἈἰπΊ5ε}Γ Ἐπαΐ ΠῈ Πὰ5 νγουρῃςξ πο ἐν!]} 

. 261 δηα {πΠαΐ με 5Ποι]ά ᾿νε Πἰ5 ΠΠ{π ΄η τΠς γαῖ. πος 1ἰ 15 ἔτγοπῇ {π6βς, Ο τηϊρηῖν Κιηρ, {παξ {πε Βτεδίεϑί 

ον δπά ϑβἰβάϊαϑδίπεϑϑ οὗ 5ο1}] ἀπά βίγοηρ [δἰ ἰπ οά δοοαα ἴο γοι ἰΓ γου τα]α γοιγ γθα] πὶ ἴῃ Ρἰ θῖν. 

Απά ψ ἤδη {πεν Πεαγὰ [Πς δηβινεῖ [ΠῈῪ 411} 5πουξεα ννΠ ἢ Ἰοια δοο]αίπι, ἀπ αἰζεγνναν 8 ἴῃς Κίηρ᾽ ἴῃ τῆς 

{1]1π6585 οἵ ἢ5 ον θεσϑῃ ἴο ἀσίηκ {πεῖ ΠαδΙ 15. ᾿ 
260) Απάοη πα ποχέ ἐδν {πε Ῥαπαιϊιοῖί [Ὁ]]οννεα [Π6 58ΠΊ6 οῖιγϑε ἃ5 οἱ ῬΓΕΝΊΟΙΙΒ. ΟΟΟΔΒΘΙΟΠ5, Δ Πη4 θη 

1π6 ορροτίηϊεν ργαβεηίςα ἰἰ56 1 τῃς Κίηρ ρτοσεοάθα ἴο ρυῖΐ ἡαπεβίίοπβ ἴο 1ΠπῸ τοπηδί πίῃς ΒΡ οϑῖ5, Δα 

263 ἢς 514 ο {πε ἢτϑί, “Ηον οδη ἃ πιδη Κααρ Πἰπιβε ἔγοπῃ ρτάς Ῥ᾿ Απά Βα τερ!!εὰ, “ΠΕ Πα πιαϊηΐδ!ηβ 

δα Δ 1} ν δηα τετηθπηθεῖθ. οα 411] οοοαβίοηβ {παΐ Πα ἰ5 ἃ 1τῆδη Γ]ησ Οναῦ τηεη. πᾶ ἀοα ὈτΤηρ65 τῃς 

ῬτΓουά ἴο ποιρῃΐ, πα χα 5 {Π6 πηεοῖς δηα ΠαπΊ0 16. Ν 

26,4 Ὑπε Κίηρ βροῖκε Κίπαϊ!ν ἴο Πἰπὶ δῃὰ αϑκοὰ {πε πεχίῖ, Ποπὶ ουρμξ ἃ πιὰη ἴο Β6Ιεοῖ ἃ5. Πἰ5 

ΠΟΙ 56 ]οῦβ ἢ ἀπ ἢε τερ] 64, “ΤΠοσϑε ῃο Πᾶνα Ὀθθη ἰεϑίεα [ἢ πΠΊΔην αἴξαϊτ5 δηὰ πη παίη πη πλϊησ]οα 

σοοάν}}} τοννατά5 Ηἰπὶ ἀπ ραγίακε οὔ ἢΐβ5 οὐνῃ ἀἰβροϑβίξίοπ. Απά (οά πιδη![δϑῖ5. Ἡ Ἰτη56}} ἴὸ τπο56 ὙΠῸ 

ΔΥα ννογίην {παΐ {Π656 επα5 πηᾶν ΡῈ δἰίαιπθα. Ὶ ν ἐστον 

265 ΤΒε Κίηρ ργαίβε ἢΐπη δῃὰ δϑκεά δἃποίΐμου, δ  μαῖ [5 ἴΠ6 πιοβὲ πθοθβϑαυν ΡῬΟββΈβϑιοη ἴογ ἃ ἀπ 

“ΤῊς {τἰοπα5}ῃ!ρ ἀπά ἴονε οὐ Ηἴ5 ϑ]θοῖβ, Πα τβρ]]ςά, “ ογ 10 15 ἘΠγουρ 1Π|5 {Παΐ τε Βθοπά οἵ βοοῦμ] 

ἴ5 τεπάδγεα ἰηἀϑθοίαθε. Απα ἰἰ ἰ5 αοα ΨΠο δηϑιγεβ [δὲ [15 ΠΊΔΥ σοπλα ἴο ρΡᾶ55 ἰη δοοογάδηοα ΜΙ 

)οῖεγ νν᾽5}. 4 Ὁ 07 
266 ὍΠε Κίπρ ργαίϑεα Ηἰπὶ δηά ἱπαυίγεα οὗ δποῖπεν, ΝΥ παῖ 15. βοδὶ οἵ Θρεεοβῦ Απά δε τερ!!64, “Τὸ 

255. σοπιραγίηρ τ πμαΐ 15 εἀνεαηίαρεοιβ. ΤΠ ππθδη]ηρ 15. ποῖ οΙδασ. 1Ό]]ονν γνγεπάϊαπα ἴῃ 5 ΡΡΙ νη Ρ τῃε ΕἸ τὸς 

ἴῃ ἴ8|1ς5. ὙΠδοίκεγαν ἱγαηϑίαῖθβ, “ Απαᾶ ννμΐ]Ὲ Τογπηΐης οὐ ἀβοϊβίοηθ ποῖ ΠΕΡ] θουη8 ἴο ννεῖσῃ [Π||. σοιηρατὶη 5] {πε 

1Ἰη]υτῖοι5 εἤεοιβ οὗ [ο]οννηρ τΠ6 ορροϑβίϊα νίδενν. ὃ 4 
5: 115 ἃ τεσορπίζαά ργίποῖρὶε, κοινῶς. ὙΠδΟΚογαν ἴα κε5 {Π6 ννοτά ψ ἢ 1Ππ αἰτίου οἰαιιβα ΟὨ]Υ : ἴἢ6 ΒυπΊαῃ τὰς 

το, ηλι071}) Ἰονα5,᾽ ἅς. 
ἘΤΠῚ 



ΤΗΣ ΕΓ ΤΕ ΘῈ ΔΕ ΘΕ 266-279 

σοηνίησο νου ΟΡΡροποηΐ Ὀν μον ῖπρ ᾿ἰπὶ ἢ 5 πιϊϑίαϊκεϑ πη ἃ νν6]]-οὐἀογθα ἀὐγαν 97] α7,ρ 7)167115. ἘρΥ ἴῃ 
{Π15 ννᾶν νοῦ νν1}} ννῖη νου ἤδαγού, ποῖ Ὀζ. ορροβίηρ ἢϊπΊ, θυ. Ὀν Ῥαβϑίονπηρ ρύαῖθα ἀροη ᾿ἰπὶ νἹἢ 
ἃ νῖενν ἴο ρεγϑυδάϊησ ἢπη. Απα [ἴἴ 5 ΌγῪ ἴπε ροννεσ οἵ (σοά παῖ ροιβιδϑίοη 15 ΔΟσοτ Ρ Ι5η6α, 

26] 7Πδε Κίηρ 5εϊα {παῖ ἢς παὰ ρίνεη ἃ ροοα δηϑννεί, Δπα δϑκεα δποΐῃπεοῦ Ηονν ΠΕ σοι]ά ᾿ἵνε πλοῦ ὶν 
ἢ τς πλαην αἰ εγεπ τὰσαϑ ννῃο ἰογπηθα {πῸ ροραϊαίίοη οὗ 15 Κίπράοπι “Βγυ δοίίησ {πΠῸ ργοόρεῦ 
Ρατί τοννα 5. βασῃ, Πα τερ 66, " ἀπά ἰακίηρ τρῃθουβη 6585 ἃ5 γ οι σιάδ, 45 γοῖϊ ᾶΥα ποὺν ἀοίηρ ἢ 
της ΠΕΙΡ οἵ {π6Ὸ ᾿πϑῖρῃς ννηϊοἢ (οα Ὀεβίοννβ τιροη γοιι. 

268 7ΤΠε Κίπρ' ννὰβ ἀεἰσῃίεαὰ Ὀν {Π|5 ταρὶν, δηα ἀϑκϑα δηοίπου “ {ΠπΈ|6γΓ νυ παΐ οἰγοιιπηϑΐαηοαεβ οαρῇῃϊΐ 4 πιδι 
ἴο διῆϊπξει σσίερ ̓  “1π {Π6 πηϊβίογίιπεβ ὑμαΐ Ὀεΐ8}1] οὐγ {τα π 5, ΠΕ τερ]εα, “με η Με 56ε6 ἰδὲ {πεν 
8Γ6 Ργοίγαοίςεα δηα ᾿γγογηθα α θ]6. δαβθοη 065 ποῖ δἰΐον τι5 ἴο σγίενε ίογ ἴῃοβα ννγῆο αἴε ἀεδά δπά 
86ῖ γε ἔγοτῇ αν 1], θὰ 411 τηθῃ (ὁ στίανε οὐθ7 ζζεηε Ὀεδσαιιβα ἴμεν ἔπη οηἱν οὗ {πεπηβεϊνεβ απα {Πεῖγ 
οννη δαναηίασθ. [Τί 15 Ὁν {πε ρονεῖ οἵ (σοά δἷοπμςα {παΐ ννε σῇ Ἔϑοᾶρε 4]] εν!]. 

20 Ζμε Κίπρ 5αἰά {παΐ ες Παὰ ρίνεη ἃ Πίζπρ αηϑινεσ, ἀηα ἀϑκεα δηοΐπει, Ηονν 15 τερυζαξίοη ἰοϑέ ὃ 
Απᾶ Πα τερ θα, “θη ρυιάς ἀπ ππρουπαςβα 5εϊοοπῆάεπος Ποϊα σιγᾶν, αἰβῃοηοι ἀπ ἰοβ5 οἵ 
γαρυζαίϊίοη δε εησεηάεγεα. Ἐοι (οά [5 {πε 1 οτὰ οὗ 41} γερυιζαϊίίοη δηα Ὀαβίονϑβ [ ννῆετα Ηδ ψ1}].᾿ 

20 786 Κίηρσ σανε 5 σοῃῇτγπηδίίοη ἴο [Π6 δῆβννει, Δη4 αϑκεα {πε πεχὶ πίδῃ, ΤῸ ννῃογη οἱσῇῃΐ πιεη το 
Θηίγιϑί {ΠΕ ΠΊΒΕΙνεβ ἢ “Τὸ {ποβε, πε ὑερ]εα, “ΠΟ βεῖνα γοιῖῖ ἔτοπὶ σοοανν}}} πα ποῖ τῸπὶ ἔξαγ οὐ 561{- 
ἰπτουαϑί, [πη Κίηρ οηἱν οὗ {πεῖγ ον σαίη. Εογ {πε οπα ἴ5 {Π6 ϑίσῃ οἵ ἰονε, {πῈ οἴποῦ ῃς πηδῖκ οἵ 
111-ν}}}] πὰ {ἰπλ6- ϑασνίπρ. ΕῸΥ {π6 πᾶ νν ΠΟ 15 αἰννᾶνϑ νναϊοῃίηρ ἴοσ Πῖβ οὐγῆ σϑίῃ 15 ἃ ἰγαίϊζου δὲ πεβατί. 
Βυΐϊ νοι! Ροβ58655 {πε αἴεἼςξίοη οἵ 411 γοιι βθ]εοῖβ. Ὀγ πα ΠΕΙρΡ οὗ ἴῃς σοοά σοιη56] ψῃ θῇ (οα Ὀεβέονβ 
ἙΡΟη γοι.ἤ 

271 Τῆς Κίηρ 54 ὑπαὶ πε δὰ δηβννεγεα ννίβεὶν, δη4 δϑκεά δηοίποι, ΝΥ Παΐ 15 1 ἐμαΐ Κεερβ ἃ Κίησάοηι 
βαίαρΡ Απᾶ Πα τερ]εα ἴο {πε αμπαϑβίίοη, “ αῖα δηα ἰογείποιρῃς {Ππαΐ πὸ εν] πᾶν ΡῈ νγοιρῃς ὈΚ 
1Π 0588 Ψῆο τὰ Ρ]ϑοβα ἱπ ἃ ροϑίτίοη οἵ διιξπογίεν ονεῦ {ΠῈ Ρβορὶε, δηὰ {15 γοι αἰννανβ ἀο Ὀγζ {πε περ 
οἵ ἀοά νΠΟ ἱπϑρίγεϑ γοῖ νν ἢ στανα Ππαρεπηεηΐ᾽, 

212 Ὁπὲε Κίηρ βροῖκε ψογάβ οἵ Ἵδποοιγαρεπηεηΐ ἴο ὨΪΠΊ, αηα αϑκεα δποίμει, ΝΥΝ μδὲ 15 1 [πδὲ τηδί πίδί 5 
σταίπᾶ46 ἀπά Ποποῖγ Απάᾶ Πα τερ] θα, “ Νιγίας, ἴογ ἴα 15 τῃς ογεδίοι οἵ ροοά ἀξεάϑ, απὰ ὃν [1 εν] 15 
ἀεβίγονεα, ανεῃ 845 γοῖι Ἔχ] ΠΟΙ οἵ ομαγδοίεσ τονναγάβ 411 Ὀν {πεῸ στῇς ψο ἢ ἀοα Ὀεβίονν5 
ὌΡΟοη γοι.ἤ 

213 ὙὉηβ Κίηρ ρσγδοίουϑιν δοκπον)]εάσεά {πε ἀπϑινεῖ Δη4 αϑκεὰ τῆς δἸενεηῖῃ (ϑίηςε {μϑγεννεῖα ἔνο πλογα ἔμδη 
βενβηΐν), Ηονν με Του ἴῃ {ἰπὶς οὗ νγαῦ τηδἰπίδίϊη γα πα 11 7 οὗ 508] ἢ Απα Πε τερ] ες, “ ΒΚ τεπηεηθεγίησ 
1παὶ ἢς Πδα ἄοῃηξ πὸ εν]] ἴο δὴν οἵ ἢϊ5 βιθ)]εοίβ, απ {Ππαΐ 411 ννουἹά ἤσῃΐξ ἴον πὶ π᾿ γεϊυγπ ἔου {Πα 
Ρεπεῇίς νηΐ ἢ {πον Πδα τϑοείῖνεα, Κηοννίηρ ἰΠδὲ ἐνεη 1{ {πεν ἰοσα {Πεῖγ ᾿ἴνεβ, γοι νν1}} στα ἴογ ἴποβα 

214 ἀερεηάεπῖ οη ἴΠ6π|. Βοῦ γοῦ πνεῖ [41] ἴο πηακα γτεραγαίίοη ἴο δην --- 5 οἢ 15 1πε Κιπα-πεαγίεπε885 ν ἢ 
ΠΟ (οα 5 ᾿πϑρίγοα γοι. ὙὍῇὴα Κίπρ Ιουα]ν ἀρρ᾽διάεα Ἐπατὴ 411 πα βροῖε νεγὺ Κίπαϊν ἴο {Πεπὶ 
Δηα {ΠΕη ἀτγαηκ ἃ ἰοησ ἀταυρῃϊ ἴο {Π6 Πεδ] ἢ οὗ εδςῇ, σίνίηρ Ηἰπηβοὶ αρ ἴο επ]ογτηεηΐ, ἀπα αν: 5ῃϊηρ 
1ῃς πιοϑῖ σεπεγουβ ΔΠ4 Ἰονοιβ τ] Θ πἀ5Π1Ρ προπ ἢΪ5 σιιεβίϑ. 

215 Ο 186 βενεπίῃ ἦν πιυςἢ ποτα εχιίθηϑθίνο ργεραγδίίοῃβ ὑνεῦα πιδάθ, πα τηλπν οἴπεῖθ ἡνετα ριεβεηξ 
ἴτοπη [ῃς αἰ βεγεηΐς. οἰτε5 (απλοηρ {ποπὶ ἃ ἰαύρε πυπηθει οὗ δι αββαάοσϑ). Δ μεπ δῇ ορρογίππιν 
Οσουγτεα, της Κίηρ αἀϑκεά {πῸ ἢγϑι οἵ ἴῃοβϑα ψνῆο Παά ποῖ γεῖ Ῥεθη αμεβεϊοηεα Ηον πα σου]Ἱα ἀνοϊά 

276 Ὀείΐηρ ἀεςεϊνεά ὄγ γαϊαείοτι γϑαπολιῖσν ἀηα ἢδ τερ] θα, “ΒΥ ποίϊοίηρ᾽ σαγεία Πν {ΠῸ βρεαῖκοσγ, {με τπίησ 
5ΡΟΚεη, δηα 1Π8 βθ] εοξ ἀπάθγ αἰβοιββίοη, απ ὈΥ ρυζπρ' [ΠῸ βαπιε ἡιδϑίϊοηβ αραΐὶπ δἴζεσ δη ἱπίεγναδὶ 
ἴῃ αἰ εγεπί ἰογπιβ. Βυΐ ἴο ροβϑϑεβ5 δὴ δἱογί γηϊηὰ δηὰ ἴο ΡῈ 80]6 ἴο ἔογπι ἃ βοιιπα ᾿πἀσεπηθηΐ ἴῃ ἐνεγΥ 
ΟΆ56 15 οΠ6 οἵ ἴῃε σοοα ρσἰ5 οἵ (οά, ἀπὰ νοῦ ροϑϑεβ85 ἴξ, Ο Κίηρ. 

271 7Τῇς Κίηρ Ιουαϊν ἀρρἰδιάδα {Ππ6 δηθινεσ δηα δϑικεα δποίμεγ, ΝΝῊν ἰ5 1 {πὲ {Ππ τπηδ]ογίν οὗ πιθῃ 
Πενεσ Ῥεσοπῆς νἱγίιοιβ ἢ “ Βεοδιιβα, ἢ6 στερ]!εα, “411 πιεπ αὐύὲ ὈγῪ παίιγε ἱπίεπιρεγαΐς πα ἱπο!πεά ἴο᾽ 

218 Ρίβδαβιγθ. Ἠξεποε, ἰπ]τϑίϊςα βργίηρϑ ῸΡ ἂπὰ ἃ ἤοοά οἵ αναγίοαε. ὍΤὴὲ Παθὶΐ οἵ νἱτίιε 15. ἃ πίπάγαποε 
ἴο ἴῃοβε Ψῃο δῖε ἀενοίβα ἴο ἃ [ἰΐε οἵ ρίθαβαγε θεσαιβα ἴξ επ]οΐπβ ἀροπ ἔπεπὶ πε ρῥτγείδγεηςα οὗ 
τεπηρεγαηςα δηα τὶρῃξθοιβηθβθ. ἘῸΐ ἰΐ ἰ5 οὐ ννῇο ἰ5 {ῃς τπηδϑβίεσ οἵ ἴμεϑε ἐπίηρ. 

219 Τῇαε Κίηρ 5αἰὰ {παΐῖ πε μαά δηβινεγεά ννε]], ἀηα αϑκεα, Δ παὶ ουρῆς Κίηρϑ ἴο ορεν Ὁ Απὰά ἢε 5αϊά, 
“Τῆς ἰανν58, ἱπ ογάεγ {παΐ Ὀν τἰρῃΐεξοιιβ επδοϊπιθηΐβ {παν τῆᾶν ταϑΐογε {Π6 ᾿ἰνεβ. οἵ τηεη. Ενεῃη 85 γοῦ 

266. ὃν Ξμοννίηρ πἰπιὶ Πὶβ πιίβίβαβ, ἅς,, οὐ " ροϊῃτηρ ουἱ Ηἷβ ΕΥΓΟΓΘ Ὀ. πιβαη8 οὗ Π6 ομαΐη οἵ δυραπιθηῖβ νΒΙΟἢ Πα 
Ὠδ5 ἐοσπιυαίθα  (Τ Βδοκογαν). 

273. ἴῃ τϑίυγῃ ἴοσ {πὸ θθπϑῆΐβ, Οὐ “ΤΟΥ {ΠῸ ρίοτυ οὗ τεπάδγίησ ἔπθε βεγνίοθ᾽ (Τ δοαταν). 
ἴοστ ἴποβε ἀδβρεπάᾶδξηξ οὐ {Ππ6πὶ, τῶν βίων, οὐ “ἴογ {Πεῖὶτ ννε]έαγε ̓  (Τ ἢδοῖκεγαν). 

277. ὈΥ παίυγε ἰηϊεπιροσαΐθ. Ατίβίθαβ Πὰ5 πὸ ἀβνεϊορεα ἀοοίγίπα οἵ οτἱβῖη] βίη Ὀιΐ Π6 Ἰαγ5 ϑίγαθϑ οὐ ἴῃ68 παίιγαὶ 
Ὀΐα5 ΟΥ γέξ67, ἴῃ Ὠπιδῃ Ὠδίμγα, ΟΡ. ὃ 1οϑ8, 222. Ηἰ5 οἰβαγ επιιπηοίϊδίίοη οὗ 118 νίενν 15 σθιηδγκδΌ]α, θεσδιβα ἔΠοτα ἴ5 ΠπῚῸ 
γΓαίθγθηςσα ἴο ἴΠ6 γέξε7 ἴῃ ΑἸθχαπάσιδη ᾿ἰτοταΐασο Ὑδηηδηΐ βαγ5 ὑπαὶ ἢ6 15 ὑπᾶῦ]6 ἴο ἢπὰ “δὴν ςεγίδϊη ργοοῦ {Πδΐ Πα 
.), 6567 ἀοοσίτίπα ννὰ5 δαορίεα Ὀγ ἴπ6 ΑἸθχαπάσγιαη (716 αν ἀγα Ογίσηγαξς «5171, Ρ. 138). [1 15 οὗ σουγϑε σΟΠΊ ΠΟ ἴῃ 
ΘΊΥΔΟΝ δηα Ρα] ββεϊπίδη ᾿τογαίΐαγο. 

11ὃ 



ἘΠΕ ΕΎΤΕΙΣ ΘΕ ἈΚΞΙΘΤ ΑΘ. γος Ζϑι 

Ὁ 5110 ἐνϑῖροι ἴῃ ορεαίεποε ἴο {π6 1)ῖνίπο σοπηπηαπα Πᾶνα ἰαϊὰ πρ ἴῃ βίοιε [ον Ὑοιγβο! ἃ ρογροίμαὶ 
ΓηΕΠΊΟΓΙ4]. 

280 ΤΠδ Κίπρ 5! {πᾶΐ {Π15 πιαη, ἴοο, Πα βροόΐβη ννε]], δηα δϑὶςθ {πὸ ποχὲ, ΝΝ ΒοπῚ οὐσπέ ννε ἴο ἀρροϊπέ 
85 βϑονεγηοῖβὴὺ πα ἢς τερ]!εά, “411 πο μαῖα νυ ἱοκεάμεββ, ἀπα ἱπηϊταίϊπρ γοῦν οὐνη οοπάιπιος δοῖ 
τσ θουβὶν {παὶ {ΠΕ πιᾶν πηαϊπίαίπ “ἃ σοοα τερυϊΐαίίοημ σοηϑίδης]γ. ἘῸΓ (Πϊ5 ἰ5 ψῆαϊ γόιϊ 60, 
Ο πιῖρηῖν Κίηρ, Πα βαἱά, " δηὰ 10 15 (οᾶ νῃο ἢ45 θεβίοννε Ἰροη γοι {π6 οἵοννῃ οὗ γἰρῃτθοιιβπεϑ5." 

28: Τῆς Κίηρ ἸΙοθα]ν δοοϊαί πε {π6 δηϑννοῦ ἀπά ἴπεη Ἰοοκίηρ' δὲ {πὸ πεχέ τῆδῃ βαἰά, “ῇοπὶ οὐρῃέ ννα 
ἴο ἀρροϊηΐ δ5 οἤήοθιβ ονεῖ ἴπΠεῈ ἰογοεβῦ Απα, ες εἊχρίαἰπεά, “ΤΠοθα ῆο δχοεὶ ἴῃ οσοιγασα δηά 
τσ εουιβθηθϑ5 Δηα ἴῃο56 ννῆο δΓῈ πῆοτα δηχίοιιβ ΔΡουΐ {ΠῸ βαείν οἵ Ἐπεῖγ πτὲπ Ππδη το σαίη ἃ νἱοΐοιν ΒΥ 
τ 5κίηρ {πεῖ ᾿νεβ Ἰῃγουσ ἢ ταϑῆηθθθ. ΕῸΓ 88 (σά δοῖβ νγ6}] ἰονναγάβ 411 πιβῃ, 50 ἴοο γοῖι ἴῃ ἱπηἰζαίίοη 
οἵ Ηἰπὶ αἵ {πΠ6 θεπείδοϊζου οἵ 411] νοιυγ 5] εςί5.᾽ 

282 ΤΠε Κίπρ βαἰα {πδξ ἢε δα ρίνεη 4 βοοά δηϑνγει δΔη4 δ5ϑἰςεαὶ δποίπεν, ΔΝ δί τηδη ἰ5 ψογί νυ οὗ 
δατηϊγαίϊίοη ἢ Απᾶ πε ταερ θα, “ΤΠΕ. πῆδὴ ψῆῸ 15 Πιγηϊβῃεα ἢ ταραυϊαϊίοη ἀπ ψνεα] ἢ ἀπά 
ῬοΟνΕ  ΔΠ6] ΡΟβ5865568 8 8501] δαιτὶ ἴο ἰΐ 411. οι γουγβαὶῇ 5ῆονν Ὀγ γοῦγ δοϊίοηβ πδΐ νοι αἴε πιοϑί 
νου ἢν οἵ δαπηϊγαίϊίοη [το Πρ {Π6 ΠεΙρΡ οἵ (ἀοά Ψνῆο πιαῖαεβ γοῖι οᾶτε ἴον {πεϑε [Ὠϊηρϑ. 

2832: ΤΠε Κίηρ ἐχριεββεά ἢ15 ἀρρζονδὶ πα ϑαίά ἴο δποίῃμεγ “Τὸ ννῇῆδί δῇαδιγθ. οιρῇῃς Κίπρϑ ἴο ἀενοΐα πιοβέ 
{ἰπ|ὲ ρ΄ ̓ Απά δε τερ]66, “Τὸ τεδάϊηρ ἀπα {Π6 σὐμαγ ὁ [με γτεσογβ οἵ οἤῆοϊαὶ Ἰοιγπεν5, ϑνῃῖ ἢ ἀγα 
νυ τι τεἢ ἴῃ γείεσεποα ἴο Π6 σαγζοτές Κη ἀΟΠΊ5, ΤΠ ἃ νίενν ἴο {Πς τεϊογπιδίίοη απὰ ργεβεγναίίοη οἵ {πε 
50) εοῖ5. Απά ἴ 15 ὈΚ 51. δοϊίνιν ἰπαὶ γοῖι πᾶνε αἰίαϊπεα ἴο ἃ σίογν ψνῃϊοῃ Πᾶ5 πονεῦ Ῥεεη 
ΔΡΡτοδομεα θγ οἰμεῖβ, ἰπγτουρῇ {Πς Παρ οἵ ἀοα ψ πο Π|1Π]5 411 γοι ἀαϑίγαϑβ.ὅ 

284 7ῇε Κίηρσ βροόοῖίκε δβηϊῃιιϑια ϑεσα ! ν ἴο {Π6 πηδῃ δα δϑκεά δποΐμεγ Ηον οὐρῃξ ἃ πιδᾶῇ ἴο ΟσσῸΡΥ 
ἨΙτη561{ ἀπγίηρ ἢϊ5 Ποι5. οἵ τεϊαχαίίοη Δπηα τεογεαίίοη Απᾶ Πε τερ]εα, “Το νναΐοῃ τποβ6 ρ]αγ5 
ἉΏΙΟἢ οαη Ὀε δοίεα ψ] ἢ ργορτίεῖν δπα ἴο ϑβεῖ θεΐογε οπεβ Ἔενεὲβ 566η65 ἴβκβη [το] [Π{6 δηᾳ επαςίεα 

285 ΙΓ αἀἰρηϊν ἀηα ἀθοαπον 15 ργοβίαο!θ πα ἀρργοργίαίθ. ΕῸΥ ἰμεγα ἰ5 ϑοπηα εὐϊβοβίίοη ἕο θὲ ἰοππά 
ἔνε ἴῃ ἴΠ656 δηηιϑεπηθηΐβ, οσγ οἰζεη δοῦλε ἀθϑίγα]ς ἰεβθοη 15 ἰδιρῃς Ὀγ {Π6 τηοβὲ ᾿πϑρηϊβοαηί αἴαιτϑ 
οἵ Π{πἪ Βιυΐ Ὀγν ργδοιϑίησ {πῸὸὶ υἱπηοβὲ ΡΥΓΟΡΥΘΊΥ ἴῃ 411 γοῦγ δοίΐοηβ, γοὰ πᾶνε βϑῆοννῃ παῖ νοι δ΄Ὲ 
ἃ ῬΒΠΟΒΟΡΠ ει ἀπά γοιῖι ἀγα Ποποιγεά Ὁγν (οά οη δεςοιηί οὗἉ γουτγ νἱγίπε. 

,286 7Πε Κίηρ, ρ]εαβεα ψ ἢ {πε τνογ5 νν ῖοῃ Ππδα 151 Ῥεεη βροίκξεῃ, βαἱ ἴο {πΠ6Ὲ πἰπίῃ τηδῃ, Ηον οἱσῃΐ 
ἃ τῆδη ἴο σοπάπιοϊ ᾿ἰπΊ561Γ δὲ ΡαπαηϊείϑΡ Απὰᾶ Πε τερ]ϊεά, “οὐ 5ῃου] ἃ σα πηπΊοπ ἴο γΟΣΓ 5146 πηθῃ 
οἵ ᾿εαγηίηρ δπα ἴποϑα ΨῃΟ αἵα 8016 ἴο σίνε γοῖι πι5ϑῖ.1 πἰπίβ τ τεραγαὰ ἴο ἴπῸ αἴαϊγβ οἵ γουγ 
Κίησάοπι) δηα {ΠῸ ᾿ἶνε5 οἵ γοιι 5] εοῖβ ([ογ νοι σου] ποῖ πα ἀπν ἴπεπια πιούα 014 0]6 οἵ᾽ ΠΊΟΥΘ 

281] εἀπιοαῖϊνε πη {Π||5) ϑδίηοθ ϑιιοῆ πηθη αἵὰ ἄδαγ ἴο αοά Ὀεοδιιβα {πεν πᾶνε ἱγαίηθα {Πεῖγ τηῖπΠα 5 ἴο 
σοπίεπιρίαία {πε πορὶεβὲ {πεπΊεβ-ττὰ5 γοι ἱπάεθα γε ἀοίησ γουγβαὶ, βϑίποα 411 γοῦγ δοίίοηβ. ἃΓῈ 
αἰτεοίεα Ὀν σοά᾽ 

288 ΠεΙρηϊεά ν ἢ τῃς τερῖν, ἴῃς Κίηρ ἱπηυίνεα οὗ τπ6 πεχὲ πιδη, Νμβαΐ ἴ5 Ῥεϑὲ ἔογ {π6 ρεορὶθϑ 

ΤΠαΐ ἃ ρτίναϊε οἰξίζεη 5μου]α ὈςῈ πιδάς Κίπρ ονεὲσ {πεπὶ οὐ ἃ πιϑιηθεγ οὗ ἴΠῸ τουδὶ] [πη Πγ πὰ ἢς 
1289 τερ!ἰε, “ΗΘ ψῆο ἰ5. Βεβὲ ΌῪ παίυσο. ΕῸΓ Κίηπρϑ ΨΠο οοπῆα οἵ τογδὶ [ἰπεᾶρὲ ἃε οἴϊζεῃ Παύβῃ ἂπά 

56νεγα ἰοννατ 5 {πεῖν βαρ ]εοῖ5. Απαά 51} πῆογε 15 1ῃ58 1ῃ6 οαβδαὲ ψ τ βδοπα οὔ ἴῇοβε Ψῆο ἤδνε τίβεῃ 

ἔγογη 1Π6 τάπκβ οὗ ργίναϊς οἰτίζεπβ, γῆο δῇογ μανίηρ ἜἼχρεγίεποεα εν] ἀπά Ὀοῦπα {ῃεῖγ 5πᾶγε οἵ 

290 ρΡονετίυ, ψῃεπ {ΠΟΥ τὰ]α ονοῦ πηι! ἰτα 65. ἕαγη οὐδ το θῈ τῆογα ογιοὶ ἐπᾶπ {Π6 σοί ]ε85 ἐγταηπῖβ. Βαΐ, 

ἃ5 1 Βᾶνε 5αἰά, ἃ ροοά παίιιγα ννῃϊοἢῃ πὰ5 θθεη ΡΥΌρΕΥΥ ἱγαϊποα ἰ5 οαραῦὶα οἵ τυ]ησ, ἃπΠα γοὰ 8ΓΘ 

ἃ σίεαῖ Κίηρ, ποῖ 50 πηιοῇ Ὀεσαιιβε γοιῖι Ἔχοεὶ ἴῃ ἴῃς σίογυ ὁΐ γουγ γ16 πα ὙΟυΓ νει αὶ ταῖπεῦ 

Ῥεσδῖιδα γοῖϊ πᾶνε βιιγραβϑεά 811 πιδῃ ἰῇ οἰεπιεποῦ ἀπά ρὨΠΔπΠγορΥ,, {μαπκ5 ἴο οὰ ΨῃΟ Πᾶ5 εηδονεά 

γοιι νυ] Ππ65ε 44} 1{165.᾿ ᾿ 
29ι Ὅπῆε Κίηρ βρεπί βογῆθ {{π|6 ἰπ ργαϊβίησ [Π|5 πᾶ δηά ἴπθῃ δϑκεά 1ΠῸ ἰαϑὲ οἵ 411, παῖ 15 {πε 

280. ὁσοννη οἵ τὶ βξβοιιβπεββ, οἵ. 2 Τίμη. ἵν. 8. ΤΠΕ ρῆγαβε 5 αἴ5ο Του πα ἴῃ {Π6 7 εδαγιογές οὐ ἐδ 7 τυοῖυο ἢαΐγίαγελς 

(ΤΙ δνὶ νἢ]. 1) Πεσα 1ἴ 15 υ564 οὗ [Π6 σσονῃ οὗ {πε ΗἸΡῚ Ρυίαβί. ᾿ ν 

281. τβκίηρ. Μϑ95. τεδὰ περιβάλλοντας, ΜῈ ΪΟἢ ΘΟΠπλϊάξ Πα5 Ἐπιθηάβά Ἰηῖο παραβάλλοντας. . . 

282. Ῥοββεββεβ δ ξοι] δβαι8] ἴο ἰΐξ 4811, οὐ “γεῖ ἱπνιαὶνγ τεραγάβ Πἰπιβεὶξ 85 οὴ δῇ θαυ ΠΥ ἢ 41} πε 

(Τ᾽ βδοκεγαν). ἢ ; ᾿ ῇ 

ὙΠΟ τηβΚεβ γοῖι οΘΓΕ, διδόντος εἰς ταῦτα τὴν ἐπιμέλειαν. ΓΤΠΪΒ 15 1μ6 τεδάϊηρ οἵ {πῈ Μ55. Ῥυϊ ΜΝ επάϊαπά ρτείεγϑ 

ἴο επηεηά ἐπιμέλειαν ἱπίο ἐπιτέλειαν. “ΑΝ Βο ρταηῖβ γοιι {Ππ6 σα ρϑοῖεΥ ἴογ αἰ ηϊηρ {Π6568 [Π]ΏρΡ5. ΡΝ 

283. ἔπε τεοογάβ οἵ οὔδοΐβὶ ἰοισπευβ. {Π|5[Γἰ!οη5 οὗ ἴπ65ε ἔγανε]- ἀἰδυῖεβ οὐ σεζα εἰϊπέγηα ἅτε ἴὸ 6 ἰουπά ἴη {ΠῈ 

ῬΑρυσϊὶ ἃ5 ΝΥ επάϊαπά ροϊηΐβ ουἱ. ὅεθ Δ ἼΟΚεη, ἀτίῖςο]α οα ὑπομνηματισμοί ἴῃ Ῥαζέοίος τίς, 11}. 80 ἢ. πὰ ; Ν 

τυτἰ τε ἰπ τεΐεσγεποα ἴο ἐπε Κἰπράοπιβ. Μεῃάείββομη τεδάϑ τοὺς βασιλεῖς ἴογ τὰς βασιλείας, " ψτιτῖεπὶ ἴοτ ΕΙΘΒΕ, 

284. ἰ5 ρΡσοδίβϑιε απά αρργορτίαΐε, [ΟἹ] ον πρ [μῈ βυρβεϑίίοη οἵ Μεηάεἰββομη ἴο τοδά βίῳ σύμφορον καὶ ἔα εν, ὉΓ 

τῆς Μ595. βιοῖ (βιοῖς) σωφρονῶν καὶ κατέχων, ΜΟΙ σαπποῖ ὈῈ {τὰ 5] αἰϊβα ΜΠ Πουΐ ᾿πτηρσίησ ἴπΠ6 σαποηβ οὗ ατεεκ ϑγηίαχ. 

286. εἶνε γοι ἀβεῦα] μἰηΐβ, τεδάϊης ἢ ΝΥ ἐπα] χρήσιμα ἴογ χρήματα. ὴ ᾿ 

ποσὰ βυία]Ὲ οσ. .. δἀποεῖϊνε, ἐμμελέστερον ἢ μουσικώτερον. ὙΠΔΟΙΚΕΓΑΥ τΕπά6Γ5 Νο πιοῦα ΠαΥΠΊΟΏΙΟΙ5. ΟΥ̓ 

βυνθαίαυ τη 5ῖς σου] δὲ τποι π᾿. . ᾿ 

288. Κίπρ' ονϑσ ἔμθηι, τεδάϊηρ ἐπ᾽ αὐτῶν (ΥΥ ἐπ ]4Π 4) ἴογ ὑπ᾽ αὐτῶν “Δρροϊηίεά ΒΥ {Π6πι᾿.. 

Ηε ννῆο 15 θεϑέ, τοδάϊηρ τὸν ἄριστον (1 ΘΟῃτη] 1) ἴογ τὸ ἄριστον. 
291. Βοπῖα ἔἰπιθ. ΨΝεπα]δπά διίδομεβ {π|5 ρῆγαβα ἴο [Π6 ργϑευῖουβ οἰδαδ8. 
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στεαΐεϑε δοῃνοπηθηΐ [ἢ ΤΌ] Πρ 8ῃ επηρίτα ῦ Απά Πα τερ] 64, “ ΤΠαΐ {Π6 5] εοῖβ. 5ῃοι]α σοηεϊπια! }ν 
ἄνν 6 }} ἴῃ ἃ βίαϊε οἵ ρβᾶςθ, δηὰ {παΐ 7ιϑίϊσα 5ῃοι ]ὰ Ὀ6 βρεθάιν δαπηηἰϑίεγεα ἴῃ σα565 οὗ αἀϊβριία. 

202 ΤΠ 686 γοϑι} 5 αὐ δοῃίανεα {Πγοιρῇ {Πς ᾿πηἤτπιοηςα οὗ {ΠῸ τα]οσ, ἤθη ΠΕ 15 4 πίδῃ ννῆο ἢαΐεβ εν]] απά 
Ιονεβ {πΠ6Ὸ σοοά δπά ἀδνοίεβ ἢῖ5 Ἔεπούρίεβ ἴο βανίησ ἴΠ6 1ἴνε5 οἵ πΊθη, }πι5ῖ ἃ5 γοῖῖ σοηϑίαθγ ἰη]ϑέϊσε {Πς 
ννοῦϑί ἰογγη οὗ αν] ἀπα ν᾽ γοιτ 1π5ῖ Δα πη ηἸβίγαςίοη ἤανε [Δϑῃϊοπεα (ΟΥ γουγβοὶ δῇ ππανίηρ' γαρυςδίίοη, 
βίηος (οα Ὀοβίοννβ Ἰιροῇ γοι ἃ πηϊηα νυν ϊςἢ 15 ρα δηά τπηίφιηΐςα Ὀν δὴν εν!]. 

223 Απὰ νψἤεη Πα οδαβοα, Ἰοια απ ον ΠῚ] ἀρρίαιιβε Ῥγοκα οἱ ἴον 5οπΊ6 σοῃϑί δία ]α {ἰπ|6. ἍΝ ΉΏΘη 
τ βῖορρεα {Π6 Κίηρ' ἴοοϊκ ἃ σρ δηὰ σᾶνε ἃ ἰοαϑβὲ ἰη Ποπηοι οὗ 411] Π15 σιιθϑίβ δηἀ {ΠῸ ννογάβ 1 ἢ {Πὰν 
Παά υἱἱεγε. Τἤθδη ἴῃ σοπο]ιδίοῃ ἢς 5814, “1 ἤανε ἀεγνεα {ῃΠς στεαΐεδὶ θεπαῆΐ ἔγοπΊ νου ΡΊΈβαποα. 

2941 μᾶνε ργοπίβα πλιοῇ Ὀν {πε ννῖβα [βδοῃίηρ ΝΠ] ἢ νοι ἢᾶνα σίνεη πΊ6 1 τοίείεηςα ἴο {Π6 ατί οἵ γα] πο. 
ΤΏςη ἢς ογάογεα {Παΐ [ῃγας ἰα]θηΐβ οἵ 51]νοῦ 5ῃοι]α ΡῈ ριεβϑεπίβα ἴο βοῇ οἵ {πΠεπὶ, απὰ αὐῥοϊγιδα οι ας 
οἵ 5. δίανεβ ἴο ἀεἰΐνει ονεῦ ἘΠ6 πηοηθν. ΑἹ] δὲ οποα ϑῃοιιεα {πεῖ ἀρρύοναὶ, ἀπά με Ῥαπαηικεῖ 
ὈεσδπΊ6 ἃ 5ς6η6 οὗ ον, 816 {ΠῸ Κίηρ σανε ΠἰΠΊ56 1] ΠΡ ἴο ἃ οοπεϊπιοιιβ τουπα οὗἉ ἐδϑεϊνιεν. 

295. [Πᾶνε νυιζθη δἱ ἰθηρίῃ ἃπα πηιϑί ογᾶνε γοι ραιάοη, ῬῃΙΠ]οογαῖθθ. 1 ν'ᾶ5 αϑίοηιϑῃεα Ῥεγοηά 
τηδαβιγα δ {Π6 πΊθη δηα {Π6 ννᾶν ἴῃ νῃΪοἢ οὐ {ΠεῈ βριγ οἵ {πΠ6 πιοιηεηΐ πον σάνε δηβννεῖβ Ψ ΠΙΟἢ 

206 γΘΑ}]ν παρα θα ἃ ἰοηρ {{π|6 ἴο ἄδνίβε. Εὸγ {πουρῇ ἴῃ6 αιοβίϊοπαῦ ἢδα σίνεη σζεδί ἐπουρῇς το βαοῇ 
Ραγοιαγ απαβίίοῃ, ἴΠοϑ6 ΨΏΟ ΤΟρ] 6 ομα αἴζεγ πε οἴμεῦ δα ΠΕῚΓ δηβννεῖβ ἰο {Π6 αιαϑίοηϑ 
γεαοΐγ αἴ ογες ἀπ 50 παν βεαπηβά ἴο πΠΊ|6 δης ἴο 41] ννῇο νγεῦε ργεϑδεηΐ 8η4 Ἔβϑρεοίδ!ν ἴο {ΠπΠῸ ΡὨΠΟΒορ με 5 
ἴο θ6 νογίῃν οἵ. δαστηϊγαϊίοη. Δπηά 1 ϑιρροβε {μαΐ {πε {πΐπρ ΜΜ1}] βεαπὶ ᾿πουθά!]ς το Ποσε νῃο ψν1}]} 

207 τορι ΠΥ Παιγαΐῖϊνα ἴῃ 1Π6 {πΐὰγα, Βεΐ [ 15 πηβθ αν ἴο πΠΊϑίερίεβεηΐς ἴαοίϑ νυ] ἢ ἀγα τεοογαςα 
ἴῃ 1πΠ6 ΡῈ]1Ο ἀγοῆῖνεβ. Απα τ νου] ποΐ Ὀὲ τἰσῃξ ἴοι πε ἴο ἰγαηβρίαβϑθ ἴῃ ΘῈΟΠ ἃ τηδίζει 45 {ἢ ]|5. 
Τ 1Ε}} {Π6 βοῦν 1π8ῖ 85 1 Παρρεπεά, σοηβοϊθηξοιϑὶν ἀνοϊαΐηρ δὴν ΕΥΓΟΥ. [Ὃννὰβ 50 ἱπηργεββεα Ὀν {πε 
ἴογτος οἵ {πεῖγ υἰζαύδησεβ, {παξ 1 πηαάθ δὴ εῆογξ ἴο σοηϑι]ὲ ἔΠοϑῈ οσϑῈ Ὀιιϑε655 ἰ ννὰ5 ἴο γῇβκε 

298 ἃ Τεροοτα οὗ 411] {παΐ Παρρεπβά αἱ πε τονδὶ διιάϊεηςεϑ ἀπ Ρθαπαμεῖθ. ἘῸΓ ἰἰ 15 1ΠῸ συβίοιη, 85 γοτὶ 
Κπονν, ἴγοπι {πε πιοιηθηΐ {ΠῸ Κίηρσ Ὀερίηβ ἴο {ταηβαςί Ὀιιβίηθϑϑ πΠῚ}} τΠς {ἰπ|6 νἤεη ες ταίίγεβ ἴο γεϑβί, 
ἴογ ἃ τεοογά ἴο 6 ἴβκβη οἵ 41] ἢἰ5. βαγίηρβ δηά ἀοίηρϑ- -δ πιοϑί ἜἼχοα!]εης δηά τπιβεία] αγγαησεγηθηΐ. 

299 ἔοΥ οὐ {Π6 [ο]]οννίηρ ἀαν Ζλε τ,11γιε165 ο77 {16 ἀοϊηῃρϑβ δηὰ βαγίπρϑ οἵ {πε ργενίοιιβ ν᾿ δῖε τϑδα ονεῖ 
Ὀείογε Ὀιυιβϑίπθβϑϑ σοπηΠΊΘΠΟΟ5, Δηα 1{ {Πεύα ἢὰ5 Ῥδδθη δὴν ἱγγεσιυ]αγν, {ΠῸ τπηδίίεγ 15 αἵ οπςα βεῖ στίρῃΐ. 

300 1 οθίαϊπροα {Πεγείογε, ἃ5. ἢα5 θεδη 5814, δοουγαΐε ἰηογπιαίίοη ἔγοπῃ {Π6 ΡΌΌ]1ς τεοογά5, απ 1 Πᾶνε βεῖ 
ἰογίῃ {πε δοῖβ ἴῃ Ρρτοραι ογάευ δίηοα 1 Κηον πον εαρογ νοι 416 ἴο οὈΐδίη τι5ῈΠ|] τη ογπγδίϊοη. 

20:1. ΤΏτεα ἄδνϑ ἰδίογ 1)επηείγίτι5 ἴοοὶς Π6 πηεη δηα ραβϑίηρσ δΙοηρ [ῃ6 568-νν4}], σενεη βιδαία ἰοησ, ἕο {Π6 
᾿ς ΒΑ Π6, οΥΟ556 6 {π6 Ὀτιάσε δηα πηδάς ἰου [Π6 πογίπεγη ἀἰβίγιςίς οὐ λαγοςσ. ὙΠεῖα ἢς Δ9βαπ)]εα {Π6Π} 

ἴῃ ἃ ἤοτι56, ννῃϊοἢῃ μα Ῥεεη ῬῈΠΠῸ ἀροη {πῸ 56α-ϑῃοσα, οἵ στεδὲ θεδυΐν δηά ἴῃ ἃ βεοϊ θα βιἐπαϊίοη, δηὰ 
ἴηντεα {Π6 ΠῚ} ἴο σαγγν οὐδ {Π6 ννουκ οὗ ἰγαηϑίϑίίοη, ϑίηος Ἔνεγυ τ πίηρ {Ππαΐ ἔμεν πεεαςδα ἔογ {Π6 ρυγροβε 

302 ννἃ5 ρδοβα αδἱ {πεῖ αἴβροβϑαὶ. 50 ἰῆεν δεῖ ἴο ννοῦκ σοπηρδγίησ {πεῖν βεναγαὶ γα] 5. δηα τπηδκίηρ 
1Π 6 πὶ ρίξε, δηα ννῆδίενεν {παν ἀσγεθαά προη ννὰ5 514 0]ν σορΙἘα οἷ πηά ον {πε αἰγεςξίοη οἵ 1)επηβίγιι5. 

303 Απάα {Πε βεϑϑίοη ἰαϑίθα πη11] [Ππ6 πἰ πίῃ Ποῖ ; δἰζοσ ἘΠ15 πεν ννετε βεῖ ἔτεα ἴο πη βίου ἕο {μεῖγ ρῃγϑιςαὶ 
304 πΠββἦ8. Ἐνεγυίῃίηρ πον ψαηίεα ννὰ5 Πιγηἰϑῃςα ἔογ {πεπὶ οἡ « ἰανίβῃ δοαϊθ. [ὲ}ἃὡὦπ. δααϊίίοη ἴο {ἢ 15 

Τ)οτοίμαιβ πιαάθ {Π6 βαπΊε ργεραγαίίοηβ ἴου μετ ἀδ|}ν 45 ὑγεία πη846 ἴογ ἔῃς Κίηρ Πἰπηβο] --ἰον ἐπτ|5 
δ Παά Ῥεβῆ σοπηπηαηάςβα Ὀγν {πΠῸ Κίηρ. [πη {πε δαῦὶν πιογηΐησ πον ἀρρθαγεα ἄδην δὲ {πε (οαυτέ, δηὰ 

305 δἴτευ βα]ἰηρ [ῃ6 Κίηρ ννεπὲ Ῥδοῖ ἴο {πεὶγ ον ρίαδοθ. Απά δ5 15 {π6 οσιϑίοπι οἵ 411] {πε 7ενν8, ἴπεν 
νναϑῃΠ θα {πεὶγ Παηα5 ἴῃ {ΠῸ 8688 δηά ρίδαγνοαά ἴο (οά δηὰ πε ἀενοίεα {πεπΊβεῖνοβ ἴο τοδαϊηρ δηά 

306 {ΓΔηϑ᾽δίίησ [ῃ6 ῥαγίϊοι αι ραϑβαρα φῤῥοη τυλῆολ 116} τοῦῦε εἸιραρσαι, ἀπ 1 Ραΐ {πε απαβίίοη ἴο {Π6Π|, 
ΝῊ [τ ννὰβ {παΐ {παν νναϑῃβα {πεῖν Παηά5 Ὀεΐογε {πεν ριαγεάρ Απάᾶ {πον Ἐχρίαἰηθά {πὲ 1Ὲ ννὰ5 
ἃ ἴοκεῃ {πδΐ {πεν δὰ ἄοῃο πο εν] (ἴου Ἔνεῖν ἔογιη οὗ δοιν!ν 15 ψγουρῃς ὈΓ πιεδηβ οἵ {πΠ6 Πδη65) 
51η66 ἴη {ΠΕ6ῚΓ ΠΟΡΪΕῈ δηα ΠοΙν νὰν ἴπεν τεσαγά Ἐνουντηρ 45 ἃ 50 Π|Ρ0] οἵ τρῃεβοιιϑηθβ5 ἀπά {τ}. 

295. πᾶνε ννυτἰ θη δ Ἰεπρίῃ, εἶπα πλείονα. ΜοηαβΙσβθομη βιιρροϑίβ εἰ πεπλεόνακα (“11 ἤν Ῥεδθη ἴοο ῥσοὶὶχ ᾽) δηά 
{Π15 εἰπθη ἀδίϊοη 15 δοσερίεα Ὀν Νν εμ]απμα ἀηα Ὑ Πδοκεγαν. 

297. 1 ννᾶ5 50 ἱπιρΓγθϑβθῶ, οὐ " δίϊευ ἤβαυίηρ νν] ἢ ἀρΡΡτοναὶ αἱ {πε ῖγ οννῃ ποιῇ {ΠΕῚΓ Ροννε β οὗ Βρεεοἢ  (Τ Πδοκεγαν). 
ΕῸΥ {Π6 Δ)]]υβίοη ἴο {ΠῸ τϑοογάθυϑ 566 ΝΠ] ΟΚΘ ἢ 5 ἀσίϊο]α πηθητοπ θα ἴῃ ὃ 283. 

208. ἔγοπι {πθ πιοπηεηί. ὙΤΠῈ Μ55. τεδά ἀφ᾽ ἧς ἂν ἡμέρας ἴοΥ ΜΏΪΟΝ Μαπάδ᾽ϑβομη τεαὰβ ὥρας. ῬΓΟΌΔΌΪΥ, ἃ5 
ὙΠΔΟΚεΥαν βυρρεϑίβ, ἴΠῈ6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ εχ γα ἀφ᾽ ἧς ἂν ὁ βασιλεὺς ἄρξηται νυ" δῇ 6Ἰ]ΠΠρ56 οἵ ὥρας (ςρ. [μ|κ6 νὶϊ. 45) ἀηὰ 
ἡμέρας 15 Δ ἸηΤΕΤΡΟ]δίΟη. 

300. ἔγοπι {Π6 ΡΈΡΙΠ1Ο γεοογάβ, οὐ " οπι (Π6 Κααροῖβ οὗ {πΠ6 ριθ]ὶς τεοογάϑ ̓  (Ὑ ΠΟ Κεγαν). 
301. ἴπ6 βθβατ-ννα!]. Τῆς Ἡδερίαβίδαϊοη οὐ Ὀσγθαϊκυναΐθυ νη] ἢ σοηπεοίθα ΑἸοχαπάγια ἢ {Π6 Ἰ5]απα οἵ Ῥῆατοβ δῃᾶ 

αἰν!ἀ6α [Π6 θᾶγ ἰηΐο ἴννο ῃγαΐῃη Ὠδυθουτθ. 866 16 ἀδβοσριίοη ἴῃ ϑίγαθο, χν]]. 6. 792, ἀπά Βοίε᾽ 5 πὰρ οἵ ΑἸδθχαπάτγία ἴῃ 
Μαμαῆγ᾽ 5 },οίοριαΐς 7) γηας έν. 

302. πηακίηρ π6πὶ αρσαα. (οηίγαβί {Π6 ἰαῖογ {γα !οηβ. ΠΟ ἢ ταργεβεηΐ [6 ἀρστθοπιθηΐ ἃ5 βυρογηδίαγα!, 566 
Τηϊτοάποιοη ἰχ οἡ Ρϑβειάο- πϑιϊη, Οολογέαζίο αὐ ὥγαδεος, Ἰτθηαθαβ, (]πγαηΐ οὗ ΑἸθχ. αηᾶ ΕΡΊΡΠδη 185. 

304. Θοτγοίποιβ ἴ5 σθργεβεηίθα ἴῃ ὃ 182 ἃ5 16 βρβοῖδὶ οβῇςεσ ἀρροϊηϊεα ἴο Ἰοοῖκ αἴζεγ [Π8 πεβάβ οὗ [εν 15} βιιθβίβ. 
305. {παν νναβϑῃπαᾶ πεὶγ παπᾶς. Εου {ΠῸ }ενν 5 ἢ ουβίομηβ οὗ ρυγιβοαίίοη 5ε6 Θούγετ, Ε 7, 11. 2. 109 ; [6 «δὐόγῥῥἼγι 

Ογαείος, 111. 591, ἀηα ΠΕ τείεσθηςθβ ἴῃ (ἢ Νεν Τεβί. : Μαῖϊ. χν. 2, χχὶ. 25, 26; Μαχκ νἱῖϊ. 2- ; 10κε χί. 38, 39. 
306. ἜνϑγΥ ἴογπι οὗ αοἰνν. ὙΠδοκογαν σομηραῖθβ {Π6 βιαϊετηθηΐ οἵ Αὐ]βίοθα 5 (αρΡ. Εαβεθία5, 28, νἱΠ. το. 377 ἃ) 
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30] ΑΑ51 Πᾶνε δἰγεδαν 5αϊά, ἴπεν πιεῖ τορείμον ἀδ1]ν πὶ {Π6 ΡΙασα νυν ΐοἢ ννὰς ἀε!Π ΠΟ ΒΕ] ἔοσ 115 αυῖϊεξ δηὰ 
115 ὈτΙσ μη 655 ΔΠ6] ΡΡΙΙΘα ἘΠπ6η)56Ϊνεβ ἴο {πεῖν ἰαϑῖς. Απάα [ἴ 80 οσῃαηςθά {παΐ ἔπε ννοῦκ οὗ ἐγαποίδίοη 
νγνὰ5 σοπηρ]είεα 1η βενεηΐν-ἶννο ἄγ, 1151 85 1{ 1ῃ15 πα θβεη δὐίδηρσεά οὗ βοΐ ΡυΓΡοβα. 

898 ΜΔ πεη 1Π6 ννουῖς ννὰ5 σοιηρ]εῖε 4, 1)επιείγίι5. σο]]οοῖθα τοροίμογ τῃ6 εν 5 ρορυδιίοη ἴῃ [πα ΡΙαςς 
ψΠογα ἴΠ6 τα ηϑαίίοη Παα θεεη πηδάς, Δη4 γεϑα ἰξ ονεῖ ἴο 41], ἰπ {πε ρυδϑεηῆςα οὗ {πὸ {τϑηβίαίούϑ, ννῆο 
πηοῖ ὙΠ ἃ στεαΐ τεσερίίοη 850 ἔτοπὶ {Π6Ὸ ρεορίβ, Ῥεοδιβα οὔ {πε σιεαξ βεποῆϊς ψῃϊοῃ {πὸν Παά 

300 ΠΟηίοτγαα ΡΟ ἴπαπὶ. ὙΠῸΥ Ὀαβίοννεα νγαγπὶ ργαῖβα ἀροη ΤΠ πηδίτί5, ἴοο, ἀπά πγρεά Πἰπὶ ἰο ἢανο {πὸ 
ννΠ0]6 ἰᾶνν {ΓΔ 5ου 64 ἀηα ργεβθηΐ ἃ σΟρΡΥῪ ἴο {πεῖτ δα. 

810 Αἰἴεῖ (πε ὈΟΟΚΒ Πδα Ῥέεθη τεδά, {πε ῥγίεϑδίβ δπα (πε οἰάθυβ οἵ {ΠῈ ἰταπϑίδίογα απ ἰῃς Του 5 ἢ 
σου π μην Δηα {πΠῸ ᾿εδάδιβ οἵ ἴΠῈ ρεορὶε ϑἰοοά τρ ἀπά αἱά, {παΐ βίηςθ 580 βεχοϑι επί δηα ϑδογοά 
Δηα δοσυγαῖς ἃ ἰγαηϑίδίίοη μα Ὀθεη πηδάθ, 1 ννὰ5. ΟἡΪν τῖρμς {παΐ [ἰ 5ῃοι]α ταπηαΐπῃ 85 ἴἃ ννγαὰ5 δπα πὸ 

311 δἰζεγδίίοη 5ῃοι ἃ θὲ πηλάς ἴῃ 11. πα ννῆξη ἴπΠ6 ψο]6 σοπηραην Ἔχ ργαββθα {Πεὶγ ἀρρτοναὶ, ἰπεν θαάς 
{Πεπὶ Ρριοποιησα ἃ οαγϑε ἴῃ δοοούάδηοα νυ] ἘΠΕΙΓ ΟἸΙΒΈΟΠῚ ἸΡΟΠ ΔΠΥ οπῈ ΨΠῸ 5Ποι 4 πηαῖκο ΔΩΥ 
Αἰτογαϊίοη εἰπεῦ Ὁ. δάϊηρσ Δην Π ηρ ΟΥ σΠδηρίηρ ἴῃ Δην νὰν νΠαΐενει δην οὗ {πε ννογάβ ννῃϊο ἢ πμαά 
Ῥεβθη νῦξ οἵ πηακίησ Δην ΟΠβϑίοη. 5. ννὰβ ἃ νειν ννῖϑα ρτγεοδιίίοη ἴο βῆϑιγα {παξ πε Ὀοοϊκ 
τηῖσῃΐϊ θεὲ ριεβεγνεα ἴοι 411 πε {πΐαγα {ἰπ|6 ππομαηρσεά. 

3212 ΔΠεη 1Π6 πηαίίει ννὰ5 τερογίεα ἴο {πε ἰκίηρ, ἢε σε]οϊςθ ρυθαίϊν, ἴον μα [εξ {παΐ {πε ἀδϑίση νῃΐοἢ 
ἢε Παά (ογπιεα πὰ Ῥεεῇ βαίεϊν σδιτιεα οαἱ. Τῆ6 ννΠοΪα ῬΟΟΪΚ ννὰβ Γεδα ονεῦ ἴο ᾿πἰπιὶ απὰ ἢε ννᾶϑ5 
στθαίὶν αϑίοηβῃβα δ 1ΠῈ 5ρι οὗ [Π6 Ἰαννσίνεσ. Απα ἢε βαϊα ἴο 1) επιγείγί 5, “ Ηονν ἰ5 1 ἰΠδὶ ποπα οὗ 
1Π6 Πἰβίογίβηβ οὔ {πΠῸ ροεῖβ παν δνεῖ {πουρῇῃς ἰ{ ννουτἢ ἘΠεῖγ 116 τὸ δ] Πὰς ἕο ϑιιοῃ ἃ ννοηάδθγῇι] 

313 Δοῃιενεπηεηΐ Ῥ᾽ Απά ἢε τερ] ε΄, “ Βεσαιιβα {ἢ ἰανν 15 βϑαογεά δηά οὗ ἀϊνίης οτίρίπ. Απα βοπῖα οἵ ἴποϑε 
ψνΠο Γογπηεά {πε ἱπεηίίου οἤ ἀἰεαζῖηρ τοῖϊέλ 11 ἤανε Ῥδαη ϑιλϊτεη Ὀν (οὐ «πὰ {πεγείουες ἀδϑίϑιε ἔτοπῚ 

314 {ΠΕ ῚΓ Ραγροβο.: Ηδε ϑαϊα {παΐ ἢε δα Πεαγὰ [τοπὶ ΤΠοοροπιριι {Ππαΐ ἢς Παα Ὀεεδη ἀτίνεη ουξ οἵ ΠΙ5 
τη] Πη4 [οΥ πλοῖα ἴπδη [Ὠἰγν ἄν Ῥθοαιιθε ἢ ἱπίεπα δα ἴο ἰηβεγί ἴῃ ἢϊ5. Πίϑίουν βοπηα οἵ {πε ποι θηΐῖβ 
ἴτοπὶ 1ἴῃ6 δδι]α δηἀ ϑοπηενν δέ πηγα] 4 0]6 {ταηϑίατίοης οἵ {ΠῈ αν. Δπεη ἢῈ Παᾶ τεςονειεά 

315 8 {Π|||6, 6 θεδουσῃΐί (αοά ἴο τηδῖκα [ἰ οἸεαι ἴο ἢϊπ| γῆν [πε πιϊϑίογειπε Παα Ὀείβ!]ςη ΠΙπι. ΑΠπά [ἴ ννὰ5 
τενεδὶβα ἴο ΠΙΠῚ 1η ἃ ἄγθαγη, {παῖ [τοτη [416 συγ οϑιν 6 ννὰ5 υν]ϑῃϊηρσ ἴο σοπηπηιηϊοαία ϑαογθα {γαῖ 5 ἴο 
ςοπηηοῇ πηδη, 44 {Ππαΐ 1[ ἢς ἀοβιϑιεα ἢς ννουἹα γεσονοῦ ἢἰ5 ἤεα] ἢ. 1 Πανς πεαια,, ἴοο, ἰτοπὶ {πε 1105 

316 οἱ ΤΠηςξοαεϊκίθβ, οης οἵ {πε ἰταρὶς ροείβ, {πα ννῆεη πε ννὰβ δροιξ ἴο δάήαρί βοπηα οἵ {πὸ ἱποϊάθηςβ 
τεοογα 66 ἴῃ {Πε ῬοοΪς οι οπεα οἵ 15 ρίαγϑ, πε ννὰβ δἤεἼςϊε νυ] οσαΐαταςξ τη ῬοίΠ ἢ15 αγε8. πὰ ψῃθη 

ὥστε αἱ χεῖρες ἐπὶ δυνάμεως νοοῦνται θεοῦ. καὶ γὰρ ἔστι νοῆσαι τὴν πᾶσαν ἰσχὺν τῶν ἀνθρώπων καὶ τὰς ἐνεργείας ἐν ταῖς χερσὶν 
εἶναι. (Ρ. «150 {Π6 τείετεηςε ἴο ἴῃς 7 φάζμα, ὃ 159. ᾿ Ἄ ι 

310. ἔπ6 ]1ανν θη σοπηπλιηϊν, τῶν ἀπὸ τοῦ πολιτεύματος. ὙΠΟΙῸΡῊ {πΠ6 [ενν5 δη]ογεα {ΠῸ Τρ 5. οὐ ΟΠ ΖΕΠ5ΠΙΡ δἱ 
ΑἸεχαπάτσία, ἴθ Ὺ πθναγί με ]655 ἔουπηθα δὴ ἱπάδρεηάθηϊ πα βαραζαΐθ σουηπλ 1 Ὑ ἹΓΠἰπ 1Π6 οἰΐγ. ΤῊΙ15. ΠΟΠΊΠΊΠΙΥ, ἃ5 
ϑέγαθο (αποίεα ὈῪ ]Οβαρπιι5, χ4γ7. χῖν. 7. 2) [6115 15, ννγὰ5 ργεϑιἀβὰ ονεῖ Ὁγ δῇ ἐθνάρχης, “ΏΟ βΌνοτηβ [ἢ ΡῈορΙ6 δπὰ 
ΔαπλἸ ἰβίουβ 7 βιϊσα διποηρ {πε πὶ Πα 5665 {πᾶὶ {πὸ ν {ΠΗ} {πεῖν ΟὈ] σαιίοηβ ἀηα Οὔαν ογάθβ 151 ΠΠπὸ της ἀύοποη οἵ δὴ 
Ἰηδαρεπάεδηϊ οἰϊγ.᾽ ὙΠΕ τι56 οὗ {Π6 τεῦπὶ πολίτευμα ἴοΥ [Π6 ΓΘ νν]5 ἢ ΠΟΠΊ ΠΛ 5 σοηῆτγπηεα ὈΥ {π6 θαΎθηΙο 6 ἸΠδου ΡΈΟΝ 
αυοτεα Ὀγ ϑομίγεσ, 15 7, 11. 2. 246. 11 15 γδῖμου βισικίησ {Πα [Πετα 5ῃου! ἃ 6 πο 8] δίοη ἴο {Π6 δἰ βῃδύοῇ ἴῃ {Π6 ργεβεηϊ 
Ράββᾶρε, δηὰ {πᾶΐ {Π6 τευπὶ πρεσβύτεροι 5Ποι}4 ὈῈ ιι564 ἴῃ σςοηποχίοῃ ο1ἢ νΠΠ (Πς {γα ϑ]δίουβ δηα {ῃς σου η1γ. [ἰ 
Δ] πγοϑὲ Ιοοῖκβ 85 1{ {Π6 ννογά “ δἰ δυο ῃ ̓ πα δος! ἀθηΐα}]ν ἀτορραα οί. ν 

311. παν Ῥαᾶε {Πθ πὶ, 50 Εὐ5εθῖι5. ΤῆῈ Μ9595. οὗ Ατιβίεβαβ τεδά " δ (. εὲ. ΤΠ εμθίσ]115) βᾶνα οτγάθυϑβ". 

ἴῃ δοοογάδηςα νυνὶ ἐπεῖγ οαβίοπι, οἴ. ΤΠ εαΐ. ἵν. 2, χἱ]. 32; κεν. χχίϊ. τὸ ἔ. ῬΟΒΒΙθΙΥ [Π15 βίαι θηιθηΐ ΠΊΔΥ͂ ΡΟΙΠΐ ἴο 

1ῃς ἕδος (μαΐ αἱ {πὸ {{π|ὸ ὑνῃθη ἴπ6 ἘΡίβί]Ὲ νγὰ5 νυϊτεη, ἴπ6 ἰαχὶ οὐ 1πεὸὶ ΓΧΧ Πα θεβαη ἴο θῈ ἰδιηρεγεα ψ|Π. Δ 8 

Κπονν {παὶ σοτταρίίομβ μδὰ ογερὶ ἰπῖο {πε ἰεχί ἃ5 δαυν ἃ5 πε ἰπηθ οἵ ῬΏΠ]Ο, δηα Τυδιῖη ΜΑγΥΤ σΠαγΡ 65 {6 [6 158 

ΔΟΪΠΟΥ 165. νυ τἢ τῃη6 ἀ 6! ]θεγαῖε Ἔχοϊϑίοη οὗ ΠΊΔΩΥ ΡαΞϑαρΡ 5 ; 566 ϑιννεῖβ, 77:27 οαἰτεεΐο71, ὈΡ. 478-0. ᾿ ( 

314. ὙΠεΕοροπιριιβ, ἃ Οτεεὶς ἢἰβίοσίδη δηα στπεϊογιοίδη, θοση ἐς. 380 Β.0. δἱ Ὁ ῃοβ. Ης Ῥεοαπὶα ἴΠ6 Ρυρ]] οἵ Ιβοογαῖβϑ, 

Ψ}0 δαν[5ε4 Πΐπὶ ἴο ἀδνοῖα Ὠἰπη56 1 το νυυϊτἰηρ Ηἰδίοσυ. Ηε ᾿νε ὑπάστγ τμῈ ργοϊθοϊίοῃ οἵ ΑἸεχαηάεδγ, δηα δἔτου Π15 ἄβδῖῃ 

ννᾶ5 Ἐχρε]]εὰ ἔτομη (Πΐοβ : μῈ ννεηΐ ἴο Ἐρυρίδθουΐ 305 Β.6.» Βαϊ ννᾶ5 σο!ά]γ τεςεϊνεά Ὀγ Ῥίον 1. ΑΠιοηΒ [86 ΜΤΙΠΏΡ5 

Ἀϑοτ 64 ἴο Ηΐπὶ τὸ 7ζ6 Ἰοζζογιίρα, Τῖες Εῤήίονιο οὐ ̓ εγοαοίμς, 1 ἰζρίογγ οὐ δ τ, αὐτιὰ βενεσαὶ ῬΑ ΠΕΡΎΓΙΟ5 ἀπά 

Βοτγίαίοσυ δάάγεββθϑ, πε ομϊεῖ οἵ ννῃῖοῃ ἴα 736 Δεζίογ ἐο ΑΙ Ἰοχαγεἶεγ. ὙΠῈ ΡΑΡΥ 5 ἐγαρηηθηΐ οὗ ἃ ατθεκ ὨΙϑίοσϊ ἢ 

ἀἰδοονετεαὰ ὈΥ ΟτοπΈΕ]] απὰ Ημσηΐ 5 τεσαγάθα Ὀγ βομια ΔΕ ΠΟΥ 65 ἃ5 8 οχίγαος ἐτοπὶ Π6 “Το γῖσα (Ουγγλνρελιες 

}α.Ν, τφοδ). Ηε ἰ5 ἀδββογι θεά (οί. (ρα. 176) ἃ5 ἃ Ὀυϑυ ον (πολυπράγμων), νν ῃῖσἢ σῖνεβ ροϊηΐ ἴο {Π6 περιεργασάμενος 

οὐ ὃ 315. ὙΠΕΟΡροπΊριιθ᾽ νυϊπρ5 5βθοπὶ ἴο πᾶνε θεθη ομαγδοίογιζαα ὈΥ ἃ Ὀγείθῃτίοιιβ ἀπ α τατρΊα τῃείοσις, δηἀ ἃ ἰοπάῃεϑ5 

ΙΟΥ 56 ῃηβδί! 8] βίοσίθβ. ὙΠῸ ἔΓαρπιθηῖβ ΜὨΪΟἢ ταπγδίη οἵ ἢἰ5 ὑνοῦκ5 ἃ1Ὲ ςοἸ]εοϊεὰ ἴθ Μύμοσ, δ γασ. Πἴζοί. σγαες. ᾿, ἀμλὰ 

ἴῃ 716 γαριογιίς οΥ 7  εοῤομιῤτές ἀγα Ογαϊζῤῥιηι (Οχίοτά, 1909). ᾿ τ. ᾿ 

ΘΑΓΙΙΟΓ δη... ἈΏΓΘΙ14 016 γα] αἰ οη5, τινὰ τῶν προηρμηνευμένων ἐπισφαλέστερον ἐκ τοῦ νόμου προσιστορεῖν. Ι (οἸ]ονν 

Ὑνεηά]δηα ἴῃ ἰακίην ἐπισφαλέστερον νυν] προηρμηνευμένων. ὙΠΔΟΚΟτΑΥ, Ποννενου, [6 Κα5 ἴ6 ΨΠ προσιστορειν πα 

ἰγϑηϑίαΐθβ, “ ΏΘη ΠΕ ννὰβ ἴοο γα 5} ]0 ἰῃηϊεπάϊηρ ἴο ἱπίτοάμπος ἰηΐο 15 ΠΙ5ΓΟΥΥ 50ΠῚΘ οὗ 1ῃ6 ᾿ποϊά θη ἔτοπὶ {Π6 Ια ΠΟ ἢ 

Παά ρτγενίοιιβιν θεεη ἰγδηϑὶαίθα. Εοσ {πε τείεσεποο ἴο ασεεῖς ἰγϑηβ] ΔΈ] Οη 5 θα ]Π]εγ Πδη {π 1 ΧΧ, 566 ποίβ οἢ ἃ 30. 

316. Τπεοάεκίεβ (.. 380-340 Β.6.), ατεεκ τπειουϊοίδη πὰ ἱγαρὶς ροθῖ, ΡῈΡΙ] οὐ ᾿βοογαίεϑ δηά ΡΙαῖο δπὰ {τ]εηα οἵ 

Αὐϊϑβίοι!α, νεὰ {πε σγβαῖογ ρατί οἵ Ηἷ5 Πἴδ αἱ Αἴπεηβ. Ηδ ἰ5 βαϊά ἴο μανε θεβὴ ἀείθαϊθα ὈῪ ὙΒΕΟΡΟμΊΡΙ5 Ἰῃ {πε οοῃῖοϑὲ 

ἴον 1Π6 ογαϊογϊ δὶ ρυῖζε ἀυτγδηρϑα ὈΥ Ασίαπηϑία, [που σἢ πα νοι {Π6 ΡΥΪΖΕ ἔογ ἱγαρεαν. Ηε ἰ5 βαϊά ἴὸ πᾶνε Ὀεθη. νἹοϊοτίοι5 

εἰρῃς τἰπη65. ουΐϊ οὗ [Πἰτίθεη ἀταπιδίϊς οοπίεθίβι ΤῊ6 ἱγαριηθηῖβ οἱ ἢΪβ ϑγουκ5 ἀγα οοἸἸθοθά 1Ἰη Νιςκ (7) γαρτοογηεη 

Ογαφοογτέλι ᾿γαρημογία, 1887). 86:6 πῃοπορύαρῇ Ὀγ (. Ε, Μᾶσγκογ (Βτγαβίαι, 1835), ἀμ α Ἀγί]ο]6 1ῃ ΦΏΙΠ, Ζ122ε1. Ογ. ἀγα 

οι. δῖος. θα Χο 
ἴὼ [86 Βοοῖκ. Α5 ὙΤΠδοίκογαυ βαγ5, " ΤῊΪ5 566 π|5 ἴο 6 {πε δι] ]δϑί 56 οἵ ἡ βίβλος ἴοτ ἃ ἙςοἸ]εςοτίοη οἵ σδαογεά νυ 1 ΠΡ5. 
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ἢ Ρεγοεῖνο {πΠῸ6 τεάβοι ἢν πς πηϊϑίογί πα παα θεία! ]6η Ὠΐπι, Πα ργανεα ἴο (οα ἴοΓ πιδην ἄαγ5 δηά 
ννὰ5 αἰζογνναγάβ γοϑίογεα. 

41] Απὰ αἤογ ἴῃς Κίηρ, δΑ5 1 πᾶνε αἰγεδαγν βαἰα, παα γεςείνεα {πῸ ἊἼχρ]δηαίίοη οὐ 1)επιδίγιιβ οἡ {ἢ |5 
Ροἰϊηΐ, ἢς αἰ Βοπῆαρε δηὰ ογάογοα {παΐ σγεαΐ σατα 5Βῃοι]α θὲ ἴακβη οἵ {πε Ῥοοϊζβ, δηὰ {πδὲ {πὸν 5Ππου]α 

318 θὲ βδογϑαᾶϊν ρσυιαγάς. Απα Πα υτρεὰ {Πε {ταηϑίαΐουϑ ἕο νίϑι: Πῖπὶ ἐγεααθη]ν αἴζεγ {Πεῖγ γθίαγη ἴο [πάθᾶ, 
ἴον ἰῈ νναϑ οἠἱν τὶρῃέ, ῃς βαϊά, {παὶ᾿ ἢ 5ῃοια πονν βεπὰ {πεπὶ Πποπηθ. Βιιΐ ἤθη {πᾶν σαπης ὈδΟΚ, Πα 

310 ψου]α ἰγεαΐ ἔμεπη ἃ5 {το π5, 5. νὰ5 τὶρῃϊ, ἀπά πεν ννου]ά γεσεῖνε το ργεϑεηΐβ ἔγοπὶ πη. Ης 
οΥάογεα ργδραγαίίοηβ ἴο ὈῈ ἴπδάς ἴου {ποπὶ ἴο τοΐυτῃ ΠοπΊθ, δηα ἰγεαΐεα {Πε6πΊ πηοϑὲ πλιιηὶ ποοπεϊν. 
Ης ρτεβεηίεα βδοἢ οπδ οἵ {πὶ νυ] ἴτας τΌΡ 65 οἵ 1Π6 Βηοοί βοσζί, ἴννο ἰφ]εηίβ οἵ σο]ά, ἃ βἰἱδεδοαγά 
ννεϊρῃΐηρ οπα ἰφ]δηῖ, 411 1Π6 Γαγπίταγα ἔοσ ἴἤγεα σοῖο ἢα5. 

320 Απαᾶ ν] 1Πε εἐβοογί μῈ ϑεπηξ ΕἸδαΖαῦ ἴθ ΠΟΙ ΟΠ 65 νυ 5Π]νογΓ ἰαρϑ ἀπά 4] {Π6Ὸ πθοδϑβϑαῦν απ ρπιεηΐ, 
ἃ 5 εροαγά υνογίῃ {πἰγίν τα] επίβ, ἴθ το 65, ΡΌΓΡΙα, απα ἃ πιαρσπηιποδηΐ οἵοννη, απ ἃ πυπατγαεά ρΡίεοαϑ 
οὔ τῃς ἢπεϑὲ ννονϑη [᾿περ, αἶδο Ὀονν]5 δῃηα ἀϊβῆεβ, απ ἔνο ροϊάξη Ὀβακεῖβ ἴο ὈῈ ἀεαϊςαίεα ἴο (οά. 

321 Ης τιτρεα Πἰπὶ 4150 ἴῃ ἃ Ἰεϊζεν {παΐ 1 ἂν οὗ {π6 πε ρῥγείειγεα ἴο σοπῆβ δοῖς ἴο ΠἰπΊ, ποΐ ἴο Πίπάδγ 
ποτ. ἘὸῸγ Πα οοιιπίοα [ἰξ ἃ στεαΐ ργίνιτερε ἴο εη]ον {Π6 βοοίεΐν οἵ βοῇ ἰεαγηθα τηεῃ, απά ἢε νοι] 
ταί Ποὺ ἰαν!ϑ ἢ ἢῖ5 να! ἢ προ Π6πὶ [ἤδη ἸΡΟῚ νϑη|{165. 

322 Απάᾶ πον ΡΗῃϊοοίαίεβ, νοι να {πε σοπηρ δία δἵοιν ἴῃ δοσοίάδποα τυ] ΠΠν ΡΓοπΊβθ. 1 τῃ|ηὶς 
{πα νου πᾶ στοδίοθσ ρ]θαβιγα πῃ {Π686 πιαϊζεγβ [ἤδη ἴῃ {Π6 νυγιτἰπρϑ οὗ {ΠῈῸ τηνι Ποϊ]ορίϑίβ. ΕῸΓ γοι γα 
ἀενοίεα ἴο {ῃς δἰπᾶν οἵ ἵποβα {πίησϑθ νῃὶοἢ οαπ Ὀεπεῆέ τΠς6 501}, δηα βρεηα πλιοῇ ἔἰπηα προ 1ἴ. 
Ι 51.411} αἰϊεπιρί ἴο παιγαΐες ννηπαίενευ οἴμπεῦ ἀνεπίβ αύα ϑνουίῃ τεσογαϊησ, [Π8ϊ ὈΓν Ρειιβίηρ {Πεπὶ νοὶ 
ΠΊΔΥ 5εουγα ἴῃς Πίσἢοϑ γαννασγαά ον γοι ΖΘΔ]. 

γε ἢαᾶνε Εἰβθύπθτα βίβλος οτ βιβλίον διαθήκης (Ε σοἸα5. χχῖν. 23: 1 Μάδος. Ϊ. 57), τὰ βιβλία τοῦ νόμου (1 Μδος. Ϊ. 56) τὰ 
βιβλία τὰ ἅγια (κ1. Μδοο. χιΙϊ. 9), [1 15 Ροβϑβ:016, πονγενεσ, παι τῃς τείεγεηςε ἴο ἰἢε τὴν ἱερὰν βίβλον ἴῃ 2 Μδες. νἱϊ]. 23 ΤηᾶΥ 
6 δαυῖϊοτ, Ὁ ρ. αἰβὸ ἴπΠ6 δ]]υϑίοη ἴο [Π6 11Π6 ἃ5 “ϑοηρίυγα, διὰ τῆς γραφῆς ἴῃ ὁ τ68, 

318. παν νου ]Ἱά τγεοεῖνε το ργεβθηΐβ, καὶ πολυδωρίας τῆς μεγίστης τεύξεσθαι. ἙΟΥ͂ πολυδωρίας (Ν155, ἀπᾶ Το5ΕρΡἩ.) 
Μαμαῆν (Οἴαςς. δον. νΊ}]. 349) βαρ εϑίβ πολυωρίας, ὙΠΟ Ὴ 15 δάορίεα Ὀγ Δ επαϊδῃᾷ δῃηὰ ὙΠδοκογαν, “ΤΠΟΥ ἡνου]α πιεεὶ 
ννἱ ἢ της αἱπηοϑί σοηϑι ἀθσδίίοη δἵ Π15 μΠαηϑβ.᾽ 

310, 320. ἃ 5Βἰδεροαγᾶ, Τὴ Μ955. τεδά κυλίκιον (1π ῬΟΓῚ ΡΑΓΑΡΤΔΡἢ 5), νυ ΘΗ ΡΈΠΘΓΑΙΙΥ͂ ΘΔ Π5 ΡΌὈΙος οὐ ὈΕΆΚοτ. 
ψνεπάϊαπα βυρρεϑίβ κυλικεῖον--- 5146 -Βοαγά. “ὙὍῊς [ΟΥΠῚ κυλίκιον, ΠΟνΕΥΘΙ, ΟΟΟΙΤΒ ἴἢΏ 1 Μᾶςςα. χν. 32, ΠΏΕΙΕ ἃ ρίεςα 
οἱ Ταγηϊζασε [οΥ βαρροσγίησ νε55615 15 οἰθατὶν πίε πμα64, ἀπά {παῖ 15 ργο δὶ τς πιεδηΐϊησ μετα (Τ Πα Κογαγ). 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΑΡΌΑΜ ΑΝὈῸ ΕΝΕ 
ΤΝΤΕΘΟΘΣΤΙΟΝ 

δ. Δ ΘΗΘΕῚΊ ΑΘΟΟΌΝΊΤ ΘΕ ΤῊΝ ΒΟΟΙκ. 

ΤῊΕ ΒΟΟΚ, οἵ ταῖμεγ Βοοῖκβ, ψνῃϊο ἢ Ῥεαγ πα παπιε οἵ Αάδπὶ θεϊοηρ ἴο ἃ ογοῖε οἵ Ἰερεηάδγυ 
τηδίίεσγ, οἵ ψνῃῖο ἢ ἢ [ενν8 σεῦ ἰοηα, ἀπ ΜΙ ἢ {πε (ΟΠ τβιίαπα τοοῖϊκ, δπά ἀενεϊορεά, ἔτοπὶ {Πα πη. 
[{|15 μαγά ἴο [611] ἤονν πηι Ῥεϊοηρβ ἴο {Πς οτίσίηαὶ [αὐνίϑῃ Κεσγηεὶ. 

αἰηζΖθεγρ (δ ετυΐολ Ἔξ ιογε. ἱ. 179--ὃτ, “ΒοοΙ οἵ Αἀδαπι᾽), ἰπ τεσοηβίγαςσείησ [Π]15, σοπιθίπο5 ποσί οὗ 
{πε πηδίίεγ ἴο ὈΕ ἰουπά ἴῃ ἴπΠς τοεῖκ δηὰ 1, δἰΐη νεγϑίοπβ οἵ {πε βίογν, Ἔενεῆ ἱποϊπαΐηρ ἴΠποϑο ραγίϑ 
οἵ {πε Τιαἰίη ψ ῃῖοἢ [Πς εὐϊίοτ οὗ {ῃε ϑ]ανοηΐς βϑανν ἢξΐ ἴο οπιϊξ. 

ΤἼς ΒΟΟΚ ορϑθηϑ ψ} ἢ {πε ρεγίοα ἱπηπιεάϊδίεϊν (Ο]]οννίπρ ἘπῈ Ἔχρυϊβίοη ἔγοπι ραγδαϊβθ, ννῃϊς ἢ 15 
ἰγεαίθα ἃ5 ἃ σαγάεη οἵ {γιυϊ{-ἴγε 5; ποῖ ἴπ Ηανεη, θυ βεραγαίεα οηἱν ΓΚ ἃ ἴον νν}} ἔγοπι {πὸ εαγίῃ 
(εἴ. Αρος. Μοβ. χνῖϊ. 1). Πῖε ἐπάξανοιι ἴο τεσοηϑίγιςϊς ἴῃς ατεεῖς ΑΡροσαΙν ρϑῖ5 Μοβίϑ᾽ ὃγῃ ἰῃς αἰά 
οἔ {πε ϑ]ανοηίς {2{6 οἵἩ ΑἀΔΠ1, ννῈ 5411 δε σοτῃρεὶ]βα ἴο ρ855 ονεῦ {πε ορεπίπρ βεοίίοηϑβ οὗ [πε [νι 
“ΝΙδ᾽ ἀπά Βερὶπ ψ τ τπ6 ἄγεαπὶ οἵ ἔνε, ννῃϊο ἢ [Ο]]ονν5 ἱπηπηεάϊ δῖον οἡ {Ππεῖγ ἀεραγίιγε ἴο {πε ννεϑί, 
ννΠεῦα ἴμεν ϑδοἠ]ουση εἰρῃξεθη γεαγθ δηα ἔννο πιοηΐῃ5, απ ψνῆεγε (δίῃ απὰ ΑΡεὶ αὔὲ θοσπ. Τηϊς 
ἀγεάτη ἰογεϑῆδάουνν Αθο] 5 πηυγάεῦ ννῃίς ἢ 15. ἔμεη τεϊαιε.1 ὙΠα ραγεηΐβ δία ὀνείοοπια νἱἢ στίες, 
θεὲ σοηγίοτίε ὈΚ {πε ἀρρεάζδποα οἵ Μίςδεὶ, ψῆο ῥγοπιῖβεϑ {ΠπὲῈπὶ ἀποίμεῦ βϑοῆ. Αἤαεγ {Πἴ5 56. ἰ5 
Ῥοτη. 

ΤΠΕ βἴοσν ἴπεη παβίεηβ αἵ οηςε ἴο ἴπε ἀεαίῃ- ΒΕ βοεπεα ννῆείε Ααδηι ἰ5 ᾿γίηρ 11], συσγουπα θα Ὀν 
Πί5 βἰχῖν-ἤγεα σμΠἄγεη, ννποτη ἢ ἱπίεπαβ ἰο 1655 θείογε ἢς ἀϊεβ. ϑείῃ ἰ5 ἀἰβέγεββεα δηά βυγργίϑεά 
αἵ Ἦϊ5 σοπαϊτίοη, [ΟΥ̓ Ραΐη ἀπά 5: Κη 85 15 ἕο ἢἰπὶ ἃ {πίπο ἀπκποννη, Αάδπι [6115 {πε βίογυ οἵ ἢΐ5 [4}] 
αηα (οὐ 5 οἰ786 Ἰροη ἢἰπι. Αἀαχη᾿8 ογίεβ οἵ ψγοα γουβα θείῃ ἴο δοίίοῃ, απ δὲ δ15 (δι πεγ᾿5 γεαιεϑί 
Π6 υπάεογία κε ἴο σὸ ψ τ ἔνε ἴο {Πς σαίΐε οἵ ραγδάϊβε, ἔπεγα ἴο ρίαν αοά ἴο σίνε ᾿ἰπὶ οἱ] ἔγοπι ἐπα 
Ττεα οὗ 1{||6 ἴο ἀποϊηὲ Αἀδαπι. Οπ {πεῖς νὰν {παν ἀγα δἰϊδοϊςε Ὀγ ἃ Ὀεαβί (ν μσῃ της Νιΐα ψγοηρῚν 
(4115 ἃ βεγρεηΐ δηᾷ ἰἀεπίῆεβ ἢ (Πε ἀεν!]); {Π|5. 15 πιεύεὶν ἃ οίσῃ οἵ ἴῃς Ῥεαβί᾿β τενοῖί, νι ἢ 
[ο]οννε {πε ΒΔ] (Αρος. Μοβ. χὶ). Ενε ἰ5 ρονγεγίεϑα θείογε ἰΐ, ϑεῖῃ 15. Ὀἰτίεη, νι. χχχνίϊ. 1, 
ΧΧΧΙΧ, 2 ΞξΞἮ Αρος. Μοϑ. χίϊΐ. 1- (4) χ. 4, θὰξ βυςςεεάς ἴῃ εϑοαρίπο Ὀγ {Γρῃθηίηρ 1 ἢ (οὐ 5 
Ἰυασαπιεηί. ὙΠΕΙν ᾿γάγοῖβ ΤΟΥ ΠΊΕΓΟΥ ἀ΄Ὲ δηβυνεγοα ὈΥ ἃ ῥγογηΐβε οὗ ἃ ρυγε πεαγξ ἴῃ τπ6 ἑαΐαγα, ΑΡος. 
Μοϑ. χίϊ!. 2-5. Τῇηε Ν]ΐα ἔαγηῃβ ἘΠ|5 ᾿πἴο ἃ ργορῆεον οὗ (γίϑε (Χ]Π. 2). 

ΤΠΕΥ ἅτα ἰο]4 ἴο ρῸὸ Ῥδοῖκ, ἃ58 Απδπὶ νν}}} α16 “ἴῃ βίχ ἄαγβ᾽. Οἡ {πεῖγ γεΐυγη Αἀδπὶ ἀθιι565 ἔνε, 
ΨηΟ Πᾶ5 Ὀγουρηϊ ἃ οἰιγβα οἡ 41} πιδηκίπα, ἀπ 4515 πεῖ ἴο 1ε}} {πεῖγ σὨΠ]Πάγεη πον 5ῃ6 νγὰ5 ἀεοεῖνοα 
((Πε Νιΐα ἐνδάεβ 1115 Ὁν δα άϊηρ ' αἰζεσ τὴν ἀεί ᾽), νυ ἢ 5Πε ργοσεεάς ἴο ἀο ; οἷ. Αρος. Μοϑ. Χ, χίν, 
ΜΠ ὙΊῖα χ]ν. Ηοτ (4]] ἰ5 ἰο] ἃ 'π βοῇ ἃ ννᾶὺ ἃ5 ἴο βιρσεβί ἃ ἄοιθ]ε εἰεπηεηΐ ἴῃ {ΠῈ δοιγοθ ὉΪ ἘΠΕ 
Παύγαῖϊναε. ὙΠΕ ἄν]! ϑοπΊες! Π165 Ἀρρεδῖβ 8ἃ5 [ῃς ἱπβρίγει, βοπηθι ΠΊ65 γαίΠοῦ ἃ5 ἴῃς αὐΐας οἵ {πὲ 
βεγρεηῖ, Αρος. Μοβ. χνῖ:. Ὅῇε 5ἴογῃυ 15 θγουρῃξ ἀονπ ἴο {πε εἰπηε οἵ {πεῖγ ἐχρυϊβίοη ἴτοπὶ ραγδαΐβε, 
ψ Ώςη {πεν ψνεσε σοπγίοτιεα Ὀν ἃ σις οἵ ρεγίαπηεβ, βεβάβ ἴογ {πεῖγ [οοὰ, δῃὰ ἃ ριοπηίβε οὗ {πΐυγε 
ταϑυγγεοϊίοη, Αροςο. Μοβ. χχν!. 4, κχῖχ. τ 

Ὑπεγεαροη ἕνα υνἱΐπεββεβ πιαίνει ]οιιβ σοεηα5 δοςοιηραηγίηρσ Δαδπι5 τεςοποι]]! δίίοη, δι [4115 

αϑίεερ ψεη (οά οοπηαβ ἀονῃ ἴο ραγααΐβε Ρεΐίοσα {πε θυγίαὶ οἵ Αάδπι. ᾿ 
Ιῃ δῆϑννεῦ ἴο ἴΠ6 ργάγεγ οἵ ἴῃ δηρεὶβ Αἀάδπὶ ἰ5 ραγάοποά, δηα ἢΐ5 δοὰὶ ρίνεη ἴο Μίομβεὶ ἴο θ8 

οἰεαπβεα ἰπ {πε Αςπεγιιβίδη βίγεαγη, Αροο. Μοβ. χχχνί!- χχχίχ, αηπὰ Καρὲ ἴῃ ραγϑαά 58 {Π] της εη4 οἵ 

τῃε {ἰπι65, ἤθη ἃ γεϑαγγεςξίοη ἰ5 ργοπιίβεα. Ηἰβ βοᾶν ἰ5 ἔπεη Ὀυτίεα ὈῪ ἐπ6 δύομδηροὶβ ἰπ {Π6 

ΠΕΙσ ουγΠοοά οἵ {πε βαγίῃ]ν ραγαάϊθε, ρος. Μοβ. χὶ--χ πὶ τε τα χίν!. ' 
ΤΠε Βοοῖκ επάβ νι ἃ ἐνρίςαὶ [ενν ἢ δαἀτηοηίτίοη ρσίνεη Ὀγ ΜίςΠδεΙ, [5γᾶ 6} 5 σιιαγάϊδη δηρεὶ, ἴο 

Θε ποῖ ἴο πηουτηῃ οἡ {πῸ ϑαρθαίῃ ἄδυν, Νίϊα 11, Αρος. Μοβ. χνῇ! ; οἵ. [0116 65 11. 23, ὅς. 
ΟΒαρέειβ χχν !--Χ] οἵ {πε ϑ]ανοηΐίς Ν᾽ ΐα ἀγα ἴῃ γεα!ν ἃ τεσεηϑίοη οἵ {πῸ βαπια βιδ]εοι-πηδίζεῦ 

οὔ πε 1 τίη Νῖϊα ἱς χ. [ἰ ἀφα!ς νψ τ ἐπε ρεπίζεπος οἵ Αἀᾶπὶ ἀπά ἔνε δηὰ [ῃς βεοοπά τεπιρίαίίοη οὗ 
Ενε ὃν ϑαΐδῃ, απα οπαρίεγϑ χἱϊΐ- -χνὶ οὐ {π6 1 αἰτίη Ν ϊα εχρίαίη τμῈ εν δηὰ [4}] οἵ ϑαΐδῃ. 

ΎἼΠε Νιΐα αἷϑθοὸ ἱπβεγίβ θείογε Ενεβ ἀδδίῃ δὴ δοσοιιηΐ οἵ πε αϊγεοιίοηβ ἴο 56ῖἢ οοΠοΘΓΠίπρ; 

ταθιηοσία!]5 οἵ πεῖ [ἰ{Ὸ, ψνμίς ἢ ἄγε πηεπίϊοπεά Ὁ Το βερμιβ. [,45{}ν, {π|5 νεγβίοη Ἴχραᾶπαᾶβ ἴῃ ποη- 

1 Αςςογάϊηρ ἴο {πε ϑΙανοηίς, Αἄδπὶ ἄγεαπηβ {π15 ἄτεαπὶ Ὀεΐοσα {πε Ὀἰτί ἢ οὗ ἢ5 ομ] άγεῃ. 

123 



ΤΗΝ ΒΟΟΚΒ ΘΕ  ΑΘΑΜ ΑΝ ΈΝΕ 

αϑοεῖῖϊς [δυνίϑῃ ἴοπε Π6 βἴογυν οἵ (ἱπ5 θίγῃ. ἀαἰηζθοῖρ (εοηίγαγν ἴο ἴϑύδεὶ [,6ν]) 566 ΠΊ5 ἴο Πᾶνε 
δϑί 5 ῃ 6 τῃς 1 Θννῖϑἢῃ παΐαγα οἵ 4}} {πεθς ρίεςθϑ:. [1 μάνα βίνεη Εἰβοννῆογε ΠΊΥ γΘαβοῃ5 ἔοι θα] ανίηρ 

{πεν πενογ [ογπιθὰ οπα θοοΚ ν ἢ {Πε ταϑί οἔ {πὸ Αρος. Μοβ. 
Τννο πτοία Ρίθοβϑ ταπιαΐη. ὙΠΕβα γα ΝΙ. χχν- χχχ- -Αἀδηι[}5 νἰϑίοπ οὗ {ΠςῸ {πΐιγα, βθθη αἴξευ 

πε " Παὰά εαἴεη οἵ {πὸ τες οἵ Κπον]εάρσε᾽, απ δπαϊηρ ἴῃ ἃ βρεοίποα!ν (τ βείαη ρύορπθον. Ὅπε οἴπεῖ 
πη {π6 51αν. 1. χα χ τ! 15. ϑέγοηρσὶν ἀκα] ϑὲϊς ἰη ἴοης, ΔΠ6 ἰ5 ἴα κεη Ὀν Ϊαρὶέ ἴο ᾿ς ἃ πγεάϊδεναὶ ἰηΐεγ- 

Ροϊαϊίοη Ὀν ἃ νυυϊξο οἵ [πΠ6 Βορο πη Πΐαη ΠοΓΘΒΥ. 
Εοτ οἴπμεγ νεγϑίοῃβ οἵ {πε βίογν, 566 ".ἀποίβηϊ Ν᾽ εὐβίοῃϑβ, ὁ 4. 

δ 2. {ΠΠῚ0Ὲ ΟΝ πῈ 'ΒΘΘΙΚΘ: 

ΤῊΘ {|| “Αροσαὶν ρϑὶβ Μοϑίβ (Τἰβεμποηάοσγί, τ86ό6, (ἰδγίδη!) 5. δῇ εὐΓοηθοῦ5 ΟΠ6; ἴξ ρεγπαρ5 
Δύοβ6 ἱῃγου σῇ ἃ σοη[υβίοη ἢ {πε ῬοοΪς οἵ “ [0116 65 ̓, ΒΙΓἢ ννὰ5 ἃ γενεϊδέίοῃ ἴο Μοβαβ {πγοιρῇ τῃς 
Απρεὶ οἵ {πε Ῥγεβϑεηςο (100. 1. 29, 11. 1). ΟΥ, Πεδάίπηρ ἴο Αροο. Μοβ. (Ὰ Β (Ὁ 1) Ατηι. 5]σῃξ νατίδίοη5 
ΟΠ). ὅεε ΕἸΟἢ5 ἴῃ Καπίζβοῃ, “2οζ. μγιαῖ οιαῖ. 11. 507. 

ΘῈΠ]| 1655 σαῃ “Αροοαὶνρϑίβ ϑεῖῃ ᾿ (Η τῇ) ΡῈ ογίσί πα]. ΤΠε “ ϑείμες οπαγαςίεγ οὗ {Π656 Ροοῖκ5, 
νν ΠΙΟἢ 15 πηι ἢ εχαρσρείαϊεά ἴῃ {ΠῸ οα5ε οἵ {π6 Αὐπιθηίδη Ὀν Ργαιβοπεη, 15 γε ποθ ἴο ἃ ΠΊΪΠΙΠΠ11ΠῚ ἴῃ 
{πε σαβε οἵ {πε οἱάεϑί ἰεχί (οἴ. Κι ρίϑοῃ 1,1εοπίεηῃδη τη ΖΔ 7 [7., (ἰαββεη, 1903, 1906). 

1 ἰ5 ποῖ {Π6 βαπὶε 85 ἴπε “"Αροςδ νυ ρϑίβ᾽ ΞξΞ ’ Τεβϑίαπηεηΐ οἵ Αάδηλ᾽ (Μ. Κ. [π|ε5, Ἀεηδη) ἴπ 
σγτίας, (ορίϊς, απα ατεεῖὶς Εταρτηεπηίῖ. : 

ΤΙ αἰἰη απα Ἐιιβϑίαῃ νούβϑίοηϑ ϑἰ πρὶν ἡ Νια Αὐδε εἰ Εναε᾽, ἴο ΡῈ σαγαἤι} }ν ἀἸϑειησι θη ἔγΓΟΠῚ 
“(οηῆϊςΐ οἵ Αἄαπὶ δαπὰ ἔνε ((η ΕτΠϊορίςο), [0 ΠΠπλαπη ἃ πα ΓΓΕΠΊΡΡ᾽ 5 “4 αἰαηεόπελ αος 77ογιρογἰαηαες. 

Ασςοοτάϊηρ ἴο αἰπΖθεῖρ (εν. Επεγε. 1. 179), {πε βίδίεπχεηΐ οἵ ΖιηζΖ, (σοἠίοκαϊζεγιίζελε͵ Ἰ7ογίγαρε 
ἐονγ ϑμάρι, 5 ἴο {π6 πιεπίίοη οἵ ἃ Ηεθτγενν “ Βοοῖκ οὗ Αάδχῃ᾿ ἴῃ {πε Τα] πλιά, ἔγοπη ΑΡοάα Ζαγδῃ 5 8, 
6 εη. Κ. χχῖν. 2, 5 ἱποογγεςΐ, Ἐπουρ 511 ἢ ἃ ὈΟΟΪ πλιιϑ Πᾶνε εχίβίεα νῃαΐανεῦ 115 παπη6. Μούδξονεσζ, 
ΖυηΖ πηεπίϊομβ αἰθοὸ Βαρα Μεζίᾳ δό ἃ--  4}}:κύὰ τ}. 81 Ὁ, ΜΙάγαβῃ Κὶ ομείβιῃ ὃ4 4 ἴπ βιρροτί οἱ 
ἃ ὈοοΙῖ οἵ Αάδτη δ {πῈ Ῥεριπηΐηρ οἵ {Π6 {Π|γὰ σαπέιγν. ΕἸΟἢ5 ΒΌΡΡΟΞβ65 ἰῃδξ {Πε6 οὐἱρίηδὶ ννὰ5 ἴῃς 
νοῦ οἵ α Ηε]]δηϊϑεῖς [ενν ἴῃ ἰδησιαρε ᾿πΠπεηςεα ὃν {με 1,Χ Χ, (ἰηζΖθαῦρ νου] σαν πη Αταπηδίς. 

ΤΠε ὈοοΪς ἴῃ [5 πηεάϊδανδὶ ἔογπι, ἀπά σοπηποοϊεά ν ἢ ἃ “ΓΤ σηυπὶ Οτιοῖς ̓  (ΗοΙν Κοοά) ἰεσεπα, 
Παά δὴ οχίςξηϑίνα οἰγου]αίίοη ἴῃ {π6 ἰουγίεεηίῃ, πζεεηΐῃ, πη ϑἰχίεεηίῃ σεηζυγίεβ, ποῖ οἱν ἰπ Επρ]δηα, 
(εὐπίδην, δηά Κπβϑία, Ραΐ ἴῃ Βυσαγία, Πα]ν, πα ϑεγνία, ὅζο., θεΐηρ ἰγαηϑδίθα πο πιαηγν ἰδηριιαρ8. 
ὙἼΠΕ οτίριηδὶ οὗ {π 656 ἐγαηϑ] δ !Οἢ5 5 ΠΘΑΥΪν αἰνναγϑ {Π6 1 τίη, ποῖ 1Π6 τεεῖς ἔογπι οἵ {πε βίογνυ. Ὅπε 
εχοερίίϊοη ἰ5 τῇς ϑ]ανοηῖς νεγϑίοη εχίαηϊξ [Π ἔννο γβοθηβίοηβ, νυν ΟΠ ἀεὶ ΡΥ ΌΪν σοπΊροβαα ουΐ οἵ ἔννο 
ΟΥ̓ ποία ἱπάερεπάςεηξ ἴα]65. 566 ᾧ ὅ. 

ὃ ΠΕ ΝΙ55: 

19 412οε. 7055. δ81᾽χ Μ55. δἵε δ ργεβδεπΐ Κπονη οἵ {πε ρου. Μοϑίϑ. 
Ἂ Δ ίεηϊςα. ΤΠ ΓΘ ΕΠ οδηζισν. 
Β Νίεππα. Ὑνει ἴο ἐουγίεθπίῃ οαπέυγίεβ. ἢ Τἰβοπεηάοτί. 
ς Νίεημα. Τνεὶῃ ἴο ἐουτίεθπίῃ σαπέμγ 65. 
. Μιδη. Ἐ]ενεηῖῃ σεηΐαγν. (εγίδηΐ. 
ΕΔ Ραῖίθ ΕἸ εΘητ Ἐεπεμτς ΠΣ 
Ε2 Μοηπίρεϊ!ταγ. ἀὐκτνν 

Τῆς πδΠ165 αύα ἴποβε οὗ (εγίαηϊ, ΤΙβομεηάογί, απ ΕἸιοἢ5. [1 οννα πὶν ἱςηον]εάσα οἵ ἴῃς ἀϊδγεης 
τεδάϊηρϑβ οἵ ΕἸ δηὰ Ἐξ ἴο {πῸ σγεαΐ Κίπάμεββ οἵ [γ. ΕἼ ΟΠ5, νῆο ρ᾽δοβα 411 Π15 ποΐεβ δὲ ΠιῪ α5Ρ054]. 
ΎΠε Κπον]εάρσε οἵ {πε οἴμεγ Μ55. 15 ἀεγίνεά ἔγοπιὶ Τ βοπμεπαάοτγί, 429οε. 4“ οογγῤῥαε, τ866, απα ( εγίδηὶ, 
“]Π7ογιτεη)1ογέα, ν. 1. 

Τι 1} θε ορϑεινεά {Πδΐ 411 ἰῃεϑε Μ55. αὔε πΊοῦε οὐ [655 [ταρ πηθηΐαγν υν ἢ {πε εχοερίίοη οἵ (, 
ΤῊ ϊδ5, ποννενοῦ, ἴ5 οἴϊεη ορβοιγαε. Α, ἐπουρὴ πεατὶγ σοπιρ]εΐς {1} χα χνὶ, 5 τί σητν τεραγάεα Ὁ. ΕἸΙΟἢ 5 
85 ΝΕΙΥ ππίγιισίννοτίῃν, πα 15. πΠΊυ ἢ 5ρο] Ὁ Ὀν σίοββεβ, ἄροο. Μοϑβ. χνί. 2, χῖν. 2, χχῖν. 3, Χχν. 5, 
ΧΧΧΙΪ. 4, ανεη ψνΠ1|6 ἴἃ ργαβοῦνοβ 50Π16 ροοά γεδάϊηρσϑ, Ἔεβρθοία!ν ΧΧΙΐ. 5 (υασεπγεπηΐ), ἀπα τεΐαί 8 
ΑΡορδῖνυρϑα ἴῃ χίϊί, ννῃῖοῃ 1 Ὀε]ΐενε ἴο μὲ οτἱρίπαὶ, απα εἰβεννῃεγα ἰοδέ τπγοῦρἢ ἰπῆπθηςς οὗὨ 1, Αἰίη 
νείϑίοη. 

ΠΤ), νοῦς [τ 15 ἴο ΡῈ Παά ({-χνὶ, χχχνί--Χ}1ν}) 566 πὶ5 1{Π6 βαίεϑδι ἴο (ο] ον ; ας 1 ἀρΡθαΐβ, ββρεοῖ! ν 
αἱ ἴῃς εηά, ἴο αἰπὶ ἴοο τηιοῇ αἵ οἰθαγηθθθ δα οἰαϑϑίοαὶ ατεεῖκ, ἀπά 1 πᾶνε οἰζεη ἰουπα πν56}[ 
βϑιβρεοίξησ {Παξ {Π6 1655 εαϑὺ δπὰ πιοῖα οἰ πτηϑυ βεπίεποοϑ οἵ ( Πδά ἃ οἱοβοὺ δἰβηϊν ννΠ ἢ της οΟτρ ΠΑ] 
εχ ; ὄνεη 1πουρῇ σοπϑβοίοιιβ {παῖ ἴη 580 ἀοίΐησ 1 πᾶνε Ὀδεη σοτηρο! δα ἴο ἀδρατί ἔγοπὶ ἴΠ6 Ργθοβάεπε 
δεῖ ὃν τ. Εὐςἢ5, νοβα ϑνουὶς τπηδικθ δῇ Ἔρος ἰη τῆς βιπαν οἵ {π|5 1ἰτογαΐαγα, ἀπ ἴο ΨΠΟΠῚ 
1 οννε πλιοῇ. 

124 



ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

Βεβίάε8 1), κε Β, Ἐποιιρ ἴο ἃ 1655 Ἐχίεηξ, ἴ5 ποῖ ἀρονε ΗΠ] ηρ ὉΡ ἴπε σἂρϑ ἔγοιη {πε ϑοιϊρέιγες 
(ε[. Αρος. Μοϑ. ἴχ. 2, ἄο.), απ] δἱξεγίηρ ρῆγαϑε οὐ ψοσζά ἴο ΠΟΥΓΕΒΡΟΠα ννΠΠ ἃ ὈΙΡ] ΓΑ] ἰεχὲ (Αροο. 
ΝΙΠῸΘ. ν|11.. 1.2, ὅτε): 

Ἐ, πκεὸ Β, 5 οἴζεη γεδυπάδηϊΐ απ αἰ ῆιιβθ. [15 οἱ οΓ ἰπξεγοϑξ [ἰὸς ἴῃ [ἔς ΝΟΓΥ ΠΘαΥΓ τα] οη5ῃ1ρ ἴο 
{πε Ατπιεηΐδη Ν᾽ εὐβίοῃ, νυ] νυ ΠΙΟἢ 1 οἴζεη ἀρίθεβ ἀραίπϑε 41} [Π6 οἴποῖο; {ποῖ {π6 βούγοο οὗ {παῖ 
τταηβδίίοη, [ἢ 15 ναῦν οἰοβαὶν γεϊδίεα ἴο 11. 

Ιη [Π6 (ο]]οννηρ ἰγαηβ᾽δίίοη,  ἤανε ἴακθη Τὸ απὰ ( δ5 {πε Ἴςῃίοῦ συ!άς5, θαΐ, ννμεσγα {Πὸν δία 
τιιηϑαςἰδίδοΐογν, πᾶνε οἰζεῃ ἘΠοιιρσης 1 ννΊβεῦ ἴο [Ὁ]]ονν πε οὔ {π 6 οἵμεοις. ΟἹ. χχνί. 2 (ΒΞ τσ Ρ 8} 
Ιἀστίεα ἢ Ἐὰςοἢ 5 [Πδΐ {Ππ σοηδίγιςοίςίοη οἵ {πε ἔγιε ἰοχί ἰς ᾿ΒΟἤν  σῖρ ᾿ ἀπ ἰαγσεὶν σι βθυνοαῖς Ρυΐ 
ἢανε δάορίεα πο τεδαϊηρ νυἱτποιι σοπηρατίπρ' 41] Μ 53. [ 

“᾽ Κῆώια “ἀἀὲ εὐ Εναο. Νυπηεγοιιβ Μ55. δηά νεγϑίοηβ οχίςξ οὔ {πὸ Γαΐ Ια, νος Μεγογ 
85 ἀϊν!4Εα ᾿πίο ἔοι ο45565. 

(οά. Αταηά., 326. 10, νη ΪΟἢ 1 Πᾶνε βεεη δὲ ἴῃς Βυιτ 5 Μαδβεῖιπι, βθοιης ἴο Βεϊοηρ ἴο (455 1Π 
ἀηα σοηΐα!η5 ἴῃς Δα! η84] ραύαργαρῇ ἀεϑογ ίηρ Θο]ογηοπ᾿ 5 Ππάϊηρ οἵ {ΠῸ [40 ]ε58. 

Τὸ (Ἰ455 ΠΠ|, νοι σοπίδίηβ “Ἰερεηα οἵ [πε ΠοΙν τοοά᾿ ἰπ ἂῃ ὄἼχραηαβα [ὈγπῚ, Ῥεϊουρ πιοϑὲ οὗ 
1ῃε πηεάΐαεναὶ νεῖβί οη5, ε. σ. Πευΐβομεβ Απδπ- Βυςἢ, “ Ηεγὶννῖπ᾿᾽, ἀπά οἴ μοῖϑ. 

Μεγετβ ἰοχί ἔτοπη νοι 1 Πᾶνα ἱγαηϑαιεα 15 θαβεά ῥγίποι ρα! ν οπ (455 1, Δη 4 ΟὨλἱῖ5. 41} (ἢ ς 
Δαα!οη5 ἴπ [Π6 οἴπεῖ οἰαϑ5ε5. πεγε 1 πᾶνε ἀεραγίεα ἔγοχγῃ ἰξ, 1 πᾶνε ποίθα {πὸ [δεοΐ. 

(455 ἵν. Τπῇε ἰεχί οὗ ἴπε Ῥαγίβ. Μ55. οἵ {πε εἰρβεῃ οὐ πἰπίῃ σαηΐιγν, οἰζεη ἀρ γανί αἰεὶ δηά 
σοΥΓαρέ, 15 ἱπτογεϑεηρ 1Ε 1 15, 85 Μενεῖ Ὀεϊΐενεβ, 4η διιϊορυαρῃ οἵ {πε ταΐογ οἵ Τατὶες Μαχίεὶ δηά 
5ῆονν5 {πε εαῦὶν ἰηΐζεγεβί ἴδ κεη ἴῃ {Π6 θοοῖς. [έ 5 οσσαβίοηδ!]ν πϑεα δηα ἰογπις οπα οὗ {πε δυϊπογιεϊας 
ίογ {πε ἰεχί οἵ {πῈ ἰοηρ ἱπίεγροϊαδίίϊοη ἱπ 1. χχῖχ. 

4. ΤῊΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΝΈΚΒΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΑΡΑΜ ΒΟΟΚΘ. 

15. 4γηηοηῖαη. Βαβι εβ ἴΠοβὲε οἵ {ῃς 1, ,δείη Ν]ϊα ννε πᾶνε ἔννο οἴμειϑβ οἵ πε Αρος. Μοβίβ. Εἰτγϑέ, 
1ῃη6 Αὐτηθηίδη ((γαηϑ]αίθα Ὀν (οηνθεαγε ἰθ ὙΟ Δ. 1895, νο]. νῖϊ ; Ῥτγξυβοῆθη, “477)67ι.- (γος ίζεεδε 
“4ατ7- διελγίγίογι, 1994} 15 Ὀαβεα οὐ ἴῆγεε Μ55. ἴῃ {πῸ6 ΠἰΡγαγν οἵ Ἐ ϑομπιίααζίη. ΤΗΐ5 πὰς θθθη 
ΡῈΡΠ5ηςα ὃν Μεομίϊζατγιϑδε Βδίμευθ αἵ  εηῖος, ἀπ οοπίδίηβ δῇ εἀϊϊεα δπᾶ ἜἼχραπάςξα νεγϑίοη οὗ ἐπε 
ἴ416. Μοβί οἵ {πε δάα!οπβ ἀπ νεῦθ8] δ] εγαί! 5, Ἔϑρεοῖα!]ν ἰῃοβε ποΐ αἰγεααν ἐουηά ἴῃ Εἰ, ἀγα ἰῃ ἃ 
(πποβίϊς αἰτγεοίίοη, ἀηα {ΠεῚ᾿ ρΥΈθαποα 85 ν}6]] 5 {Πδξ οἵ οἵ πεῖ ϑἰ π}}|ὰγ (αποϑέϊς ννοσῖκα οη ϑείῃ, ὅζς,, Πδ5 
ἰςξα Ῥγειιβοπεη ἴο βιισσεϑδί ἃ (ὐσποϑίϊς οτἱρίῃ [οσγ 1πΠῸῈὶ ψῇο]Ὲ Ααδπὶ [ἰογαΐαγα, ννϊο ἢ ἴ5. ἀπ ππίεπδθ]α 
Πυροίμεβῖβ. Τῆς ργεβεηὶ Ατὐπ,. ἰεχέ 15 ΠῸπΊ ἃ αἷς. Μ5. ακίη ἰο Ε. 

ΤἼΕ πᾶπηε5 οἱ ΠειῸ5 ἰῃ χχίχ. 6 αὔὰ ἐγαηϑιςεγαϊίοπβ οἵ ἐπε ατεαῖς. ὅ68 "ποῖ πηδάς νυν] παπάς 
(ἀχειροποίητον) 15 ἃ 501108] επχεπάδίίοη οἵ (Αρος. Μοβ. χχχνίΐ. 4) ̓ Αχερουσίαν; οἴ. “Η 011’ ἔοτ “7461 1π 
ἌΡΟς: ΝΙῸΒ: χκὶς ἢ. 

25 δέαυορῖς. ΤῊς 5]ανοηῖς μα5 θεεη εὐϊεα ν] ἢ 1, αἰτίη ἀπ (εγπΊδη {τα πϑ᾽δίίοηβ ὃν Ταρσὶέ ἔγοπη ηἰπα 
Μ55. Τὰ ρτγεβεπίβ ἰοησεῦ δηἋ 5ῃογίεγ (Θου ἢ 514ν.) γεοεηϑίοηβ οὗ {ΠῸ 5δ8ᾶπιῈ θοοῖ. (72) οημβολγίζίο» (. 
γτογογ (1 ξα΄. Τί σοησελ., ῬΏ1].- ΗΙβε. ΚΊ., χα, ίεππα, 1893). 7αρὶέ 15 σοηνίποεά {παΐῖ ἔπαϑε ἅτε 
ἴτοπι 1Π6 58π|6 οὐὔἱρίπαὶ. Ὑπε ρύεθεηΐ νεγβίοη 5. οἰοβεὶν ρᾶγ8}16] το ἴμ6 ατεεῖὶς ἔγοπὶ νυ ΐςῃ, |κὸ ἐπε 
Ατπγεηίδη (ΚΡ 50}, 11 15 εν! ἀθπεν ἐγαηϑ]αϊεα ; θὲ δὲ χχχνῖῖ, Ενε ροεβ οῇ ἴο {ε}] ἃ ἴα]ε οἵ ρεπδῆςε 
ἴῃ ἴῃς νναΐεγ οὴ {πε ᾿ἴπ65 οἵ {παξ ἀδβοιρεα ἴῃ Νιΐα 1--χῖϊ, ἘΠουρ ἢ ννἹ ἢ τηδην 5σηϊβοαπε νατίαίίοηϑ, 
Ε.5. “44 ἴον “47 (ΘΙαν. Ντι. χχχν. 2).- Τῆς ἀν} 5 ϑίογυ οἵ ἢϊ5 οννῃ ΕΔ]], Ψ1:. χιι-- χη, 15 [εξ ουξ, Ραξ 
Δ ποίου ἱποίάεηΐ οἵ ἴῃς ἄεν] οἰ]αἰ πηῖπρ τὰ]ε ονεῦ πηαη (51αν. Ν1:. ΧΧ ΧΙ ΧΧΧΙν), βιγοηρῚν ἀ 4] 15εἰς 
ΔΠ6] Ρεῦπαρ5 σοππεοίεα ψἹτἢ Βοροπ,)Ἕαη ἤάδγεθν, ἴα κεβ [5 ρίαςε. Ὑπὲ ἐπα οὗ πε ὈοΟΚ 15 νεῖν 
ΔὈΡτενί δε Δπα βενείαὶ ραβϑασεβ ἀγα τι εὶν (γε ηϊζΖεά Ὀγ ἃ ΡἤγαϑεΕ, α. σ᾿. χὶνί. τ ( (ἢ γι), χινι. 9 
(. 5ῖρῃ οἵ {πε (γοβϑ᾽), ]. 1. 

ΤΠα πηϊδιιηεγϑοίαπαϊηρ οἵ πε οἹΪα Περγενν παπλε οἵ 4}- ΕἸ μὰ ἰδ ἴο {πε ογεαίίοη οἵ ἃ πενν δηᾷ 
᾿τηΑΡΊΠΑΓΥ ΔηΡΕΪ παπηεά “ 7οε]  (Ξεε ποΐεβϑ). Δ Ή16 {Πα Ρϑαϑὲ πο αἰΐαοκβ [ἢς ρεπιξεηΐβ 15 ἀἘβϑογι θεά 
ποΐ 845 ἃ βεγρεπί Ὀαΐ ἃ " σοΐιγ᾽, ννῃῖο ΜΟΙ] πιεῖ (2) εησελες Α ἀαηη- Ῥηοδ, 1908) ννου]α ἐγαπϑὶαΐε ἃ5 γες 
ΞΟ ΠΕ 

ΤἼηε οἱ 7ενν 5 επαΐησ ἴῃ ῥγαΐβε οὗ ἔπε ϑαρθαίῃ (Αρος. Μοβ. χ]Π τε 1 11) 15 ορβουγαά. 
45 (ἠἀγηήδίϊαγ ἀγα (σγιοςῖς. Βεϑῖεβ {μεθε (γι ϑιίδη εὐϊίοπβ οἵ [πε }Θνν]5ἢ ΟΥΡΊ ΠΑ], ΠιιπΊ ΓΟ 5 

οἴπεῖ νεγϑίοῃϑβ οἵ {πε Αάδπὶ ἰαῖεβ εχίϑί, ἴο ψῃϊοἢ ἃ (πη ϑιίαπ οὐ (ποβίϊς δυῖθοῦ οἂπ ἀεῆηϊζεὶν 6 
Δ5ϑσηςα. 

Θυοἢ το ἴῃς (ὐποβίίς " Ταβίαπιθης᾽ οὐ “ΑΡροοδίγυρβε οἵ Αάδιῃ ᾿---ἰῃα ἵννο Παπιοβ θείοηρ᾽ ἴο ἴννο 
τερεηβίοῃβ---ἰῃ ϑυτίας ἀπ Ατγαρίς, τσ μεν πιεπεϊοηθα ὈγῪ δηδη 85 [πε ρίεος τείεγγεα ἴο πῃ (σεϊαϑίμϑ 
ἄξονες, “Τῖθεῦ 4] ἀρρεϊ]δίυγ Ῥεηϊϊεητία Αὐἀας ΑΡροοίνρμιβ Καηδη {ΠῖηΚ5. 115 ΠαγρῪ οἵ 1ΠεῈ 
Ποιγβ᾿ Ὀεοαπια [ῃγοιρῃ (ορίϊς ἀπά {πεη Αροβί. (οπϑίϊίξυξτίοπβ, νΠ--χχῖν, ἃ οΠΙε δοῦγος ἰοῦ 
ἀεζεγπηηΐησ πε “(ἀποηίοαὶ Ηοιτϑ᾽. 
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ΤῊΒ ΒΟΘΚΘ ΟΕ ΘΑ ΜΚΑΝΒ ἘΝΕ 

7 5. ῬγύόθαΌ]Ὲ παῖ {15 θοΟΪς (νν ΐο ἢ 15. πιαῖηὶν σοποογηθα ψνΠΠ δὴ εἰαθογαΐα Ὀγανίαγν δπά 
ΔΗΡΘΙΟΙοσΥ) Πὰ5 Ῥοιγοννοα ἔγοπὶ πε Αροο. Μοβ. χχχνῖ--Χὶ [15 δοσοιηΐ οἵ {πΠ6 ρίοοπι οἵ διπ δπά 
τηοοη αἴζοσ Ααδηλ 5 ἀθαΐῖῃ απὰ {πὸ ὰπογὰὶ σαν οὐἵἱ Ὀγ {πε “ νἱτίαπας ̓  (εἴ. Ν14 Αα. χχί). Ι{ Πᾶς 
Ῥδθη υϑεα ἴῃ ἴὰγη ὃν ἴῃς Ετηϊορῖς Δα απὶ ΒοΟΚ, νυν ἢ (ο]]ονν5 ἰξ ἴῃ Ὀγπσίησ {ΠῸ βίογν ἀοννη ἴο {πε 
Ρτόρῆθον οἵ (ῃτγῖβι, οἵ νποπὶ ϑεῖῃ, ποῖ Αἀδηι, 15 γεραγάθα δ5 πε ργοϊοίΐγρε (ς(. (1055 ἴῃ 51αν. Ψ1ΐα, 
ΧΙν). ΤΗϊϑ Ἰαϊτίογ πὰ5 ἴα Κθὴ Ἰάγρεὶν ΠῸΠῚ ἃ ϑγγίας ννοσκ, 716 (αυνο οΓ 1 γεασηγε, ἰταπϑαϊεὰ Ὀν Βεζο]ά 
ἱπῖο (ειπιδη, .7)196 δελαίσλδηί. Ἡτί βυρροβεά 1ῃ15 πηὶρηξ 6 ἀεγίνεά ἤοπὶ {πε ΕτΠϊορίς, θυΐ 
115. 15. νϑῦν πη] Κεὶν. Βοῖῃ ἴπαθε6 ννοῦκβ αῦε βίγοηρὶν ΟΠ γίϑειδη δηα Ρ]αῖην βοαῖς. [Ι͂ῃ Ὀοίῇ, 
ἐ90η5 οἵ οά᾿ (6εη. νὶ. 1) Ξε “5οῃ8 οὗ ϑεῖῃ᾽. Ηο]π685 σοηϑβιϑίβ πη σα] δον. 

ΑἿἸΙ {Πε56 Ἰαΐεγ ννουκβ αἰ εν ἔτοπὶ οὐ θοΟΚ5 ἴῃ πιακίησ Αάαπιὶ᾿β 6 ἀπά ἀδαίῃ θὰΐ ἃ 5ἰαγίίηρ- 
Ῥοϊπξ ἴογ Γυγί οι σΠγοηΙο] 65, ΡΓορεοίθβ, ἀηα ἐχρεοίδεοηϑβ οἱ ἰδίεγ ἀρὲβ. [Ι͂ἢ {πε ἰαϑί ἔννο, ἴΠ6 ροϊπί οἵ 
Ααἀδπι᾿β ἀδθδίῃ 1165 ἴπ {πε Πἰϑίουν οἵ {πε ἰοτέαπεβ οἵ ἢ15 σούρϑε ἴῃ {5 ριόργεϑθϑ ἴο Μοιιηΐ (αἰνασν. ΤῊϊς 
5. Θπ]ραϊπηεα απά ρας ἴῃ ἃ σαν ννἱἢ {πε ἐγεαβιιγεβ [Π6 Μαρὶ αἵ ἴο Ὀτίησ ἴο {Π6 βεοοηά 
Αἀδπιὶ ([Π15 15. ἴῃς πενν νογϑίοῃ οἵ ἴῃς ἱγασγαηΐ Πεγρ5 ἴογ νη ϊοἢ Αὐἀδπὶ πιαάς γεημαβί ἰη ἐπε Αρος. 
Μοϑῖ5 χχίχ). 

ΤΠς Ορηπηίε τ 15 ἴῃς Ἰαΐεϑέ δηὰ πιοϑὲ εἰαθοιαΐο, θαΐ [Π15 ννοῦκ ἀπά [ῃ6 “ελαξελδαζο αὐτὰ επείγεϊν 
ΟΠ τβείδη, απα νυ ΠΟΙ ν ἀπ] Κα οἷα ννουκβ, ἘΠποιιρ {παν Ἐπιρίον νοῦν {16 Πανν πγαΐοτίδὶ. 

ἃ 5 ἸΘΔΤΕῈ ΟΕ ΘΕΙΟΊΝΑΙ, ΕΠ: 

7 γ1)171125. ααἱ φιοηι. Ἐτδαυθ ΠΟΥ {πῸ ΡὈτϊποῖραὶ πηεδη5 οἵ αϑοογίδιηϊηρ {πε ἀδίε οἵ δποίεηξ 
ῬοΟΚΒ ἰ5 1π6 παίΐίιγε οὗ {πε [Ιἀδα5 ννῃϊο ἢ ἀρρθαῦ ἴπ {πεῖὶγ ρᾶσεβ. ἴη {πε οαβε οἵ ἴῃ. Βοοῖκϑβ οἵ Αἀδπὶ 
45 ἴῃ ἴῃς " Οὐεϑ᾽ οἵ ϑοϊοπιοη ἢ ϑίογίςαὶ 841} 5] Οἢ5 δία σοπϑρι οοιβὶν αθϑεηῖ. ὍΤΠα οΠϊεΐ, τ ποΐ πε οἠἱν 
οὐ οτίοη οἱ ἀδία, 15 Πς γαεϊδίίοη οὗ γε]! ρίοιιβ ποίίοηβ ἴο ἔποβα οἵ οἴπϑι ννογκβ. 5111 ννὲ ύξ ἴῃ ἃ βροϑβίζοῃ 
αἴ οἤςε ἴο ρΡἷαςε {πΠ6 σοιηροβι(ίοη Ῥοίῃ οὗ ἐπε Αρος. Μοβ. δηὰ {πε Νιΐα Α δε Ρείογε {ΠῈ ἀρρεαγϑῆςα 
οἵ τῇς Ετπίορὶς Αὐἀδηηθυςοῇῃ (ἀαΐϊεα ἴο βενεηίῃ σεηΐαγν Ὀν 1) 1Ππ͵ᾶηῃ δηὰ Μαίδη ; ΠῚ σεπίυγν. Ὀν 
ΟΒδτεβ, α Εη., [πέτο. ᾧ 5, Ρ- Χν11) ννῃϊοἢ Ῥογγονν5 ἰάσρεὶν ἔγτοπὶ Βοίῃ ; δηα αἷβϑο θείογε ἐπε Αὐπιεηΐδη 
νοίβίοη ννῃϊοῃ δῖα, ρεῦμα ρΡ5, ἴτοπὶ ἃ ρεγοα θείογε 4260 (Ργειβομθη). Ὅῇηε πηεηίζίοη οἵ με ΑςΠπεγιβίαη 
ΙαΚε (Αρος. Μοβ. χχχνί!. 3) 15. ρΡεγῃαρβ {πε οτίρίπαὶ οἵ {πε Αρος. Ῥδὺ] χαιὶ νυν ἢ ννὰ5 " γενεαὶ εα ̓  ἴῃ 
Α.Ὁ. 280 (ΤΊ5.0}.). ΟΠματεβ (  πεγεί. δγ11., τι. 175) ἀδίαεβ 11 Α.Ὁ. 288 ἔγοηι ἱπΐεγηδὶ εν ἀθηςα. 

Μενογ {π|ηΚ5 1πΠῸ Νια Ααἀδε χὶ (ΞΞ Ἐν. ΝΙςοάδπ χὶχ οἵ Α. Ὁ. 405--50) ννὰ5 ἃ ἰαΐεσ ἱπξεγροϊφίοη 
ἰἸηΐο ἴῃς ἰεχί οἵ Νιζα ψνῃῖςἢ εχ ϑιεα Ῥεΐίογε. Βουϑϑεῖ [μη παῖ πε ἱπίεγροϊδίίοη ἴῃ Μιὰ χχίχ, 
“τηδίοῦ αΠ1ΔΠῈ ΡΥΓ15,᾿ 15 Ρατὲ οἵ 4 [νυν ΑΡοόσαῖνρβα ἴο ννῃϊο ἢ ἃ ( τβείδη Πδὰ5 δά ἀεξά α ἰοηρ ρίεςε 
(ΠΚεῈ ἃ σ]οβϑϑ). [1{50, πα {πη 1 τείεγ το Η ύοα 5 [6 ΠΊΡ]6, νυ ο ἢ ννὰ5 θα 1] ἴη Π6 δυΐμοτ᾿β {δε π|6. 
Ἐὸτ ποίει νίαν οὗ [Π|15, 5686 τὴν ποίβξ Ζ2: Ζος. 

Οηϊν σεπαίαὶ σοηϑιἀδγδίίοῃβ γεπηαΐη ἴο ἤχ ἴΠ6 ἀδίε ποῖα ἊἼχαοίϊν, Ὀθπὲ {παν αα {Π6 πιοβί 
ἱπηροτίαπί. δε πᾶνε δπιρὶε ενίάεηςες ἴο ρύονε (1) {μαΐ {πε σοηξεηΐβ αὔα [εν 5} ; (2) Ἐπαΐ {πε 
ἴοπε δηα [ἘΠΊρο Γ 15 δϑι]ογ ἰπδη τπΠῸ αο]άεδη Ἄρα οἵ ἴῃς ΚΑΡΌ 15, 6.6. 1 Πὰ5 πὸ ροϊεπ)ὶς αραϊηϑὲ {πῸ 
ΟΠ γιβείδηβ ; (3) {παξ {πε ΤΠπεοϊοσν δηά Ἐδβομαίοϊορυ αἵὲ {ἢδξ οἵ {ῃς ἰδΐεσγ [πάδἰϑπὶ απὰ ακίη ἴο {παῖ 
οὗ ἴπε 2 Εποςῇ. 

ἼΠογα 15 {π|1Ὶ ἀουθὲ {Ππαΐ ἐπε δυῖποῦ οἵ πε ἄ ρος. Μοβ. 15 ᾿πάεθίεα ἴο {πΠῸ ἰαϊξεγ Ῥοοκ, οἵ {πε 
5000] ννῆοτο 1 οτρ᾽ παΐεά, ἴογ βοπηα οἵ ἢϊ5 πχοϑὲ σμαγαοξεγίϑεῖς ἐγαϊίϑ, 6. δ. 115 σοποοριίοη οὗ ἐπε Ἴτεα 
οἵ 116 δπά οἵ {δε βδογεά οἱἱ (οί. 2 Ἐποςῇ νἱϊϊ. 2), {ΠΕ δίῃ οἵ ἔνε, δαπὰ {πε ἰακε οἵ ρυγίβοαίίοη, {ῃε 
ἔβένεη Ἠδανεηβ᾽, ἄς. Ηἰ5 γοϊδίίοη ἴο ἴῃς οἱάεγ θοοῖζβ οἵ ἘΠΟΟἢ 15 πιούα γεπιοΐς απ ἢΐ5 δηρσεϊοοσν 
15. πού ἀδνεϊορεα {πᾶη ἀνε τπαΐ ἴῃ {ΠῸ “ Ῥαγαθ]εβ᾽ (1 Ἑποοῦ χχχνι-ὶχχὶ). ὙὍ7ῃε Ἰεπιοποίορυ 
ουΐϑίάς τῃς Μιϊα ΧΗ]--χν! 15 οἵ ἃ ρύε- (ἢτβείδη ἴγρα, απ ΚαΡΊβοῇ πᾶν Ὀδ τρις ἴῃ οἱαϊπλίηρ {παΐ 
2 (ογ. χὶ. 14. 15 φιιοϊεα τοπὶ οὐ τεχί οὐ πιογα {Πἰςοὶν ΠΌπι {πε βοιζος οὗ ουἵῦ ταχί. Οὐ {πε δηρείοϊοσν 
ἀηα {Π6 Θβϑομαΐοϊορυ, ἌἼϑρεοία! ν {πε ἀοοσίτίπε οὗ ἴῃς Ἡδάνεηβ, ἴΠε βαπΊα ἰ5 ἔγσιε. ὅ66 δὲ 7-0. 

Τ| 15 Θά υ4}}ν σαγίαϊη [πὲ ἴῃς ΒοΟΚ (αρατγέ ἔγοπι Ὀγίθ ᾿ηζεγροϊδίίοηβ πα ροβϑίθὶν Ν᾽ τα χχν-- ΧΧΙΧ) 
15. οὗ ρίγε!ν [εννῖϑἢ οὔσίη. ΑΑ5 αἰηζθοῖρ, Καὶ αθίβοῃ, αηπὰ ΕἸ ἢ 5 ππδηϊπιοιϑὶν ἄθβοϊαῦο, [Ποῦ 15 βοΐ εὶν 
πο Ωρ βρεοϊἤοα! ν ΟΠ τιϑίϊδη ἴπ της σοπίοηίβΒ. Μδϑην οἵ {πε οἰϊεὰ (τ βείαη ρἤγαβεβ, 6. σ. “δοη οὗ 
νυγαῖῃ ̓  (ΑρΡος. Μοϑ. 111. 2), ατε ΗἩ εργαίϑπιβ δἀηα ἴῃ δοοογάδηςς νν ἢ ΒΔΌΡίηΐς πϑᾶρο. ((. ΗἩοσ 5 [ἰ5ὲ 
ἢ (ἰπΖθειρ᾽ 5. ἁγίῖο]ο, “Βοοὶς οἵ Αἀδπη, ἰη ζετο. Ετιςγα.) Τῆς σοπιρ]εῖε ἀῦϑεηςε οὗ τγεΐεεποςϑ, 

Δ Τὴ Οορι,εί, ΒΚ. 1, τὴς ἐο]]ονησ ἀρρθαῦ το Ὀς ἀετίνεα ἔγοηι {π6 Αρος. Μοβ. απὰ {πες Ψῖΐα :--ονὶ, χνὶϊ τε Αρος. 
Μοϑβ. χχχνὶὶ (Αομαγυβίαῃ 14 Κ6); χχν] τα Αροο. Μοβ. νὶ. 2, χχίχ. 3; Νὰ χχχὶ. 1; ν. ΧΧ τ Αρος. Μοϑβ. χἱὶὶ. 4; νὶ τε 1 
ΧΠ, ΧΝ], χν. 3; οἱ. Κοτδὴ ὅυγὰ 11. 30; χν]] τε Ψ1ὰ χχχν:-Χ]; ΙΧ, Χχὶ τε Ψ|ῖα 111. 1; χνὶϊ τα Αρος. Μοβ. χνὶ ; χχχίῖϊ, 
ΧΧΧΙΙ τε Ψ|ΐα νὶ-χ; ΧΧΧΝΙΪ τῷ γ|ὰ χχχν]. 2; Αρος. Μοβ. ἰχ. 3; χχχνῆι. 2 τΞὸΞ 118 ΧΙ τε Ενδηροὶ ΝΙοοάδιηὶ χῖχ 1; χὶν. 
9 ΞΞ Αρος. Μοϑ. χ.' 1-2, χὶ. 2; 114 χχχν!ϊ. 2, χχχν]]. 2; χχχὶχ ξξ Ψ1ἴὰ ἷν. 2, ν. 2. 
᾿ς ΤΕ “νίε οἵ ΜΠ ἴπ Οορ οί ἴα τοὶ τεέεγγεα ἴο ἴῃ Αρος. Μοβ. οἵ ἴῃ Ν]ϊα (ϑανα ἱπιθγροϊαίίοη ἴῃ ΨΊϊα χχὶχ). [1 
15 (τ βίϊδη βϑυ ϑοταϊς (ΟΥ̓ “ ΟἹ] οὗ ΠΠἴε ᾽ (Αρος. Μοβ. ἴχ, χὶ", Χχν ! ; Ψια χχχνὶ], χ]--χ]}]). 
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ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ἀϊγεοί οὐ ἱπαϊγεοῖ, ἰο ΟΠ Ιϑεδη ποίίοηβ οἱ Τποαγηδξίοη, ΚΗ εἀεπιρίίοη, ἄνα οἵ (τι ϑίίδῃ ΠΙροσ πιούαὶ 
τεβοῃίηρ, νοι] πηᾶῖκε 11 ᾿ΠΊρΡΟ5510]16 ἴο αϑϑίσῃ ἴο τηοβί οἵ πε νου α (Ὁ τ ςίαη οτσίῃ. ὍΤῇῃδο ϑἰαγ!ηρ 
ΔὈταρίπε85 οἵ (Πγιβιίδη ᾿πτεγρ οΙδ !Οη5 5εῖν 5, ἃ5 ἴῃ {πε οα56 οἵ Τοϑί. Τ νεῖνο Ραΐγία τς ῆϑ 2α55172,ἴο οἰ ΠΟ ἢ 
1π6 αὐρσιπηεηΐ ἔγοΠΊ 5:|16ηςῈ ; ὑνΏ] ἢ 15. {Π6 βίγοησεῦ, βίης [Π6 ἀοοίγίπε οἵ α Γπξυτα Ἰπαρεπιεηΐ δπά 
[υΐυγα γεβαγγεοίίοη 15. οἰεασὶν ἰδυρῃξς (Αρος. Μοβ. χ, χίϊ, χι, χανη!, χα αν, χα, ΧΙ, Νια ΧΧχίχ, 
ΧΙν ΐ, 11); ενθη πουρῇ {πε Μεββϑίδῃ ρ]αν8 πὸ ραγί δηά πο πᾶσα οἴμοι ἴπᾶπη (οά 5 πιεπέϊοηθά. Ὑῆὸ 
Ἐεβαγγθοιίοη. 15 γαῖ ΠΕ σοηποοίεα ἴῃ ὈΟΙ ἰῃς ΝΑ ἀπὰ της Αρος. Μοβ. ννἱεμ ἐπα γεοκὶν γεϑὲ οὗ ἐπε 
ΘΑ Ραίῃ. (. Αρος. Μοϑβ. χ , Ντία 11 ἢ 10. ΠΠ|. 17. ΝΟΥ σαη Ργδιβοἤοθη 5 Ππεοῦν οὗ ἃ (πορίϊς 
(ϑεεμιῖε) οτσίη ἴον {Ππεθ6 ρίεσαεβ ΡῈ δοςερίεα, Ἔνεῆ ἰη {πε οαθε οὗ {πε Δυπιθηΐδη νογϑίοη ((Ποιρἢ 
ψῈ ἤᾶνε βοιρῃΐ ἴο 5ῆονν 1π {π6 ποΐεβ ἤονν [ῃ]5 νειβίοη ἢα5 θθεη δι θα πεπίν πηοα δά πῃ ἃ Θοιηϊίς 
αἰγεοίίοη οἡ [ῃς [1π65 οἵ “ἴπε (σοβρεὶ οἵ 5εῖΠ᾿᾿ δηὰ οἵπεῦ Αάδπὶ Ἰερεηα5 ργεβεγνεα οἡἱγ ἴῃ Ατπηεπίδη, 
νΏΙ ἢ Πᾶνε 80 Ἰαύρεὶν τηοα!βεα ΡῬγειιβο θη 5 σοπο] βίο η) ; 566 5 Αάδη ΒοοΙκΆ, {{--ν!ϊ. 8566 ὃ. 

7 γη»17115. ὦ φίο. Ἡοτί ννὰ5 γεδαν ἴο δάπηξ ἃ ἀδίε δῆγννῆογα ἴῃ ἀπ ἢτϑὲ τῃτεθ σοπέυγίος ἔου {πὸ 
Αρος. Μοβ. 11 8εεπ15 σεγίϑίῃ [πὲ {Π6 ὑνῇο]ς πιαΐογία] σοηΐαἰ πα ἴῃ οὐγ Αάδπη Βοοῖκβ Ῥεϊοηρϑθ ἴο ἃ 
Ρεγοά ποῖ δαη]οῦ ἴδῃ [Πς ἢτϑὲ σθηΐυγν Α. Ὁ. ΟὟ Ιαΐεγ ἐδ {πε ἔουγίῃ σαπέιγν ; θαΕ {ΠῸ ἀπ  [Ογ ΠῚ 
ΔΌϑεηςε οἵ ρΡοΪεγηῖς ἀραίηϑί {πῸ (υ βέία 5, {Π6 να πα ἰο]ογαηξ νίενν οἵ {πε [πξαγα οὐ {πε (σοπΈ]ες, 
{πε σοποερίίοη οἵ (Αἀδτη 5 οὔ γϑίῃεγ Ενε᾽5 ϑίη (5 ΠϑαΥν αἰκίη το ἐπαὲ ἴῃ Ῥδι] δπὰ 4 ΕἘΖγα), {πε οἱά 
ΒΙΠΠΡΙῈ Πορο5 οἵ (Πς Γαΐατε Ἰλαϑαγγεοίίοη, [ἢς β]αγίηρ αἰ βϑί πη ] τὶν οὐ τῆς (τί ϑιίαπ ἱπεεγροϊαΐεα 
Ῥαββασεβ (118 ΧΙ], ΧΧΙΧ ; Αροο. Μοβ. χἹΠ!--δηα, ΧΧχνι-Εη4, ΑΔ οη]ν) τεηογ πα δα! θυ ἀδίθ τ {πε 
τηοΥ6 ΡΓΟΡΔΡ]6 ογ {πε ὈῈ]}ς οὗ {Π6 ννοῦκ. ὙΠε ἀθβθηςο οἵ δὴν Μεββίδῃ ἴῃ ἔπε ἔαζαγα ργοβρεςῖβ (βεα ᾧ 9) 
18 γεῖ δηοίῃεγ Ππκ ΜΠ [ῃς 2 ΕΠοςἢ, πα Ροϊηΐβ ηοΐ Τρ ϑβοιγεὶν ἴο δὴ δυΐποι οὔ "της Ὀἰβρεγϑίοη ", 
ΡΕΙΠΔρ5 ἴῃ ΑἸεχαηάτα. ϑίπος 1 15 οεγίδίη {παΐ θοίῃ [Πς 1, αἰτίη, {Πς Θ]ανοηῖς, ἀπ ἐπε Ατπηεηίδη, αῦὸ 
ἔγοι 4 ατεεῖκ οὐρίπαὶ, που σῇ ]ΕΠπηαΐῖεϊν ραγίβ. οἵ {πῸὸ Ὀοοὶς πιὰν θὲ Ὀαϑεά οὐ Ἡξεῦγεν ἀοοιιπιθηΐϑ 
(5εε ὃ 53), βεείηρ {Ππδξ {Π6 ἰεχί 15 Βίγοηρ]ν σο]ουγεα ὃν Ηθτανν ννογάβ πα ρῆγαϑεβ, ἃ Γαῖαν ρύοοῦ 15 
[οὐ ποοπιίηρ {Παΐ {ΠῸ δυῖποῦ οὐ δυΐποῦβ νεγα Τ᾿ αννῖϑῃ Ἠε]]εηϊδίβ. Εογ {πε ἀαΐε οὗ [πε βενεγαὶ ρατγίϑ, 
οὐ ῬοοΟΪς5, πο θα ἴῃ 1Π15 πταίει], ἀπ Ἔϑρθοίδ!]ν ἴογ [Πς τοϊδίίοη οἵ {πε ἀτεεῖς ρος. Μοβ. ἴο {πε 
Ι,Αἰη Νιΐα, 5εε ᾧ 6. 

δ ὃς. ΑΤΕ ΟΕ ΝΈΚΘΙΟΝΘ ΟΕ ΤῊΕ ΑΡΑΜ ΒΟΟΚΘ. 

“γημορῖαηι,. ΤῊ Μ55. ἴῃ 1Π6 ΠΠΡγαγν οὐ Εἰβοῃπηϊδάζίη ννεγα ννυγτςη Ὁν Μεομίταγίϑε Π οβ ἴῃ 
1529. ῬΙΘυϑΟἤδη ἀβοῦῖθ65 {πε θυ] αϑί γα ηϑ᾽δίίοη ἴῃ Δυπηεηΐδη ἴο δῇ Ατομοηίῖς Πογείῖς Επίακέιβ ἴῃ 
36ο, Ὀυΐ {Π15 15 θουπα ἀρ ΜΙ] Πἰ5 νίενν οὗ {πε (αποβίϊς οπαγαοίογ οἵ ἔπ656 ννοῦκβ. (οηνθαατα ννου]ά 
δα ἃ ἀαἴε ἴῃ ΠΙΓΠ σεηίαγν. 

οἱαυογῖς. ]Παρὶέ δβοῦῖθεβ {ΠῈῸ βαι!εϑὲ οὗ {πεθες Μ55. ἴο ἃ ἀδΐε ποΐ ἰδία ἐπδη {πῸ ἰοιυγίεεηίῃ 
σεηΐυγν, θὰξ {πε αχίϑίθεησε οἵ ἃ βεοοπά Βυϊσαγίδη γεσθηβίοη ΡΎΟΌΔΌ]ν ἀεγινεά ἔγοπὶ 1 ταπάθια [ἢ 15 
ἀαΐε ποῆε ἴοο εαγῖὶν. Βοίῃ δια ἔἴγτοπιὶ {πες ἀσεεῖκ, πλσῇ πηοαϊῆεα ὈΝν 5|Π|1|4ὉΓ ἴα]65. ἴῃ {πΠ6 ᾿Ἀπιϑϑίϑη 
“Ῥαϊαεα᾽, ἴῃε Βοϊμιεπηίδῃ “ 1,1{ οἵ Αἀαπλ᾿ (ςοπίαϊπ!ηρ 4150 ραγίϑ οἵ {πε Νι4 ἀρϑθηΐ ἤεία), ἀπα οἴπεῦ 
Ῥο 5 δηὰ δανοηῖς Δ ἀδπὶ [8165 οἵ {πε δἰχίεἷϊΐῃ ςεπίιγν. 

δ γγίας. “ἼΠε (ἀνε οἵ Ἴγεαϑιιγε ΒεζΖοὶα δβϑίσηβ ἴῃς ϑεἠαξολολίο ἴο βιχίῃ σεηΐαγν. ἴ[71η- 
ἀουδίεαϊν τυυϊείεη τη ϑντίας, ννῖοἢ Ιαησααρσε ἴ ἄξοϊατεβ ἴο ᾿ς “με απεθη οἵ ἰοηριιαϑ᾽, (Π6 βρεθοὶ οἵ 
Ρατιδάϊβε δηὰ οἵ ευνεη. τ επ ποῖ Ρῃν 5. Ερἤτγαοπι θα Όν ἃ ΟΠ ϑίίαη ἀπ οπἠς οἱ ἢϊ5 αἰϑβοί ρ]68. 
Ἡοτί {πη Κ5 1Π15 δηα " (οηῆϊοϊ᾽᾿ ἀὔε θαβεά οἡ ἔουγῃ σεπίαγν {γα [ο8. 

δγγίας ρα ΑΙ γαίο. “ὙἼΠπε Αροοαίνρϑβε οὔ Ταοβίαπηεπε οἵ Αάδηι. ῬΡτοθδθὶν ποΐ ᾿δίεγ {πη 
[ουγί σεηΐαγν. εοτεῖ. (αα]δβι1- 1 ἰιοῖκε, Ογεγιφαγηίγισ ας “γολαληος, 1. 232, τείεγγεα ἴο Ὀν ὅνηςεὶ!. 
(άγογι. κνὶϊ, (εάτγεη. 1. [Ι͂ῃ ϑυγίδς, Αταθὶς δηα ατεοκ ἐταρπηεηῖ. Ἀδηδη ἀδοίά65 1 15 εατ]ν (αποβίϊς. 
Ηοτί 5δ8ν8 ποὶ (ποβίϊς Βαΐ “1165 ουίβίαε ατεεῖ δηὰ 1. αἰη (ΟΠ τ ϑεδηϊν ἡ. 

Εἰλῖοῤῖε. “ (οπῆϊοϊ οὗ Αἀδπὶ δπὰ Ἐνε. Ἐτοπὶ ΕἸἰΠίορίς (Κ τα 5) Μ55. δίπος ἴῃς δυΐμποῦ οἵ 
{πε “ (οπῆϊςς οἵ Αἀδηι᾿ αηὰ Ενε᾽ ογτοῖϑεθ ϑυγίδηβ, αὐεεῖκβ ἀπα Ἠδρταννβ, ῃς ννὰ8 ποπθ οἱ ἴΠεϑ5ε 
(Η οὐ). ΤῊΠ]πιδῆη αϑϑίρηβ ἰς το {Π6 βενεπίῃ, Ομαυ]65 το ἐπε ϑἰχίῃ σεηΐαγν. ὙΠΕ ΟΥΡΊΠΑ] νιὰ5 Ατγδθίς. 

σοορεὶ 9. Ἐνο. Αἰ ἀποβιίϊς ννουκ ἀδβογδίησ Ενε᾽5 βεδιοίίοη Ὁ. ϑαΐδῃ δηά {ῃς Ὀἰγῃ οἱ ( αἱη πὰ 
ΑΒεὶ, 5οῃβ οἵ ϑαίαπ (πε ϑεγρεπὶ). Ἐρίρμαηίιβ, σαν. Παογέσος, χχνὶ. Τρεῖς πηρογίαϊπ, ἘΔΡτΙς 5, 
Οοα. Ῥεσμαφοῤίργ. Ἰοί. 1651. 1. 95. (1712.) 

“Αγηρμορζατι 4 «καρ Βοοξς Ὀουπὰ ὑρ ἰπ Μ55. νὰ Αὐπηβη. Ν᾽ εγϑίοη οἵ {πῸ 1 Αάδε, ἰγεαϊθα ἃ5 
οπα, Ὀν Ῥγειβοῆεη, ἱποϊς “ο5ρε] οἵ 56 ᾿, “Ννογάϑβ οἵ Αάαπῃ ἴο ϑεῖμ᾿, “Ταὶς οὗ 1ῃε 5οη5 οἵ Αάαπι᾿, 

.ἼΤΑ]ε οὗ ἐπε ρεῆδηςε οἵ Αάδπὶ δπά Ἐνε᾽, " Πεδίῃ οἵ Αἀδηιν᾽, "Ταὶς οἵ ἴῃς Οτγεβίίοη οἱ Αάδηὶ ἀπά 
Ἐνε᾽, “Ταῖε οἵ ἐπε Ἐχρυϊβίοη οἵ Αἀδπὶ ἀπά Ἐνε. (οπιραγε ϑίογν οἵ ϑαΐδη᾽ 5 {τῖοκ ἴῃ "Ταὶς οἵ {πε 
Ἐχρυϊ]βίοη οὗ Αάατη δπὰ Ἐνε᾽ νντἢ 51αν. Νὶα Δα: χχχὶ, ΧΧΧΙΙ. ᾿ 

ΑἹΙ 1Πεϑε αὔὲ (Ὁ μτιβιίαη, οὐ (ποϑβίϊς δηςί- [ανν 58. ρίεςεβ (π “ Πθαῖῃ οἵ Αἀδηι᾿, [εγιιϑα]οπὶ 15 οα]]6α 

“Ρἷαοε οὗ ἴῃς (8]1δἢ δηρεὶβ ᾽), ἀπά ἅτε ἴγ πηούς δἰκίη ἴο {π6 " Ὁοπῆϊος᾽, ΕΒρθοία!]ν ἰη διεταας ἴο ςεἸ ρον, 
1Π8η ἴο 1ῃς Ατπιεηίδη Ν᾽ ογϑίοη οἵ Αρος. Μοβ. Ῥγοῦθδθὶν 1Π15 Ἰαϊζεγ ννὰ8 πιοαϊῆῇθα ἴο ἄρτος Ψ ΤΠ {Πεπι. 
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ΤΗΞ ΒΟΟΙ ΘΙ ΘΕ ΑΝ ΑΘΡΕΝΕ 

61 15 Π γα αἰννανϑ ἴῃς Ππεῖο. ϑαίδη᾽β [4] 15. παγγαίβα, απα ἢίβίογν Ὀγοιυρσῃξ ἄοννη ἴο (ἢ γίϑί 85 ἴπ 
οἴπον ΟΠ τγιβείαη θοοΚβ. Ὅπε Ττϊηιν 15 ἀθβπηιζεὶν πὰ οὐ άεὶν ἰαυρης. Ῥγαδιϑοῃ απ 5 ἀεγίναίίοη [γοπΊ 
Ατοδοηίῖς Πογεεῖοβ πγουρῇ ἘΠπιῖακίι5 Α.. 860 πηὰν θὲ τῖρῃῖ. ((ἐ. Ερίρπμαηίιβ, σαν. ἢ] αθ7. χὶ--χὶν].) 
ΠΟΥ 5Πονν ἃ οοπιρὶ είς Κπον]εάσο οἵ ἴπΠ6 σοπίεηΐβ οἵ {πε Αρος. Μοβ. δπὰ {πε Νιΐ (εχοερί ἰ-- χί). 

διό. ΘΟ ΡΟΘΙΤΕ ΝΑΥΤΌΒΕῈ ΘΕ 1ΠῸΠῈ ΤΕΣΤ. 

71ε γοδίοηις. Τὶ 15 Ρ᾽αίη αἱ ἢτιϑί ρίδηςε, ἰπαΐ {πῸῈὶ ἴἤγεε νεύϑίοηβ νὰ νος να ἀγα ποία 
ςοποογπηαά, ποιρὴ Ἔχ Εἰησ ἃ σγεαΐ ἀεδ] οἵ υπιΐγ, ἀγα 450 ἴῃ 50ΠΊ6 Γεϑρεοῖβ ϑίγι Κιηρὶν αἰνεγρεπηί. 
Ιπᾧ τ ννε ἔουηα {Πα ἴο 1Π6 πιαίη παγγαῖίνε ἴη Αροο. Μοβ. ἃ πυπηθεῦ οὗ βϑεραγαΐῖς ρίθεοαϑ αύα αἰίδοπεά 
ΒοΙἢ ἴῃ {πε ὅ51αν. ἀπ 1, αἰῖη νεγϑίοηβ ̓  οἵ {πε Ἰερεηά. Βείογε αἰϊβοιιβδϑδίησ {ΠπῸὸὶ ἡδίιγε δηα οτγίρίη οὗ 
1Π656, ννὰ πηιϑὲ Ρδιι56 ἴο τιν ἰῃς ροϑβίζίοη. 15. Τπαΐ {πῸὸ Αρος. Μοϑβ. ἀπά ποΐ ἔπε Ν᾽ δ ἰ5 πε πηδίη 
παιγαῖϊνο. 2, ΤΠαΐ {Π15 δοῦν ροϑβεβϑεβ ἃ πηϊΐν οὗ [5 ον νυ! ἢ 15 ἀἸβίυγθοα ὃν {πε δαἀάϊτίοη οἵ {πα 
βεραγαΐε ἰεσεηάβ τεξεγγεα ἴο. 

Βοῖῃ ροβί[οηϑ πᾶνε θξεῆ δηά νν}}} 6 σπα!]θηρεά ; απ 1{ πγιϑί θὲ δαγηϊτεεα {Παΐ ποι μεῦ σαη θεὲ 
ρτγονεά ἴο ἀεπηοηβίγαϊίοη. Ὑπε ἀείεηος οἵ ἴῃς ἢγϑί 15. Ραβεὰ οἡ [9)γ. ΕΟ 5᾽ πηαϑίθγν εβϑαν ἴῃ ἢἰ5 
᾿ηἰγοάαοιίοη ἴο {Πε5θε θοοΚκβ. Ηδ 5668 ἴο 5πονν [Πδΐ (4) {πε πγαΐεγίαὶ οὗ {πε Αρος. Μοϑ. νναὰβ σεγίδίηἱν 
Ρείοτγε {πε εὐϊίου οἵ πε ΨΜιία. [{ πᾶν {γί πεῦ Ὀς υγραα (ὦ) {παὶ {πες Ψιΐα ννὰβ ἀπκποννῇ οὐ αἱ ᾿ἰβαϑῖ 
ὈΠΟΙΠΡΙ γε Ργ {δε δυΐποσ οὗ πε Αροο. Μοϑ. 

(4) Τὰ 15 μαγά ἴο 5εεὲ πον δὴν οσαγθία! γεαάεγ οἵ ἴῃς ῬοΟΚ5 σδη ἄδην {Π|5 ἢγϑὲ ργοροϑβί[ίοη. ΕἼΟΠῚ 
χχίχ-ὶ τ[ΠῈ ΨΜιΐα 15. Π|||ὲ πούε ἤδη ἃ σοπαξηβεά δρϑβίγαος οἵ {Π6 ρίοζαγαθαιια ἀηαὰ εχίγαναραηΐ 
ἀεϑβογίρίίοηβ οἵ ες Αρος. Μοβ. Τὸ ϑδιρροβε ἔπαΐ {πΠ686 γεργεϑεηΐ ἃ ννουκίησ τρ οὗ {πε δϑυ]εγ ϑἰΠΊρΡ]ςῈ 
Ιαπσπασε οὗ {πε Ν|ΐα βεεπηβ ἰο θῈ ἃ αἰγεοῖ πιὶϑιπαδγβίαηαίηρ οἵ ἴΠεῈ τηείμποαβ δπα βίγὶε οὗ εν 5ἢ 
Αροοσαϊνρίϊο, 45 πεν ἀρρϑαῦ ἴῃ 411 ἴῃς πιὰ55 οἱ Π|τεγαΐασγα νῃ]Οἢ 511} γεπηαῖη5. Μογζδεονεῦυ, ἰΓ ἔπαβε 
ΡῬμδηΐαϑβίεβ ἀγα ἃ ἰδίεγ ριοάιοίίοη, ἀεϑρίζε {π6 σοι πῖ]655 Ράᾶγ4116]15 ἴῃ ἈΔΡΡΙΠῖσ4] δηα Αροσαϊνρίϊς 
᾿τογαΐιγε, βοπῆα ἔενν οὗ ννῃ]οἢ τα δα ιιςεά ἴῃ οἷ ποΐθ5, πον 15 ἃ Παΐ {πεν πᾶνε τεςεϊνεα 50 ἰαἰπί 
ἃ ὈοΪουτίηρσ ἔγοτὴ {πεῖγ Ῥγεϑα πη] Ὀ]ν ΟΠ τβείαη ααςποῖβ [ἢ ᾧ ο 1{ 15 ἱπίβηαεα ἴο {Ππ5ίγαϊε {Π6 Ραγεὶν 
7ενῖβῃ παίαγε οὗ {πε Ἐπεοϊορν ννΐο ἢ {Π656 βεοίίοηβ Ἄχ! ̓Ὲ ἐνεη ἄόνψη ἴο {πε ἔασξ Παξ Γεπονδῇ 511} 
Ὀεδῦβ Πἰ5 αποίεπί ἢδπΊα ; παῖ τπηδύτγίαρα 15 511] τεραγάβα 85 ἃ Ποὶν {πίηρ, απᾷ ποίΐ ἀεποιιποεά 45 ὃν {πε 
τη ἢΪς5 ΠΟ νυγοίΐα γοπηαησεβ ἴογ ΟΠ τ ϑίίαηβ. Βεϑίάθβϑ, {πΠ6 Ψιΐα, ᾿πουρῇ 1 οπιῖῖβ Ενε᾿β ἴαϊε (Αρος. 
Μοβ. χν- χχχ)ῖὶη [15 ργόρεῦ ρίαςε, μα5 ἱποογρογαϊεα ρύδοισα!ν {Π6 ννῃο]ε οἵ {Π6 πηαΐεγία! {πεγείη σοη- 
ἰαἰπεα ; {πιι5 {πε αϊν᾽ϑίοη οἵ ραγαάϊβε ἰηΐο ἔννο ραῦΐίβ ίογ Αἀδπὶ δηα ἔνε (1 ΧΧΧΊΪ. 2) 15 ἴα κεη ἔγοπ 
Αρος. Μο5. χν. 2; Ν1ζα κί--χν 5ε6π5 δἰ πχοϑὲ Π|ὸ δῇ εχραηβίοῃ οἵ ρος. Μοβ. χνὶ. 4 ; τα χ]ῖν σοπέδί 5 
ΡΓεΐδοε ἴο Ενε᾿ 5 ἴα]ςε, οὴἱν ροβίροηεα ὃν ἴῆγεε δἀαϊτοπδὶ ννογάϑ5, " αἰἴζεῦ τὴν ἀεαίπ᾿ ; θὰ: {πε πιοϑβί 
βίσιΚίησ δοΐ οὗὨ 41} 15 {δὲ {πε δοοοιιηΐ οὗ {μεῖγ αἰϊεπιρί ἴο ρσεῖ ἰοοά ἴῃ ΨΝίία ν ἄοεβ ποΐ ργενεηΐ 
Ψιΐα ΧΙ {τοπὶ ἑακίηρσ Ενε᾽5 δοοοιηΐ ἴῃ Αροο. Μοβ. χχίχ ; ἰεανίπρ ουΐξ {πε " ϑεεάβ ίογ Πίβ ἰοοά ᾿ δηὰ 
ἀεϊανίησ {πῸ ἐνεηΐς {1 αἰΐζογ Ἐπεῖγ απαϑί ἴοσγ 1Π6 οἱ] οἵ 11{6, πηακίπρ 115. ἃ βογί οἵ ϑιυθϑεςζαίζε ἴοῦ 
{παι νη ἢ {παν ννεῦα “ποῖ ἴο τεςεῖνε πον ᾿. 

Τ,α5ι]ν, {πὶ ἱπτεγροϊαιίοη ἤοση Εν. Νίσοοάξπη ταρίασεβ 4η ΟὈνίοιιϑὶν [Θννίβῃ, 1{ ποῖ οτίσίπαδὶ, 
Αρόοσαῖνρβο, ἰπ {Π158 ϑαπ)εὲ βεοίϊίίοη οἵ ἔπε ρος. Μοβ. δίποε {π|5 ἱπίεγροϊαίίοη 5 ἰουπα ἱπ ΨΊ. 
ΧΙ (εἰσίῃ σεπέυτγν) βαγ]εϑὲ Μ5. οἵ Νιία, ἴἰ 15 οἵ βδοπῖα ἀρ, Πποιρῇ ποῖ, ρεύπαρϑ5, ἰη {π6 βγϑέ ἰαχί. 

(6) Οπ {πε οἴπεῖ μαης, ἰῃς ργεϑεηΐ ἰεχί οἵ ἴπῈ ρος. Μοβ. βποννβ πὸ ἔγϑοε οἵ {πε βρεοίαὶ πιδίζεγ 
Ρεου] αν ἴο {πε ἔννο οἴμον νεγϑίοηβ, [που Ρ ἢ 1Π|15. πγαίζεν 15. οἵ [ϑυνίϑἢ οτίρίη, ἃ5 (αἰ πΖθεῦρ μα5 5ῃονῃ 
τπαὶ ἴτ 15. τοοίΐ ξημοτουῦι 171 οἱἦεγ “ετυϊδλ τυογζ5. Τηδ Ἰοησ δοοοιπὶ οἵ {πε ἄενη]}5 (4]1, ποῖ ἴῃ {πε 
Θ]ανοηῖς, θὲ οἰοβεὶν αἰκίη ἴο {πε Ιερεηάβ οα ψ ῖοῇ Βοίἢ {Πα 5]αν. Ῥαϊαβα Η!βιοτγίςα, με Καὶ οὔδῃ, πὰ {ΠῈ 
Μαπάδξαδη Βοοκ οἵ Αἀδπὶ δε Ὀαβεά, ργεβιρροβεβ ἃ ΠΟΙ ν αἰ Πεγεηΐ ἀειποποίοσυ ἴο {παΐ ἴῃ ἴΠ6 Αρος. 
Μοβ. Τπὲε πεαγεϑὶ Ἀρρσόδοῇ ἰ5 ἰῆ ρος. Μοϑβ. χχχίχ. 3, θαξ “ἴποϑε ννῆο Πᾶνε μεαγκεπϑα ἴο Πἰπι᾿ ἴ5 
τηοϑὲ παΐαγα!ν τα κθη οὗ ν]οϊεα τηεπ. Πα ΨΠΟ]Ε ρίας βεεπλ5 ἴο θὲ ἱπίγοάιοδα τγοιρῇ ἴῃς βεσοηά 
ἴα! Πατε οἵ ἔνε, ννῃϊοἢ 15 οπηεα ὄνεη ἴῃ ἀπο Θ]ανοηῖς, απ πδνεῖῦ Πἰπιεά δὲ ἰη {πε ρος. Μοβ. πε 
εἰαθογαῖΐς Μίάγαβῃ οἡ ((αἰπ᾿5 δίγιῃ (Ν1α χνι--Χ Χη) Πα5. πὸ ράγα}16] ἴῃ πε Αρος. Μοβ., πουρῇ 1ξ 15 
τΠπουουρ Ϊν [εννῖϑ ἂπα ααϊζε ἱπποςεπί οὗ δὴν ἀοοίγίπα! ἀρρ]σαἰίοη, ἕο ΠΟ ἢ Πα δαΐποῦ τηϊρῃΐ πᾶνε 
οὈ]εοῖεα. Ὅπε εχρίαπαϊίοη οἵ ἴπῈὸ νὰν Δάδπι ἀπά ἔνε οδίαἰπεα οοὰ ἔγτοπιὶ (οὰ (ποβε ορ]εςΐ 15 
οὈβοιγεαὰ Ὀγ {Π6 πενν επαίηρ ρας οἡ {πε βίογν ἴο ἢπά τοοχὴ ἴογ ϑαΐδπ᾽ 5 παύγδαίϊνε) 15 ποῖ οηἱν αἰδγεπί 
ἔγογη, θαΐ ἱποοπϑίβίεπε νυ, {πε δἴογσν {παὶ Αάδπὶ ορίαίπεα {15 μεΙρ ἔτοπὶ οα Ὀν {πΠῸ δῆρε ] 5 ΡΥ εΥ5 
αἵ τε {ἰπὶς οὗ δῖ5 εχριυϊβίοη, Αρος. Μοβ. χχίχ, ἃ τε] ῖς οἵ ννῃϊοῃ ἢδ5, ἃ ννεὲ πᾶνε 5εξεη, θεεη τεΐαϊπεά 
Ὀν τῆς Νῖΐα ἴῃ ἃ ννγοηρ οοππεχίοη. ὍΤῆςο ἰογίν ἀδγϑ᾽ [αϑί ἰη [ογάδῃ 5 επίίγοὶν ἱρπογαά ἰη Αρος. Μοβ., 

1 ΒΟ {Ππ656 βϑϑιη ῥ᾽ ΑΙ ηΪγ ἰγαηϑιαιϊίοηβ ΠῸΠῚ {Π6 ατεαῖ. ΕῸΓ 51αν. 5ε6 δὲ 4,5. [Ι͂ἢ τῆς [νατη ΨΊα, ἀρᾶτίὶ ἔγοπη 
{ΓΔ 5}1Π6ταῖοη οὗ ατεεκ πᾶπηθ5 οὗ μεὺ5 (Ν᾽ 114 ΧΙ]. 3) ὁ ΟἸΠΠΔπλουλιπ εἴ σα] ἤθη εἴ παγάπτη᾽, ΠΕ 6 ΓΘ ΠΊΔΗΥ͂ 
Αὐγαθοίβιηβ, 6. ». 2έαρας τΞ- πληγάς (ν᾽|1τὰ χχχὶν. 1); 2ἐαδηηα τε πλάσμα (Νίϊα χὶνὶ. 3, οἵ. χχν. 2); σζραογος ὁγϑϑδίγιας 
(ΧΙ ΝῊ. 4), σινδόνας βυσσίνας. 

12ὃ 



ΙΝΤ ΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΠΟΥ ἰ5 [αϑεϊπρ πηεπ πη α 45 ἃ πηεδηβ8 ὃν ΜΠ ΐοἢ Ενε πα ϑείῃ τηὰν ἱπάϊπος (οά ἴο ογαπί {Π6πὶ {Πα 
Ττες οὔ 6. ὙΠ δος τπαΐ [Π15 ἴα]6 15 δι ρ! 6 ἴῃ ἐῃς Ῥίγκε ΕἸ]ίεζογ, νπογα [ογέν-πίπε ἄδγϑ8 δἵε 
αϑϑίσπεά ἴο 1{, ἄοεβ ποῖ ἄνεὴ ρῦονε δῇ εδυν οτγίρίη, ἴογ [5γαε] 1 ονὶ ἴῃ ΣΟΝ, 1895, ἢα5 5ϑῃποννῃ {παΐ 
1Π|5 ψνοσκ 15 Βα ρβεαπεηΐ ἴο {πΠεῈ Μομαπηπηεάδη πχονετηεηΐ ἀπ πιεπίίοηβ ἰμ6 Μοβαια οὗ Οπηδγ. ΒΑυὶν 
οὐ ποῖ, {πε βἴογυ 15 Ἰρῃοιεαά Ὀγζ {πε διυῖμοῦ οἵ τῆς Αρος. Μοβ., απᾶὶ 15 ἱποϊιιϑίοη ἴπ {π6 91ᾶν. νογϑίοῃ 
τεπἀ5 ἴο 5σῆονν γαῖ ποῦ ἴπῈῸ δοαπαϊηΐδηος οἱ ἴῃς 51αν. βαὐϊΐογ νυν βενεγαὶ Αἀ4πὶ θοοῖκ5, 97 τυλεζ {λέ 
ογίσίηαί σγεοξ 7)ογ7: ο7 116 Κΐα γηαγ ὁ οηι6, ἴον ἴξ σοπηθθ νευν ἀννκνναγαν αἴεγ αοα Πα5 ρταηίεά 
ἴο Αάδπὴ " {πε βεεάϑβ ἴογ ἢϊ5 ἰοοά᾽ ; [1 σοηϊταβίβ || κα στ [Πς Πεγείίςαὶ ἱπξεγροϊαίίοη οἵ χα χίϊ- χα χῖ 
δηα {Πς Ὀ4]4 βἰαϊεπηεπί οἵ {πε ΨΝια χχίϊ. α τ[Παὶ οα σάνε {πεπὶ “ ϑεεάβ ἴοσ πεῖς ἰοοά ᾿ αἴεγ Οαἰπ᾿ 5 
Ὀἰγ (4 πενν νεγϑίοη οἵ {πε ρος. Μοβ. χχῖχ). Τιαβϑίϊγ, [5 {τ πΊρῃαπε σοποϊ ϑίοη ἴῃ ἐπῈ 51αν. νούβϑίομ 
ΠφΟΠΊρΡΕ6]8 ἴῃς αἰζεγαίίοη οἵ Αδδπη5 ψογάβ ἴο ἔνε αἴ {πε οἷοβε οἵ πεῖ ἰα]ε (51αν. Ν᾽ΐα χὶ ἢ Αρος. 
Μοβ. χχχῇ). 

ΤΠΕ ἤπα] ἀϊγεοίίοηβ οἵ ἔνε σοποεγηίηρ {Π6 [8065 (ἘΠοιιρὴ {πε βίοτγυ ἴ5 δἂ5 οἱ 5 ]οβερῃιι5) αύε 
ποῖ τερτγεβεηΐεᾷ ἰπ ἴπΠ6 Αρος. Μοβ., ὄενεῃῇ 1πουρῇ 506 {6115 ΠΕ βίου ἴο ψαῦῃ [αΐαγτο ΘἝησθγδί 5 
(Αρος. Μοβ. χχχ. 1). 

για χχν-- χχῖχ, 416 ἀρᾶγί ἔγοηι {πε πίυκεαϊν (Ἡγβείδη ἐπαίηρ, νυ! ἢ 15 ΡΓΟΌΔΌΙΪν « ἰαίεγ ο]οϑ5, 
15 ϑοπηενῃδί Γεπιονεα [ἴῃ ἴοπα, [απηροί, απ {ΠπεοΐοσΥυ, ἰτοπὶ {πε τεϑὲ οὗ {πε Νιΐα, απ τπῸ ψμοἱς οἵ ἴδε 
Αρος. Μοβ. Αάδπὶ δηὰ 5εῖἢ ἀγα ἤεθγε β]ογίῇεά, ἀθϑρίξε ἃ ροβϑβϑίθ]α γείεσεποε ἰο Αρος. Μοϑβ. χχίν. 1. 
Ῥαγαάϊϑε 15 ἰγεαίεα ποῖ 45 {πε σαιάβξη οἵ Εάςη, θαξ 845 ἃ εἰ θϑίϊαὶ γε] πη, Ἐπ ἀθοάς οἵ αοά (νὰ χχν. 
3, οἴ. 2 ἙΠοΟΟἢ ν] 11) ᾿ηἴο ψῃῖς ἢ Ααἀδπὶ 5. ἰγαπϑίαίεα ἰοηρ. Βείογε “{ἢς επά οἵ {πε εἰπιε5 ᾿ (Αρος. Μοϑ. 
ΧΙΠ) πη σοηέτγααϊοίίοη ἴο ἴΠ6 ννπο]Ὲ ἴεποῦ οἵ θοΐῃ {πε ΨΊϊα ἀπά πε Αρος. Μοϑίϑ.ἷ 

Θ1Π1 πλούε ϑίοη!ϑῃϊηρ 15 ἴῃ 6 πὲνν δίτπᾶς ἰονναγβ Κπον]εαρε δηά της Τύεα οἵ Κὺπον]εάρε, ἐπε 
βδίίηρ οἵ ψῃϊοῃ Πᾶ5 Ὀγουρῃΐ, ποῖ ἀεδίῃ, θαΐ βιιρεγηαίαγα! ννβάοπι (Χχίχ. 2, χανίϊ. 4).2 

Βεϑίεβ {πεϑὲ ἰδοΐβ, {πῈ πὲνν παπηθ5 ἴογ (οα, “Τιρῃς, “1 16,᾿ ΚΑἸΠπιρηΐν, “Ῥοννογ, ἅς. {πε πεν 
ἀδίε ογ {πε " ἰγαπϑἰδίίοη ̓ ὅ ἱπηπιβα!ίε]ν δἰζεγ {ΠςῈ Ἐχρυϊβίοη, ἴμῈ ἀργιρὲ επέγαπος οἵ {ἢ βίον ἱπέο 
πε παγγαίίναβ, ποὺ ργείαςε οὐ αἰζεπιρί ἴο βοΐξη {πε Ῥγεαῖκ, αα σογηραγαϊξίνε!ν ἰηϑσηϊβοδηΐ, ἐπουρῇ 
50 ΠΠΟΙΘΩΕΙν τε πη Ὁ ]6 [βαΐαγεβ. [ζ 566 Π15 ροβϑίθ]α {παΐ {πε δυιίποσ οἵ {Π15 ρίθοθ παὰ θοίῇ οἵἷιγ ννοῦκϑ 
Βείοτε. ῃΐτη---6. σ. χχν. 3 566π15 θούγονγεα ἔτῸπὶ 1πῈ δοσοιπί οἵ (αοά᾽8 σοπηίηρ ἴο ραγϑάϊβε πη Αροο. 
Μοϑ. χχί!. 3, οἵ. ΧΧ ΧΙ". 2-τροΐ Πα τι866 {ΠεῈπΠὶ ΠΊΈΓαΪν 45 οὐπαγηδεηΐ ἴο ἢἰθ οννη ψΠΟΙΪν οτρίπαὶ νἼβίοῃ, 
οἵ ψνῃιοἢ {πΠῸ επαϊΐηρ 566 πΠ|5 ἴο θὲ ἰοϑί. [ σοηΐεϑϑ 1ἴ 56 επ|5 βίγαηρσε ἴο πι|Ὲ {παΐ {πε βεραγαΐα παΐαγε οἵ 
115 ρίεςε πα5 ποῖ θεβῆ πτοία Γοηαγκεά. [{ ρρθαῖβ δ5 1[{{πῸ εὐϊίοῦ οἵ {πε 1 αἰΐη Ψιΐα ραξ {Π|5 ἀπά 
οἴπεῦ ρίεοεϑ τορείῃεσγ ἢ Ππ||6 τεραγὰ ἴο ογάεγ οὐ ργοδὈ Πν. Ηἰ5 ορ]εςΐ νναϑ5, ρεῦπαρϑ, πηεγεὶν 
1πε ςσοἸ]εςίοη οὗ 411 ἐπε οἱ εβξ Ἰεσεπαβ γεϊαίίησ ἴο οἷ “ ἢγϑβί (δι Πεγ᾽. 

Τῆς Αροο. Μοϑβ. 15 {πι|5 ἴῃ ουζ νίενν ἔπε οἱάδϑὲ ἀοοιπηθηῖ. ΤὍΤΠ15 ννὰ5 {πεη σοπη πα νυ] οἴπεγ 
εν ἢ Ἰερεηαβ ἀροιΐ Α ἀδπὶ δηὰ ἔνε δηά {γαηϑαίεα 1ηἴο 1, ,αἰη. Ῥοβϑιθὶν πε ἰγαηϑίαΐογ ἱποογρογαίεα 
Χχν-χχίχ οἵ {πεῸ 1, ρεγῆαρϑ 4150 Χι|ϊ]--χν, [ΓΟ πὶ Ἔαυ !αγ [ ενν]5ἢ. βουτοαβϑ,. Της δααϊτίοη οἵ (Πτγβείαη 
τοι ῆε5, ε. σ. ᾿ογάδη ἰογ αἰποη (1. ν]), ἕχο., ἀπά ἱπίεγροϊδίίοηβ, 510 85. ΧΙ, πᾶν πᾶνε Ὀθεη της 
Βα Θεα]πεπίϊν. ΔΝ μείπεῦ {πῸὸ Αρος. Μοϑβ. 845 1 βϑίδηςαϑ 15. ἃ σοπηρεία πηϊν 15 ἃ μαγὰ πυαβίίοη. Πα 
ἰεχί 15 δὲ δὴν ταΐε τηποῇ ἱπ] τε δηα ἀϊβαγιδηρεά, δηά {ΠῸ οτίριηαὶ μαγὰ ἴο πᾶ. [1 πᾶνε ἴδκεη {πε 
1ρεγίν οἵ αδἰτεγίηρ {πΠῸ ογάδγ ἴῃ τὴν ἰγαπϑίαιίοη οἵ χχχὶχ δηά χχχνῖὶϊ ἴῃ ἀείθγεπος ἴοὸ ἃ βιιρρεϑβίίοη ἴῃ 
τ. Ἐὰςοἢ5᾽ εαϊίοη. 

7. ἈΣΤΗΘΈΒΗΙΠΡ. 

Ι Πᾶνε αἰϊεπιρίβα ἴο 5ῆονν, ἰῃ εχδπηϊηΐπρ {πε ἀδίε οἵ ἔμ6 56 ννογκβ, [πδὲ {πῈῸ διυῖπογ οἵ {ΠῸ ογίβίηδὶ 
Αροοσαδϊνρϑῖς Μοϑίϑβ, ἀπά νεῦν ργύορδθὶ]ν αἷϑο {πε εὐϊζογ, νο Ραΐ ἐορείπεγ {πε οἴπαῖ ἰερεη5 σοποογηΐηρ 
Αάδπὶ ἀπά Ἐνε σοπίαϊπεά ἴῃ {πε 1 τίη Ν᾽ ζα, ννα5 ἃ εν οὗ (πε 1) βρεβίοη υνγίτησ θεΐννεεη Α. Ὁ. όο 
Πα 200, 8η4] ργορδθὶν ἴῃ {6 εν ]1εϑὲ γεδῖβ οὗ {Π|5 ρεγῖὶοά. 

ΤΠε ατεεκ ἰεχὶ 15 {1} οἵ Ἡεργαῖς νογάβ δη ρῆγαβαϑ, οἵ ψνῃῖοῃ ΕἼΟἢ5 (1η Κὶ αίΖβοι, “20 ΑΚ. τεηιαἱ 
Τοομαῖι, ἴΐ. 511) σίνεβ ἃ [αἰγὶ []] 1151 ; πηοβὲ οἵ {π656 ψ}}} θῈ ἐουπα τηεπιϊοπαά ἴῃ πε ποίΐεϑ ψ ἢ ἃ ἔενν 
οἴδαγβθ, 510 ἢ 845 {πῸ σοηπβίαπξ τι5ς οἵ καί, ψῇεγα να 5ῃοι]4 εἼχρεοῖ ὥστε (1) εἰδϑπίαπη, ζσλέ 7707 
“πεΐρηέ ΚΕ ἀεί, 5Βῆιονν5 [ῖ5 ιι886ὲ οὗ Ἢ ἀπά νγὰβ σοπηπηοη ἴῃ ατεεὶς ροριαγ ἀἰα]εςί οὗ Ν.Τ'. {{π|65), ἀπά ἃ 
νοῦν [τεαιεηΐ υ56 οἵ σορπαίεϑ, " 46 {πῸ ἀδβαίῃ᾿, “ννεαρ ψ [ἢ [εᾶγϑ ᾿, ὅζο., ΟΥ Ρ'αγϑβ οπ ννουα5, νν ΠΙοἢ ἀγα 

80 ἐγεαιθηΐ ἰη {πεῸ ΟἹα Τεβίδπιηεπς δηὰ ἰαΐοῦ [ενν 5 θοοΚΚ5 (5εῈ οὐ] ποΐα5). ἰ 
Ῥεγμαρβ {πε πιοβί ϑἰγικίηρ οἵ Ὁγ. ΕἸ 5᾽ ἘχαπΊρ[ε5, θεϑί ες [846] (Χχίχ - Χχχη]), (Ἰμνν6- ΕἸΟΠ ΠῚ) 

1 Θἴηςε ἴΠ6 Αἄδηὶ Πἰτεγαίατα ἰ5 ἀδερεπάθηϊ οη 2 Ἐποοῇ, {ΠεῈ τείεγεησε το [ῃ6 " Ῥαγδαϊβε οἵ Ἀἰβ μ εουβηαϑβϑ᾽ ἴη {Π15 
βθοϊίοῃ ἰ5 υϊία σοηῃβίϑίεπι ψ ἢ ἰἴ5 θο]οηρίησ ἴο [15 Πογαΐατα Α5 τεραγαὰβ Αἀδπιβ ἤσηηβογ 47. τα δ] αιοη 566 ποΐς 3. 

--[Ἕἀεη. Ἑαϊίοτ.] : 
2. ΤΗΪ5 ἰάβα 15 [ἀαἰϑεῖς ἀηά ρτα- (τ βιίδη : οἵ. τ Εποςἢ χχχίϊ. 6.---[ἀεη. Ἑ αἸτοτ.] , 
8. Αάδπὶ 5 ποΐῖ πεύθ ἤπδ]ν {γα ηβιαιθα Ραΐ ΟἿΪΚ (απ ρου Ύ ἴῃ ογάθυ ἴο τεοεῖνα {πὸ τενεϊδίίοη, ΤῊ βᾶπιθ ἴγρ8 οὗ 

{γδῃβ]αίίοη ἰ5 ἐοαπά ἴῃ τῃ6 ΒΟΟΚΒ οἵ Εποςὴ δπά οἴπεσ Αροσαῖυρβαβ.-- -[(επ. Εαϊτοτ.} Ὁ 
4 Τα Ν ἰβίοῃ ἴῃ χχν- χχὶχ 15. δίτεδαυ τείεγγεα ἴο ἴῃ τ[ἢ6 Αρος. Μοβ. [1].---[Ἕἀδη. Εαἰίοτ.] 
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ΤΗΕ ΒΟΘΙ ΘΟΕ ΑΘΑ ἈΝ ἘΝΕ 

ατε ᾿Αλληλούια (ΧΙ); λόγοι παρανομίας (ΧΧΙ) Ξε " ννοτά5 οἵ Βε]14]᾿ Ὀν3 ΥἼΔῚ (οἴ: ῬΘ. ΘΟΙ ἵν. τα) ἀπὲ 
της βἴγαηρε πᾶπΊοβ οσ (δίη (Ὠαρῃμοῖοβ οὐ Βαγθκῆοοι, οὐ Αἀϊδρμποίοβ 1) ἀπά ΑΡεὶ (ΑπΉ]Ρ65 5εεῈ ποία 

οἡ ἷ. 1): σκεῦος ἀχάριστον (ΧΧνΐ. 1), ἔλαιον τοῦ ἐλέου (1 σοηΐε55 1 ἀο ποῖ υπάογϑίδηα γὴν ΕἼΙΟἢ5 βαγϑ8 

« ηἰςῃξ αἷβ εἴη ΔΝ ογίϑρίθὶ χὰ Ὀειγίει] θη ̓); οἡ {Π6 σοπίγαγν, ἴΠῈ Ρδ 8116] ἴῃ ΝΊ]ῖα 5εαπΊ5 ἴο ργονε 15. Τς 
οὐτίοι5 56 οἵ ἐπε τγεϊαίῖνα δηὰ {Πς αὐίίοϊα τ (6 ᾿πβηϊνα ἴπ σοη] αποίϊίοη ἢ ἴῃς Ῥγεροβίζίοη ἐν 

πᾶν βαπὰ ἴον Ηθργον Ὁ οὐ Ἔνβῃ 3, 6. δ. χνΐ. 1 ῥῆμα ἐν ᾧ, εἴ. τρόπον ἐν ᾧ(χχκΧ. 1), ἐγένετο ἐν τῷ φυλάσσειν. 

ἡμᾶς (χν. 4), ξύλον ἐν ᾧ ῥέει ἐξ αὐτοῦ (ΧΙ11. 2). ΟἸἾΠοΓ ΗΘΡΓΑΙ5πὶ5 πηὰν 6 δ χοϊαπλαίο 5 50 0ἢ 45 Ἰδοὺ ἐγώ, 
1. 4 οὗ, 1 ὅ4π|. [1]. 4-5; (ἢ ὁ θεὸς ὅτι (Χν111), οἵ, 2 Κίηρϑ χί. 1. Τῇε οδνίοιιβ εὔζογ ἴῃ Α. Μ. χχν. 1 ἐν 
ματαίοις (Ξεε ποίε) ἰ5 ἃ βίίοπρ ενίάεηπος οἵ ἃ Ἡ εῦγενν βοῦγοα, 4150 οὗ εἶπεν μὴ φαγεῖν ἀπ᾽ αὐτοῦ (ΧΧΙ. 3). 

Οπ ἴδε οἵδεσ μαπά, τηοϑὲ οἵ ἴῃς αιοίαιςίοηβ δία ἔγοπὶ Τ,ΧΧ (Εὰοἢ5, 511 ἢ), δἀηα ἴογ Ηδεργεν 
ςοποερίϊομβ ϑιιοῃ 85 " ἀδη Εάδη᾽, 5Πη60], ἀαἤεδηπηα; αγεεκ ννογάβ παράδεισος, ᾿Αχερουσία (οἵ ̓ Αχέρουσα) 
Α΄ ἜπΊρ ον εά, οὐ Ρἢγα565, 6. Ρ. τὸν τόπον τοῦτον (ΑΡος. Μοβ. ΧΧΧΙΧ). 

Ὁζγ. ΕἸ ἢ 5 566 πὴ5 ἴο γεϑί ἢϊ5 [ἢ οἡ δὴ ΔιαπΊαίο οὐ σίηδὶ ἔγοπῇ ννῃϊ ἢ 5. Ἡ ε]]θηϊδὲ Π85 ἰγϑη5- 
Ιαϊεα ; οἵ ἃ βῃρροβεά “" Βοοῖ οἵ Αἀαπι᾿, σοηΐϊαἰηΐηρ 411} εχίϑεϊηρ ἐγ! τοπ5. οἡ {πα ϑιθ]εςῖ. 1[ ϑισῃ 
οχί βία, ἴῈ ννὰβ ργοθΌν ποῖ ἐπε νοῦ οὗ ἃ βίπρ]ε δυΐμοσύ. ΕῸΓ δὴν πεᾶίεγ ἀεζαγπιπαίίοη οἵ {Π6 
Δυῖμοτ 5. Ρίαος ἀπά {ἰπ|6, οὐγ ΟηΪν σιάα 15 ἴΠ6 δυς ΠΟΥ 5. ΠΠ ούαγν σοηπθχίοηῃ 1] οἴπαγ ὕνοσκβ νῆοβα 

ἀαίς 15 ἀρργοχί πιαΐεὶν Κποννῃ. ϑίπος ἃ {1|16γ γεαϊηγεηΐ οὗ {Π6 {πϑοϊορυ οἵ {Π15 ννοῦκ 15. σίνβη πῃ 
δ 9, ΜΜΏΠΕ 115 ᾿ηἤπιεπος οἡ β βθαιεηΐ νυγηρ8 15 αἰβοιβϑαα ἴῃ ᾧ 8, [ἴ πγυδὲ βαυβῆςε Ποῖα ἴο ροΐπξ ουΐ 
ΞοπΊ6 οὗ {πε [ἰπΚ5 σοηπροίίηρ 1 ΙΓ Π βαυ]ογ ᾿Ιςογαΐαγε [Ὲ 15, 85 γα πᾶνε βεεῆ, ἃ σοπηπηεηΐαγν οὐ 16 

αποῖοπί θοοΚΚ5 οὗ ἴῃς Τὰν τιτεη ἔτοπΠΊ ἃ ἀ!ἀδοίο βίαπάροίης. Α,5 ϑιιοῇ 1 Ὀεϊοηρϑ ἴο ἃ ρεῦϊοα ψῇθη 
τεβεοϊίοη οα {με ΟἹα Τεβίαπχεηΐ παιγαΐίνεβ Πα ραϑβϑεα {ῃγοιρ ἃ σοηϑι Ἔύα Ὁ] 6 ρίόοςαβ5 οἵ ἀδνεῖορ- 
πιθηΐ δηα γοδοῃϑα 5οπΊ6 5ἰγ κίησ σοπο] ϑ] Οἢ5 85 ἕο {Π6 γε αὶ] Ἄνεπίβ οοππεοϊεά ψ τ “τῆς ἘΔ] δηὰ 118 
ςοηβθαμθποαβ προ {Π6 γὰςα οἵ πθη. Ὅ7πε ὈΪ]εβϑίηρ οἵ ἀε]ίνεγαποα ἔγοπὶ 1Π|5. οὐγϑα (ποῖ γαϑίγιοϊεα ἃ5 
ἴη {πε Ῥαϊεϑβιηΐαη 4 ΕζΖγα ἴο πε [ϑνν8, θαΐ αχίεηαθα ἴο 411] πη6η) ἰ5 ἰδιιρῃΐ Ἂ5. ἃ ἤορβ ἴῃ {πε ἔπαγε, 
Βα ἴτ 15. ποῖ σοππεοίεα ἢ ἃ Μεββίαῃ. (ΤῊϊ5. οπιϑϑίοη 5 οἵ σοῖγβϑα Θοο βιρρ!εα Ὀγν (τί βιίδη 
ἱπίεγροϊαΐούβ ἰπ 51αν. δηὰ 1, δζίη νεγϑίοηβ.) ὙΠΕγα 15, ἐπεγείογε, πὸ ροϊεπηῖς ἴπ ἴπ6 Ῥοοκ, που ρ [ἴ 
πιονθ5 ἰη {πε οἰτοῖε οὗ ἰἄθαϑ (δηλ 18Γ ἴο τεδάεγβ οἵ Ρδὺ] δπὰ 4 ΕζΖζα (οἴ. 4 ΕΖγα 111. 21, ἵν. 20, νἱϊ. 118) 

εβρ. Αἄροο. Μοϑβ. χ. 2, χίν. 2 (οί. Ἀοπι. ν. 12-14); Ὀαΐ ἃ " (ῃτβί᾽ 85 εἰἴπεγ {Π6 7ενν5 οὔ [πε (γι βείδηβ 
εχρεοϊεά Πἰίπι 5. ΠΟῪ ἱσπογεα (νγθαβ ἴῃ 4 ΕΖύδ νὶϊ ἢβ ἴ5 αἰίδοκεά); 88 Πα ἴβ5 ἴῃ 1πΠ6 2 Ἐποςῇ. 
Α5 ἰπ Ῥαυ], {πε πιθοῦ οὗ ἀοά (φυϊς ἀη11|Κα 4 ΕΖγα ἀπ Αροο. Βδι.) 15 γερθαΐεαϊ!ν ἄννεὶ οη, θὲ αοά 
Ρἰτε5 πιαη “Ῥδοᾶιιβα μα πιδάς ἢϊπὶ᾿ (Αροο. Μοβ. χχχνίϊ. 2), ποῖ Ῥεοδιιβα " (ῃγίϑε αἀἰεὰ ἕογ Βϊπι᾿ ; 
οἵ. Ἐοχ. ἵν. 25, 20. 

(Οηὶν ἴθ Αροο. Μοβ. χχνι! 15. ἃ σοπάϊξίοη δἰίδοπεα ἴο ἴῃς ργοπιῖβε οἵ Ἀδϑιυγγεσίίοη, “1Γ ἔμοὰ, 
9ῃου]άϑὲ κεερ {πγϑεῖ ἔγοπὶ 411 εν]],᾿ θαὰς 8 15 ποῖ ἔο ΡῈ σοπηραιεά ψτἢ [πε ἀοοίγίης οὗ ννουκβ οἵ 
τηεγῖς 45 1 15 ἰδυρῆΐ ἴῃ Αρος. Βαζγιςῇ ; οἴ. εβρ. ρους. Βαζ. χῖν. 12.) 

Τι 15 ρεύπαρβ ποΐ ψίζποιξ βίρηϊῆσαηος {Παΐ βαογίῆσα, ἐπουρ ἢ 41Ππ464 ἴο ἴῃ Αροο. Μοβ. χχίχ. 3, 
ἵν. 2, ἰϑ ποῖ ἰγεαΐϊθά 85 ἃ σαιιβὲ οἵ (οὐ β ραάοῃ ἴο Αάδι; ψῃΐϊοῃ ἰ5 ἀπε ἰὸ (οὐ᾽5' πιείον δπὰ {πε 
ΔΏΡΕΙ᾽ 5 ργαγείβ (ρος. Μοβ. χχχν- χχχνίϊ ; οἵ. 2 Επη. [χἱ. 4). 

ΤΠΕ τοϑεπΊ]ηςοα ἴο {ἢ Ῥαι]πα ταδομίηρ 15 ἔπε πηοΐε τεπηαγκαῦ]ς οἰπος Ἐνεγίηρ (  αρἐϊγῖδολό 
1 ε᾽ημογιοίοσἕδ) πὰ ΤΏδοκεγαν (52. Δ μί ἀρεῖ (ογεἐοηηῤογανγ 1 οιρλῦἢ Ὦανε 5ηοννη {Πᾶξ [Π6 ἔννο ἀρρξαΐ 
ἴο ἀρίεξε νῦν οἱοϑεὶν ἴῃ {πεὶγ εϑεϊπηαίς οἵ Ἐνε᾿β ραζξ ἴπ {ῃε [4]] οἵ πιαῆ. (Ἕ. τ (ου. χί. 10, 68ρΡ. 
τ Τίπι. ἰΪ. 14 δηὰ 2 (ὐού. χί. 4 ἀπά 129-15. (966 Τμδοϊίκογαγ᾽ 5 ποία οἤ Ρρ. 52-4) (ΟἿ. Αρος. Μοϑβ. 
ΧΙ͂ΧΟΙ, 2, 3 ΜΙ κν 1 Ξξ 18 ἰχσ ἀπα ρος. ΝΙΟ5, χχν. 2; 2 ἔπ: ΧΧ ΚΙ 1, 51 ΣΣν: 25; ἌΡΟῦ: ΝῈΘ5- 
ἴξ Ὡ Σ. Ξε τ Ζὺν. 2 ΟΥ̓ ΡΠΪΟ: Οὐ ϑΕ ΠΕ 5, 1.55: 

2 ὍοΥ. χὶ. 14 τεδάβ δἰπιοβὲ {κε ἃ υοίδίίοη ἔγοπὶ Αροο. Μοβ. χνὶϊ οὔ [5 ργοϊοίγρε. [Ιὲ 15 οἵ 
οοπηραγαίίν εν πιΐπού ἱπηρογίδηςα ἔπαὶ Ἐνεγησ ποίίςεβ ἐπα οἱοβα τεϑεπηθίδηςςε οἵ Ῥδι}᾽5 βαῦὶν σοηςερ- 
ἰίοη οἵ ἴμε Ῥαγοιιβίαᾳ ἴῃ 1 1655. ἰΪ. 14 ΜΠ [Πδὲ ρογίγαν εα ἴῃ Αρος. Μοβ. χχίϊ ; ψ ΏΠ6 “τμς6 Ῥαγδάϊβα 
ἴῃ τῆς ΤΗϊγά Ηδανεη᾿ οὗ 2 (ού. χίΐ. 2 15 [1ἀθηξίοαὶ ψ ἢ {Παξ ἴῃ Αροο. Μοϑ. χὶ]ὶ. 1, χχχνῖ. 5. ὙΠα56 
ἃ΄Γ6 σοΠΊΠΊΟΠ [δαζιγεβ ἴῃ πε ΒΑΡΡίηϊς νυτιτηρθ, Ἐπουρῃ Ταϊπιαα (Βεγ. ΚδΌΡ. νὶ, Ομαρῖρα 12 Ὀ) 
ομδηρεά {πε ογάεγ οἵ {πε Ἡξανεηβ (5εε ΟΠ τ]ε5, . Επη. χχχν!). 

Τ Κ ἀρ βοῆ σοεβ ἴοο ἔδυ ἴῃ ἰάἀδθηξνίηρ οὐγ Αρος. Μοβὶβ ἢ ἐπε ϑοῦγος τιϑεα Ὀγ 51. Ῥδὰ], 1 
566 Π15 δὲ ἰεαϑὲ [εηδθ]α {Ππαΐ 5. Ῥδὰ] δηά {πὸ διυίΐῃογ οἵ [ΠῈ 2 Εποοἢ ννεῦα πθαῦ σοπίαπηρούαγίθβ οἵ {πε 
οὐρσίπαὶ δυΐμοῦ οἵ ρος. Μοβ. δπᾶ τηονεά ἰπ πε βᾶπὶῈ οἰγοὶα οἵ ἰάβαϑ; ργοίουπαϊν πιοάϊβεά ἴῃ 
51. Ῥ80}}5 οἂαβα ὃὈν [ῖ5 (γί βιίαη σοηνίοςοηβ; ἴῃ {πῸ οαϑε οἵ ῷ Εποςοῇ Ὀγν {πε διιξποτβ ἱπίεύαϑδί ἴπ {ΠῸ 
ῬΗΙΠῈΟοηΐς δηά ΡΙίοηΐς βρεοιυ]δίίοηϑβ, 6. σ. οἵ Ῥύς- Εχίβϑίεξηςε ; ἴῃ πε σᾶβ6 οὗ [ῃε δυΐμποῦ οὕ ἄρος. Μοϑ. 
Ὀν Πῖ5 ἴονε οἵ {πε ρἱοϊιγαβηιθ ἀπ εχίγαναραηΐ τε οἵ [εν ῖϑῃ Ηαρσαάα. ἴἃ3}ἢ {παΐ σαβ86, γε τῇῆδν 
ἀϑϑῖρῃ {πε οτίσίηαὶ πποῖειβ οἱ ῃς Αρος. Μοϑβ., οὗ ννῃϊοἢ ουγ ασεεῖκ σΟρΡΥῪ 5 ἃ 5] ΠΕ]ν γενεὰ νεϑϑίοη, ἴο 
1Π6 τηϊ416 οἵ επά οἵ {πε ἢγϑί σεπέυγν Α. Ὁ. ἀπ ρἱοΐαγε τπ6 δα ῖῃοῦ 85 ἃ γα] ρίοιιβ [ενν οἵ ΑἸεχαπατγία. ἢ 

Ὁ ἸΓΊΠΕ δυῖμοῦ ννὰ5 δῃ ΑἸοχαπάτγίδη αν, ἴΠθῃ μ6 πιαϑὲ πᾶν ἄγαννῃ οἡ ἩΘΌτανν ΟΥ̓ Ασαυηδὶς 5ουτο 65, βίηςα ἴΠ6 ἰοχί 
ἴῃ σρογίαϊ πῃ ραβϑαρδϑ ῬΡΓΟΘΘΌΡΡΟΞΒΘΒ τηβίγα 5] τ] οη5 οὗ ἃ ϑ6πλϊτῖς οὐ Π].---[ἀεη. Ἑαϊτοτ.] 
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ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δ 8. ΙΝΡΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ΓΠΆΤΕΚ ΓΠΤΕΚΑΤΟΒΕ. 

ϑόπηα ἰγδα!οη5 ᾿ηο] δα ἴῃ [ῃ6 1 αἰίη νεγϑίοη ἀγα ποῖ νυν Ππουέ δατὶν αἰτοϑίδτίοα, [Ι}ἢ ἐῃς ΨΊΐα ἴ,. 
πε τεαιεϑὶ οἵ Ενε σοποεγηΐηρ [ῃς ἴννο "(4 0]65᾽, ῃοἢ ἀγα το σοτηπιεπηογαίε Ποῦ 6 δηα Αἀδπλ᾽ 5, Ἢ 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ Ρᾶγ4}16] ννἢ, ποῖ ἀεγίνεὰ [τοπι, τῃς Ἰερεηά ἴῃ ΤΟβερῆι5, “1,17. 1. 2. 3, ρῬεῦῆδρβ ἴἵοπὶ ἃ Βαργ- 
Ἰοηπΐαη ογρίηα]. ὅ866 ποῖβ 25) σε. : 

.“.. “.. 

ΧΧΙΙ (οἰξε ἃ Ὀν (ἰηΖΌεΓγρ). 
ΤΠΕ ροσν οἵ Αάδπὶ δηά Ἐνε Ὀείογε {πε Ὰ]], {πῈὸὶ Ὀτὶρπεϑϑ {πεν Ἰοβί, [ῃ6 Ε Ἔϑιιγγεοξίοη ἐπ δὲ 

ννὰ5 Ργογηϊβεα ἴο Αάδπῃ, {Π6 παΐιγε οἵ {πε βεγρεηί 8 ἰεπηρίδίίοη, πε 11π|05 οἵ {πε βεγρεπί, {πε Κιπά οὗ 
ἴδε ἰγτεα οἵ Κπον]εάρσε, {πε ἐταπιρεῖ οἵ Μίομδεὶ πε σιιαγαΐαη δηρεὶ οἵ Ἐνε, {πε Ἰπάρεπηεηέ οἵ αοά 
σογηϊηρ ν]Π ἢ15 δησεΪβ, [Π6 πυς!]δί!οη οὗ ἐπ βευρεπηΐ, 411 αγα επιιπιεγαϊθα ἴῃ ΒΡ ἱηῖς [|τεγαΐαγα (5εῈ 
ποίεβ οὴ Ἄροο. Μοϑ. Χν!, Χν1, Χχ, χχνί, ΧΧΧΙΙ- ΧΧΧΥΙΙ, ΧΧΙΧ, ζο.). 

Ἐδγ ἔγοπ βῃονίηρ Π0 τερεπίδηςθ, Ααδπὶ 15 τεραγαθα δ᾽ἰγεαάν ἴῃ [π0. ΧΙΧ. 24 85 ἃ τἱσῃίθοιβ 
Ραΐγαύοῃ, απ (ες παΐυγε οἵ ἢϊ5 ρεῆδηςε 15 ἀδβογι θεά τη Ετυθίη τὃ ΡΒ, ΑΡ. Ζαγα 18 4, ΑΡ. Κ. Ναίῃ. 1 
(οἰξεα Ὀν αἰηζρεγρ). ὍΤῆε βδογίῆςε οὗ ἔγασγαηΐ Πεῦρ5 οἥεγεα ὃν Αάδπιὶ (ΧΧΙΧ) δηα {ἢς ἔδί]αγε οἵ (δίῃ 
το θυτν ΑΡΕὶ (Χ]) αὐα θοΐἢ αἰγεααν Κηοννη ἴο {πε δυΐμογ οἵ Π 0 116ε5. ΜΈ {Πα βενεπῖν -ἶννο " ρΙασιιεβ᾽ 
οἵ (οὐ 5 ουἵϑε οἡ Αάδῃ η Αροο. Μοϑβ. νι]. 2 ; οἵ. ΜΊβῃπα, δε. 1. 4. ((ἸΠΖΟΕΓΡῚ, ἃ5 αῖ5οὸ (αοά᾽ 5 ννογάϑ 
ἴη Ταζρ. [εγ. 11. 9, ἢ ΑΡροο. Μοϑβ. ν]11. 1 (ΞΞ ΧΙ. 1). Τῇῆςε ᾿δΐεγ βοθηδϑ ἴῃ (οα᾽ 5 σατε οἵ Α ἀδη1’5 508] 
Δ ηα Ροάᾶν αἴζεγ ἀδδαίῃ ἂῦε 41] ἴο θὲ ἰουηά ἢ της ἈΌΡΙηΐς σοπηπηεηΐασγιεβ, ναῦν {πΚεὶν ἀεγίνεα ἰτοπὴ 115 
Ῥοοϊκ. 7Πε΄ Αροσδίνρβε᾽ οἵ " Ταβίαπηεηΐξ οἵ ΑἸ γα απη᾿, νυν ἢ δοσογάϊηρ ἴο απη65, 761:1ς γαῖ ὁ ἠμαἴ16ς, 
8δη4 ΚΟΙΪεγ ( ΟΔ, 1895, 581--601), 15 ἴῃ {πε παίη ρῖα- (τιϑείδη, [ενν]5ἢ, οὐ Ἐβ5θηα, δηα σεγΐαιηὶν ἀδίαϑ 
Ῥείογε Οτίρσεῃ, 1. 6. οἶγζο. Α. Ὁ. 2ΟΟ, ἢ85 ἴδ κεη πχιοῇ ἔγοπῇ οὐἵ ὈΟΟΚ ἰογ {Π6 πηδζεσίαὶ οἡ νυ] οἢ 11 15 θαβεά ; 
ςοησαγηΙηρ {πε παΐαγε οἵ {Π6 ἘΔ]], [πε ἴγες οἵ νης παν αἵε, ἐνεη ἴῃς οἱά Ηργενν πᾶπηε οἵ [8ε] ἴοσ 
αοά, «'5ο {ἢε βενεπίν -ἔννο Κιπα5 οἵ ἀδβαίῃ (οΐ. Αρος. Μοϑβ. νι]. 2, βενεηΐν -ἴννο " ρΙαριιεβ᾽ οὐ "βίγοκεβ ᾿᾽). 

ΜΙ γεραγά ἴο {ΠῸ πηοῦα σεποίαὶ [ξδΐαυγοβ οἵ Ῥε]εΐ ἴῃ δηρε]ϑ, ϑανεη “ Ἡδανεηβ᾽, ἔνγο Δροά6β οἵ 
Ῥαγδάϊϑε, " ομαγίοί οἵ σμογα θ᾽ πη, γενοὶὲ οὔ ἴΠης θεαβίβ, Δ οπαγιιϑίδη ἰαἷζε, ὅζο., 56εῈ ᾧ ο, "Τδοϊοσυ. ὍΤΠ6β6, 
ΑἸΠ κα πη ΟΠ γίβείδη δηα εν ῖϑἢ ΑΡΟΟΑΙν 56, ἴογπι ἃ ἰάῦσε θοάν οἵ σοπηπιοη στοππαά ποΐ ἀεγνεα ἴτοπη ἃ 
βίησ!α νοῦ, Ὀαΐζ {πε οτγϑία!]!Ζοα σοποερίϊοπϑ οἵ σεπεγαϊίοηβ. (. τί. “ροοαδινρίίο ἴῃ ζετυῖδλ Ειεγε. 

ΝΠ εη ννε ςοπΊε ἴο ἃ σοηϑιδγαίίοῃ οἵ (γι ϑιίδη, (ἀποϑβίϊς, απ Μοϑβὶςεπὶ ργοάποίίοηϑ, ἴΠ6 βιιβρίοοη 
οἵ ἃ αἴγεοῖ ᾿πῆἤμπεηοε Ῥεσοπιθβ πιογα ργαϑϑίησ, [πΠουρἢ ἰξ ἴ5 511] Παγὰ ἴο ἀδβοῖϊάβ ἴῃ ἱπαϊν τι] ςα565. 
Τὶ Πᾶς αἰγεαάν δρρεαγεά {παΐ Ῥοίῃ ϑγιίας .ελαίσλολίς ἀπὰ Ἐτῃϊορίς (οι ηος οΓ “αὶ πα Εἶνε 
τουτί ϑαίΐαρ, αὐτιὰ Ἔϑρϑοΐα!]ν 1Πε Ἰατέεσ, ἀγα [11] οἵ οοπητηεηΐϑ οη, δπ Ἔχ ρϑηβίοηϑ οἱ, ἴῃς βιιθ]εοῖ- πηδίίογ 
οὗ Ροΐῃ {πε τα ἀπὰ ἐπε ρος. Μοβ. Α τεδάσδγ οἵ ἴπεϑε ννοῦκϑ δηα οἵ {πε (ὐποβίίς Αγπιεηΐδη ΤᾺ165 
οἵ Αάδγὴ δηὰ ϑεΐῃ, αδπὰ ἔπε ϑυτίας “ Τεβίαπιεηΐ οἵ Αἀαπι᾽, ψ1}} Ὀὲ βέγιοκ δὲ οῆςε Ὀγ {πε οοπίγαβέ οἵ 
1πε ἴομα δηα 1 Κεηε85 οἵ {πε ἐνεηΐβ παγγαϊεα ἴῃ ἐπε ἴννο ΠἰςἜγάγν ογο]65. Τα πιοϑέ γηδγκεα σμαγαοίεσγιϑίῖς 
οἵ {πεβ8ὲ (ἢ τβείδη ἀπ (ἀποϑβίϊς ῬΟΟῖΚ5 ἰ5 {πΠ6 πεν ραῖΐ ρίαγεὰ ὃν {πε δϑοείῖς 1Π{ 45 ϑιοῃ. ὠιϑοβίῖς 
τουςῇ 65, 6. σ. ἀϊνίϑίοη οὗἩ ραγαάϊ5ε ἴοσ πη8165 δηὰ [επ14165 (Νὰ χχχὶ τε Αρος. Μοβ. χν), Ἐνε 5 "βίη οἵ 

1ῃε ἤεϑῃ᾽ (Αρος. Μοβ. χχν), {πε [αϑίίηρ ἰπ Τογάδη (Ν᾽ 1 1-- 11), πε ὈΙγῃ οὐ (δίῃ αἴζεγ ἴῃς ἘΧρυϊβίοη 

ἔτοπι Εάδθη (Αρος. Μοϑ. 1, ΝΑ χίκχ- χχὶ) ἀγα ποῖ νναπίίηρ ἴῃ οὐγ Α ἀδπὶ ῬΟΟΚΒ ; θα {πεν ἀγα ίαγ γεπιονεὰ 
ἔτοτῃ ἴπε νὰν οὗ {πη κίηρ ργεβεηΐεα Ὀγν τποβε ργοάιπιοῖβ οὗ {πε ρίοιιβ ἱπγασ᾽ πδίίοη οἵ πποηκϑ, ΠΕγα ἴΐ 
ἴ5 οἡ δοοοιπέξ οἵ {πεῖν (αϑεϊηρ δηα σε θαον τπαξ {πε ΟΠ] άτεη οἱ σε ἅτε βέγ]εα "5οη5 οἵ ἀοά᾽᾿, πᾶ 
1ῖνε αρατί οη ἃ μοὶν πιουηΐαδίη ; ψΠογα {πε τεπιρίδτίοη οἵ Α ἀ4π| ἰ5. 8η ἰποϊ[οπγεηξ ἴο πηαύτΥ ἔνα, ψΠΘτα 

Ἰοησ γεαῖβ οἵ βεραγαϊΐοῃ Ῥεΐνγεεη Πυβραπα δπὰ να ἀγα Οὐἱν Ὀτοιρῃΐ ἴο δὴ επά Ὀγ ἴῃε ΒΡΕοΙΑ] 

ςοπηπηαη οὗ ἀοά (ενεη 45 ΝΟ ἰ5. ομἱν ἱπάμποεά ἴο ἴακΚα ἃ υνἱίε ἀραϊηδί ἢϊ5. 1} Ὀν {Π6 58ΠῚ6 

ςοτη 84), νΏετα [ἀϑεϊηρ 15 ἃ οοηϑίαπί ργϑοίῖος, πα σα  Ρ8 ον ἃ ΠΘΟΟββΑΤΥ τΊΑΙ Οὗ 581 Π{Π1Π658. 

Ιῃ τῆς “" Τεβίαγηεπε᾽ γεῖ ἀποίμου [δαΐαγε οὐ οὐγ θΟΟΚΚ5 15. ἴα κοὴ Πρ ἀπ ΘπουπΊοι ̓ν Ἐχραπάςα. 
ΤῊ Ϊ5 15 ἴῃς οἱά Ηδθγεν ποίϊΐοη οἵ {πε βυπιραΐῃν οἵ {πε εἰεμηθηΐβ, οοποεῖνβα δἰπιοϑί ἃ5 ΔηΡῈΪ5 (50 ἴῃ 

1 Επ. ᾿ΙΧχνῖ, “ἴποβε ϑἕδιβ᾽, α5ο χχῖ. 2) ἴῃ {π6 βογίονπ οἵ ἕηεῃ. πε ῥγανεΥ5 οὗ τῃ6 ϑῃ δηὰ πΊοοη ἴοτ 

Αἀδπὶ (Αρος. Μοβ. χχχνῖ--χχχνίϊ, οοηάεηβθά ἴῃ Νια χὶν) δηὰ τπΠ6 ἀδγκηεβθθ οἵ [πε βὰη ἴῃ 1ῃε 

ΡΙεβοηςε οἵ αοὰ (Αρος. Μοβ. χχχνὶ -- 2 Ἐπ. χίν. 2 (Ὁ παῦε ποίε), οἵ. ΝΊτα νη], σ]αν. Ντε. χχχν), 
τα 1ῃε Ῥαβὶϑβ οἵ ἴπε εἰαβογαῖε ροοίϊςαὶ ἐββογίριίοη οἵ {πε σοιηθίπεα ᾿πίεγο βϑίοηϑ οἵ 8}} πε βοννοῦβ οἵ 

1 ΤῊΪΚ5 5ε6π15 ἴο Β6 ἃ ἰαΐβ ἀβνείορπιεηΐ οἵ {πε την τῃ Του ἴῃ ΤΌ} Π16 ας γ11. 3. 866 ΤῊΥ εὐϊτίοη 17: ἠοο.---[(εη. Ἑάϊῖοτ.] 
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Ηδανεη, οἵ νν σῇ ννε ἀγα το] ἴῃ {Π15 ννοῦκ. Τὴα αὐγαπηροπηεηΐ ἱπΐο ΠοιῖΓβ οἵ ἄδν ἀπά πἰρῇῃΐ ἰ5 ρεύπαρ5 
Ραβεὰ οὐ (ποβίϊς ἱπιαρίπαίίοηβ οἵ {πε “δεοηβ᾽ οἵ {πε ννοτ]ά, θαΐ βεῦνεβ ἴο ρῖνε ἃ σγαηάειγ δηα σοπη- 
ΡΙδΐεπεβϑ ἴο {πε γεργεβεπίαϊίοη. Α ποσὰ αἰγαςοΐ τοίθγεηςσε ἴο {ΠεῈ ννογάς οἵ ρος. Μοβ. χχχν ἰβ ἴο θῪὲ 
[οιπα ΡοβϑίθΙν ἴῃ {π6 Πογηλϊτῖο Ματγίαα χχχν! (ΤΊ5ς.), ἃ Ιαΐε (ἢ γίβείαη θοοῖκ, σοπαἀεπηηεά ἴῃ Πεογεί. 
(εἰ δϑὶϊ νῖ. οδὃ, απα ρεύμαρϑ [Πϊ|5 δοσοιιηΐ 5 σορί θα ἔγοπη ρος. Μοβ. Ῥγοῦδθὶν {ΠῸ σεηβίηρσ Ὀν δηῆρεὶς 
οἵ Μαγν᾽ 5 σούρϑβε ἴῃ Ἰ)ούπι. Μαΐι. Χχχνὶ γερεαῖβ ἰάβ οἵ ἄροο. Μοβ. χχχιϊ. 4. 

Τῆς ρἰεδάϊηρ οἵ ϑεῖῃ δπαὰ Ἐνε ἴογ {πε οἱἱ οἵ πιεῦον 15 ΡυοΌΪν ἴακεη ἄονη Ὀγ ἔπε δυΐποῦ οὗ 
τῆς Ἐν. ΝΙιςοοάεμηηϊ χὶχ αἀἰγεοῖ γοπὶ οὐγ τεχὶ (Αροο. Μοϑβ. χι Ξε 1 Χ]1), ἘΠοῸΡἢ ἴῃ ἃ ἰαΐεγ ἔογπι (ας 
Βείοτε Ετῃϊορὶς " Οοπῆϊοϊ᾽, Βίχτῃ σεπίαγν) οὗ {πε 1 δτῖπ νεγϑίοη 5. οννῃ βίαϊεπιχεηξ οἵ ἴῃς ργογηΐϊδε ἢᾶ5 
ταῖκεη {πς ρἷδος οὗ τῆς [εν ϑῃ “ Αροσαίνρϑε᾽ ἴῃ Αρος. Μοβ. Χίϊ. 4-ῦ; ΜΠ Εγα [5 ργεϑεηῆσε 566 ΠῚ5 ἴο 
τὴθ (ἢ Επιςἢ5, Καπίζϑοῃ, “42οῖ». τρια ΤΟ εμαῖ. 11. 5090) ἴο πεεα πο δροίορσυ. 

ΘΙ ΠΊΉΠΑΥΙν ἴΠῈ Αροο. Ῥδι}} ΧΧΙΪ 566 ΠΊ5 ἴο Πᾶνα ἴακβη ἴῃ6 παπΊα "ΑοΠεγιιϑίδη ἰαἰκε᾽, [που ρ ἢ ποῖ 
τΠε {πίηρ, ψ ῃϊςἢ 15 νεγν οἱ, ἔγοπιὶ Αροο. Μοβ. χχχνί. 4 ; οἵ. ὗγας. ϑ1όγί. ἱ. 202, ἴϊ. 24τ.. Αρος. Ῥαυὶῖ 
ΧΙῈν οἰαἰπη5 ἔογ ϑυπαάδν τεϑ πα ρεᾶςα ἐνεη ἴῃ ΗΕε]], ννοἢῃ [ενν5 ἀπα Ἐϑϑεηαδβ ἀϑογ 6 ἴο {π6Ὸ ϑαδίῃ, 
45 ἴῃ Αρος. Μοβ. χ τ! Ξε να 11. 

δο. ΤΗΕΟΙΟΟΥ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΟΟΘΑΙΎΥΡΘΙΒ ΜΟΘΒΙ5. 

Νοιπίηρσ σου] πιούα εἰζεοΐι!!ν ἀεπηοπϑίγαϊε ἔΠπαΐ [Π6 Δ ΡοσαΙν ρϑῖ5 Μοβίβ ογὶρπαϊεά ἴῃ ἃ ἰογείρη 
οἷἵν ἴδῃ {πε σοπιρίεῖα ἀθβεηςε, ουΐϑιάς {πε πηδηϊαϑί ᾿πβογίίοη ἰη Ψιΐα χχῖχ, οὗ δὴν γεΐίεγεηςε ἴο {πε 
7εγιβαὶεπη [επηρ]α ; ππ|655 “1ΠῈ ρΪαοα εγα Πα ννὰ5 δοοιιβιοπηθα ἴο ραν, ου ψῃϊο ἢ {πε Μοβίεπιβ 
Ιβξαγπί ἴο θυ ἃ {πεῖν τανεύεηςε ἔοσ {πε ϑδούεα δαῦθα, πᾶν 6 ἴακεη 45 ἃ αἰϑδίαηΐ δ᾽] πϑίοη (ΝΙ.. ΧΧΧΟΙ 
ΞΞ- Αρος. Μοϑβ. ν. 1) ἴο Βοπ16 βρεοίδ!ν Ποῖν ραςα. Τἢ15 αἰ ϑΕΠρτ15Π65 1 ἔτοπὴ {ΠῸ “ Αϑϑυμπηρίίο Μοβίϑ᾽, 
1τῃ6 ψοῖκ οὗ ἃ Ῥαϊεβειπίδη, α ῬΠαγίβαϊς Ουἱϊςδεῖϑε, τ Ππουῖ ἃ Μεβϑίαῃ. Νοτζ, δ ννε μανε βεβῆ, ἀοεβ {ΠῈ 
δυΐπο ἴο]]ονν ἢΪ5 [εδομει, ἴΠπῈ δαῖποῦ οὗ 2 Ἐποςἢ (ΧΙ. 6, ΠΧ. 1,2, ᾿χν!. 2), ἴη σίνίηρ ργοπηίπαηςα ἴο 
58 Υῆσα, νν ΠΙΟἢ “15 Πεγα ἰγεαϊθα ἃ5. εηξγεῖν δα ϑι ἀϊαγν, ἀηα ραν ΠῸ ραζί ἴῃ αδἰζαϊηίηρ {πΠῈ ἐεϑιγεά 
Ραγάοη. Ὑεῖ ἴῃε ἀοά δε ρίἰςεΐυτγε5, {κα τς ἐμέαγε μ6 ργορ ἢ εϑβίἝϑ, 15 ἃ παῖνε δηα σἽῃ ]ΠΠΚε σοποερίϊοῃ 
ΟἾΪν οπα βίερ γεπιονεά ἔγοτη {πε ργίγηνε ἤσιγε ἴῃ (ααμεϑίβ. [εϑριίΐε οσοαϑίομδὶ ίσμεγ ἢϊρῃΐ5, 
Ε. 5. ΧΧΧΥΙ, Ενο᾽5 ργαγεῖβ ἴῃ ΧΧΧΙΪ, 2 δηα ΧΙ]. 4-5, [Π6 5βἰπα! θα ἀπίΠγοροπιογρϑηι 15 580 πηαυΚαα ἃ5 
Αἰ πηοϑβῖ ἴο βυσσαβί 8η δηςηταγίαη ἀεϑίρη. [Ἃη {Π|15 γεβρεοΐ, Πα ροαβ ίατ' θεγοπα 2 Εἔποοῃ. ἀσοά ποῖ οηἱϊν 
5068 Κβ ἴο Αάδπὶ δῃά ἔνε (Αροο. Μοϑ. νιϊϊ. 1, ΧΧνΙ]. 1, ΧΧΙΧ. 5), σοπΊῈ5 ἴο ἴῃς σαίάξη ἴῃ ἃ σματγίοίῖ 
οὗ πῖ5. Ὁμβεγυθίπι (Α ρος. Μοβ. χχιϊ. 4), οὐ ἂ5 51αν. Πα5 11, “οη {πεῖν 5ϑῃου]άεγθ᾽, 515. οη ἃ ἴἤγοπε ρ]ασεά 
αἱ {πε {τες οἵ ἰὸὶ (ρος. Μοϑβ. χχιΐ. 4), τε θυκες {πε ἀηρε]5 ἴογ Ῥεΐπρ πιούε τηθγοῖα! πδη Η Ἰπηϑε] 
(Αροο. Μοβ. χχνίΐ. 4; οἵ. Αροο. ΑΡγαῆδπὶ χχνι1), Ραΐ5 ον 5. παπᾶ δηά [{{8 πρὶ Αὐἀδπὶ ἔγοπι {πε 
ΑοΠογιβίαη ἰαΚε αἰζεγ μαπάϊηρ Πἰπὶ ονεῦ ἴο Μίςπδεὶ ἴο θὲ ἄδθαὶί νυἱῖῃ, σοπηεβ ἄοόννη ἴο βαραγνίβα ΠῈ 
ατταησετηθηΐβ ἴογ Αἀδπὶ ἀπα ΑΡε]᾽5 θυτίαὶ (Χ Χ Χνη!. 4--5), ἀηα ΠΟ] 5 ἃ σοηνεγϑαίϊίοη ἢγϑε τ Αὐδη15 
501] (ΧΧΧΙΧ), ἀπ ἘΠδη ΜΠ Π 5 σοῦρβε (Χ]Ϊ. 1, 2). εΐῖ ἀδϑρίΐζε {Π|5 συσγίοιϑ Βα ΠΊ] πρ οἵ {πε ΑἸπιρμῖν, 
{πε δυῖμοῦ 5ῆοννβ πηδην ἰΓὰςε5 οὔ πε πεὲνν δηα ἰγαηβοθηάεηΐ νίενν οὗ Η!15 δε θαΐεβ, νν ΠΙοἢ ννὰ5 σαιιϑίηρ᾽ ΠΊ6η 
το π{}]1π| ἐνεσ Πιγίμεν δηά ἐαγίμεγ ουΐξ οὗ γεαοῃ. ὙΠοιρῇ (οὐ οἴζεη 5ρεακβίο Ααδπι, μἰϑ ἀρρεαδηῃςα 
αἰζεῦ τῃς ἘΔ]] 15. ποῖ ἀθβογ θεά 85 ἴῃ (εη. {{|. 8, θα ς Πεγα] εα Ὀν ἴΠῸ ᾿ Ππ1ρ οἵ {πε ἀγοῆδηρεὶ (ΧΧΙΪ.1, 
οἷ. τ 7685. ἵν. τό οὗ ἴῃε “ Ῥαγοιίᾳ ᾽), αῃα πεϊτπεγ {πε ἐχρα βίοη, {πε ἔμαπεγαὶ, ποὺ ἴῃς ἰαϑὲ ᾿η]πποίοη 5 
αἴας 5. αἴγεοξ ψνοῦκ; {Πὰν ἀγε επίγιβίεα ἴο ἃ μοβί οἵ βιθβογαϊπαίς θείηρβ Ὁπε ἵννο Ἅσπογαθὶπιὶ οἵ 
αεη. {{|.-. 24 τε ἔμπεσε (ρος. Μοβ. χχν. 4) Ῥαΐ {Πεὶγ εῇοσγίβ ἀγα πον συρρογίεα ὃν ἃ ποϑβέ οἵ οἴπεγ 
δηροὶῖς θείησθ. Ὑῃεὲ δγοῆδησεὶα ((ουγ οἵ ννῇοπι αε πηεπιίίοηθα ὈΥῪ πᾶτης, χὶ. 1, οἵ. Ψιΐα χΙνη!. 6) ἀπ 
τῆς ϑεγαρῃ πΊ, οπε οὗ νῃοπὶ (Χχχνίϊ. 2) 15 βσίνεη ἴῃς ἴαϑκ οἵ σαβίίϊηρ Αἀ δηλ 5 508] πο [πε ομεγαβίδῃ 
Ιακβ, ἀγα {πῈ6Ὸ πιοϑὲ ἱπιρογίαηξ. Τῆυ5 Μίομδο] 5 βρεοίαὶ σοπσεσῃ ἰ5. ΨΠ πε σαγε οὗ τηεη᾽5 θοαΐα5 
(Αρος. Μοβ. χχχίϊ. 42. ΤΠῖβ ψαὰ5 ἃ ννεῈ}1-Κποννῃ σοποαρίίοη οὗ ἰαίει [πἀαΐση (5εε Νοίθθ). 1ῃ8 
οἴμεγ ἀύοπαηρεὶβ ({51|2], ΑρΡΠδε], ἀρ γε]) ννπο σατῖν οὐδ ἴῃς ἤπηογαὶ, ἀγα 411 παπηθϑ νν6}1] Κποννῃ ἴο 
τεδάξγβ οἵ “" Ἐποομ᾿ δπά ράγδ]]8ὶ ννοῦκβ οἵ [εν Αροοαϊνρίίς. " ὙΠμε “ νίτίια5᾽, νῆο βυιρρογί Ενε 
ἴῃ με Πουγ οὗ {{14], 1 χχίϊ. 1, ἀηα νναϊομεαά Πδγ οποα ἴῃ Ῥαγδαάϊβε, 114 ΧαχίΠ]. τ (ρεγμαρϑ [Πα 
Ιαϊίεγ ραββϑᾶσε ἴῃ ἴῃς Ψίϊα Ῥογγονν5 ἵπεπὶ ἔγοπῃ Ποία, 1. 6. Αρος. Μοβ. νἱϊ. 2) αὔα {πε συαγάϊαπ δηρο]8 
οἵ ψῃίοῃ Οὐν Τιογὰ βρεακβ (Μαῖι. χνι. 10) απαᾶ ννῃϊοῇ ατε ρεγπαρβ ἢγϑί πηεητοπεα ἴπ {π|01|665 
ΧΧχν. 17. ἴῃ δῃοίπεγ τοϑρθοῖ {πε δυΐπου [Ὁ] ]ονν5. ἴῃς ρῥγαςίϊος οὐ {πε ἰδίου [εννϑ ἴῃ δου ίηρ σιθαΐ 
εἤϊοδον ἴο 1πΠῸ ρύαγεῖβ ποῖ οηἱν οἵ πε τἱρῃμίθουβ Ρυΐ οἵ δηρεῖϑ, ἴογ {πε ἀερατιεα (ο΄. Αρος. Μοϑβ. 
χΧχχν, χχχνῖ; Νιΐα ΧΧχί. 2, ἰχ. 32). [Ι͂ἢ 115 οαβεὲ ἢῈ ὀρροβεβ ἴῃξ τεδομίηρ οἵ 2 Εποοῦ (1111. 1} ΠΟ, 
ὉΠΠΠ|ΚῈ ῬΏΙΟ, αἰίδοκεα {ῃϊς ργαοίίςε. 

Τῆς ἀοοίτίηε οὗ ἃ Επΐαγε Τιῖϊίε σογγεβροπαάβ νοῦν Ππεαυὶν ἴο ἐπε ποίΐϊοη δπίεγίαϊπθαά ὃν [δες ἰαΐον 
Τυάαῖσπι. Τῆς ἰεδοῃίηρ οἵ ἃ Κ δϑδυγγεοϊίοη δηα ἃ ᾿πάἀσεπιθηΐ 5 οἶδα ἀπά επηρηβίίς, 45 αἷβο 5. {Πε 
αοοίτγίηςα σοποογπηίηρ ἔπε ἱπίεγπηεάϊαϊε αροάς οἵ ἀδραγίεα βοι15 ἴῃ Ῥαγαάΐβε, ἰῃς {πἰγὰ οἵ πε βενεῃ 
Ἠδξάνεπβ (Αρος. Μοϑβ. χχχι. 4, (4) Τίβο.), (Κχχν. 2), (κα χνι. 2, 5, Χ]. 2) δῃα τπιι5 ας ἀϊδείηςς ἔγοιη 
1ῃε οτἱρίηδὶ ἀαγάξη οἵ Εάδη νῆεγε Αἀδπὶ απαὰ Ενε ἀνεὶς Ρείοσε με Εδ]1. (Αρος. Μοϑ. ΐ, νὶ, ΝΠ], 
ΧΙ], ΚΥῚ, ΧΧΙΙ, ὅζο,; 18 ΧΕΙ, Σχκχῖ ἘΣΧΈΣΠΙ Κὶ πίνη ὅτο, ; σαν Νὰ ΕΣ, ἘΣΣΙ. 
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ΙΝΤ ΚΟΌΌΤΙΟΝ 

ᾧ το. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 

ΟΗΙΕΕ ἘΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΨΕΚΒΙΟΝΒΘ ΟΕ ΤΗΕ ΑΡΑΜ {ΠΤΕΒΑΤΌΒΕ. 
Ογεεῆ:. 

ΤΙΞΟΠεηαοτῇ, “2οεαίγῴδος ΑἸ ῤοογγῥῆαε, τ866 (Ὀα5ε4 οῃ Α, Β, Ὁ, αηὰ βερίηπίπρ δῃηὰᾷ δοπὰ οὗ Ὠ). 
(εσϊδηΐ, 27ογιτεγιογιέα δ'ασγα εὐ ᾿γογάγια, ν. 21 566. (τεχί οὗ Ὠ). ὶ 

7. αἴζ71. 
Μεγετ, ἴῃ ““ὀλαμαζιρ σεῦ 67 2716 7167 44 ζα(ἴδηηῖθ (167 Τ ἱδτορισολαγίεγι, ΡὨ11Ο5.-- ΡΠ]. ΚΙ., χῖν, 18γ8. 

(σδγη (71. 
Η. Νο]]πλοσ, Ζ2)εμεέδελες ἡ ἀαηιῤιμεΐ, τοοδ. 

δ δατο)126. 
7δδὶέ, 1εγιαφελγεγέολ (67 ΤῊ ]ο7167. 4, ̓ ααθη))16 (67 Υζσϑογϑολαγίο), ΡΉ11ο5.-- Ηϊϑί,, ΚΊ., χη, 1893. 

“4 γρ»ε7:Ζα71. ᾿ 
(οηυΡδδῖαθ, 7ετυζελ παγίογίν ᾿ἰσυζετυ, τὅρς, νὶϊ. 216--5ς. 
Ῥχδυβοῆεη, Ε ϑιβοησι, 900, ὁ ΑΥΠΠΘΠΊβοῆς (ποβίϊβομα Αἀδη- ΘΟ τ θη. 

δ γ7ίαε. ν 
Βεζοὶά, ωλαΐελολῖε, τδ89ο. 
Κεηδη, 7οτέγηαΐ α΄ οἱ αἴΐφιεε, 1853, ΡΡ. 427-53. 

Εἰλτοῤίς “4. ἀαηεῤιελ. 
1)πλᾶηη, .4 αἰαηηόιεολ ἐδ5 77ογροϑἠαγιαῖ5, 1850. 
ΤΤΟΠΊΡΡ, «4 ὀλαραζηγιρο)ι (167. 771,γι6λ27167. 4] Κααίθ)η26, ῬΉ1]Ο5.- ῬΡΉ11Ο]. ΚΊ., χν, 1879 (Ετῇ. εχι). 

ΓΕΙΤΙΟΘΑΙ, ΙΝΟΌΙΕΙΕΒ. 

17. Η. Ἡοτί, 2 Ζεΐζογαγν οΥ ΟλγΖοέίαγε διοσγαῤἧν, Ατί. 5“ Βοοκϑβ οὗ Α ἄδπι. 
ΚαθΊβοῦ, Επιίβιθαηρβζεῖῖ ἀεσ Αρος. Μοβίβ, ΖΜ ΖῊΣ, τορος, ρΡ. 109--35. 
Μ. Κ. 4π|65, “ ἀτεακ Αρος. οἵ Αάδπι, 7 2χΖ α7ταῖ «5 71ε6}265,.11,. 111, 1801. 
Κδηδη, “5 υγ. Ταϑῖ. οἵ Αὐἀδη, 7ομγηαΐξ 41 σἱαΐζφιεε, 56υ. ν, 1853. 
Μαΐδῃ, (ογΖεΐ οΥ ““ἀηὲὶ αγια] Ενδ, Τ᾿ομάοη, 1890. 
ΕἸοἢ5, “Αἀδιρας ᾽ ᾿ῃ Καιίζϑοῃ, “4122.9ζ. τεγτε] ἢ εοηαῖ., 11, 5ο6--28. 
ΕἰηΖθετῖρ, 2226 Παρ σαάα εξ (671 Καὶ ἰζελεγι 6771, 1899, ΡΡ. 63 566. 
Ττεγίαβ, “4 «αη9η τεγ14' να γιαςἦ “4::ε7}α55τέγισ 167 771 γαδοῖ, 1894. 
Εἰηζθετρ, γεευΐεῖ Ἐπ ογεοῤεαία, Ατὶ. “ ΒοοΙκ οὗ Αἀαπι. 
Ῥτειβοῆθῃ, 7226 αῤοκγγῥά΄ε (σποσέϊδελο κα ἀαγτϑολγηίε)ι, τθ0ο. 
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ΤΗΝ ΒΟΘεϑοθυ 

ΨΙΤΑ ΑΡΑΕ ΕΤ ΕΝΑΕ. 

εις οὕ “4 41472 αἀπιοἱ Εἶσε, 1--Χὶ. 

θη {πὸν νοῦ ἀγίνεη οὐκ ίγοπὶ ραΐδαϊίβε, 
{πον πιδάς {πεπηβεῖνεβ ἃ Ὀοοίῃ, δηα ϑρεπί βενεη 
ἄανϑ πηοιγηϊησ δηα ἰαπηεπίίπηρ τη σγεαΐ στε, 

Βιευΐ «αἴζεγ ϑενεῃ ἄδνυϑ, παν θεσδη ἴο θῈ ΠιΠΡΎΥ 
δ Πα βίατγίεα ἴο ἰοοκ ἔογ νἱσΐια] ἴο εδΐ, ἀπά πεν 

2 ἸΟὐΠῸ 18 ποι. πε Εἶνε 5516 ἴο Δαπιπ: “Νν 
Ιογά, 1 δπὶ πιησίγ. (ἀο, ἰοοῖκ ἴον (βοπιειῃϊπρ) 
ἴογ 5 ἴο εαἴ. Ῥεγοῆδηςα {πῸ6ὶ Τιοτά ἀοά ψ1}} 
Ἰοοῖκ θδοκ δπά ρἵν τι5 ἀπά γθοδ]}] τι5 ἴο ἴῃς ρίδος 
ἴῃ ννϊο ἢ ννα ννεγα Ῥείογα. 

Ὁ δι 

᾿ α΄. Απά Αἀδπι αἴοϑβε δηά νναϊκεα βενεὴ ἄδυϑ ονεῦ 
811 {Παΐ Ἰαπά, δῃα ἰοιιπα πὸ νἱσίμι4] σὰς ἢ 45 ἔπὸν 

2 υϑ66 ἴο Πᾶνε ἴῃ ραζγαάϊβε. Απα ἔνε δα ἰο Δάδχ: 
Ἔν πῈ τοὺ 51Δν πηεῦ ἐῃδξ 1 πᾶν ἀΐς, δπα ροῖ- 
σἤδηςα (οά {πε Γι ογά νν1}} Ὀγίησ' Πεα ἱπΐο ραγαάῖβε, 
ίογ οἡ τὴν δοοοιηΐ παβί ποῖ θεεη ἀτίνεη ἐπεηςα. 

3 Δάδπι απϑνεγεά: “Ἐογρεασ, ἔνε, ἔγοπι ϑιοῇ 
ννογάβ, {πὲ ρεγαάναπίιγε (αοα Ὀτίηρ ποΐ βοπῆε 
ΟἾΠΕΓ οὐγ88 ΠΡΟΠ τι5. Ἦὸονν ἰ5 1 ροββίθ!α παξ 1 
5Που] 4 βἰγείοῃ ἰοσγίῃ τὴν Παηα αραϊπϑὲ ΤΥ ον 
ἤδ5ῃ Ὁ Ναν, ἰεΐ τι5 αῦίϑε δηα ἰοοκ ἴογ βοιπείῃίησ 
ογ τι5 ἴο ᾿ἵνε οη, παΐ ννε [41] ποί.ὄ 

Απά {πεν νναϊκεα δροιΐ δηά βοαγοῃεα ἴογ πίπε 
ἄανϑ, ἀπά {πεν ἴουπα ποῆς βοῇ 45 {πον ννεγα 
Ὀ5Ε4 ἴο πᾶνε ἴπ ραιϑαϊϑα, θπέ οι οἡΪν δηΪ ΠΊ415᾽ 

2 ἴοοά. Απᾶ Αἀδπὶ 544 ἴο ἔνε: “ΤΠΐϊ5 παῖ {πε 
Τιογὰ ργονι ἀβα ἴογ δηϊπλα]β ἀπ Ὀγαΐεβ ἴο εδέ : 

3 Βαΐ ννε πιϑεὰ ἴο πᾶνε δηρεϊϑθ᾽ ἰοοά. Βαΐ ἰξ ἰ5 1πι5ῖ 
αηά τίρῃϊ {Πδΐ ννε ἰἸαπγεηΐ θείογε {πε ἰσῃξ οἵ (οά 
ΠΟ πιδάα 5. Τιεΐ τι8 τερεπέ ν] ἢ ἃ σγεαΐ ρεηΐ- 
ἴεησε: Ρεγομαηοα {πεῸ Τιοσα νν}}] θὲ σταοίοιιβ ἴο 
115 δηα ν}1}} ΡΙΓν τι5 δηα σῖνε τι5 ἃ 5Ππᾶγε οἵ βϑογησ- 
τηϊησ ἰογ οἷ ᾿ἰνίηρ. 

ἵνα 

᾿. 1. Ραγδαᾶϊβε. (οά. Ατ. Ἐ “ἴΠεν ννεπὶ ἴο ἴπ6 Νν εϑι᾿. 
11. 1. αἴξοσ βεανεὴ ἄβδυϑξ. 

βίαγίβα ἴο Ιοοκ ἴογ -- φμαεγεῤαγιέ, 
11. το. αν πη ἄαυβ. Μίβῃπα Τδδηϊὶ ἱ. 6 βὰγ5 πε [αϑιβα βενβὴ ἄδυϑβ, 5ε6ὲ [ηἰτοά. δὲ 4, 5. : 

ἴῃ Ραγδαᾶϊβε : βαἴϊηρ Ὀβαϑβίϑ᾽ οοα ννὰβ8 οὔθ οὗ Αἀδπιλ5 οἰιἴ565 ἴῃ Βαῖ. ταῦθα χχ, Ρίσκε ΕἸΊθζοσ. ΨΊΟΡΌΒΙ τ -- 
Ἔχρίδῖηβ ἰἰ ἃ5 " παίι]65᾽. 

2. Οἢ ΠΥ δοοοπηΐ. 

3. Ὀτγίηρ. .. Βοπ16 οΟἴποσ οἴγβα. 
τὴν ον ἤδβῃ -- (εη. ΙΪ. 24. 

ἵν. 2. Δ Ρ615᾽ ἴοοά : ςἔ. Ῥ5. Ιχχνὶἱ. 25. (ΕἸ 5). 

ΧΧΥΝΙΙ, 1. Βεΐογε {πῸ σαΐε οὗ ραγαᾶϊβε. 
Χχχί. 2. 106]. (οηίμπβιοη ψἱ ἢ [4}-Ἐ]. 

οοηίγαβι (γί βιϊδη νογϑίοη ἴῃ [ηϊγοά. ὃ κα. 
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(οά. Ατ. Πᾶ5 “ δίζεσ 51χ ἀδγϑ᾽; οἷ. Μίβῃηδα Τδηϊϊ 1. 6. 

; Μ55. μᾶνε ἀουθ δὶ “ ααοηΐαπι ρτορίεθι πη6 ἰγαῖαβ αϑὲ ἘΠῚ ἀοπηίηι5. ἄθιι5 νὶβ ἰπίθγῆσθογε πὴ αἵ 
ΠΊΟΓΙΑΤ οἱ ἔοτίε ἰηϊσοάιϊοσεί ἴ6 ἀομηϊπι5 ἀθὰ5 ἴῃ ρατδάϊϑιιπη, ααϊα Ργορίθυ πιθᾶπῃ σα θα ΠῈ ἜΧραΪβ5 65 ἱπά θ᾽. 

(οά. Ατ. “συγβα 15 ΜΠ σοπλα οἴου συτϑα᾽, Η ταίΐβηι. 

51Ἂν. Ψιϊα 1 πλατῖκβ [Πϊ5 οὐ ἴτοτη Ἡδβανθηὶν “ Ῥαγδάϊβε". 

:: ΓΕ Αρος. Μος. χιῖ, 4 (ποῖε). : 
ΧΧΧΙΙ. 3. ΡΙΟΌΡΉ. Νὼ δχίγεπιθ ἀβοβίϊς 5Π1---ΟΟΓῃ τοραγαάθα ἃ5 ἃ Ὀ]θβϑϑίῃρ--τ]ϑί ἃ5 [Π 6 5 ΠΟ ἀἰβραγαρεπιθηΐ οὗ Παυτίαρα ; 

ΑΑΜ ΑΝῸ ΕΝῈ 

ΓΙΑΨΟΝΙΟ ΝΙΤΑ ΑΡΔΕ ἘΤ ΕΥ̓ΔΕ. 

Απά ννε 8εῖ ἰοσεῖπεγ Ὀείογε {πῸ σαΐς οἵ ραζα- χιἰὶ 
αἴθε, Αἀδπὶ ννεερίησ ν ἢ ἢϊβ ίαςσε εμέ ἄονῃ 
ἴο 1ῃ6 δαγίῃ, ἰαὰν οὔ {πε στουπά ἰαπιοηίίησ. 
ΑΠπά ββνβῆ ἄδνβ ραβϑε Ὀγζ δηὰ ννγε Παά ποίπίηρ 2 
ἴο εαἴ δπηὰά ννεῦε Ἷοπϑιιπηθα ὑν ἢ στοαΐ Παηρεγ, 
ΔΏ4 1 Βνε οτίβα νυ ἃ Ἰοια νοίςε : “ ΡΙΐν πηθ, Ὁ 
Ιοτὰ, Μν Οτεαῖου ; ἴογ πην 5ακε Δάδπι κι εγειῃ 
{ππ|5 "᾿ 

ΑΠΑῚ1 5αἱά ἰο Αάδπι: “ Ἀϊδβε ὉΡ! τὴν ἰοτγά, παξ χης, 
ΜῈ ΠΊΔΥ 566 Κ τι5 ἰοοά ; ἴογ ποὺ τὴῪ ϑρί γε (α 6 ἢ 
Γὴ6 Δἀη4 τὴν ποαί υυἹΠ]ὴ πΊ6 15 Ὀγοιρῇῃς ἰονν. 
ΤΏξη Ααδπὶ 5ραῖκε ἴο της: “1 ἤανε {πουρῇῃς5 οἵ 2 
ΚΙΠΙηρ ἐῃδς, θυΐ 1 ἔδαγ βίπος (οά ογεαίεα {πίης 
ἱπιασὰ δηά {ποι σῃοννεβδὲ ρεηίζεηος δηά ογίεϑε ἴο 
αοά; Πεῆος τὴν ἤεαγὲ παίῃ ποῖ ἀερατίεα [τοπὶ 
ἘΠΕῚ 

Απά Αἄδπὶ αἴοβϑα δηᾶ ννεὲ γοαπιβα ζῃγοιρῇ 81] χϑ,. 
Ιαπ 5 αηά ἐοιιηα ποιίῃίηρ ἴο εδΐ ϑβανε πείεϊεβ (απά) 
σίαβα οὗ ἴΠε ἢεϊά. Απᾶ νε τεξζυγηεα ασαίη ἴο 
1Π6 σαΐεβ οἵ ραΐδαϊβε δπα ογίεα αἱοιιά αδπᾶ βη- 
ἰγεαϊβα : “Ηδνε Ἴοπηραβϑίοη οἡ ἰῃν ογεδίαζα. 2 
Ο Τ,ογὰ Οχεδίοσ, δἱϊον τι5 ἰοοά.ὅ 

Απα ἴογ Πΐϊεεη ἀδνϑ σοπειπιιοιϑὶν ννε επίγεαίεά. χα. 
ΤΠεη ννε πεαγὰ Μίομδεὶ τῃς δγοῆδηρεὶ δηά 706] 2 
ΡΓαγίησ ἰοῦ 15, 8)π4 οεὶ {πῸ6ὶ δίσῆδηρσεὶ ννὰϑβ 
ΠΟΙ ΠΊΔΠ466 Ὀν ἴῃς 1, οΓγα, απ Πα ἴοοῖκ α βενεπίῃ 
Ραῖΐ οἵ ραζδαῖϑε δηὰ σανα ἰΐ ἴο 85. ὙΠεη {ΠῸ 2 
Ι οτὰ αἱ : “ΤΠπούῃβ δηα {Π|51165 564} βρυησ ὰΡ 
ἴτοπὶ τπάϑῦ ἴἢν Παηάβθ; δπᾶά ἔγοπιὶ ἢν ϑννεαῦ ἢ 
5640 ποι εαΐ (Ὀτεδ4), απα τὰν ννῖΐε 5141} ἔγεπηθ ]α. ὦ 
ΠΕ η 516 Ἰοοκείῃ προη τῃςα. ᾽ 

Τῆς δύοπαηρεὶ οεὶ 5814 το Αάδπηὶ : ΤΠ ὰ5 βαιτἢ Χχ 
1ῃ8 Τογὰ : 1 αἰά ποΐ ογεαΐα {ἢν νυἱΐα ἴο σοπηπιαπὰ ἢ 
1Πες, θαΐ ἴο οϑεν ; ψὮγν ατὲ μοι οθεάϊεηξ ἴο ἐπ ν 
να Αραΐη [06] {πῈ δίσμαησεὶ Ῥαάε Αἀδπὶ ᾽ 
βεραζγαῖς {πΠ6 σδίε]α δηά 411] κιπάβ οἵ γνίησ δηὰ ἢ 
ογθερίησ {πίηρϑ δηα δηϊπΊα]5, θοῖἢ νυν] δηα ἴαπΊε ; 
8Δη4 ἴο οσἷνε πΠαπΊ65 ἴο 4}} ῃπίηρβ. ὙΤἤεη ἱπαςεά 3 
ἢξ ἴοοῖκ {πε οχβῆ ἂδπᾶ Ῥεραη ἴο ρἱουρῇ. 

51ἀν. 



ΨΊΤΑ ΑΡΑΕ ΕΤ ΕΨΑΕ. 
Απάᾶ Ἐνε 5εΪ4 ἴο Αάδπι: “ΝΥ μαΐ 15 ρεηϊΐεποε Ὁ 

ΤΕΙ] πιε, νῃαΐς ϑοιΐ οἵ ρεηϊΐεησε δηλ 1 ἴο 4οϑ 
1.εἴ τι ποΐ ρυΐ ἴοο σγεαΐ ἃ ἰδθοιγ οὔ οἰγϑβεῖνεϑ, 
νος ἢ ννα σαηποΐῖ επάιπιγε, 50 {παῖ (ῃς Τογά ψν1]] 

τς 4 ποῖ ΠαλΙΚΕἝη ἴο Οὐ ΡγαγοΥβ : δπα νν}}} ἔπγη ἀναγ 
ΗΙ5 σουπίεπαησε {γΓΟΠῚ τ15, θθοδαιιθε ννα πᾶνε ποῖ 

3 {1Π]1|εα ννμαΐ ννε ργοπηῖϑεά. Μύυ Ἰογά, ονν πιιοῇ 
; Ρεηϊζεηος Παϑὲ ἴποι ἐπουρῃς (ἴο 40) ἴογ 1 πᾶνε 

Ῥτοισπξ ἰγοι]ε ἀπ δησιίϑῃ προη {πες }᾽ 

᾿. 

Απά Αἀδηι 5α1α ἴο ἕνε: “Ἴποιΐ σαηϑβὲ ποΐ ὁ 
80 ΠΊΠΟΝ 45 1, δι ἄο οἱν 50 πηι ῇ 45 ἴποι παϑί 
βίγε στῇ ἴογ. ΤῸγ  νν1}}] Θρε πα ἰογίν ἀαν8 ἰαϑιίηρ, 
Ῥυΐ ἐο ποι αὐῖϑε ἀηα σὸ ἴο {Π6 τίνει Τίρτβ ἀπά 

᾿ 1Π|Ὶ ὉΡ ἃ βίοπε δηά βίαπα οἡ 1ξ τη τς νναΐεσ ΠΡ ἴο 
ΠῚ ὧν πεοῖς ἴῃ {πε ἄεερ οἵ {πε τίνεσ. Απα ἰεξ πὸ 

ΒΡΘΘΟἢ Ρῥγοςδεα οὐ οὗ [γ᾽ πιουίῃ, δίποα ννε δία 
ἀηννοσὮν ἰο δάάγεββ {ΠπΠῸ Τιογά, ἴογ οὐγ ᾿Ρ5. δῖα 
ὉΠΟΙΘΔη ἰγοπὶ ἴπΠ6 ππ]ανν ἢ} ἀηα ἰογθι ἀἄξη ἔτεα. 

2 Απά 6ο μοι βίαπα ἴῃ {πε νναΐεσ οὐ ἐπε τίνεγ 
τιϊγίγτδενεη ἄανϑ. Βυΐ 1 ψ1] ϑρεπα ἰογίν ἀδν8 
ἴῃ. ἴπ6 νναΐεγῦ οἵ Τ᾿ ογάδῃ, ρεύομαποα ἐπα Τοσὰ αοά 
Ψν1}] ἕαϊκε ριἐν ἀροη τι5.᾿᾽ : 

1 Απάᾶ Βῖνε νδὶἸκεά ἰο ἰῃς τίνεγ Τίρτβ δηὰ ἐ14 
᾿ς 2 85 Δάδτῃ ἢδ6 το]4 πεῖ. 1ιΠ|καννῖ56, Α δπὶ νναὶκεά 

ἴο {πε τίνεγ ογάδη δηὰ βἰοοά οὔ ἃ βἴΐοπε ΠΡ ἴο 
ἢ5 ΠΕΟΚ ἴῃ νναΐευ. 

Απά Αἀδπὴ 564: “1 11] πες, νναΐεν οἵ Τογάδηῃ, 
σσίανε νν] 1 της, απ ἀϑϑαγη]6 ἴο πΊ6 81] ϑυν πη πη ηρ᾽ 
(εγεαίι γε 5), νυ ἢ ἀγα ἴῃ ἴπες, απ ἰεξ {Ππεπὶ διτΓ- 

2 τοι Π4 ΠΠ6 Δπη4 πηοῦγη ἴῃ σοιραην ἢ πιθ. Νοῖ 
ἴον {ΠπεπΊβεϊνεβ ἰεῖ ἐμεπὶ ἰαπιεπί, θαΐ ἴογ πηα ; ἴογ 
1 15 ποῖ ἴμεν ἐπαξ πᾶνε ϑἰπηςα, θὲ 1. 

5. ἘἙογίν ἢ, 411 Πἱνίηρ τίη σαπια απ ϑδυτγ- 
τουη 64 Πίπι, δη6, ἔγοση {παΐ ποι, {πὸ νναΐεσ οὗ 
]ογάδη βἴοοά (5.11) δῃηα 115 σιγγεπέ ννὰ5 βίαγε. 

π τ 

᾿ 

ΨΙΠ.1 

Ϊ 

Υἱ. 1. 45 ποι παβί βίγεηρτῃ ἴογ. 
τη] αννία] απὰ ἔογρι ἄρῃ. 

ΡΕηϊΐθηςΕ, [ΟΥ̓ ννῈ εχρεοῖ δποῖΠμου τῖνου οὗ Ραγδάϊβθ. 

1815 Ἰαϑίεα εἰσ ῃίεβεη ἀδγυϑ5. 

χχχίν. 3. Βιιί Αἄδπι, ἄς. Α ρίοβϑϑβ νι ῖη ἃ Ρ]055. 
Χχχν. 3. ἔογίν-οιιγσ. Ἐνε 5ίσοηΡοῚ ΠΕΓα. 
Χχχνΐ. 3. 411... 5Πδ ΓΕ - σεαηααίζ26715, 

ΝΠ]. 3. βέοοα 5111. 1 σδοζεγιόιί 61 ἀφιέα γι071 αρϑγιζθ5 (147. 5127. ΜΕΥΕΥ Βῖνε5 ΘΙ ΠΡΊΌΪΑΓΙ 85 ἴαχί. 

χχχ !τ-χχχν. Ἠεγειῖςαὶ ἱπιεγροϊδείοη ὉῪ Βοροπμλ]ίαη ἀπ4}15ὲ (74 ρ]έ). : ἴδ 
βεραγάϊθα ἔτοπι ὑπῈὸ βατίῃ. ΕῸΓ 1Π15 ΨΒΟΪῈ βεβοιίοη οἵ. Ραμα ρῆγαβα “ Ῥοπα βεγνδῃῖβ οἴ 51η᾽. 

Μ955. οἵ “ Βο]δγηιβ᾽ δηὰ Ῥο]βῃ δηά Βομεπιίδῃ Αάδτὴ ἴα]65. 

ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ5 ΟΕ ΑΠΑΜ ΑΝΌ ΕΝΕ 

ΘΙΑΨΝΟΝΙΟ ΨΙΊΤΑ ΑΡΑΕ ΕΤ ΕΥΔΕ. 

ΎΤΠΕεη 1Π6 ἀεν}] ἀρργοδομεα δπα βἰοοά Ῥείοσγε χχχίϊ. α 
τῆς οχεη, δηα πἰπάεγεα Αἀδπι ἰπ ἘΠ|ΠῚΠΡ ἐπ ἢεΙά 
Δηα 5αἰά ἴο Αάδπι: “ Μίηθα δαἵε ἐῃς {πίπρϑ οἵ 2 
εατίῃ, {πῸ [Πηρ5 οἵ Ηδανεη δε αοα 5; δεῖ 1 
του νν] ὈῈ πλΐπθ, ποι [4] ἰΙαβθόισ οὐ {πε 
Εαγίῃ ; αΐ 1Γ ἴποὰ νν]ὲ ΡῈ (οὐ 5, (ρίδαυ) σο 
Αναν ἴο Ραΐδαϊβαε΄ Ααἀδπὶ 5αἰά : “Τῆς {ῃίηρϑ 3 
οἵ Η ανεη δι 1Πε6 1, οὐ 5, αηά {πε {Πίηρϑ οὗ εαγίῃ 
δηα Ῥαγααῖϑθε απα {πεῸ ννῃοὶα {]ηΐνεσγβα. 

ἼΠΕ ἄεν!] ϑδαἰα: “1 ἐο ποῖ ϑδυῆδγ ἐῆεα ἴο {11} χχχίν. σα 
1πε Πεϊά, εχεοερὲ μοι ννυεῖας {πῈὶ Ῥοπα {παΐ που 
ΔΙΊ πηῖηα. Ααδπὶ τερ]εα : “ΔΝ Βοβοανοῦ 15 ἰογά οἵ 2 
1{π6Ὸ δαγίῃ, ἴο {Π6 ϑδαπης (ο 1 (Ῥεϊοηρ) δηὰ τὴν 
ομΠάτεπ. ὙΤἤδη {πε ἐν] ννὰ5 ονεγοοπηα ψΠῈἢ 
ον. (Βευῖ Αἀδπὶ ννὰβ5 ποῖ ἱρῃπογαηξ ῃδξ {πΠῸ 1 οτά 3 
νοι ἀεβθοαπα οὐ δαί δηά {τε ἐπε ἄδν!] 
πηα εν ἴοοϊ.) Τῆς εν! 5αϊα : "τα τῆς ἢν 4 
Ῥοπά. Απάᾶ Αάδηι ντοίε : “ Πο 15 Ἰογὰά οἵ {πο 
εχ, ἴο {Π6 βαῖηα 4ο 1 Ῥεϊοηρ δηά πὴν οὨΠ]γθη. 

Ἐνα 814 ἴο Αάδβπι, " ἰβε ὑρ, πιν Ἰογα, ἰεΐ τι5 Χχχν. ἢ 
ΡΓΔΥ ἴο ἀοά ἴη {Π|5 σαιιϑδε {παὶ Ηδ εῖ τι5 ἔίγεε 
ἔγοπῇ {παΐ ἀεν!], ἴογ ποι αγί ἴπ {Π|5 ϑίγαϊ οα ΠΥ 
δοσοπῃηί. 

Βυΐ Αἀδπὶ 5414 : “ἔνε, βίηςε ποι τερεηΐεϑβί οἵ 2 
τῆν πιϊϑάεες, τὴν πεατγί νν}}} μεαγκεη ἴο {Π66, ἴοΥ 
1πεῸ Τιοτά ογεαϊεα ἴπεε ουἱξ οἵ τὴν τὶρ5. [εἴ τ15 
[αϑὶ ἰογίν ἄδνϑ ρείομπαηος {πε Τιογὰ νν1}} Πᾶνα 
Ρἰτγ οα τι5 ἀπ ψΨ1} ἰεᾶνε τ1ι5 ππαεγϑιαπαάϊηρ δηά 
11|{π.ῦϑῷεύΓ|ν, ἰογ τὴν ρατζί, βαϊα : “1)Ὸ μου, (πιγ) ἰοτά, 3 
[ϑὲ [ογίν ἄαυϑ, Ὀπὲ 1 νν}}} [αϑὲ ἔογίγ-ἰουγ. 

Απά Αάδεπὶ βαἰά ἴο πὲ: “"Ηαδβίε ἔπεὰὲ ἴο {8 Χχχνὶ. α 
γίνε, πατηεα ΤΙρτίβ, ἀπά ἴακε ἃ σγεαΐ βίοῃβ δηά 
Ρΐαςα ἴ πηάεγ τὰν ἔεξεῖ, ἀπά επίεγ ἰηΐο {Π6 βίγεαπΊ 

δηά οἱοίμε {γϑεῖ τ] ἢ νναΐεσ, ἃ5. ἢ ἃ οἰ οαΐς, 

ὉΡ ἴο ἴπ6 πεοῖ, ἀπά ρίαν ἴο ἀοά ἰπ τῆν Ποατί 

ἀπ ἰεΐ πὸ ννογά ριοσεεά οαξ οὗ ἐν πιουῖῃ. Απά 2 

“1 βαἱά : “Ο (πιν) ἰοτά, νὰ τὴν μοΪ]ςῈ πβαγί ΜΠ] 

1 (411 προ αοάν Απᾶ Αἀδπὶ ϑ5α14 ἴο π|Ὲ: 3 

“ἼΤΑΚΕ στγεαΐ σατα οἵ {ἤγ561. Ἐχοερί ἴποι βεαβί 

τπ6 δηὰ 81] τὴν ἰοίκεπβ, ἀεραγί ποῖ ουΐξ οἵ [πε 

νναΐοι, Πού ἐγιϑὲ ἰπ ἰῃ6 ψογάϑ, ῃϊοἢ τα βαϊα ἴο 

πεα, ἰοσὲ ἔπου [4}1 ἀραΐπ ἰηῖο {πῸ 5δπαγα.᾿ ᾿Δπάᾶ 4 

Αάἴαπιὶ οαπιεὲ ἴο Τογάδη απ πε επίεγεα ἱπίο {πε 

ναῖε ἀπά πε ρ᾽πησεα ΠἰπΊ5ε Γ δἰτορείμεγ ἰπΐο πα 

βοοά, Ἔνεη ([0) {π6 Παΐγβ οἵ Πί5. ποαά, νης Πα 

τηδάς βιρρι!ςαἰίοη ἴο οά ἀπὰ 5εηΐ (10) ΡΓΆγΕΓΚ 

το Ηίπιὶ. 

Ι εὐ ξαἰυογίς: 11 σοα ταἴτνεγϊδ. 

; Ι εογιγαίζοίζ: 11111 Ζἰ εΐέο 9έ φογιέγαὐείο. ᾿ ἩΓ ΝΣ ἐν σεῦ 

2. ]ογτάαπ. Ῥτορδῦϊν σμπαησθα γ ΟἩτίϑιϊδη βαἀϊτου ἔγτοτα " Οἰμοπ᾿, γΠαγα [6νν5, 6. δ. Ριγκε ΕἸ16Ζϑύ, ρίαςε ΔΙᾺ 5 
(οΥ. Αγ. ἡ) εϊέο. 

Καϊοῃδ᾽ 5 ἰθχί ϑαγϑ8 

Ρᾳγαάᾶῖβε᾽ μοῖε ἰ5 1π6 ᾿δανεγιῖν ομα, ν᾽ εἰν 
[τ οσσυγ5 ἴῃ 81} 51αν. 

[πη 1 αἰΐπ ΨΊΣ. νὶ, 1 Ππα5 “ταϊτγίγ-ϑανθη γ, ΠΠ| “τἈἰτίγ᾿ ἄγ. 
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ἘΠΕ ΒΘΘΟΚΒΘΣ 

ΨΊΤΑ ΔΡΑΕ ΕΤ ΕΝΔΑΕ. 

Απά εἰρμίθεη ἄανβ ραβϑβά νυ; ἴηςη ϑαΐδη 
ννὰ58 ψυτοίῃ δηὰα ἰταηϑίογπ)θα Ὠἰτβοῖ ᾿πίο {πὰ 
ὈτρΠ655 οἵ δῆρεὶβ, αηα ννεπξ αννᾶὰν ἴο {πε τίνεῦ 

52 ΤΙρστίβ το ἔνε, αἀπὰ ἰοιππα Ποῦ ννεερίηρ, αηὰ (ῃς 
(δν1] ΠΙΠγ561{ ργείεπαβα ἴο στίανα νυ ἢ Πεγ, δηά 
ἢθ Ῥερᾷη ἴο ννεερ δπά αἰ ἴο Ποῦ: “Οοπια ουΐ 
οἵ {Π6 τῖνεγ δπα ἰαπιθης πὸ πΊοῖθ. (δαβε ΠΟΥ 
[ΓΟ ΠῚ βούγονν 8Π4 πιοᾶη8. ΝΥ αγί {ποι δηχίοιιβ 

3 πὰ τῆν Πυβραπα Αὐδπῦ Τῆς Τιογὰ ἀοά Παίῃ 
Πεαγά γόουγ σγοδπίηρ δη6] δίῃ δοοερίθα νουγ 
ΡΕηϊΐθηςθ, αηα 411} ννγὰ δῆρεὶβ ἤανε εηϊγεαϊεα οἡ 
γουΓ ΘΠ], απα πηδάς βιρρ]ςαίίοη ἴο ἐπα 1 οτγά ; 

4 ὯΔηα ἢξε Παίῃ βεπί πὲ ἴο Ὀγίηρ γοι ουξ οἵ {6 
νναΐεν δηά ρῖνε γοῖ ἴῃς ποιγϑῃπιεηΐ νν Ὡς ἢ νοι 
Παά ἴῃ Ραγδάϊβε, ἀπ ἴογ ψνῃΟἢ γοῖ ἀγα ογυίηρ 

5οιῖ. Νον σοπα οὐ οἵ {πΠ6 νναΐεσ δῃά 1 ν]]}]} 
οσοπάποϊ γοῦ ἴο {πε ρίαος είτε γουῦ νἱςέι4] Πα ῖἢ 
Ὀεεη πιδάς τεαάν. 

Βυῖ Ενε Πεαγά δηᾶ Ρεϊ]ϊενεά δηα ψεηΐ ουἱ οὗ 
Π6 νναΐεγ οὔ {πε γίνεγ, δῃηα πεῖ ἤθϑῇ νναβ(γεπη ] πρὶ) 

2 {κ᾿ σύαβϑβ, ἔγοπιὶ πε Ὁἢ1]}} οἵ {πεῈὸὶ ναῖθσ. Απά 
θη 516 πα σοης ουΐ, 5ῃ6 [61] οἡ {πς βαγίῃ δπά 
τῆς ἄδν}} γαϊβε δῦ ὉΡ δηά ἰϑὰ πεῖ ἴο Αάδπι. 

3 Βυῖ νῆεη Αὐδπὶ βά βεϑῆ Ποῖ δηὰ {πε ἄδν!] τ ἢ 
ἤει, μα ννερέ δηή οὐ θα αἱοιιά δηά ϑαϊά : “Ὁ ἕνοε, 
Ἐνε, ψνἤεγα ἰ5 1πῸ6 ἰαθοιῦ οὗ ἐν ρεπίϊεηςε Ὁ 

4ονν Παβὶ ἔποιι θεεη αραΐῃ δηβηδγεά ΓΚ οὐγ 
δανεῖβϑαιν, ὈὉῪ ψῆοβε πιεδὴῆθ νὰ πᾶνε Ἀεεῃ 
εϑίγδηρεα ἤοπῚ οἷἵἦ δροάς ἴῃ ραΐαάϊβε απά 
ϑρ  Γτα4] Ἰον δ᾽ 

Απὰ νῆεη 586 πεαγά ἰῃϊ5, Ενε υπάεγϑίοοά {παῖ 
(1 ννα5) τῃς ἀδνὶ] (νν Βο) μαά ρειβιιαάεά μεσ ἴο ρὸ 
ουξ οἵ {Π6 τίνογ; δηά 516 [61] οἡ πεῖ ίαςε οἡ {πε 
Εδγίῃ δηα Πα βϑοῦον δηΠ ργοδηΐϊηρ πα ναι] ηρ 

2 νγὰβ Τεἀοι ]εα. Απᾶ 516 οτεὰ ουξ!Ὃ δηά αϊά: 
“νος υπίο ἔπεα, ἐποὰ ἄεν!. Μὴν ἀοβὲ ποι 
διζαοΚ τι ἴογ ΠῸ οδιιδαρΡ ὕΝηαί Ππαβὲ ποῖ ἴο ἐο 
ΜΠ π5Ὁ Μηδ Πᾶνα νὰ ἄοπε ἴο ἔπεα} [ογ ἴδοι 
ΡῬυγβδβί τ1ι5 ἢ οἵα} Οἵ ψὴν ἀοίῃ ἐτν πηδ]ῖος 

3 5581] ι5ῷϑ: Ηδνε ννγα ἴδίζκεπ ἀννὰν ἴῃν ροῦν δηὰ 
σϑιΒΕα {περ ἴο ΡῈ ψίϊποιξς ποπουγ ΝῺ ἀοϑί 
ποι ΠΑΓΓΥ τι5, ἴῃοιι Ἐπεπην (α πα ρείβεοιΐε 5) ἴο 
ἴῃς ἀδδίῃ ἴῃ νυ ]οκεάπεββ αη εηνυ Ῥ᾽ 

ἴχ. 01 

Σιν 

ἘΠ 

ἾΧ. 1. νγαὰβ ψνγοίῃ. 1Π|»». 
4. ογγίηῃρ οὐδ. 1111 2ιῥαγιρη: 1 2]αγιχδίΐς. 
ΧΙ. 2. ΜΠ οτγαῖξ -- ἀοίοσο Ἐς ἢ5, Μεγοσ, Καίοπα : οἵμοῖβ Ἅοίο)ε. 

ΧΧΧΝΙ. 1. 8 Ψ}8]]. 

ΧΧχν. 

χὶ. 1. Αἄδπὶ ογὶεᾶ ουΐ, ἄς. ΟἿΪ]Κ Ποῖα. 
ἀ6] δ γαίεὶν σοπηρεὶβ ϑαΐδῃ ἴο σοπηα ἰογνγασγα νυ] ΗΪ5 ἴ8]6. 

ἘδῪ ρυξαΐεγ πᾶ οοηοῖβε [δίῃ δοσουηί. ( , 
ὑνῖςε---ἰῆς ἢγϑί {ἰπὴ6 85 Αἄδιη. ΤῊ “τοΚεηβ᾽ οὔ χχχνὶ. 3 ᾶτῈ Ἔβχρ᾽ αἰπβά {Πεγα. ; Ἢ Ϊ 

ΧΧΧΙΧ. 1. ΘηΒυν γε ποίῃίηρ. Ηδτα οηἱγ, Ενε 5 ποῖ ἀδοεῖνεά. (οηίγαβε “ (οηῆϊοις᾽ οἵ Αἀδπὶ δηὰ Ενο, 1. Χχχ- ᾿ 

1ιη Ψιῖα χὶ ρϑύμαρβ ἰπβοτίβα ἴὸ ᾿ἰηὶς οἢ βδίογυ ἴῃ χν -Χχῆ!.  Ἐνα 

ΑΠΑΜ ἈΝῸ ἘΝΕ 

ΘΙΑΑΝΟΝΙΟ ΝΊΤΑ ΔΑΔΡΑΕ ΕΤ ΕΨΝΑΕ. 

Απά {Πδύε, ἴπῈ δηρεὶβ σαπλα ἰορεῖμοι δηα 8]] 
1ἰνίπηρ᾽ ογθαΐιγαβ, νυν] πα ἕαπηθ, αηα 411 Ὀἰγάς ἐπαΐ 
ἤν, (4π4) {πεν βυγγουπάθαά Αἀαπὶ, {κ᾿ ἃ ννδ]], 
ΡΓαγηρσ ἴο οὐ ἴογ Αάδη]. 

ΤῊς ἄεν!] οαπλε ἴο πΊ6, ννεασίηρ {ΠῸ [οὐ ΠῚ δηά 
Ὀγρ πέϑβ οἵ ἀπ δηρεῖ, ἀπά βῃεάαίπρ᾽ Βὶρ ἔεαῖ- 
ἄτορϑ, (απ 4) βαϊὰὶ ἴο π)ε : “οπηα οι οἵ ἔπε νναΐθι,. 
Ενς, οὐ Παίῃ πεαγὰ ἴῃν ρύανεῖβ δπὰ (Πεαγά) τ5΄ 
Δῆρ6 15. (ἀοα Παίῃ {]Π|16ἀ της ργαγεῖβ οὗ {πόδε 
ΨΠο ἱπίθγοεάςα οἡ {ἢν Ρεμαὶϊ[. (οὐ Παίῃ ϑεπέ πιε 
ἴο {Πεα, {πα ἴποιῖι πηαγϑί οοπῆε οἷ οὗ {ΠῸ νναΐοσ. 

ΧΧΧΥ 

ΧΧΧΥ, 

Βυΐξ 1 (Ενε) ρειςείνεά {παΐξ πε ννὰβ {π6ὸ ἄδνὶ] χαχὶ 
Δη4 δηϑινεγεά ἢπὶ ποίῃίησ. Βυὲ Αάδπηὶ (6) Πα 
τεαγη θα ἔγοπι [ογάδη, 5δανν {π6 ἄν} } 5 ἐοοΐργίπίϑ, 
Δη4 [ξδαγθα ᾿εϑὲ ρειίοῆδηος ἢς Πα ἐδοείνοα της ; 
θυΐ θη ἢε Πα γεπηδυκεα πης βίαπάϊηρ ἴῃ {Πα 
νναΐεγ ἢ6 ννὰ5 ονεύςσοπια νν] ἢ ον (αΠπ4) ἢς ἴοοϊς ; 
Π16 δηᾷ ἰδ τὴηξε οι οἵ {ῃς νναΐευ. 

ΤΠΘη Αἀδπὶ οτεα ουξ ψ ἢ ἃ ἰοπα νοῖςε : “Βε χὶ, 
51εηΐ, ἔνε, ἴοι δἰγθαάν 5 ΠΊΥ βρίγιξ βἰγαϊςεηδα 
ἴῃ τὴν Ὀοάν; διῖβϑε, βῸ ἰογίῃ, υἱέεσγ ργαγείβ ἴο 
(σά, {11 «ΕΠ ’νεγ τα Ρ πν βρί τι ἰο αοά 

(Ραββαρε [ο]]ονν5 εχαςίν ραγΆ}16] ἕο ΑΡοσδ νυ ρϑί5 
Μοϑῖ5 χχχίϊ. 564., θαΐ ἴῃ Δ γενίαϊεα ἰογπλ.) 

σῇ. Ἐοπι. νι], 22. ἴῃ Ἐφορηβίοη ᾿1. ϑαΐδη ρρεδῦβ 



ΠΠΠπ ΡΘΘΚΘ ΘΕ ΑἸΘΒΑΜ  ἌΝΒΈΕΝΕ 

ΨΙΤΑ ΑΡΔΑΕ ΕΤ ΕΝΑΕ. 

Ι {11ὸ 71 αἱῤ οΓ τῴς 7)ουϊί, χὶϊ--ν]!. 
ὶ 

ΧΙ τ ἡ Απά ψΜΙΠ ἃ Πεανν 5ἰρἢ, [Πε ἄδν!! βρακε: “Ὁ Αἀδπιλ! 411} τὴν ΠοϑΕ ἐν, εανν, πα βούγον ἴ5 ἴου 
τῃεε, βίπος ἴἰ 15 ίογ {πε πὲ 1 ἤανε Ὀεβῆ Ἐχρε] δα ἔγοπι τὴν σίογν, ννῃϊο ἢ 1 Ροββαϑϑεά ἴῃ {πὸ ἤθανθηϑ 

2 ἴῃ ἴδε πηϊάϑὲ οἵ {πεῸ δῆρεὶβ δηα ἰοῦ {πεε ννὰ8 1 οαϑβὲ οιξ ἴῃ {πε δαυί ἡ, Ααδπὶ απϑννεγθά, “ΝΠμαΐ ἀοϑῖ 
3 1ῃοῖι 161] πε ῬΡ Παΐ πᾶνε 1 ἄοπα ἴο ἔπεα οὐ ννῆδί 15 πῖν ἴαυ]ς ἀραϊηβὲ ἔπεα Ὁ ϑεείηρ (ἢδί ἔποὰ Παϑί 
τεςεϊνεα ἢο ΠδΓΠῚ οὐ 1Π} υζΓν ἔΓΟΠῚ 15, ννν ἀοϑβί ἴποι ρυγϑαα τι5 δ᾽ 

αἰ 1 Πα ἅδν]] τερ]εά, “ Αάδη), ναὶ ἀοβί (Ποῖ [611] τηε ῦ [{ 15 [ογ ἰῃγν βϑαϊκε {πὲ 1 πᾶνε θεεη διυιεά 
2 ἴτοτῃ {παΐ ρίαςαε. Δνῇεη ποῖ νναϑί (οὐπγεά, 1 ννὰ5 Ὠυγὶεαά οὐκ οἵ ἴῃς ργεβεηςε οἵ ἀοά δπηά Ῥδηϊβῃεά 
ἔτοπι ἴῃς σοπηρϑην οὗ ἴπΠ6 δῆρεϊβ. δύπεη (οὐ ὈΪεν ἱπίο ἴπεε {πῸ Ὀγεαίῃ οἵ 1Π{ἰ ἀπᾶ τῆν ίαςθ δηά 
1|Κεη 655 ννὰ5 πΊ846 ἴῃ {Π6 ἱπιᾶσὲ οἵ οὐ, ΜίΙοΠδΕΙὶ 4150 Ὀγουρσῃϊ ἴΠπεα ἀπά πιδας (115) ννουβῃ! ρ {Πεε ἴῃ ἘΠ 6 
βίρῃίΐ οἵ ἀοά ; Ὧἀπά ἀοά [δε Τιοτὰ βρακε: Ηεξια ἰ5 Αὐδπ). 1 πᾶνε πηδάς ἔπαθε πη οὐγ ᾿πλᾶσὲ δηά 
ΠΕ η655.᾿ 

χὶν, τ Απᾶ Μίοπβεὶ νεπί οἷ δηα ς4116 64] 411 {ΠῈ δηῆρσεὶβ βαγνίησ: 
“ἉοΥσρ {Ππ6 ἱπιαρσε οἵ ἀοά 45 ἴῃε [ογτὰ (οὐ Παίῃ σοπιπιαηάςά. ᾿ 

2 Απά Μίςοβδεὶ Πἰπ1561 ννουϑῃρρεα ἤγϑ ; [ἢεη ἢα οδ]]εα πια δηά ϑαἰὰ : “ Δ ουβῃϊρ {πε ἱπλᾶρε οἵ αοὰ 
,. 318ε Το. Απᾶ 1 δηϑνεγεα, “1 πᾶνε πο (ηεβά) ἴο ψογϑῃὶρ Αάἀδπι’ Απά 5ίπος Μίςμϑεὶ Κερί 

ὈΓΡΊΩΡ' τὴς ἴο ννουϑῃϊρ, 1 βϑαϊα ἴο Πἰπὶ, ἡ ΝῊ ν ἄοβὲ ποι ὑτρὲ τηε ῦ [1 ν1]] ποῖ ννουβῃΐρ δη ἱπίδγϊου δηά 
νουησοῦ Ὀεῖηρσ (1 Πᾶη 1). 1 πὶ 5 βεηΐοῦ ἴῃ ἔπε (τγεδίίοη, θείογε πε ννὰ5. πιδάα ννὰϑ8 Γ αἰγεδάν πηδάβ. 
Τι 15 15 ἀπὲν ἴο νγούϑῃ!ρ της. 

1,2. Δ εη [ἢς δηῆρεὶβ, ῆο ννεῦε τἱπάου πΊε, Πεαγα {ἢ15, {πεν τγείαβεα ἴο ννουβῃ!ρ πῖπι. Απά Μίςπδεὶ 
βδιίῃ, “  ούσῃΙρ {πε ἱπιαρὲ οἵ ἀοά, Ὀσὲ 1 τοι νν1] πΟΐ ννουϑῃ!Ρ Πίπι, της Τοτὰ (οά ν1}] θὲ ννγαῖῃ 

3 ΜΙ {πε6.᾿ ΑΠ4 1 5αἱά, “1 Ηε Ρὲ ννγαίῃ νι τηθ, 1 ψν1}} δεῖ τὴν βεαΐ ἀρθονε {πε ϑίαῦβ οἵ ἤδανθη δηά 
᾿ 1} 6 κα ἴῃς Ηρ αβί. 
ἼΧΝ. Απά ἀοά ίἢε 1, οτὰ ννὰ5 ννγαίῃ ψ] ἢ της δηα Ῥδηϊβῃεα πε πη ΠῚΚ ἀηρσα]5. ἔτοπὶ οὐ σ]ΟΥΥ ; ἀπ οἡ 

2 τὴν δοοοιηΐ νεῖ να Ἐχρε]]εά [τΓοπ οἷγ ΔΡοά65 ᾿πΐο {Π|5 νου] αἀηα ἢυτ]εα οὐ πε δαγίῃ. Δ μά 
3 5ίταϊσῃΐνναν νὰ ναῖε ονείσογηα νυ ἢ στίεῖ, ϑίποα ννεὲ δα Ῥεθη βρο δα οἵ 50 σγεαῖ ρίοτνυ. ῚἈπά ννε 
4 νψεε σγίενεα νἤεη ννε 5ϑὰνν πες ἴῃ δι 0 Ἰον δηὰ ἰυχυγν. Απάᾶ νι σα]α 1 οπεαίθα ἢν να δηά 
οδιιϑεα πες ἴο θὲ Ἔχρε]]εα τὨγουσῇ πεῖ (ἀοϊη65) ἰτοπὶ τὰν ἸΟῪ πὰ Ἰἰυχυγν, 5 1 πᾶνε θεεη ἀτγίνεη 

᾿. ουξ οἵ τὴν βοῦν. 
1 Δ Ώεη Αάδηι Πεαγὰ {πῸ ἄεν!] σαν {Π|5, με οτεά ουξ πα ννερὲ δηὰ βραϊκε: “Ὁ Τιογὰ τὴν ἀοά, πγ᾿ 
' {π|Ὸ 15 'π ἰῃἢν παπάϑ. Βδῃίΐβῃ {π15 Δάνειβαγν ἴδγ ἔγοπὶ πηθ, ννῆο 5εεϊκεῖ! ἴο ἀβϑίγουν ΠῚΥῪ 5018], ἀηα σῖνα 

2, 5 Τὴ6 5 σίοιν ννῃῖοἢ μα Πἰπηβε]Γ Π81]} ᾿οϑσὶ. Απά «αἱ {πμαΐ πιοπιεπί, {πε ἀθν}] ναηϊβῃθα Ὀαίογε ΠΙΠΊ. 
Βιιῖ Αἀδηι ἐπαυγεά ἴῃ ἢΐ5 ρεπδηςε, βἰδαηαίηρ ἴογ ἰογίν ἀδνϑ (οη επ4) ἴῃ 1Πε νναΐεγ οἵ ᾿ογάδῃ. 

Ι 

Ϊ 12 

δίγίλ 97) (αῖτι ατια ΑἸ δεῖ, 7)εαίλ 97, «ὁεί, δοοῖ ὁ} δείδ, χνι:--καῖν. 

Πα. Απα Κνε 5αἰά ἴο Αἀδπὶ: “Τίνα ποι, τιν Τοτά, το {πες {6 15 σταπίεά, βίπος ποὺ Παϑὲ σοπηπηϊεά 
πεῖ Π ες [Π6 ἢιβὶ ποῦ {με βεςοηά εὔγοσ. Βαυΐ 1 πᾶνς εἰτεα αηὰ θεοη ἰβδα αϑίγαν ἰοῦ 1 πανε ποΐ Κερί {πε 
ςοπηπιαηατηεηΐ οἵ οά ; ἀπά πον Ὀδηΐϑῃ πι6Ὲ ἔγοπι {πε Πρ οὗ την Π{Π{Ὸ ἀπά 1 νν1}}}] σὸ ἴο 1Π6 ϑιιηβαείίηρ, 

2 Δη4 {Π6γ6 Ψ] 1 θα, ἀπ} 1 ἀἴε’ Απάᾶ 5Ππε6 θερϑη ἴο νναὶ]]ς ἰονναγ5 {Π6 ννεϑΐθγη ραγίβ δηά ἴο πιουγῃ 
3 Δηἀ ἴο ψΕῈρ Ὀϊζτεσὶν δηὰ στοδη αἱοιά. Απά 58Π6Ὲ πιαέάς ἔπαγε ἃ θοοΐῃ, νν 116 5η5 παὰ ἴῃ πεῖ ννοπηῦ 

οἴδβρτγιηρ οἵ [γεα τηοηΐἢ5 οἹά. 

ΧΙ. 1. ΘΧΡΕΙΙΘά 1. [1Π1]- δζ αὐδογιαΐμς 5121. ΘΊΟΥΥ ΟἸΟ5ΕΙΎ ΡδγΆ} 16] το Α1 ΚΚογαῃ 5υγτὰ5 νιϊτχὶ, σοάεχ Ναζαγδειι5 67: 
“ἼΠ Πίρμεβι Κίηρϑ οἵ ᾿ἰρῃι ἀεξοϊατεὰ : “1μδὲ {πε Κίηρϑβ οἵ ἤτγε βεσνε Αἀδπῃ." Βιϊῖ οπβ, {Π6 διςῃογ οἵ 11], 414 ποῖ (Ο]]ονν 
1ῃε σοπηπηδηάς οὗ {πε 1 οτὰ δηα ννὰβ5 μυτ]εα ἴῃ οΠαἰηβ.᾽ (Οἵ. ΒΔΌΌΙ Μοβεβϑ- Ηδάδγβομδῃ: “Βα Οοά πιδάς Αάδι, Πα 
βαϊὰ ἴο [6 ΠΡ ΕΥΓ δηρεὶβ, “" Βονν γουγϑαὶναβ ἄονῃ "ἢ 

3. ἼΟ Βαγῆλ. [1111] γ1021 γ0εἼζώ5: 1111 ἀἰαηιγαΐμς: 1 παΐμδ. 11 0. 17,1114.». 

ΧΙ. 1. (ἢ, 2 Επη. χχχὶ. 3. 
χὶν. 2. αοἄ ἐπε Τνοτὰ -- [ΔΠννε ΕἸομὶπι (Ὀ ὲς ΠῚ). 
3. {Πᾶν ἢο (πε64) ἴο -- γ"ογ ἀαόεο ν 1} ἸηΠηἸνε. 
χν. 1. πε δῃρεῖβ.. . πᾶσ π16. 901]6 τείείεηςε ἴο ἄθν}]5 (1η Ρ]0γ41) ἴῃ Ν]ΐα οὐ ρος. Μοϑβ. 
3. κα πε Ηἰρῃεβίέ. Μιάγαβοῃ οῃ 158. χὶν ([.Χ Χ). Οἱ. Ῥ)δη. χὶ. 11. βίδαγβ 1111. “τγοης 1. 
ΧΝἾ]. 1. ΘΓΓΟΓ τ φγαεναγίεαξῖο. 

Ι 2. ννεβίδγῃ ρεασγίβ -- Αρος. Μοϑβ. ἰ. 1. ᾿ 
3. οἴἴξβρτγίηρ. 80 Μεγεῖ 1111. εν ϑἢ απ -αβοείὶς ρίεςθ. (οπίγαβι " (οπῆϊοι ̓  δηὰ Μαργαγ “ια Αάδε᾿, ποτα 

ΠΥ τα πιδίῃ ἀρατί οπα μυιπάγεά γεατβ Πα ΔΓΕ ΟὨΪΥ πιαιτ δα αἱ (οά᾽5 Ἔχρῦεβ8 σοπηπιαμά. (, ΝΌΔἢ ἴῃ Ατη,. “ ο5ρεὶ οὗ 
ϑείῃ ᾿ (Ρσευβοῃθη᾿β {γδ 5] 110). ᾿ 

ΓΠγεα πηοηΐῃβ οἱ. 80 111 43 ; 11.3.9. 1117 Ὁ “(αἰη᾿᾽. 
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ΤῊΗΕ ΒΟΘΟΚΒ ΘΟΕ ΑΒΘΑΝΜ ΑΝ ἘΝΕ 

χίχ α΄ Δπάᾶ νδη {πὸ {ἰπὶ6 οἱ Ποῦ θεαγίησ ρΡργοδοῃεα, 5η6 θεραη ἴο θὲ ἐϊϑίγεβθε νν ἢ ραίηϑ, ἀπά 56 
2 οὔ α αἱοι το {πῃ 1 οτὰ πα ϑαϊὰ : " ΡΙΓν πιε, Ο 1ιογά, αϑϑίϑέ πε. Απὰα 5816 νναβ8 ποΐ πεαγά δηά {πε 
3 τηοτγον οὗ (οὐ αἸα ποῖ εποίγοϊς μεσ. Απᾶ 916 βαϊ4 ἴο Πείβειῇ: “ἢ Ο 5141] [6}1 τὴν ἰογάὰ Αάδπιῦ 

Ι ᾿πιρίογα νοι, γα ᾿ππλϊ Παγ65. οὐ ἤθάνεη, ννηδΐ {ἰπ|6 γε γείπγη ἴο {ΠῸ δαϑί, θεδῦ ἃ τηδϑβᾶσα ἴο ΠΥ 
Ιοτά Αἀαχγη. 

Βεΐ ἴῃ {παΐ Πουγ, Α ἀπ βαϊὰ : "Τα σοπτρ]αϊπὶ οἵ ἔνε ἢαΐῇ σοπΊα ἴο πΊ6. 
παῖ {πὸ βεγρεπῖ [ουρῃς νυ Ποτγ. 

2 Απάμε νεπῖ δηα ἰοιιηά Ποῦ ἴῃ σύεαΐ αἰϑίγεββι Απά Ενβα ϑαἱά : “ Εσγοπὶ {Π6 πηοπηεπί 1 ϑἂνν ἰδες, 
ΤΥ Ἰοτά, πὴν ριείς Ια θη δοιὰ] ννὰθ γείγεϑῃεα, Απᾶ πον επίγεαϊ {Π6 Τογὰ οὐ οἡ πὶν ὈεἢαΑ] το 

3 Πραγκθῆ ππηΐο πες Πα Ἰοοῖκς ἸροΟη πΠΊ6 δηά ἔγεε της ἔγοπ ΠῇΥ ἀνία! ραΐηβ. Απᾶ Αἄδπηι επίγεαϊεά 
1πὸ Τιογὰ ἴοῦ Ἐνε. 

Χχ 1 ΑΠπα ΡεμΠοϊά, ἴπεϑῖα σαπλε ἔννεῖνα δηραὶα ἀπΠα ἔἴννο " νίγίπε5᾽, βιαπάϊηρσ οἡ {Π6 τσῃξ δηα οἡ {πῸ ἰοίς 
2 οἵ ἔνε; «πα ΜΙίομδοὶ ννὰβ βἰαμαϊηρ οἡ πὸ τίρῃξ ; δπά Πα βίγοκεά ποὺ οἡ {πε ἴαος ἃ5 ἴδ α5 ἴο 
{Π6 ῬὈγεαϑὶ δηα ϑαἱά ἴο ἔνε: " ΒΙεββδεά αγί ἵππου, Ενε, ἔογ Αὐδηλβ 5δ8Κ6ε. δϑίπος ἢίβ ργαγεῖβ ἀπά 
ἰπἰαγοθϑϑίοηβ αύθ σύθαΐῖ, 1 βανε θβεῆ βεπηΐ ἰπαΐ ποῖ πιαγϑί τεσείνε οἷν περ. Εἶδα θρΡ πον, δπά 

3 Ῥίεραγε ἴπεε ἴο θεαύ. Απᾶ 85Π6 Ῥοΐξ ἃ 50η δπα ἢξ νγὰβ ϑῃϊηίησ; δηά δ οὔσθ {πῸ θᾶθε τοβϑα ΠΡ 
ΔΠα τὰ δηα οί ἃ Ὀ͵δάς οἵ σίαβϑ ἴῃ 5 παπάϑβ, ἀπά ρσαὰνε ἰξ ἴο 5 πιοΐμει, απ ἢθ ΠπαπΊῈ νγᾶϑ 
οΔ]]εἀ (δίῃ. 

ἘΠῚ Ῥεοίοπαποθ, ομσς πΊοΓα 

ΨΙΤΑ ΑΠᾺΒ ἘΤ ΕΥ͂ΔΕ. 

ΧΧΙ τ Απά Αἀδπὶ οδγτδα Βνε δπηα {πε ῬοΥ δπά ἰεὰ 
 ἴπεπὶ ίο {ἰπ6 Εαβδί. Απάτπῃε 1 ογά (οά 5εηΐ αϊνοῖβ 

ΑΡΟΟΑΙΥΡΘΙς. ΜΟΘΙ5. 

ΤῊ Ϊ5 15 πε βίογυ οἵ Αάδπὶ δηά Ενε αἴζεσγ πεν Παά 1. ᾿ 
Θοπηε οἷ οὗ Ῥαγαάϊϑβε. Απάᾶ Αἀδπὶ Κπενν ἢΐβ5 νυἱίαε 2 

βΒεεβ ὃν Μίομβεὶ {πῸὶ δύοπαηραὶ δηα σανε ἴο 
Αἄδπὴ δηα βῃπονεα ἢϊπὶ ἤον ἴο ννοῦκ απά {1}] 
16 στομπηά, {Ππαΐ ἔμεν τηϊσῃΐ Ππανα ἔπι Ὀν νν ὨΙο ἢ 
{παν δηα 411 {πεῖγ σεπεγαίίοηβ πηρῃξ ᾿νε. 

32 ἘοΥΐ {πεγεδίζεγ ἔνε οοηοεϊνεα δηα Ὀάᾶῖα ἃ 50ῆ, 
ν ο56 Πᾶης νγὰ5 ΑΡεὶ ; δπά (δῆ δπᾶ ΑΡεὶ ιιϑεά 
ἴο βἴαν τορείπῃει. 

4 Αῃπᾶ ἔνε 5αϊ ἴο Αάδη: “Μῦν Ἰοσά, ψῃ1|6 1 
ϑερί, 1 ϑδὰνν ἃ νἰβϑίοῃ, δ8 ἰξ σνεῦε (ἢ6 Ὀ]οοά οἵ 
Οὐ 50η ΑΡεὶ ἴῃ πε παπὰ οἵ (δίῃ, νῇο νγὰ8 
σα]ρίηρ 1 ἄοννῃ 1η Πἰ5 του. ὙΠεγεΐογε 1 μανα 
ΒΟΥΓΟνν.ἢ 

5 Αμὰ Αἀδχπ 8616, “ ΑΪδ45 1{ (βίη εν ΑΡε]. Ὑεῖ 
Ιδξ τι βδεραγαΐε {ΠεῈπὶ ἔγοιη οδοῇ οἴπεῦ πηπΐια!!ν, 

χῖχ. 2. ΔἸ ποΐ βῃηοῖγοϊα Ποσ. 
3. νεῖ {ἰπ|6... ἴο {Π6 φδαβί. 
ΧΧ. 1. [Π6 ΒΕσρϑῃίΐ. 
2. νν85 τείγεξῃαα. 
χχί. 1. νἱγίαθβ (οὐ “ρονειβ᾽ ΕἼςΠ5). 

ΡΠ ΠΟΙΡΑΙΠ 165, Ἰἤγοη 65, ρονναῖϑ᾽, ὅς. 
δηα ΜΊΟΠδΕΙ... γἰρῃξ. 11 οἷν. 850 Μουδσ. 

2. οἡ {Π6 ἴαοθ. 1 λῥιοῖϑηη 1145: 11,111 δαηι αὶ Μαεῖδ. 
3. 5ΒΠϊ1πίηρ (ἀεεϊα 5). ((. Αἀϊαρμοίοβ, Αρος. Μοβ. 1. 

ἔνε δῃὰ ννεπξ πρνναγά8 ἴο {Π6 5 η- τ ϑίησ αηα ἀροάς 
Πεγα εἰρῃίθεη γεαῦϑ 8Πη4 ἴννο πηοπίῃβ. Απα ἔνε 5 
οοποείνεα δηα Ραΐα ἔννο βοη5; Δαϊδρμῃοίοβ, ῆο 
15. σ4}1εα (ὑαίη δηα ΑἸ ]α 065 ννῃο 15 σα δα ΑΡεὶ. 

Απα δαἴζεγ [Π15, Δάδπὶ απ ἔνε νψεῦα ψ ἢ οπς ἰἰ. 
Δ ΠΟΙ οΓ δηα ννῃ1|6 {παν ννεγα ϑἰεερίηρ, ἔνε βαϊα 
ἴο Αάδπὶ ἢεῦ ἰοσγὰ : “ΜύΥ Ἰογά, Αάδπι, θεῇῃοϊά, [2 
αν 5εεῇ ἴῃ ἃ ἄγϑαῖῃ [Π15 ηἰρῃξ {πε Ὀ]οοά οἵ τὴν 
80η ΑΠΊΠΑΡ65 ννΠΟ 5 βίγιεα ΑΡεὶ θεΐηρ ροιυγοα 
ἱηπΐο πε πηουῖῃ οὗ (ἰαίπ Πἰ5 Ὀσγοίμεγ απ ἢς ννεηξ 
ου ατηκίηρ 1 νιΠουὺΐ ριν. Βαΐ με θερρεά ΠΙπῚ 
ἴο ἰεανε ἢϊπὶ ἃ [{{{|π| οὗ 11. Ὑεῖΐ μα πεαικεηεά 5 
ποῖ ἴο Πίπι, Ρυΐ συὶρεὰ ἀονῃ {πΠῸ ΠΟ]Ε ; ΠΟΥ 
ἀἴα 1 βίαν ἴῃ ἢίβ ϑίογηδοῃ, θυΐ σαπια οἷξ οὗ Πί5 

Νοῖ ἃ Ομτγιβιίίδη βεηεπηθηῖ, θαΐ [εν 15}. 
(ἢ, Τεβι. Αἄδπι, ἀββοσϊ θίηρ {πΠ6 οατ ἢ ΠΟυΓ οὗ {ΠῸ πἰρῃῖ. ; 

(ἢ. Ενε᾿ 5 ἴα]β 'π Αρος. Μοβ. χν-χχχ. ΑἾ50 αἴΐδοκ οἵ βεαβί ἴῃ 1 χχχν!, ρος. Μοϑβ. χ--ὶ. 
γεγγίρογαυϊέ Μεγου: 1 2η)γίρεγαῦτί. 

ῬτΟΌΔΡΙΥ “βυατάϊδη δηρεὶβ᾽ ((ἸΠΖὈετρ). 
ΝΑπΠΊ6 ἈρΊθα65 ἴῇ Τεβί. Αἄδῃ. 

Γῇ Αρος. Μοϑβ. νὶϊ. {πΚῈ Ῥαυ]ηα 

ΤΠ “Ιπουπ θα πλ᾿ (5εεῈ ΜΕΥΘΥ 215), {πε ΤΠ) Θυΐδομε5 Αάδπι 
Βυοἢ δηὰ 1Π1 βὰῪ ἔνε ννᾶ8 {τὶσῃίεπεα δηα νβῃθα ἴο Κι} ( αἴη. ῬεΥΠδρ5 δἰ 65 ἴο πυγίῃ {παΐ Πα ννὰ5 ϑαΐδη᾽β ἍἽῃ!]ά. 

ὈΙαᾶς οὗ ργαββ... Ὁαίη. Βείϊεγ “τεϑά." Ρ]δγ οὴ ψογά5--- εῦτανν ΠῚ (Κἀπὅῃ) δῃά “ὃ ((ἰῃ). ϑοπὶβ ἈδθΡ 5 
580 ( αἴῇ ϑενν ΑΡῈ6]ὶ νι ἃ γθθά. 

ΧΧΙ- 4. 1 ϑᾶνν. 
5. Βθβραζαί.. 

Ιῃ 51ὰν. Αἀδπὶ 5665 ἴξ θεΐογε (δϊη᾽β ὈΙσίῃ. 
. πχαΐια!]ν. ΜΙιάγαβοῃ οἡ βη. ἱν. 2, 7-10. 

ϊ. ΑἸ] Μ55. (Α ΒΟ Ὁ δπά Ασηλ.) ρῖνε ρτγεΐαοβ ἀβθϑοσι θίησ ὈοοΪς 85 ἰδυρμὲ ἰο Μόοβεβ ὈγῪ Μίομδθὶ [ῃ6 δύσπδηρεὶ. 
ΤΠ Κ6 {Π6 {116, [Π15 15 ἃ ἰαίθσ δἀαϊίοη. 
Αρος. Μο». Χὶ. 1). 

2. Κπον. 

51ν. ἀβϑβοῦῖθαβ βαθ)]θοϊίοη οὗὨ 411 δῃ1πια}]5 ἴῃ ἢγϑί σπαρίοσ (οἴ. θεαβίϑ᾽ ννογάϑβ ἴῃ 

ἔγνω (6 εη. ἵν. 1) ) Εὶ Ατηλ. : Α ΓΟ “τοοῖϊ᾿ (ἔλαβεν). 
τνεηΐ πρνναγάβ (ἀνῆλθεν) ΑΟ : Τὴ “ννεπΐ οι᾽ (ἐξηλθεν). 

3. Αἀϊαρμοίΐοβ ἢ : οἵμπεσ Μ5571. Απῃ. “"Απ]ουβ᾽ Ξξ “{{|] οὗ Ἰρῃϊ. ΟΕ. Νίτᾳ χχὶ. 3 ἐμεοίαμς. Τῆς {ταηβιαΐοσ ἴῃ ἴῃς 
Απηίο-ΝΊςεπα (τ βίίδη Πἰῦτατν, χνὶ, 1870, βισραϑίβ διαφύτωρ οἵ διαφυτευτής, “ἃ ΡΙαπίοτΙ, ἴογ Αἀϊαρῃοῖΐοβ αηὰ μηλοβότης, 
ἐᾷ ΚΕερεῖ οὗ 5ῆ66ρ  ἔογ Απλ1]Α 65. 

Ἀπ ]αΡ65 Α Ὁ : .-( Β οσοττυρί. 
1ϊ. 2. νβπί οἡ ἀγίηκίηρ Ε ; Α ( Ὁ Πδ5 δοζὶϑβί (ἔπιεν). 

Αὐτη. “ Βαγεκῃοοι᾽ ΞΖ " ννε]]-πιϊη θα ̓ ((ομγ θΘδτα). 
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ΧΕΙ 

ΧΙ, Ι 

ΠΕ ΒΘΟΚΘ ῸΕ 

ΝΙΤΑ ΑΡΔΑΕ ΕἸ ΕΥΝΔΕ. 

Δηα ἰοεῖ τ πιακε ἰοῦ δας οἱ {πεπὶ βεραΐαΐε 
ἀνε! ]]ηρ5.᾿ 

Απά {πεν πιδάς (δίη δῇ ᾿ιυβραπάπγαη, (Ὀι) 
ΑΡΕὶ {πὰν πιδάς ἃ βῃερῃεγά; ἴῃ ογάδγ {Παΐ ἴῃ 
115. ψῖϑε {παν πιρῃξ 6 ταί! }ν βεραγαῖςεά. 

2 Απά {πογεαίζοσ, (αἱη δἷενν ΑΡῸδὶ, Ρυιῖ Αὐδι ννὰ5 
{πεπ οπα πιιπαγεα δηά {Πἰγίν γεαῖβ οἷά, θυ ΑΡεὶ 
ννα5 ϑαΐη πε ἢ6 ννὰ8 οπα πυπαάγεα δηα ἱνεηΐν- 
ἴνο γεαίϑ. 

Απά {Πεγεαίϊεν. Αὐδπὶ Κηεδν ἢΪ5 ννἱΐα 
δηα Πα Ρερσαΐ ἃ 5οῆ δηὰᾷ ςἽδ]]εα ἢί5 ἢδπιε ϑείῃ. 
Απά Αάδπὶ ϑαἰὰ ἰο ἔνε, “ Βεμο]ά, 1 μανε Ὀε- 

σοίζΐεη ἃ 80η, ἰπ ρίαςε οἵ ΑΡεϊ, ννῆοτῃ (δίῃ 5]ενν. 
2 Απᾶ αἴξαγ Αὐἀδπὶ παᾶὰ ὈῬεροίζεῃ ὅϑείῃ, ἢς ᾿ϊνεά 
εἰσῃξ πυπαγεα γεαῖβ δηα Ὀεραΐ {πίγίν ϑοῆβ δηΐ 
1Πϊγίν ἀδιρῃίεογβ ; η΄ 4}1} αἰχίγ-ἤγεε. ομπ]άγεη. 
Απαὰ {πὰν ννεῖε ἱπογεαβθεα ονεῖῦ {πε ίαςε οἵ {πε 
ξαγ ἢ ἴῃ {πεῖν παίίοηβ. 

ΑΡΑ͂Μ ΑΝΌ ἘΝΕ 

ΑΡΟΟΘΑΙΎΡΘΙΒ. ΜΟΘΒΙ5. 
του. Απεὲὶ Ααδπὶ 5814," 1,6ξ 15 αὐῖϑε πα ρῸ 4 
Δηα 56ὲ6 ψνῃαΐ ἢὰ5 παρρεηεα ἴο ἢεπη. (1 ἔβα) 
Ιεθ {Π6 αδἀνείβαγυ πᾶν ὈῈ δϑϑ:]]}πρ' ἘΠατη βοπια- 
ψΠεσε. 

Απά {πεν Ῥοίἢ νεπηΐ δηά ἰουπα ΑΒΕ] πηυγάθγε πὶ, 
Ὀν {πε παπᾶ οἵ (δίῃ ἢἰβ ὑγοίῃμεσ. Απά (οά 2 
58 1Π ἴο ΜίςΠδεὶ {πε ἀγοῆδηρεὶ : “αν ἴο Δάδπι: 
“ἌἘ εναδὶ ποῖ {Π6 βεοίεί [Πδὲ ἔποιῖῖ Κηοννεϑέ ἴο ( δίῃ 
[ν 8οη, ἴογ ἢε ἴβ ἃ βοὴ οἵ ψγαίῃ. Βιαΐξ στίενε 
ποΐ, ἴογ 1 ν}}} σῖνε ἴπεα δηοίπει βοη ἴῃ ἢϊ5 βίεά ; 
ἢ 5Π4]} 5ῆονν (ἴο {Π66) 41] {Παΐ ποι 58]: ἄο. 19)0 
ποι {611 Πῖπὶ ποιῃίηρ. ὁ Τῆιυβ σ5ρακε {πε δίοῃ- 9 
ΔΏΘΕΙ ἴο Αἄδαπι. Βιυιῖξ ἢθ6 Κερί πε νογὰ ἴῃ ἢ5 
Βεδγί, απ νυν! ἢ πὶ 4150 να, ἐποιρ ἔΠαν στίενεα 
οσοποεγηΐησ ΑΒΕ] {Πεῖγ 5οη. 

Απά αἴογ {π|5, Δάδπι πον ἔνε Πὶς νυῖΐε, δηᾷ ἰν. α 
516 οοηρςεϊνεἋ δπα Ράᾶτα ϑεῖίῇ. 

Απά Ααδπη βαἰά ἴο ἔνε: “56ε! με ἴανε θὲ- 2 
σοζΐζεη ἃ ϑθοη ἰῇ ρῖαςε οἵ Αβεὶϊ, νγῃογτι (δίῃ 5]ενν, 
Ιεΐ τι5 σίνε σίογυ δπά βαογίῆοε ἴο (οά.᾽ 

Απα Αἄδπὶ Ῥεραΐ {πἰγτῖν β5οὴ8 δῃὰά {πιίτγίγν ν. α 
ἀαδιρῃίειθ δἀπὰ Αάδπηὶ ᾿νε ηἴπα πυπαάγεα δηά 
τὨϊγίγ γεαγϑ; δηά Πα [6]}] 5ἰοῖκ ἀπά ογεα νυν ἢ ἃ ἰουα 2 
νοΐςε δηα ϑαϊά, " [εξ 411 τὴν ϑοῇϑ σοπΊα ἴο πὶὲ 
1παΐ 1 τηᾶν 5ες {πεπὶ Ρείοτγε 1 αἴε.᾿ 

ΨΊΤΑ ΑΡΑΒ ΕΤ ΕΝΔΕ. 

Γδιογε ὁ “4 «ἀ7|1, Χαν--ΧΧΙΧ. 

Χν.1 Απάᾶ Αάδηι 5414 ἴο ϑείῃ, "Ηδδγ, τὴν δοη ϑείμ, {παξ 1 τῆδν τεϊδίε ἴο {πΠεῈ ψπαΐ 1 ἤεαα δηά 
2 56} αἰζε γοῦν πιοΐίπει αηὰ 1 Παά Ῥεεη' ἀτίνεη ουΐ οἵ ραγαάϊβε. Δπεῃ ννεὲ νγεγε αἵ ρίαγεζ, παῦε 
3 σαπης ἴο της Μίςμδαὶ ἔπε ἀγοῃδηρεὶ, ἃ πιθϑϑεηρεῦ οἵ αοά. Απᾶ 1 8ᾶν ἃ οπαγίοι {πκῸὸ ἴῃ νη δηά 

[15 με α]5 ψεῦε ἤεγν δηά 1 νγὰ5 σὰρξ ἀρ ἱπίο {πῈ Ραγδάϊβε οἵ τἰρῃζθοιιβηθβϑ, πα 1 ϑὰὺν [Πς 

ΧΧΙΙ. 2. ὁΠ6 Βυπᾶτγεα εαηᾶ ἐννεπίγν-ννο. (. [00. ἵν. 3 (( Παγ]65᾽5 μοΐθ); ΑΒῈὶ {Πθῖβ 15 ννεηῖΐν -ἶννο. 
χχῖν. 2. βίχίγ- γε. (Ὁ, 100. ἵν. το ((Πη]6ϑ᾽ ποίθ) : [π0. 58 γ5 "πίηε᾽; " Ὁοπῆϊοι οὗ Α. ἀδηὰ Ε..᾿ βαγ8 "ἤνε᾽; Ατη]. 

ΟΠ 5 “{Πἰτγ ἀδυρῃίετβ᾽. Ν . , 
χχν, 1. ϑ6ῖῃ. ϑοπὶα Μ955. μδνε ρτγείδςς Ἔχρ]αἰπίηρ σμοῖςα οὗ 56 ἢ. ω20..4. 8. 58γ5 ἴἴ ννὰ5 ἰο]ά ἴο αὐ 15 50η8. 
2. αἴ ργαγεσ. 0. (4. 8. 5ϑὰγ5 “Πεσα μῈ ννὰ5 βδίδῃαιηρ ἴῃ Τοτάδῃ᾽. : 
3. ἥεσγυ. (ε,. 2 Κιηρϑβ 1. 11; ΕΖεΚ. 1; Αρος. Μοϑ5. χχχίϊ. Ὦ ἌΣ. ᾿ 

Ῥαγεαάϊβε οὗ γἱρῃίζεουβηεεβ. Ηδάνθηὶν Ραγδαΐβε, ἂἃ5 ἴῃ 2 Επ. δηά 1 Επ. (χχχῖῖ. 3). ἘἸβενποῖα ἴῃ Ψ|ϊα αἰτΠ 6 Γ 
᾿ς φαζάξη οὗ Εάἄεη οἡ δαγζζ οὐ " τἱγά Ηδανεῃ ᾽ (6. 5. Αρος. Μοϑβ. χχνὶϊ, χἹ. 1), ποῖ ἴῃ ργθϑθῆςθ οἵ (σα, 85 Πετε. 

4. ϑαϊά ΠΕ: Ας -ἴο Ενο᾽. 
[εἴ τι αγίβα απᾶ ρο ( Ε: [ὴ ἰ5 θεϊίευ αταακ (ἀναστάντες), Ὀπὶ 1655 ΟΥΙΡΊΠΔ]. 
ννμδΐ μαβ παρρεπεᾶ Α Ὁ : ( "ννῃαΐ ἰ5 115 ἄγβαῖὴ δρουΐ οἵιγ βϑοηβ᾽: ΑΥὙΠΊ. ἡ ἴο 566 δροιιΐ οἵ 50η5᾽. 
ἀιϑϑαηρ. ( ρτεῆχεβ ἐλθών τὸ “ ἢα5 σοπῆβ 8Π4 15 855411Π}Ὸ’ ᾿. 

111. 2. ἀτομδηρεῖ Β ( Ε 51αν. : Α Τὴ “δηρεὶ]᾿. ᾿ 
1μ6 βεοσεῖ. Αὔπ|. σμδηρεβ ἴο “ἴπ6 βεογαῖ οἵ {Π6 νἱβϑίοῃ ᾿ (1. ε. Ν 1 χχν--Χχίχ). 
50ῃ οὗ σγαΐῃ. ἘΡῆ. 11. 3. 
πῖ5 βίεδάα (6εη. ἱν. 25). Ηδετα ποῖ ἴῃ Αθε]᾽5, θαΐ ἴῃ (αἱπ᾽β βίβαά (Καριβο ἢ). ᾿ 
411 ἐπαξ ἔμποι 5μα]ὲ ἄο. Αὐπι. αἰΐείβ ἴο “ 411 μδὲ 1 514}1 ἀο (ἴογ βαπια γβάϑοῃ οἵ. [πἰτοά. 3, 4). ΑΔ. -Ἑ “ἴο Πἰπι᾽. 

1611 μἰπὶ ποίπίηρ Α ( Αττη. ΤΊ5οἢ. 
3. αἰῖθδο ἔνε. Εἰ 53|αν. εχραπηά. : ν έ ᾿ : 
ἷν. 2. Ῥίοτν δπᾶ ξβαογίῆςε:: 504. (Ὁ τεδά “ρου υ αοὰ δηά βῖνε νογβῃὶρ᾽ : Β “βίογυ ᾿: Ε' 51αν. “ρύαῖβε δηά 

βϑοτίῆςε᾽ : ΑΥΠΊ. ἦ ρσαῖβε δηὰ σίοτγ᾽. (ἐ. " ζοῃῆϊιϊοι᾽, 1. 11- πὶ. 
ν. 1. Απᾶ Αἄδπὶ ἱνεᾶ... γεαγβ ἢ Β 51ὰν. Αστη. ΑὉ ». 
2. 510 Κ Αττῃ. : Εὶ ἃ {π||Ὸ βιοἰς᾽ : ( “ἃ στεαΐ ἀϊβεαβε᾽. 

ἀϊε ( - “ δηά πε 5εηΐ οἢ ἢϊ5 βοὴ ϑ6ῖἢ ἴο 8]] ἴο 161} {π8ηι᾽. 
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ΧΧΥῚ.. 

ΧΧΥΊΪ. 

ΧΧΝΠ. 

ΧΧΙΧ, 

ΤΗΕΞ ΒΟΘΕΒ ΟΕ ΑΘ θνε 

Τογά ϑἰζηρ ἀπα ἢΪ5 ίασς ννὰ8 Παπηϊηρσ ἔγχε {παΐ σοι] ποῖ θὲ επάιϊγοα. Απαᾶ τηδην ἰποιιβαηάς οὗ 
ἀηρ 65 νεῖ οἡ {πε τρῃΐ δηὰ τῃς εἴ οἵ {παΐ σπατγῖοί. 

ι ἌΝΏΠεξη 1 88νν [15,1 ννὰ8 σοπίουπαςεα, αηα ἰεγγοῦ βεϊζε πὴῈ δαπὰ 1 ὈῬονεά τηνεὶ ἄοννηῃ Ὀείογε 
2 (οὐ ΜΙ τὴν ίαος ἴο {πεῸ δατῖῃ. ᾿Απᾶ ἀοά αἰά ἴο πε, " Βεμο]ὰ {ποι ἀϊεβέ, σίποα μοι Παϑὲ ἐγαη5- 
ο,αϑβοα ἴΠ6 σοτηπ)αηαπγεηΐ οἵ αοά, ἔογ ἴποιι ἀϊάϑε Πϑαυίκεη γαίπεῦ ἴο {πε νοΐος οὗ τῃν υνἱΐθ, νυν ῃοπῚ 
[σαν ἱπίο ἢν ροννεγ, [πδΐ ποι πλὶσηῖϊϑθί ΠΟΙ ποῦ το {πν νν]]. Ὑεῖ ποι αἰ 5: ᾿ἰσίθη ἕο μοῦ δηά 
αἸάϑὲ ρᾷ55 ὉνῪ Μνυ ννογάϑ. 

ι Απᾶ Ψψἤδη [1 Πραιά μεθα ννογάβ οἵ ἀοά, 1 [6]}] ρύοῃπε οἡ 1ῃε δαί δηά ννογβῃὶρρεά {πὰς Τιογά 
πα 5], "Μν Τιογά, Α]] ροννογίῳ! δηὰ πιεγοί ἃ] ἀοά, ΠΟΙν δηὰ Εἰρῃΐεοιι. πα, εξ ποῖ {πε 
ΠΑΠΊΘ {παΐ 15 πηϊπα [ὰ] οἵ ΤῊν πια]εϑίν θὲ Ὀ]οϊίςα οι, Ὀὰς σοηνεῖξ τὴν 580ι}, ἴογ 1 αἀΐε δαπάᾶ τὴν 

2 Ὀτοδῖῃ νν}}}] σὸ ουΐξ οἵ τὴν πιο. (αϑὲ τηὲ ποῖ οιξ ἔγοπη ΤῊΥ ργαϑεηςσα, (πι6) ννῆοτη ποι αἰϊάϑι 
ογπὶ οἵ 1Π6 οἷαν οὗ ἴῃς βαγῖῃ. 100 ποῖ Ὀαπίβῃ ἔγοπιὶ Τὴν ἔανοιυγ ἢϊπὶ ννποπι ΤΠοιι ἀϊά58: πουτγίβἢ. 

Απα ἰο! ἃ νογά Ἴοποεγηίηρ ἴΠ6Ὲ σαπῆς ἸρΡΟοη τηῈ δηὰ ἴπε 1 ογὰ ϑαϊὰ ἴο π|6, " ϑίπος ἢν ἀδυϑ 
ἥννεγα [ϑῃϊοπθατ, που Παϑὲ θεαη ογεαίϊεα νυ ἃ ἰονε οἵ Κηον]εάρε ; πεγοίοτε ἘΠαγα 5641} ποῖ θεὲ 
ἴα Κεη ἔγοπὶ ἴῃ βεεά ἰογ ἐνεῦ {πε (Πρ) ἴο βεγνε Με. 

ι Απὰᾶ νῇεη [ πεαγὰ {πεβεὲ νογάβ, 1 ἴἤγεν πηυϑεὶῇ οἡ {Π6 δαγίἢῃ δηα δαάογεά {πε Τιοτά ἀοά «ἀπά 
Βαϊ, “ΤἼποι τί {Π6 εἴεγηδὶ δηα βιυρίεπιε (οά; δπά 81}] ογεαΐιιγεβ σίνε ἴῃθε Ποηοιγ δηά ρτγαῖβε. 

2 ἽὝου «τί ἴῃε ἴγιε Τιρῃΐ σ]θαπλίηρ ἀρονε 41] Πσμ(5), ἔπε 1 νη Τιϊξς, ἱππηϊξε γηϊσμν Ροννεγ. 
Τὸ ἽΠερ, {πε ϑριζι4] ροννοῖβ σίνε Ποπουγ ἀηα ργαϊθαε. ὙΠοῖ ννογκεβδὲ οα {πεῸ τὰς οἵ πηεη {Πε 
ἀθυπηάδηος οὗ ΤῊν πιείον. 

3 Απἤεγὶ Παά ννογϑῃίρρεα {πε [οτά, βἰγαισ πνναν Μίςπδςοὶ, (αοὐ᾽ 5. ἀγομδηρεὶ, βεϊζε τὴν παπᾶ δηά 
4 ςαϑὲ τὴς ουξ οἵ {πε ραγϑάϊβε Τοῦ "νιβίοπ᾽ ἡ δπά οἵ ἀοάβ Ἵοοτητηθηά. Απᾶ Μίςοπδεὶ Πεϊὰ « τοά ἴῃ 

ἢϊ5 παηά, δηὰ ἢε τοιπομεα ἐπε νναΐειβ, ννῃϊο ἢ ννοῦε γουπα ἀρθοιΐ ραιδαάϊβε, απ {πεν ἴοζε Παγά. 
: ΑΠΑῚΙ νεηΐ δοίοβ5, δηά Μίομααὶ {πῸ6ὶ ἀγομαηροὶ ψψνεηΐ δοίοβϑβδ νν] ἢ πΊ6, ἀπά ἢε ἰεα πιὲ Ῥδοκ ἴο 
2 1ἴῃ6 ρἷασε ψνἤθποβ ἢ δα σδιρῃξ πα τρ. Ἠδαάγκεη, τὴν 80 ϑείῃ, ἐνεπ ἴο {πε τοϑὲ οἵ {Πὰς βεογεῖβ 
[4η4 Βϑογα τη η5] ταὶ 5411] 6, ννῆϊο ἢ ννεῖα γενεαὶ θα ἴο πΊε, ἤεη 1 Ππαά δδίξεῃη οἵ {εξ ἔτγες οἵ τς 

3 Κπον]εάρεα, 8πα Κπαν ἀηὰ ρεγοείνεα νν δὲ νν}}} σοπια ἴο Ρ855 ἴῃ [Πϊ5 ἀρὰ; [ννῆδί (οά ἱπίεπάβ ἴο ἀο 
4 ἴο Πῖ5 ογεαϊίοῃ οἱ ἴῃς ταοε οἵ πεῃ. πε Τογὰ νν1}] ἈρΡρθαγ ἴῃ ἃ ἤαςπιε οἵ ἤτε (απ) ἔγοπὶ {πε 
του οὗ ΗΙἰ5 πια]εδὲν Ης νν1}}} οῖνε σοπηπηαηαπηθηΐβ δηα βίδίαΐεβ [τοτη Ηἰ5. πηοιῖῃ νν}}} ργοσθεά 
ἃ ἱννο-εάρεα ϑινογα] δηὰ {παν νν}}} ϑαποιν Ηἱπὶ ἰη {πεῸ Ποιβα οὗ πε μαδιζβείοη οἵ Ηἰ5 πια]εϑίγυ. 

5 Απα Ηδ ν1}] 5ῆον ἴπεπὶ [ῃ6 πηᾶγνε]ϊοιιβ ραος οἱ Ηΐβ πια]εσῖγ. ῚἈΑπά {ῃεη ἴμεν νν}}} Ὀυ1]ἃ ἃ Ποιιϑε 
ἴο {πε Τογὰ {πεῖς ἀοά ἴῃ τῃς απ ψῃΐϊοῃ Ηδξ 5}4}} ρύεραγε ἴογ {πεπὶ δπὰ {πεύε πὲν Ψ1}} ἐγαη5- 
σ,α85 Ηἰβ βίδζυζεβ δηα {πεὶγ ϑαποίιανν νν1}} ΡῈ Ὀυγηΐ ΠΡ δηα {πεῖγ Ἰαπα ψ}1}} θεῈ ἀεβετγιεά δηά ἴμεν 

6 τῃεπηβεῖνεβ νν1}} θὲ αἰβρεγβεα ; θεοαιβα παν Πᾶνα Κιίπα!εα [Π6 ννγαῖῃ οἵ αοά. Απά οηςε ποῖα Ηβς 
νν1}}1 σαιδα {πε πὶ ἴο σοπῆς δος ἔτοτη {πμεὶγ ἀϊβρεγϑίοη ; δηα ἀραίῃ {παῪ 1} 14 τῃς Ποιιβε οἵ αοά; 

 ἃΠἃ ἴῃ {πε ᾿αϑβῖ ἐἰπιεῈ τῃς ἤοιιβε οἵ (σοά νν1}}] ΡῈ εχαϊζεα σγεαῖεγ ἔῃδη οἵ οἱά. Απάᾶ οπος πῆούε ἱπί αν 
01} εχοθεὰ τἱσῃίεουβηθβθβ. Απά {πεογοαίζεγ (οὰ νν1}} ἄννε}]} νυν ἢ πλεη οα θαυ [1π νίϑι ες ἔογπι}; δηὰ 
1Πεη, τσ ϊθοιιβηαβ5 νν1}}} Ρθασίη ἴο 5ῃ1πε. Απᾶ {πε ἤοιιβε οἵ ἀοα νν}}}] θῈ ποποιυγεα ἴῃ {πῸ ἀρὲ δηά 
1ΠΕΙΓ ἘΠ ΠΊ1 65 νν1}}] πο πιοῖε Ὀς 40]6 ἴο πυγί τΠς πηεη, ψνῆο αἵε Ῥο]ϊενίηρ ἰη (οὐ ; απὰ (ἀοά ν}}}] 5 αΡ 
ἴογ Ηπιβ5ε]Γ ἃ (αἰ τι] ρεορὶς, ννῆοπη Ηε 514}] βϑανε ἴογ εἰεγηϊξν, απ ἴῃς ἱπιρίοιιβ 5841} θῈ ραπίβῃεα 

δεαιὶηρ ἤγα. (ἐ. τ᾿ Ἐπ. (Χ111-- χν}}) ἔοσ ἀδβοσγρίϊοη οἵ (οὐ 5 ἀννε!]!ηρ, ἄα. 
ΧΧΝ]. 2. ΓΑΊΠΕΓ [1 271. 277,15. 1 γέμα. 1Π1 (Μεγετ) 25. ἴο ἴῃγν νυνἱϊῖθ. (ι΄. Αρος. Μοϑβ. χχὶν. 
ΧΧΥ], 1. παηθ. Ηδρταν Ἔχργεϑβίοη Ξε ρεβοηδ γ. (ἵ, Καυΐζβϑοῃ, Ηδϑίϊηρϑ᾽ 3, 2)., τί. " ἘδΠρίοη οὗ [5γ88] ᾿. 
2. ἀϊάβε ἔογπχ. ας» μασέξ ((ἀταβς 51). 

ἴανοιγ. [11 ργαίΐα : 1 ργαΐξαε. 
3. σοποσγηΐηρ {Π66 -- ΖκΖέλι (“6 7ὁ242)1). 

ΠΑ ΠῚ6 ἸΡΟΩ π|6. 2) 6611} 11 τ : 2 ι.6714112, “ ἸηΠαπιεα 11 17. 
νν γα ἔαβῃϊοηθᾶ. τλρμγαγμγ (Μεγετ). ΑἸ] Μ55. σοσγγυρί. 
ἸΙονε οὗ Κπουϊ]εᾶρε. ὅεε [πιίτοά. ἢ 6. 

ΧΧΝΊΙ. 2. υἱρμξ... ἷδ . .. Ῥοννεσ. Οποβίϊςο εἐριτΠείβ. 
ταϊρῃίν. 80 ΕἸοῆ5. Μ995. σουχιρί. [11 5, 111 2 »ηεαρηζ(77115: 1 »ιαζηίίγε: 11 3 »ιαρήια. 

3. νἰβίοῃ δηᾶ οἵ αοά᾽β οοπημηδηᾶ. 11 3. 17 υσζογῖς : 11 5 ἀῃὰ 111 υδοζέαζζογιῖς οἰ τξοίογιῖς : ἘΠΟΠ5. ἢ (οά. 
γντρῆιὶ νερζζαϊέσγς οὐ {1ε5510)125. 

4. ἃ τοᾶ. σδγρα»ηι 11 (ἃ 50 Εὐς 5) : 1 ΤυζγΖιείες. 
ἔγοζε μαγᾶ. ὅεδ οὗ ἴσα τοιπμὰ Ῥαγαάϊβε. (. 2 Ἐπ. 111. 3; Βδν. ἵν. 6, χν. 2; Τεβί. ἴμεν. 111. 2 ; [6 ]1ΠἸπεῖρ, 96 Ζ 

λα-Ἡϊάγαδελ ἵν. 132. Ῥεγμδρ5 - " Αςμεσγυβίαη [κε (ΑΡος. Μοϑβ. χχχν!}]--χχχὶχ). 
χχῖχ. 2. [πᾶ Ξαογαπηθηΐίβ) ΠῚ 111. Μενεῖ Ὀσγδοκεῖβ 85 ἃ ρῖοββ. 1 (δπα Επςοῃ5) ». 
3-Ιο. ἴῃ 11 (3, 5, 9, 17), 111 (18 οηἱν), ἵν. [ηιεγροϊαίίοη. ΕἾσϑὶ ρατὶ (3-6)-- ναὶ αοά . . . πη οἔὗἉ οἹά ’---Ἰἰῆδν 

θα ἑγαρτηξηΐ οἵ γδευΐσὰ ἈΡοσάΙγρϑβε ; ἰαϑί ραᾶτῖ σαγίδιην (γι βιίδη. 
6. ρτθραΐεγ. ἔβαπ οἵ οἱᾶ (»γιαζογ φμαηΊι 2725). ἘΒοιβϑβεῖ γείεσβ {Π1|5 ἴἰο Ηδγοά 5 ̓θ ρα; Ρρευμαρβ τποτα {ΠΚ6]Ὺ 

[η6 Μεβϑβίδηϊς οὔβ. ((. 1 Επ. χοὶ. 13. 
7. ἴῃ ν βῖθ]6 ἕογιι, ἄς. ὙΠεβῈ ρἤῃγαβεβ γα σϑγίδί ἢ τηᾶυκβ οἵ (τγβιίϊδη οτἱσίη. [(. Ρ5. Ἰἰχχχῖν. 7, υΧΧ Ναὶϊς. 

Τ. ΖΕὈ. ᾿ἰχ. ὃ ννῆεσε (οά ἰ5 βροκεη οὗ δ8 Ὀεὶῃρ 5εεὲὴ ὈΥΚ πβῆ. ΤΠΕΓα ἰ5 ΠΟ φοοὰᾶ τϑᾶβοῃ ἴοὺσ στεσδγαϊηρ ΧΧΙΧ. 3-10 8ἃ5 
ΓΟ γι βία νυν ἢ ἴῃς ἐχοβρίϊοη οἵ ἃ ἔενν ννοτά5.--- θη. Ε ἀϊοτ.) 
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ἀεεδάϑβ ΡῈ ᾿πηυϊγεα ἱπΐο Ὀν αοά πε }πι5ΐ πάρε. 

ΨΙΤΑ ΑΡΔΕ ΕἸ ΕΥΝΑΕ. 

Αἴεγ Αάδπὶ ννὰ8 ηΐπε πυπαάγεα δηα ἰῃϊγίν 
γεαῖβ οἱ, ϑδίποβα ἢβ Κπδνν [πὲ ἢ ἄανβ ννεῦε 
σοΙηΐϊηρ ἴο 8η επηά, δε βαἰά : “1,εἴ 411] πὴν 50ῃ5 
Δ556ΓΉ} 6 {πεπΊβεῖνεβ ἴο π|6, ἴπαΐ 1 πᾶν Ὁ ]655 
1Πεπὶ Ὀείοτε 1 αἷς, αηα 5ρεαῖς ψ τῇ τΠπαπ|.᾿ 

2 Απάτἢεν ψεγε Δ55ῈΠΊ 164 1η [ἢγεα ραγίβ, θείοσγε 
ἢ15 δ'σῇῃϊ, ἰη {π6 ποιβε οἵ ρύανεγ, νμεγα πον υϑεὰ 

3 ἴο Μοβῃὶρ ἴῃς Τογὰ αοὰ. Απαά πεν δϑκαα ΠἰΠῚ 
(ϑανίηρ) : “Δ παξ σοποεγηβ ἴπε6, Βίμεγ, παῖ ἴποιὶ 
5ῃοι ἀϑὲ 455Έ ΠΊ0]6 τι5, Δη4 ΜΜὮν ἀοϑῖ ποῖ [6 οα 

“«ἴἷὰν Ῥεάρ᾽ ὙὝΠπεη Αἀδπὶ δηβννεγεα δηά 5414: 
ΜνΥ 50η5, 1 δη1 5ἰοἷς δπὰ ἴῃ ραΐῃ.᾿ Ἀπά 4}] ἢϊ5 
50Πη5 5αἰά ἴο ίπη: “Δ μαῖ ἄοεβ ἴἴ πιδδῃ, (αἰ Πογσ, 
1Π15. 111π655 δηα ραίΐη 

ΤΠΕεη 5814 56 ἢϊ5. βοῇ: “Ὁ (π)ν) ἰογά, ρεῖ- 
οἤδηςε {ποι Παϑί ἰοηρσεά αἰζεῦ ἴπε ἔτ οἵ ραγααάϊβε, 
ΨΠΙοἢ ἔποιι νναϑί ννοηΐ ἴο δαΐ, δηα {πογείογαε μοι 
11εϑὲ ἴῃ ϑαάάμεϑθ.:"Ὁὺ ΦΤὲῈ]] πηα δηά [1 υν}}} σὸ ἴο {ῃΠε 
πεαγεϑί σαΐεβ οἵ ραγϑδαϊβε δηα ριιΐΐ ἐπιϑὲ οἢ ΠΊΥ 
Πεδα δηα τῆτον τῆν 86} ἄοννη οἡ ἴπε εαγίἢ Ὀείογε 
1πΠ6 σαΐεβ. οἵ ραγδαϊβε δη6] ἰαπιεηΐ δηα τηβκα 
εηἰγεαίν ἰο αοα νι Ἰουα Ἰαπγχεηϊαίίοη ; Ρεῖ- 
σἤδηςε Πα ψ1}] Πδάγκεη ἴο πιεὲ δηα 5εηα ἢϊ5 δῆρσεὶ 
ἴο Ὀγηρ πὶὲ ἔπε {γαϊ, ἴογ νης ἴποι Παϑὶ 
Ἰοησεά: 

2 Δάδπη δηϑνεγεά δηά 5414 : “Νο, γῆν βοη,1 4ο 
ποῖ ἰοηρ' ((οτ {Π15), θαΐ 1 [66] ννεα κῆεϑϑ δηα σγεδΐ 

3 Ραΐη ἴῃ τὴν θοᾶν. 6} δηϑνεγεα, “δὲ 15 ραίῃ, 
Τὴν Ἰοτὰ [δἰ πεγ 1 δηὶ ἱρῃογαηΐ ; Ὀπῖ Πίαε 1ἴ ποῖ 
ἔγοπη τι5, θαΐ [61] 5 (ἀθοιῦζ 11). 

Απαᾶ Αἀδπη δηϑννεγεα δηά ϑαϊα : “ΗΠ δὰγ ΠΊ6, ΠΊΥ 
580η5. εη ἀοάα τπηδάε ι.5, πη6 ἀπηα γοιυτγ πιοΐπετζ, 
ΔηἋ Ρ]αςεά τι5 ἴῃ Ραγαά!5ε δη4 σᾶνε τι5 ἐνεῖν ἴτεα 

ΧΧΧΟ 1 

ΚΧΧΕῚ 

ἘΧΙΣ 

9-ο. ρυτ δα ὃν νυδίεσζ, 1. ε. Ὀδρι15Πι. 

3. Ρεασγίβ. 

4. Αἄβμωηι ΑΒΏ :Ο». 
5. 1 δπὶ οσυβῃοϑά, ἄς. 

ἄπηρ. Ατη,. " ἀιπιϑῖ᾽. 
παῖ. 1111. “δηάα’ Ξε νὰν σοῃνείϑῖνε. 
ὈτγΙηΡ π16 8 Ρδηίΐ. 

ἔλεος. 
3. ον... 
Υ]]. 1. ἴο Πἶπη. ( ΟἹΪΥ Π85 πρὸς αὐτόν ἃ5 οἴΐεῃ. 

Ιἀϊς Α(Θ Ἑ Ὁ: Β Ατηι. ἑν αἱϊς᾽. 

8 ὃν ἀοά {Πεἰγ Κίηο, [Π6 πιδη ννΠο γα ιβεα ἴο ἰονε Ηἰ5 ἷανν. 
41} ογεαΐιγαβ 564}}] ορεν Η!ἰπὶ|, αηα ποΐ ονείϑδίερ Η!5 σοπηηδηστπηοθπηί. 

ο ϑοΥκ5, θυς {πεν 5141} θῈ σμαησεά ἰγοπη ἰογϑακίηρ ἴῃς ἰανν οὗ ἔπε 1,οσά. Ὑπεγείοτε {πὸ Τ,ογὰ 5141] 
ΓΕΡ6Ι ἴγοπὶ Ἡ!πλϑεὶΓ [Π6 ννϊοκεά, ἀηα ἴδ 1πι5ῖ 5141] 5ῃῃπεὶ {1 κῸ09 1ῃε ϑιιη, ἴπ πε οἷρῃὲ οἵ αοά. Απάὰ 

το ἰῃ {παῖ {{π|6, 514}1} πηεπ ὈῈ ρυγίπεα ὃν νναΐεσ ἔγοπι {πεῖν δἰ η5. 
Ρυγβεα Ὁ. νναΐεῦ 5Π4}1] ΡῈ σοῃάεπηηεά. Απάᾶ Παρρυ 514}} {πῈ πᾶὴ 6, ψῇο μαίῃ σγυϊεα ἢἷ5 βου], 
ψ Παπ {πῸ ᾿παἀσεπιεηΐ 51.411] σοπηε ἴο Ρᾷ855 ἀηα 16 ργεαΐηβββ οἵ (οά Ὀὲ βεξεῆ ἃπιοηρ᾽ τηδη ἂπά {πεῖν 

50 0 Β. Α Ὁ “μὰν σάπια ἴο {ῃε ἀοοΥῦ οὗ ἴΠ6 Πποιιϑα ψθσε πε ιιϑεα ἴο δηΐεῦ ἴο ρῖᾶὰὺν ἴο ἀοά: 
εχοερὶ ὑπαΐ ἰ τεδαβ " θεΐογε ῖτη, ἤματα ἰῃμϑίθδα οὗ “το ἴπ6 ἀοοῦ οὗ ἴῃς6 ποιϑε ᾿. 

111. “ στεαῖ ἀϊβεαβε ὀρρσεϑββεβ τη. 
μας 15 ἰγσουθ]ο ἢ Β -- “[ΔΠεσ᾿ : Α Ὁ -' δῃηά ϑιἽκηῆςεβ5 ". 

νὶ. 1. ἴῃ γεαγηίηρ ἴογ ἴ{ (ἐπιθυμῆσαι αὐτῶν). Ατπ.. Α Τίδοῆ. ΒΟ». 
2.1 111 δοὸ (πορεύσομαι) ( Τὴ) : Α Β “1 ρσο᾽: 51αν. “νε᾿. 

1ηϑοσίεα ἴου οἰεαγη 6 55-ΡΕΥΠΔΡ5 ἴῃ ΟΥ̓ 4]. 

ἔγβα (ξύλου) ( : Α Β Ὁ “ρἰαηι᾿ (φυτοῦ) : Αττη. “τυ ϊ5᾽. 

ἘΠΕ ΒΟΘΟΚ ΘΕ ΑΘΑΜῸἊΝΘΡ ΕΝΕ 

Ηξάνθη δηά δβαγί, ηἰρῃΐβ δα ἄαν5, ἀπά 
Μεη 5141] ποῖ οἤδηρε {πεῖν 

Βυΐ ἴπο86 ννῆο εξ πην]ηρ το Ὀε 

ΑΡΟΘΑΙΎΡΘΙΘ ΜΟΘΙ5. 

Δηά 811 ἀϑϑεπη ]εα, ἔογ ἔπε εαγίῃ ννὰ5 αἰνίἀεά ν. 9 
ἴηΐο ἴἢγεε ραγί8β. Απά 61 ἢἰϑβ βοη βαἰα ἴο ἢίπι: 4 
“Ἑδίμεγ Αάδπιὶ, ννῃδὲ 15 τῆν σοπηρ]αίπε Ῥ᾽ 

Απά Π6 βαίῃ, “Μν οΒΠΠάγεη, 1 ἀπὶ οὐαβμεα ὃν δ 
[ῃς Ρυγάεη οἵἉ ἰγουθ]ς.: Απά {πεν βὰν ἴο [1|Π|, 
ὙΜΗδξ 15 γοιθ]ςεῬ᾽’ 

Απαᾶ 5εῖῃ δηβϑννεγεα δηά βαιά ἴο ἢίπι: “Ηδξβί νὶ. 1 
που σΑ]]εἀ ἴο πηϊηά, (αἴπαγ, {πε ἔταϊξ οὗἩ ραγδάϊβε 
οὗ ψῇῃΐϊοῆ ποι υϑεάϑὲ ἴο εαΐ, δπα παϑδὲ θδθεπ 
συνε ἴῃ γεαγηϊηρ ἴον 1 

ὙἹΓ {15 θὲ 50, 16}} πε, (απ4) 1 νν}}] ρὸ δηά 2 
Ὀτίηρ ἴΠε6 ἔταϊ ἔτοπὶ ραΐϑάϊθε. Ἐογ 1 ψ|} 5εῖ 
ἀτπηρ ἸΡΟη τὴν Πεδά δηα νν}}} ψψεερ ἀπ ραν {παῖ 
[πεῈ Το νν1}] μϑαγκεη ἴο πηα ἀπ βεηά ἢϊ5 δηρεὶ 
(απ Ὀτγίηρ᾽ πηε ἃ ρἷδηΐ ἔγοπι ραγδα 56), δηά 1 ψν}]} 
Ὀτίησ 1 ἴπΠες6 ἐπαΐῖ την ἴγοι]ε ταν σεαϑε ἰτοτη 
ἘΠΕῈΝ 

Ααἀδπὶ βαϊῃ ἴο ἢϊπὶ: “Ναν, τῆν 5σϑοῇ ϑείῃ, Ρυΐ 2 
Ι να (πιο) 5 Κη655 δπα ἴσου ]ς τ’ 56 βδαιτῃ 
ἴο Πίπι: “Απά ἢον Παίῃ 1Πϊ5 σοπηα προη {πες Ῥ᾽ 

Απά Αἀδπηὶ 5416 ἴο πίπὶ: “νΝἤξη ἀοά πηδάς ιι5, νἱϊ. ὦ 
Γη6 δηά γοιυγ πιοΐμεί, ἱγουρ ΨΠΟπΊ αἷϑο 1 αἷς, 
Ηε βᾶνε ιτι5 ρονεῦ ἴο δϑΐ οἵ ἜἌνεῖν ἴγεε ψῃ]οἢ ἰ5 ἴῃ 

ΧΧχ. 1. Ὁ1655 {Π6π|. (. (σεῃ. χχν]]. 14, Χ]ν]. 3, 2 ΕΠ. Ἰχὶν. 4. 
2. ἷἰπ {ἴπ6 Ποιιβα οἵ ὑγαυεσ. 501 κογαωηῖὶ ογαΐογίο; 11 11Π1 αγι2δ ογαΐογΖένι ΑΡρος. Μοβ. ν (Α (). 

ΚΑΡΊβοἢ βπα Πεγε οτὶσίη οὗ " δαθα Ἰεσεπάβ (οἴ. ΝΕ}, δ 2ὀίζεολο Πιερό)αθ7ι (67. 771εδεέγ1}212167). 
Μεγεσ δπά 

566 [ηϊτοά. δὲ 1,8,9. 

Θὺ 

Α ΒΟ θ᾽ 8ϊδν. (πόνος πολὺς συνέχει με). 

ὃ ἃ 5]055. 

ΕΝ 5 ἈΠ Ὸ “δ », « ε» ἢ 
Β [458 ἐνέγκει (512) μοι ἀπὸ τοῦ ξύλον ἐν ᾧ ῥέει τὸ 

. Ὄροῃ ἔΠε66 (πῶς σοι) Α ( Ε Ατηι. 51αν. : Ὁ “πον ταθοἢ ᾿ (πόσοι). 
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ΧΧΧΊΪ. 

ὙΧΈΙΝ: 

ΧΧΧΝ, 

ΧΧΧΥΙ. 

ΤΗῈ ΒΟΟΚΒ ΟΕΣΑΘΌΑΝΌΝΟ ἘΝΒ 

ΙΑ ΑΔΕ ΕΤ ἘΝΑΕΣ: 

Ῥεατγίηρ ἔγαϊε το δαΐ, πα ἰαϊᾷ ἃ ὑγοῃιθιςοη. ΟΠ 118 
ςοποεγηίηρ ἴῃς ἰτεε οἵ Κπον]εάρε οἵ σοοά δπά 
Ἔν 1], νυν] ἢ 15 ἴπ ἴΠ6 πηϊάϑὲ οὗ ραγδάϊβε ; (ϑαν]ηρ) 
“Πο ποΐ εαΐ οἵ ἰἰ. Βιυῖ ἀοά ραν ἃ ραῖΐ οἵ 
Ραιδάϊβε ἴο πιῈ δηᾷ (4 ραγί) ἴο γουγ πηοῖπογ: τΠς 
{τ 65 οἵ ἴῃς βαβίεγη ρατί δῃηὰ {πε πούίῃ, ννῃ]οἢ 15 
ονεῖ ἀσαϊηϑί Δ ο Πα σᾶνα ἴο ΠΊ6, Δηα ἴο γουΓ 
᾿Πο ΠΕ ἢς σανα {πΠῸ ρατί οἵ με βου απ {πε 
ννεϑίθυη Ρατσί. 

ι (Μοτγτεονοῦ) ἀοά {ΠῸ Τοτὰ σάνε τ1ι5 ἵννο 8Δη6Ὲ}5 
ἴο σιυιατά τ5.. Τῆε Πουγ σαπηα θη {ΠΕ δΔηρεὶ]5 
Παα δβοθηαξα ἴο ννούβῃϊ!ρ ἱπ {Πε οἷἱρῃξ οἵ ἀοά; 
(ογνν ἢ τῆς δἀνείθασν [τς ἀ6ν}}}] ἰουπα δη 
ορρογίπηϊεν ψν ἢ] πε ἀπραὶβ ννεία αρϑεπί δηά 
τῆς ἄδν]] ἰε νουγ πηοίμεῦ δϑίγαν ἴο εαΐ οἵ {πε 

3 υηϊαννίι! δηα ἰογθἀάδη ἴτθθ. Απα 56 αἷὰ εαἱ 
πη σάνε ἴο ΠΊΕ. 

Ι Απὰά ἱπιηπιεαϊαίεϊν, {πεῸ Τιογά (ἀοά ννὰ5. ννύδίῃ 
νν ἢ τι5, δηα [Π6 Τιογά 5414 ἴο πα : “Ἶη {ῃαΐ ἴποιὶ 
Παϑὲ Ἰοἐς θεμἰ Πα τὴν σοπηπηδπαάπιαηΐ δηα Παϑβί ποί 
Κερί πὴν ννοτά, ννῃίοῃ 1 σοπῆγπηεα ἴο {πες ; Ρὲε- 
ΠοΙά, 1 νν1}} Ὀτίπσ ἀροη τῆν Ῥοάν, βενεπίν ΌΪονν5 ; 
ἢ ἀΐϊνεῖθ ουεῖβ, ϑῃα]ὲ ἔποιι θὲ ἰογπηεπίεα, 
Ὀεσϊηπίηρ δὲ ἰῃν πεδα δηὰ {πϊπε εγαβ δηα {Π|πα 
οδ΄ ἄονη ἴο τῆν π4115 οἡ ῆγν ἴοεϑ, ἀπά ἴπ Ἔνεῦν 

2 βεραζαΐε πῦρ. ὙΠ6θε Ππαίῃ (οὐ Ταρροϊηίεά ἴοΥ 
“Παϑεϊβαπηεπιῖ. ΑἹ] ἐπεβε [Πηρ5. παίῃ {πε 1,οτὰ 
β6ηΐ ἴο πῆη6 δηά ἴο 8]] οἷ ταςα. 

ι Τὺ βθρακε Αὐδπὶ ἴο ἢϊ5 50η5, δηα ἢδ ννὰϑ5 
561Ζεά ν]ἢ νίο]εηξ ραΐηβ, απ Πα ογεα ουΐ νι] 
ἃ Ἰἰοιιά νοῖςε, “ηδϊς 514}} 1 ἀοῦ 1 δηλ ἴῃ 415- 
ἴγ655. 830 οὔ] δα {πε ραΐῃϑ νι νῃΪ ἢ 1 δὴ 

5 θεβεί. Απᾶ νἤεη ἔνε ᾿δα β5εεῆ ἢϊπΊ ννεερίησ, 
586 450 θερϑη ἴο νγεερ μεϑβεϊῇ, πα ϑβαϊὰ : “Ο Τιογά 
τὴν αοά, Παηά ονεῖ ἴο πὶς ἢἰβ ραΐη, ἴογ ἴἴ 151 
γν 0 5ἰηπεά. 

3 Αμπὰά Ενϑδ ϑαἱά ίο Αάδη: “Μῦν Ἰοχά, σῖνε τὴξ 
ἃ Ῥατὶ οἵ τῇν ρβϑίῃϑ, ἴογ [15 ῃαΐῖῃ σοπλε ἴο ἴΠεε 
ἔγοπη ἔδυ] οὗ πηϊης.ὕ 

ι Αμά άδπη 5αϊά το ἔνε: "ἴδε ὕρ δηά ρὸ ν] ἢ 

᾿᾽ 

τὸ 

ΧΧΧΙ. 2. νοῦ πιοΐποσ. 

ΑΡΟΘΑΙΎΡΘΙΘ ΜΟΘϑΙ9. 

Ραιδαάϊβο, ας, σοποογηϊηρ [Πδΐ πε οηΐϊν, ΗΕ οπαγροά 
115 ποΐ ἴο εδαΐ οἵ ἴἴ, αηὰ {πγοιυρῇ τἢϊ5 οηα ΨνῈ δῖ6δ 
ἴο ἀϊ6. Απά {πῸ Ποιγ ἄγαν ΠΙρἢ ἰοῦ ἴΠ6 δῆρεὶβ 2 
ΠΟ ννεῦξ σιδγαϊησ ὙΟΌΓ ΠΊΟΪΠΕΓ ἴο σῸ Ὁρ δπά 
ὙνΟΥΒΠΙΡ {πῸ Τ ογά, ἀπ 1 ννὰβ8 ἴα ἔγοπὶ ἤει, δηά 
1ῃ6 ἐποπν Κπενν {Παΐ 5ῆ6 ννὰϑ ΔΙοπε δηά σᾶνε ἴο 
Πού, δηα 5Π6 αἵ οἵ τῆς ἴγεα οὗ ννῃϊοἢ 58ῃ6 Παά Ῥθεη 
το] ποῖ ἴο εαῖ. Τἤεη 5Π6 σάνε αΪἾ80 ἴο πε ἴο εδΐ. 3 

.Απμὰά ἀοά ννα5 νγοίῃ ν]ῇ τι5, απ {π6Ὸ Τιογά ν} 
σαπηα ἰηΐο ραγδάϊβε δηα οδ]]θα π|6 ἴῃ ἃ ἴεγγιθ]ς 
νοΐςε δηά ϑαϊὰ : “ Αάδηι, ννῆεγε ατί ἰῆοι} Απά 
ΨΥ ΠΙάαϑὲ ἔποιι ἔγοπὶ πιν ίασα ὃ 514}} {π6 ἤοιιβα 
Ὀε 8016 ἴο πίάε 1{561{ ἔγοπῃ [15 θα] ἀεγ  Απά ας 
56 1 ἴο, πιε: “5ίηοε ἴποιι μαϑὲ δραπάοπεα πὶν 
ςσονεηδηΐ, 1 πανὲ Ὀγουρπέ προη ἴν θοᾶν βενεηίν- 
ἔννο ϑδίγοϊζθϑ ; {6 ἰγόιθ]ε οἵ τῆς ἢγϑί ϑίγοκε 15 
ἃ Ῥαΐη οἵ {πε ενε5, ἴ[ΠῈ βεοοπά βίγοκαε δὴ δῇεοϊζίοη 
οἵ τῆς πεαγίηρσ, δηὰ {Π|καυνῖβε ἴη τα γη 41} {ΠῈ βίσγοεβ 
584} Ρε(4}1 πες. " 

[Ὁ 

ΑΚ Πα ϑαϊὰ {ῃ15 ἴο δῖ5. βοῆβ, Δάδπὶ σγοδηςξά ἰχ. 
50Γ6 δηά βαϊά : “νῆα 5641}1 ον 1 δπὶ ἴῃ στγεδΐ 
ἀἰϊδβίγεβ5.᾽ 

[Ὁ] Απηᾶ Ἐνε νερί δηὰ 5εἰ4 : “Μν ἰογά 
Δαάδπ], τῖθε ὉΡ δηα οσῖνε πιὲ ἢδ]ῇ οἵ ἢν ἱγοῦ ]ε 
ΔΕ 1 νν}}} επάπιγα τ; [οὐ 1{ 15 οἡ πτν δοσουηΐ {παῖ 
115 παῖ Παρρεπεά ἴο ἴπεε, οα τὴν δοσουπηΐ {ποι 

Τποϊάεηϊ ἕτοιμη Ενε᾽ 5 ἴα] 'θ Αρος. Μοβ. χν. 
χχχῖν. 1. “γὰ5 γσοίῃ. (οπάδηβεά [ΠῸΠῚ βίοτυ ἴῃ Αρος. Μοβ. νἱῖϊ, χχὶ--ΧΧΙ]. 

σομῆγπιεᾶ. Ἂογιγογίατζ 11 111. 
βενεηΐν Αρος. Μοϑβ. νὶ]]. 2 (Α Β (). 

5. Τερροϊηϊξβᾶ ἴογ ομαβιϊβειαθη τ. Μ595. οὈβουτα. 
411 οὔγ γβοβ. 

{παΐ οπϑ οἷν 0 ΒῈ Ὁ. 
2. Βυατγάϊηρ ΑΒῸΟ: “νδίομιηρ ᾿ Ὁ Ε : Αὐπῖ. “Ἰοοκεά ἴο γουγ ποῖ ΠΟΥ (ΟΥ̓ ΠΕΥ ἴο το Π6ΥΓ ΡΟΥΘ ὨΪΡ ᾿. 

ΟΠαρισα 168, Βεύ. 6οΡ. (Οἰηζθεσρ ς4}15 [Π6 56 ΔηΡῈ]5 “ ν!σίτ6 5 (οἴ. ν 1 χχὶ). 
Τοτᾶ. ( δάαάϑβ ' δ5 {Πεὶγ [ϑῃϊοη (τύπος) νναβ᾽ ; ἃ 9]οβϑ. 

Ι1η ΠΊΑΥΡΊη 1,16γαάαυτ. 
ΤΠε “Οδηζ᾽ (5εῈ Μευϑῦ 211) [85 " βἰχίυ δῃηά ἱννο᾽. 

Ἀεδα ολ)716 ο671145 7105 7714) νΥ] 1 11 111: ΜΟγΟΥ “ 4}} ΟἿ ῬΈΠΕΥδΙΙΟἢ 5 (ολ17165 7:05 765 σο7)6γαζ]07165). 

ΕΓ. 70}. ἵν. 22, 

ΔΏΔΑ͂Ι ννὰβ ἴα ἴγομῃη μθγ. ( οἠ]υ. 
οἵ ψῃϊςῃ. .. ποΐ ἴο εαΐ. ( οηϊΐγ. 

ν ἢ]. 1. Ῥαγαᾶϊβθ. Α ΒΞ“ ν ἤδη ννὲ Πδά βαΐἴβη δηά ρ]δσθα Ηἰβ5 [τοης ᾿". 
Αἄδπι. . . ἴπου. [Ὁ δάἀάϑβ ο]οββ ἔτοπὶ (βη. 111. 12. 
Ὀυ]ᾶθσγ. ὍΤῊΪ5 βαυὶησ ΟσουΓ5 ἴῃ ΤαΥρ. 61. οἡ (εη. 11]. 9. »ΏὮ. 

2. ἴο πδ. Ὁ ΒΕ οηϊν. 
βενθηΐυν-ἶννο Τὴ Ε, 51αν., ΜΊβῃπηα δλίερ. 1. 4, Ὀὺπὶ “βενεηΐγ Α Β Ὁ, Νιἴα; Ἰαζίευ 15 σου ΟΠ 5ΥΠΊΡΟΙΪΟ ΠΌΠΊΒΘΓΙ, 

ΡῬΙΟΌΔΟΙν ἃ σοΥγθοῖ]οη. 
'χ. 1. ἀϊβέγεββ (λύπῃ) Ο Ασπι. 51αν.: Τὴ) “ βίγεβϑβ ᾽ (ἀνάγκῃ). 
2. ἴῃν ἴγοῦθ]α ἢ) Ο Αὐπι. Α Β " 5]. κηῆββϑ᾽. 

Τὴ Πᾶ5 ἃ Ιοὴρ 91]055 ἔτοπὶ ξῃ. 11]. 19. 

142 



Ἷ 

τὸ 

ΚΝ 

το 

3 

ὝΠΠΜΙ1 

[Ὁ] 

ΧΙΧΟῚΙ 

τὸ 

ΤῊΗΕ ΒΟΟΚΘ5 ΟΕ ΑΡΑΜ ΑΝ ἘΝΕ 

ΨΝΨΙΤΑ ΑΡΑΕ ΕἸ ΕΝΔΑΕ. ΑΡΟΘΑΙΥΡΘΙ5. ΜΟϑις. 

ΤΩΥ 50η 56 ἢ ἴο {πε πείσῃ ουγποοά οἵ ραγδάϊϑβε, 1] αγὲ θεϑεῖ ἢ τοἱ]5 ἀπά ἐγοιθ]ο5. Βυΐ Αααπὶ 2 
δηά ρυΐ ἀυιδῖ οὐ νουγ Πεβήβ5 δηά ἴῆγον νουγ- 584 τὸ Ἐνε, " Ατῖϑε δπὰ ρὸ ν τῇ ΓΩΥ 5οῇ ὅϑ56.ἢ 
56νεβ8 οὔ {πΠεῈ στουπά δηᾶ ἰδαπιεηΐ ἴῃ {ΠῸ βἰρῃΐϊ οἵ ] πϑᾶῦ ἴο ραγδάϊβε, αηα ρὰξ φαγί ἀροπ γοιγ πμοδάς 
(οά. Ῥεγομαποα Ηδ ν}} πᾶνε ρἱἐν (ροη γοι) [ ἀπά νγεερ δη4 ργὰν (οά ἴο πᾶνε τπθῦον ὈΡΟΙ Πη6 
δηὰ βεπα Ηΐβ δηῆρεὶ δούοβϑβ ἴο ἴῃς ἵγεε οἵ Ηἰβ ) ἀπά βεηά ἢἰβ. ἀῆραὶ ἴο ραγδάϊβε, ἀπά ρίνε πιὲ οὗ 
πλοΓΟΥ, γΏεποα ἤονγείῃ {Π6 ΟἹ] οἵ ΠΠδ, ἀη ἃ νν1}} σῖνε 1 1ῃε ἔγεε οἱ οὐ ψνῃΐϊοῃ {πε οἱ] βοννεῖῃ, αηα Ὀτίπρ ἢ 
γοιῦ ἃ ἄτορ οἵἉ 1ΐ, ἴο ἀποίηϊ π16 νυ! 1ζ, ἔπας 1 πηὰν 1 πε, δηὰ 1 5}4}1] ἀποίῃπε τηγβεὶ πα 5141} πᾶνε 
μᾶνϑ γοϑὲ ἔγοπι {Π 686 ρϑίηϑ, ῬῪ νη ἢ 1 πὶ Ῥείΐηρσ | γεϑί ἔγοπι τὴν σογηρ]αἰπί. 
σοηϑιπηδά. 

ΤΠεη ϑεῖῃ απ ἢϊ5 τηοίμεγσ ψεηΐ οἢ ἰο- ΤΏδη ϑεῖῃ απὰ Ἐνε ψεηΐ ἰονναγάβ ραγδαϊΐϑβε, χ. 
ψαγὰ5 της σαίΐεβ οἵ ραγαάϊϑβθε. Ὶ᾿πάᾶ ννῃ!6 {πεν 1 δηὰ ἔνε 588νν Πεῖ 8οῆ, δηὰ ἃ ψ|]ἃ θεδϑέ δϑϑαϊ!ησ 
ψψαΓῈ ναὶ Κίηρ,, ἰο ! ϑιἀ6η]ν {Ππαγα σαπηε ἃ θεαβί | πίπι, ἀπά ἔνε νερί δηὰ 5αἰά : “νος ἰβ πιθ; ἴΐ 2 
[4 5εύρεηϊ] δηά δἰίδοϊκεά δηὰ δ᾽. ϑεῖῃ. Απά δ5 1 Ἴοπιὲ ἴο {πε ἄδν οὗ τε Β δϑιγγθοίίοη, 411 ἐποϑα 
Β0Οῇ 848 ἔνε 5807 1ἴΐ, 58ηὴ6 ψερί δπά ϑαϊά : "4145, ψῇο Πᾶνα βἰπηβα νν1}} οιιγϑα πηα βαγίηρ: Ενε μδίῃ 
νγειο με ψοπηδη πὲ 1 ἃπ|. [1 8η1 δοοιιγϑεα ποῖ ἱζερὲ 1ῃε σοπηπιαπηάπηεηΐ οἵ οὐ. Απά 5Πε 3 
βίπος 1 ἤανε ποΐ Κερί {πε σοπητηδηαπηεηΐ οἵ (οά.᾿ | 5ραϊζε ἴο πε Ῥεαβί : “ὙΠΟ ψ]οἰτεα Βεαϑέ, ἔδαγοϑί 
Απᾶ Ἐνε αἱά ἴο πε βεγρεηΐ ἴῃ ἃ Ἰοιιά νοίςε: [ ποι ποῖ ἴο ἤρῃξ ν ἢ {πε ἱπιασε οὕ αοά Ηον 
“Ασουγθοα Ρεδβί ! ον (15 1 {Π40) ποι Παϑί ποΐ ] ννὰβ ἴῃ ν πιουῖῃ ορεπεάῦ Ηον ψεγα (ἢν ἐεείῃ 
[εαγεά ἴο ἰδὲ {γ5ε]Γ Ἰἰοοϑα ἀσαϊηϑε {πε ἱπιασε οὗ  πιδάς βίγοησ ἢ ον ἀϊάϑὲ μοι ποΐ ς4]] ἴο πηϊπά 
αοά, θυ Παϑῖ ἀατεά ἴο ἢρσῃέ ψι [Ὁ τῃν ϑυθ]εοϊίοη ἢ ΕὸῸγ ἰοηρσ ἀρὸ ψαϑί ἔποιι πηδς 

ΤἼΘ Ὀεαϑβί δηβνεγεα τη πε ἰδησιαρε οἵ πηεη : δ θ]εςΐ ἴο {πε ἱπιασε οἵ (οή. ὙὍΤΠεη ἐπε Βεαβέ 4 
1511 ποΐ ραϊηϑί νοι, ἔνε, {Ππαξ οἷιγ τηδ] σα (15 οτεα οἷξ δηά ϑαϊά : 
αἰγεοίβ)} Αὐα ποΐῖ γε 16 οβ]βοΐϑβ οἵ οἵἷιγ τὰρε9 “ΤῈ 15 ποΐ οἷ σοποείη, Ενε, ἣν οθεα πα ἐῃν χὶ ὲ 

ΤΕΙ] πης, ἔνε, Πονν ννὰ5 [ῃγν πηουτῃ ορεπεα ἴο | νυνί] ησ, δ ἐΠῖπα οὐνῃ ; ἴογ (11 15) ἔγοτι {Ππεα {πδὲ 
εδί οἵ {π6 ἔγυϊ9 Βυΐ πον 1 1 5141] Ῥεσίη ἴο | {πε γτὰ]ς οἵ με ᾿εαϑίβ μαίῃ ατίϑβεη. Ηονν ννὰβ ἘῃῪ 2 
ταρίονα {πεε {ποῖ σαηϑί ποῖ θθαγ ἰ{.᾽ του ορεπεα ἴο εαΐ οἵ πε ἔγεε Ἴοοποεγηίΐηρ 

ΠΟ (οὐ εη]οϊπαα {πες ποΐ ἰο εδὲ οἵ ἰ) Οη 
1Π15 δοσοιπί, οἷ ἡδέα αἰϑὸ δίῃ Ὀεοπ {ταη5- 
[οὐπιεά. Νον {πμεγείοτε ποῖ σαηβί ποῖ επάπιγε 1, 9 
1{1 Ῥερίη ἴο τερίονε πε. 

Ὑ ΠΕ 8614 ϑείῃ ἴο {πῈ ᾿εαϑβί: “(οά {Πε Τιογὰ ΤΠεη ϑείῃ βρβακείῃ ἴο {πε Ῥβαϑί, "(]οβε τῃν Χἰϊ. 
γεν 1]6 [Π6 6. Β6 5:]δηΐ, θ6 ἀππιῦ, 58π| ἢν πηοιίῃ, 1 πιουίῃ πα 6 51:1επξ δηα βίδης οἱ ἔγοτη {πε ἱπιασα 
δοσιγϑεα επεὴν οἵ τα, σοπίοιπαάεγ ἀπά Ὧε- οἵ ἀοά πη] {πΠ6 ἄδν οἵ [πὐρτηεης. ὙΠεη 58:1 2 
βέγογει. Ανδϑιηΐ ἔγοπι {πε ἱπιαρε οἵ (ἀοά {{Π πε | {πε Ῥεαβί ἴο ϑείῃ : “Βεπο]ά, 1 βέδῃα οἱ ἔτογὴ ἐπα 
ἄαν θη {πε Τογτά (οά 5141} ογάεγ {πθεε ἴο θὲ | ἱπιαρε οἵ σοά. Ἀπᾶ Πα νεπί ἴο ἢϊ5 ἰδίγ. 
Ῥγουρῃξ ἴο {πε ογάεα]. Απάᾶ {πε ᾿εαβί βαϊά ἴο 

χχχνὶ. 2. Οἱἱ οὗ 116. ((. Αρος. Μοϑ. ἰχ. 3 (ηοίθ). 
ΧΧΧΥΪ. 1. [ἃ ΒΕγρεηΐ]. Α βῖοββ ἴο σοῃηηδοῖ ψ ἢ [416 οὗ Εδ]1. ΟΥΡΊΏ ΠΥ [Π15 Ράβϑαρα ννὰ5 τη] ἀγαϑῇ ἴο χρη Ὀβαϑίϑβ᾽ 

τανοῖε. 
Ὀἱι ϑϑίῃ ρύονεϑβ νουϊ 15 ποΐ δι εζλζζε. 561 Πϑῖα ἴ5 νγεαὶς δηά {41}1}1016. ΑὐπΊ. νεύβίοῃ ».: 
3. ἢονν ἰ5 1 {παΐ, ἄς. [1{-Ὁ (ἢ Α Ὁ οὗ Αρος. Μοϑβ. χ) “πον ψεσε ἴῃγ ἰβείῃ πιδάβ βίγοηρ δ᾽ 

ΧΧΧΝΊΙ. 2. {πΠ6 ἔγαϊς. [11-Ὲ “ΙΓ ἢ {ΠπῸ 1οτὰ σοπηπηαηαεδά {πες ποί ἴο βαῖ᾿. 
τορῦονα. 2γοῤαζϊίογιοηε 11 111: Μεγετ Ἂοϑ27 οὐαζλογιο7) (΄ οΥά64] ᾽). 
Ῥερσίῃ ... θδεαγὶς. Μεγυεγ 3.9: 1». 

χχχίχ. 1. σοῃΐουηᾶογ αηᾶ ἀδβξίσγουογ (ουχ μέ520 26γ41211207115)ὲβ. Α ἩΡτΑΊ5π. 

δηᾶ ἴσοι ]65. Α οἵηϊίβ. Τὸ δαἀ5 ρῖοββ τομὴ (η. 11]. 
3. Δα ΠΑ Ο: Ατη,. 5]αν. 1) " ἀπϑι᾿. ὮΝ 
τε ἔγεε, 1. 6. {πε Τύεε οἵ 121 ἀθβουθαά ἴῃ τ Επ. χχῖν. 3, 4; 2 Επ. ν]ῖ]]. 3; Αρος. Ραμ]. χὶν ; Τεβί. μὰν. Χν1]. 11 ; 

Βεν. χχὶϊ. 2. Ναΐυγα!!ν σοποεϊνεα 45 δῇ “ οἶϊνε ᾿--ἴῃε στεαΐ να! ἢ οὗ Μεαϊτθγαηθδῃ ΡΕΟρΡΙ65. 566 ΚαπΊβαν, 2 α1έ 2716 
δ Ζμα765, οὐ “ΝΠ αἀπα ἴδπια οἱϊναϑ᾽. . 

ΟἿ] οὗ ρἱἐν : [χη Ν τα χ]!. 3. Οἐ, Αρος. Μοϑβ. χἱϊ. 1. Α Ραὺ οὔ ψογάβ ἴὴ αστβεὶς--ἔλαιος, ἔλεος, (. Βοαβδεί, 
Μοϊήρσίογι (65 ιιαογληέγ15, 327; 2 ΕΠ. χχὶϊ. 8, 9; Ῥ5. (]επι. ΜεορίζοϑΣ 1. 45.; 4 ἙΠΤᾺ 11. 12. ᾿ 

δανα γτεβξ ΑὉ: Ὁ “1 θὲ τεάβεπιβα ἔτοπὶ (λυτρωθῶ ἐκ) {πε ἰτουθ]ε ᾿: Α ΒΈΚῚ ΨΜ] 5ῆον νοι [ἢ6 ΠΙΔΠΠΘΥ ἴῃ 
ΜΉΙΟἢ να νεσα ἀδοεϊνεα ἴῃ ἴῃς ἐΟΥΠΊΕΥ σᾶ56 ᾿-ἃ 5]055. ν ν Υ ὑϑυνενν 

ΧΟ Ι. 8 νυἱ]Ἱᾶ θεαί. ΤῊΪβ ρᾶβϑαρε ἴ5 ἃ πιάσγαϑῃ ου (εη. 111. 15. Μιὰ χχχὶχ Ἑ "ἃ βερεηῖ᾽᾽, ἀηα ἱΠΊρΡ]165 11 νγὰ5 ϑαΐδῃ 
ἰχχχίχ. 1). 81αν. ς8}15 ἴξ " (οΐυγ᾽ οὐ " αοΥρο᾽, δπά δάάβ ἴξ ρυγϑιβα μἰμη “ το ἄδνουγ ὨΪπι᾿. 

Ἐνὲ βανν. ( Ἡ Ποῖ δαγ᾽. 
2. Ἐεδβυτγγθοίίοη Α Ο Ὁ: Β "]υάἀρσεπιοης᾽ : 51ν. " ϑεοοηά Αἀνϑηϊ᾿. , 
χὶ, 2. ἰγαῃβίογπιθα ( Ὁ : Ατηι. 51αν. εχραῃάᾷ. (, ϑ4ηῃ. 1οῦ Ὁ, Ρεϑικί. 44 Ὁ ((ῃΖθ ει). 
ΧΙ, 2. 1αὶτ ( (κοίτην): Α Β Ὁ Ε “ἴεητϊ᾽ (σκηνήν). 
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χ]. 

Χ]]. 

ΧΙ. 

ΧΠΠ]Σ 

ΤΗΕ ΒΘΟΚΘ ΟΕ ΑΒΑΜ ΝΘ ΕΝΕΒ 

ΨΊΤΑ ἌΡΑΕ ΕΤῚ ἘΝΔΕ:. 

Θρῃ: “866, 1 ἸΙεανε {πε ρύδθβοηςα οὗ ἴῃ ἱπιαρα οἵ 
(οά, 45 ἴμοι παϑὶ βαϊα. Ἐογίμν ἢ Πα Ἰεἴς 56. ἢ, 

ννουπαςα Ὀν Πἰ5 ἴθειῃ. 
Βιυῖ 56 ἀπά ἢϊ5 πιοῖμοτ ννα! Κα ἴο {π6 τερίοῃϑβ 

οἵ ραγδάϊϑβε ἴογ 1ῃς οἱ] οἵ πλεῦον ἴο ἀποίηϊ ἴῃς βίο κ 
Αάδηι: πα {πον ατνεά αἱ {πὸ ραΐεϑ οἵ ραγδαϊΐβε, 
(απ4) {πον ἴοοῖς ἀπιδὲ ἔγοπι ἴΠ6 εαγίῃ δηα ρ᾽δοεὰ 
ἴ οὐ {πεῖς Ππεαάβ, απ Ῥονεὰ {μεπΊβεϊναβ ψἱἢ 

τΠεῖγ ίαοεϑ ἴο {πΠῸ βαγίῃ ἂδπά Ῥεσδη ἴο ἰαπηεπέ δηά 

τλακα Ἰοι τηοδηΐπρ, ἱπηρὶοτίησ {πε Τογὰ αοά ἴο 

Ρἰν Αὐαπὶ ἴῃ Πῖ5 Ραΐπβ δηὰ ἴο βεπα Ηἰ5 δηρεὶ ἴο 
σῖνε {πεπὶ ἴῃς οἱ] ἔτοπι {ΠῸ "ἴτε οἵ ΗΙ5 πιεγογ᾽᾿. 

ι Βυΐνπεη {πεν Παά Ρεεη ργαγίηρ πα ἱπηρ]ουίηρ 

[οῦ πιδην Βοιιζβ, θε ΠΟ], [ΠῈ δῆρεὶ Μίοπδεὶ ἂρ- 
Ρεατεά ἴο {πεπὶ δπα 84 : “1 ἢανε θεεη βεπῖΐ ἴο 
γοῖι ἤοπὶ ἴῃς 1 οτγά---Ἰ πὶ βεῖ Ὀν ἀοάἀ ονεῖ {πε 
Ὀοάϊε5 οἵ πηεη---Ἰ {611 πες, 56, (Ποῖ) τηδη οἵ 
(οί, ννεερ ποῖ πού ρίαν δηά επίγεε οἡ δοροιηῖΐ 
οὗ τῆς οἱ! οἵ {πεῸ6ὶ γτεβ οἵ τῆδύον ἴο δποϊπί τῆν 
[αῖμεν Αάδπὶ ἴογ ἴῃς ραϊηϑβ οὗ ἢϊ5 βοάν. 

1: ἘογΙ [ε}] {πεε ἰῃαΐ ἴῃ πὸ ψνῖβα ψ 1 ποὺ ΡῈ 
4016 ἴο τεοεῖνε τπεγεοῦ 5βανα ἴῃ {πε ἰαϑὲ ἀδνϑ.᾿ 
[ΝΠ οη ἥνε ἐποιιβαπα ἥνε Πυπάγεά γεαῖβ Πᾶνε 

Ῥεθῃ {Ὡ]Ε1]16, πε η νν1]] σοπὶας ἀροῃ βαγῖῃ {ΠῈ 
πιοϑδὲ θεϊονεά Κκίησ (τγίϑε, ἴηῈ βοῇ οἵ αοά, ἴο 
τενῖνε ἰῃς θοᾶν οἱ Αάδγ δηα νυν Πἰπιὶ ἴο τενῖνε 

3 τῆς Ῥοάϊε5 οἵ ἴπε ἀεδά. Ης Ηἰπιβεϊ, ἐπε ὅοη οἵ 
(οά, ννῆεη Ηδ Τςοπηαϑ5 Μ1}} ΡῈ Ῥαρι[Ζεὰ ἴῃ {πε τῖνεῦ 
οἵ Τογάδῃ, αηὰ ψῇεη Ης Παΐῃ οοπια ουξ οἵ {πε 
νναῖεσ οἵ Τογάδῃ, πεη ΗΠ Ὸ 1} δποίηΐ ἔγοπὶ ἴΠῈ 

4 ΟἹ] οἵ πιεῦον 4}1 {παξ Ὀεϊανε ἴῃ Ηΐϊση. Απά {με 
ΟἹ] οἵ πηοτον 514}] ΡῈ ίου σεηεγαίίοη ἴο σεπογδίίοη 
ίογ ἴποϑα ψῆο δἵε τεδαν ἴο Ὀ6 Ῥοζῃ δραίΐῃ οἵ 

5 νναΐεσ απὰ {πε Η οἷν 5ρι{10 ἴο 1π|{ εἴεγηαὶ. ὙΠεη 
τῆς τηοϑὲ Ρεϊονεά ὅοη οἵ αοά, (τϑβί, ἀεβοεπαϊηρ 
ΟΠ ΘδΥΓ ἢ 5}4]] ἰεδα τὰν ἰαῖμπεσ Δάδπ ἴο Ῥαγδαϊβε 
ἴο {Π6 ἴτεε οἵ πιεονυ. 
Βα ἀο τπου, ϑείῃ, σὸ ἴο τῆν ἰαίμεγ ΑαἀδπΊ, 

ϑίηος {ΠπῸ {πιο οἵ ἢ15 11{{6 15. {16116. δ51᾽΄Χχ ἀδν5 
εῆςα, ἢ5. 501 5}4}1] σὸ οἵ μῖ5. θοᾶν δπᾶὰ ψῇεῃ 

[] 

[Ὁ] 

[Ὁ 

ω 

τὸ 

2. ουπαραᾶ ὃν Πἰβ ἰδεῖ 11 17: 11Π1|71]. 
ΧΙ. 1. ΘΏΡ6Ὶ ΜΊΟΠΕΕΙ. 

11. 27 ((ἰπΖθετσ), 2 Επ. χχὶϊ. 6, τ Επῃ. ΧΧχ. 5. 
3. τίϑῃ οὗ αοᾶ -- ργορῆει. (. 2 Κίῃρϑ νὶ. 6, ὅο. 
ΧΙ ας ἘΠΕ 
2. μεη ἢνε ἱπουβαπᾶ ἥνε Πυπάᾶγρα γϑαῦβ. 

Νιοοάδπ5, χὶχ (ασεεκ ννοσκ). 
κἰπρ ῖ 1111. 

ΧηΠι 1. ἘΠΕ ΒῸῈῸ : Ξ-. 

Οὐ βίηδ νυ “ συδγάϊαη ΔηΡΈῈ] οὗ [5γδ6] ᾿ (ΠΏ δῃ. χι]). 
Δνερεσ, γμαϊϑδολε 1 εοίορίο, τ68. 

Το ν βἢ {ταῖῖ. 
ΤΠΕ Μ95. τοδαϊηρ φψϑζα τ--- ατσξεκ ὅτι Ξε ἐ ἐμαῖ᾿᾽. 

εν ἴτε οὗ πιεγου. ( τιβίίδῃ ἱπίεγροϊδίίοη ἔτοπὶ (οβραεὶ οἵ 

ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΘΙ9 ΜΟΘΙ5. 

Απά δεῖῃ ψεηῖ ἢ ἔνε πραῦ ραίδαϊβε, δηὰ χἰϊι 
[πον μερί ἴμεγα, πὰ ριανεὰ ἀοάᾶ ἴο βεπα ἢΪ5 
ΔΏΡΈΕΙ δηά οῖνε {π6πηὶ {ΠῸ οἱ] οὗ πιθγου. 

ΔΑπὰ ἀοά 2 
56ηΐ {πΠ6 δύσοῆδησεὶ ΜίςἤδΕΙ] δηα μα 5ρακε ἴο 56 ἢ: 
ΘΕΊῃ, πιᾶη οἵ ἀοά, ννεαῦν ποῖ {πυϑεῖ στ ἢ 
Ρίαγε 5 δηα εηίγεδίεβ σοποαύηϊηρ ἴῃς ἵγεα νυ ]οἢ 
Ποννεῖῃ ψ ἢ οἱ] ἴο ἀποῖπέ τπν ἰαῖπεγ Αὐαπι. Ἐὸοτ 
1 5641] ποί 6 ἰπίπε πονν, 

Ῥυξ ἴῃ {πε επά οἵ {πες {ἰπ|65. 23 
ΤΠΘη 5141] 411 ἤδϑῃ Ὀὲ γαϊϑεά ὑρ ἔγοπὶ Ααδπὶ 
11 τῃδὲ ρσγεδῖ ἄδν,---ἃ}1 {παΐ 5Π4}} θὲ οἵ {πε Ποὶν 
ΡΕορΙθ. ὙΠεη 5141} [ῃς «εἰσ ηῖ5. οὗ ραγαάίβε 6 94 
σίνεη ἴο {πεπὶ ἀπα (σά 5}4]}] ὈῈ 'π {Πεῖγ πηι 51. 
Απά {πεν 5141] πο Ἰἰοηρσεῖ δη Ὀείογε ἢἰ5 ἴαςε, ἴου αὶ 
1Ππ6 εν] Ππεαγί 5141] θῈ ἴβκεη ἔγοπι ἴΠμαπὶ ἀπα ἴΠεγα 
5Π4}1} θῈ σίνεη ἱπεπὶ ἃ πεατί τπἀεγβϑίαπαϊίπρ {Π6 
σοοά δῃηά ἴο 5εῖνε (οά οηϊν. 

Βιιξ ἀο μοι σοὸ Ῥδοκ ἴο τῆν ἰδίπεσ. Ἐογ {πε 6 
ἰεγπὶ οἵ δῖ5. {16 παῖῃ θεέη {1 8]16 δηὰ με ν}}]} 
ἴἶνε ἔγες ἄαγνϑβ ἔγτοπὶ ἴο- αν δηα ψ}}} ἀϊ6. Βυΐ 

Γι. Μιάγαβϑῃ Κοηβρῃ. ἴῇ δε λἀα-ϊαγαξοῖ 

ΟἿ] οὗ πιθσου Α Ο Απῃ.: 851αν. Ὁ : Ε Β “τλεσου οὗ πιοτὸ ̓  (ἕλεος ἐλέου) : (ἔλεος ἐλαίου) 1) “ πιοτογ οὗ ΟἸ]᾿ ; ΡγΟΡΔΌΙΥ 
ποῖ ἀἰτορσάρῆγυ, ἂἃ5 ἘΌΟΠ5 ΒΌΡΡΟβα5, θαΐϊ ραν οἡ ψοτχάϑ. 

2. Βονείῃ υυνἱτἢ οἱ ( (Καθ 5.) : “ἴῃ ψῃϊοἢ ἤονβ {πΠ6 ΟἹ] ᾽ Ὁ Α Β Τίβοῃ. : Ἐ4 7. 
υυϊτη ργαγεὲτβ απᾶ επέγεαϊςίββ (εὐχόμενος ἐπὶ τῇ ἱκεσίᾳ) : ἃ ἩΘΌταΑΙ5Π1. 
1 58.811 ποί Β ( -- “σ᾽ (γάρ). 
3-6. ΤΠεξη 58811... αοά οηἱν ΑΒ, Τίβοῃ., ΕἼ ςἢ5). 

οτσίηδὶ, 
ΤῊΙΪΒ 5ῃοτί Αροοδὶυρβθα σογίδ!ην [6 15}, ΡΟΥΠΡ5 

σῇ Αρος. Μοβ. χχν ϊ. 3, 4 δῃά οἵ. [0116 65 χχὶῖ. )ζότο ; Ἐζεῖϊκ. χχχνῖ. 27:1 Επη᾿ ν. 4; Βαιηιάθασ ταῦθα 
17; ϑομαπὶ ταῦθα 41; ΝΥ εθεσ, 7ηαζδολε Τλεοίορίε, 581, 40ο; ΝΟΪΣΖ, )ζοελο Ἐσολαϊοίορίο, 359. 

5. ΕΥΪ Πραγί (γεβεῖ πάτα (ΝΠ Χ))). 
566 [πίτοά. δ 1, 5, 6, 9. 

6. ΜΠ ἀϊθ Ο : 1. ἴῆγεα ἄδυβ ἔγομι ἰο-ἄδγ. ς οηἱν. 

Ῥτοπηϊηδηΐ ἔβαΐαστα ἴῃ ἰαῖου [Θυνῖϑῃ ΤΠΘΟΪορΎ, ἃ5 ἴῃ 51. Ρδ0] δπὰ 4 ΕΖτὰ. 
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5 τηΉ. 

ΠΕ ΒΟΘΚ5.-Θ Ὲ 

ΨΙΤΑ ΑΡΑΕ ΕΤ ΕΥΔΕ. 

ἰ 5141} ἢανεὲ σοῆθ οιυξἱ, ἴποιι βῆ]: 56Ὲὲ ούϑαΐ 
πιαύνεῖβ ἴῃ της ἤδανεη δηά ἴῃ {πῸ εαγ ἢ δπαὰ {ΠῸ 

2 ἰυ πη] πδτ165 οἵ πεανεη. ΔΊ {Π656 ννογά5, ϑίγαι ρῃτ- 
ψαΥ Μίςοἤδαὶ ἀεραγίεα ἴγοτη 56 .ῃ. 

3 Απαᾶ Ενε δηῃά δεῖὲῃ τεϊιυγηεά θεαγίησ νυ] ἢ ἘΠ 6 πὶ 
ΠοΓῸ5 οἵ ἔταρίδησε, 1.6. Παγα δηα ογοςσι5 ἀπηα οσαΪα- 
τη15 Πα] οΟἸΠΠΑΠΊΟΏ. 

ἢ Απάνπεη ϑεῖῃ δηα ἢἰ5. πιοίπεῦ δα τεδοῃεα 
Αἀδηι, ἔμεν το] ἃ Πίπι, πονν {πε θεαϑᾷ [{ΠῸ βεγροηῖ] 

2 δῖ: ϑεῖῃ. Απά Αάδὴῃ 5αἰὰ ἴο ἕνε: “δ νῆϊ ἢαϑβί 
ἴποὰ ἄοπε Α ρίεαϊ ρίασιιε ἢαϑί ποι Ὀγουρῃς 
ὈΡΟΠ 115, ΓΑ ΠΘρ ἜβϑΙΟ ἢ δ η4 βίη ἴου 4}] οἵιγ σεποῦα- 
[ἰοη5: δηά {Π15. ννῃιοῃ ἴποιι Παϑὲ ἄοπα, [6}} ἔῃ ν 
Ομ] ἄγεη αἰζεγ τὴν ἄδδίῃ, [[ογ ποϑε ννῆο αγίϑςε 
γΓΟΠῚ 1τ15 51.411] [011] δηὰ [41] μὰς παν 51.411] θὲ 

4 ναπίίηρ Δη6] οἰγ86. ἃ5. (46) 58ν, Δ]] αν] πᾶνε 
Οὐ Ραΐεηΐβ Ὀγουρης ἸΡΟΠ 15, Πο ννεῖα αἵ {πε 

5 θερτηπίησ] ΔΠεη Ενε Ππεατά {Πεϑε ννογάς, 5Π6 
Ὀερϑη ἴο ννγεερ δηά πιοδῃ. 

ΑΑΜ ΑΝῸ ἘΝΕ 

ΑΡΟΟΘΑΙΎΡΘΙΘ. ΜΟΒΙ5. 
ΠΕ ἢί5 5011] 15 ἀεραγείηρ, ἔποιι 5π4}} Ῥε ποῖά ἐπε 
Ανν[Ἃ] (Θοαπε οὗ ἢϊ5 ραβϑίησ. 
ΤΠ5 5ρᾶκα {πε δῆρεὶ δηα ἀερατγίεα ἔγογη {Π6π|. χίν. 

Απᾶ ὅ5εῖῃ δπά ἔνε ςαπια ἴο {π6 Πυΐξ ννῆεγε Αάδτη 
νν85 ἰαῖϊ4. Απᾶ Αάδπὶ ϑδί(ἢ ἰο ἔνε: " ἔνε, νδαΐ 2 
Παϑὲ ποιὰ ψνγοιρῃς ἰπ τ5Ὁ ΤΠοι Πμαϑὲ Ῥγοιρῃε 
ὉΡΟΙ 115 σύεαΐ νγαῖῃ νη ϊο ἢ 15. ἀβδίῃ, [Ἰογάϊηρ 1 
ΟΥ̓ ΕΓ 41] οἵγ γα 6]. Απάα Πα 581 ἴο Που, " 41] αἱ] 3 
Οὐ ΟΠ ἀγεη Πα οὐγ ΟΠ ἀγεη᾿5 σμ] ἄσγεη δηα {6}] 
{Ππεπὶ {Π6 πιαηποι οἵ οἷ, ἰΓδηβργαβϑίοη. 

ΑΡΟΘΑΙΎΡΘΙ9. ΜΟΘΙ5. 

νος ΑἸ ξεολιγέ ο7 167 Ζ αἰ. 

Ι ΤὍΠΕεη βαϊςῃ Ενε ἴο μεπὶ: “Ηδαι 411] τὴν οἰ] ἄγε ἀπά Ομ Π ἀγα 5. Ομ] ἀγεη δηα 1 νν}}1 γοϊαξε ἴο γοιι 
2 ον {ἴπεῸ εηεην ἀεςείνεα 15. Τι ῬεΙε]}! ἐπαὶῖ γε ννεῦε σιδγαϊπρ ραγϑαΐβε, βοῇ οὗ τι5 ἔπε ρογίίοῃ 
3 αἰϊοϊίεἀ ἴο τι οπὶ αὐ. Νον 1 σιιατάεα ἴῃ τὴν ἰοΐ, {πε νγεβϑί δηά 1π6 βδουῖῃ. Βιΐ [Π6 ἄεν!] ννεπέ ἴο 
Αἀαπλ᾿ 5 ἰοί, ψεζε {ΠπεῸὶ πια]α ογθαΐιγαϑ ἡνεῦα. [Εον (οἂ ἀϊνίεα {πε ογδδίιγεβ ; 411 {ΠῸ πηα]εβ ἢ σᾶνε 
ἴο γοιι [ΔΕ Ποῦ δηά 411 {ΠπῸ ἰεπηα]65 ἢς σᾶνε ἴο πις.] 

ι Αμπά ἴδε ἄδεν!] βρακε ἴο {πε βεγρεπί βαγίηρ, “ Εἶδε τρ, σοπια ἴο τῆς δπά ἴ νν}}} [611 {πες ἃ ννογά 
2  ΏΘΥΕΡΥ ἴποῖῖϊ ππαγϑί ἤανα ρτοῆί. Απά ἢε δοβε δης οαῖὴης ἴο ἢϊπη. ἈΑπά {πες ἄδν!] βαιιῃ ἴο Πίπι: 
3 41 Πεαῦ {πδὲ {που αὐί ννΐίβεῦ {πᾶπ 411] πε θεαϑβίϑβ, απ 1 πᾶνε σοπΊα ἴο σοιη5ε] {Πεα. γνὴν ἀοϑβέ ποι εαΐ 
οἵ Αἀαπι᾿5 ἰατεβ δηὰ πο οἵ ραγδάϊϑε Ὁ 886 Ὁρ δηά ννε ψ|Π} σαιι58 ἢϊπι ἴο θῈ οδϑβί οιἷἱ οἵ ραγδάϊΐβε, ἐνεη 

4 85 ΜῈ ψψεγε οαϑί οιἱ {πγοὰρ ἢ Π1.᾿ 

ψοτ5 ἴο ἄξοεῖνε πη. 

ΧΙ. 1. Ἰαπϊπαγίεβ οἵ ἤεξανεη. 
3. ὨΕΓΌ5 οὗ ἔγαργδῃοσθ. 

51αν. νι Χχν--Χχχ. 
χ]ν. 2. 161]. 

αἴζεγ τὴν ἀεαίῃ. 
3. 1011] πᾶ ἔαϊ!. 
ἃ. ΑἹ]. 

[ηϑϑσίοῃ. 
ΡΙΑΥ οἡ ψγογάβ ἴῃ 1 ίη : οηβεζαγιέ.. 

Τῆς βεγρεηΐ ϑϑ!ἢ ἴο ἢἰπη, “1 εαγ ἰαϑὲ {πε Γογα θ6 σοί νυ ἹΠ: 
ΤἼε ἀεν!] βαῖ τ το πὶ: “Ἐδαι ποί, οηἱν θὲ πὴῪ νε556] δηά 1 ψ}}}} σρεαῖὶς [ῃγουρῇ ἔῃ ν πιουτῃ 

Γῇ Αρος. Μοβ. χχχν, ΧΧΧυΪ. 
Ετοπὶ Ενεΐβ ἴ816 ἴῃ Αροο. Μοϑβ. χχὶχ Ξξ 51αν. 1. χχν ---ἰπσοηβίβίεης ἢ Νὰ χ-χὶϊ ; 

1Π1- (τι βείδῃ σ]οβ5 ἔγοτη ἠζρ7ε1έ7,1 ο“γτέοῖς Ἰασοηά. 
11 9 γεζογ: 111 γεεγογιί β{ϊ25 γιοδίγίς : ΜεΥυεΥ βυρρεβίβ ζε767. 

(οπίταβι Αρος. Μοβ. χῖν. 3- 
. “ογεϊαι. 

Μϑ. ρυεῆχεϑ φηο)Ζα)ῖ; ῬΕΥΠΑΡΒ ἴοτ ὅτι -- “{παῖ᾽. 

Τι 5σῆονβ 1πίθηῖςοη οὗ βαϊΐου ἴο ομηὲ Εν ε᾽ 5 ἴ4|6 (ΕἸ 5). 
ῬεΓΠΔΡ5 ἃ Ρ]058. 

(ΟἿ σας ἢ ὥτο; 

αὐννῖα] βοεπα οὗ μἰβ ραββϑίηρ (τὴν ἄνοδον αὐτῆς φοβεράν ΑΒ): Ο». 

χῖν. 2. νεῖ παβδί που ψσγουρῃί. Γῇ. Αρος. Μοϑβ. χχχὶϊ, 14 Χν "1. 1. ἢ 5.1. Ρδὰ] (2 (οΥ. χὶ. 3, 1 ΤΊη1. 11. 14) 

δηἃ 2 Ἐπ. χχχ. 18, οἿσ' ΔΙ ΠΟΥ πιαῖτε5 Εἶνε ΡΥΪΠΊΔΥΥ σᾶιι56 οἱ 5η; 4 ΕΖγα 111. 21 ἰὰγ85 σ011 οἡα Δάδπι. 

ψνΒϊ ἢ 15 ἄθδαῖίῃ ΑΒΟΡ Ε,,2: τ. Ὁ. (ἐ, Κοπι. ν. 14, 4 ΕζΖγα ἱν. 30. 

[Πογἄϊπρ 1 ονδσ 811 οἵγ γα 6] Ο Ὁ. ΡσόθδΌΪν δη ἱπίεγροϊαΐθα Ρ]055. 
χν. 1. Τπεη βαίτἢ ἔνε. 
2. ἴμα ροτίίοῃ αἰϊοζίεά. (. ντία ΧΧχι!. 

Ιη Ατπι. Ἐ, Ενε ὈΙαπηε5 μεύβεὶξ; ἴῃ 51αν. 586 15 δϑἰκεὰ ἴο 16}1 πεῖ ἴα]6 ὈῪ ΠεὺΓ 50η5. 

3. ΏΘΓΘ ἔπε πιαῖς ογεαΐαγεβ. Βοίῃ Ηδρτεν (02) ἀπὰ ατεεῖκ (ὄφις) ννογάϑ ἔου " βερεηΐζ᾽ 816 πη 86] 1π6. 

[Εοτ αοάᾶ.... ἴο πι6.7] Α Ὁ οηἱγν πᾶνε [Πϊ5 Ἔχραπδίίοπ.. (Ὁ, Β. (Ὁ 15 σουτιρί. Αὐτη. »- 

γοιγ αίμεσ Α ΒῈΕ : “ουζ [Δ ποτ᾽ ( Ὁ. 
ΧΥΝ]. 1. ἴο {π6 βεγρϑηίΐί. 

ατί Ὀεϊονεα Ὀείοστε αοά, ἔνα ν1}} Ὀε]ενε {π66᾽. 
τχαυϑί πανα ρσγοῆΐ Α Β Ε (ὀφεληθῇ-). 

2. 1 ὨδαΓ ΑΒ: Ὁ “1 Ιδαγη ̓: Ασπι. “1 Ῥεβοϊα᾿. 

ΟΙ ἐΘοπηϊοϊς οἵ Α. δη8 ἘΠ. 17; Βοζ. τὰρβᾶ, χίὶχ; ὕνεβεσ, 7Χ.7: 219-20. 9]αν. - “τποὰ 

ςοπηβεὶ ἐμεε Ο: Α Ὁ “1 οοπβοσὶ ΜΓ {πεε᾽ (ὁμιλέω) : Ατπι. “ αηϊΐα ψ ΠΕ: Α Β Ἐ ἐγεῖ ἄοβὲ ἵπποι ννουβῃὶρ [Π6 685 "᾿ 

(, νι χὶν. 3. Α ρῖοβϑ ἴγτοπῃ Ν1ἴδ. 
3. ουΐ οὗ ρατγαάϊδβε. 
5. ἀεςεῖνε πίπῃ ( : Α “ἀεςεῖνε {Ππειη᾿᾿. 

1105δ2 

Α Β- “ττγουρῇ Πἰδβ να (ἃ Ρ]055). 
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ΤΗΝ. ΒΟΟΙΚΒΘ ΘΕ ΑΘΑΜ ΑΝ ΝΕ 

χυ 1 ΑΠπα ἰπϑίδπεϊν ἢς Ππὰπρ᾽ ὨΪΠπΊ56}] ἔγοπι {Π6 νν4}} οἱ ραγδᾷΐίβε, δῃηὰ ψπθη {πῸ δηροὶα ἀϑοοηάεα ἴο 
τς 2 ΜΟΓΒΠΙΡ ἀοά, ἴΠ6η ϑαΐδη ρρθαγοᾷ ἴῃ {ῃς ἔογπὶ οἵ δῇ δῆροὶ απ ϑαηρ Πγπηη5 {{κὸ ἐῃ6 δῆρεὶβ. Απά 

ΙῬεπί ονοῦ πα νν8}} πα 8δᾶνν ἢϊΪπ1), κὸ δῇ δῆρϑὶ. Βαΐ Πα βδί[ἢ ἴο πηεὲ : “ἊΑσέ που Ενε᾽ ΑΠ41 5αἰά 
3 ἴο ΠἰπΊ, “1 ἀπ." “ἈΝ Παΐ αγί ποι ἀοίηρ ἰη ραιδαίβε δ᾿ Απα 1 5α]α ἴο ΠΙπῚ, “ οἀ 5εΐ τι5 ἴο σιιατά δηὰ 
4 ἴο εαἱ οἵ 1[. Τῆς ἀεἐν!] δηϑιν γα ἐγουρἢ τπς πιοῦίῃ οἵ {ΠῸ βδεύρεηξ: “Υςε ὅο νε}} Ρπὲ γε ἀο ποὶ εαΐ 
5 οἵ ἐνεῖν Ρἰδηΐ." πὰ [ ϑαϊά : “υἴὔξα, ννς εαΐ οἵ 4]1, ϑᾶνβ οπθ οἠἱν, ψνῃ]Οἢ ἰ5 ἴῃ {Π6 τηϊάβί οἵ ραγαάίβε, 
οοποοιηΐηρ ΝΠ] οἢ, (ἀοά σΠαΙρ α τι5 ποῖ ἴο εαΐ οἔ 1 : ἔοσ, Η ϑαϊᾷ ἴο τι5, οἡ ἴῃς ἄδν οὴ ψῃϊοῆ γε δδΐ 
οἵ 1, γε 5141] ἀϊε τῆς ἀφαίῃ. " 

ΧΥΝΠΟΣΙ Τῆθη {πὸ ΒΕΓΡΕΠΕ βδ] ἢ ἕο πΊ6, “Μαν ἀοά ἰἴνε ! Ραξ 1 δηλ στϊονεά οἡ γουγ δοσοιπηέ, ἔογ 1 νου] ποῖ 
Βανε γοὺ ἱρπογαηΐῖ. Βιεΐ αγίϑε, (οοπΊ6) ἈΠ ύ, Πδαυκθη ἴο π|6Ὲ αἀπα δεΐξ δηα τηϊπα {Π6 να]ὰς οἵ [παΐ {τες.᾿ 

2,3 Βυι1 9 ἴο πίη, “1 ἴδαγ ἰϑϑδῖ (οά μὲ νγοίῃ νυ] ἢλα 45 Πα το] τι5. Απά ἢα δίῃ ἴο πιὸ: “Εδαγ 
ποῖ, ἔοῦ ἃ5 Β00ῇ 85 ἴποιι δαΐαβί οἱ ἴΐ, γε ἴοο 514]}} θῈ δ5 ἀοά, ἴῃ ἐπαΐ γε 5141} Κπονν ροοά δηά εν]]. 

4 Βυΐ ἀοά ρετοεϊνοα {ῃ15 [Παΐ γε νου] θεὲ {κε Ἡ!Ϊ πὶ, 580 ἢῈ δηνὶβεα νοὰ δηά βαϊά, 8 5141} ποΐ εαἱ οἵ 
5,6 11. Ναν, 6ο ἴδοι σῖνε ἢεεά ἴο ῃς ῥ]απί δηά ποι νν1] 5εῈ 115 σγεαΐ ροῦν." Ὑεῖ 1 (βαγεὰ ἴο ἰαϊκὰ 

οὗ {π6 ἔτ. Απά Πε βαϊζῃ ἴο τῆς: “ (οπια μἰ{Πεγ, απ 1 ψ}1}} σῖνε τ 66. ἘῸ]]ονν τηθ.᾿ 
ΧΙχ ΑἈΠΑ] ορεπεᾶ ἴο ΠΙπΠῚ ΔΠ4 Πα ννα]καά ἃ ΠΠ{{|6 νναν, [πε τυγηεα δηα βα14 ἴο πΊ6 : “1 ἤᾶνε σῃδηρσεα τὴν 

2 τη πα δη6 1 νν}}}] ποῖ σῖνε ἴπεα ἴο δδέ τππη|1] ἔπ οιι ϑννεαῦ ἴο πηε ἴο σῖνε αἶβδο ἴο ἔν πυβραπηά. (Απά) 1 5αἰά, 
“ὙΠ δς βοτί οἵ οδίῃ 5141} 1 σνεαῦ ἴο ἱπεε Ὁ Ὑεῖ ψῇῃαΐῖ 1 Κπονν, 1 δᾶὰν ἴο ἔῆεε: Βν {πε τἤτοηθ οἵ {πε 

3 Μαβίογ, απᾶὰ ὃν {πε (πεύυθίπι δηα ἰῃς ἼΤτες οἵ 1,1|0{6,1 νν1}] σἵνε αἶβδο ἴο τὴν Πυβρδηά ἴο εαἱ. Απά 
ΠΕ η Πα Παὰ τεοεϊνεα {πε οδίῃ ἔγοτ πης, ἢ ννεπέ δηα ροιυγρᾶ προη {πε {τυ {πε ροΐβοη οἵ ἢἰ5 ννϊοἰςε- 
Π655, Ὑν ΠΙΟἢ 15 ᾿πι8ῖ, [Π6 τοοῖ δηά Ῥερίπηΐϊῃρ οὗ Ἔνεῦν 5ῖη, δῃηὰ ῃς Βεηξ {ΠῸ Ῥγαποῇ οἡ ἴΠς βαγίῃ δηα 1 ἴοοκ 
οἵ 1ῃς {τ δηα 1 δία. 

ΧΧΕῚ Απά ἴῃ ἰἢαΐ νεῖν ποι ΠΥ εΥ65 ϑνετα ορεηςά, δηά (ογτνΠἢ 1 Κπανν {Ππαξ 1 ννὰ8 θατο οὐ 1ῃη6 τὶσῆϊ- 
.2 ΘΟΙΙ5η685 ΜΠ νΠΙοἢ 1 Πα] Ῥδεη οἱοί πε (προη), ἀπα 1 ννερί δἀπά ϑαἱά ἴο πίπυ: “Ἂν δαϑὲ {ποῖ 
3 ἄοπε {Π|5 ἴο πὲ ἴῃ {παΐ ἔποιι ἢαϑδί ἀδργίνεα τὴς οἵ 1ῃς σίουν νὴ ννῖο ἢ 1 ννα5 οἱοίῃεα ̓" Βαΐ 

......-:ὕ] ψνερΐ αἶϑο δροιΐ {π6 οδίῃ, ψῃϊο 1 Παα σνούη, Βευΐ με ἀεβοοπαςά ἔζοπι ἐπε ἔτεα ἀπά νδηϊϑῃθά. 
4 Απα 1 Ρερδη ἴο 56εῖς, ἰῃ τὴν παϊκεάηεϑϑ, ἴῃ ΠΥ ρατί ἴογ ἰεανοβ ἴο πε τὴν βῆδπηθ, ας 1 ἰοαπα ποπα, 

ἴογ, 85 50οῇ 88 1 ἢδά εδίβῃ, [ῃς ἰεαᾶνεβ 5ϑῃοννεγεά ἄοννῃ ἔγοπὶ 411 ῃ 6 ἔγεαβ ἴῃ τὴν Ρατί, εχοερὲ πες ἢρ- 
5 ἴγεε οἷν. Βαϊ 1 ἴοοϊς ἰεανεβ [τοπῇ 1 δηα πηδάς ἴοι τηγϑεὶ ἃ οίγα!α δηα ἴἴ νγὰ5 ἵγοπὶ ἢ ναῦν 58Π|6 

τς ΡΪαπί οὗ ψὨΙΟἢ 1 Παα εδίεῃ. 
ΧΧ. Σ ΑΔ οχεά ουξ πη ἐδδΐ ΝΟΓῪ Βοιι, “ Αάδιῃ, Αάδη, εγα αὐτί ποιὉ Εἶδε ὉΡ, σοπλα ἴο πὲ δηά 

2 1 νν"1}] 5ῆονν {πεε ἃ σγεαΐ βεογεῖ." Βιυΐ ψῆεη γοιιτ (ΔΈ Ποῖ ΟΔΠΊΘ, 1 5ραᾷῖκε ἴο ΠΙπὶ ννογάβ οἵ {γδηβργεβϑίοη 
3 [ΠΊΟἢ Πᾶνα Ὀγοιρῆϊ τι5 ἄοννη ἔγοτη οὐγ σγεδξ σογυ). ἘῸΓ, ψἤςη ἢς οατης, 1 ορεπεά τὴν ποιῇ δηά 

ΧΝ]. 1. Π6 ππηρ. Εἰ τεδαβ “της ἄδν!] ᾿ηϑ᾽άς {πε βογρβηΐ Βυηρσ᾽, ἃ5 Μοβίεπὶ [8016 ἴῃ Δ εἰ], δ}. 2. «47 77. 
θη. Α Β ρτεῆχ " δροιῖΐ {πε (΄ πίῃ ̓  Β) Πουτ.᾿ 
ἔογπὶ οὗ απ δ ῃΡῈ]. ((. 2 (Υ. χὶ. 14- Ροϊηΐβ ἴο οἱά 1ἄδα οἵ ἃ 1ἰ[6γ8] βεάποιομ ; οἕ ἀεη. νὶ. 1-6; 1 Εη. νἹ-χὶΐ, 

Ἰχχχν!ςχο ; ϑοίδ ἴχ. 9: Βεύ. τὰ θα χχίν ; [41Κ. 59 ῃϊμη. Β6γ. χἱῖ]. 
2. 51Ἂν. τεδὰς “1 που ϊ Π]πὰ Δ ἢ Δηροὶ βίης 6 σαπηα οι Αἀδπη5 αἰβίσιοϊ "Σ οπαρ μα εἶπεν {Π15 ἐδαίασα ἱπγουρ ποῦ ; 

ΑΥὐπ. γγνεα κα 8 1ΐ. ὶ 
4. Εν δσὺ Ρῖδπί Β ( 10. “8]] ραηίβ᾽ Α. 
ς. ἅϊε με ἄεεῖΐῃ. Α Ἡεργαδίϑβιῃ ; 11. “ ἀϊθε ψνῖ ἄἀθδίῃ ᾿ (θανάτῳ ἀποθανεῖσθε). 
ΧΝΠ]. Π) Ὀταακβ ΟΝ ποτα 11] χχχν]. 
1 ννοιά ποΐ Πᾶνε γουῦ ἱρπογαηΐ. Αὐπι. “1 ἀδβϑίγε ποΐ γουγ ἱρηοσγαποθῖ: Α Β Ὁ “ἴοΥ γε αἵὰ ἂ5 Ὀβαβίβ᾽ ; ἃ 5]055: 

ΑΒ ΟῈΕ 51δν. “βϑίποβ γε πηάογβϑίαπα ποιῃϊηρ᾽". 
3. γε. ..δϑ αοῦς. 
4. αοᾶ ρετγοεϊνεᾶ ... εἡνϊεᾶ γοι. ὙΠ ΤΊΒΠ. ΑΒ: Ο 
5. ΒΊογυ. ΑὙπὶ. ΑΝ. 1Πη15. Μιάγαβῃ οὐ ὅδξη. 1]. 6 ἴο ἘΠῚ ΘΙΟΥΥ οἵ 16 ΗἸρμδϑι᾽ ((ποβεῖς 3): Α Β ΟΡ 5]055 

6εη. 1, 6). 
( χίχ. 1.1 ορεπεᾶ. ( Ατπ.: Ε Ὁ»: Β “πε ορεπϑάᾶ᾽: Ατιη. τ (μοβίϊς σἱοββ ἴο {π6 εἴεοι {παΐ Ενε 15 γι Πουΐ ραγδάϊβα 
-ἢτϑὲ Ὀσουρῃς τη ὈΥ 1Π6 5ερεηΐ. 

2. ΝΥ Βεῖ βογί οὗ οδίῃ (ποῖον ὅρκον) ( : Α Β Ε Ασιη. “1 Κηον ποῖ᾽. 
3. Ῥουγαᾶ προ. 80 ΤΊβ.ἢ, Ἔεπηεηάβ Μ55. 
{με τοοῖ απᾶ Βερί πηΐηρ οἴενεγυν βίη Ο : Α Β΄ πεαά᾽. ΕὉςἢ5 ἐπ ηΚ5 [15 15 ραν οὴ νογάβ ἰὴ Ἡῦτεν (ἰόν ΞΞ δ Ἢ 

Δηα κεφαλή τε Φ τα “ ῃεδα᾽). [Ι͂ἄδα ἰβ σοῃπη που ἀπλοηρ ΚΑΌΌΪ5, 6... ΑΡοάα Ζαῖα 220; 1 Επ. ἰχῖχ. 6; ὅ1αν. Βδγ. 
Χο. 7; Αρος. Αργδῆδπηῃ χχὶϊ! ; αεη. ἈΔΌΡ. χὶχ. 6; ΔὈΌ. ΚΕ. Ναΐίμδῃ ν. 6. (Οἱ. [8π|68 1. 15. 

δ θεηΐ Ε Ατηι.  ΑΒῸΟ 1 Ῥεηῖ᾿. 
Ι αἴας (6 βη. 111. 6) ( Ε Ατηι. 51αν. 

ΧΧ. 1. οΪοίπαᾶ (ροη) (ἐνδεδυμένη) Α Β ΤΊΒοῃ. (. 2 (οτ. ν. 2; [58. ἰχὶ. 10. 
3. ΨὮΪΟΠῚΙ πα βϑνογη ( Ε. 
ἅ. τὴν ΡῬΕΣΡΓἈ Β: ΟἽ. 
5. ΨΕΓΥ 56πῚ6 ΡΪδηΐ Α Β ( 51]αν. ΒεΥ. ταῦθα αν; ΘΟΒδίζῃδη]α ; Τοϑί. Αἄδπηη. ἄρταα ἢ ΟἿΓ ΔυΐΠΟΥ {Παΐ {Π15 885 

ἃ ἢρ-ἴγεα. Αρος. Αργδῆδπι ΧΧΙΙ (4115 1ὑ “ἃ σταρε᾽; ἠετέβοι. Σ], δ." ̓ Ῥατίεγ᾽ : Βϑαπλααὶ Βα β8δο “ἃ ἀαίε᾽. 
ΧΧΙ. 1. 5εοσγεΐ (μυστήριον) ( : ΑΥηλ. 51αν. 1211γαὐΖίΖα. 
2. [ΐοἢ πανε .... βίογυν)]. ΟοἿἱν Α Β Αττῆθ. Α ρ]οβϑβ. 
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ΠΗ ΒΟΘΟΚΘ ΟΕ ΓΑΘΑΜ ἊΝΌ ΕΝΕ 

16 ἄδν}] ννὰ5 βρεακίηρ, δηα 1 θεσϑη ἴο εχῇοτί Πϊπὶ δης ϑαϊά, ““(οπῆς Εἰ Ποσ, τὴν ἰοτά Α ἀδπ|, ῃεαύίκδηῃ 
ἰο πιε δηά εαΐ οἵ {πῸ ἔτυἷ οἵ τε ἵγεε οἵ ψῃ ἢ (ἀοά το] τι5 ποΐ ἴο δαΐ οἵ ἰΐ, αῃα ποι 5ῃδ]: Β6 ἂς 

44 ἀαοὐ. Απά γουζγ [αἴπεῦ δηβιυνεγεά δηά βαϊά, “1 βαγ ἰοϑὲ (οὰ θὲ ψγοΐῃ νψ τ ἢ της. Απάᾶῖ οαἰά ἴο 
5 ̓ ϊπ|, “Ἐξαγ ποῖ, ἴουῦ 85 500ῇ 85 ἴποιι ἢαϑί εαΐβξη ποι 5141} κῆπον σοοά δηά ον]]. Απά ΒΡεεαΙΪν 
Ι ρεγϑιιδ εα ΠἰπΊ, απα ΠΕ αἷε δηα ϑίγαι σ πῖνναν Πἰ5 εγεβ γεσε ορεηβά δηὰ ἢε ἴοο κηὸν ἢἰβ παϊκοάποϑσ. 

6 Απά ἴο π16 Πα 581, “Ὁ νν]οκεα ψογηδη ᾿ ναί Πᾶνε 1 ἄοπα ἴο ἔπεα ἐΠαΐ ἐμοι Παϑὲ ἀσρτγίνεα της οἵ 
τῆς σίου οἵ αοὰά ἢ 

χα Απά ἴη {Πδὲ βαπης πουγ, νγα Πδαγά ἴῃς ἀγοπδηροὶ ΜίομδοΙ] Ὀ]οννίηρ νν τ 5. τα πυροὶ ἀπά ΟΔ] Πρ ἴο 
2 ἴῃς Δηρ6}5 ἀη4 βαγίπρ: “ὙΠῸ5 581 {πΠῈ Τογά, (οπηα ψ]Π της ἴο ραγδαΐβα πα Πδαῦ {πε ἰπάρσεπγεηΐ 
ΙΓ νυ ΒΟ ἢ 1 514]} πᾶσε Ααδπη.᾿" 

3 ΑΔπα νΠεη (οα Δρροαταεά ἴῃ ραγδαΐδε, πγοπηΐεα οἡ {πε οἤατίος οὗ Πῖ5. σπου θ᾽ πὶ υνἱἘ ἢ τῃς ΔηρεΪβ ρτο- 
ςεραϊηρ Βείογε ἢΪπὶ ἀπα βδἰηρίηρ ἢν ΠΊΏ5 ΟἵὨ ΡγΓαί565, 411 {πῈ6 ρ᾽ δηΐβ οἵ ραγαάϊβε, Βοῖἢ οὗ γοιγ [ΔΈ ποτ᾽ 5 οῖ 

4 8η4 πηΐης, Ὀγοῖςα ουξ ἱπίο ἤἥοννεσβ. ἊἈπά {πε τἤτοπε οἵ οὐ ννὰβ5 χε ννῆεγε ἐπῸ Τύδα οὗ 1,16 νναϑ. 
ἤν 1 Απα ἀοά οΔἸ]εα Α ἀδπὶ βαγνίηρ, “ Ααδπ), νετε αὐ ποι ἢ δη ἐπε ποιϑα Β6 πάθη ἔγοπι ἐΠ6 ῬΓθϑθηςα 

2 οἵ [15 ῬυΠάογΡ" ὙΠεη νου ἰαίπεγ δηβινεγεά ; “ 1 5 ποΐ θϑοδιιβα ννα {ΠΊη1κ ποΐ ἴο θὲ ἰουπα ὃν {Πεο, 
Τοτά, ἐπα ννγε ες, θυ 1 ννὰβ αἰγαϊαῖ, θεσαιιθϑα 1 δπὶ παϊζεά, απ 1 νναὰ8 δϑῃαπηθά Ὀείογε τἢν τηϊρηΐ, 

3 (την) Μαϑβίογ." (σοά 5611} ἴο πίη), “ ΔΉ 5ῃοννεά [ἢδε {Παξ ἴποιι γί παϊκθά, τμη1655 ἵπποι Παϑέ [ογβαῖκεη Τὴν 
4 σοπητηϑηπηεηΐ, ννΠΙΟἢ 1 ἀε]νεγεά {Ππεὰ ἴο Κεερ (11). ὙΠεη Ααδπὶ οα]]εα ἴο πιϊπα {πὸ τννογά νῃϊοῇ 
1 5ρ8Κε ἴο ΠΙπΊ, (ϑα νη) “1 νν}}] τηα κα τες βεσιγα θεΐογς (οά ἢ; δηά ἢε {πγηθα πὰ ϑβαϊα ἴο πηε: “ἢν 

5 δαϑέ ἔῆου ἄοπα [Π15Ὁ ΔΑΔΠΔ41 5814, “ὙΠα βεγρεπέ ἀεοείϊνεα π|ε.᾿ 
ἵν, τ (σά 5411ἢ ἴο Αάδπι: “5ἴπος ἔποι Παϑί ἀϊβγεσαγάεα πὴῪ σοτηπηαηἀπηεηΐ ἀπά Ππαβὲ Πεαγκεπεά ἴο ἢν 

να, σαγβεα 15 τπ6 δαγίῃ τη τῆν ἸαΡουΓ5. 
2 Του 5}8]1 ννουῖς 1 δηᾷ 1ἴ 5}4]1} ποῖ σῖνε 115 βίγσεηρίῃη : ἱπούῃβ ἀπα {Π|51165 5Π4]] βργίησ ὑρ ἴογ Π6α, 
Δηα ἴῃ 1ῃε βϑυνεδίΐ οἵ ἴῃν ἴδοςβ 5Π4]1 ἴποιι εδὲ ἴῃ ν Ὀγεδά. [ὙΤῇΠοῖϊ 5641]: θ6 ἴῃ πηαπιίο]α το1]15 ; ποι 584]: 
Ῥε οὐπβῃεα Ὀν Ὀ[ςεγηαββ, θὲ οἵ βυνεεΐηεϑϑ 5ῃα]ξ ποι ποῖ ἰδϑῖε. 

3 δ'νεαιν 54] ποι θῈ δηᾶ 54] ποΐ τεϑδὲ ; ὃν Ππεαΐ 518]: ποι ΡῈ {ἰγε, Ὀν σοἱ ἃ 58α]ξ ποι θἊῈ 
βίγαϊςεπεά : ἀρυη δ ηΕ]ν 5ῃ4]0 τῃοὰ Ὀιιθν ἐπ γ5ε}ξ, ας ἴποῖι 5Π410 ποῖ θα τίς ; δηά ἰποιι 5Π411 στονν [δΐ, 
Ὀιυΐ ςοπΊε ἴο πο επά. 

4. 7ε Ρεδϑβίβ, ονεῦ ννποπὶ ἴποι αἰ 51 τα] 6, 56.481] γῖϑα παρ ἴπ γε 6]]οη ἀραϊηδί (πες, ἴογ ποι Ππαϑὲ ποῖ 
Κερί πὶν σοπητηδηαπηηεηΐ.ἢ 

1 Απα τε 1 ογά τυγηδα ἴο πα δηά βαϊά : “ϑίπος ποι Παϑὲ Πεαυϊζοπθά ἰο {πε βεγρεηΐ, ἀπά τυτηεά 
2 ἃ ἀεαΐ ει ἴο ΤΠΥ σοπη πη] πηεηΐ, ἔποιι 514]1 6 ἴπ ἰἤγοαβ οὗ ἔγανϑὶ! ἀπ ἱπίοϊεγα]8 ἀρσοπίεβ ; ποὺ 

50.410 Ῥθδαῦ ἢ] γεη ἴῃ πιο ἐγαπιὈ]]πρ' ἀπ ἴῃ οπα ποι ἴθοιι 5Π8]Ὲ σοπιε ἴο ἴῃς Ὀἰτγίῃ, απαᾶ ἴοβε τῃν 
3 [1{6, ἰτοτὴ ἢ 5οῦα ἴσοι] ἀπά δησιϑῃ. Βαὲ ἴποιι 5Π41} σοηίεβ5 δηὰ βὰν: “Ἰνογά, 1 οτά, 5ανε πΊ6, δηά 
4 1 νν1}1] {πτπ ΠΟ ποῖα ἴο {Πς6 βίη οἵ ἐπε ἤεϑῃ. Απά οῃ [ῃϊ5 δοοοιηΐ, ἔγοπι [Πἰπα οὐνη ννογάβ 1 νν1}} Ἰαᾶσε 
πες, Ὀν τεαϑοη οἵ ἴΠ6 βηπηϊεν νυν] ἢ 1ΠῸ ἐπαπιν Πᾶ5 ρ᾽απέεα ἴῃ ἐπεε. 

ν, τ Βιυΐ Πε ἰυγηεα ἴο {Π6 βεγρεηΐ [1π σύοδξ ννγαῖῃ]} δπα ϑαϊά : “ ϑίποε ἔποι μαϑὲ ἄοης {ῃϊ5, δηα Ὀεοογης 
ἃ πη Κ]655 νῈ 556] πη] ἔποιι μαϑὶ ἀδοείνεα {πε ἱπηοσεηΐὶ Πεαγῖβ, ἀοουγβεά αγί ποιὰ ἀπιοηρ 411 Ῥεδϑίϑ. 

3. τὴν Ιογά Αἄβπι. ΑΡοίῃ. κὶ. Νδίμδῃ ἱ. 6 (( ἸῃΖθεγρ) 5αὰγ58 Ενε αἰνναγβ δἀάγεβϑεά Αἥδιη 85 " Ἰογά᾽᾿. 
6. παῖ βανεῖ ἄοπε ( : Αττη. Α “νῇῃαΐ Παβὶ ἴποιι ἄοπε Ὁ᾽. 

{παῖ -- καί, " ΟΥ νὰν σοηνογβῖνε : 51ᾶν. τεδάβ “νῆηγ᾽. 866 [ηϊἰτοά. ὃ 7. 
ΧΧΙΙ, 1. [ὙΠ] Π ΠΙ5 γαπιρθ] ἱπίεγροϊδίίοη ἴθ Α Αὐπι. οὔἶΐγ. ΤῸ βοίζεῃ δηϊτοροπΊοσΡ 515 ἴῃ (θηαβὶβ. (. 

ΟΠ ΤΏΠ685. ἷν. τό; 1 (ογ. χν. 52; οἴ. δε λἀα-7)7:άγαςολ 11. 6τ (76 }1Π1π 61}. 
2. Ἰυάρεοπηθπέ.... πάρε (κρίματος κρίνω) Α Ατηι. (ἢ ΗΕργαϊβπι): ΟΥ̓ κρίματος ( Πα5 “ ψοτά ̓  (ῥήματος) : 51ἀν. 

671: {6γι22167]1 οἴ φίέαίο Ζ146126216772. 
3. τη πιίηθ. ὅ8|1ἀν. σοηίγαα!οίβ--- "]δηΐβ ἴῃ Ἐνε᾽5 ρατί 'νετε τυζζηγε. [ 
4. ννα5 ἢχϑᾶ (ἐστηρίζετο) (ς. (Υ, Ταγρ. [6τ. ου αεη. νὶ. 9. ΤῊΪ5 βίαιεπηθηΐ πιο! ῆθ5 2 ΕΠ. ν]]]. 3. “τπαΐ ρίασα οἡὴ ΨῃΪΟἢ 

(σά τεαβίβ. Α Ασπι. Ε β]σῃηξ νᾶτὶδηΐβ (6. σ. εὐτρεπίζετο). 
ΧΧΙΠ. 1. “Βογα γί που ᾿ (. «νἤετα τῖ μοι Πι4ἀθπ᾽᾽ Α. 
3. ἴογβακεη Εὶ Α ΤΊβοῃ. (ἐγκατέλειπες) : ΑὙΤη. “{ταηρτεββθα. 
4. ϑθοῦυγα Α ( Εὶ Ατηι. (ἀκίνδυνον). 
5. 1 5614 Α Ὁ “ τεηει ετγαά της ψοσά οὗ {πε βεγρεηΐ δηᾶ᾿. 
Χχῖν. 1. ἴῃ νυν ψψογκβ Ε Αττη. Α : Γ᾽ “ἔου τῃγ βακε᾽. : 
2. ΤΠοιι 5η81 ες. .. ἰαβίε ΑΟ; ἔγτοηὶ (δη. 11]. 18. 
3. Οηϊγν ἴῃ Α (ρ]οβϑ). 
Χχν, 1. ἴἢτοαβ οὗ ἔγανδὶ!. 50 ΕἼΙΟἢ 5 εἘπηεη 45 ἔγοιη Α Ο "επιρίν ρδίηβ᾽ (ἐν ματαίοις) : ἘΞ “ΕΠρΡίγν ἴ0115᾽. [πη Ηθῦγεν 

ΞΠ “5 ποϊβτοδα ἴοσ ὉΔΠ. ᾿ : 
2. Γαι] Πρ (τρόμοις). ΤΊΞΟ. επηεη ἀς ἔτοπὶ τρόποις (( νναγ5᾽) Ο Α : Ατηι. Εὶ “ψ ἢ στθαὶ βουγονν᾿, 
3. ὯΟ ΠΊΟΓΘ Ε' (οὐκέτι) ( “ποῖ᾽. Ξ 

βίη οὗ {π6 ἤξβῃ Α: Β ( Ε “τὴν ἤδββϑῃ ᾽ : Ατιη. " δραϊηϑί πΊγ θοάγ"! 
4. ἴῃ ἴπε6ὲ. ΑΒ - “Απὰ δου 5Π4]1 τὰτη ἴο τ γ Πυβθδηα δα ἢδ 5841] γα] νεῖ {Π66.᾿ 
ΧΧΝ]. 1. υγηεᾶ... δηᾶ Ο. ΑΒ ». 

δι, ἸΠΘΏΚΙΕβΒ νεββθὶ (σκεῦος ἀχάριστουἡ͵ ΑΒῈ: Ατἴπ.. “οἴδβρτίηρ οἵ ψ]οκεάπεβϑ᾽, ρεῦπδρβ -- Ηερτεν 
δυν 8 ῥπξεν Ἰηβίσυπηεηΐ οὐ Β6]14]" (ΕἸ. 5). (ἢ. χνὶ. 8. ᾿ 

ἰπηοοθηΐ Πϑασίβ (παρειμένους τῇ καρδίᾳ) Α ( : Β παρισταμένους : ΑΥπι. “1Π6 ἀρτίρπς ἴῃ πεατι. Ε». 
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ΧΧΝΙΥ. 

ΧΧΝΠΙ. 

ΧΚΙ͂Σ. 1, 

ΧΧΧΣ, 

ΧΧΧΙ. 

ΤΠῈ ΒΟΟΙΩΞ ΟΕ ΑΝ ΥΉ ΝΕ 

2 ΤΠοιι 5Πα1τ θὲ ἀερτίνεα οἵ ἐπ6 νἱσξιια] οὗ ννῃῖς ἢ ποι αἰ ἀϑὲ δαὶ δηα 5ῃδ]: [βεὰ οἡ ἀιιβὲ 411 {π60 ἄδνς οὗ 
3 την [6 ; οα την Ὀγοαβὲ δηα τὴν ὈΕΙν 5Πα]ῖ ποι νναὶκ ἀπὰ ΡῈ τορθεὰ οἵ παηπάβ δηὰ βεί. ὙΠεγα 

56.411 ποὶ θὲ ἰεοἴξ πες βὰγ πού νυῖηρ, ΠΟΥ οπ6 11π|0 οὗ 4}1 [παΐὶ ψ τ νυν μ]ο ποῖ αἰ θὲ σῆθπαγε {Πεπὶ ἴῃ 
4 τῃν πιαϊῖςε δηά σαιβεάβε {Π6πὶ ἴο θ6 σαβί ουΐξ οἵ ραγδαϊβε ; δἀηὰ 1 νΜ}}}} ραξ δβηπηῖέν Ὀεΐννθεη {Πεα ἀπά 

ἢΐβ βεθά : ἢς 5Π4}} Ὀγαΐῖβα τ ν Πεδα δηά ῃοι 58]: Ὀγυῖβα Π15. Π6 6] ππῈ}} {Π6 ἀαν οὗ [ᾶρεπηεπι. 
2 Τυβ Πα β8ράκε δπά Ραάς [ῃς δῆρε]β πᾶνε τι5 οαϑί ουΐξ οἵ ραγϑαίβε : δη4 δ5 ννε ννεγε θείηρ ἀτγίνεη ουξ 
ἁταϊα οἵ Ἰοια ἸαπγχεπίαίἊοηβ, γουγ ἰαίμεγ Αἀαπὶ Ὀαϑθοιυρῃξ {ΠῸ δηραὶα δηα δα : “1,βεανε πιὲ ἃ {ππ1|Ὸ 
(5ραοθὺὴ {παὶ 1 πιᾶν επίγοαϊ 1ῃῸ Τιογὰ {παΐ Π6 πᾶνε σοπηραβϑίοη οἡ πΊῈ δηά ρίΐν πΊ6, ἴογ 1 οπὶν 

4 Πᾶνα βἰηπεά." -Απα {πὸν ἰεἰ οὐ ἀτίνίηρ Πῖπι ἀηὰ Αἄδπὶ οτεα δἱοιιὰ ἀπά ννερί βαγίηρ: “Ῥαγάοηῃ πΊ6, 
4 Ὁ Τμοτά, τὴν ἀεεά." ὙὍΠεη {Πα 1 οτὰ βαϊτῃ ἴο {πε δηρεῖβ, “ΝῊ Πᾶνε γε σβαϑεά ποτ ἀτγίνίπσ Αὐδπὶ 

(τοσὶ ραγαάῖβε ἢ ΜῊ ἀο γα ποῖ οαβέ Πἰπὶ οὐδ" [5 1 1 ψῆο ἤανα ἄοης ψοηρ ἢ ΟΥ̓ ἰβ5 τὴν ἡπαρσεπηθηΐ 
5 Ῥααϊν Ἰπάρεα ΤΠεη {ΠῸ Πρ ]5 [61] ἀοννῃ οἡ ἴῃς σγοιπηά ἀπά ννουϑῃίρρεα {Π6 ΓΔ ογὰ ϑαγίηρ, “ ΤΒοα 

ατί 7υ5ῖ, Ο 1ιοτά, δηὰ ποι Ἰπᾶρεβὲ τἰρῃίεοιβ ᾿πασεπιεηί." 
ι Βιυξίπε 1 οτά ἐυπτηεα το Αάδπ ἀπά βαϊά : “1 ψ1}} ποΐῖ βυῆεγ ἴΠπῈῈ μεποείογναγαά ἕο ὈῈ ἴῃ ραγαάϊβε." 
2 Απά Αἀδπὶ απϑυνειθα δηά βαϊά, “ αγαηΐ πηρ, Ο 1 όσα, οὗ {με Τσεε οὗ {1{{ Πδξ 1 τηὰν εδί οὗ ἰξ, θείογε 
41 Ὀὲ οαϑῖ ουἱ." ὙὝΠεη {πε Τιοτγὰ ϑραΐζε ἴο Δ άδηι, “ Ποῖ 5641} ποῖ ἴαϊκε οἵ 1[{ πονν, ἴογ 1 ἤανε σοπι- 
πηαπαςφα {ΠπῸ σΠεγα πὶ ἢ [πε ἢδπηΐηρ συνογά [πὲ τυγηθῖῃ (ανεγν νυ) ἴο συδγα [ἴ ἔγοπὶ ἔπεα {παῖ 

4 ἴπου ἰαϑίς ποῖ οὗ 1; Ὀυΐ ποι Παϑὲ {πῸ νναὰῦ ν ῃῖο ἢ {Π6 δαναύϑαγν πίῃ ραΐ ἰπίο {πεε ; γεῖ ψῃθη 
ποῖ αὐτί σοπε ουξ οὗ ραγδαϊΐϑβε, 1 που 5ῃμου]άϑε Κααρ τ γ561 [το πὴ 41] εν!], 85 ὁπε ἀρουξ ἴο αΐε, ννθη 
ασαίη {πε Κ αϑυσγεοίίοη Παίἢ σοπΊα ἴο Ρ455, ἰ ψν1}} γαῖβε {Ππεξ ῸΡ ἀπά ἔπεη ποτα 5ῃ4}1] θὲ σίνεη ἴο {πες 
[86 Τ τες οὐ 111{π." 

2 ΤΠυ55ράκα {ῃε Τιογά δηά ογάεγεα τι ἴο ΡῈ οαϑὲ ουξ οἵ ραίδαϊίβε. Βαυΐ γουγ [δίπεγ Αἀδπὶ ψερί 
Βείογε πε δηρεὶβ ορροϑβίίε ραγαάϊβε δηα {πε δῆρε!β 58 ἴο Πίπὶ : “δὲ ννοιυ]άϑβεὲ ἔποι Πᾶνε τι5 ἕο ἀο, 

3 Αἀαπιδ᾽ Απὰά νουγ [δίπει ϑδίτῃ ἴο {ἰχεπι, “ Βεμο]α, γε οαϑί π|ὲ ουΐ. 1 ῥίδὺ γοῖ, δον πηα ἴο 
[ἀκα αὐνὰν ἵγαρταπί Πευθ5 ἔτοπὶ ρα! ϑεί5ο {Ππᾶὶ 1 τᾶν οἴΐεγ δὴ οἤεγίηρσ ἴο (οάἄ αἰΐζεγ ἴ βανε βροπε ουΐξ 

4 οὗ ραγϑάϊβε ηδξ ἢς ἤεᾶγ γτηβ." ΑἈπὰά {πὰ δῆρεὶβ ἀρργοδοῃμεά (οά δηα βαϊὰ : “ΤΑ ΕῚ,, Εἕεδγηδὶ Κίπρ, 
ςομητηδηά, τὴν ΤοΓά, {παΐ ἔμεγα θὲ σίνεὴ. ἰο Αάἀδπὶ ἱπσεηβα οἵ ϑυνεεῖ οὐουῦ ἔγοπλ ραγαάίβε αηα βεεαβ 

5 ἴον πἰ5 ἰοοά." Απᾶ ἀοά Ραάε Αἀᾶπὶ ρὸ ἰπη δπά ἰδκε ϑυνεεῖ βρίςεβ δηα ἔγασγαηΐ ἤεγθ5. ἔγοπη ραγαάίβε 
6 απὰ 5εεαϑ ἴου Πῖ5 ἰοοά. Απά {πε δηρεῖὶβ ἰεξ ϊπὶ ρῸ δπᾶ ἢε ἴοοῖϊκ ἴουγ. Κίηα5 : ογοςιι5 δπᾶ παγὰ δηά 
οαἰαπγι5 δηα οἰππδίηοη αηά {πε οἴπεῦ βεεᾶβ ἴον ἢἰβ [οοά : δηᾷ, δἰζεγ ἰακίηρ [Π65ε, με ννεπὶ ουἕ οὗ 

Ἰ ραγαάϊϑβε. Απᾶ νὰ ψείε οἡ πε βαγίῃ. 
ιΝον {πεη, πν Ομ] ἄγε, 1 Πᾶνε σμονη γοῖ {πε νὰν ἴῃ νῃΪοἢ να ννεῦε ἀεςεϊνεά ; δπα ἐο γε συδγά 
γουγβεῖνεϑ ἔτοτὴ γα ηϑργαβϑίηρ ἀσαίηϑε ἐπε σοοά. 

ι Απᾶ νεη ἕνα Πδὦα 5αϊα {Π|5 ἴῃ [πε τηϊάϑὲ οἵ ἢεῖ βοῆϑβ, 116 Αἀδπὶ ννὰ5 ᾿γίηρ 11 δπα Βθομπηά ἴο αἷς 
2 ἃἴϊεγ ἃ ϑίπρὶς ἄδν ἔγοπι {πε βἰοκηθβθ 1 ἢ Πα [αϑίεπϑά προη Πϊπι, 516 βδιίῃ το Πίπὶ: “ον [5 1ἴ {παῖ 
4 ἴπου ἀἶεϑὲ δηά 1 Ιΐνε οὔ πον ἰοῃρ' πᾶνε 1 ἴο ᾿ἵΐνε αἰζεγ ποὺ τὲ ἀεα Ὁ Τ7Ὲ]} τηε. ΑἈπά Αἀδπὴ βαϊτῃ 

ἴο ποῦ: " Βεοῖϊς ποΐ οἵ [ἢϊ15, ἴοσ ἰῇοι ἰαγγίεϑί ποῖ αἴζεσγ της, θα ἄνεη θοίῇ οὗ ιτι5 αἴξ ἴο αἴξ τορείδμεσ. 

2. Βαπᾶβ δηᾶ ἔδε Α Ἐ“ τῆγ᾽: Β - ἰοηρ Ρ]ο55 Ἔβχρ δἰ πηρ᾽ 510 ἃ5 56 η5148]. 
ΤἼε βεγρεηΐῖ -Ξ (ϑαίδη) ἢδ5 ΠΠπὴ05 ἴῃ Αρος. ΑΡσδῃ. χχῆ! ; Τάτρ. [οη. οἡ (δη. 1]; Βεγ. ἈΔ0Ρ. χῖχ, χχ ; [41Κ. Θ᾽ Ομ ΙΠπι. 

Ἰχι τι ΟἹ. νυ Ξα. ᾿ἰ- χ6 ; 2 πὶ: χσσὶ 3; δπὰ οἱ; 1 51166 85 111..25 (ΒΑ 6 8᾽ ποίδὴ: 
4. ἄδν οὗ Τυἀρεπιεπέ Α Β Ατηι. : ( “ἀδγν οἵ τὴν [6 (( εη. 11]. 1.4). 
χχνῖϊ. 3. Ραγάοῃ τὴ 51δἊν. -Ἐ ἡ ΑἸΙονν πλε [οοά {Πδΐ 1 πιᾶνὺ ᾿νε. Τεχί οἵ 53|Ἂν. ἴῃ ἀϊβογάθζ ; γϑδά χχνὶ δἰζεσ χχνϊ. 
4. ἀτι νίῃρ Αἄδπι Α Β : Ατη). Ε -Ἐ “νὴγ Πᾶνα γε μθαυκαηβά ἴο πὴ 3᾽ 
χΧχνϊ. 2. θαΐογα - πρό ΜΊ σεηϊνε δηα 1 ΠΠΙΪνα. 
3. ἴα οὔ Β Τίβοῃ. Ασηι. : ( “"ταϑβίβ οἱ᾽. 

οὗ 1 Α Β Ατηι. -" " δῃὰ Ὀ6 ᾿ἱπηπιογίαδὶ ἔοΥ Ἔνεγ᾽ ((εη. 111. 22). 
4. αθοκέ ἰο (μέλλων) ( : Α Β “ν]ΠΠηρ το᾽ (βουλόμενος) : Ατηλ. “τὨ]ηΚαδὲ οὴ ἀθαῖῃ᾿. (ΟἸηΖθοΥΒ, νι ἢ θη. γὰρ χχ; 

Αροϑβι. (οηβί. νἱῖ, χχῖν, επηεηάβ ἴο “ῖ1ποὰ νη ἀἰ6.. (ῇ Αρος. Μοβ. χὶν ; Ηαρραᾶα οὔ (δβη. {Π|. 17-22. (οηίγαβι 
ψια χχῖχ, χὶ]. (( τ βίῃ.) 

χχῖχ. 3. ΒῈμοιᾶ ΑΒ: ( “βἰηςβ᾽. 
50 {πεῖ -- ὅπως ψ ΙΓ {πΐυγχα ᾿πάϊ]οαίνε ((). 
ΟΕ “(οπῆϊοι᾽ 1. χχῖν. ὅ51||σῃλ ναταιίοηβ ἢ Α Β ( Αὐγη. 51δν. 

4. Ἶ8εῖ (Α Β) ΞξΞ "74}- ΕἸ" ὦν την), ΗοΡτεν ἴοσ “Πμοστὰ αοά’: Ο ». Αὔσπη. Πᾶ5 "Η0}1}}" : Ε'ὶ 51Ἂν. “7]ο6]᾽, εοηξιδεα ψιῇ 
ΔΏΡΕΙ ἴῃ ΧΧΧΙΪ ἀπά χὶν, Αρος. Αγ Πδτη Χ. 20, χν]]. 22. 

ς. πᾶ Ξεβᾶβ ἔογ μὶβ ἴοοά Εὶ ; οἴ. 51αν. ν]ῖα χχν. 4, χχν"!. ΑὙΠΊ. οπηϊῖβ ἴῃ τϑααθϑί, Ὀὰΐ βϑαγβ {ΠῸῈΡ ΨΕΓῈ βίνθῃ : 
Α Ὁ 5αγ8 Οοά Ιοεῖ Εἰπι ταῖκα “τάρταηῖ Πευ5 ἕο ἢΪ5 ἰοοά᾿᾿ (οἴ. ΜΊϑμπα Ταδηϊί ἱ. 6) : Β ϑαν8 “Του βδογίῆςθ᾽ οἹἱ]γ ; οἵ. 10}. 
111. 27 : Ε ϑεειη8 ἴο ρσΎθβεῦνα οὔ Δ]. : 

6. ἕουτ Ατπι. Ἐὶ : 51αν. “ττεε᾽: Α Β “θοῖῃ". 700 1166 5 π]θΠ ΟΠ 5 “ γα Κίησαηβα, σα] απαϊῃ ἀηα βίας, Τῆδ 58Π16 
[ΟΌΥ 85 ἴῃ Οὐχγ ἴοχί δῖα πηβηϊτὶοηδά ἴῃ Ατπ. Α Β (. 

7. ψνετε (ἐγενόμεθα). (“ννεῦα ργεβϑηῖ᾽ (παραγεγόναμεν) : ΔΥΠῚ. “5ἀνν ΟἸΓΒΟΙν 65 ρ]ασθὰ οἡ ἴΠ6 βατίῃ ᾿: 51ν. ᾿ βαὶ θείουγε 
σαῖς οἵ ραταάϊβε᾽. Ῥαββαρὲδ ρδγβ]16ὶ τὸ ΨψΊϊα 1- [Ό]]ονν5 ἴῃ 51αν. 

χχχ. 1. ομμΠἹάγρη Ὁ ; Α Τίβ.ῇ. τεκνία ; αἰ πη παν. 
{ταηβοτθββϑίηρ (παραβαίνειν) ς. ΑΒ΄ [ουϑαϊκηρ. 

χχχὶ. 2. πβανεῖ το να Βα: Ο “ἀο1 ἀεβῖγε το ᾿νε’ (θέλω): Α». 
148 



ἷ 

{ 

ΠΕ ΒΟΘΟΘΚ5Θ. ΟΕ ΑΠᾺΜ ΑΝὈῸ ἘΝΕ 

᾿Απά {5}6 51Π4}} 1167 ἴῃ τὴν ρἷαςε. Βιιΐ ῆεη 1 αἴθ, αποίῃξ πὲ απ ἰεξ πὸ πηδῇ ἴουοῇ πῖὸ {{Π]1 {ΠῸ 
4 Δῆδε! οἵ ῃη6 Τιογὰ 58.411} βρεαῖκ βοπιθνῃδΐ σοποδγηΐπρ 6. ΕῸγ (οά ν1]] ποΐ ἰογρεξ πῆς, θυ νν}}} σβεὶς 
ΗΙ5 οὐ ογεαΐιγε : Πα ΠΟΥ ἃ.ίβε γαίῃ δηα ρύαγν ἰο (ἀοά {{] 1 σἷνε ὕρ πὶν ϑριτς ἱπίο Ηἰ5. παπᾶς 
ΠΟ σάνε ἴξ τη6. σοῦ ννε Κπονν ποΐ ον νγε ᾶγα ἴο πηδεεΐ οἱγ Μαϊζού, νμείμει Ης ες ψγοΐῃ νυν! ἢ αι5, ΟΥ 
Ῥε πηαγοῖία]! απα ᾿πἰεηα ἴο Ρἱν ἀπά τεςσεῖνα τι5.᾿ 

᾿.1,2. Απά Κνε τοβα ὉΡρ δηά ννεηΐ οι5146 δηα [61] οῇ ες σιοιπά δηά Ῥερδη ἴο 8ᾶν: “1 ἤανε 5ἰππϑά, 
Ο ἀοά, 1 πᾶνε βἰπηβεά, Ο ἀοά οἵ ΑἸ], 1 μανε ϑἰπηπβα ἀραϊηϑί ΤΠεα. 1 πᾶνε βἰπηβα ἀσαϊπϑε {ῃπ εἰεοΐ 
ΔΏρεαΪ5Β. 1 Πᾶνε δἰπηξα δραίηβί (ῃ6 (Παγαθίπ). 1 ἤανε ϑἰπηεά ἀραϊηθί ΤῊν ἔδαγῇι! ἀπ πη5Παΐκα]ς 
Τῆτομθ. [Ὃἤἢανε ϑἰπηβα Ὀείογε ΤΠεα δηά 4]] δίῃ παῖ θεσιη τΠγοιρἢ τὴν ἀοίηρ ἴῃ {πΠεῸ οτεαίζίοη. 

3 Ἐνεη ἴπιι5 ργαγεὰ ἔνε οἡ πεῖ Κηβεβ ; (αΠ4) ὈεΠο]ά, {πε δηρεὶ οἵ Ππυπηδηΐϊεν σάτα ἴο ΠΕΥ, αηπα ταϊβϑά 
4 δΓ ῸΡ δηά 5αἱὰ : " Κἰβε ὑρ, ἔνε, (τῸπ| ΤΠ γ ρεηϊξζεποθ), ἔογ θΈ πο], Αἀδπὶ ἰῃν Πυιϑραπά Παίῃ σοπε ουΐ 
οἵ ἢϊ5 θοᾶν. Κ͵δε ῸΡ δηα ὈεΠο]α ἢ15 βρίτῖ θοῦπε δἱοίς ἴο ἢϊ5 Μακε. 

ΧΙ, 1 Απα ἔνε τοβ86 ΠΡ δηά νὶρεά οὔ πεῖ ἴεαῦβ ν] ἢ πεῖ μη, 4Π4 1Π6 δῆρσεὶ 58: ἴο πεῖ, "ΤΠ ἀρ τῃγ- 
2 561{τοπὶ {Π6-οαύῖ ἢ. Απὰ 586 σαζεά βἰεδα(αϑεϊν ἱπίο πεάνεη, απ θεΠε]α ἃ οματῖοί οἵ Ἰσῃξ, θοσπα Ὀν 
ἴουγ Ὀτίρης ΘαρΡ]65, (4 Π4}) ἴἴ ννεῦε ἱπηροβϑίθ]α ίου δὴν τπηδη θογη οἵ ᾿ννογηδῃ ἴο [611] 1Π6 σίογνυν οἵ ἰπεπὴ οὐ 

4 ὈΕΠΟΙ]α {ποτ αοο---αη Δη66]58 σοίηρ Ὀείογε [πε οπατχῖοί---δηά θη παν σαπια ἴο {πε ρίδος ψῃθγα 
4 γοιι (αἴ ποῦ Αἀαπὶ ννᾶ5, [Π6 σπατγίοί Πα]εα δηα πε ϑεγαρῃίη. Απά 1 ΡεἢΠε]ά σοϊάξη σεηβοίϑ, θεΐννεεη 
γοιυ ἰδ Ποῦ δηα [Π 6 σπατγοΐ, πα 411 [Π6 δῆφσεὶβ νυν] ἢ σεηβεῦβ Δη6 ἔγαηκίποθηβα σάπια ἴῃ Ὠαβίε ἴο τῆς 

5 ἱποεηβε-οἤεσιησ δηα ὈΪανν ἀροη 1 ἀπα {ΠεῸ 5πιοῖκε οἵ {πε ἰποεηβε νε]εα ἐπε ἢτιηαγηθηΐί5. Απᾶ {Π6 
ΔΏΘΕΪΚ5 [6}] ἀόννῃ δηα ννουϑῃϊρρεα ἀοά, ογνίηρ αἱοια δπα βανίηρ, “ΤΔΕῚ,, Ηοὶν Οπε, μανε ραγάοηῃ, ἴοΥ 

᾿ς Βε[5 ΤῊν ἴπλαρε, δηά {Π6 νουκ οἵ Τὴν μον ἢαπα5. 
ΧΙν, Σ Αηα41 ἔνε ΡεΠε]α ἵνο σγϑαΐ δηα ἔδαγῇι]! ννοηάογϑ βίδηάίηρ ἴῃ {ΠῸ ργεβεηςε οἵ (οά δπᾶ [1 ψερί ἴοῦ 

2 ἴξασγ, δῃᾷ 1 ογεα δἱοι ἴο τὴν 5οη ϑείῃ δηᾷ ϑαἱά, " Εἰβε ὑρ, ϑείῃ, ἔγοπι ἴῃς θοᾶν οἵ ἐν ἰδίμεσ Α ἄδπὶ, 
8 η4 ςοπΊΕ ἴο πΊ6, ἀη4 που 5Π4]} 5ε6 ἃ βρεοΐβοϊε ψνῃϊοῇ ἢ τηδη 5 εγε δίῃ γεῖ θεπε]ά. 

ΨΙΊΤΑ ΑΡΑΕ ΕΤ ΕΝΔΕ. ΑΡΟΟΘΑΙΡΘΙΘ ΜΟΘ15. 

χίν. τ Απηά ι8ῖ 45 Μίομδεὶ {πῸ δύοῆδησεὶ Παά ἴογε- ΤΠεη ϑείῃ αὔοϑα δηΠα σαπηα ἴο ἢ 5 πιοίῃεῦ δΠ4 χχχν. ὦ 
2 1014, αἴτεγ δἱὶχ ἄδνϑ σατηε Δάδπλβ ἄβξαῖῃ. νΠεπ ἴο Ποῖ Πα ϑαίίῃ: “δὶ ἰ5 τὴν του] εΡ ΝΥ 
Αάαάτῃ ρετοεϊνεα τΠδὲ {πε Ποῖ οὗ Π΄5 ἀδαίῃ νναβ ψεερεϑί πο Ῥ᾽ (Πα) 5Π6 5! ἴο Πίπι: “ΤΟΟΚ 2 
αἱ Πδηά, Π6 βδι ἴο 411] 15 ϑοῇβ: “Βεῇο]ά, 1 δὰ} ῸΡ ἀπά 5866 νι τΠϊη6 αγεβ ἴΠ6 βενεὴ ἤδανεηθϑ 
Ὠΐη6 πυπάγεα αηα {πἰγίν γεαγθ οἱά, δηὰ 1{1 ἀϊε,, ορεπεά, απα 5ε6 ἤονν πε 808] οἵ τῆν ἰδίμεν [165 

3 ὈυΓν πε ἴονγαι 5 {Π6 βϑυητγίϑίησ {1η {πῸ Πε]α οἵ] οὐ ἴζ5 ἴδοβ δηᾶ 8411} [ῃε6 Ποὶν δῆρεὶβ δε ργαγίησ 
γοπάεγ ἀνε! ]ηρ]. Απάᾶ [ἰ οσαπια ἴο ρᾶ55 ἰπαί ) οἡ ἢἰβ θεῇῃδ]ῇ δηα ϑβαγίηρ: “Ῥαγάοῃ Πίπ), Εδίμεγ 
Μ ΠΕ Πα Πδα Πηϊϑῃεα 411] Πῖ5. αἴϑθοοιγβα, μα σανε) οἵ ΑἹ], ἴογ με 15. Τῆϊπε ἱπιασα. ἡ γᾶν, τὴν οἢ1]ἃ 3 
ὉΡ {πε σποϑβί. Θρίῃ, ννμαΐ 56.411} [15 πηεδὴ Απᾶ ν1}} ἢεῈ οπβα 

ἄδν Ὀε ἀε]νεγεά ἱπίο ἐπε Ππαηα5 οἵ {πΠ6 [ἡν!510]6 
Ἐδίπεσ, ἐνεη οὐἱγ αοαῬ Βιεΐ νῇο αἵεὲ {πε ἴνο 4 

3. 516 5141] 116. Α ΒΟ: Ατηι. Εὶ “γοιι 5Π8}] θὲς Ἰαϊὰ ᾿---οἤδηρε οὗ ρθύϑοῃ πηᾶικ5 σοηξαβαά ἰεχί. 50 δρδΐηῃ ἴῃ χχχῖν. 1. 
Τουσῇ ΑΟ: “566  Ατη]. ; 

4. ΗἰΞ οση ογεδίαυσγε Ο ; Α Β Αττη. "ἴπε νε5561 Ηε μαίῃ δϑῃϊοηβα ᾿: Β -Ἑ 5]055 ἔγοπὶ [μη νὶ. 37. 
ΟἿΓ ΝΙΘΚΟΓ Α Β Ατηῃ.: ( " Βίτὴ ᾿᾽ (αὐτόν). 
Ρἰίγυ5 Ο : Α »ὲὲ: Β Αἴπι. “ ἴυγη ἴο ΡΙτν τι5᾽ (ἐπιστρέψῃ τοῦ ἐλεῆσαι ἡμᾶς). 

ΧΧΧΙΙ. 2. 1 πανα βίππεαά. Ἐνε᾽β ρταγεί-ἰεχί. 850 Ὁ. ΕΑ Β ὅ1Ἂν. ἐεχραπά. (Οἱ, {π|κὲ χν. 21. 
3. πε δῆρεὶ οὗ μυπχεηϊέγ. ΜίομδΕΙ (οἴ. τα χ]]): Αὐπι. ΒΒ.“ δῆρεὶ οἵ [Π6 ἰονεὺ οὗ πηδηκΊίηα᾽. 
4. ἴῇν ρεηϊΐθβῃςθ. Β Ὁ δηὰ (ἢν ργαγετ᾽. 

μὶβ Νίακεγ α : Α Β Ὁ ἴο τηδεεῖ Ηϊπη ᾿ : Ατηλ. Ἑ “ἴο θὲ Ὀεΐογε Η:πὶ᾿. 
ΧΧΧΙΙ. 1. ὙΥἹ ἢ Πασ παπᾶ Ατπὶ. Ε: Α Β (Ὁ ' 5βεῖ μοῦ βαηά οὐ Πεὺ ἔδςβε᾽. ὅ8|Ἂν.»- 
2. ΒαΖεᾶ βΞἰβαάζαξεν (ἀτενίσασα) ( : Α ἠτένισεν. (ΓΙ. Ας΄δ ν]]. 55. 
(απ) ἰξ. 1. «Ὡς ἢ ̓ (ὅ Α : ἅ (). 
1611 (εἰπεῖν) Α Ο : Ατη). “ ντῖίε ᾿. 

3. Οηϊγ ἴῃ Α Τίιβοὶ. 
Β επηάβ ἢεσε. 

4. με βγιπαπιεπέβ. Α οηἱγ. ὅ86ε [ηἰγτοά. ὃ 9. (. χχχν. 2 (βενβὴ πεᾶνεη5). (. Ὁ μδγ]θ5, Ιπἰτοά. ἴο 2 Επ. δῃά 

Ὡοΐε5 οὐ Τεϑί. [(Ἐν] 11, 11]. ᾿ 
5. ΠοΙ͂ν (ἁγίων) Βαπᾶπ ( ΤΊβοῃ. : Αὐπη. “ Ὀ]ΔΠη61655 παπάβ᾽ : Α " παῃάϑ᾽ 5ἰ Π1Ρ]Υ. ΕΝ ν 

χχχίν. 1. νοπᾶθγβ (μυστήρια). 1.11. “ Ξεοτεῖδ᾽ Ο : Ατηῖ. 51αν. “νοπάθγβ᾽᾽ : Α -Ἐ΄ βίδῃϊηρ ἴῃ [Π6 Ῥτέβεῃος οἵ ἀοά᾽. 
χ]ν. 2. Τίπ {πε Πεϊά οἵ γοπάεγ ἄννειηρ. [11Ππ|2ᾳ ἀργὸ Παὀίίαϊζογιῖς ἐ{{ζ45. 1 γ1α 47) 7. 

ΧΧχν. 1. νυν ῃδΐ 15 ἰν ἰγσουθ]6 7 Α: Ο ». ὶ : : 
2. οι]. Ατπη. οηἷγ. Οἴπεῖσ τεδα " θοάγ᾽ ΨΙΟΡῚΥ (50 (Ὁ Π8γ]65). ΠΟΙ͂ δηβ8ὶ5 Α: Ο » ΒοΪϊγ᾽. 

3. μαξ 58411 [μἷξ πιδαη 2 Ο: Α Ε 81αν. Ὁ: Αὐγη. " ψῃδαΐ 588}}1 ὈῈ ἢ δνϑὴ οὺγ σοῦ Α ». 

4. Τεχῖ ἂβ (. Α ϑῃοτίοσ. 
ΠΟ δῖα Αὐπι. 
1) Ῥεριη5 ἀρϑίῃ, 
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ΤΉ ΒΘΟοιζσ θα 

πὰ ΑΘ ΕΤ ΒΔΕ; 

(ΤΠ δ η) ννὰ5 ἴῃς δη ἀδικοηθα δηα 1Π6 πηοοῃ 
Χ]ν Ἢ δηα {Π6 ϑἴατθ ἴοσυ βενεη ἄδυϑ, δπα ϑείῃ ἴῃ Πἰβ 

τηουτηΐηρ ἐπι γασε ἰτῸπὶ ἀθονα πε Ὀοᾶν οἵ Πῖ5 
[αἴποσ, απ ἔνα ννὰβ Ἰοοκίπρ' οἡ {π6Ὸ στοιπα ψ ἢ 
Παπάϑ [οἱ ἀδα ονεῦ πεῖ ἢθδᾷ, δηά 411] ἤεὺ σῃι!] άγεη 
ννερέ πιοβὲ Ὀϊτεσν. Απα ῬεΠοΙά, ἴΠθγα ἀρρβαγοά 

2 ΜΙίςΠδε] {Ππ δηρεὶ δηα βίοοα δὲ {πῸ πεαά οἵ Απδπὶ 
ἀηα 5αἰά ἴο 561 : “ ΚΕῖδε Ὁρ ἴτοπι με θοάν οἵ ἢν 

3 [Αἴ ει δηα σοπΊα ἴο ΠΊ6 ἀπά 566 ννῆδΐ 15 {πΠῈ ἀοοπὶ 
οἵ {πε 1οτὰ (οά σοοποογηίησ Ὠϊπι. Ηἰ5 ογεαίιγε 
15. 6, δηὰ ἀοα Πείῃ ριτεα Πίπι. 

Απά 411 δηρεὶβ Όἷενν {πεῖν ἐγαπηραίβ, αηα ογιεά : 
ΧΙν]], τ ἡ ΒΙεββεά ατί που, Ο Τιογά, ἴοσ ἔθου Ππαϑί ῃδα ριν 

οἡ Τὴν ογοδζαγε. 

ΤΠεη 56 5ανν {πῸ Ππαπα οὗ ἀοά 5ἰγεϊοῃθα ουἱ 
Ποϊάϊησ Αἀδπὶ πὰ πε παπάξα ἢϊπΊῚ ονεῦ ἴο 

2 Μίςπδεὶ, βαγίηρ : “1,εἰ Πΐπὶ θὲ ἴῃ ἢν οἤαῦρε {1|] 
{πε ἀδν οἵ ᾿πάσεπηεηΐ π᾿ ριιπΙϑἢγηςεηΐ, {1 [ΠῈ ἰαϑὶ 
γεαῖβ θη 1 ΨΜ1}] σοηνεγί 15 βοῦζονν ἰπΐο Ἰου. 

3 ΤΠεη 514}1 δ 5 οἡ {ῃ6 [γοης οὗ πἰπὶ πο Παῖῃ 
Ῥεδη Πί5 βιρρ πίοι. 

ΧΙΝΙΠ 1 

χὶνὶ. 1. βιη ἀδγκεπθᾶ, ὅς. ΑὈ γεν αίβα τομὴ Αρος. Μοβ. χχχνὶ--ογ ΠΥ βαίτηρ ἴο ΓΘ νν 5} “ Αροσαίγρβε᾽. (ἰ, Μαζὶ, 
Χχῖὶν. 29; 2 Επ. χὶν. 2-4; Τεϑβί. Αάδηι, ἄτα. 

Βαηᾶξ [οϊᾶεβα ονϑσ πδσ ῃθβαᾶ. Ευςἢ5 σοΙΠρΡΑΓΕ5 2 58Π1. χὶϊ!. 190 ΟΥ̓ [Π15 δἰπᾶ6 ἴῃ πηοιγΠΙηΡ'. 
119 Μεγυεσ Ὁ “δηα ᾿δαῃίηρ Ποὺ ΠΕ οἡ Ποὺ Κηβεβ.; 

πιο Ὀἰζίαγιν. [{{. “ψερί ψ ἢ πχοβὲ ὈΙΕΥ ννεαρίηρ᾽, ἃ ΗἩΘΌταίβιη. 
3. ΜΠαΐ ἰβ {πε ἄοοπι : φηζη (Ἰ15ογιαΐ α6 60, Μεγεσῦ Ε11. 

11. “βαρ δηα βραϊζα νι της {ταπηρεῖβ ᾿. 
Ι (ἰο γι ]οϑεῖΣ. 

1 φιηε σεῤῥίῥαγίαυτί, 111 φεαπεχτί, 1 2ἐαρμίαυϊ στεηι Ὁ; Μιία χὶν! τ Αροο. Μοϑβ. χχχίῖχ. 

ΠΟ Ππεϑαᾶ. 

χἰν!. 1. ὈΙανν ἐπεὶτ ἐγιπιρείβ. 
ΧΙν"]. 2. Ταἀδρεπηεηΐ - ω252671:5α]207115 ΜΙ Θγεν 11 1Π|. 
3. ὮῚΒ Ξῃρριαπίοσ. 

χχχνὶ. 1. ἔμαῖΐῖ ὅτε Ὁ. 801 τϑδά ίογ οὗτοι. “τπ6ϑε᾽ (Α ( ΤΊίβο.) : 51Ἂν. Ὁ : Ασπι. “ἴποβα πιθη. 
3. Τὰρδί οἵ με Τηίΐνεσγεε Α ς Ὁ; ςξ, 2 Επῃ. χίν. 2-4. 

Ἑαΐμογ οὔ 1ἰρμί Ὁ Ατπι. οὨἱΪγν ; οἴ. [ἀπ|65 1. 17. 
Α επᾶβ Πϑζε. 
Σχσανϊ. 2. Αὐδτη ( Ασην 515ν.:  »-: 
3. οατγίεᾶ πἰπὶ Ο Ὁ: Ὁ ». 

ἈΑσΠοσγιβίθῃ. 
Παηα9᾽. 
ϑίγθαι ᾽ οὗ 1 Επ. χὶν. 19 564.» ΧΧ!], 2. 

χχχίχ. ΤΠΪβ σπαρίοσ ἀἰβρίαςαβά ; 566 [πίτοά, ὃ 1. 
1. 1Π15 ΡΙδςε -- " Αςπογιβίδῃ ἰακο᾿. 
2. ἰγϑαηβίογιῃ [πθοῖ. - - βίογυ. 
3. στίενεα βογσγε (Ὁ : Ὁ Ὁ» "ϑούε᾽ (πολλά). 
Βοπούγαθα ἔσοπμθ. Ὁ Ὁ ᾿ Ποπουσζαῦ]α᾿᾽ (τιμίου). 
βἰτπρ.. . [γοπθ. 

ΔΙΘΑΜ  ἌΝΒ ἘΝΕ 

80 Τίβοῃ. ΕΟ: Ὁ “Αρεσγυβίδη ᾽ : 51αν. ἠϑεῖδηὲ ρογδὶ: Ατιη. ἀχειροποίητον -- (564) “ ποῖ πδάδ ψ ἢ 
(εξ ρος. Ῥδὺ] χχχὶ; 2 ΕΏῸ Σ. 2; (ΟΏΠΙΟΙ" ΤΟ ὟἹ. 17; Ε]αΐο, δα, 173. 

Ἑ Ατῇ. δἀὰ ρ]οββ “1 βεπά πίττῃ ἰπῖο ἴῃς. μεηηα οἵ ἤτε. 
501 τεαά νι Ατηλ. : Ὁ “το τὴν Ὀεριπηϊηρσ᾽: (Ο Ἴ. 

ΟΙ 1538. σῖν. 12-18; Μίαῖι. χί. 22, Σξιϊ. 12; γι Δα 86 σὺ, συ. 
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ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΙΘ. ΜΟΘΒΙ5. 
ὨΕρΡΊΟΘ5 ΨΏΟ δίαπά Ὀν αἵ {πε ρίαγειβ ἴογ τῇν 
(αι μεν ΑἀδπιΡ᾽ 

Απαᾶ ὅϑεῖῃ {ε]]εῖ ἢ ἢἷ5 πποΐπεγ, {παῖ {παν δι χχχν] 
1ῃ68 5ι1η ἀηα πιοοῇ δηα {ΠαπΊβεϊνοϑ [411] ἄοννη ἀπά 
ΡΓαν οὐ Ὀεμαὶῇ οἵ τὴν ἰαῖμεγ Αὐδαπὶ. ἔνε 9. 2 
ἴο Πίπι: “Απάᾶ νῃεγα 15 {πεῖγ Πσῃξ ἀπα ννν Πᾶνε 
{Π6ν ἴα κθη οα ϑιιοῇ ἃ Ὀ]δοὶς ἀρρεαγαηοα ἡ Απά 3 
δίῃ δηβννεγείῃ πα, “ΠΕ Ἰ’ρμξ μαῖῃ ποῖ ἰο 
{Π6πὶ, θας παν σαπποί βῃϊπηα Βείογε {πε ΓΤ ρῃί οἵ 
1ῃς [{Ππίνετϑε, {πε Ἐαίΐπογ οἵ Τιρῃξ; ἀπ οἡ {Π|5 
δοοοιηΐ {πεῖν ᾿ρῃς παῖίῃ Ῥεθη πίάάδη ἰγοηι 
1Π6π|.᾿ 

Νονν νν ἢ 116 ϑεΐῃ νναὰβ βϑαγίηρ [15 ἴο Πῖ5 πιοΐμεγ, χχχ 
Ιο, δῇ δῆσαι Ὀ᾽εν {πΠῸ ἐγιπηρεῖ, απα Παγα βἰοοά 
ἘΡ 411 {Π6 δῆρεὶβ (απ {πᾶν νγεγε) ᾿γίπρο οἡ {Πεὶγ 
ίαςεβ, δηά ἴμεν οτεα δἱοπα ἴῃ δ ἀννίαὶ νοῖςε δπά 
5814 : “ΒΙ6βϑεα (θ6) {πε οίογυν οὗ {πε Τ,ογὰά ἔτγοπὶ 2 
1ηΠ6 νψοῦκβ οἵ Ηἰβ πηακίησ, ἔογ Ηξ Παίῃ ριεά 
Αἀδαπὶ [ἢ ογεδίαυγε οἵ Η 5 μβαηα5.. Βευΐ νἤεη {Πα 3 
ΔΏΡΕΪα ἢδΔα ϑαϊὰ {π686 ννογάϑ, ἰο, πεσε σαπΊε ομα 
οὗ {Π6 βεύδρῃϊπ)ι νυ ϑἱχ ψνηρθ πα ϑπαίοῃεα ὑρ 
Αἀδπηὶ απ οαγγςα Πἰπὶ οἱ το {πε ΔΑ ςπογιβίδῃ [αἶκα, 
Δ Πα νναϑῃεα Πἰπὶ [ῃτίςα, πη ἴῃς ρύεβεηςοε οἵ αοά. 

Απά ἀοά 5«ἰ[ἢ ἴο Πίπι: “Αἀδπὶ, νναΐ ἢαϑβί χχχὶ ἃ 
ἴμου ἄοπεαΡ [{ του Παάβί κερί πὶν σοτηγπηδηά- 
τηεηΐ, ἔπεσα νου] πον ὈῈ πο τε]οϊοίηρ ἀπηοηνσ 
ἴποθα ῆΟ ἀγα Ὀτίησίπησ ἔπεα ἄονηῃ ἴο [Π15 ρΪδςβ. 
Υεῖ, 1 1611 1π6ὰ {Π8Ὲ 1 νν1}} ταγη {πεῖν Ἰοὸν ἴο στίεΐ 2 
Δῃα τῆν συεῖ νν1}} 1 ταγη ἴο 1ον, πα 1 νν}}} ἰγαπ5- 
ἰογπὶ ἴπεε ἴο τῆν ἰουπηεσ σίοσυ, ἀπά δεῖ ἴπεε οἡ 
της τῆτοπε οἵ {ῃν ἀεξοεῖνεσ. Βιξ Πα 5Π4}} ΡῈ οδϑβί 3 
ἰπίο {Π|5 ρίαςε ἴο 58ε6 {πεε ϑἰξτίησ ἀθονε ΠΪΠῚ, 
πδη Πα 5141] θεῈ οοηάετηπεά δπά πεν {Ππαΐ πεαγά 
ΠΐπΊ, ἀη ἢδ 5Π48}1} θὲ στίενεά βοῦε ὑνῇεη Πα βεεῖῃ 
{πες ϑἰετηρσ οη 5 Ποπουγαῦ]ε τῃγοπα. 

Γῇ Οτεεῖκ Ασμοίοῃ, δηά ἡ ἤοσΥ 



ΤΗΕ ΒΟΟΚΘ ΟΕ ΑΠΑΜ ΑΝῸ ἘΝΕ 

ΨΙΤΑ ΑΡΑΕ ΕΤ ΕνΝΔΕ. ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΘΙ9. ΜΟΘΙ5. 

Δηά Πα 5βἰαγεά {πεγα ἴἤτες ἤοιτ5, ἰγίηρ ἄοννῃ, χχχνὶϊ. 4 
ΔΠ6 {πεγεαίτοῦ (ῃ6 Εδίμου οἵ 411, δἰἐτἰηρ οη ἢΪδ5 
ΠΟΙν τἤγοης ϑἰγείομεα οὐκ ᾿ς Παηΐ, δηά ἴοοὶς 
Αἀδπὶ δηα μαπάξα ἢἰϊπὶ ονού ἴο {πε ΔΙ ἤδηρεὶ 
ΜΊοΠδΕΙ βανίηρ : “ΤῸ Ηΐπι ταρ ἰηΐο Ραγδαΐβα τπίο Ῥ 
1Πε {πϊγὰ Ηξανεη, απα ἰεανα Ηΐπὶ ἔπεγὸ ἀπ] {παῖ 
ἴδαγπι! ἦν οὗἉ την τεοϊζοηίηρ,, ΜΙ ἢ 1 νν1}1 πιαῖζε ἴῃ 
{πε νου]. ὙΠεη Μίοπαβὶ ἔοοῖς Αἀδπὶ ἀπά [ε( 6 
Πῖπ ψἤεγα (οά το] Πίπ1. 

Βαϊ αἰζεῦ 4}1} {Πϊ5, [ΠῈ6 ἀγομδηρεὶ δϑἰκε σοποογη- χχχνι. 
ἴησ {πῈὶ ἰαγίπρ' οἷκσ οἵ {πεῈ τεπηαΐπθ. Απά (οά 2 
οομηπηαη 6 {παῖ 411] {πΠῈ ἀπρεῖὶς 5ῃουα δϑϑεπῦ]ς 
ἴῃ. ΗΙ5 ρύξϑεηςε, εδοῦ ἴῃ ἢὶβ ογάθι, δπά 11 {δε 
ΔΗΡ6]5. Δ5βεπη Ὁ]6 4, βοπΊα Πανίηρ σεηβεῖβ ἴῃ {πΠεῖγ 
Βαηά5, ηα οἴπεῖβ ἰγατηρείβ. Απά ἰο! ἐπε "Τιοσά 3 
οἵ Ηοϑίβ᾽ σαπΊα οῇ δηά ἴοιιγ ννἱπ5 ἄγεν ΗΪπὶ δηά 
σΠογα θ᾽ ΠΔ πηοιπίβα οἡ ἴῃς νυνἱηά5 ἀπά ἐπε δηραὶβ 
[τοτὰ ἤξανεῃ δϑοουτηρ ΗΪπὶ πα {ΠπῸῪ σαπια οη 
1π6 δαγίῃ, νυ Παύα νγὰ5 ἴῃς βοάν οἵ Αάδη. Απά, 
{παν σαπια ἴο ραγϑαϊίβε δηα 411] {πῈὸ ἰεανεβ οἵ ραζγα- 
αἴθε ννεῦα ϑἰϊγεα 50 {παΐ 411] πηεη Ὀερσοίζεη οἵ 
Αἀδπὶ 5ἰερί ἔτοστη {Πς ἔταρίαηοα βανε ϑείῃ δοπε, 
Ὀεοδιιθα ἢῈ ννᾶ5 θούῃ “δοσογάϊηρσ ἴο {πε δρροϊπί- 
τηεηΐ οἵ αοά᾿Ἁ, ἼΠεη Ααδηλ5 θοάν ἰαν ἐπεία ἰῃ αὶ 
Ραΐδάϊβε οἡ {πε βαγίῃ δηὰ ϑείῃ ρυίενεα Ἴχοεεά- 
[Πσ]ν ονεῦ ΠΙΠῚ. 

ΤΠδη ἀοά 58ράᾶζκε ἴο {πα ἀιομδηρο](5) ΜΊΩΠδεὶ, χ], τ 
((ἀδῦτιεὶ, ὕὕύτίε!, απὰ Ἐδρῆδε]): “αο ΔΑ'ἃΥ 2 
τὸ Ραίδάϊθβαε ἴῃ [τῆς ἰ{πἰγὰ ἤφανθη, δηαᾶ ίγεν 

Απα τε 1 ογά 5414 ἀραΐη ἴο {Π6 δῆρσεὶς ΜίΙςμδΕὶ 
Δηα ἴτ|6]: “ Βείησ πιὲ ἴῆτεα ᾿ἰπεη οἱοίῃεβ οἵ 
Ὀγϑϑι15 δπα βρῦεδα {πεπῚ οἷξονεῦ Δάδπ απὰ 

ὙΠ]. 4 

οἴπεῦ ᾿πεη οἱοῖμεβ ονεῖ ΑΡεὶ ἢϊ5 θοῇ δῃᾶ Ὀυγν 
Αἀδπηὶ δηα ΑΡεὶ ἢΪ5 βοη. 

Απαᾶ 811 {πεῈ6ὶ' “ρονγεῖβ᾿᾿ οὔ δῆρεὶβ τηδυοῃοθά 
Ρείοτε Αάδγη, απὰ ἴῃς 5ϊεερ οἵ ἰῇ ἐξα ννᾶβ 

6 οσοηδεογαϊεα. ᾿Ἀπᾶ {ῃ86 δηρεὶβ Μίσμδεὶ δῃηά 
{0τ1τ|6] Ὀυτίεα Αἥδπη «πα ΑΡεὶ ἱπ {πε ραγί5. οἵ 
Ῥατγδάϊίβε, θείογε {πε εγεβ οἵ ϑείῃ δπαᾶ ἢ15 πιοΐπει 
[πα πὸ οἠς εἶβ6], αηὰ ΜίἼμδθὶ δηα {Πτῖ|6] ϑαἱά : 

ὃ 

[ἃ 

ΧΙΝΙΠ. 4. δηα Ὀυγν... πῖ5 βδοῆ. [1111 οηἱυ. 

Αάδε (111 δπὰ 514ν.), αἱ ΗΠ εῦσοῃ. Οἱ. Εδρσῖς. 1. 10. 
Ῥοννεῖβ -- υΖγίμίες. 8566 ΧΧΙ. 1. 

6. [ἀπᾶ πο οπε εἴ5β6] 1». Α ὄρῖὶοϑβϑ. 

[τῸπὶ “ {πΠιτὰ Ἡφανϑη᾿". 

Ῥδὰ] χν!]]. 2 ; Ταβί. [μον] 11; Ομαριρα 12 Ὁ. 

ἃ ΤηΔΥνΕ]. 
5. ΤΠπεη Αἄδπβ Ροᾶν... 

2. τπϊγὰ πβανϑη (Ὁ : Ατηι. ᾿ βεοοηά πεανεη᾽: Ὁ)». 
ΟἹ] οἵ ἔγαρταηςθ. (Οἱ, 2 Εη. ν]]]. 
ἴῆγεε ργεαΐ δῆρεῖβ. Ὁ». 

3. [εἴ {πες Ῥοᾶν. ( ἱπηρεγαῖϊνε : 1) ᾿ἰπβηϊῖνα τηοοά. 
ΑΡ6]. Ατστη). " "τὶ ῃϊβοιβ᾽. 

τὴν τεοκοηίηρ ( Ὁ : Απτη. “ ἄαν οὗ τεῆαννα]": 51ἀν. 

᾿ΙΙπθη οἰοίμεβ δηα οονεῦ {πε Ροάγν οἵ Αάδπὶ δηά 
Ὀτγίηρ᾽ οἱ] οἵ {πε “ οἱ] οὗ ἔγασίδηςε ᾿ δηα ρουγ ἴἴ 
ονεῦ ἢϊπη. Απάᾶ {πεν δοϊεα {ππ5 ἀἰα τπς [ἤγεα 
στεδΐ δῆρεὶβ αηα {πεῪ Ρτεραγεα Πἰπὶ ἴογ θατίαὶ. 
Απα ἀοά 54.4 : “1,6 της Ῥοάν οἵ ΑΡεὶ αἶβο 6 4 
Ὀτοιρμῖ. Απα {πᾶν Ῥτοιρῃΐξ οἴπαῖῦ [πθη οἰοῖμῈ5 
Δα ργύξραγεα ἢΪ5 (Ὀοαγ) 4150. Εογ ἢ ννὰβ5 ψΠΡυτβ α 
βίηοε {πΠῸ6 ἄδν ννῇεη (ἰαἰη ἢ15 Ὀτγοΐμεῦ δεν Ὠϊπι ; 

δ. [Π6 5166βρ. 501111Π1. 1 Πὰ5 “ογηιαξίο --- ' τοϑιϊηρ- ρας ᾿. Δοοοζάϊηρ το ΘΠ δίζῃὅ Π]6 (( Βτβεϊδη), ΤΡη Αἰεγ, θαυ] 
ϑθγασ, Αάδπὶ νγὰ5 Ὀυγὶεα αἱ [ευιβα]επὶ ; δοσοτζάϊηρ ἴο [ενν8, 6. σ. Βεύ. δθθα 58, Ετυθίη 53 8, ΡΙσκα Κι. ΕΠΙεζεσ, ἀπά ΝΊΙ. 

(Μ595. 1Π1|- “ἴῃ ἃ ρίαςε οα]16α (αἰναῖγ᾽ ; (τ βιϊδη.) 

χχχν. 5. ἐπἰγά Ἠδβανεη ( Ὁ ; Ατπι. Εὶ " βεςοπά Ηδάνεη᾿ : ϑἴαν. 15 σοηΐιβεα δηά Ἴσοτγαρί, δηα βαραγαΐεβ ραγϑάϊβε 

“ΠΥ τεϑυττεοίίοι η. (ἱ. 2 Επ. ν]]]. 1; 2 (οὐ. χὶϊ. 2; Αρος. 

6. Ἰεῖξ μὶπιὶ (ἀφῆκεν 19) 1) Ε 51]αν. ; ( Τ κατήλειψεν (κατήλιψ εν). 
το] πἰπι. Ὁ - “δηά 8]} {π6 δῆρβὶ5 βϑδῃρ 8Δῃ Δῆσεα δ᾽ Πγτηη ἸΠΔΥνε ]Πηρ᾽ δὲ {Π6 ρατάοῃ οἵ Αἀδτγη. 

ΧΧΧΥΊΙ. 1. Ιανίηρ ουΐ οὗ {πΠ6 τγεπιϑαίηβ ( : Π)ὴ σογγαρί ἀπηα οὈβουζα. 
3. Τιοτᾶ οὗ Ηοϑβίβ (κύριος στρατιῶν) ( : 1) “πηϊρῃϊν ἰοτά, ν᾿ αν 
4. θογῃ δοοοτγάϊηρ ἴο {πΠ6 αρροϊπίπιεηΐ οἵ αοἂ ( (διὰ τὸ γεννηθῆναι καθ᾽ ὅρον τοῦ θεοῦ): Τὴ “δ ννὰ5 ἵπετβ (ἐγένετο 

ἐκεῖσε) : ΟΠ δ γ|65 ἐπηεη 5 ἴο καθορᾶν (“ ἴο ῬΕ ΠΟΙ’ (οα). Ατἴη. σμαγδοίου βι]οα}}ν τεα 5 “ οσ {Π6 Τιοτὰ νν 5ῃβα ἴο 5Πονν ᾿ἰπὶ 

7 
᾿ κραταιὸς κύριος. 

. ον οσ Ηἰπὶ ( οηἷγ. Μαγ θ6 τὶρῃϊ, δ5 ἴξ Ιεδ5 οῃ ἴὸ χὶ (το β]ουν 561). 
Χ]. 1. ( Πδ5 ἃ {]16γ ἰεχὶ δη4 ἴῃ ᾧ. 2 ρίνεϑ {Π6 Πδηη68 οἵ ἔοι ἀγοΠδηΡε 5. 

ΤΕῚ 



ΤΗΕ ΒΘΟΚΒ ΟΕ ΑΘΑΜ- ΑΝ ἘΝΕ 

ΝΊΤΑ ΑΡΑΕ ΕἸ ΕΝΑΕ. ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΙΘ5. ΜΟΒΙ5. 
“}8ὲ. ἃ5. γε μανε β6βῃ, ἰπ {κε πιδηποῦ, Βαγν ᾿ (ογ νυ οκεα (αίη ἴοοῖς στοαὶ ραΐπϑ ἴο σοποθδὶ (Ὠ1η}) 
γουγ ἀοδά. θὰ σοι]α ποΐ, ἔογ {πΠ6 βαγίῃ ννου]Ἱὰ ποῖ τϑοεῖνα 

ὨΪΠῚ ἴογ {πΠῸ θοᾶν βρίδηρ ἃρ ἔγοπὶ {6 δαγίῃ ἀπά 
ἃ νοῖςα ννεηΐ οιἱἽξ οὗ {ΠπῸ δαυίῃ βανίησ: “1 ψν}}] ποῖ 5 
ΓΘ οοῖνα ἃ σοπηραπηίοη Ὀοάν, {1 [ῃς βαγί ἢ ννΪο ἢ 
ννὰ5. ἴακθη δηᾷ [δϑῃϊοηθα ἴῃ τὴς σοπηείῃ ἴο πηρ. 
ΑἹ τῃδι {ἰπ|6, {ΠῸ6 ἀπρῈ]5 ἐοοῖς ἰξ πα ρ]δςεά ἴξ θη 
ἃ τοῖς, {Π] Ααἀδπὶ Πὶ5. (δῖ ποῦ ννὰβ θυτγίεα. Απᾶ 6 
Ὀοΐῃ ννεγε ῬὈαγίεα, αδοσογάϊηρ ἴο {ΠῸ σοτηπηαπατηδηΐ 
οἵ ἀοά, πη {πε 5ροῖ ννῆεις (οά οιιπα {πε ἀιβί, 
ἀηα Ηξ οδυβεα {πε ρῥίαςς ἰο θὲ ἀπρ ἴοι ἔννο. 
Απα ἀσοά επί βενβῆ δῃρε]5 ἴο ραιίϑάϊβε δηα {πεν ἴ 
Ὀτουρς πηδην ἱγαργαηΐ βρίςεβ δηα ρ]αοεα {πΠεπὶ 
ἴῃ {Π6 βαγίῃ, αηα {πεν ἰοοῖς 1Π6 ἔννο θοάϊες δαπὰ 
Ρἰαοοά {Πατῃ ἴῃ {Π6 βροῖ ψῃὶοἢ πον Ππαὰ αϊσσεά 
δηα ΡιυμΠάςα. 

Απα ἀοά οΔ]164 δηά 5αἰά, "Αάδηι, Δ άδπ. Απά χὶϊ. 
τῆς θοάν δηϑννειοα [γοπὴ {Π6 βαγίῇ δηὰ ϑαϊα : “Ηδγε 
ΔΤ 1 ἸΕΌτα. ἈπῈ (τοῦ Ξαῖτ τὸ πἴτι: “1 ἘΟΙΠ 2 
τῆς6 ({Π41} φαγί ποῖ τί απ ἴο φαγί 5ῃα] {ποὺ 
τεΐατη. Αρϑίη 1 ργοηλϑε ἕο ἔπεα 16 Βδβυγγεο- 3 
τίοη ; 1 ΜΠ} γαῖβα {Πες τρ ἴῃ {πε Κὶ Θϑαγγεοίίοῃ νυ τ ἢ 
ΕΝΕΥν ΠΊΔΙ), ννῆο [15 οἵ ἐπ ν βεεά. 

ΨΊΙΤΑ ΑΡΑΒΕ ΕἸ ΕΥΑΕ. 

Ἐνες (Ἰϊγοοίίογις ας ο {λε ἤ7οτηογηαίς 977 ἦδγ 4172. 

ΧΙΧΙ Θ|Χ ἀδνϑ8 αἰζεγ, Α ἄδπὶ αἰθα ; δπᾶ ἔνα ρεγοείνεα {παῖ 5η6 ννοι]α αἴα, (50) 516 4556 Π|0]6 4 411 ΠῈῦ 50ῃ5 
2 Δῃ 4 ἀδιρπίεγθ, θεῖ τ {π|γν Ὀγοΐμοῖβ δηα {Πιγίν ϑἰϑίεγβ, ἀπ ἔνε αι ἴο 4]}}: “Ηδδῦ πΊ6, ΠῈΥ 
᾿ΟΠΠάγεη, αηὰ 1 1} 61} νοῦ ννπδΐ {Π6 ἀύσῆδηρ αὶ ΜΊΠΠ δε] βα] ἃ το τι5 θη 1 ἀπά γοιι ἰδίΠεγ ἰγαηβργεββεά 
1Π6 σοπηπιδηα οἵ αοά. "κᾶ 

3 Ο δοοοιηΐ οἵ γνοιΓ ἰταηϑρταββϑίοη, Οὐγ 1 ογὰ νν1}} Ὀτηρ ΡΟ γοιῖ τὰς {πε δησογ οὗ ἢΙ5 πα ραπηεηΐ, 
ἢγϑὲ Ὀγ νναΐεγ, [ἢ βεςοπά {{π|6ὸ Ὁν ἥτε ; Ὀγν {Π6568 ἴννο, Ψ}1}} της 1 οτὰ ἡπάρε τΠπ6 ΨνῃΟ]6 Βιιπιδη τὰςθ. 

1.1 Βιῖ Ππεαύκεη πηΐο ΠΊΕ, πὴν ΟΠ] άγεη, Μάᾶκθα γε {Πεη 40]65 οὗ βίοπε δπα οἴμεῖβ οἵ οἷαν, απ νυυῖξα 
2 οἡ {ΠεπΠ|, 811] τὴν 1{{Ὸ ἀπα νου ἰαίμοτ᾽5 (41) {πὶ γε πᾶνε πεαγὰ δηὰ 5θξη ἔγοπιὶ ιι5. 1{Ὀν νναΐεγ πε 
Ιοτὰ πάρε οὐ ταςς, {πε 4 0]65 οἵ οἷαν νν}}} θς αἰββοϊνεα δηά [Πς [8065 οἵ βίοπε υν1}} ΓΟΠΊΔΙη : Ὀυΐ 1 
Ὀν ἤτε, {ῃς 140]65 οἵ βἴίοπα νν}}}] θῈ Ῥγόκθη ἃΡ πα [Π6 [8465 οἵ οἷαν νν}}} θῈ θακεα (Πατιάὰ). 

7. θαυτυ γοῦγ ἄθαά. Α {ξαΐιτε οἵ Αάδτῃ Ιθρθηάβ ; οἵ. ΕΔΡΥΙς. 1. 1π-1οο. Φ 
ΧΙΧ. 3. ὃν ἤγε (ϑίοϊς). ασεεὶς ἰάθα δἀορίεα Ὀγ Ηε]]εηϊβί [ενν5, ε. 5. ϑζόγὶ. Ογαεί. 111. 760. 
1. 2. θΒακεᾶ μαγᾶ. Δ ε]]- κῆοννπ [ενν]ϑἢ 4016. (. Τοβερῇιβ, 152. 1. χὶ; Βουββεὶ ἴῃ ΖΔ ΖΜ, τ902 ; Μδηβδίπῃο, 

5Ύη6Ε]]. Οάγογι. χὶ ἢ Τ0Ό116 65, ν1]. 5 (( ΠΑ ]65᾽ ποῖθ). Ἐρυρίίδη ἀετίναίίοη μὰ5 θη βυρρεβίεα ΣΗῊΘ ἴογ ΘΩΘ (ΤΒοι]..) ; 
ἀουθία] (Ὁ). ῬΤΟΡΔΟΙΥ 4}1} ἀσοοιηίβ τα φαγαζίεί, ποῖ ἀθρεπάεης. ν γῇ ἱ Α 

ἴῃ ΠῚ (3, 5, 14, 17) δῃᾷ, }6δῃ 15 δα ἀβα ἴπΠ8 βίοιυ οἔ Βοϊοιηοη ἢπάϊηρ “ἴΠ6 14 0]65᾽, νυν ἃ ςοποϊυβίοη δηηουηοίηρ, {Π6 
σοτηΐηρ οὗ (χὰ ἴο Ἰμάσε ἴπ6 νου]. ΟἱἩὨ ατϑεὶς οτὶρίη (68. β. ἑαῤιέας αεληϊέασας τε ἀχειροποιήτους). ΑἸΙ Μ55. ἐχρ]αΐῃ 
115 ἀἸβδγθηιγ. Μοηκίβῃ βοῦῖθα5 μοσα Κηαν θαΐ {|| ατεακ. 

4. ἴπε Ῥοᾶν βργϑηρ ρ΄... βαγίηρ. 501 τεαά νψ] 1). 
5. 8 φοτῃραηίΐοῃ (ἑταῖρον) ( : 1) (ἀπά 50 ΕἼ1Οἢ5) τε 5 ἕτερον, “Δποίμαγ᾽. 

ΟὨ 8. τοοὺῖκ. 1 Ἐπ. χχὶϊ. 7 δηὰ ΤυὉ. ἵν. 29 ρσονε βαιν ἀδίε οἱ 1ῃ15 Ἰεβεηά. 
ννα5 Ὀυγὶθᾶ 10. (΄΄ ἀϊεά. . 

6. ἀπᾶ Ηβ οδιβεᾶ.... ἔνο Ὁ. 
": Ἀασεῦ ποτ Ο: 19.»- 

αϊρρεβᾶ δηᾶ Ριυϊδςρᾶ ( 10. 
Χ]]. 1. βδίζῃ (λέγει) ( : Ὠ δοτῖϑι. ὯΝ 
2. τεΐαγῃ. ((. ἄη. 111. 19. Ατπι. δηὰ 51αν. μανα οσυθ (τιβιϊδη Ρ]05565. 
3. ΘΝΘΓΥ πιαῃ ( : Ὁ) Ατη,. "“Ἔνεσύ τὰςα οἱ τηδη ᾿. ( (τί ϑβιϊδῃ.) 
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᾿ "11. ᾿ 

ΤΕ ΒΟΟΚΘ ΟΣ 

ΨΙΤΑ ΑΒᾺΒ ΕΥὖ ΕΥ͂ΛΔΕ. 
3 Νπεη ἔνε μά 5αϊά 411] {Π15 ἴο ἤει ομι]άγεη, 

580ῃ6 ϑριίεδα οἷἱξ͵α πεῖ παηᾶβ ἴο ἤδανθη ἴῃ ῥΎάυευ, 
Δ Πα Ῥεηΐ Πεῦ Κῆδθβ ἴο {πε δαγίῃ, δη ννἢ!]ς 9586 
ΜΟΙ ΒΠΙΡΡΕα {ΠῸ Τιογὰ δηα σανε πὶ {Πδηκ5, 586 
σαν ΠΡ ἴΠῈ σῃοβί.. Τπεγεαίζει, 411 δῦ σμ ] ἄγθη 
ὈυτγΙεα παῖ ἢ Ἰοπα Ἰαπγεηϊδίοη. 

ι Δ Πεη {μὲν πᾷ Ὀξεη πηουτηΐηρσ ἴοι ἄαν5, 
([μ6π) ΜΊομδαθὶ ἐπα ἀγοῆδηρσεὶ ἀρρεαγεα δπα ϑαϊά 

210 δείῃ: “Μδηὴ οἵ ἀοά, πιουγῃ ἠοΐ ἴογ ἢν 
ἀεδα πιο ἴπϑη 91Χχ ἄδνυϑ, ἴοσῦ οὐ {πε βενεπίῃ 
ἄδν 15 {πε ϑδίσῃ οἱ {ῃς τεβϑιιστεοίίοη απα {πε γαϑὶ οἵ 
1Πε ἀρὲ ἴο σοπιε ; οἡ {πε ϑενεηΐῃ ἄδν {πε Τιοτὰ 

ΑΠΑΜ ἈΝΌῸ ΕΝΕ 

ΑΡΟΘΑΙΥΡΘΙΘ. ΜΟΘΙ5. 

Αῇεν {Πεθεὲ ψογάβ, (οὐ πηδάς ἃ 568] απά βϑαϊθά χ]δ οι 
[Πε ἴογῃρ, {π8ξ πο οπὲε πηρῃϊ ἄο δηντῃῖπρ το ΠΙπὴ 
ἴογ δἱχ ἄαγνϑ {11 Πῖ5. τ 5ῃοι]α τείαγη ἴο ΠἰπΙ. 
ΤΉΏρη τῃς Τοτα δηά ἢ15 ηρεὶβ νγεπξ ἴο {πεῖν ρίαςο. 2 
Απα ἔνε αἷβο, ννῆεη ες οἱχ ἄανϑ ννεγε {ΠῚ Π]1ςὰ, 3 

[6]] 4ϑ]εερ. Βυΐ νῃ11Ὲ 5Π6 νναβ ᾿ἱἰνίηρ, 516 ννερέ 
Ὀιτοῖν ἀρουὶ Αἀαπη 5 (8]1Π1πρ οη 5]6Ὲρ, ἴου 516 
Κηεν ποῖ ψὭεσγα Πα νν85 ἰαϊ4. Ἐὸγ ἤδη ἰῃς Τιοτά 
ςαπίς ἴο ραΐδαϊθε ἴο Ὀυτν Δα δΠ1) 5Π6 ννὰ5 δϑῖξεερ, 
Δη64 Πει 50η5 ἴοο, εχοερί ϑείῃ, ἘΠ] Ηε Ραάβε Αἀδπὶ 
Ὀ6 ΡΎεραίεα ἴογ θυγία!; δπα πὸ πΊᾶῃ ἱζπεν οἡ 
εατίῃ, εχοθρί ἢεῦ 5δοη ϑείῃ. Απᾶ Ἐνε ργαγεά ([ὶη 4 
της Πουγ οἵ πεῖ ἀθδίῃ) ἐπαΐ 516 τηϊρῃξ ΡῈ Ὀυτίοα 
ἴῃ 1πῸ ρίαςε νῃεῦε μεῦ πυϑραηά Αἄδπηὶ ννὰ5. Απά 
αἴτεῦ 5Π6 Παα Πη!5Πεα Ποῖ ργανεῦ, 566 58:1 : “1 οτά, 5 
ΜΙ Ξε. (Ὁ Οἵ Α΄] το δ. Ἐπέγαποθ ποὶ ΠῚῸ {ΠῚ 
Πα πη πγδ1ἃ ἔγοση {Π6 Ὀθοάν οἵ Αάδπηι, ἴοτ ἔγοπὶ ἢ15 
"ΠΕ ΠῚ 6.5 αἰάϑὲ τῃοι τηακα τηὲ. Βυΐ ἄξαπὶ πη 6 
ννοσίῃν, ανεη πΠΊ6 πηννογίῃν {Παΐ 1 ἀπῇ δηα ἃ βἰππεῦ, 
ἴο δπῖεγ ἱπίο ἢ15 [4 θγηδοὶθ, ἐνεῇ 85 1 ννὰ5 ψἹ ἢ 
ἢΙπΠῚ ἴῃ ραΐδάϊδε, Ὀθοΐῃ υνποιέ βεραγαίίοη [ῸΠῚ 
ΕΔΟἢ οἴμοι; 11|5ῖ 45 ἴῃ ΟἿἹΓ ἰγαηϑρΊΈ 50, νγῈ ΨΈΓΕ ἢ 
(θο(ἢ) δὰ αϑίταν δηά ἰγαηβργαβϑεα (ἣν σοπηπΊδηά, 
Ὀυΐ ννεσε ποΐ βεραιαίΐθα. Ἐνβη 80, 1 ογά, ἀο ποῖ 8 
βεραΐαΐᾳ τι5 Πονν. 

Βῃΐξ αἴζεγ 58η6ε ἢδα ριανεά, 58η6 σαζεὰ ἤαδανεη- 
νναι 5 απ στοδηξα δἱοια αηα ϑπιοΐε ἤδθι Ὀγαθαϑῖ 
ΔΠΩ 5414 : οὐ οἵ ΑἸ], τεςεῖνε τὴν βρίτἰ, 4δπὰ 
βίγαι σ μένναν 516 ἀε]νογεα τπρ εγ ϑριγις ἴο αοά. 

Απα Μίςοῆδ6] σαπια δα ἰδσῃΐ ϑδείῃ πον ἴο 
ΡΙεραγε Ἐνε ίογ θυγα]. Απάᾶ ἴπεῦα σαπις ἴῆγεα 
ΔΏΡΕ 5 δηα {πεν Ὀιυτοα πεῖ (Οοαν) ποτε Δ ἀδτη 5 
Ροάν ννδαβ ἀπά ΑΡε]5. Απά {πμεγοδίςεσγ ΜΙοΠδΕὶ 2 
5ραΐζε ἴο ϑείῃ δηά βαίίῃ : “1νὰν ουΐ ἴῃ (ἢ ]15. ννῖϑε 
Ἔνειν πη {παῖ ἀἸε. ἢ {1} ἴηε ἀδν οἵ {πεῸ6 Ἀ εϑυγ- 

ΧΙΠΠΚΙΙ 

ταϑίεα [τῸχἢ 411] ΗῚ5. ννοῦϊςϑ. τϑοϊίου. οἀπα αἴίαι οινίπρ' ἢϊπιὶ {15 τ{16: ΠΕ 2 
3 ΤΠετγειροη ΘΕ τηδάής {πε (4068. 5811 ἴο Πἰπὶ: “Μουτη ποὶ Ῥενομα δἱὶχ ἄδυϑ, Ὀυΐ 

οἡ ἴῃς βενεηΐῃ ἀδύ, τοϑῖ δη4 σγο]οῖσε οἱ 11, θθσδιϑα 

11. 2. ἴδῃ οἵ αοᾶ. (ἢ χὶὶ. : 
{πε Τνοτγά γεβϑίθᾶ. Μοίϊνε πεσε 15, 1ξ ροβϑί]ε, Ἔενεὴ τηογα [ϑνν]5ἢ ΤΠδῃ {Π6 1η]υηοτΊΟη. Α ΒΥΏ100] οἱ ἈΘβυσυθοῖοη 

ἴῃ 58η}. 97 ἃ ((ἰῃΖθεγρ); σοπίταβί πποίϊνε ἰὴ Ἡδρτενβ ἵν. 9. ΤῊΪ5. πηοΐῖνε ᾿πΠρΟβ51016 ἴο ἃ (ἨΠτιβίδῃ ; οἵ. [0116 65 
11. 17--21. 

ΧΙ. 1. 56 6]6α {πε ἴοπΡ. ὅ8:|Ἂν. - " δῃὰ πιδάς {6 βῖρῃ οἵ ἴῃς (τοββ᾽. 
2. 1πεὶγ ρίαςς ( : “πε πεάνεη ᾿ Ὁ Ατη,. (4 ἢ Ἔχρ]ηδί!οη). 
3. ἴογ 5π6Ὲ πεν ποί. Μοῖϊϊνὸὲ ἴον Ενε᾽ 5 συϊεῖ 58Π16 ἴῃ 811 νευβί Οη5. τ, 

εχοερί ϑείῃ ( : Ὁ ϑδγν8 “ ἃ}} 5β]ερι ᾽. Οἵ. Αροο. Μοβ. χχχν}!, ψῃϊοἢ σοπιγαάϊοίβ 1. χ ν. 
4. Ῥτγαγυεϑᾶ Ὁ -- “ἴῃ πε που οὗ μευ ἀδαίῃ᾽. 
5. ΓΕ (ἀρχῆς) Ὁ : ( ἀρετῆς (“ νιτῖαε ᾽). 
τπν παηάπ)αϊᾶ. ( οηΐγ. 
ἀϊάβξε ποῖ πηακα πιθ. (Οἵ. (σεη. 11. 23; 1 (ΟΥ. ΧΙ. 12. 

6. επίΐοσ ἱπίο πὶβ ἱαρεγῆδοὶα 9. (Ο“Ρὲ Ρυχίθα νι 15 Ὀοάν. 
8. ( δαάϑ " δῃὰ βιγαϊσῃΐνδνυν 586 ἀδ]νεγεα ὉΡ ΠΕῚ βρι τ ἰο σοα᾿: 1) ». 
ΧΙ]. 1. ΝΠ] ΟΏδΕῚ σαπλθ. ( ἐχραηά5--- τα Κα5 ΜΊΌΠδΕΙ] ργαϑεηΐ δἱ πεῖ ἀβδίῃ. 
2. ἴμε Βεβυγγεοίίοη. Αὐηι. " “δηὰ Αἀνεηΐ᾽ (( γβιίδῃ Ρ]055). ὅν 
3. τοβί δῃᾶ σαϊοϊοα οα 1 Ὁ Ατηι. 51αν. : δου [Π656 ννογήϑ, ποννενεσ, Αὐπῃ. γεδ5 “ΓῸσ οι 1815 ἂν νε τε]οῖςς, (οα δπά 

ΘΙ 2 ΕΠ ΚΠ 4. ἘΣΣΙ: ΠΠ65ι. 

“Τ οτά᾽ 5 Πᾶν (ϑυηάαγ). Αδοάδ Ζατα 5αὰγ5 Δρριόδοῃ οὗ ϑαθθαΐῃ βανεὰ Αἀδηι ἔγοπι πλι ἢ ννοῦβῈ ΡΒ ιηΘηϊ. 
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ΤΗΝ ΒΘΟΚΒ ΟΕ ΑΘ ΝΘ Εν: 

ΨΙΤΑ ΑΡΑΒ ΕΤ ΕΝΔΕ. ΑΡΟΘΑΙΥΡΘΙ5. ΜΟΒΙ5. 

ΤΠΕΓα [Ὁ]]ονν5. ἴῃ τΠπς [ο]]οννίηρ Μ55.: 119,5, οὐ 1πᾶΐ νεῦν ἄαν, (οά τε]οίσει ἢ (γε) δῃά ννε 
19, 17, ]εδπ; δηπὰ Αὐ. 210, ἃ ἰοῃρ' βίογυν οἵ 5010- Ἰ δῆρεῖβ (ἴοο) υνἱτπ {πῸ τἰρμΐθοιιβ σοι], ννῆο Βαίῃ 
τηοη Ππάϊηρ "ἴα θ11 45 Δο Πα σα 5.᾿ Ραϑ5564 αὐννὰν ἔτοπὶ {ΠπΠ6 βαγίῃ. Ἐνεη ἴπιι5 5ρᾷΚα 4 

1ῃ6 δῆρεὶ, ἀπ αϑοθηαθά ἱπίο πεβανθῃ, σ]ογινίηρ 
((οἀ) 4Δη4 β5ανίηρ : “ Α]6] 74 ἢ. 

[Ηοἱν, μοῖν, μον ἰ5 {πε 1 ογά, πη {πες σίογν οἵ 5 
(οὐ {Πς Εαίμεσ, ἴοσ το Η πὶ ἰἰ 15 πιϑοῖ ἴο σίνε σρίογν, 
Ποηοιῖι ἀπά ννουβῃΐρ, νυν] {πὸ εἴεύπαὶ 1Π{6- σΊ νίπρ' 
ΒΡ᾿ΓΠ πονν δηα αἰνναγβ δηά ον ενεσ. Απιθη.] 

[Ηοἱν, μοῖν, μοὶν ἰ5 {πὸ Τιογά οἵ Ηοβίβ. Το 
ψΠοπὶ ὈῈ σ]ογυ αηα ροννεῦ ἔου ἐνεῦ δηά ἴογ Ἔνϑύ. 
Απιςη.] 
[ΤΏ βη {πὸ ἀγοῆδηρεὶ [οε] ο]ουεα (οά; βαγίηρ, 

“ον, Ηοὶν, Ηοὶν 1,οτά, πεανεη απα εαγῖ ἢ ἃγα 
[1]] οὗ τῃγ βίογγυ. 

4. ἴπ6 δῆρεὶ Ὁ ΟΕ: 81]αν. “δύσῃμδηροὶ [06]; 566 ποίβ οἡ " [86]᾿, χχίχ. 4. ᾿ ἀξ 
5. Ποχοϊορίεϑβ ἀγα Ἰαΐοσ (τι ϑίϊδη δά ἀϊτίοηθ. ὙΠῸ ἢγϑι ρυαΡ Δ Ρἢ Οσοιγβ ἴῃ (, [Π6 βεοοπά ἴῃ Ατηλ.) [Π6 {Πἰγά 1η 5]Ἂν. 
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ΤΗΕ ΜΑΚΤΥΚΌΟΜΝΜ ΟΕ ΙΒΘΑΙΑΗ 
ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

δι. ΘΗΟΒΤ ΔΟΟΘΟΥΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤΗΕ Μαιίνσγάογ οἵ ἰϑαΐδἢ ἢδ5 ποΐ ϑυγνινεα ᾿ηΠερεπηάεητξν, θΐ α5. οης οἵ {πΠῸ τῆγεα σοῃϑε θη 5 
οὗ {ῃ6 Αϑβοεηβίοη οἵ ἰβαίδῃ. [Ι͂π [15 ργεϑεηΐ ἔοιπὶ να σαπποῖ Ὀ6 στὰ {Ππαξ τῃῈ Αϑοδηβίοη οἵ [9αἰδῇ 
εχίϑιθα βαγ!εσ [Πδη {πε ἰαιίεγ ΠΑ] οἵ {ΠῸ βεοοπα σεπίιτγν οἵ οὔἵ εγα. Ὅ78Πὸ [ἢτεα σοπϑείϊπδηΐ5 οὗ νυν ῖς ἢ 
1: σοηϑἰϑίβ αὔα τῆς Μαγίνσγάοπι οἵ 1ϑαίδῃ, {πε Ν᾽ ἰϑίοη οἵ 1ϑαΐδῃ, δπα {πε Τ εβίδπηθπί οἵ Ηεζεκίαῃ. ὙΤπΠε 
Πτϑὶ οἵ {πεϑε νυ νν ΒΙΟἢ ννα δια ΠΈΓῈ τδΙηΪν σοησεγη αὶ ννα5 οἵ [ενν8ἢ οτρίη, δηα 15 οὗ [655 ἱπίογεβί 
1τΏ8η {ΠῈ οἴ πεῖ ἔννο, νυ σῇ ννεγα ἰῃ6 ννοσῖ οὗ (γιϑείδη νυγτευϑ. : 

ΤῆΕ ΜΝ βίοη οἵ 1514 }---νί---χί. 40 οἵ πε ᾿ΑΑϑβοβηϑίοη οἵ [1ϑδίδῃ---ἰβ ἱπηρογίαπε ἴοσ {πῸ πον]εάρε 1 
Δἤοτγαϑ τι5 οὗ ἢτϑί-σδηΐαγν ῬΕ]1ε5 ἴῃ σαγίβίη οἰγο 65 45 ἴο {πΠ6 ἀοοίτγίπεβ οἵ {πε Ὑ την, {πῸ Τποαγπαίίοῃ, 
τῆς Βαϑυγγθοίίοη, ἢ 6 ϑενεη Ἠδάνεῃϑ, δζα. 

ΤΠΕ Ἰοηρ-Ἰοβί Τεβίατηεηΐ οἵ ἩβΖεκίδῃ ---ἰϊ. 15 ὁ---ῖν. 18 οὗ ἴΠ6 βαπῆς ννογῖς-- -ἰβ οἵ νεῖν σιεαΐ νᾶ]πα 
ἴογ {πε ᾿πϑίρῃϊ 11 σῖνεβ υ5 ἱπίο {ΠῈ ἢϊδίογν οἵ ἴῃς (γι ϑιίαη ΟΠασοἢ δ {ἢ οἱοβε οἵ {πε ἢγϑί σεπίιγυ. 
15 ἀεβογιρίίοηβ οἵ {πε νου} 1Π 655 πα Ἰανν]β5η 655 νν ΠΙοἢ ργαναί θα ἀπιοηρ οἰεγσν, οἵ {πε σονεϊοιβηεϑϑ 
ΔΠπα νδὶπρίογυ δηα σον ηρ Παγαϑίαβ ἀπλοησ (ἢ Γϑίίαηβ5. σθηθγα ν, ἀρίεα ΙΓ οἰτηαγ δοσοιιπί5. ἴῃ 
2 ΤΙπιοίῆν, 2 Ρεΐεσγ, αηὰ (]εγηεηΐ οἵ κοπῆς (σαὶ (7. 111, ΧΧΊΠ). 

ΤΠε Μαγίντάοπμι οἱ [5δἴδῃ---ἰ. 1-- α, 6 ὅ-τ ἃ, ἰϊ. τ--ὃ, 1ο---ἴΠ]. 12, ν. 1 2-14--ἰ5 {ταρτηδηΐδγν. 
Τί ορεῆβ ἢ ΗἩ 6 Ζε κί 5 ϑιπηπλοηβ οἵ Μαπαββεῇ ἢΐ5 βοὴ δηᾷ οἵ 1βϑαίδῃ ἱπίο ἢϊ5. ργεβθῆςα ἴῃ ογάδγ {παξ 
1π6 ἰουπηεῦ 5ῃου]α τεσεῖνε ἢ15 ἀγίηρ σοπηπηδης5 ταϊαϊίνε ἴο ΠΙ5 ἀπίν ἴῃ {π6 σοπηίπρ ἦαγϑ (ἰ. 1--2 ἀ). 
Βιυΐ 5αϊδῇ αβϑιιιεβ ἨδζΖεκίδῃ {ῃαΐ 411] ἢ15 ννογαᾶβ νν111 θὲ οἵ ποης εεοϊ ᾿παϑπηιοῇ 45 Μδηδββαῆ νοιυἹά 
Ῥεοοπῖα {ΠῸ βεγναηΐ οὗ Βεϊαι ἀπα ἢα ἰβαίδῃ ννοι]α θὰ βαννῃ ἀϑιπάογ Ὁν Μδηδβθεῃ, ἀπ {Ππαΐ πὸ δοίίοῃ 
οἵ ΗεζΖεκίδῃ 5 σου ργενεηΐ ἢῖ5. πηαγίγσγάογῃ (ἰ. 6 ὖὦ--123 ἃ). Οη {π6 ἀεαίῃ οἵ ἨἩεζεκίαῃ Μαηββθεῇ 
τὐγηεα ἴο Εν] ννὰνϑ απ Ὀεοαπια {Π6 βεγνδηΐ οἵ Βε]1αῦ δηα σαιιβεα [5γΓδ6] ἴο βίη 12 Ἔἐνεγν ἴογπι οὗ νυνὶ ἢ- 
ογαίς, απ [ογηϊσδίίοη δ Πα αν ]Ε55Π655 (11. 1--7). Απα [ϑαίϑἢ νι πάγενν ἢύϑί ἴο Βει]ςἤεπὶ δπά {Πεη ἴο 
1πε πηοιιηΐαῖη5 θεγοηα 1ἴ, νν πεσε πα απα {πε ργορμείβ ψ ἢ Πἰπὶ σρεμΐ ἔννο γεαῦ5 τηοιγηΐηρ δηα [αϑίίησ 
Ὀεσδιβα οἵ {πῸ δροβίαϑυ οἵ [5γ8ε] (1|. το-- 6). ὍὉπε ίαἰϑδε ργορμεῖ Βείοῆίγα ἀἰβοονεῖβ 15 τείγεδέ δηά 
Δσοιι565 ἢΐπὶ Ρεΐίοτε Μαηδββεῇ οἡ ἴῆτεα στοιηάβ: πδΐ ἣε δα ργορῃαϑίεά {πε ἀδϑιγαοίίοη οἵ Γ ευιιβα] πη, 
1π8ΐ ἢς Παα οἰαἰ πηεα ἴο 5εε αοά, ἰπουρῇ Μοϑβεβ Πα βαϊ ἰῃαΐ πο πηδῃ οομ]α 5εεῈ (οά δηᾶ ἰίνε, δπὰ {παῖ 
6 δα οδ]]εα [εγιιβα]επὶ Θοάοπι, δηα 115 ρυίποαϑ δηα ρεορὶςε (σοτποσγδῇ (111. 1--12). Οἡ δοςοιηΐ οἵ 
ἴπεϑε [πΐπρα Μδηδϑβεῇ σαυϑεα ᾿ϑαίϊδῃ ἴο θῈ ϑαννῇ δϑιιπάεγ ψνΠἢ ἃ ννοοά δανν, ΒΕ τα δα {ΠῸ [4158 
ῬΓορἢμείβ βίαπαϊηρ ὉΚ αηα ἀεγίάϊηρ Πἰπι (ν. 1 ἐ-- 14). 

ὃ. ἜΠΙΠΤΕ. 

Τῆς Ματγίνταάοπηι οἵ ᾿ϑαίϑῃ Π85, 85 νγε πᾶνε βεεῆ, θεεη ργεβεινεά ἴο τ15 οἡἱν ἴῃ ἃ [ταρπιεηίδιν [ογ ΠῚ 
85 Ρατί οἵ {πε Αϑοεηϑβίοη οὗ [ϑαΐϊδῃ. Τῆα νῃοΪς θοοῖς νγὰ5 Κποννη τπιπάεγ βενείαὶ πα πιεβ8. (4) ᾿Απόκρυφον 
Ἡσαΐου 15 {πε ἀεεϊσηδίίοη σίνεη ἴο ἴξ ΘαΥν ἴῃ {π6 {π|γὰ σεπέιγν ὈῪ Οτίσεη ἴῃ 5. σοπιπη ΠΐαΥν ΟΠ 
Μαῖίμενν χίϊ]. 57 (1 οπητηδίζϑοῃ, 111. 49) καὶ Ησαΐας δὲ πεπρίσθαι ὑπὸ τοῦ λαοῦ ἱστόρηται. εἰ δέ τις οὐ 
προσίεται τὴν ἱστορίαν διὰ τὸ ἐν τῷ ἀποκρύφῳ Ἡσαΐᾳ αὐτὴν φέρεσθαι πιστευσάτω τοῖς ἐν τῇ πρὸς ᾿Εβραίους 
οὕτω γεγραμμένοις (ΗΕ. χί. 437). 866 «50 22. αὐ “47 γ1ε. ο, ἀπιὰ τῆς (ὐοη15 {1 7τΖ]10γ65 “4125 ἠοἼΐσαθ νὶ. 6. 
(6) Τὶ ννὰβ5 Κποννῃ ἴῃ {πε ἔουγίἢ σεπίαγν 845 τὸ ᾿Αναβατικὸν Ἡσαΐου ἀοσοτάϊηρσ ἴο ΕΡΙΡΠΔηΙι5, “7αθγ7. ΧΙ. 2, 
ὙηΟ 5αγ58 ἰῃαΐ 1 ννὰ5 υϑεα Ὀγν ἢῖ5. Ατομοπέϊοὶ δηα ἢἰ5 Ηἱεγαςοῖῖεβ. (ΟἿ αἷβδο ᾿χνῖϊ. 2. [Ι͂π {{κῈ τηδῆπεγ 
7εγογης ((ὐηρηι. 171 ἤεαϊαηι ἱκῖν. 4) «4115 1 Πῖ5 ““5ερηδῖο ἤραΐαό. (0) Αραίΐπ ἴῈ ννεπὲ θγῪ ἴπε πᾶπια 
Ὅρασις Ἡσαΐου ἃ5 τηᾶν Ὀε ἱηΐεγγεά τότ {πε ἰεχίβ οἵ Εὶ 5 δηά 1, οἵ νί. 1. ΤΠηῖ5 ἀεβίσπαίίομ ἈρΡθδΥβ 
ἴη Μοπίίδιισςοη᾽5 δηὰ ΡΙγα᾿β 115ὲ οἵ (δηοηῖςαὶ απα ΑΡοούν Πα] Ῥοοῖκβ, ἀπά ννὰ5 υϑεὰ ὃν Ευτῃν Πη115 
Ζίραθρεπιιβ 'π {πῸ εἰενεπίῃ σεπίαγν ννἤεπ ἀηαι πεπιαίΖίηρ ἢ15 Μαβϑα]δηὶ ( Κείογία ὧδ 77αςεαΐ. Δ πα τΉ. ἵν). 
ΤῊΪ5 Ἐ{π|6 θεϊοηρϑ βρεοϊῆοα!!ν ἀπα ργόθαθ]ν οτἰρίπα! ]ν οὐἱν ἰο νὶ.--- κί. 40. (α) ΕἸΠΑΙΪν, ᾿Ε 15. παπηθά 
πε Διαθήκη Ἐζεκίου Ὀν (εάτεηιιβ 1. 120-11. Ὑμαῖ ϑιιοῇ ἃ ννοῦῖς νγὰβ ἱποογρογαίεα ἴῃ [πε “4 σεο)ι51072 
Τρ 4150 Ὀὲ ἰηΐεσγεα ἔγοπὶ 1. 2 ὅ--5 α, ννῃϊοἢ ἀδβϑογίθε πε οοπίεπί5 οἵ ΗεζΖεκία μ᾽ 5 νἰϑίοη. 115 
ἀεβογιρίίοη ἴ5 Δρρ]σαὈ]6 ἰο {πε (τ ϑιίδη Αροσαῖνρϑβα 11. 12 ὁ---ἶν. τ8 δηά ἴο ἰξ δἷοπε. ΤΠα ἰδοΐ, ἴοο, 
ἰμαῖ (εάγεηϊβ αιοίες ραγίϊ}}]ν ἱν. 12, 14. δηά τείειβ ἴο ἵν. 15-1ὃ οἵ (158 νεῦγν ϑεοίϊΐίοῃ ροϊπίβ ἴο [Π6 
ΠοΠοΪϑίοῃ [πὲ 5 ἢ ἃ Ὀοοῖκ εχίβιεα ἱπάθρεπάθητϊιν. 
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ΤΠΕ ΜΑΕΤΎΚΘΟΝ ΟΕ ΠΒΑΎΧΕΙ 

ᾧ.4. ΤῊΕ ΝΈΕΚΒΙΟΝΞΒ. 

δίπος τῃ6 Μανίντγάοηι οἱ ᾿ϑαΐδῇῃ ννὰθ ΟΥΡΊΠΑΠν δη ἱπἀαρεπάδηϊς τνουῖς, να 5641] 464] πεῦε οἠἱν 
ν ἢ της Μειβίοηβ οἵ {ῃ15 ουκΚ δηα ποῖ νι {ποβα6 {πᾶΐ τεργοάιϊος ῃς τοδί οἵ [ῃῆ6ς Αϑβοβηβίοῃ 
οἵ Ιϑαίδῃ. 

(α) 7λε ἀὐγεεξ Ἰεγσῖοι. ΤῊ 5 νεγϑίοη Ἂχ ϑίεα ἴῃ ἴννο ἔουπηβ, αἰ δηά (3, δ5 εαὐὶν δ5 {π6 {πιτᾷ 
σοηΐαγν. ὍΠ6 ἰΟΥ̓ΠΊΘΥ 15 ἰοϑί, Βαϊ 115 σπαγαοίει ϑίϊοβ ἀγα γαργοάποθα Ὀν 1Π6 ΕτΠϊορὶς (ΞΞ Ε) «δπά {πε 
ἢτϑί 1 αἰ Νεγβίοη (ΞΞ 1,1}. Ῥῆγαβεβ δηα βεηΐθηςαβ οἵ (αἰ ἴτοπὶ Ἔνεῖν ομαρίεγ οἵ {π6 Αβοεηϑίοῃ οὗ 
1ϑαίδῃ, εχοθρί ἵν, πανε θεξβὴ ργεϑβδεγνεα ὃν {πε " ατεεκ Γεσεηα᾿. ΤῊΪ5 οΥΚ ννὰ5 ἰοπα Ὀν νοη ἀερΠατγάϊ 
ἴη ἃ ατοοεκ Μ5. οὗἉ ἴῃς νεῖ ἢ σδηΐαγν, ΠΟ. 1534 ἴῃ τῃ6 Ναίίομαὶ Τιργαγν αἱ Ῥαγίς, αμὰ ρι]15Π 64 
Ὀν πὶ ἴῃ {6 Ζ.γ17 330-532. ἴῃ τὴν βεαϊϊίίοη οἵ {π6 “41: ςερηιῖοῦ 97 7δαϊαλ ἴτ 15 τερτγί πίε ἔγογη 
(οΡΠαγαι 5 τοχί νυν οπα οἵ᾽ ἔννο πβοθβϑαῦν ΘπΊθηδίίοηβ, αηα 4}1 {Π6 ρἤγαϑβαϑ ἴα κεη αἀἰγεοῖν ἔγοπι (ἱ ἀγα 
ΡυΪηϊβα τη το ἴγρα, απ ἴπΠῈ ομαρίθγ δηα νϑῦβε ρ᾽αςθά ἴῃ ἴῃς πιαύρίη. Οὐ (3 δὴ δοΐμ] ἔγαρτηεηΐ ννὰ8 
αἰβοονογεα Ὀν τεηίς]}! ἀηὰ Ηππηί ἴῃ ἃ Ραρυτιβ οἵ {πε ΠΕ οἵ βίχίῃ σεπίαγν. Οἡ {Π15 ἔγασπηεπέ 566 ΠΥ 
εὐἀὐϊίίοη, ΡΡ. Χχν -ΧΧΧΙ, ἀης ἴον {Π6 {γὰρ πιεηΐξ [561 ΡΡ. 8ὃ4-95. αἱ «πᾶ (5 αἴε ἰῇ ἴυγη ἀεδγίνεα ἔγοπη 
ἃ ἰοβὲ ἀγοῃείνρε (, νη! ἢ ννὰβ Κηοννῃ ἴῃ [ἴ5 οὐρίηδὶ ἰούτη το {Π6 νυγῖίεσ οὗ ἴῃς ημς 7ηερεγ δε ΐμγ,: 566 
ΡΡ. ΧΙ-ΧΙΠΕρ οὗ τὴν εαϊτίοη. 

(ὁ). 716 Εἰληοῤῆς Ἰογϑῖογι. ΓῊΪ5 15 [πΠ6 οηἱν νεγϑβίοη {παῖ ργεϑεγνεϑ [ἢ 115 εηἰγεῖν ἴπΠ6 Αϑοβηβίοη 
οἵ Ιβϑίδῃ. [Ιι 15, 5 1 μανε βῆονῃ ἴῃ τὴν εαἰτίοη, ἀεγίνεα ἔγοπι αἸ. [ι ἰ5 ἃ νεῖν (αΠὰ] γτεργοάιποίίοῃ 
οἵ τῆς ἀτϑεῖκ. ὅ0 οἱοβεὶν ἄοεβ 1ἴἴ [Ό]]ονν {ΠῸ Ἰατίαεγ {παΐ [ἴ σα αἰπιοϑί αἰννανϑ Ὀ6 γεϊγαηϑίαίεα ννἱτπουΐ 
αππου!ν. Τ{Κα ἄνεγν νεγϑίοη, μοννανεῦ, νυν] 4 ἰοηρ Πίβίογν ὈεΪπα [1{, ἰΕ 45 115 ἀείεοῖβ. Α5 γεῖ 
οηΐϊν ἴῃτεες Μ55., αὖς, ᾶνε θεεῆ Ὀτγοισῃΐί ἴο Ευζορα ἔγοπὶ ΑΡυβϑϑίηῖϊα. Ὅμῃα ἢτϑδὲ οἵ ἴμεβϑε ννὰβ8 
εαϊεα Όν ΓΔ τθηςο, “4.5 εοη5ο ἤραῖας [αΐῖς, ΟΧοηΐδα, 1810, ἀηα [Π6 Ψ ΠοΙς ἴγες ὃν [)1Π|πηϑπη, «4 σεθι ῖο 
Ἴραΐίαο ΑἸ οίλιίοῤίες εὐ 7, αἴάγιο, 1 ρϑίαθ, 1877, ἀπ Ἀν {πΠ6 ργεβδθηΐ νυτιίεσ, 7216. "ἡ σοθγιϑσῖοῖε 9. 7εαϊαΐ 
ἡγαηδίαίεα γγονι ἠλ6 Εἰλτοῤίς Ἰγεγϑῖογι, τυλίσλ, 1οροίλθγ τουτί ΐσ πιστὸ (σὐγεοξ ᾿γαρηηοηί, ἐΐ6 7 αἰ 
᾿γόγϑτολι, ἀγα ἐλε 7, αΐγι 7 γαηισίαζίογι ο7 “ἦς “ἰανορῖῖε, ἐς ἀ67γ6 ρῥηὀίζε σαι 17ηι. ἡμεζ, Τιοπάοη, ᾿φροο. ὍΠ6 
Ιαϑί νοῦ 15 θαβεά οὔ ἃ Π'Ἔβἢ απ πηοῦα δοσαγαῖα σο]]δτίοη οὗ {πε Μ595. 

(Ὁ) 7716 7, αἰΐτι Ἰγεγσῖογις. ΤΏΘγε νεσα ἔννο 1 δ[1η νεγϑίοηϑ, οηα οἵ ννῃϊ ἢ, Γ,7, ἀπη θγαςα5 ν]----χίῖ. 1--10, 
23--40, {ῃς οἴμοι, 1.1, οα]ν 11. 14---[1].. 1.2, ν11. 1-ττ9. ὍΤῇε ἰοὐπηεῦ νγὰ5 ργϊπίθβα Ὀγν Απίοηϊιβ ἀς Ἐδηίῖ5 δἱ 
ΨΜεηΐςε ἰῇ 1522 Ποπὶ 4 Μ5. πον ὑπκηονῃ, δηα τεργιηΐϊεα Ὀν (ἰεβαίθυ ἴῃ 1822 δηὰ Ὀζ Π1Π]πλαηη 
ἃ5 8ῃ ΔΡΡεπαϊχ ἴο Πΐ5 εὐϊίοη ἴῃ 1877, αηὰ Ὀγ [πε ργαβεηΐ νυυγταυ νυ οὐ 4] ποΐε5. ἀπα σογγεοίίοηβ 
ἴῃ 15 εὐϊίίοη οἱ 190ο. 

ΤΠΕ ἔννο 5ΠΊ4}16Γ Παρτηθηΐ5, ἱ. 6. 1,1, νος ἢ ναῖε ἢγϑὶ εἀϊθα Ὁν Μαὶ ἴῃ 1828 ἔγοπ) ἃ ϑιχίῃ- 
οαηΐαγν Ναίϊοαη Μ5., ννεγε γε- εὐϊεα Ὀν ἴῃς ργθβϑεηΐ νυυτεῦ ΠΌΠῚ ἃ [ΓΕἜ5ἢ σο]]δίίοη οὗ {πε Μ9. 

Α 5(υαν οἵ Ε,1,1,1.2, τῆς “τεεὶς Τερεηά᾽, ἂδηα οὗ ἔπε ϑ]ανοηῖς Νεγβίοη (ΞΞ 5) νῃϊ ἢ εχίϑίβ οηΪν 
ἴογ νί--χὶ ρίόονεβ παΐ Ε1,1 δηά τε " ατεοκ [ερεπά᾿ σὸ θδοῖς ἴο ἃ ἀεβηϊίε ατεεκ εχ, νν 1 οἢ ννε πηϊσμὶ 
πᾶτε Εἰ, αηὰ {παῖ 51,2 σοὸ Ῥδοῖκ ϑἰπη]αγὶν το ας. 

4. ἘΕΙΑΤΙΟΝΒῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΑΕΙΟῦ5. ΝΈΒΚΒΙΟΝΘΒ. 

Θοπηθ οὔ [ῃε86 γεϊδί!οηβ πᾶνε αἰγεδαᾶν θεεη θυ εῆν ᾿πα!οαίεα ἰη {πε ργεοέαϊηρ βεοϊίοη. ΤΠ6 βιπάεηΐ 
111] Πη4 τῃεπὶ ἀδα]ῖ νν ἢ δὲ Ἰεηστῃ ἴῃ τὴν εαϊείοη, ΡΡ. Χνη]--ΧΧ ΧΗ, ΧΙ]--Χ]Π.. Α,(5 τεραγάβ {πε Μαγίγγαοπι 
οἵ ᾿ϑαΐίδῃ {πε ἰεχίμαὶ δπηϊ 65. οὐ 411 [ῃς τεχίιδὶ δας που 65. σαῃ ὈῈ β5ῃουον ϑαμπηγηαγίζε ἴῃ τῃε 
[ο]]οννίηρ [40 ]ε :-- . 

α (Ξ ἀτεεκ Ματιίγτάοηι οὗ [βαϊδῃ δ5 εἀϊεα τὴ {ΠῸ ὅ Αβοεηβίοη ἢ: 
ποῖ εχ ϑιηρ θαΐ Κποννῃ ἴῃ 115. ΟΥΡΊΠΔ] ἔοστη ἴοὸ [Ὧ6 ὙὙ ΙΕ Υ οὗ 
τῃ6 Οἦης 7»ιῤεγγεεζιέ)). 

| | 
(" (μοι εχιβίησ Ὀὰς Κηονη ἴο δηὰ (ξ ((ὴ ρατί εχἰβεηρ ἴῃ [Π6 ΠΕΨ]Υ 

τιι584 ὃν 1Π6 νυ του οὗ τῆς “ ατεεὶς τεςονεγεα ἔγαρηιθηΐ 11]. 4-.-}11. 12). 
Ιερεηα᾽ἢ). 

| 
Ε (Ξ Ετῃϊορὶς Ν εγβι οη). Ε1 ἘΞΞ δι Νούξῖοι - 

11. 14--ἰ:1}}. 12). 

ὃ 5. ΤΗΕ ΕΧΤΕΝΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΜΑΚΤΥΕΡΟΜ ΟΕ [ΙΒΑΙΑΗ. 

ΑἹΙ νυγϊϊειβ βᾶνε Γιαυγεησε Γεοορηΐζα ἃ Ρ] γα ἢν οὗἁ δι Πουϑηΐρ ἱπ ἴῃς Αβοθηβίοη οἵ ᾿ϑαίδῃ, ἀπά 
τε ἱπάερεπάςηξ οτἱρίῃ οὗ πε Μαγίνγάογη οἵ ᾿ϑαΐδῃ. Ἐνναὶαά ννὰβ {πε ἢγϑβί ἴο ἀϊβιϊηριϑῃ 1[ΠῈ ννογκ5 
οἵ τῆτες αϊογεης δυΐποιθ. Εννα] 5 πα γϑβ ννὰ8 σεπηοα θεά δπὰ ἰϑϑιςα ἴῃ ἴῃς [οἸ]οννηρ᾽ ἰοσπη 
Ὀν Τ᾽ Π]πηδηη :--- 

1. Τα Ματγίγνγάοχι οἵ [ϑαϊδῇ, οἵ  εννῖϑῃ οὐἱρίῃ: 1ἱ. 1---1].. 12, ν. 2--14. 
11. Τῆς Νιβίοη οὗ 1ϑαίδῃ, οἵ ( ῃυιϑίίαη οὐἱσίῃ : νὶ. 1--χῖ. 1,.23-40. 
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11. Τῆς ἀρονε ἵνο σοηϑίπρηΐθ νεσα ρα ἐορσείμοῦ Ὀν ἃ (Πτγιβείαῃ ννεϊτεσ, ννῆο ΘΙ ΘΕ 1 ἢ. 
4 ὖ--15 δπὰ δρρεηάβά Χί. 42, 423. 

ἵν. ΕἾΠΑ ἃ ΟΠ τγίβείδη εὐϊίοῦ ἱποογρογαίεα {πε ἴννο βεοίίοϑβ 111. 12. --ον. ᾿ ἀπά χί. 2--22, απ δἀάδα 
ΠΟΙ 25, ἀν Τ5, 1, Κὶ 4:1. 
ΤΠ] πα ηη’ 5 ἀηδ ]γ 515 ἢ85 οἡ {πε ννῃοΪ]ς Ῥδεη δοσερίεα ὃν Παγπδοῖς, ϑομίίγεγ, θεαηθ, απ Βεού. ΑἹ] 

1Πε86 βομοΐατθ. παν Ῥθεη ἱηΠπθηςεα Ὀν (αΕ Παγάτ᾽ 5 βιἰαϊεπιεπί ὑπαὶ ἴῃ ἢΪ5 "τεεῖς Τιασεπα ̓  ἔΠεῖο 15 
ποῖ ἃ ἴγδος οὔἹ"Π!. 12-τ-ν. 1, ΧΙ. 2--22, Πα [Πδΐ, ἀσοοτα!ησ]ν, {Π 656 βθοίίοηβ ννεγα αρϑεηΐ ἔτογῃ {πὸ ἐοχί ἤθη 
τῆς “ ατεεὶς Τσεηα᾽᾿ ννὰ5 σογπηροβεά. ἍὍΠι5 δοοογάϊηρ ἴο (σε Παγάξ, 1)1ΠΠπηᾶππ᾽5 ἀπ] γϑῖθ [5 οοπῆγγηθά 
Ὀν εχίεγηδὶ εν εηςβ. 

Βιυξ (ερματγαάς 5 δἰαίεπιεηΐ 15 ντοησ ; ἴον δ5 1 πᾶνε 5ῆοννῃ ἴῃ τὴν εὐἀϊίίοη {ΠῸ νυγίεσ οὐ τῆς “τεεῖς 
Τερεηά᾽ ννὰ5 δοηυδίηεα ἢ ῬοΙἢ {ἢ 656 βεοίίοηβ, ᾿παβπλ10}} ἃ5 ἢ6 ἱποούρούαϊεϑ ρἤγαϑαβ ἤοπῃ ἱν. 2, 6, 
8, 14, 19, ΧΙ. 19, 2.56. Ηξεησε ΤΠΠ]πηδη 5. Δ ηΔΙνγϑῖθ σα ὯῸ ἰοηρεῦ Ὁ πιαϊηϊαϊπεα. ΜΠ {πε [ἃ]] 
ἀϊδοιιβϑίοη οἵ {πΠῸὶ αιδϑίίοηβ αἵ ἰϑϑθ 6 δε ηοΐ ἤεῦε σοησείηθα. [ΙΕ ν1}} θὲ ϑυβῆοίεπί ἴο ϑἰαίε {ῃς 
σΟΠοΟΪτβίοηβ δὲ νν ]οἢ {πε ργθϑεηΐ νυυαυ Πα5 αὐγίνεα ἰη ἢΙ5 εαϊτίοη, απ {Π686 ἀγα : “ἼΠα σοπαϊτίοπϑ οὗ 
{πε ΡΓΟΌ]επὶ ἀύα ϑα ποῖ επε]ν ϑαςϑηθα Ὀγ βιρροβίηρ ἃ βίηρ]ε βάϊίοῦ, ννῆο Παα [ἢτεα ννογκβ αἵ 5 ἀἰβροϑβαὶ, 
της Ματγίνγάογη οἱ 1ϑδαίδῃ οἵ [εννϑἢ οτσίη, απ ἴῃη6 ἴννο ἱπάερεπάδξης ννόσκβ, {πε Ταβίαπιθηΐς οὗ 
ἩεζΖεκίδῃ (5ΞΞ 111. 1.2 ὁ---ἰἶν. 18), αηα {πε ΝΜ βίοη οἵ 1ϑαϊδῃ (5 νἱ-- χί. 40), οἵ (γι βείαη οτρίη. ὙΠεθε ἢς 
τεάπιςεα οἵ εη]ἰαύρεα δ5 1{ ϑυϊεα ἢϊ5. ριγροβα, δπα ρυΐ ἰπεπὶ ἰοσείμεῦ 85 πεν ϑἰδηα ἴῃ οὐ ἰεχί. 
Απιοηρϑῖ ἐπε οὈνίοιι5 εὐϊίζογία] δα! τ Οη 5 ἀγα ἱ. 2 ὦ---ό ἃ, 13 ὦ, 1ϊ. ο, 111. 1.24.4, ἵν. τ, 19--ν. ΤΩ, 15, 16, 
ΧΙ. 41--2. 

ἮΝ Βαανα Πεγείη σίνε ἴδε εχίβηϊ οἵ {πε Τ᾽ εβίαπχεηί οἵ ἨἩδζΖεκίδῃ, απα [ῃς Ν᾽ ίβίοη οἵ [βαΐίδῇ, 
πὶ οὔ πε Μαιγίνσγαάοχ τεαιγε5 ᾿ηνεϑιϊσαίίοη. Ασοογάϊηρ ἰο ΠὨ1Π]πηαηη {Πε ἰδίαν σομπϑιϑίϑ οἵ 11. 1.--- -ϊ. 12, 
ν. 1ὖ--τ4. Βαυΐῖ ΜΙ {Π|15 νίενν ἔπε ργεβεηΐ νυυιίεσ σαπποΐῖ ἀρσεα. Οἰδει {ταρτηδηΐβ βυγνίνε ἰη ΟΠαρίεγ 1. 
ΤΠι5 1ἢ 1.1 {ΠῸ ννογάβ “ἢε αἰά ποῖ γετηθπηθει ἐς σομηπηαπάβ5 οἵ Η  Ζεϊκί ἢ ἡ βιιρσεϑὲ {ΠῸ απιαϑιίοηϑ : 
Δ αΐ σοπηπιαπαβ ἀγα ἴπεβε ἢ ἂἀπά ψῃῇεη ψεύα παν σίνεη ἢ Νον νγα πη [ῃ6 ριόθαῦ]α δησννεῦ ἴο {πε 
Ιαϊίεγ αυεσϑίίοη 1π 1. 1, 2 ὦ, ἴῃ ννῃΐοῃ ΗΖεκίαῃ ϑυπησηοηβ Μδηδββθῇ Ὀαίογε ἢἰπὶ ἴῃ ΠπῈ ρύδβεηςς οὗ 
Ιϑαῖδἢῃ δηα οϑαρ. ὙΠε ἀηϑννεῦ ἴο {ΠΕ ἰογτηει ατιοβίίοη 15 511} ρτεβευνεα ἴῃ οἵ ἰεχί, [που ρ ΟὈβουγεΪν, 
ονῖησ ἴο εὐϊΐοτγίαὶ βαἀαἰοπ5. ὙΠα5 ἰπ ἴ. 6 ὁ ννε ἰδεαγῃ {παΐ [ϑαϊδἢ σανε σϑύία! πη σοτηπηα 5 ἴο Μδηδββθῇ. 
ἼΠε5ε δἵε τείεγγεα τὸ 1ἢ 1. 7, 1. 1. Δ Βαΐ ἴπεθε σοπηπηδηᾶβ ννεγα 15 ποΐ γεοογαθα ἴῃ οὐγτ θοΟΚ, Βαϊ 
{πεν ἀτε ἰοαπά ἰπ {πε Τ,αἰίη {γαρτηθηΐβ ργεβεγνεά ἴῃ τῆς Οητς 7767 72εζ2|711, νυν ΟΠ σὸ Ῥδοὶς μοί ἴο οἵ, 
ἐοχέ ὁτΖ 10 τε ογίσίπαί 77 αγίγγαοηι. ὙΠεγα να πη {πε εχραηδίίοῃ οἵ πιδὴν αἰ ΠΟ] 165. τη οὐτ' ἰεχί, 
ΤΠ ἰη {πε ἢγϑί ρίας ννε ἀΐβοονεὺ {πε γεάβοη [ογΓ [βίῃ ϑιπηπιοηΐηρ Μϑπαββεῇ 1π {πΠῈ {ινεηΐγ -ϑἰχίῃ 
γεαῦ; ἴογ [ἢε Τ δίῃ βῈΡΡὈ 165 1 : “σαπὶ δερστοίασϑει ΕΖεοίαβ ἴῃ τεπηροῦα σποάδπ). [Ιἢ {Π6 παχί ρίδσε 
{πε οδ]εςὶ νυν τ ννῖ ἢ Η εζεϊκία ἢ βυγηιποπθά Μαπαββεῇ 15 ποῖ, 5 ἴῃ οὐ εχί, ἴο θεοοπια ἴπ6 ἀδροϑβίζουν 
οἵ ςεγίδίη ν᾽ ϑίοῃϑβ ἱ. 2 ὁ--ό α, Ὀπέ το τεσεῖνε αἰ γεοίίοηϑ 85 ἴο 15 γε! σίοιιβ ἀπτ165 δηα ἴῃς σονογηπηθηΐ οἵ 
1π6 Κίηρσάοπι: “Νοςανίε ἘΣ Ζεοθίαβ. ἢ] Ππὶ σαπὶ Μαπαβϑβεη εἰ σοαρίξ εἰ πιαπάαγα, αποά ἀεθεδί 1)εμπὶ 
{ἰγηθγα, Ζαοτηοάο τερεῖα τερπαΠ εἴ 4114 πλαϊτα. Βαΐ {πε ἤμα] εὐϊξζογ οὗ {ΠπῸ Αϑοβεηϑβίοη οἱ [βαίδῃ, ννῇοβε 
ἱπεεγεϑίβ ννεῦα οθηΐγεα ἴῃ {πε νἰϑίοηῃϑβ, οπηϊ τε ἘΠ656 ννογάβ, δηα δἰγι θαΐεα αυϊα 4 ἀἰβεγεηΐ ορ]εοΐ ἴο 
ἨἩεζΖεὶ κί 5 ϑυιπηπιοηβ οἵ Μπαββϑεῆ. Ηεζοϊκίδῃ, με [6115 τι5, ἴῃ 1. 2. ὅ, βιηπηοπεα Μαπάββθῃ “1 ΟΥάΘΥ 
ἴο ἀεἸ νεῖ ππΐο Ὠΐτη ἐπα ννογάϑ οὗ γὶσῃίεοιιβηεβϑ νν ῃΙοἢ {πε Κίηρ ΠἰπΊβε ΙΓ Πδα βθθη᾿ (1. 6. 11.1.5 ὁ---ἶν. τ), 
Δ Πα 4150 ἴποϑε νηΐ Ιϑαίδῃ {πε βοὴ οἵ Απῖοζ παά ρίνεη ἴο ἢίπὶ (νί---χί. 40). ὙΠ 1. 2 ὁ--ό ἃ ννγὰ5 
δΔαἀ6α Ὀγ τμε ἔπ] εἀϊΐογ ἴο ἱπίγοάιιοςε ἐπε Τεβίαπιεπὶ οἵ Η εζεϊκίδῃ ἀπὰ ἐπε Νβίοη οἱ [5αἰδῇ. 

γε πᾶνε πον βεεῆ ἰδέ ἴ. 1, 2 ὦ, 6 ὦ ατε ἀδγίνεα ἔγομῃ ἴῃς οτίρίπαὶ Μαγίνγάοπι, θυ 5:1} πλούα οἵ 
115 ομπαρίεσγ σοπηε5 ἴτοιη 15 βοιγος--ἰπή δε ἔγοτη 6 ὁ ἴο {πε οἷοβε. Τῇϊδβ [ο]]ονν5. ἔγοπη ἐπε [Γι δΐίη 
Ρᾶϑβᾶρε ἴῃ πε Οὐιίς 7712 67. }δεΐζι771 νυ ἰο ἢ εἰ Ποῦ αποίε5 οὐ ΤΡ]165 4 Κπον]εάρε οἵ 1. 7, 1ο, 12, 13. ΠΙ5 

Ρᾶββᾶσε, ΨΠογοίη 1 ἤανα [ἰ4]1ςἰζΖεα πε ννογά5. ἐπα ἀγα ἄγαννῃ ἔγοΠΊ οὐγ ὈΟΟΙ,, Γαπη5 85 [ο]]ονν8: “Ῥσον!- 
ἀδηῖία δαΐεπι Π εἰ 5ἷς εἰπὶ ἀἰβρεηϑβανὶε νοσατί, ααΐα (1. 1) οὐ ήήμγης γογαΐ 01)27160771 “07:67. 5Ω 7107101)1 ῥα 715 
5,1 βαποίδτη εἰ οπιηΐα θεπεῆοία εἰ ρύοὸ πιοιίϊο εἰιι5. σοὶ ]αΐα ἴῃ ἱρϑαπΊ, εἴ ([. ὃ, 11. 4) οΖϊγικίαζης αὖ 
ἦρι ρ ει αἠαθοίρ. ... Τεπίααε οππὶ δεστοίαβϑεϊ ΕΖϑοῆΐδβ ἴῃ ἐεπιροτα αυοάδπι, εἴ νεπίβϑεὶ δα εὰπὴ 
ΕΞαἰα5 ργορμεία νἰϑίϊαπάμπι, (1. τ, 6 6) υοεαυΐέ Ε σερλίας Μέρη: σγεμεηι 77 αγιασσοῖ οἱ τοοβτέ οἱ γμαηιαἴα76, 
αιοά ἀερεδξ ει {{πιεγε, Παοσηοάο τέσεγα τερημπι εἴ δ᾽α πλα]α. (1. 7) «ΕΖ αἶχτΐ ααὶ οπη1 Εαῖας: 
νεγε αυΐα 71ογ) αἰοσοογιαϊεγι  τογῶα ἐμ {7 “07 εἴτις, σσαῖ δέ 716 ἐῤδτιηι οῤογίοί 267 771Ω712|7)1 Φ12:5. 171167712: 
(1. το, 12) Ομοα αμαΐογις Ἐξεολίας συοίοδα! ήϊμηηι στετέτ: ἐγίογ ἤοογο, ἀϊσθηβ.: (ϑἿα ΠΊΕ] 15. δϑὲ τη8 δϑίης 
Π]ο πλοτί αυᾶπῃ 416 π| Α]᾿ππὶ το] παιογα, φαΐ εἰ δι Ἔχαβροιεῖ εἴ βαηοῖοϑβ οἰπ5 Ρεγβοαιδίιγ. Τϑησ 

δυΐεπη εἰπῇ νίχ Ζσαΐας ρτορβεία, αἴρεις, [1. 13) ἐγγίζμηι γασίαί δεῖς εολ στ ηηεγ7): ἐπηηὲ Πος.’ (Ρηηϊεά 
ψνΓἢ (Πγυϑοβίομη 5 νοῦ, νὶ, Ρρ. χχ--χχί.--- Εὖ. Μοπτιίαιοομ.) 

δό, ΤῊΗΕ ΑΤΕ. 

ΤΠῈ Μαγίνγαομχ 15 σποίεα ὃν {πε τς ρρογ δοίη, Απρτοϑε, ᾿εζοτηε, Οτίρεη, ΤεγιαΠΙδπ, 8η6 

ἴῃ 811 ργοθδθητν Ὀγ Τϑεἰπ Μαιίγτν (αἰ. ες. Τγγῤῆ. οκΧ. 14,15 περὶ τὸν θάνατον Ἡσαΐου ὃν πρίονι ξυλίνῳ 

ἐπρίσατε). Τὶ ννᾶ5 ποῖ ἱπιρτοθδοϊν Κπονῃ ἴο τῆς ντῖϊεν οἵ [η6 Ἐρίβε]8 ἴο πῈ Ἡργανβ (χί. 37). 115 
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ΤΗΕ ΜΑΝΤΎΥΚΌΘΜ ΘΕ ΠΒΆΤΑΗ 

Ὀτίησδ τ5, {{{ῃςῸ ᾿αϑὲ τοίθγθηςα 15 ἰγυβίννογίην, ἴο ἴῃς ἢγϑὲ σθηΐαγν Α. ἢ. Απα {Π15 ἀρρεαῦβ ἴο Ὀε {ῃς 
τίσι ἀαΐο; ἴογ ἴτ 15. ἀπ] κοὶν παῖ ννουκβ νυυτθη Ὀν [ενν5 ἴπ ἴῃς βεοοηα σεπίαγν ϑῃοιυ]ᾶ αδἰίαίη ἴο 
αἰγου]αίίοη ἴῃ τῆς (τ ϑείαη ΟΠυγοῃ. 

ὃ γ. ΑΥΤΗΟΚΒΗΙΡ ΑΝῸ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΠΑναῦλαΕ. 

ΤΠΟς δὐΐποῦ ννὰθ ἃ ἶενν. Τῆς ἀξείδ:]5 αδ5 ἴο 1ῃε ἀδαίῃ οἵ [ϑαϊδῇ αἱ ἴπῸὸ παηάς οἵ Μδπδαϑϑεῇ δῖα 
[οὐπα ἴπ τῆς Ταϊπταα ( εδατποίλ᾽ 40 ὦ) ἴῃ ἃ ἰογπὶ οἱ οβεὶν γεϊαίθ το ἐπαὲ ἰπ οἷν ἰεχί. ὙΠι5 ἴἰ ἰ5 
το] {παὶ ΚΑ ΌΡΙ ϑίπιθοῦ Ῥεη ἍΖΖαϊ Τουπα ἴῃ [ει π58416 πὶ ἀῇ δοσοιπηΐ οἵ τῆς ἀδθδίῃ οὗ 1ϑαΐδῃ αἱ με 
μαπάβ οἵ Μαηαβϑθῃ. Μαηδϑϑθῇ σοπαάεπηηθα [ϑαῖδῃ ἴο ἀἄεξαΐῃ Ὀδοδαιθα ἢ6 Παα οἸαἰπηεα ἴο 58εῈὲ (οά 
(138. νὶ. τ 544.), Πετθαβ δοσουάϊηρ ἴο ἴῃς Γἂνν ἰς ννὰ8 ἀβοϊαγεα {πὶ πὸ πιᾶηῇ οου]ὰ 8εε αοά δηά ἴΐνε 
(Εχοά. χχχιῖϊ 20). Τὴ βαῖὴς ραβϑϑᾶσε [6115 αἰβδο οἵ 1ϑϑίδῃ ἰακίηρ τεῖιρα ἴῃ ἃ σεάδγ {γεα, δηά οἵ 1ῃε 
οεάδγ Ὀοΐηρ βάν ἴῃ βυπάοι δηα Ιϑαίδἢ νη 1. Αποίποι νογϑίοη οἵ {πε βαπΊ6 Ἰερεηά 15 σίνε ἴῃ 1Π6 
7Τεγυβαίεση Ταϊηλα (54ηἢ. Χ), δηα. 511] δποΐῖπεῦ ἴῃ Ταῦραπὶ οἡ ᾿βϑαίδῃ αυοίϊεα Ὀν Τοϊονίοζ (7226 
Ηνιηιοζαλνγ τρια ἸΤΊδτογε ας γοῤλοῖίς “εδαζας, Ρ. 9). ὅ5ε:ε ϑ,δευτεὰ Επεγε., νὶϊϊ. 656. 

[τ 15 ναῦν ΡιΉ Ὁ ]6 {παΐ [6 οὐρίπα] ννὰ5. νυγτεη ἴῃ Ἡετανν. Τῆς Τενν 8. οτἱρίη οἵ ἔπε ἱερεηά 
Ροϊηΐβ ἴῃ {Π15 αἰτεοίίοη, αηα Ῥαγίσ]αεῖν 115 γθουγαποα ΠΠΈΠ Ε΄ Τα] πη. ὍΠα [ΟἸ]ονν πο ἕαοῖ5 α͵5ὸ ἰεηά 
ςοηβτηπηδίίοη ἴο 115 Ὠγροίμεϑίβ ἴῃ 11. 1 Ποῖα 15 ἃ ραγοποπηαβία οἵ {Π6 ννοιἦ5. " Μδηῆδϑβθεῃ.... 4 
ποΐ τα] ΠΡ εΓ᾽ Ξξξ Ώξη γαιτ 5]ιεα ἰηΐο ΗΠ ΕΡγανν : ΠΣ) Π. Αραίηῃ ἰῃ ἱ. ὃ Μα)ςῃῖγα 15. ρΡγυο Δ Ὁ ]ν 
ἃ ἰτδῃϑ!τογαϊίοη οὐ ὙΠ 37)0 ΟΥ ΘΝ 5. 5. Α. οοὶς μ45 ροϊπίεά ουξδ. [ἢ [Π|-2 ννεὲ βᾶνε {86 [ἈπΉ Πὰν 
ἩδΡταΐβπιὶ καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν... καί. ΕἸἼΠΔΙΠΪν, ᾿νοοάξη ϑανν᾽, 1. ε. πρίων ξύλινος ἴῃ ν. ΤΙ, 14, 
ΔΡΡεδῖβ ἴο "6 ἃ πηἰϑίγαηϑίδίοη οὗ Υν 5, νν ΠΙΟἢ πηθδηβ ἃ βᾶνν ἴογ βαννηρ γοοά. [Ι͂}η {Π6 αἀτεεκ 1 ερεηά 
111. 14 1ἴ 15 ἀδβου θεά 45 πρίων σίδηρος. ᾿ 

ὃ. ΤῊΕ ΜΑΒΝΤΥΕΡΟΜ ΟΕ ΙΒΑΙΑΗ ΙΝ ΕΨΊΒΗ ΑΝῸ ΟΗΚΙΒΤΙΑΝ ΓΙΤΕΒΑΥΌΚΕ 
ΑΝῸ ΤῊΗΒ ΟΕΙΕΝΤΑΙ, ἹΝΕΙΌΕΝΟΕΒ ΑΡΡΑΒΕΝΤ ΙΝ 1Τ. 

Τῆς Ἰερεηα οἵ ἴῃς Μαγίντάοιη οἱ [ϑαϊδῃ ἰοοῖὶς [5 οὐἱσίη πιοϑὲ γον ἴῃ 2 Κίηρβ χΧί. τό. 
ΑἸΒΠΟῸΡῊ [οβερῃυβ ἀο65 ποΐ πηεπίίοη 11. 1 ννὰ5 σευίδιη]ν ἃ ΓαυνΊβἢῃ ἰγαατῖοη. [ἢ 58 Πῃ, 102 ὦ 1 15 5616 ἘΠαὶ 
Μαμπαββϑεῇ ραΐ ᾿βϑαϊδῃ ἴο ἀβαίῃ ; δηά ἴῃ } εραπιοίῃ 49 ὁ ἰπαΐ 1ϑϑαίδῇ ννὰβ ραΐ ἰο ἀθδαίῃ Ὁν Μϑῃδββϑε Ῥεοδιιβα 
ἢε ἀδοϊαγεα πὶ ἢ Παὰ βεεὴ οά. ἼΠεΊα, δ5 1 οἷ ἰεχί, ᾿βαϊδἢ 15 σμαγρεά ἢ σοπίγαα!οϊίησ 
1{πΠῸ ννοτάβ οἵ Μοβεβ ἴῃ Εχοά. χχχῆ!. 2ο, Ηΐϊ5 ἀδαίῃ αἰβο ὃν Ὀεΐηρ᾽ ϑαυνῃ ἴῃ ΘῈΠΩΘΥ 15. 4150 γασοιμηίΐεά. 
ΤῊΪ5 δοσοιπί 15 ΡΥ ΌΪν ἀγαννῃ αἱ ἰπηαΐεὶν ἔγοπι {ΠπῸ ϑαπητῖς οτσίπαὶ οἵ ουγ ἰαχί. ᾿Δποίπεγ ἰογπι οἵ 
16 Τιασεηα ἈΡΡΘαΥβ ἴῃ [Θγιβαίθγη Ταϊπιια (54 η}. Χ). 

Τῆς Ἰεσεηα ννὰβ8 Κποννῃ ἴῃ {1η6 Αροϑίοϊ:ς ἃρε, 1, 85 15 σπου! ν ἀϑϑαπηθα, να παν ἴπ ΗςΌ. χί. 27 
(ἐπρίσθησαν) ἃ τείετεποα ἴο ἰῃς βρεοϊῆς πιοάς οὗ 15αῖδῃ᾽ 5 πιαυίγγάοπ.. Βαΐ, Ἔνεη 1 [15 15 ἀοιθέξα!, 
{Ποτα 15 (ῃε ενίάεησε οὗ {πΠ6 “4:.5εϑγι5ῖογι (1. τ, 2 αὶ, 6----ἰϊϊ. 12, ν. 1 ὦ--14) ννῃ ]οἢ σαπποΐ θὲ πηιοῇ ἰαΐεσ Δ η 
1Π6 ταὶ 41ε οὗ ἐπε ἢγϑί σεηΐαγν ἃ. Ὁ. Ι͂η {ῃς πεχὲ σεπίαγν [πϑιη Μαγίνυυ πιοϑὲ ργορΌΪν παοΐεβ ΓΟ ΠῚ 
ουἵ ἰαχὲ (5εε ποίε οἡ ν. 11), νγνῇ1Π6 βοπιαννῃδί ἰαίεν ἰγεαιθηΐ γείεγθηοαβ δηα αποίδίοηβ ἀγα ἰουπά 
ἴῃ Οηρεη. 

Βιεΐ {Πουρἢ της Ἰερεηά 15 ππάουθίςα]ν 7αννίϑῃ, ἴα ἀρρθαῦθ ἴο αν Ὀξθη ἀδγίνεα ἔγοπι Εδβίεση 
βοισοαθ. υΑσοογαϊίησ το {ΠῈ ΖΑ γι 20 [5 Σ΄ ΥΣΠΙ 207) ΟΙΠΟ ΘΠ ΣΙ , ἘΣΣΙ Ἢ 
(οῥ. εἶΐ. ν. 121,150) Ὑἱπηα τεϊρηεα ὅτόξ νεϑαῖϑ δηα ννὰ5 ἔἤεη ἀδίῃγοηεα ἰοῦ ἢϊβ5 Ὀ]ΠΠηα ργίάθ ἴῃ δοσερίϊησ 
αἰϊνίηα ννούβῃϊρ 8ηα βαννῃ ἰῃ ἔννο Ὁν {πε βεγρεπηΐ οἵ ἴῆγες πεαάϑ, ΑΖῃι Ἰραμᾶκα. [Ι}η 1π6 Ῥεγβίδη ὑνουκ 
“Τἢς Ηἰβίουν οἵ Κίηρ Π)]εϑπηοῃ απὰ τς Ἰ)εναβ᾽ νῃϊοῃ 1 ατοποῖ ἐγαηϑιαίεα ἱπίο Εσθποῃ ἔγοπὶ {ΠῈ 
Ῥεγϑίδη (3 ομγηπαὶ “4 ς]αί. ΡΌ. 59--83, 1880) ννε πη δ πϑαῦὶν γεϊαϊεα ἰΙεσεηά. ΨνΠεη Π)]επιο ἀ᾽5 ἸΠτοηα 
ννὰ5 ϑεἰζεὰ Ὀν Ζοῆδκ, ἴπε πηδη οἵ βεγρεηΐβ, ες ἢεά ἱπίο τῆς ν]]αγημαθθ. Οπα Πυπαάγεα γεδῖβ ἰδίεῦ 
ΑἈἩγίπιδη δηα Βῖνεν (1.6. Ζομακ) μανίηρ σοπηα τπροη ἢἰϊπὶ ἔπεα, (οά σαιιϑεα ἃ ἰγεα ἴο ορβεη ἰΐβεϊ ἢ, ἴῃ 
οτάεγ [δὲ Π)]ε πο] πηρῃς σοης68]" Ηἰπηβ 6} τπεγεῖη. Νοινϑίαπαϊηρσ, [ΠγουρΡἢ {πε ΠΕΙΡ οὗ [0115 παν 
ἀἰβοονεγεά ἢ15 Πἰάϊησ-ΡΙαςε δα Παά {πὸ ἔγεα βαννῃ πη ἰνναίη, απ 50 Π)] πη οἢ ἃ ννὰ5 Κι ]1|64. ὩΠ15 ἰεσεπα 
ΔΡΡρεαίβ ἴο ανε ἀϊγοοῖν ἱπῆπεπηοεα της Ταϊπιιάϊς ἀοςσοιπίθ οὗ [Πς6 πηαύίγγάοπι οἵ ϑαίδῃ Ἂχδοῖν ἴῃ 
τῆς ροϊηΐβ νυν βεγείη ἴμεν αἰΠεσ ἤοπὶ {Παΐ ἴῃ οὐ τεχί. 

δ 9. ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ. 
ΕῸΥ σοπηρ]εΐα ὈΙΡ]ΟΡΥΑΡΗΥ 566 {Π6 ργεβεηΐ νυοτ᾽5 εἀϊ τοι οἵ [Πς «4 σεθη52ογ1: οὗ 7ραΐαλ ἀρὰ ΒΘ μι γεσδ ἢ]. 283--. 
(α) Τῆε «εἴ εὐϊοηῃβ οἵ {πε ἰοχῖβ οἵ [ῃ6 Αποῖθηϊς Ν᾽ ευβίοηβ νν}}} θῈ ἔουπὰ ππάρϑυ ὃ 3. : 
(2) Ογἱζζεαί 7ιφιίγέες (ἀδα]ησ ἢ της Αβοβθηβίοη οὗ ᾿ϑαϊδῃ 85 ἃ ὑΟ]6 δηὰ ννἸ 115. Ραυί5). ΤϑΌτεηςΕ, “4.5 6671510 

7ραΐας Ἰγαΐζξ, 1819, Ρρ. 141-8ο; ΝΙΙΖΒΟΙ, ζμα. τγεἴ Αἰ γέΐ., 1830, ΡΡ. 209-46: [(ἴςκεα, ᾿ Ζγἐοζίμεγιρ' 171. αἷό Οὐ)εγεδαγηε)ρ᾽ 
εἶδες 7ολαγιγιός, 1852, ΡΡ. 274-302; Π1ΠἸπδΏΏ, «4 5ε6715210 75αζας, 1877, ῬΡ. ν-Χν"] ; ϑίοκεϑβ, αὐτί. “Αβϑοεηβίοη οἵ ἰβαΐδῃ᾿ ἴῃ 
Τζεί. ο7 Ολγέδίζαγε δήοργαῤλγ, 1882, 111. 298--301 ; Πεδηρ, ᾿εομαεῤἼργαῤῥα, 1891, ΡΡ. 236-75; Ηδγηδοκ, σερελ. (67 
αἰϊολγίδεί, } Ζξογαΐμγ, 1. 854-6; 11. 573-90, 714; ΟἸδηεη, “16 Ηἰπηπλ ] δῃσιὶ 465 [656]6,᾿᾽ ΖΊΖ, τ896, ΡΡ. 388-415; 
1807, ΡΡ. 455-ός ; Κορίηϑβοῃ, “Αβοδηβίοῃ οἱ 1ϑδϊδῃ ̓  ἴῃ Ηδϑίϊηρϑ᾽ δ 1δίο 7)1οζζογαγ, ᾿ϊ. 4909-5ο1 ; ΒΕϑσ, “2οζ, τεγιαῖ 
Το οιασῥ., 1900, 11. 119-23; Γι1{ἰπλαηη, 7ετυΐτὰ Ερεγε., 1904, νὶ. 642--3. 

(Ω) ΞΕ αζέζογιδ. Τιαυτθηςα, Κ΄ σοθ)ϑῖο 7ραΐαθ ἵγαΐΖ5, τδιο; Π1ΠΠπγαηη, “4 5εθγσῖο 7ραΐαθ, 1877; ΟΠ ΑΙ]65, 716 « σεθριϑζοϑι 
97) 75αΐαλ ἐγαγισίαἑεί ἡ οι ἐλε Εἰμίοῤἧῆς Ἰγογϑῖογι, τυλίολ, ἑοσεΐλογ εὐτίὰ ἑλε εν Ογεεῖ ἢ γαρηιε,έ, ἐλε 7 αὐΐρ Κ76γ, 5Ἴοιδ, 
αρα ἐς 1 αἤΐγ 7 γαγιδἐαΐζογι ο7 {16 ἠανογιῖς Κογοίοϑι, ἐς ἀ6γε ῥιεὀίἑδλοα γι γε, τθοο. 
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ΠΝ ΑΚΥΚΘΘΜ. ΘΕ ἸΘΑΤΆΗ 

1: Απά [ξ οαπιε ἴο ρ855 ἰπ {πῸ {ννεηϊγ-ϑι χη γεασ οὔ τῃς τεῖρῃ οἵ Ηδζεκίδῃ Κίηρ οἵ [πάδῃ {παΐξ Πα 
2 (811ε4 Μαπάββεῇ ΠΙ5 5ϑοη. Νον πε νγὰβ Πῖβ. οὔἱν οπθ.0 “Ίπά ἢδ οδ]Ἱεά ἢἰπὶ ἱπίο ἴῃς ργεβεηος οὔ 
15ίδῃ {πε βοη οἵ ΑπηοΖ {πε ριορπεῖ ; δηά ἱπίο ἴῃε ρύεβεηςα οἵ Τόςᾶθ {πε βοῇ οἵ [ϑαϊδῇ. 

0,17 Απὰ νῃβὲ με ( ) οσοβία) σαν σοπηπ)αηβ, [ὅϑαθ ἐπῈ 5οη οἵ ᾿ϑαΐϊδῇῃ βίδπατηρ Ὀγν, ϑαδἢ σαι ἴο 
ἩεζΖεϊκίδῇῃ {πε κΚίηρ, θαΐ ποΐ ἴῃ {Π6 ργδϑεηςε οἵ Μαπαββα οη]ν αἸ4 Πα βὰν τππίο Ἠΐπὶ: “.Δ5 {πὸ Τιογά 
᾿νε ῖῃ, ννοβα πᾶπιε Πᾶ5 ποΐ θεεη βεηΐ ἰηΐο {Π15 ννου]ά, [ἀηἀ δ5 {πε Βεϊονϑά οὗ πην [μοτὰ ᾿νε ἢ], δηα 85 
1π6 ΘΡ᾿Γ ννῃ]οἢ ΒΡρεα Κεῖἢ 1ῃ πα ΠΙνείῃ, 411 ἘΠ 656 σοπηπηδπαβ ἀπά ἐΠθϑε ννογάβ 5Π4}1 θὲ πηδᾶς σῇ ποπθ 
εἤεοι ὃν Μδπδββεὴ (ἢν 8οη, δηᾶ [ῃγοιρῇ {ΠῸ ἀρϑηον οἵ Πΐ5 μαπαϑ 1 5Π4}1] ἀδρατγί πιά [πδ τογίαγε οὗ 

8 πν θοᾶν. Απά ϑδῃηπη861 Μα]οῃῖγᾶ 5141} βεύνε Μαπαβθθ, απ εχεοιΐς 81] Πἰς ἄθϑίτα, απ ἢς 5141] 
9 Ὀθοοπηδ ἃ ἰοϊϊοννεῦ οἱ Βε]ταν γαῖ πεῦ {πᾶη οὗ πὲ. πα τῆδην ἰπ Τεγυβαίογη δηά ἰπ [πάδθα πε 5841] 

οαιι58 ἴο ἀραπάοη ἘπῈ ἔσο [ΔἸ ἢ, ἀπ ΒΕΙαΥ 51.411 ἄννε]] ἴῃ Μδπαββεῆ, απ Ὀγ Πῖ5 Παπάβ 1 5411 θὲ6ὲ 
10 58) ἀϑιπάθγ. ΑΔηά ψἤεη ΗεζΖεκίδῃ Πεαγα {Π 686 ννογάϑ ἢῈ ννερί νεγν Ὀιςεεν, απ γοπξ 5 σαγπιεηΐβ, 
ΤΙ Δη64 ρῥ]αςεά βαγίῃ προη 5 Ππεδά, αδηα [6]] ου Πἰ5 ίαςσθ. Απά [9δίδῇ βαϊά ππίο Ηἰπὶ: “Πα σομηβεὶ οὗ 
12 ϑδγητη8 6] ἀσαϊηδέ Μδηδββαῇ 15 οοπϑιτηπΊαίεα : Πποιρῆξ 5.41] ἀν} {πεθ.᾿ Απᾶ οη ἐπεαΐ ἄαν Ηεζοεϊκίδῃ 

1. 1. “ἴῃ {π6 νην -Π ἢ γεαγ᾽, δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 Οὕὐγϑοῖ 7 φρο). 

2. Ιβαίδῃ ἴπ6 βοὴ οἵ Απι|οΖ ἴπ6 ργσορῃπεῖ. Ατηοζ Υϑ  τΠ6 δ Πεὺ οἵ 15ϑϊδῇ βθϑθπη5 Ποῖα ἴο θῈ σοη[ιβθα νυν ἢ Απλοβ 
1ῃ6 ρτόρμπεὶ ΟῚ), ὙΠῸ ΤΙΧΧ 1565 ᾿Αμώς ἔογ ῬοΙΠ, ἀηα τῃ6 Αβε. ἴϑ8. ἵν. 22 δῃηᾷ Μερι!α τοῦ οί τερατγά [ϑϑίδῃ 85 
ἃ ῬΓΟΡΠΕΙ 5 ϑοῆ. Ασσογαϊηρ ἴο {Π6 Ἰαίίεγ {ΠῸ [ΔΕ ΠΕΥ οἵ [5αΐδῃ δηα Κίησ Απηαζίδῃ ννεσα Ὀτοίμεῖβ. 

7658}, 1. 6. ΘΠ ξατγ-)]ϑῃυ, [58. νἱ]. 3. 
{με ϑοῃ οὗ βαΐϑῃ. ὙὍὙΠε βὐϊζου!αὶ δα] θη 2" -6δ (Πα ΠΕτα [Ο]]Ονν5 15 οτηϊ τε ἃ5 θαίηρ οἵ (γι ϑίϊαη οὐἱρίη. 866 

ΤΥ εἀϊΙοη, Ρ. 2. 
6. ςοπηπια πᾶς. (Οἵ 11. 1. 
7. διηᾶ 45 {πε Βεϊονεᾶ . .. Πἰνϑῖῃ. ΤῊΙ5 15 8Δη δάααιϊτίοη Ὀν τ ΟΠ τβίιδη εὐϊῖοῦ ννῆο {Ππ5 σοηνοτγίβ ἃ γϑίεσεηςα ἴο 

186 ἰγαπϑοθηάβδξηςε οἵ (οα ᾿ηΐο ἃ ἀοοίτ!ηΔ] βίαίεπηθηΐ ἀθοιέ {πΠ6 ΤΥηϊγ. 
ἄεραγί. -Ἐ“ τοτη ΠΠπ᾿, σέο 7 ρει, 1. δ. 

8. ΘαιηπΊα 6 1 35, ΟΥ̓ΙΡΊΠΑΙΥ Δ ΔΥΟΠΔηΡ6], μ6. δητοβα {Π6 βευρεηΐὶ ἴο τοτηρί να ἴῃ ογάθυ ἴο πλακα ἴΠ6 βαυίῃ 15 
Κιηράοπι, [ΑἸκὰΐ 51 Βασγεβῆ. 25. Ηδ ὈθοδΠΊ6 ἃ οἢ]ϊοῇ ϑαΐδη, 1) 6 ΑΥ]ΠΊ ταῦ θα, 11 ; δη4 {Π6 8ΔηρΡῈ] οὗ ἠδαίῃ, Ταγρ. [6ῃ. 
οἢ ἃδη. 111. 6. ὅε6 νεῦετ5 μα. Ζφοίορίε, τόρ, 218, 219, 253. 

ΝΑΙοΠῖγαᾶ. ΤῊ15 Ἀρρθαῖβ ἴο θ6 ἃ 5: Υηδ1η6 οἱ 54 ΠΊ186], οἱ. Α56. [58. χὶ. 41 “ 8 ῃ1Π186] ϑαΐδη. Βαΐ ἴξ ἰθὺ ρρεαῖβ 
8ἃ5 ἃ νατίαπί οἵ 6 πάθε Βαὶοῃῖσγα ἴῃ ν. ὃ θεῖον. 5. Α. (οοῖὶκ ἴὴ {πε γομγηαΐ οὐ ἐλς δογαΐ «α σζαέΐς «οείεέγ, 78ῃι. 

ΙΟΟΙ, Ρ. 16δ, βυρφαβίβ ν ΞΟ οΥ » ΠΣ ΝΡ, “6 ν}} Κιηρ ̓  ΟΥ “Εν]] δηρεὶ᾽. Βεεὺ ἰὴ Καυΐίζβοῃβ 2 εδαεῤῥργ. (65 Α΄. 7. 
ϑυσσαϑίβ [Παΐ {Ππαὶ ΒΕΟΠΪτα (566 11. 12) Ξε Βεν!Γ, {Π6 ΟΥ̓ ΠΕῚΓ ἤδηηΕ οὗ Ζομακ, [Π6 πηδῃ οὗ βερεπηΐβ, ἴπε αϑϑοοϊαΐε οὐ ΑἸΓΙΠΔΠ 
ἴπ 1Π6 ρεγββθοιίίοη οἵ Π)]Ὲ πιο ἢϊά. 

βεσνε Μδαῆβββεῃ. Ὅῇῃε Ιάδὰ οἱ ἀβπιοηβ θεΐϊηρ αἵ [πΠ6 Ῥεπαβί οἵ τηξῇ ββεηβ ουξ οἵ ραςα πεσε. Οἡ {πε οἵπεσ παπά 
ΒεΙςἶγᾶ᾽ 5 βεύνῖςα οἵ Μδῃδββεῇ 15 4 Α}}Υ ἀπ ϑιτ8 Ὀ]6. 

ΒεΙϊαγ. ΟἹ 1.9; 1ἴ.. 4; {1011 ν. 4 (ας). ἘΞ σουγαριν τοαάβ Κ Βευα]᾿. Ηδ 15 {πΠ6 σὨΙθῇ οὗ {π6 δνὶ] 5ρι:Γ5, ἀηα {ΠῸ 
οΟρροηβεηΐ οὗ (ῃγὶϑβί, 2 (ου. νὶ. 15; οἴ, 700. 1. 20, χν. 33; 510. Οτ. 11. 167 (ἴο σοπια 85 ΑμιοτΊ51), 111. 63--73, (ἴο Ρῥτοςεεά 
τόση 1Π6 Ἐπ ροσοῦβ οὗ ΚοπΊε, ὑνουκίηρ 5155 δΔῃ6 ἀεδοεϊνίηρ {Πα αἰδοῖ, πα ἤηΔ]}Κ ἴο 6 θαγηΐ ἀρ); Ταϑί. χὶϊ Ῥδίγ, 25.527. 
ΕῸΥ ἴἢε εἰγπιοϊορυ 566 ζεγεῖ. 1, τ25--7. 

Νοίβ ϑδῃηπ)86}᾽5 γε δίϊοῃ ἴο Βε]ῖασ. ὙΠΟΥῪ δὺα Αἰἶκα ἴπ ἰα κίησ ροϑβϑεϑϑίοῃ οὗ Μδηδββεῃ, 11. 1 δ πα 1. 9, 111. 11. Βαϊ 
ΘΔΙΏΠΊ86] 15 ᾿ΠΥΘΥΙΟΥ, 5. ἢ6. Ἔχογίβ. Ὠτηβ6 1} το παῖζε. Μδηδββθ ἢ. ει θ]εςοξ ἴθ. ΒΕΙΑΓ 1. ὃ (11. 1, 4). 

9. ΒεΙΙαγ. “ϑδϑαίδη, σγεοῖ 7 ρο,α 1. 9. 
τοῦ ΟΙ- οἷ. ΖΡ. 1. τὸ. 
11. ϑϑιηπλααῖ. “ϑαίδηῃ,᾽ Οζ. Ζδσ. ἴ. 1τ1. 
12. Απᾶ οπ {πδί ἄδυν. “οἡ 1Π15 ἄδὺ δηά᾿ ὁ ς, “οὴ {ποβϑε ννογάβ᾽ ὦ ; "δηά 1ὴ {παΐ ποιιγ᾽ σά. δος. 

1-11. 1. γε πᾶν σοπηραζα ἴοσ {πῸὶ ἀϊοίίοη ἃ5 ΜῈ] ἃ5 ἴΠ6 56η88ε οἵ τηδην οἰαιι565 ἴῃ 1- 11. 1 της Οζλς 7)267, }δοΖ24))2 121 
“Μ,αϊέλαφιενε ον], 7 (ρτϊατεα τ ἢ ΟΠ τυ βοβίοπι᾽β ὑγουῖζβ, νο]. ΝῚἼ, ΡΡ. χχ-χχί, Μοπίίξαιιοοη). “γον! ἀθηίία δυΐθπι 1)6] 5ὶς 
δυτὴ ἀἰβρεηβανὶξ νοσϑυϊ, αἶα οὐζέζιέγιες γιεεγαΐξ 02)17167)1 «7.675 αΖἼ 7167), ῥαΐγ15 5141 (11. 1) Βαῃηοίδην εἴ... σδζηεεαΐιέες αὖ 
ζηδιγρογέο ἀἱαδοίο (1Ἰ. 8, 11. 4) «- .: Πεηΐαβ οαπὶ δερτοίαββει ΕΖἝομΐδβ ἴῃ [θηροσα αποάδπηι, εἴ νεηϊββεῖ δα εὰπὶ Εἰ 5185 
Ρτορμεία ν᾽ βϑἰϊιαπάσμι, ψοεαυλ Επθολέας Μ{έιεηε δεεεηι Παγιασδοη οὐ σοοΡ1} εἰ »ταγααγε (1. τ, 60), φιοά ἀερθαὶ [λὰπὶ 
Ἐτηθτε, σαοηηοάο τερεῦα ΤΕ Ρ ΠῸΠῚ αἱ δ]1α πλιὰ. ΞΖ “2.1: αὐ δτέηι Εδαζαδ: νϑτα αἶα 2107: αἰδσοο)αἸ1εγ1} τ θγόα ζημία 2271 07) 
δἦτές, 561 οἱ »16 ἐῤὙιέγε οῤογίοέ 247 »ιαγιτέ7, οἴ1ι5 171:6γ7ε (1. 7). Οποαῖ ατράϊεγι5 Ἐξεσλτας σψοῤοόαΐ Μέζηέ7)1 φΊδ24))2 271167,}2676 
((. 12) ἀϊσεηβ: 418 πΊ6]1π|5 εϑί τὴα βίη ἢ]ο πιοῦὶ απ ἴδ] απ Π]Ιαπὶ τϑ! πη αθτθ, 48] εἰ ΤΠ θηι Ἔχαϑροσεῖ εἴ βαποῖοβ δἴὰ5 
Ρειβεσυδίασ. Ταπυϊὶ δαΐεπὶ εὰπὶ νὶχ Φσαζας Ρτορμεία, αζεθφι. 1γγΖζιηε γασέαΐί 7)ετι5 τογ15 1 216771. Ζ1414211 (1. 13) ἢος, ν] 465 
ἘΖεοῆ δα το]!ρίοποτη, 4 ἴα Ρ]5 ἀπηαρδΐ ΤΠ ουτη απᾶπὴ ἢ]᾿ ΠῚ 511. 

8-12. ΕῸΥ ἃ αἰβεσεηϊ δοσοιηΐ οὗ {Πϊ5 ᾿ηϊεγνίεν οὗ [βαίδῃ αηα Ηδζεκίδῃ 5εα Βεγδοποίῃ, το ἃ. “ ΝΝἢδζ 15 {Π6 τηδδηΐησ 
οὔ πε ψογᾶβ “ ὙΤΠοι 58ῃδ]ῖ ἄϊε δῃᾶ ποῖ ἴἷνε ἢ" “ὍΠοῖι 5Π4}1 ἀἴε ἴῃ [15 νου] δηά ποῖ ᾿ϊνε ἴῃ 1ῃ6 ποχί ννουἹά. Ηδε α!ά: 
“ ὙΥΒογοίοσε 5 411 115} Ηε δῃϑνψεσθα ἢἰπι: “Βεοαιβα ἴθοι Παϑὶ ποΐ ρσγεδομδα {τας} Π 655 ἀπα ᾿ποῦθαβα." Ηδ 
τε]οϊπθα : ““ Βεσδϑιιβα ἴξ ννὰβ5 γσενβα]βά ἴο πιῈ Ὀγ 1π6 Ηοὶν ϑρί τίς {πὶ πηρτγοῆία]ε σμ]]άτθη νου] ϑρτίηρ᾽ τοπὶ πη6. Ης 
τερΙ δα : “Ὑνμδί σοησεση Παβί που ἴῃ {πε βεογεῖβ οὗ [π6 Α]1 Μεγοῖῖα] } ὙΠοι 5Που]ϑῖ Πᾶνα ἀοηβ νν δὶ ννὰ5 σοπιπηδηθά 
{πεα, δηά ἴῃς Ηοὶν Οπε, Ὀ]εβϑεά ΡῈ Ηδρ, πᾶν ἀο ψἼηδΐ ρ]βαβεβ Ηἰπι." ΗἜ τερ]Ἰεὰ {πϑγείο : “ ἶνα τὴ την ἀδυρηϊετ: 
ῬΕΙΠΔΡ5 ΠῚΥ πηεσὶῖ5 ἀπά τμΐπα ἱοροῖθοσ Ψ01 Ὀτίηρ ᾿ἃ ἀΡουΐ παΐ ργοῆίαὈ]α σΠ]]ἄγθη πηὰν 5ΡυΙηρ᾽ [ΤῸ ΠῚ πλ6. ὙΠΕη τορ]εὰ 
6: “ΠΕ )υσρτηεηῖΐ 15 δἰγεδὰν ἀεϊεσιηϊηεα τασασάϊηρ {Πε6.᾿ ἢ 
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3 Γαβοϊνϑα ἴῃ πὶ πϑατί ἴο δ'αν Μαπάαββθῇ ἢΐβ ϑοη. Απά ᾿ϑαΐϊδῇῃ ϑαϊὰά ἰο Ἡ 6ζεκίδῃ: [ἡ Τηα Βεϊονεά μαίῃ 
πηδᾶς οὗ ποπο οῇδσςξ ἴῃν ἀδϑίρη, ἀη64} {π6 ραγροβα οἵ ἢν ἤθαγέ 58.411] ποῖ θὲ δεσογηρ 5Π 664, ἴοτ νυν τ ἘΠ15 
οΑ]]Πηρ πανο 1 θαθη σα ]]ς 4 [4Πη4 1 5141] ἱπΠδυῖε της Πογίίαρα οἵ ἐῃς Βεϊονεα]. 

ι Αμπά [ἴἷξ σαπια ἴο ρᾷ585 αἴζεσῦ 1παὶ Ηζεκίαῃ αἰεὶ πα Μαπάββϑοῃ Ρεσαπὶα Κίηρ, ἐπαὲ πε αἰά ποῖ 
τα θτ θοῦ ἴῃς σοτπηπηαη5 οἵ Η οΖακίδῃ 5. [αῖ ποὺ θὰ ἰοῦραῖ ἐΠεπὶ, απ ϑαπηπηααὶ ἀροάς ἴῃ Μαπαβϑεῆ 

2 δηά οπηρ [αϑὲ το ἢϊπ|. Απᾶ Μαπαββϑῇ ἰούβοοϊς {πε βϑινίος οἵ {πε (σοά οἵ Πἰ5 (αίῃεγ, ἀπά ἢε βεγνεά 
3 ϑαΐδη δηὰ 5 αῇρεὶβ ἀπ ἢΠΙ5 ροννεῖβ. ᾿Δπά ἢε {υγπεα αϑάα {Π6 ποιιβα οἱ Πἰ5 απο νν ῃϊ ἢ Παα Ῥδδη 
4 Ῥείοτγε {πε ίαος οἵ Η}ζεκίδῃ {τῸπΠὶ} ἔπ π ννογά5 οὗ ννὶϑάοιῃη δηὰ ἤγοτῃ {Πε βεύνίςε οἵ αοά. Απά Μαπδββεῆ 
τυγηθα αβία4ς ἢΠἰ5 πεαῖί ἴο βεῖνα Βοίίαγ; ἰοῦ {Π6Ὲ δῆρεὶ οὗ ἰανν] ϑϑῆθβϑϑ, ννῆο 15 6 γα]εῦ οὗ ἘΠ|5 ννου]ά, ἰ5 
Βεϊασ, ννῆοβα παπΊο 15 Μαίδηρςῃῦβ. Απα Πα ἀεὶ σῃδα ἴῃ [6γιιβαϊεπη θεσαιιθε οἵ Μαπαββθῆ, απ πε 
πηδας Πἰπὶ βίγοησ ἴῃ αροβίδεϊ ζίησ (15γ46]} ἀπα ἴῃ {ΠῸ ἰανν]αβϑη 655 νν ΠΙ ἢ ννὰ5 ϑργεδα ἀθγοδά ἴῃ [Θγιι58 6 πη. 

5 Απὰ νἹοΠογαῖς δηα πιαρὶς ἱπογθαϑοα δηα αἰνίπαίίοη δηά αρπγαίίοη, ἀπ ἑογηϊσαίίοη, [πα Δα υ]ΐοτν Δ, 
αηᾷ {πε ρεγβθοιίίοη οἵ πα τἰρῃίθοιιβ Ὁν Μαπαβϑθῇ δπά [Βεϊδομῖγᾶ, αη 47] Τορία {πε (απααηΐίε, απ Το η 

6 οἵ Απαίποίῃ, απα Ὁν {(Ζδαοῖϊον {πε οὨιοῖ οἵ [πε ννοῦκθ. πα {Π6 τγοϑί οἵ {πε αςοΐβ, θεῃο]Ἱα πεν ἀγα νυτ θη 
7 ἴῃ τῆς ῬοοΚ οἵ {πε Κίηρϑ οἵ ᾿δῇ αηα [5ταε]. Απά ψἤρη 1ϑαίδῃ {6 ϑδοὴ οἵ Α πιοΖζΖ δανν {ῃς [ανν]655- 

Π655 ΨΏΙΟΙ ννᾶβ θείηρ ρεγρείγαϊε ἴῃ Τεγιϑαίεπὶ δηὰ ΤΠ ψούβῃΐρ οἵ ϑαΐδη δηά ἢΐβ νναπίοπηβϑϑ, ἢ6 
8 νυ Παγανν ἔγοπὶ [εγιβαὶεπὶ αηα ει ες πῃ ΒείΠ]εἤεπὶ οἵ πάῃ. Απα {πεῖς αἶθοὸ ἔμθγα ννα5 πιῇ 
9 Ια νν ]εβϑῆθβ5, ἀπ νι Πα γαν πηρ ἴτοπ ει] εἤε πὶ ἢῈ δες ]θα οἡ ἃ πιοιιπίαίη ἴῃ ἃ ἀδβϑεγί ρἷδςα. [Δῃὰ 
Μ|ςαίαη ἐπ ργορπεῖ, ἀπά {ΠῸ ἀρϑὰ Απαηΐίαϑ, απα [οε] ἀπα ΗΑ Κακ, απ ἢἰ5. θοη [ὁϑᾶ, αῃὰ την 
οὗ {π6 [φἰΠ] ννμο Ῥεϊ]θνεα ἴῃ {πΠῈ ἀβοθηβίοη ἱπῖο ἤδάνεη, νι Παγανν ἀπά βϑί]θα οἡ {Πα πηοπηΐαίη.] 

οἼΠΕεν ννεία 841] οἱοί με νυν] σαγπιθηΐβ οἵ Παϊζγ, ἀπ παν ννεῖα 411 ριορῃείβ. Απά {πεν Πα ποϊῃίηρ 
ψ ἢ {πα πὶ Ὀὰΐ ννεῦα παῖε, δπα {πεν 411 Ἰατηθηϊθα τ ἃ σύδαΐῖ Ἰαπταπίδείοη Ὀεσαιιβα οἵ ἐς σοίηρ 
αϑίγαν οἵ [5868]. Απά {πΠεβ6 δαΐ ποίῃίπρ βᾶνε νυν] ΠεγῸ5 ννῃϊ ἢ {πᾶν σαίπεγεα οἡ {πε πιοιιπίαίη5, απ 
Βανίηρ σοοκαά {Πεπ|, παν ᾿ϊνεα Ππϑύθοη τοσείμογ τ ἢ Ιβαίδῃ {ΠῸ ργορπεί. Απὰ {πον βρεπηΐ ἔνο γεδῖβ οὗ 
ἄαγϑ θη {πα πιοιιηίαΐη5 ἀπα Π1115. [Απά αἰξεγ [Πϊ15, νυν 151 {Πὲν ννεγα ἴπ ἴΠς ἀαβεγί, ἔπεγε νγαβα σεγίαϊη 
πΊδη ἴῃ ϑαπηαγία παπηεα Βεἰοῃῖτγᾷ, οἵ πε ἔβην οἵ Ζεάεκίαῃ, [ῃ6 βοὴ οἵ πεηδδῃ, ἃ ἔαϊβε ργορπεὶ 
ννῇοϑε ἀννε! ηρ νγὰ5 ἴῃ Βα] ἤθη. Νον {ἘΠ εΖεκίαῃ  {ΠῈ σδοη οἵ (Ππαηδηῖ, νῆο ννὰ5 ἴῃς Ὀσγοίμοῦ οὗ 
ἢ5 [τ Πεγ, ἀπαὰ ἴῃ {πε ἀν οἵ Δ ΠΑΡ Κίηρ οἵ ἴϑγδεὶ ῃδα Ῥεβη {πε ἰβδοπεῖ οὗ {πε 4οο ρῥγορἢείβ οἱ Βδαὶ, 

- 

᾿ 

13. [[ἼΠε Βεϊονεᾶ μαίῃ... Βεϊονϑβά ]. Ἑἀϊζοσγίαὶ δά! οη5 Κα "- δ, 

11. τ. αμαββεῃ.... ἕογσραΐς. (. ἔοσ {πΠ6 ραν οῃ {π6 ψογάβ (σβῃ. χ]]. 51 ; αἰ5οὸ τη6 25 7ηῤεγῇ, απὰ Οἄ. Δ 6ρ. 11]. 2. 
σομηπηθηᾶβ οἵ ΗθΖεκίαπμ. 866 1. 6. 
ϑϑιλτηθεῖ. 866 1. ὃ (ποίεε). 

2. Οὐ. δορ. 1. 2. Α 76 βἢ Ιερεηα πα ῖκα5 Μδηδββθῇ ταπιονε {Π6 βϑογαα Πδ1Π6 ἔγοπι [Π6 βογὶρίαγαθβ. 
3. 80 (ἢε Ετῃϊορὶς ἰεχί. Οἱ. Οὐ. Δ ρ. 11]. 3. ἐξέκλινε πάντα τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀπὸ τῆς τοῦ θεοῦ λατρείας καὶ 

προσκυνήσεως. ΒΕΕΓ Ποῖ 50 ΨΕ]] τεμάευβ ᾿ σῃδηρεά ἴῃ [Π6 ποιιβα. . . Δ}} παΐ παᾶ θβεη᾽, ὅς. 
ἔγοπι, ΞρΡΡ]1Εα δ5 ἴῃ Οζ. 166. πὶ. 3. 

4. Βεῖίατ π6 δῆρεβὶ οὗ Ια] θββηθβθ. Οἱ, Αβς. [58. ἵν. 2 “ἴανν]Ὲ55 Κίησ᾽ ; 2 Τῆ655. 11. 3 “16 πηδη οὗἉ ἰδ υν]θ5ϑη 655 ̓  
(ΞΞ [πὲ Απιεοῆτιϑβι). 

Βειαγ {πὸ ΓΌ]ΕῚ οὗ {π|5 νοῦ. (. ΤοΠη χὶϊ. 31, χνὶ. 11; 2 (οΥ. ἱν. 4 ; αἷϑο Ερῆ. νὶ. 12 κοσμοκράτορας τοῦ σκότους 
τοῦ αἰῶνος τούτου, 8130 1]. 2. 

Μαϊίιδηροπῆβ. ας. “ Μείδηραϊκαβ Ὁ. ἴῃ ν. 3 1 οσσιῖβ 85 Μεβοπέιηρξομῇβ. 
ἷπ αροβίαιΖίηρ. Βαῖΐ ἐν ἀποστάσει (α΄, (. 2 ΚΙηρϑ χχὶ. 9. 

5. 566 2 (ἤτοηῃ. ΧΧΧΙΙ, 6 ([Χ Χ) ἐκληδονίζετο καὶ ἐφαρμακεύετο καὶ οἰωνίζετο, 4150 2 ΚΙηρθ χχὶ. 6. (ἐ. σά, δ 4ρ. 1]. 3. 
απάᾶ αἀπϊίεσν. »Ί|0ἃ δηὰ σύ. Ζερ. 111. 3. 
Ρεγβεουίίοη. (. 2 Κίηρϑ χχίὶ. τό. 
Βεϊδομῖγα απᾶ. » (ἃ. Α ργεϊηδίισα πιθηίοῃ, 566 1Ϊ. 12. 
Απδίποίῃ. ὅεε ζεγοί. δ16ί. ἴῃ Ἰος, 
Ζεάοκ. (ἃ οηϊγ. 

6. 2 Κιηρϑ χχὶ. 17, ἄς. 
γη. ννδῃιίομπθββ Εἰ ; πομπήν 6ἴτ ; ἀσωτίαν (Α. 7,26. 111. ὃ. 
9. Αη εἀϊζοσίαὶ δ ἀ:ίοη ἔσοπι Α5ς6. [58. νὶ. 7; “ψ  Πάτγανν. . . πιουηΐδίη ᾿ 15 ἔγοιη νϑεσ. ὃ Πεσα ; “ 5 50η᾽ δηᾷ " ΠΊΔἢΥ 

οὗ τῃς ἐλιὰ]... Πεανβη ἀύὲ 1Π6 βαϊζοτ᾽β ονῃ. 
11. Πεγῆβ. (ἵ 2 Κίῃρϑ ἵν. 38 Η. ΤῊΪϑ δϑοβί!οἰϑπὶ ννὰ5 ἃ ργεραγδίϊοη ἔου ν᾽βίοῃβ δηὰ τενεϊαϊίοηβ. (ἐ. 1)Δηῃ. χ. 2,3; 

2 ΕΠ τα 1Κ. 26; ΧΙΪ- Ε1- 
12-16. ΒεΙομῖγᾶ απ Πἰ5 Πἰβίουγ. 12-1Ὸ 15 δῃ ἰπϑδγίΐοῃ δηὰ ἱπίεγσιρίβ [Π6 Πδγγαζίνα οἵ 11. 11-- 111. 1, 
12. ΒεοΙοΒῖγᾶ, 11. 5, 12, 16; {Π]. 1, 6, 12; ν. 2, 3,4, 5,12. Τῆς Οτααῖκκ Ραργγὰβ βῖνεβ ἴουγ αἀἰβαγεης ἰογπηβ Βελιχειάρ, 

Βελχειρά, Βεχειρά, ἀμ Μελχειρά. Τῆς Οὐ. δορ. σἶνε5 Βεχειράς (111. 10), [Π6 τη δεολῖγα. ΤῊΕ ΕΤΠΙορῖς ναυῖδϑ Ἔν θῇ ΙΠΟΤΘ. 
ΤΠἼΕ πιοϑὲ ργόρδ}6 οτἱρἴηδὶ 15 Μεὶςῃϊγᾶ οὐ Μεὶο μία. 866 1. 8 (ηοῖ6). Βεβὺ ργϑίετβ Βεοῆϊτα. Βαΐ πε οὐ. Δ ες. οἴζεη 
τηθ [1085 ἃ 4156 ρσγορῆεὶ Μελχίας. Ῥευπδρβ {ποτα ννᾶ5 ἃ σοηξαβίοῃ Ὀεΐννεθη {Π6 ἀβηηοπ᾿ 5 δηα [ἢ ἴα]56 ργορῇθί᾽ 5 ΠδΙη65. 
ΟΥ̓ ποτα ΡγΟΌΔΌΪν {ΠῸ τειηρίευ απά ἰουπηθηίοσ οὗ {Π6 ρσόρῃεὶ 5 τεσαγαβα ἃ5 81} ἱπηρευβοῃδίίοη οὐ {πΠ6 ἀθν}}. 8566 ν. 9, 10. 
1ϑαίδῃ ο8}15 μὶπὶ Διάβολος ἴῃ σά». 1,6ς. 111. 18. Ατηρτοβα οὐ 5. Ἵχν!!. 1565 ἀἴαθο] 5. 866 ν. 4 (ποῖΕ). 

Ζεάοκίδῃ, ἔπε βοὴ οἵ σμεπααπ. 5661 Κίηρβ Χχὶϊ. 11. 
Βείῃ! θα. “ Βείμδηγ᾽ (ἃ. 
ὙΠ Ζεκία  {πΠῸ βοὴ οὗ Οπμαπᾶπὶ Ε. Βαοδά " Ζεάεκίδῃ, 5 1’ αΚ. Εταρ. ΕῸΓ {Π6 νατίαίοη οἴ. Ολγοι.. Ῥαδεῖ. 

ο8 Β ἦσαν ψευδοπροφῆται ᾿Εζεκίας. .. καὶ ἄλλα αῃηᾷ 96 ( ψευδοπροφῆται Σεδεκίας... καὶ ἄλλοι τετρακόσιοι. 
{πε 4οο ρῥγορπείβ οὗ Βεααὶ. (Ἕ(. σἤτοῃ. Ραβοῇ. 4, (. Ἐβδὶν [Π6 [δ] ]ονν -Ῥσορ μεθ οἵ Ζεάβκίδῃ ἴῃ 1 Κίηρϑ χχίϊ. 6 

ΔΥΘ ΠΟΙΏΪΠΔΠΪΥ Ρτορεῖβ οὔ [πα [οτά, ἀπά ἢα ἰ5. ποῖ σοπηβοϊθά ν ἢ {Π6 400 οὗ Β8Ὰ] ἴῃ 1 Κίηρϑ χν]!. 22. 
16ο 



ΤῊΗΒ ΜΑΝΤΥΚΌΟΜ ΟΕ ΙΘΑΙΑΗ 2. 15--8, τὸ 

13 Πα ΒΙΠΊ561{ 5πη! {Ἐπ δηα τεργονεα Μίσαίδῃ {πε βοὴ οἵ Απιᾶάᾶ {ΠεῸ ργορῇει. Απά ἢε, ΜιΙιςαίαῃ, μαα 
θεεη τεργονεά ὃν ΑΠΔ0 δηά οδϑβί ἱπίο ργίβοη. ζ(Απάᾶ Πα ννὰ5) ψ τῇ Ζεάεκίδῃ {πε ΡΓορμεῖ : ἔπαν ννεῦα 

14 1 ΑΠαζΖίαῃ {πε βοὴ οἵ ΑΠδΡ, Κίηρ ἰπ ϑαπιαγία. Απά ΕἸ])}4ἢ {πε ργορῃεῖ οἵ Τἀθόη οὗ (ἰ]θδα νγᾶς 
τερονίηρ ἈΠ αζίδῃ πα ϑαπηδγία, ἀπ ργορῃεϑίε τεσαγάϊηρ ΑΠαΖίδῃ {παὶ μῈ 5ῃοι]ά αἴε οἡ Ἦἰς Βεά 
οἵ 5ίσκηεββ, δηα {πδξ ϑαπηαγία βῃοιυ]α θὲ ἀεἸνεγεά ἱπίο {πε απ οὔ] ρα Νᾶβ βεοαιισα πὸ Πα οἷἰαΐῃ 

τ5 ἰῃ8 ΡΙορΠείβ οἵ αοά. ᾿Απάᾶ ψἤδη {πε ἴα]βε ργορῃείβ, ῆο ψνεγα ἢ ΑΠαζίαῃ {πε σοπ οὔ ΑΒΔ δπάᾶ 
τό {πεῖγ ἔδδοπεῦ (σεπηγίαβ οἵ Μοιπὶ {1061} Ππαᾶά πεαιή-- -πονν πῈ ψψγὰ5 Ὀγοίπου οὔ Ζεάδκίαῃ- τ ῆθη 

{πεν δά Πεαγά, πεν Ρεγϑυιδα θα ΑΠμαζίαῃ ἴῃς Κίηρ οἵ ΤΑριαιοηΐ δηαᾶ σίστυ Μίςδίδῃ. 
8: Απά Βεϊοβῖγαᾷ γεσορηϊζεά δηα σαν {πε ρίαςς οἵ [ϑαίδῃ δπά {πε ΡῬΙΓΟΡΠαῖβ νῃο ννεγα ν τ Πΐπῃ ; ἴου 

Βς ἄννεῖξ ἴῃ {πε τερίοη οἔ Βείῃ]εῆεπι, ἀπά νγὰβ δη δά πογεηξ οὔ Μαπαϑβθῃ. Απά Βε ργορῃοϑίεά [4]5εὶν 
ἴῃ [εγιιβα! Ἔτη, δηα πηδὴν ὈΕεϊοηρσίηρ ἴο [Θγιβαί πῃ γεγα οσοηίδάεγαΐε νυ ἢ Πΐτη, απα μῈ γᾶς α ϑαπιαγίίδῃ. 

2 Απά [ξ οαπιε ἴο Ρᾷ55 ῆεη ΑἸαραγ Ζαρᾶγ, Κίηπρ οἵ Αϑϑγυτῖα, Βα οοῦῆε δηά Ἴαρίπγεα ϑαπιαιία δηά 
τΑκεη 1Πε πίπε (8η4 δ Π4]}Ὲ) {γ10 65 σαρίϊνε, αηα 16 {πε πὶ ἀνναν ἴο ἔπε πχοιηΐαίηϑ οἵ με Μεάεϑ απά {πε 

3 τίνει β οἵ Τάζοη ; 1ῃ15 (δοίε 7γα) νγ}116 51] ἃ γουίῃ, μα Ἔβοαρεα δηά οοπης ἴο [ εγιβαίεγη ἰπ {ΠῸ ἄδγο 
οἵ Ηεζεκίδῃ Κίπρ οἵ ὰάδῃ, θα μῈ νυν! κε ποῖ ἴῃ {πῸ νγὰγβ οἵ Πΐβ ἰδίμογ οἵ ϑαπηδιία ; ἴον Βα [δατοά 

4 Ηεζεκίαῃ. πὰ πε νγὰ5 ἰοπηά ἴῃ 16 ἀδνβ οἵ ΗἩ βζοϊκίδῃ βρεακίηρ τννογά5 οὐ [νν]θβϑῆθϑϑ ἰη [6 γιιβαίοτη, 
5 Απά {ΠεῈ βεγνδηΐβ οἵ Ἡ εζεκίδῃ δοσιιβεά ἢΐπιὶ, αηἃ ἢθ τηδάβ ἢΐβ Ἔβοᾶρε ἴο ἰῃς τερίοῃ οἵ Βοιῃ] Ἂμ επι. 
6 Απά {πεν ρεϊϑιδάθά... ᾿Ἀπα Βεϊοῃῖγα δοοιιβεά ᾿ϑαΐδἢ δπα {πῸῈ ργορῃεῖβ ννῆο ψψεγε νυν Πἰπη, 
βαγίηρ : “ [54 14ἢ δ πα {Πσ86 ννῆο γα νυ ΠΐπῚ ργορἤασυ ἀραϊπϑὲ Τογιιβαίθπὶ δπά ἀρσαϊηβέ ἴῃς οἰτίε5. οἵ 
Τυάδῃ {παΐ {πεν 50.411 ὃς ἰαϊὰ τναϑίε ἀπά (αραϊπϑί {π6 ομ!] ἄγεη οὔ [πάλῃ ἀπά) Βεη)απηίη α͵5ο ἐπαΐ {πεν 
508} σὸ [πο σαρίϊν!ν, πα 4150 ἀραίηβί {Ππες, Ο Ἰογά ἴῃς Κίηρ, Πδξ ποὺ 5141} ρὸ (δοριγα1) νυ Ποο 5 

1, 8 πα ἴτοη σμαίηθ᾽ : Βαΐ {πεν ΡιΙΌρΡΠαβυ [α ϑοὶν ἀραϊηδὲ [5γα6] απ ᾿ὰ8ῃ. Απα Ιϑαίδῃ ΠἰπΊβο! Γ Παίῃ 
9 5814 : “1 566 πηούξ ἴπδὴ Μόοβεβ {πΠῸ ρίόορῃεῖ. Βιῖ Μοβεβ βαϊά : “Νὸο τῆδῃ Ἵοδηῆ 5ε6 (οά αδπά ἴΐνε᾿: 

10 8η4 [58:8 ἤδίἢ βαϊά : “1 ἤανε βεβεὴ (ἀοά ἀπά βεϊιο]ὰ 1 ᾿ΐνες. Κπονν, πεγείογε, Ο Κίηρ, (παΐ ἢς ἰβ 
ἱγίηρ. πα 7εγιβα!επι 4150 Π6 μαῖῃ οδ]]ε Θοάοπι, ἀπ {πε ρῥγίποες οὐ πάλῃ ἀπά [δγιιβαίοπὶ πα πίῃ 

ϑηλίδη, ἄς. 1 ΚΙηρδ χχϊ. 24. 
Απηδά -- Ιτ]Δ}. 

13. Απᾶ Πα νναὰαβ. ἀκ’ βυρρ! 65. ' 
ΑΠΔΡ, Κίηρ ἴῃ ϑαπιαγία. ΑἸδιηεσεπὶ δ] αἰᾶ᾽ανν Ε ; ᾿Αλὰ(μ) ἐν Σεμμωμα π2, ΕῸΓ “ΑἸαπλ᾽ -  Αμαρ᾽ 5ες (πὲ 

1ϊ:. 15. ἈΑ]Α] δ’ ἂνν Ξξξ Ρστο Δ ὈΥ Βαβαϊδ᾽ανν, 1.6. βασιλέως. ὙΤῊΘ “ -ουεπι᾿ 15 ἜἘχρ] σα ]α τῸπὶ ἐν Σεμμωμα (2 ἃ5 “ἴῃ ϑαγηδτία᾽. 
14. ΕἸ] Δ 15 ᾿πἰγοάπσεα ποτα πποχρεοίεαϊνυ. 

οἵ Τέρδη οὗ αἰ]εαα. (Ἕἱ. 1 Κιηρβ χνὶ]. τ (1,Χ Χ) ὁ Θεσβείτης ἐκ Θεσβῶν τῆς Γαλαάδ, ἀπά [Ο5ΕΡΠ5, “1712. νἱϊ1. 13. 2 
ἐκ πόλεως Θεσεβώνης τῆς Γαλαδίτιδος χώρας. ΤῊΪΒ5 ΤῊΪΘΡΕ 15 πιεπιϊοηβά ἴῃ ΤΟΌΪ 1. 2. ΕῸΓ {ΠπῸ οπιιβϑίοη οὗ ὁ Θεσβείτης 
οἵ. Μ5. Α οἔτμε 1ΧΧ. Τῆα Μαβϑβογείῖϊς ραηοίυδίίοη [ἢ 1 Κίηρβ χν]. 1 οἵ ὩΦΙ -- “οὗ {π6 βο]ουγηδγϑ οἵ. 

Ῥτγορῇῃαβιθᾶ τεραγάϊπρ ΑΠαζΖίαῃ. 2 Κίηρϑ Ι. τ--6. 
ΠῈΡὰ Νᾶβγ. (ογγαιρί ἔου ϑδὶπηδηαβϑασ. (Οἱ. 2 Βαδγΐ. [χ]]. 6 δῃηὰ 4 ΕζΖζᾷ χιῖὶ. 40. 

15. ἀδπηασγίαβ 3.1. ΤΔ]ετ)ὰ5. Ε ; ᾿Ιαλλαριας (2; σογγαρίν [06] Εἰ ; Ισλαὰλ (π2; Εἴτεπὶ 3... Ηετε ἀραΐῃ {πΠ6 [1 δίῃ 
νΕΥΒΙΟη ϑῖνεβ [ῃ6 βαβίεὺ τεδαάϊην. 5. Α. (οοῖκ, Ζοτέγη. δὴ. αἰ ςἱαΐίς οε., 7τι. 1901, Ρ. 168, βιιρρεϑῖβ {παΐ [06] 15 ἃ 
ςογγαρίίοη οὗ ΕΒΔ] δηα Ἐῤτεπὶ οἵ (σοσ]Ζὶ πὶ, οὐ {παὶ Βδρμαΐπι (Ί οϑμπα χν. 8) ἀπ Τεταεὶ (2 Γἤτοη. χχ. 16) ἀτα τεξεγγαα ἴο. 
ῬτοΡΔΌΪγ, πονγενεσ, [06] 15 σοτταρὶ ἔοσ [5γ86], ου νῃῖςἢ 3. ΒΟ] Α]γ σα ϑυϊταΐεβ {ΠῸ ΓΔ ΠΆΠΠ14γ ρῆγαβα ἡ Εἰτεπι᾽ δἰζογ " πιουηῖ᾿. 

16. πονν μα 3,1; πονν ἱεμίγᾶ Εὶ (α); πονν Βεχειρά (2. 30. πηγαῖζε5ς (διηδγίαβ {π6 Ὀτοίμεσ οἵ Ζεάεκίδῃ, Ε δπά ἀκ’ 
τᾶ κα Βε]ςῃϊσγᾶ, ἱπΠΟὰΡῊ ἴῃ νϑῦ. 12 ἢ 15 βα]α ἴο 6 ἢϊ5 πβρῆδν. 

ΤΑΡΌΔΓΟΙ Εὶ ; Οοπιουτῃα (π2 3.1, ῬγοθΑΡΙν ᾿) ) ννὰβ πηϊσγθαα Π ἢ ((οοκ6). [{ 50, τεβίογα " ϑδῃλαγία᾿. 

11,1. Απᾶ Βεϊοπῖγᾶ τεσορηϊζεᾶ. (κ2 9. 
2. ΑΙαρεασγ Ζαρᾶγ. 1. εὲ. ϑδ!πηδηδϑϑασ. (ἢ 1]. 14. 

αῃᾶ ἃ μα]. (3, (ἢ 2 Βδγ. ἱχὶϊ. αὶ ; ᾿Ιχχν]]. 19; ᾿ΙΧΧν]]. 1; 4 ΕΖγα χίϊ. 40 (ϑγγ. δπὰ Ατὰ.). » δηά ἃ 
ΒΑΓ ῈΕ. 

τηοιπίεαίη5 (ἀ2 5:1. “ Βουπάδτιθϑ (2) Ε. (ΟΕ 1,ΧΧ δηὰᾶ Μδ885. ἴῃ 2 Κίηρϑ χνὶ]. 6. 
ἸᾶζΖδϑη -- (Ποζαη. 2 ΚΙηρβ χν]]. 6. 

5. πεν ρΡεγβιυβάβα (τ; “ἢε ρετϑιδάβεξά᾽ ἘἙ. ῆὴο {πῃ6 “παν αἵ 15 ὑυποογίαϊη. Ῥεύμαρβ με ἔαἰβε ρυορμείβ 
Ρεγϑαδαβα Βε]ςοῃϊτγᾶ. 

6. ἴμοβε Εὶ ; “τε ρσγορμείϑ᾽ (α2 2, 
δϑαϊηβί {π Ομ] ἄγη οὗ Ἰάδῃ αηᾶ. Ἐεϑίογεα τοπὰ 3. 
τυ ΠοοΟΙΒ απᾶ ἴσο ομπαίηβ. (Οἵ. 2 (ἤτοη. χχχῆϊ. 11 (ΧΧ “θομάᾶβ᾽ ποί “ Βοοᾷκβϑβ᾿᾽). 

7. 708 - “δηὰ 76γαβα]επη᾽ 3.1; “δηα Βεη)απηίη ἴπεῪ Παΐβ, πα {πεῖν ψοσὰ 15 6ν}} δραΐηϑε [πάδἢ δηά [5γ86]᾿ (πα, 
ὅ-9. (ἢ. Οτίρεη, .7)γ, 7οφαζαγε Ε]ολη1). 1. 5“ Αἰαπὶ Ιάεο ἰβαίαπι ε558 βεοίατη ἃ ρορι]ο 4πάαϑὶ ἰεραπὶ ργδενατϊ σαηΐεπῃ εἰ 

εχίσγα βου!ρίαγαβ Ἀπ Πιπἰδηΐα πη. ϑοτγρίαγα δηΐπῃ ἀἰοϊξ : “ΝΕ πιο ν] ἀἜὈ 1: ἔδοίε πη πχδαπὶ εἴ νῖνεῖ." [Ιβἴε νεσὸ αἷΐ : “ἍΨΑΙ 
οπλϊπιιπὶ ΘϑΡδοίη." Μοβαβ, δἰπηΐ, πο νἱαϊξ εἰ τὰ ν] ἀ]5:1} ΕΠ ῥτορίεσγ πος εἰπὶ βεσπθγαηΐ εἴ σοηἀεπιηανογπηΐ αἱ 
ἸΏΡΙ1Π1.᾿ 

9. ΝΟ πιβῃ, ἅς. Ἐχοά. χχχι!. 20. 
Ι πᾶνε βεεῃ αοά. [58. νὶ. 1. 

10. Π6 15 ᾿Γγίηρ. (23), «1ῃδγ δῖε ᾿γίῃρ ρσορῃείβ᾽ Ε. ᾿ ᾿ ἱ 
7ογυβαίθπὶ.... ϑοάοπι, ἄς. (. [58. 1. 1ο. (ΟἿ, [εγοόπιθ, (ϑλ1771. 272 765. 1. 10 “αἰαῃῖ ἩδΌταθὶ [.)» ἀπὰ5 σαιι585 

ἰητοτίεοίιπη ᾿ϑαΐατη : αποα ρῥυϊποῖρεβ ϑοάοπιοσγαπι εἴ ροραϊαπη (ουηοσγπαθ εο5 Δρρα!]ανεγιῖ, οἱ αποά, Πλοπλῖηο ἀϊσεηΐε δὰ 
Μοβεὴ Νοη ροϊευϊβ νϊάοτα ἔδοϊθη πιθᾶπΠ|, ἰδία διιβιι5 δὲ ἀἴσεγε ΝΙΔῚ ἀοπηίπαπι βεάδηΐε πὶ ΘΌΡΕΓ ΓΠγοπαπη Θχοδἰβαπὶ εἴ 
εἰθναίατη." Οἱ. []εθδπι. 49 ὁ. 

1105.2 τιόι Μ 



ΤΗΒΕ ΜΑΚΤΥΒΌΟΝ ΟΕ ἸΘΑΤΑΤΤ 8. 165-δ᾽ 184 

ἀεο]ατοα το θ6 πα Ρεορὶε οἵ (ἀοπλογίαῃ. Απά Πα Ὀγοιρῆϊ τηδην δοσιβαίίοηβ ἀραϊηϑι σαί πα {πε 
τι ΡΓΟΡΒείβ Ρείοτα Μαπαββεῆ. Βιΐ Βεῖῖαγ ἄννεὶὶ ἴῃ τῃς Πεαῦί οἵ Μδῃάαββεῆ δπὰ ἴπ {Πε6 Πεαιξ οἵ {πὸ 
12 ΡΓίης65 οἵ ᾿π8ῃ δπα Βεη)απιίη πα οἵ 1ΠῸ δὐπαςῃ5 δπα οἵ {Π6 σοιηοί]οῖ5. οἵ ἴῃς Κκὶπσ. Απάᾶ πὸ 

νγοτά5 οἵ Βεϊομῖγᾷ ρ]θαββα ἢϊπὶ [χοθααϊηρὶν], απα Πα βεπί δηά ϑβεἰζεά [ϑβδΐδῃ. 
Βιν,, πᾶ Πε ϑβαννεα ἢἰπὶ δϑυπάθι νυ ἃ ννοοά-ϑαν. Απηά ννῆεη ᾿ϑαΐδῃ ννὰβ θεῖπο' ϑανν [1 5ῈΠΑΕΥ 

Βὶοῃῖγᾷ βζοοα ὉΡ, δοσιιϑίηρσ᾽ ΠΙΠΊ, ΔπΠα 411 {Π6 α]5ε ργορῃείβ ϑίοοά τρ, ἰδισῃϊηρ Δηα τε]οϊςίπο Ὀεσδιιβα 
3 οἵ Ιβαΐδῃ. “ῚΊπᾶ Βαὶοῃῖγᾶ, ν τ της αἱὰ οἵ ΜεομέπιθἝομῦβ, βιίοοά τὑρ Ρεΐοτε ᾿ϑαίδῃῃ, []δυρῃϊηρ] 
4 ἀεγαϊησ; Απα Βεϊοῃῖγα 5α:4 ἴο [ϑαίδῃ : “5αν: “1 ἢανε [ἰδ ἴῃ 411 {πὲ 1 πανε βροΐίκεῃ, δηὰ {Π|καυν 58 
5 16 ννᾶὰνϑ8 οἵ Μαπαβββῇ δῖε σοοά δηά τρῃξ, ΑἈπά {6 ννὰνϑ αἷϑο οἵ Βδὶςῃῖγᾶ απὰ οἵ ἢ15 αϑϑοοϊαΐεβ δύ 

6,  σοοά.᾿ ΑΑπά 1Πϊ5 ἢε βαἰά ἴο ΠἰπΊ ψνηθη Πα Ῥθρδη ἴο Ὀ6 βαννῃ ἴπ βιιπάθ; Βαΐ [5αἴ8 ἢ ννὰβ (α Ὀϑογθεά) 
8 ἴπ ἃ νἰϑίοη οἵ 1ΠῸ 1 οτά, δηᾶ {πουρῇ ἢ15. αγεϑ ψγεῦα ορεῃ, ἢς ϑᾶνν {Π6πὶ {(ηοῖ). Απά Βαϊοῃῖγᾶ βραῖκε 

1Ππ|5 ἴο Ιβαίδῃ : “5αν ψνῃαΐ 1 δὰν ππίο {Πε6 δηᾶ 1 ψΨ1}} τὰτη {πεῖν μεαγί, ἀπ 1 ψν}}}] σοπιρεὶ Μαπαββεῇ 
ο Δηἀ 1Π6 ρτίποςϑ οἵ [πάδἢ δπα 1Πς ρεορὶε δηά 4}] } ειιβα] 8 πὶ ἴο τανεγεησα {πε66.᾿ ΑΠπά [5αίδῃ δηβυνεγεὰ 
Δηα 5414 : “50 ἔδγ 851 παν υϊΐθγαησε (1 5840): [)απηπαα δπά δοσιιγβεά ΡῈ ἐποιῖϊ ἀπά 411 ἐπ ν ροινεῖϑ ἀπά 

το, τι 811 τὴν ουδὲ. Εὸογ ἴδοι σδηϑδὶ ποῖ ἴακε (ΠΌΠπΊ π|6) αρῃξ ϑανε ἰῃς ϑκίη οἵ ἣν Ροάν. ΑἊἈπά {πεν 
12 561Ζε δηά ϑαννεα 10 ϑιιηπάογ ᾿ϑαίαῃ, [ἢῆ6 βοῇ οἵ Απῖοζ, νι ἃ ννοοά-ϑαν. ᾿Απᾶ Μαπαϑθοῆ ἀπά 
13 Βα]ςΠῖτᾶ δηα {ΠῸ [4156 ργσορῃεῖβ δηά {ΠῸ ργίποαβ δηα {Π6 Ρβορὶς [πά] 4}1 βέοοα Ἰοοϊκίησ οὐ. Ἀπά ἴο 

1Π6 Ρτορῃεῖβ ννῆο νγεύε ἢ πὶ Πα βαϊα θεΐογε ῃῈ ἢδα Ῥεεβῆ βανῇ ἴῃ βιιπάει : “ο γε ἴο {ῃε τερίοη 
14 οὗ Ἴγντα δηά 5: 6οη ; ἴογ ἴογ τὴβ. οἡἱν παίῃ (οά πηϊηρὶςα {πες οἰρ.’ Απᾶ ψ ἤδη ἰϑαΐϊδῃ ννὰ5 Ρεΐησ 

Βα. πῃ 5ῈΠ646Γ, 6 παι Ποὺ οὐβα δ᾽οσα ποὺ ννερί, θς 5. 11ρ5 5σρᾷίκε ἢ {πΠ6 ΠΟΙν ϑριγιε ἀπ|} Πα 
ννὰ5 βάψῃ [ἴῃ ἔνναῖπ. 

11. Βεοίίασγ. ὅ6εε Ϊ. 9 (ηοίε). 
12. αχοθεάϊηρ]υ. Ἐ οηϊυ. 

Ν. 2. νοοά-Ξανν. 866 ποίΐβ οἢ νυ. 11. 
3. ΒαΙομῖταᾶ, νυ {πε αἰᾶ οἵ Μεϑομπδηιρδοῃῆς. 30 4}]] Μ55. Βαυΐ [Π6 νεῦ5 [Ὁ] ον ηρ ἀγα ἴῃ {Π6 Ρ]υ γα]. ΕῸΓ 

Μεομόμηθδοῃϊβ 566 1]. 4. 
ΙἸδατπρῃϊηρ, ἃ ἀουθ]εί. 

4-8. Βεαιομῖγᾶ ὁ (οσ " Βε]ϊασ᾿ ἃ ε) ἰετηρίβ [βαϊδῇ. 
4. ((. Ατρτοββ, (ὐηιγε. οὐ Ῥ5. οχν}! (ε4. Βεπβά. νοὶ]. 1. 1124): “δγιηΐ συοά Ἐϑαῖδθ, ἴῃ σαύσετα ροϑῖῖο ΟΠΠῚ ΠΊΟΪ]Ε 

ΤΩ ΠΪΠΘ ἢ ἴ15 Ὀγσοσαίασ ἜΧΕ], ἀἸχῖσβα ἀϊα ο]ατῃ : Πα ααϊὰ ΠΟ ἃ Π.ομηΪΠΟ Ἰοσαίι5 65, 4πδε αἰχίβί!, εἴ ὉΠΊ Πα Γα 1 ἴα ΠἸθηΐα6 5 
αῇξβοίαβαπε τηπΐαθο, τ 41 Παρ δηΐαγ ᾿Π] ΤΠ ΔΌ5ΟΙ ΠΙΟΠΘ τη ἴῃ ἴα σοπίεγαηϊ.᾽ 

. 7. Βα... ποῖ. Νεραίϊνε ΒΡ] 164 845 ἴῃ Αϑ5ς6. 158. ν]. 10. 
8. ΒΑΙοΒῖγα δός. Μηςοηῖγας᾽ α. 866 11. 12 (ποίε). 
9. ὅ8ο ἔαδασ... ϑδοουγβϑᾶ ὁ. “80 ἔδυ δ5 1 8ΔΠ1 σοῃοθιηθά, δοοιτβαα---[Πδί 15 ἴο ϑαγ-ττα. ὙΠΕῈ οὐγ56 15 ἀσαϊηϑβί [6 ἔα]βα 

ΡΙΟΡΠεὶ 45 τηδῇ ( Πποιιβε᾽) δῃᾶ 85 δὴ επηίϑϑατυ οἵ ϑαίδῃ ( βροννεῖβ᾽). (ἢ, κατάθεμά σοι, Μελχία ψευδοπροφῆτα, διάβολε, 
σά. Δ 6ρ. τϊ. 18. (ΓΙ. «50 Μαίϊ. χν!]. 23. 

11. 8 νοοᾶ-Ξανν. ΕῸΓ ἰῃ6 βανὶηρ ἀϑυηάου οὗ [5δϊδῃ οἴ. [π5ι1π Ματγίγγ, 2)2α]. ετεηι Τγγῴλ. οχχ. 14,15; Τεσῖ, 726 
Ῥαΐζεγιήζα, τ4." Ηϊ5 ρας επίϊδθ νΊγθ15 βεσαίαγ Εϑαῖδβ εἴ 46 Το η0 ΠΟ βεοαῖ"; ϑεογῴζαεςο ὃ. Α΄" νοοάξῃ βὰν ᾽ Ε, Οὐ. Πές. 
111. 19, Γϑίϊη, 2Ζαΐ. ς. Τγγῴλ. εχχ. 14,15 περὶ τὸν θάνατον Ἡσαΐου, ὃν πρίονι ξυλίνῳ ἐπρίσατε, ὅτε.; 15 ἃ τη πΠἀογοταηα]ηρ οἱ 

Υ" ἰδ, ΠΙ ἢ ἰβ ἃ βὰν ἔου βανίηρ ψοοά, ννῃδίΠ Υ οὗ ᾿σθῃ ΟΥ̓ ΔΩῪ οΟἶμοσ πιεΐαὶ, Οζ. Ζδσ. 11]. 14 Πα5 πρίονι σιδηρῷ. 

12. αῃᾶ---8η ᾿π τ βΊοη. 
13. [πὸ σὰρ. (ΟΥ. Μεῖϊ. χχ. 22. 
14. ΠΟΙ ΠΟΙ οτγὶ θα δ]ουά ποῦ ννερί. (ἴ. “ραϊ!εηΐῖαα νι γιθι5,᾽ Τετσί. Ζ. δ. 
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ΓΟΘΚ ΘΕΞΕΝΘΟΘΗ 

ΙΝΤ ΚΟΠΌΓΤΙΟΝ 

δι. ΘΗΟΚΥ ΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΤΠῈ ΒΟΟΚ. 

ΤΥ 15 βεϊάογῃ ἴπαΐ διυΐμογβθ αἰζαίη ἴο [πε ἱπηπγοσγίδ!ν ὑνῃϊο {πεν Πορο ἔογ, ἀπα ἰξ ἰβ 511] τηοσα 
56] άοτη {πᾶΐ Δποην ΠΊΟιΙ5 Δ ΠΟΥΒ Δοῃϊθνα {15 ἀἰβεϊποιίοη. Απα γεῖ ἴξ ἰ5 ιϑὲ βιιοῇ ἃ αἰϑεϊποϊίοη ἐπαξ 
1Π6 δυΐμοῦβ οἵ ἴῃς ΒοΟΚ οἵ Εποςῇ Πᾶνε δοῃίενε. Ὑπαῖ βοῇ 5ῃου ἃ θα υἱζππαίεὶν ἢ5 Ιοξ νναβ {π6 
ἀεερ-τοοίεα σοηνϊοἰίοη οἵ οπε οὗ 115 ΠΠταγαγγ οἶγοϊὶθ. Ηδε Ἰοοκεά (ογιναγά (εἰν. 11--12) ἴο ἐπα εἰπια 
Μη 5 νυ ἰηρ5 νοι] ΡῈ ἐγαηϑ] αι ἰηΐο νᾶτίοιιβ Ιλησιαροβ, πα Ὀεσοπλα ἴο {πε τὶσῃξεοιιβ "ἃ σαι86 
οὔ 7ον δηὰ πρτρῃξηςϑβ ἀπά γτηποῇ ννϊϑάοπι᾿. ὙΠ15 Πορε ννὰ8 ἴο ἃ ἰαῦρε ἄεσγε γεα]!ζεά ἴῃ {Ππ σεπέιγίοϑ 
ἱπητηεααίεὶν ργεσεάϊηρ δηα [ο]]οννηρ ἰῃς (Ἠγιβείδη εγα, νῆεη {ΠῸ σαγγαεπον οὗ ἴπ656 ἀροραϊγρίῖς 
ΓΙ ηρ5 ννὰ5 νοῦν νν] ἀαϑργεδά, θεσδιιβα {Πὰν αἰπιοϑὲ δοης γεργεβεπίθα {πῸ δάναπος οὗ ἐπε Πίρθεῦ 
{πεοϊοσν πη [πα 41|5π|, νυ] ἢ ουΠπηϊπαῖεα ἴῃ ΟΠ γσιίδηϊεγ. Βα οὐΓ θοοΙς σοηϊαἰπεα πππςοῇ οἵ ἃ ηποϑεϊοη- 
ΔΌ]Ε ομαγδςίεγ, δηά ἔγοτη {πα ἰουγίῃ σεηΐαγν οἵ οὐἦ οὐαὶ οηνναγά 1 [6]] ἱπίο ἀϊβογεαϊε; απ ἀπάθγ τς 
Ῥδη οἵ διὸ δυϊπογίεβ ἃ5 ἩΠ]αῦν, [ογογηθ, απ Αὐριβέϊηε, 1 στάδια} ]ν Ραββα ουΐξ οὗ οἰγοιϊαίίοη, 
Δ η4 Ὀεσάγης ἰοβί ἴο {πΠ6 Κπον]εάσε οἵ νν εβῖεγη ΟΠ γβίθη πὶ {{Π] ονεῖ ἃ σοπίυγν ἀρο, ἤθη δη ΕἸΠΙορὶς 
γείβίοη οἵ Π6 ννουῖκ νναὰβ [ουπα ἰπ ΑΡγϑϑίηϊα Ὁν Βτιισθ, νμο Ὀγουρσῆς Ποῖα ἴῆγεε Μ99. οὗὨ 1{, ἔγοπη οπα 
οἵ ννῆϊοἢ ΤΠ, ἀυγεηος πηδάθ ἔπε ἢγϑε πηοάδγη {γαηϑίδιίοη οἵ Ἑποοῆ. [ΙΕ νὰ5 ποῖ, ποννενοσ, {1 τεςεηΐ 
γεαῖβ {παΐ {πΠῈ6 Βοοῖς οἵ Εποοῇ δηα 5ἰ ΠΊΠΠαὺ ννοῦκβ πᾶνε Ὀαρσιη ἴο σοπια ἱπίο ἐπεῖγ οννη οννίησ ἴο {πεῖτγ 
ἱπλΓ ΘΑ ΒΈγΆ Ὁ] 6 ναῖπα ἃ5 θεΐπρ' Ργαοίίσα !]ν [Π6 ΟὨΪΥ Πἰβίογίοαὶ τηθπλογία!ς οἵ ἐπε γο]σίοιις ἀθνεϊοργηεπηέ 
οἵ Τ᾿] Αἴ5πιὶ ἔγοπ 200 Β. 6, ἴο [οο Α. Ὁ., ἃη4 ραγεου τὶν οἵ {πῸ ἀενεϊορπιεπί οὗ ἐπαξ 54ε οὗ [4 ]5Π|, 
ἴο ΠΟ ᾿Ιϑίογίοα!]ν ΟΠ τ βία ποτ ἴῃ ἰαγρα πηξαβιγα οὐνες 115 Ἔχίβίθποα. 

Τῆς Βοοϊς οἵ Ἐποςῇ [5 ἴου {πε ἢϊϑίογν οἵ ῃθοϊοσίοαὶ ἀδνοϊορπιεπί {πε πιοβὲ ἱπηρογίαπε ρβεπάερί- 
ΒΙΔΡἢ οἵἩ {πε ἢτϑί ἔννο σεπίαγίεβ 8... ὅϑόιηα οὗ 115 διιῖ πογβ---πα {Παα ννεῦα πιϑην---ε]οησεά ἴο {Πα 
γα ϑιιοσαβϑίοη οἵ {πῈ ργορῃείϑ, πα 11 ννὰϑ 5 ΠΊΡΙΥ ον ίηρ ἴο {πε εν] οπαγαοΐεν οἵ {πΠ6 ρεγίοα, ἰη ννῃϊς ἢ 
ἘΠεῖγ Ἰοΐ ννὰϑ5 οδϑί, {πὲ [Π656 Ἵπίῃιιϑίαβδίβ ἀπ τηγϑίϊοβ, Ἔχ  ΒΙΕἰπρ οα οσσαβίοηβ {πε ἱπβρίγαξίοη οἵ {πα 
ΟΟΤ. ργορμεῖβ, ννεγε οὔ] ρεα ἴο ἴδε Ἐπεῖγ νουκα ἀπάου {πε δερὶϑ οἵ βοπια ἀποίεπε πᾶῖηθ. 1ῆε [κἂν 
ννῃ]Οἢ οἰαἰπιεα ἰο θὲ 1π6 πίρμεβί δπὰ ἤπαὶ ννογὰ ἔτοπι (οὰ οου]ὰ τοϊογαΐε πὸ {τ 8ἢ πηθόϑᾶρα ἴγοπι (οά, 
Δ 50, ἤδη τηξῃ ννεῦε τηονεα Ὀγῃ {πε ϑρίτγι οἵ αοα ἴο πηᾶκε Κπονγη {πεὶγ νἰϑίοπηβ γεϊατίηρ ἴο {ΠῈ 
Ραϑί, {πε ργεϑεηΐ, δπα {Π6 πέσε, ἀπά ἴο ργοοϊαίγη ἴῃς Πίσμεγ εἰσὶ γαῖ ῃς {πεν Π4α ννοη, πον οου]α 
ποΐ 4ο 50 ορεηΐν, θαΐ νψεγα [ογοβά ἴο γεϑογί ἴο ρβϑειάοην πηοι5 ΡΡ]οαἰίοη. 

Το ἀεβοσῖθα ἰῃ 5ῃογξ σοπηραββ ἴῃς Βοοῖ οἵ Ἐποςῇ ἴ5 ἱπιροϑβϑίθ]θ. [ξ σοπλεβ ἔγοπὶ τηδην τε 5 
Πα αἰπηοϑβέ 845 τηδην ρεγίοάϑ, [{ του μῈ5 προη ἄνοῖν 5] εοῖ: ἐμαὶ σου! Πᾶνα ἀγίϑεη ἴῃ {Π6 δποίεηΐ 
50Π0ο]5 οἵ {Π6 ργορπεῖϑ, θὰ πδίιγα!ν 1 46 415 ἢ ἘΠπ65ε ϑυθ]εοῖς 'π δὴ δάναποεά βἴαρσε οὗ ἀδνεῖορ- 
τηβθηΐ. Ναδιν ἐνοῖν γεϊίρίοιιβ ἰΙάεα ἀρρεδύϑβ 'π ἃ νατγίείγ οἵ ἰογπιϑ, δπά, {{ {Πε5εῈ ἀγα βιπαϊςα ἴῃ γεϊδίίοη 
ἴο {Πεῖγ σοπίεχίβ δηα ἀἠδίεβ, νγε σδπποῖ αὶ! ἴο οῦβεγνε {Πδξ ἴῃ {Π6 ἂρὲ ἴο ννῃίοἢ {πε Ἑποςῇ [ἰςογαΐιγα 
Ῥεϊοηρϑ ἴπεγα 15 πιονεπηθηΐ Ἔνεῦυῃεγε, ἀπ πονῃεῦα ἀοσπγαίίς Ἀχίν ἀπά ἤπα!ν. Απα {πουρἢ αἱ 
{{π|65 1Π6: τηονεπιθηΐ την ΡῈ τεδοϊίίοηαγυν, γεῖ 1πῸ σεπεγαὶ ἰγεηά ἰ5 οηνναγα ἀπά ἀρνναγά. [π ίαςϊ {πε 
Ὠἰϊβίογυ οἵ ἴπΠ6 ἀενεϊορπηεπί οἵ {πε Πίρμογ πεοϊοργ ἀατγίηρ {πα ἔννο σεπίαγίεβ θείοτε ἴῃς (γβείαη εγὰ 
σου] ποῖ ΡῈ νυ τε ποι {πΠῈ Βοοῖς οἵ Εποςῇ. 

Βτοπὶ νΠδΐ Πα5 Ῥεεη δἰγεααν βαϊᾷ [Ὁ 15 οἰδαγ [δὲ πὸ ὑυπιΐγ οὗ Επ16, δας Πούβῃρ, οὐ τεδοῃίηρ 15 ἴο 
Ρε Ἰοοκεά ἴογσ. [πάρδεά, σογίδίπ σοπϑίθγα θα ρογίίοης οἵ {π6 Ῥοοϊς Ῥεϊοηρεα ογίρίπα! !ν ποῖ ἴο {πε 
Ἐποοἢ [ἰτεγαΐαγε δὲ 411, θα  ἴο δη βυθοῦ ννογῖς, 1. 6. [6 Βοοϊὶς οἵ Νοδῇ, νῃΐοῃ ρύόρϑθὶν Ἂχῃ 6 ἀ 1η 
50Γ6 ἄδρίεα {Π6 βυπογείίβηι οἵ ἴῃς ννοῦκ ἱπίο νη ῖο ἢ 1 ννα5 δ Ὀϑε  πΈπε]ν ἱποογρογαίεα. ὍΠϊ5 ΒοΟΚ 
οἵ Νοδῇ οἰβαγὶν εγηργαςεα οπαρίετϑ ν]--χί, 1ἰν. 7--ἰν. 2, Ιχ, ἱχν-Ἰχῖχ. 25, ονί--ον 

1 ΝΕΔΙΥ 411 [η6 νυτιῖουβ οἱ [η6 Νὲν Ταβίαπιεηι ἡνεσα ἔπη} 18 Ὺ Μν] 1ἴ, Πα ΕΘ ΤΟΥ ΟΥ 1655 ἱπῆπεηοβα Ὀγ ᾿ξ ἴῃ 
1πουρηϊ ἀπά ἀϊοιίοη. [{ 15 φιοίε 45 ὁ βεπιίηβ ργυοάποιίοη οἵ Εποςἢ Ὀγ 51. [πά6, Δη4 45 ϑογίρτατα ὈγῪ 51. Βαγπμδθ85. 
ΤῊ δυΐμοῖβ οὗ {πε Βοοῖ οὗ [0116 65, (πΠ6 Αροςδῖγρϑα οἵ Βδυςῃ, δηά 4 Εξγα, ἰαϊὰ ἴξ ὑπάδτ σοηιτ]λαϊοη. ΜΉ Ή {Πα 
ΘΔΙΠΘΥ ΒΔΙΠΕ β ἀπά Αρο]ορίϑὶβ 1 μδά 81} 1π6 ννεϊρῃΐ οὗ ἃ σδποηῃΐοδὶ θοοκΚ. τον ᾿ 

2 Ῥοττἰοη5 ἢανε θββη ργϑβογνβα ἴῃ {π}0}16 65 ν]ϊ. 2ο--39, χ. 1-15» Βαϊ τῃε ἀδίε οὗ 115. Νοδοῆὶς ᾿εγαΐασε 15 αἱ Ἰἰαϊεβῖ 
ΡΓα- Μδοσοδθβδῃ. 
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Α5 τεραγάβ. {πῸὸ Ἐποςῇ εἰεπηθηΐβ, ἴῃς οἱἀδϑδί ρογίίοηβ οὗ ἰξ αἵ {|καυνίϑε ργε- Μδοοαθααῃ, ἱ. ὃ. 
χὶϊ- χχχνί, δηά ργόραὈΪν χα. 1-1Ο, χοΐ. 12--17, ἷ. 6. {πε ΔΡροσαῖνρβε οὗ εεκβ. ὙΤΠε Ὀγεαπὶ Ν᾽ ἰϑίοης, 
Ϊ. 6. ἸΙΧΧΧΙΝ Χο, ννοῦθ ἴῃ 41} ργοθαθν νυτιτοη Πα η [8445 {πὸ Μάσοσαθες ννὰβ 511} τναγγίηρ, 
165-161 8.6., ΙΧΧΊ-ΙΧΧΧΙ Ὀεΐίογα 110 Β.6., {πε Ῥαγαῦ]εβ, ΧΧχν  --ἸΧΧΙ ἀπά χοὶ--εἰν, 1ο5--64 Β.(. 

Τῆς δυΐῃουϑβ οὗ 4}1} {Π6 βεοίίοηβ θεϊοηρ ἴο ἴῃς (Πμαϑί 5 οὐ {πεῖγ βισοθββούβ ἴῃς Ῥἢατγίβεοβ. 
(οηῆι΄οίξίηρ νίοννβ ἀγα δάνδηςεα οἡ {πε Μεβϑίδῃ, τῃΠς Μεϑϑίδηϊς ηράοπι, πε οτὶσὶη οὗ 5ίη, 5ῃ:ο], 

ἰῆς ἤπαὶ 1παροπιεηΐ, {Π6 ταϑυγγεοίίοη, απ ἴΠ6 πδξιγα οὗ ἴπ6 [αΐὰγα ΠΠ6. ὙΠοτα 5. δη εἰαρογαΐςε 
ΔΉΡΘΙΟΙορν απα ἀεπιοποίορνυ, απ το 5ρᾶοεα 15 ἀενοίεα ἴο {Π6 σα]εηάαῦ, απα πε εανθηὶν Ὀοάϊΐος 
Δ ηα {Πεῖγ πτονεπεηΐβ8. Βαθν]οηίδη ἱηἤιθηςσεβ αύε πεε πιδηϊεςεξ δηα ἴῃ ἃ 5]:σῃξ ἄδρύες αταεῖκ. 

Τῆς Βοοκ οἵ Ἐποςῇ, {πὸ {πε Βοοῖκ οἵ Ἰ)απηίεϊ, ννὰβ νυ θη οὐἹρίηα}]ν Ῥαγν ἴῃ Αταπηαῖς απ 
ΡδιΕν ἴῃ Ἡερύενν. Ετοπὶ δὴ ΑταπΊαϊς οὐἹρίηαὶ 15 ἀογνεα νὶ--ΧΧΧΥ,, ἀηα Ροββιθὶν ᾿ἰχΧχη--χο, 16 
1Π6 τεϑί οὗ ἐῃς ῬοοκΚ σοπηεϑ ἔγομη ἃ Ηερτενν οὐὔρῖπαὶ. Τὸ ἀείογπηίηα {Π686 αιιεϑέίοηβ σαϊερογίοα!]ν 15 
ἃ ἰαϑὶς οἵ πὸ {π|| αἰ ησυ]ν, βεείησ {Ππαΐ ἔογ ἰουγ- [ἢ 5 οὗ {πῸ εχ ννα ἤανε οἷν « {τδηϑίβίίοη οἵ 
ἃ ἰταηϑίδίίοη, δηα παΐς δος οἷοθα αἰβηϊε5 εοχῖϑ Ὀεοίννεεη ἨἩδρύον δηα Αταπηαίο. Εὸγ {πε 
ΓΕΒαΠΊ ὈΙαησα5 θεΐννεεη [6 ἰννο ἰδησιιαραδ ΔΓ 6 50 σγααΐ Πδΐ ἔτεα ες πάν γεϊγδηϑδίίοη ἔγοπ πα ΕἸ ορῖς 
ἱπΐο εἰΐμπεῦ 15 δι βοίεηΐς ἴο Ἔχρίαίη οούγιρίίοηβ ἴῃ {πε ἰογπιεύ. ὙΤΠθγα Πὰ5 δοσογαάϊησὶν Ῥεθη ρσγεαί 
ἀϊνεζσεηςε οὗ ορίπίοη οα {Π15 απεϑίίοη, δας ἴῃ ἴῃς ορίπίοη οἵ {π6 ρίδβδεηΐ νυγϊϊεῦ, ννῆο Πᾶ5 βρεηΐ 
ΠοηΒαγα Ὁ ]6. {{π|ὲὰ οη {πε ΡῬΎΓΟΌΪῈπΊ, {πῸὸ6ὶ Ῥαΐαηος οἵ ενίάεηςε 15 ἀεξοι θα ν [ἢ ἔανοιιγ οἵ {πε νίανν 
αὔονε 5ἰαίεά. 

Τη {πῸ οουῖβα οἵ δῖ5 βίπαιεϑ τ δυάάδηϊν αν πθα ἀροη {πΠ6 νυγτεῦ {Ππαΐ τηποῇ οὗ ἰῃς ἰαχί ννγὰβ 
οὔσΊ ΠΑ }}ν νυγττεῃ 1η νεῖβθε. ΤῊϊ5 ἀἰβοονοῦν Π485 γεαπθηῖν ργοναα ΠεΙρία] ἴῃ ἐμ οτἰεἰοΐσπι οὗ ἀἸβῆ οι 
Ῥᾶββϑασαϑβ, δηα {πε τεσονοῖν οἱ ἴΠ6 οὔρίηδ] ἴῃ ἃ πια!τπ4π οἵἉ ο4565. 

ἃ 2. ΗΕ ΠῚ Ε- 

Οὐτ ΡοΟΟΚ ἀρρεαΐβ ὑπάεῦ νατίοιιβ {{{|68, νυ ἢ πηαν ὈῈ γεν οπυπηειαιβα 45 [οἱϊοννβ : 

15, Μιοεῆ. 7ι4Ὰς 14 ἐπροφήτευσεν... ἕβδομος ἀπὸ ᾿Αδὰμ ᾿Βνὼχ λέγων. 
ἘΡ. Βαζγῃ. 1χ. 2 ὡς ᾿Ενὼχ λέγει. 
ΟἸΙεση. ΑἸεχ. οί. γοῤλ. (Ἰπάοτί 111. 456) ὁ Δανιὴλ λέγει ὁμοδόξων τῷ ̓ Ενώχ : 4150 1η 1]. 474. 
Οτίρθη, 77η1. 7οαηηι671ι νἱ. 25 ὡς ἐν τῷ ᾿Ενὼχ γέγραπται: ((Ογιίγα (ρἰδηη,2 ν. 54 τῶν ἐν τῷ Ἐνὼχ 

γεγραμμένων. 
Τετγίυ ]αη, 2126 (μἐζηε Ζ ε771. 11. )ο “αἰ ἘΠοΟἢ τείεσγε᾽ ; 226 7αοἦ. ἵν “ ἘΠοςΟἢ ριδεάϊςεηβ᾿ Χν ; " ϑριτ 5 

ο΄ τ δσθοίηϊ με ΕΒΠΟΟΝ 
Ληδίοϊ 5 οἱ 1,Δοάϊσαεα (οἰτεα Ὀγν Ἐπὶ. .1.... νι]. 22. 19 τὰ ἐν τῷ ̓ Ενὼχ μαθήματα). 
25, 71ε βοοᾷς οΥ πιοοΐδ. ὍΤῊΪ5 15 ρύοόρθθὶν {πε οἱάεϑε {π|6, ὙΠε ἢ βεοίίοη οἵ {πε θοοῖκ τ1561{ 

ΟΡΘη5 ψ τ ἢ {πε ννογ5 : ΧοΙϊ, τ ἼΠ6 Ῥοοῖκ ψυςίεη Ὀν ἘΠοοΠ᾿. ον]. τ θερίηβ : “Αποίμει θοοῖκ ννῃϊςῇ 
Ἐποςοΐῦ ντοίςβ. Τη ΙΧΧΧίϊ. αὶ ΕΠΟΟἢ βαγ5 ἴο Μείμπιβείδῃ : “ ΑἹ] {Π656 1 πηρ5 1 δπὶ γεσουπίϊησ ἴο ἰῃςε.. .. 
Δηα σίνεη {περ θοΟΚΒ σοησεγηΐηρ 41] Π656 : 50 ρύεϑεγνα ... . [πε Ῥοοῖϑ γοπὶ ἰῃγ ἰδ ποτ᾿β μαη 5. Χίν. 1 
“ΤΠς Βοοϊς οἵ {πε ννονἀ5 οἵ τἱρῃίθοιιβηθϑβ. ὙὍὙΠε {π|τγὰ βεοίζίοη, 1. ε, ᾿χχῖϊ, τ, θερίηϑ “ἼΠε ΡοοΚ οἵ ἐπε 
σου γ865 οἵ {πε Ἰππλϊηατίεϑ᾽, ὙΠ 656 Ραϑ5αρ 65 ἱΠΊΡΙΚ ἃ Ρ] τα }Πν οἵ ῬΟΟΚΒ. 

Βιυΐ ᾿ποιυρὴ ἀρραγεηῖν {πε οἱ αϑί {{|6|1} Πα5 ποί {πε οἱάδϑβί ἱπάβρεπηάεπηί αἰζοϑίαίίοη. Τ| 15 ἰουπα 
ἴη {πε (ο]]οννίηρ νου: 

Τ. 74. χν[!. τ᾿ (Β Α 52) ἐν βίβλοις Ἐνὼχ τοῦ δικαίου. 
Τ. ἴεν. χ. 5. (Α) ΞξΞ καθὼς γέγραπται ἐν βίβλοις ᾿Ενώχ. 
Οτίρεη, Οὐριίγα (ἰδίδιεγε ν. 54. τὰ ἐπιγεγραμμένα τοῦ Ἐνὼχ βιβλία: 7: Δίμνι. “Ποτέ, Χαν]. 2 

ΤῚ 110 61115. αἱ ἀρρε!]απέαγ Ἑποςἢ ᾿. 
Ρίϑεῖς ϑορῃϊα " εὰ ἴῃ βεοιιπάο |0τῸ ει, αιῖαα βουρϑιὶ Ἐποο μ᾿. 
ΘυηςΕ] 15 ((ὐγοτοργαῤἧϊα, εἀ. 1)1η4.), 1. 19 ἐκ τοῦ πρώτου βιβλίου τοῦ Ἐνώχ. ΤὍὙΠπε 5ατῆα ρἤῆγαϑε 

ΓΘΟΓ5 ἴῃ 1. 20,48. (1. 42 ἐκ τοῦ πρώτου λόγου ᾿Ενώχ. Ἠξετα «ἀπά ἰπ {Ππ6 ργεσεαϊηρ ννοῦκ {πε αἰϊν!βϑίοη 
οὗ Ἑποςῇ ἱπίο ῬοΟΚΚΒ 15 οἰβαγὶν τεσοσηϊζεα, ΤΠετγε νεγε ἤνε 5 θῇ αἸνΊβοηβ οὐ ῬΟΟΚΒ ; 8ες ᾧ ὅ. 

45, βοοῖῦ οΥ Ἑποεῖῆ. Τἢ15 {{{|16 15 Τουπηά [ΙΏ: 
Τ. 1 ενὶἱ χ. 5 (α, 449) καθὼς περιέχει ἡ ( «ὁ 2) βίβλος ᾿Ενὼχ τοῦ δικαίου. Ὃ 
Οτίρεη, 226 “γέρε. 1. 3.3 “1 Ἑποςῇ [το : ἵν. 35.“ ἴῃ ΠὈτὸ διὸ ἘποςΝ ἴα αἷϊζ᾽. 
ΗΠ ]αγν, (ολ)17»16711. 121 . ΟΧΧΧΙΪ. 4 “ Ἐεγίαγ 14 ἀα απο εἰίαπι παϑοῖο συ Ππι5 6 γ ἐχϑίαϊ᾽, 
7εγοτηςβ, 1) Κγγῖς τἠν. ἵν “Ὡς το ἙποΟἢ 4υϊ ἀροούνρμιβ αϑῖ᾿. 
Ξυποε]]5, οὗ. εἴ]. 1, ὅο ὡς ἐν τῇ βίβλῳ αὐτοῦ ᾿Ενὼχ φέρεται. Βαξ {Π|5 {Π|16 πτὰν τείθυ τη Ύεὶν ἴο 

οὔθ οἵ {πε Ῥοοκϑ οἵ Εποςῇ, δηά 50 σοζῆξ υπάδὺ 25, 

45, Ἰογας ο7) Ἐνιοοῦ. ΤῊΪ5 {{{|6Δ μαὰ5 {πε οἱάεϑὶ Ἴχίεγῃδὶ δἰεβϑίαίίοη. [{0. χχί, το, " Εὸγ {πι|5 
Ι Πᾶνε ἰουπά ἰἰ νυγτΐθη ἴῃ ἐπε ῬοοΚκ5 οἵ τὴν ἰογείδι μεθ δηα ἴῃ πε ννογάβ οἵ Εποςῇ, απ ἰπ ἔπε ννογά5 
οἵ Νοδῇ. 
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Τ. Βεη]. 'χ. 1 ἀπὸ λογίων (ΞΞ λόγων β- (ἡ ̓ Ενὼχ τοῦ δικαίους. ΤῊΪΒ5 {{π|6 ἢπα 5 5Ξοπὶς πϑιἰΠςαϊίοη 
ἴπ 1 Εποςἢ 1. 1“ ννογά5 οἵ {πΠ6 Ὀ] βϑϑίηρ οἵ Εἰποο  ; χῖν. 1 “Ῥοοϊς οἵ {πε ννογ5 οἵ γἱσῃςθοιυθηςβϑ. 

45. ᾿)γηζέηρ ὁ Ἐποελ: 
Τ. (ἐν. χίν. ε (β Α), ἔγνων ἀπὸ γραφῆς ᾿Ενώχ. ὅ566 αἴ50 ἴῃ Τ' 51π|. ν. 4, Τ. ΝαΑρῆ. ἵν. 1. 
Τογί]]αη, 226 (Ἰρέζη 6771. 1.3. ὁ ϑεῖο βοσγίρίαγαπὶ ΕΠΟΟἢ. . . οἰπὶ ΕΠΟΟἢ δδάδπη βογίρίυγα δα πη 

ἄς ἀοπηῖηο ρυαεα!σατγ. 

Ὁ 2. [15 ΘΑΝΟΝΙΟΙΤΥ. 

ΤΠςΟ οἰϊαϊίοηβ οἵ Εποοῃ Ὀν {πε Ταβίαπηεηΐβ οἵ {πῸὶ Ἴ ννεῖνε Ῥαϊγίαγοῆβ δηα ὈὉν πε Βοοκ οὗ 
7 116 65 σον {παΐ αἵ {πε οἱοβε οἵ {πε βεοοπα σεπέιγν Β, Ο., ἀπ ἀπγίηρσ τῆς ἢτϑὲ σεπέιγν Β. Ο., (815 
Ῥοοϊς νναὰ5 τεραγ θα 1ἢ σεγίαίῃ οἰ γο]Ὲ5 85 ἰηϑρῖγεαά. Ψνηδη ννε οοπηβ ἄονῃ ἴο {ῃε ἢτγϑί σοπίασν Δ. 1)., 
ννε ἢπά {παῖ ἰξ 15 γεσορῃηϊζεά 85 ϑογρίαγε ὃν [υ6. 566 ὑπηᾳεγ ᾧ 2, 19, [Ιη 1ῃς πεχί οεπίαγν {ἢ ῖ5 
τεοοσηϊίοη 15 σίνεη ΔΠΊΡΙν πη {πε ΕΡ. Βαιπαραβ Χνΐ. 5 λέγει γὰρ ἣ γραφή; Ὀν ΔΙΠεπαροιαβ, Ζ φσαΐο 
2γο Οὐγίξηϊαηῖ5. 24. ἃ τοῖς προφήταις ἐκπεφώνηται (τείεττησ ἴο ΕΠΟΟΠ) ; ἴῃ {πε {ΠΙγά σεπίμγν Ὀν (Ἰεπι. 
ΑΙεχ. Ζ εἴοο. δ γοῤησέ. 11, Ξε6 ᾧ 2, 15; ὃν [γεῆδαιιβ ἵν. 16. 2 "“ ἘποςΟΗ... ρΡίασεηβ 1)6ο..... Ἰθσαίίοης δά 
ΔΏΡΕΪοΚ ἐππσεραΐαγ᾽ ; Ὁν Τογί]] απ, 1226 (γεέζε  εη7). 1.3, 126 7]αοί. χν, 58ὲ6ὲ ὃ 2, 15; Ὀν Ζοσίπγιβ οὗ 
Ῥδηορο!ϑ, φιοίςα ἰη ΞΘ υης6]1ὰ5 (1)1η6. 1. 24) τοῦτο οὖν ἔφασαν αἱ ἀρχαῖαι καὶ αἱ θεῖαι γραφαί, ὅτι ἄγγελοί 
τινες ἐπεθύμησαν τῶν γυναικῶν. Αἴτεγ πε {π|τὰ σεηίαγν πε Βοοῖ οἵ πος (ε]} ἱπίο ἀϊβογθαϊε απὰ 
στδάια}}ν ραβ5Ε4 οἷ οἵ οἰγου]αίίοη. 

ὃ 2: ΦἪΕ Ν55. 

ἃ. Βοάϊεγ, Νο. 4. [ρὲ συαγίο. 40 [0]].. 3 6015. τος Ἵῃαρίεγβ. [1 δίίογ Πα]Γ οἵ εἰρῃξζεεηῖῃ σεπίαγγ. ἘποΟῆ 
ΟὨΪγΥ. 

ὁὦ. Βοαϊεγ, Νο. 5. [}ἀγραὲ ἡπατίο. 141 [0]]1. 32 “015. ΕἸρὨςθθηίῃ σοηΐατν (Ὁ). Ἑποοῆ (οδ οΠδρίεγ5), 70}, 
᾿ 15ῖδῃ, Τνεῖναε ΜΊποῦ Ρτορμείβ, Ργόνεγθ5, ννΊβάομη, ΕΟ] βιαϑῖθς, (ὐδπίο 65, Πδηϊεὶ. 
ἔς Ἑταηκίουι Μ5. Κρρ. 11. τ. 324Χ30 οπη. 181 [0]]1. 2 (015. ΕἸρΡὨϊςθθητῃ σεπίασυ. [ἢ 5θνθσαὶ Πδηά5. 

Εποςἢ (98 οΠαρίετ5), [οΡ, Οοἰαίειςῃ. 
ἅ. (΄υζοη Μ5. Οὐυαάτίο. οὲ [0]]. 2 ςο]58. Ἐποςὴ (102 σΠδρίοθιβ), 100, Πδηῖεὶ, 4 ἘΖγα, ϑ:τδοῃ. 

Οὐτζοη ΜΆ. 5Π|8}} φυιατῖο. 1οῖ [0]]1. 2 οοΪ8. Μαγριηαὶ ποίεϑ ἔἴτοπὶ Δηοῖ ΠΕΥ πᾶπα, ΕΠΟΟἢ (98 οὨδρίεῖβ 9), 
ΘΔ, 16], ΚΊηρθ, ἀπΠα ΑΡοοτυΡΠΑ] ὈοΟΚ. 

Ἢ Βπᾶβῃ Μαβειηη. Δ4α. 2418ς (ὑντρῃ 5 (δίαϊοριιο, 1877, Νο. 5). 2 60]5. οἴ 23 [ἰπ65. ΝΙπαίθθητῃ σαηζατγ. 
ἘΠΟΟΓ ΟὨΪΥ. τοῦ οΠδρίειβ. 

Βηΐ. Μι5. Ομεηΐ. 485 (ντρῃῖ, ΝΟ. 6). 190 [0]]. 23. ΧΊ19 (ΠῚ. 2 (0]5. οὗ 23 ΟΥ̓ 24 [ἰπ65. ΕἸτγϑί Πα] οἵ 
ϑιχίθεηίἢῃ σθηΐασυ. ποσοῦ (ΜιΠουΐ αἰνιϑίοη Ἰηῖο σμδρίεγϑ), Βοοῖς οἵ 70011665. Οἡ [0]]. τ6δᾶ--17 78 
ἃ ἀπρ]ςαῖα οἵ σμαρίθυβ χουν. 6Ὁ--Ον 111. τὸ 15 Ἰηβϑγίεα ἔγομη ἃΠοίμευ ΜΆ. ακίῃ ἴο ». 866 πεχί Μ5. 

ι5. ΤῊΙ5 ΜΆ. σοῃϑβιϑίβ ΟΠΪΥ οὐ χον]]. 6"-- ον}. το, Πα 15 ἰοι Πα 1η [0]]. τ688--τγἃ οἵ σ. [{ 15 Ἰηβετίβα Ὀείνεεη 
[86 ἰαϑὲ ψογὰ δηά {π86 ἰαϑὲ ας ομα οἵ χεοὶ. 6. [0 15 ψυς6η Ὀγ [6 βαπηα 50γθε, Ὀὰϊ {πε6 τοχί {πουρἢ 
ὈΕΙοηρίηρ ἴο {Π6 Ὀεβί ἴγρε αἸετβ ἔτΟ ΠῚ «. 

Δ. Βπι. Μιυβ. Οτεπῖ. 484 (ὑντίρῃς, Νο. 7). 3 (ο]5. οἵ 5ο οὐ 51 [Ϊη65. ΕἸρῃςεαητῃ σαπίατγ. Εποοῆ (τοῦ 
οΠδρίθγϑ), Οοἰδίθδας, [Θγαπηίδῃ, [δ ηΐς], ΕὐΖΈ ΚΙΕ], 1--4 ΕΖία, ΤΟΙ, Π6πῃ, ἘΒΈΒοσ, ΒΙγδοῃ. 

ζ. Βπηῖ. Μι5. Οπίβεης. 486 (νντίραι, Νο. 8). 32. οοἷβ. οἵ 29 ᾿ϊπε56. ΕἸρβίθεπίῃ οεηΐατυ. ΟἸΠαρίθυβ 1-ἰχ. 1.38 
τη Ἰβϑίηρ. Νοβ. οὗ τεπηδιπίηρ οπαρίευβ εταϑδαα, ἘποΟΟ᾿, ϑάπλμιεὶ, ΚΊηρβ, [Ἐγαπηῖδῃ, ϑιγαςῇ. 

ἃ. Βπι. Μι5. Οτεηΐῖ. 490 (ὑντίρῃι, Νο. 12). 3 ςο]5. οὗ 30 ᾿[1η65. ΕἸρβίθεπίῃ σεηΐατγ. ΕΠΟΟΗ (107 ΠΠδρΡίαΓ5), 
7οὉ, δηιεὶ, τ Εζγα, 15δῖδῃ, Τ νγεῖνε ΜΊΠΟΥ Ργοροίϑ. ; 

4 Βηι. Μι5. 2499ο (γτρμί, ΝΟ. 13). 23. οο]5. οἵ 31 ᾿ἴπε5. ΕἸρΒίθαμτῃ σεηΐασγ. ΒΏΟΟΠ (αϊν!άεα Ἰηΐο 
ἐλ τΈοτο θυ πὸ Πυμηθε 5 5ΠΡΡ]|164), Τοῦ, ΒοΟΚΒ5 βου θεά ἴο ϑοϊοιποη, 15αἰδῃ, Τ νεῖν ΜΊηου ῬτορΠεί8, 

ΔΏ1Ε]. 
γ. Βτιτ. Μα5. Οτθηΐ. 491 (ὑγτίρμι, Νο. 15). 219 [01]. 40 Χ 32 οῃῆ. 3 (ο]5. οἵ 27 ᾿ἴπ68. ΕἸρβΒιθθητη σθηίαυ. 

Ἑποοῖ (ψιποαυΐ αἰνϑίοη ἰπῖο οΠαρίεγ5), 100, Τψεῖνα Μίπου Ῥτορμοίβ, Τοῖς, Πα611Π, Εβίμετ, Μαοοδθεαβ. 
μη. Βτῖῖ, Μυ5. Οπεης. 492 (ὑν τῖσαι, ΝΟ. 16). 3 ςο]5. οἵ 30 1Ἰἴπε8. ΕἸρμβίβθητῃ σθηζασγ. Εποοἢ (87 οΠαριεγ5), 

ΒοοΚςΞ ἀϑβου! θα ἴο ϑοϊοπιοη, [εγεπηδῃ, τ ΕΖτγα, (δητῖο] 65, ϑίγαοῃ, ΠπᾺΠΠ, Ἐδέμ, ΤΟΙ. ; 
9. Βηϊϊ. Μι5. Οτίεπξ, 499 (ὑν τίσῃι, ΝΟ. 23). 2. οο]5. οἵ 21 [ἴπ65. ΕἸΡΒΙθθπτἢ οοηΐαγγ. ϑίγαοῃ, [4 Π16], ΕΠΟΟἢ 

(τοό οδμαρίεδγ5), [βϑιδἢ, Τ ψεῖνα ΜΊΠΟΥ ΡτορΠοί5. 

Ἂν 

9 

2. ἘΟΓΙΊΘΙΥ ἴῃ {ΠπῈ ροβϑεϑϑίοη οἵ 1ογὰ Οτανέοτγα -- πον ἴῃ ἴπΠ6 Ἀγ]αΠα 5. (ΟἸ]δοίίοη. 67 [0]]. 39 Χ.33 (Π|. 

3 6018. ϑενβηΐθθηίῃ οθηίασγ. ΕΠΟΟἢ Δη4 ΟἴΠΕΘΥ ὈΟΟΚΞΒ. 
Ζζ. Βεηίη Μϑ. Ῥείΐεγμ. 11. Νδοῆίγ. Νο. 29 (ΠΠπιαππ’5 (Γαΐ. 1). 167 [0]]. 17 Χ14 ὁπ). 2 Ω0]5. Οἵ 13 ἴο 14 

᾿πῈ5. ϑιχίθβεημῃ σθηΐαγγ. ΜΙ Πουΐ ἀἸνίβίοη ᾿ηΐο σμαρίετβ. Ἐποσῇ ΟΠΪγΥ. ; ' 
γ. ΔΡΡδαϊΐδηις τ6 (ν4. (τα. γαΐξονι.. 6 »ι55. ἐΐζίορ. αῤῥαγίοπαρέ ἃ 41. «᾿ Αδὀαάϊο, Ῥατὶβ, 1859). ΝΙπαείθεηίῃ 

ςαπίασγ. Εποοῦ (77 οΒμαρίει9) ἀπα οἴμογ ογκβ. ΤΗΐβ ἰ5 ἃ ροοῦ Μϑ., Ρὰϊ [ἃ ἜΧῃ! 115. ἃ [δνν δοοά 

γϑδα ηρ5. 
5. ΑΡΡδαϊδηις 30. ΕἸΡΒΙθθπῖῃ οδηΐατγ. ΕποΟἢ ἀπά οἴμθγ οῦκβ. ΤῊ 15 ἃ Ροοῦ Μ5., Ὀὰϊ Πᾶθ βουὴθ 

ΠΟίΔΟΪΥ βοοά τεδάϊηρβ. 
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4. ΛΌΡααϊαπιι5 35. 40 Χ45 0η]. 3 (0]5. οὗ 238 ἰο 20 ἴη65. ϑενδηΐθθηι! σδιῖατγ. ΓΏΠΕΓΟ ἀΓῸ ΠΙΔΠΥ ΟΥΑΘΌΓΟΘ 
Δ Πα] σοτγθοίίοηβ δ ηἃ πηᾶύρίηλὶ] ποΐῖθ5. Πα Ἰαϊίου θεϊοηρ ἴὸ {Π6 Ἰαΐθυ ἴγρε οἵ ἰεχί, ἀπ τὲ ἀεϑισηδιθα 
5 1, ὙΠῸ αἰνίδίοη πο οΠαρίοιθ 15. πιαικαα ἴῃ ἴΠ6 ΠΊΑΓΡΊη ΟἹ {πὸ ἤγδίὶ ἔν ἔο!ος. Ἐποοῇ, 700, 
ΘΑΤΉΠΘΙ 1 ἀπα 2, Κίηρδ, (τΟηΙΟΪε5, ΒΟΟΚΕ ἀϑουθοα ἴὸ ϑοϊοπηοη, Ῥτορίλεῖς, ϑίτασῃ, 1-4ὦ Εζγα, ΤΟΙ, 
Τυάπῃ, Ἐβίμου. 

". ΔΌΡδαίδπις 55. 101 [0]]1.. 51 Χ30 σΠ). 3. (0]5. οἵ 48 ἰὼ 5ο ἴπ65... ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἃ5. θαυ] ἃς (6 Πήδθηιῃ 
σαπίατυ. Ιπόοοὴ (ΜἸΠοὰΐ αἸνΊ5!ο ᾿πῖο οΠαρίθγ5) ἀπ οἴποῦ νουκ5. οχὶ οἵ ΕποΟἢ πλὰοἢ ἀὈ ταν αἰθά 
ΑἰοΥ σΠαρίευ ᾿ΙΧΧΧΠΠ. 

φ. ΛΟΌΡδάϊδηιι 99. 70 [0]]1.0. 23 Χ17 0Π]|. 2 (οἷ5. Νιπείθθηι! σδηΐασγυ. ΟΟΡΥ πἰδᾶς ἔογ Μ. αἰ Λυθδάϊα 
τότ ἃ Μϑ. τῇ ΠΙΡῊ δϑιτηδίϊοη ἀπηοηρ ἴΠ6 παῖνα βοΠοΪατθ. ΓΠΙ5 ΜΆ. μὰ 811 [ῃε θδα ομαγαοίογιϑίίοβ οὗ 
τῃς Ἰαίθγ ἰγρε οἵ ἱδεχί, θα: Πὰ5 δοπηα Ἐχοο]]επΐ τοαᾶηρθ. ἘΠΟΟΪ ΟΗΪΥ. 

ζυ. ΔΟΡΔάΐδπις 197. 15} [0]]1. 26 Χ123 οἴ. 4 (Οἴ5. οἵ 29 ᾿|ἴπ65. ϑονοηϊθοηίῃ Οὐ εἰρ]θο!}) σοηΐατγ. ΕἸΠΟΟἢ 
(οϑ σμαρίθγθ) πα οἴποὺ ψουΚβ. 

α. Ναίϊοδη Μϑ. 71 (οἴ. Μαὶ, ,ϑεζ2 7. τοίδγη7) του κοὐεεϊίο, Ἀοτηδα, 1831, ἰοΠ1. ν. 2, ". τοο)ὴ. 27 ἴ[ο]]. 4 ο0]5. 
οἵ 32 ᾿ἴΙη65. ϑονβηΐθοηίῃ σθηΐαγυ. ἘΠΟΟΠ ΟἾΪΥ. οδ οἰ!δρίεβυϑβ. 

)γ. Μυῃπιοῦ ΜΒ. 320. ὅτ [0]. 25 Χ15 οἵ. 2 οὐΪ5. οἵ 20 ἴο 28 11Π65. ϑδνθῃίεθης] σθηΐατγ. ]1)1ν]ϑίοη ᾿πίο 
ομαρίευβ οὐΪὺ ἃἱ [6 θορι πη. Ἑποοῇ ΟΗΪγ. ) 

Ζ. Ῥατὶβ Μ5. κο (5ες Ζοίβηθεγρ᾽5 (ἰ(αἱ.). ϑενεηίθεηίῃ οδηΐαστυ. ἘπΟΟἢ (αϊνίβοη ᾿η10 ΟΠαρίευα. ΟΥΪν δὲ {Π6 
ὈΘρΊΠΠ]η9) ἃΠα ΟΠΕΙ ΜΌΓΙΚΒ. 

“Ὁ, Ῥατῖβ Μ5. 49ς. ΕἸρΡΒιθθηἢ σεηΐαγυ. (ρΥ οἵ ὁ. 
τα. (αττεῖὶ Μ5. 1 Χ12 οἵη. 2 οοἷ5. οὗ 22 ᾿[1ὴη65. Νιπείθεθηίῃ οὐ οηα οἵ εἰβῃίβθηι! σοπέιτγυ. ἘμΟΟἢ ΟΠΗΪγ. 
τὖ. δ' εβδίδβῃῃοϊὶζ Μ5. 71 [0]]., οἵ ψΒοἢ ἢτϑί ἀπα Ἰαϑῖ ὑνῸ ἅτα δπηρίγ. 2 οοἷ5. οἵ 24 [ἴπ65. ΕἸΡΠ βθητ σαπίατγΥ. 

1οῦ σῃμαρίθυβ. Ἐποοῇ ΟηϊΪν. 

Μοίαΐίοηις ο7 ἐλ ἡξίλιοῤης 77.5.5. 

(α) ΤΠεγε δια ἔν ἰογπη5 οἵ ἰεχί, α, β, οἵ ψῃΙο ἢ β 15 Ἰαΐε δηα βεοοηάδίν. α ἴ5 Γερίεβεηίβα Ὀν 
σιαηιφί (1 5οπια ἄερστας ὈΥ 722), ΜΏ1Ὸ β, νυν οἢ οννα5 115 οὐ σίη ἴο ἡϑέϊνε βοῃ οἾδΥβ5 οὗ {πε βιχίεεπεῃ 
Πα βεναηΐεεηίῃ σαπίιγίεβ, [5 τεργεβοηϊεα Ὀν 41] ἔπε γοπηαϊπίησ Μ55. ὍΠα γεϑα] οἵ {πεῖν Ια οι Γ5 μα 5 
Ρεεη οἡ πε ψΠοΪς αἰϊβαβίγοιιβ, α5 {Ππε56 γενίβειβ πΠαα πειῖμεγ ἴπ6 Κπον]εάρε οὗ ἔπος ϑυδ] ες -πγαζίου Πού 
γεῖΐ οὐ ἴσα] πιδίεγα]β ἴο σαϊάς ΠῈπὶ 45 ἴο {πε ἔσγιιε ἰούπὶ οἵ {πε ἰαχί. ὍΠε αἰεβίδίίοη, ποινενεγ, οὗ 
ΠΟΙΓΠΕΙΓ ΟΊΟΙΡ 15 ὉπΠΙ ΓΟ πὴ ; Ἐϑροοΐα!ν 15 1Π15 50. νυ ἢ α, ννΠΪσ ἢ ΟἽΪν πος ρεύμαρ5 ἴῃ ἔνεπῖν σα5685 ἴ5 
την! 464 ἴῃ 15 τεϑιϊπηοην. Τῆι5 ἰ ἀρΡρεδίβ {παΐ {ΠῈ γεοθηβίοη τνὰ5 ποΐ {πε ννοῦκ οὗ ἃ ἔδνν ψεδίϑ, 
ΡῬιυιΐζ ννὰ5 ταῖΐῃποῦ ἃ ρίοςοϑϑὲ ψ μος οὐἰπηϊπαίεα ἴῃ βῃιοἢ ἃ ἰεχί α5. ννε πᾶ ἴῃ β, απᾶὶ ραγεσα]ατν ἴπ 
1ῃε Μ5. υ. 

(ὁ) β οὐ σύοιιρϑ ἴῃ β αἵ {{π16ὲ5 ρύεϑοίνε {πε οτίρσίπαὶ ἰαχί, ννΠεΎα α 15 ϑεοοηάδεν. 
(ο 716 εἠαγασίογ ατιαἱ αὐγη111165 οΥ ἐλο ελ1ε 7 77.5.5. 
5. ΟΥ̓ {πε Μ55. οἵ α, σ΄ ἰ5 ἀεοϊάεαϊ!ν {πες Ῥεβί 4]1-τουηπα ΜΘ. [Ιξ Πᾶ5 θβεὴ πηδάς ἴῃς Ὀδϑβί5, 

50 [ΔΓ 85 δὴν βίηρὶε Μ5. Ἵδῃ, οἵ πὴν ἰεχί. Τί, ποννενεῦ, Ἵχ 1 115 πη ἢ δίγαηρσο οὐ Ποσταρην δια θδά 
Θ,ΑΙΉΓΩΔΓ, , 

2. ΤῊ15 Μ5. (αἰγεαάν ἀβϑου θεά ὑπάοῦ Ζλϊοῤῖε 77.5.5.) βμοννβ οαγίαϊη ἰΠοσυ ποίαϑίθϑ 1Π ΟΠ]. 9--1 5, 
ΠΕ 1 τι565 {ἴῃς ἢγϑὶ ρείβοη ονεῦ δρσαϊηδί {πε {π|γὰ ἴῃ ἀπ οἵπεῦ Μ55. Οη {πε ψῃοῖΐς 1 15. πιοϑβέ 
ΠΕεαεν γε] ἴο κ-. 

γι. ΤῊΙ5 ΜΘ. 15 ἴῃ δοπῆε γεϑρθοίβ {πε ννεακεϑί οὐ {πε οἱάοῦ σοι. [{ αἰΐβομαεϑ 1{561{ 50 οἱοβεὶν ἴο 
2, {παῖ ννε πιιιβὲ αϑϑιιπλε 115 πανίηρ οοπης τππάεγ 115 ἱπἤπεησθ. [Ι͂ἢ {Πε πια]ογγ οἵ 115 τππίατια τεδαϊηρϑ 
12 5 πππδοσοσηρϑηϊεα ὃὈν 722, νυ ἢ, Ποινενεγ, 45 τηϑὴν δἰπητ165 νυ Ίἢ 11. 

φ. ΤΟΙ ἐεξεπηϊηρ ννΠ ἢ οὐγοῦθ ἴῃ ἴπο τνὰν οἱ δάαϊίοηβ, σου πιρί!οη8, 84] ΟΠΊ5ϑίοηβ, [ἢ15 ΜΘ. 
ςοηΐαίη5 ἃ ἰαύσει παῆ θοῦ οὗ τπίαπα οὐρῖπαὶ γεαάϊηρϑ [ἤδη δὴν οἴμοι τιϑεα ἴῃ οὐἵ ἰαχί. [1 ἀρρτοχί- 
Πιαΐς5 ΠΊοΙῈ οἰοβεὶν ἴο ρ..9.771 Πδη ἴο Ζ2.. 

7. ΤῊΙ5 15 4 τηοϑί ἱπίογεβίίηρ Μ. δ5 1ἰ ρίνες {πε οἱάον ἰγρε οἵ γεδάϊηρ ἴῃ {πὸ ἰαχί, ἀπ (ἢ Ἰαΐογ 
οἰΠεῖ ονεῦ εὐαϑιγαβ οὐ ἴῃ {πε τηαγρίη ΜΠ {ΠῸ τα]εοίϊεα τνογάβ ἴῃ {πε ἰεχί Ὀγαοκείεα. ζπΠε οογγεοΐου 
ἢδ5 ποῖ, ποννενεζ, ἄοῃς 5 ννοῦκ ᾿πογουρσηϊν. Μοτζεονεῦ, πῃ βοῆς σα865 πε σοιγεοίίοη ταργεβεηΐῖθ ἃ 
τείυγηῃ ἰο ἰῃς οἰάεν ἰεχί, Ζ2 15 οἰοβεὶν σοπηεοίεα ν ἢ 2ι. 

τι. ΤῊΙ5 15. ἃ σοοά Μ5. Ρυΐϊ νεῖν ἱπηρετγίεος αἰζεν ᾿χχχῖ!. Τῆς ομϊβϑίοηϑ ἀύα σαρτγοίοισν τηδάς ; 
ΒΟΠΊΕἰἸΠ165 ννογά5, βοπηειπΠ|65 Ρἤταβεβ, ϑοιηθ Π|65 ννῃοΪς ϑεπίθποος ἀηα ραγαρύαρῆβ αῇε εχοϊϑεα ἴο 
πε επέῖτς ἀπβισγιοίίοη οἵ ἴπα βεῆβε, 5111, 85 2ι 15. ἃ νϑ 8 0 ]ε ΜΆ. 1 [αἰ [1}}ν τοοογά 115 οπιίβϑίοηβ δᾶ 
οἰιδηρ 65. 

2. ΟΓ ΠΕ β οἶα55 οἵ Μ955. 2: 5. ὃν ἔαγ ἴῃς θεῖ. [πάᾶδεὰ, ἐπουρ εἰηθοάνίηρ ἴῃ τς πιαίη ἴδε 
Βεζοηά ἔγρε οἵ ἰεχί, 1 αἰϊεϑίβ πούς ππηίαιια δηα οτίρίπαὶ γεδάϊηρϑ ἴῃ 1--χχχιϊ [ἤδη 212 ΟΥ Ζ οἵ τ. ΑἾ5ο, 
αἵ {{π|65, 1 αἴοπε οἵ {πε β οἶδ85 ϑυρροιίβ νατίοιιβ. Μ55. οὗ {πε ἢγϑὲ οἱαϑ5 ἴῃ ἴῃς ἔγια γεδαίηρ. 
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5. ΤῊΒ ΑΝΟΙΕΝΤ ΝΈΚΒΘΙΟΝΘΟ. 

ΤΗῊΕ αΚΕΕΚ ΝΈΚΘΒΙΟΝΘ. 

Τῆς ατεεῖκ Ν εὐϑίοηβ μάνα ΟἡΪΥ ἴα ρατί εξ ργεβείνεά, ΟΠπαρίεγο ἱ-χχχιΐ 6 δῃὰ χίχ. 2-ΧΧῖ. 9 
ἴῃ ἃ ἀπιρ!ςαΐε ἔογπι ννεῦε ἀἰβοονεγεά ἴῃ 1τ886--7 αἱ ΑΚΠπγπι Ὀγν της Μίδβθίοη Αὐομέοϊορίηιε Ετδης ἴδε 
αἱ (ἴτο, απ ρα] ]5Π6α Ὀν Μ. Βοιιτίδηΐ ἴῃ 1892. Τῆεν αγε ἀεβίσηδίεα (ΒΕ, δηα 45 (δὶ δπα (82 ἴῃ τῆς 
οα5ε οἔ πε ἀπρ]ςαΐα Ραβϑαθθ. [ἄγρα ἰγασπηθηΐθ ἤανα Ῥθθοη ργοβεγνεα ἴῃ Θγησο]15-- νί--Χ. 14, χν. 8-. 
Χνὶ. α ; πα ν|ϊ. 4-|Χ. 4 ἴῃ ἃ ἀπρ]Ἰσαΐε ἴογπη. ἼΤΠ6βε αύα ἀεϑίρηαίς (5, ἀπά δ5 (], (52 ἴῃ {πὸ καβο 
οἵ [ῃς ἀπρ!ςαΐε ράδδαρε. ᾿Αποίμεγ ἱγαρπιθηξ 5 [ουη ἴῃ ἃ Νδίίοαι. ατεεῖς Μ5., Νο. 1809, ννεϊςἔθη 
ἴῃ ἰΔο νυ ρῃΪς ομαγαοίείβ. Εογ ατεεῖκ ααοίδίϊοῃβ ἴγοπι ᾿  ποοῖ, 5εε ᾧ τὸ (0, ε). 

716 γείαζογις ΟἹ ἐλ (α" α»α (αβ Το ἐαοΐ οἵλεγ αμαὶ το Ἐς (ἀε ΜΕ λορῤίς Ἰχογοζορ). γὰ 
(α) (" 15 πιούξ οὔ ρίηδὶ ἔπη 8. ὙΠΟΙῸΡῊ οἰοβεὶν γεϊδίεα ἔπε5ε ἔννο ἐγασπηεπίβ Ἔχ ίθίς πηατῖκς οὗ 

ἱπάερεηάεξηος. (α" Πδ5 ἴῃ βενεύβὶ ραϑϑαρεβ ἃ αἰ εγεηξς δη6 ππάοιθίεαϊν Ὀεξίογ ογάογ οἵ ἰεχί. Τῆιῖς 
ἴξ ΤΙΡΒΕΙ͂ν Ρ]ασα5 νῇϊ. 3--5 οἵ (8 (ογ΄ ταῖμεγ 1[5 βαυίνα!ςης οἵ νἱΐ. 4-- 5) ἀἴξεν νἱϊ!. 95 οἵ β, Αραίη Ιῃ νἱπ. 9 
(9 15 νεγν ἀείεςξίνε σοπηραγεα ἢ αὐ. Τῆς δαάϊξίοπα] πιαΐζεγ ἴῃ (αὐ σου] ποῖ πᾶνε θεεπ νυυϊτίεη ᾿ν 
ἃ ατξεκ, 85 ἴῃ Ἔνεῖν ἰῃϑδίδηοε {ΠῸ οΠοα σοηϑβε[πε5 ἤθη γα δε ἱπΐο Αὐαπιαῖς ἃ ρίαν οα πε παπὶς 
οἵ {Πς6 δῆρεὶ ψγῆο ἀΙβοπαῦραβ ἴῃς οῖοθ. Θ᾽ πΉΠΑγῖν ἴῃ νῖ. 7 {πῈ ογάει οἵ {ΠῸ δῆρε δ᾽ πᾶγη65 15 ἀἸ Πγεπέ, 
Δη4 (" ἰ5 πειε ἀραΐῃ ργείει δ }]6ε ἴο αθ Ε. Μογξεονεῖ, ἴῃ νῖ]]. 4; ἴχ. 9; Χ. 2, 4, αὐ Πα5 ἃ ἴΠ|ὃῦ δπά 
τΊΟΥΟ ΟΥΡΊΠ4] Γεδαϊηρ ἴπδη α ΕΒ. ΤΊΠΑΠν (αὐ ργαβεῦνεϑ βενθί8] τρῃΐϊ τεδάϊηρϑ ονεῖ ἀραϊησὶ 66 Ε. 96 
ἘΠ ΤΊ, 14. 

(ὁ) Ἀἰαδιίοηβ οἵ ("πὰ (8 ἰο Ε. Ἐ δηά (8 ἴα πού οἴοβεὶν γεϊαϊεα ἔπδη Εὶ δηπὰ (", οἵ (" ἀπά 
(β. ὙΠεν πᾶνε ἴῃς 54Π16 σοίταρίϊοη5 ονεῦ ἀραϊηδὲ ἴῃς τεδάϊηρ οὐ (" ἴῃ χ. 7, 11, 14; χίν. 8, 18; 
ΕΟ χυιρ: ἘΣ 4: εν 5; ΧΧνΙΙ. 2. 

Οη {Πε οἴμοι μαηά, Εὶ ργεβεῦνεβ σεγίδίη οὐρίηδὶ τεδάϊηρο ἰοϑὲ Όγν (5 ἀπά νίςε νεΐϑβα. 

(2) Ἐτοπιὶ ἐπα ἀβρονε ἴαςίβ. ἰΕ ἰΌ]]ονν5 ἐπαΐ (δ δπὰ Εἰ ϑργίηρ ἴγτοπὶ ἃ σοπιποη ἀποοϑίοῦ ΜΏΪΟΝ 
ΜῈ πηᾶὰν εβίσηδίε χ, δῃά ἰπαΐ {Π15 1. δπα (αὐ ρτγοςεθά υἱεἰπηαΐοῖν ἔγοπι {ΠῸ 58πιεῈ οὐἱσίηδὶ, μς ἄγϑί 
ατϑεκ ἰγαηϑίδίίοη οἵ ἴῃς δοοῖ οὔ Ξτσιοεῖ, ἰπουρ {πε ενίάεηςς ροβεμαΐεβ {πε αχίϑίεποα οὗ ἀπρ]οαΐς 
τε ἀδτηρ ἴῃ 1Π15 {γα ηϑ᾽αίίοη, 1. δἀορίϊησ οης γεπάεγίησ δια (" ΠΕ οἴμεύ. [Ι͂ἢ 5οπλε σαβ65 ζ δθορίςβα 
Βοίἢ, υνμίοἢ ννεῦα γεργοάιιςβα τεβρεοίίνε!ϊν ὃν (δ δηὰ Ἐ.. [Ιη β8οπΊε οᾶϑ65 ἔπεῦα πᾶν πᾶνε θθεη νὰγίδηίϑ 
ἴῃ 1ῃ 6 Θ6πηίο οτσίηα]. ξηςε {Π6 σαπεδίορσυ οἵ {πε ἀθονε ἀοοιιπηεηΐβ τηϊρῃς με τεργεβεηΐςα (Π5: 

Οὐρία] ατεεὶς Τταπϑίαϊίοη. ἔγοπὶ [Π6 ϑϑπηῖς 

Ε 
| | 
τ (:- 

ΤΗῊΗΕ ΤΑΤΙῚΝ ΝΈΚΘΙΟΝ, 

ὙΠῸ Τιαϊίη Ἐτασπιεηΐ, νος σοπϑιίςαΐεβ ἃ νοῦν ἱπιρεγίεςς γεριοάποϊίοη οἵ ονί. 1--18, ννὰϑ 
ἀϊδοονετεα ἴῃ 1892 ἰπ {πε Βη5ἢ Μυβειτη ὃν Ὦτ. [ἀπιε5. [|π {ΠῈ 58π|ιῈὲ γεαῦ ἰε ἰβϑιιεα τς 1η {πε 
(αγηδγίάρε 7εχίς ἀραὶ δ μαῖζος, 11, Νο. 32, “3οογγῤάα “Ἰγισεάοία, ΡΡ. τ46-50οθ. ΤΗϊς ΜΆ. 5εεπὶ5 ἴο 
Ροϊπὲ ἴο 4 Τιαἰίη ἱγαηϑίαίίοη οὐ Ἑποςῆ, πα 5πονν5 ΠΟ οἷρῃϑ οἵ Ὀεϊπρ' ἂἃῃ Ἔβχοεγρί ἔγοπὶ ἃ Ἴοϊϊεοίίοη 
οἵ Ὄχοεγρίϑ. ͵ 

Ἐὸγν 7 α7ι γιοζαΐζογις 566 ἀπά ευ ᾧ τὸ (ώ). 

ΤΗῊΗΕ ΕΤΗΙΟΡΙΟ ΝΈΚΘΙΟΝ. 

Τῆς ΕἸτΠϊορίς Νεγβίοη μὰ5 θεεη ργεβεινεα ἴῃ ἰνεπίγ-πίπα Μ55. οἵ ψῃϊοῃ πίζεεη τὲ ἴο θὲ 
ἰου πα ἴῃ Ἑπρ]απηά, εἰρῃξ ἴῃ Ετδηςε, ἔουγ ἴῃ (ἀεγπιαην, οπα ἴῃ Τἴαϊν, απ οπα ἴῃ Απιεγίσα. ΟΥ̓ {Π68ς 
Μθ5. {πογα ἀγὲ οἷν ἴῆτεε οἵ ννῃϊο ἢ τὰν Κπον]εάρε 15 ᾿παϊγεοῖ δηα 5] ρῃϊ, 2 δηὰ 5, οσ. ΟΥ̓ {μεβεὲ 
δ᾽ ἰ5 οἵ πο δοοοιηΐ 85 ἰΐ 15 δὴ εχϑοΐ ἰγαηβογρέ οἵ ὦ. 

ΤΠς αἰνίβίοη οἵ Ἐποςοῇ ἱπίο ομαρίειθ ννὰϑ τηϑα ἀρραγεπῖν ἴῃ (ῃε 5ἰχίθεηίῃ σαπίαγν. ὍΠῈ 
αἰνίϑοη ἱπίο τοϑ8ὃ οΠαρίθιβ νναὰθ πηδάς Ὀν ΠΙΠ]Πτπαπη πους ΜΆ. δυϊπογίεν, ἀηα ἢα5 θθεη ἰο]]οννεα 
ὈΥ 411 ϑιιθβεαιιεπέ βομοΐαγθ. Ὑ 15 αἰνίϑίοη 15 ἱπά θεά [ουπά ἴῃ οπς Μ5., 1.6. ἅ, Βαϊ 1 ννὰβ ππκπόνῃ 
ἴο ᾿ΠΠ]πηαπη ννἤεη Πα τηδάς ἢἰ5 ἰεχί. Μογζεονεχ, πε σπαρίειβ ἴη ὦ νῦν ἐτοα πθηΕ]ν ἴπ Ἰεπσίῃ ἔτοπιὶ 
ἴποβε ἴῃ Π1Π]Ππηαπη᾿ 5 ἰεχί. 
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δό. ΤῊΕ ΒΙΕΕΕΒΕΝΤ ΕἸΈΜΕΝΤΘ ΙΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΟΗ. 

ΤΠῈ Βοοκ οἵ Ἐποοῦ ννὰβ ἱπίθεηαθα ὃν [15 ἤπαὶ εὐϊΐοι ἔο σοηϑβίϑὲέ οὔ ἥνε ϑεοίίοης, κα τπῸ 
ῬΡοπίαϊευςῃ, [ῃ6 Ῥϑαὶπηβ, Ῥγονοῦθβ, ϑίγαοῃ, δηὰ τηδην οἵἴπει [εν ψόοῦκθ. ὙΠδθε οοπϑίϑὶ οἵ 
ἰ-χχχνὶ, Χχ νη ςῖὶχχί, ΙΧΧΠΙΧΧΧΙΙ, ΙΧΧΧΙΙ-χο, Χο -ον. Βεμίηα [Πϊ5 ἀρραιεπεν αὐ ῆοίαὶ! αἰνίϑίοη 
165 ἃ γε] αἰ εγθηοθ ἃ5 ἴο δι Πούβῃ!ρ, ϑυϑίεπη οἵ {ποιρηΐ, ἀπά ἀαίθ. ΨνΠεη 1 εαϊίεα τὴν ἢγϑὶ 
εὐϊτίοη οἵ Εποοἢ ἰη 1893 ἴῈ ννὰθ ΠΘο βϑαγΥ [οΥ ΠΊ16 ἴο σῸ δ σγϑαΐ ᾿Ἰεηρὲῃ ἱπίο ἐῃς αἰ ογεπείδα τηαγκίηρ 
1Π656 αἰν᾽βίοηβ; βίησθ της ᾳοςερίςεα οτος 5πὶ οἵὁἩ ἴῃς αν γεραγαβά ἰ--χχχνὶ, [χχη--οἰν ἃ5 ἰογπηίησ της 
στουπάννουϊ, δηα ρτγοσεθάϊηρ ἴγοπ οπε δηα {πΠ6 βϑᾶπὶ6 διιΐῃποσ. ὅϑίηςε {παΐ ἀδίε {ῃϊ5 ἱπῃηροββίθ]ε 
ὨγΥΡοίπεβϑίβ μὰ5 νϑῃ 566 ἴγοπι {Π6 Πε] ἃ οἵ οὐ! οἴϑγη. Μνγ αϑὶκ πούς ἰ5, [πογείογε, πο Ιοῆρογ οἵα ροϊθγηΐοαὶ 
πδΐμγα, θὰ. 5 ἼΡΙν ἴο ἀείεγπηϊπα 50 δι ἃ5 ροϑϑίθ]α {πΠῸ εχίςηϊξ, ομαγδοίεγ, ἀπά ἀδίε οἵ {πε ναγίοιι5 
ἱπάεροπαάθηΐ νυγ!ηρ5 ἐπ ΡΟαΙ ἃ π΄ [15 νοῦ. ὙὍηε ναγίουϑ βεοίίοηβ νν1}} ποὸνν θ6 ἄδαϊξ ψτἢ ἰπ ἴῃς 
οτάεγ οἵ {Πε6ῚΓ οσσυγίεηςα. 

1 γαρτμοηίς οὕ ἐς δοοῖ οΥ Μοαΐ. Βαυΐ Ῥείογε ννε δηΐεγ οῇ {πε οὐ] οῖϑηλ οἵ ἔπε νδτίοιιβ δἰ επηθηΐς 
ἴῃ {πε θοοΚ, ννε 5ῃοιυ]α οὔϑβείνε ἢγβί οἵ 411 {παΐ 1 σοπίαϊῃβ [Γαστηεηΐβ οἵ δῇ θαυ! εσ ννογ--- Ἔπί|6α 
1ῃς Βοοκ οἵ Νοδαῆ. Οἱ {πε εχίβϑίεπος οἵ {π|5. θΟΟΚ ψγεὲ Κπονν ἱπάερεπάεηςν ἔγοπὶ τπ6 Βοοῖς οἵ 
ΤᾺΡΠ1665 χ. 12, Χχὶ. 1ο, δηά ἰαΐει βδουῦοθβ. Βαΐ ἄνϑη 1 ννεὲ δα ροϑϑεββϑεά πο ἱπάερεπάεηϊ γεΐεγεηοα 
ἴο 510 ἢ ἃ ὈΟΟΪ,, νγα σου πᾶνε Πα πὸ ἀοιϊο 45 ἴο [15 εχίϑίεηςε ; ἴογ ἔπε Ἴοπίεηΐϑ οἵ ομαρίεϑ ἰχ, 
Ιχν-Ἰχῖχ. 25 Ρζονε σοπο]βίνεϊν {πδξ παν δια ἤΓοπΊ 115 βοῦγοα ἢ αἶ50 ονί--ονὶϊ. ΕὨγμεγπΊοτσε, νἱ-- χη] 
αγα ἀογίνεα ἔγοπι {Π6 5απ|εὲ νοῦ. ὍὙΠαβα Ἰδίίει ομαρίετβ πενοῦ γείογ το Εποςῇ, θὰ το Νοδῃ. Μοτε- 
ονεῦ, Παγα {πῸ δυΐμοσ οἵ {π|1|665 ἴῃ νὶϊ. 20--2 5 ἀθβοῦθεβ {ΠῸ ἰαννβ ἰαϊ4 ἄονῃ Ὀν Νοδῇ ἴοσ ἢϊ5 
σΠΠ]Π ἄγε, απ ΝΟΔΠ 5 δοσοιηΐβ οἵ {Π6 εν1]5 [ἢδὲ Ππαά Ὀγοιρῃέ (ῃς ΕἸοοά τροη {Πα εαγίῃ, πε Ῥούγονν5 
ποΐ ΟἠἱΪν {πὸ [ἅ4645, θαΐ δ {{π|65 {πΠ6 νεγν ρῃγαβεοίοσυ οἵ ἴπεϑε οῃπαρίεγβ. ΕἸΠΑΙν, να την οὔϑεῖνε 
1ῃδΐ σπαρίειβ Ιχχχν τ] ΧΧΙΧ. 1 ΡΓΘΘΌΡΡοΘε ἃ πιίηπίε δοαιαϊπίδηοε ν] ἢ οπαρίεγ χ. ἰἸΐἷν. γ--ἰν. 2 
ΡΓΟΡΑΡΙν Ῥεϊοηρ ἴο {πε βαπὶε βοιῦοθ. 7.16 “Μοαελῖς ἡγαρηηο,ιίς ῥγεσογωυφαί 172: {δ15 ὅσος αγό ἐλμς: 
ν1--ΧΊ, Πἰν--ἰν. 2, 'χ, ᾿Ιχν-᾿χίχ. 25, ον --ον]ϊ. 

ΤΠΕ656 [δοΐβ τῆγονν βοπΊα Πἰρῃξ οἡ {πε βίγαηρε νὶοἰϑϑίμεβ. ἴο πο ἢ ἐνεη τς ἰγδαϊοπαὶ Ἰεσοηά 5 
ψνεγα βθ]εοῖ. Τῆι ἴ{ ννου]ὰ ἀρρεδαῦ {παΐ {πΠῈὸ Νοδῇ βαρα 15 οἱάεσ {πᾶπ [ῃ6 Εποςῇ, απ {παΐ {με 
Ιαϊίογ ννὰθ θα 1ΠῈ αρ οἡ πε ἀέθτ5 οἵ ἔς ἐογτηοσ. 

ΗἩδνίηρσ πον ἀϊϑροβεά οὗ {πε βαυ θοῦ τηδίαγίαὶβ αἰ1Π|Ζε Ὀν τπῸ συυϊτεῖβ οὗ {πε αἰεγεπε ϑεςιίοης 
οἵ Ἐποςῇ, νγε 5141} πονν ργοοεεά ἰο ἄδξαὶ νυν {πε ἔνε ϑεοίίοπβ οὔ Βοοῖβ ἰπ {πε ογάεγ οἵ {πεῖγ 
ΟΟΟυΓΎΕηςΕ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ]. ἰ-χχχνὶ. δε ανε δἰγεδάν βεϑῆ {παΐ νὶ--χὶ Ῥεϊοησεα οὐρίηδ!ν ἰο τπ6 Βοοκ οἵ 
Νοδῇ ; χίϊ--χνὶ, οῇ {πες οἴμεῦ Παῃᾷ, δα ἃ νίϑίοῃ οἵ νίβϑίοῃμβ οἵ Εποςῇ ἴῃ ν ῃΙο ἢ ἢς ἱπίεγοθάθϑ οα θθ μα] 
οἵ ΑΖ42Ζ6Ὲ] δηᾶ {πε Νναίομειβυ ὍὉῇεβε ν᾽ϑίοῃβ α΄ξ ριεβθεῖνεά ἴῃ ἃ {Γαριηεηΐαγυ ἰουπη, απ ποΐ ἴῃ 
1ῃ 611 ΟτρΊπα] ογάει---ἃ ἔαςξ νυ ςἢ 15 τηοϑὲ ργόραθὶν πα ἴο {πε εαϊΐογ οἵ {πε ψΠο]8 ᾿νοσκ, ϑίποε {ΠῈ 
ΒΔ ΤῚ6 αἰδ]οοδίίοη οἵ ἴῃς ἰεχέ τεσ ἴῃ ᾿ΧΧν -ΙΧΧΧ δηάᾶ χοῖ--χο. Τα οτρΊηδὶ ογάεῦ οὗ χιϊ-- Ἀν] ννᾶ5, 
50 [4Γ 85 ἴπε ργεβεηΐ {γασπηδηΐαγυ ἰεχέ ρΌΘβ: χῖν. 1. .-. ΧΙ]. 1--ώ, ΧΙΠ. 4, Χὶϊ. 4, ΧΙ, 4-0, χίν. 2-- 
Χνΐ. 2, ΧΙ. 4-6 ||] χνὶ. 2-4. ΧΙΪ. 1--Ξ2 15 δ βαϊζοσίαὶ ᾿πἰγοάποξίοη. 

ΤΠ15 ρογίίοη οἵ οὐἵ ἰαχὲ θεσαῃ οὈνίοιιϑὶν νυ] ἢ ἐπα ννογάϑ: χίν. ᾿ “ΤΠα Ῥοοκ οἵ τῃε6 νψνοτγάβ οἵ 
τσ ςεουϑη 655, αηα οἵ τῃς τεργί πιαπά οἵ {πε εἴεγηαὶ Δ αίοπειβ.. ὙΠεη σαπης ἃ τεαταϑὲ οἡ πε ρατί 
οἵ ΑΑΖ42Ζ6] ἐπαΐ Εποςῇ 5Ποι]ὰ ἱπίεγοθάς ἔογ πῖπη. ΤΗΪβ γεαιοϑὲ ννὰ5 δοσεαβα ἔο οη {πε ρατί οἵ Ἐποςῇ, 
νῆΟ ἴη ἃ νἰϑίοη τεοείνεα (οὐ 5 ̓πάσεπηεηξ οα 4.Ζ842Ζ6]. Βυξ Βοῖῃ {πε τεατδϑὶ ἀπ {πε νίβίοῃ δ.6 
Ιοϑί. [}π χη. 1--2, μοννενεῖ, πε ἀηϑνγεῦ ἴο 4.Ζ426]᾽5 γεαιιεϑέ 15 σίνε ἴῃ {Ππ6 αἰνίπε ἀοοπὶ Δπποιηςοθα 
Ὀν Εποοῃ. Νοεχί Ἑποςῇ 15 Ρεβδουρῃέ ᾿ν {πε Δ αΐοπεις ἴο ἱπίεγοεάςδ ἕο {Ππεπὶ, χα]. 3, Χχιϊ. 3, ΧΠΠ]. 4:-. 
ἹΠαγειροη ἘπΟΟἢ Πᾶ5 ἃ νίβίοη τεραγαϊηρ {Ππαπη, Χί. 8, νος πα τεσουηΐβ ἴο {Π6π|, ΧΙ. 9-0, 
ΧΙν. 2-χνί. 2. ΕἾΠΑΙΠν {πε βεςίίοη οἱοβαβ ἢ [Π6 πηεσθασε οἵ ἀοοπΊ, ννῃοἢ ΕποΟἢ 15 Ὀάἄξη ἴο ἴα κα 
ἴο 1ῃε Ναίοπεγϑ, χνί. 2-4. ΟΥ̓ χνὶ. 2-.4 ἴῃεγε 15. ἃ ἀουθίεῖ, χίϊ. 4-., νυνὶ ἢ 15. πιοσα- οὐσίηδὶ τῃδη 
χνὶ. 2-4. 

ΧΥΠ--Χὶχ βἴδηα Όγ {ΠαπΊβεϊνεβ, Ἔχ  ΙΕπρ’, 45 {πεν ἄο, βίγοηρ ἔγαςεβ οἵ αταοῖκ ἱπἤπιεηοαϑβ [πη {Πεἰγ 
ἀεβογριίοη οἵ ἔπε ὑπάεγννογ! ἃ, δηὰ γεῖ βῃονίηρ ἃ οἰοβε δῇϊηιϊίν ἴο χχ--χχχνὶ, βίποα Χνῆ. ὅπ 15 
ἃ ἀουθ]είῖ οὗ χχίν. 1--2, χν], τι οὗ χχὶί. 7-1ο, χν!!. 12--τό οἵ χχὶ. 1- ; χίχ. 2, τηογϑοναῦ, γεῆβοῖβ τπῸ 
Β8116 νῖενν 845 Χ. 14. 

ΧΧ-ΧΧΧνὶ ΠΟΠῚ6 ΔΡΡΑΓΘΠΕΪΥ ἴγοπι οἠς δηα ἔπ βϑαπηα δυΐποῦ : 1Π6 Γαποϊση5 ἀϑογι θεά ἴο τῆς ἀύοἢ- 
ΔΏΡΕΪ5 ἴῃ ΧΧ 86 ἴο εύαθ]ν Βογηα οι ἰπ Χχὶ--χχχνὶ. Βιΐ ϑἰποε οὔἱν ίουγ οἵ {πε βενθὴ δίσμδηρεὶς 
ΠΠΘηΪ ΟΠ ἴῃ ΧΧ δὰ ἄδαϊς ψ ἢ ἰπ χχί- χχχνὶ, 1 15. Ροβϑίθ]α 1Πΐ ἃ σοηϑί γα] ραϑϑαρα νγὰϑ 
Εατὶν Ἰοϑί. 

1 Ἔνεη {Π656 σΠαρίειβ ἅτε σοπιροϑίϊε ; [ογ {πεν γα ἃ οοηῇαιϊοη οὗ ἴννο ἀἰἸδβιϊποὶ ογο]65 οἵ πυγτἢ5 τα]αιίηρ τεβρεοιῖνεῖν 
ἴο ϑεπη)αζα δηὰ ΑζΖᾶζεὶ (5εε πιῪ βεσοηά εἀϊτίοη, ρρ. 13-14 ποί685), ἀπὰ τῃϊ5 σοηῆδίϊοη νγὰ5. δηϊεσίου ἴο πε ἀδίε οἵ 1Π6 
Ὀγαδπῃ Ν᾽ Ί5᾽Οη5, νν ΠἸΙσἢ ΡΥ σΊΡΡοΟβα ἴΠ6 δχἰϑίθπος οὗ {Π656 σπαρίευϑ ἴῃ {ΠΕὶ. ργαβθηΐ ΤΌΥηῚ, ΟΥΓ δῖ 8ἃ}} ενβηΐβ οἵ σῃαδρίεσ χ. 

τ68ὃ 



ΙΝΤ ΚΟΌΌΟΓΤΙΟΝ 

ἴ-ν ΠΟΥ 68}} (ογ΄ ἐγεαϊπηεηῖ. ὩΠῃ6βε σπαρίειβ ἀγα σοπηοοίθα ἴῃ ρῃγαβεοίοσυ ἐν] ὄνεῦν βθοΐϊΐϊοπ 
οὔ πε ΡοοΚ βᾶνε 'Χχι--ἸΧΧχῆ. (ὅ56ς πὴγν εὐἀϊτίοη, Ρ. 2 54.) ΤΉ ἴΠς ρῆγαβε " πε ἴοοῖκ ἃρ Πΐ5 ραγδθ]ς᾽,Ϊ. 2, 
ϑιρρεβίβ ἃ σοηπεχίοη ἢ ΧΧΧνΊ-ἸΧΧΙ, θα {Π|5 την θὲ ἃ πιεγε σοϊποίάεηςςο, βίποα {πὸ νυγϊξευ ἴ5. Πδσς 
ςοηβοί 5] ν ̓πῆπεηοεα ὈγῪ Ναπι. ΧΧΙΠ--χχίν, νεγα {Π6 Ρἤγαβε γεοιιγβ βονοαὶ] εἰπ|ε8. ὙΠ 656 ομαρίοτϑ, 
πλογεονού, ἀρρεαῦ ἴο θε οἵ σοτηροβίίε ογρίη. [1-τν βθετὴ ἴο θὲ ἃ υπηϊΐν. Βαΐ 1 866 πὸ ϑβαϊἰϑίδοίουυ 
βο] υὐίοη οἵ {πε ργοίετη. 

Τὸ 5ι1πὶ 1ρ. ἰ-χχχνὶ τῇδ ὈῈ δηλ νβεα ἱπίο {Πε [Ο]]ονίηρ ἱπάερεπάεηϊ εἰοπηεηΐϑ, ἱ-ν, ν--χὶ, 
ΧΙΙ--χνὶ, ΧνΠ-χῖχ, ΧΧ-χχχνὶ. νπεη πε ΒΟΟΚ οἵ {00 1|665 ννὰ5 νυυιςςεη ννε 5411 5σεεὲ {παΐϊ νὶ--χχχνὶ 
Πα αἰγεαάν Ὀεεη ριξ ἱοσείπευ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 11, χΧΧνΙ-ἸΧχί. Α5 ἃ]] οὐἹῖϊοβ αἀῖε ποὺ ἀριεεα {πδξ [πΠῈ Ῥαγαῦθ]ες αἵὰ αϊβείηςς ἴῃ 
ΟΥΡΊΩ ἔγογη {πε τεϑὲ οἵ ἴῃς Βοοῖκ, [ νν}}} β᾽ πρὶν τγείεγ {πΠ6 γεαάεγ ἤείε ἴο τὴν εὐἀϊτίοη, ΡΡ. 65 54., ἴοῦ 
50ΠΊΕ οὗ {πε στοιπαϑ ἴογ [Πϊ5 σοπο]ιβίοη. 

ΧΧΧνΙ-Ἰχχὶ πανε θεεη Ππαηάεα ἄονῃ ἴῃ ἃ ἱταρτηδηΐαιν σοπαϊίομ, ἀηὰ την οἵ {π᾿ ΡΓΟΡ]ΕΠῚ5 
{πᾶν βυσραβί σδῃ οἠἱν θὲ επίατςνεϊ ν βοϊνεα οὐ τηεγεὶν ϑίαίςα. 

ΧΧΧνΙ-ΪΧΧΙ σοηϑίϑί 1η {Π6Ὸ τηδίη οἵ ἴῆγεε Ῥδύα]εβ, Χχχν -- χ]ῖν, κὶν--ἰνιῖ, [ν111-ἰ[χῖχ. ὙΠ 656 ἃζα 
᾿ηἰγοάπισε Ὁν χχχνῆ δηα σοποϊπἀεα Ὀν ᾿ΙΧΧ, νος ἢ ἀεβοσῖρε Εποομ 5 ἤπαδὶ ἰγαηϑίαἰϊίοη ἴῃ [εΓΠῚ5 
οἵ {Ππδΐ οἵ ΕἸ] 4. Ιχχῖ, νης σοηΐαϊπθ. ἴννο ν᾽ βίοῃβ γεςεϊνεα ἴῃ 5 [1Ἐεἰπια, θεϊοηρθ ἕο πε οἵ 
{πε ἴἢγεε Ῥδίδθ!]εβ. ὅψε Πᾶνε αἰγεδάν βεεη {Πδΐ |ν. γ--ἶν. 2, 'χ, [χν-ἱχίχ. 25, αὔε ἱπιεγροϊαίεα ἔτοπη 
1ῃς αποϊθηΐς Βοοκ οἵ Νοβδῇ. 

Βεμιπὰ τΠ6 Ῥαγα]ε5 ἴπεγα ἀρρεδὺ ἴο 116 ἔννο ϑδουῦοθβ, ἃς Βεεῦ βιισσεϑίεα ΓΠπουρῇ πε ἀϊ4 ποΐ ννοσκ 
ουξ ἢῖ5 ϑβιισρεβίίοη. πε οπὲ ννὰβ ἴπΠ6 “ϑοη οἵ Μαπη᾿ βουζςε, ἰπ ψ μοι {ΠπῸ δηρε]ῖς ἱπίεγργείεσ νγὰ5 
“ῃε6 δῆραὶ] ννῆο ψεηΐ νΠ ἘΠ΄ πλε᾿ : 1. 6. Χ]. 2-Ξ, ΧΙν -- ΧΊν 1. 7, 111. 2-4, 1Χ]. 42--4, ὔ1Χ|1. 2-ἸΧῊ}, Ἱχῖχ. φό--ο, 
ΙΧχ- Ἰχχὶ, δηά {πε οἵπεγ " {πε ΕἸεςὶ Οης᾿ 5ουτζος, ᾿ῃ ΜψΏΙοΘἢ [Ππ δηροὶῖς ἱπίογργείου ννὰ5 “ἴῃς δηρεὶ οἵ 
Ρεδοε᾽: 1.6. χχχνη!-ΧΧχίχ, ΧΙ]. 1-ὦ, 8-1ο, Χ]]. 1-2, 9, ΧΙν, ΧΙν 1]. 8--το, 1-|1Π|. 1--ὦ, 5-9, {Π|--|ῖν. 6, 
ἵν. 3-.-ἰν]], [Χ]. 1--2, 5-.-.13, 1Χ|1. 1. 566 τὴν δαϊζίοη, ΡΡ. 64--5. 

ΘΕΟΤΙΟΝ Π1. ΙΧΧΙΙΧΧΧΙΙ. ΟΠαρίογ ΙΧΧΙ ᾿πγοάμπιοαβ ἃ βοϊεηξιῆς ἐγααΐίϑα. [ἢ 115 ἐγεδίϊβα ἴΠς 
νυγαΓ δἰϊεπιρίβ ἴο Ὀτίησ {Π6 τηδὴν υἱζεγαηοαβ τη {πε ΟἿ. τεραγάϊηρ ρἤγϑίσαὶ Ρῃεποίηεπα ἰηΐο οπα 
βγϑίΐεη. 7Πε 5ο]ε αἷπὶ οἵ ἢῖ5 θοοῖκ 5 ἴο οίνε {πε ἰαννβ οἵ {πε πεανεηὶν Ὀοαΐθ5, απα {Π15 οδ]εςΐ 
Π6 Ρυγβιιεβ ππάανίδε ον ἴο ᾿ΧΧΙΧ. 1, ν Πεγα [Ὲ 15 βαι α [ῃηδὲ 15 ἰγεαΐίϑε 15. πῃ 5ῃηθ 4. ΤΠγΟῸΡῊ 41] {πε 568 
σΠαρίειβ ἴἤεγε 15 ποῖ ἃ ϑίπρὶε εἰ ῃὶςὶ γείεγεησθ. Τῆς δυΐμοτ᾽β ᾿ηΐεγεϑέ 15 βοιθηίῆς, απ, {κα {πε 
δυῖμοῦ οἵ [{{}01|665 ἴῃ νὶ. 242-06, ἢῈ προ] 5 [ΠῈ δοσυγζαον οἵ {πε βιιη δηα ϑίδυβ 85 αἰνι ἄθῖβ οἵ Ἐ{π1|6, 
Ιχχῖν. 12. Δπα {Π15 ογάεγ 15 ἰΠῆςξχιθ]ε ἀπα νν1}} ποῖ σἤδηρσαε {{Π] {πε πανν ογεαίίοη, ἰχχίῖ. τ. Βαΐ 1η 
Ιχχχ. 2- ὃ {πε ᾿πίεγοϑβέ 15 οἰ ἢ αὶ] ἀπ ποιϊῃϊηρ εἶβε, απ ἘΠοιρ 1ἴ γεσορηΐζεϑ δὴ ογάεγ οἵ ἡδίιτθ, [ἢ15 οὐ δυ 
5. ΠΊΟΙῈ σοηϑρίοιοι5 ἴπ 115 Ὀγθαοῇ ἰπδη 1η 115 ορβεναηποθ. Ιχχχ. 2-ὃ ρρεδῖβ ἴπεη ἴο Ὀ6 δὴ 846]1- 
τίοη. Νοῦυ, ἀραίῃ, οσδῃ ᾿χχχὶ Ρεϊοηρσ ἴο ᾿χχι- Ἰχχχῆ. ΔΝ Παγοαβ Πς Ὀ]αϑϑίηρ οὔ ΙΧ ΧΙ ΙΧ χῖχ, ΧΧΧΙΙ 15 
[ογ {πε πλᾶῃ ννῆο Κποννβ {ΠῸ τρσῃΐ γεοκοηίηρ οἵ ἴῃς γεαγϑ, ἴπε θ]εϑϑίηρ οἵ ΙΧΧΧί. 4 15 ἴοσ {πε τηδῃ “ννῆῸ 
4165 ἴῃ τὶρῃςςοιιθηαϑθ, Ιχχχὶ ἰ5 οἵ πε παίυγε οἵ ἃ πηοϑαῖς Πα τηδὺ οοπηε ἔγοπὶ πε Παηά οἵ {Πε εαὐϊΐοτ 
οἵ [πε σοπηρ]εῖε Ἰποςῃ. ΕἾΠΑ] ν ̓ Χχχῖ ϑιοοα οτρίπα!ν Ὀείογε ἰχχίχ. 6. “ϑυςῇ 5 ἴδε... . βκείςῃ 
οὗ Ἔνεὺν Πππηϊπαγν ννῃο {Πτ|6]... 5ῃονεα ππΐο πηε΄.. Αἴζεγ {πες ἰοηρ αἰβαιίϑιτίοη οα {πε βίδγϑ 
ἴῃ ᾿ΙχχχΙῖ, {πῈ ἢτϑε ννογάβ ἴῃ Ιχχῖχ. 1 σοπηα ἴῃ πηοϑὲ ἀρργοργίαξεϊν : “1 πᾶνο βϑῆονη ἴπθς Ἐνεγντῃίησ, 
αιαἱ 116 ἰατυ οΥ αὐ ἐλε σέαγς ο7 1ψ6 ἀεαυεοηι ἐς εογηῤίοίσα. ΤΕ ἸΧΧΧΙΙ αἸ4 ποῖ ρίθοςάς, {Π656 ννογὰ 5 σου]ά 
ποΐ μὲ )51Ππεα. Εὸν [ἰκο ἀἰϑ] οσδίϊοηβ οἵ, ΧΙϊ--ΧνῚ, ΧΟΙ-- ΧΟΙΠ]. 

ΤΠι5 {πῸ οτἱσίπαὶ οὐγάοι οὗἩ [ῃ15 ϑοοίίοη ννᾶ5: Χχι-Ἰχ νη, ΙΧΧ ΧΗ, ΙΧ χῖν. ΕῸΓ ἃ {{]] αἰβοιβϑίοη 
οἵ {π|5 ϑεοζίοη «πὰ 115 ἱπάδερεπάξηςε οἵ ἱ χχννὶ δπα {πε κπον]εάσε 1 ἰΠρΡ]165. οἵ ἴῃς ( ]επάδ{, 
560 τὴν οαϊίοη, ΡΡ. 147-.5ο. 

ΘΕΟΤΙΟΝ ΓΝ. Ἰχχχε νος. ΤΠΪΒ ἴ5. με πηοϑὲ οοπιρίεῖς πα 5ε]ςοοηϑιβίθηξς οὔ 41} τῆς ϑεοί!οηβ, 
ἈΠ Πα5 5ιῆἤειοα Ιεαϑὲ ΠΌπῚ πα παπα οὗ 1ῃε ἱπίεγροϊδαῖοι. Εοι ραβϑϑᾶσεβ {παΐ πᾶνε βυβεγεά ἴῃ 1ΠῈ 
σΟ86. ΟὗὨ ἱγα ΘΠ] 5ϑοη 566 Χο, 10, ΜὨΪοῃ 1 Πᾶνε τεϑίοιεα Ὀείοτε χα. 14: αἷϑδο ἰχχχίχ. 48. Ι͂ὶὴ χςο, 
τ. 152-15 ἃ1Ι6 ἃ ἀουὈ]εΐ οὗ νὐ. τ6--τὃ. 

ἸΧχΧ ας ἴ5. οἵ αἰδειεης δυςῃουβῃ!ρ ἰο νὶ-χχχνί. (1) Τπε ἀεβοοηΐ οἵ τῇς Δαίομειβ ἴῃ 
ἰχχχνῖ. 1-.2 ἀϊῆοι5 ΠΌπι {παΐ ἴῃ νί. (2) ΤΠε τἤτοης οἵ πα σοπηεηΐ 15. ἴπη Ραἰαθϑέίης ἴῃ χο. 2ο-ό, Ρυΐ ἴῃ 
τῇς ΝΙΝ. ἴῃ τμε πιϊά5ὲ οἵ πες ϑενεη Μοιμπίαδίηϑ ἰπ χν !. 8, Χχν. 2. (9) Τῇε 5ςεηε οἵ ἴῃς Κιίηράοχῃ ἴῃ 
ΙΧχχῆ!χο ἴα {πε Ναν [εγυβαίεπῃ πεῖ πρ ΌγῪ οὐ Ηἰπιβεϊ: ἴῃ ἰ-χχχνὶ ἰξ 15. ογυβαίοπη ἀπ {πα 
οΑΥΈ φιλεἠαγισ οὶ τορι ρυτῆςεά, κ. 18, 2ο. (4) ᾿Ιχχχί-χο αὐτο ΟὨΪΥ νίϑίοηβ. ἀϑϑίσῃηθα ἕο ΕΠΟΟΠ᾿ 5 
ΔΙ] 16 ἀπά πηννεαἀεα [Π{ὸ: νἱ--χχχνὶ αἴα δοοουηΐϑ οὗ δία] θοα ἐν γα ηϑἰαίίοηβ ἀπα ἀγα δϑϑίσ θα ἴο ὮΪ5 
Ἰαΐεν Ππ|6. 1 [Πςθεὲ ἔννο ϑεοίίοπϑς ννεῖα γοπὶ οὔς ἂπὰ {πε 58π|ὲ δὐίποι, ἀηα παΐ δῃ αϑβοαῖϊο, Ἔχ δοῦν 
τῃ6 σοηνεῖθα ψου]α πανε θεεη {πε οᾶθε. Εὐοι οἴπαι σγοιηάδ 5ες ον οαϊ το, ΡΡ. 179 56: 

τόρ 



ΒΘΟΙ: ΘΕ  ΝΟΘΞΗ 

Γ[ἀεπεῖῖν οἵ ἀυς Πού ΠΡ ἀρΡθαΐβ, ἱπεγοίογθ, ἴο 6 ἱπΊροσδι 6 ἢ θὰ τῃς 5 Πα 165. ἴῃ ΡΒ αϑεοϊορν 
061 Ιἄδα (566 οὗ. ε71.) ρύονε 1παΐ οπε οὗ {πε δυΐποιβ Ππααᾶ {π6Ὸ ννουῦϊκ οἵ {πε οἴπει θείοτε πη. Οὗ τῇς 
{νὸ ϑεοίίοῃϑ ποῖα 15 ΠΟ ΓΟΟΠῚ ἰοσ ἀουθέ {παξ ᾿ΙΧΧΧΊΙΙΠ--Χο 15 {Πα ἰαΐει. 

ΘΈΟΤΙΟΝ Ν. χοῖ-εἰν. ΟὐἔἜο͵εὰαὶ δ γμοίμζε. ΤῊϊ5. ϑϑοϊίΐοη. 15. ἴῃ ἴΠ6 πηαΐη σοπιρίεῖε δηα 561{- 
ςοηδίδίεηξς. [{ 45, ποννονεῖ, βιῆεγεα δ ἴΠς Παπα5 οἵ {πε εὐϊῖογ οἵ {πῸ οπίίγα ννουκ ἴῃ ἴῃς νὰν οἵ 
αἴτεοῖ ᾿ἱπξευροϊαίίοη δηα οἵ βενεῦα αἰ] β]οσδίϊοηβ οὗ {πΠῈ ἰαχί. δε πᾶνε αἰγεδαν δεβξῆ 5 παηάϊννουκ ἴῃ 
ἢς οαβς οὗ ΧΙΓ--χνὶ ἀπα ΙΧχν ΙΧ ΧΧῖ. ΤὍΤΠε ἀἰ!β!οσδίϊοηβ οἵ {Πς ἰεχὲ δι 6 ἃ γεπηδίκαθ]α ἔδαΐανα ἴῃ ἘΠ 15 
Θροίίοη, ἀπά 1 σαηποίῖ 566 δὴν δάδβαμπαΐα εχρ]απαίίοη. 78ῃα οδαϊΐοῦ ἱποοροιαῖθα δὴ βαι] ον νου κ---ῃς 
ΑΡροσαῖνρϑβε οὗ Νν»εεῖϊκβ---᾽ἰηΐο 15 ἰεχί, Χο. 1-ἴο, ΧοΙ. 132-17, ἴΠε6 ἰού πηει ρατξ ἀβα!ηρ ἢ {πὰ ἢγϑί 
δανθῃ ψνεε κα οὗ {πῸ νου] 5 Πίβδίουν δηὰ ἴῃς Ἰαΐζει νὰ {πὰ ἰαϑδὶ τῆτες. Τακεη ἰορεῖμει {ἢ 65ε 
(οὐτῇ δῇ ἱπάερεημάεης μοΪῈ. Βεΐ [Π15 15 ποῖ 411. δίποε {Π15 ϑεοίίοῃ 15 οὗ αἰεγεπε δα Πού ϑῃρ ἴο 
τῆς οἴμεῦ ϑοοίίοηβ οἵ {πῃ ῬοΟΚ [ἴἰ 15 οὈνίοιι5 παξ 1 Ῥαρσαῃ οὐ ρΊηΑ]ν νυ χοΙϊ. 1, “νυ τεη Ὀν 
Ἐποςἢ τπς 5ουθε, δζο. Οἡ ΧΟΙΪ (ΟἸ]ονν5 Χο. 1--1ο, 18--10 85 ἃ παίιγαὶ 5066], ννεγα ἔΠΟΟ ΘΠΊΠΊΟΠ5 

ΠΪς οὨΠΠ ἄγε ἴο τεοεῖνε 5. ραγίίησ ννογάβ. ὙΠΘῚ σοπλεβ ἔπε Αροσαΐῖνγρβε οἵ Νεεκϑ: χοῖ!. 1--10, 
ΧΟΙ. 12-17. ΤἼι ἐπε οὐἹσίηδὶ ογάειν οἱ πε ῬΟΟΚ 15 Χοῖΐ, χοὶ. 1--10, 18--10, ΧΟΙΠ, 1--1Ο, ΧΟΙ. 12--17, Χοῖν. 

Αι οἰαΐΐοτι ἐο νῖ--ΧΧΧνι. ΑἹ ἢῖβδὲ δίρῃξς ἴῃς ενίάξησε ἔοι. {π6ὸ6 πηϊῖν οὗ διυςπούβῃϊρ οἵ {πεθε ἔννο 
ΘεοΓΙΟη5 15. νεῖν βσίεαῖ. ὙΠαν Πᾶνα πηδὴν Ρἤ 565 1Π σοπηποη. [ἴῃ εϑοῇ {πεῖῈ δἵα γείειεησαβ ἴο 
1Πς ἰανν, [ῃς εδἰίηρ οἵ Ὀ]οοά, απαᾶ ἴο {πΠ6 τερυ]αγίν οἵ παΐπγα ὙΠεῖα 15 ηο Πίηΐ οὗ ἃ Μεββίδῃ ἴῃ εἰΐπεσ. 
ὙΠεῖς αἵα οἵ μοῦ γεβεγ αηοαβ Βαϊ ἴπαν δια βεαπηίηρ δηα ποῖ τα]. Οἡ [εξ οἴποῦ Παηά, ἴῃ νί-χχχνί 
1πεῈ Μοςβίδηϊς Κίησάοπ 15 εἴεγηδὶ, ἴῃ χοὶ-οἰν 10 15 [επιρούαιν, {{ {πῈὸ Αροόσαίγνρβε οἵ δ εεκϑδ 15 ἴδακεη 
ἴο θὲ α οοπϑοιίτπεηΐ ραᾶτγί οἵ χοϊ-οῖν. [Ι͂η {πε [ουπηεῦ τπΠ6 ἤμπα] 1παρεπιοηΐ 15 ἢς]α Ρείογε ἴῃς Ἂϑίβ] 158}- 
πιοηΐ οἵ {πε Κίηρσάοχη, Χ. 12, Χν!. 1, ἴῃ {πε Ἰαἰίει δἱ {ΠῈ οἱοϑε οἵ ἴπε6 ἰεπιρούαγυν Κίηράοπι (ΧΟΙ1]. 1-1Ο, 
Χοΐ. 1-10)ὴ. Δ εύεαβ {πε ταϑυγγεοίίοη ἰῃ νί--ΧΧΧνῚ 15. ἃ ταϑιιβοϊζδίοῃ ἴο ἃ [επηρογαῦν Ὀἰεββαάπαβ5, 
Χ. 17, ΧΧν. 5, ἴῃ 1ῃς Ἰατίεσ 1 15 ποῖ ἴο {πε ἰεπηρούαῖν Κίπσαοτχη βροϊκεῃ οἵ ἴῃ χοὶ. 13, 14, Χχονὶ. 8, θαΐ 
ἴο οπε οἵ εἴειπαὶ Ὀ]εϑϑεάπεϑϑο Βα ϑεαπθηξς ἰο {πε ἤπηδ] Ἰπαρσεπηεπί, ο. 4,5. Δ πεξαβ {πε ταϑαυγγεοίίοη 
ἴΠ ν᾽ --χχχνὶ 15. ἃ ταεϑιϑβοϊζδίίοη ἢ ἃ ρῆγϑίςαὶ θοάν, ἴῃ χοῖ--οἶν ἴἴ 15 ἃ γεϑισγεοίοη 1Π ἃ 5ριΓ{π4] θοάν, 
ΧΟΙ͂Ϊ. 5, 4, οἷν. 2, 6. ἴῃ [δε ᾿αίξθυ {πδῖβ 15 ἃ τοϑιτθοιοῦ οἵ ἐπα εἰρη ΐθοιιβ ΘηΪν: ποῖ 50 ἴῃ ἐΠῸ 
(ογπηει. Εογ οἴμει σγοιπηάδ 566 ΤΥ δαϊτ!]οη, 210 56. 

Τοίαΐζογι το ἸΧΧΧΙΪ--χο. [Ιη ΧοΙ-οἰν {πε Μεβϑβίδηϊς κΚίησαοπι 15 [επηρούαιν ἴῃ ἀπγαίίοη θα ποΐ 50 
ἴῃ Ιχχχιῖςχο: ἴῃ ἴῃς ἰογπηεῦ ἴπ6 ἤπα]ὶ Ἰπαρεγηθηΐ 15 σοηδαυτητηδίεα αἵ {πΠ6 οἷοϑδε οἵ {πε Κίηρσάοχη, 
ἴῃ {πε ἰαϊτίεν δὲ 115 θερίπηίηρ. [Ι͂}π χοῖ--οἰν {Ππεγὰ 15 ἃ γϑϑυγγθοίίοη οὗ ἴῃς τἰσῃζεοιιβ ον ; ἰπ ΙΧ ΧΧΙΠΙ--χο 
οἵ {πε τἱσῃίεοιι9 ἀπα πε ἀροβίδίε εννβι Τῃε Κιηράοπι ἴο ὑνῃ]οἢ {Π6 τὶρῃίΐθοιι5 γίϑε ἴῃ χοϊ-οἰν 15 
ποῖ {πε ἰετηρογαγν Κίησάοτη οα 1Π6 βαύῖῃ Ὀαὲ πε πανν μεάνθῃ, Ἀπ ἴῃ ᾿ΧΧ ΧΙ --χο 1{ 15 της Μεββίδηϊς 
Κιησάοπι οἡ {πε βίῃ. 

ον. Τη15 οπαρίεγ ἀρρεδῖβ ἴο θεὲ δὴ ἱπάερεηάεηΐ [ταρσπηεπηί. 
ον!--ον. ὙΠεβα σπαρίεγϑ πᾶνε αἰγεδαν θεεη ἄδα]ὲ ἢ 85 ρατί οἵ ἐπε Βοοκ οἵ Νοδῇ. 
ον. ΤΠϊδθ σπαρίει ἰογπι5 δὴ Δρρεπαϊχ ἴο {πε εηζίγε ννοσκ δά δα ποῖ ὃν ἴπε εὐϊΐογ θαΐ Ὀν 

ἃ δι ρϑεηπεηΐ νυτζεν ἴο σοηῆτπι {πε τἰρῃίεοιιβ ἴῃ {πε ίαος οἵ τερεαίεα αἰβαρροϊπιπιεπε ἱπ {πεῖν 
εἐχρεοζαδίοηϑ. 

δ). ΤΑΤΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ὈΙΕΕΕΚΕΝΤ ΕἸΕΜΕΝΤΘ. 

Ι 1} Ποτε 68] νι {Π65ε εἰεπιεηίβ ἴῃ ἴῃ6 ογάεγ οἵ {ΠΕ1Γ ἄρα. 

 οοῖ ο7 Μοαλ. ΤὨϊ5 ῬΟΟΙΚ ννᾶ5, ἃ5 ννεὲ ἢᾶνε 5δθεῆ δἰγεδάν, ἰδ πἰπάεγ σοπίγι υζίοη Ὀν {πε δαΐποῦ 
οὗ {ῃε Βοοκ οἵ 7{01|ςὲ5 δηπα Ὀγν ἴῃς βρεπεγαὶ εαἀϊίοῦ οἵ Ἑποοῃ. Ῥατί οἵ [1ἴ 15 επῃηροαϊβα ἴῃ νῖ--ΧΧΧΥΙ, 
Δηα τΠ15. ρατί 15 Ῥγαθαρροβεά 85 αἰγεδαν εχίϑίίηρ Ὀν Ιχχ χῆ!--χο. Νον, 5ἴηοε ᾿ἰχχχῆ!χο σδηποΐῖ θὲ 
Ιαῖον πη τότ Ρ. 6., 1ξ [Ο]ονν5 {παΐ ννε ἤανε Ππεῦξ ἴΠπ6 2εγηρίγι5 ααἱ χιο7ι οἵ [15 ννουϊ. 

νί--7χχχνὶ. ϑίηοε νἱ--χνὶ, χχ τ --ΧΧχνὶ ναῖε Κπονη ἴο {πε δπῖμοῖ οἱ {πῸ Βοοκ οἵ 700 11665 (5ες 
τὰν εὐϊτίοη, Ρ. 1χῖχ) [15 ϑεοίίοη τηυδὲ πᾶνε θεεη νυυιτεη Ὀείογε {πε Ἰαϊῖεγ Πα] Γ οἵ τπ6 ϑεοοπα 
ςεηΐατν Β.Ὸ. ὅηςς, ΠιΠοσ, ᾿ΧΧ ΧΙ]--χο, νυυ θη Ὀεΐοτε 161 8. Ο., 5πονν ἃ πηϊπαΐα δοαυδίηΐδηςε νν] ἢ 
χ, ἴπε ἀκαίε οὗ νί--χὶ τηυδὲ θὲ ραξ Ῥδοὶς ἴο με βτϑε τηϊγὰ οἵ {Ππδξ ςεπίυγν. Μδϑην οἴπει ροϊπίβ ἴῃ 
ΙΧΧ ΧΠ--πας (566. πν εὐϊίίοη, Ρ. 179) Ροϊπξ ἴο 1πεῈῸ δοηυδϊπίδηςε οἵ πε δυΐῃοῦ οἵ ἰχχχῆςχο ἢ 
ν-χχχνῖ. Αραίΐη, βίποα νὶ--Χχχνὶ πα Καβ ΠῸ τεΐεγεηςα ἴο {πε ρεγϑεουζίοη οἵ .Απίίοοπιϑ, {ΠῈ 2677)22717ε5 
αὐ φηιθηι 15 ἴῃι15 χε δὲ 170 Β.6. ζὍῇε ἴαςξ ῃαΐ νὶ--χχχνὶ ναῖε νυγτεη ἴῃ Ατδιηδῖς 15 ἴῃ ἔανουγ οἵ 
ΡΓε-Μδοοαρθεδη ἀαίε ; ογ ψνἤεη οὔσε ἃ παίίοῃ τεοονείϑ, οὐ 15 ἰγγίηρσ ἴο γεοονεγ, [15 ἱπάερεπάεξηςθ, ννε 
Κηονν ἔγογη Πἰϑδίογυ {παῖ ἰξ 5665 ἴο γενῖνε 1[[5 παίίοπαὶ ἰαησιιαρα. 
ΙΧχ χη Χο. ΤΠς ἰουγίἢ δηα Ἰαϑὶ οἵ {πε ἴουγ ρεγοάβ ἱπίο ψνῃῖοῃ ᾿ΙΧΧΧΙΙΪ--χο αἰνίάς Πϊδίογν 

Βεΐνεεη (ῃς ἀεβεγιοίίοη οἵ Γδγιβαϊαπὶ ἀπ ΠῈ6 Θϑία 9 ῃπιεπέ οἵ τπῈ Μεβϑβίδηϊς Κίπράοπι θερδῇ 
ἀθουξ 20ο 8. 6. (586 πιν εὐἀϊίοη, ΡΡ. 18ο 54., 2Ζοό 544.), αη πιαικα {ΠπῈ ἰγαηϑιίτοη οὐ βιργεγηδον ονεγ 
15γδεὶ ἔγοπὶ {πε ἀταεςο- Ερυρίϊδηβ ἴο πε ατδεοο- ϑυγίδηϑ, 45 νγ}6}} 45 1Πε6 τίβε οἵ {πεὸ (μαϑίαβ. Ὑῇε 
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ΟΠασ 45, σγτιθο χε Ὀν {πε ἰ4π|05 {Πδΐ ἀύε θούη ἴο (Π6 ννῃϊίς 5Πςερ, χς. ὅ, αὔὸ αἰγεααν δῇ ογραηίζεά 

ρΡαιΐν ἰη ἐῆες Μαοοαθθδη τανοϊὲ,. Βαξ σογίαϊη οἵ {Π658Ὲ ἰ8πὶρ05 θθσαπια Ποιπεά, ἱ. 6. ἐπε ΜδοἼαθεδη 
[ἀτλν, απ {πε σγεαΐ ποίη 15 [πάδ5 Μδοσαθδοιιβ, Χο. 9. .(Α5 {Π|5 στήεαῖ πούῃ ἴ5 511] νναῦγίησ αἵ {πε 
εἷοβα οὗ πο τὰ]ς οἵ {πῸ ϑῃερμεγάβ, Χο. 16, {Π|5 δεσίίοη τηϊιϑὲ πᾶνε θεδη ννυγ τε Ὀείογε ἔῃ ς ἀεαίῃ οἵ 
7645, τότ 1.6. 

ΧΟΙΙΙ. 1-1Ο, ΧΟΙ. 12-17. ΤΠϊ5---ἰῃ Αροσαῖνρϑβε οἵ Δ εε]ς9---πῆαν ἤανε θεεπ ννυγ τε θείογε ὑπ ς 
ΜΜδοοαβθεδη γανοῖὶ. Ποῖα 15 ΠΟ τείεγεησα ἰη ἴἰ το {πς ρΡογβεσουζίοη οἵ Απίϊοσμα5. Βαΐ πα ἀδίο ἰς 
ὙΠΟ] ἀοιθία]. 

ΙΧΧΙ--ΙΧΧΧΙ, ΤΠ15 δαϑοίίοηῃ 15 γείεγγεα ἴο ἴῃ [0116 65 ἵν. 17, 21, ῇεγε [π6 διυΐποῦ (6115 πονν 
Εποοἢ ννυγοΐε ἃ Ὀοοΐς οἱ {πε ογάον οἵ {ῃς πιοηίῃ5, {ΠεῈ βεαβοηβ οἵ {πῸ γϑαΐβ, ἀπα {πῸ τὰς οἵ {πε 5. 
Ηξεηςς {ἢες 2071711717ι5. ἀεὶ ζ7ι0171 15. 110 Β. ΓΟ. οἵ {πεύεαθοιΐβ. 

ΧοΙτ-οῖν. [Ι͂η ΙΧχχη-χο πες Μδοσαθεεβ ννοῦα {ΠῸ γα] σίοιιβ σπαπηρίοπϑ οἵ {ΠῸ παίΐοπ δηπα {πε 
[Πεηἀς. οἵ {πε (Ππαϑίάϊη. Ἠδεῖα {πᾶν αὔὰ ἰδασιεα νι πς ϑαδάϊποεξεβ απ ἀγα {πε ίοαϑβ. οἵ {πε 
ῬΠαιῖδαῖς ραν. 715 βθοίϊίοη ννᾶ5 νυγ ἴδῃ, ἐπεγείοσο, δἰζεσ το Β. Ο., ννῆθη (9) {Π6 Ὀγεϑοῖ Ὀεΐνεεη 
Τοῆη Ἡνίοσδηιϊϑ απα {πε ῬΠαγίβεεβ ἴοοῖ ρίασα. Βιΐ ἃ Ἰἰαΐεν ἀδΐε πηιιϑὲ θὲ δϑϑιπηεα δοσοούαίηρ ἴο ἴα 
᾿τογα] ᾿ηςεγριείαίοη οἵ οἰ]. 14, 1.5, ννπεγε Π6 τ]οΥ5 ἀύα 5814 ἴο προ {πε ϑαάδάιισεδῃ ορρι εὅ50Γ5 
ΔΗ ἴο 5π8τε ἴῃ {πε πιιγάεγ οὐ {πὸ τρῃίεοιιβ. ὍΤΠ15 σπαΐρσα 15 ποΐ Ἰυβίηεα Ῥεΐογε 95 Β.Ὸ. 445 ἰού 
1πς ἰαΐεγ [{π|1{, {πΠ6 Ἰ]Πεγοαϊΐδη ρυπσα5 σαηπηοί ΡῈ {ΠπεῈ τ]6γΓ5. Πεία τηθπίϊοηδα ; ου {πε ϑαδάτοδεβ ννεῦα 
[γΓεν σα ὉΪν Ορροϑβοα ἴο ἔπεβα 85 8]16Π5 δηα τπϑιῦρεῦθ. ὍὙΠ6 ἀδίΐεα, {Παγείογα, πᾶν ΒΕ εἰΐπεῦ 95--79 Β.6. 
οἵ 7γο-64 8. 6., ἀυτίησ νὨ] ἢ ρεγοάσ {πε ῬΠδγ δες ᾿νε ορρτιεβϑεά θν Ὀοίῃ τι]εῖβ απ ϑαάάᾳπςοςαδ. 
Ιῃ πὴν εὐϊζίοη οἵ {0 11665, Ρρ. ἱχίχ --ἰχχὶ, 1 πᾶνο σίνεη νατίοιιβ σγοιπαθ ἴου τεσαγαϊησ Χοί--οἷν 85 
ἀερεηάεηί οὐ [0 1]668. 

ΧΧΧΥΙ-ΙΧΧΙ. ΤΊ ΟΠ ἃ [{]] γανίεν οἵ {πε ενίάθηςο, ΜΠ ]οἢ 15 σίνεη δηα αἰβοισϑδεα ἴῃ {πε ποίε5 οἵ 
ΤΥ εαϊίοη οἡ ΧΧΧνΙΐ. 5, 1 ἀρρϑαῖβ {παῖ ἰῃς Κίηρϑ απά πες τηϊρῃΐν 50 οἴζεῃ ἀδθποιηοαά ἴῃ {Πα 
Ῥαύαῦ]65 ἀγα {πε ἰαΐει. ΜδοἼοοαθεδη ρτίποεβ ἀπαᾶ {πεῖν ϑαάάμποθαῃ βιρροτγίειβ---ἰῃς Ἰαΐεγ Μαοςαθεδη 
ΡΓΐησα5, οὐ {πῸῈ οὴα παηά, δπα ποῖ {δε βαγ]οῦ; ἰού {πΠῸ Ὀ]οοα οἵ {πε τἰρμέθοιιβ ννὰ5 ποῖ 5ῃθα δ5 {δε 
υνγ ει σοΠΊΡ] αἰπ5 (κὶν]. 1,.2, 4) θείοτγε 95. Β. (. : πε Ἰαΐεγ ΜαἼοοαρεδῃ ργίποαβ, οῇ πε οἴμεγ ἢδηά, δπὰ 
ποῖ {πε Ἡοτοάίδηβ; ἴογ (1) πε ϑαάάμποεεϑ ναῦς ποῖ βιρρογίεγβ οἵ πε ἰδίίεγ, απα (2) Ἰλοπηε νν85 ποῖ 
85 γεΐ ποινὴ ἴο {π6 νυυεῦ 85 οπα οἵ {πεῸ στεαΐ ᾿ψγου]άτ-Ροννείβ---α ἔαος ννῃΐο ἢ πϑοαβϑίϊαίεβ 8ῃ θα ] εν 
ἀαίς τπδη 64 8. Ο., Πα Βοπης ἱπίεγροβθα δας οι αίνε!ν ἴπ {πε αἤδίτβ οἵ ᾿πάδεα. Ὅῆιι5 1ῃ6 ἀαΐς 
οἵ {πε ϑ:πηΠΠπ|4ε5 σου] ποῖ πᾶνε Ῥεδη εδι]οῦ ἔΠδη 94 Β. 6. οὐ ἰαΐογ ἔπη 64 Β.6. Βαΐ ἴξ 15 Ροϑϑίθ]ε 
ἴο ἀεῆπε {πε ἀδίε πιοῖε ρύεοΐβεϊγ. Αϑ {πε Ῥῃατιίβεεβ εη]ονεά ἀπΡτόῖκεη ρονγει δηα ργοβρεγν ὑπάεγ 
ΑἸεχαπάγα 79--70 Β. Ο., πε Ῥαγδθ]ε5 ταδὶ θῈ αϑϑίσηθά εἰζμεν ἴο {πε νεαῖβ 94--799 οὐ γο-ὅ4. 

δ 8. ὙἼΠΕ ῬΟΕΤΙΟΑΙ, ΕἸΙΈΕΜΕΝΊΤ ΙΝ τ ἘΝΟΚΩΗ. 

Ιη {πε σουζϑε οὗ εὐἀϊείηρσ ἐπε ΕτΠίορίς ἱεχέ οἵ 1 Ἐποςοῇ 1 ννὰβ ἰογζπιπαΐε δπουρ ἴο ἀΐβοονεγ 
{πᾶξ πὸ 5Π18}1 ργοροτγίίοη οὗ 11 ννὰβ νυυτΐεη οὐ ρίπα!]ν ἴῃ νεῖβαε. Βαΐ {πε []} εχίεηϊ οἵ ἔπε Ροξέϊςδ! 
εἰετηθηΐ τννὰ5 ποῖ γεσορσῃϊζαά 11] 1ΠῈ σοσηρ] δζίοη οἵ {πε ρύθβοηξ εἀϊείοη. ΤῊΪβ ἀἴβοονεγν ποΐ οἠἱν δα 5 

ἴο {πε ἱπίεγεϑέ οἵ {πε Ῥοοῖ, διιΐ 4150 {Πππηϊπαίεβ την ἃ ἀαγκ ράβϑαρε, βιιρρεϑβίβ {πῸ τίρῃξ σοππεχίοῃβ 

οἵ ψὲοηρὶ]ν αἰβ]οϊηθα οἰδιιθεθ, ἀπ ἰογπιβ δὴ δαπηγα]α ἰπϑίγιπιεηΐ οἱ οΓΙ ΟΙ5ΠῚ ΘΈΠΕΓΆΙΙν. Ουτγ 

τεοορηίτίοη οὗἩ [μ15 δοξ Ἔπαθ]ε5 τι5 ἴο τεσορηΐζε ἴΠῈ σεπυΐπαπαβ5 οὐ νείβεϑ ψνῃῖοἢ Πδα Ὠἰ[Πογίο Ῥεθη 

τεραγαςα 845 ἱπίεγροϊδίίοηβ, απ ἴο εἊχοῖϑε οἴμεβ ΠΟ ἢ ἡνεγα οἰζεη ἴῃ {Πογηβεῖνεβ ΠΠΠΊΘΔΠΙΠΡ ΟΥ̓ δ 

νατίαηςα νὰ {Πεῖγ οοπίεχίθ. ὙΠῸ νεῖν ἤτοι οπαρίεγ ἰ5 τπῸ θεϑὲ ννἱΐηε55 ἴῃ {Π656 τεβρεοίβ, ὙΠεῖα ννῈ 
Βηά {παῖ 1. 6-Ο σοηοἰϑίβ οὗ ηἷπε βίδηζαβ οἵ ἰῆγεε 1ἰπε5 εαοῃῆ. Ε'ὶ μά ἰοβὲ ἔνο οἵ ἴῃς 1{π65 οἱ βίδηζα 

βανεη, δαὶ ΠαρρΙν {πεβε πα θεεη ργεβείνεα ΡγῪ 8. Αραίη, ἴῃ νί. 4-9 νγε πᾶνε εἰβῇῃϊ βἴϑῃζαβ οἵ ἔοιιγ 

Ἰῖποβ θδαςῃ. Τὴδ ογάεγ οὔ {Πα 1ἴπε5 πα5 Βεξη ἀἰβατγαηρεά 85 Ψ1} ΡῈ βεεη ἴῃ νἱ. 6-- 7, δας Ππεγα [Πς ῥρᾶγα} 16} |5Π| 

ΘΠΔΌ]ε5 ἃ ἴο εἤοοί {Πεῖν τεϑιογαϊίίοη. ΟἿ, 51 ννουἹα νυ ἱπουξ ἃ τεσορηϊτίοη οἵ {πε ροςίῖοδὶ σπαγαοίει 

Ῥε ἴπ τηδην τεβρεοῖβ ἱπεχρ] !οαθ]ς. [ἢ οἵ μοῦ ραββᾶρθδ ἰἰ ἘΠΑΡ [65 τι5 ἴο Γεσορηῖζα σεγίδίη 11Π65 85 αἸτίο- 
ΠΡ ἢ Ξ: Οἱ ΠΣ Ὁ ἸΧσὶ 20 ΣΧ ΣΝ: ἡ-, ᾿ΙΧΧΧΙΪ 2», Χοὶν. ἡ: 

δ 9. ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΠΑΝΟῦΛΔΟΕ ΟΕ ΟΜΑΡΤΕΚΒ ΝΙ-ΧΧΧΝῚ--ΑΚΑΜΑΙῸ ; ΟΕ Ι-ν, 

ΧΧΧΝΊΙΙ-ΟἸΙΝ-- ΒΕ ΕΝ. 

ὙΠαΐ τ Ἑποςἢ τνα5 οὐ ρπα!ν νυγτἴθη ἴπ ἃ ϑεπητῖς Ἰαηριαρα ἰδ ΠΟΥ ππίνογβα ν δαπηιεά. Βαξ 
ναὶ ἐπαὶ Ἰδησιαρα 15 ἰ5 511], 85 τεραγάβ ρογίίοῃβ οἵ {πε Ῥοοῖ, ἃ ημιεβίίοη οἵ ἀϊβραῖθ. [Ιἢ 1ΠῈ ραϑβί, 
Μυχτγαν, ε]]Ππεῖς, ΗΠ ρΡεηίεϊα, Ηδιένν, (οἰ ἀϑομπιάς, ΟΠμα1165 ((ογπιογ!ν), Γἰτπιαπη, ἀπά Μαγείῃ πᾶν 
δἀνορςδίεα ἃ Ηεθτγενν οτίσίπαὶ, νυ 116 δὲ νατίουιβ εἰπε δὴ Ατατηδίς οτὶρίηαὶ ἢα5 θεθη τηδίπίαϊπεα ὈΥ͂ 

Τε ὅδον, 1,ένΐ, Ἐδγάπιαπβ, ϑομπιας, 1,1εἰζτηδπη, ΔΝ ἘΠ Παιιβεη, ἀπα Ῥγδαίογίαβ. Ἐλναὶά, ΠΠΠπιάηῃ 
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Τιοα5, ΕἸοτηπηπρ οοὐ] ἃ ποῖ σοπλα ἴο ἃ ἠεοίβίοη θεΐννεεη Ηδργενν απ Αταγηαίς. Βιΐ οὗ τῆς αθονε 
50 ΠΟ] Γ5. ΟηΪν γε Πᾶνα ὑοα}]ν σγαρρὶεα ν᾿ Πα 5 ]εςί, 1. 6. ΗἩ αἱένν, Οαγὶεβ, απα ϑοῃπηάς, απὰ 
ἴῆγος αἰ εγοπὶ {Πε865 τὰ δἀναησεα Ὀν τπεπη. Δ Ή1Πς Ηϊένν τηαϊπίαϊηβ ἃ Η εργεν οτίρίηδὶ, απὰ 
ΟΠ ΠΕ δὴ Αταγηδῖς, ἔπ ργαβεηΐ ννυϊξεν, ἃ5 ἃ Γαβαα] οἱ Π15 δέ ἴ65 ἴῃ εαὐϊτηρ [Πς ΕΤΗΪορίς εχ δπα τῃς 
{γα 5] τῖοη ἀΠα σοΠΊΠηαηΐαγν Ὀαβ6α ἀροη ἰΐ, ἰ5 σοηνίποοα {παῖ πο Ποὺ νίενν σαη Ὀς ἐϑίδθ] 5ῃ6 4, Βαΐ 
τΠατ δας Ρρϑαῖβ ἴο ΡῈ ἵγιια ἰῇ ραγί. [Ι͂}ἢ οἵπεγ ννογάβ, πκὲ τῇς Βοοκ οἵ ΤΠ δηΐεὶ, ραγί οἵ ᾿ Εποςοῇ 
ννα5 νυγι τη ΟΥΙΘΊΠΑΠν ἴη Αγαπηαὶς απ ραγί ἰη Ηργανν. Ὅπῃε ργοοίβ οἵ 1Π15 {πε ϑῖ5 ἀπιοιιπξ ἴῃ σογίδϊ 
βροίίοηβ αἰπηοβί ἴο ἀεπιοηβίγαίοη : ἴῃ {Π6 οα586 οἵ οἴπεῖβ οὐἡἱν ἴο ἃ Πίρῃ ργόρδθιν. ὍΤῆα γαβα]ῖβ οὗ 
της Ρτοβοηΐ βμθπαν οἵ 1Π15 Ργοῦ]απι [πα ἴο 5ϑῃον {Πδΐ σμπαρίοιβ νὶ- χννὶ ψνεῦε ΟΥΡΊΠΑΙν ννγιτεη ἴπ 
Δταπιαῖς, απ χα  Χνη-οῖν, απ ΡΥΌΟΡΔΌΪν ἴ--ν ἴπ Η ρτον. 

(λαῤίεγε ττν. “γοδαδίν ὕγοηι α Μούγετυ ογίρίηα, Π656. οπαρίουβθ, 5. 6 Πᾶνα 5ῆομῃ δἰβένῃεγα, 4ο ῃοΐ 
ΠΟΠΊ6 ἔτῸ ΠῚ ἴΠ6 58 Π16 Δ. ΠΟΥ ΟΥ̓ ΡΘΙΙΟΑ ἃ5 νἹ--ΧΧΧΥΪ. 

1. 1. 1 Εὶ 1ῃε ἰεχῖ Ξξξ ἐξᾶραι πάντας τοὺς πονηρούς ΨΠΟΥΘα5 (ὑδ Πὰ5 ἐξᾶραι πάντας τοὺς ἐχθρούς. ΤῊΘ [ὈΓΠΊΕΙ, 
5 ἴῃ σοπίθχὶ 5Πο 5, ἃ5 Μ}06}} ἃ5 Ῥ55. 50]. ἵν. ο (5ε6. ποΐβ οὔ Ρ. 4 οἵ {π6Ὸ (ὐοπιπηθηΐαγυ), 15 ΟὐἹρῖπδ], {ΠῈ Ἰαΐτευ ποί. 

Νονν 16 [ΟΥΠΊΘΓ τὸ ὈΠ ΟΣ, [Π6 Ἰατίου τε ὩλνΠτΟΣ, ἃ ΠΟΥΓΕΡΙΟη οὗ [6 [ογπηθσ. “ΓΠ6 58Π16 σουγιρίοη 15 Του Πα 
ἴῃ {πὲ ΤΧΧ οὗ Ρτον. χχ. 22. ϑίποβ Εἰ δηα (ἀξ ἅγα ἴῃ 1Π6 πηιδη ἀογνθα ἔγοπι Π6 σϑᾶπὶα τϑεκ γαηϑιδίίοη, [ἢ 15 
[αοῖ, ἀΠ]655 ἀπ ἴο ἃ 5ῃ66γ ὈΪ ΠΑΟΥ οἵ ἃ σοργἱβῖ, ροϊηΐ5 ἴο 1Π6 ργθβεποα οὗ αἰτζουπαίϊνα γεδαϊηρϑ ἢ Π6 ὨηδΙρΊη οὗ 
τὴ6. ΗθΌγανν δγομθίγρα, ῃ]ο ἢ νεγα γταργοάιοθα Ὁ ἴπΠ6 Οτθεῖκ ἐταπϑίαῖοσ ΟΥὝΠΘΥ δοῖβ ροΐηΐ ἴῃ [Π6 βδτὴ8 
αἸγθοῖοη : 566 ποία οἡ ν. 9" εῖονν. 

᾿.. 9, ἴῃ “Ηδ οοιηδῖῃ ΜΠ ἴδῃ {ποιβαπα5 οἵ Ηἰβ. ΠΟΪΥ οπμοϑ᾽ ἴΠ6 ἰοχὲ τοργοάϊιοθβ ἴῃ6 Μίαββογεις οἵ 
θεῖ. ΧΧΧΠ]. 2 ἴῃ τα ηρ δὲ ΞΞ ἔρχεται, ΨὨΘτεα5. {Π6 ἴῆγαα Αγριπη5, {πῸ ϑγγας ἀπ Ψαραΐα γοδα ΠΣ τε μετ᾽ 
αὐτοῦ. ξετα {πΠ6 1,ΧΧ αἴνεῖροθ ΨΏΟΙγ. Π6 τοδαϊηρ ΝΙΝ 15 ΤΕΟΟρΠΙΖΟΩ, ἃ5. ΟΥΡΙΠα]. ὍΤῊ6 νυ θυ οὗ ἴτν 
τΠπεγοίοτσο ᾿ι564 1η6 Ἡθθτεν τοχὶ ἀηα ργθϑ Δ ὈΪγΥ υγοία ἴῃ Ηδρτεν. 

ν. Ὁ, ἐν ὑμῖν καταράσονται πάντες οἱ καταρώμενοι Ξε ΕἸ Ρσ- 9 ὙδΌΡ᾽ ὩΞ3 ἴδ, 50 [ΔΓ ἂἃ5 1 δπὶ ΔΝΔΥΘ, 
ἃ Ἡερταν Ἰαϊομ,, ἃΠ4 ποῖ ἃἢ Λάμπιδος. 866 ποίε οὔ Ρ. 12 οὗ τὴν (οϊητηδηΐδτν. 

ν. οὔ, Ἡδετῖε (ἀξ τϑαάς ἁμάρτωσιν, Ὀυΐ Εἰ ΞΞ κριθήσονται --Ξ Ἰδὲ) (οἴ, Ῥτον. χχχ. το; 158. χχίν. 6; 761. 
τ. 3, ἀς.). Ηδχ8 [Π6 ρδΊ8]}16}15πὶ 5ϑῆονϑβ ἴπαὶ (δ 15 τιρῃῆς. Ηδτα, ἃ5. ἴπ 1. σα ἅθονα, νγα οδῇ βχρ δίῃ ἴπΠ6 ἀουθ]α 
ΓΘ οΥηρ ὈΥ 5ϑαμη]ηρ [Παΐ οπ6 οἵ (Π656 το ]ηρβ 5[οοα τῃ {πε εχὶ δηα [Π6 ΟΥΠΕΥ [ἢ {Π6 τηΔΙρΊη. 

5ΙΠῸ6 ΠΟΠ6 Οὗ ἴΠ6 αν! ἄθηςα ἴδνοιτθ Δ Δυατηδῖς ΟΥΙΡΊΠΔ], ἀ Πα ΥΠαΐθνου ΠΠηρ δῖα αν] άθηοα ΠΘΓΘ 15. ΤΆ 65 
ἴουγ ἃ Ηδθγον, ννῈ ΠΊΔΥ ῬγΓΟν ΒΟ ΠΑ ΠΥ σοΠοΙ 6 1η ἔανοιυγ οὗ ἴΠεῸ Ἰαίζίου. 

Οἡαῤίογς νῖ--χχχν]. ΓΠῈ δνιάεησα ἴῃ ἰἄνοι οὗ ἂῃ «Λτδηλαῖς οτὐἱρίηαὶ! οἵ {Π656 ομαρίειθ 15 ῬΧΔΟΓΟΔΠ]Υ 
ΠΟΠΟΙΪΕΒΙνθ. 

(4) «1γαηιαῖς τυογας ἐγαγι5 ]εγζαίοα ἐμ 116 Οὐγεοᾷ ογ έλιοῤίε. ΔΛυχοηρβδί ἴΠ8 πη ΘΠ. ΟΓά5. ἴγᾶη8- 
Ππτογαῖθα 1η {Π6 568 νουβϑ] ἢ 5 ἴΠ6 [Ὁ] ης ἀγα Ασύάτηδῖς Πα] ΛΙδηλαὶς ΟΗΪγΥ : 1η (ἀξ φουκά, χν!]. ὃ, 1. 6. δὲ 315, μανδο- 
βαρά, χχν". τ, ἃηα βαβδηρά, χχῖχ. 1, 1. 6. δ 2. ΔΙΟΙΠΕΙ ΛΙδιηδὶς ἔΌΓΩῚ 15 χερουβίν, χῖν. τ, 18, χχ. 7, θαϊ [Π15 
[ΟΥΠῚ 15 ΠθοΙδῖνε ἃ5 ἴζ 15 Του Πα ποί ᾿π ΓΘ] ΌΘΉΠΥ ἴῃ ἴΠ6 ΓΧΧ, [ΤΙη Πὸ ππδηζεγδη 2 (ΟΥ πηδηΖευῖη, χ. 9, 1. 6. 1 : 

᾿αἱ νᾶ, ΧΧΧΙ. 2 (566 ποῖβ 22) ἔϑε.) Ξξ δ ῦπν. ὙΠῈ ΗδΡτοῖν ἔογπι ἰ5 ὈΌΠΝ.. 
ΟἸἾΠΕΥ {γα 5} θυ ί]Οἢ5. ἃ. βάτους, χ. 10, 1. 6. ΠΖ, ΜΠΙΟΗ ἴα θοῖῃ Ἡδῦτγον ἃπ4 Αγδμηαὶς : χαλβάνη, ΧΧΧΙ. 1, 

ι. 6. πῦδῦπ Ἡῦτον οὐ ΝΟΣΌΠ Αταπιαῖς. Οπ [π6 οἱμεῦ Βδπα {ποῖα ἀτὸ ὕνὸ ΗΘΌΓΕΙΝ γογ5. ἰγαῃϑ]τογαϊθα : [Ππ5 
σαρράν, ΧΧΧΙ. τ Ξε ἼΣ, ΜΒΙΟΙ 15. ποῖ ἔουηα ἴῃ Αταπηαῖο Ὀὰΐ ἸνΠΙΟἢ 15 ΤΠ ΕΓθα ἴῃ Αταγηδῖο ὈΥ ἢΩΡ: απηᾶ γῆ, 

ΧΧΥΠΙ. 2 Ξε Νὴ) Ξε “νϑ]ογ ᾽, ψ ΠΟ ἰ5 ἃ ρυγο ΗδΌτγον Μψοτγά, τῃ. Αταμηαῖς θείην ΝΠ. ὙΠΕ56 ἰαδὲ ἔν οᾶβε5 ἅγῈ 
ΒΟΠΊΘ ἢΐ ϑἴταηρο, Ὀὰϊ, 5Π6 6. δὴ. 15 ΠΘΙΘ τἰ5864 ἃ5 ἃ ΡΙΌΡΕΓ ΠΑΠΊΕ, 5. τπι586 ἴῃ ἢ Αταπηαῖς ἀοοαπηθηΐ πη Ὀ6 
Ἰαβεπεα. 

(ὁ) .«41γαγιαΐς εο»δέγεοίϊογιδ. ΙῈ ΧΙΧ. 2 ὰ πᾶν ἴπ6 ρεοι]αγ ατθεκ αἱ γυναῖκες αὐτῶν τῶν παραβάντων 

ἀγγέλων. ΤῊΪ5 15 ἃ Ἰζετα] τοργοάαοιίοη οὗ της Αταμηαὶς Ἰάϊ Ομ ἸΘΠῚ ΣἽ ΝΟΣ ΣΟ ΣἹ ΠΤ). ΤῊ βᾶπ|6 σοηβιγαο θη 
γΘουΓς ἴῃ Πα ἰχ. 8 ΜΟΙ Ξε συνεκοιμήθησων μετ᾽ αὐτῶν μετὰ τῶν θηλειῶν Ξ- ὩΣ ὮΝ ΠΝ ἸὩ 3 Φ. Ηδετα Οξ, 1ἱ 15 
ἴππ|6, Πδ5 οὐ! το μετὰ τῶν θηλειῶν. “ΓΠ5 ΟἸὨἸσϑἴ ἢ ννὰ5. ργο Δ Ὀ]ν ἄπ τὸ τῃ6 ἀπ Π16}ΠΠ1Ρ 1 0 }}1ν οὗ 1η6 σοΟΠβίγαοοα 
ἴο ἃ Οτεεὶς βοῦῖρθα. (8, Πονγθνοῦ, ργθβοῦνοβ {Π6 τη Ἰβϑιηρ οἰαιβα θὰ νυ ηρῚν σοπηθοῖβ ἴτ 1 τΠ6 ΓΟ] ονηρ νεγὈ--- 
115 σπαηρα θεὶηρ πα πὸ ἀοαθὲ ἴὸ ἀπ αἰζοιηρί ἴο πουιηδ] χα τΠ6 ατθοκ. ὙΠπ5 ( γοδαβ συνεκοιμήθησαν μετ᾽ 
αὐτῶν καὶ ἐν ταῖς θηλείαις ἐμιάνθησαν. Ἡδεῖε [Π6 καί 5Βῃοι Πα θὲ τοϑίογαα αἴζεσ θηλείαις, [Ιῃ νὶ. 8 γα Πᾶνα ἃ {πι|τὰ 
᾿ἰπϑίδπος οὗ 1ῃϊ5 Ἰάϊοιη, [που ρ ἴῃ ἃ σουταρί ἴογηι : οὗτοί εἰσιν ἀρχαὶ αὐτῶν τῶν δεκά(δωνν ΞΞ ΝΠ" ΟΡ πδ. ΤῊΙ5 
Αταπιδῖο ἸάἸοπῚ Πδ5 οι 115 ναΥ ᾿ηἴο [Π6 Ο.1. ἃ5 1ὴ (διλξ. 11. 7. 

(Ὁ) «δογιθ οΓ ἐἦθ γοῤεγ γιαηιος τοῖίλ τυλίελ ῥαγογιογιασίας α7ὸ τογιγιθοίοα ῥοσέεαίε αγι “γαγιαῖς ογίρηχιαί, ΤῊὰ5 

ἴῃ (5 ν|]]. 3 ν8 πᾶνε ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς γῆς. Νονν ἴΠε ὃ τρίτος Ἰπ νἱ. 7 15 ᾿Αρακιήλ ΞΞ ὈΘΡῸΝ, 

ΠΟΓΕ ΝΣ 15 Ατάπηδ]ς ἔργ “ βατί ἢ ̓ς. ὍΠι5 [15 ΔηρΡ6] παΐαγα!]ν ἰδυσϊ 1Π6 555 οὗ ἴπ6 βαυίῃ : "ΠΝ ΠΌΝΣ ὈΟΡῚΝ 

ΝΡ. Αραΐη ἴῃ (ϑ νῖ]. 2. ψγ Πᾶνα ὁ δὲ εἰκοστὸς ἐδίδαξε τὰ σημεῖα τῆς σελήνης, ΜΏΕΓΕ ὁ εἰκοστός Δοορογαϊηρ, ἴο 

(5 νἱ. 7 5 Σαριήλ -- Ὀνδηπο. Ηδτα ἼΠῸ ἴα Ατδηιαῖς [Ὁ “τποοπ ἡ. ΔΛραΐη ἴῃ ν]. 3 [ῃ6 ὁ ὄγδοος ἴῃ ὁ ὄγδοος 

1 ΤῊΙ5 νῖανν ννὰ5 ἢγϑί Ἀαἀνδηςβα ἴῃ τὴν εαἀϊτίοη οὗ της τηϊορὶς τεχί, ΡΡ. χχν}ςχχχηϊὶ. 
2 Ἡξδῖς ΟΒ Πᾶβ μαζηρέους ἀῃᾷ σδηποί δοοοιηΐ ἴογ Ἐ. Ηδηςα Ε Πεῖο, ἃ5 ἴῃ ἷ. 15) ν. 9" ἄῦονθ, ρυββιρροβεβ Δῃοῖῃεῦ 

τοδαϊησ 1ΠΔη παῖ ἴῃ Οϑ, 115 τϑδάϊηρ θεϊηρ ἴῃ πε ἱοχί Οὐ τηδυρίη οὗ {πΠῸ τεεῖκ {σα ϑ]δῖῖοη. 
10 



ΙΝΤ ΚΟΘΌΓΤΙΟΝ 

ἐδίδαξε ἀεροσκοπίαν ἰ5 ἴῃ (ξ ν!. 7 ᾿Ἔζεκιήλ ((ᾳ8 Ζακιήλ) ΞΞ ὀρ ρην. ΓΠ (-ΞΞ ἀήρ), ἰξ 15. ἴππι6, ἰς Ηθθγεν α5. ΜΕ] 
ἃ5 Ατδϑῖηδίο. 

Τῃ ΧΙ, 7 1 15 5814 1ῃδΐ “ἴΠ6 ἅπρε}5 Ψψεγα τηουγηΐηρ ἴπ ΑὈΠΘηθ᾿, ἰ. 6. ΝΟΣΝΣ ΓΌΩΝ. [ἢ Ὁ νὶ. 7 [πὲ ραν 
οη Ηετγπιοη 15 ΡΟββίθ]6Ὲ θοῖῃ ἴῃ Αταπηαῖς δηα Ἡδθτονν (566 ποῖ 7 407.), θὰ: πε ΡΙαγ οὐ 7άγεα ἴπ {Π6 βᾶτηθ 
νΕΙ56 15. ΟΠΪΥ ΡΟΒ51016 ἴηΏ ΗἩεῦτεν. ΏΘΠΟα γγῈ ΓΠΔΥ͂ ᾿ΠΊῸΥ ἰῃαΐ [15 ρατοηῃογηδβίδ οὐ σ᾽ παίθα ἴῃ ἩδΌτγαν ἃπα 5 
ΟὨΪΥ τεργοάποβα ἴῃ {Π15 Ασαπηδῖς ἀοοιπιθηῖ. ΕἸΠΔΙΠ]Υ ἴῃ Εἰ (δ χ. 7 [Π6 σοτητηαπα 15 ρίνεη ἴο ΒδρΠδεὶ : ἴασαι 
τὴν γῆν Ξε Ν᾿» ΝΠ 5, ἴῃ ΨΒΊΟΙ ἴΠΈτα 15 ἂη ΟὈνίοιιβ ΡΪαν οη ἈΔΡΠδ 6} 5 παπιθ. Βαϊ [Πουρῃ ΝΟ]άςΚα βιἰαίεβ {Πα 
“ΝΕ δῖ Βα ΘΙ ΠΒΘΘ ΠΑ  50ἢ ἡ (ΖΦΗ͂Ό, τ886, χὶ. 723, αυοίϊεα ὈΥ ΟΠ Π,161) 1 15 ποῖ [ουπα ἴῃ {πε Ταῖριιπις δηάᾶ 
Ἰαίαγ σϑ Ὁ! πη δ] ᾿Πεταῖπσαε. Ηδγθ, ἱπαγθίογα, ἴΠ6 ΡΙαῪ τηᾶὺ Ὧδε ἄπε ἴο ἃ ρῥτγε-οχίβιίηρ Ηβῦτανν ἀοοιιπηθηΐ ΟΥ 
τυ ἢ, π5ῖ 45. ΜῈ ἃγ6 ΟὈ] ρα ἴο πηᾶῖκα [Π8 58:η6 Ῥγβϑιρροβιιοη ἴῃ ἴΠ6 οα56 οἵ “ 7ατεα ᾽ ἀῦονε. 

(4) 7:χέ γεείογεά ἐλγονρ γοίγαγιδίαξϊογι 1γ10 “]γαγηαΐς. τὰ 1Π15 βθοίίοη ἴΠῈ ΘῈ ἃ΄6 ΤΊΔΩΥ ΟΟΥΓΙΡί ρᾶϑϑαραδ5, 
8.5 τηϊρῃϊ θ6 δχρεοίϊβά, νι ῃοἢ οδη Ὀ6 ταϑίοτεα τπγουρἢ τοιγαηϑ]ί!οη εἰ ΠεῚ Ἰηΐο Ασαηαῖὶς οὐ ἩθΌγαν, οὐίηρ ἴο τῆς 

οἷοβθ δῆϊηϊθβ οὐ ἐμεβε ἰδαησιαροθ. ΤῊΪβ τπηδΥ 6 {Π6 σα568 ἴῃ ἴχ. 4 ΞΟ ([. 6. τῶν βασιλέων Ἐ) σοτγαρί ἴοτ ρον 

ΞΞ τῶν αἰώνων, ΟΥ ΝΞΟ ἕογ ον : 5] ΠΠ]ΔΥΥ 1ἢ Χ. 7 ἐπάταξαν Εἰ (δ ΞΞ 113, ΠΟ ἢ 15 ὈοῚῃ ἩδΌτγον ἀπα Ατιδπηαῖς, 

Δα σοΥτιρὶ ἴον ΛΠ Ξξ εἶπον (5. Ιῃ χ. 17 τὰ σάββατα αὐτῶν -Ξ ἡ ΠΙΙΞΙ), ΥΟΠΡῚΥ νοσα] χε ἴον ἡ ΠΠΞΦ,, οὐ Ξξ 
ὌΠΞΦ οσοτταρὶ ἴος ΠΣ, χίν. 8 κατεσπούδαζον καὶ Τἐθορύβαζον. Ἡδῖε ἴΠ6 βθοοηα νεῖ 15. ἱπιροββιθ]ε. 

ΤΠῈ οἷαιδα ᾿ῃ Ατδηηδὶο ΞΞ ἡ σππὴ πν. Νον [πε ρδεὶ που ΞΞ θορυβάζειν, ταράσσειν, ΟΥἮ συνταράσσειν ἴῃ 

ΤΠ Δη. ἷν. 2, 16 ; ν. 9, το; Ψ11. 15, 28, Δη4 15 τεμογεα Ὀγ Τπεοάοίοῃ ὈΥ ἴπῃ6 ἰδίου ὑψὸ νετῦ5. Οη [ῃ8 οἰδεῖ 
Βαηά, 1πΠ6 ΓΤ ΧΧ τοπάειβ ἴΠ6 βᾶπια Ατδπιαῖο νεγῸ ὈΥ̓͂ κατασπεύδειν 1 ἵν. 16: ν. 6. Τυ5 1Π6 (ταπβίαίου οἵ 1ῃ6 
1ΧΧ, νῃο, 85 ψὰ Κηον ἔτοτη ἴΠ6 ταδί οἵ ἢ15 ἰγϑηῃβιδίίοη οἵ {πῈ6 Αταγηδὶς βεοίίοη οἵ [24Π|16], ννὰἃ5. ΨΕΥῪ [ἈΠΊ]]1ΔΥ 
ΜΠ Αὐατηδίο, α5ϑρη5 ἴο {Π6 ρΡατί οἵ [68 Αταπηαῖο νεγῦ [Π6 σα τηθ ΠΊΘΔΠΙηρ' 85 ἴΠ6 ΡΙΕ] ἀηα ὨΙΡΏΙ] οὗ {πε Ηεῦτεν 

ὅπ. Ηδξηποα ψ6 ΤὩΔΥ ἀϑϑιπηα (Παΐ {πῸ ραεὶ ἴῃ Αγαπιαῖς σου] τηθϑη κατασπεύδειν ΟΥ θορυβάζειν. ὍΤΠιι5 να οου]ά 

Ἐχρ δίῃ ἐθορύβαζον ἃ5 ἃ τηϊδίτΔ Π5] (ΟΠ. ἴῃ [Π15 οοηΐθχί οὗ ἡῦπϑν. 1 15. αἶδο ροββίθ!α {μαΐ 1ῃ6 ἴνγο νϑῦδ5 ἃτὸ 
Δ᾽ ̓ ογηδίνα τη θγίηρβ οὗ ομα δηᾷ [π6 58Π1|6 νευθ ἴῃ ἴῃ6 Αταπιαῖο. ΤΠ15 ψου]α αν Ὀθθη ρΟβϑι Ὁ] αἷσὸ 1 16 

οτρίηαὶ μαα θεεη Ἡδρτγαν; ἴουῦ ν0712" ΡῬοϊηϊεα 85 ἃ ρΡ[6] νοι] τηβθαη κατεσπούδαζον ΔΠα ἐθορύβαζον ἃ5 ἃ ὨΙΡΠΕΪ. 
ΤΏ ΧΙ]. 2; ΧΡ. 4, 11; ΧΧΙΧ, 2 8150 {πε [αχί οδῇ 6 τγεϑίογεα ὈΥ εἰΐμοὺ ἰαηριιαρα (66 ποίβϑβ 251: Το.) 

Βυΐ ἴΠπεγρ ἅτε οἴμεὺ ραϑϑᾶρβδ ἰῃαΐ ἀρρδγεηιν ἀεῖν γεϑίοσαιοη σάνε ἰἤγοισ ταιγα 8] δι!οη Ἰηἴο ΑΥαπηδῖο. 
ΤΙη ἰχ. το ἀνέβη ὁ στεναγμὸς αὐτῶν καὶ οὐ δύναται Τἐξελθεῖν!, [ῃε ἐξελθεῖν 15. Τηδδῃ]ΏΡ1655, Ὀαΐ ὈΥ ταἰγα 5] [10 νγῈ 

ἀἴβοονεσ ἴῃ6 οτρίη οὗ ἴπ6 οοτταρίίοη. ἐξελθεῖν ΞΞ ῬΌΣΟΟ ΠΟΥΓΙΡῚ ἴου ῬΌΒοῦ τα “οβαβα. ΤΠ6 ᾿απηθηΐδί!οηβ 
ρδηηοΐ κα56 Ὀδοδι58 οὗ ἴπΠ6 ἰαν]655 ἀθεα5 ὩΙΟἢ γα ντουρῃς οἱ {Π6 βατίῃ ᾿. 

Ιη χ. 7 (γετα 566 ποίβ) {ῃ6 νδγίδίϊοηβ οὐ [86 νϑιϑίοῃβ οἂπ Ὅ6 δχρίδίηβα {πγουρῃ [Π6 Αταμηδῖο, ἡ Ποτα Εὶ 
μα5 ὑνίςε “βατίῃ  (ΞΞ γῆ), δ Πᾶ5 οποα γῆ δῃᾷ οὔςβ πληγή, ἀπ (5 πληγή ὈοΙ {{π|65.. ὙΠῸ νδγδίίοηβ σου], 
οἵ σοι56, πᾶνε οτἹρπαῖβα ἴῃ Ο, θαΐ γῆ ἀπ πληγή σα Ὁ γοδα ΠΥ δοοσοιιηϊεα [ῸΓ 85 τε πάογίηρθ οἵ Πυ ὲ, ΝΒΙΟΠ, 
Ρυποίιαδίεα ἀ5 ἈΝ) δ ΞΞ γῆ, ἀπ ἃ5 δ δὲ -Ξ πληγή. 

Ιη ΧΥΙ]. 7 αὶ Ξξξ τὰ ὄρη τῶν γνόφων ΞΞ δοϑρ τθθ. ΤΠῈ ΡὨταβα νγὰ5 ἀοτίνεα πιοϑὲ ργο Δ ΌΪΥ ἔτῸ ΠῚ [6Γ. ΧΙ. τό 

ἢ) γπ. Βιυϊΐ (8 τεδαβ ἀνέμους τῶν γνόφων ΞΞ ΝΟΣ πη. Ηδξτε, α5. ὸ Πᾶνα 5θξῃ βδνείαὶ {ΠΠ165 ἃἰγθδάγ, [πὸ 

Οτεεῖκ ἱγαηϑίαίου ρρθαῖβ ἴο πᾶνε ἰουπα ὑ ἴῃ [Π6 ἰδχί ἀπά "ΠῚ ἴπ [Π6 ΠηΔΓΡῚΠ (ΟΥ νίοε γεῖβα), ἃπἃ ἴο μᾶνε 
το πεγεα Ὀοΐῃ, οπα οἵ ψῃϊοῃ ψψὰ5 ργεϑεγνεα ὈΥ (ϑ δπά {πε οἱμεγ Ὀγ τῃς τεεῖκ ἀποαβίου οἵ Ε. 

Τῃ χν!!. 2 1Π6 ἰεχὶ ἴδον τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τὴν γῆν βαστάζοντας καὶ τὸ στερέωμα (6 Ε) 15 απὸ 

ΠηρΡοβϑίθ]θ. ὙΠῸ Μπά5 ἄο ποῖ θεαγ {πε εατίῃ. ΒΥ ταιγαηϑίδίίοη ἰηΐο Αταπηδῖς ΜῈ 8566 ἰπαΐ τὴν γῆν ἅΤΟΒ56 
ἴῃ ἴπ6 Ατδτηδίο ἱπγοισῃ ἃ αἰ ορταρηγ. ὙΠε οἰδιιδε Ξε ᾿" 3 ΝΡ ἫΝ »Δ δὲ ἐὺ ΓΤ, ΠΘτα δ ἼΝ 15. ἃ αἸίο- 
ΘΊΑΡἢ οἵ "3. ΤΠ ψιπα5 θθδΥ ἴΠπ6 Πγπηατηεηΐῖ, ποῖ Π6 εατίῃ. 

ΤῈ ΧΧΥΗΙ. 2 πλήρης δένδρων καὶ ἀπὸ τῶν σπερμάτων. Τὶ νοι]ὰ ΒΕ ἀὐϑιιτὰ ἴο 5ρεὰκ οἵ ἃ ρδίῃ ἃ5 δείηρ “ [1] 

οἵ ίτβεβ δη4 βεεάβ᾽, Ηδῖδ ἀπὸ τῶν σπερμάτων -- ἡ)» ΠῚ, σοττιιρί ἔογ 1))}})})} (οἴ. Τ)4π. 1. 12, τό ; Μιβῃηᾶ, ΑἹ. 
11. 2; 1, 2) Ξξξ καὶ τῶν φυτευμάτων. Οτ {πε ψΙΟΠρ Ρἤγα56 τηᾶῦ θῈ ἄτι ἴο ἃ ὑτοηρ Ραποίιδίοη οἵ [Π6 ΛυάγηδΙς 

ψΟΤα ὈΥ ἰῃ6 Οτεεκ γα ηϑαῖοσ. 8566 ποία 27) ὦϑε. 
Τη χχχί. 2 ὅταν τρίβωσιν τεῖεΓ ἴο φετγίαϊπ ταρυδηΐ ἰγεα5 πηεηιοηεα ἴῃ ἴπΠ6 ῥγεοθαϊηρ νεῖβα. ΤΠ 656 {665 

ΥἹΕ] 464. ἃ ἱταρταηΐϊ οάοιιγ ἤθη Ὀυγηῖ. (566 ποία 2η ..) ἈἨδηοθ 1 ἀ5501ὴ6 {Παΐ ἢ ΡΡῚ" (ΞΞ τρίβωσιν) 15 σοτγαρί 

[ου ἢΡΟ ΞΞ καύσωσιν. 

Ολαῤίογς χχχνὶϊ- ἰχχὶ ὥὥοηι α Αούγειν ογίρίημαί. Τῇ ϑιρροτῖὶ οὗ 1ῃϊ5. νἱεν Ἡδὶένυ (οῥ. οἴ. ΡΡ. 364 544.) 

οὐ οἰζεά ονοὺ ἃ ἄοζεη οἵ ραββᾶρεϑ ἴτοτη {π6 ῬδυδΌ ε5 ἀπ {πὶ ἱπίεγροϊαιϊοηβ ΜΠ ἃ νίαν ἴο 5μονίηρ 1Πὰΐ ἴΠῈ 

τηθϑηϊηρ οὗ [Π6 ἴεχὶ οουἹᾶ ποῖ δὲ τεοονεγεα πη]655 ὈΥ ται γα ηϑ]α οη ἴτοπη ἃ ἩΌτγανν οὐ ρῖπα!. {ΠΠΠΔρΡρ]γ 

Ηαϊένυ Ῥαβεὰ ἢἷ5 ψουῖκ οὔ 1Π6 δοιτιρί ἰεχὶ οἵ ΠΠΠπιᾶπη, ἀπ πηοϑὲ οὐ Πἰ5. σοπο τπιϑίοηθ. πᾶνε ἱπεγεῦν Ὀθαη 

ἰηνα]ἀαἰε. ὅϑοπθ, Πούενεσ, ἀγα οἵ ρεστπαπεηΐ ναῖπθ. Οη [πε οἴμευ μβαπα ϑομτηαϊ (0.7: α»αἹ ΘΟΊΉΤΠς δέμαῖϊος, 

1. 236--.3) 5[ΤΟΏΡῚΥ οοηίοϑίβ [ῃ15 νίθνν, πα πιαϊπίαϊπβ {π6 Προ μεϑὶβ οἵ ἂῃ Ατγδπηδίο οὐρῖπα]. 1 πᾶνο βιπα!θα 

ΠΔΓΕΓΠ]Υ ἢΪ5 ἱπρθηΐοιιβ Ἔϑϑαυ, Βαϊ [Π15 βίμαν Πᾶ5 βεγνεά ἴο σοηῆττη πιδ ἰπ 1Π6 θε] 16 πη ἃ Ἡ ΘΌτανν οὐρα], ΠΟ 

1 δϑϑιιτηθα ἴῃ ΤΩΥ δα! οι οἵ 1893, ἀΠα Ξιρροτίεα ΒΥ ΔΥριιπιθηῖ5 ἴῃ ΤΥ ἰαχὶ οἵ τοοϑ. 6 Ργθραταιτοη οὐ ΠῚῪ 

ὩΘΥ ΕἸ Ποη μ85 βεγνεα ἴο Ὀτίηρ ἔγαϑἢ αν άθηοα οὐ [Π15 σπεϑίοῃ ἴο ΠΡΉϊ. 

1 Ἥρα ἀραΐη {πε ἵν τεδαϊηρϑ ἰἴπ (με Οτεεῖκ νεγϑίομβ σα δῈ Ὀεϑί βχριαἰπεὰ Ὀγ νδυϊαηίβ ἴῃ 1Π6 ππαγρίη οὗ {ΠῈ 

Θαγλ τὶς οτὶρίηδ]. 866 ἰοοίϊμοϊε Ρ. 173, δηα {Π6 ρδιασταρῇβ οἡ χῖν. ὃ (καὶ Λ71.), ΧνΊΙ. 7. 

17|0. 



ΒΘΟΚΤ᾽ ΘΕ ΘΝΘΘΟΗΙ 

ΕἸγϑι οἵ ἃ}} 1 Ψ}}} ρῖνε (4) ὦ ἐϊδέ οὔ 2αφεαφες τολίοϊ εαρὶ δε γεδίογεα ογι ἔλθ ἀγῥοίλοτίς ὁΓ εἰΐλεγ α ἐεύγετυ ον 
αϑι “γα»μαΐς ογισιγηας; (ὁ) ῥαφεασες τυλίρλ αγὸ ὀοἠουεα 10 ῥγεσεῤῥοσε αὶ Αγαημαΐς ορῖν ; ἀπ (ὦ δασεασες τυλῖελ 
2οείμέαίε α εόγοτυ ογίσιγαδ. 

(α) “Ῥαφςδαρές τυλίο καρὶ δ γοείογεα ογὲ ἠΐ6 ἀγῥοϊλπεσῖς οΓ α Πεόγετυ ο7 αϑι ΑΙγαγιαΐς ογίσίγαί. Χχχν]!. 4 
ΤῊ] τῃ6 Ργαβθηΐ ἀδΥ ϑι 0 ἢ ν]βάοηὶ Πᾶ5. ΠΘΥΘΓ ὈΘΕῈη ρίνεη ὈΥ ἴπ6 Τιοτὰ οἵ ϑρίτγι15.. Ηδτα τῃ6 Εἰῃϊορὶς Πα5 

᾿δπηηξαπηᾶ ΞΞ ἐκ προσώπου ΟΥ ἔμπροσθεν ΞΞ ὩΒΡΙΌ, “ἸΤῸΠῚ Ὀδίογα, ΟΥ ῥγδοίοα!]ν “ Ὀγ᾿᾽, 85 1 Πᾶνα γοηεγεα ἴὑ. ΤῊ ϊς 

Ἰαΐθ 56 οἵ 250) ἰ5 ἰουηα ἴῃ ἘΒΙΠοΥ ἱ. το; ἵν. 8; 1 Οἤτοη. χχίχ. 12. ΤῊΘ βᾶπηδ ἰάϊοπι ἰ5 [οι πα ἰπ ΑΥ̓ΔΠΊΑΙΟ, 1. 6. 
ὈΠΡ Ὁ : οἵ, Πδη. νἱ. 27 (}} 111. 29 3,5). Ὑὴδ 58Π16 14] ΠῚ γθοιγβ ἴῃ ἶχν. το, ἃ Πα ΡΟββίθ]ν ἴπ ΧΙν 1. 2, 4, 6. 

Χ]. 9. ΤῊ ῥαν οἡ 1ῃ68 παιηᾷ5 οἵ Ἀδρῇδοὶ δη4 ΟδΌ ΓΕ] 15 ἐουπα ἴῃ ἩΘΌταν : ἰδ ἰδ ΡΟββίθ]8 ἴῃ Αταπηαὶς ἴῃ 
ἴῃ8 οα58 οἵ ΟΔΡΌΓΕΙ, θὰΐ ἃ ραν οἷν ἈΔΡἤΔ6] Πὰ5 παν Ὀθθὴ ἰοιπηα ἴῃ Αταμηαῖΐο. [Ιη δος, ᾿Ξ 15. ποῖ [οπηα ἰπ 
1η6 ΤΑΙρΠη5. ᾿ 

χ]ν. 3. “5}4}} Ἐγν {Πεῖγ νουΚβ.᾽ ἘΕῸΓ “(γ᾽ {Π6 ἰεχί τϑαᾶβ “οποοβα᾽. Νον, ἃ5 1 ροϊηίθα οιυΐ ἰῃ τροϑ, 
115 Ξξξ ἽΠ2", σουγιρί ἴῸγ 12): οΥὐἉ, 1 1ῃ6 οὔἱρίηαὶ μαὰ θβθὴ Αταμηαϊο, γα ἤδα ἴο βιρροβα {ῃαΐ {Π6 ἰγαηϑαΐου 
[οἹ]οννεα τ1π6 ψσοηρ πιθδηϊηρ οἵ ἽΠ2). Ομ αΐ δοσερίϑ [ῃ6 Ἰαϊζου βαρ ροβηίοη. 

ΧΙν!. 40. “5.411 Ἡταῖϑαε ΡΤ [Π6 Κίπρθ. .. ἔτοπι [Π6ῚΓ 5ϑαῖβ. Α αἰ τοργαρῃ οἵ [ΠΪθ νβῦβθ γθᾶρρθαῖβ ἴῃ 

ΧΙν]. σὃ “508}} ρυΐ ἀἄονῃ ἴΠ6 Κίηρβ ἔγοπῃ {Π6]Γ {Ππτομα5. ᾽ς. Ηδγα “Ὑαῖβδα σρ᾽ Ξξ δ) 15 ΘΟΙΙΡΕ ον ἘΞ" ΞΞ Ρῦς 
ἄονη". ΤῊΝ ταβϑίουδίοη 15 ΡΟ551016 εἰζμεῦ ᾿η ΗδΌγαν ΟΥ̓ Ατδγηδῖο. 

ιν. το. “Απά ψΒθη. δῖα 1Π6 ἰδχί τεδαᾶβ "δηᾶ Ὀεοδιβα᾽, θαΐ [Π6 σοηΐϊοχί γϑηιγοβ “Π6 π᾿, ὙΠῸ 
ΓΟΩΡ Τα πάουίηρ οαη Ὀ6 Θχρ] δι ηθα δἰτΠογ ἴτοη Ἡ ΘΌγα, ΟΥ Αστάτηδῖς (566 ποῖΐδ 29 φε.). 

Ιν. 2. [ἢ ΠΩ ποῖβ 1 Πᾶνβ σϑϑίογεα {Π6 ἰθχί Ὁ. πιθᾶηβ οἵ ΗθΌτγον : Ὀὰξ 1{ 15 ΡΟ551016 αἶβὸ [ῃτοιρ ΛΥαπηαὶς, 
51Πη66 ὨἼΡ σδπ Α͵5ο τηϑδη " Ὀδοδιιβα οἵ. 

Ιχν τῖς 566 ποθ 772 707. 
Ιχν]. 2ὥ. Ηεια ἴῃ ἰθχὶ γϑδαϑβ " παηᾷϑ8᾽ ὩΣ ΟΥ̓ ΝΥ) σΟΥΓΟΡΊ (ῸΥ ὩΣ) ΟΥ̓Δ 2). 
Ιχν"]. 2. Τοχί γρδαβ “ ργονοῖκθϑ Πὴ6᾽ ΞΞ 27") ΟΥ 2)" δ). 
ἸΧΙχΧ. 1. Α5 ἴῃ ΙΧν"]. 2. 
Ιχῖχ. 4. ΤΏ σουγαρίοη σαπ 6 Ἔχρ αὶ ηθα οἰ Γ ὈΥ Ἡ ΘΌΓαν᾽ ΟΥ̓ ΑΥαΠΊΔ]Ο. 
Ιχῖχ. 12. Ζασᾷ. δα “ ΠΟΠΊΒΕΥ ̓  ΞΞ 2) (ΟΥ δ") ἃ5 οῃ πη αϊ ροϊηΐβ Οὐ) ΠΟΙ 566 Π15 σΟΥΓΙΡΊ [ῸΓ 0 Ὁ 

(ΟΣ ΜΔ ΞΞΞ απ κυ: 
ΙΧΧ]. 1. Θ8Π16 σΟΥΓΙΡΙΙΟΉ ἃ5 ἴῃ ἰΧῖχ. 4. 

(ὁ) “άγαξες αγιαΔ ῥαδεαϑρες τυλίελ αγὸ ααἀὐάπμεραί ὧγ δεληαΐ 12. σῤῥογέ οὐ αγιὶ'ὶ “γαγιὰϊς ογίφίγια!, ϑόούηδ οὗ {πε658 
Πᾶνε Ὀβθη ἄβαϊε ψΊ ἢ ἰγεδαν ὑπαεχ (α), ἱ. 6. ΧΧΧνΠ. 4; Χ]. 9; χὶν. 23; χν. τὰ; ἰχν]. 2; ἰχίχ. 1.2, ἰῇ ψῃΪΟἢ οα565 
ΘΟΒΙΙαΣ συρρεβίβ τῃαΐ {Π6 σοΥΓαρὶ ραβϑᾶρθϑ 1ἢ ΠΙΘβΊΟη οδη Ὀ6 Ὀεϑί βαρ] αι ηθα ὈΥ δῇ Ασδηηαὶς ΟΥἹρΊη4], ΓΟ ΡῊ 
ΡΟΒ51016 αἰβο ὈγῪ ἃ Ηβρσυθν οὐβῖηα]. Ηἰβ βιρροϑίοηβ Οἡ ]]. 3, Χ]]. 5. ΓΘ ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΓΥ, 85 ἴῃ 6 ΘΟΥΓΕΙΡΙΟΠΒ ἀΓ6 Πδίϊνα 
ἴο Ε᾿, ἀηα {Παΐ οἡ 11]. 9, ἃ5 γγ6 514}] 566 Ἰδΐει, 15 ππίθηδ]6, Δα Ὦ]5 ἰγα βίου πηδίϊοη οἵ ΧΧΧν 1. 2 ΚΜ ΠΟ56 αἰδοῖ ουκ5 
Βδηρ Ἰροη πε [οτὰ οἵ ϑριΓ15᾽ ᾿Ἰπΐο “ΠΟβ8 ΜΟΥΒὨΪΡ Πα5 θθθη γα ἀβγθα 50] Ε]γ ἴο {Π6 1 οτά οἵἉ ϑριτῖ5 15. ΒΟΙΪΥ 
ἘΠΟΔΙ]Θα ἔοσ, ϑἴποθ {Π6Γγ6 15 πο ΑἸ ΠΠΟΠ]Υ ἴῃ τΠη6 Ρἤταβα ΏΙΟἢ ΓΘΟΙΓ5 ἘΨ]ΟῈ 1η Χ]. 5, χὶνὶ. 8, Δη4 Πδ5 ἃ Ρδγδ]16] ἴῃ 
Τυαά ἢ νη]. 24. ΤΠα Ρ]υτα 5 ϑαγαίδη, Κἰγ θη, Αἰηΐη ἴῃ [χ]. το, ᾿χχὶ. 7 ἃγ8 σθυίδιηνγ Αταπηδῖο ἴῃ ἔογηι, θαζ 
σεραφείν ΜΙ Ἐ]Οἢ ΟΟΟΙΓ5 ΟὨΪΥ ὑγῖοα τη ἴῃ6 Ο.ὕ Τ᾽, 1.6. ἴῃ 158. νἱ. 2, 6, ἀρρθᾶγβ Ὀοίῇ {1πΠ165 ἴῃ [Π6 οἰάδϑε Μ55. οὔ τῆ6 
ΝΑ οἵ ἴδε 1,ΧΧ ἴῃ [15 ἔουτη, ἴῃ 1588. ν]ἱ. 2 ἀῃά ἴῃ Β ἴῃ νἱ. 6. ὙΤὴθ ΔγδπΊαϊο [οΥΠΊ χερουβείν 15 οἴζεη ἰοιπα 1η 
της 1,ΧΧ. Ηδξποβ [Π15 ον θησα [ῸΥ Δῃ ΔΙΔΠΊΔΙΟ ΟΥΡΊ ΠΑ] 15 ΜΠ Πουΐ ψεῖρῃϊ. 

Βυΐξ “1Π6 τηοϑί σοηνιποίηρ ονίάθηοα.. ... οἵ δὴ Αὐδπηαὶς ΟΥΙΡΊΠΔΙ 15 ΓαΓΠ]5η6 4 ὈΥ 1πΠ6 ἘΤΏΪορΙς ἱγαηβι !οη 5 
οἵ ἴῃ6 ἴδτπὶ “ϑοη οἵ Μδὴ". ὙΠΕΥ δῖα ναϊάα βαρ ἔ χὶνὶ. 2, 3, 4; ΧΙν" 1. 2 ; Ιχ. τὸ: ψϑϊᾶδ Ὀ᾽ ὅδὶ ἱΧ]]. καὶ ; [Χῖχ. 
208,0; ᾿χχὶ. 14: ἀπῇ 6] (8 ᾿ρ 14. θη ΠΕ] ΗΝ ΙΧῚ]. 7, Ὁ, 142 ἹΧΠΠ|: Τὰ; ἹΧΙΣ ΣΟ 7; πὲ τ ἘΠ 
{Ππ6886 1ῃ6 Ἰαϑὲ ἰ5 ἴη6 πιοϑὲ ρϑοι]αγ. ΤΠ 1ΈΕΓΆΠῪ 1 πηθδηβ “ἴΠ6 50η οἵ ἴπ6 οἴβργίηρ οἵ [ῃ6 πιοῖπεσ οἵ {ΠῈ 
᾿ἰνιηρ ἢ. .. ΔΠ4 [5 ἃ τε πάεδγηρ οὗ οἱ ἄνθρωποι, οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων Δ η ΘΞΡΘΟΙ4}}ν οὗ υἱὸς ἀνθρώπου. Ξϑοτηϊαϊ 
16 ργοςαβεάβ ἴο δ ρἤδβιΖε ἴΠ6 ἱπιροτίδηςε οὗ ἴΠ656 αἰ ἤδγεηξ το μἀθυηρ5 1π ἴῃ6 ῬΑγΆΌ]65, ἡ Πογθαβ ἴῃ {πὸ Ν.Τ. 
ἴξ 15 1Π6 αϑὲ Παΐ 15 ὉΠΠΙΓΟΥΠΊΪΥ τἰ5εα ἃ5 ἃ τεπάθγιηρ οἵ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἃ! ΟΌΞΕΙνΕΒ5 : “ ὈΕαΐοτα ἹΧ}] Π6 1565 
ΠΟ ΟἴΠΕΥ τεγπὶ πη 8146 580᾽ ὅ, [π6 δαυϊναὶεπΐ οὗ {ΠῈ Ατδπηαὶς δ) Ἵ2. [Γαΐου ΠῈ ΘΠΊΡΙΟΥ5 ΓΟ {π165 [ῃ8 
Ρἤταβα να] 4α Ὁ ὄξῖ ΠΟ ΟΟΥΓΕΒΡΟΠα5 ἴο ἴπ6 Αγαπηδῖς ὃς ἼΔἽ 2. . . . ΤῊΙ5 {{Π|6 15 ἰου πα ἴπ [6 Ῥδὶθϑιηῖδη 
Τ,δοιοπάγυ, ἴῃ6 (υτοιοηίδη ΕἸαρτηεηΐβ, Πα ἴῃς Θιηδις ἰοχι᾿.,. Ετοη ἴΠ6 αθονα δνιάθποα ϑομπηαξ σοποὶ 65 
δῖ, 16 τῃ6 ἱγαηϑίαίου Πδά “ἃ ασξεκ ἰεχὶ θείογα τη ἴῃ ψΏΙΟῃ ἴῃ6 Ν᾿. {Ππ|16 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου νγὰ5 ὉΠΙΪΟΓΠΉΪΥ 
πϑεα᾿, ἴ νου] 6 βοδγοαὶν σοποαίνα ]8 {πὲ 6 ψου]α αν τπι564 τἢγεα ἀἰϊδίηος ΕἸΠΙΟΡΙς αχργαϑϑίοηβ ἴο ΓΘ ΠΥ 
ἴῖ, ἀπ “ἴΠ656 οὗ 50 ἢ ἃ παίυγα ἃ5. ἴο σουγθθροηα δχϑοῖν ἴο [Π6 ἴῆτεα ἀἰδγεηὶ ΕἸΠΙΟΡΙς ἴογπηβ. Ηδ Βο]ά5, 
τπετγείογα, ἴμαΐῖ “ἴΠ6 σοποϊ βοὴ 56 πη5. ἱπενι Δ Ὁ]6. τμδὲ ἢθ {τδηϑ]αιθα ἀἸγαοῖῦν ἕτοιμη {Π6 Αταγηδῖς. . . . ΟἜηεταὶ 
ςοηϑιίἀθγδί!οηβ βία ηρίπθη [Π15 σΟΠΟ]βίοη. [1{ [ῃ6 Ῥαγαθ]65 οἵ Ἐποοῆ ΜῈ ΓῈ {τα ηϑ]αϊθα ἔτοπὶ ἃ ατθεὶς ἰαθχῖ οη6 
νου] σογίδ! ]Υ δχρεοῖ ἴο πα βομηθύῃεγα ἃ Παοίδιοη ἔγοτη ἰδ ΟΥ ἃ γοίδγθησα ἴο 1ἴ ἴῃ δᾶ ν (τ βιίδη ΠΠτΘγαΐαγα ". 
Βαϊ ϑοῃτηϊαϊ οδη ἢπα ΠΟΠ6. 

ΤἼΒ ᾿ἰαβ ἀγριπηθηΐ 1 Ψ}1}} ΔΏΒΟΥ ἤτοι. ὍΤὴΘ γαδάθυ ἢὰ5 ΟΠΪῪ ἴο ταί ἴο [ῃ6 115ὲ οἵ ρᾶγ}]6 15 θθίννθβεη τῃ6 
Ν.Τ. Ὀοοϊ5 δπὰ τῃ6 Ῥδιδῦ]θς οπ ΡρΡ. 180 56. ἰῇ ογάδγ ἴο ἰβαγῃ [δὲ τ1ῃ68 Ῥαγδθ]ε5 (14 ᾿πῆἤπαδηςε, ἀπ ἴΠαΐ ἀἸτεοῖὶυ, 
16 ντΐεῖβ οὗ ἴπ6 Ν.Τ. ἘΕὐτίΠοσ, Του] απ 5 ογάβ, ἤθη ἀἰβοιβϑίηρ [6 Δα πον οἵ τ Εποοἢ, οαηποῖ 8 
δἀδαμδίοὶν Ἔχρ δ! η6 4, ̓Π1655 ἃ5 Ὀθδυηρ ΟἹ Ρᾶββᾶρ65 ἴῃ [Π6 ῬαγδΌ]65 γείεγγίηρ ἴο ἴῃ6 ὅοη οἵ Μδῃ : "(πὶ ΕΠΟΟΝ 
βδάδπῃ βογιρίαυζα δἰϊδπ 46 ἀογηϊπο ργϑθα!οαγῖ, ἃ ΠΟΌΙ5 απ Π1Π1] ΟΠΊΠΪΠΟ ταὶ οἰθπάϊιπὶ δϑδὲ αυοα ρεγιϊπαϑαΐ δα 
05. . . -. Α ΤΙυἀδεῖβ ροΐοϑί ἴατὴ ν᾽ θυ ρτορίθγεα ταϊθοΐα, δισαΐς εἴ σείθγα ἔδγα ψίαθ σορμαηιέ Ολγ τίη (126 Ομδέε 
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σι. 1. 3). Τὴθ Νοδῃ Αρόσάϊγρβα, τπογθοόνεσ, ΜΏΙΟΠ 15 Ἰπἰθυρο δῖα [ἴῃ 1Π6 ῬαγβΌ]65, ἰ5. γοίεγγθα ἴο ἰὴ Ογσθη 
Οομέγα (ὐρέδι ν. 52 οὗς (1. 6. τοὺς ἀγγέλους) γενέσθαι κακούς, καὶ κολάζεσθαι δεσμοῖς ὑποβληθέντας ἐν γῆ: ἜΈΣΤΩΣ 
τὰς θερμὰς πηγὰς εἶναι τὰ ἐκείνων δάκρυα (τ Ἐϊη. ᾿χν]ϊ. 6, 11, 12), ΤῊΪ5 ανίάεποθ πϑοδϑϑιϊαΐος {Π6 ὀχ ϑίθηοθ οὗ 
ἃ Οτϑεὶς Νεβιίοη οὗ ἴΠ6 Ῥαγδθ]6β5. 

1,εἴ τ1ι5 ἴ ἢ ΠΟΥ ἴο ἴΠ6 πθχί δύρισηθηΐ, ὍΤΠ6 ΕἸΠΙΟΡΙΟ ταιδὲ Πᾶνα. θθεη πιδάθ αἰγεος ἔγτοηι {πΠ6 ΔΑταηγαὶς 
θδοδιι58 οἵ {π6 ἴῃγεα [ΟΥΠΊ5 ἴῃ ΜΏΙΟΙ τΠ6 {{Π|6 “ϑοη οὗ Μδῃ᾿ 15 βίνβη ἰὴ ἴῃς ΕἸΗΙορίς, βίποα {Π656, ἀοοογαϊης ἴὸ 
ΒΟ ς, σΟΥΓΕΘΡΟΠα Ἔχδοῖ]ν ἴο [Π6 ἴῆγθα ἰογπῚ5 ἴῃ Αταπηαΐο. Βαΐ ἤεγα 1 τηπβί οἱ ἴϑδθ 8 Πᾶν, 1}1655 
Ι Πᾶνα [1164 ψΜΏΟΙ]Υ 1η 115 βίπαν, βθαη {πδΐ {πΠ6 δνιάθηςα δα ἀποβα ὈῪ ϑοῃιηϊας ἴογ ἀη Αταπηαὶς ΟΥΙΡΊΠΔ] 15 {6 
ἸΠΟΟΠΟΙ βῖνα, Δη4 ἴπαΐ Οἡ ἴῃ6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴΠ6 δνίἄθηοα 50 [δ ροϊηΐβ, ἱπουρῇ ποὶ ΘΟΠΟΙϑίνεὶγ, ἴοὸ ἃ Ηδθῦτον 
ΟΥΙΡΊΩΔ]. ΕῸΓ [Π15 σοπο] ϑίοη οἴμαγ ον! άθηοα Μ}}}} Ὀς δάάποθα Ἰἰαΐθσ. ὙαῈ γα ποί, {πεγοίογε, ργθάϊβροβθα ἴο 
δοσθρί 5 ἢ δῇ Θχίγδογα ! Πᾶυν {ἢ 6515 ἃ5 {παΐ ἴπΠε6ὶ ΕἸΒΙΟΡΙΟ τητιδὲ να Ὀδθη τηδάθ ΑἸγθοῖν ἔτοπ 1ῃ6 Ατατηαῖο. 
Βείοτβ ἀβα!ηρ ἀγαθοῖν ψ]ἢ {Π6 {Π|165 ἴπ απδϑίίοη να τηϊρῃξ ρΡοϊηξ ἴο ἔνο ἴδοις ψΗΪοἢ γοηᾶεὺ (Πϊ5 {Πϑςοῖς ποῖ 
ΠΠΘΓΕΙΥ ἸΠΊΡΓΟΌΔΌ]6, θαξ ᾿η γα 1016. τὸ, Νὸ Κπονη ΒτΗϊορίς νϑγϑίοη ἢᾶ5 θθθη πηδάδ ἀἸγΘΟΕΎ ἔγοπι {πὸ Δτατηδίς. 
29, ΠΕ ΒοοΚ οἵ Εποςῇ, ΒΥ 115 ἀγΕ ΠΗ ς14] αἰνίβίοη ᾿πίο να ὈοοΪΚ5, Κα {η6 ἤνε θοοΚϑ οἵ {πε Ῥεηϊαΐδιςῃ, [ἢ ἤνο 
Ῥοοῖκ5 οἵ {π6Ὸ Ῥβαὶπ)5, {π6 ἥνε Μερι]οῖῃ, [π6 ἤνε θοΟΚΒβ 1ῃ Ῥγονεγθϑ, ἰπ ΕΟ] 6ϑαβίϊοιιβ, (πΠ6 ἔνα αἰ νιϑίοης ἴῃ {ἢ 
Ριγκα ΑΒοΐῃ, ἀπά 1ῃ6 να ὈοοΪκ5 οἵ {πὲ Μδοοδθεδῃ ψδγ5 Ὀγ [ἀϑοη οἵ Ογγεπα (5ε6Ὲ Ἡ αν Κίη5 2, “ἤογαθ ϑγημοῤέίεαο, 
Ρ. 164), νγὰ5 δεν [15 Κιπα ἃ σαγαία!!ν εαἀϊτεα στοῦ ἴῃ ΠΟ {Π6 {ταρπιθηίβ οὗ ἃ ᾿ϑγαΐαγα ὑγοτα Ρὰϊ ορείῃογ 
ΜΠ 75ὲ 45 τποἢ Πίηα85 δηα ᾿ηϑῖρῃϊ ἃ5 1παΐ οἵ [πΠ8 Ῥγονεγθβ οὔ {π6 Ῥισκε Αθοίῃ. Τηῖ5 ἤνε-[Ο]α αἰνίςίοη τᾶς 
1ῃ5 ἃ Με ]1-Κποόνη [εν ]5 ἢ: ἄθνίοθ, δη6, βϑίησβ δοοοσγαϊηρ ἴο ἴΠ6 ι158 οὗ [ἢ6 θοοῖΚ πιδάβ Ὀγ (ἢ Ν. Τὶ νυίζους ἴἴ 
εχ βία 1η 115 σοπῃρ] εἰ θα ἔουπὶ ἴῃ 1Π6 ἢγϑὲ Πα] οἵ [ῃ6 ἢγβί σβῃζαγυ Α. Ὁ.5 1 ποῖ ΠΘΑΥΪΥ ἃ σα αΓΥ ΘΔΥΠΘΓ, γγῈ σδηποῖ 
πα εγϑίδηα Ποὺ δὴ ΕἸΠΙΟΡΙς ἰγαηϑίαΐου τη {Π6 ϑιχίῃ οὐΓ βανθηίῃ οεπίαγν α. Ὁ. σου] πᾶνε 56 {Π6 Οτεεὶς νϑυϑίοη 
ἴοΥγ 1π6 ἔουγ θοοΚβ οἵ ΒπΠοΟΟΉ, 1--ΧΧχνὶ, ᾿ΧΧΙΙ--ἸΧΧΧΙΙ, ἸΧΧΧΊΠ]--χο, ΧΟ- ΟΠ], δηΠα δη Ατατηαὶς ἴοσ ἴῃς ΠΠΗ, 1. 6. {Πε 
ῬδτδΌ]65, Χχχνη-]χχὶ. ΤΕ 15. νΕΥΥ ργοθαὉ]6 {πᾶξ 1[ῃ6 δπίγα θΟΟΚ νγαβ ἐγ 5] θα Θαγ]Ὺ ἴῃ {Π6 ἢγϑὶ ΠαπηΐαγΥ οἵ τῃ6 
(Ὠτϑέαη οτὰ ἰηΐο ατεαῖκ. ὙΤΠδὶ 1Π6 ΘΘΏΔΟ ΟΥΙΡΊΠΔΙ] γὰ5 ΘΑΥΙΥ Ἰοϑὲ 15 ἴο 6 1πἰειγοα ἔτοη {Π6 ίαςι {Παΐ. πὸ 
αν! ἄθηςα οὗ δηΥ Κιπα ἰαϑίπας ἴοὸ 115 δχίβίθηοα δἰζεγ {Π6 Ὀἰγίῃ οἵ (γι ϑειδηϊν, ἤθγθαβ. πη] ΔΙ ΠΟσ 5. ον! άθηοο 
αἰζοςῖ [Π6 δχίβίδησε οἵ πε ατεεκ νοϑγϑίοῃ. 

γε πᾶν, 1πεγείογθ, βαίε!ν γεϊθραίβ ἴο {Π6 ᾿ταθο οἵ ᾿πῃρΟββι 1165 ἴῃ6 Πυροιμαϑὶβ {Παΐ οπαρίεγς χχχνη-Ἰχχὶ 
οἵ 16 ἘΠΠΙορΙς νϑυβίοη γεγα {τ ηϑ]αιβα αἸ γοῦν ἔγοπη [Π6 Ατδπηδίο. 

γε ᾶνε ΠΟΥ͂ ἴο σοηβιθὺ Μηδὶ ΘΟΠ ΠΊΕ ἴθυπη5. “(Π6 πιοϑὲ σοηνιποῖηρ αν! θησα οὗ δῃ Αταπιαῖο οὐ] σίηδ] ᾽, 
Ϊ. 6. 1η6 ΕἸΠΙΟΡΙς {γα 5] !οη5 οἵ {Π6 ἴθγηη “ϑὅοη οἵ Μδη. Τῇ ἘΤΏΙΟΡΙς ἰγϑη βίο νγὰ5 τηϑᾶδ, ἃ5 γε ἢᾶνα }5ῖ 
566 ῃ, ἴτοτη {Π6 τε. Ηδποθ ψΠῃδίθνευ δχραηδίίοη μὰ σῖνα οἵ {Π6 [ἢγθα [ΟΥΠῚ5 τητιδὲ 6 ᾿π5:1Π6 4 Ὀγ ἃ ατεεῖς 
τοίγδ ϑ]αΐοη. ΤΠηϊ5 δος δὲ οὔοα ἀἰϊβοοιηΐῖθ ΔΩΥ δἰίθιηρί ἴο πηα ἃ ἀτεεὶς ργοϊοίγρα ἴου ᾿ὅριιδ]α ᾿ὄιηδῃ δ)]ᾶνν 
“οἤβρυηηρ, οἵ {π6 πηοίμοὺ οὗ {Π6 ᾿ἰνίηρ . ὍΤῊϊ5 ΕἸΒΙΟρΡΙΟ Ρῆγαβ6 15 πι566 1Π6ΠΠΠὈΓΘΠΕΥ ἃ5 ἃ το παδγηρ οὗ ἄνθρωπος, 
υἱὸς ἀνθρώπου, ἄνθρωποι, υἱοὶ ἀνθρώπων, ἀνήρ. Απά 1Π6 {1]] ἔοτπὶ να] 48 ᾿δὅριιᾶϊα ᾿διηδῇ δ)]ᾶνν Ξξξ υἱὸς ἀνθρώπου ἴῃ 
Τ)4η. νἹ]. 12, Ῥ5. ἰχχίχ. 18, 1ὴ ἘΖδακιαὶ ἀθοιιΐ ΠΙΠΘΙΥ {1π|65, Βδν. 1. 1.3, χῖν. 14, Πα ἴῃ ἴῃ6 (σοβρεὶς αἰνναγϑ Ξξ ὃ 
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Τη 1156] {πΠ6 ΕἸΠΙΟΡΙΟ Ρἤγαθα δ πηθϑῃ “50η οἵ τηδῃ ̓  οὗὔ "1Π6 ϑοη οἵ Μαη᾽. Βαΐ Πα 
ἘΓΔΠΒΙ Δίου 564 ἴο πιαῖτα 11 οἰεαῦ {πᾶΐ {ΠῸ Ἰαιίεγ 116 νγὰβ 564, πε σου] 4ο 50 Ὀγ ρῥτγβῆχιηρ ἃ ἀβθιηοηβίγαςνα 
ΡΓΟΠΟᾺη 85 ἃ το πα δτηρ οἵ {Π6 ατϑεκ δτίιο]α ὁ. ΉΙ5 15 ἄοπθ ἴῃ Ἔν ΕΥΥ ᾿πϑίδηςα τη {Π6 ῬΑγΆΌ]65 σᾶνε ἴἢγεθ. [η 
1Π6 σουγ56 οὗ εἰβἢῃϊ νϑῦβεβ ἴῃ Ιχχχῖχ. 42- {π6 ασξεὶς ἃγΈΟ]6 15 50 γθ Ἔχε δἰθνθῃ {ΠΠη65.ὕ 

Τιδῖ τι ΠΟ δχϑίηϊηα ἴΠ6 ΟΙΠΕΥ ἴνο {Π|168 να] ἀα 580 ὅ δηα να]α Ὁ ὅβῖ. 5 ὅ ἀπο ῖν εν ξξ ἄνθρωπος 
([ΠουρΡἢ 1η ἃ ἔδιν σδ865 ἴΐ ξξ ἀνήρ). ὙΠιι5 ψα] δ 54 0᾽ ὅ ξξει υἱὸς ἀνθρώπου. Τί σδῃ 4150 Ξξ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, Ὀὺΐ 
(ο Τηδῖκα 1Π15 πππγ]δία Κα ]6 1ΠῸ ἰγαπϑαΐου σοι]α ργεῆχ {ῃ6 ἀδπηοηβίγαςνα ργοποιη 85 {Π6 Θααϊνα]θηΐ οἵ ὁ. 

Νοχί οοπηθ5 ψα]ᾶδ Ὁ ὅϑ]. δ᾽ ὅϑῖὶ ξξί ἀνήρ σαπθγα νυ, Ὀὰξ ἃ5 Π)Π]τηδηη (2 6κ. 519) ΡαΓ5 ἰΐ, 11 βία πα 5. εγεώεγ7 1216 
[ογ ἄνθρωπος. Τη ἴαςϊ ἴῃ ἴπ6 ΕἸΠίορΙςο Ν εύβίοη οἵ οὐχ ὈΟΟΚ [ζ 15 πι564 85 ἃ Τϑηάδγιηρ οἵ ἄνθρωπος Ἰῃ 1. 2, χν. 1. 
1 τλοτα οἵ {π6 ατεεῖ νευβϑίοη ἢδα βυγνινεα νὰ 5ῃοι]α πὸ ἀοιθὲ πη πηδγ ΟἴΠΕῚ ᾿πϑίδηςαϑ. 

ΤΠΗΘ τϑϑ] οὗ ἴπ6 ἀθονε Θχϑηλ ΠϑΙΊΟη ΘΟΠΊΘ5 ἴο [ἢ15. ΤΠΘ ἀῦονα ἴἢγεα γαπθσῖηρβ (0 ποῖ ρΥΘϑ ρροβα τἤγεα 
αἰ δυεηΐξ ἔουπηβ ἴῃ ἴη6 ατεαῖ. ὙΤΉΘΥ πιοϑὲ ΡγΟΘΌΪΥ ΡγΟΘΒΌΡΡΟΘῈ ΤΠΘΓΕΙΥ ΟΠΕ, 1. 6. ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, Ὀμΐ ναϊάᾶ 
Ῥ᾽ ὅϑὶ Τῇδυ ργεβᾳρροβε ὃ υἱὸς τοῦ ἀνδρός. Βαΐ 1 [Π1η]κ {Π6 Ἰατίασ ᾿παργο θα 018. [Ι͂}Ὼη [Χ]]. 5 ; [χῖχ. Ζο (615) ; Ιχχ]. 14 
Β᾽ ἔφ τηᾶν 6 ἃ τεηαεηηρ οἵ ἀνθρώπου 85 ἰῃ 1. 2 ; ΧΥ. 1. 

ΤῊ οἤδηρα οὗ τα θυ Πρ ΠΊΔΥ 566 ΠῚ 5ῈΓΡΓΙ5ΙηΡ, θὰς γα πᾶνε ἃ ρογίβος ρᾶγα}]6] ἴῃ ἴῃ6 (υγοϊοπίδῃ ἀπά 
ΘΙΠΔΙΠς. νοΊβΟη5. οὗ {π6 ϑυύίδο Ν.Τ. ὙΤῆυβ5 ψΏεγθαβ ἴῃ ἴπ6 Ῥαβῃϊίο ὈῪΘῃ ἀδ-παδᾶ (δ) 1 ΠῚ) ΟΟΟ ΓΒ 
ὈΠΙΌΓΙΩΪΥ ἃ5 ἃ τη ϑυηρ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, ἰῃ ἴῃς (πγεϊοπίαη νευβίοη γα μάνα ὈΤΕΠ ἀ6- ρα τᾶ (δ 3) ΠῚ) 
1η 1 ]κα νἱ]. 24; ΙΧ. 26 ; χχίϊ. 48, ἃπα 1 {Π6 51: η8 1116 νϑγϑίοη ὈὙΘΩ ἀδ-ραῦτᾶ ἴῃ Ματγκ νι]. 28 ; [κὐκ6 ν]]. 24 ; 
7οΠη ΧΙ]. 21, δηα εἰβθνῆοθγα ἴῃ θοΐἢ {Π656 νϑγβίοηβ ΘΗ ἀε-δξᾶ. ᾿Τπ ἴΠπε6 Ῥα]θβίπῖδη [ΘΟ ΟΠ ΥΥῪ ΤΠ ΈΓΘ 15. 511] 
ΔΠΟΙΠΕΥ ΜγΑΥ οὗ τε ἀθγηρ {[Π6 ρῆταβθ, ας [15 ἀοε5 ποΐῖ σοησθῖη 15 Ποῦ. Υγα πανβ, ῃονδναγ, ᾿ἰθαγηΐ ἔτοπὶ 1658 
νΕΙΒΙΟΙ5 ἴῃαΐ ἀἸ Π ΓΘ Θ 5. 1 ἴΠ6 ΤηΔΠηΕΓ οὗ το παθγίηρ {Π6 {Ππ|6 “5οη οἵ Μδῃ’ ἴὴ ἴπ656 νεύβιοῃβ 4065 ποῖ ᾿ΠΊΡῚῪ 
ΔΩΥ αΙΠδγθηοα ἴῃ {πΠῸ6 οὐ ρῖπαὶ αταακ. ϑ᾽ πα ν να σοποὶαθ παΐ {Π6 [γε στα πθγηρθ οἵ 115 {Π|6 Τὴ {Π6 
ῬΑΥΔΌ]65 4ο ποῖ ργθθΌρροβα σουγθβροπαϊηρ, νϑυδί!οη5 ἴῃ ἴΠ6 Οτβεῖκ, Ὀὰΐ ἀγα ἀπ ἴο {Π6 {γα πϑ]δίου. 

1, τΠ6 πη, [Π656 νδγιδίίοηβ ἴῃ ἴῃ6 Ῥδίαθ]θ5 ἀγα ἄπ ἴο {Π6 {ταηβίδίου οἱ γα ηϑίδίουβ τ [ο]]ον 5. τῃαΐ [Π65ς 
ἘΔ Β]Δίουβ ὑγ γα ΑὙΔΙΊΔ10-βρθακίηρ [6 ν5, δίποθ {ῃ6 ρῆγαθεβ να] δ Ὀ᾽ ὅδ ἀπ να] α 58 0᾽ ὅ ἅἀγεὲ τγεβρεοῖνεὶν 
Θαυνα]θηΐβ οἵ ὈἾὙθἢ 46 ραρτᾶ δηᾶ γε αἀὅ-παξᾷ." 

Οη 16 ἀῦονε φστοιπηᾶβ ψα σοποὶαάε {Παΐ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου Ξἴοοα [π 41] οα565 1η ἴπΠ6 ὐσὑεεκ νϑυβϑίοη οἵ 1ῃ6 

1 566 Βοῃπλάϊ ἴῃ Ζσεγε. δήδί. ἵν. 4714. Νὰ ᾧ ' 
2 Τῆς Αταπιδὶϑπηβ ἴῃ ἴπε ΕἸ ορῖς νεγβίοη οὗ [μ6 Οὐ Τὶ ἀσα ρσόραῦ]ν ἀπε ἰο ΔΙΑΠΊΔ ΘΔ Π]55ΙΟΠΔΓΙΕΒ. 
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Ῥαγδῦ]εβ. ὙΠαὶ τἢ15 ατεοκ λγασο τοργθϑθηΐβ πὸ Ηδθτεν ΟἼΝΠΤ3, ψνῈ 58}4}} [ασῖ Ποῦ σοποϊάα ἔτοπὶ ἰῃς 
εν! άθηοα ρίνθη ἴῃ Π6 ποχί ββοίίοη. 

(Ω) “Ῥαξεασες τυλΙολ ῥοσίμἑαίε α  ἰούγεοτυ ογήφιγιαΐ. 
χχχίχ. 70. “ὙΠῸ τὶρῃΐθοιιβ.. . . 584}} 06 βίγοηρ (α--ϑι: “6 Ὀϑαι αι} Ὁ ἡ τι, β) ἃ5 ἤδιν ᾿ἰρῖς . ΝεΙΠοΥ 

τϑδάϊηρ ἰ5 δα ἰϑίδοϊουυ. α--2᾽ Ξξξ ἸΡῚΠ" ΠΊΟΗ τηδὺ 6 σοτγαρὶ ἴον ΤΠ" τε “ 5Βῃϊπθ᾽ : οἵ. Πδη. χί!. 3 Ὁ 33Ὶ29 .. ὙἼΠΙΝ. 

χΙνὶ. 7. “ὙΠ 658 ἅΓ6 ἴΠ6Ὺ ψὯΟ Τ]υαρο . (6 βἴατβ οἵ ἤβανθβη. Ηδζε, ἃ5 1 πᾶνε 5ῆοψηῃ, ἴΠ6 ἰθχὶ ἀρρβαῦβ ἴὸ Βὸ 
Ῥαξεά οὐ Ἰ)αη. νἱ]]. το, αηα 5ῃου]ᾶ Ὀδ τϑδα (566 ΠΥ ποίε 77: ἦς.) ἃ5 ΓΟ] ]ονν5 :---- 

ΟἼΓΠ 656 γα {Π6Ὺ ὙΠΟ τὰῖ56 {πε ῖγ ἢδηας ἀραϊηβί {πΠῈ Μοβί Η!ΡΗ, 
Δπά οαβὲ ἀονη {ΠΕ 5ἴαγϑ οἵ ἤξᾶνβηῃ, 
ΔΑπά τρδᾶ {πϑῖ προ ἴῃ6 δαγίῃ.᾽ 

ΤΠ “πάρε Ξξ γ)51) γί ἢ ἴΠ6 οοπίοχι 5ῃον5 ἴο Ὀ6 οογγιρί ἰοῦ ἸἼΥ Ξξ " οὰϑὲ ἀονη". 
ΧΙνΙ, 40, “Βεοδιιβα {Π6 ΠΠΊθΕΥ οὗ {πΠ6 τὶρῃίθεουβ μά Ῥθθη οἤεγεᾶ. ΑΔς της οοπίοχι 5ἤῆονβ (566 Τὴν 

ποῖθ Ζφ ἐος.) ἴῃεβϑθ. ψογᾶβ τηθᾶη {παῖ {Π6 πα πΊθογ οἵ {πε τὶσῃίθοιιβ, ἱ. 6. [ῃ6 πηδγίνγβ, 15 σοπιρίεία : οἵ. Βδν. 
νὶ. 1ο, 11. ΝΟον α τεδᾶς αδτἔθα Ξξ ἤγγικε Ξε 3, ψῃ ἢ ἴῃ ΜΙβῆπαῖς Ηδθτον ΞΞ “ἢὰ5 θθθη οἤεγεα . ΤῊϊ5 
τηθδηΐηρ 15. ποῖ ἰουππηα ἴῃ {Π6 44] οὗ [Π15 νευῇ ἴῃ Ατδπιαῖο. 

111. 9. “ΑἸ] τ1Π656 {πϊηρδ5. 584}} θῈ [ἀβηϊβα δη4] ἀδϑίγογεβα ἔτομη ἴΠς βυσγίασα οἵ ἴῃ βαυίῃ. Ηδγα {Πεγα ὑγ6Γα 
ὕνὸ αἰτογπαῖϊνε ατεεὶς τομἀδτηρβ οἵ ὙΠ), ΟΠα νγὰβ ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ ἴῃ {π6 ἰαχί, ἃπα {Π6 οἴπεῦ ἴῃ {Π6 πιαγρίη, Βαϊ 
5 ΒΘ ΘΠ ΠΕΥ Ὀοΐῃ ψεγα Ἱποογροσγαϊθα πο ἴῃ6 ἰθχί. ΟΥὙ' {Π6 αἰ τορταρῃ γγὰ5 παΐϊνε ἴο (ῃ6 Ηδθτεν, 1. 6. ἸΦ Γ᾽ 
δηα γἼπ2». ϑοῆτημαϊς αἰζεπιρίβ ἴο Ἔχρ δίῃ [Π6 σοΟΥΓΙΡΊΙΟη ἔγοπλ ἃη Αταμηδῖς θα 515 ΟΥ̓ ἀϑϑατηϊηρ {Παΐ ᾿Ἰ ΝΠ" βιοοα 
ἴῃ ἴπ6 οτρὶπαὶ, ἀπ ἴηι {Π15 τεοαϊνϑα [Π6 ἵψγο γαπάδγίηρϑ ἴῃ {ΠπΠ6 ἰαχί. Βυΐ ΝΡ ἄοαβ ποΐ πιβδῃ “ἴο ἀεβίτγου ᾿. 
Μοζϑονεσ, {πε Ἐπῃηϊορὶς ψοτὰ κἄμδαα ἤθγα, ΠΟ ἢ τηθδηβ “ ἴο ἄδην ᾿, ΟΟΟΌΓ5 ἀρδίη ἴῃ χῖν. τ; χῖν!. 7; Χῖν!. 1ο, 
ἰπ ψΠΙΟἢ ἴἤγθα Ρᾶβϑαραθ ΘΟ; Πα ς 5αὺ5 1 ροα5 Ὀ8ῸΚ ἴο ἴῃς Αταπηαῖς 53. ὙΠιι5 ΠΙ5 ῬΓΟρΟΒ8] 15 ϑδιϑίδοίουυ ἴῃ 
ΠΟ ταβρεοῖ. 

Ιχ. 6. 1 Βανε [Ὁ] ον εα κ ἴῃ [6 ἰεχί, θὰΐ [6 ρϑγα] 6 }15Π| 15 1ῃ ἔανοιγ οἵ τεραγάϊηρ {πε ἰαχί 5 σογγυρί ἴῃ ἴΠ6 
ψοτὰ “ ουβῃὶρ᾽. ΤῊ ψοτγα 15 ΠΟΥ πηϑαςϑίδοίογτυ. [0 Ξε ἩΠΓΝ, νυ Π] ἢ πᾶν 6 σοτγαρί (οτ ἸΠΠΙΣ τα“ ρεγνετι 
ΟΥ̓ “οοτγαρὶ). Τιι5 νγ16 ΤθΟΟνῈΓ 8 Θχοθ]]θηΐ ρϑγΔ]] 6] 155 :---- 

“ΒῸΓ ἴποβ8 ΨἼΠ0Ὸ οοτταρί [Π6 τΙρῃίθοιβ ἰᾶνν, 
Απά ἴογ ἴποβα ψῃηο ἄδην {πε τὶρῃίεοιβ πα ραπηθηΐ, 
Απά ἴογ ἴμοβ6 ψῃῆο ἴακα ΗΙ5 παπηα 1ῃ νδίη. 

Ιχν. τοῦ. “ΤΠοῖγ Ἰπαραπιθηΐ μὰ5 Ὀθθη ἀδίθυπηπηθα ἸΡΟη ἃ Πα 5Π4}} ποῖ 6 νυ] 614 Ὀγ πιε ἴοσ ἐνετ. 
ἘῸΓ “ΠΕ ]4 ̓  {πεῈ ἰαχί τεδάβ. οὐ λογισθήσεται ΟΥ ἀριθμήσετα. ὙὍὙΠῸῈῸ ΕΤΠΙΟρΡΙς ογὰ οδη τηδϑη ΕἸΠΕ. 

ΤῊΘ [ΟΥΠΊΕΥ ταπάθγιηρ (85 1ῃ 11]. 84) 15. ῬΘΠΘΓΑΙΥ ἰο] ον μετα. [Ι 15, Βοψανογ, υηϑαιβϑίδοίοσυ. ὙΤΠαῈ {τὰ 
τεδάϊηρ, 85 1 ροϊπίθα οἷἱξ ἴῃ ΤῊΥ ἰαχί, οαη 6 τεοονετεᾶ Ὀγ τεϊγηϑίαιίοη ἱπῖο ἩθΌταν. οὐ λογισθήσεται ΞΞ 

ΠῚ δε, οοτταρὶ ἕογ ἢ Π᾽ δ -α 5881} ποῖ 6 μη] 4᾽. Ηδτα ϑομπηας [Ο]]ονν5 [μ6 οἵμετ ΡΟΒ51016 πιθδηϊηρ οὗ 
1π6 ἙπΠϊορῖς ποτα ἀριθμήσεται -Ξ ἐν) Γ)"----ἃ σοΥΓαρίοη οἵ ψ))2Π)ν. 

Ιχν. τοῦ, “" Βεοδιιβα οἵ {π6 Βογοθσίβθβ ψΠΙΟῊ {ΠῸῪ Πᾶνε βεδυοῃαϑα οὐ δηα ᾿δαγηΐ, [ῃ6 βαυίῃ δηα πόδα ΠῸ 
ἄνγ6}] προ 11 5411 θὲ ἀεϑίγογεα. [πβίεδα οὗ “βογσετῖθβ᾽ {π6Ὲ ΕἸΠΙΟρΙο τϑδαϑ “" πηοητ 5 ̓ξξ Ὀ ἼΠ, ΠΟ ἢ Ἡ]ένυ 
ΤΡ ΠΕΥ τθοορη!Ζεα ἃ5 ἃ σοΥπιρίοη Οὗ ὨΡ ἼΠῚ τε " βογσευσῖθβ . [ΤῈ 15 ἴσια ἴπᾶΐ οἡ ἃΠ Ἔβχοθρί!οῃδ] οσοδβϑῖοη ΑΥΙΔΠΊΔ]1ο- 
βρεακίηρ [εν 566 ΝΟ ἼΠ) Ἰηβϑίεδα οἵ ἴπεὶγ οὐῃ ψοτα δ. Ηδποα ἴΠ6 δνιἄθποα ἴογ ἃ Ἡδῦγαεν ΟΥΙΡΊ ΠΑ] 15 
51 Ὲ ΠΠΠΥ θα Κη θα Πετα. 

ΤΠΕ ἰεχὶ οὗ 1815 ραββᾶρε ἂἃ5. Κπονῃ ἴο Ηδένυ δηἋ οὐ ρΊηΔ}}Υ ἴἰὸ ταγ 561 ψγὰ5 σουγαρί, ἃπα ΒοΠ λας σὶρ μεν 
ΟὈ]Θοϊοα το {15 ἰαχί Ἔνθῃ ΠΕ Π ΘΠ Πα 66 85 [Ο]]Ον 5 : “ Ὀεοδιιβ6 οἵ {Π6 βογοεῦῖεβ ψΏΙΟἢ [ΠΥ Πᾶνα βθατομ θα ουΐ δη4 
([Ὠτοῦρῃ Μ ὨΪΟ ἢ) ἴμῈγ Κπονν {Παΐ [ΠῈ δατίῃ.. .. Μη] θῈ ἀδϑιτογεᾶ. ϑοῆπηας οὔβετνεβ {Ππαΐ 1ζ “15. ἃ βίτδηρβ Ἰάδα 
[παῖ τπ6 τουτῖθ]6 Ἰπάρειηδης οἵ πε Ποοα ψου]α σοπια Ὀεσᾶῖι5ε πηθη Πα βισοααααα 1ἢ ἀἰἸβοονοσιηρ {Ππαΐ {Π6 δαυῖῃ 
ΜΠ 115 ἸΠΠΔὈϊΔηῖ5 ψου]Ἱα θεὲ ἀεϑίτογεα. ΤῊ15 ΟὈΒεγνδίΟη 15 15ῖ, θαϊ ἴΠ6 ΤΕΠΊΕαῪ 1165 ἴῃ ἴπΠ6Ὲ Μ55. “ ἔϑ, 
ΜΙ ἢ οὔ ἴμ6 “παῖ. ὙΠΘ ΟΠ βϑίοη οὗ 1Π15 ψοτα τοϑίογαϑ {ΠῈ6 τηδαηϊηρ οἵ ἴΠ6 ΨΠΟΪ6Ὲ νεῖθα. ὅ8ὅ66 ποῖΐε 
ΟἿ Ῥ. 131 οὗἉ ΠΥ 5εροηα εἀϊοη οὗ ἘΠΟΟΉἢ. 

Ἑτοῖὶ {π6 ἀθονε εν ἄθδηςα να ᾿πίδυ ἃ ΗθΌταν οὐρῖηα]. ΔΒ ἴῃ {πε Ἡδῦτεν οπαρίειβ οἵ Ἰ)Δη16], 50. ἤθεα 
{Ποῖ ΕΓ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ΠΠΔΗΥ͂ ΑΥΔΠΊΔΙ5ΓΉ5. 

Ολαῤίεγς Ἰχχιϊ-ἰχχχὶ. δορὶ ὦ εύγειν ογίριγιαδ. 
Ιχχυ]. 1, 14. Ηειβ ἴπ6 νοτζὰ ἴῃ ἴπε εχ "1 η65 ᾽ξξ ΠῚ ΠΥ, ΠΙΟΠ 5Ποα] ἃ μανα Ὀθθη τοπάεδγθα “ πιδγίουβ᾽. 

ΤῊ 5 τοϑιοσγδίοη 15 ΡΟϑϑί]Ὲ Ὀοΐἢ τη Ηδῦτεν δηα Ατατηδῖο. 
ΙΧΧν]. 1. [ἢ 115 νεῦβα ἴΠΕῚῈ 15 ἃ ὈΙδὺ οὐ ἴῃ ἔουγ αυδτιίευβ οἵ ἴπ6 βατίῃ. 1Ιΐ 15 Ροββϑίθ]α ἴο τβοονεὺ (ἢ ]15 

ΡΙΑΥ ὈΥ ταιγδηβϑίοη ἰηΐο δἰ μπεῦ Ἡ Όγανν ΟΥ Ατδιηαῖο ἴῃ {Π6 οᾶδ56 οἵ {Π6 “βαϑί ἀηα “πουίῃ ᾿: ὨῚΡ οὐ ὉΠ ἀπά 
ἽΝ οὐ ΒΥ, 

Βαϊ {Π15 15 ποῖ 50 ἴη {Π6 οδβα οὗ ἴπ6 βουῖῃ δηα νγεϑῖ. Α.5 τεραγάϑβ {πῈ ἢγϑί {Π6 ἰδχί γθδα5 “ἴΠ6 βουῖῃ, Ὀθοδιιβε 
16 Μοβὲ Ηἰβῇ 1} ἀββοεπα {πϑγα, γεα {πεσθ.... ΜΠ ΗΘ... ἀεβοεπᾶ ᾽ξξ Ὁ ὙΠ) 3 Ὁ. ΤῊ15 15. ΡΟΒ510 6 
ΟὨΪΥ ἴῃ Ἡεῦταν. 

ἸΙχχν]. 2. “Απᾶ {πὲ νεϑὶ συδγίθσ 15 παπηθά (11. “ 115 πᾶτης ᾽) αἰ πλ ΠΙβμ ἃ Ῥεοδιιβα {Π6γα 411 [Π6 ΤΉ] ΠΑΤΙΕ5 

Δ η6.᾿ ΓΥΝ ΟΠ 3 ὙΤΝ ὉΦ 3 ΤΙΝ ἸῸΦ ΓΝ Π ΠῚ ΛΠ). 

1 ΤΠΕΓΊΕ ἴ5 [5 ἃ ΡΟββι ΠΥ τΠαΐ ἔννο ἔουΠΊ5 βίοοα ἴῃ {πῈῸ ατεεκ νεγϑίοῃ, ἱ. 6. ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀῃᾷ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνδρός, ἀπιὰ ἐπαἴ {Ππ6 586 νγεσα ἀπε ἴο {ΠῸ ἰγϑ ηϑ]αΐουθ, ΨΚη0 ἴῃ 1Π15 σᾶδ5ε αἰδὸ "νου θῈ Ατὐδπηαῖς-ϑρεακίηρ [αννβ, Ῥὰξ 115. 15 
ΠΙΡΉΪΥ ἱπιρτό Ὁ ]6. 
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ΙχχνἹ]. 1. ΟΥ̓ [ῃ6 ἔνο πδπια5 οἵ [ῃ6 βϑυυὴ ΠΙΟΠ ἅγα {γα Πϑ] 1 ογαῖθα, ἐπουρ ἢ ΘΟΥΓΙΡΕΪΥ, ἴῃ 1Π15 γεῦβθ, ΟΠ 6 15 
Ηδεῦτον ἀπα ποῖ Ατδπιαῖο ; 1. 6. Οὐ]αγαβ ξξ ΘΠ ὙΝ, ὙΠῈ οἴμεσ, ΤΟμπηᾶ5, 1. 6. ΘΠ, 15 Ηδῦτεν δηα Αταπιαὶο ; 
Ὀαΐ 11 15 σοτταρί ἔτοπὶ ΠΠ, ἃ5 Ηδ]ένυ σοῃ)δβοίμγαβ, 1 15 ΗβΌτεν. 

Ιχχν}]. 2. ΟΥ̓ 1Π6 ἴουγ πᾶπη85 οὗ [ῃ8 τηοοη ΜΉΘ ἃγα ἤδγα γα 5] 1 ογαϊβά, [ἤγθ ἀγα ἩΌτεν ΟηΪγ, Αϑοπ]ᾶ, 1. 6. 
ἡἰνγδνις, ἘΒΙΔ, ἴ. 6. Π)39, ἀπα Βεπᾶβ, ἱ. 6. ΠΌΞΤΙΞ. 

ΙΧχχχ. 5. 966 ποίβ 251 ὦϑε. 
Ιχχχιῖ. το. 866 ποῖβ 25: Το. 
Ιχχχί!. 15. “Τῃ)διηῖ πα ὅιη.᾽ ὙΠΕθ6 ἴγὸ ΠΔΠΊ65 ἃγῈ ΟὨΒ, ἱ. 6. "ΣΝ ΤΙ ΦῸΦ “ της βουίμεγη σπ. ΤΗΪΐβ ἰ5 

Ἡδῦτον, δηα ποῖ Ασαγηαῖο. 

Ολαῤῥεγς ἸΧΧΧΊΠ-χο. ἤῦοηι α Πεόγειυ (ογ “1γαγιαΐς 7) ογίρίγιαδ, 
ΙΧχχχῖχ. 44.- ΤῊ δππεηἀδίοη βιιρρεϑίεα ΠΘγῈ 5 ΡΟβ51016 Ὀοιῃ ἴῃ Ηεῦταν δπα Αταιηδίο. 
χο. 138, τό8. [Ι͂η 1Π6 ἀπρ]]οαῖε νϑυβϑίοη ΠΟ 6 ἢᾶνε οὗ [Π 656 νεῦβεβ, “ϑῃβρῃεγαβ ἴῃ Χο. 13 οιγεβροηάϑς 

ἴ0 “τανθηβ᾽ ἴῃ χα. τ6ό. ΤῊε ἰδίζεσ 15 τίρῃς. Τα σοτγαρίίοη οαη δ6 Εχρίαἰπθα ἴτοη ἃ Ηδῦτενν Ὀδοκρτουπά, 
Ὁ), σοτταρί ἰοῦ ὩΣ", οΥ ῸΠι 8 Αὐδιηδὶς ζ}), σογγαρί [ΟΥ̓ [2 }). 

χα. 132}, τό}. Τη {Π6 [ΟὐΠΠΟΥ “ οΥβα ἴο᾽ σοτγεθροπαβ ἴο “εγῈ ρϑίεγεα ἰορθίμαγ᾽ ἴῃ {πε Ἰἰαϊίοσ. Νοῦν {πΠ6 
[ΟΥΠΊΘΓ Ξξ ἔκραζον ΞΞ ἾΡΨ))" οὐ ἼΡ Δ᾽, ἀπ (ἢΠ6 Ἰαϊίον Ἵ)}} οὐ ἸΡὩ᾽ ἴῃ Ἡδῦτεν. Βαϊ [ῃ15 Ἔχρ᾽δηδίιοη ἰ5 ᾿ΠΠΡΟ5510]6 
ἴπ Αταπηδὶς ; ἴογ {Πουρἢ ΡΩΪ ἀπ Ῥὼν ΟσσιΓ Ἰη {ἢ 6 56 η56 οὗ “ἴο ΟΥ̓, ΠΟ πηοοά οἵ [15 νε Ὁ 15. πιϑϑα ἴῃ [Π6 56Π58 
οὗ “ ἴο 4556 Π1016΄. ΕῸΓ [Π15 ψνογά {Π6Ὺ τι56 2722. 

χα. 18. οονογϑά ἴπεπὶ. ὍΤὴε ΕἸΠΙΟΡΙΟ δχργαϑϑίοη ἤΠΕγα 15 ποῖ σοοά ἘΠΏΙορῖς, θαΐϊ ταρτοάποθς ἰῃ6 Οταοκ 

ἐκάλυψεν ἐπ᾽ αὐτούς, ΜΈΘΗΝ π᾿ ταγη ἰδ ἃ Πτογα] τϑηάοτίηρ οὐ ὉΠ ΠῸΣ (Ηεῦτεν), οὐ ὩΠΟΨ (οΥ 03) ΝΒ ΠῚ ἴῃ 
Ατδιηδὶς. 

ΧΟ. 27. “1 58} ἴῃ056 5ῇθδερ Ἐθυσγηϊηρ δΔη4 {Π6ῚΓ θοπαῈ5. Ὀυγηηρ.. ΤὨΙ5. οἰαιδα 15. ΟὈν] Ο ΒΥ οοτταρί. [ἢ 
“ΒΟΠ65 ᾿ ἴΠετα ἀρρδδῖβ ἴο Ὀ6 ἃ πιϊϑιγα 5] δίιοη οἵ {Π6 ἰαΐα Η εΌγεν ὮΝ Οὐ 1Π6 Αγδηηδῖο ὩΠἼ2, γν ὨΙΟ ἢ ΠΠ ΘγΑ]]Ὺ πηθδῃ 
“ῬοΠΘ᾿ οΥ “Ὀοπαβ᾽, θαΐ ψῃϊοῃ θη σοιηροιπα 6 ΜΙ ἃ 50 Πχ ξ΄ 561|{᾿ ΟΥ “βεῖνεβ᾽. Τὴ ΡδηΟΙρΡ]ε 15 ἴΠῈῃ 
ἃ ἀουῦδ]οι. Ηδηςα νὰ να ΠΣ ΠΝ ΓΝ ἸΝΝΠ ΝΙΝ ΞΞ 1 58νν [Π6 56 ΨΕΥΥ 5Π6 60 Ὀυτηϊηρ. ΤΠΙ5 15 ΡΟΒ51016 
8150 ἴῃ Ατδιηδίο. 

χο. 38. “Τῇ ἢγϑίὶ ἀπιοηρ Πα πῇ Ὀδοδπιε ἴῃς 16πι0.᾽ “ΤΠ ἰδ ᾽Ξξ πΡΌΠ, ψ Ή ΘΗ γὰ5 σουγιρίθα ἰηΐο Πρ π, 
85 Ἑο]ἀβομπηας μα5 ροϊηΐεα οὐ, ψἤθποα {π6 ΕτΠϊορῖο ταχὺ “ἢ6 ψοτα᾿. ὍΤῊΪ5 Ἔχρίδηδίοη 15 ΡΟ551016. 4150 ἴῃ 
ΑὙδηδῖα. 

Ολαῤίογς χεῖ- εἰν. δῦονι α Πεύγοιυ ογιύρσίγα. 
ΧΟΙΪ. 5. Τοχί γοδαᾶϑ " δίζεσ Πΐτη ᾽ξξ γ)" ἼΠΝ, μι ἢ 1 ἴακα ἴο Ὀ6 σοτγαρὲ ἔογ ἸΠΤΝ Ξε " ΠῚ5 ροϑβίδθγυ ᾿". 
ΧΟΙΙ. 8Ρ, Πα ΕἸΒΙορῖο ἢὰ5 ἃ ρβοι δῦ ἴογμη, ἀμ Ξε ἀσεβήσουσιν καρδίαι πάντων ἀπὸ τῆς σοφίας, ΜΨΏΙΟΠ 15 

Ρυτα Ηδῦτενν το ΠΟΣΓ ὉΡ9 230 νῶν. ΟΥ̓ 5. χνῇ! 22, πον νυ. 
χον. τᾶ, “ΟἩ, {Πδΐ τηΐπα εγθ8 εγα [4 οἱοια οἵ] ψαίειβ. ὍὙΠ6 Ὀτδοκείεα ψογα 5. δἰ πο Ὶ πη ἰπἰγυβίοη δα 

ΞΞ 2»), ἃ ἀἰτορταρῇῃ οἵ ")}) Ξα "εγβϑ᾽, Οὐ 12) 15 σουγτιρὶ οσ δ Ξε “ἔοιιηε ᾽, {π6 σοτγαρίίοη Ὀείηρ ἄπ ἴο 1τῃ6 
Οσσαγγθησα οὗ [Π6 ρἤγαβ6 “ οΪουα οὗ τνναΐθυβ 1 χον. τ. Ηδηςα “ Ὁἢ, ἴπᾶΐ πη εγε5 ψθγῈ ἃ ἰουηΐ οἱ ναΐεγϑβ᾽. 
ΤῊΙ5 15 ΡΟΒ51016 4150 ἴῃ Αὐδιηδῖα. 

ΧΟΥῚ. 5. ὙΠΟ ἄδνουγ ἴη6 Ππαβί οἵ ἴπΠ6 ψιῃμϑαΐ 
Απά ἀπηκ ννΐηθ ἴῃ Ιασγρα Ὀονν]5.᾽ Ἶ 

ἘὸΓ 1Π6 εἰπεπαάβα ρῆγαβε Βὶ μὰ5 Πεῖα [Π6 Ἐχιγαογα! ΠαΥν γογ5. “ ϑίγεηρτῃ οὐ [Π6 τοοί οἵ {π6 [ουπίδιη ᾽ξξ ἰσχὺν 

ῥίζης πηγῆς τ  ἽΡ» Π5, οοτιαρί ἔοτ [δ ῬΊΠ3 (ΑἸηοϑ νὶ. 6). 8686 ΠΥ Πποίθ 27: 20. 

ΧΟΥΪ. 68, ΕἼΟΠὶ Ἔν ΎῪ ουπίαϊη. ἘΦ τοδαβ "δὶ Ἔν ευῪ {1Π|6 ᾽Ξξ ΤΡ Ὁ53, σοτγαρέ ἴῸΥ ὑ» 050. ἔ 
Χον. 80-9. γε ἢᾶνθ Βδῖδ ἃ γεπηδυκαθ]α βου85 οὐ τ ΠΉΙ Ηρ νεΓ5 65 ΜὨΪΟὮ ἃγῖ56 οἡ τεἰγαηϑδίϊοη ἱπῖο ἩΘ ταν. 

8 ἡ)ϑν Ἣν 9ἃ ὭΣΤ ΠΝ) 

ἡ) ΦΉΣ) υ ὭΒΌΝ δ ὩΌ5 "5 

Δ. 5) ἃ ὙὮΣ ΣΝ 2) 
ὍΝ ΣΝ ο ἸΝΔΝ ΟΞ ὈΝΡΕῚ 

ΧΟ]. 480, 566 ποῖβ 7: ὦϑε. : 
χοῖχ. 6. Ηετε Εἰ Ξξ- εἰς ἡμέραν αἵματος ἀδιαλείπτου, Ὀὰΐ ἴπ Τατγι]]ΠΔη (1226 Ζ]αοἠ. ᾽ν) ἴμ6 Ρἤγαδ8 Ἀρρεᾶῦβ ἃ5 

“ἢ ἀἸεπὴ ϑαηρ 15 267.11]110γ115᾽ΞΞ εἰς ἡμέραν αἵματος ἀπωλείας ΞΞ τὰν ΟῚ ὈΡ, μετα ΤῊΝ 15. ΘΟΥΓΕΡΕ [ῸΓ Ἵν 
ΞΞ ἀδιαλείπτου, : 

χοῖχ. τ6. Εὶ (.5 β) τεδάβ “1ῃ6 βρίτίὶ οὔ Ηἰβ ἱπάϊρπαίίοη ᾽ξξ Ἰδιὲξ ΠῚ, ουγιρὶ ἴοσγ Ἰξδ ἸγΠ Ξε ' Ηἰ5. ἤετοβ 
᾿παΙρηδίοη." ; 

ς. 68, ὅ66 ποίθ ζ7: ῥϑε. , ᾿ 
οἱ 4. Εὶ τϑδάς "Κιῃρβ ᾽ξξ ΞΡΌ, σοτταρί ἰοῦ προ, ἐφΔΙΠ]οΥα ἡ. ΤΠΙ5 15 Αἰ50 ροβϑιῦ]8 Ἰῃ ΑΥαμΊδ]ο. 

ᾧ το. (4) ἹΝΕΈΤΌΕΝΟΕ ΟΕ 1 ΕΝΟΟΗ ΟΝ ΤΕΊΒΗ ΓΙΤΕΚΑΤΟΚΈ. 

Ιη τε Βοοῖ 97 ϑιτεδίϊφες, νυτϊττεη Βείογε το 5 Β.6., {πε οἱάδν ϑεοίίοῃβ οὔ 1 ποἊλ αὐε ἀγαννῃ ἀροα, 
θυΐ ἱπ 1Πε Ιαΐεγ ϑεοίίομβ {πε σοηνείβα γοϊαίίοη πηᾶν ὈῈ 855:1Ππ|ε6 --- 

“εῤἧλες. τ Ζηοεῆ. 

1. 11. ᾿5Βδοῦιῆςσα.. .. ἴο ἀεξιηοηβ᾽. χίχ. τ. “βϑϑουιβοίηρ; ἰο ἀεμηοη5 8ἃ5 ρβοαϑ᾽. 

τό. “1Π6 ρῥ]αηΐ οἵ πρτρ μη 6585 ̓ . ΧΟΙΙ. 2. “18 ρῥἰδηΐ οἵ πρτγὶρτη655᾽. 
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ΒΟΘΕ ΘΟΕ  ἜΝΘΡΘΗ 

“}εδιίίεος. 

29. “1ἴὴ6 Ὠδαᾶνθῃβ.... 504]] Ὀ6 τθηδνβᾶ.... [1ἢ6 
ΡονΘ 5 οὗ {π6 ἤδάᾶνθῃ ... . [Π6 Ἰυτη]Παγῖθ5 Ὀ6 τεηενεά᾽, 

1. 2. ἜΘ ΘΡΙΠῚ . ᾿. ὉΓΒΠΟΝ ... Οὗ ΠολΙ τοϑι΄. 

11. το. “16 Πβάνϑηὶν Δ] 6 5᾽, Δη4 245527). 
ἷν. 15. “]7αγβᾶ ; ἴογ ἴῃ ἢ15 ἄδγβ ἴῃ 6 δῆρεὶβ οἵ 1ῃ6 

Τιοτὰ ἀδβοαπάβα οἡ {Π6 βαυίῃ΄. 
ΕἸΠΕ να συ οιθ. ΟἿ Χ 5. 
20. “δα ἴοοκ ἴο ΠΙπηβΕ]Γ ἃ να. 
22. “ἰεϑι1Π64 ἴο 16 ννδίςμεγβ᾽. 
“πηϊ6 {ΠΕΠΊΒΕΪνε 5, 50 ἃ5 ἴο θ6 ἀββὶθα νι {Πα 

ἀδυρῃτοτβ οὗ τηθῃ᾿. 
23. “Μὰ οοπάιποίεα ἨΙη) 

Εάεη᾽. 

ος ΕΘηϊ". 

ἱπίο 1ῃὴ6 Οδζάθη οἵ 

26. “16 Μοιηῖ οἵ ἴῃς Εϑι᾽. 
νι τ ΠΟΥ ΒΓ - - : ριαπίθ. 

6. “Ηε Ὀδάβ 8 ἴο ὈΙπά {δϑιη ἴῃ {πΠ6 ἀδρίῃβ οὗ 
{πὸ δεῖ Εν. τοῦ Σ. 7. 

9. “[Πᾶΐ εδοῇ 5ῃου]ά 5]αὺ ἢϊ5 πεϊρῃθουτ,. 
το. “Απᾶ {ΠΕ ῚΓ δίμειβ γεῖα Ὑ]ΓΠ6 5565 (οὐ {ΠΕῚΓ 

ἀεδβίγαοιοη), πα δέδυ [15 Ποὺ ψεγε Ὀοιπα ἴῃ {ΠῈ 
ἀερίῃβ οἵ [π6 βαγίῃ ἴῸγ δνϑῖ, ΠῚ] {Π6 ἄδν οὗ {Π6 ρτεαΐ 
οοηαεπηηδίϊοη ἤδη Ππἀρεοιηθηΐ 15 αχθουίθα᾽, τ. 

11,12. “Ηε ἸΤαἀδϑβιτογβα! 4]}]... Απὰ Ηδ Ἐπιδάει 
οὖν ἃ ΠΟΥ͂ ἃη6 τἱ᾽βῃΐεοιβ πδίυτα᾽, ὅσ. 

20, “1ῃε6 (1. 6. [Π8 5δενβπὴ Ποοάραίεβ οἵ πδανεξη ψΈγα 
ΓΕβίγα Πα : ἃπα. .. 811 [Π6 τηουτῃ5 οὗ {Π6 δῦγϑ568 
οὗ {[ῃ6 βαγίῃ ψεῦα ορεηβα, δηα {Π6 ψαίεσ Ὀερῆ ἴο 
ἀεβοθηᾷ ᾿πηΐο {πε ἄδερ Ὀεϊον. 

ν]]. 22. ΤΕ Οἰδηίβ, [μ6 Νᾶρῃ]), ἰῃς ΕἸ)6. 

ΠΕΥ ἀδνουγαοα οδ δηοίμεγ᾽. (ἷ ν. 2, 9. 
23. “5Π64 τηπ0ῇῃ Ὀϊοοά... {π6 δαυῖῃ νψὰ5 Π]1]δα 

ΜΠ ΤΠ] ΖαΙγ ", 
29. “ἰηΐο 560] 5Π4]}} {πεν ρο, δῃπᾶ ἱπίο {π6 ραςε 

οἵ σοπαβιηηδίίοη 504}}] {παν ἀεβοθπά, δηάᾶ ἰπίο 1ῃ6 
ἀαυκηαβο᾽. (ΟἿ. χχί!. 22. 

230. “1Πε6 βενεηίῃ ἴῃ ἢ15 ρεηθγδίϊοῃ ᾿". 
11. 12. “[Πε τη]461]6 οὗ {π6 δύῃ ̓  (Θῃθπλβ 1οἱ). 
Χ. 1. “ἴπ6 πποϊθαη ἀδπηοηβ Ὀερδη ἴο ἰεδα ἀϑίγαυ..... 

δΔηα ἀεϑίτου {παι ᾿. 

ΧΙ. 2. “Υαΐ Πεδὶρ δῃᾶ ρτοῆϊ ἢανε ψε ἴτοπιὶ ἴῃοβα 
14.015 ῥ᾽ , 

4. “ὙΠῸ Οδιι565 {Π6 τϑῖη δηᾶ [ῃ6 ἄδθν ἴο ἀδβοεπᾶ 
οὐ ἴΠ6 βδυίῃ ". 

χν. 32. “Βυΐ ΟνΈῪ ϑυδεὶ Ηβδβ Ἃἀϊα ποῖ ἃρροϊῃί δὴγ 
ΔΏΡΕΙ ΟΥ 5ΡΙΓΙΐ ἴογ Ηδ δ]οῆβ 15 {ΠεῚγ τα]ογ᾽. (οπίγαβί 
1 ΕΠ. ΙΧΧΧΙΧ. 59. 

“δ Μ1}}]... τααυῖγα [Π6πὶ δὲ ἴῃ6 παηάβ οἵ Ηἰ5 
ΔΏΡ6]5᾽.. 

Χν]. 26. “ ρῥδηΐ οἵ τρῃίεοιιβηθβ5 ᾿. 
ΧΧΙΙ. 17. “ΜΟΙΒΏΙΡ 6.1] ΒΡ Γῖ5 ". 
ἘΣΧΧΙ 22: “ὑΠ6 ὕθοῖς Οἱ Ὁ  ΟΥ χεχν 10: 
ΧΧΧΙΪ. 18, 19. [4005 5664 δγ6 ἴο τι]6 δηά πάρε. 
ΧΧΧΥΙ͂Ι. 20. “1ῃε6 Ὀοάδτγ᾽ (ΞΞ Ἐβδι). 

1γ7ὃ 

: ᾿Ἔποελ. 

ΧΟΙ. 16. “ἃ ΠΕ Πδᾶνθηῃ 5}|8}} ἃρρθᾶγ, δπᾶ 81] (ἢ6 
ΡΟΝ ΕΓ5 οὗ [Π6 ἢδανθῃβ 5Π4]] ρῖνε βενβηίο]α Πρῆι᾿. 

Ιχ. τ8. “1Πε 3ρί γι οἵ [ῃ6 5πον᾽. 
17. “ἴδε 5ριγιῖ οἵ [η6 Ὠοατγ-γοβι᾽, 

ΙΧΧΧΙ. 1, 2, ΧΟΙΙΠ]. 2, ΟἿ]. 2. “16 Ὠδάνθηὶν ἰδ] εἰς. 
ν]. 6. (1Π6 Δηρε}5) “ ἀββϑοθηαβα ἴῃ {Π6 ἀδγ5 οἵ Τατγβά᾽. 

Ι. δ, ΧΙ]. 2-4. “1η6 Λνδίομουβ᾽. 
ἰχεχν 2: ΒΕ ΤΟ ΠΙΊΙΘΟΙς. τ πα. 
ΧΙ]. 4--ό, ΧΙ]. 1--ἰο, χὶν. 4--Ὁ72, Χν. 2 566. 
Χ. 11. “ἀπηϊ6 4 {ΠΕΙΒΕΙνα5. ΜΙ ΟΙΠΘη 50 ἃ5 ἴο 

πᾶνε ἀβῆ]βα {Πα πηβεῖναβ ΜΠ μα πι᾿. (ΟἿ, χν. 3, 4. 
Ιχ. ὃ. “-.. [Π68 ματάβθῃ ψ ΠΕ. {Π6 εἰθοῖ δηά τὶρῃϊθοιβ 

ἀνε ]], νΠΈΓΘ ΠτὴῪ συ πη δου γὰ5 τα κα ἀρ, [Π6 βενεπηίῃ 
ἔγοῖη Αἀδγη᾿. 
σα 8. ΟΥ Σξιν 7, τῖν Ὁ 
ν]1. 2. “ἴεν ὈᾶΓα ρτοαΐ ρ᾽δηΐβ᾽. 
Χ. 12. “ ὈΙηα {Πε6πΠὶ ἔαϑί... ἴῃ [Π6 ν 8116 Υ5 (εγιογαεα) 

οὔ τῃ68 φαγί. 
χ. 9. “[ῃδξ [Π6Υ ΤΥ ἀδϑίγου βαςῇ οἴου ἰπ Ὀδίι]ε᾽. 
Χ. 12. “Αηὰ ψΜΠδη [ΠΕΙΓ 850ηῃ5 ἤδνθ 5141 ῆ οὔθ 

ΔΠΟΙΠΟΙ, δηα [Π6Υ ἢᾶνα 566 η {Π6 ἀαβίγιοιοη οἵ {Π6ῚΓ 
Ὀεϊονεά, διηα {μετὰ ἰαϑί [Ὁ βανθητυ ρθπογαίοηβ ἴῃ 
[86 νϑ 116 5 οὗ {Π6 βασίῃ, 1] [6 ἀν οἵ {Πεῖτ Ἰαἀρεπηθηΐ 
δια οὗ {Π6]Γ σΟΠΒι πη πη ΊΊΟΏ,, {Π] {πὸ Ἰπαραπηεηΐ [Πδΐ 15 
ΟΥ Ἔνεὺ Δηα ὄἜνεὺ 15 σοῃϑυτημπηδίθα ᾿. 

Χο ΤΡ. Τόν“ Θδϑίπου, 411. συ]. Δ 0 16} ΠῈ ΡΙπηΐ δὲ 
ΤΡ θοιιβηεβ85 δηα {τὰς ἀρρθαγ᾽, ἄο. 

ΙΧχχχῖχ. 7. “ἴῃο56 (1.6. [Π6 5Βενεῃ) ψυδίϑυ [ουγϑηΐβ ΘΓ 
τεηονεα ἔγοπλὶ ἰπαΐ ὨΙρῃ τοοῦ δπηα [ἢς Ἵἤδβπι5 οἵ [ῃ8 
εδτίἢ ψετα ἰθνε θα ἀρ ἃΠ4 οἴθεῦ αΌγβ565 ψεγα ορεηβά. 
8. ΤΏδη 1ῃ6 ψαίευ Ὀεσδη ἴο τὰ ἀομνη 1ηΐο {Π656᾽, ὅτε. 

1]. τ. (ϑνηεολίμο Οὐγεος Κεγϑῖοη). ΤῊ (Οἰδηίϑ, 
ΝΕΡΉΠΠ]π, {Π6 ΕἸΙυά. , 

Ἰχχχνι Ὑ. ΘΕ ΘΙΓ δλοῖν ΟἶπΕΡ.. ΟἿ ὙΠ ΟΣ Ὁ 1 
1Χ. 1. “τῇθ0}} Β]οοά Ὀεϊηρ 5η6εἃ. .. 8]] Ἰανν] ββη 655 

Ὀεῖηρ ψτουρῃΐ ἀροη {Π6 εδγῖ ᾿. 
ΟἿ]. 7, 8. “ἸΠΕΙΓ 5005. 5041} θῈ πηδάβ ἴο ἀδββοθηά 

Ἰηΐο 5160]... Δηα Ιηΐο ἀδγκηθβθ5.. .. δπᾷ ἃ Ὀυτηϊηρ 
ἤδη... βιίανοιβ Ἰπἀραπηθηῖ᾽. 

ΧΟΙΠ]. 4. ἴΠ6 βενθηῖῃ 1ὴ 1ῃ6 ἤγϑι ψθεκ᾽. 
ΧΧΥ]. 1. “ἴΠε τη]441]6 οὗ (Π6 βἀγίῃ  (ῬΡ]ββειηθ). 
ΧΙΧ. α. ἦΤΠΕῚΓ (1. 6. [Ὧ6 δηρ6]5᾽) 5ρΡΓ[{5 55. ΠΉ] ΠΡ’ ΤΩΔΏΥ͂ 

ἀϊβδγεηΐς ἔογπηβ ἂῖὲ ἀβῆϊηρ πηδηκίηα δηα 5}4}} Ἰϑδά 
1Π6πὶ δϑίσαυ ᾿. (ἴ. αἷβδο χν. 8, 11 ; ΧΥΪ. 1ἱ.Ἅ 

ΧΟΙΧ. 7. “5}4}}] σεΐῖ ΠΟ ΠΊΔΠΠΕΓ οὗ ΠΕΙΡ ἔτοπῃ ἐπ π᾽. 

αἱ. 2. “ΜΠ ΠΟΙ 5 [Π6 ταϊη δηα [Π6 ἄδν ἔγοπι ἀθβϑοθηά- 
ἴηρ οἡ {Π6 βαγίῃ᾽, 

ΙΧχχῖχ. σ9. “Απά Ηδ οδ]]δα βενεηΐν βῃθρῃεγαάς απᾶ 
οαϑί ἴΠο56 5ῆ66εβ} ἴο {Παιη΄. 

ΧΟ ΤΠ, 22. 

χ. τό. “ρ]αηί οἵ τἱρῃιθοιβη655᾽. 
ΧΟΙΧ. 7. “ΜΟΙΒΉΙΡ ΠΡ Ὸ͵ΓΕ 5ΡΙΓΙ5 Δηα ἀδιηοηϑ᾽. 
ΧΙ. 2. “1ῃ6 ὈΟΟΚΞΒ οὗ {πε ᾿ἰνιηρ". 
χον. 4; χουν. σ. Τῆδ τἱρῃΐθοιιβ τὰ] δηᾷ Ἰιάρα. 
ἸΧΧΧΙΧ. 12, 42, 49, 66. “νὰ Ὀοᾶτ᾽, “ψ|1ἃ4 Ὀοδτϑ᾽ 

(ΞΞ ΕἄΔοπ)). 

: 

' 



ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

Ιῃ τπῸ 7.5 2ατη67:5 οΥ 176 7 πτυσῖνε αίγίαγοελο, νντττεη θείννεθῃ τορ δηὰ 105 Β. (., ἔπεγε ἀγα ηἶπὸ 
ἄἀϊγεςς τείθσεηςες ἴο Εποςῇ. 

7. 2ου. χ. 5. “ἴ6 ἤουβδα ψὨΙΟΝ Π6 ΤΟγά 5}4]] 
σἤοοβα.. .. 85 15 σοηίδιηθα ἴῃ ἴΠ6 ὈοΟΚ οἵ ΒποΟ 
τ[ῃ6 τιρῃίθοιιϑ᾽. 

ΧΡ]. 1. “1 Πᾶνα Ἰεαγηδά (-Ἐ “ἴῃ [με Ῥοοϊς οἵ Ἐποομ᾿ 
ΔΑΒ 5)... . ἴογ βενεηΐν ψβεκϑ,᾽ ἴο. 

χίν. σ᾿. “1 Πᾶνε Ἰϑαγπεα (΄ τοπὶ ἴΠ6 συ τηρ οἵ ΕΠΟΟΒ 
ΒΡ ΘΟ ὅτ. 

τ 2. Ἰχχχῖχ. 5σο. “ἴπΠ6 Ποιβα ἴου (ἢ 1ογά᾽, ο. 

ΙΧΧΧΙΧ. 59 5664. “56 ΠΥ Βμθρῃεσάϑ᾽. 

ΧΟ Ὁ; ἡ: 

ΠΡ ΟΕΠΌΣ 51Χ, 7: δ Υ. 4; 7: ΝΖ. χνιϊ. τ (β Ἁ 51); 7: Ζοῦς 11. 4 (β. 5}; Ζ: απ. ν. 6: 7. Λαζῇ. ἵν. τ: 
Ζ. 8637. 1τχ. τ, οδῃηοΐῖ Ὀ6 ἱγδΟθ6 αἸΓΘΟΙΥ ἴο ΔΩΥ ρᾶβϑαρα ἴῃ τ Βη. 
ἴῃ β 5". 

Ιη Ζ. Ζοὦ. 111. 4 α τοδᾶς " Μοβεβ᾽ ἔοσγ " Εποςῇῃ᾽ 

ΤΏὭΏΘΓΕ ΔΓ6 4150 ρᾶγα}]6}5 ἴῃ {Π6 7» Ἴαημογιές ἴο τ “ποεῖ, ε. 6. : 

Ζ' Αομό. ν. 6, 7. ΤΏΘ ννδίομειβ, ἴῃς ψοπΊβῃ, δπά 
16 ρ!δηΐβ. 

7: ΖΘΤΝ 11. ἢ. “ΠῈ ὐτδαι (]ΙΟΥν ὁ (α β ΔΒ 51) 
ΧΥ]. 2. “ΤΏΔ ΚΕ νοϊά [ῃ6 ἰὰνν δη4 58εἰ δὶ παιρῃς.... 

ὈΥ 6.1} ρεγνθγβθηβββ᾽. 
ΧΨΠΠ]. 5. “ΤΕ Πδᾶνθηβ 58}4]] Ἔχ] 1ῃ 15 ἀδγ5 

Απά [Π6 ξδαυῖῃ 5}4}}] Ὀε ρ]αα... 
Απά {πΠ6 δηῆρεὶς οἵ {Π6 ρου οἵ ἴΠ6 ργεβεῆσε οὗ 

1ῃ6 Τιογὰ 5Π4}} θῈ ρ]δα τὴ Ὠίτη". 

7Ζ. ΜιαΖλ. 111. 5. “τῆς. νγαίομδυβ αἷδο σῃαηρβά {ῃ6 
ΟΥΕΓ οὗἉ {ΠΕ6ῚΓ Ὠδίμγα ". 

ΤΡ ΥΓ ΙΧ 2 

ἘΠ 20; ΟἹ 2. 
ΣΟΙ͂Χ 2, τῆ; οἷν Ὁ, 10. 

"4. “Απά 1ὴ ἴμο86 ἄδγϑ 5848}} [η6 πιουηΐδ!ηβ. ἰδὰρ 
Π|Κ6 ΓΔ ΠΊ5, 

Απα [88 1115 4150 5}4}} 5Κ1ρ {κῈ Ἰδῃγὺ5 βδιϊβῆεα 
ΜΙ τῊΚ, 

ΑΠπα [Π6 ἴδοα5 οἵ [4}}] [πΠ6 δῆρεὶβ 'ῃ ἤδάνθη 5}4]]} 
Ὀ6 Πρῃϊθα ὰρ ΜΠ 7ογ΄. 

ΥἹ]Ἱ.--Ἰχ. 2. 

ῬοΒϑίθΙν τ Ξλοοῖ ννὰβ υϑεα Ὀγ {Πς6 δυΐμοσ οἵ {πε «4. «ϑρηηῤέϊοτι ο77 770565, νυτ᾿ττεη Ῥεΐννεεη Δ. Ὁ. 7 
δΔηα 20. 

“455. 27.ὁς. 
χ. 2. “Ηδ Μ1)] ρὸ ἰογίῃ ἔτοπὶ ΗΙΐβ πον Παθιδίοῃ,. 
4. ΑΠπα [ἢ6 φδυίῃ 5}4]] ἰγθυλ]6 : ἴο 115 σομῇπΕ65 5Π4]] 

1 θ6 5βακβεη: Απάα {πε Πίρῃ τποιηΐα!η5 528}} Ὀ6 πηδᾷ 8 
Ἰονν, δη [6 Π1115 (εγμϑηαδα ) 5}8}1 θ6 5ῃαίβη δηά [8]}᾿. 

ι “ηοεῆ. 
1. 4. “Ὑ1}} σοπια ἔοσίῃ ἴτοπη Η]5 ἀνε! πηρ ᾿. 
1 Ὁ Ὁ. τ. πηϊο {πὸ ἘπῸ5 Οὐ Ἐπ Θατῖ ΠῸ 

ΠΙΡῊ πηοιηΐαϊῃ5 5Π4}} ὈῈ 5 βη πα [ῃ6 Πρ ἢ1115...... 
Π18468 Ἰονν᾽. 

ΤΠἢε αἰδπηϊίος οὗ 2 δαγηεΐ ννυῖϊῃ τ Εποοΐ αὐὸ τλογῈ ΠιιΠΊΘΓΟΙΙ5. 

2 .Να7. 
ἘΠ Θ᾽ ὩΘΙΓΘΙΒ" 
ΧΙ. 8. “16 πιάρετηδηΐ.... ΠΟ τεϑρεοΐ οὗ ρεβοηϑβ᾽. 
χχῖν. 1. “1ῃ6 ὈΟΟΚΒ 5841] θ6Ὲ ορεηβα᾽. 
ΧΧΙΧ. 4. Μγίῇ οἵ Βεμεπιοίῃ δηα 1 ϑνιδίμδῃ. 

5. “16 διῇ 58}4]] γἹ6]4 115 ἔτι τε ΓΠοιιβδηα[ο]α ᾿. 

ΧΧχν. 2. ΒΕΟΟΠΊΘ γ8 ϑρτᾺ1ηρ85, Ὁ Π]η6 6Υ65, Δη4 γ6, 
ΤΉ]Π6 Θγ6}145, ἃ ἰουηΐ οὗ ἰδαγϑβ᾽. 

ἸΙ. το. “ΤΠΘΥ 514}} θ6 τηδάβ κ᾿ πο ἴῃ 6 δηῆρεὶβ, 
Δα Ὀδ6 πιδάδ β418] ἴο {Π6 5ἰδγϑ᾿. 

Ιῖν. 2. “ΕῸΓ ψΏοΙη ΠοίΠΙηρ ἰ5 ἴοο Παγά᾿, 
Ιν. 32. Ἐδπ,1Εὶ. 
Ἶν]. 12--12. 
Ἰχ. 2. “16 δἴδβγηδὶ ἰανν᾽. 

Ιπ 4 Ξδγα, νυϊτίεη Ὀεΐννεεη Α. Ὁ. 81--οὔ, ννε 
{πε ῬαγδΌ 65. 

4 Ζδγα. 

ν]. 49--52. ΓιΘνιδῖ δ ἀπα Βεμοιηοίῃ. 

ΜΙ]. 22, 33. “Ετ ἴεῖτὰ γεάᾶθί 411 1ῃ δὰ ἀογηλαηΐ, εἴ 
ΡΕΪνῚ5 411 ἴῃ 60 51|16πέϊο μαθιϊαηΐ, εἰ ργογηρίμπατια γαα- 
ἄθηΐ απδε εἰ σοτημηθηάαεαῖδα βυηΐ δηϊηαθ. Εἰ τενε- 
ἸΔὈϊταγ ΑἸ ΕἸΒ5Ι Πλ115 ΒΌΡΘΓ βαάδιη. “616 1}.᾿ 

37: 
85, 95. ᾿ 
125. “ ΠΟΒΙΓΔ6 νΕ͵Ὸ δοϊθϑ 5ῚΡΕΙ τ ηΘΌταβ ηῖρτδα᾽. 

179 

ι “ποεῖ. 
ΧΙΣ 2. 9 ΠΕ Θ 
1Χ111. ὃ. “Η15 Ἰυἀρειηδηΐβ μᾶνε ΠΟ τεϑρεοΐ οἵ ρϑυβοηβ᾽. 
Χο. 2ο. “οΟρεπηαα {μοβ6 Ὀοοκϑ᾽. 
Ιχ. 7τ-9, 24. Μγίῃ οἵ 1,ενιδίῆδη ἂἀπᾶὰ Βεμαπηοῖῃ 

(ΘΑ ΕΓ ΟΥΓΠΠ). 
χ. 19. “Εδοῇ πηθάβαγα (οἵ 11) 5141} Ὀβαγ ἃ ἱποιβαπά᾽. 
χον. 1. “ΟἹ, {πδΐ τ1Πη6 αυὐ65 Ψ6ΓΘ ἃ ἴουηΐ οἵ νδίβυβ᾽, 

ὧο. 
αἷν. 2, 4. “γ8 588] 581π6 85 {πε Ἰρῃϊ5 οἔ ἤβᾶάνεῃ... 

Πᾶνα στεδί ΟΥ̓ ἃ5 {πΠ6 δηρεὶς᾽. 
Ιχχχῖν. 3. “ποίῃίηρ 15 ἴοο Πατὰ ἴογ ΤΠεθ᾽. 
χχ. 7. “δηλ (ΕἾ). 
ν]-χ. 
ΧΟΙ͂Χ. 2. “16 Θίδσγηδὶ Ἰανν΄. 

ἢπα δὴ δρραΐεπί ι8ὲ οἵ 1 ΖηοοἊο, ῥαγε οι! αῦὶν οἵ 

ι: ΖΞ ηοεά. 

Ιχ. 7--9, 24. 1δνϊδίῆδη δηα ΒεμαπΊοίῃ (θαυ]δϑὲ ἰΟΓηῚ 
οἵ τη γτ). 

11. 1,3. “Δηα ἴῃ ἴμοβα ἄδυϑ 5841 [ῃ6 βαγίῃ 4150 ρὶνβ 
θδοκ ἰμαὶ ψῃϊοῇ ἢᾶ5 Ὀθθη δηἰτιβίεα ἴο 11, Απα 560] 
αἶδο 518}} σίνε θδοκ τΠᾶΐ ψ ὨΙΟΠ ᾿ξ Πᾶ5 τεοεινεά, Απά 
ἢ6]] 5}4}} γίνε Ὀδοῖκ ὑπαὶ νὨι ἢ 1 οῈ5.. .. Απά τῃ8 
ΕἸ]δοὶ οὔθ 5141}... ϑδἱῖ οὐ ΜΥ τῃτγοηθ᾽. 

ἴχι τσ ὁ: 
Ὁ: δ᾿ 
ΙΧ]. το. “ἴπ6 ἀαγκηθϑθα 5Π4}} στον ἄβθαρεῖ οἡ {ΠΕ}Γ 

ίλοδβ5᾽. 
Ν 2 



ΒΟΟΚ ΘΕΈΝΘΘΗ 

Ετοπὶ {πε βεοοπά οεπέιγν Α. ἢ. οηνναγαάβ 4|1 Κπον]εάρε οὗ ἴῃς βοοῦ 9.7 Επιοεΐ να ϊβῆθϑ [ΓΟ ΠῚ 
7εννϑἢ Πτογαΐαγε νυν {πε Ἂχοδρίίοη οὗ ἃ ἔενν γείδγεποαϑ {παΐ ἀγα σίνεη Ὀζ [6]]Π}1πεὶς ἴῃ {πὸ Ζοίζεελν. 
2. ας 1855; Β. 240. 

(ὁ). ΤῊΕΒ ΙΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΕ ἘΝΟΟΗ ΟΝ ΤΗΕ ΝΕΙ͂Ν ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

ι ποεῖ μὰ5 μα τπῆοῦε ἱπῆμπεηςσε οἡ ἴῃς Δεεν 7 είαγηεηΐ ἴδῃ Πὰ5 δὴν οἴμοι ὩροοΥυΡ αὶ οὐ 
Ρβευδερίρταρῃϊς νοῦ. Α ἔδνν ἜΧδπΊρ 65 νν}}} οἰ θαγὶν Ππβίγαϊε [ἢ 15. 

ρευ 7 ε αγρογιή. 

(α) ΟἸριογαὶ ῤίδίμς. 
“Μιᾶς 6. “ἴῃε δῆρεὶβ ψῃ ἢ Ἰεῖε {παῖγ οὐγη Βα] ταιοη ἱ 

. τεβεῖνβά.. ... ργεαΐ ἀδγὺ᾽. 

14. “:Π6 βενθηίῃ ἔτοπη Αἀδιη΄. 
17. 18. 

τ γοΐρι ᾿. 7. “ΜΑΙΚ τη (6 ἸΠρῃι᾿. 
11. 8. “16 ἀδγκηεβ5 15 ραϑί᾽. 
15. “Τίνα ποῖ {Π6 ψουα ποὺ ἴῃ6 [Πίηρθ ἴῃαΐ ἅγα 

ἴῃ ἴῃ ψοτ]α᾿. 

(ὁ) Δ ευοέαϊίορι. 
11. χ. “{πΠ6 ττδ8 οὗ [π|ε΄. « (ΟἿ ΣΧΙ. 2, 12, το: 
111. 5. “οἰοιμεά ἴῃ ΜΗ ταϊτηβηῖ". 

το. “πεῖ {παῖ ἄνν6}} ἀροη 1Π6 δατγίῃ ᾿. 
17. “1 δπὶ το δηά ᾿πογβαβεά ψ ἢ ροοάϑ᾽. 

20. “1 ψ1}} σοπηα ἴῃ ἴο ΠΙΠῚ ἃπα Μ1]}1 51}0 ψ 1 ὨΪτὴ 
δηᾶ 6 ψ] ἢ πλθ᾿. 

ἵν. 6. “τουπα δθουΐ ἴῃ6 [ἤτοηθ ψεα ἴουγ ᾿ἰνίηρ 
ογδαίυγαβ᾽. 

8. “ΠΟΥ τεβὶ ποῖ... βαγϊηρ᾽. 
νἱ. το. ΤΠ6 ῥσδυϑὺ οἵ {πε τἱρῃΐθοιιβ ἔοσυ πα ρβηιθηΐ. 

15, 16. (οπηρᾶτε [ῃ8 ἔξβαγ οἵ [ῃ6 Κίηρβ οἵ [ῃ8 
βατίῃ, δηα {πε ργίποθβ, ἀπ (ῃς οἢίεῇ οἀρία!η5, δηα {Π68 
τίς, δηα 1ῃ8 βίγοηρ, ἤθη {Π6Ὺ 566. “ἴπε6 ἴδοβ οἵ ἢϊΠπῚ 
(Πα 5ἰτθῖ ἢ οἡ {Πμ6 ττοπθ΄. 

ψ]1. 1. ΑηρεΪβ οἵ [Π6 νἱηά5. 
15. “Ηε τἢαΐ 5: οὐ 1πΠ6 τἤτομε 5181} ἅν Ὲ}} 

διηοηρ ἴμϑτὴ ᾿. 
ἰχ. 1. “1 8ᾶν ἃ δἴδυ ἔγτοῦτη ἤθάνθη [816 η ἴο {πΠ6 βατίῃ᾿". 

20. “ΜΟΙΒΏΙΡ ἀεπηοηβ, Δηα τΠ6 140]5 οἵ ρο]ά, ἀδηά 
οἵ 5ιἴνεσ, δηὰ οἵ Ὀγαϑ5, ἀηά οἵ βίοπε, δηὰ οἵ ψοοά᾽. 

ΧΙ. 14. “ἀεοείνθι ἴΠ6πὰ (ῃδὲ ἄν 6 }1 οα [Π6 βαγίῃ΄. 
χῖν. 9, το. “τογπηθηίθα ἢ ἤγα ἃηα ὈΓΙπιβίοηθ ἴῃ 

1ῃ6 ρτθβεηῆςα οὗ [Π6 ΠΟΙ δῆρβὶβ... .᾿. 
το. “ΠΟΙΥ δηρε]β᾽. 
20. “ὈΙοοᾶ οαπια ουΐῖ. .. 

ὈΠΑ]65᾽. 
ΧΥΪ. 14. “Τιοτὰ οὗ Ἰογάβ δπα Κιηρ οἵ Κιηρϑ᾽. 
ΧΧ. 12. “ἴΠε 568 ρᾶνε ὉΡ {με ἀεδᾶ ..., δἀῃά ἀβαίῃ 

ἀηα Ηδάεβ ρᾶνβ Ὁρ ἴμῈ ἀδδά ψῃϊοἢ ἡ γα ἴῃ {Πθπλ᾿. 

δνθῇ ἴο {ἴπΠ6 Ποῖβθϑ᾽ 

15. “οαδί ἰηΐο [Π6 Ιακε οὗἉ ἤτθ᾽. 
ΧΧΙΪ. 3. “ΠΟ ΠΊΟΓΘ οὐτδε ΄. (Οἱ χχί. 4. 

(Ο 2) 2.εέϊες οΓ 51. αμί. 
οι. νὶ11. 48. “ΔΏρ6]5.. . . ῬΠΠΟΙΡΑΙΠΙ65.. .. ΡονοΓβ᾽. 

ΟΖ 22: 1. 2 τὺ Οὐ: τὸ. 
1χ 5. “Οδ ΒΙεΞβεῦ Του Ἔνεῦ. (Ἷ χὶρ 31 
τ (ον. νἱ. τι. “75:6 ἰπ {πΠ6 πᾶπθ οἵ ἴῃ6 1ιοτά 

7655. 

1: Ζ;ιοεῆ. 

ΧΙ. 4. “ἴα γγαϊοποῖς.. .. 
πεάνε". -- 

χ. 4τ-6, 11,12. “Βιηά. .. ἀαγκηθββ.... υάρεπγεηι". 
Ιχ. 8. “[ἢ6 ββνβηῖῃ ἔγομῃ Ααδιη᾿. 
1 Ὁ. ΘΕ νυν 4; σαν 2 
ΧΟΙΙ. 4. “γα ]Κ ἴῃ εἴδγηδὶ Πρῃι᾿. 
Ἰν111. 5. “1Π6 ἀδυκηβββ 15 ραϑί". 
ΟΝ]. 8. “Ἰονε.. .. ΠΟΥ ΔΗΥ͂ οὗ {πε ροοά [Πίπρ5 ψῃ]Οἢ 

416 ἴῃ ἴῃς ψου]α᾿. ᾿ 

ΜΠηῸ Πᾶνα ἰεί (ῃ6 ΠΙρΡἢ 

χχν. 4-6. ΤΕ ἰτεα οὗ Ππ|6. 
ΧΟ. 231. “ΟἸοίΠεα τη ψὨϊΐα "ἡ. 
ΧΧΧΥΙΪ. 5. “ἴΠο56 ἴπαΐ ἀν6}}] οα 1Π6 βγῇ. 
ΧΟΥΙΙ. 8. “γα Πᾶνε Ὀξοοπια τοῦ ἱτἢ τίοῃοβ δπά 

Πᾶνε Ροββεϑϑιοηϑβ᾽. 
1ΧῚ]. 14. “πᾷ ψ|ἢ [Παΐ ὅοη οὗ Μδη 58}4]]} {πεν (1.6. τῆς 

τΙρῃζθοι5) δδΐ δηα 116 ἀονῃ δηᾷ τίβαε ρ΄. 
Χ]. 2. “Οπ 1ἢξ ἴοιιγ 51465 οὗ ἴῃς 1οτά οὗ βξρίτιῖς 1 

58. [ΟΌΪ ΡΓΘΘΘ ΠΟΘ᾽. 
ΧΧΧΙΧ. 13. “ῆΟ 51660 ποΐ. .. δπᾶ 58γΥ᾽. 
Χ]ΝΙ]. 2. ΤῊΘ ῥγᾶυϑυ οἵ [πε τὶσῃίθοιιβ ἴοσ ἡπᾶραπηεπηί. 
ἹΧ1].. 4. “1Π6 Κιηρβ, ἀπ [Π6 πηρΐγ, πα {Π6 ἐχαϊθάᾶ 

δ. «Ὁ. 5Π8}} θῈ ἰειτῆεα..... δηα ρδίπ 5141] 561Ζ6 
{Π6πὶ θη ἴῃδν 566 παῖ ὅοηῃ οἵ Μδῃ ἰζηρ οα {π6 
τ[ἤτοης οἵ ἢϊ5 βρ]ογγ᾽. 

Ἰχιχε 25: ὁ ΞρΙπ σι τ ὉΓΙΠῸ ππας΄. 
χ]ν. 4. “1 ψ1}} οδυβε Μίηβ ΕἸεοὶ πε ἴο ἄν ε}} ἀιηοηρ 

1Παπλ΄. 
Ιχχχυϊ. 1. "ΑπΠα 1 58 

ἔτοπι ἤθανβη᾿. Ξ 
ΧΟΙΧ 7. “ΜΟΥΒΠΙΡ βίοπαβ, ἃΠα ρτᾶνε ἱπηᾶρῈ5 οὗ ροἱ]ά, 

ΔΗ 51]νεσ, ἃηΠα ψοοῦ, {(αηα 5βἴοπεν δηά οἷαυ, ἀπά ἴῆοβε 
ὙὙΟ ΜΟΓΘΏΙΡ ἱΠΊΡΌΓΕ ΞΡ |Γ5 Δηα ἀδιηοηθβ᾽. 

Ιῖν. 6. “Ἰεδάϊηρ δϑίγαυ ἴῃοβα ψῆο ἄνα }} οἡ 1Π6 βαγίῃ ᾿. 
ΧΙ]. 9. “Ὀυτη Ὀείοτε ἴἢε ἔἴαςα οἵ {π6 ΒΟΥ... 51ηκ 

Ὀείοτε {πε ἴαςε οὗ {ῃς τἱρῃίθουβ ". 
ΧΧΟΙ 8Δηα6 265517. “ΟΙΥ δηρε]β᾽. 
ς. 3. “ἴῃε Ποῖβα 5Π4}1 γγαὶκ ΠΡ ἴο ἴῃς Ὀτγεαϑὶ ἴῃ τἴῃ8 

ὈΙοοά οἵ 51 ΠΠ615᾽. 
ἶχ. 4. “Ἰιοτὰ οὗ Ιογάβ.:... Κιηρ οὗ Κιηρβ᾽. ἷ 
11. 1. “1π ἴποβε ἀδὺ5 5}}4}} [ῃ6 βαγίῃ αἰθὸ ρῖνε θδοκ 

ταὶ ΠΟ Πᾶς ὈΘθη δηϊτιβίθα ἴο ἰΐ, πα ὅθοὶ αἷἶβοὸ 
584}} ρίνε 80 κ. .. δηά ΠΕ]] 5}4]} ρῖνε Ὀδοκ.. .᾿. 

χο. 26. “οαϑί Ιηἴο [15 ἤθσυ ἀογϑββ᾽. 
Χχν. 6. “ΠΟ 5ΟΙΓΟΥ͂Σ ΟΥ Ρ]ΑΡΊΘ ΟΥ ΤΟΥΓΊΘΠΐ ΟΥ̓ ΟΔΙΑ ΠΥ ᾿. 

ι Ζηοελ. 
Ιχὶ. 10. “δῆρε]5 οἵ ρονεσ δῃᾶά.... 

ΡΑΙ 65 ᾿". 
Ιχχυἱ]. σ᾿. “Ηδ ψῇο 15 ὈΪεβϑεα ἔογ δνεσγ᾽. 
ΧΙν]. 7. “ἴῃ ὨΪδ5 (1. 6. [η6. Μεββίδῃ᾽ 58) πδπηθ {Π6Ὺ ἃγα 

βανδά᾽, 

νον δα ὈδΘΠΟΪά ἃ 5ἴδυ [6]] 

. ΔΏΡΕ]5 οὗ ρῥγηοὶ- 
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έῖυ 75 αγημο)ιή. 
2 Οογ. ἵν. 6. “ἴο ρῖνε [Π6 ᾿ἰρῃΐ οἵ τ1π6 Κπον]εᾶρε οὗ 

τῃ6 βΊοτν οἵ ἀοά ἴῃ τῇς ίδοβ οἵ [655 ΟΠ γῖβι". 

Ἐ21. ἱ. 9. “ δοσοταϊηρ ἴο ΗΙ5 βοοά Ρ]θαβαγθ᾿. 
ν. 8. “σμΠ]άγθη οὗ στ᾿. (ἢ, τ 7Ζες. ν. 5. 
Οὐΐ. ἴϊ. 4. “ἴθ ψῃοτη ἅττα Πα 4}} [ῃ6 ἰγβᾶβιγαβ οὗ 

γ]ϑάοτμῃ απὰα Κηον]εᾶρε᾿. 
1 7ἦεες. ν. 3. “ἴδῃ ϑυάάβθη ἀεδβίγιοϊίοη οοπηθίῃ 

ὉὩΡΟΗ ἴΠϑτὴ 85 ἴγᾶνα1} ΡΟ᾿ ἃ ΟπΊδη ΜΠ οΒΠ4᾽. 
2 7655. 1. 7. “ἴῃε δηρεὶβ οἵ Ηἴ5 ροψεγ᾽. 
ι Ζἴηι. 1. 9. “αν 15. ποῖ τη8468 [ου ἃ τἱρῃΐθοι5 πιδη 

θυΐ ἔογ [6 Ιανν]655᾽, ἄζο. 
1. 15. “ψΜΟΤΙΩΥ οἵ 4}} δοσερίδιοη᾿. 
ν. 21. “[Π6 εἰδοῖ δηρεὶβ᾽. 

ΘΕ ν Ὁ. 

ν]. 15. “Κιηρ οἵ Κιίηρβ δηὰ [τὰ οἵ Ἰογάβ᾽. 

(4) ΖΦ ίεηϊο ἐο ἐάε Μεόγετυς. 
ἵν. 13. “ΤΠΕΓ6 15 Ὧ0 ογεδίαγα [Πδΐ 15 ποΐ τηδηϊεβί [ἢ 

ΗΙ5 5ιρῃξ : Ὀὰΐ 811 1Πηρ5 ἅτε πακβᾶ δηά ἰαϊά οὀρεῃ 
Ὀείογα τς ἐγεβ οἵ ΗΙπὶ ἢ Ποπη να Πᾶνε ἴο ἀο᾽. 

ΧΙ. 5. “ΕΠΟΟἢ Μ 85 ἰγδηβ]αί θα ̓ , ζἄα. 
ΧΙΙ. 9. “ΒΑΙΠΕΓ οἵ ϑριτιῖ5᾽. 

(6) “ὡς φῇ 176 “δοοσίίες. 
111. 14. “ἴῃς ΕἸρῃίθοιβ5 Οπηθ᾽ (ΞΞ (τ! 50). 
ἷν. 12. “ΠΟΠΘ ΟΙΠΕΙ Πᾶπη6.. . ΏΕΓΘΌΥ να πηιϑῖ 

6 βανβά᾽. 
ἘΠ ἘΠ ΡΓΆΥΘΙΒ τς 

Ὀείοτε αοά᾿. 
ΧΙ. 21. “Ηδ ψ1}} πάρε ἴΠ6 νου] ἴῃ Πρ εου5η 6855 

Ὀγ 186 τπδῃ ψῃοῖη Ηδ Παίῃ ογάδιπϑά᾽. 

(7) Ζ7Ζάε σοεῤοίς. 
“7 οήλ ν. 22. “Ηδ Παίῃ σογηπη64 4}1 Ἰπἀραπιθηΐ τηῖο 

τμ6 ϑοη΄. 
ΧΙ. 26. “505 οὗ ἸΙρῃι᾽. 
ΧΙν. 2. “ΠΊΔΗΒΙΟΠΒ5᾽. 
Ζμᾶο1. 52. “δ δίῃ ρυΐ ἀόνῃ ῥγποα5 ἔτοτὴ {ΠΕῚΓ 

τὨγοηδ5᾽. 
ΙΧ. 25. “ΤῊΙΒ 15 ΜΥ ὅϑοη, ἴῃς Ε]εοῖ Οηςθ᾽. 

. ΔΓΘ ΡΌΠΕ ὉΡ ἴογ ἃ Γη 6 ΠΊΟΓΙΔ] 

ΕΟ. δώξε χνὶ. 8. 

ΧΨΊ]]. 7. “514}} ποῖ (οά ἀνεῆρε Η!5 αἰδοῖ Ὁ ἢ ΟΥῪ 
πηΐο Ηΐπ ἀν δηα πρῃς. ( 2 Ρεῖ. 1]. 9. 

ΧΧΙ. 28. “γουΓ τεἀθπηρίοη ἀτγανθῖῃ πΙρἢ᾿. 

ΧΧΙΙ. 235. “ἴΠ6 (Ὠγιβί οἵ αοά, {πε ΕἸδοὶ Οπο᾿. 
“Ἔα . χῖκ. δ. “ἤθη [Π6 ὅοη οἵ Μϑη 58}4}} 511 οἡ 

τῆ6 τῇτοπα οὗ Ηἰ5 ρβ]ουγ᾽. 
ἐὙ6 4150 5}|8]] 511 οὔ ἔψεϊνε ᾿ῃγοπαβ᾽. 

“ἸΩΒΟΓΙ εἴθγηδὶ Π|6᾽. 
“ΡτΕρδγβδά ἴου {π6 ἀν} δηα ἢ15 δηφε]ϑβ᾽. 

ΧΙΧ. 29. 
Χχν. 41. 

ΧΧΥΙ. 24. “1 Βαᾶ Ὀξβη ροοά ἴογ {παῖ πιδῃ ᾿Γ ἢ6 ῃδὰ 
ποί Ὀεθη Ὀογη᾽. 

ι “ποι. 
ΧΧΧΨΠΪ. 4. “1ὴ6 Τιοτά οἵ ϑρίγῖ5 μὰ5 οδιιβϑᾶ Ηἰ5 

ρπὶ ἴο ἀρρϑαγ (ὀγιθηαοα!) Οἡ ἴΠ6 ἴαςε οἵ [ῃς ΠοΟΪγ, 
τσ ῃΐθοιβ δηα εἰβοῖ᾿. 

ΧΙΙΧ. 4. “Δοσοτγάϊηρ ἴο Ηἰ5 ροοά ρ]εβαβιγε᾽. 
ΟΝ]. 11. “1Π6 ρεηεγδίίοη οἵ Ἰ᾿ρῃι". 
Χ͵ν!. 4. “πε ὅοὴ οἵ Μδῆῃ..... ψπο τενϑαὶς 8}1 {πΠῸ 

{ΓΘ ϑιΓ65 οὗ (δὶ νν]Οἢ 15 πιἀ θη". 
ἸΧΠ, 4. “ὙΠΕη 5}8}} ραῖὶπη οοΐῆθ Ἰροὴ {Π6ΠῚ ἃς 

Οἤ ἃ ΜοπΊδη ἰη ἰγᾶνδ1]᾿. 
Ἰχ]. το. “6 δηρεὶβ οἵ ρονεσ᾽. 
ΧΟΙΙΙ. 4. “ἃ αν 5.411 6 τηδάδ ἴοσγ [Π6 ϑἰπηθυβ". 

ΧΟΙ͂ν. 1. “ψΟΥΩΥ οὗ δοσθρίδίοη ᾽. 
ΧΧΧΙΧ. 1. “εἰεοῖ δπ4 ΠοΙγ Ομ] ἄγη... ἔτοηὶ 1Π6 

Ὠϊρῇ ἤεαάνϑη᾿". 
ΙΧ. 4. “Τιοτὰ οἵ ἸΙογάβ.. .. Κιίηρ οἵ Κίηρϑ᾽. 

τ “νοεῆ. 
ΙΧ. 5. “811 [Ὠ1Πρ5 ἅγα πακεα δηά ορβῃ ἴῃ ΤῊΥ 5]6ἢϊ, 

δΔηα ἼΠοιι βεαϑί 8}} {Πίηρ5, ἃπα ποιῃϊηρ οδη 46 1156} 
το Το. 

ΧΥΟΙ ; ΙΧΧ. 1-4. 
ΧΧΧΨΙ͂Ι. 2. “ΤΟΥ οὗ ϑρ|Π|5᾿ (πα 2597: 1η ῬαγΔὈ]65). 

ι Ξπηοεῆ. 
νυ ὡς ὁ ἴῃς ΕἸΡὨΐθοιβ δηα Ε]δοὶ Οηθ᾽ (ΞΞ Μεββιδῃ). 
ΧΙνΠΠ]. 7. “ἴῃ Ηἰδ5 (1.6. [ῃ6. Μεββίδῃ᾽ 5) ἤᾶτὴβ [6 . 8.8 

βᾶνοα᾿. 
ΧΟΙ͂Χ. 3. “ΤᾺ]156 ΥΟΙΓ ΡΥΔΥΘΓΒ ἃ5 ἃ ΠΊΘΙΠΟΓΙΔΙ... Ὀ6- 

ἴογε ἴπε Μοβὲὶ Η:ρῃ᾿. 
ΧΙ]. 9. “Ηδ δρροϊηίβ ἃ πάρε ἴοσ {Π6 πὶ 411 δᾶ δε 

Ἰπάρεϑ {Πεπὶ 811 Ὀείοτε Η:τη᾽. 

ι “ηοεῆ. 
ΙΧΙχ. 27. “6 βιτὴ οἵ }παρεπηδηΐ νγχὰ5 ρίνβη ππίο {Π6 

5οη οὗ Μδη᾽. 
ΟΡ]. 11. “1Π6 ρεηδδίοη οὗ Πρῃϊ᾽. 
ΧΧΧΙ͂Χ. 4. “ἀν ]]Πηρ' ΡΙΔ 65 οὗ 1Π6 βοΙγ΄, ἄχ. 
ΧΙνΙ. 4. “51.411 Τγαϊδα. ὉΡΤ' (Κεδά ' Ρυΐ ἄονῃ ἢ 1ῃε 

Κιηρθ. .. ἴτοιῃ {Πε61Ὁ [Πτγοη65 ̓. 
ὙΠῸ: ἐἴ86 ΕἸεοι Οπε᾿ ((. 6. [Ὡ8 Μεββίδῃ). (ΟἿ χὶν. 

3. 7 ΝΜ |Π1πὸ᾿ Ε]εο ΘΠΘΟ - ΣΠΣ 2. Ἵ. 
ΧΙΝΙΙ. 172. “ἴΠ6 ΡΥδυευ οἵ [Πε τὶρῃίθοιυβ... 

Ἰααρεπηδηΐ τᾶν Ὀ6 ἄοηδ πηΐο {Π6πη᾿, ὅζο. 
11. 2. “1ὴ68 ἀν Πᾶ5 ἀτάνγη Πρ {πᾶΐ ἴΠεΥ Ποῦ] Ὀ8 

βανοα᾿. 
ΧΠ πο εἰπε θοῦ Θπθ ς 
1Χ1]. 5. “νΏεδη {ΠΥ 566 πὲ ϑοη οἵ Μδη 5ιηρ οἢ 

[86 τἢτοηδ οἵἉ ΠΙ5 ρ]ουγ΄. 
ΟΝ]. 12. “1 Μ1] 5θᾶΐ βοῇ οὔ ἴπ6 [ἤγοης οἵ ἢ15 

Βοποιγ᾽. 
ΧΙ]. 9. 
Ἰῖν. 4, 5. 

ΑζᾶΖΕ]. 
ΧΧΧΥΙ]. 2. “1ἰ Παα Ὀεξη ροοά ἴου ἴπεπὶ 1Γ 1Π6ὺ δὰ 

ποῖ Ὀδβη Ὀογη΄. 

τ πᾶς 

“ἸΩΠοΙΙΐ δἴεγηδὶ {π|6᾿. 
ἐρδΙη5.. .. ΡΙΕραγθα ίοσ ἰῃ6 Βοβίβ οἵ. 

(Ὁ) ΤΗΕ ἹΝΕΠΌΕΝΟΕ ΟΕ 1 ἘΝΟΟΗ ΟΝ ΡΑΤΕΙΒΤΙΟ ΠΠΤΕΚΑΤΌΚΕ. 

2:59 οΥ Βαγηπαόας (ΞΟ [τευ α. Ὁ. 70). 
ΧΥΙ. 4 λέγει γὰρ ἡ γραφή: καὶ ἔσται ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν 

ἡμερῶν καὶ παραδώσει Κύριος τὰ πρόβατα τῆς νομῆς καὶ 
τὴν μάνδραν καὶ τὸν πύργον αὐτῶν εἰς καταφθοράν. 

ι Ζηοεῆ. 
Ιχχχῖχ. σ6. “ΗἪβ [ούβοοκ {παΐ {Π6]γ ἤοῖβα δηα {ΠΕῚΓ 

[ΟΜ ΕΓ πα ρᾶνα {πεπὴ (1.6. “[Πο56 5866} ἢ) 8}} ᾿πῖο {Π6 
παπᾶς Οὗ ὑπὸ ΠΙΟπς, ἰὼ τ : δνοιν πεῖ. ὅθ: - τ 
ἀενουτεά. .. [Πο56 5Πεερ.. .. 8π4 ἴπεὺ Ὀυτγηΐ {παῖ 
[ΟΝ ΕΓ ἀπά “6 η)0}15Π6 4 {Παΐ Ποιιβ6᾽. 
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“δοεαίν δε φῇ ἢ είεῦ (ε(. ΚΟὈΙΠβοη δια 7 Πη65, 180 2). 
Ζ: τοὺς πεινῶντας καὶ διψῶντας. καὶ θλιβομένους, ἕο. 
3. σώματα... .. λευκότερα πάσης χιόνος καὶ ἐρυθρό- 

τερα παντὸς ῥόδου. 
5. μιᾷ φωνῇ τὸν Κύριον θεὸν ἀνευφήμουν. 
6. οἱ κολάζοντες ἄγγελοι. 
ὃ. ἄγγελοι βασανισταί. 

“οί αγίν. 
“12οἱ. 1. 5 οἱ δ᾽ ἄγγελοι. . . γυναικῶν μίξεσιν ἡττή- 

θησαν καὶ παῖδας ἐτέκνωσαν, οἵ εἰσιν οἱ λεγόμενοι δαί- 
μονες . . . καὶ εἰς ἀνθρώπους φόνους, πολέμους, μοιχείας 

. καὶ πᾶσαν κακίαν ἔσπειραν. (ΓΙ. 1. 5. 

Ζαήΐαγι (Ηογ. Α. Ὁ. 1τ6ο). 
Ογαΐο αὐὺ. (ὐγαέοος, 8. 
20. 

Α!λοριαρογας (αὈουΐ Α. ΡΤ. 170). 
εραΐο 2γο Οὐγίδηαγις, 24, 25 οὗτοι τοίνυν οἱ ἄγ- 

γέλοι οἱ ἐκπεσόντες τῶν οὐρανῶν, . .. οὐκέτι εἰς τὰ ὑπερ- 
ουράνια ὑπερκύψαι δυνάμενοι καὶ αἱ τῶν γιγάντων ψυχαί, 
οἱ περὶ τὸν κόσμον εἰσὶ πλανώμενοι δαίμονες. 

ἡ 7{ιμείμς {δ 715. 
ΧΧΥῚ “511 ἸρΊΓΟΥ 5ρ ΓΙ π15, ροβίθδαιδῃη 5: ΠΡ] 1οΙ[ἀἴθτη 

Βι ϑίδητίαα σα... ρεσαϊάθσιης.. .. ποη ἀεϑίπαηΐ 
ΡΘΓΑΙΕ 1ΔπΔὶ ρεγάθσε.. .. εἴ 8]16ηδ1] ἃ [)60, ᾿πά ποι 15 
τα] ρ]ΟηΙ 5 ἃ 60 βερίαρᾶγθ. ΕὉ5 5ριγἴι5 ἀδα ΠΟ Πδ5 
6556 Ροείδα βοιαηΐ... .᾽ 

7γεογιασις (ΟὟ. οἰτοᾶ Α. Ὁ. 202). 
1.15.6... Δί ἀγγελικῆς δυνάμεως ᾿Αζαζὴλ ποιεῖν. 
ἵν. τό. 2 (6. ΘΕ]6σθ) “Θεά οἱ Ἐποοῆ.... οὐπὴ 65βοῖ 

Βοπηο, ἰαρδίίοηα δα δῆρεὶοβ Πιηρεθαΐαγ εἴ ἰγαηβίδίιβ 
εϑί εἴ σοηβογναίασγ π54π6 πῆς ἰδϑίϊβ πᾶ ]ο]] εἰ, 
4ιοηϊαπὶ 8ΏΡ6]1 αυϊάδπη ἰγϑηθρίοϑϑι ἀδοιϊάθτιηΐς ἴῃ 
το γα πῇ ἴπ ΠΟΙ 1 Π1.᾿ 

ἶν. 26. 4. 
ν. 28. 2"... ἀδϑιηοηῖβ εἴ δροβίδίοιβ ΒΡΙ ΓΠΕΌι5 

τηϊ ἰβιγα 115 οἷ, ΡῈ 605 ἴδοιθί ἰρῃα, 1θ 4αΐθι5 
βεάποδϊ ὨδὈΙ με 5. ΒΌΡΕΓ ἰθυγαγη. 

ν 

ι “ποιῆι. 
ΟΨ1]. 7--. 
ΟΥἹ, 2, οὶ 

Ἰχ]. 9-11.. “Οη6 νοῖΐοθ.. .. 0]659᾽, ζε. 
11π|.. 3, χζχο. “δΔηρεὶβ οἵ ριπίβηπηθηΐ". 

ΙΧ, 8.0; Ἐν, 8; Ὁ: 

ΜΠ. 2. “Δϑίγοϊοσυ " 
νἹ: 6; χὺ 8; οἱ 

νὰ; νι τ: τὺ, ὃ» 19. 

ψ1: ΧΡ, 8:12; ΧΥΠῚΣ; ΧΙ Σ᾿. 

ὙΠ. (Ἷ 1356 χ' 8. 
ΧΙΙ. 4-Ὸ6 ; ΧΗ]; χῖν. 3--; χν ; ΧΥΪ. 

ΧΈ 2 ΠΕΙΠΡΈ; 2 ὅςο: 
ΧΟ ἢ: 

ἜΧΙΧ ΤΣ, 

ΖεγίμἼαγι, νετϊτιηρ; Ὀείνεθη Α. Ὁ. 197 ΔΠ4 223, τεραγάβ ΕΠΟΟΗ 85 βου! ρίαγα. 

“12οἱ. χχι!. 
106 Ομέξε 27). 1. 2. 

11. 1ο. 
126 7Ἴαοΐ. ἵν. 
70ὲ 7ήοὰ τχ; 226 Κέγρ. Ἰγείαγιά. νἹὶ. 

Οἰεγγογιΐ 97 ΑΙ εχαγιάγία (οἰτοα Α. Ὁ. 1 50--210). 
ωοψας γοῤἠεί. (ες. Τϊπαοτῇ), 1]. 4.56. 
111. 474. 
(5Ζ270771. 111. 0. 

“Μεΐμς Αγίεαγμς (ΟὉ. οἰτοα Α. Ὁ. 2 317). 
Οὐγοποργαῤήϊα. ΕΣ ἄγγελοι τοῦ οὐρανοῦ θυγατράσιν 

ἀνθρώπων συνῆλθον. Ἔν. ἐνίοις ἀντιγράφοις εὗρον “οἱ 
υἱοὶ τοῦ θεοῦ. Εἰ δὲ ἐπ᾽ ἀγγέλων νοοῖτο ἔχειν τούτους, 
τοὺς περὶ μαγείας καὶ γοητείας, ἔτι δὲ ἀριθμῶν κινήσεως, 
τῶν “μετεώρων ταῖς γυναιξὶ τὴν γνῶσιν παραδεδωκέναι, ἀφ᾽ 
ὧν ἐποίησαν τοὺς παῖδας τοὺς γίγαντας, δι᾿ οὃς τῆς κακίας 
ἐπιγενομένης . 
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τ: τυ. 8, Ὁ: 
ὙΠ Τ 7 
ὙΙΙ, τ. 
ΧΙΧ Ὁ ΧΟΙΧ Ὁ; 7. 
γΠ χῖν Ὁ- 

ΧΙΣ 2. 
ΜΠ, 2. 
γΠ|; τνΐ. 2. 

ὙΠ. 1: 11, ὅτ. 



ΙΝΤ ΚΟΌΌςΓΤΙΟΝ 

Ογίρει (Α. Ὁ. 185--254) ἀοε5 ποΐ τεραγὰ ΕἸ οοἢ ἃ5 ἱπϑρίγαά, ἃἀπα γε ἢ6 ἄοββ ποίῖ ΨΠΟΙΙΥ τα]θοὶ ἰ6. ΟἿ, Οὐγιέγα 
Οοἰδιηι, ν. 52-Ὺ4; 74 70α»76771, Ν]. 25; 15|..Δῆεγι. 707,14. ΧΧν 1]. 2; 226 γίηεϊζ. ἱ. 4..4.; ἵν. 35. 

Αἐα .5.5. εγ2οί. οὐ Ζδζε. (εὰ. ἘΟΡΙΠ5οΗ, Ρ. 72 544.). ι “ηοεή. 
ΥἹ]. Χ ΧΙ Ὸ. 
ΧΙ]. χίν. 9--17. 

(οηιγιοαϊαγτς (ΠΟΥ. Α.1. 250, 7γ5 γιείζογιος (ε4. ΜΊΡΠΟ, 
Ῥ. 1, ν. 203--4). 

1. 3. (Πει85) ΝΊΒΙαγΙ νο]υ [ουταπΊ ἃ ΔΏΡΕ]15 58), ((Οἰγῦν τν, το: 
Τ,ΘρΊτπηα σ1π15 Θργαναγαηΐ 1}1 αἸΓη 158], 
Ταπία Ππηΐ [ογπηᾶ (Ἐπ! πάγη, απ Πδοίεγεί 1108, γλο τς Ζὸ 
ὕσ σοἰπαα!ηδῖ1 ΠΟη Ροββϑθηΐ σα ]ο γϑαϊγα. ΣΙΝ ΟΣ 
ΚΘΌΕΙ165 εχ 1110 σοηίτα [6 πὶ νευθᾶ ΓΊ]56Γα. 1 Ὁ χι11" 2: 
ΑἸεϊβϑίπηι5 ᾿Π46 5εη θη [8 πὴ Π1511 [ἢ 1105 Σ ἢ 50; ΣΠ- 5: 
106 βεπηῖηθ ΠΌΠΟΙ οΊραηΐαβ ΠΔ1] [επί Γ. ΥἹΙ. 2. 
ΑΌ 1Ρ515 1ῇ ἴεσγα αγίεϑ ργοϊαῖδθ ἔμ θσα, 
Εἰ τηρεῖ Ἰαηὰ5 ἀοσιπδγαπί εἴ αυδθαπ6 σαγπηςΓ, ΜΠ. 
Μοτίδ]βϑ εἰ 1111 πηοτίποϑ ϑιτα ]αογο ροηΘ δηΐ. ΧΙΧΟΙ, 
Οπηηϊροίβηβ δίθπ), ασοα εϑϑεηΐ 6 ΒΘ ]η6 ΡΓᾶνΟ, 
Νόοη σρηϑα 1105 ΓΘΟΙΡΙῚ ἀδἰαποῖΐοβ α πιοσία. 
ὕῦπάε τηο60 νΔρΡῚ βυνετγίαπς σογρογὰ τη] χν. 6. 
Μαχίτηςα 405 Ποάϊ6 οΟ] 1115 εἰ ἄθοβ ογδί!5. ἜΧΟΙ: 

ΟὐΖγίαγι (Ηοτ. Α. Ὁ. 250). 
222 Μαό. Υῆγρ. τ4 (εά. Ἡατίεϊ, 1. Ρ. 197) “Νεαᾷὰε ι 2». ν111. 1, ὅζα. 

ειβ.... Πηριεγα.... ἀοουϊθ. .. 1Δ4Ρ1}}15. διϊ τηδγ- 
ΒΆΓΙΓΙ5.. .. αυδ8 οτηηΐα ρεοοαίογαβ εἴ ἀροβίαϊδθ ΔΏΡΕΙ: 
5.115. ΔΙΠΌ5 ργοαϊἄσεσιηΐς.. .. οοιΐοβ οΟἸγουπηποῖο 

) ΠΙΡΊΟΓΘ ἴπσαγα... 

Ῥρομάο- Ονῤγίαγι ([Πιγὰ σαθηΐαγν Α. Ρ,). 
“4 “Μνουαΐϊαγιιεηι (εα. Ηδτίθὶ, Οὐ φγίαρ, 111. Ρ. 67) 1 Ὁ 

ἜΟο6 νη οαπὴ τα] 15. ΠΏ] 1Ό115 ΠΠΓΙΟΓΙΙΠῚ ΘΌΙΟΓΙΙΠῚ 
ἴδσθγθ ᾿πατοιατη 46 οπηη!θι15 οἴ ΡΕγάθγθ ΟἸΠΠ65 ἹΠΊΡΙΟ5 
Εἴ ΔΥΡΌΘΓΘ ΟΠ ΠΘΙΠΏ σΔΥΠΘΙὴ (6 ΟΠ. 115 [Δ οἴ5 ᾿ΠΠΡΙΟΓ ΤΩ 
4086 ἰδοαγαηΐ ΠΏΡΙΘ εἰ 46 οὔμηῖθὰ5. νογ]5 απᾶ6 ἂς 
1)60 Ἰοσυ] σαηΐ ρεοσδίογαϑ. 

Πῆϊῤῥοϊνέμς (Ηογ. Α. Ὁ. 220). 
Ονγ. αὧν. Ογαεεος (εἀ. Βαυηβεη, «““παῤρεία “1 πέε- 

Δηεαθηα, 1. 393). . .. ἽΔιδου, ἐν ᾧ συνέχονται ψυχαὶ ΧΧΙΙ. 4. “4}} [Π6 5015 οἵ [Π6 ομη]άγθη οὐ πθ΄. 
δικαίων τε καὶ ἀδίκων... Ὁ ἽὝΑιδης τόπος ἐστὶν... ΧΧΙ. 1. “ΜΏΘΙΕ (Πηρθ ΜΕΥ ομδοίιο᾽... “4 ΡΪἷδοθ 
ἀκατασκεύαστος, χωρίον ὑπόγειον, ἐν ᾧ φῶς κόσμου οὐκ | οἤδοίϊο᾽. 
ἐπιλάμπει. 

Ζοσηις οὐ ΣαποῤοῆΈε ([Ὠϊγὰ σθηζαγυ), αποίθα τη ,ὅ5γ2:- 
εὐὐμς (Ὠϊπάοτί, 1. 1829, Ρ. 24). ν1- 11}. 

Οοηιθη 719 Ἀ͵ο»"116ς ([ουτι ἢ σδητατΥ 9). 
Ψ111. 12 566. νἱ. 1-χὶχ. 1. 

Τῆς Οηιορἤζγο ᾿οοορ, 1] 10715 ἮΔ5. δι Ρατα}16] Ὀὰΐ ἱπάθρεπάδηΐ ραϑϑᾶρα, ἱν. 26, 27. 

ΖΖαείαρεϊς (Ηοτ. Α. Ὁ. 320) ἴῃ Πῖ5. 7ηΖζ. 11. τ4 (ΜΊρπε, Ρ. 1.. νὶ. 330--Ζ2 ; Βτδηάΐ δηὰ δα θπηδηη, ἱ. Ρ. 162 544.) 
δῖνεβ αυϊῖς ἃ ἰοηρ Ρραϑϑᾶσα ΜΏΙΟὮ [ῸΓ 115 πιαίη [δαΐπγαϑ ἰ5 ἱπΠἀθὈςεα ἴο τ ποοΐ χὶν. 5--) ; ἰχῖχ. 4; νἹ]. τ ; 
ΤΠ . τν ὅΞτι; τὴν τ σῖχ τ 

ὙΠ. ἴν 27: Υ: τὸ: ΧΙΧ. 1. 
ὙΠ: ἡ: ὙΧΠῚ 
Ὑ11: τὸ: Ιχχχ: 2. 
Υ]]. 10. ὙῸ ΤΟ: ΧΟ Γ2᾽ 
ΥΙ]. 24. Χ 17 ΞΩ᾿ 
γ]]. 2Ζό. ΧΙΝΠ]. 9. 

(αφείαγμς (Α. τν. 36ο--435). 
Οὐμα ον]. 21“... Π1|ὰ ορίηϊο γα]ρὶ, αὰα ογοπηΐ ΜΠ]. τ. 

ΔΏΡΕΘΙΟΝ. νῈὶ τηδ]οἤοία νοὶ αἴνεῦβαβ. ατῖθϑ ΠΟΙΏΪΠΌ1Ι5 
{8 14|556.᾿ 
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ΒΟΟΙ ΘΕ ἜΝΘΟΘΗ 

ὙΠαπηοαδίογνναγα τ δροοῖ [α1}8 ἴο βεσιιγε ἃ β'πρ]ςε [ανουγαῦϊα ποίίσα. ὅ6ε6 ζανγγ, ((ογε)ηδηιί. 171. 5. 
οΧΧΧΙΪ. 4; Οἠγγϑοσίοηε, ἐΠογρ1ἐ. {γι δι. νὶ. τ, ογοησ, 7)6 Ἰγῖγῖς 7ἰἐεδίγ. ἵν, ((ογηεγγεογι7. ἐγ 5. οΧ ΧΧΙΪ. 23, 
((οληηεη. 1721. .ἘΡ. ααἱ 1 {πη 1. τῷ. Ατρρηίΐρο, 7126 (ἵν. 7)εῖ, χν. 23, 4, Κνὶϊ. 28. Τῆς ῬοοΚ ἰ5 ἤπαδ!ν 
ςοηεπηποα ἴῃ ἘΧρ ᾿οἷτ [ΘΓ πΠΊ5 ἴῃ ΟογοΖ. 4205]. νὶ. τ6. Ἐτοπὴ [Π|5 ρεγίοα {πΠῸῈὶ Ῥοοκ (6]] ἱπίο ἀΐϑβιιϑε 
Δηα Ὀεσαπια ἰοβί ἴο {πε Ννεβίθεσῃ Ομυγοῃ, εχοερί ἴῃ τῆς ἱταρπηεηΐβ ρίεϑεσνεὰ Ὀν «δγηεσλίρς π᾿ ὮΙ5 
Ολγονοργαῤάν, ΡΡ. 209-23; 42-- (εἀ. Πιπάοτί, 1829). ἼΤΠ6δε ἐταριηδηΐθ ἂἵε νὶ-ἰχ. 4; νἱϊ. 4-κ. 14; 
χν. 8--χν]. 1 δηά δηοίπογ. 

ὙΠοΥΘ ἀῇα αἴ5ο, 45 πηὶρῃς ΡῈ εἼχρϑοίεά, πιϑην ΡᾶγΆ 1615 ἴῃ (σγοσίϊς πα Αῤοογγῥλαὶ 2 ἐϊεγαίμγε ἴο 
ι “ποεῖ. 

δίς δοῤάϊα (γα σαπίυτν ὃ) εα. Θοη νατίΖα, τ 5 1--2. 
Ρ. 245. Ι Ἐπ: ΧΧΧΙΣ 2) Ὁ. 
Ρ. 354. ΨΙ1- τ; ὙΠ 2. 

“εἰς οΥ Ζ οριας (ΤΊΒοΙ.. «ἴα 41οείολογιηι “4 οεγγῥ,α). 
Ῥ: 218. ὉΠ} ΧΧΧΙΪ, 1: ΟἿΣ ΙΧΣΣΧΨΙ 2: Τἱίι. 2, ἢ. 

“ες οΥΓ “ἐλ ιφρῤιίαζογι οΥΓ “4 γελοίαμς τοί αγιος᾽ 
(Ρεγμαρ5 βαγ]ν 1Ἰη Γουσγίἢ σαπίαΥ). 

οἢ. χχχὶϊ (Κουίῃ, Αεάφιζασ, ἵν. Ρ. 211). Ἰχαχνῖ, αν, 2: ΨΙ: τς αν. 2; ΧΙ: ΑἹ; 112: 
4 

Ζάο ΜΜνιαγγαΐίυε οΥ 7οδεῤὴ οΥ “γίφιαίλαφα (ἀαῖα ὑπορϑυία! ἢ) Πᾶ5 ἃ οοβθ ρδγδ]]6] ἴο τ Ζ)ηοεῖ. 

1. 23 (εἀ. ΤΊδοῃ. υσηροία “ῤοογγῥάα, ζμὰ εα., ͵] σς. το, 12. 
Τ1Δρ5ῖδα, 1876, Ρ. 465). | 

7λε “4οεαϊνῥεο οΥ απ Ὠδ5 ἃ. 5111 1468. 

4 544. (ΤΊβοἢ. “2οεαί. 412οεγ. Ὁ. 36). Ι το ϑ τ; 

7116 βοοῖ οΥ “1«α»ηὶ αγιά ἔἔυς (ε. Μαΐδῃ, 1882). | 
11. 8. ἱ ΧΧΥΙ ΤΕ; ΧΟ 20. 
1 τὸ: Πτνὶ Ὁ; υἷι τ᾿ 
ΠΣ Ζ2, ΧΧΧΙΧ ἤ: 6.7. 
111: 7. ν1--α. 

(Εον {πὸ αῦονε ἐἀείβι]5 ἴῃ Ῥαίγ βίος, απὰ ΑΡροούυρῃδὶ Τι|εγαΐαγε 1 οννα πηι ἰο [)Γ. Τα νν]οῦ ἴῃ 
οΣοτιγηαὶ 97 ΤΟ ϊοίοσγ, Χχν (1897) τ64--22.5.) 

διι. ἹΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ΝῈΝ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΥ ΠΟΟΤΕΙΝΕ. 

Β. Τοοίτίπεβ ἰη Ἐποοῦ ψῃΐοἢῆ Ππαὰ δὴ ἀπάουθίεα 5πᾶια ἴπ πιου]αά!ηρ {πε σούΓεϑροηάίηρ Νὰνν 
Τεβίαπιεπί ἀοοίγη65, Οὐ ατα δὲ 4}1] ενεηΐϊβ πεοαβϑϑαῦν ἴο ἴΠ6 σοπιργεπεηβίοη οἵ {πες ἰαζέου. 

(α) Τῆς παίιτγε οὗ πε Μεββίδηϊς Κίηράοπι ἀπά οἵ {πε ἰαΐαγα {{{6. 
(ὁ) Της Μεβϑβίδῃ. 
(ο) ὅ1:0] δηὰ {με Ἀδϑυγγεοίίοη. 
(4) Ἰ)επιοποίοσν. 

(α) 716 Κήγισάονι. Δ ε 51.811] οὐἱν ἐδ] νυν οπα ἱποίάθπε σοπηίηρ πη δ΄ 1Π15 Πεδά ; 1{ ἰ5 ἑουπὰ 
ἴπ 1ῃ6 [τες ϑυπορίϊϑίβ : Μαίί. χχίϊ. 22-24; Μαῖκ χιϊ. 18-27; {μ|ΚῈ Χχ. 27-46. ΤῊΪ5 ἱποιάδηΐ σδῃ 
οαἶἷν 6 τίρμεν ἀηἀεγβίοοα ἔγοπη Εποοῖ. ΔΠΏΘη {πε ϑαάάμοααβ βαϊά, "ΝΠ Ποβε να 5Π.4}} 5π6Ὲ θὲ οὗ 
πεηλ; ἴον {πῸ6ὶ βενθβῆ Παά πεῖ ἴο νΐε, {πεν αὔε αγρυίηρ ἰγοπὶ ἔπε βϑεηβιοιβ σοποερίίοη οἵ {πε 
Μεβϑίδηϊς Κπράοπη---ηα {15 ννὰ5 ηο ἀουδί {πΠῈ Ρορι]αῦ οπε---σίνεη ἴπ 1 Εποςἢ 1--χχχνί, δοοογάϊησ 
ἴο ννῆϊοἢ [5 πηο πη θα 5, πο] πα της {ΠῸ τίβεῃ τἰρπίθοιιβ, ννεῦε ἴο επ]ον ἐνεῖν σοοά {πίηρ᾽ οὗ βαγίῃ, δηά ἴο 
αν δδοῦ ἃ {ποιιϑαπα ομ!]ἄγεη. ὍΤηε ϑδαάιιοεες πουρῃΐ {παύου ἴο ρῥΪαςα {15 νοιηρ ργορμεῖ οἡ 
1πεῸ Ποῖπ5 οἵ ἃ ἀ!]επηπηα, απ οὈ]ρε Η!πὶ ἴο σοπίεϑβ5 εἰϊμεῦ {πὲ ἴΠδγε ννὰ5 πο γεϑιγγθοίίοη οὗ {Πη6 ἀδαά, 
ΟΥ̓ εἶβε {παΐ ροϊυραπὶν οἵ ροϊγαπάγν νου] ὈῈὰ ργαοι5εα ἴῃ ἴΠ6 σοπγίηρ Κίησάοτη. Βαΐ {Π6 αἰ] πητηὰ 
Ῥίονεβ ἰηνδὶα ; απα {πε οοποερίίϊοη οἵ {π6 {πξιτς 11{6 ροτγίγανεα ἴῃ οὐ ΤΟΥ 5 ΓΈΡΙν ἴ411165 δἰ πηοϑί 
ἜΧϑοΙΪν ἱπ Πουρπέ, ἀηα Ραγίδ!ν ἴῃ ννογά, ἢ {πᾶΐ ἀεβουθεα ἴῃ 1 Επη. χοῖ-ἶν, δοσογαϊηρ' ἴο ΝΠ] ἢ 
{ποτα 15 ἴο θὲ ἃ γεϑιγγεοίίοη ἱπά θεά, θὰΐ ἃ τγεϑυγγθοϊίοη οἵ {πε βρί γι, ἀπ τῃ6 τίϑεη τσῃίθουβ ἀγα ἴο 
το]οῖςς “85 ἴῃς δησεὶβ οἵ πεανεη᾽ (1 Επ. εἶν. 4; Μαίί. χχίϊ. 20; Ματγκ χίϊ. 25), θείηρ “ σοπμηρδηίοηβ οἵ. 
1ῃε Ποβίβ οἵ πεανεη᾽ (1 Επ. εἰν. 6). 

(ὁ) 7λε Μῆερείαθ. ὙΠῸ Μεβϑίαϊι 15 τείειγεά ἴο ἰῃπ χο. 47, 38. Ηε [5 τεργεβεπίεα 85 {πΠῈ6 πεδὰ 
οἵ τῃ6 Μεβϑίαηϊς σοπηπλιηϊν οὐκ οἵ ννῃίοἢῃ ἢς ρῥγοςεβάβ, θῈ πε 85 πὸ 5ρεοςῖδὶ τό] ἴο (1Π], απα ἢΪ5 
ΡΙΈβεησα ἴῃ {παΐ ἀεβογίρίίοη 5εεπὶ5 ἀπε πηθγαὶν ἴο [ἰςαγαγν τγαπλϊπίθοεποθ. 15 Μεβϑίδῃ-γείθγεποα 
Ἔχαιοϊβεα πὸ ἱπἤπεπος οη Ναν Τεϑίαπιεηΐ σοποερίίοηβ. Βαΐ ψ τ τεσαγὰ ἴο πε Μεβϑίδῃ ἀδβογι θεὰ 
ἴῃ ἴῃς Ραγδ]65 {Πς οαβ6 ἰ5 νεγῦν αἀἰβεγεπί. Ἐουγ {{{|658 ΔΡΡ]Ιεα ἴογ {πε ἢγϑί {ἰπ|6 1η ᾿Πτογαίαγα ἴο {ΠῈ 
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ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Ρείβοηδὶ Μεββίδῃ ἴῃ {ῃ6 ῬάγβΌ]65 ἀγα δἰζεγνναγάβ γεργοάιισεα ἴῃ τπεὸὶ Νενν Τοβίαμηεηί. Τἤεβε ἃΓῸ 
“ΟΠ τβι οὐ “ἴπε Αποϊηϊεά Οπηε᾽, “ἴπε Κἰρμίεοιβ Οπθ᾽, “πε ΕἸεοὶ Οης᾽, πὰ “πε ὅϑοη οἵ Μδηῃ᾿. 

Ολγῖδέ οὐ 79 ΑΙ μοϊρίθα ὥμό. ΤῊ. {{|6, ουπα τερεαίεα!ν ἴῃ δαυ]ῖεν υντ! εἰ ηρ 5. Βὰΐ αἰνναγβ ἴῃ 
τείεσεηςε ἴο δοίιι4] σοπίεπιρούαγυ Κίηρϑ οὐ ῥγιεϑίβ, ἰ5 πον ἴογ [ἴῃς ἢγϑί {ἰπ|6-- 966 χ νι. ΤῸ ᾿ 1. 4--- 
ΔΡΡΙΠΙεα ἴο {πΠῈ 1464] Μεβϑίδηϊς Κίηρ {παΐ 15 ἴο σοπηβ. [Ὲ ἰ5 αϑϑοοίαίεα ἤδγθ νυ ἢ ΒΙΡρεγηδίιταὶ δἰίει- 
Βυΐεθ. Α ἴεν ψγεαγβ ἰδία ἴῃ δηοίμεγ νυίζηρ, ἴπΠῈὶ Ῥ58]πη5 οἵ ϑοϊοπιοη (χνίϊ. 46; χνἱϊ. ὅ, 8), 1ἰ 
ΡΟβ565565 αυἰΐε ἃ αἰἤδγεηΐ οοπηοίδίίοη. [}π [Πο56 Ῥϑ4]πὶ5 {ηε Μεβϑίδῃ, 1πουρὴ επάοινεα νν ἢ ἀϊνίπε 
σι ίβ, 15. ἃ πηδῇ απ ποίϊῃϊηρ πΠΊοίῈ, δηα βργίηρϑ ἔγογῃ ἴῃς Ποιῖιβε οἵ Πανίά. 

711ὲ Κιράϊεοις πο. ΤῊΪ5 {{{16, ννῃ]ο ἢ οσουγβ ἴῃ ΑΙ οὔϑ 111. 14; νὶϊ. 52; ΧΧΙΪ. 14 (ορ. τ ΠΟ 11: 1); 
ἢγϑί Ἀρρβδῖβ ἴῃ 1 Εποςῇ 45 ἃ Μεβϑβίδηϊς ἀδϑίσπαίίοη ; 5686 1 Επ. χχχνι!. 2; {Π|. 6. ΚΙ εοιιϑη 655 15 
οηε οἵ ἴῃε Ιεδαϊηρ οπμαγαοίεγιϑιῖοβ οἵ [με Μεβϑίδῃ, χὶνὶ. 2. 

716 Εἰδεῖ Ομό. ΤῊΪ5 {{π|6 1 κουνίϑε ἀρρεδγίηρ ἢγϑε ἰῃ τ Ἐη. Χ]. 5; χὶν. 9ς-.4.; χ ῖχ. 2,4; 1]. 4, 5, 
ὧχζο,, Ρ45565 ονεῖ ἱπίο ἴηε Νὲν Τεβίαπηδηϊ, ΓΚ ΙΧ. 95; ΧΧΙΙ. 25, “Τ πε (γίϑι, τὰς ΕἸεςὲ Οπε.’ 
πη {π6 ΟΙά Τεβίαπηδηξ ννε πα " Μίπε ΕἸεςῖ᾿, 154. χὶΠ. α, θαΐ ποί “ἴπε ΕἸεςὲ Οπθ᾿. 

7116 .071 οΓ “7αη. ὍΤὮϊ5 ἀεβηϊε {{{|6 (566 ποίΐεβ οἡ χὶνί. 2, 3) 15 ἰοιιπὰ ἴῃ 1 Εποςῇ ἴον {πὸ ἢγϑί 
τ{π16 ἴῃ εν 5 1Πτεγαΐαγε, ἀπα 15, Πἰβίογί α!]ν, [Ππ6 ϑοῦγοα οἵ ἴῃῈ Νεν Ταβίαπιεης ἀδϑισπαίίοη, ἀπὰ 
σοπίγΡυΐε5 ἴο 1[ἴ 5οπηε οἵ [15 πιοϑί σπαγαοΐογίϑίς σοηΐεηῖθ. ΕῸΐ δῇ δοσομὰηΐ οἵ {πε γεϊδίίοηβ θεΐννεεη 
1ῃ6 Ἐποοῃίς αηὰ Νενν Τ᾽ εβίδπγεηΐ τ1ι565 οἵ 1Π|5 {Π1|6, ννε πηιϑὲ τείεσ ἴο {πῈὶ Αρρεπαϊχ οῃ “ἼΠπε ὅοη οὗ 
Μαῃ᾿ αἵ {πε οἷοβε οὗ {πε θοοκ. 

(Ω) ϑλδοί. Τί ψε Ἔεχοερὶ {πε Ῥβαϊπηβ ννε ἢᾶνε ἴῃ 1 Εποοῦ {πε ἢγϑί ἰηϑίδποαθς τη ννΐο ἢ ἘΠΪ5 ννογὰ 
15. Ἰουηα 1 [15 Νὲνν Τ᾽ εβίδῃγχεπί βἰρηϊβοδίίοθ. Εοι ἐπε ἰβίογν οἵ {Π15 ννογὰ ἀπά [15 τηδδηΐηρϑ, 566 
ποίε οἡ ἰχῖϊ. το. Οθβεῖνε {παΐ χ. 6, 13 τείειβ ἴο δῇ δῦγ585 οἵ ἤἥγε ργεραίεα ἴοσ 56π|)αζα δηᾶ ἢϊ5 
ΔΏρΕε]5 (ο(. Μαῖίί. χχν. 41; εν. χχ. 4, 13-15). 

1 15 [ατἼΠεγ ᾿πιεγεβίίησ ἴο ποίας {πδξ {Πς ννυτὶἔεγ οἵ κοὶ--οἶν ἀε]νεῖϑ ΠΙ Π|56}{ οἵ ἃ ϑιιβϑίδί πεα ροϊεπηίς 
11 ΟἹ, 4--οἶν. 9 ἀραϊηβί {πε ΟἹ Τεβίαπιεηΐς ἀοοίγιπε οἵ 516ο], αηὰ ἐπε δος {παῖ {Π15 νυυζεσ ἴῃ χοὶ. 4 
Ὀογίονν8. ΘΙ τα ἢ 1. 25 τῆακαβ ἰ ρύόραθ]ε {πδξ {ῃς ἱπηπηεάϊαίς θοοΚΚ δε Παά ἴῃ νίενν 15. ϑίγδαοῃ, ννῃίοῃ 
Εηΐογοεβ ἀορσιηδίςα}}ν δηὰ τερεαίεαϊν [πες ΟἹά Ταβίαπιεης ἀοοίτίης οἵ 5Π60]. 

716 Μὶϑϑηγγοοίϊογ. ΤῊ15 ἀοοίτγίηε, ννῃ]οἢ 15 ἢγϑί ἰαισης θεν μα Ροβϑι 0 1Πὲν οἵ ἀουθέ τη ΠΏ Δη. χίϊ, 
1πΠουρἢ ἃ ἴτε Ἐχεραβὶβ Ψ1]1 πη τηδην ἱπιϊπηδίίοης οἵ ἴπε ἀοοίτγίπε ἴῃ ΘΑ ΕΓ ὈΟΟΚΒ5, ννὰ5. πιδάς 
ἃ σοημπΠοηρίαςα οὗ Τεννίϑἢ πεοϊοσν ὃν τ Εποοῃ. Εογ {πε νατΐοιιβ [ογΠ15 1Π15 ἀοοί τ Π6 ἀϑϑιπιεά, 566 
ῃοίε οἡ ἸΪ. 1. 

(4) 7116 7)ογρεογιοίορ» οἵ τ ἘποςΟῆ τεαρρεδιίβ ἴογ {πε πηοϑὲ ρατξ ἰὴ {π6 Νενν Τεβίαπιεηΐ. 
(α) ΤΠπε δηρεὶβ νης Κερὲ ποῖ {μεὶγ ἢτθέ εϑίαϊς, [πᾶς 6; 2 Ῥεῖ. [ϊ. 4, αὔθ 1Π6 δηρεϊ]ῖς 

Νναϊομεῖβ ῆο [6]] ἔγοπὶ 1πιϑεϊπρ αὔξει τη6 ἀδιρῃϊζεῖβ οὐ πιθη, ἀπ ψΠοβε [8}} πα ριιπίϑπηεηΐ ἀγα 
Τεοοιηίεα ἴῃ 1 Εηῃ. νί--χν. ὙΠον Πᾶνε αἰννανθ θεεη ἱπιργϑοπεα ἴῃ ἀδύκηθβθ ΠῸΠῚ ἴῃς {1{π|6 οὗ 
1πεῖγ (4]]}. 

(β) ϑεπιοηβ. . Τῃεβε ἃγε, δοοογάϊηρ ἴο 1 πη. χνί. 1, 1Πε βριί γὶῖ5. ννῃϊ ἢ ννεπξ ἔογίῃ τοπ {πε 500}5 
οἵ {Π6 σ᾽αηΐβ ννῇο ννεγε {πῈ σμι!άγεη οἵ {πε ἔα]! δῆρεὶβ ἀπά {πε ἀδιρῇῃξειβ οἵ πηεη. ΤΠ656 ἀδπηοῃβ 
ννεγα ἴο ὑνοΥΚ πιο] σι οα {π6 εαγῖῃ νυν πουὲ Πἰπάγαηςς {1} τπῈ ἤπαὶ ᾿πἀσεπηεπί ἃ5 αἰβειηθοαϊθα 
ΒΡΙΓΙ5. 
᾿ 50 ἰη ἴῃε Νεὺνν Τεβίαπηεηί. ὙῃαῈ ἀεπιοηβ αἵὰ αἰβεπη θοαϊεα 5ρίτιῖ5, Μαῖι. χίϊ. 43-5; [κε 

ΧΙ. 24-ό6. ἼΤπεν ἂγὲ ποῖ ριιπίβῃεα {Π] πε ἢἤπαὶ Ἰυασεπηεηῖ : Μαῖί. ν]]]. 29, “Ατί ὙΠΟ σοΠπΊα 
ΠΙΙΠεσ ἴο τογπηεηΐ τι5 δοζογο ἠἤδ Ἴη6 Ὁ ὍΤΠεν αἵὰ ϑυθ]εοῖ ἴο ϑαίΐδη, Μαίί. χίϊ. 24--8. 

(γ) ϑαΐδη δρρεδῖβ ἴῇὴ Εποοῇ 85 {πε τὰ ]εῖῦ οὗ ἃ οουπιεγ- Κιησάοπι οἵ ἐν!], γεΐ ἃ Κίησαοπι 5 θ]εςΐ ἴο 
1πε Τ ογά οἵ ϑρίτγιῖ5. Ηδ ἰεὰ αϑίγαν {ΠῸ δῆρεὶβ δη πηϑάς ῃεπὶ ἢΪ5 ϑιι]εοί5, [ν. 6 ; [χῖχ. 5. Α ϑαΐδη 
αἶ5ο ἰεὰ αϑίγαν Ενε, ἱχῖχ. 6. Τῆς ϑαΐδῃϑβ (45 ἴπ [00} σϑῃ 511} ἀρρεαι ἴῃ πεάνβη, χ]. 7. Τῆε [πποίοη5 
οὗ {πε ϑαΐδηβ αὐὰ [γθείο]ά : {πεν τεπιρίεα ἴο εν]], ᾿ἰχίχ. 4, 6 ; πεν δοσυϑεα τῃς ίδ!]εη, Χ]. 7; ἴπεν 
ῬαΠΙ5ΠΕα {πε σοηάεπηπεά δὸ δηρεὶβ οἵ ριιη!ϑῃπηεηΐ, {{Π..4.; [ἵν]. 1. 

50 ἴῃ {πεῸὶ Νεν Τεβίαπηεηξς ἵπεγε ἰ5 ἴῃς οοιπίετ-Κίησάοιη οὗ 5η, Μαίί. χιϊ. δό ; 1ὰΚε ΧΙ. τ; 
“1 Θαΐδη οαϑὲ ουνξ ϑαΐδῃ, πον 5}4}1} ἢἰς Κίηρσαοπι βίαπα ὃ ϑαΐδη ἰεα αϑίγαν {π6 δηρεῖβ, αν. ΧΙ]. 4, 
ΔηΔ Ιεἀ δβίγαν πιᾶῃ, 2 (ογ. χί. 32. Ὑπὲ ἀεπιοηβ τα ϑ}]εοῖβ οἵ ϑαΐδη, Μαίί. χίϊ. 24-δ.. ΤΠΕε 
[πποϊίοη5. οἵ ϑαίδη αἵε ἰεπιρίίησ, Μαίϊ. ἵν. 1-12; [κῸ ΧΧΙΪ. 31; δορσιδίηρ, Κέν. ΧΙ. τὸ ; 
Ῥυπίβῃίησ, 1 (οΥ. ν. 5, ψΠογα ἱπηρεηϊζεηΐ βϑἰηπεῖβ ἀγα ἀεἰνεγεα ονεῦ ἰο ϑαΐδη ἴογ ριιη]5ῃπιεηΐῖ. 



ΒΘΟΘΚ ΘΕ ΕΝΘΡΗ 

ᾧ 12, ΒΙΒΙΙΟΘΚΑΡΗΥ. 

(α) ΟΗΙΕΕ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. 

ῖ. ΤΕΑΝΒΓΑΤΙΟΝΒ. 

ΓΠΑΌΚΕΝΟΕ. 712 δοοῖ οΥ ηιοοῖ, αγι' ἀῤοογγῥῆαὶ φγοαπμοίίοι, οτυ γε: ἐγαηιίαζοα γγολι αγὶ Εἰλίοῤίς 7.5. γι ἐλδ 
Βοάϊοίᾳγ 11ό6γαγγ, Οχίοτά, 1821. 

ΠΙΜΑΝΝ. 72.ας δηελ “ἤογιοελ τἐδογϑοίσέ τέγι4] ογ ἰάγέ, Τ,εἸρΖὶς, 1853. 
ΘΟΗΟΡΌΕ. 7914 δοοῖ οΥ Εποελ ἐγαγιδέαϊεαὶ εὐτίλ 7γι1γοαπεεζίογι αγια ΔΛΙοΐε5, Δτιάονου, 1882. 
ΟΗΑΒΙΕΒ. 76 δβοοῖ οΥΓ Εποεὰ ἐγαγιϑίαἑσεί γονι 1) 1{ἐηηαγιγις Εἰλίοῤίς Ζεχέ φηιθγιαδαῖ αγιεὶ γουϊοα 271 ασοογηαϑιεο 

τυ έλ “αἱλεγέο πριεοί αίεα Εἰλτοῤἧς 77.5.5. ἀραὶ τοῦδέ ἐλε Οἱσελ αγια] οἱλογ Ογεέοξ αγιαἱ Ζαΐίγι γγαρηιογιές, Οχίοτά, 
1893. 

ΒΕΕᾺ ἴῃ Καιυίζβοῃ᾽ 5 7226 “4 οζγγῤῆεγι τεγιαἱ Ῥεοείοἠ᾽ργαῤἧλόηι ἐδ5 41 ἰζογι 7 δε αγτογιίς, ΤΡ ρθη, 1900, ἰϊ. 236--310. 
ΕἸΈΜΜΙΝΟ δηὰ ΚΑΡΕΕΜΑΘΗΒΕ. 2.65 διεοῖ οροεοί ᾿ογαμορερεόογι τι ΑΙ ἴγαρε ἐ67 Αἰ Ἰγολογινα67.- (Ο7)17)11551071 

ἐεγ Κα γιζρίζελ γειεδοίδελο7ι “4. ξακθηιῖο (67. Κ 5 οογσολα,ίεγι, Τ᾿ οἰρζῖς, 901. 
ΜΑΚΤΙΝ. 1.6 1ἴυγὲ α᾿ Πέροελ 1γακμεῖΐ 517. 6 ἑοχίες ἐϊλἼοῤΖΖεγι, Ῥατὶβ, 1906. 
ΟΗΔΕΙΕΒ. 76 δοοῖ οΥ Εηοεῖ, ἐγαγιδέαΐφαί ἀγιότυ γγοϑε ἐλ Ξαΐΐογ᾽ς Τα, τυΐίλ 7ηἰγοαμοίίογι, ( ογιηεογιέαγγ, Ογίξζεαὶ 

ΜΝοίες, αγιαἰ “1 2εγηζεας, Οχίοτα, 1912. 

11. ΕΡΙΤΙΟΝΘ ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΈΚΞΙΟΝΞΒ. 

αι ίζογι ο7 ἐλε Ογοθς Κγϑίοις. 

ΒΟΒΙΑΝΤ. γαρηιο,ιές ρ 605 εἴπ Ζέυγ6 α᾿ Εγιοεῆ. ἡόνιοίγος φιόἰίάς ῥανγ 165 γνιογνιόγες αὁ ἴα 71: 5 5ζοϑι αγελόοίορσίφηε 
7,αριφαῖξο αἴ (Ιαἴγε, ἴοτηῃ. 'Χ, ΡΡ. 91-[36, 1802. , 

1 Εναγιρίίο οὐ 4 41͵2οςαϊνξδε (ὁ Δ 7εγ7γε αὐός ἐφ ἑεχίθ σγές τε ἠΐυγεὲ 4 Εϑιοοῦ. Ζ7Ζετίσ ῥιόἠιέ 671. γας-οίϑεῖ6 ῥα 
4᾽ λόϊοργανμ7γε α᾽ αῤγὲς ἰε5 ῥῥοίοσγαῤήϊες εἴτε γ1αγιέδεγιΐ δ (ἱξεῖ, Ῥατὶβ, 1893. 

ΠΙΙΜΑΝΝ., «52 Ζσπγεὐογίελίε «. Κρί. γεῖέδ5. αἱ ξαάοηιῖε αἰ. ἢ 155εγισελα δι στε δεγίζ7ι, 1892, 11--}1}, ΡΡ. 1039--54; 
1079-92. 

005. Σ 4ίυγε α᾿ Πώρηοελ : γαργηοηές αέροιυεγίς ἃ ΑΑ ξληηῖγε, ῥιεὀίϊές αὐδο [ες ναγΖαγιίε5 εἷε ἐεχίο ἐξλϊοῤίο)ι, 
ἡγακπῖίς οἱ αγιγιοίές, Ῥατῖ5, 1892. 

ΓΗΑΕΙΕΒ5. οοῖ οΥ ποεῖ, ΡΡ. 318-70, Οχίοτά, 1893. [ἢ {Π15 ννοῦκ 1 αἰϊετηρίεα δὴ Ἂχῃαιβίϊνα σοιῃρδαγίβοη οὗ 
τὴς ατεακ δηὰ ΕἸΠιορὶς τοχίϑ. 

ΘΎΤΕΤΕ. 7164 Οἰά 7εεέαηιοιΐ 2721 σγδοῖ, νο]. 111. 
ΒΑΡΕΚΜΑΘΗΒΕΒ. 7)645 διεὰ ᾿οφοοῖ, λογαμσρεοροόθγε.. .. τοι 7. δ οηγιηεγιρ 1714 Ζ.. Μιααϊεγηιαςλεῦ, ῬΡ. 18-6ο, 

113-14, [ΕἸΡΖΙΡ, 1901. ΤΠΪ5 ταχί οἡ 1Π6 ψγῇοϊβ 15. ψῈ}} εἀϊίεά. Α5 στ. Ἀδαβδυπηδοῃευ ἴα ποῖ ἃ ϑεγητς 
ΘΟΠΟΪΑΥ Π6 νγᾶ5 Θούεὶν μδηαϊσαρραά ἴῃ δαϊηρ ἃ ατεεκ ἰαχί ννῃϊοἢ 15 ατεεῖκ ἴῃ νοσδθα!ατγ, Ὀὰΐ ἰαυσεὶν 56 πη ς 
1ῃ ἸάἸοΠ,. 

ΤΠα Ναιϊσδη Εταρηγεηΐ, νυυϊ τ ἸΏ ἰοΠυ στρα σΠαγαςίοσβ (Ν ἰϊσδη, ΝΟ. 1809), νγὰβ ρι ]Ἰϑῃμεα Ὀγ Μαὶ, 2 αΐγιεῖι 
“Νουα διῤῥοΐλδεα, τοτὰ. 11, απ ἃ ἀδοῖρ ματα Ὀγ (Ἰ]ἀδππεϊβίεγ ἴῃ Ζ2)270, τδδς, ΡρΡ. 621--4, ἀῃὰ βιυαϊεά δἴγεϑῃ ὈΥ 
νου (ϑοματγάϊ τη Μετῖχ᾽ ““γολέν, τϊ. 243, 1872. 

ΕΑ οι οΥΓ ἐλ Εἰλέοῤίς Κ675107,. 

ΤΠΑΌΒΕΝΟΕ. Ζ10ῤγὲ Εγιοοῖ Ἰγοίο «οἰλίοῤίεα, ΟΧοηϊδα, 1838. ΤῊΪΒ ἰαχὶ ννὰβ ᾿ἰβϑιιεα 5 ΠΊΡΙΥ 8ἃ5 ἃ {γδηβοσιρί οὗ ὦ, 
οπα οὗ πε Μ558. Ὀτουρῃς ἴο Εὔτορα Ὀγ Βταςε, ἴΠ6 στθαΐ ΑὈγϑϑιπίδη ἱγανθ}]εσ, ἴῃ 1773: 

ΠΜΑΝΝ. Ζ1166γ Ηφροελ, ΑΙ οἰλοῤΖοο, σαὶ φιείγιφίεθ σοαοιεηι. αΐδ)ι φαἸ ζ145, στέγει σαγῖϊς ἰθο ]ογιε5, 1 ἸΡϑίαθ, 1851. 
ΟΗΑΒΙΕΒ. 716 βοοῖ οἔ Ετιοεά, Οχίοτά, 1893. ΤῊ]5. {γα ϑ]δίίοη ννὰ5 θαβεά οἡ ἃ ἀγαβίϊς γεν ϑίοη οὐ 1) Π]Πη πη 5 

τεχῖ. Τεη πὸν Μ95., Ρεϊοηρίηρ ἴο {πῈ ΒΙ 5 ΜαβΕ.ΠΊ, ννεσα τι564, σὴ 5 "1 Ὀεϊηρ οὗ ΡΥ ΠΊΔΥΥ ἱπηροτίδηςθ, δὰ 
7λτκἼηο Ὀεϊῃρ οὗ ΟὨΪγΚ βεοοῃμάδτυ. 

ΕἸΕΜΜΙΝΟ. ,2ὲας Βηεὰ ἰεημοελ.: «Ἂἀοἰλιοῤίςελογ 7Ζεχέ ἠεγαμορερεόογ σογι 7ολ. ο)γη,εἼ7ι0᾽ (Ξε 7 ὁχές 1εγ14] ζ7ι{67- 
σμολπγισό)η, Ναας ΕὌΪΡΕ, ν]]. 1). [εἰρζίρ, 1902. Πγ. ΕἸ ΠλΪ ἢ Ρ᾽5 ἰαχί 15 θαβεά οἡ ἤξῖεεη Μ55., ἃ ὀς 461 3) 
γι 2 φ ἔτεὺ τὸ γ. ὙΤῊΪ5 βαϊῖοῦ μαά Ὀβεὴ δ ΠῸ {π{|6 Ῥαΐῃβ ἴῃ 1ἴπ6 ργβραγαίίοη οὗ {πε ἰεαχί. Ηἰβ5 ςο]]αίίοηβ οἵ 
σηιφ, οννενοσ, ἀγα ἰπμασουγαῖα δηα ἀεδίεβοζίνα, : 

(ὁ) ΟΗΙΕΕ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΙΝΟΌΙΕΙΕΒ. 

1ὕσκε. Εἰρι οέξμγρ, ἦγε αἷ6 Οεγιδαγιιρ αδ5 7ολαγιγιος (2 δα., 1852), ΡΡ. 89-144 ; 1071--3. 
ὌΙΠΜΑΝΝ. 2ὰς Βδπε Ηφροολ ἠδεγοοζσέ τέγιαἱ ὁγἀίάγέ, Τιεἰρεὶρ, 1853. [ἢ 115 δἀϊτοη ἢς ἰηϑἰβίεα {παῖ [Π6 θοοΚ 

ΡΙΓοςεΘαδά ἔτοπὶ ομα δαΐποσ ἢ {πῈ ἐχοερίϊοη οὗ σατγίαϊπ ἢϊβσίουῖσα] 8]] 5105, ν]-χν] ; ΧΟΙ. 12-17 ; ΧΟΙΪ ; ον], 
ον] ; δῃα σογίαϊῃ Νόδοῆὶς ᾿ηιογροϊαίίοηβ, ᾿ἰν. 7--ἶν. 2 ; ΙΧ; Ιχν-Ἰχῖχ. 25, ἃηα 8150 οὗ χχ ; Ιχχ ; Ιχχν, κ ; ΙΧΧχίϊ. 
9-20 ; ον]]]. 

Ιπη 186ο, ἰῃ Ηετζορ᾽ 5 Δ, 3. (εά. 1), νοὶ]. χὶϊ. 308--ἰο, ἢ6 τεςορσηϊζοα {πΠ6 βεραζαῖα δας Πουϑῃϊρ οὗ χχχνη-Ἰχχὶ, 
Δηα 115 Ρυ]οσιγ ἴο [Πς ταβί οὗ ἴπ6 Ὀοοκ. ! 

Ιη 1883, ἴῃ Ηεγζορβ Δ. ΕΣ. (6ἀ. 2), νο!. χὶϊ. 350-2, ῃ6 ἀδβϑοῦθεβ 1 ΕΠΟΟΘΝ 85 ἃ ἴῆ6γα “ σοι παίίοη οὗ {πῸ 
Ἐποςῆ πὰ Νοδῇ νυ τηρ5᾽, δηὰ σοηςαά65 {Παΐ χχχν}-Ἰχχὶ ἀγα Ἰαΐου τΠδῃ {Π6 ταϑὲ οἵ {π6 θοοκ. 

ΕνΚΑΙ. «Αδαλαραξιηιρ 1667. ες ἀϊληοῤέδελονι βιεεΐλος Πϑροζὰ γι ἐδέσληγι, δ, 77ιγι. τεγ1α] Ζ145.17)17)16715 6 21471.0, 1855 ; 
Ηϊείον ο7 75ςγαεῖ, ν. 345-0 ([ταῃϑ]αϊβα ἔσοπη τς (ΔουπΊ δ). 

ἨΙΘΕΝΕΕΙ. 2016 γα ΐδελο οκαίγνῥέϊᾷ, 1857, ΡΡ. 91--ι84. 
Ἡαλιένυ. “ἘΒδομοίοπεθ διγ ἰὰ ἰαηραθ ἀς 14 τέἀδοιϊίοη ρυϊπαϊτἶῖνε ἀπ ᾿ἰντε ἀ᾽ Ἑποοι ( 7}ορέγηαί ΑΙ σἰαίέφιεο, τ867, 

ΡΡ. 352-95). 
186 



ΙΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ 

ΘΕΒΗΑΚΡΤ. “Π16 70 Ηἰτίεη ἀε5 Βασῃεβ Ηβῃοςῇ πηά ἴτε Πδαϊιηραη πηϊ θεσοπάδγοσ Κὶ ἀςκβϑιςδί δα αἴθ Βαυκοςηρα- 
Ηγυροίμεβθ᾽ (Μετγχ᾽ “γελξυ ,17. τυϊοοθγισολαγίί. Εγγογσοληέγ ὧδε Α΄. Τ᾽, 1872, νοὶ]. 11, Η οἵ ἢ, ΡΡ. 163--246). 

ΤΙΡΕΜΑΝ. “)ὲ Αροσαῖγρβε νᾶη Ηθηοοἢ δῇ ᾿πεΐ Ἐ ββεηΐϊϑπηα (7 “εοί. 77),δολγγ, 1875, ΡΡ. 261-96). 
ΘκυΜΜΟΝΡ. 7674 7εευΐδ “εείαλ, 1877, ΡΡ. 17--73. 
ΒΟΗΈΕΕΚ. “4. Ἰϊείογγ οὐ ἐλ6 7ετυῖοὰ Ῥοοῤῥο 1γι 116 7 2»16 οΥ 7έδτες Ολγέσέ (τα πϑϊαϊβα ἔτοπι [Π8 βδςοηα δπα γον ςθα 

εὐϊίοη οὗ ἴΠ6 (σεγπιδη), νο]. 111, αν. 11, ΡΡ. 54-73, 1886. 
ΒΑΙΘΕΝΒΡΕΈΟΘΕΆ, Ζ22ας οἰδοίὀεοτυι5ε 5617: 7651, 1888, ΡὈ. 7- 16. 
ΟΗΑΒΙΕΒ. 776 δοοῖ οἵ ξτιοεῖ, ἐγαγισίαίφα ἡγονε  γογθδοο»γ 7): ριαγιγς Ελίοῤής 7 χέ, οηιογαίρεῖ αγιαὶ γουΐσδα ἐφ 

αεεοογάαιεο τυ ἀϊίλογίο τεγιεοαΐεα ΒΕ λἼοῤές 77.5.5. αγιαὶ πυτίζ Δὲ ἱτολ αγια οἱλογ» Ογοοξ ἀγα 7, «γί» ,ραρηιο,ίς, 
Οχίοτά, 1893. 

ΟΙΕΜΕΝ. Ζλεοίορίδελο δ 1671 2γ4] ΑΚ ΖΙΖΕ7ι, 1808, ΡὈ. 211--27, “ Πῖδα Ζιϑαπιτηθηβείζιηρ 465 Βι Π65 Ηδποςῃ᾿. 
ΒΕΕΒ. “Πὲ5 Βιυςῃ Ηεποομ᾿ ἴῃ ΚΚαιίζβοῃβ 2216 “2ουγγῥήθη τεια εσμεῤήσγαῤλοηι ες ΑΙ. Τ΄, νοὶ. ἰἱ, 1900, 

Ρ- 224-3ο. 
προ ας Δ 4 ΚΑΡΕΚΕΜΑΘΗΕΚ. 2265 πεῖ Ποροολ, 1,εἰρΖὶρ, 1901. 
ΜΑΕΤΙΝ. 216 Ζέήυγε α’Μώιοολ ἐγαίμξ 9.7 ἐδ ἐοχίος ὀλτοῤίεγ, Ῥατὶβ, τοοῦ. [Εοτ {τ ΠῈῚ ἀδία!!]5 566 ΓῊΥ͂ πον 

(οπηπηεηίατν, 77:27) οαἸτεοίογι, ὃ 9. 

(ε) ΟἬΗΙΕΕ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

566 ὑπᾳ6γΓ ΤΥδηβ δί!οηβ, ὃ 12 (4) ἰ. 

ΤΑΌΒΕΝΟΕ. ΒΕΕΒ. 
ΌΙΠΠΜΑΝΝ. ΕἸΈΕΜΜΙΝΟ δηά ΚΑΡΠΕΒΜΑΘΗΕΒ. 
ΘΟΗΟΡΘΌΕ. ΜΑΕΤΙΝ. 
ΓΗΑΕΙΕ5. ΓΗΑΕΙΕ5. 

δι2. ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ΒΒΕΑΟΚΕΤΒ ΒΡΕΟΙΑΙΙΠῪ ΒΕ. ΙΝ ΤΗΕ ΤΕΑΝΒΘΓΑΤΙΟΝ ΟΕ 1 ΕΝΟΟΗ. 

α, ὦ, ε, 4Ἶ, ἄς., ἀδῃοίε ἴπΠ6 ΕἸΠΙορις Μ595. 
α ἀεποίεϑβ {πε βαυ]οσ ΕτμΙορῖς Μ595., 1. 6. ρ1 9. γεφ ζ1ι. 
β ἀδηοίβϑβ [πε Ἰδαίου ΕΠ Πορῖς Μ55.; 1. 6. α ὁ ε 4, χε. (1. 6. ἔτοπι ὦ ἴο ξ,αχό, τ (Πε Ἔχοβρίϊοη οὗ {πῸ βαυ!εγ Μ595.). 
Ε ἀεηοίεϑ ἰῃς Ετῃϊορὶς Ν ετβίοῃ. 
(8 ἀεποίεβ {Π6Ὸ ἐγασιπθηΐβ οὗ ἴπ6 αἀσεαῖ Ν᾽ αυβίοι ργεβεσνϑά ἴῃ ΞΘ ΠΟΘ 5: ἴῃ {πε ςα56 οἵ 8Ρ-οὉ [ΠῈῚῈ δῖδ ἔνγὸ ἰοσιη5 

οὔ {πε ἰεχί, (δ᾽ (5, 
(Β ἀεποίεβ {πε ἰαῦρε ἱγαρτηθηΐ οἵ 1πηΠ6 ἀτεεὶς Νεγβίοη ἀἰβοονεσεα αἱ Αἰ ἢπγῖπη, απὰ ἀδροβίϊεα ἴῃ ἴῃς (ἰζθῃ 

Μαβευπ, (αῖτγο. 
ὙἼΤννο 5ρεοΐβὶ Ὀσδοϊζείβ ἀαῦα 564 ἴῃ [Π6 {γϑηβϑιδίοη οὗ 1 ἘΠΟΟΗ : 
᾿ ΤΕ τι6 οὔ {Π656 Ὀταοκεῖς πηθδηβ {παΐ [Π6 ννογά5 50 δῃο]οβϑβά δύ ἰουπά ἴῃ (Β θεῖ ποί ἰη Ε. 
ΤΟ ΠΟ ΤΠε 86 οἴ [Π6856 Ὀγδοκείβ τηθδη5 {παΐ {Π6 ννοτάβ 50 δῃοϊοβϑά αγὰ ἰοιπὰ ἴῃ Εὶ θαΐ ποῖ ἴῃ (8 οἵ 65. 
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ΒΘΟΙΚ ΟΥΕΝΘΟΥΙ 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΟΗΑΡΤΕΒΒ [- -ΧΧΧΥῚ 

ἸΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

1-Ν. αγαθδίο οἔ Εποοῖι οη ἐπα Εμέμγο 1,οἱ οὗ ἐμ ιεκοά ἀπά ἐλ6 Κιὶρ]έδοιι5. 

11 Τῇε νογάβ οἵ {πε ὈΙοββϑίηρ οἵ Εποςῃ, Πόσοι Πα ὈΪ6556 4 {Π6 εἰθοῖ Γδηα 7 σρῃίθοιιβ, ῆο ΜΠ Ὀ6 
2 ᾿ἰντηρ ἴῃ {πΠ6 ἀν οἱ {γιρυ]δίίοη, ἤθη 411} [πῃ ψὶοκεα Γαηά ροά θβϑῦ ἀγα ἴο θ6 γεπιονβά. Απά ἢ8 
ἴΟΟΚ ὉΡ ΠΙ5 ΡαγϑΌ ]8 δη4 5416---ΕΠΟΟἢ ἃ τρῃζεοιβ πηδῃ, ΠΟΒῈ αγ 65 6 γα ορεπεά Ὀγ αοά, 56νῃν ἐπε ν᾽ ϑίοη 
οἱ {πΠ6 ΗΠοΙν Οπθ ἴῃ {Π6 πϑανϑῆβ, ᾽ν ΠΟ ἢ ̓  [Πς δηρεῖβ 5ποννεά π16, δηἋ4 ἔγομῃ {Ππεπὶ 1 Ποαγά δνεγυίπίηρ, 
Δη4 ἔγοπη {Ππ6πὶ 1 ὑπάεγβίοοα 85 1 δα, ας ποΐ ἴογ {Π15 ρεπδγαίίοη, θυΐ ἔοσγ ἃ τεπιοῖβ οὁπ6 ΨΏΙΟΝ 15 

3 ἴογ ἴο οοπιθ. (οποογηίηρ {Π8 εἰθοῦ 1 5614, ἀπά ἴοοῖκ Ὁρ ἵπην ̓  ράγϑῦ]6 σοποθγηίηρ ἔμ 6πὶ: 

ΤῊΘ Ηοὶν ἀτεαῦ πα Μ11] οοπιο [οσγίῃ ἔγοπι ΗΙ5 ἀνε] ]Πηρ, 
4 Απά [Π6 εἴεγηῃδὶ (οα ΨΜ11] ἰγθϑα ἀροη {Π6 βαγίῃ, (ενθη) οὐ Μουηΐ 51π8], 

[Απὰ ἀρρβαγ ἔγοπι Η!5 Ἷδπιρ]) 
Απηα ἀρρβϑδγ ἴῃ {Π6 βίγθεηρίῃ οἱ ΗΙ5 πηιρῃΐ ἔσομπῃ {ΠπῸ πεανεβη [οἵ μεανεηβ'. 

5 Απά Δ8]] 5Π8}1 ὈῈ βπτίθη ΊΙ ἔθαγ, 
Απά {π6 ΝΥ ίοπμεῦβ 5Π4}1 ψφυδῖε, 
Απά ργϑαῖΐ ἔβαγ δηα ἰγθπΊθ]1ηρ᾽ 5841} 5εῖΖα ἘΠ πὶ πηΐο {Π6 6πα5 οἵ {π6 βαγίῃ. 

6 Απά {Π6 ΠΙΡρΉ πιοπηΐδιηβ 5}41}] ΡῈ 5ῃαδίεῃ, 
Απά {Π6 ΠΙΡῊ ΠΠ1Π5 5141] θῈ πιδάβ ἴονν, 
Απα 5}4}1] τηϑὶς πκὸ νὰχ θεΐογα {πΠῸ ἢδπΊα. 

1.1. ΤΠ6 δ] θββίηρ οἵ ἕποοῃ. (ἱ. Πευΐ. χχχῖϊ. 1, “της ὈΙαϑϑίηρ οἵ Μοβεβ.᾽ 
[Π6 εἸδοΐ δπᾶ γὶρῃίθοιβ. ΤῊ]5 ρῆγαβα ἰ5 ἰοιιηα 4150 [ἴῃ ΧΧχν]]]. 29) 3) 4, ΧΧΧΙΧ. 6, 7, χΙν 111. 1, [ν 11]. 1,2, ἰχ. 13, 1ΧΠΠ]ν 

12, 13; 15. Ιχσ- 3. 
ἄκδν ... τομῃηονεᾶ. (. 55. 30]. ἵν. 9 (ἃ οἰϊδίϊοῃ 3). 
411 {π6 ννἱοκεᾶ. Ηδετα 6Κ. τεαάβ πάντας τοὺς ἐχθρούς -Ξ ΠΣ σουταρί ἔου Ὁ Π-02. 50 ῈΕ: 

Τειηονθϑᾶ -Ὁ δηὰ [Πεξ τὶσῃίβδοι 5 νν}}}] θ6 βϑανεά᾽ (8. - 
2. ἴοοῖκ τὉΡ Πὶβ Ρασγαθὶθ, ἄς. 50 δ. (ἢ. Νυμ. χχίν. 3, 4, ῇβηςα 4150 “δγεβ ψγεσε ορεηξά᾽᾿ (οἔ Βαϊδδιη). 

βανν. “πδά᾽ (8, σογταρί. : 
1πΠ6 Ηοὶν Ομθ. 866 νεῖβε 3. Τὴ σἤδηρε [τῸΠ] {πε ἢγϑί ἴο {πΠ6 {ΠΙγὰ Ῥϑύβοῃ, 85 ἤεῖα, 15 ἔγτεαιεηΐ ἴῃ (15 θοΟΚ. 

(Γῇ χίϊ. 1--3, Χχχυ]. 1, 2, ΙΧχ. 1, 3; ΙΧΧΙ. 5, ΧΟΙΪ, 1, Δη6 65Ρ. χοὶ--οἶν. 
ἴο οΘοηβ  “ἀ01 Ξρεακ᾽ 68. 

3. ἴμε εἱεοῖ. ΤῊ ἀθϑιρηδίϊοη ΘΙ Ρ᾽5 τ ΔΙΗ]Υ ἴο {Π6 Ῥαγαθ]65. [{ οσουγβ ἴῃ. 8, ν. 7, Χχν. 5, ΧΙ. 5, ΧΙ]. 2, ΧΙν ]. 1, 9, 
τ τὶ ἵν Ὁ; 8, [ν1Π|ῳ9ι3. ΣΙ: “0 125 ᾿ΣΠΠΠ7. 8. ΤΙ, ΣΟΙ: 2: 

30-ο. Α ροεπ ςοῃϑίϑβιίίησ οἵ {τἰβίῖςῃβ. ὍΤῊδ ἀϊβοονοσυ οἵ {Π15 βιγασίαγα 5 ΠΕΙρία] ἴῃ {Π6 ταϑβιοσαϊίοη οὐ [6 ἰεχί, 
ΘΒΡΘΟΙ ΔΙ ν ἴῃ βϑίδηζαθ 1 Δηα 7. 

ΗοΙν ατεαίὶ Ομθ. 80 (8, Ε αἰννᾶγβ μαὰ5 "Ἧοὶν δῃᾶ αγεαΐ Οηε᾽. ΑἾἶβο ἴῃ χΧ. ὺ, χὶν. 1, χχν. 3, Ιχχχῖὶν. 1, χοὶϊ. 2, 
ΧΟΝ]]. 6, χον!]]. 6, εἰν. 9. (ΟΟά ἰ5 σ8]]6α 5: ΡῚῪ “ΤΠῈ Ηοὶγ Οηθ᾿ Ἰῃ 1. 2, χοὶ]. 11 ; δηά “Τῆς ατεαὶ Οης᾿ ἴῃ χὶν. 2, οἰ1]. 4, 
Εἶν. 1 (τς Ε). 

σοτη6 ἴογίῃ ἔγοπι Ηἰ5 ἄνν δ] πρ. Μις. 1. 3, 158. χχνὶ. 21, 55. Μοϑβ. χ. 3. 

1Π6 εἴδθγῃϑὶ αοᾶ -- Οὔνπ ἡπδν, ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος. (. θη. χχὶ. 33, 1538. χ]. 28, Κοπὶ χνὶ. 26. ΤῊΪ5 σου]ά αἷβο θ8 
ἰταηβ]αϊβα “ Οοά οὗ τῃ6 ννουἀ ᾽. (ΟΕ ἹνΠ]. 4, Ιχχχὶ. 10, ᾿Ιχχχὶϊ. 7, ἰχχχῖν. 2; 4150 χίϊ. 3, Ιχχχὶ. 3 (1 οσὰ, Κιηρ... . οὗ τῆς ννου]α᾽). 

4. ϑ΄᾽΄ηδ], ῇθγα ἴῃ6 ἰανν ννὰβ ρίνβῃ, Μ1ὶ} θὲ {ΠῸ ρίαςβ οἵ ἔυΐατα Ἰμαάρειηθηῖ. Οἱ, ΤΠ δας. ΧΧΧΙΙ. 2 ; 5. Ιχν"]. 17. ΨΈΓβῈ5 
4-9 8}} ἀθδ] νν τ {ΠῈ ἤπηδ] ἀρεπγεηί. 

ὍΡΟΙ {πὸ εαγίῃ (Β, “Ππεηςς᾽ Ε. 
[Απᾶ ἀρρβδὺ ἔγοπι Ηϊΐβ σβαπρ)]. 80 δ, ἃ πεεά]θϑ5 τϑρϑίοη δἰϊευ “ΠῸΠῚ ἢἰ5 ἀν! ησ ᾽ς. [Ι{ 5Ρ0115. 18 

ΡΑΤΑΠ]6]15πλ, ἘῚ Πδ5 " δῃηὰ Ἀρρεδὺ ψ]ἢ Η]5 Ποβίβ᾽. 
5. δΝναδίομεγβ. Ηεστζτε δηά ἴῃ χ. 9, 15, χὶϊ. 4, χὶλ]. 1, χὶν. 1, 3) Χν. 2, Χν]. 1, 2, Χοϊ. 15 Ξ- [4]]|δὴ δῆρειϑδ. ἴῃ χὶϊ. 2, 3, χχ. 1» 

Χχχῖχ, 12, 13, χὶ. 2, ἰχὶ. 12, ᾿ἰχχὶ. 7 ΞΞ ἀστοδῃρειϑ. ὙὍὴ6 δῆλα ἢχϑί οσοῦτθ ἢ Ὠδῃ. ἵν. 13, 17, 223. ΤηῃὲῈ Ογεοῖὶς Βεσὸ 
᾿παρίϊν ἰπβεσίβ [Π6 βἰηρίηρ οἵ ἴπΠ6 Νν ίςμευϑβ (5εε 2 Επ. χν]]]). 

αύκαῖκε Ε, “Ὀε]ονε ᾿ (8, 
6. ΕΓ ΘΕΤ.; 6,6. 5. ΧΟΝῚ]. 5, ΜΠ: 1. 2. 856 Α'85: Νο5: χ: 24: 
5ΒΘΚΘη -Ὁ ὁ“ 5}8]] [4]] αηὰ ες ἀἰββϑοϊνεα 6. 
τηϑᾶρ ον Ὁ ᾿50 [Πδΐ τΠ6 τηοιηϊα! 5 5Π4}}] νναϑίβ ανναγ᾿ (δ. 
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ΒΘΟΘΚ ΘΕ ἘΝΘΕΠΕΙ γ δ: 2 

 ΑἈπα {Π6 βδαδγίῃ 5Π4}1 θ6 ᾿νΒοΙΪν ' τεπί 1π ϑαπάδγ, 
Απά 811 Παΐ 15 ἄροη {Π6 βαγίῃ 5}4]] ρεγιβῇ, 
Απά {πεζὰ 5841] θ6 ἃ ᾿υάρεπιεης προη 81] (πιε πη). 

8 Βυΐ Μη {Π6 τιρῃίθουβ Ηδ 111] πλαῖκε ρεδος, 
Απά ψ11}] ργοίβοΐ {Π6 αἰδοῖ, 
Απά. πιεσου 584} θῈ ἀροη {Πεπ]. 

Απά {πεν 514]] 411 θεϊοπρ ἴο ἀοά, 
Απά {πῸν 5}4}} ΡῈ ργοβρεγεά, 
Απά ἘΠΕΥ 5141] 411} θῈ Ὀ]6ββεά. 

ΓΑπά Ηδ ψ1}] Πεῖρ {Πεπὶ Δ}}}, 
Απά Ιιρῃΐ 5}411] ἀρρβαζῦ ιιπΐο {Πε6Π|, 
ΓΑπὰ δ Μη] τε ρθᾶοβ ψ  {Πποπι'. 

9 Απάϑεμο!4 ! Ηε φοπιθίῃ ἡ τ ἕδη ἐπουβαπάβ οἵ ΓΗ 51 ΠΟΙΥ οΠα65 
Το Ἔχεουίε Ἰὰαἀρεπηεηΐ ἀροη 8]], 
Απά ἴο ἀεβίγου 411} {πΠ6 πηροαϊν : 

Απά ἴο οοην!οΐ 81] ἤε5ἢῃ 
Οἱ 411.1π6 ψογκβ ᾿οἱ ὑπεῖγ ἀηροα] 655) ΜΏ1οἢ ἘΠαν Πᾶνα πηροαν οοπηπείαα, 
ΓΑηά οὗ 811 με μαγὰ {πίπρβ ΠΙΟΝ  ἀπροα νυ βἰπηοῖβ ἴπανα βροόκεη ἀραϊπϑὶ Η]π|. 

ι ὈΟὔβεῖνε γε δνογγίῃίηρ {παῖ ἴβκεβ ρίδοθ ἴῃ {ΠπΠ86 πδάνεβῃ, πον {ΠῈῪ (ὁ ποῖ οἤϑηρε {ποῖγ ογϑιΐβ, [πα 7 
{Π6 Ἰυ πη] Δ Γ165 ΨΏΙΟΙ Γ6 ἴῃ {Ππ6 πεανβη, Ποὺ {ΠΕ6Υ 8] τίβε δπα 5βεΐ ἴῃ ογάοσ ββ ἢ 1η 1[5 βδβαβοῃ, δηα ἰγβϑῃϑ- 

2 ὅτεββ ποῖ δρϑϊηϑδί {ΠΕῚΓ δρροϊπίβα ογάθσ. Βεῇῃο]α γε {πῸ βαγίῃ, δηά ρῖνε ἢβεά ἴο {πε {π]ηρ5 ΠΟ 
ἴδε ρίδοβ ροῇ ἴἰ ἔγοτπη ἢγϑί ἴο ἰαβί, 'πονν βίθβαδίαβι {πεν ἀγε᾿, πον 'ποπα οἵ {π6 {Ππρθ ἀροπ θαγίῃ! 

4 Θἤδηρα, Γαΐ} 411 [ῃΠ6 ψογκβ οἱ σοά ἀρρβδᾶγ [ἴο νοι"). Β6ῇῃο]ά {Π6 βυπηπιογ δηα {Π6 ψιὶπίεσγ, πον 
[ῃ6 ΨΠΟ]6 βαγίῃ 15 ΠΠ16α σι σνϑίεσ, δηα οἱοι 5 δηα ἄθν δηα γαίῃ 116 ἀροη 1{.} 

ΟΡβεγνε δηά 866 δον (1η {π6 σνιπίεγ) 411 ἐπε ἔγεοβ ἴβεοπ 85 που ρῇ ὑπαγ᾽ μά ψΠΠΕγεα δπά 5πεά 
811 {πεῖν ἰθανθβ, δχοθβρὶ ουτίξεῃ ἴγεαβ, ΠΙΟΉ (ὁ ποῖ 1056 {ΠΕῚΓ [ο]Παρα ας τγοΐαϊη [πες οἱ ἔο] ρα ἔγοσγη 
ἔψνο ἴο γε γϑαῦβ {1 [Π 8 ΠΘῪ ΘΟΠΊΘ5. 
Απά δρϑίῃ, οὔβεγνβ γα {Ππ6 ἄδύϑ οἵ β ΠΊΠΊΘΓ Ποὺ {Πα 51 15 ἄρονα {Π6 θαγίῃ ονεῦ δραϊηβέ 1. Απὰ 

γου 56εὶς βΒῃ84ε δηά 5ῃεϊεγ Ὁ. τθάϑοη οὗ {με ποαΐ οἵ {πε βιῃ, δηά {ῃ6 δαγίῃ αἷβο θαγηβ ΜΙ ρἱονίηρ 
Πιαϑί, δη4 50 γοῦὺ οσδηηοίῦ ἰγεϑα οἡ {Π6 ὀδγίῃ, οὔτ ἢ 8ἃ τοοὶς ὈΥ γθαβοῃ οἱ 118 πεαϑί. 

ι ΌΟθϑβεῖνε γεῖ πον {πε ἔγθεβ σονεῦ ἐπα πΊβεϊν 65 1 σγθθη ἰθανεβ δηα Ὀθαγ γα : ψΠεγοίογα ρῖνα γα 
Πεβά Γδηά Κηονν" ΜΙ ταρσαγά ἴο 411 [ΠΠ5 ψογκβ', δηα τθοορηϊζα πον Ηδ {παῖ ᾿ἰνείῃ ἔογ ὄνεγ παίῇῃ 
τάδ {Π6πΠ| 80. 

2 Απά Γ41}} Ηἰβ5 ψοσκβ ρὸ οἡ [{πι5' ἔγοπὶ γεαῦ ἴο γεαγ [[οΓ ὄνεγ', δπά 411] {π86 ἴαβκβ ψῃΙοἢ {πον 

8. ὙΥ111 πα κα ρΡεαςβ. 866 ν. 4 (ποίε). 
{86 τἱρῃξθοιβ. 1. 7, 8, ν. 6, χχν. 4, ΧΧΧν 1]. 3, ΧΧΧΙΧ. 4, ΧΙ]. 4, ΧΙν 1]. 1, 2, 4, ΧΙνΝ 11. 1, 7, 9), 1. 2, 1111. 7, [ν]. 7, [ν 11], 3,5) 

ΓΟ  ἸΣΙ 2. ΙΧ 7, Ἰχχσι 2. χοῖν. 3, 11; σον. 3, 7; Χον] 1, 8, ΧΟΝΪ 1, 3; 5; ΧΟΝΊ 112-14, ΧΟΙ͂Χ: 3, Ὁ. δ, 7» ἴ0; ΘΟ": 4; ἴ0, 
ἘΠῚ Τ᾿ ΟΙΝΟΙ, ὁ, 12, 13. 

111 ὑσοίεςΐ, ἄς. 850 Ε. (8 [45 ἐπὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς ἔσται συντήρησις. ((. ΥΥ 154. ἵν. 15. 
ἔμ Ὺ 5181] 6 ργοβρεγεάᾶ. τὴν Τεὐδοκίαν δώσει αὐτοῖς (8, σογγαρί ογ εὐοδίαν ἃ5 ἴῃ 51Γ. ΧΙΠΙ. 26. 
1σῃς. (Οἱ. χχχν!ϊ. 4. ΤῊΪΒ 7 βίδηζα 15 τοϑϊογεα ἔγοπι {πΠ6 ατεεὶς. Εἰ οπηῖβ ἵννο οἰδιιβθ5 οἵ {Π6 {ὙἸ5Έ 1 ἢ. 

9. Ουοιεά ὃὉγ 81. [πᾶς 14, το; Ρβευιαο- γρτίδαη (εἀ. Ηδτίεὶ 111. 67); Ῥβειάο- Ν ΡῚ 15. (ΜΊρηπαδ [χ]]. 60]. 363). ΤΠΕ 
Οτεεῖκ ΒΌρρΙ]ε5 ἴῃς ἀείεοιβ 'π τῃ6 ΕἸΠίορῖς, ἱ. 6. “ Η15᾽, “411᾽, "οὐ {ΠεὶΓ πρ  ] 655 “δηα Πατὰ ννοτά5 ψ ῃ ον’ “Πᾶνα 5βροκαη᾽. 
Γῇ. ν. 4, χχν!]. 2, εἰ. 3. ΕῸΥ ἃ {{]] ἀϊβουβϑίοῃ οὗ {Π6 ᾿Π 1 σασν ῬΤΟ ΙΕ πὶ 566 τηγ εὐϊίίοη οἵ ΕΠΟΟἢ ἴῃ “πεεάρία Οἰοιζεγιοῖα, 
ΘΠ, ς 56ευῖε5, Ραγί χὶ, ρΡαρεῈβ 5 δἀηά 7. Τὴὲ ατεεκ, πονενεῖ, μὰ5 ὅτι ΨΥΟΠΒΙΥ ἴοσ ἰδού, ἀπὰ ἃ αἰ ορταρῃ ἴῃ (πε ἰαϑί 
εἶδε οἵ βίδηζα 9. 

Τεη ἐπουκεηάᾶβ οὗ Ηἰβ πον οπεβ. (. Τ)ευΐ. χχχι. 2, Π8η. νἱῖ. το. ΤῊΘ Δῆρε]β ᾶἃ΄Ὲ 50 σδὶ]βά ἴῃ χὶϊ. 2, χὶν. 23, 
ΧΧΧΙΧ, 5, ΧΙν]]. 2, ἱν]]. 2, ΙΧ. 4, ἰχὶ. 8, 1ο, 12, ἶχν. 12, ἰχῖχ. 13, ἰχχχί. 5, (111. 2, αν]. 19, ἃ5 δΙτεδάυ ἴῃ [00 ν. 1, χν. 15, Ζεοῇ. 
χῖν. ς, Πδῃ. ἷν. 13, ν11. 13. ὙΠΕΥ δγα ςδ]]εα “ ΠΟΙΥ δηρεὶβ᾽ ἴῃ χχ. 1-7, χχὶ. 5, 9, χχί!. 3, χχῖν. 6, χχνὶϊ. 2, χχχί!. 6, Ἰχχΐῖ. 8, 
ΧΟΙΙ. 2. Απά “ ΠΟΙΥ οπαβ5 οἵ μβανβῃ᾿᾿ ἴῃ ἰχ. 3. ΕῸΓΣ οἴπεσ π8Π165 566 νὶ. 2 (ῃοίε). 

11. ἡ ἰἰτν. 3 ἴῃς οτγάευ οἵ ἡδίιγε 15 ςοηίτγαβίεα νι ἴπε ἀἰβογάεν οὗ τηδη᾽5 νου. [π Τεβί. ΝΑΡΗ. 111. 2, 3, ἸΘ ἢ ἅΓ6 
το] ἴο οὔβεῦνε (οάΐβ ἰανν δ5 ϑίιῆ, ποὺ, δηά ϑἴδίβ οὔϑεῖνε {ΠεὶγΓ Ὡρροϊηϊεα ογάθσ, δπὰ {πε ν αίσπογβ ῆο Ια {Πεὶγ 
πδῖυγα! οὐάει ἀγα ΠΕ] ὉΡ 845 ἃ νναγπίηρ. (τ. ϑίγαςῃ χνὶ. 26-28, Ρ55. 50]. χν]]. 12--ἰ14. 

2. βΒίεβαδάξζαξέ : “σουτγαρί]ε ᾿ (8, ΡοββιθΙν ἃ πηϊβγεδάϊπηρ οἵ Ὡ"2)3) ἃ5 Ὁ 53). Ν ΐ 
3. Το Ηεῦτγενβ Παά ἴννο βεάβοῃβ ΟΠΪΥ, ϑυΠΊΠΊΕΥ δηὰ ΔΝ πῖεσ. (. (δη. ν]. 22, 158. Χν]]]. 6, Ζες ἢ. χὶν. 8. 

11. Οπ {πε [ουγίδεη δνεγρυθθη ἵγεθβ 5βθα Θδοροπηίοα χὶ. 1. Τα ἵψεῖνε ἔτεεβ (566 πν Οτεεὶς Κ εἴ55. οἵ Ταβϑί. οἵ χὶϊ 
Ῥϑίγ., ῬΡΡ. 248, 249) ἴογ 56 ἢ βδοτῆσεβ πᾶνε ποιῃϊηρ τὸ ἀο ψ] [Π15 115ὲ πεσα. ὙΠ ατεεὶς Πᾶ5 Ἰοβὶ 1]. ιῦ-ν, 18 

[του Ρ Ἢ Ποπιοεοϊίεϊειοῃ. 

ΝΥ. 2. 811 πὸ ἴαξβκβ... σβδαῆρε ποὲ “4}} Ηἰβ ννοσκβ βεῦνε Ηἰπὶ δῃά σμδηρε ῃοΐ᾿ Ε. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἙΝΟΟΩΗ 56. 2:9 

ΔΟΘΟΠΊΡ ΙΒ ἔογ ἩΙπΊ, δηα [ΓΠΕΙΓ ἴαβκβ᾽ οἤδηρα ποῖ, θαΐ δοοογάϊπρ ἂΒ αοά μαίῃ ογάαϊπεα 580 ἰβ 
10 ἀὍπ6. 

Απα ὈεΠοΙά Πονν {ῃς6 566 ἀπά [Π6 ΓΝ 6 ΓΒ ἴῃ {πΚ6 ΠΠΔΠΠΟΓ ΘΟΟΟΠΊΡ 50 δηα Γοπδηρα ποῖ] {Πεὶγ ἔαϑ 5 
Γγοπι Ηἰ5 οοπηπηδηἀπιρηΐβ.. 

Βυΐ γε---σὸ πᾶν ποῖ θβεη βἰθαάζαβί, ποῦ ἄοῃβ {πΠ6 οοτηπηδηαπηδηῖβ οὗ {πΠῸ Τοτά, 
Βυΐ γε πανϑ υγηθα ἀνγᾶν δηα βρόκβῆ ρτγοιὰ δηά Παγά ψογάϑ 
ΔΊ γοὺΓγ ἱπΊραγα ππου 5 ἀραϊηϑῦ ΗῚ5 ρσγεαΐηβϑ5. 
ΟἿ, γε μαγά-Πϑαγίβαά, γε 5Π411] πα ἢο ρεβοβ. 

ὙΠογαοίογθ 5ῃ41} γε Ἔβχϑογαΐό γοῦγ ἄδγΥ5, 
Απά {Π8 γϑαῖβ οἵ γουγ 116 5141] Ρδγι5ῃ, 
Απα {Π6 'γβαγβ οἵ γοιυγ ἀδϑίγαοιοη ̓  564} θ6 πιὰ] 1ρΡ|164 ἴπ δἴθγπδ] εχεογαίίοη, 
ΑΠπά γε 5}8}} ἢ πο πηεζονυ. 

Ιηὴ {ποβ8 ἄδὺϑ γ8 514} πηακα ΟἹ Γ ΠΆΠΊ65 8η δἴθγηδὶ) δχβθογαίοη ππΐο 811 {ΠῸ τὶρῃίθουϑ, 
Απά Ὀγ γοι 5}4]] [411} ψῃο οἰγβθ, οαΓ56, 
ΓΠΑΠά 411} {Π6 βίπιθγβ ἰδηα ρος 685} 5Π4]] ἱπηργεοδίθ ὈῪ γου, 
Απα ἴογ γου {π6 ροα 655 ἔΠογα 5141] θ6 ἃ οὐυζϑβε. 

ΓΑη 4.811} {πΠῸ. .. 5141] τϑ]οῖςβ, 
Απά {πεζὰ 5141] θ6 [ογρίνεηθϑϑ οἱ 51Π5, 
ΑΠπα δνεγΥ ΠΊΘΓΟΥ δη4 ρεβϑοα δηά [ογθβϑαζαης : 
ἼΠΕΓΘ 5Π8}} θ6 βαϊνδίοη τηΐο {Π6π|, ἃ βΌΟαΙΪν Ἰρῃί. 

Αηά ἴογ 81} οἵ γοι 5: Π6Γ5 {πο γα 5641] "6 0 βαϊνϑδίϊοῃ, 
Βαυΐ οη γοιι 81] 5141] δθιάβ ἃ ουγβο᾿. 
Βαξ ἴογ {Π6 εἰθοΐ {πεγα 5841] 6 ΠΙιρῃΐ δηα ἸοΥ δηά ρβᾶςβε, 
Απηά {Π6ὺ 5}4]1 ἔῃ ποσγιῦ {Π6 δαγίῃ. 

Απηά {πδη {Ποῖα 518}} θῈ θεϑίονθα ἀροη {ΠῸ οἰθοῖ 54 ΟΠΊ, 
Απά {Πδν 5Π48]] 411 ᾿ἴνῈ δη ἃ ἤθνεῦ δρϑίῃ 51Π, 
ΕἸ ΠΕγ ΓΠγουρ πηροα]Π 655 ΟΥΓὁ ΤΠΓΟΌῸΡΗ ΡτΙάδ: 
Βυΐ {πον ΠΟ δα Ψ|56 5Π411] θ6 ΠυπΊθ]6. 

Απά {πεν 5148}} ποῖ αρϑίῃ ἰγϑῆβργαβϑδ, 
ΝΟΥ 5Π4}] {Ποὺ δϊη 411 {Π6 ἀδγυϑ οἱ {ποτ [16, 
Νοῦ 514]1 ποὺ ἀϊε οὗ ([ῃς ἀν! 6) δηρεῦ οὐ γαίῃ, 
Βα {ποὺ 5141] οοτηρ!εῖα {π6 πυπηρεζ οὗ {Π6 ἀδγ8 οἱ ὙΠΕῚΓ 116. 

Απά {πΠεῚγΓ [ἴνὲ5 5141] θ6 :ἱπογβαβϑά 1ῃ ρβϑςβ, 
Απά {πε γϑαῦβ οἱ {Π6ῚΓ ΟΥ̓ 514}} 6 πη] 1Ρ1166, 
Ιῃ εἴεγηδὶ ρ]δάηββϑβ δηα ρ6βςβ, 
ΑΙἿΙ τε ἀδγϑ8 οἵ {πε61Γ 11{8. 

4. ἴμε σοπηπηδηδπηρηΐβ οἵ {με ογᾷ. (. χοῖχ. 2 “τῃς εἰθγηδὶ ἰανν ᾿. 
οἵ {ῃες Τοσγᾶ : “"Ηἰϑ᾽ 68. . 
ΡῬτγοιᾶ δηᾶ μαγά ννογτάβ. ὅεε 1. 9, ποίβ, δῃά ((. Ρ5. χὶϊ. 4; δῃ. νὶϊ. 8, 11, 206. ὙΠῈ σμάῦρα οὗ ὈΪΑΒΡΠΕΓΩΥ 15 

[τεααθηΐ ἴῃ χοὶ--οἶν, 6... ΧΟΙΪ. 7, 11. 
δτθαΐπμαϑβ -Ὁ “ΤΟΥ γε πᾶνε 5ροκβθῃ ν] ἢ γουγ 1165 ΟΒ, ἃ 5]055. 
Πμαγά-μεαγίεᾶ. (Οἵ. χον}]. 11, α. ὃ " οὐϑιϊηδία οὗ ἤδατγι᾿. ᾿ Ἢ 
γ6 518}1 πᾶ πο ρεᾶςβ. Τῇηΐβ ρῆγαβε οσουγβ ΟἿΪΥ ἴῃ 1-χχχνὶ ἀπὰ χοϊπσοῖν, ν. 4) Χἱϊ. 5) ΧΙ]. 1, χνὶ. 4, χοῖν. 6, ΧονΊ]]. 

ΤΙ, 16. ΣΟΙ͂Σ; 13, ΟἹ- 5. ΟἿ]. 5,011}. 8, 518 οἵ. 1.8: (ἷ ἵΞπ σὶν ς 22. [ν11: 21: 
ς. 5141] ρογίβῃ (δ. “γε 514}} ἀδβίγου ᾽ Ε', σούγιριϊγυ. 
6. γε 5}:811 πηβῖκε γοῖγ παπιεὲβ Ε (1. " βῖνε ᾽). “ὑοῦ Ππᾶηε5 5}8]} θς᾽ 68. Βεδὰ ρεῦῃδρβ “γε 51|4}} ἰεανε᾽, ἃς, 

ἃ5 ἴῃ [58. ἰχν. 15. 
Ὀγ γοι.. : οατβα 8, “γοῦ 5181} 1π6 βίπηεῖβ συγβε᾽ Εἰ, ψἸΟΩΡΊγ. ΕῸγ ΟΒ ςἔ. Ρ5. εἰ. 9. (Β δἀἀ5 ἔνε |1π65, οὗ 

ΜΒΙΘἢ ΟἿ ΟΥ̓ ἵο ΟὨΪΥΚ σδῃ Ὀ6 ΟΥΡΊΠα]. 1 ἤανα ἱγαηβίεσγθα 7ς, 50 ἃ5 ἴο βῖνβ [ἢγεβ ρᾷγΆ}16] ἰεἰ γαβιοῃ5 ἴῃ 6, 7. 
γ. ὙΠα τεπηροσαὶ ὈΪεβϑίηρϑ ργοιηϊβεα ἴῃ τῃ6 Ο.Τ', οἵ. Ρ5. χχχνὶϊ. 11, ἀγα Πεύα τεηαναά, θὰϊ {Π6 νυ ταῦ Πα 5 [ογβακθη 

ΟΟΥΤ. στουηά οἡ ἴπ6 ααδϑβίίοῃ οὗ 5η60] δηᾶ {ΠῸ Ἰλθϑυτσγεοίίοη. 
ον Ε, ᾿ρύδἊος᾽ 68. 

8. θεβίονγβθαᾶ προῦ {πε οἰδεῖ ννἱϊβᾶάομημ. ὅ66 χΧἱ. 1,2. (8 δαάϑβ ἴῃ 115 νεῦβα ἀουθ]εῖβ ἔγοπη 7839 88, 
υνὶβα . . . ΠΌΠΡΙ6 βθεπη5 βυϑρίοϊοιιβ. (δ δάαβ5 ἰδύρεὶν, απὰ ογηϊῖβ " Πα ΠΊ]6᾽. 

9. ΟἹ. 158. ἶχν. 20, 22, Ζεοῆ. ν1ῖ. 41 1 Ἐπ. χχν. 4, 5 (ποϊδ). 
δίῃ 68, “Ρε )υάρεά᾽ Ἐ, Δηοῖμογ τηθηϊηρ οὐ δ, 
ἰπογβαβθϑᾶ, πα! ἰρ]]ςἃ. (Οἵ, ὅδη. 1. 22, ἄς, θὰ ποτα οἵ βρ: τ] Ἔχρδηβίοῃ. 
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ΒΘΘΚ ΘΕῈ ἜΝΟΘΗ 6. 18 

ΜΠ ΧΙ ὙΠ Ταϊ οἤ ἐμ6 “προὶδ. {6 Π)οηιογαϊϊφαίίον οΓ Μαπκίμα - {6 πἰογεοςςίοη ΟΓ {πο “πρεὶς οἡ 
δεμαϊ οἱ Μαπκῖμά. 1776 ])οοηι5 ῥγοποιιιοοά ὃν Οοά οη ἐπα Απροὶς - (6 Μεςοϊαμῖς Κιηράοηι--- 
(α Νοδῇ ἱγαρτηβηί). 

ΘΟ: Απηά [{ οαπιδ ἴο ρ888 ῃθη [Π6 οΠΙΠ]άγθη οἵ τηθη Πα τηυ]|ρ]164 {παξ ἴῃ ἘΠοβο ἄδανϑ γογα θογῃ ππίο 
2 ἴμεπὶ θθϑαῦ αι] δηα οοπηεὶν ἀδυρῃίεγβ. Απά {πὸ δηρεῖὶβ, ἐπὲ ομ !ἄγθη οὗ ἐπ Βθάνβθῃ, 58). δηά [υϑιβὰ 
αἰΐεγ {Π6π|, δηα 5814 ἴο οὁῃὴ6 δηοίπεγ: “ (οπηα, ἰδ τι5 ΘΠΟΟΒ56 τ15 ννῖν 5 ἔγοτη ΘΙΠΟΩρ᾽ [Π6 ΟΠ] ἄγθη οἱ πηθῃ 

3 Δη4 Ὀερεῦ τ15 Ομ] άγεη. Απηά ϑεπι)ᾶζᾶ, 0 νγαβ {πεὶγ Ἰϑδάδγ, βαϊᾷ ἀπίο {ποπὶ: “Ϊ ἔδαΓ γ6 Μη] ποῖ 
4 ἱπ4664 ἀρῖβϑε ἴο 40 {Π15 4664, Δη4 [ 8Ίοπθ 581} πᾶνε ἴο ρδὺ {π6 ρεπαϑὶεν οὗ ἃ ργϑαξ 5ἰη. Απά {πον 

8}1 ΔηϑυγοΓΘα Πίπη ἃΠ4 5814 : ᾿[Ι Εἴ τι 8] βύγθαγ δ οδίῃ, δηὰ 411 δἱπα ουγβεῖνοϑ ΒΥ πταΐααὶ ἹΠΊΡΓΘΟΔΓΙΟἢ5 
5 ποΐ ἴο Δρδηάοῃ [Π15 ρίδη θαΐ ἴο ἀο [15 [Πίηρ.᾽ ὙΠθη ϑναγα {πεν 411 τορθίμο αηα Βοιπά ἘΠΟπηβοῖνεβ 
6 ὈΥ͂ τηυΐαδ) ᾿πηργθοδίοη5 ἀροη 1{. Απα {ΠῸνὺ “γογα ΪῺ 411] ἔψο πυπαγοά - ὙΠῸ ἀεβοοπαάδά Γη ἐῃρ ἀαγϑὶ 

οἵ ]1ατγβϑά οη {Π6 βυπηπηῦ οἱ Μοιυηΐ Ηδγπηοη, δηα {πον οδ]16ἀ 1 Μοιηΐ Ἡογπηοη, θδοδιβο [πον Πα βϑνογῃ 
7 δη4 Ῥουηά {πεϑπιβεῖνοβ Ὁ. πταΐαδ] ᾿πηργεοδίϊοπβ Ὀροπ 10. Απά {πεβ6 αὔα {πὸ παπιεβ οὗ ἐποὶγ ἰθδάογς: 
᾿ ΘαπηϊαΖᾶΖ, {ποῖγ Ἰεαάθγ, Αγὰκῖρα, Βδπιξέὶ, ΚδΚαθῖει, ΤΑτηῖΕ], Κδηλε], Π)Δπέ], ΕΖδαδέι, Βατγδαῖ]αὶ, 
8 Αϑ588]1, Ατπηᾶγῦβ, Βαίᾶγέὶ, Αηδηέϊ, Ζααῖξϊ, ϑαπηβᾶρξει, ϑαίαγέὶ, Τῦτέει, ]Ἰοπι)δέϊ, ϑαγιθὶ. ὙΠεθῈ ἀγα 

ἘΠΕΙΓ οΠΙεἴβ οἱ [εΠ5. 

ΝΙ-ΧΙ. ὙΠΕβΕ ομαρίευβ ἀγα ΔΌγαρΕν ᾿πίγοάπσεά. 8566 ἱπίτοάιοίίοη. νὶ. 3-8, νῖϊϊ. 1-3, ἰχ. 7, Χ- 1 Βεϊοηρ ἴο ἃ 
ϑ6ῃη)αζα ογο]ε οὗ τηγίῃ5. Α5 1 Ἰ᾿χῖχ. 2 Πθ 15 οῃϊεξ δηά ΑζΖδζθὶ Οὔ]Ὺ επί ἴῃ σοπηπιαηά. ΕἸβεἤοσα ἰπ Εποςοῆ Αζαζεὶ 
15. οῃίεί δῃὰ ϑ6πη)αζα 15 ποῖ τηβηςοηθά. ὙΠεβα πηγίῃβ, Ποννεναυ, ὑγεσα ΔΙγοδαν σοηδιβεα ἴῃ {Πεῖτ ῬΓαϑθηΐ [ΟΥΠῚ νν ἤθη 
ἸΧΧΧΥΠ]-ΙΧΧΧΙΧ. Ὶ ἡγατα νυ εη. Αραΐῃ, χ. 1-3 ὈεΪοηρ5 ἴο δὴ Αροςδῖγρβε οἵ Νοδῇ, πηδην ἐγαστηθηΐβ οὗ ὑῃΪ ἢ ΘΟΟῸΣ ἴῃ 
ἙἘποοῆ. ΞΥΠΟΕ]]ὰ5 σῖνεβ δῃ δα! τ] οηΔ] ἐγαστηεηΐ οὗ ᾿ἰ δἔϊεσ χ. 3. [ηάεβά, νἱ-χὶ ἰ5 411 ΝΟδοηὶς ; οὐ. 700. νὶ!. 21-2ς, δηά 
ΤΥ εὐἀϊτοη οὗ [0116 65 Ιχχὶ 564.,) 264. «χἱ!-χνὶ, μΠοννενθσ, Ὀθ]οηρ ἴο ἴπῸ Βοοκ οἵ Εποςῃ. 

ΝΙ. 2. οἰ] άγεη οἵ πε πεανβθῃ. (τ. χίῖ!. ὃ, χῖν. 3, χχχῖχ. 1. 866 χν. 1-.7. Οἵ, “βοῆβ οὔ {ῃ6 ΒΟΙΥ δῆρεὶβ ᾿Ιχχὶ. ῃ 
Δῃα ποίβ. ᾿ ᾿ 

ὙΠΕ επίῖγα την τῇ οὗ [ΠΕ ἀπρΡῈ}5 δη ἃ 1ῃ6 ἀδιρῃΐεΥβ οὗ πε ἴῃ ἙΠΟΟ δτῖβαβ ἔγοίῃ (εη. νἱ. 1-4 : “18 5οη5 οἵ Θοά οαπιὼ 
ἴῃ αηἴο ἴη6 ἀδυρηίεγϑ οἵ πηδη. ὍΤΠ15 γοίουϑ ποῖ ἴο 8] ηςσθ5 Ὀαίννεθη ϑειηϊζες δπά ( αἰηϊίεβ, θὰ ἴο ἢ θαυ Ρεγϑίδῃ 0) 
ταν τἢ το {Π6 εἴΐεοϊ {Ππαὶ θείογε Ζογοδβίεσ᾽ 5 σοπηϊηρ ἀεπ]οη5 Πα σοτγαρίεα {Π6 δαυῖῃ δηά δ] Π6ὰ ἘΠΕ ΠΊβεῖνεβ ψνΊ ἢ ννοπηρη 
(Βουββεῖ, Αι δἰ. «. μα. 382, 560). ΤὍῃδ οτὶρβίπαὶ [.ΧΧ στεηάθγίηρ ἴου “βοηβ οὔ (οά᾽ νναὰβ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ, ἃ5 ἴῃ ΡΗΙΟ, ἐἷ Ὶ 
Οιραρηόμς, Παϑιη Μαγίγσ, “120. 1ϊ. 5, Ἐπιβθθῖα5, Αυρσαβίίηθ, αηὰ Ασμλθγοβαε. Οἡ {πε τηγιῆῃβ σε Οτὔπθδιμ ἰή ΖΟΪΟ 
ΧΧΧΙ. 225 ἢ, ἀπα [ΟΥ̓ βίδιθιηθηῖβ ἀερεηάθηϊς οἡ 1ῃ15 δοσοιηΐ ἴῃ ΕΠΟΟΗ, ΟΥ ΠαΥΠΠΟἢΪΖί ηΡ᾽ ὙΜΊΓΗ ἴ{, οἵ, [ὰ}. ἵν. 1 δ, ν 566ᾳ. ; 
Τοβι. Κευθ. ν. 6, 7, Τεβί. ΝΑΡΉ. 111. 5, 2 Επ. νἱϊ, χν]], [π4ε 6, 2 Ῥεῖ. 11. 4; ]οβερᾷ; “1,2. 1. 3.1; ῬΗΙΟ, εἶδ ατσαγιέχότς ; 
Τυβίίη Ματγίγυ, “20. 1. κα, Ῥϑ. (]ειλεηΐ, “7ολ. ν1]ϊ. 1.3; ΟἸδηι. ΑἸεχ. «δζγοϑῖ. ν. 1. Τὸ; Τοτί. ὧδ γι. ἵζρμαγι. νΙ! ; «ἀν. 
“αγεΐογι. ν. τ8: 1)6 Το. ἴχ; Τιᾶςῖ. 7ηι5Ζϊί. 11. το; (οπητηοάϊίαπ, 7ηοΖγτοί, ἰ.. 3. πὶ {πε 226 Ον. 7)61 χν. 23 Αὐραϑίϊης 
σοπηθαίβ 1Π]15 νίενν δῃη ἄβηῖεβ {Π6 ᾿πβριγαϊοη οὐ ΕΏΟΟΘΗ ννῃϊο ἢ Τ για] αη μδά πΡΠΕ]ά. ΄ 

βανν δπᾶ "»» 68. 
4. ἈΑπᾶ ἴμεν "68. 

δηα 5αϊά ;»» 685. 
6. ἴῃ {π6 ἄδγυϑ5 οὗ Ταγεά 5εὲ ονὶ. 13. 50 1π6 ατεεὶς ; 1π6 ΕἸΠορίς 15 σοστιρί. ἵνε {ππ|5 ρεῖ ἔνγο ραγοπομῃη) βίδα ἴῃ 

{η6 Ηερτεν : [ατεὰ, δηα Ἴ" " ἀδβοβηά ᾽, δηά ΗἩδγπιοη δηα Ὡ Γ “ἃ σγβε ᾿. ΕῸΓ {Πα ἱγαάιίοη οἵ, Οτῖρ. (οηρεγδιζ. 771 7οαιϑι. 
το. ν 11], Ρ. 132, εἄ. Ηπεῖ. ; ΕΡΙΡΠδηΐαβ, “4“᾿. ΠΠαθ᾽. 1. 4, εἀ. Ῥεῖαν., ἴοτη. ἴ, Ρ. 4; Η!Πατν, (οηη1. 171. Ὁ. οχχχὶϊ. 3. 

ΤῊΒΘ ΓΘΆΘΟῊΒ ἴοΥ ἴΠ6 ΔηρΡΈ]5᾽ ἀδβοθηΐ Ἰη ἴΠ6 ΒοοΙκ οὗ [0116 65 ἀἰῆετ ἔγομι [Πο5 6 ρίναη ἴῃ [Π15 σμαρίεσ. ὙΠοτα ἴῃ ἰν δπά 
ν 1ἴ 15 βϑαϊά {παΐ τπ6 ννδίςῃεγβ νγεῦε ββηΐ ἴο βαυίῃ Ὀν (ἀοὰ “ἴο ἰπβίσιιοι {πῸ σι]! άγθη οὗ πηβη ἴο ἀο ᾿πάραπιεπί ἀπηα ἀρτὶρ ῖ- 
655, δΔηα [Πα ΨΏΕη 50 ἀοίησ παν Ὀδρδῃ ἴο τισί δἴϊεσ {π6 ἀδιιρῃζεβ οἵ πεη. (Οἱ, Ταβί. δα. ν. 6. ἴΙ͂ἢ 1 Εποςῆ {Π6 
ΔΏΡΕ]5 8416 βαἱα ἴο μανε ἀβδβϑοθηάβδα θοδιβε οἵ {πεῖν ᾿υιϑί, ἀμ 1Π6 58 ΠΊ6Ὲ γεαβοη 5 ρίνθη ἴῃ 71καὶ 5}ϊπ|. δεχεδλ. 44. 
58ὲ6 νερεσ, 7μα. Ζλδοίορίο, 253. 

ΤΠΕ ΒοΟΚ οὗ 0011665 μα5 8η ᾿ΠΡ]]οἰς ΡΟ] ηγῖς ἀραϊηϑί {Π15 ἀπ οἵποσ βίαίθιηθηΐβ οἵ Εποςῆ. [π||αΐογ γα! Α Ζαζοὶ 
σου]ὰά ποΐ τείυση ἴο πεανθη Ὀδοδιβα ἢς Πδα οιϊδίαγεα τῃ6 βενεη ἄδυϑ᾽ {1Π|1| ἀϑϑὶβ:η θα ἴο ΔηρΡΕ]]ς ν᾽ ϑἰδηΐβ ἴο βαυίῃ. 

7. ΤῊΙΒ 115 15 Ἰπςοπιρὶεΐε, ἃ5 ἃ Πα πΠΊ6 85 θεϑη ἰοβί δἴϊαγ Τῇτέι. : 
56: 14.2Ζ82Ζ : ΡΟΒ510]Υ 7) οὐ ἈΝ Ί ΠΝ (οἰ. 5 ΠδπλοΠδζαὶ ἰῃ Ταγρ. [οη. οἡ θη. ν]. 3). 

Ἐδπιδ6ϊ : ΡΤΟΌΔΌΙΥ σοττγιρίὶ ἴογ Αὐα κι] 45 ἴῃ δ. [ἢ νι]. 3 (ϑ 5αγ5 οἵ Ατσδκίέὶ, ὁ δὲ τρίτος ἐδίδαξεν τὰ σημεῖα τῆς 
γῆς. Νόν ἴῃ Ατδηηδὶς ΡΝ Ξξ- " βαυίῃ "᾽, αηὰ ἴδι15 Π15 ἀυε65 ἀγα τεῆεοιεα ἴῃ ἢἷ5 πᾶπηθ. Ηδξ 15 ᾿ηθητ]οηθα δ5 πηΈ8]]6η ἴῃ 
510. ΟΥ̓ 11, 215--217. 

ΚΟΚΑΡΊΕΙ -- “βίαν οἵ σοά᾿. 
ΤδηῖΕ] -- “ ρεγίεοϊοη οὗ αοά᾿. 
ἘΔπΙῖΕΙ : 5ε6 2 Βαϑζ. ἵν. 3, 510. ΟΥ. 11, 215-217. ᾿ ᾿ 
ἘΖδαδΕΙϊ : ἴῃ ν!]]. 3 (α" 5αγ5 ὁ δὲ ὄγδοος ἐδίδαξεν ἀεροσκοπίαν ; [ἢτπ5 Π]5 ΠΑΠῚΘ ἀξβοσ 065 ἢΪ5. {πποῖΊΟη, ἃ5 ὉΠ Ξξ ἀήρ 

(2 Κίηρϑ χχὶϊ. 12). 
Βαγᾶαῖ]αὶ - “ἸρΒιπίηρ οὗ αοά᾿. 
Ατσιηᾶτγόβ ογ Ῥῃδτγτηδτοβ (65), Ατεαγὸβ (68). [Ι͂ἢ ν!]]. 3 (ϑ ϑαγ5 με ἐδίδαξεν... ἐπαοιδάς.... καὶ ἐπαοιδῶν λυτήριον : 

1ῃ6 Π8Π16 ἴΠι15 ΠΊΔΥ ΠΟΠΊΘ ἔτΤῸΠῚ ἽΣΠ, ἃ 5061} οὐ ἱποδῃϊδίϊοη, απ ΡῈ Αθαγῶβ οὐ βοπιείῃ! ηρ᾽ 51 1118. 
Βαιηβᾶρδει. (1 ν|ϊ!. 3 δϑϑίρῃβ ἴο [ῃ6 71} τὰ σημεῖα τοῦ ἡλίου. 850. 1Π6 Παῖηδ 5ῃο]4 6 ΘΠ ΔΠΊ5 16]. ΕῸΓ ἴῃ 8 

βιη-ΡΟα 5 ΠΔΠΊΆ5ῃ 566 Α΄ ..,.7.8 367--370. 
ΤύζγεΕ! -- “τοςοκ οἵ σοά᾿. 
7Θδπηι78 81] -Ξ “ ἀὰν οὗ ἀοά᾿. , 
5 σίει, ᾿Ασᾶ2)8] (Ε), Ἐϑξαγδξὶ (ν}}1. 3). (5 (ν}11. 3) ἀϑϑίρῃβ ἢἰπ τὰ σημεῖα τῆς σελήνης, 50 ἴΠ656 ΟΓΠῚΘ ΔΓΕ σοΙΓΙΡὶ ἔοτ 

ΘΔΥ16] (05) ΠΟ Ξξ "πιοοη ἡ. (8 ρῖνεβ ὅθε] ἴῃ ν]]]. 3 θὰ Αἴτῖ6] Ποτγα. 
ὃ. οὨϊεῖξβ οἵ ἴξβ. (8 Πδ5 ἀρχαὶ αὐτῶν οἱ δέκα, ἀῃ) Αταπγαὶς σΟΠΒ γα] Ο Ξε οὐγ ἰεχί, (Οἱ, χίχ. 2 Ὁ. 

Ι0Ι 



ΒΟΘΙ ΘΘΕΚΕΝΘΟΘΟΕ 7. ἀξΞΞῸ 2 

7 τ Απάἃ1}} [πο οἴ ποῦβ τορϑῦμογ ψἸΓΠ {ποπὶ τοοΚ απίο {Παπηβοῖνοϑ νῖνεϑ, πα θοῇ οἤο56 ἴογ Πἰπη56 1 ΟΠ6, 
δηᾷ {πον Ὀορδη ἴο ρῸ ἴῃ πηΐο ἴποπὶ δηα ἴο 46Η16 ὑποπηβοῖνεβ Ί ἢ ἐμοπιὶ, αηα πεν ἰδαρῇῆς {Π6πὶ ΟΠ αγπῚβ 

2 ΔΠ4 οποπαηϊπηοηΐβ, δηα {πὸ ουἰίίηρ οὗ τοοΐβ, δηα πηϑδάβ {ποπὶ δοαιδίηΐθα ἢ ρ]αηΐθ. Απά ἐποῪ 
3 Ὀδοδπη6 ργορηδηΐ, ἀπά {πον Ῥᾶγα σγοαῦ ρίδηΐβ, Ποβα Πεῖρῃς νν 5 ἴῆγθε ἐποιιβαπά 6115: ὟὦἢΟ σοπϑαπιϑά 
4 411 {πὸ δοαυ!βιςοη5 οἵ πιθη. Απαᾶ θη πιθῃ σου] πὸ ἸοπροΓ βυβίαϊη {Πεπ|, {ΠῸ σίαηΐβ ἐυγηθα ἀραϊηβὲ 
5 {Π6πΠῈ δηά ἀδθνοιτγεα πηδηκιηα. Απά {πὸν Ὀερδη ἴο 51Πη δραϊηβὲ Ὀϊγάβ, ἀηα Ῥεαβίβ, δῃηα σγϑρίι]εβ, δπά 
6 ἤβῇ, δπὰ ἴο ἄθνοιγ οπο ἃποίπμογ᾽ 5 ἤββῃ, ἀπά ἀγίηκ [Π6 Ὀ]οοά. ὙΠδη {ΠῸ θαγίῃ αἱ ἃ δοοιιβαίίοη ἀραϊηβί 

1Πς6 ᾿ἀνν]655 ΟΠ 65. ᾿ 
Ι Απά ΑΖΆδᾶΖέϊ ἰδυρῃξ ποθ ἴο πηακα ϑινογάβ, δηα Κηΐνοβ, δηα 5Π16145, απ Ὀγεαβίρίαΐεβ, απ πηδάς 
Κποννη ἴο {Π6πὶ {Π6 πιϑίβ!β (οἵ {Ππ6 δαγίῃ ) δῃηά {πὸ ατγί οἵ ψογκίηρ {μεπὶ, δηα Ὀγαοοϊεῖβ, απ οὐπαπιθηΐβ, 
δΔηἋ {Π6 υ868 οἱ ἀπεϊπτοην, δηα {Π6 Ὀϑαυζιγιηρ οἵ {πΠῸ ογε]5, δηα 411 Κιπ 5 οἵ οοβν βίοπεβ, δηά 8]] 

2 οΟἸουΓΙηρ᾽ ἐἰηοΐπγοθ. Αηά {Πῦρ ἀγοβα τη ἢ ρΟΟ]ΕΈββηθββ, απ {ΠΥ σοπηπλ 64 Γογηϊοδίίοη, ἀπ πον 
3 ΜΕΓΘ ἰ64 αβίγαν, δηἋ ὈβοδπΊθ οοΥγιρί [ἢ 411] {πε ῖῦ αγβ. ϑεπι)ᾶζᾶ ἰδαρῃς οποπαπίπηθπίβ, απα τοοῦ- 
οὐζηρθ, ᾿Αγπιᾶγοβ {Π6 γεβοϊνίηρ οἵ δποπαηϊτηθηΐβ, Βαγδαῖ)ἃ] (ααρ) αβίγοϊοσυ, Κι καθέὶ ἐπε οοη- 
βἐοι!δτίοπβ, ᾿Ζδαδδι ἐμ Κποινυδᾶρε οὗ ἐπε οἱοιάβ, (Ατϑαϊδὶ {Π6 5ῖρηβ οἵ {Π6 ϑαγίῃ, ΘΠ δπηβ18] {ΠῸ βρη 

Ἵ οὗ {Π6 ϑη), δηά Θδγιὶ [Π6 οουγβα οἵ ἴπ6 τῆοοῆ. Απά 85 πιθῆ ρεγίβῃβά, {ποὺ οτγίθά, δηα {πεὶγ ογν 
οπῈ ΠΡ [ὁ πεανε.. .. 

ι Απάϊςπεη ΜΙΟΒ8ΕΙ, {Ὑτ|6], αρῆδεὶ, απα για] ἸΙοοκεά ἀοόνη ἔγοπι ἤθανθη δηα βὰν πιο Ὀ]οοά Ὀεΐηρ 
2 5ῃ64 προη {Π6 δαγίῃ, δηα 81] [αν] ββηθβ5 θοίηρ ψγοῦρῇῃξ ἀροη {πε βαγίῃ.. Απά {πον βαϊά ὁπε ἴο ἀποίΐμπεγ: 
- ΤὴΘ δαγίῃ πηδάθ ὑνιποιιΐ ᾿ηΠπαιζϑηΐ ογίεβ [Π6 νοῖοα οὗ {ΠΕῚΓ οὐυιηρδ ρ ἴο {ΠῸ σαΐο5 οἵ πϑανβεη. 

3 ΓΑπά πον ἴο γοιι, {πὸ ΠΟΙΥ οπ65 οἱ πβανβη , ἘΠ6 5ου]5 οἵ τηθῃ πιαῖκο {Πεὶγ βαϊ, βαγίπρ, “ Βτίηρ ΟἿΓ σαι 156 

ΨΙ1. Τῆς ΕἸΠΙορὶς δηα ασεεκ ναῦν σΟΠΒΙ ἀοσΌὶΥ ἴῃ {Π15 δηα {Π6 εἰρῆιῃ οπμαρίοσ. Τῆς ποίβϑ5 οὗ {ἴπηε ἴῃ πὸ Οτϑεκ ἀγα 
ἄπε ἴο Ἰαΐεσ ἢδη45. 

1. Ομαγπι5 δηα δπομπεαπίπμθηΐβ. (. ΔΝ Ίβάομη χὶϊ. 4, [οβερῃ. “4,27. ν1}]. 2. 5. 
2. στεαΐ ρἰδηΐβ. ΕῸγ {τί μευ τείεγεηςεβ ἴο {Π656 οἵ. ΝΥ ΠΞάοιη χὶν. 6, ΤΟΌ. ν]. 14, 51τ. χν]. 7,).1 Βδζ. 11]. 26, 3 Μᾷδος. ἴΪ. 4, 

Τ0011665 νι]. 22, 23. 
[ῃγεα [ποιβαπᾶ 6115. ϑυησε]ι5 Οὔ5 [ῃΠς6 Πεῖρῃΐ, απᾶ {Π6 πηϊβάθεάς οὐ {πε ρ᾽δηίβ (νεῦβαβ 3-6), θυϊ δά 5 "Απά 

{πεν ᾶγα απο ἴΠπ6πὶ ἴἤγεα Κιπά5 (οὗ οἤδβρσυ!ῃρ); ἢτγϑί, σγεαΐῖ ραηῖβ. Απαὰ {Π6 ρίδηΐβ Τθεροῖ {6 ΝΑΡΠΠΠ1Π πὰ ἴο {ΠῈ 
ΝΑΡΠΠΙΠῚ νοσεῖ θοση ἴπ6 ΕἸ. Απά {παν στεν δοσοσζάϊηρ ἴο {ΠΕ 1ῚΓ ρσεαίηθϑβ᾽, Τὴῃε ΕἸ. δηὰ της (ἷ2. ΟΚ. Πᾶνε ἰοϑβὲ 
1}15 ἔτοπὰ ἴῃς οτἹρ Πα]. Τα. νὶ]. 21-22 15 θα564 οἡ 115 ραϑϑᾶρε δηᾶ βῃδὉ]65 5 ἴο σούγεοί “Ῥεροῖ᾽ δηὰ “ννεσε θοσγῃ᾿ ἴὸ 
κ516νν ᾿. ΑἾΪδβο 1ῃ νἹ]ῖ]. 24 [π0. αποῖεϑ πηοϑί οἵ ν11]. 5. (ἢ. Ε δπηὰ (ΒΕ (οπηίεά Ὀγ (α5). ὙΠα5 ὈοΙῊἢ Π1η65 οὗ ἵεχὶ Εὶ (8 δηὰ (5 
816 ἤετα ἀείεοϊϊνε. ΤΠ ἴἢτεα οΪα 5565 οὗ βΊδηΐβ ΡῸ θδςκ ἴο (εη. ν]. 4 ; οεἴ,, ἴοο, 1 Επ. ᾿Ιχχχν]. 4, Ιχχχν1]. 2 δηᾶ [π0. υἹἱῖ. 
21, 22 (ΟἸδηίβ, ΝΔρΠΊΙ,, ΕἸ]6). 

5. αγίηκ {Π6 ὈΙοοῦᾶ. Δ {Π6 [εν ἃ στεαΐ οσὐπιαθ. Ἃδῃ. ᾿ἰχ. 4: 1 581). χὶν. 32-34:; Αοςίβ χν. 20; [π. νἱῖ. 28, 
ΧΧΙ. 6. 1 ΕΠ. χουν]. ΙΓ. 

ΟὔΘ δηοίμεγ᾽ 5 ἤθη. ΟἿδε οΪ455 οἱ ρ᾽δηΐβ ἀβδίγογβεα δποίμεσ. (. [0}0. ν]]. 22. 

ΨΝΠΙ. 1. ΑζΖᾶζΖἕὶ. ὅε:ε6Ὲ ποίβ οἡ νἱ-χὶ, 4150 χ. 4 ποίθβ. Τῇῆε οτἱρίη οὗ [ΠῈ παπὶα 15. ὑπκῆονη. 866 ἄσεγε. διό. 7γτ1 ἤοε. 
Αζᾶζϑὶ ἤεῖε 15 ἢτγϑί ἴῇ ογάδυ δηᾶ ἴθηῖῃ ἴῃ σοΙηπη Πα Δοσοσαϊηρ ἴο ΘΎΠΟΕ]115, ΠῸ αἰοης δά ἃ πυμηθαι. Ηβξ (8115 
ϑεπη)ᾶζᾷ {ΠῈ πρώταρχος ἴῃ νΘ 56 3. Ε 

τηδίβ]β... δηζίτηοην, ἄς. (. Τετί. 206 (πε ίτε Ζ ρ)ι. ᾿. 2: ἴϊ. τὸ (πὶ Εποςῇ τοίεσι᾽), ΜΉ Θτα ΠΕ [Ο]]ονν5 {Π15 ραϑϑαρα 
οἸοβεὶγ. (Οἱ, ἴοο, Τοϑί. Κδαθ. ν. 5, 6; [58. 111. 16-24.᾽ὀ ὙὉΤῇα ΕἸΠορΙς τηϊβγθδα μέταλλα ((88) 85 μετ᾽ αὐτά, (Κ ἃ5 μεγάλα. 

{Π6 πιεΐε]5 οὗ {πε βαγίῃ (αὐ. 50 Εὶ οἡ τερεδίίηρ [6 ρῆγαβε ἴῃ ἃ ἀουθ]εῖ. (ὁ εηᾶ5 [Π15 νεῦβε: “Απά {Π6 σμι]άσγεῃ 
οὗ τηβῃ πηδάβδβ ({Π θη) ἔοσ {πε πΊβεῖνεβ δπα {πεῖν ἀδυρῃίεσβ δηα ἰγαηβργεβϑεα δηά Ἰεά αϑίγαν ἢ ΠΟῪ ομαβ.᾽ Τῆϊβ σοη- 
ἰτδάϊοῖϊσ οὐὐγ Νοδοῆϊς ἰεχί, αηὦ ἀρύεαβ ἢ 100. ἀπὰ Ταβί. χὶὶ Ραΐγ. ψῃαα [π6 ννοσίθῃ ὈΥ ἴμεβα δῇίβ ββάιιος {πε 
ΔΏΡΕΪ5. 

ὰδαι ΤῊΘ νατδιοηβ θεῖα {π6 ΕἸ. δηᾶ (8 αὶ Πεσύα ὨυΠΊΘΥ͂ΟΙ 5. 
2. δῃα πον σοπιπιϊι(εᾶ .... αβϑίγαυν » Οσ". 
3. τεβοϊνίηρ οὗ βῃομϑηϊπιθηΐβ. δη. ν. 12; οἵ. 1 Επ. χον. 4 " δηδίμπεπιαβ ἴῃδξ σαπηοῖ ὈῈ γαϑοϊνεα᾿. 

αβίσγοϊοσυ. ((. (]επι. ΑἸεχ. Φεος. }γοῤά. Τὶη4. 111. 474 ᾿Ενώχ φησιν τοὺς παραβάντας ἀγγέλους διδάξαι τοὺς 
ἀνθρώπους ἀστρονομίαν καὶ μαντικὴν καὶ τὰς ἄλλας τέχνας. 

ϑνεγαὶ οὗ ἴΠ6 586 ΠΔΠΊ65 σοι βροηά ἴο [Π6 ἔπποϊΐοηβ. 866 νὶ. 7 (ποίθϑ). (αδ δοῃηε σῖίνεϑβ τι5 ἴῃ 6 σοπηρίεῖα ἰδὲ, ἀπά 
Π6 ρῖνεβ {ΠΕ ]Γ ΠΌΤΆῬΕΥ5 ποῖ ΠΕ ῚΓ ΠαΠΊ65, Δοσοταϊηρ ἴο {Πεὶγ ογάδυ ἴῃ νἱ. 7. ᾿ 

ἘΖδαδέΙ. ἘΕ τεαάβ ΤΑπιῖ6] τοηρῚν Ποῖα (86 νὶ. 7, ποῖθ), (δ μα5 5416], δηὰ ΟΒ Εἰ ἀστεροσκοπίαν ἴοτ ἀεροσκοπίαν. 
ΑἴεΥ ν!]]. 3 ( ἱπιτοάμποθϑ " αἴτοσ [Π|5 {ΠῸ σιαηῖβ θερϑη ἴο ἀδνοιγ ΠΊ6Πη᾽5 ἤξϑῃ ᾽, πα {Π15 ἰεα 5 ρ ἴο νἱῖϊ. 4, [Π6 οΥν 

οἵ πιεη. 
4. ἴο πδβανϑῃ - “ϑαγίηρ Βυϊηρ Οὐγ σαιβα Βείοσε {ηε Μοβὶ Ηἰρβῇ δπὰ ουὖζ ἀδϑίσιοιοη Ὀείογε τπεῈ ατεαῖ ΟἸοτν, Ὀεΐονε 

16 1 οτὰ οἵ 4}1 1Π6 Ἰογὰβ ἴῃ στεαίημεββ (2, (ἢ Ιχ. 3. 

ΙΧ. τ. Απᾶ ἐπδη (Ε), “τε η᾿ (Β,  “1Πε ἴουγ στθαΐ δυσῃδηρεὶβ μϑατηρ ᾿ ΟΝ". Ν" 
Τῆς ΕἸΉ. μα5 ϑυυζαη ἀπά {Πτ}|4π, 1. 6. ϑ σε] ἀπὰ {0τ|6]. ΕῸΥ ὅτε] τπ6 ταῖς Βα5 Κδρμδεὶ, {ΠῸ5 βΊ νη 15 {Π6 588] 

ἴουγ ἀυσπαηραὶβ. 866 ΧΙ]. 2 (ῃοίΕ). Ξ 
Ἰοοκεᾶ ἄοννῃ ἔγοπι ἤξβανεη. Ρ5. χῖν. 2. 

2. ἴμε βαγίῃ... πβανϑη : “1Πε6 νοῖςε οἵ {Πεπὶ {παΐ σσν ὕροῃ {πε βαυίῃ ἴο ἴπ6 βαῖθβ οἵ πεανεπ᾿᾽ (Β. 
νυϊτμουΐ ᾿ημπαριζαπί. (ΟἿ ᾿Ιχν]]. 2, ἰΙχχχῖν. 5; Τεϑί. ΝΆΡΗ. 11]. 5. 

3. αἀπᾶ πον... μβανεη. [1οβὶ ἴῃ (851 5 [Ὠτουρἢ Πηλῖ. 
ΠΟΙ͂Υ οὔἜβ. ὅ85εε}. 9 (ποίε). 

192 
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4 Ὀεΐογε {πὸ Μοβὶ Η!ρῃ.᾽ ᾿ Απα ἴδμεν βαϊὰ ἴο {Π6 1 ογά οὗ [μ8 αρεβ: “Τιοτγά οἵ ἰογάβ, αοά οἵ σοί, Κιηρ 
οἱ Κίπρβ, (αη4 ἀοά οὗ {πε ᾶρ65), {πΠ6 ῃτοης οὗ ΤῊΥ ρίογυ (ϑιαηθ: ) απίο 411 [ῃθδ ΘΘΠΘγδΓΙΟη5 οὗ {Π6 

5. 86:65, Δη4 ΤῊΥ πᾶπι6 ΠΟΙΥ δηά β]οσγίουβ δηἃ Ὀ]οββθά τηἴο 81] [Πς ἀρὸβ ᾿ ΤΠουὺ Παβὲ πιδάθ 81} ἐπίπρϑ, ἀπά 
ΡοννοΓ ον οΓ 811 ἐπίηρβ παβί Του : δηὰ 81] {Π’ηρ5 γα πακοθά δπά ορεῃ ἰπ Τὴν εἰρῃΐϊ, ἀπά Του βθοϑί 81} 

6 {πιηρ5, ᾶπ4 ποίπίηρ οδῃ Π146 [[56]} ἔτγοπι ΤΠεθ. Του 5θοϑὲ ψΠπαὶ Αζᾶζαὶ παῖῃ ἄοης, πο παῖ ἰαυρῃὶ 
8}1 υητιρῃςθουβη 685 οη θαγίῃ δηα γονϑβα]οα ἴῃς βδἴθγπα] 5ββογοίβ ΒΊΟΝ ὑγογα (ργεβεγν 4) ἰπ πρανεη, Πίος 

7 Τθῃ ΨΥΘΓΘ ΒΓ Πρ ἴο Ιβᾶγῃ : Απά Θεπι)ᾶζᾶ, ἴο Πποπὶ ὙΠΟ Παβ ρίνθη δας που ἴο ῬΘΑΓ Γὰ]α ονεγ., 
ὃ Π15 ἀβϑβϑοοίϑίεβ, Απά πον πᾶν βροηθ ἴο {Π6 ἀδιρῃϊξογβ οἵ πηθη ἀροη ἔπε βαγίῃ, ἀπ ἢανε βἱερί ψιἢ {πῸ 
9 ΜΟΓΊΘΠ, δη4 Πᾶνα ἀ6ῃ]64 {πογηβεῖνεβ, δηα γενϑαϊθά ἴο ἔποπὶ 411 Κιπά5 οἵ 5ἰπβ. Απά {πε ψοπιθῃ Πᾶν 

το θογηθ ρ᾽δηΐβ, δηἀ ἴΠ6 ΨΠΟ]6 θαγίῃ Πδ5 ἔπθγθρν Ὀ6βη ἢ]16α ψΠΠ Ὀ]οοά ἀπ πητὶρῃξεουβηθθβ. Απαά ποῦν, 
Ὀ6ΠΟ]α, {Π6 500]5 οἱ ἔποβα ΠΟ Πᾶνε ἀϊθα ἀγα ογγίπρ δηά πηβκίηρ {Π6ῖΓ βαϊξ το πε ραΐοβ οἵ Πβϑανεῃ, 
δηα {Πεῖγ Ἰαπιθηϊαίίοηβ πᾶν αϑοθηαβα : Δπ4 οδηπὸϊΐ οθαβα θβοϑιβα οἵ {πε ἰανν]ε55 ἀθθ 5 ΜΠ Ϊοἢ δγὸ 

τι ΤΟΌῸΡΗ οἡ {πΠῸ εαγίῃ. Απά ΤΠοὺ Κηονεβί 411 [Πηρϑ Ὀείογα {ΠῈν οοπῆς ἴο ρᾶβ5, ἀπά ὙἼΠου βθοϑξ 
ἘΠε656 {πηρθ δηα ἼΠου ἀοβί βυῆογ {Ππεπὶ, απ Του ἀοβί ποΐ αν ἴο τι5 ψηΠδὲ ψγὰ αγὸ ἴο Ὧο ἴο {πεπὶ 
1η τεραγα ἴο {π656.᾿ : 

ι ἼΠοη 5614 {πε Μοβί ΠΙΡΉ, {πε Ηοὶν δηα αἀγοαῖ πο βραᾶῖε, δῃηὰ βεπί ὕτίθι ἴο {πε 5οη οὗ [ ἀπιθοῇ, 
2 Δῃ6 5814 ἴο Πϊπὶ: (΄ ὅο ἴο Νοδῇ δη4)) [6}] Π]πὶ ἴῃ ΤΥ Παπιο “ Ηἰ46 {πγϑβε1 1 δηα γενϑαὶ ἕο πἰπιὶ {πὸ 
Θηἀ {πα 15 Δρργοδοῃίηρ: τῃδαΐ {Π6 ΨΠΟ]8 βγη Ψ}}} θς ἀεϑίγογεα, δπὰ ἃ ἀείυρε ἰ5 ἀθοιξ ἴο ςοΠῚ6 

3 ὕροη ἴΠπ6 ΨΠΟΪ]6 βδαγίῃ, δπαἃ 11} ἀδϑίγον 811 {παῖ 15 οὴ 1. Απά πον ἰηϑέχαοι Πίτη ἐπαΐ Πα τηδὺ Ἔβοαρε 
4 Δη4 ἢ15 5664 πῇὴᾶὺ Ὀ6 ῥΓεβεγνθα [ογ 411 {πΠ6 ρεπογαίίοπβ οἵ {π6 ψοσὶά.᾽ (πὰ αρϑίη {πε 1 ογά βαϊά ἴο 
Καρῃ86}: “Βιπά ΑζΖᾶζέὶ! Παπὰ δηά ἴοοΐϊ, δῃηά Ἵοδϑὲ ἢΐπὶ ἱπίο [πε ἀδγκπεβθβ.: δηά πηᾶῖκα δῃ Ορθπίηρ 

5 1η ἴΠε ἀεβογί, Ψ ΠΙΟΝ 15 ᾽η Πῦα86], ἀπ4 οαβί Πἰπὶ ἐπογοίη. Απα ρίασθ ἀροπ Πἰπὶ τουρῇ δηα Ἰαρρεά 

Μοξί Ηἱρῇ. ὅεε χοῖχ. 3 (ποῖε). 
4. ὙΠῈ ΔΏΡΕΪΒ᾽ ὈΤΑΥΕΓ 5. ἔἍ]ΠΟΣ ἴῃ (ὅ, ἀπά ἃ 511}1 τῆογε τῃείουῖοαὶ ἔοσπι οὗ 1ἴξ ὁσοιγβ ἴῃ ᾿ἰχχχῖν. 2, 3. ΕῸΓ δηρεῖῖς 

Ἰπ: Υσ ϑϑίοῃ 566 Ζ. 10 ποῖα. 
Τοτγά οὗ {πε αρεβ. 50 Οὐ". [Τοτγά οἵ {πε Κίπρβ Ε, σδθῦ (απᾶ αοᾶ οἵ {πε αρεβ) (51 

5. ῬΟΥΨΟΣ ΟΥ̓ ΘΓ 411 {πηρ85 Ε(3, “}]} ρονεγ᾽ (8, 
δῃᾶ ποίπίησ ... βεαβϑί. [1οβί ἴῃ (Β {του ρ Ἡπιῖ. 

6. τενεαϊεᾶ.. ἴο ἴεασγι, (8. Ε' σογγαρί, Ὀαΐ Θα51}}γν επηεπ θα ἴο οὐγἵ ἰαχί. ΕῸΥ ἔγνωσαν (Β νε τεβὰ γνῶναι ἃ5 ΟἿ 
βιρρεβίβ. (δ “τενεαὶβα ἴο ἴπ6 ννου]Ἱά {ΠεῸ {Π]ηρ5 νΪοἢ ἀγα (ργθβευνε) ἴῃ ἤεανθεῆ. Απά τὲ Ἵμ!άγεη οὗ τπθῃ δῖα 
ΡΓΔοιβίηρ 15 Ῥτδοίςε5 ᾿η ΟΥ̓ ΕΥ ἴο Κηονν {Π6 τηγϑίθσίθϑ᾽. 

1Ππ6 δίθγῃδὶ)ὶ βεβογείβ, ἄο. ηδϊ {Π656 δῖ 15 ποῖ [9]. 
7. (απά) (δ. ϑεπι)αζα 15 1ῃ6 ἰεβάθυ ἴῃ 1ῃ15 νεῖββ, 85. ΑΖΆΖ6] ἰῃ νεῖβε 6. 866 ποίε οἡ νἱ-χὶ. 
8-9. ((. Τυϑἴϊη, “1202. 11. 5 οἱ δὲ ἄγγελοι--- γυναικῶν μίξεσιν ἡττήθησαν καὶ παῖδας ἐτέκνωσαν, οἵ εἰσιν οἱ λεγόμενοι δαίμονες 

--καὶ εἰς ἀνθρώπους φόνους, πολέμους, μοιχείας---καὶ πᾶσαν κακίαν ἔσπειραν. 
ὃ. ψ ΠΠ {Π6 πνοπιεη » ΟΒ.᾽ 

ΤῆΘ ΕἸΠ. σοπίδ!ηβ ἃΠ ΑΥΑΙ 8 15Π|Ὶ μετ᾽ αὐτῶν μετὰ τῶν θηλειῶν νν ῃϊοἢ Π45 ἰεἀ (3 ἴο Δἀἀ ἃ νεῖ ἐμιάνθησαν, απιὰ (Β τὸ 
ΟΠ μετὰ τῶν θηλειῶν. 

411 Κὶ πᾶς οὗἉ βίπβ Ἑ “δηα πᾶνε ἴδιρηῃΐϊ {Πεπὶ ἴο τη Κα Παίε- ργοάμποϊησ σῃαυπηβ᾽ (8, οὐ τεδάϊηρ μισητίαν ἴοΥ μίσητρα, 
“10 ΡῥΥδοῖῖβα Ἰεννάπεβ5᾽. 

9. αἰαπίβ. τιτᾶνας (8, γίγαντας (5. 
10. σαπηοΐ σ66456, ἄς. ἐξελθεῖν, Εὶ αβοτερθοοῦ ΠΟΥΤαΡί [οΓ ΡΌΡΙοΟ --- αβαβθ᾽. : ͵ 
ΤἼΘ δηρε]ϑ᾽ ᾿ἸπτἘυσ βίο Οἢ Π]6 5 Ὀ6 ΠΑ], δ5 ἴῃ [Π15 σμδρίθσ δηὰ αἷβο 1ῃ χν. 2, χὶ. 6, χὶνὶ!. 2, ΧΕΙχ. 3, 16, οἷν. 1, 15 8Π 

Ο.Υ. ἀοοίπηε ; οἵ, {ον ν--ἘγαΧΧΊ!, 23; ΖΕΓΠ. 1. 12. [ ννὰβ Ἔν] ἀεηῖ]Υ ἃ ΡΟρΡαΪαΓ ἀοοίτίπθ. (τ. ΤΟΡΪς χίϊ. 12 (σοηπίγαϑβί 
Αἰ τ Δ); ΧΙ. 15; εν. ν|]]. 3; Ταϑῖ. [μον] 11]. ς ἀπά ν. 6, 7 (566 τὴν ἢ] ποία οἡ ἀοοίτίηθ 200 Β.0.- Αἰ. Ὁ. τοο, Τ' [μεν] 11]. 5). 

11. βΒ6εβδί (83, “Κηοννεβῖ᾽ Ε. 
Βυθογ με. 50 ἀτεεῖς ἱεχίϑ, πηϊβσοδα Ὁ. Ε τὰ εἰς ἴοΥ ἐᾷς. 

Χ. τὶ (ϑαϊάν) »Ε. 
τμ6 Μοβέ Ηἰρῇ. ὅεε χοῖχ. 3 (ποίε). 
{86 Ηοῖν εαπά αἀτεαῖ Οπα (Ε). 866 ἴ. 3 (ποίθ). “Απάᾶ τῆς Οτεαὶ Ηοὶν Οπηθ᾿ (85, 
ὕτίει. 50 69, (ΒΚ Πᾶ5 [ϑἔγαεὶ. ἙἘ' 15 σοσγιρί. 
50ῃ οὗ ᾿νε ΠΊΕ ἢ, 1.ε. ΝΟΔἢ. : 

2. (6ο ἴο Νοβἢ δπᾶν (; οτἱρίηδὶ, ἃ5 εβοῇ σοιηπηαηα θερῖη5 ΨΚ Οο᾿. ΟἿ, χ, 4, 9, 11 ἴῃ (". 
ΗΪ46 {πυβεῖῖ; 1.6. το τϑςεῖνα ἔασίΠευ ἀἸβοοβασγεβ τοπὶ {Π6 δηραὶ. ΟἿ, χὶϊ. 1, 2. . 

3. (8 ἰ5 πηθοῇ {0]16τ. “ Τπβίγαςι [Π6 τὶρ πίβοιβ (π1|6Π) ψῃδι Πα 15 ἴο ἄο, ἔγτοτῃ [πε 5οῃ οὗ 1νἀτηθςἢ, δηά ἢδ 1}}}} ρσθβθῖνα 
Ὧ15 501} υπΐο 116 ἀπά Ἔβοᾶρε [ἤτοι ρὴ ἐπε νου], πα ἔτοπι ΠΪπὶ ΨΜ0}} θῈ ρ]απιβὰ ἃ ρίαπὶ δῃά ἴξ 11} θῈ ἘϑιδὈ] 5ῃεα 
[του ποι 411 {Ππ6 σεπογαίοηβ οὗ ἴπΠ6 νγου]Ἱά. 

οὗ {πΠ6 ννογϊἃ (55»»Ὲ- 2. ἷν Δ ᾿ ὌλΑ Ξ 
 4-8. ΚΑΡἢδΔΕ]’ 5 ἴά5}ς -ἰο τεπιονα ΑΖΑΖ6] δηα ἰν64] {Π6 βαυίῃ ; ἴὕτ16]᾽5 [5 15 βρίνεη ἴῃ 1--3, (υδρ τ 6] 5 ἴῃ 9-|ο, ΜΠ ΟΠ 46} 5 
ἴῃ 11-12. 

4. ΑΖ82Ε] 45 1Πε6 ἍἿῃϊεῖ οἤξη θυ δηα Ἰεδάευ ἰ5 ἢγϑί ρα πἰβῃεά (1η τ. 11, 56 πη)α28), ὈΥ ἱπιρτ βοηπηιθηΐ πον", πὰ ΠΗΔΠΥ ὈΥ 
το. Ηξ [5 σοποεϊνεά 845 οπαϊηεά ἴῃ ἴπ6 νι άθγηθβϑϑ ἱπῖο μοι [Π6 βοαρα-βοαΐὶ ννὰ5 Ιεά. ΤῊΘ [6τυβα]επὶ ΤΑΥΡΌΙη 
(65. Τομδῖμαη) ου [μεν τἰσι5 βαν5 {παΐ {πε ροδὲ ννὰ8 βεηΐ ἴο ἀἷα ἴῃ ἃ πατὰά δηὰ τουρῇ Ρ]δοα ἴῃ [πε ν] ἀθγποβ5. οἵ Ἰαρρεά 
τΌΟΚ5, ἴ.6. Βεῖῃ Ομαάυτε οσ Βεῖμ ΟΠπδάιπάα (1οπι, νὶ. 8). ΤΗΪ5 Βεῖῃ Οπαάπάα (--΄ υἀδεῖ᾿ οὗ {Π|5 νεγβ6) ννὰ5 ἃ ἀβῆηῃϊζε 
Ἰοσδ! τ πεαῦ [Θτυβαίθση. ΟἿ ἴμεν. χνὶ. το, 22. Οη ϑεπι͵αζα δηά ΑΖΆΖΕ] 566 Ταγρ. Ρ5. [οη. οπ σσεῃ. νἱ. 3, ὙΠοτο θοΓῃ 
ΠΑΠΊΕ5 ΟσΟυΓ ἀπά {Π6 τηνι ἰ5 ρίνεη. Οὔβετνε μὲ ΑΖαζεὶ 15 ρα ηἰσμεα ἴῃ ἃ ρίαςς Ὀν Πἰπιβε!; ἀπά 4150 {παὶ ἴῃ ἴῃ Νοδὴ 
ΒΕΟΙΙΟΠ5 [5 ρας 15 ἴῃ 1π6 νϑ]]εγ5 οἵ πε δασίῃ, Ὀαῖ ἴπ τΠ6 σεηυΐης Εποςῆ Ὀεγοηά {Π6 βαττῃ. 

5. ὍΡΟΙ ΠἰΠ1, “ὑπά δὲ Πἰπι᾿ ΟΚ. ψσοηρ)ν. ΓΙ. Ἰἰν. 5. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΘΗ 10. ς-ι7 

τοο 5, ἀηπα οονογ ΠΙπὶ ἢ ἀάγκπ655, απα Ἰοΐ ΠΙπὶ ἀὈ1Ἂ6 ἴΠογο ἴογ ον οῦ, δη ἃ σον Πἰ5 ἕαςσο Ππαΐ ἢ πηδᾶν 
6, 7 ποῖ 566 ᾿Ιρῃξ. Απά οη {πε ἀδν οὗ {Π6 στγοαῖ ᾿πἀροπιθηΐ Π6 5Π4}} Ὀ6 οαβί ᾿ηΐο {Π8 ἢτβ) ΦἈπὰ ἢθ64] {Π6 

δαγίἢῃ ΨΠΙΟΠ {ΠῸ ἀπροὶβ πανα οογγαρίοθα, αηα Ργοοϊαῖπι {ΠπΠ6 Πθα!ηρ οἵ {Π6 δαγίῃ, ἐπαΐ {ΠῸν την θα] 
τῆς Ρίαριιο, ἀπ {παῖ 411 [Π6 ομ!Π]άγθη οὗ πηθῃ πιᾶὺ ποῖ ρϑγίβῃ Πγου ἢ 411 {Π6 βθογοῖ {Πίπρϑ {παΐ {Π6 

8 ΝνΝαΐομεογβ. πανε ἀϊβοϊοβθᾶ δηὰ παν ἰδυρῃς {ΠῸῚΓ 50η5. ᾿Απά {π6 ΨΠΟΪΘ θαγίῃ Πα5 θθθη οογγυρίεά 
ο ᾿ῃγουρῃ τπ6 ψνοσκβ Ππαΐ νογα δυρῃς Ὀν Αζᾶζοι!; ἴο ΠΙπὶ ἀβογιῦο 8}} βίη. Απηά ἴο (δθγιεὶ βαιά {Π6 
Ἰοτγά : " Ῥγοοβθοάᾶ αραϊηβί {π6 Ὀαβίαγάβ δηα {Π6 γοργοραΐεβ, δηα ἀραιηϑί {Π6 ομ!] ἄγη οἵ Γογηιοδίιοῃ : 
ἀπά ἀεβίγου [{Π6 μι! !ἄγοη οἱ ἱογηϊοδίιοη 8η4] {ΠῸ ομι] ἄγθη οἱ {Π6 ΝΝ δίοοῦβ ἔγοπὶ ἀπιοηρϑί τηθῃ : [Ὧη4 
οαιι886 Ποπὶ ἴο σῸ ἰοτίῃ] : 56η4 {Π6πὶ οὔβ αραϊηβῇ {π6 οὔποὺ {παῖ {ποὺ πιᾶὺ ἀδβϑίγου θοῇ οὔπεῦ 1ῃ 

το Ὀδ(16 : ἴογ ἰεηρίῃ οἱ ἀδγϑ8 5Π4}} {πεν ποῖ ανθ. Απά πο γϑαμαδβὲ παῖ πον (1.6. Π6ῖγ ἐδ 6Γ5) πηακα 
οὗ {π66 5411] θῈ σγαπίβα ππηἴο {Πεῖγ ἔδίμοῦβ οἡ {Ποῖ θῈ ΠΑ] ; [οΥ πον ΠΟΡα ἴο ἵνα δὴ εἴεγηδὶ 116, δηὰ 

11 {παΐ βαρ οπο οὗ {πεπὶ Μ1Π να ἄνα Πυπατγοά γεαγβ. Απά {πὲ Τογά βαιά πηΐο ΜΙΟΠ8Εὶ : “ αο, δἰπά 
Θεπ))ᾶζᾶ Δηα ΠΙ5 αϑϑοοϊδίθβ ΠΟ Πᾶνα ππη|τ64 [ΠΕ ΠΊβοῖνο5 ΜΠ ὑοπΊ θη 50 85 ἴο Πᾶνα ἀ6ῇ] θα ἘΠ ΠΊΒΕΙ 65 

12 ΜΙ ἘΠΕπὶ [π᾿ 411 {Π6ῚΓ ἀπο]θαῆηθβθβ. Απαᾶ ἤθη {ΠῸῚΓ 5005 Πᾶνα 5810 οὔθ δηοίΐμογ, απ πον Πᾶνα 
βθθη [ῃς ἀεϑίγαοίοη οὗ πεῖγ Ὀοϊονοά οηοθβ, ὈΙπα {πῸπὶ [αϑί ἰοῦ βανοηΐυ ρθπογϑίοηβ ἴῃ {Π6 ν 8116 ν5 
οὗ {ῃ6 δαγίῃ, {1 τῆς ἄδν οἵ {Ππεὶγ Ἰυὰἀραπιοηΐ δηά οἱ {Π6]γ σοπϑυτηπηδίϊοη, {Π] {ΠῸὸ 1ὰἀρεπηθηΐ {παΐ 15 

χ13 ἴΟΥ ΘΝ σ δηἀ ὄνεῦ 15 οοῃηβαπηπηαίεα. 1η [Πο56 ἀανϑ {πον 5Π8}} Ὀ6 ἰβὰ οὔ ἴο [Ππ8 δῦγϑ8 οἵ ἢγε : {(8η4) 
ΤᾺ το {π6 ἰογπηθηΐῦ δηα {ΠῸ6 ρτίβοη ἴῃ ΠΟ, {ΠΥ 5141} θ6 οοπῇηβά ἴογ ὄνεσῦ. ᾿Απᾶ ψΠῃΟβοσν οΥ 5}8}] Ὀ6 

ςοπᾶσδπηηποα δηά ἀεβίγουν α Ψ1} ἔγοπη ὑπεποοίογίῃ 6 Ὀοιπηα ἰοροῖμοῦ ΜΠ {πεπὶ ἴο {πῸ επά οἵ 8]} 
15 σεπογαίίοηβ. Απά ἀεσβίγονυ 811} {ΠπῸ βριγιῖβ οἱ {πὸ γθργορθαῖΐθ δηά {πὸ ομι!άγθη οἵ {πὸ ΝΥ αίοπμοῦβ, θβοδι86 
τό {πεν πᾶνε ψγοηροά τηδηκιηά. ὦ Π)οϑίγονυ ἃ}1] γοηρ ἔγοπι {Π6 ἴδοθ οἵ {Π6 δαγίῃ δηά ἰθῦ βνϑῦυ 61] οσΚ 

οΟΠῚ6 ἴο 8ῃ επ4 : δηᾷ [εὐ {πε ρ]δηΐ οἵ τιρῃςθοιιβη655 δΔη6 ἔγυςῃ ἀρρθαῦ: [δῃ( 1{ 5Π21] ργονε ἃ Ὀ]ββίηρ ; 
π6 ψοτκβ οὗ τρῃςθουβηθββ ἀπά {γαίῃ " 5Π4}1} θ6 ρδηϊεα τη ἐγυτῃ δ ηα ἸΟῪ ἴΟΓ ΘνογπΊοσα. 

17 Απα ῖΠεη 5Π4]] 411] {Π6 στιρῃΐθοιιβ θβοδρθ, 
Απά 5}4]1 ἵνα 111 πον Ὀερεῖ ὑπουβαηςβ8 οἱ ομ]άγθη, 
Απά 811] {πῸ ἀδνϑ οἵ {πεῖγ γουίῃ δηά {ΠΕῚΓ οἱ δρ8 
5141] {πεν σοπηρίεΐο 1 Ρ6δ806. 

ἔοτγ Ἔενϑζ, 1.6. εἰς τὸν αἰῶνα, τηαν ἀξηοία νᾶτίοιι5 ρευϊοάϑ, δοσογάϊηρ ἴο {πΠ6 σοπίεχι ἴῃ ΨΏΙΟῊ 1 15 θεά. Ηδχα ἴξ δαιδ]β 
Βαν θη ραπεγδίϊοηβ (οἵ. ψ. 12) ; ἴῃ ψ. 10 ἢνε Πυπαγεά γ68Γ5 ; εἰβεύῃεσε ἀρϑῖη 8Δη πΠΕ Πα ηρ ρετὶοά. 

ΕῸΓ νεῦβε5 5. δηά 12 οἴ. [πἀς 6. 
6. αν οὗ {π6 ργεαΐῖ Ἰυᾶσετηεηΐ (8, “ρύεαΐ ἄδὺ οἵ πάρεπιθηΐ Ε. 866 χῖν. 2 (ποῖα). ΤΠ15 Ἰπἀρεπηεηΐ ᾿πδυραγαΐεβ 

τῆς ἤπα] υἀρεπιεηΐ οὗ [Π6 δηρεῖβ. 
{πε ἔτγθ. 866 ΧΥΊ. 11, ΧΙΧ, Χχὶ. 7-:|10:; 2 Βδζ. χὶϊν. 15, Χὶν}}. 30, [Χ. 2. 

. ἈφμΔ6]᾽5 ΠδπΠλ6 βιρρεβίβ " Πεα]ησ . (Οἵ. ΤΟΡ. 111. 17, ΧΙ]. 14. 
Βεδιΐηρ οὗ {π6 βαγίῃ Εὶ (8, “ Πεδ!ηρ οὗ [πΠ6 ρίαρσας᾽ (5. 

-- δα ρίαρις (8, “Πε βατίῃ Ε. 
ἀϊβοϊοββᾶ (5, " σαν τ6 π᾿ Εὶ (8. 

8. Νοίε Πονν 81] 51} 15 ἀϑουι θεά ἴο 1Π6 [4]1|6ῃ δηρείϑβ. 
ψνογΚ5 {παΐ νεγα ἰδαρῃς (Β5, “τεδομιηρ οὗ {πΠ6 ννοσκϑ᾽ Ε. 

9, 1ο. Θδρτῖεὶ ἴο ἀδϑίτου {πε σδηῖβ. ΤΠδ δοσουηΐ ΠΕΓΕ 15 οἱ βαὶν [Ὁ] οννεα Ὀγ Τ 0116 65 ν. 6-11. ὍΤΠΕ ρίδηΐβ 5] ν οὴῈ 
ΔΙΏΟΙΠΟΥ ἴῃ [Π6 ῥσέβεποα οὐ {ΠΕ ῚΓ ραγϑηΐβ ; οἵ. χῖν. 6, δῃὰ ψ. 12 ἢεῖβ. ὍΤῆα ραγεηΐβ ἂῖε ἴδῃ Ὀουπηάᾶ ἴῃ {Π6 δαυίῃ 5 
ΔΌγϑβεϑ, δΔῃά τῃεῖγ ροννεσ οὗ Πυγίηρ ἴΠ6 βατίῃ 15 δ δὴ επά ; εἶ. χῖν. 56. Βυΐ ᾿ξ 15 ποῖ 50 ψ] ἢ [Π6 5ρ᾽γἱ5 οὗ ἴῃς ρ᾽δηΐβ. 
ὙΤΠΕΥ ΘΠ]ΟΥ 80 ᾿πηρΌ ΠΥ ἢ το ηρσ- ἀοΙησ 1Π11] [Π6 ἤη4] πἀρεμηεηῖ. 866 χν. 11-χνὶ. 1. 

9. [ἴπ6 ομιάγεῃ.... απ] 688, ἀϊορτάρῃ ἴῃ Ε. 
[πᾶ οσαυ5ε. .. Τογίἢ] ἀϊορυάρῃ ἴῃ Ἐὶ οὗ “βεπα᾿". 
Βεηάᾶ.... Ὀα.16, “βεημα...... ννασγ᾽ (8, 

10. 80 δἴεγῃδὶ 11ξ6,1.6. ἥνε Πυηάτεά γεαῖβ. 866 ὕ. κὶ (ῃοΐβε). Α5 ἴο (Π6 ρσάγεῦ οἵ [π6 δ] θη δῆρε 15, οἵ. χίϊ, 6, ΧΙ]. 
4-6, χῖν. 7. 

11. ΤΗϊΚ νεῦϑα ἄδϑουθοβ ΜΊςἢδ6]᾽ 5 ἰαϑῖκ, νΊΟἢ 15 ἀϊϑεπος τότ τΠδΐ οὗ ΘδΌτιοὶ. ΟἿ, Ιχχχνη]. 3 ΠΊΟΝ 15 ἀϊβιίϊηςξ ἔγῸ ΠῚ 
ΙΧΧΧνΊΙ. 2. 

{1Π6 1ογτᾶ »».ΟΒ5, 
πᾶ. 80 65, “5ῃονν ᾿ (8 δηά Ε,, 1.6 δηλῶσον ἴοΥ δῆσον. 
απϊίεᾶ... ἢ [Π6π|. [Ὁ. ἱν. 22. 

12. {πεὶγ ΞΟ᾿Β : “8]} {πΠ686 βοηβ᾽ Εἰ), "411 Ὀείηρ σουταρί 85 οἴϊΐεη ἴῃ Ἐ ἰοσ ἀεί. τί. 
Τῆς ὈΙπάϊηρ οὗ [πε δῆρε]β ἴῃ {Π6 νδ]]Ὲγ5 μδὰ5 Ὀβθη δ]ἱϊεγεά ἴῃ Ε' ἴο “ἴῃ 16 ἢ1115᾽ δἂ5 ἴὴ ἴῃς6. ατξεκ τηγίἢ5 οὗ [Π6 ΤΊ 415. 

Ἐογ {Π6 νδ]]δν 566 ᾿ἰχν]ϊ. 4 544. δηᾶ οἷ, 100. ν. 1ο “ἴῃ ἴῃς ἀδρίῃβ οἵ ἴπ6 βαγίῃ ᾿᾽, ἀπά [πά46 6 ὑπὸ ζόφον. 
βανεπίυ ρεπεγαίίοηβ. ΤΗΪβ ρεστϊοὰ Πᾶ5 η0 σοηηθχίοῃ ἢ 1Π6 Αροσαῖγυρϑβα οὗ νεεκϑβ. 

13. ΑΌγ55 οἵ ἢγα, 1.6. [ῃ6 βᾶπὴβ δ5 ἱῃαΐ πηθηιοηθα ἴῃ Ψ. 6, ΧΝ1]]. 11, ΧΙχ, χχὶ. 7-1ο, χα. 24. ((. Ἀδν. ΧΧ. 10, 14) 15 
“]ακε οὗ ἢτε ᾽, Δηα Μεαῖί. χχν. 41. 

14. ςοπδειηπεᾶ (18, κατακαυσθῇ (ΑΒ Ἐ σοτταρί [οΟΥ κατακριθῇ. 
411 βεπεγαίϊοηβ Ε,, “πε (“ τπεῖγ᾽ (5) βεποσγαιίίοπ᾽ 8. Ηετα (5 επά5. 

15. (δΌ τε] 15 ρίνεῃ {Π15 σμαῦρε ἴῃ Ψ. 9. 
16. ρίαμπε οὗ τὶ πέβοιιβῃ 8ββ, ἷ. 6. [5.86]. [5γ86] βρτίησβ ΠΌΠῚ ἃ βεθα {πδὶ “15. βϑονη᾿ ὈΥ ΟΟοά, ΙΧ]. ὃ: Πδηςα ἴΐ 15 

ἜϑἰδὈ 5 ῃβαὰ 45 ἃ ρίαπί οἱ 1Ἐπὲ 56εα ἴοσ δνεγ᾽, ἰχχχῖν. δ; 15 σα δα “πε ῥαπξ οἵ ὈΡΤΙΡ πα σ5᾽, ΧΟ. 2 ; ἴΠ6 ρ]δηΐ οὗ 
τ μ εουβηθ55, ΧΟὶ ,. αι; ἴΠ6 εἴεγηδὶ ρ᾽δηΐὶ οὗ τἱρ μίθοιιϑηθϑβ, χοὶϊ]. τὸ ; δηά “της ρ]δπὲ οἵ τἱβῃϊεουβ Ἰπάραπηθηϊ᾽, Χο]. 5. 

17. ΤΠὲ νυ ΤΕΥ νη 6Γ5 ΟἹ ἴο ἃ νεῖν βθηβαοιβ ρἱοίατε οἵ Μεββίδηϊς ὈΠ155; οἵ, χχν. 4 (ποῖε). 
οἷά αρε. Ὁῇῃὲ τεδάϊηρ (Ε δπὰ (8) "ϑαρθαῖμ᾽ 15 ἀπε ἴο ἃ σουτυρίϊοη ἴῃ {Π6 οΓΙσΤη4] Αταπιαὶς οὐ Η ερτενν. 

1ο4 



ΒΘΟΚ ΘΕ ἘΝΟΘΘΗ 10 185-19. ἃ 

ι8 Απά [θη 5}4]] ἴῃ 6 ΨΠΟ]6 δαγίῃ 6 {ΠΠ|64 ἴῃ τὶρῃ θουβηδββ, δηα 5}8] ἃ] Ὁ ἱ 
19 6 []] οἱ ὈΪεβθϑίηρ. Απάα 411] ἀββϑίγαθ]θ ἔγθαβ ὉΠ Ρἰαπίαά οη 1ΐ, απά ἐμὸν τὺ 

δηα {Π6 νπθ ΨΏΙΟἢ πον ρ]αηΐ [Πϑύθοη 514]] γ᾽ θα τὶπο ἴῃ δου πάδηςο, ΔΠπΠα 85 ἴοσ 811 {πὸ βθρά ΜΗΪΟΝ 
15 ΞΟ ἘΠΟΓΘΟῚ Θ8Οἢ πηθάβαγα (οὗ 1{) 5141} Ῥθαὰγ ἃ ἐπουβαηΐά, δηα δας τηθαβιγα οὗ οἱἵνϑα 588} γιο]ά 

20 ἴθῃ ργεβϑε8 οἵ 01]. Απά οἰθαῆββ ἴποι {Π6 θαγίῃ ἔγοπη 411 ορργεββίοῃ, δηᾷ ἔγοπι 8}} ὉΠ ΓΙ [ΘΟἸΒη 655 
ΔΠ4 [το πὶ 8] 51Ππ, δη4 ἔγοπι 811] σοα]Θβ5η 655: δηα 811 [Π6 πππο]θαππθϑ5 ἐπαΐ 5 γουρῆῦ ἀροη {Π6 βασίῃ 

21 ἀεβίγονυν ἴσγοτη οἱ {Π6Ὸ βαγίῃ. [ΓΑπά 841]1] {πῸ Ἵμι!] ἄγθη οἵ πιθη 588] Βδοοπηθ τρῃΐθοιϑ,, πα 411] ηδίϊοηϑ 
22 5Π4}1} οὔ δάογδαίίοη δηα 5}8}] ργαίβε Με, δηα 81] 5141} υγογβῃϊρ Μο. ζλπά πὸ βαγίῃ 5641} 6 οἰδαπβϑά 

ἔσοπῇ 411 ἀθΠ]οπηθηΐ, Δη4 ἔγοτη 411 51η, δη4 ἴγοπι 811 ριιηἰβῃπηθηΐ, ἀπε ἔγοπὶ 811 ἐοστηθηΐ, ἀπά 1 Μ] 
πον ΘΓ ἀρϑίη 56η4 ({Π6π} ἀροη 1ἰ ἔγοπι σεπογαίίοη ἴο ρεπογαίίοη δ Π4 ἴοσ ὄν ογ. Ξ 

1: Αηά!πΊΠοβε ἄδυ5 1 11] ορθη {Ππ βἴογα οΠμαπηθοῦβ οὗ Ὀ]αββϑίηρ ΠΙΟΠ γα ἴῃ {πα ἤδάνθῃ, 50 85 ἴο βεπά 
2 ἴΠ6πὶ ἄοψῃ ΓαΡοη [Π6 Θαγίἢ Ἷ ον ογ {πὸ σου δη 4 ΙΑθουΓ οἵ {πὸ ΟΠ] άτοη οὗ τηθη. Απά ἔγθίῃ ἀπά Ρβδοθ 
ὑῶν 06 ἀδββοοϊαϊβά τορϑίμογ ἱπγουρῃουξ 411 [ΠῸ ἀἀγε οὗ {πὸ νου] δηα {πγουρποιξ 81} {πῈ ΘΘΠΕΓΘΙΙΟΠ5 
οἵ πιϑῃ. 

ΧΙΕΧΝΊ. Τγϑαρι- Ἰ᾽ ἴδον οΓ Επιοοῖ! : Π5 1γιἰογοθ551οη. (ογ “ζαδοὶ απὰ ἰἤι6 ψαϊϊον Αηροὶς : ἀπά 
μῖ5 “πηοιηοθηιθηέ οΓ ἰΠιοῖγ πγοί απὰ ἤηπαὶ Π)οοηι. 

[2 τ Βείογε {π656 {πίπρϑ ΕποΟἢ νγὰβ μάθη, δη πὸ οπα οὗ {πὸ οἢι]ἄγοη οἵ πιοη Κπὸν ὙΠΟΓΟ ἢ ᾿ψαὰ5 
2 Ι4ἀθη, 8η4 ΨΏΘγΘ ἢ δροάβ, δπη4 ψῆδαΐ πα θοοοπηα οἱ πῖπη. Απά ἢἰ5 δοϊνι165 Πα ἴο ἀο ψι ἢ {Πα 
Δ δίοπεῦβ, δη4 ἢ15 ἄδνϑ γεγο ἢ {ΠῸ ΠΟΙΥῪ ΟΠ65. 

323 ΑΠ4Ὶ1 Βποοῇ Ψ88 Ὀ]εββίηρ {Π6 ΤιοΓά οὗ πχα]θβέν δηα {πὸ ΚΊηρ οἵ {Π6 ἀρϑ5, αηά ἴοὸ ' {πε ΝΥ ίοπμοβ 
4 941164 τη6---Εοοἢ {ΠῸ 50γθε--ηά 58] ἴο πη8: “ Εποοῇ, ποὺ 5ογῖθε οὗ τὶρῃξςθοιιβηεββ, σο, Τἀβοίαγε 
ἴο {ῃ6 ΝΥ αἴομῃοτϑβ οἵ {π6 ἤθανϑὴ πο Πᾶνα [οἴ {ΠῸ ΠΙρῃ Ποανθη, [Π 6 ΠΟΙῪ εἴογηαὶ ρίαςε, απ πᾶνε ἀβπ]οά 
ἘΠΘΠΊΒΘΙν 65 ΜΠ νοπηθη, ἀπ αν ἄοης 45 {Π6 ΟΠ] ἄγθη οἱ θαγίῃ ἦο, απ πᾶνε ἰακεπ ἀπίο ὑπο πΊβεϊν 65 

18. 5181] 411 6 ρΙαηίθα νἹἢ ἔγεαβ Ε,, “δηά ἃ ἴγεε 5}4}1} Ὀε ρ]δηΐεα ἴῃ 1{᾿ 68. 
18, 19. ((. Ο.Τ. ργόρἤεοῖεβ, ΑΠΊΟ5 ἴχ. 13, 14; Ηο5. ἰΪ. 22,23; [ε1. ΧΧΧΙ. 5; 158. χχν. 6; ΕΖεκ. χχν]. 26, χχχῖν. 26, 27. 
19. (σ᾽ σοτταρί. 
ΘΘΟΙ πηραβῦγα 5141] Ῥβασ. (οπίταβὶ 58. ν. 10, ἃηά οἵ. {π6Ὸ σι] αβϑίὶς Ἔχρεοίδίοηβ οὐ Ῥαρίαϑ ἴῃ [σεη. ααῦυ. 

Εν. 55. Οἔ ἴοο, 2 ΒΑΣΙ. ΧΧΙΧ: 5. 
20. ΤἼΕ οἸεδηβίηρ 15 ΌῪ ἴπε6 Μεβϑβίδηϊς κΚιησάοηι ργορδθὶν, ποί Ὀγ {πε ἀεϊασε. 
ορργεββίοῃ Ε,, “᾿πηρυσιν ̓  (8, 

20, 21. ἔγοπι ΟΥ̓... τἱρῃίθοι ΕΒ »ὰε. 
21. ΤΠε σοηνεῖβίοη οἵ [πε (σεηῖ]ε5. (. χα. 30 (ηοίε), χοὶ. 14. 
22. ἴπ6 βαγίῃ Ε,, “411 [ῃς6 βαγίῃ ᾿ (8, 

ΧΙ. σοποὶα 65 δῃ δοοοιηΐ οὗ ἰπΠ6 Μεββίδηϊς Κίηράοιη. ((. Πδυΐ. χχνη!. 12. 
ΠΡΟ {πὸ εαγίῃ 6. 

2. ((. Ρ5. Ιχχχν. 10; 158. χχχί!. 17. 
οὗ πηθῃ (ϑΒ, αἰώνων Ἐ; Τίοῦ ἀνπων. 

ΧΙΙ-ΧΝῚ. ὙΠα ν᾽ ϑίοηϑ5 ἀγα ΟἡΪΥ ρτεβογναά ἴῃ ἐγαρτηθηΐβ δη4 ἂῖε ουξ οἵ ογάεσ. (. ᾿χχν}-ὶχχχ, χοῖ-χοῖν. Α5 Εποοἢ 
σδΔ 511} ἰπίθσοθάβ ἴοσ {π6 [δ] ]6η ΔΝ δίς μευϑ 1Π6ὶγ ἀοοπὶ ἴῃ χ ἴ5 ποῖ γεῖ σαυγιεα ουΐ. ὍΤΠ6 ΟΥΡῚ ΠΑ] οΥάθυ νγὰϑ : ΕΠΟΟἢ νγὰ5 
ἀϑικαά ἴο ἰηϊθσοθάς ἔοσ ΑζΖδζεὶ (]οϑί), ν᾿ βίοῃ. ([ο51), ἀηβνναυ ἰῃ ΧΙ. 1- ; [Π6η ἴο ᾿ἰπίεγοεαθ ἔογ πε δ ίςῃβυϑβ, χὶ!]. 3, Χὶϊ. 3, 
ΧΙ. 4-7, νἰϑίοῃ ἴῃ ΧΙ. 8, ΔΏΒΕΥ ἴο {πΠ6 Δ δίςμειβ χὶϊ. 9-|Ὸο. ΤῊΪδ5. ΘεςοΠμα ν]ϑίοη 5 βίνεη δἵ ἰθηρίῃ, ἢ (σοά᾿ 5 
τανεϊδίοη δθουΐ [6 ΔΝ δίς μευϑ᾽ ἢγϑβί δἽϑίαΐε, 5η, πα ἄοοπι, χῖν. 2-χν]. 2. ΤὴΕ οἸοϑίηρ Πη655αρῈ οὗ ἀ00ΠῚ ἴῸΓ {πε Δ δίς ῃεῖϑ 
ἴῃ χνὶ. 3-.4 15 ἃ ἀιυρ!ϊςαίε οὗ χὶϊ. 4-.6, ψψῃ]ο ἢ 5θετη5 ᾿ποσα οὐσίαι. ΤῊ]5 στερει 0 15 ΝΕΥΥ Θ6 1... ὙΠὰ5 [ἢ οΟτΙΡΊΠΑ] 
ΟΥΟΙ ψουἹά Ὀε χὶν. 1... .») ΧΙ. 1-2, ΧΙΪΙ. 3, χιϊ, 3) ΧΙ. 4-0, χίν. 2-χνὶ. 2, χὶϊ. 4-6 || χν]. 3-.4. ΧΙΪ. 1-2 15. Δῃ εὐϊίοτία] 
ἰηἰτοάδαςίίοη. Νοῖβ ἰῃδὶ ἤεσα ἴῃ 115 ΕΠΟςἢ βθοίίοῃ ἃ τηδῃ ἰηΐθγσ 465 [ῸΓ ΔηΡΕΪ5 : ἴῃ {πΠ6 ΝΝΌΔΗ βεοίίοη δΔῃρΡῈ]5 ἱπίεσοεάθ 
ἴογ τῆξῃ (Ἰχ. 3, 4), Βαϊ ποῖ ἔοσ δῆρεὶϑ (Ἰχν}]. 3, ΝΟΔΟἢΙΟ). 

ΧΙ]. 1. Βεΐογε ἔπ6ξΞ6 {πίηρβ, θείοσε {Π6 δῃρ 6 5᾽ ἱπίθυσθβϑίοῃ (ου πιεη (Ἰχ) ἀπ (ἀσοά᾽5 ἄοοτῃ (χ) οἡ {πε δ ίςμετϑβ. 
νναβ πἰάάξη Ε, “νν45 [δ κεη᾽ (8, ἴο τεςεῖνε ἴΠ6 [ο]οννῖηρ τενοϊδίίοη. (ἔ. χ. 2. ΕΠΟΟΘἢ 5 511} ᾿ἱνίησ, δπα ποῖ ἤπΑ]}]}γῪ 

ἰγδηβιαϊθα ἔτοιη δαγίῃ 85 γεῖ. Α5 πηδῃ Πα ψγτῖίεβ {Ππ6 ρϑιίϊοη ἔου [Π6 {4]16η δῆ ]5 (Χ!}]. 6) ; τεοαῖνεϑ ἃ ν᾽βϑίοῃ 1ῃ 5]6Ὲρ, 
ἈΠΑ 5 ἰγδηϑροσίθα ἴῃ βριγιξ απίο πεάνεη (χὶν. 2) ; 5ρ8ᾶκϑ ν ἢ ἃ τοηρια οὗ ἤδϑβῃ (χῖν. 2) ; δηά ἰ5 τευτῆεά, {Κα ἃ πηοσῖδὶ 
τηδη, αἴ [6 ργξββηςε οἵ (οά (χὶν. 24). 

2. ὮΟΙΥ Οπ65. ὅ56ε6ε 1. 9 (ποίε). 
δναΐομεγβ. ὅ66ε 1, αὶ (ποίε). 

3. οὗ πηεα͵εβίυ αθ. 850 Ε ᾿γ {ῃε 9] :ρῃϊεϑί σἤδηρα. 
Κίηρ οὔ πε αρεβ.. 866 1. 3 (ποῖ). Ψναίοποτβ Ε,-Ἐ “οὐ [ῃῈ Ηοὶν ατεαΐ οπθ᾽ ἃ. 
οα116ἅ. ἙπΠΟΟΉ ἰ5 τϑα}]ν δϑἰκεά ἰο πίεσθε θα. 80 σεαά {Π15 νϑῦβα δίζεσ χἱ]]. 3. 
1Πε βογίδε. Οἵ. χοὶϊϊ. 1. Ἑποςὴ ἰ5 ἔασι ῃεῦ οΔ]]64 τῃς 5ογῖρα οἵ τὶ ςεοιβη 655 (χὶϊ. 4, χν. 1), θθοαυβα ἢ6 15. δ᾽ ῃλβο] 

ὃ τὶ μίεουϑ τηδη (Χχν. 1, Ιχχὶ. 14-16) δῃὰ αἰϑο ἄδβοϊαγεβ {ΠῸ τἰσῃίθοιβ ᾿υἀσαπιεηΐ [Πδΐ 15 οοπλϊης (Χ11]. 10, χὶν. 1,3, ἰχχχὶ. ὅ, 
ΧΧΧΙΙΟΙ, ὅ6.). 
4-6. ἈδΑΠν 1ῃς οἷοβε οὗ χὶ!--χνὶ. 8566 ποῖβ δρονε. 
4. ((. 7.4 6. Ἰ ἄξοϊατγε Ε, (ΕΒ “δηὰ 5αγ᾽, σοσγεοῖγ. (ἐ χνὶ. 4. 
Βανε Ιεἴς. ΓΟ χν. 3. 
1ῃ6 ΠΟΙ͂Υ εἴθσηδὶ ρίαςοα Ε, “πε ΠΟΙ] 655 οὗ (Πς εἴεγηδὶ ρ]αςε ᾽ (δ. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΚΩΗ 12. ---Ἰ4. 4 

ς γῖνο5: “Υο πᾶνο ψγουρῃῦ ρτοαῦ ἀδϑίγαοςοη οἡ π6 θαγίῃ : Απηα να 5Π4}} πανϑ πὸ ρβᾶςδ ἢοζ ἔογρὶν 6- 
6 Πι685 οἱ 51η: δη4 1πϑβΠΊ ἢ ἃ5 {{Ππὸν 7 ἀ6Πρ τ ἘΠΘπΊβοῖν 5 ἢ ποῖγὺ ἝμΠ]Πάγθη, ΤῊ τηυγάογ οἵ {{Πεϊγτ 
Ὀοϊονοα ομθβ 5141} {πον 7 566, δηα ονϑγ {Ππ6 ἀδβίγαοίςοη οἱ {{Π6|Γ7 ΟΠ άγθη 541} {Πὸν 7 ἰαπιεηΐ, ἀπά 
5841 πιακα βιρρι οαίοη πηἴο οἴογηιν, θὰ ΠΊΘΓΟΥ ἀηα ΡΘ606 5}4}} γε ποῖ αἰζδιη. " 

1381 Αμπα Ἑποςοῆ νεπὲ απά 5814 : " Αζᾶζῷἕϊ, ἔποι 5Π δ] πανὲ πὸ ρβᾶο8: ἃ βθνεῦθ βεπξεηοα ἢδ8 θΌΠΕ6 ἰοσγίῃ 
2 ἀραϊηϑί {πε6 ἴο Ραϊ {Π66 ἴῃ θοπα5: Απά {ποι 5Π8]} ποῖ πᾶν [ο]θγαί!οη ΠΟΥ γθαπθβοϊ ργαηΐοά ἴο [Π66, 
θθοαιβα οἱ {π6 υητιρῃθουβη 6585 ΠΙΟῊ ποὺ Παβί ταυρῇῃϊ, ἀπ α Ὀδοδα56 οἱ 41} {Π6 νοῦκβ οἵ σοι] θββϑῆθϑβ 

3 Δη πητρῃςεδοιιβηθβ5 ΔΠη4 δῖη ΒΊΟΝ ποι Παβῇ 5ποννῃ ἴο πηθη.᾿ ΤΠδη 1 ννεπηΐ δπα β5ροῖζα ἴο {Πῃεπὶ Αἱ] 
4 τορεΐμογ, δηα, πον νογα 411 αἴγαιϊ, δἀπα θα ἀπα {γοπΊ]Ιηρ᾽ 561ΖΕ ποπη. Απά {πον Ῥεβουρῃξ πιὲ ἴο 
ἄταν ὉΡ ἃ ρουτοη ἴοσγ {ποπὶ {παῖ {πον ταϊρῃς πη [ογρίνβπα85, δηα ἴο γθαα {Π61Γ ρθη 1ἢ [Π6 ργΎαβθηοθ 

ς οὗ {πε Τογά οἵ πεανεῆ. Εὸογ ἔγοπι ὑἐπεησοίογναγα ποὺ σου] ποῦ 5ρεακ (ἢ ΗΙπ|) πογ Π{Ὸ ἃρ {πεὶγ 
6 εγεβ ἴο ἤδανβϑη ἴοσῦ 5Πδπιε οἱ ἘΠ6ΙΓ 51η5 ἴοσ ΠΟΙ πον Παα Ὀθθη οοηαἀεπηηθά. ΤΠρη 1 ντγοῖα ουΐ {Ποῖ 
Ραττίοη, ἀπα {ΠῸ Ργαν ογ {1 τοραγά ἴο {ΠῸῚΓ 5ΡΙΓΙ[5 Πα {Π61Γ ἀ66 65 ᾿πΠ4Ἰν1 1 8}}Υ Δ Πα 1η τοραγαά ἴο {ΠΕῚΓ 

7 ται ϑϑίβ {πα {πον 5που]α Πανὸ ἔογρίνθποββ δηα Ἰθηρίῃ7. Απηα 1 ψεπί ο δηα 58ῖ ἀονη αἵ {ΠῸ6 νναΐθῦϑ 
οἱ θη, ἴπ {π6 ἰαπα οἱ 2δη, ἴο {π86 βουίῃ οἵ {πὸ ννεϑὺ οἵ Ηογπιοη: 1 τϑαά {πο ῚΓ ροϑυτοη {Π|.1 [61] 

8 αϑίβερ. Απά Ῥεπῇοϊα ἃ ἀγθαπὶ οαπθ ἴο πιο, δη6 ν]Β] 05 [611] ἀοννη ὈΡΟΠ ΠΊΕ, Δη4 [1 580) ν]βῖ0 5 οἵ 
ΟΠ αϑιϊβοστηθηΐ, Γαηα ἃ νοϊοα οαππα διά ἀϊηρ (π16)} ἴο 161} 10 ἴο {Π6 50η8 οἵ πβανβῃ, δηἋ γεργιπιδηα {Π6π|. 

9 Απα ψΠβη 1 ἀννακεά, 1 σαπηα πηΐο {ΠεπΊ, ἀπά ΠΟΥ νοΓα 41] βιΕ{ὴρ σας Πογθα τορϑίμογ, νθαρίηρ ἴῃ 
το ᾿ΑΒεἰ5]811, νυ] οἢ 15 θεύνψεη Γρϑηοη δηα ϑϑηδβέγ,  Π {ΠΕ1γ [αο 65 οονογεά. Απά 1 γβοουπίαα Ὀείογα 

{Π6πὶ 411} {π6 ν]βϑίοηβ ΒΙΟΙ 1 Πδα βθθῃ [ἢ βίθερ, δῃηά 1 θερδη ἴο 5ϑρθακ {πὸ ψογάβ οἱ γτιρῃζθοιβηθββ, δηὰ 
ἴο τεργιπιαηα {πὸ πρανθηὶν ΝΥ αΐοπμείϑβ. 

14. ὙπεΡοοκ οἵ {π6 νγογάϑ οἱ τἱρῃξεθοιιβηθββ, απ οὗ {πο γορτγί πιαηά οἵ {πὸ βἔθγηδὶ ΝΥ δίς μοῦβ ἴῃ δοοογάδηοθ 
2 ΜΊΓ {Π6 οοπηπηδηά οὗ [ῃς Ηοῖν ατεαῖ πα 1ῇ {παῖ νι βϑίοη, [580 1η ΤΥ 5'θδερ ψῆδί 1 1] πον 58 νυ ΊΓῃ 

ἃ ἴοησια οὗ ἤδβϑῃ δηά σι] [Π6 Ὀτγθαῖῃ οἱ πὶ ππουῖΐῃ : ΜΏΙΟΝ {π6 ατεαῖ Οπα Πα85 σίνβη ἴο πῆθη ἴο 
3 σον Γβ86 ὑπογοψίῃ δηά ππάογβίδηα ΜΙ {πε Ποαγί, Α5 Ηρ Π85 ογϑαϊθά δηά ρίνεη "ἴο πίῃ ἴπ6 ροννοῦ οὗ 
υπαογϑίδπαϊηρ ἐπε νογά οὗ ψβάοπι, 50 παῖ Ηὸ ογθαίβα τη 450 δηά ρίνβῃη ἢ π16 {Π6 ρουνγεῦ οὗ γβργιπηδηάιηρ 

4 ἴῃς ΝΥ ίομεοβ, {π8 ομι]άγεη οὗ πβανβη. 1 ψγοῖο ουΐ γουγ ροίοη, δηἃ [ἢ ΤΥ ν]βίοη 1 ἀρρβϑαγϑά {πα8, 
{Πδΐ σου ΡΘΕ ΟΠ Μ01}} ποῖ Ὀ6 σγταηϊοά ἀπίο νου ΓΓΠγουρποαυί 411 {ΠῈ ἀαγ8 οἱ εἰζεγηϊν, πα {παΐ 1υἀρε- 

Υε πμανα (8, “δηὰ Πανε᾽ Ε. 
5. Απᾶ να Ὁ, ᾿δηὰ {πεν Ε. 

ὯΟ Ρβαςβ. (, ν. 4, χε. 1. 
5, 6. ΤΠ αν, ἘΠεῖσ. Ἐδδά “γε᾽, “γουτ᾽. 
6. Οἵ χ᾿ ΤΟΣ 12) Σιν. ὅς 

ΧΙΠΙ. 1. ΑΖ826] δἀἀτεββϑά 'π σοηξουπι τ ἢ χ. 4.- Μαβϑαρα οὗ ΠΪ5 ἀοοιῃ. 5686 ΧΙϊ--χνὶ (ηοίθ). 
ννεπξ απᾶ βαϊᾶ Ε,, " βαϊὰ “" ο᾿ (8, 
ΠΟ Ρ6βοδ χνὶ. 4, ν. 4. 
Ῥοπᾶϑβ χ. 4. 

2. Ἰστεᾳφιεβί. Κδδα " γεϑι᾽. 
4, 5. Α5 ἴΠ6 δῆρεὶβ σουἹὰ ποῖ δάάγεβϑ (οά ποὺ {ΠῚ ἃρ {ΠΕὶΓ Ἔγα8 ἴο ἤδάνβῃ, ΕΠΟΟΙ ἰ5 θεβουρῃξ ἴο Ὀξοοπὴς {πεῖν 

ἱπίεγοθθϑθοσ. Α5 8 βογῖθε, μα ἄγαννβ 0ρ {πεὶγ ρϑίϊτοη ἴῃ τ ρ΄, πα ἀο65 ποῖ ργθϑθηΐ ᾿ς ὈγῪ ψοτγὰ οἵ τηοιτῃ. 
4. τοαᾶ 68, “ἴακε ὑρ᾿ Ε. 
6. Ἰὶπ τερασά ἰο... Ἰεβσρίμί. Ἐρτ “Ἰεηρὶῃ ᾽ τεδά " Ἰβηρτῃ οὗ ἀαγϑ᾽, χ. 9, 1Ο. 

γ. χαῖογβ οἵ απ. ΤῊΪ5 τίνει, ο]]θα αἶβο ἴῃς 1{ε1{π|6 ᾿ογάδη (ΤΟ βερ, “4712. ν. 3.1, ν11]. 8. 4) 15. ἃ {ἸΡαἴατγ οὗ {ῃε 

Τοτάαπ. Τηΐβ ρίδοε (ἔγοπι 7.1, ἴο ἡπᾶρε) 15 σμοβεη θβοδιιβα οὗ [Π6 β'βῃϊἤοδηςε οὗ [15 πᾶτηα ποτε - Ἰυἀβεπιεηῖ. 

{π6 ννεβί οἵ Ηεσπιοη Ε, " Ηειτηοῃ οὗ πε ννεϑῖ᾽ 6 Β, 
8. ἴο {611... ἀπᾶ τεργιπιαηᾶ Ε,, " ΤῈ]... ἴο τερτιπιδηά᾿ (8, 

5ΟΠ5 Οὗ πρανϑῆ. 866 νὶ. 2 (ποίε). 
9. ΑΒ ε615]811, ρεῦπαρβ Α 1] δῆς ῬΟὩΝ, νν 111} ἃ ΡΥ οἡ γδϑν, “Τ]ΟΌΓΠΙΩΡ ᾿. 
το. ϑδηδβδσγ-- ὅ6ηῖγ, ἃ ἢ8πγ6 οὗ Ηετπιοη--- ουζ. 11]. 9, Οδηΐ. ἵν. 8. 

τεοοιηΐξεαᾶ (ΚΕ, “5ρακε᾽ Ε. 
τορτὶπηδηά, οἴ. 1 Οοτ. νἱ. 3, “)πᾶρε δηρε θ᾿. ν 
Πεανεηὶν δναΐομεγβ. 866 ἷ. 5 (ποῖε). ὙΠα ν᾽ ϑίοῃ (0]]ονν5 ἴῃ χὶν. 2-χνὶΐ, 2. 

ΧΙΝ. 1. Α {{π|6 ἴογ {πε βδεοίίοῃ χὶ!-χν!. 
ΤΠΕ ῬοΟΙ͂ς οἵ {πε ννογᾶβ φᾷβ, "Τῆϊ5 ῬοΟΙΚ ἰ5 (π6 ννογά᾽ Εὶ (τεβὲ οἵ Μ55.). 
δἴθγῃβὶ, [ὅν πὸ ἀγα ἔγοτη δἰθγηϊν ᾽, ἴῃ [Π6 ἰοοβα 5β6η86 οἵ {παΐ οτά. 8686 χ.' 5 (ποί6). 
ΗοΙν ατεαΐῖ οὴς 68, “ ΗΟΙΥ ἀπά ατεαῖ οπμθ᾽ Ε. 866 1. 3 (ποί6). 

ΧΙΝ. 2.-ΧΥ1. 2--τῃὰ Νιβίοῃ. ᾿ . 

2, 3. σά Πα5 ογϑαϊβα πδῃ ΜΙ ἃ ἰοηραδ ἔου Βρεθοῦ δηὰ ἃ ἔδου γ οἵἩ υπάἀογϑίδπαϊηρ, ἃπα 50 ἢ85 ογραϊβα Εηοςἢ νν ἢ 

ἃ ῬονεῚ οὗ τεργὶ πιαηαϊηρ {πε δἴθγῃδ] ϑγαίς ἢ 5. 
τοῆδις οὗ ἤθϑῃ. (, ᾿Ιχχχίν. 1. 
{ῆς αἀτεαῖ Οπο. (ῇ οεἰϊϊ. 4, εἰν. 1. 
απᾶ υπάεγβίαπα υνἱτἢ ἐπε ποατί Ε, ἐν ἢ αηἀογοίαπαϊηρ οὗ [Π6 πραγ (Β, 

3. ἴο πιδῃ... δπᾶ ρίνε »ὍΟΒ, [πγουρῃ Ἀπλΐ. 
οἰ] άτγεη οἵ εανθη. 866 νὶ. 2 (ποῖθ). 

4-7. ἘποΟἢ’ 5 τϑρτηδπά ἴο ἴΠ 6 ΔΝ δίς ο 5. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟ(Η 14. --24 

5 τηδηΐ 85 θθθῆ ἤηΑΙΠΪΥ ρᾳ5564 ἀροη γοὰ : γϑὰ (γουγ ρου 10Π) Μ011 ποῦ Ὀ6 σγαηϊθά ὑπίο νοι], Απά ἔτγοπὶ 
μεποδίοσίῃ γου 514]] ποῦ ἀϑοθηά ᾿ηἴο ἤθανθη υπῖἴο 8ἃ}} εἴθγηϊῖν, δηα {1πη Ὀοπα 51] οἵ {π6 βαγίῃ {πὸ ἄβογεο 

6 μαϑ5 σοπδ ἔοσγίῃ ἴο ὈϊπΠα γοῦ [ΟΥ̓ 411 {πΠ6 ἀδγϑ οἵ {Π6 νψοτὶ. Απά ([Π81) ργεν!ουβὶν γοιῖι 56.811 πᾶνε 5θβθῆ 
{Ἐπ 6 ἀεδοίγαοίοη οἱ γουγ Ὀθ]ονθα 508 δηά γ8 5141] πᾶνε πο ρθαβιιγα 1η {Π6πΊ, θὰ ἔπον 58.481] [811 θοἴοτγς 

σγοῦ ὈνΚ ἴπε ϑογά. Απά γοὺυγ ρϑυτςοη οη ἘΠ6ΙΓ ὈΘΠ4]} 51.411 ποῖ 6 ργαπίβα, ποῦ γεῖ οὔ ὑουγ ΟΥ̓ : 
Ἔνθη ἘΠπουρἢ γοι ΘΕΡ 8δηἋ ΡΓΔΥ δηα 5ρΡΘ68Κ 8411 {πΠ6 ννογάβ σοπίδί θα τη {ΠῸ ὙΠ ηρ ΠΟ 1 Πᾶνα 

8 τιτεη. Απά {Π6 νΙβίοη ννὰ5 ϑῆονη ἴο πη ἴπ5: ΒεΠοΪά, τη {Π6 νΙϑίοη οΪοι 5 ̓ νε πη6 απ ἃ πιῖϑῖ 
ΒΠΙΠΊΟΠΘ( πΊ6, 8Δη4 {Π6 σουΓβ6 οὗ {Π6 βἴαγβ δῃηᾷ {Π6 Πρ πΙηρ5 5Βρεα δηα μαβίθπθα πιο, δη {πὸ ὑν]Π45 [ἢ 

9 [Π6 νίϑίοῃ οδιιϑεα π16 ἴο ἣν δηᾷ {64 πιθ ρνγαγα, πα Ὀοτα της ᾿πἴο πθανθῆ. Απα 1 ννεηΐ ἴῃ {Π|11 ἄγον 
ΠΙΡῊ ἴο ἃ νγ81] ψψῃ!οἢ 15 111 οὗ ογγϑίβὶβ δηα βυγγοιπαάθα ὈΥ τοηριι65 οἱ ἢτα : δηά 1ὑ θερδη ἴο αἴγιρῃς 

10 ΠΊ6. ΑΠ4 1 νεηΐ ᾿ηἴο {πΠ6 τοηρὰ65 οἵ γα δηά ἄγον ηΙΡἢ ἴο ἃ ἰαῦρε ποιιβϑα ΏΙΟἢ νγα5 θα} οὗἩ ογγϑίαΐβ : 
δΔηἋ [Π6 νγ4115 οἱ [Π6 ποιι88 ὑνεῦθ {κ6 ἃ [βϑβεϊαϊβα ἤοοῦ (π18 46) οἱ ογυϑίβὶβ, δη4 1[5 στοιη νους νν85 

1 οἱ ογγϑίαὶ. [5 Ἵϑι]ηρ γὰ85 {1κ6 {Π6 ρϑίῃ οἱ {π6 βἴαγβ. δηα {Π6 ΠΙρῃπιηρβ, δηα θῦνε {Π6ΠῈ Μ6ΓΟ 
12 ΠΕΓΥ ΟΠεγαθΙπη, 8η4 {ΠΕ6ῚΓ Πποανθη νγὰ8 (ο]θαγ 85) ὑσαΐοσ. Α ἤαδπηηρ ἤτα βυγγουη θά [Π6 νγ 4115, δηά 118 
13 Ρογίβ!5 Ὀ]αΖθα ψ ἢ το. Απά 1 βηΐεγεα ᾿ηΐο {πα Πουδ6, Δηα 10 νγὰ5 Ποῖ 85 ἢγβ δη4 Το] 85 1.6: ἔπεγα 
14 ἍΕΓΕ ΠΟ (Πρ ῃ 15 οἵ [Π|6 {Πογοίη : ἔθαγ οονθγϑα πΊ6, πα ὑγθιη]1ηρ σα ΠΟ] προη πηθ. Απα δ5 1 συβκοα 
τς Δη4 ἰγεγη 66, 1 [61] ἀροη τὴν ἴαοθ, Απα 1 ὈεΠε]ά ἃ νίβϑίοπ, Απα ἰὸ ! {πεῦϑ νγὰ5 ἃ βεθοηά ἤοιιβα, σγεαΐογ 
16 [ῃδη [Π6 ΓοΟΥΠΊΘΓ, δηἋα [Π6 δπίιγα ρογίαὶ βίοοά ορβη Ὀείογθ πΊ6, δηά 10 νγαβ 01} οἵ Πδπγε5 οἱ ἤγθ. Απά 

1Π Ἔνεῦν ταϑρεοΐ 1 50 Ἔχοα θα 1η βρίθεπάοιυγ δηα τπηᾶρηϊποθηςοθ απα δχίθηϊ {παΐ 1 σδηηοῖ ἀδβοῦθα ἴο 
17 γου 115 ΒρΙΘπἀουγ Δηἃ 115 θχίθηϊ. Απά [5 ἤοου νγ88 οἵ ἤγβ, δηα ἀῦονϑ 10 γεγθ Πρ πΙηρΡ5 δηα {πὸ ρϑίῃ 

εἰ οἱ {πε 5ἴαγβ, δῃηᾷ 15 οβιΠπηρ' 4150 νγὰ5 ἤατηΐηρ ῆτο. Απά 1 ]οοκεά δηᾶ βὰν ΓΠογείη ἢ ἃ ἰοξον ἕἤγοηθ : 1[5 
ΔΡΡΘαβηοα νγ85 85 οἵγϑίβὶ, δηα [ἢ 6615 {Παγθοῦ 85 {Π6 βῃϊηϊηρ 58η, δηα ἘΠογα ψγ)Ἅὲ5 {Π6 νἰβίοη οἵ 

19 Θπογαριτη. Απα ἔγοπὶ ἀπάεγπθαίῃ {πα [Πγοηδ σΔΠΊ6 βίγεαπηβ οἱ Πδπηηρ ἢγα 50 ὑπαΐ 1 οου]ά ποῖ ἸοοΙς 
20 [Πογθοη. “ἡ Απα {πὸ αγοαΐ Ἰοῦν βαῦ ὑποθοη, απ ΗΙ5 γαϊπηθηῦ 5ῆ0Π6 πλοῦ τσ Γν ἴμδη [Π6 σὰη δπά 
21 ΜᾺ5 ΜΠ ΕΓ Πμ8ῃ ΔηΥ 5πο. Νόοπε οἱ {π6 δηρεὶβ οου]Ἱά οπίογ δηά οου]α ῬεΠμοΙ ἃ ΠΙ5 [αο8 Ὁν τθαβοη 
22 οὗ [6 πηδρηϊῆσθηοε Δη6 οΟΥΥ, ἀπ ἢο ἤδθβϑῃ οουἹα 6 πο] Ηΐϊπι. Τῆς Ἠδπιηρ ἤτα νγὰ5 γουηα ἀρουῖ 

Η!πι, δη ἃ στϑαΐ ἤγα βίοοά Ὀοίογε ΗΪπι, ἀπά ποπα ἀγοιπά οου]ά ἄταν ηἰρῃ Ηἰπιἣ, θη ἐπουϑδηα {1Π168 
23 ἴδῃ {πουβαηά (ϑιοοα) Ὀεΐογε Η!]πὶ, γεῖ Ηδ πεβαβα πο σοιηβϑῖοσ. Απά {Π6 πηοϑὲ ΠΟΙ οὔθ5 ΠΟ ΕΓΘ 
24 ΠΙΡῊ ἴο Η! πη ἀϊ4 ποῖ ἰδανα ὈΥ πἰρῃς ποῦ ἀεραγί ἔγοπι Ηϊπη. Απα ἀη11] [Π6η 1 Πμαά θββη ρτοβίζαίε οῃ 

ΠΥ ἴδοσθ, ἐγοπΊ ]πηρ : δηά ἘΠ6 Τοτά ο41164 πιὸ ψΠΠ ΠῚ5 οὐ τηουΐῃ, ἀπά 58] ἴο π16: “ Οοπιε ΒΙΓΠΕΓ, 

5. Οἱ, ΧΙ. 5. ΑἸβδο ΑἸ μεπμαρόσγαβ᾽ “2οίοργ. χχν. τ; Οὐρθη, ς. (δέδηέγὲ ν. 52. 
ἰπ θοπάϑβ οἵ {π6 βαγίῃ (8, “οῃ {πε βαγίῃ  Ε. ἘΒεδᾶ “1η θοπάϑ οἡ ἴπε εατῖ μ᾽ οὐ (οἴ, 1.4π|. 11]. 34) “45 Ῥυ]ΒΟηΘ 5 οἵ ἴῃ 6 

εατίῃ᾿. 
Ὁ: ΟἿ Χ. Ὁ; ΣΙ. 6: 

ΡΙεαβυγα ἴῃ {Π6πὶ. (Οἱ. χίϊ. 6. 50 8. Εἰ μδ5 “γε 514}} ποῖ ροββεβ8 {πεπλ᾽. ν 
7. ΒΡΘδΚ 8411 ἐπε νσγογάβ. [πᾶνε επιεπάεά μή ἱπίο μήν ἴῃ (Β καὶ μὴν λαλοῦντες πᾶν ῥῆμα ((. σοηνεῖϑε ἴῃ χ. 7 (8). 

1 να δοςθρί [Π6 περαῖϊνε δηᾷ τεδά λαχόντες ἴοΥ λαλοῦντες, νγε σΔΠ ἴα κε ἴπΠ6 Ρῆγαβε 85 Δῃ Δροαοβίϑβ---' γε 816 ηοΐ ἴο ὈΕ 

σταῃίεα ἃ ϑιῆρὶε τεαπεβί᾽, ὅσ. 
Ιτεη. ἵν. 16. 2 τείεσϑ ἴο {Π15 ραβϑᾶσε δηα ἰο ἘΠΟΟΠ’ 5 ἐεραζίο αὐ αγιροίος. 

8. οοιᾶς ἱπνιξεά τη6. Τῆδ Ὄχργαβϑίοη 5 ρεου τ. (ΟἿ. ρεύμπαρβ Μαῖΐ. χνὶ]. 5. δα 5Βῃου]ὰ ἐχρεοῖ, ποινενεῦ, 50ΠῚ6 

50. Οἢ Ιάδα δἃ5 ἰῇ Ῥ5. Χν1}1]. 10, 11, οἷν. 3. 
ΒΡΘά Ἐ, κατεσπούδαζον (8. (. α55ο εγῥεΐιαε χὶ. 

μαβίβεπαα ἐθορύβαζον αΒΕῈ. Βιυϊῖ ΡΝ ἴπ Ηερ. δῃᾶ Ατδαπη. πΊθδη5 4150 " βαϑίβη᾽᾽, οἵ. 1)4η. ἵν. 5. 

οδυβθᾶ πιὸ ἴο ἢν Ε -- ἀνεπτέρωσαν, (8 --ἐξεπέτασαν. ῬΕΙΠΔΑΡ5 τεδ4 ἐξεπέρασαν, οἴ. ΝΝ τη. ΧΙ. 31. 

9-13. ΕΟΟΉ ἰ5 οαττ θα ὑρ ἰπίο πεανεη δηα ρα5565 ψι πη {Π6 Οὐΐου σοιτί οὗ (Ποὐ᾽ 5 ραϊαςβ. ᾿ 

το. ογγυβίβὶβ -- ἢαἰ]Ἰϑίοπεβ. (Οἵ. 58. χχχ. 30. (πιδᾶβθ) οὗ ογυβίαβϊβ Ε. (Β Πδᾶ5 “δηὰ {ΠῈῪ ΨΕ ΘῈ 4}1 οὗ 5ηονν ᾿. 

13. ἀεΙ!ρ μβ5 τε τρυφή. τροφή (8. 
ΘΕῚΣ 7. 1χχῖ τι: ἘΖΕΙΚΙ: 28; 9.85: 1}. 17; 18- ξ 
15. ΤΠε ἀοοῦβ ἃ ορβῆ 50 ἴμαΐ ἘΠΟΟΙ οδη ἀδϑοῦῖθε ννμδΐ 15 νν ἢ]. (αἔ 15 φογγυρί. ν 

ω. 18-22. ΤΗΘ νΥῖτεσ ἄγανβ οἡ ἴβ8. νὶ : ΕΖεΐ. ἱ. χ. ; Πδη. νἱϊ. 9,ς 1ο. ΤῇΪ5 ραββϑᾶϑξ 15 ιϑεά Ὀγ {Π6 ΔαῖμοΥ οὗ ἰχχὶ. 5-ὃ. 

18. {πογοϑίῃ Ὁ» 6. ᾿ ; 
ἃ Ἰοΐεγ ῆγοπε : ΕΖεϊκ. Ἷ. 26: Πδῃ. νἱϊ. 9; 1 Κίῃρϑβ χχὶϊ. 19; [58. νἱ. 1; 4.55. Μοβ. ἷν. 2; Τεβί. Ινὶν. 1; Ἀδν. ἵν. 2. 

νἰβίοῃ. 801 επιεπά. Εἰ Πδ5 " νοΐοε᾿ (ὀπός). (Β Πιὰ5 ορος σοΙτιρὶ ἴοΥ ὅρασις. 
19. Π δη. νἹ]. 10. 

βίγθαιιβ οἵ Παιπχηρ ἤγε Ε, " Πδιηϊηρ βίγεδιηβ οἵ ἤτε ᾿ (ἙΒ, 
20. {πε ατεαΐ αἴογυ. Ἂ. οἱ. 3; Τεϑί. ἴμεν. 111. 4. 

-- νῆϊίεσ ἔπη, ἄς. (ἐ. Πδη. νἱϊ. 9; Ρ5. εἶν. 2; [4π|. 1. 17; Κέεν. ἴν. 3. 

21. Θηΐοσ - “ἰηΐο [15 Πουβε᾽ (8. ᾿ ἢ μ" "- ᾿ 

Ὁ. τβϑβοη οὗ ἔπε πιαρηπίῆοεποα δηά βίογυ ΟΒ, ' οἵ [πε Μαρπίῆοθηὶ δηᾶ ΟἸοσιοαϑ Οης᾿ Εὶ («ἢ οἰϊ!. 1), θας {815 

566 115 ΠΟΙΤῸΡί. 
22. οουἹἱᾶ ἄγανν πἰρῃ. (Οἵ. 3 Μδος. 11. 15: 1 Τίπ,. ν]. 16. ᾿ Ρ ᾿ 

Ηε πεεᾶβά πο οουηβεῖοσ. (Οἵ, ϑ'τγ. χὶ. 21, δηα 2 Ἐπ. χχχὶ!. 4. Εν ΜΠ ἃ 5]|6 81 σἤδηρα, εἶνθϑ οὐγ ἰεχῖ. (δ Πᾶβ 

πᾶς λόγος αὐτοῦ ἔργον. (Γ΄. 2 Επη. ΧΧΧΙΙΙ. 4. 
23. ἴδε πιοβέ Ποῖν οἱεξ (8, “ἴΠε Πο]Ιη655 οὗ ἴῃ8 ΠοΟΙν οπθϑ᾽ δ. 

“αἸά ποῖ Ιβανε. (οηίταϑί ᾿χχὶ. 8. ; ᾿ 
24. Ῥτοβίγαξες 68. Ἑ ἰ5 εοστιρί. Οἵ. Τ)4π. νἱ1]. 17; 2 Επ. χχὶ. 2; [κ8 Χχίὶν. 5. 

ΤΟ 



ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚΓΗ 14. 2:--16. 2 

25 Εποοῇ, δηά ἤθαγ πιν ννογά.᾽ ΓΑΠπά οης οἵ {πο ΠΟΙΥ οπθβ οαπῆδ ἴο π16 δηα νναϊοα τη6}, αηά δ πιδάς 
ΠῚΘ ΓΒ ΠΡ δηα ΔρΡΡργοόδοῇ [Π6 ἀοοῦ: ηα 1 Ὀοννβα τὴν ἕδος ἀονγηνναγάβ. 

15. Απὰ Ἦξ απϑνεγοά απά βαϊά ἴο ΠῚ, Δηἀ 1 πραγ ΠΙῚ5 νοῖϊοθ: “δαγ ποῖ, Εποςῇ, ἔπου τὶρῃΐθοιβ 
2 πδῃ δηᾷ βογῖθε οἵ τὶρ ἢ ΘΟυ5Π 6855 : ΔρΡρσγοβοῦ ΠΙΓΠΕΓ δηα Πθαῦ ΠΥ νοῖοθ. Απα ρο, 5αῪ ἴο [πε ΔΝ δίςπμεγϑβ 
οὗ ΠοανϑῃἉ, ἡ ΠῸ Πᾶνὸ βοηΐ ἴΠ66 ἴο ἱπτογοράς Γίοτ {Ππαπὶ: “Ὕοα 5Που 4 ̓ πέογοθαο [οΓ πιδη, δηα ποῖ πιθῆ 

531ἴογ νοι: ΔΙ βεγοίογθ αν γα ἰοΐξ {Π6 ΠΙρῃ, Ποῖν, ἀπα οἴεγπαὶ πρανρῃ, δηα ἰαΐπ ΜΠ Π ὑνοπιεη, δηά 
ἀφ ]6α γουγϑβοῖὶν 5 ἹΠ [Πς ἀδυρῃζοῖβ οἵ πιο δηα ἴακοη ἴο γουγβεῖὶνοβ νῖνεβ, αη ἄοπϑ ΠΚὸ {πῸ ΟΠ! ἄγθη 

4 οἵ φαγῖῃ, ἀπα Ὀεροίίθη ρ᾽αηΐβ (45 γουτ) 50η5 Ὁ Απα {πουρῇ γο ψεα ΠοΙγ, βρίγίτααὶ, Πνίηρ ἘΠ εἴθγηδὶ 
{π6, γοὰ παν ἀθῃ]θα ψουγβεῖνοβ ΜΠ {Ππ6 ὈΪ]οΟα οἵ τ᾿νοπιθη, ἀηα Πᾶνα Ὀεροΐζθη (ἢ ἀγθη) τ ἢ ἐπα 
ὈΙοοα οἵ Παβῃ, δηά, 85 π6 Ἵμιάγρη οἵ πιθη, παν ᾿πϑιθα αἴξογ ἤθβἢ δπα Ὀἱοοα 85 ἴποβα Γα]50} ἄο ῃο αἷς 

ς ἈΠ6 ρογίβῆ. Ὑπογοίογο παν 1 ρίνθη {Π6πΠὶ ψνῖνο5 αἰδὸ {παΐ {ΠῸν πιρῃς ἱπιργερηδία {πεπὶ, απ θερσεῖ 
6 Ομ! άγθη ὈζΚ ἐποπι, ἐΠπαΐ {Ππ5 ποϊῃϊηρ πηὶρῃς 6 νγαητηρ το ἘΠ6ΠῈ οα θασίῃ. Βαΐ νοι γεγο Γογπιογὶν} 
7 βριγιπαὶ, ντπρ' [Π6 δἴθγηδὶ Ππ6, Δη4 ᾿πηπηογίαὶ ἴογ 411 σεπογαίοηβ οἵ {πεὸ ψνοτὶά. Απά {πεγείοσγε 1 Πᾶνα 
ηοῦ δρροϊηΐθα ψῖν 685 ἴοσ γοι ; [οΥ δ5 ἴοσῦ [Π6 βριίγιζιια] ὁπ 65 οἵ {Π6 πθᾶνβῃ, ἴῃ πβανεη 15 {Ππεὶγ ἀννεΠηρ. 

8 Απὰ πον, {π6 β᾽δηΐβ, ΠΟ ἂῦθ ργοάποθα ἔγοπὶ {ΠῸ βριγιῖ5 ἀπα ἤθβῃ, 5Π4}} θῈ οδ]]βα εν] βρί γι 5. ἀροη 
9 {Π6 δαγίῃ, δηα οη [Π6 θαγίῃ 5141] 6 {Πεὶγ ἄννο!!ηρ. Εἶν] Βριγιῖ5 παν ργοσεεαθα ἔγοπι ὑπεὶγ ΒοαΙ65 ; 
θθοδιι5 Ποὺ ἀγθ θογῃ ἔγοπὶ πηθη Γδη4 7 ἔγοπι {ΠῸ ΠοΙν ΔΝ Δί ΠοΥ5 ἰ5 {Ππεὶγ θερί πηϊηρ' ΔΠ4 ρτΙπΊα] οτίρίῃ ; 

το [ΓΠΕΥ 5181] θ6 δν1] βρίγι [8 οὴ βαγίῃ, δηΠ 4} εν] Βρι γι [5 5181} ἔπον 6 οδ]]βά. [4.5 ἔογ {Π6 βρίγιῖβ οἵ πθαᾶνβῆῃ, 
ἴῃ ἤθανϑῃ 5Π4}} θῈ {πεῖγ ἀν δ! ]ηρ, θαΐ 85 ἴοσ {πὸ βριγιῖβ οἵ {πῸὸ βαγῖῃ ΠΟ ἢ γογα θοσπ ἀροπ {ΠῸ βαγίῃ, 

11 Οἡ {Π6 Θαγίῃ 5411 θ6 {ΠῸ6ῚΓ ἀν 6 Πηρ.] Απα {Π6 5ριτιῖβ οἵ {πε ριδηΐβ δὐῆϊςξ, ορργεβϑ, ἀδδέγου, αἰζϑοϊς, 
ἀο Ὀαδίι]θ, ἀπ οσκ ἀδβίγαοίίοη οα {πα δαγίῃ, δηα οαῖιβα ἔγοιθ]α : {πον ἴακα πὸ οοά, Γθας πενογ- 

12 ἴΠ6]655 πυηρογ' δηα {πιγϑί, δηα οαυβε οἴδηςθβ. Απά {ἢε86 βρ γιῖβ 5841] γίβε ὉΡ ἀραϊπϑί {πε ομ]άγθη 
οἵ πηθη δηά αραϊηβί {πῸ νοπιθη, Ὀθοδιιβα πον Πᾶνα ρτοοθθαδα ἰἔγοπὶ ἐμ6πλ]. 

16:1 ἘΕτομ {πε ἄδνϑ8 οἵ {πΠ6 5]διρῃΐογ δηα ἀδβίγιοίοη δηα ἀδϑίῃ [οὗ {ΠῸ σ᾽αηΐβ., ἔγοπι ἔπ 50 ]5 οἵ Ποβα 
ΠΘ5ἢ {ΠῸ 5ριγιῖβ, πανίηρ σοπθ ἑογίῃ, 5141} ἀδϑίγου νι πουὲ ᾿πουγτγίηρ ἡπάροτηθηΐ---[Ππ5 514} {πὸ ν 
ἀδβίγου ΠῚ} {Π6 ἀδὺ οἵ {πε σοπδιιπηπηδίίοῃ, {πῸ στγεαΐ ΠΠ παἀροπηθης! ἴῃ ΜΏΙΟΠ {ΠῸ6 ἀρα 5841} θῈ οοη- 

2 ΒΠηπιαίθα, ονοῦ ἴΠ6 ΝΥ αίοποῖβ δηά {πὸ ροα]εββ, γε, 5141} θ6 ΠΟΙ σοπϑιπιπιαίβα." Απα πον 85 

Πδδσγ τῆν ψοσά (8, “ἴο τὴν ΠοΙγ νογά ᾿ Εἰ (ἁγίου ἔοτ ἄκουσον). 
25. θονδά: 50 (Β, “ἸΙοοκεά᾽ Ε σοττιρίϊγ. 

ΧΥΝ. τ. βογῖθε οὗ τἱρῃίθουβπαθβ. 866 χίϊ. 3 (ηοίς). 
2. δναΐομογξ οὕ πβανεὴ »» 68. 

ἰπίθγοβᾶθ. ὅ6εε ἰχ. 1ὸ (ῃοίε). 
ἴοτγ {πεπὶ.. ἱπίεγοθᾶθ » Ο τοι ρὴ Ππλΐ. 

4. Γἢ στ: [0886 Ὁ: 
4-7. ΕσΥ πηοσίδ] τηδῃ ΠΡΟΏ Θασγῖῃ ννεά!]οοῖΚ 15 ρροϊηϊεά, ἰο σοπίπαα Π6 τὰσα; θὰϊ οΥ ᾿πιπιοσίαὶ δῆραὶβ ἰη Πράνεηῃ ἰΐ 

ἴῆνοῖναβ ΡΟ] το δηα ρα]. (ἢ, Μαζί. χχὶ!. 30, 0 τηδυτῖαρσα ἴῃ Πεάᾶνθῃ. 
4. Βρί γίζαδι, ἰνίπρ ἴῃς εἴθγηδὶ 16 Ε, “Δηα 5ρ|τ|ῖ5, Πνίηρ, εἴεσηδ]᾽ (15, 

85 ἴπ6 σπι ἄγῃ οἵ πιθῃ, “ἢ {Π6 Ὀ]οοά οἵ πηθη᾿ (δ Εἰ, 1.6. ὩἽΖ ἴον .)22. 
1αβίεα αἴζεσ -- “δηά πιδάθ᾽ Ε. 

ς. ποίῃίηρ.. ἴο {π6πὶΔ. Εδία σροτταρί. 
6. βρίγίζυδιὶ, ἕο. (αβ 85 ἴῃ ψ. 4. 
8π-. ΤΠ ἐοσθιἀάδῃ ὑπο οὗ ΔηΡ 6 ]5 δηα [Π6 ἀδιρςε 5 οὗ ΠΊΕ σῖνεβ Γ156 ἴο ἃ πιοηϑβίτσοιιβ γὰςε οἵ σ᾽ δηΐβ, νν 1 ἢ ΘρΙττ4] 

Ροννεῖβ δηα βδαυίῃ]ν ἀββϑῖσαεβ. 50 ἴτῸΠῚὶ ἴΠ656 ραηΐβ νν ἤθη {ΠαῪ 16 νν}}}] ρσοςσβαα δν}] 5ρ  γιῖβ, 1.6. ἀθ πη ΟΠ 5, ᾿ἰνιηρ οἡ βατίῃ. 
Μοτζβϑονοϑυ, ἴΠ686 ἀδιηοῃβ Ψ}1}] ποῖ ὈῈ γεϑίγαϊ μα ἃ5 ἴῃ6 [4]]16 ἢ Δῆρ 6 15. 86, ΠΟΥ 5141Ππ {κὸ τῆς πιοῦίαὶ θοάϊεβ5 οὗ ἴῃε σι δηΐβ. 
Γῇ. Ππβεη, «“4“20ο{. τ1. κα; Τετί. “20. χχὶϊ. 1νἀςί. 775 772. 11. 15. τεραγάβ {ῃΠ6 ἀεπΊοἢ5 85 ψ]οΚαα δηρα]β Πα ΠῸ ΤηΟΓα. 

8. 5181] Βε οαβιἹδᾶ ον]] βρίγιῖβ Ε (αϑ ; πνεύματα ἰσχυρά (8, ἀείεςζνα ἀηα σοττυρί. 
9. ἔγοπι πηθῃ (", “ΤΤΌτἡ Πο56 ἀρονε ᾽ 65 Ε. 
Ῥερίπηΐηρ Εὶ - “οἵ {ΠοῚσ στθαίοη (85, 
1Πδν 51811 Βα... βαγίῃ Ε 8. » 68. 

1ο. (8 οπηϊίβ. ὙΠα νεῖϑβα 15 ΟἿΪΥ ἃ τερϑιτοη οἵ 7, ὃ. 
οὗ {πΠ6Ὸ βϑαγίῃ Ε, “οῇ ἴῃ βαγίῃ ᾿ (8. 

11. δ ́ ηιςξ : “Ἰαγίηρ νναϑίε (5, " οἰοιιάΞ᾿ Εὶ (ΒΒ, 1.6. 552} σοττχιιρῖ ἔου 2 ))}} Ξε " δῇῇῆ!οι ᾽. ὍΤῆὴα ἀβπηοηϑβ᾽ δν}} δον 165. νν1}} 
σοητπιι6 οἡ ἴΠεῈ βατίῃ. 

{τοῦθ ]ς Ἑ ; δρόμους (α88, σοττιρί [ΟΥ τρόμους (3). 
Ριυΐ πενογίμειεββ πυηροσ θ8, »Ὲ - καὶ φάσματα ποιοῦντα (α", ΡΕΥΠΔΡ5 τΙρΡΉΙν. 
οαῦυβξε οἴδθηποε (δϑ8, Α]50 Εἰ, βαϑιγ σοττεοῖβά. 

12. αραϊηβί {πὸ ννοπηδῃ Ε;, " οὗ ἴπ6 ννοπηθῃ ᾿ (β, 

ΧΥῚ. τ. Τῆε ἀδθπιοηῃϑβ νν}}] ποῖ 6 ριπΙβῃ θα πη11] [Π6 ἤπα] Ἰπαρειηεηΐ, νι Ποτθαβ {ΠῸ νναΐσπουβ ἀῦα ΡΠ] 6α ᾿δΐοσα απ 
ἀρ αἱ ἴῃδι Ἰπάρετηθηῖ. ὙΤΠ15 ἀοσίΓΠΠ6 4150 ΔΡΡΘδΙ5 ἴῃ [1 011665 χ. 5-11, ἀπ ἴῃ ἴἢς ΝΤ, (ΟἹ Μαζί. νι]. 20, “ἴο τογιπθηΐ τ15 
Ὀείοτα {ΠῸ {ἰπ|6.᾿ 

οὗ {π6Ὸ β'δηΐβ Ε αὐ »ῬῸΟΒ -- Ναφηλεὶμ οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς οἱ μεγάλοι ὀνομαστοί (αὑ, (. (η. ν]. 4. 
ἔγοπι ἔπῸ βοιυῖβ οἵ σσποβξε ἤββῃ ΕΣ (ΕΒ, ΑἹ] ἰοχίβ ἀγα Πεσα σουταρί, που ἢ ΘὉΥ̓ τα θεϑί. 
σοπϑδιυπιπιϑίϊοη. 866 χὶν. 2 (ποίε). 

2. Ηστα ννὲ πηὶρῃϊ τοδα ἃ αποίδιϊοη ἴῃ ΘΎΠΠ6]1ὰ5 δηαϊηρ-- Δηα {Π656 ἀῦα ἔγοπι {πε ἢτϑί θΟΟΚ οὗ ΕΠΟΟ᾿ σοποεγηϊηρ {πε 
ννδίομοτο᾽᾽. [11 Πἰπηϊῖ5 1Π6 ἄρα οὗ πιδῃ ἴο 120 γὑ6 815 ἃΠα 50 ρεῖῖῃδρβ ἀοεβ Ὀεϊοηρ ἴο ἴπ6 ἰοϑί Αροσαῖγρϑβε οὗ Νοαῆ. 866 ΠΥ 
[οστποογαϊηρ (οπηπηθηΐασν οἡ ΕΠΟΟΉἢ, ΡΡ. 14, 15. 
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ΒΟΘΘΚ ΟΕ ἙΝΟΚΓΗ 18ὅ8.5.--18, 
ῶ 

ἴο [86 ψνϑίοποῦβ ΠΟ Πᾶνε 5επΐ ἴΠεε ἴο ἱπξογοθάς ἔογ ἴΠθτη, ΨῃῸ παα θθθη Γαΐογειίπιο ἱπ Πθανθη, (5αΥ 
4:10 {Ππ6π|).: “οι Πᾶνα Ὀββθη ἴῃ πϑᾶνεη, θαΐ [8111 {Ππ6 τηγϑίογίεβ μά ποῖ γεῖ θδϑθῆ γονθαϊθά ἴο γοιι 
Δηα γοὺ Κηονν νοσί ἢ] 655 ΟΠ 65, δη4 ἴΠ686 ἴῃ ἴῃ Παγάμπϑββ οὗ γουγ πϑαγίβ γοι παν πιαάθ Κπονῃ [το 
τπ6 ψοσηθη, δηα [ΠὨγουρἢ {Π656 πηγϑίογιθϑ ψοτηθη ΔΠ4 πηθῃ ΟΥΚ ΠΥΙΟΝ ΟΝ] ὁπ φασί." 

Π Ξ το τπδπὶ ὑπετοίοτε : “ οι ἴανθ πΠῸ ροδοα.. " 

ΧΝΙΕΧΧΧΝΙ. που" 5 οιιγηογνς ἐμγοιρὶι ἐ6 Εαγε ἀπά 5)ιοοί. 

ΧΝΙΠ-ΧΙΧ. 716 ΓΊγοί οιγηονγ. 

17:1: Απά {πεν ἴοοῖκ [αηα Ὀγουρῃτ! πιὸ ἴο ἃ ΡΙδοθ ἴῃ ΠΏ ΪΟΝ {ποβο ΠΟ νογα [Πογο υγογο {κὸ ατηΐηρ᾽ ἢγα 
2 8η4, θη {πον ]5Π66, ΠΕ Ὺ ἀρρεαγθα ἃ5 πηθη. Απα {Πὸν Ὀτουρῃξ πης ἴο {Π6 ΡΙδοε οἵ ἀδγκπεββ, πὰ 
3 ἴο ἃ πιουπίαίη {Π6 ροϊηΐ οὗ ΨΏΟΒ6 ϑιτηγη τοβοΠ θα ἴο πρᾶν. Απά 1 5ανν [Π6 ρίβοαβ οὗ {π6 ᾿ππη! γί 65 
ΓΑΠα [6 ἰγβαβαγιοθ οὐ {πὸ βίαγβ᾽ δης οἱ {πὸ ἐπυπάογ, Γαπα} ἴῃ {ΠῸ αἰξεγπιοϑέ ἀδρίπβ, ΠΕγῈ ΜΟΓΟ 
8 ἤογν Ὀον 8η4 ἀγγοννϑ δηα {Πεὶγ αυίνοτγ, "αηα ἃ ἤογν ϑογα ἢ δηα 811 {Π6 ᾿ἰρῃπίηρβ. Απά πον ἴοοῖκ 

ς Τη6 ἴο {Π6 ᾿Πνὶηρ᾽ Μψαΐεῦβ, δηα ἴο ἴπε6 το οὗ ἴΠ6 ννεϑί, ΠΟ ἢ γθοθῖνεβ Ἔν ΟΓΥ βείηρ οὗ {π6 δὰπ, Απά 1 
ΟΔΠΊΘ ἴο ἃ ΓΙΝΕΓ Οἱ ἢτα ἴῃ ΠΙΟΉ {Π6 ἢγα ἤοννβ {Π|κ6 νσαΐοῦ δῃἋ ἀἸβομαγροβ [561 πο {πῸ στθαΐ 568 ξονναγάϑ 

δῖε ψγεϑί. 188. {Ππ8 σγθαΐ γίνϑγβ δη4 οᾶτηα ἴο ἴπ6 σγοαῦ ἰσινοῦ δηα ἴο ἔπε ρσγθαῦ! ἀδγκπεθβ, δηα ψψεπΐ 
,ἴο {πΠ6 ρίαοβ ΠΕγα ἢ ἤθϑῃ ψγα]|κβ. 1 ϑανν [Π6 πιοιηΐαίηβ οἱ {πΠ6 ἀγκηεβ5 οἵ ψίπίογ ἀπά {πὸ ρδος 
8 ΨΏΕΠΟΕ 411} {πὸ νναΐογϑ οἱ {πὸ ἀεερ ἤονγ. [1 5ὰν {πὸ πηοιῖῃβ οἵ 411 {πῸ τίνεγβθ οἵ {πὸ φαγί ἀπά {πὸ 

τηουῖςῃ οἵ {Π6 ἄξερ. 
18: [Ι[56νν {Π6 ἰγθαβαγιεβ οἱ 411 [Π6 ψψπα5 : [1 ϑὰνν πον [16 Πδ( [υγπΙ5ῃθα ΜΠ {Παπὶ {ΠῸ ΠΟΪ6 ογθαίίοη 

2 8Π4 {πΠ6 ἤτπιὶ Γουπάἀδίιοπβ οἱ {π6 βαγίῃ. Απα 1 αν {πεῸ οογπογ-ϑίοηθ οἱ {πῸ βαγίῃ : 1δ5αννγ {Π6 [οὐΓ 
3 ὙΊΠα5 ΜΨΠΙΟΠ ὈΘΑΓ [{Π6 δαγίῃ δη4] πε Πγπιαπηεηΐ οἵ π6 ἤβανεη. ΓΑπά 1 88. πον {π6 ψιη5 βἰγοίοῃ 
ουξ {πΠ6 νϑ]β οἵ πεανθη ἥ, ἀπα πᾶνε {Ποὶγ ϑίαξιοη θεΐνγθεπ ἤδξανεη δηα βαγίῃ : ΓΈΠ 6586 ἀγα {Π6 ρ11Π18τ5 

δοτγειί πε Ε Ὁ 85, 
3. Ἑ ΨΓΟΠΡῚΥ Ἰηβεσίβ ἡ δηα πον δἵ {πΠ6 ὈερΊπηϊηρ οὗ 3. 

411 (αΒ »Ὲ. 
ΟΙεπι. ΑἸοχ. ϑζγοϑι. εα. Ὠ1ηἀοτί. 111. 9 15 θαβεά οἡ {Π15 βἰαίθιηθηΐ. 

4. πο Ρββϑοβ. 86ε ν. 4 (ποίε). 

ΧΝΙΙ-ΧΙΧ. ὙΠ656 ομδρίουϑ ᾶτ6 ἔοσεῖρῃ ἴο {ΠῸ ταϑί οὔ [Π15 ββοίίοῃ. ΤΏΘΥ ἀγα {]] οὐ ατεεῖ εἰεπηεηΐβ, 6.5. Ρυτρ]σϑίμοῃ, 
Θίγχ, Αομογοη δηά (οογίι5 (Χν]]. 5, 6) ; (6 Οὐσεδδη ϑίτεαπι (Χν]]. 5, 7, ὃ ; Χν1Π]. 10) ; Ηδάε65 ἴῃ {Π6 Δ εϑὲ (χν!ῇ. 6). 
Αραΐη χνη]. 6-Ὁ 5 ἃ ἀπρ]ϊςαΐε ἀςοουηΐ οὗ χχῖν. 1-3; χν]]]. 12-16 οἵ χχὶ. 1-6 ; δπὰ χν]. 11 οὗ χχί. 7-ἰἸ0. 
Αρϑίῃ χὶχ. 1 σοπίσδαϊοϊβ χ. 11-.14:; χὶν. 5. Ηον οου]ά {Π6 ἱπιρτίϑοηεα Δ ηρῈ}5 (χν. 12--χν]) ἀ5511Π|6 ΠΊΔΏΥ ἰοτπη5. ἀπ 

56 ἄπο πιθη ἴο βδογϊῆςε ἴο ἴπΠ6 ἀειηοηβῦ 911} {Πεβ6 σῃπαρίθυβ 4ο Ὀεϊοηρ ἴο ἴῃε ἘΠΟΟἢ ἰγαάϊτοη. 

ΧΨΤ]. τ. απᾶ ὑσοιυρῇῃΐ σι ρΡ]1εα ἔτοτὴ (Β. 
1|κὸ Παπιίηρ ἧγε. (. Ρ5. εἰν. 4. 
ΘΡΡεαγϑᾶ 85 πιβῃ. (τ χὶίχ. 1, " αϑϑυτηϊηρ τηΔὴΥ ΑἸβΈγεηΐϊ [Οὐ Πη5᾽, ΔΠ4 2 (οΥ. χὶ. 14. 

2. οἵ ἄδγκηπθθβ (Β ζοφώδη, “ οὗ ννῆϊΠ νη ᾿ Εὶ Ξε γνοφώδη. (. [00 χχχν]]. 9. 
{π6 ροϊπί οἵ Εὶ ;»)»Οϑ. 

. Ῥίαςοαβ οὗ {πΠ6 1υπλϊπατίεβ : Ρευπαρ5 ἴΠ6 σΠαμΉθε 5 οἵ ἴπὸ δὰπ δηὰ πιοοῃ οἵ. Χ]]. 5. 
ἀῃπα {ΠπῸ ἰσγθαβασγὶθβ οὗ {πΠῸ βίαγβ βυρρ]εά ἔτοπι (8, 
οὗ {π6 πυπᾶσγ. (. χΧ]ῖ. 3, χὶῖν, ΠΧ, ᾿χ. 13-,|5 δῃηά ῃοίΐεϑ5. 
ἴῃ {πε υἱξεγπιοβὲ ἀερίμβ. Εἰ ἰ5 {π|5 βαϑι]ν επιεηἀβα. (8 Πᾶ5 εἰς τὰ ἀεροβαθῆη. 
ἤετγν Ῥονν, ν ἢ ὙΠ] {πὸ ΠΡ πΙηρΡ5 ἀγα 5ποῖ. Οἱ, Ρ5. νἱϊ. 12; Ηδ6. 111. 9; [“Ὧπ|. 11. 4, 11]. 12. 
ΔΙΓΟΥΨΒ, 1.6. ΠΗ πίηρ5. 5. χν]]. 14, ΙΧΧΝΊ]. 17, 1δ. 
ἀπ ἃ ἤἥεγυ βνοσγᾶ Ε. »"αβ. (ῇ Ρ5. νὶϊ. 12; Πεαῖΐ. χχχὶϊ. 41. 

4. ἴοοκ Ε, “Ὀτουρσῃτ᾽ (8. 
Ὁ ὙΠε Πἰνίπρ νναΐεγϑ (8, νναΐεγϑ οὐ Πα Ε.. (ἢ. Ρ5. χχχνὶ. 9 ; Ρτον. χ. 11, Χ]1].14, χιν, 27, Χν!. 22; Δ 650. Κεν. ΧΧΙΪ. Π7,- 

ἢτε οὗ {π6 ννεβέ. 866 χχῆϊ. (ποῖε5). ΤῊΪβ5 ἤτα 15 ποῖ (επεπηᾶ ἃ5 ΕΠΟΟΪ ἄο65 ποῖ ρἷαςα {παὶ ἴῃ {πε νν6βί. 

τεοθῖνεβ Ε, παρέχον (ω8. 
. Γἶνοσ οἵ ἤγε. Τῃε Ρυτγρῃ!ερεί πο. 
στεαΐῖ 5εβ. ᾿Ὡκεανός. 
τοννατγαάξ {πὸ ννεβέ Εἰ, "οἵ {π6 ννεβι’ (5. ΤΕ, 

6. 1Ξανν (5, “πᾷ 1 βανν Ε, αἰϑο ἴῃ νϑῖβεϑβ 7 δηα 8, ἄς. ὉὙῇῆδ οπιίϑϑίοη οὗ {π6 Ἵοορι]α 515 (6 Ατάπηδὶς ΙΔἸοῺ,. 

{με σσγϑϑαῖ γτίνεσβ. Ατε {Πεβε [με ϑίγχ, Ασμβετοη, αηὰ (οογίαϑ 
τῖνεσ δπᾶ ἴο {ΠῸ σγεαΐ βιρρ!1εα ἔγοτη (Β. 
πο ἤδβῇ (8, '8}1] ἤεϑπ᾿᾽ Ε. 

γ. ἔπε πιοιιπίείηβ οὗ {πὸ ἄδγκηθββ Ε. “πε νης οἵ [Ὡ6 ἀδυκηθϑϑ (8. Ι 

8. πε πιουίηβ, ὅς., 1. 6. Οσθαηιβ. ΟἿ, “πε βρτίηρβ οἵ ἴπε στεαΐ ἀβερ᾽ ἴῃ Βαθυ)οηϊδη ΘΟΘΠΊΟΡΌΩΗΥ : {ΠΕ Υ ατα αδἱ [ῃς8 

645 οὔ {πε βατίῃ, ἀπά {π6 πιοιηϊαϊηβ (εἴ. Ψ. 7) ἀγα Πθδὺ ΒΥ. 

ΧΥ ΤΙ]. 1. ἐγεαβυγίες οὗ 411 {πῸ6ὶ ννἱϊπάβ. ὅεε χχχῖν--χχχνὶ, χ]!. 4 (ποϊε), ΙΣ Ὶ 12 

ζουπάεδιίοηβ οὗ {πε εαγτίῃ. (Οἵ. Οὕὅ7.Ψ 2 84π|. χχίϊ. 16; 5. ΧΝΠΙ. 15. 

2. οογῃθγ:βϑίομθ. [0 χχχν!]]. 6. : ἢ , ᾿ 

πὸ βαγίῃ δπᾶ 68 Ε, δυϊ ἃ αἰ ορτάρῃ οὗ "3 Ν “Τουτ᾽ ἴῃ ἴῃς Αταπιαῖς 566 Π15 ΡΥ Δ ]6, τηϊβγοδά ΝΝυ Ν ὁ Θατίῃ᾿. 

3. Απᾶ 1 αν... πεανεῃ Ε, » (8 τἤτουρῇ Ππηλί. 
ΎΊΠεβε ἀγα... πεανεῃ Ὁ ΟΒ [Πτουρὴ τη, . 
ΡΙ]Π1ατβ οὗ με πεανεπ. (. 100. χχνὶ. 11 ἴοσ ἴπ6 ψψογάβ θὰΐ ποῖ {Π6 468. 
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4 οἵ {πε ποανβηἷ, 1 8.7 {Π6 ψ]η 5 οἵ Πθανϑη ν]οἢ ἔαγη δηά Ὀτίηρ ἐπ οἰγουτηΐογοηςα οὗ {Π6 ϑὰη ἀπά 
5 4}} [Π6 ϑἴαγβ ἴο {Π6ῚΓ ϑϑίζηρ. [1 5νν) {Π6 ψ|Ππα5 οἡ ἴΠ6 δαγίῃ οαγγγίηρ {Π6 οἱοιβ: 1 ϑαν ΓΕΠΕ ρδί ἢ 
6 οἵ {πΠ6 δῆρε]β. 1 8ανν7 ἵ {Π6 οπὰ οὔ {πὸ φαγίῃ {πὸ ἢγπιαπηθηΐ οὗ ἴῃ πβανθη δρονβ. ΔΑπά 1 ργοςβεάςά 
Δηἀ 58} ἃ Ρίδοθ ῃΟἢ Ὀυγη5 ἀαν τ Πα ηἰρῃΐ, ΠΘΓΘ ἔπ 6γΘ ἀγα βανθη πιουηΐαίηβ οὗ πηρηϊβοδηΐ βίοῃαϑ, 

7 ἴῆγϑο ἰονναγάβ [Π6 οαβί, δηά ἔῆγθο ονναγάβ [Π6 βδουΐῃ. Απά 85 ἔογ [πΠοβα [ονψαγάβ ἴῃς βαϑί, ζοπὸ) νγα8 
οἱ οοἸοιτγοα βἴοπμθ, δηα οπα οἵ ρθϑ7], απα οπε οἱ 6οἰπίῃ, απ ἔποβα ἐονναγάβ {π6 βου οἱ τγεά βἴοῃεδ. 

8 Βυΐ {Π6 πηι 416 οπα γοϑοῃο ἴο ποανϑη {κα {Ππ6 [ἤτοπε οἱ (οά, οὗ αἰαθαβίοσγ, ἀπά {π6 βιιπηπηὶ οὗ (ῃς 
9, ἴο [ἤγοηθ Ψ)ὰ5 οἵ βαρρῃϊγθεκ Απά 1 δὰ ἃ Παιηίηπρ ἤγθ. Απᾶ εγοπά {Π686 πιοιηΐαίηβ [5 ἃ γτερίοη {πὸ 

11 6η6 οἵ {Π6 στοαΐ ϑδγίῃ : {Πϑγρ {Π6 πθανϑηβ ννεσα φοπηρὶοῖθα. Απά 1ϑ8δνν7 ἃ ἄβερ αῦγϑ85, ψ ἢ οο] απΊη5 Ποῖ 
Πεανοηὶν ἤγο, ἀηα δπηοηρ Ποπη 1 5ανν σΟ] πηη5 ἢ οὗ ἢτα [4]], ΠΙΟἢ γογα Ὀογοπα πιθαβαγα Αἰ ἰονγαγαάϑ 

12 {πα Πεϊρῃί δηα ἰονγαγάβ {πΠ6 ἀδβρίῃ. Απᾶ θεγοπά παῦ αῦγϑϑ 1 88. ἃ ρίαοθ ΠΟ Πα πὸ βγπιαπηεηΐ 
οὗ {πΠ6 ἤθανϑῆ δθονβ, δηἀ πὸ ἤγγηϊν ἰοιιπα θα δαγίῃ θθηθαίῃ τ : ἔπογα νγὰ8 ΠῸ ψδίθγ Ὡροη 1, ἀπ πὸ 

13 ὈΙγά5, Ὀαΐ τῷ νγὰβ ἃ νναϑίβ δηα ΠοΥγιὉ]6 ρίασθ. ἴ58ὺν [πῦρ βενθῃ 5Γαγβ {Κ σγθαΐῖ θυγηϊηρ πιοιηΐβίη8, 
14 Δη4 ἴο π16, ΠΘη 1 ̓ παυγοά γοραγαάϊηρ {Π6π|, ΤΠ6 δηρεὶ 5αϊα : “ ΤΠ15 ρίβδοβ 15 {Π6 επά οἵ πεαᾶνεπ δπά 
᾿ς θαγίῃ : {Π|8 ἢ85 ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ ᾿ΓΙβοη [ΟΥ̓ {Π6 βἴδαγβ δηα {π6 ποβέ οἵ ἤβανβῆ. Απά {πε βἕδγβθ Ψ ΏΙΟἢ το]] 

ΟνΘΓ {Π6 ἢτγα δῦθ ἴπθὺ ΠΙΟἢ Πᾶνα ἰγαηβργοββθα [Π6 σοτηπηαπαπηθηΐ οἱ ἐπε Τογά ἴῃ {πε Ῥεριπηίηρ οἵ 
τό {ΠΕῚΓ τιβϑίηρ, θθοδι58 {πον αἸα ποῖ οοπΊα ἰοσγίῃ δὲ ὑπεὶγ ἀρροϊπίαα {π|65. Απηά Ηθδ 5 σγοίῃ ΜΠ {Π 611, 

δΔηα Ὀομηα [Π6πὴ {1|] [Π6 {Ππ|6 θη ἘΠΕῚΓ ρα] 5ΒΠοι 14 θ6 σοηϑαπηπηδίαθα (εν 6) Γἔογ θη ἐπουβαηα γϑαγϑ᾽.᾽ 
19, Απὰ ὕτ|6] 5αἰ4 ἴο τη : “ Ηδγε 5}4]] βίδῃη {ῃε δηῆρεὶβ ὙΠῸ Πᾶνα οοππροϊθα {ποπιβεῖνεβ ΜΠ Ἰνοπηβη, 

ΔΠ4 {ΠΕῚΓ 5ριΓΙ[5. ἈΘΒΌΓΠΙΠΡ ΠΊΘΩΥ ΟΠ ογεηΐ [ογΠΊ5 ἀγα ἀθῆ]ηρ τηδηκιηα δηά 5841} ἰεαά ἐμ επὶ δϑίγαυ 
ἰηΐο βδογιποῖηρ ἴο ἀβπΊοη8 [85 σοάϑ, (Πεγα 5}411 πον βίδηα,) {11 ΓΈΠα ἀδν οἵ [Πς6 σγθαΐ ᾿πἀρεπιεηΐ ἴῃ 

4. ννὶπᾶβ ννῃίοῃ ἴαγη.... [Π6 βπ. ΚΙ. ᾿ΙΧΧΙ]. 5, ΙΧΧἹ]]. 2. 
Ὀγίηρ... ἴο.... Βε[{ἰηρ΄. -Ξ δύνοντας (Αἴῖνα). διανεύοντας (σβ γν]Ο ἢ ΓΔ ηΠ Θπηε 45 ἴο δινεύοντας, “ ννὨΪΓΠ Πρ, 

5. σαγγυίηρ {πε οἹουᾶβ (ἡ, β' οῃ]ν) Ἔχρ] απ {πε ἀἸΒΠου] 1165 ἴῃ [00 χχχν]. 29, χχχνῖϊ. 16. αθρσηῖφῃέ τοδὰ “ἴῃ [Π6 οἱουά᾽". 
αἴ {πΠ6 6επᾶ οἵ [πε βαγίῃ {πῸ ἢγπιαπηθηΐ. ὍΤῊς ἢγπιαιηθης 5 6η45 ταδί οἡ {ΠεῈὶ βατίῃ᾽ 5 δβηάϑ, οἵ. χχχῆ]. 2, νυ ἢ 116 [5 

νΔΌΪ] 15 Βα ρροτίεα Ὀγ {Π6 νν]η 5, χν1]]. 2, 3. 
“6-0. ΕῸΓ ἴΠ6 βενϑῆ πηουπηΐβ] 5 566 [Π6 οἵἴπεῖ δοσοιηΐ ἴῃ χχὶν. 1-3. ΑἾβο οἵ. [0116 65 ν}1]. 22. 
6. ῬΡγοοθϑᾶθαᾶ - “ἴο {πε βοιῃ Ε. Τηϊ5 δἀάϊτίοη 15 ΟὈν] ου5᾽ Υ τόσ. Ὅηαε πιουηΐαϊηβ ἀγα ἴῃ {ῃ6 ΝΙΝ. Ιχχν]]. 3, 

Ιχχ. 3. Μοζϑονεῦΐ, 845 [γα δῖε ἰονναγάβ [ἢς΄ εαϑί δηα [τε ἰονναγὰβ {Π6 βουίῃ, [Π15. ψ. (6) ᾿τΡ]165 {μαΐ [6 σουηθυ ΟΠ6 
ταδὶ θ6 ἴῃ ἴῃς ΝΥΝ. 

δπᾶ βὰν 8 ρίαςε 6Β.»Ὲ νῃϊοῇ 56 6ΠῚ5 ἴο Πᾶνα γϑδά εἰς τὸν νότον ἴογ εἶδον τόπον. 
βανβϑῃ πηοιηΐαῖηβ. ὍΤΠῈ στάξῃ 165 ἴο [Πς δαϑβί οἵ 1ῃεπὶ χχχὶϊ. 1- δηά {πκῈ {Πϑῖὴ 15 ἴῃ {πΠ6 Ν᾿. Ιχχ. 3. (Οἵ. ἴοο 

χχῖν. 1--3 ([ῃ6 πιοιηΐδὶ 5), χχὶν. 5464. (ἢ (αγάξῃ οὐ αἱ ἰθβαβί {πε6 ἴτεε οὗ 116). ὅ66 Πυσγίμεσ ᾿ἰχχν]]. 3, ΙΧ. 22, 23, Ιχ. 8, 
ΧΧΧΙΙ. 1- ἴοΥ ἴῃς (δγάβθη᾽ 5 ροβί[ἰοη. ΕῸΥ ἴΠ6 ΠυΠΊ ΕΓ ἡ βανεη᾿ οἴ. 4 ΕΖτὰ νὶ. 42, 1 Επ. ᾿χχν]]. 5, 8. 866 {1]] ποῖξ ἰῃ ΠΥ 
Πδνν (ΟΙΊΠΊ. ΟἹ 1 ΕΠ. χνὴ]. 6. ΜΜΊΠ τΠς πποιϊηΐδιη5 οὗ, Πο56 ἴῃ 11]. 2, 111]. 7. Ἶ 

ἴπτθε 1 Ε,.» 68. 
7. δ εἰπίῃ (9) ἰάσεως ἘΣ, σογγαρί ἔογ (9) ἰάσπιδος, “7α5ρεγ΄᾽. Βυΐ (Β Πᾶ5 ταθεν. 80 ἰακίνθου οτ ἰανθίνου 15 ποτε ῬΤΟΌΔΌΪΥ 

ΟΥΙΡΊΠ4]. να σδῇ ΠθΙ[ΠΕῈΥΓ 6 50γ οὗ Ἰἀθητγηρ᾽ [Π6 βίομθϑ οὐ ἀϊβοονετίηρ ἴΠς σουτος οἵ {ΠῸ ἰάβαϑ ἰῇ οὐγ ἴεχί. Βαΐ οἵ. 
ἘΖ6 1. χχνης 15. 

8. |κ6 {πε ἴῇγοπε οἵ αοᾶ. [ἢ χχν. 3 1ἴ 25 {π6 ἴἤτοῃε οὗ σοά. (αοὐΐβ πιουηίαδϊη ἴ5 ἴῃ ἴῃ6 πούίῃ ἴῃ [58. χὶν. 13. (ἱ. 
ΕΖΕΚ. 1. 4; 100 χχχνὶ. 22ὥ. (, “ἴδε ΠοΙγ πιοιιηίαϊη οἵ οά᾽, ΕΖΕΚ. ΧΧνΙ]. 13, 14, 16. 

αἰαθαβίεσ. ῴουκα (θ-ε ΝΣ. 

ΒΕΡΡΒίγα. ἘΖΕΚ. 1. 26. 
9. ἃ Παπιὶηρ ἤγε. (ἢ χχίν. 1. 
Απᾶ Ῥεγοῃᾶ {πεβα (5. Ἐ αἰτοϑίβ, θαϊ ΠθΥα ἃ5 δἰννᾶυϑ ΠΥ ἄθ15, 45 ἐπὶ ἐκείνων ἴοΥ ἐπέκεινα (08). (Γ΄ νεΓ. 12. 

τὸ: ΟΥ ΧΨΠΙ: π, ἘΥΧΠ 2: 
11. 15 115 {πε ἢπα] ραςβ οὗ Ὁ η]5πλεηΐ ἔοι {πε (41|16 ἢ δῆραὶα ἢ 150, εἴ. χ. 6, 13, Χν1]. 11, Χχὶ. 7-Ἰ0, ΧΟ. 24. 

οὗ πεανϑηΐν ἢγε... . οοϊυπηηβ Ὁ (δ, ([(. 6εη. χίχ. 24; Ρ5. χὶ. 6; ἘζΖεϊκ. χχχν!]!. 22. 
Βεῖρῃξ.... ἄδθρίῃ Ε. ο» 08. 

12-|,6. ΤἼΗε ρΐαςε οὗ ριιηϑῃπιεηΐ ἴου {Π6 αἰβοθθαϊθηΐ βίαγϑ, δἰγσεδαν οοσυρίεά. (, χχὶ. τ-ό. 
13-16. ΤΗδ βίαιϑ δῖε τεραγαθα ἃ5 σοῃϑβοίοιιβ, ἀπ {πεγείοσε ριιπἰϑμεά. (ἢ, [πᾶς 13 ἀστέρες πλανῆται. 
13. πᾶ ἴο πι16. . . ἴπε6πὶ (ε, Ε σοτταρί. 
14. μΒοβὲ οὕ ββανεῆ. (Οἱ. 158. χχῖν. 21. 
15. {πε 1,οτά ΟΕ, “ ἀαοά᾽ Ε. 

Τἰβίηρ - ὅτι τόπος ἔξω τοῦ οὐρανοῦ κενός ἐστιν (---Δ 5]055 Οἢ τ΄. 12. 
16. {111 {πε {ἰπ16 --- ἴδῃ ἱποιιβαπα γ6δγ5, Χχὶ. 6. 

τεπ ἐπουβαηᾶ γεαγβ 68, ἐνιαυτῷ μυστηρίου Ἐ, σοτγαρί. 

ΧΙΧ. ΤΗΐβ σμαρίεσ ἀἰβαρτεθβ ΜΙ χν. 12-. χνὶ, 85 μασα {ΠῸ βρί γὶἴ5 οὔ {Π6 [4]16ῃ δῆσεὶβ ἀγα ἔγες ἴο βεάμος πηθῃ ἴο βδουϊῆςε 
ἴο ἀδπηοηβ. ἴῃ ἕαοϊ 1Π6 ἔδ!]θὴ δΔηρε]5 Πατα Ππανα ἴῃς ἔμπηοίϊοη οὗ ἰαπιριϊηρ πηεη νη ϊ ἢ 15 εἰβεννῆεσε ἀϑϑιρηθα ἴο ἢ 6 
ἀειηοηβ. ὙΠῈ ΜΟπΊεη ἴοο ὈΕΟΠΟΠΊΕ ἔθ πη]6 ἀθπιοηβ ἤογα. [{, ποννανοῦ, χὶχ Ὀθοηρϑ ἴο χαχνὶ, [Πθη χὶχ ἰ5 ἀείβοιινε. “ὙΠΕΙγ 
5ρ  γἰ5 ̓  5ϑῃου]ά Ὀα [Ὁ] οννεα Ὀγ “ οἵ {π6 βἰδηΐβ᾽, νυ] ἢ τοι] 6 ἀπ Αταπηαὶς Ἰάϊοπι ΠΠκα]γ το Ὀ6 πηϊδαηἀεγβίοοα Ὀγ ἃ στεεκ 
{ΓΔ 5] δἴου. 

1. Βϑεογ Ποίηρ ἴο ἄδπιοηβ δ5 βοᾶβ. (Οἵ. [)εαϊ. χχχιϊ. 17; Β5. ον]. 37; Βαδγζ. ἱν. 7. Τῆῖβ ραϑϑᾶρε δπά χοῖχ. 7 ἅγὰ ἴῃς 
5ουγοα οἱ Τετί. 726 7αοἷ. ἵν. 

ε5 βοᾶβ Ε Ὁ (8. 
{πε ἄδαν οὔ Ε » 65. 
{86 σγεαΐ ᾿υἄρ επιεηί. ὅεε χῖν. 2 (ποίε). 

200 

-- 

------  ------Ὁ ἡ ΖΞ. ΝΣ 
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2 ΨΠΙΟΠ ΠΟΥ 5141} θ6 Ἰυάρθα {1 {πὸ ν αγὸ πιδάο δὴ δηά οἱ. Απά {πῃ ψγοιηθη αἷβὸ οἵ {πε δηρεῖβ ΨΠῸ 
3 ψιοηΐ ΔΒίΓΑΥ 5Π4}1 ῬΕΟΟΠΊΘ 5: Γθη5.᾽ Απά Ϊ, ΕΠΟΟΗ, δίοης 5ανν [Π6 νἱβίοῃ, ἴῃ δπάβ οἱ 811 {πίηρϑ : αδπά 
ΠΟ ΠπΠΊΔΏ 51Π8]] 566 δ5 1 ἢᾶνε 866ῃ. 

ΧΧ. Ναριος ἀπα ἐπ ηοίϊοη οΓ {16 ϑϑυονν «Ἰγεπαπρεῖς. 

)1,2 Απαᾶ [Π6868 476 ἴΠ6 Π8Πη165 οἱ {π6 ΠοΙν δῆρεῖὶβ ὙΠῸ τναΐοῃ. ἰτιεὶ, οηα οἵ {Π86ὸ ΠΟΙνῪ δηρεῖβ, ΨἼΟ 15 
2 ΟΝΕΓ {ΠῸ ψοῦ]α δηα ονοῦ Ταγίαγιβ. αρῃ 66], οπα οἵ Ἐπ ΠΟΙ δηῆρεὶβ, ΠΟ 15 ονεσ {πὸ βρίτι5 οἵ ΠΊΘη. 

4.) 5 Ἀδραεϊ, οπα οὗ [Π8 ΠΟΙΥῪ δῆρθὶβ ΨῆΟ 8 κε5 νθηρθαῆοθ οἡΤ {π6 ᾿νου]α οὗ ἐπε Ἰυπηϊπαγῖθβ. ΜΙομβοὶ, ὁπ 
6 οἱ {π6 ΠοΙΥῪ δηρεῖΐβ, ἴο ψιῖ, μ6 ὑπαΐ 15 56ῖ ονϑσ {Π6 θεβδί ραγί οἱ πιδηκιηά Γδηά ἢ ονεῦ ΟΠ 805. Θαγδαδ6] 

᾿70Π6 οὗ {Π6 ΠΟΙΥ δηρεῖβ, ΠΟ 15 βεῦ ονεῦ {Π6 5ριγιΐῖβ, ΠΟ 51ὴ 1Π 1π6 ϑριγιί. (δθσγιεὶ, οπα οὗ {πε ΠΟΙ͂ 
8 ΔΗΡΈΪΒ5, ἼΟ 15 ΟΥ ΕΓ Ῥδγδαϊβε δηα ἴπ6 βεγροηΐβ δηα 1ῃ6 Ομογαθιπι. ᾿κ 6πηε], ὁπ οὗ {Π6 ΠΟΙ δηρεὶβ 
ὙΠοπΊ (οα 56 ονεγ ἴποβϑα ΨἼΟ ΤΊ56. ᾿ 

ΧΧΙ--ΧΧΧΝΙ. 71 ϑεοοπα  οιγηον οὐ Ἐποοῆ,. 

ΧΧΙ. Ῥγοϊζηϊπαγν απὰ βηπαὶ Γίΐασο ὁ} Γυιγιῖδἠγηοηὲ οἵ ἐι6 [αἰίοη, “ηρεῖς (5ἰαγ5). 

Ι “2 ΑΠπα 1 ρτγτοσβεαεα ἴο ψΠεγΓα Ππ]ηρ5 νοῦ οπδοίιο. Απά 1 8δνν {Ποῦ βοπηθίίηρ ΠΟΥΓΙΌ]6: 158 ΠΟΙ ΈΠογ 
28. Πεανϑῆ ἃῦονα ΠΟΥΓ ἃ ἤγπΪΥ Τουηάθα οαγίῃ, θυΐ ἃ ρίαοθ ομϑοίίο ἀπ Πογγθ]θ. Απά {πεῦρ 1 58} 
4ϑδνεῆ βίδγβ οἱ πὸ πβανβὴ Ὀοιηά τοροίπογ 1η 10, {κ σγθαΐ τηουπίαιπβ ἀπα Ὀυγηΐηρ 1 ἢτα. ὙΠθη 
ς [5414 : “.ΕῸΓ ψΠηδῦ βίη δα {πεν οι, δηα οἡ ψῃδί δοοουηΐ Πᾶνα πον ὈΘθη οαϑβί ἴῃ ΠΙΓΠΕγ ἢ ἡ ὙΠΕη 
5814 0116], οπε οἵ {πῸ ΠΟΙ δῆρεὶβ, ΠΟ νγαβ νυ ἢ ΠΊ6, 8η4 νγὰ5 οῃ! εἴ ονεγ {Πεπ|, δη ἃ 5816 : “ ΕΠοςἢ, Δ} 

6 ἀοϑῖ ἴποιι 851, δηα ΨΥ αγὲ που Θαρογ ἴοῦ {Π6 γατῃ ἢ ΤΠ656 ἀγα οἵ {Π6 παπηθεΓ οἱ {Π8 βίδγϑ ' οἵ πβανεη , 
ΜΝ ἰοἢ πανα ἰγϑηβργθβϑαα {ΠῸ σοπηπηδπαπιηοηΐ οἱ {Π6 1 οΓγά, δηα ἀγα θοσηα Ποία {1] ἔθη πουβαπα γθ88Γ5, 

, {Ππ {ἰπ|6 δπίβι]εα Ὀν {ΠΕῚὉ 51π5, αῦα οοῃϑαπητηδίθα., ΑΠΔ ἔτοπι ἔπεποςβ 1 ψοηΐ ἴο ἀποίμεγ ρΊδοθ, ΏΙΟἢ 
Δ γα 511}} το ΠΟΥΓΙΡ]6 ἐπδη [Π6 [οΥγηογ, ἀπ 1 58 ἃ ΠουγΙΌ]6 {πιηρ : ἃ σγεαΐῦ ἤγθ ἔπεσα ῃ]οἢ Ὀυγηΐ 

δΔη4 Ὀ]αΖεά, δπα {πε ρίβος νγα8 οἱεἴξ 85 [8Γ 85 {π6 αῦγϑβ, θεῖηρ [1}} οἱ σσθαῖ ἀθβϑοθπάϊηρ οοἰ πηπη5 οὗ 
8 ἤτγε : ποιῖμογ 105 οχίθβηϊ οὔ πιαρῃιπ46 σου]Ἱα 1 566, ΠΟΙ οου]Ἱα 1 οοπ]θοζαγθ. Ἴδη 1 58] : “ΟΝ 

Ν 2. {π6ὸ ψόοπιεῃ.... οὗ πε δῆρεὶ5 (8, “11. {ΠΕΣ ννοπΊβῃ,. .. οὗ [ῃ6 δηρεὶβ᾽. δη Αταπῆαὶς ἰάϊοπλ. Εἰ 15 σουταρί. 
111 θεσοπιε βίσγεηβ. 50 8. Ε 5 σοιταρί ὡς εἰρηναῖαι. ΕῸΓ 51Γ6}8 οἵ, ΑΡρος. Βᾶτ. Χ. ὃ. σειρήν ἴῃ ἴῃς ΓΙΧΧ γεηάεσβ 

ΓΝ)» 6.5. Μι|ς. 1. ὃ. 

3. Ἐμε επάβ οὗ 411 [ῃΐηββ. Ουοιεα Ὀγ ΟΙεμη. ΑἸοχ. δ είορ. Ῥγοῤά. (Ὀ᾿π4. 1]. 456) 5 ὕλας πάσας ἀηά Οτίραη, 226 Ῥγίφιε. 
ἵν. 35, 85 " απίνεῦϑαβ τηδίεγαβ᾽. 

ΧΧ. Τῆογα δτα βενεὴ το ῃδηρεὶβ ἰῃ [15 ΟΠδρίεσ, θυΐ ΟΩ]Ὺ ἴουγ ἀγα πηθητοηεα ἴῃ ἰ- χῖχ, οἵ. χχὶσχχχνῖ. 566 ΙΧΧΧΙ. 5. 
ΟἸΠΕῚ ἀϊβοσερϑηοῖεβ, ποννενϑυ, τα τεἀμπςοβα Ὀγ {Π6 εν!άεηςε οἵ (Β. 

1. 68)» δἵὲ ἀείεοϊϊνε, (82 οἰηἶῖ5 δηὰ (5' τεδᾶβ Οὔἱ]Κ “δῆρεὶβ οἵ ἴπ6 ροινεῦβ᾿᾽. Βοίῃ, ποίνενϑῖ, ἴῃ τ. ὃ επά ὀνόματα 

ζ΄ ἀρχαγγέλων. 
ψ ῆο νναΐοῃ. ὅ6εε ]. 5, ΧΙϊ. 2. 

2. ὕτίε᾽᾽ 5 ργονίποε μεῖδ Ἔχρί δίῃ, 6. Ρ. χῖχ, χχὶ. 5, 9, ΧΧν]]. 2, ΧΧΧΠΠ, 3, 4. (Οἱ, 4 ΕΖτὰ ἵν. 1, τα ΠΕ 15 Ὄνεύβεεσ οὗ 

τῆς ψνου]ά. 
Ταζγίαγιβ (3.»2, Ἑ -- τρόμου, σοΥταρί. 

3. Εδρῆδεὶ. ὅεεχ. 4,7. Ηἰβ ργονίποα Πεύδ 5115 Δα γα Ὁ] ἴῃ χχὶ!. 3, 6. [ἢ χχχίϊ. 6, πονενεῦ, ῃ]5 Ῥγονίῃςε 566 Π15 

1Πδΐ Δϑϑιρημεα ἴο (ΔΌΓΙΕΙ ἴῃ Χχ. 7. - 
4. δριθὶ. ὙΠΕεΓγα Ξε Πὶ5 ἴο 6 πὸ οοηποχίοη Ὀαδΐννεθη ΠαΠ16 δηα ἔπποιίοη. (. χχίϊ]. 4. 

ἸΤίακαβ νβῆρεαποα οἡ. 866 χχῇϊ]. 4 (ποίθ). 
ννογ]α οὗ 65!»32, “νου δηά᾿ Ε. Ι 

ς. ΝΙςΠδΕῚ ἰ5 [5γ86]}᾽5 σιιατάϊαη ΔηΡΈ], ἃ5 ἴῃ Π δῃ. χ. 13, 21, χἰϊ. 1) Δηα εἸβενπετα. ΘΙ χχῖν-: Ὁ: 

(απ) ονεσγ οβδβοβ (δ!'»". ἐπὶ τῷ λαῷ Ε.. 
6. ϑαγτααᾷέιὶ Ἐ, " ϑγι61 651», 

ΒΡ γι 5. Ὁ" οἵ τηδηκιπα᾿ Ἐ.. 
7. ΘΔ εὶ, ποῖ Ἐδρἤδεὶ, 5Βμοι]α με 1Π6 βρβᾶκου ἴῃ χχχὶϊ, δοσογάϊηρ ἴο {Π15 νϑῦβ6. 

8. Βεπιΐεὶ. ΤῊΪ5 οἴδιβε (οὶ ἴῃ (182) ΘοΠΊρ] ἴα ἴΠ6 σότδλι, νν ΪΟ᾿ Πυπαεγ 8} 4150 πιθητοηϑ5. ΕῸΤ ἈΘΤΏΙΕΙ οἴ. 4 ΕΖτὰ ἵν. 36. 

ΧΧΙ. τ-6. ΟΥ̓ χν ϊ!. 12-[6. ΤῊΕ ρίδςς ψβεσε {πε ἀἰβορεάϊεπί βίδυβ ἀγα ρα ηἸβῃβά. 

1. Οτίρεη οἰΐεϑ ἰῃ 222. Ὠγίφιε. ἵν. 35 “διλ θα ]ανὶ ἀ5απ6 δὰ ἱπηρεγίεοίατη. 

ομδοῖϊο. 80 (8:»", ἀπά Εὶ 15 βαϑῖὶν 50 οηξηάεα. 
4. ἰορεΐμεγ Ε. “δπά οδβὶ ἀονη᾽ (5:»", 
ς. οπϊοῖ ονεγ {πὸπὶ (1 8:»2, “οΠϊεΐ ονεσ πιθ᾽ Ε. 
Μν ατί που βαρεῖ ἴογ πὸ γαῖ Ο5:»", ὙΠῸῈ Αγδηλαὶς οὐἸρῖπδ] -- Πδη. νἱΐ. τ6 (ςΐ. 19), ἀπά ἴῃς αἀτεεκ ἴεχὶ 

τι564 Ὀγ Ε,, Πδἀ ἀκρίβειαν, ποῖ ἀλήθειαν. 
6. οἵ πεανεὴ δ᾽... »ῈΕ. , 

{πε Πογὰ (5:2 Βαὶ ἴαίε Μ55. τεαᾶ “Μοβὶ Ηἰρῃ Οοά᾽, ἃ {{π6 ποῖ ἐοαπά ἴῃ Ἐποςῇ, ἱπουρ ἡ Μοβὲ ΗΊΡἢΗ᾿᾿ οσσυτβ5 

ἸΏ 811 [Π6 ββοιίοῃβ. Εὶ παβ " αοά". 866 χοῖϊχ. 3 (ποίε). 

ἴδῃ ἐπουβαπᾶ γε 686", “τε 1πουβαπα ἀρεβ᾽ Ε; 1. 6. “ΔΙ π ἔογ “ᾶπη. 

[86 {ἰπι6 (51»2, “ἼΠῈ πυτῆθου οὗ {πε ἀαγβ᾽ Ε. ἣ- ν 

γειο. Αποίΐπεσ ρίαοαε. ΑΡρρδγθηῦν {πε πα] ρτίβοῃ οἵ {πε δῆ 6}5 Πεῖξ 15 ἴῃ6 δΌγ55 οἵ χν]]]. 11, 12, ΜΝ ὨΙΟἢ νὰ 5 θεῖον 

1πῈ νναϑίε ρίαςθ, ψγῇεγε ἴΠῈ6 βενθῃ βίδιϑβ δὲ Ὀουμηα αἰγεδάν. ΕῸΓ 115 ἤπαὶ ργίβοῃ, οἴ. χ. 6, χνὶϊ. αι, ᾿ἶν. 6, χο. 24-5. 

7: ςοπ]δοΐαγο. Εππὰὼ (61,2 ΑἹΙ Ε Μ9595. Ρτεῆχ ἃ 51055 “ ἴο ἰΙοοκ ὑροῃ΄᾽. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΓΗ 2]. δ--95. ἡ 

9 ἔθαγίι! 5 ἐπ ρίαοθ δῃηα ΠΟΥ ἴογγθ]6 το Ιοοκ ὕροη ᾿ ὙΠθη ὕὙ|6] ἀπδϑυγογθα πιο, οπα οὗ ἔπ Ποῖν 
ΔΏΘΘ 5 ὙΠῸ ννὰ5 ΙΓ πιο, ἀηα 5814 υηἴο τη : “ Εποο, ΨΥ Παβ Ποὺ 5 οἢ ἔθαγ ἀπ δῆτγιρῃε δ᾽ Απά ἢ 

0 1 δηβννεγοά ; “ Ββοδιβδ οὗ {Π15 ἔθαγία! ρ]ασθ, απα θοοδυβο οἱ {Π6 βρθοΐδοϊα οὗ {π6 ραΐπ.᾿ Απά ἢο βαϊά 
Πμηΐο πιοῦ; “ ΤῊΙΒ ΡΙδοθ 15 [Π6 ρτίβοη οὗ {πΠ6 δηρεΐβ, δη4 ποῦο ἔπον ΜΠ] θα ἱπιρτίβοπϑά ἔογ ὄνογ. 

ΧΧΙ]. ϑλοοὶ οὐ ἰπο {]παρογιοογίά. 

22 τ Απὰ {Πποπορ ἴ πνεηΐ ἴο ἃποίμεγ ρΙαθθ, πα ἢ β5ῃονοά πιὸ ἴπ {πὸ νγοβὲ Γαποίμογ] στγοαΐ ἀπά Πίρῃ 
πιουπίαϊη [4Π4] οἱ Παγά τοοκ. 

Ε αρ 
2 Απά!τδοτγε νν 88 ἴῃ 1 Τίουτγ ΠοΙονν ρίαοοβ, ἄθὸρ [ Απά {πογο ψογο Τουγή ΠΟΙΪονν ρΙαοαβ ἴῃ 10, ἄθαρ 2 
ἀηα ψιάθ πα νεῦν βπιοοίῃ. ΤΉ ον  5πιοοίῃ αύθ  δη4 νοῦν β5πιοοίῃ : {ΕΠ γοοῦ οἵ {πὸπὶ ψεγα ἀαγκ 
1π6 ΠΟΙΙονν ρίαςββ ἀπά ἄβερ δηά ἄδγκ ἴο ἰοοκ αἵ. [ δηά οπε Ὀτίρῃϊ ἀπά ἔπογο νναϑ α ἰουπίαϊη οὗ νγαῖεσ 

ἴῃ 115 πηιάϑί. Απα 1 8814 : “ΤΗ ον 5πιοοίῃ ἀγὸ 
[Π656 ΠΟΙ]ονν ρίαςθβ, αηα ἄθθρ δηά ἄδγκ ἴο νίενν. ὦ 

3 Τπρη Καρῆβοὶ δηϑνεγοα, οπο οἵ {Π6 ΠΟΙΝ δῆροὶβ ΠΟ ψὰ8 ΙΓ πη6, δηα βαϊα ππίο πιὸ : “ΤΠ 656 
ΠΟΙΙονν ρίας παν θη ογθαϊθα [ου {Π|5 ΝΟΥΥ ΡΌΓΡΟΒΘ, {παῦ {ΠῸ 5ριγιῖ5 οὗ {Π6 5οι}5 οἵ {πε ἀβαά 5ῃουϊά 

4 ἀβϑϑιη]α ὑπεγείη, γϑα {παῖ 411 {Π6 δοι]β οἱ {π6 ομι]άγθη οἵ πιθη 5Ποι]4 ἀβϑοπι θα ἤογθ. Απά {πεβα 
Ρίαςεβ πανθ Ῥβθη πηδάβ ἴο τξοεῖνα {Π6πῚ {1} [ἢς ἂν οἵ {Π6γΓ ᾿πάροπιαπο δηα {1} ἘΠ οῖγ ἀρροϊπίοά 
Ρογιοά [{1] {πὸ ρεγίοα δρροϊπίβα), {11 {πὸ σγθαῖ }πἀραπηθηΐ (ΠΟ Π165) ἀΡοη {Π6π|.᾿ 

Ε α 
Ζς 1588ν πε ΒρΡΙΓΙ5. οἱ {π6 ομΠ]άγθη οἱ πιθη ΠΟ 1 βὰν {{Π6 5ριγιῦ οἵ ἃ ἀθβϑά τι τηδκίπηρ βαυϊῦ, 5 

ψγογα ἀοαα, ἀπά {πεῖγ νοῖοθ νεηΐ οσίῃ ἴο πθανϑη | δπα ἢΠῖ5 νοῖίοβ. ψψεηΐ ἰοσγίῃ ἴο πθανβῆ δηα πιδάθ 
6 δῃὰ πιδάθ 510. ἼΠθη 1 αϑκβα Καρῃδ6] [Π6 δηρεὶ | 8110. Αηά [1 δβκβᾶά Κδρῃβεὶ {πὸ δῆρϑὶ πο νγὰβ 6 
ΜΠῸ νγα5 ΜΙ τηθ, δηα 1 5814 υηΐο πὶ: ᾿ὙΤΠ15.} ΜΙ πι6, δηά 1 5814 υπίο Πίπι: ἍὍἊὙΠΪ5 βρί τις 
ΒΡΙΓΙ το ΠΟ58 15 10, ΠΟΒΘ νοῖοθ σοθίῃ [ογὰἢ ἀπα 1 ΨΒΙΟΠ τηβκοίῃ δα, ἡ ΠΟΒ6 15 10, ῆοβα νοΐςα 
τι Κοίῃ βυϊ ᾽ σοσίῃ [οσίῃ απ πηακοίῃ δὰ ο πεανεῃ δ᾽ 

7 Απά Πδ δηϑνεγεα π|6 βαυίηρ: ᾿ΤῊ15. 15 [Π8 5ρι:γιῦ γΠΊΟἢ νυ οπΐ [οσγίῃ ἔγοτη ΑΒ αὶ, μοπὶ Π15 Ὀγοί ποῦ 
(βίῃ ϑἰθν,, δηπα Π6 πηαῖκθ5 ΠῚ5 510 ἀρϑιηϑ ΠΙπῚ {1} ΠΙ5 5664 15 ἀοβίγου δα ἔγοπι {πο ἴαδοα οὗ {πῸ βαγίῃ, απά 
ἢ15 5664 15 Δηηἰ Ι]ατεα ἴγοπῃ ἀπηοηρβί {ΠῸ 5666 οἵ πιοη.᾿ 

8. [ΘΓΓΙΌΙ6, δεινός, “τοσγ 16 ᾿ (515, Ἐ -- ὀδυνηρύς. 
9. τίει Ε » α8:,32, 
ΔῈ 1 δηβννογοάᾶ (5!,.2, »ῈῸ νῇιοἢ ᾿ηϑοτίϑ "δηά Π6 δηϑινεγεα πι6᾽ δίζου ὁ νΊ ἢ τηε᾿. 
{π6 Ξρεοΐβοϊε οἵ {πε ραΐῃ Εἰ (ὀδύνης), “πε τοΥΥ10]6 (δεινῆς) Βρεοίδοϊα ᾿ (8, 

1ο. υαηΐο π|Ὲ ΒΕ» (5. 
ἔογ ενεσ (8 ρῖνεβ ἃ ἀουθ]εῖ. 

ΧΧΙ]. ΤΠη15 σΠδρίευ σοηΐδϊηβ ἃ νεῖῪ ἀεί! δοσουηΐ οὗ 5Π60] οὐ Ηδάβθβ. Τῆδ νυ! Υ Ρ]αςα5 ἰΐ ἰπ [Π6 ἴᾺΓ ννεϑί, 85 ἴῃ 68 
Βδρυ]οηΐδηβ, ατεεκβ, αηαὰ Εσυρίϊδηβ αἀἸ4, ἀπά ποῖ ἴῃ ἴΠ6 ἀηάδγννοι]ά, ἃ5 Π6 Ηεῦτεννβ. [ἢ 4}} οἵϑὺ ββοίίοῃβ οὗ Εποςοἢ 
τῃ6 Ηρ ταν νῖανν ρτανα1]5. ΤῊ15 15 [Π6 δδι]]δϑὶ βίδίθμηθηΐ οἵ ἴπΠ6 ΡΠ γιβαῖς οὐ ( Παϑβι ἀοςίσιης οἵ 560], θὲ Πούθ ἴ{ ἰ5 
Δἰγθδάν ἔ]Π στον. ὍὉΠε ἀεδραγίεα μᾶνα σοηϑοῖοι5 αχἰβίθηοθ, ἃ Πα ᾿ηΟΓΆ], ποΐ 506 14] αἸβ!! Πποῖοη 5. ἀΥα ΟὈβογνεα ἴῃ 5160]. 
5668 ΧΙ]. 10, ἴοΥ {Πς ΠΙβίουυ οὗ [15 ἀοοίσιηα. (. 1) 4η. ΧΙ]. ν᾿ 

1. [4η4] » 68. 
2. Του ἵ, [ἢγθα δύα β]ΟΟΙηΥ δηα ομς Ὀτρῃΐ, δοσογαϊηρ ἴο ΟἿΓ ἰεχί, ας στ. 8 δηα 9 5πονν {παὶ {πϑγὰ ἀγὸ ζάζεο ἴῃ ἃ]}, 

ποῖ ,ηγ (68). ἘΞ Βδ5 ἴπϑτα ἰηβεγίεα “στερασγαϊης ἴ Δη4 ᾿ ἴο ἀνοϊὰ {Π6 ᾿πσοηϑβἰβίεπου. 
ἸΣΟΌΓΊΤ .. Ὁ ὈΓΘΘῚ. Ἐδδα ἐΠῖδε.. ἵψο᾽. 
ΠΟΙΙοΟνν. καλοί Εἰ οΥ κοῖλοι. 80 ἴοο Ιῃ νεῦ. 3. 
πον 1. Κεδά ἡ ΨΥ το 511 {Π6 τερὶγ “ ἔου [Π15 νϑῦν ργροβε ἴῃ ψ. 3. ΠοΙίονν ρίαοθς 3. ὅο (. Εἰ Πᾶβ κυκλώματα. 
ἄξερ δῃπᾶ ἄδεσγκ. ὍΤΠ15 566 ΠῚ5 ἴο 510 ΟὨΪῪ ἴΠ6 Ρ]ας65 οἵ ρΡιιη]ϑῃιηθηί. (οηϊγαβί “οης Ὀτίρης δηὰ «. 9. 

3. δΡἤδΕΙ Πδ5 {Π6 βαπηα σγῦϊα ἴῃ ΤΟΡΙΙ. 
ογεαίεαᾶ Ε.. ἐκρίθησαν (αΒ σοΥΓΌρΡΓΪγΥ. 
{Π6 βρίγιβ οἵ {πεῸ βοι]β οὗ {π6Ὸὸ ἀβϑᾷᾶ, (αβ δὰ, 15 γεϑὲ οἵ Μ55. οούγιιρί. Οἱ ἰχ. το. 

4. Ὀδεη πιδᾶβ. 801 επιεπᾶ (8 Ε, νν ῃ] ἢ σΟΥΓΟΡΕΥ γϑαά “τηδαε᾿". 
ἴο τϑοδῖνε π6πὶΔ. (. ργοπιρίμπατία οὗ 4 ΕΖτγα ἵν. 35, ν]]. 95, 1 ΕΠ. (6. 4, 5 (ποίεε). 
[111 τπῸ ρεγὶοᾶ αρροϊπίβά.) Α αἰ ορτάαρῃ. 

5-. ἘΟΥΠΊοΥΪν Τπουρῆς τὸ ἀδθβϑοσῖθα {πε ἢτϑί αἰνίϑίοη οὗ 5160], ῃϊοἢ σοηΐαϊηβ {ΠῸ 505 οἵ π6 τἱρῃίθεουβ, ννῆο ἴῃ 
1πεῖγ Π|Ὸ νγετε ρεγϑεσαίεα, ἀπά βυβεγεα ἃ νϊοϊεπΐ πα πηάἀεβενεά ἄθαῖῃ, ὍΤΕ ἰάδα οὗ ἴπ6 τὶρῃΐθοιιβ οὐ οἵ {Π6 δῆρεὶβ 
οΥγἱηρ᾽ ἰοΥ νεησεδηςα οἡ ἴῃ6 ν]οΚαα οσουΓ5 ἴῃ 4}} {Π6 βεοίίοηβ οἵ Ἑποοῃ. (. ἰχ. 1--3, 10,11, χχὶϊ. 5--ὃ0, χὶν]ϊ. 1, 2, ἰχχχίχ. 
76, χον!]. 3, 5, ΧοΙχ. 3, 16, εἰν. 3. (Οἱ. αΑἰδο Ἀδν. νὶ. το; 4 ΕζΖία ἵν. 35. Βαῖΐ τδα!]]ν {Π65ε νϑῖϑεϑ ἀθβοσὶς ποῖ ἃ αἀἰϊνιϑίοῃ 
οὗ 51:60], Ὀυΐ {[Π6 5σὴιϊ οὗ ἃ 5οὰ] ἀδπηδηάϊησ νεηρεδηςθ. 

5. βρίγὶῖβ.. ἀεδᾶ. Ε. ἀνθρώπους νεκροὺς ἐντυγχάνοντος (ΚΒ ἀείεοϊίνα ἀηα σοτταρί. Νοῖβδ {ΠῸ6 ϑἰησοϊαῦ ἴῃ ψ. 6. 
6, 7. ΑΡ6]᾽5 500] οὐὔἱε5 ἴοσ  νβηρεαηςε, (βῃ. ἷν. 10. 
6. ΜὨϊοἢ πιακαῖῃ σαϊῦ» 

δηβννογεᾶ - “δηὰ βαϊὰ ἴο τηθ᾽ Εὶ, ἃ ἀουθ]εί οὗ ᾿ βαγιηρ᾽. 
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ΒΟΘῚΞ ΘΕ ΕΝΘΘΟΘΗ 25; .8---98. 5 

Ε 
8 Ἴπεη [ἴ δϑκοα γοραγαϊηρ 1, Δη4 τοραγάϊηρ 4}]} 
[Π6 ΠοΙΙονν ρίαςθβ : "ΝΥ 15 οὔποθ βεραγαϊβα ἴγοπη 
[Π6 οἵπεγῦ ῥ᾽ 

9 Απᾶ πε δηβϑνεγεα π|6 δηά 8814 υπίο πιο: 
ἼΠ656 ἴπγεθ πᾶνε θθθη πιδάθ {παῖ {πὸ βριγ5 
οἱ ἴῃ6 ἀξδβά πιρῃῦ ΡῈ βεραγαΐεα. Απᾶ ϑ00ῃ 
ἃ, αἸϊν!ϑίοη ἢδ5 Ὀθθθη πιᾶάδ {(ίογ) {Πὸ βριγιῖβ οἱ {π8 
τιρῃίθοιδ, ἴῃ ΒΙΟΠ ἘΠ6ΓΘ 15 {πὸ Ὀγίρῃϊ βρτίηρ οἱ 

το ψψαΐεσ. Απᾶϑαοῃ Π65 θ6θη πΊδ66 [οὐ 5: πποῦβ θη 
{πον Ὧ16 δηα δα θυγιβα τη {πὸ δαγίῃ δηα πᾶρε- 
τηθηΐ ἢα5 ποῖ Ῥεβθη δχϑουίθα οἡ {πεπὶ 1 {ΠΕῚΓ 

1 ΠΠεἰπηθ. Ηδγο ΤΠΕῸΙΓ 5ρΡ1:ΓΠ5. 5Π4}} θῈ βοΐ ἀραγί 
1ῃ {Π15 στεαΐ ρϑίῃ {1} [Π6 ρσγεαῖ ἂν οἱ ᾿παρεπηθηΐ 
8Π4 ΡΒ τηθηΐ δηα τογπιεηΐ οἱ ἴποβε ηο οὐγϑδο 
ἴογ νεῖ δηά γϑίγιθυίοη [οσ {ΠΕῚΓ βριγιῖβ. ὙΠογο 

12 δ 5Π4]] Ὀ1πα {Πε6πὶ [οΥΓ ὄνεσ. Απα 50 0ῃ ἃ αϊνιβίοη 
85 Ὀθδη πηϑ8α6 ἴοΓ {Π6 5ρι:γιῖβ οἵ ἴποϑα γῆ. πηαῖκο 
{ΠΕῚΓ ϑυ1ΐ, 0 πηαῖκα ἀἸ50] συγ 5 σοποοΥπΙηρ ΓΠΕῚΓ 
ἀεβίγαοίοπ, θη {παν ΜΈΓ ϑἰαῖη ἴῃ πε ἄδν8 

13 Οἱ {Π6 5ππεῖβ. θοῆς Πα θθδη πιϑάς ἴογ {6 
ΒρΡΙΓΙ5. οἱ πίθὴῇ ΨὴῸ ψοῖε ποί τὶρῃίθοιβ. Ρυΐ 
ΒΙΠΠΘΓΒ, ΠΟ 6 ΓῈ σοτηρί εἴα ἴῃ ἰγαηβργεβϑίοῃ, δη6 
οἱ {[πΠ6 ἰγϑηβργαβϑοῦβ ΠΟῪ 5Π4}} θῈ σΟΙΠΡΆΠΙΟΠΒ : 
Ὀαΐ {ΠΕ6ῚΓ 5Ρ:ΓΙ5. 5Π4}} ποΐ θὲ 5]αίη ἴῃ {Π6 ἀν οἱ 
Ἰυάρεπηθηΐ ΠΟΙΓῖ 518}} πεν 6 ταϊβοα γοιη {πθηςε.᾿ 

14 Ἴπεη [ Ὀ]εββεα {πὰ Τιογά οἵ ρίογν δῃὰ ϑ8]6: 
“ΒΙε655εα ΡῈ τῆν [ογά, {πὸ 1 ογὰ οἱ τρῃςβοιι5η 685, 
ΨΠΟ τα] 6 ἢ [οσ ὄν ζγ. 

Ὁ) 

ᾳβ 

ἼΠΘη 1 δβἰκοα γοραγάϊηρ 411} ἔπ ΠοΙονν ρίαςθϑ: 8 
“ΝῊ 15 ὁπ6 βεραγαΐβα ἔγοπι {πε οὐποῦ 

Απά Π6 δηϑνεγθα π|6 βαγίησ : “ἼΠοθα ἰῆγεα 
ἤανθ Ὀθβῃ πιϑδάβ ἐπδξς {πΠῸ6 βριγιῖίβ. οἵ {πὸ ἀθαά 
γηϊρῃῦ ΡῈ βεραγαϊβα, Απά {πὶβ αἰνίβίοη πα5 θθθη 
ΠΠΔ46 ἴοσγ {Π6 βριγιῖβ οἵ {πὸ τἱρῃίθουβ, ἰπ Μ ϊοἢ 
{Π6ΓΘ 15 {π6 Ὀτγιρῃῦ βϑρτγίπρ οἵ νγαΐοσ. Απά {πὶ5 
α5 Ὀθθῃ πιδάβ ἰοῦ ϑ:πηθῦβ ΏΘη {παν αἶἷδ αηά 
ΑΓΘ Ὀυτίοα τη {Π6 δαγίῃ δηα ᾿πάροπιαπί Πα5 ποῖ 
Ὀθθη δχθουΐϊθα ὑἀροὸπ {πεπὶ ἱπ {ποῖγ [16 {{π|6. 
γα {ΠΕ61Γ βριγιῖβ 5141] ΡῈ βεῖ ἀραγί ἴπ {Π15 στβαΐ 
Ρϑίῃ, {Π] τΠπ6 ρσγθαΐ ἀδὺ οἵ ᾿παρεπιθπί, βου Γρίπρϑ, 
8Π4 τογπιθηΐβ οἱ {πε δοοιιγβθαά [οσ δνοῦ, 50 {πδὲ 
([μογα πιὰ Ὀ6) τοίγιθυιξίοη. ἴογ {ΠΕ ῚΓ βρίγι5. 
ΤΠοτα Ηδ 5141] διηα ἐμπεπὶ ἔοσγ Ἔνεῦ. Απα {πΠ|5 
ἀἸνιβίοη Πα5 θθθη πιδάα ἴογΓ {πῸ β5ριγ5. οἵ [Πποβ868 
ὙΠῸ τηαῖζα {ΠῸ6ῚΓ δα], ΠΟ πιαῖκα ἀἸβοϊοβθαγοϑ σοη- 
σΟΓΏΙηρΡ ἘΠΕΙΓ ἀδβίγαοίιοη, ἤθη ἘΠΘΥ ΕΓ ἰδίῃ 
1ῃ {πΠ6 ἄδγϑ οἵ {πὸ βϑίππεῖβ. Απά {πὶ5 πα5 Ὀβθῃ 
τηϑ8 [ΟΥ̓ {Π6 5ρι:Γ15 οἱ πιθὸὴπ ΨΠῸ 5Π48]1] ποῖ 6 
τισπίθοιιβ Ὀαΐ βἰπηοῦβ, ΠΟ ἀγα ροαάϊεβθ, δηά οἵ 
[Π6 ἰανν]655 Πᾶν 514}} θ6 σοπηραηϊοηβ: θα {ἢ εἰγ 
ΒΡΙΓΙ[5 5Π4}} ποῦ 6 Ρι ΠΙ5Π64 τη {πε ἄδγν οἵ ᾿πάρο- 
τηθηΐ ΠΟΥ 5Π4}] {πεν Ὀδ γαϊβεα ἔγοπι ἘΠμ6 πο. 

ΤΏθη 1 Ρ]65θθα {π6 Τοσγα Οὗ ροῦν πα βαϊὰ: 
“ΒΙο5564 αὔτ Ἴπου, [οτγὰ οἱ τρῃζθοιβηθββ, 0 
Τα ] οἴ ον {Πς6 ψοτ]α. 

ΧΧΊΙΠΠΠ. 716 γε ἐμαὲ ἀφθαίς τοτέϊ, ἐἰι6 Γμγηϊπαγῖθ5 οἔ ΗΠ φαυθηι. 

Βτοτη ἔπθποθ 1 επί ἴο δηοΐμογ ρίαςα ἴο {πα νγαϑῦ οἵ {πΠ6 δηαϑ5 οἵ {πε βαγίῃ. Απά 1 5ὰν ἃ Ὀυγηΐηρ, 
3 ἢγα ΨΒΙΟἢ γὰη ψιτπουΐ τοϑίϊηρ, πα ραι5664 ποΐ ἔγοπι 15 σουγβα ἄδῪ οΥ ηἰρῃξ θας (ταη) τερα!αγῖν. Απά 

8. Τα ἴγεα ἀν᾽ βίοη5 οὗ 5η60] ἀ΄ξ πον βίνεῃ. 
ΠοΟΙΙονν ΡΪας65. 

ἄο ποῖ σοπίϊημε ὄνε δἵζεσ ἀθδίῃ, ἀβϑριίε 5-7. 

κριμάτων Ἐ,, κυκλωμάτων (αΒ, θοΐΠ σοΙτγαρί ἴοΥ κοιλωμάτων. 
9. Πα ἢτγϑὲ αἰνιβίοη 15 ἴοσ [Π6 50115 οὗ {πΠ6Ὸ τὶ μΐθοιιβ, νυν Πα ΠΟΥ πγαγίγταα οὐ ποί. οὐ ἴς 

“ἼΠΕ ὈΓΙΡἢϊ 5ΡΥΙΩΡ ̓  566Π15 ἴ0 Τείευ ἴο δῃ δχίϑίϊηρ γα !οη. 
ΤΠὰ5 Ροοα δηά 11] [οτίπηθ ἴῃ Πα 

ΕΓ {Π6 
Ρἤγαβα “ νναΐευ οὗ [π|π ἴῃ Βαρυ]οηΐϊδη 1Ἰτογαΐασγα 5εῈ Α..4.7.5 523 5ε6ᾳ. 
ΒΡ ΙΓ [5 21. 
Ὀτγὶρῃι. 

10. 
ἐϑοδραΘά ρυη]ϑῃπηθηΐ 1η 16. 

{π|5. (αβ σοΙΙΌρν τεδα5 ἡ {Ππ5᾿. 
11. στεαῖ ραΐῃ. (. οἱ]. 7, ὃ ; 11 χν!. 23-5. 

δτεαῖ ἄδν οὗ Ἰιᾶρεμηεηΐς. ὅ6ε χὶν. 2 (ποίεε). 

Ἐ Βδ5 " ὈτρῃςπΠ655᾽. 
Καϑί οἵ Μ9595. σγεδὰ " βοι]5᾽, Ὀυΐ “παΐβ᾽ οἰΐεῃ Ξξ ' βρι γιΐϑ ᾿". ΘΠ σὺν 12, ἸΧΙΣχ: 12; ΧΙ 7: 

ΤΠΘ βεςοηῃά αἰνίβιοη 5 ἴοσυ ἴποϑα ϑἰππαθῖθ ΠΟ ᾿νε ΡΓΟΒΡΕΓΟΙΒΙΥ ἀπά αἰίαϊπεά τὸ Ποποιγαῦ!α Ῥυτίαὶ, Πανίηρ 

1Π6 δοουγβϑᾶ -- τῶν κατηραμένων, νν ΗΟ ΕἾ ΨΤΟΠΡῚΥ ἴα κα5 δοιϊνεὶγ. 
Ξὸ {Πεΐ, ἄς., επτεπάβα Ὀγ Κδαάδγτηδοπου. 
ἴοσ θνεσ, ἴῃ ασεεκ, “1111 [Π6 ἀρϑ᾿, 1. 6. 111 της ἤπηδ] πάρ ετηθηΐ. 

12. ΤΠε {πϊγὰ αἰνίβίοη 15 ἴου {πῸ βἰῃποῖβ πο 5ιβετγεα ἴῃ {πεῖν Π6 δηα ἐῃογαίογα ἰῃσαῦ 1655 ΡΘ ΠΑΙ͂ ἴῃ 5Π60]. 
50 Γοτὶηρ πητὶσΐθοιι5 οῪ ἴο (οά ἔοτ νεηρϑδηςσα. 

13. [ΠΕΙΓ βρίγιῖβ 56.811 ποΐ ὈῈ βίῃ. 
“ἼΠ6 5αγίηρ οὗ {πε βριγιτ᾽, θαΐ ανεη {Π15 αἸα ποῖ ᾿ΠΊΡῚῪ ΔηηΙ Π]] δ ]Οη. 

ὙὝΠΕΙΘ δῖα ἄδρτεαβ οὗ βυῆεσιηρ ἴῃ 5160]. 

ΤῆΘ 

ὙΤΠῸ ννοῦϑί ρεηδ]ῖν ϑεαπη5 ἴο Ὀ6 
566 ον]ϊϊ. 3 (ποΐ6), 4150 χοῖχ. 11. 

{Ππεὶγ βρίγιὶ 5 -Ὁ ὑθεσδυβε [ἢο56 ψνῃο 50 ευ δ] ο ΙΟ ἢ ΠΕΥῈ ἀγα ρα ΠΙ5Π6α 655 (Β, ἃ 5055. 
5141] ποΐ Ρε ρυπίβμπεᾶ (θ. “5}4]}} ποΐῖ θὲ ϑἰαῖῃ ᾿ Ε. 
ΠΟΙ 5881] {πεν ᾿ὲ γαϊβεᾶ. ὍΤΠε ϑἰ πη β ἴῃ {ΠῈ βεοοπα αἰνίϑίοη 11} τῖβα, θα ξ ΟἿ] [ῸΓ ἃ βθνευθσ οοπαεπηηδίϊοη. [5 

[π6 Θϑυτσσθοῖοη ΠΕΙΘ σεηθγα], ΟΓΥ ΟἿΪΥ (ΟΥ̓ [5186] ἢ 
ΑΡοοτΥρΒᾶ. 

ΙΓ ρεῃεγαὶ, [ῃ15 ἀεοϊασαίίοη 15. ὑπίαια ἴῃ ργα- (τι ϑιίαη [εν 158 

14. Αἴζεσ δᾶ ἢ ἔγεϑῃ τενεϊαίϊΐοηυ ΕΠΟΟἢ ραηθα! ν Ὀιγϑίβ Τουί ἢ ἰπίο ἃ ἀοχοίορυ. (. χχν. 7, χχν]!. 5) ΧΧΧν]. 4, Χχχίχ, 
9-13, ΧΙνΠ]. 10, ΙΧΧΧΙ. 3, ΙΧΧΧΊΪ. 11, Ιχχχῖν, χα. 40. 

Τογά οἵ βίογυ. ὅ6ε6 χχν. 3 (ποίῖε). 
Ιοτά οὗ γἱρῃίεουβηθϑβ. (ῇ χς. 40, ον]. 3. 

ΧΧΙΠ]. 1, 2. ΕΠΟΘῊ ἰ5 511 ἴῃ {π6 ψεϑί, θαϊ ρτοςθεβ 0 δποίμευ αυδγία ἴῃ ἴΐ, ματα ΤΠῈγα 15 ἃ γθϑί]ε55 τῖνοῦ οὗ ἤτθ. 
ΧΥ]]. 4 566 Π15 ἴο 464] ψν ἢ 1Π6 58π16 5] 6οί. 

Ι. ννεβί οὗ {πε οεπᾶςξ 85. Ε -- " νεϑβί, ἴο {π6 επαβ᾽. 
2. Ὀυγηΐηρ Ε. » 68. 

Ρυΐ γα γεριαγιν Ε. ἀ(ἀΒ -- ἅμα (οοττιρί ἔοτ ἀλλὰ) διαμένον. 
203 
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ΒΟΟΚ. ΟΕ ΕἘΝΟΚΓΗ 23. ω--28. 4 

41 δϑκεά βαγίηρ : ᾿ Δ Πδΐ 15 1Π15 Ψ ΈΙΟΝ τοβϑίβ ποῖ ἢ ᾿ Τἤδη Καραεὶ, οπα οὗ {πε ΠΟΙ͂ δηρεῖὶβ πο νγὰ5 ΜΙΓΗ 
ΓΘ, Δηβιν εγθα πΊ6 ἤδη βαϊα πηΐο τηθῦ :  ΤῊΪΒ οουγβα [οἵ γε ΓΝ ΙΟἢ ποι Παϑὲ βθθη 5 {πὸ ὅσα ἰπ {πα 
ννεϑὲ ΠΙΟἢ Τρογβεουζεϑῇ 411 [Π6 ἸυΠλΙΠΑΓΙ65 οἱ πθραν θη. 

ΧΧΙνΝ--ΧΧΝν, Τῆι δουόη Μ]οιγιίαϊη5 τη. ἡΠι6 Νογί- 765 ἀρὰ ἐμι6 ΤΥΦ6 οΓ 1.106. 

94. πΑπά ἔτοπι ἵποποο 1 ψνοηξ ἴο δποίποῦ Ρἴαςα οἱ {πῃ βαγίῃ ἢ, δηὰ Πα βϑῃοννά πὴηδ ἃ τηουηΐαΐῃ γαηθα οὗ 
2 ἢγβ ΨΏΙΟΠ Ὀυγηΐ Γάαν δηα 7 ηἰρῃς. Απά 1 επί θεγοηά ἰξ πα βαὺν βενβη τηρηϊβοοηΐ πχοιηΐαίηβ 81} 
αἸΠογίηρ δ. ἔγοπι 6 οἴπογ, δηα {ΠῸ βίοποβ (πο γθοῦ) νοῦ τηαρηϊβοθηΐ ἀπα Ὀθδυςα!, πιαρηϊβοεπε 
85. 8 ΨΏΟΪΕ, οἱ β]ογίοιιβ ρρϑάγαηοα δης [δ]γ εχίεγιοῦ : Γίῆγες ἰουναγάϑ "1 {Π6 βαβί, Γοπο ου πε οη {Π6 
οἴΠογ, δηα ἴῆγθα τουναγᾷβ {ΠῸ βουίῃ, Γοπε ἀροη ἐπε οἴπογ, απ ἄδαρ γουρἢ τανίπαβ, ΠῸ οης οἵ ψΏΙΟῃ 

3 ἸΟΙη64 ΜΠ δὴν οἴπογ. ἰ Απα {πες βονεηΐῃ πηοιηΐαίη τνγα8 ἴῃ {Π6 τηϊάϑβε οὗ {Ππ6586, ἀπά 1 Ἔχοο!]θα ἘΠ6πὶ 
4 ἴῃ ΠεΙρῃϊ, τεβοπ ]]ηρ {Π6 5θαΐ οἵ ἃ ἴἤτοπο : δη4 ἱγαργϑηΐ ἴγθαβ Ἔποῖγοὶ θα τῃς τἤσοπθ. Απά απιοηρβί 
{Π6ΠῈ νγὰ5 ἃ ἴγ6 6 50Οἢ δ5 1 Πα πδνεΐ γεῖΐ 5π|ε]ζ, ποθ ΠΟΥ γὰ5 ΔηΥ ἀηηοηρϑῦ {Π6ΠῈ ΠΟΙ ἍΈΓΘ ΟἾΠΕΓ5 πΚὰ 
10 : τῷ Πα ἃ ἔγαργαποα θεν πα 8]] ἔγαργαποθ, δηα 1[5 Ιθανεβ δηα Ὀ]οοπηΒ δηα ψοοά ἱ Ποῦ ποῖ ἴοΥΓ ὄνεγ: 

ς Δη4 115 {τυ Γ15 θθϑα τα], ἀπ ἃ 115 γα " Γεβθη Ὁ ]65 {Π6 ἀδἴϑϑβ οὗ ἃ ραϊπι. ὙΤΠδη 1 5814: “ΓΗον ! Βοδαεξα! 
ἷ5. {Π15 ἔγβθ, δηά ἱγαργαηΐ, δηα 15 ἰθᾶνεβθ δῦθ ἴϑιγ, δῃηα 1[5 Ὀ]οοπηΒ ὕνεγυ ἢ ἀ δ] Πρ τ] ἴῃ ἀρρβαγαηοσα. 

6 ΤΠοη δηϑυογεα ΜΙοθδΕΙὶ, οης οἵ {πε ΠοΙ͂ν Γαπά ποπουγεα ἢ Δηροῖὶβ ΝΟ τνὰ5 ΙΓ ΠΊ6, ἀπ νγα5. {Πεὶγ 
Ιβδάοσ. 

20 τ Απὰά δε 5αἰά υηΐο πιὸ: “ Εποςῇ, ἢν ἀοβί ποὺ Δ5Κ πΊ|6 γτεραγάϊηρ {πὸ ἰγαρζαηος οἵ {πε {ζγεα, 
2 ἀηα ΓΜΗΥν ἀοβὺ ἴπου 5} ἴο ἰδαγη {π6 ὑγυΐῃ ᾿᾽ ὙΠεη 1 δηβνεγοά Πἰπὶ ἴβαυίηρ: “1 ψ 5} ἴο 
3 ΚΠΟΝ δουξ ονεγνίπιίηρ, Ὀὰΐϊ Ἔβρθοῖα!]ν ἀθουῇ {Π15 ἰγεθ. Απά ἢδ δηβϑνεγεά βϑαγίηρ: Ὅ“ἼΠ15 ΠΙΡῊ 
πιουηΐαίη ἔν ΠΙοἢ που Παβί βεθη ἵ, ΠΟ56 5ατητηῦ 15 {Κα ἘΠῸ [ἤτοπα οἱ σοά, 15 ΗΙ5 Τῇγοπο, πεσε {πα 
ΗἩοὶν ἀτοαΐ Οηο, {ΠῸ Τοτὰ οἵ αἸογν, ἔπε Εἴογπαὶ ΚΊηρ, Ψ}11]} ιὲ, ἤθη Ηδ 5}.4}1] οοπία ἀονῃ ἴο νἱβιϊ 

4 1Π6 δαγίῃ ΨΠΠ σοοάπεββ. Απα δ5 ἴογ {Π15 ἱγαρταηῦ {{66 πὸ πιογίβὶ 15 ρεγγη 64 το τοῦοἢ 1Ὲ {1 ἐῃς 
στθαΐ υἀσεπηθηΐ, θη Ηδ 5141] ἰακε νβῆρβᾶποα οἡ 811] δηά Ὀτγίηρ (αν συ ΠΡ) ἴο 105 σοπϑατηπιδίϊοη 

4. Απᾶ Ξαϊ πο 6 Ε. »» (85, 
οὔ γε β. »ῈΕ. 
ὙΠΟ ἢ ποῖ μαβί βεε ΒΕ. » 08, 
ΤΡογβθουίθβὶ ἐκδιῶκον (Β (Ε Ξιρροτίβ) σουχιρὶ ἔοσ ἐκδικῶν. 

ΧΧΙΝ. Ἑποοῆ Πᾶ5 Ῥθδη ἴῃ {Π6 εχίγεπηα ίνεβί ἴῃ χχὶ! : ον Πα ΡΌΕΒ5 ἴο {6 ΝᾺΝ. ΕἸτγβϑί ἢε 56ε5 ἃ πιοιηΐδιη 
τησα οὗ ἤτθ, δηὰ ἴΠπδη [Π6 βενεῆ στεαΐ τηοιηΐδίηβ, οη6 οὗ ψῃ]Οἢ 15 ἴῃς ἴἤτοπα οὗ Θοά. 

Ι. Απᾶ ἔγοπι ἴπβηςβ ... οὗ ἴῃς βαγίῃ Ε. 68. 
ἄδν απᾶ ΒΕ. »Έ6Ββ. 

2. θεγοῃᾶ 1ξ{. ἐπέκεινα αὐτῶν. Ἐ -Ξ “ἰοννατεβ 1{᾿ : οἵ, χν!]. 9. 
δηᾷᾶ Ῥαϑυῖι]) Ε. “1η Ὀεδιυΐν᾿ (5. 
ἴῃγεα ἰονναγᾶβ 15 Ἑ. 68. 
ποῖ 5. 8. δρ' 
ΤΟΌΡὮ (δ. “οτοοκεά᾽ Ε. 
Ἔχςοα]δᾶ {πεῖ ἰῇ παρ ἀομὐό. (ΕΒ ογηῖβ “πεῖ ᾽. ΑἹ] οἴμεσ Μ595. οὗ Ε γτεαά " {πεῖν μεῖρῃι᾽, 
ΓΕΒΟΠΊΡΙΙηΡ ΒΒ. Εἰ δα 51} Ἐπιεπαβά. ἔ 
ἔγαρταηΐ Ε. “οἵ ροοάϊν ἀρρεαζτάποε᾽ (Β --Ξ εὐειδῆ ἔογ εὐώδη. 

4. Τὴ6 ἴτεε οὗ 6. ΟἋἷ, χχν. 4-6. 
ΠΟΙΓΠΕΣ ννὰ5 δὴν δπιοηρβί ἴΠπεπὶ ΒΕ. Ἅ“δης 20 ΟΠ6 εἶξε Πδά βη]ογεά {Πεπὶ᾿ (8. 
5 Ῥδδαπεα] δηᾶ 15 ἔγαϊς Ε. ὍΘ ΟΒ τὩγουρῇ Ππηιῖ. 

5. ον 65. »Ε. 
ἔγαρταπί (8. Ε -ῷ ' οὗ βοοάϊν δρρβαζδηςβε᾽. 
15 ῬΙοοπιβ αϑ. Ἐ σοτταυρί. 
νον Εἰς 5.5» (ΣῈ: 

6. ΜΙςΒδεὶ, [5γ86]᾽5 ραίγοῃ δηρεὶ, [5 ἴῃ σῆαγρε οἵ [πΠ6868 ἰγεάβισεβ οὐ [η6 Μεβϑίδηϊς Κιησάομη. ΕἼΟΠῚ χχ. 7, να 5ῃου!ὰ 
εἐχρεοῖ σδῦσιεὶ Πεσα. 

δηά Ποποιτγεᾶ ΕΒ. »ῸὍ08Β, 

ΧΧΝ, τ. α5κ Ὁ “δπὰᾶ ψῆν ἀϊάϑι τΠοιι πηάγνεὶ (8. 
ψν 65. »Ε. 
νυν βἢ ἴο Ιδασγῃ {πὸ {γαῖῃ 6, “Ἔεηαυτα δοσυζαία!υ ἴο ἰδαση Ε. 

2. ΤΠΕΩῚΙ - “Εποομ᾽ α-φ,β. »ΈΟΘΒ. 
βαυίῃρ Ε΄ »ΈΟ(ΘΒ, 

3. ΤΠῖ5 ΠΙρῇῃ πιουπίαίῃ, 1. 6. {πε τη] 416 ομς οἵ [πε βενεὴη. (ἢ. χνη!. 6-9, χχῖν. 1--3., [{ 15 ποΐ 51π4], θυΐ {Π6 [ἤτοηα 
οἱ Θοἀ ψῆεη Ηεδ ἀεβορηάβ ἴο Ό]655 6 βασίῃ. (. ᾿χχν]]. 1. 

ὙΠΟ ἢ ποι: μαβϑί βθοῃ Ε. »06Ββ. 
{1π6 Ηοὶν αἀτεαΐ Οπε.... αἴογν Ε. (8 -- “τἢς ἀτεαῖ οτὰ {π6 Ηοὶν Οπε οὗ ΟΙοτγ᾽. 
Ηοὶν ατεαῖ Ομ. 86:6]. 3 (μοίε). Ν 
Το οΓ αἴοῦν. ΟἿ. ΣΣΙΙ. 12, (χεν. 7)» ΣΧ. 3; 5, χχσχν!, 4, Χἰ- 5; [Χ11]|- 2; ᾿ΕΣΧΗ͂Ϊ 8. 
Εΐογηδὶ Κίηρ. (Οἵ, υν-. 5, 7, ΧΧν]]. 3; ΟἿΪγῪ ἰοιπὰ ἴῃ 1-Χχχνὶ]. 
Ης 5881] οοπὶς ἄοννῃ. Τηΐβ πιουηΐδίη ἰ5 ἰη 1Π6 πούίῃ-ννεϑί. [Ι͂ἢ ᾿ἰχχνῖ, (οά ν}}} ἀδϑεβηά ἴῃ ἰῃς βουτῃ. 

4. δτεαῖΐῖ Ἰυάρεπιεηΐ. ὅεε χὶν. 2 (ποίε). ᾿ . 
4, 5. ΤΗΐβ 15 ἴῃς ἴτε οἵ 16. Αἴεσ τπῈ ἢπδ] Ἰυάρεπιεηὶ πηθη ὈΥ δαίίηρ οὗ ἴξ Ψ}}} 6 επάοννεα ψ ἢ ἃ Ἰοηρ ΠΠ{π-- ποῖ 

εἴθγηδὶ 16. (Ὁ συ. 9, χ. 17, χχν. 6. (ῇ Αρος. Βαζ. ᾿χχὶ. 2, 3, 6, 7; Ιχχὶν. ΤῊΪβ πγαϊεσί] δίς σοποδρίίοη οἵ ἴῃς ἵγεα οἱ 
15, Ῥαββᾶ οῃ ἀεη. 11. 9, 111. 22, ΔΡΌΘΔΓΙΒ αἴθ, 6. Ρ. 4 Εζτὰ νὶϊϊ. 52 ; ὃ Ἀδν.}]. 7, Χχὶϊ. 2, 14. 
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ΒΘΘΚ ΘΕ ΕΝΟΘΗ 25... ς- 27; 2 

5 [ΟΓΘνογ. [10 5}8}} ἔπθη θῈ ρίνβη ἴο {Π6 τὶρῃΐθοιϑ δηά Ποῖν. [{5 ἔγα! 58.411 δὲ ἴογ ἰοοά ἴο ἐπο οἰδοῖ: [ἰ 
58.411 θ6 ὑγδηβρίδηϊεα ἴο {πὸ ΠΟΙ͂ ρΙδοθ, ἴο {Π6 [επΊρ]6 οἵ {πὸ Τογά, {πὸ Εογπαὶ Κίηρ. ἱ 

6 Τῇρεη 5}8]] {πον τγα]οῖοθ Π 1ΟΥ ἀπα Ὀς ρἰδά, 
Απά [πο {π6 ΠΟΙν Ρἴβοθ 5Π4}1 {πεν εηΐογ; 
Απα 105 γαρύϑῃςα 514]} θ6 ἴῃ {Ππεῖγ Ὀθοπθ5, 
Απα {πεν 5}84]] ᾿νε ἃ ἰοηρ Π|6 οὴἡ βαγίῃ, 
ΘΙΙΟΙ 45 ὑπ [δύμοῦβ ᾿ϊνβα: 

Απά [π᾿ {Πποῖγ ἀδνβ8 5}411] πὸ ἤβογον ἵ οὐ ρίαριιο 
Οτὖ τογπιθηΐ οὐ οδ᾽αγην τοῦοἢ {πεηη.᾿ 

7 ΤΏβη Ὀ] 6556 {{ΠπῸ (σά οἵ ΟἸοτν, [ῃς Ετογηαὶ ΚΚΊηρ, πὸ ΒΔΓ ργοραγαά βυοῇ ἐπίπρϑ ἴογ {πὸ τίσῃίθοιι, 
δηα Παιἢ ογθαϊθα {Π6πὶ 8Δη4 ρῥγοπηϊβεα ἴο ρίῖνε ἴο {Πε6π]. 

ξ΄ 4 ΧΧΝΊῚ. Ὁ εγιϑδαίοηι αηα ἐπ Μοιιμίαϊης, Ιαυΐτιο5, απὰ ϑἰγθαρις. 
6ι Απάᾶ ψεπί ἔγοπι ὑμοποβ ἴο {πΠῸ πη 4616 οὗ ἐπε Θαγίῃ, δηά 1 5δνν ἃ ὈΪ65564 ρίδος [πη ΜΠ Ϊοἢ ὑπογο ἡ Γα 

2 {γΓ6 651 1 ΓΠ ὈγδηΟΠ 65 ΔὈ] Ἰηρ᾽ Δη4 Ὀ]οοτηΐηρ [οἵ ἃ ἀἸβπιδεπη εγεά ἔσθ]. Απά {Πεγα 1 5ανν ἃ ΠΟΙΥ τπουηίαίη, 
3 Γδη4 " ὑπ ογηθαίῃ {πε τηοιπίαίη ἴο {Π6 δαϑβί ἴΠογα νγα5 ἃ βίγθαγῃ δπά ἰἰ ἤονγεα ζονγαγάϑβ πὸ ὁϑοιτῃ. Απά 
1 5.7 ἴοϑγαγαβ {Π6 δαϑί ἀποίπογ τηουηΐαίη Πίρμογ ἔπδη {Π|5, ἀπά θδίννεθη {πεπὶ ἃ ἄθαρ δῃηὰ ΠΆΓΓΟΥν 

4 Γανίπο : 1 1 4150 γϑῃ ἃ βίγθαπι απ θγηθδίῃ ΠΕΠ6 πηοὰπηΐαίη. Απά ἴο {πὸ νγοϑὲ ἐπογεοῦ ἔῆθγα νναϑ ἀποῖ Ποῦ 
τηοπηΐαίη, ΙΟνΤΕΓ ἴπ8η [Π6 [ΟΥΓΠΊΘΓ δηἋ οἵἨ 5Π148}} οἰβναίίοῃ, δηὰ ἃ γανίπε ΓᾺάδδβαερ δηά ἀτγν} θεΐνθεη 

5 ἴΠ6Π|.:: δη4 δποίπεγ ἄδβθρ 8δη4 (Ὑν τανιηθ νγ85 δὲ {Π6 Ὄεχγαπητϊθβ οὗ πε ἔτεα Γπχοαηΐαϊη5). Απά δ] 
[86 τἀνίηεβ ψεγο ἄθερ Γδηα πάᾶγγοννἷ, (Ὀθίηρ' ἐογτη 64) οὗ Παγὰ σοὺ, δῃὰ ἔγεεβ ψεγα ποῖ ραπίθα ροῃ 
6 τμ6π|. Απά 1 τηνε! ]οα Γαξ [ἢ τόρ, ἀπά 1 τηϑγν 6116 4 δ [Π6 γανίπε, γεα, 1 πιᾶγνο θα νογν πιθοῃ. 

ΧΧΝΤΠΙ. 716 ΡῬιυροϑο ο[ {6 ΑἸ εοιιγεοα Ἰ7αϊϊον. 
7 τ ΤΠεη βαϊά 1: “ ΒῸσγ ψηδΐ οδ]εοῖ 15 {Π|5 Ὀ]6ββθά Ιαη, ΜΠΙΟἢ 15 δπεγεῖν Π|16 4 ἸΠ ἔγεεβ, απα {Π15 

2 δοουγβαα ν8]1εν ΓΡεύνεθη Ὁ ̓ ΓΎΠεη ὕ9τ|6], ομθ οὗ ἘΠ6 Ποῖν δῆρεὶβ ψῆο νγαβ ψ ἢ πιο, αηϑυνογοά δπά 
5816: 

5. πδῃ (8, Ε -Ξ- “1}15΄. 
ΠοΙ͂ν (8, “ Πυμθ]ε ᾽ Ε. : 
15 ἔγαϊε.. .. ἴο ἴΠ6 δἱϑθοῖ. 50 6. (Οἱ, Εζεῖ. χἱνι. 12. Εἰ ἰ5 νεσὺ σοτταρί. 
οεςοῖ. ὅ6εε 1. 3 (ποίε). 
{γα ηβρὶ απίαά, 1. 6. [πΠ6 ἴγεα οὗ ΠΠ|6 ννγὰ5 πηονβα ἔγοπὶ [ἢ βδασίῃν Εάδη τὸ {π6 δτάεη οἵ ΕἸρβθουβηθβϑ, απ νν}}] 

1πεῆςα Ὀ6 πιονεα ἴο Γεσιιϑα]θ ,. 
ἴο {πε ΠΟΙ͂Υ ΡΙδςα, 1. 6. ᾿Εὐ58 16 πὶ ἤθη ρατγ πε. Εοτ {Πα ἀϊνίπα Ναὰνν [γι 58] 6 πὴ 566 χα. 29. 

6. ἴῃ 115 νεῖβε 1 πᾶνε [ο]]ονεα δ, Εἰ αἰ ετβ ἴῃ 11ΠῈ65 2 δῃηα 3, γνῇεσε σφ, οχἵό τεδὰ ἴου “5}4}}].... θοῃμθϑ᾽ " δηά {Π᾿πὴη}]Ζ 
5}4}} ἄγανν [Πε ἔταρύϑηῆςε {Πεγεοῦ Ἰηΐο {Πε]γ θοη65,᾽ ἴ. 6. Ἰηῖο {Ππαπλβεῖνεβ. [{ ψε δοσερῖ [ἢ15, ννα τη ϊσῃΐ τοδα ἡ ΤΠ θη 51Π4}} 
{ΠΥ τα]οῖσα αν ἢ ἸοΥ Απα Ρὲ ρ]δὰ ἴπ τῃς μοὶν ρίαςε᾽, ἕε. 

ΠΟ 5οῦσγονν οσ ρίαριιβθ. ((. 158. ἰχν. 19,20. ἰοσγιηηβηΐ... τοι {Π6πὶ οἵ. ΝΥ 154. 111. 1. 
7. Εοτ ἀοχοίοργυ ςεἴ. χχὶϊ. 14 (ποίε). 

ν ῃο, 6. Ε -- “Ῥεσειιβε᾽. 
ογεαϊεα {πεπὶ, (8, “ οτεαϊεα βοῇ {Πϊηρδ᾽, Ε. 

ΧΧΝῚ. Ἑποοἢ νὶϑιῖ5. [6 158416Π| ἀη ἃ 1ἴ5 ν] ον. 
1. {πε πιίάα]6 οὗ {π6 βαγίῃ.-- [ἐσυβαὶεπλ. (Οἱ, ΕΖεῖ.. χχχνη]. 12, ν. 5. [Ι͂ἡ [00 Π|1|665, ν1. 12, 19, 11 15 σα ]]εα {ΠῸ6 δᾶγιῃ 5 

ὀμφαλός οΥ Πᾶνεϊ, 85 Π)Ε]ΡἢΪ ννγὰ5 δηηοηρ ἴῃ ατεεῖζβ. [ἢ τ Επ. χο. 26, εμθηπᾶ 15 “ἴῃ {πε πιιάβι οἵ [πΠ6 βασι. 
ὈΙ6ββεά ρίβοβθ, 4}} Μ55. οἵ Ε Ἔχοερί φ τεδὰ " δ]6βϑβεά ρ᾽δηϊβὰ ρίαςε". (. χχν!!. 1, Ιχχχῖχ. 40; δη. χὶ. 16, 41, 45. 
Ὀγαποῖπα5 δἰ αϊπρ' ἀπά Ὀ]οοπιίπρ. (. {ΠεῸ Ὀ]εβϑίηρ οἵ [οβερῖ, (εη. χἰϊχ. 22 : αἷβδο [ὁ χν. 5. 

2. ἃ μΠοῖγν πιοιιπίαίΐῃ, ΖΙοη. 
δηὰᾶ 25» 65, . 
δι ΞΒίγειπι, [ῃε Ὀτοοῖς οὗ 5110 8}. 
Ποννοα Ε, (Β Πα5 δύσιν ἴοτ ῥύσιν. 

3. ἀποίποζ πιοιηίεαίη, {πε Μοιιηῖ οἵ ΟἸ᾿νε65. 
θεΐννεθη ἴΠ6πὶ Ε. “εΐνεεη ἴ{᾿ 6. 
δι τανίπα, πε νδ]]εῪ οἵ {πΠεῸ Καεάτοῃ, οΥ̓ οἵ εποϑμδρπαί. 
ἀπάδογηθδίῃ (8, “τοννατάϑ᾽ ΟΥ̓́“ ΔΙοηρϑιάε᾽ Ε. 

4. ἀποίποῦ πιοιηΐίαίῃ, 1. 6. [π6 Μουηί οἱ Οἤξεηςο. 
8 τανΐῃο, 1. 6. [Π6 νϑ] ον οὗ ΗΠ ΠΟΠ,. 
ἄξϑθρ δῃά ἅγνυν (68, " υπάἀεγηδαίῃ τ᾿ Ε, 

ΧΧΝΊΙ. 1. πᾶ {π|5 ασοουγτβεά να ]1εν Βεΐννεεη Ε. (8 -- ' δῃὰ (ψὩγ 15) 115 νι ]ον δοσυγϑαὰ δ᾿ 1. ε. (8 Πᾶ5 ἰοβί ἡ. 

(εμθππα νγὰ5 θαυ δβϑοοίαϊθα ἢ [6 ψουβηὶρ οὗ Μοϊοοῆ, τεργεϑϑεὰ Ὀν [οϑβίδῃ (2 Κίηρϑ χχὶ. 10), ἀπ συγβεά ὈῪ 

7ετγεπιίδῃ (76υ. νι]. 31, 32, χίχ. 2, 6, χχχίϊ. 35). Ι͂Ὼ [58. ἰχνὶ. 24, [ῃ6 τε} ουβ πὰ ἀροβίαϊθ [εν βυιῆου Ὀγ ἤτα ἴΠεγα, ἴῃ 

1ῃ6 ῥγέβεποα οὗ {πὸ τὶ βῃϊεοιιβ, ἃ5 μετα. ὙΠΕετῈ ἅτε ἔν0 βίαρϑϑ ἰῇ {Π6 βτόψίῃ οἱ {πε ἰάεα. (1) [π|1 Εποςοῇ χινη!. 9, Ἰϊν. 
Ι, 2, ᾿ἰχἰϊ. 12,13, χα. 26, 27, ἴῃε ἀροϑβίαϊβ εννβ ἀγα ἴῃ γα σουροσ ἀπά βρί γἰ[8}}Ὺ ρα ηἰβμβα ἕοσ ἐνετ. [ἢ χχχνῖ-͵χχ, της 
ΜΙ οἰκο ἀτε ἴο Ὅς ϑννερὲ ἀννᾶὺ δἴζεσ ἀνν}ῖε. (ΟἿ, χ]ν!. 9, [χὶϊ. 12,13. (2) 11 5 ἃ ρίαςε οἵ 5βρίττααὶ ΡΟ ΙΒ Ππηθηΐ ΟἸΪΥ,, ἴοτ 

ἀροβίαϊε [ενν5 χεὶ- εἰν. ΟἿ χον ϊ. 3. [πὸ {πὸ Ν. Τ᾿ (6.5. Μαῖι. ν. 29, 30) ἀεμεπηα ἰ5 ἔογ ἴῃ6 ψἱοκθά βθηεγα!!γ. 

1ἀἴεῦ Πυδαΐϊςπι τεραγάθα εθθηπα 85 [Π6 Ρυτραίοσυ οἵ [δι [Π]1ε85 [εν 8, ἀπά ἴπθ ρίαοθ οἵ εἴθγηαὶ ρϑγαϊοη ίογ τῇς 

(αοηῖ]ε5. γεῦρετν για. ΤΑδοί. 341 566. 
2. Τπεη ὕτίει..., βαϊᾶ : Τὴὶθ Ε. » ΟΕ, 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΚΓῊΗ 247. 2--81. 2 

.“ΤῊΙ5 7 δοουγϑοα νΑ]]16ν 15 ἔογ [Πο56 ΠΟ ἃΓῸ ΔοσυΓϑθα ἔοΥ ΟΝ ΟΥ : ΠΟΓῸ 5Π8]] 411 ΓΠ 6 δοουγβθα! ΒῈ ραϊμεγεά Ὁ 
τορθίμεσ ἼΟ υἱέογ ΜΙ {ΠΕ6ῚΓ ΠΙΡ5 ἀραϊηβδὲ {Π6 Τογὰ ἀΠΒΘ ΘΠ νογ 5 ἀηα οἱ ΗΙ5 βίογυν βρθαὰκ μβατάὰ ἡ 
{Πΐπρϑ. Ε 6ε 

ΗΉδγο 5Π4}1] {πον 6 σαϊπεγεά τορϑίμεσ, απ ἤογα Ήδγο 5Π4]1] {πον θ6 ραϊπεγεά ἰορϑίμογ, δη ἃ Ποσα 
3 5411} Ὀ6 {πΠεῚΓ ρΙδοθ οἵ ᾿υἀροπηεηῦ. [Ιη {Π6 ᾿αϑῦ | 5Π4}} θ6 {Π6 ρίδςθβ οὗ {πεῖγ παδιςαίίοη. ἴῃ {πε ἰαβί 5 
ἄν ποῦ 5141} θ6 ὕροη {Π6πὶ {πο βρβοΐβοϊα οἱ  {{π|65, πη ἴῃς ἄδαγνϑ οἱ {πΠ6 γι Ἰυαρεπιοηΐ ἴῃ ἐπε 
τρῃΐθοιβ Ἰπαροπηθηῦ ἴῃ [6 ρύδδθηοθ οἵ {π6 ] ρῥζββϑϑηοο οἵ {Π6 τιρῃξθοιϑβ ἴοΥ ανεῦ : ἤΠογΘ 5841] {ΠῸ 
ΓΙρ ἔθοι5 [ΟΥ̓ Ἐν ΘΓ : ΠΟΙ 514} {ΠῸ τηθγοι} Ὁ]655 1 βοάν Ὁ]655 {Π6 Τοτγὰ οὗ βίογυ, πε Εΐογηδὶ ΚΚίηρ. 
τῃς Τογά οἱ φσίογυν, ἔπε Ἐτζογηδὶ Κίηρ. 

4 ἴη {Π6 ἄδν8 οἵ ᾿πἀσεπιοπί ονογ {ΠῸ [ΟΥΠΊΘΓ, ΠΟῪ 5141] Ὁ1]655 ΗΙΠΊ [ογ {ΠῸ πΊογοΥν πη δοοογάδηος ΜΙ ῃ 
5 ΜΏΙΟΗ ΗΘ Πδ5 δϑϑιρηθά {παπῃ ({Πογ 1οὐ).᾿ ὙΤΠδη 1 Ὀ]ο5βοα πο Τογά οἵ ΟἸογν δηά 5εΐ ἔοσίῃ ΠΙ5 ἵρίογυ" 

δ η4 Ἰαἀ6α ΗΙπὶ σ]ογί ουβὶυ. 

ΧΧΝΙΠΠ--ΧΧΧΙΠΠ. Γηγίμον οιγηογ ἰο ἐλι6 Εαϑοὶί. 

281 Απάίπεποςῖ ψεπὲ Γιονναγάβ {Π6 οαϑί ἢ, ̓ηπΐο {π6 πηιάϑί ἴοῦ {πΠ6 πιουηΐαίη γαηρε οὗ {ῃς ἀδβογί, δηὰ 
21 858}7 ἃ ΜΙᾺ ΘΓη685 δηα 1{ νγα5 80 ἴαγυ, {.]] οὗ ἔγεοβ δπᾶ ρδηΐίβ. ΓΑπα ἢ ναΐῖοσ συβῃβα ἔογίῃ ἔγοπη 
3 ἀῦονβ. υβῃίηρ {Πὸ ἃ οορίουβ νγαΐογοοιγβα [ ΏΙΟἢ ἤοννθ4] τονγαγάβ {ΠῸ πογίῃ-νεβί 1 οσαυβεα οἱουάβ 

δ η4 ἀονν ἴο ἀϑοεηα οἢ δνΈΓΥ 5146. 
Ι Απαίςπεηοο 1 ψεηΐ ἴο δηοίπογ ρἷδοο τη ἴΠ6 ἀδβοσγί, δηα Δρργοδομβά ἴο {Π8Ὸ βαϑβί οἱ {Π15 πιοιπηΐδίη 
2 ταῆρε. Απα ΓΈΠογο 1 βὰν αγοσηδίϊς ἔγεεϑ Ἔχ] ]ηρ ἐῃς ἔγαρταηςε οὗ ἔγαηκίποθηβε δηα σγαυτγγῃ, δηά ἐῃ6 
ἴΓΘ65 450 ὙΝΈΓΘ 51Π|1}8Γ ἴο {Π6 αἰπγοηά {Γε6. 

01,2. Απά Ὀεγοηά {πε586, 1 ψψεηΐ δἴαγ ἴο {Π6 βαβί, δηᾶ 1 58} δηούπεγ ρίδςα, ἃ ν|16ὺ ({8}]} οἱ νγαΐεσ. Απα 
3 {Πογοῖη {Ποῦ νγὰ5 ἃ ἴγθ6, {πΠ6 οοἱουΓ (Ὁ) οἱ ἔγαργαηΐ ἴγθθ5 ΒΟ 85 Π6 πηδβδίιο. Απαᾶ οἡ {Π6 51465 οἱ 

ἴΠποβ86 ν8] 16 γ8 1 αν ἱγαρταηΐ οἰππαπηοη. Απα Ὀθγοηα {Π686 1 ρτοςεαβαβά ἴο {Π6 δαβί. 
311 Απα] 86. οἴ οσ πηοιπηπίαδίηδβ, απ ἀπηοηρβῦ {Ππεπῇ ψεγα 'στονεβ οὗ] ἔγεθϑ, δηα ἔπεα ἤονγεά ἔοσγίῃ ἔγοπη 

2 {Πεπὶ πφδοΐαγ, νΏΙΟΠ 15 Παπηθα βϑαύαγα δηα ραϊθαηυση. Απαᾶ Ὀεγοηα {Π686 πηοιηΐϑιηβ 1 58. δηοίπογ 

ν Δ 1Π6ν. (ΒΒ Πδ8 γῆ---ἃ ἰγϑῃ 511 Υϑ!]οη οἱὨ ᾿ ) 45 ἴη ΝΕ. χὶ. 35, ἄς. 
{πΠ6 δοουγβεᾶ» ῈΕ. 
ὉΠΒΘΘΠΙΪν ννογάβ. (τ. ν. 4 (ποίε). 
Βαριςαςίοη 8. “)πάρειηεητ᾽ Ε. 

2-.3. ΤΠἼε ἰεχὶ αἰ δυβ, δοσοσάϊηρ 45 ννα ἴο!ονν (δ οἵ Ἑ. 
3. βΒρεοΐβδοϊβ Ε. (. χὶν!ῖ!. 9, [Χ]Ϊ. 12. 

1Πς6 ροάϊν -- εὐσεβεῖς εἰηεηἀεὰ τομὴ ἀσεβεῖς. Ἐ σοΥγαρί : ἢ ΘΠ]6η4 ἴο “[ῃο56 ννῆο Πᾶνε ορίδϊ πε αὶ ΠΊΕΓΟΥ ᾿. 
Τοτγάᾷ οἵ βΊογυ. 866 χχν. 3. 
Εΐεγηδὶ Κίηρ. 8:6 χχν. 3 (ποίε). 

5. Ηἰβ Γρίοσυ"} 65. » “ρίοσν ᾽᾿ Ε. Ἰαυᾶεά (5. “τειτηδιηθεσεά᾽ Εἰ, ζακαγκῦ ἔοΥ ζατηδγκῦ. 

ΧΧΝΊΙΠ. ΤΠηὰῈ ΔΜ] άθγπηθθθ θείννεεη 76 5416 π| δηα {πε Τογάδη δοσογάϊηρ ἰο ἘΖΕΚ. χ]ν]]. ὃ, 12 ννὰ8 Οὴ8 δύ ἴο θὲ 
νν6}1 νναϊεγεά δηᾶ σονεγεα ψ ἢ {{Ὲ 65. 

1. ἰονναγᾶβ {πΠῸ δβαϑβί » (δ. 
οἵ {πΠ6Ὸ πιοιιηΐαϊη γαῆρα » 6Β. 
αηὰ ραπίβ. Ε » “δαπά᾽. Βοῖῇ (Β δηά Ε τηϊβγεηάου {ΠεῈ Αὐαπηαὶς ΟΥἹΡΊ ΠΑ] ἃ5 “ ϑεβάϑβ᾽. 

2. πα 65. 
3. Γυβῃίηρ (5. Ἐ φαινόμενον σοΥΓαρί (ΟΥ̓ φερόμενον. 
ννϊο ἥοννεᾶ. Αἀάεά ἴῃ Ε. 
οδυβεᾶ.... ἴο αβοεπᾶ αϑ, Εἰ 50 επχεη δά Ὀγ σβδηρα οὗ ἃ νοννεὶ ροϊηί. 
οἱοιιᾶβ. (8 Εὶ τεδά ὕδωρ, ἱ. 6. 1) ΤΟΥ 7522}. 

ΧΧΙΧ. τ. ἙπΟςΟἢ ροα65 [σίου Επδϑί ἴο {Π6 γερίοη οὗ ἔγαρυδηΐ ἴγ665. 
δηᾶ {Πεηςε6, Εἰ ΓΑ 5ΡΟ565 Ὀαείογα Τ' νναίοσ᾽ {ΞΞ ́  οἱοιιά5.᾽) ἴῃ ργεοβάϊηρ νϑῦββ. 

5. ΠΕΣ "» ΘΕ: : 
διοπιϑίϊο. Α σογπιρίϊοη ἴῃ ἴπ6 Αγαμηδὶς ἰεδάϑ ἴο ἃ ἔαἰβε τεδαϊηρ--- οὗ Ἰπαρεπιδηῖ᾽. 
Ἐχμαϊηρ αθ. Ἐ -- πλέον ἴογ πνέοντα. 
Αἰπηοπᾶ γε 5. »ΈΕ, θυϊ αἴεσ πλέον ἴῃ ᾿ἴπε Ὀείοσε Πα5 υαβκιδϑεε ὃ καρύαις (( 8). 

ΧΧΧ, τ. Ῥεγομπᾶ (δ. 866 χν!]. 9 ποίβ. 
σνεηΐ δ, “πιουηίδιηβ᾽ Ε. 
αἴασ 85. “ποῖ αἰαγ᾽ Ε. 
ΔΏΟΐΠΘΙ - ὑργεαῖ᾽ ΟΒ, 
νναΐῖογ Ὁ “ΠἸΚα τῃδι νυν] ἢ {4115 ποῖ᾽ Ε---ὰ ρ]οβϑβὴὺ 

2. ἱπεσγείῃ ννὰβ ἃ ἴσεαε 6β. “1 ϑανν ἃ Ὀεδαα! ἰγεε ’ Ε.. 
1ῃ6 σοουγ 5, “ἸἸΚε’ Ἐ. 

3. Ῥαγοῃᾶ. 86:6 Χν]]. 9 (ποίε). 

ΧΊΟΥ σσονδβε: »Ὲ: 
προΐῖασ. Εἰ ρτεῆχεϑβ "85 ἴἴ ννεσε᾽. 4 
βάγαγα Ε. σαρραν (8, ἃ {τἀ η5]1τοτγαίίοη οὗ δ ἃ ΚΙιηά οἵ 4 ]5 απ. 

οὔ 



5ΟοΟΘ... ΘΕΞΕΝΟΌΟἝΟΗ. 81: 5.52.6 

πιουηϊαίη Γἴο {πε οαϑβί οὗ {Π6 εηα5 οἵ {Π6 βαγι ἢ}, ΓνΠογθοη πσογο αἱοο- γθοβ 1, δηα 41} ἐπὸ ἔγοος Ψογο [0]] 
4 οἵ βίδοΐε, θεϊηρ Π| 1 δἰπχοπα-ἴγθοβ. Απά Πθη οηα Ραγπέ 10, 10 5π16 10 βυγεοῖογ {Πδπ ΔΠΥ͂ ἰγαρσγαηΐ οὐ ουΓ. 

10 ε 

ἰονγαγάβ {Π6 ποῖ ΟνΟΓ [Π6 πιουηΐαϊηβ 1 βανὺγ  [}}] οἵ Ἄομποῖος παγά δηὰ πιαβίϊς δῃα οἰππαΠΊΟη 
βθύθῃ τηοηἴ81η5 [1] οἵ ὁποῖοθ παγά δηά ἱγαργαηΐ [ δηἋ ρερρετ. 
ἴγθεϑ Δη4 ΟοἸΠΠΔΠΊΟΠ 8Δη4 ΡΕΡΡοΓ. 

8 
Ἰ ι Απά αἴζογ {π686 {γαργαηΐ οάουγϑδ, δ5 1 Ἰοοϊκεά Τὸ {π6 πογίῃ-οαβδὲ 1 Βεπμοϊ βονθη τηοιυπίαϊῃϑ 

2 Απάϊζμεηοθ 1 Ψψοηΐ ον ΕΓ {Π6 Βα πΊΠη105 Οὗ 411} Π 656 πηοιιηΐδίηϑ, [αγ τονγαγάβ ἐπε οαϑὲ Γοῦ {πὸ δασίῃ! 
Δη4 Ρα5564 ἀρονε {πὸ Εσγίῃγαθδηῃ 568 8η4 νγεηΐ [δγ ἔγοπι 1{, ἃπ ἃ ραβϑθα ονεῦ ΓΕΠ6 Δηρ6}} ΖοΙῖ6]. ὶ 

10 α 
3 ἈΠΑ4ΤΙ οαπι ἴο {πε ἀαγάδη οἱ ΚΙρ θου5η 685, Αηα [ οαπις ἴο {πε ΟΣ οἱ Κιρῃίδοιβηθβ5 
Δηα 58} Ὀαγοπα {ποβα ἴγθαθ ΠΊΔΩΥ ἰαγρα {γθ85 ] δη4 ἔγοπιὶ αἴδγ Οἱ ἴγθδβ πιο πυπηθγοὺς {πα 
ΒΊΟΜΙΩΡ ἴπογα δη4 οὗ βΌΟΑΙΥ ἔγαργαηοθ, ἰαγρα, 1 {π686 ἴγθοβ δηὰ ργοαῦ--[ἐννοῦ ἔγεθβ {πετα ΝΕΓΥ 
ΨΕΓΥ ΘΔ 1] δηα ρ]ογίουβ, δπα {ῃ6 ἴγεβ οἵ | σγϑαΐῖ, θαι, ἀπ οἹογίουβ, ἀπά τιδρηϊδβοθηΐ 
γγΒάοπὶ Πογθοῦ {πον θαΐ δη ἃ Κηον στοαί υ]βάοπη. | ἀπ [πο ἔγοα οἵ Κηον]εάρο, Ποβο ΠΟΙΥ ἔγαϊ {ΠῸῪ 

βαΐ δηά Κπον σγεαΐ ψ]βάοπ. 

ΓΤΗδΐ ἰγεθ 15 ἴῃ Πεῖρῃς {|κὸ ἔῃ ἢγ, δηὰ [15 ἰδανεβ γε {Κὸ ([ποβα οἵ) ἐμ σδγοῦ ἔγοο : δηὰ [5 ἔγαϊ 
15 πκ6 {Π6 οἰ υϑίβγβ οἱ {Π6 νίπθ, νϑῦυ δια! : δηα ἐΠο [γαργάποο οἱ [πε ἔγχεα ρεποίγαζοϑ αἴατ ὙΠοη 

61 5614 : “ΓΗον ἢ Βαδαε[α] 15 [Π6 ἔγεθ, ἀπ μον αἰεγαοίίνα 15 105 Ιοοκ Γ᾿ ὙΠοη ΒΑρΠ 86] {πὸ ΠΟΙΥ δηρεὶ, 
ΨΜΟ νγὰ5 ΜΙ πη6, Δηβυγογαά τὴθ ἴδῃ 5814: “ΤῊΪ5 ἰ5 {Π6 γα οἵ νυ βάοπι, οἵ νῃΐοἢ ἐῃγ ἐαίπογ οἱ 
(1η γεδγβ8) δηα ἢν ἀρεά πιοΐμογ, νῃο “γεγο θοΐογε {Πθ6, παν δαΐθη, δηᾷ ἐποῪ ἰθαγηΐ υνϊϑάοπι ἀπά ἐπεὶγ 
ΕΥ̓́65 ἍΟΓΘ ΟρΘηΘΩ, 8Δη4 {πεν Κηονν {πΠαΐ {πον γογΘ ΠαΚθα ἀπα {πον νογο ἀτίνεη οἵ οἱ {πὸ σατγάροη. 

2. ἴο {π6 εαβί οὗ (πε επᾶβ οὗ πε βεαγίῃ 5. »ἙΕ. 
ὙΝΠΘΓΕΟΏ σνῈ γα 8106 ἴγθεβ Ε. »αβ, ὙΤῇϊβ 8106 15 ἴπ6 πηοάδγῃ βᾶρὶε ννοοά. ὅ6ε6 Ζλε,ε. δέώ. ἴ. 120-1. 
411 (5. Ἐ οοττυρί. 
οὗ βίαςζε 1.6. στακτῆς Επηεη θα [τῸΠ ( εξ αὑτης, ἀηὰ Ε Ξεστερεός. 

3: Ὀυγηΐ τρίβωσιν 6. Ἐ-ελάβωσιν, ΡτΟΡΔΌΪΥ οοΥτγιρίεα ἔτοπὶ (α᾽5 τεδάϊηρ. (ὁ ἴῃ [υγῃ [Ο]]ονν5 ἃ Πγβτεδάϊησ οὗ 
ῬΟῚ “Ὀυτη᾽ 85 ὈΡῚ “Ῥουπά᾽". 

1 (ΒΕ τεδάϑβ διό σογγιρί ἔογ αὐτό. Ἐ' --τὸν καρπόν. 
516] βυνεοίοσ (δ, “ννὰβ Ὀειίογ᾽ Ε. 

ΧΧΧΙ]. Τῇηε δαυίῃν σατάδη οὗ Εάβδη δηά {πε Ττεα οἵ Κπον]εᾶρσε. 
1. δπᾶ αἴϊες... οἄοιγβ ΒΒ {ἢτγουρσῇ ᾿π,ί. 
Το [ῃς6 πογίῃ-εαβί (Β, “ἰοναγάβ {πῸὸ Νουίῃ᾽ Ε. Ὑπαῖ (ΔΒ 15 τρῃς ἈρΡΡρβαῖβ ἔγοιὴ ζ. 2 “8 Υ ἰονναγάς {πε Εδϑι᾿. 

ἴῃ ὈοΙΏ (Β δῃὰ Ε. 80 {ῃ6 ἀδζάεῃ οἵ ΕἸ θοιιβη 6855 [ἢ Ιχχ. 3, Ιχχν]. 3 ἴὴ 186 ΝΝ, 15 ἀϊβιίποι ἔγοπι {Ππ6 ῥα να 
εαυίῃν σδγάδη οἵ Εἰρῃιθουβηθϑβ οὐ Εάδη ἴῃ {ῃ6 ΝῈ. πηεηϊοηεα ἤοσθ. ΑἸϑο ἴῃς ϑενβῆ πιοιιηίαϊη5 Ποσα ἴῃ {πΠ6 ΝΕ. 
τηπϑί 6 ἀϊϑβιϊηςὶ ἔγοση {ΠῈ βαενϑη πιοιηΐδιη5, οηα Ὀεϊηρ (οά᾽ 5 ἴἤγοημα, ἴῃ ἴπΠ6 ΝΎ. ἴῃ χν]]. 6, χχῖν, 2 5ε:44ᾳ. ὙΤΠε σαζάβῃ 
ΠΕΙΘ 566 ΠΊ5 ποΐ ἴο ΡῈ {πε δροάβ οὗ {πε ἀερατίβα τὶρῃίθοιβ, ἅη]1Κα (Π6 σαγάβδηῃ ἴῃ ἰχ. ὃ, 23, [χὶ. 12, 'χν. 2, ἰχχ. 3, Ιχχνϊ. 3. 
Ἰηϑίθδα {ΠΕ61ῚῚ 500}15 ἢᾶνα ἃ ἀϊν βίο ἴῃ 5160]. χχί!. 9. 

2. Ἐτγίγαεαη 5βεα. Τῆα Ρεγϑίδῃ δηα [παϊδη Οσθαηβ. (ἢ, Ιχχν]]. 6, 7. 
ννεπί 68. Εἰ σοιτυρί. 
ἔατ ἴγοπι ᾿ς Ε. (α σοΥγρί. 
1Π6 δῆδρει Ε. »ΈΟ6ϑ. 
ΖοίϊεΙ]. ΞΘ εαμἸ ΠΡῚΥ {Π6 ΔηρΕ] πο συτάεα {Π6 επίγαηςε ἴο Ραγδάϊβα. 

3. αδγάδη οὗ Εἱρῃίθουβηθσβ. (ἱ. ἰχχν!ὶ. 3; δἰ5οὸ ἰχ. 8, 23, ἰχὶ. 12, ἢ ποίε5. ΤῊϊβ ραγάρη ἰ5 1Ίἢ {ΠῸ Εδϑβί; ῃδΐ 
1Ἰῃ Ιχχν!]. 3 1 ἃ ρατί οἵ ἴῃς Νοσίῃ ; ἴῃ Ιχχ. 3 1 τῃῈ ΝΥΝ. 

Ιὴ χΧχχν]--ἶχχ, ἃ5 ΜῈ] 45 ἰῃ ἴῃ6 Νοδοῆϊς ἔγασιηθηΐβ, {Π15 ραγάβθηῃ 15 {πῸὸ δροάς οἵ {πε ἀδβρατγίεα τἱρῃίθοιιβ ; νυν Ἐ1]16 
ἴῃ ᾿-ΧΧΧν] ἃ 5ρεοΐδὶ αἰνίβίοῃ ἴῃ 5160] 15 αϑϑὶβηβα ἴο {Πεὶγ βρίγιῖ5. (ἴδῃ {15 αἰν! βίο δηά {πΠῈῸ βατάβθῃ Ὀ6 {Π6 58Ππ16 ρἷαςε ὁ 
Βοίῃ δῖε ἰῇ 1ῃ6 Ν᾽ εϑί Ιχχ. 3, 4 δῃηά χχὶϊ. 1. 566 ΠΥ ΟΟΠΊ ΘΠ ΪΑΓΥ 271 θα. 

Ῥεγοηᾶ. 80 Ε ψῃϊοῦ ΨΓΟΠΡῚΥ πᾶ κα5 μακρόθεν βονεῖη ἴΠ6 [Ο]]Ον Πρ ννοτά5. 
δτονίηρ Ε (-- φυόμενα). (8 τεαάξΞ δύω μέν, νν]οἢ νου] ταααῖΐγε {Πα ἴγεα οἵ Π|6 ̓  Ὀείοτγε "δ ηα {ΠῸ ἵγεα οὗ νυ]βάοηι᾽. 

Βαϊ {Πε ἱγεα οὗ "πὶ 15 ἤδᾶσ ἴΠ6 σἢϊεῦ οὕ {[π6 ϑενθὴ Μοιιηίαίηβ ἴῃ τς ΝᾺΝ, 8556 ΧΧΧΙΪ. 1, Χχν. 5, ΧνΠ]. ο (Ποί65). 
4. Τπῃεῖ γε... 15 Ιϑδανϑβ ατ 65. ΈΕ {δτοαρῇ Πηλί. 
τς ἔγαργαηῃςθ.... αἴαγ Εὶ ἴῃ φ, Ὀὰΐϊ ση1 44, αἰΐεγ " ρβεηείγαϊβϑ᾽, "ργοσβεάϑβ᾽, γῇ }16 28. δαὰ “δηᾶ ρτοςθεάβ᾽. (δ 

τοδά5 “15 ἔγαρτδῆςθ ρεποίγαϊεϑ δίαγ ἔγτοπι ἴηε ἱγεε᾿. 
5. ΤΠδη αΒ. “απά᾽ Ε. (8 ρτεβεγνεβ ἴΠ6 Ατδπιαῖς Ἰάϊοηι. (ἐ ἰχ. 1, ὅτε, 
Ηονν (5, ὥς. »ῈΕ 88 ἴῃ χχίὶν. 5. 
1Π6 ἴγες (δ. “1Π15 ἴτεθ᾽ Ε. 
δηᾶ πον (δ τ “θεδατ 8] ἀπά Ε. 

6. Αἄδιη δῃᾷ Ενε ἤοσε 566πὶ ἴο 6 5111] αἰῖνε. [ξχ. 1 θεϊοηρ5 ἴο {Π|5 βεοίίοη πε ϑαιηδυιαη ΟΠΓΟΠΟΙΟΡῪ 15 ΟΠ] ον δά. 
566 Ιχν. 2 (ποῖ). Νοίβ {παΐί Αἀδηλγ’5 βίῃ 15 ποῖ τεσαγαεα 85 ἴῃ6 οδιι5ε οἵ πιδη᾽ 5 [4]]. 

ΎΠΘη ΘΒ, “«δηά᾽ Ε. 
ΕΔΡΏ6ΕΙ. χχ. 7 ἰεδάβ υ5 ἴο εχρεοί (σδῦτ!εὶ] Πετα. 
8 η6 Ξεἰά ΒΕ. »ΌὍβ. 
1ν [Ταἴμεγ. (δ Ὀγεακβ οἱ ν] ἢ “ἐγ ἐδίΠοῦ δἵε᾽. 
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ΒΟΟΙ͂ ΟΕ ΕΝΘΘΗ 88. 5597} 

981 Απά ἴτοπι ἵπεποθ 1 ψψοηΐ ἴο {Π6 επά5 οἵ ἐπ βαγίῃ δπά βὰν {πογὰ ρτθαΐ δθαβίβ, ἀπά θϑςπ' αἰ ογεα 
ἴγοπι ἢ οἴποῦ; δηά (1 58}»}) Ὀἰγάβ αἰβὸ αἰ ογίηρ ἰπ ἀρρϑάγαπος πα Ὀθααίν δηά νοΐςα, {Π6 οπα ἀἰβοτίηρ 
ἴγοπι {πῸ οἴπεσ. Απὰά ἴο {ΠῸ βαβί οἵ ἴποβε θβαβίβ 1 δὰ {π6 επάβ οἵ {π6Ὸ βαγίῃ ψῇογθοη {πῸ πϑανθῃ 

2 τοϑίβ, δΔη4 [Π6 ρογίαϊβ οἵ {π6 ἤθανθὴ ορθῆθβ. Απᾶ 1 88 ποὺ {Π6 βίαγβ οἵ ἤβανβῆ οοπια ἔογίῃ, δπά 
31 οουπίαα {Π6 ροτία]β ουΐ οἱ ΜΠΙΟἢ {παν ρτγοοςοά, ἀπα πγοῖα ἄοόνη 41}1} {πεῖὶγ ουμ]δῖϑ, οὗ βαοῃ ἱπαϊν πα] 
βίαγ Ὀν 156], δοοοτγαϊηρ ἴο {Π6ῚΓ ΠΟΠΊΡ ΘΓ ΔΠ4 {ΠΕῚΓ ΠαπΊ65, {Ποὶγ σουγϑαϑ δηα {ΠΕ ῚΓ ροβίτοπβ, ἀπ ἐπεὶγ 

4 {ἰπ165 δηα {Πεὶγ πηοηίῃ8, 85 {161 [Π6 ΠΟΙ δῆρεὶ πὸ νγὰβ νυ ἢ πα βϑῃονεαά π|6. Ηδ 5ῃονϑά 8]1 ἐπὶπρϑ 
ἴο π16 δηὰ ψυγοῖβ {Π6πὶ ἄοννῃ [οΓ ΠΊ6 : αἶϑὸ {Π6ὶγ παπΊθ8 ἢ6 ψγοίθ ἴοσ πι6, αηἀ {ποὶγ ἰαννβ δἀπα {πεὶγ 
ΠΟΙΊΡΔΠΙ68. 

ΧΧΧΙΝν-- ΧΧΧΝ,. Εποο] 5 ϑοιγηον ἰο ἐπ6 Νογίι. 

94 τ Απά ἴτοπι [πεηοθ 1 επί ἰονγαγάβ {πὸ ποτ ἴο {Π6 επα5 οὗ {π6 βαγίῃ, δπά ἐπεγα 1 βαν ἃ ρτθαΐ ἀπά 
2 ϑ]ογίοιβ ἄθνίοθ δ {Π6 βηάβ οἵ {π6 ψΠΟΪα θαγίῃ. Απα ποθ 1 ϑᾶὰνν ἴῆγαα ρογίαὶβ οἱ ἤθαάνβη ορεῃ ἴῃ 
{Π6 ἤρανϑῃ : [ῃγουρῇ δϑοῇ οἱ {πΠ6πὶ ρσγοοθθα πού ψιπάβ: ψ θη {παν Οἷον {Παγα 15 οοἱά, Π 81], ἐγοϑῦ, 

3 5Π0, ἀδνν, δῃά γαϊη. Απά ουῖ οἱ οἠθ ρογίαὶ πον Ὀἷον ἴοσγ ροοά : θυΐ θη {πεν ὈΪονν ΓΠγουρἢ 
{Π6 οἰμεῦ ὕνο ρογίαϊβ, {10 15 ΨἹ ν!ο]θπος δηα δητϊοίίοη οα {Πα δαγίῃ, δηα ἔμεν ὈΪονν ἹΠ ν]οϊοποα. 

90 Απὰ ἔτγοπι ἴπθποθ 1 ψεηΐ ἰονγαγάβ {πὸ ψεβὲ ἴο {ΠῸ οπα5 οἵ {Π6 βαγίῃ, δηά 58 {πογα ἴῆγεα ρογία β 
οὗ {πε πβανβῆ ορβῆ βϑ:0ἢ 885 1 Πα βεϑὴ 1ὴ {πεῸ 7βαβίϊ, [Π6 βαπῖα πυπῆθεγ οὗ ρογίαϊβ, αημα [Π6 58Π16 ΠΌΤΟΥ 
οἵ οὐ οί. 

ΧΧΧΨΝΙ. 766 7οιγηον. ἰο ἐπ ϑοιίἤ. 

36: Αμπά ἔτοπη ἴπεπος 1 ψεπί ἴο {Π6 βουῖῃ ἴο {Π6 δπάϑ οἱ [π6 βαζίῃ, πὰ βὰν ἴμθγα [ἤγθο ΟΡΘῃ ροζγία[β 
2 οἵ {π6 πβανβῆ : δηά ἴπεποα πόζα οοπῆα ἄονν, γαίῃ, [πα πα 7. Απα ίγοτμῃ ἔπεπος 1 επί ἴο {πΠῸ βαϑὲ 
το {Π6 6δπάϑ οἵ ἴπ6 ἤβανεῆ, δπηα 58ὺ7 Πεῦα {πε ἴῆγεε βαβίθγη ρογίαὶβ οἵ ἤδβανϑῆ ορξῇ δηά 5Π18}} ρογίβὶβ 

3 αῦονε {παπὶ. ΤὨγουρἢ βοῇ οἵ {πε86 5Ππ|4}1 ρογίαϊβ β885 {Π6 βϑίαγβθ οἱ ἤδθανϑῆ δηά στὰ {ΠεῚΓ σουγβα 
4 ἴο {Π6 νγεϑδί οῇ {Π6 ρϑαίῃ ψῃΙΟἢ 15 5Βῃονη ἴο {Πεπὶ|. Απά 85 οἰΐζθη 85 1 δανν 1 ὈΪοββεά αἰνγανβ {πὸ Τογὰ 
οἵ ΟἸοῦν, δηὰ 1 οοπίϊπιδα ἴο Ό]655 {πὸ Τογά οἱ ΟἸοσν ΠΟ Ππα5 ψγουρῃΐ σγθαΐῖ δηα σ]ογίουβ ψοπάογϑβ, 
ἴο 5ῃον {Ππ6ὸ σγϑαΐπεβϑβ οἱ Ηϊ5 ψοσκ ἴο {ΠπΠ6 δῆρεὶβ δηα ἴο βρίγι[β δηα ἴο πιθῆ, παΐ πον τηρῃξ ργαῖβα 
ΗΙ5 ψοτὶκ δηὰ 411] Η!5 ογεαίίοῃ : {παῖ πον τπαϊρῃΐϊ 566 ἴπ6 ψοσκ οἱ ΗΙ5 πιρῃϊ δηα ρῥγαΐβα {πὸ σγθαῦ γοσκ 
οἱ ΠΙῚ5 παηά5 δπὰ 0655 Η! πῇ ἴοσ ὄνοῦ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ {1 ΟΠΆΡΤΕΕς ΧΧΧΥΠ--Ι,Χ ΧΙ. 

ΤῊΕ ΡΑΚΑΒΙ,ΕΒ. 

97 τ Το βεοοπά νἱβίοη ψηϊοἢ Πα 58., {Π6 νΙδίοη οἱ νι βάοτη--- ἢ ΕΠΟΟ {ΠῸ 5οη οἱ Ϊαγεά, πες βοῇ 
2 οἱ Μβδῇῃδίδὶεὶ, {πε βοὴ οἵ (δίηβϑη, {πε βοη οἵ Εποβ, {π6 βοῇ οἱ ϑείῃ, {πε βοῇ οἱ Αάδπὶ, 5ϑαν. Απα {Π|5 

15 1π6 θεριππὶηρ οὗ ἴΠ6 ψογάβ οἱ νυ βάοπι ΒΟ ἢ 1 ΠΠτεὰ ῸΡ τὴν νοῖοα ἴο βρθαῖ δῃηά β8ᾶὺ ἴο ἴποβε πο ἢ 
ἄννε}} οἡ βαγίῃ : Ηθδῦ, γα τηξηῃ οἱ οἷα {{π|6, δηά 566, γα ὑπαΐῖ οοπια αἰζογ, ἴῃς ψογάβ οἱ {π6 Ηοὶν 

ΧΧΧΙΠ. 2. πογοοῦ {πΠ6 πεανϑῆ τοϑίβ. 866 χν]. 5 (Πο(Ε). 
3. ΤΠε ροττα!β οἵ {Π6 βίασϑ σὲ ἀδβϑου θα αδἵ Ἰεηρίῃ ἴῃ ᾿χχὶϊ--ἸΧΧΧΙΙ. 
4. ὕτιει! ποσὰ νυσῖῖεϑ ἄοννῃ ἴῃς δοσοιηῖβ, θαΐ ἴῃ Ψ. 3 ἴἴ 15 ΕΠΟΟἢ ΠΟ ννυυ!ί65. 

ΠΟΙΊΡΔΠΏΪ6Ξ, ΟΥ ἡ ΠοΠ]ρΡΑηΐϊοηβ᾽. 80 Εα. Εβ τεδάβ "ποι οηϑβ.᾽ 

ΧΧΧΙΝ. Τα ροτία]β οὔ τῆς Νούίῃ νὶηάβ, δηᾶὰ ἴδ παίΐυσε οὗ ἴποβα νηά5. (ἵ, Ιχχν. ΕοΥ τἴῃ6 νψὶπάβ οἵ (ῃς 
ἔουγ απατγίοτβ οἵ. εν. ν]}. 1. 

1. ἄδνίοε (α--},2) “᾿νοηάογ᾽ »,)228. ; 
2. απᾷ » ζ. ποτίῃ νυἱπᾶβ. 850 δρρδίξηϊυ σή], βὶ δῃὰ αἷϑο 2.222. “ νὶηάϑβ ττουρῇ [ἢς ποσί ᾿ φ. 

ΧΧΧν, ΧΧΧΨΥ,Ὶ. Ῥοτίαϊβ οὔ τῆς ν»εβῖ δηὰ ϑουῖῃ δηὰ Εδϑὶ ν]ηά5. 

ΧΧΧν. {π6 Τδαβϑ 1. Βεδά [ῃ6 Νούίῃ. Οὐ, Ὀεζίθσ, γαῆβροβα [Π|5 σπαρίεγ δἴζευ χχχνὶ. 3. 

ΧΧΧΨΥΙ. τ. σοπῖθ Ὁ πε δουτῃ νη ἀ-φ, β. “τοπὶ ἴΠ6 εουτ μ᾿ Κ. 
ΤΑπᾶ νυἱπάϊ. Μεδηϊηρ]εββ. Βιιῖΐ οἴ. χχχὶν. 2. Ρεύῃδρϑ ἴΠ656 ϑἵοοά οτἱ βίη ΠΥ " δηὰ (το τΠθησ 6 σοπα ἴῃ6 βουτῃ 

ννηά5, δηα ννἴξη {πεν ὈΪονν [6.6 15 ἀενν δὰ ταϊη᾿. 
2, 3. Αθονε πε νη β᾽ ρογία]5 αύε {πε βί:: “5᾽ ροσίβ]β ἴῃ [της Εαϑβί. 
4. ἴο Ξρίγὶ5 ἀπά ἴο πιδῃ σφϑῖ (Ὀυΐ σῷ τεδὰ παίαϑᾶι, κ' παίδϑδιδ), οἵ μεσ. Μ|58. “ἴο ἴῃς βριγιῖβ οὗ πιβη᾽. 

{πῸ ννογτκ οἵ Ηἰβ πιὶρ;μβμί. φ τεδαβ " {Πε6 τηϊρῃΐ οἵ ΗἸ5 ννουκ᾿. 

ΧΧΧΝΨΝΊΙΙ. τ. ῬΠΙ5 βεπεδὶορΎ ΠΕΙρ5 ἴο 5πον (Πδΐ [ῃ6 Ῥαγαῦ]85 [οσπὶ δὴ ἱπάερεμάβηϊς νγοσκ. 
ΤΠ βεοοπᾶ νἰβίοη. Τῆε ἢγϑί 566 Π15 ἴο Ἀ6 1. 2: 

2. θοαὶ ποίησ. Τῆς Ετμορὶς νοσγὰ υϑεὰ Ποσα δηὰ ἴῃ Ψ. 3 ΠΊΔΥ αἶϑο -- " βϑαηι᾿. 
δῃὰ αν. “γ᾽, α--27)2, ἐγχα. 
τρῃ οἵ οἱά {ἰπι|6, ἱποϊμάϊηρ (αϊηαη, ΜΑἤΠ δ] αἰεὶ, απ 1αταά, δοσογαϊηρ ἴο τὰς ΤΧΧ οὨτομοίορυ, [ο]]ονγβα ἴῃ τῃ 6 

Ῥαγαῦε5. 866 ἰἷν. 7 (ποῖβ), Ιχχ. 4 (μοϊε). 
νγογάβ οἵ {πὸ Ηοὶγν Οπδ ρηεΐ, μα ό. Οἰμοῦ Μ55. “μοὶν τὰ ν 
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ΒΟΘΘΚ ΘΟΕ ἘΝΟΟΘΗ 87. :- 88. 4 ῶ 

3 πο ΨΠΙΟΝ 1 Μη] 5ρεακ θεΐογε {π6 1 οτγὰ οἵ 5ρίγιῖ8. 10 γογα θθζίογ ἴο ἀθοίαγο (ἘΠ 6 πὶ Ομ] νυ) ἴο {πὸ πιο 
οἱ οἰά {ἰπ|6, θὰ ὄνεη ἔγοπι ἴποϑα παῖ οοπς αἰἴζογ γα Ψ}}] ποῦ ψΊΓΠΠΟΙα {πὸ θερὶπηΐπρ οἵ ψίβάοπι. 

4 ΤΙ] [Π6 ργεβϑεηξ ἀδὺ 59 ἢ ψβάοπὶ ἢα5 πανοῦ Ὀθθη ρίνεη ὃν {πε Πογὰ οἵ ϑρίτιῖ5. δΒ 1 Πᾶνα τϑοοϊνοά 
ΔΟΟΟΓΑΙΩρΡ ἴο ΠΊΥ ᾿πϑιρῃϊ, δοοογαϊηρ ἴο {Π6 ροοά ρΡ]θάβαυγα οἵ {πὸ 1 ογά οἵ ϑρίγιῖ5 ΌῪ ῃοπ {πὸ Ιοΐ οἵ 

5 σἴεγηδὶ |||6 πα5 Ὀβθη ρίνε ἴο π|8. Νον ἴῆγεα Ραγαῦ οβ σνεγα ἱπιραΐίοα το τη, 8η4 1 [πε ὕρ τὴν 
νΟΙοΘ δη6 γεοουηϊθα ἴποπὶ ἴο ἴποβ6 {πα ἄν ε}} οη {πῃ βαγίῃ. 

ΧΧΧΨΝΠΠ--ΧΙΙΝ. Τῆρο Εἰσί Ρδγαριο. 

ΧΧΧΝΙΙΠ. 716 Οοριΐηρ Ὑμαροηιθηὶ οἵ {6 ἩΤΊοκοά. 
Θ Τῆς ἤγϑὶ Ῥαγαθ!α. 

Δ Πεη {πὸ οσοπρτοραίϊοη οἵ {ΠῸ τὶρῃζθοιιβ 56.411 ἀρρθᾶτγ, 
Απά 5: πη ῦβ 5Π4}} θ6 παᾶρεα ἴογ {ΠΕῚΓ 51Π5, 
Απα 5Π4]] ΡῈ ἀγίνεπ ἴγοπι {ΠῸ ἴασα οἵ {π6 βαγίῃ : 

2 Απά ψἤεη [86 ΚἸρῃΐθοιιβ Οπ6 5181] ἀρρθαγ Ὀεΐογε {πε Ἔυϑβ οἵ {ΠῸ τὶρῃζεοιιϑ, 
ΔΠοβ6 εἰθοῖ ψοσκβ παῆρ ροη {π6 Τοτὰ οἱ ϑριγιί5, 
Απά ΙΙρῃξϊ 5141] ἀρρϑαῦ ἴο {Ππ6 τιρῃίθοιιβ δῃα {πὸ οἱθοῖ ῆο ἄννε}} οα ἘΠῸ βαγίῃ, 

Πεγα ἴπδη Μ1] 6 [Π6 ἀννε!]!ηρ οἵ ἘΠ6 ϑἰπῆθγϑ, 
Αηά ψΠδγΘ ἴΠ6 γϑϑιηρ-ρίαοα οὗ ἴΠοϑ8 ΠΟ Πᾶνα ἀθηϊθα τῆς Τιοτγά οἱ ϑριγιῖβ ὃ 
Τι παά θβεη ροοά ἴογ {Πεπὶ 1 πεν πα ποῖ θβεῆ Ῥοζη. 

θη {Π6 βθογαεῖβ οἵ {π8 γὶρῃίθοιιβ 5141] θῈ γτενϑαὶθα δηα {πε βίπηθῦβ παροα, 
Απα {Π6 φοά]ε655 ἀσίνϑη ἔγοπι {Π6 ργέβεποα οἵ {πὸ τὶρῃίθοιιβ δηα εἰθοΐ, 

4 ἔτοπι {Πα {{π|6 ἴποβ {πα Ροβ5655 {Π6 βαγσίῃ 5Π4}1] ἢο Ἰοῆρεθγ θ6 ρονϑγία] δἀη6 δχαϊιοά : 

Ιοτά οὗ 5ρίγίβ. ΟἿἱ]ν ἴπ 2 Μᾶδος. 111. 24 ἴῃ σΟΠ ΕΠΊΡΟΥΑΥΥ ΟΥ̓ΘΔΙΠΕΥ νυγ ἰηρ5, γαῖ οἴ, 1Π6 (οά οἔὗὨἉ [πε 5ρί γἰ[5 
οὗ 811 ἤεϑῃ ̓  Νυπι. χνὶ. 22) χχν!]. 16. [ἢ ΕποςΟἢ 1ἴ ΟσσυΓ5 ἴῃ χχχνὶϊ. 4 ((νν1ς6), χχχν]. 2 ({νν]ς 6), 4, 6, χχχίχ. 2, 7. (ὑνὶς), 
8, 9 (ἐνν1ς 6), 12, Χ]. 1, 2, 4, 5», 6, 7, 10, ΧΙ]. 2 ((νν]ς6), 6, 7, Χ]111. 4. (ἔνν]ς 6), χΧ]ν. 1, 2), χὶν]. 3 (ἔν ]ς6), 6, 7, 8, χ]ν]]. 1,2 (ἐνν]ς6), 
ΠΞΙν11:.2».3; 5;»7 (16 6}; ΤῸ {16 Ε}; ΧΙΙκ. 2, 4, 1. 2, 3 (ἔχ 168), 5; "1- 3, 1π- τ, Ὁ, 111. Ὁ; ἴϊν. 5, 7; ἵν- 3, 4, ἵν. 3, ἵν. 4, Ὁ 
(ὑνς 6), Π1Χ. 1,2, ΙΧ. 6, 8, 24, 25 (ἴνν1ς6), [χὶ. 3, 5, 8, 9 ([ΠΓ]ς 6} 11,13 (166), [Χ1].. 2, 10, 12, 1457 16 ((νν]ς 6), ΧΙ]. 1,2. ((νν]ς 6), 
7, 12 (υνὶς 6), Ιχν. 9, 11, Ιχν!. 2, ἰχν!ϊ. ὃ, 9, Ιχν11. 4 (ἔνν!ς6), [Χῖχ. 24 ((νν1ς 6), 29, ΙΧχ. 1, Ιχχὶ. 2,17. Υε ἢπά [ἴΐ ἴῃ 411 104 
ἘΠΠ|65, ἃπα 28 οἱ ἴΠπεβε αἱ ἰεαβί ἴπ ἴπΠ6 [πιεγροϊδίίοηβ. Ι͂ἢ 1ῃ6 βϑηυηα ΡουτΟη5. ἰξ ἢϊβ ἴΠ6 σοηΐοχί πιοβί οἊἴοβεὶν : 
οἵ. χχχίχ. 12, Χ]. 1-|0, χῖνὶ. 3-8, ἄς. : θαΐ ἴῃ {π6 [ΠΕ ΡΟ ΟΠ5 ᾿ξ 15 ΠΝΕΙ͂ 50 ΔρΡρτοργσίαία : οἵ, χ], 6, 7, πὲ} 1,2 (ςσοπίθχί 
Ξ- παΐτσαὶ ῬΠεΠου 6 η8). 

3. ἴο {πε πιθῃ οὗ οἹά {π|6. Εοτ ᾽δ]Π 1 γεδά [δ᾽ ὅ118. 
4. (Γῇ. 2 Επ. ΧΙν!!. 2 ; 4150 1 Επ. ΧΟ]. 10 5666. 

Ὅν 1.6. ᾿ἔπηαδάτχηα -- "2522. 
[16 Ιοΐ οὗ δἴθγῃαὶ 116. Οἵ χ]. 9, 1ν111. 3, [Χὶ]. 14. ὍΤἼα 16 οὗ ἃ πιεπΊ Ύ οὗ ἴΠ6 Μεββίαηϊς Κιηράοιη 15 εἴθγηδὶ 

ἴῃ ΧΧΧνΙ-ΙΧχ ; 1Π ἸΌΧΧΧνῚ ἴἰ 15 ΠΠπη6α 1ῃ ἀυτγαίίοη, ν. 9, Χ. 17, Χχν, 6, ἴῃ {Π6 Τθτεαπη ΨΊβΙΟηβ, ΙΧχχη!-]Χχχχῖχ, 15 ἀγα! οῃ 
15. υποοτίαη. ΤΠ Κιηρσάοπι ᾿[56] 15 [ΕΠ ΡΟΥΑΤΥ ἴῃ χοϊ-τοῖν, ἀηα {[Π6 τεδ] τεοοιῆρεηβα οἵ ἴΠε τἱρῃΐθοιιβ 15. {πε εἴεγηδὶ 
1 ΏΊΟἢ [Ο]]ονγ5 οἡ {ΠῸ οἷοβα οἵ {πε Μεββίδηϊς Κιηρ άοπ δηα [Π6 ἤπα] πα ρεπιεηῖ. 

5. ῬΑγαῦ]65. (ἐ. Νυιῃ. χχχῖϊ. 7, 18, [οΟὉ Χχν]. 1 Ξε εἰαθογζαίε ἀϊβοουῦβαϑ, ἴῃ ἴΠ6 ἰοσιη οἵ ἃ ν᾽βίοῃ, ἃ ῬΙΌΡΠΘΟΥ, ΟΥ 
ἃ ΡΟΘΠῚ. 

{ποβο ἐπαξ ἄννε!] οὐ ἐπε βαγίῃ. Τῆϊβ ρῆταβε 85 ἃ σοοά εἴῆϊοδὶ 5εῆβε ἴθ ἴῃ86 βϑημηθ ΡΟΥΓΟΠ5. οὗ [Π15 βεοίίοῃ, 
85 ΧΧΧνΙΪ. 2, χὶ. 6, 7, ΧΙν!]. 5. 80 Κεν. χὶν. 6. [π {ἢε [πιεγροϊδίοηβ τ μα5 ἃ Ὀδ4 5εῆ86 ἴῃ ἰἷν. 9, ἰν. 1, ἰχ. 5, ἶχν. 6, 12, 
Ιχνί. 1, ἰχν]]. 8, ἀπά ἀουθει] οΟΥ πηϑγεὶν σεορταρῃϊοδὶ εἰβενῆεγε, Πανεὺ ροοά. ἴῃ πε δν. 11 δἰνναγβ Πᾶ5 ἴπΠ6 δά 
56η586 Ἔχοθρί ἴῃ χὶν. 6. 

ΧΧΧΝΊΙΠΙ]. ΤΠε {{π|ὲ οὗ τεαιῖ] 15. σουπηϊηρ. ΠΕη τἰσῃιθοιβηθθβ ἀρρεαῦβ, δηά {Π6 ΠΙΡῈϊ οἵ [πε Γοτὰ οἱ ϑ5Ρι1τ|15 
5Πῃ1π65 οὐ ἴπε ἔαςε οὗ {Π6 τὶρῃϊςεοιις δπα εἱεοί, ννῆθσγα νν}}} {ΠῸ ϑ' ΠηοΥ5 δηα ἀβηΐεγβ αν Ε]] ὃ 

1. πε οοπρστεαραίίοη οὗ {πὸ τὶ ρμίθοιιβ. Ῥεου! δῦ ἴο {πΠ6 ῬδγαΌ]65, ἀπ Ἐχρὶαϊπθα ὈΥ χχχνη!. 3, 1Π|. 6, [χ|]. 8. 
(ΕΒ. 1. 5, ΟΧΙΙΧ. 1, Ρ55. 90]. χυἹϊ. 18. 
- ἀγίνεη ἔγοπι {πε ἕδος οὗ {πῸὸ εαγτίῃ. (Οἱ. Ρ5.1. 4, δῃά 1ἵ Επ. 1.1, χχχνῆ]. 3, ΧΙ], 2, χὶν. 2, 6, χἰνὶ. 8, χν!. 9, 10, 
111. 2. 

2. ἴμε Εἱρμίθοιυβ Οπα γβ. α-7,2 τεδα " σὶρ βίδοιιβηθϑϑ᾽ ἴ. 6. 5Βὅἀξα ἴογ 5δ4 ἔα οἵ. 11]. 6,. Εττ ΟΥ̓ 6Υ {{{||8 οὗ τὴς Μεβϑίδῃ 
ΕΠ ΧΣΣΙΧ ΘΟ ΣΙ. π᾿ χῖν᾿ 3, ΧἰΙΣ. 2, 4, 1: 5, 5; 11]. 6, 0. ἱν- 4; [χὶ- κ᾽, 8; 1ο: 

ΟΣ ΚΒ φ ργεῆχεϑ “ἤορε δηά᾿. 
Πδαηρ ρου {πε Ιογά οἵ ϑρίγὶῖβ. (ἢ, ΤΠ} νη]. 24. ᾿ 
ἀφηϊεδα {πε Τογὰ οὗ ϑρίγι[β, ἃ Ἱτεαυεηΐὶ οἤδιρθ ἀραϊηϑδὶ [ῃ6 ϑίπηθῖβ : ἴῃ ἴδος {ΠῸῚΓ ομϊεΐ οἥεξηοθ. (. χ]ῖ. 2, 

χῖν. 2, χὶνΐ. 7, ΧΙ ν 1]. 10, [χ].. 7. ΟΥ̓ [ἀε 4. ὙΠΕΥ ἄξηγν ἴοο ἴπ6 Πεανθηὶν ννου]ά χὶν. 1, [πΠ6 Μεββίδῃ, χἰν!!. 10, 1Π6 
βρ τις οἵ (οά ᾿Ιχνἱϊ. το, ([μῈ τἱρβίεοιβ ἡπάρεγηεηΐ, ἰχ. 6, νΉ116 της τὶρῃίεοιβ Ὀα]ενε ἴῃ ἴῃ6 παῖὴς οὗ 1πε6 Γοσὰ ΧΙ. 4. 
ΤἼὴΘ Ρἤγαβα 15 θοσγονεα Ὀγ ἴπ6 [πίεγροϊδίϊοηϑ, ἰχν]]. 8, ΤΟ. 

ἀεδηϊθά “ οιϊγαρεά᾽ φ. 
1 πεᾶ Ῥβεῃ βροοῦ, τε., ε΄. Μαίι. χχνὶ. 24. Ἰ 

3. ἴῃ βεογεῖβ οἵ {πε τἱρῃίεοιβ τενβαϊεᾶ. Ὑὴε Ὁ] βϑίηρθ ἴῃ ϑἴοτσε ἴου {Πεπὶ δῖα 511} πίάάθη, ἱν1]]. 5, 85. 4150 
της Μεββίδῃ, 'χὶ]. 7. 

δπᾶ ἘΠπα βίηπογβ φ. Οἰπεσῦ Μ995. ογηῖε “δπά᾽ δῃηά 50 πῆδκε “ἴπε βίππεῖβ, ἅς. [Π6 δροάοϑβίϑβ. .. 
4. ΤῈ ΒυργεπΊδοΥ πα ορργεβϑίοη οἵ {π6 βαγί 5 στεαὶ οὔεβ δε ἄγαν ῖηρ ϑρβεαϊΥ ἴο ἃ οἷοβεὲ. ΤἢΪΐβ ἰ5 πε 

ῬΑτδΌ]65᾽ σοηδίδηϊ ῃετηα, χὶν]. 4-8, χίν!]. 8--1ο, 111]. ς, [ΧΙ]. 1--12, ΙΧ]; οτγοννεα ἴοο ὈΥ ἴῃ8 [ηἰεγροϊδίίοῃβ ᾿ἰχν]]. 8-13. 
1 ἀϊδε! σι 565 χχχν]-ῖχχ ἴτοτη χοϊ- εἰν. 

Ετοπὶ {παῖ ἐἰπ6. Μ595. ρτεῆχ "δπά᾽, ἱ. 6. νγὰνν ἱησοάποίηρσ Π6 ΔΡΟάΟϑβι5. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΟΗ 88. 4--89. 6δὺ 

Αηά {ΠοῸνῪ 514}1 ποῖ Ὀ6 8Δ0]6 ἴο Ὀβῇῃο]ά {ΠῸ ἴαοα οἵ {πε ΠοῖΪν, 
ΕῸΓγ {πὸ Τογὰ οἱ ϑριγιῖβ μα5 σδβϑᾶ Ηἰβ Τἰρμΐ ἴο ρρϑδᾶγ 
Οη {πὸ ἴαςο οἵ {Π6 Ποῖγν, τιρῃίθουβ, ἀπά εἰθοῖ. 

ς ἼΤΠρη 5Π4}} {πε Κίηρβ δηάᾶ {Π6 πιρητν ΡοΓΙ5ἢ 
Απα Ρ6 ρίνβηῃ ἱπἴο ἴπ6 Παπάβ οἵ {π6 τιρῃίθοιβ δηα ΠοΪν. 

6 Απά {πεπορίογνναγα ΠΟῸΠ6 5Π4]] 566 Κ ἴοσ' ὑΠποηβαῖνοβ ΠΊΘΓΟΥ ἔγοπῃ [Πς 1 οτγά οἱ ϑριτιῖ5 
ΕῸΓ {ΠΕῚΓ {1 15 δα δῇ επά. 

ΧΧΧΙΧ, Τλὲ Ἄδοάο ο[ {1 Κιρ]μθοιι5 πὰ οἔ ἐἴι6 Εἰδοί Οημ6. ἐμ Ῥγαΐξε5 οὗ {6 Βί6556α. 

39: [Αηὰ 10 5.411} οοπΊβ ἴο ρᾷ85 ἴῃ ποβα ἄδγϑ {παῖ οἱδοῖ δῃηά ΠοΙν ομι] ἄγη {νν}1}} ἀδβοθπα ἔγοπι [Πς 
2 ΠΙΡῊ Ππβϑανθη, δη4 {Π6ῚΓ 5666 7 Ψ}1}] Ῥβοοπηα οπ6 ΜΙ {Π6 ΟΠ] ἄγοη οἵ πθη. Απα ἰπ ἴποβα ἄαγβ ΕΠΟΟἢ 
τοοοῖνϑα ὈΟΟΚ5 οἵ Ζθαὶ δῃηα γαίῃ, δηα ῬΟΟΚΒ οἱ ἀϊδηυσϊεῖ δηα Ἂχρυϊβίοη.) 

ΑΠπά πηογου 5Π4}} ποῖ θ6 δοοογαβά ἴο {πΠεπ|, βαι! ἢ {ΠῸ Τοτά οὗ ϑριτγι[5. 
3 Απά[η {Πο0886 ἄδν8 ἃ ΜΠ ΙΠα σαΥΓΙΘα πη ΟΠ ἔγοπι [Π6 βαγίῃ, 

Απὰά εΐ πιὲ ἄονγῃ δ {π6 επα οἵ {πΠ6 πεανβῆβ. 

4 Απά {Π6Γ6 1 88ὺν δῃηοίπου νϑίοη, {πὸ ἀνε!!! ηρ- Ια οο5 οἵ {πὸ Ποῖν, 
Απα {Π6 τεϑεηρ-ῬΙαοα5 οἱ {πὸ τὶρῃίθοι. 

5. Ἡδζα ΠΊΪΠ6 ΘΥ65 5807 {Π6ῚΓ ἀνε] ]Π!ηρθ ἢ ΗΙ5 τὶρῃΐθοιβ ΔηρεΪ5, 
Απά {ΠΕῚΓ γοβϑηρ- Ια ο5. ΜΠ {ΠῸ ΠοῖΪν. 

Απά {πΠὸνὺ ρου οηθα δηά ᾿πξεγοβάδα δηα ργαγβά ἴογ {Π6 οΠ]ἄγθη οὗ πηθη, 
Αηά τιρῃίθουβηθββ ἤονγεα Ὀεΐοτγα ἔπ 6 Πὶ ἃ5 νναζεγ, 

Απά πλογου πκ6 ἀθν ἀροη {πε Θαγτίῃ: 
ΤΠ 1 15 ἀῃπηοηρϑί {Π6ΠῈ [ΟΥ ὄνεῦ δηά ὄνεσ. 

όα Απά η {Πϑ8ῖ ρΡίδοθ τη]πΠ6 αγ885 58 {π6 ΕἸδοῦ Οπα οἱ τιρῃίθοιιβη 685 δηα οἱ [διἢ, 
γα Απα4 1 880. 45 ἀνε]! ηρ-ῬΙαοα πἀπάεγ {Π6 ηρβ οἱ {πες [,οτὰ οἵ ϑριτῖ5. 
δ Απὰά τὶρῃίθουβηεββ 5Π4]] ργενδ1} ἴῃ Π15 ἄγ, 

Απηά {86 τὶρῃίθουβ δηα αἰδοῖ 5141} θῈ ψιπουῦ παπθεγ Ὀεΐογα ἨΠ]Ππὶ ογ ὄνεσ δηα ὄνεγ. 

1Π6 ΠοΙ͂ν δῃηᾶ τὶ ρῃίθοιιβ δπᾶ εἱδοΐ, χ]νΊ]]. 1. 
Π685 οαιιβεᾶ... ἴο ΔρΡρεασγ. Μ9995. τεδα “15 βεβῃ θαΐ α, πᾶνε “{Πε [οτὰ οὗ 5Ρ:τῖ15᾽ ἴῃ {Π6 Ποπ. ἀηὰ Φ Πα5 ᾿ ΗΙ5 

πρητ᾽ ἴῃ {Π6 δος. 
Ηἰ5 ᾿ἰρῃΐ, ἰταηϑῆριυγεβ ΗἸ5 βδϊηΐϑβ. 

1ν111. 3, ΧΧΧΝΙ]. 4, [ν111. 3-6. 
ΤΠ Ιά64 15 511} Γασί μευ ἀενεϊοραᾶ 1η χοῖ-- ον}, 6. Ρ. ΧΕΙ], 4) οἷν. 2, ΟΥν11}1. 11,12, 13. 

5. ΤΠΕη φ. “δηά ἴπεη᾿ οἵἴμευ Μ55. 
{π6Ὸ Κίηρβ απᾶ {πὸ τηϊρῃΐν κα. “{Π6 πϊρῃῖν Κιηρθ᾽ 28. (ΟἿ, ἹΧ]]. 1, 3, 6, 9, ΙΧ]. 1,. 2, 12, ᾿ἰχν]ϊ. 8, 12. ΤΠΕΥ 

τα ἴῃ6 [65 ἡδίϊνα ΤᾺ]Ὲ 5 δηα {πΠῸ6 ϑδάάμοεξεβ, ΤΟΥ παν πᾶνε ἀδηϊεα {ΠῸ Τοτά αηα Ηἰβ Αποϊηϊεα (χὶν!. 10), 
ΔΙΑ ἃ πϑανθηὶν νου] (χὶν. 1), {ΠΥ Πᾶνε ρεγϑεουϊεα τη6 Ποιδεβ οἵ Ηἰβ σοηρσαρδίίοηβ δηα {πῃεῸ ἐδιπὰ]. Οηὶϊν 
χὶνὶ. 7 866 15 ἴο ροϊηξ ἴο μεδίμθηῃ συ]εγβ “{ΠΕΙΓ [411 15 ἴῃ ἴπΠ6 σοάβ ψῃ σῇ παν πᾶνε πηδάθ ἢ {Πεὶγ παηάβ,᾽ Ὀμς. 
1Π15 ΠΊΔΥ͂ ΤΕΙασ ΟΪΥΚ ἴο {πΠ6 Πδαΐμδη οἵ ϑαάάισθδη δἰετπάς οὐ {πΠ6 Μδοσαθθδῃ ρῥυηςαδ5 (οἴ, Ρ56. 80]. 1. 8, ν 111. 14. Χν1]. 17), 
6. 5. μη Ηγτοδπαβ, Ατὶ βίο 15, ἀηα ἀθονα 8411] ΑἸθχαμάθυ δ ηπδαδαβ. 

Ῥογίϑῃ δπᾶ " φ. 
εἴνϑῃ ἱπίο πε μαπᾶξ οἵ {πε γἱρῃέίβοιιβ. (τ. χ]ν!]. 9, 4150 Χ]]. 2, [Χ]]. 11. 

5 ποῖ σαϊδβίσορῃϊο. 
τὶ πίθοιιβ δηα Ποῖγ. Χχὶν!]!. 1, 4, 7, 11. 2 (ἴχν. 12). 

6. ΤῊδ {Ππ|6 ἴου ΤΊΘΓΟΥ 15 ραϑί, ]. 5. 
{πεποοίογνναγαᾶ. φ τεδάβ “{πογε᾿. 

, ἴογ {με πηβοῖὶν65 α, εουχό. 

ΧΧΧΙΧ, 1, 28, Ιπἰεγροϊαϊθά, [11 566 Π15 το Ὀε ἃ ἱγασηθηΐ οὗ ἴῃς οἱάεσ. Βοοκ οἵ Εποοῦ βοῇ ἃ5 ννεὲ πᾶ ἴῃ ν]--Χχχν]. 
ΤῊ τθη565 5ῃου]α θὲ ραϑβὶ δηά ποῖ {πἴιγα. : 

εἱδοῖ δῃᾶ Ποῖν οι] ἄγεη, ἅς. φ' τεδάϑβ " ΠοΙγν δπά εἰεςι᾿. (ἢ ον]. 13. ΕῸΥ " εἰβοί᾽ οἵ. τ᾿ ΤΊμη. ν. 21. 
2. ἘποΟἢ τγεοεϊνϑᾶ, 1. 6. ἀἸὰ ποῖ ννυυῖῖθ ΠΙΠι5ε 1. 

ΖΕΆ] απᾶ νυγαίῃ “ ννσαίῃ δηὰ Ζϑα]᾽ φ. 
3... το] ἰγαηϑιδίίοη μεσα, κὸ Ε]1)4 5, αηα ὯῸ ἀγθδιὴ 85 ἴῃ χὶν. 8, 9. 
4. ἄννε! πη ρ- ΡΙα 65, οὐ " ἀννε!]ηρϑ᾽ ΟΥ̓ “ Αϊάϊηρ ρ᾽αςαβ. 8566 χχχίχ. 7, 8, χ]ὶ. 2; 2 Εῃ. Ἰχῖχ. 2 ; [οῇη χῖν. 2, ἃ ν᾽ βίοῃ 

οἵ τπ6 αΐυτε Μεββίδηϊς Κιηράοπι ἀπάοσ [ῃ6 ρῥσγοϊεοιίοῃ οὗ [Π6 [ογὰ οἵ ϑρι 15. ὙΠ ῃ1{165 οὗ {1π|86 ἀπ ρίδοε δῖξὲ 
ΟὈΤΙΟΌ ΒΥ περ]βοΐβά. 

5. Ηἰβ τἱ ρῃίθβοιιβ δῃρ6]5 α. [6 δΔῆρεϊϑβ β. 
τνναῖεσ δηά ἄδνν -Ξ-  Ερυπάδηςε. ΚΓ. χιῖχ. 1, ΑΠΊΟ5 ν. 24. 

6--. ΤΠῆδ ἴοχί 15 βρΕν οὐ οὗ οτάσγ. 
6. ἰμαξ ρίαςβ α-»ι. “ἴ1ἴῃοϑε ἀδυϑ᾽ 92, 2β. 

1π6 ΕἸδοῖ Οπα α-φ, ἴῃς ρίαςβ οἵ [ῃε εἰβοι᾽ ψ, β-αα. 
τῆς ΕἸεςοΐ Οπε οὗ τὶ β μίθβδουβηβϑββ δπᾶ οἵ αἱ. 8:6 χὶν!. 3 (ποίε). 

ὃ. δ ση. “εἶτ᾽ σά, β. 
6Ὁς Ἠἰὶβ ἄδυϑβ α. “1Πεὶγ ἀαγϑ᾽ 28. 

ΓΠΊσῆϊ 15 τ[μ6 Ὀ]Θβϑίηρ οὗ {π6 [κησάομη. 566 ν. 7, 1. 8, χὶν. 4, ΧΧΧΝΊ. 2, 1.1, 

ΤῊΙ5 566 ΠῚ5 ἴο ΠΉΡῚΥ ἐπαΐ {ΠπῸ ᾿πάρεηχεηΐ 

Ι͂ῃ {Π6 [ΟΥΠΊΘΥ ΡαβϑαρῈ5 ἰΐ 15 5664 οὗ πη 5 οὗ {ΠπῸ ΚΙ σ ΟΠ|. 
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"δ Απά Δ}] {Π6 τρῃΐθουβ δηά οἱθοῖ θεΐογθ ΠΊηῚ 5841 θῈ ζβϑίγοηρτ ἃ5 ἤθγν Ππρη 5 
Απά {πεῖγ πιουίῃ 5141} 6 {1|}] οἵ Ὀ]δββιηρ, 

Απηά {ΠεῚγ 11Ρ05 οχίοὶ {Π6 παπΊα οἵ {Π6 Τοτγά οἱ ϑριτγιῖ5, 
Απά τιρῃζθοιβηθθβ Ὀοίογα Η]ΠΊ 5Π4}} πονογ [41], 
[Απᾶ ἀρτὶρῃίηεβθ 514} παν ὺ [41] Ὀείογο Π:πη..] 

8 ΤΠεΙεαῚ ψιβϑῃϑα ἴο ἀψεὶ]!, 
Απᾶ τὴῦ ϑριίγι Ἰοηρεά ἔογ {παὲ ἀνθ! ]Π]ηρ- Ια : 

Απά {πεζὰ πογοϊοίογα παίῖῃ Ῥθθη τὴν ροτίοῃ, 
ΒῸΓ 50 Π85 1 Ὀθθῆ βϑίβ]]5Πη64 οοποθγηίΐηρ πιθ Ῥεΐοσα {πὸ 1 οτά οἵ ϑριτγιίδ5. 

9 ἴη ἴΠπο86 ἀδγ8 1 ρΓγαὶβθα δη4 Ἵχίο!]θα 1Π6 πᾶπιθ οὗ {ῃ8 Τογά οἵ ϑρί τι ΊΓΠ ὈΪεβδίηρβ ἀηα ργαΐβοϑ, 
Ῥεοδιιβα ΗΘ Πδίῃ ἀεβϑιποα πηε ἴογ Ὀ]θϑϑίηρ δηα ροῦν δοοογαϊηρ ἴο {πΠ6 ροοά ρδαβυγα οὗ {π86 ἰ ογά οἱ 

10 ΘρΙΓιῖ8. ΕῸΓ ἃ Ἰοῃρ' {ΠΠ|6 ΤΥ ΕΥ̓ 65 γοραγάοα {Παΐ ρίαοο, δη4 1 Ὀ]εβββα ΗΙπῚ ἀπά ργαϊβεα Ηἱπι, βαυίπρ: 
1" ΒΙεβββά 15 Η6, δηά πιὰὺ Ηδβ 6 Ὀ]6βββά ἔγοτη {ΠῸ Ὀεριπηΐϊηρ ἀηα ἴου Ἔνεγπιοσθ. Απά Ρείογε Ηϊπη 

ἘΠαΓΘ 15 ΠῸ οθαϑίησ. Ηδ Κπονϑβ Ρεΐογο {Π6 ψου]α νγὰβ ογεαϊθά νη 15 ἴοσ ὄνεσ απ ψηδΐ 11 6 ἔγοπὴ 
12 ρεηθγδίοη ἃπίο ρεηδγαίίοη. Τῆοβο ΨΟ 516 6ρ ποῖ Ὀ]655 ΤΠε6 : {πεν βίδηά θεΐογε ΤῊΥ βίογυ δῃά 1655, 

ΡΓδ56, δηἋ δοχίοὶ, βαγίηρ: ““Ποῖν, Ποῖν, Ποῖν, 15 {π6ὸ Τιογά οἵ ϑριγιίβ : Ηδ ΠΙΙθΈἢ {πὸ βαγῃ ν ἢ 
13 5ριτ[5.᾽ ᾿ ΑΠα ΠΕΓΘ ΠΙΥ ΟΥ̓65 54} 81} [Πο56 ΨΟ 5166ρ ποῦ : {ΠεῪ βίβπα Ῥεΐογε Η]πὴ δηα Ὁ]655 δης 58γ : 
14." ΒΙεβββά ΡῈ Του, δΔπ4 Ὀ]ε5ϑεα θ6 [Π6 ἢδπ16 οἱ [ῃς 1 οτγα ἔου αν εγ δπΠ4 ὄνεσ. Απά τὴ ἴδε νγχα8 οπμδηρεά : 

ἔογ 1 οουά πο ἰοησεγ Ὀ6Πο]4. 

᾽) 

ΧΙ, ΧΙ. 2. 716 ΠΟΥ Ἀγεϊιαηρεῖς. 

Οι Απά αἴζεγ {πὲ 1 5ϑν ὑπουβαης5 οἵ [πουβαης5 δηα ἔθη ἐπουβδη ἃ {{π|65 [θη Πουβαηά, 1 5αννα πηα] ἰτὰ 6 
2 Ὀεγοηα πυπηθεγΓ δη4 τγϑοκοηΐϊηρ, ΠΟ βοοα Ὀεΐογα {Π6 1 ογά οἵ ϑριγιῖ5. Απά οἡ {86 ἴουγ 51465 οἵ {πΠῸ 

Τιοτγά οἱ ϑριγιῖβ 1 580 [οὐγ ργεβθπηοαβ, αἰ ογοηΐ ἴγοτη ἴΠο86 Πδῇ 5166 ρ ποΐ, δηά 1 ]δαγηΐ {πε ὶγ παπΊεϑ: 
ἴοῦ {Π6 Δη661 {παΐ νγεηΐ ψΊΓῃ πη6 πιδά8 Κπον ἴο Π16 [ΠΕῚΓ ΠΔΠΊ65, ΔΠ6 5ΞΠον 66 πη6 8]] {Π6 μι ἄδη {Π]ηρ5. 

2 ΑΠ4 1 Πραγά {Π6 νοἱοα8 οἱ ἴπο586 ἴουσ ΡΥ ΘΘΠΟ65 85 {Π6Ὺ υἱίεγεα ργβϑῖβεβ θεΐογε {ῃε Τογά οὗ ρίοτγυ. 
4, 5 1Π6 ἢτϑῦ νοῖοθ Ὀ]65565 [Π6 [ογά οἵ ϑριγι5 [ΟσΓ ὄνοῦ δηά ὄνεῦ. Απα {π6 βθοοηά νοΐ 1 πεαγά Ὀ]ββϑίπηρ 

6 ἴπε ΕἸεοῖ πα δηα {πε εἰθοῖ οπεβ πο πδηρ ἀροη ἴπ6 [οτὰ οἱ ϑριγιῖβ. Απά {πΠ6 {πϊγτά νοῖςβ 1 πεαγά 
ΡΓΔΥ πᾶ ᾿πίογοθάβ [οσ ἔΠπο56 ΠΟ ἄν 61] οη {Π6 βαγίῃ δηα βαρριοδίε τη {Π6 πδπη6 οὗ ἘΠ 1, οτά οἵ ϑριτιῖ5. 

" Αηά 1 Πεαγά {Π6 [ουγίῃ νοῖοα ἔεπαϊηρ οἵ {Π6 ϑαΐδῃβ δηα [οι ἀἀϊηρ {ΠῈπὶ ἴο οοπηα Ὀεΐοτε {πε 1 οτγά 
8 οἱ ϑριγιῖβ ἴο δοοιβα ποῖ ὙΠῸ αν 611 οη {ΠῸ οαγίῃ. Αἰΐογ {Πδῖ 1 δβίζεα ἴπε δηῆρεὶ οἱ ρεαοβ ΠΟ επί 
ὙΠ πα, ῆΟ 5ῃονγεα πη δνεγυίπίηρ {παΐ 15 ΒΙ4ἄθη : “ΝΟ αἴ [Πε86 ἴουγ ργθβϑεποαβ ΠΟΙ 1 Πᾶνα 

9 366ῃ δη6] ΨΠ056 ψογά5 1 πᾶνε πεαγά δηά τγιθη ἄόνῃ ἢ ἡ Απάα 6 5414 ἴο πη6 : ᾿ ΤῊ15 ἢγϑί 15 ΜΙΌΠ δε, 
1Π6 πηογοια] δηα Ἰοηρ- 5 Πογηρ : δηα {πὸ βεοοης, ΨἼΟ 15 5εΐ ονεγ 811} {ΠῸ ἀϊββαβεβ δη4 411 [Π6 ουπα 8 

"Ὁ, 6 Ἰβίγοῃρ  α--2,1- 77) ννῃ]οἢ την 6 σοτγαρὶ ἔογ 1" ]}" τ "βϑῃϊιπε ᾽. »ι728- α τεδά “ε θδβδια]᾽. 
ἤογν Πρ [5 -Ξ βίασϑ, οἵ. Π δῃ. χὶϊ. 3. 
[4π4 ἀρτὶρηΐπ655, ὅς.], ἃ αἰ ορταρῆγ. 

8. ΕΠΟΟἢ ργεάεϑιηδά ἴο ἃ ρἷδαςα ἴῃ {πε Κιηράοτη. (ἢ Ιχχὶ. 14-17) χα. 31; [)4ῃ. Χ]]. 1. 
δ ηα {πεογὰ φρ. Οἰμεσ Μ9595. “{ποτε᾿. 

9. Α5 ἴῃ ΧΧχν]. 4 ννῈ πᾶνε {Π6 ἔτεα ρύᾶςε οἵ ἀοά Ῥτγοιυρῆς οσιναγά, [που ΡῊ ἴῃ [Πδὲ ραϑβϑαβα “δοσοσάϊηρ ἴο ΠΊΥ ᾿ηϑισ ς᾽ 
ΟΟΟΙΓ5 ἃ5 ΜῈΕ]]. 

12. Τποβε ΠΟ 516 6ρ ποί. (. χχχῖχ. 13, χ]. 2, [χῖ. 12 (αηα [ῃ[ΕΥΡΟΌΪ Διο η5 ̓ χχὶ. 7). 
Ποτγᾶ οὗ ϑρίγιίβ. “Ἰοτὰ οἵ Ηοβίβ᾽ ἴῃ ἴῃε Τυϊβαρίοη, 158. νὶ. 3. 

13. 8411  “1Π6 ννακείι] οπδϑ᾽ φ. 
14. ((. Αϑβεεηϑβίο ᾿ϑαΐδε νἱϊ. 25. Ηδτα ΕΠΟΟἢ ἰ5 “ ὈΠ]η464 Ὀγ εχοαϑβ5 οἱ ᾿Ἰρ}ϊ.᾿ 

ἔογ α. “1111᾿ 22β--6. 

ΧΙ, 1. ἐπουβαηᾶπ, ἄς., Πδη. νἱ]. το. ([πιεγροϊδίοηβ ἰχ. 1, Ιχχὶ. δ). 
2. Τῇδ δηρεὶβ οὗ {πε ρύεβεηοα σοπλα ἔγομη 158. ᾿χίϊ. 9. ὙῊΪ5 1Ιϑῖ 15 ἴα Κεὴ ονϑῖ ὈΥ (Π6 [ηϊογροϊαίϊομϑβ, ἰχχὶ. 9. ΕῸΓ 

1Π6 οΠ εἴσ᾽ ἤδη 65 σοηίγαϑί ᾿ἰχ. 1, ΧΧ. 
ποβξα {παῖ 5]θαρ ποῖ α-λῦ, “ἴποβα {παΐ βίαηά᾽ 238. 
1π6 δῆρεῖ {παξ ννεπξ υὐἱτἢ πιθ. (τ. χ!!. 3, ὅο., δηᾶ “της δῆρεὶ οὗ ρβαςβθ᾽ χὶ. ὃ, ἃς. 

4. ΜΙςμδοὶ “ῆο 15 πκῈὸ (οᾶ  ᾽ ἴῃ τ. 9, ἰ5. “ἴῃς πηϑσοιία]᾽. 
5. ΒΔΡἢΔΕΙ ἰ5 (6 “Πϑδίθγ᾽ ἴῃ ψ. 9. (((. ΤΟΡΙΣ 111. 17, ΧΙΪ. 14.) ᾿ ; 

ἐπε ΕἸεςξ Οπε, [58. Χ]. 1. ἴϑεά οἠἱν ἴῃ {πΠ6 Ῥδγαθ]εβ (566 χὶνὶ. 3) δπὰ [μΚῈ ἴχ. 35, ΧΧΙΪ. 35. 
δηα {π6 εἰθοΐ οπαβ, “οἵ {πε εἰεςῖ οπμεβ᾽ Ψ. 

6. (δοσῖθὶ μετα ἰηίεγοβάθϑ, θαΐ ἴῃ τ. 9 15 δεῖ ονεὺ ἴΠ6 ροψεῖϑ. . 
ΡΓαΥ δπᾶ ἱπίεγοεάε.. .. βυρριοαξα. ὙΠΕσῈ νετῦβ ἃγ6 ἰῃ ἴΠ6 Ρ]υγΑ] ἴῃ 811] Μ55. Ὀὰΐ {. : 

γ. ῬΠΑΠῈΕΙ 15 βεῖ ονϑῦ {πε τερεπίδποα ἀπά Πορα οὗ {Πε ᾿Ἰπμουϊτογβ- οὗ εἴεσηδὶ ΠΩ (υ. 9), δῃὰ δῖα ΤΕ ΞΓΓΔΙΠ5 τῆς. ϑαΐδηβ.- 

ΤΠδβε ἃτὲ τυϊεὰ Ὁγ ἃ οἰϊεΐ, ϑαίδῃ (11. 3) ἴο ψῃοπὶ ἴπ6 Δ αίομεῖθ Ὀβοδιηβ 50] 6οὶ δη4 50 [6]}]} (1ἱν. 6). Ὑῇον Παά 
ἀσο655 ἰηΐο πεδάνεη, χ]. 7 (εΐ. 700 1. 6). ὙΠΕΥ ἰεπιρίβα ἴο εν]} (Ἰχῖχ. 4, 6), {πεν δεουβεά (χ]. 7), ἴπενγ Ρυπὶβῃμεά, 
ΕΠ 101: Ὁ Ισχΐϊ- τς Ἰχῖπ 1 {{πιο ρο δίθηθ ἰχν]. 1) 

ἼΤΠε Ταϊπιιά οοπῆαβες ἰΠῈ ϑαΐαμϑ δηάᾶ {πὲ {4|16π δηροῖδ, 85 ἄοεβ ἰχῖχ. Ν.Τ, ΠΕ ΠΊΟΠΟΙΟΡΎ ΓΕΘΕΠΊΡ]65 {Παΐ οὗ ἘΠΟΟΗ. 

8. ΔΏρΡε1 οὗ ρεαςβ. Γῇ χὶ. 2, Τεβί. χὶϊ Ραίσ. Ζλαι νἱ. 5, 150 “45 1εγ νὶ. 6. 
Πιάάφη “1 5] πηΐο ΠΙπλ᾿ αεάεχ. 

9. ΜΙΊΟΠδΕ] α, “πε ΠοΙν ΜΊΙςΠδε]᾽ 8. 
211 ΡΣ 
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οἵ {πὸ Ομ! ασθη οἱ πηθῃ, 15 ΚΡ ΠΔ6] : ἀπα {πὸ {πιγὰ, ΠΟ 15 56[ ονοῦ 811} {πὸ ροννοῦβ, 15 δθτιοὶ : ἀπά {πὸ 
Γουτγίῃ, ν᾽ ΠΟ 15 5δεῖ ονοὸγ ἴπ6 γοροπΐδποθ ἀπῖο Πορα οἵ ἴποβα ψΠηο ᾿πΠογι αἴογηβὶ [16,15 παπηθα ῬΠδπαοΙ. 

το Απα {Π656 ἀζὸ {Π8 ἴουγ ἀηρα]5 οὗ {πὸ 1 οτὰ οἵ ϑριγιῖ5 δηα {πὸ [ουγ νοῖοαβ 1 πραγ ἴῃ {Ποβε ἄανϑ. 
4] . Δπαὰ αἴτεγ {παΐϊ 1 ϑανν 411 {Π6 ββογοῖβ οἵ πῈὸ πβάνβῆβ, αηὰ μον {Π6 Κίηράοπι ἰ5 ἀϊν! 464, ἀπ μον {πὸ 

2 ΔοίΙ0Π5 οἱ ΠΊΘἢ 8Γ6 νΕΙρῃ θα [πῃ {πΠ6 θαΐαποθ. Απά {πογὸ 1 8ὰνν [Π6 πηβη510η5 οἱ {Π6 εἰδοῖ δηα {ΠῸ πηδη- 
510Π5 οὗ {Π6 ΠοΙ͂ν, δΠ4 Πγ1Π6 ΟΥ̓ 65. 588} ὕπογα 411 {Π6 βίππϑῖβ Ὀϑὶπρ ἀγίνϑη ἴγοπὶ ἴπθηοα νΠΙΟἢ ἄδπΥ {ΠῸ 
ΠΑΠῚ6 οὗ {πὸ Τιοτά οἵ 5ρ[Γιῖ5, απ Ὀοῖηρ ἀγαρρβα οἵ : δπηὰ {πον οου]ά ποῖ ἀθ146 θδοδαβε οἵ {πὸ ριπἰ5ἢ- 
πιοηΐ ψΠΙοΟἢ ρῥτγοσθοάβ ἔγοπι {πὸ Τογά οἵ ϑριγιίβ. 

ΧΙ. 3-. «“Πςἰγοπογμϊοαὶ ϑδογοίδ. 

3. Απα {Ποζο ΠΉΠ6 οὐ 65 58.7 ἴΠπ6 βθογοίβ οἵ {πὸ Πρῃίηϊηρ ἀπά οἵ τῃς ἐπυπάογ, ἀπά {πὸ βθογεῖβ οἵ {ΠῸ 
ννΠ45, μονν ὑΠὸν ἀγα αἰντ 64 ἴο ὈΪονν ονογ {πὸ δαγίῃ, δηα {πὸ βοογεῖβ οἵ {Π6 οἱοιβ δηα ἄδθνν, αηα {πογε 

4 1 88νν ἔγοπὶ ΠΘΠΟΘ {ΠΘῪ ΡΓΟΟΘΘά ἴῃ {παΐ ρίαςοο δη6 ἴγοτη Ποηοα πον βαϊζαγαῖα {πε ἀπυδίν βαγίῃ. Απά 
{Πότ 1 δανν οἰοβθα παι 6Γβ οὐ οἱ ΏΙΟἢ {Πὸ ν1Π 65 ἀγὰ ἀϊνι 466, {πὸ ΟΠ πθεγ οὗ {Π6 ἢ 81] ἀπ ψιη 45, 
[Π6 σΠΑΠΊΡΟΓ οἵ {ΠῸ πιϊδί, δηα οἱ {πὸ οἱοι 5, δπα {πῸ οἱοσα πεγθοῦ Πονεῦβ ονοσ {πΠ6 δασγίῃ ἔγοπι {Π6 

5. θεριπηϊηρ οἱ {πΠ6 ψοτ!. Απα [ 5αν {πὸ σπαηθοΓ5 οἱ {πὸ θη δηα τηοοη, Πθπος {ΠεῪ Ρργοςεεβά δηά 
ΒΙΓΠΟΓ {Ποὺ σοπη6 ἄρῃ, 8Δηα ΠΕῚΓ ρ]οσίοιιβ γοΐαγη, πα πον ΟΠ6 15 ΒΌΡΟΓΙΟΓ ἴο {Π6 οΟἴποσ, δπά {ΠῸῚΓ 
βίαζο!ν ογθιΐ, ἀπ μονν πον ἀο ποῖ ἰθανε {Ποῦ οὐθιΐ, ἀπ πον δ44 ποιϊπίηρ ἴο {ΠεῚγ οὐ! ἀπ πον ἴαῖκο 
ποίμίηρ ἵγοπι 1, Δη4 ποὺ Κααρ [αἰ ἢ δαοῇ οὐἴποσ, ἴῃ δοσογάδησα ἢ {ΠῸ οί Ὀγ ψΠΙοἢ {πον 

6 ατε θομηά ἰοροίποσ. Απα ἢγϑβῇ {Π6 βιπ ρσοα8 [οσίῃ δηα ἔγανοῦβοβ ἢ15 ραίῃ δοοογαϊηρ ἴο {Π6 οοπιπηδηά- 
“ τηθηΐ οἵ {πὸ 1 οτά οὗ ϑριτιῖ5, δη ἃ πυρητν 15 Η15 ΠΆΠῚΘ ἴου Ἐν Γ δηα ὄνεῦ. Απά αἴζοεγ {Ππαΐ 1 5ανν {πὸ πάθη 

8Δη4 {Π6 ν]51016 ραΐῃ οἱ {Π6 πιοοη, δπα 5068 ΔοσοπΊρ 5165 {πὸ σουγβα οἱ ΠΟΥ ρϑίῃ πη {παΐ ρίαςς ὈγΚ ἐᾶν 
δηα Ὀγ πΙρῃί---ἰπ οπα ΠοΙάηρ ἃ ροϑβιίοη ορροβιίΐα ἴο {πὸ οἵπογ Ὀεΐογο {πὸ [ογά οἵ ϑριγιϑ. 

Απά {πον σῖνα {πη Κ5 δηα ργαῖβα δΠη4 ταοϑβί ποῖ ; 
ΕῸΓ πηΐο {Πε6ΠῚ 15 ΠΕ ῚΓ {πη κΚβρινιηρ ταβί. 

8 ΒῸΓ {πο βδυη ἙἽπδηροβ οἷ ΤΟΥ ἃ Ὁ] ββίηρ ΟΥ̓ ἃ συΓ86, 
Απά {πὸ οουζβα οἱ {Ππ6 ραίΐίῃ οἵ {πὸ πιοοη 15 ἰἰρῃΐ ἴο {πὸ τιρῃίθοιιβ 
Απα ἀδγκηοβϑθ ἴο {Π6 5 ΠΠΟΥΒ 1Π ἴπ6 πΠαπΊα οἱ πὸ Τογα, 
ΝΟ πιαάς ἃ βεραγαίίοῃ Ὀεΐνγεθη {πὸ Πρῃῦ δηα {Πς ἀδγκηο85, 
Απάα αἰϊνια64 {Π6 5ριγιῖβ οἱ πηθῃ, 
Απά 5βίγεηρίπεηδα {ΠῸ 5ριτι5 οἵ {πὸ τιρῃίθοιι, 
Ϊῃ {π6ὸ παπια οἵ ΗΙ5 τὶρῃςθοιιβη 685. 

αδρσίεὶ α, “1Πε ΠΟΙ (δρτε]᾽ β. 
τορεπίδποα ππΐο ΠΟρΡῈ α-ῷ δηα τηδην β' Μ55. “τερεηΐαπος απΐο τερεηΐαηςσε᾽ Φ, “ταρεπίαμοα ἀπά Πορε᾽ αόεοχ. 

ΕῸΓ οὐ ἰεχὶ οἰ. Αοἴβ χὶ. 18; 2 (ου. νἹ]. 10. 
15 παπιϑᾶ α, “15᾽ β. 

10. Γογᾶ οἵ ϑριγί(β α, " Μοβίὶ Ηϊρῃ οὐ’ β, 

ΧΙ... 1. Ὗ Βαϊ Κίηράοπι οδῃ {Πἰ5 6} [5 ἴ ἴῃ6 Μαεββίδηϊς Κιηράοιη, οὐ {πε Κίηράοιη οὗ {ῃ]5 ννου]Ἱά, οὐ ἃ ἀϊνβϑίοῃ 
(Ἰπῖο βανβθῆ ραγίβ5) οἵ πβᾶνβῃ 9 

διοίίοηβ οὗ πιδβῃ δῖα ννεϊρῃεᾶ. (Ἕ(, ἱχὶ. 8; [οὉ χχχί. 6; Ῥγον. χνὶ. 2; 5. [χ!]. 9 ; 1)4η. ν. 27. ὙΠπε Ταϊμπιαά 
τηδίευία }1ΖῈ5 {Π|5 σοησερίϊοῃ. 

2. Ἀπ 1 7. ας, β. 
ἄγίνθη ἴπεησςε, χχχν!]. 1. 
ἄξην, τ., ΧΧΧΝΊ. 2. 

3-8. ΤῊΪ5 βϑοϊίοῃ 5 δ᾽ίδη ἴο {πὸ σοπίοχί. [{ τηδὺ, ποννενεσ, θδϊοηρ ἴο ἴπ6Ὸ6 Ῥδγβθ]θβ. (ἵ. 700, ἅς. [1 Ὀεϊοηϑϑβ 
σογίδ! ν ἴῃ σματϑοίου δηᾶ ἀβίδ!] ἴο Χ] 1]. 1, 2, χὶῖν, ΠΧ, ἰχῖχ. 13-25. 8566 ΧΙΠΙ. 

3. ΤἸρΒίηϊηρ δηὰ Ππυ πάει ἀγα οἴϊεηῃ γεαίθα οὐ. (ἐ. χν!]. 3. 
ββογεῖβ οὗ {πῸ νυἱπᾶβ. Οἷα {Π6 ννἱπα᾽5 Πιποι!οη5 οἵ. νη]. 1-- 5, χχχὶν -χχχνὶ, ἰχχνὶ. 
ἀυδῖν βατγίῃ σζῖζ, " ἀπὲ οἵ [η6 βαγίῃ  γι22β. 

4. Απὰ ἔδπογα γφίβ, “ποτε ̓  ρπε. 
1Π6 σμδιθεσ, ἄς. Βαβεα οἡ [00 Χχχν!]. 22. 
δηάᾶ νυἱπᾶξ. » “απά᾿ β- λουκό. 
δηα οὗ {πε οἹοιιᾶβ » γε. 

5. ἴοΥ ἴπΠ6 5 Δ Π4 τηοοῃ 566 γΠΕΙ ΙΧΧΙΪ. 5. ἶ 
1π6 οαἵῃ. ϑη, πιοοη, ἃπὰ βἴδιβ 566 ΠῚ σοηβοίοιβ ἢ {ΠΕῪΥ̓ γα βϑ)εοὶ οὐἱγ ἴο (σά, χὶΐ. 6; {πῸῪ Ργαῖβδα ἀπά τοϑὶ 

ὯΟΓ, ΧΙΠ 7: (ΕΚ ΙΧΊχὶ 24. ΣΙ, 2: 
ὈγΥ ΨΏΙΟΗ {παν ἄτα Ῥοιηᾶ ἰορείπασγ. 80 αὶ δἴοπθ, ργόρδθὶν ἃ ἰογί παῖς σοη)εοίατο, 

6. ἴγαν θῦβϑβ, “στείυσηβ᾽ φέ. Ι 
γ. Βιάάφη.... ραΐῃ οὗ ἔπθ πιοοῃ, ἱ. 6. γν ἤθη {Π6 πιοοη 5 ἰη νΊ51016. 5686 ᾿ἰχχ]-ἰχχὶν. 

Ῥεΐογε - “πε ρίοτυ οἵ᾽ ρεζϊ2. 
8. Νοῖε {Π6 ἀοεοίτιηε οὗ ργεαἀδϑιηδίϊοῃ. 

{Π6 βύῃ αν, “1ῃε 5Πϊηϊηρ᾽ ϑαη᾿ »1:2β8-2». 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΟΩΗ 4]. ο- 45. 2 

ΕῸΓ ΠΟ Δηρ66] ΠΙηἤεΓβ ΔΠη4 ΠῸ ΡΟΜΕΓ 15 8016 ἴο Πίπάεγ ἴογ ἢ δρροϊηΐβ ἃ [πάψε [οσ (ἢ πη 
ΗΘ 1υᾶρε5 {Π6πῃ 8}1 Ὀθείογε Η]Ππ|. ΒΒ 6 ξῈ ΤΟΙ [Π6Π| 811 ἀης 

ΧΙΙ͂Ι. 726 1)ιυοιἰἴηρ- ρίασος οΓ Ἡ ͵ϑάονι απ ὁ} []ηγρ]ιδοιιδγ1655. 

δι ΜΝ βάοπι ἰουπᾶ πο ρίδςβ Πθγα 516 τηρηΐ αΜῈ]]} ; 
ΤΠΕοη ἃ ἀννε! ]!]ηρ-Ρ]αοα νγα5 βϑῖρηθα ΠΕΓ Ιη {πὸ Πρανβῃβ. 

2 δΝΙΒάοπὶ ψεηΐ [ογίἢ ἴο τηβκθ ΠῚ ἀνα] ]!ηρ᾽ ἀπιοηρ {πε ΟΠ] ἄγεη οὗ πηδη, 
Απά ἰουπά πο ἀνε!!! ηρ-ΡΪδοα : 

ΔΝΊΙβάοπῃ τεϊυγηθα ἴο ΠΕΓ ρῥΐδοο, 
Απα ἴοοκ Ποῦ 5εδῖ διποηρ [Π6 δηρείϑ. 

3 Απα υῃτρῃϊεδουβηθβ5 νηΐ [οσί ἢ [γοπΠὶ ΠΕΙ ΟΠαΠΊΡΕΓΒ: 
Δ ΠοπῚ 5Π6 βουρῃΐ ηοΐ 5Πῆ6 [οὰπ6, 
Απὰ ἄνγοὶῦ ψ ἢ {Πεπ|, 

ΑΚ ταίη ἴῃ ἃ ἀδββεγί 
Απά ἀδν οη ἃ {πιγϑίν ἰδηάα. 

ΧΙ,11Π---ΧΤ ΙΝ. «Αἀςιγοπογηῖοαὶ ϑδογοίϑ. 

31. Απα] 8δν οἴπεγ Πρμζηϊπρβ δηα {πε βἴαγβ οἱ μβάνβη, δηά 1 58 πον Ηδ ςδ]]δα ἐπεπὶ 81] Ὀν {πεῖγ 
2 ΠΔΙΊ65 8Πη4 πᾶν Πεαγκθηθα ππίο ΗΠ]. Απα 1 58. μον ἴπαὺ ἀγ ψεὶρῃεβα 1 ἃ τὶρῃΐθουβ θαΐδπος 

᾿ς ΔΟΟΘΟΓΑΙηρ ἴο {ΠΕ6ῚΓ ργοροτγί!οηβ' οὗ ΠΗ : (1 584.}) ἘΠ6 ψ ἢ οἵἉ {Π61Γ 5ρβοθβ δηά {πε ἀδν οὗ {πεῖγ ἀρρεϑγ- 
᾿ς Ἰηρ, δηά ΠΟΥ͂ {ΠΕ61Γ γϑνοϊατοη ργοάποαβ ΠΙρῃϊηϊηρ : απ (1 5870) ΠῈῚΓ γονοϊ αϊοη δοοογάϊηρ το {πα 

3 ὨΌΠΊΡΕΓ οἱ {Π6 δηρε]5, δηά4 (πον) πον Κααρ [δι ἢ συ θοῇ οἴπεσ. Απά 1 αϑκεά {πὸ δῆρϑὶ ψῆο ψεπὶ 
4 ΜΠ τὴς ΠΟ 5Βῃονεα πηαὲ δῇ νγὰβ πι4ἄεδη : ᾿ΝΥαΐ γε {πε58 " Απά ἢΠε βαϊά ἴο πιὸ : “Ἴῇῃε Τοσγά 
οὗ ϑριγιῖΐβ αίῃ βῃονεα {π6ὸ6 {ΠΕῚΓ Ράγαθο] 1. πηδαπιηρ (110. “ ΠΕΙΓ Ράγαθ]6᾽)}: {π688 αὔθ {Ππ6 ΠδπΊ65 
οἱ {πΠ6 μον ψῆο ἀψ6}] οῃ {Π6 βαγίῃἢ δηά θείαν ᾿π ἘΠ6 Ππ8πΠ16 οἵ {Π6 1, οτά οἵ ϑ3ρι:Γ[5 [οὐ ὄνεῦ δηα δνεγ. 

ΑΙβο δηοΐῃεγ ρΡῃθποπΊθποη 1 580. [ἴῃ γεραγά ἴο {Π6 ΠΡΏςηΙηρΒ : ΠΟῪ 8οπῆα οἱ {π6 ϑίδγϑθ δ.γ1586 δηά 
ὈΘοΟΠΊΘ ΠΡ ςπΙηρβ δηα οαπηηοΐ ραγί ΜΙ {ΠΕῚΓ ΠΟΥ ἔογτη. 

ΧΙΝ-- ΝῚ]. Τῇο ϑεοοπά Ῥᾶγαρθιθ. 

ΧΙ,Ν. 776 [,οἱ οὗ ἐδο “ροϑδίαίοε . ἱπ6 Νεὺ Πφαυόη ἀπά πὸ Νό Εαγίἤι. 

1 Απηὰά {Πἰ5 15 {πε βεοοπα Ῥάδγβθ]α σοποθγηϊηρ [Ππο586 ΠῸ ἀἜπΥ {πε ΠαπΊα οὗ {πὸ ἀννε]Π]Ππρ' οὗ {πὸ ΠΟΙ͂Ὺ 
ΟΠ65 8η6 {Π6 1 ογά οἵ ϑριτγιῖ8. 

2 Απά [ηἴο {πΠ6 πδανεη ἴΠΕ6Ὺ 5Π8]] ποῖ δϑοβπά, 
Απα οη {Π6 δαγίῃ {πᾶν 5}4}] ποῖ οοπηθ: 

ΘΌΟἢ 5Π4}}] ΡῈ {πε ᾿ἰοΐ οἵ {πΠ6 9: πη θΓ5 

9. Τα ἡυάρε δρροϊηίβα 15 {π6ὸ Μεββϑίδῃ. Βδδά {15 νεῖβε αἰ γα ον δἴζευ χ]]. 2. (ἢ, Αοςίβ χν]]. 31. 
ΠΟ ΘΠΡῈῖ Ππίπάεγβ δῃᾶ πο ροννεσ 2ιφίζ β- γ᾿. “ΠΕ ΠΟΥ ΔΏΡ6] Ποὺ ροννεσ᾽ σζΖ'γ. 
Ης δρροϊηΐβ. 80 “᾽ οἠἱυ. 
α Ἰυᾶάρε ὦ ΟἿΪΚ Πᾶ5 πε δος. Τῆδ ταϑί οὔ {πεὸ Μ595. τεδά “ἴῃε πάρε 5665 Πϑτη 8}}". 

ΧΙ]. Α ἔταρτηθηΐ ουΐ οὗ ςοππθχίοῃ ψΊ ἢ 15 ργεβεηΐ σοηΐεχί. ὙΒΕσα ἴξ 5ῃου]α σοπηθ, 1 ἀο ποῖ Κπονν. 
1. 2. Αὄ ἔδνουτίε {πεῖηε-ἰῃε ργαῖβα οἵ νίϑάοπη. 586 ἄνεὶξ ἴῃ πεάνεῃ, ἰχχχῖν. 3; [00 ΧΧν]]]. 12-14, 20- 4; ΒΑτιοἢ 

11. 29; ϑ΄σδοῇ χχῖν. 4: σαῆα ἄοννῇὴ ΔΠΊΟΩΡ ΤηΈΏ, ῬτΌν. 1. 20, Ν111, ἴχ. 1-1Ὸ : ΠῸ Ρῥἴδοβ ννὰβ8 ἰοπηά ἔθου μεσ, 1 Ἐπ. χεῖν. 5. 
516 Ψ1] τεΐυσῃ ἴῃ Μεββίδηϊς {1Π|65, ν. 8, χὶν!]]. 1, ΧΙΧ. 1, 3», ΧΟ. ΙΟ;; 2 ΒαΑζ. χ]ῖν. 14; 4 Εξγα ν]]]. 52. ; 

2. ννεῃΐ ἰοσγίῃ α, “ «ἀπε αὖεόχ. 
3. ΤΠε νψ]οκεά στεζαβεα ννΊβάοιη ννῆδη 516 σᾶῖηα : {ΠΕῪ ννε]σοτηςα {Πητὶρ εου5η 655 θη 516 βουρηΐ {Π6Π1 ποί. 

ΧΙΙΠΙ, ΧΙΙΝ. Τηϊβ ραβθαρε σῃονβ {π6 ἰηίεγεδὶ δ]: ὈῪ {ΠῈ6 ννῖβε ἴῃ βγᾶ6] ἴῃ εἰ ]ςα] δηα σΟβπΊς ΘΙ ϑ]0Π5. δἱ 
οὔςα. (ἢ 700, ϑίγαςῃ, δηᾷ δ βάομη. Βιιΐῖ {πεβ6 ββοίϊοῃβ οὔ παίασαὶ Ῥῃμθποιηθηα {τε ιθηι]ν ἀἰδίαγ τπ6 σοηίεχι 
ἴῃ 115 ννουκ. 

ΧΙ1ΠΙ. 1. ὃν {πεὶσγ παπιεβ. 5. οχ]ν!. 4; [58. Χ]. 26. 
2. νεϊρῃεᾶ, ἄς. ((. χὶὶ. 5. Ὶ . ᾿ 

Βονν {πεῖτγ τενοϊαξίου ργοάιτςεβ Πρμέπίπρ οψζ (γι). “ῃα τενοϊυτίοη : πονν οη6 ἤδϑῃ οἵ 1Ἰβῃιηϊηρ ῥγοάιιοεβ 

Δηοίμετ᾽ 28. 
6 ἜΓ ΣΙΝ]. Ζ. ᾿ ἦ δὲ 
3; 4. ΤΠε βἴαγϑ τεργεβεηΐ {πῸ Βοὶγν : οἵ. Πδη. ν]]]. 10. 8686 ἴοο εἰν. 2 ; [)4η. ΧΙ]. 3 ; Μεαῖι. χιῖ]. 43. 

ΔΏΡΕ]5 εἴ. [00 χχχνι!. 7; Πεαῖ. ἵν. 19. 
4. ὨΟΙΥ α, " τἱρῃίεοιβ᾽ β. . ἄς 
6Ιανα. (Οἱ “(ἈΠ ἴῃ χχχίχ. 6, ἵν11]. 5, [χὶ. 4, 11) 8η4 “ ἀβηΐδὶ᾿ χχχν]. 2. 

ΧΙΕΙΝ. ΘΠοοίηρ βίατβ. (Οἱ χ]]. 2. 

ΧΙ. τ. Τῆς ϑεςοῃα Ῥδσαθ]α ὈερΊη5. 78 
ἄδην δμς πδπηε οὗ με ἀννεΐηρ, ἱ. ε. [πΠ6 ϑαάάμπςεεβ. (ἢ, χχχνη!]. 2, Πα ποία. 

δηᾶ {ΠῸ Ἰνοτγά α, “ηὰ οὗ {πε 1οτά  β. 
2. δηα 15 α-Ζ. »» 28. 

ΤἼΘ ἰγδηβέουπηεα εατίῃ (Ψ. 5) Ψ1} Ὀ6 ἴοσ (Πξ τὶ ρῃίθοιιβ ΟηΪγ. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚΟΗ 466. 2--46. 9» 

Δ μο ανα ἀδηϊθα {πὸ παπια οὗ ἴπς Τοτὰ οἱ ϑριγιί8, 
ΝΟ τὲ {π5 ργεβογνοα ἴοσ {πὸ ἀδν οἱ βυΐϊογιηρ απ {τυ ]αίίοη, 

3. Οη [δαῖ ἀαγν Μίηο ΕἸδοῖ Οπα 5181] 1 οη {πῸ [ἤτγοπα οἵ ροῦν 
Απὰ 5141} ἔγν {ποῦ ὑνοσίβ, 
Απά {πεῖγ ρίδοθβ οἵ γεϑῦ 5841} θ6 ᾿ππῸπΊ γα ]6. 

Απά {Πεῖγ 500}}5 5141} στονν βίγοηρ νι πη {π6πὶ θη {παν 566 Μίπο οἷθοῖ οηββ, 
Απά {ποβ6 ΠΟ παν οδ! θα ἀροη ΜΥ φ]ογίοιιβ Παπη6: 

4 ΤὍΠοη ΜΠ] 1 οαυδα Μίπο ΕἸ]θοῖ πο ἴο ἀνν6}} ἀπιοηρ {Π6Π|. 

Απα 1 Μ1Π ἐγαηβίογπι πὸ πάνθ δηά πηᾶκο τ δῇ εἴεγηδὶ Ὀ]οββϑίηρσ απ ᾿ρῃϊ : 
ς ΑπάΙ Μη {γαηϑίογτη ἴῃ βαγίῃ αἀπα τῇδε 1 ἃ Ὀ]οβϑίηρ: 

Αηά 1 ΜΠ σαιβα ΜΙπα εἰθοῖ οπαβ ἴο ἄν 6}} ἀροη 10: 
Βαΐ {πΠῸ 5: πο Υβ5. δη4 δνη]-ἀοοῦβ 5Π4}} ποῖ βεῖ ἴοοῖ {πϑγϑοῃ. 

6 ΒἘογΙ μαννα ργονι δα δηα βαϊιβῆθα σι ρεαοα Μν τὶρῃίθοιβ ΟΠ 65 
Απά Πανε οδιβεά {πεπὶ ἴο ἄν 61} Ὀεΐοσε Με: 

Βαυΐ ἴοτ {πε βίπποῦβ ποῦ 15 ᾿πασετηδηΐ ᾿πηροπαάϊηρ ἢ Μο, 
50 [παῖ [1 5Π411] ἀδβδίγουν {ποπὶ ἔγοπι {Πε ἴασα οἵ {πῸ βατγίῇῃ. 

ΧΙΝΝΙ. Τῆο Πφαά οἵ 1)αγ5 απὰ ἐΐ6 ϑοη. οὔ Μαη. 

46Θ᾽.: Απά {πεζὰ 1 βὰν πα ΨΠΟ Παά ἃ Πεδὰ οἱ ἀαγ5, 
Απά Ηιβ μεδα νψαβ ψῃϊῖα {6 ψνοΟΙ, 
Απὰ ψΙΠ Ηΐπὶ τγὰβ ἀποῖπεγ θεϊῆρ Ποβο οουπίθηδπος Πδ4 ἴΠ6 Ἀρρθάγβηοθ οὗ ἃ πΊδῃ, 
Απά 15 δος νγψαβ8 {]] οἵ σγαοίοιιβῃθββ, πκὰ οπς οἵ {π6 ΠοΙν δηρεῖβ. 

2 ΑμπαᾶϊΙ αδβκεά {πε δῆρεὶ πὸ ψγεπί ΜΊΠ πα δηα 5πονεά πὶ 411 {πε πιά ἄδη {Ππίηρβ, οοποογηϊηρ {Πα 
4 50ῃ οὗ Μβϑδῃ, ψῃῆο Π6 ν85, δηά ΜΏΘΠΟΟ με νναβ, (4) ψν μα επί ΜΙ {πὸ Ἠδδά οἵ [)αγ8 " Απά Πε 
ΔΏΒΕΓΘα δηά 5αἰά ἀπίο πιὸ: 
ΤῊΪΒ 5 τπ6 ϑοη οἵ Μδὴ πο δίῃ τὶρῃίθοιυβηθββ, 
ἢ ψΠοπὶ ἀνε]! ες ἢ στρ ίθοιιβη 685, 
Απάᾶ ψΠο τγενϑδίθίῃ 411 {Πς γβαβαγεβ οὗ {πὶ ΠΙΟΠ 15 πιά η, 

Βεοδαβε {πε [ογὰ οἵ Θρίτίβ5 Παΐῃ οἤοβϑη ΠΙΠῚ, 

ἀεξηϊεαᾶ {πε παπιε. .. οἵ {πὸ [μογά οὗ ϑριγὶῖβ. ὅεε χχχν!]. 2 (ποίε). 
ὅδ οἵ 5 τ ῖπρ, ἀπά {γιθαϊα ίοη. ΑΙβο οδ!]εὰ “{πδΐ ουθαὶ ἀδγ᾽, [ἷν. 6, " ἀδὺ οἵ ἡπάρειηθηΐ ὐὰ ςΟΠΒατητηδίῖοη᾿, 

χ. 12, " οἵ ἀδϑίσιοιοη ᾽, Χον 1], 1, ἡ οὗ ἀδγκηθββ5᾽᾽, χοῖν. 9. 866 ΠΥ (ΟΠ πμλεπΐΑτΥ {ΓΈ Π ΕΓ 272 ἤθε. 
ΤΠε ΡὮγαβα τείεσβ ἴο (1) τῆς ΠδΙυρα ἴῃ Χ. 4; 5, 129, 1ἰν. 5, 7-10, ΧΕΙ. 5, ΧΟΙΪ]. 4, (2) ἤπ4] ννου]α-Ἰυαρειηεηΐ δἵ {ΠῈ 

. Βεριπηϊηρ οὗ ἴῃ6 Μεβϑβίδηϊς Κιηράοχη, χ. 6, 123, χνὶ. 1, χὶχ. 1. χχὶϊ. 4, 11) Χχν. 4, χὶν. 2, ᾿ΐν. 6, ἱν. 4, χε. 2ο-7. (3) 
Τυάρεπηεπί οὗ {Π6 ϑνοτγά ὃὈν 1Π6 τὶ βῃϊεου, ΑἸ50 αὐτῆς Μεββίαπὶς ΚΡ οηλ᾽ 5 ῥερίπηϊπρ, 2, ΣΟ ΤΟ; ᾿χεϊ. 12, χοῦ. 7, ΧΟνῚ. Τ᾿ 
ΧΟΥΙ]. 12. (4) ΕἾΠΑ] ννοτ]α Ἰπάρεπιθηΐ δἱ 15. οἴοββ, χοῖν. 9, χονϊ]. 10, ας. 4, (111. 8, οἷν. 5. Ιη ΧΙν]Π]. 8-10 (2) ἀπά (3) 
βθεῖῃ ἴο Ὀ6 σοι] η64, Δη4 ἴῃ χΧΟΕΙ͂Χ. 9, 15 (3) δηὰ (4). 

3. ΝΜῖπε ΕἸεοὶ Οπο, α-ῦὍ,;᾽) “ἴῃς ΕἸεοῖ Οπηθ᾽, 222238. ὅ6ε ὶ. 5. 
τἴῇγοπα οὗ βίογυ. (ἢ ἵν. 4, ᾿χἱϊ. 3, 5. ΑἸϑο Ἰχὶ. 8, [χἱϊ. 2, ἱχῖχ. 27, 39 (45 }84ρ6). Τῆς ἴῃτοηα 15 {παΐ οὗ {πὸ Ἡδδά 

οὗ Τλαν5, χὶν!!. 3,11. 3. 
ἰγν. Ὅμε ἰγαῃβίδίου τεδα ἽΠ2" ἴοσ 12) οσ 1{{{Π6 οὐ σΊη4] ννᾶὰ5 ἴῃ Ασατηδῖς Πα [ο]οννεα [Π6 Ψτοηρ τηθδηϊηρ οὗ ἽΠ2". 
Απά {Πεῖϊτ ΡΙδςα5 οἵ τεβί, ἄς. ΤῊΪ5 σοπλαβ Ὀδίζεσ ἴῃ Ψ. 5 ουὐὕ 6. 
50.115, α,  Ξρ:τὶῖβ ̓  β. 866 χχὶϊ. 
εἱεοῖ οὔβθβ, α-Ι. “ἘΕἸεοῖ Οηδ᾽ γ,), αὀεγλοαγ'. 
δἰογίοιβ α. “δον δηά Βἰοτίουϑ᾽ 2, 
4. ἙἸεςΐ Ὅπο, γ:2,β-ς. “εἰεοῖ οπεϑ᾽, φής". 
4, 5. Αἴεσ {πε Ἰπάρεπιεπε [πΠ6 Μεββίδηϊς Κίπράοπι 15 δεῖ ὉΡ ἴῃ ἃ γα ηβίοσιηθα πεάνεῃ (χῖν. 4, 11. 4) δῃᾶ βασίῃ (Χχ]}. 2, 

χὶν. 5), ΜῈ ΔΏΡΕΙ5 δΔηα Τηθῃ 8ἃ5 πΠΊΘΠΊΡε 5 χχχῖχ. 4 (ποΐθ). 158. ἰχν. 17 δ ηᾷ ᾿ἰχνὶ. 22, πᾶνε ἴΠ6 ἴῖάῴδα, Ὀπὶ ψττῃοις [Π6 
Ιορσῖςδὶ σομβεαιδηςε οὗ ἃ Ὀ]6556α ἱπηπηοσίδ ἶν, 45 ἴθ 1 ἘΠΟΟἢ, 2 Βδτγ. χχχῖϊ. 6, [ν1]. 2; 4 Ε2γὰ νϊ]. 75. 

6. ἀεβίγου {πεπὶ... βασίῃ. (. Ιχῖχ. 27. 

ΧΕΙ. τ. Ηετε δηὰ ἴῃ [ΠῸ (ο]οννίησ ομαρίετϑ ΤΠ Δη. νὶϊ. μα5 θθεὴ ἄγαν προῆ. ΤῊδ {π|Ὸ, “ Ηεδά οὗ 1) αγ5 1. 6. “ὙΤΠα 
Ἐνετ]αβίϊηρ ᾽, ΟΟΟυΓ5 1ἢ Χἰν]. 2, Χ]ν]]. 3, ΧΙν 111. 2, δηα ἴῃ [6 [πιετρο]α ]οῃ5 Ἷν. 1, ἰχ. 2, Ιχχὶ. 190-14, Ὀὰϊ ποῖ 50 ἀρρσορτχϊίεϊγ. 

2. ἴπ6 δῆρει. ζῇ Μ55. ὙτοπΡΙν τεδα “οπδ οὗ [ῃ6 δῆρεὶβ᾽. 866 ποίβ οἡ χὶ. 2. 
{παὶ 5οὴ οὗ Μίαη. (τ. χὶν!. 4, χινη!. 2, ἸΧ]]. 9, 14, ᾿Χ11]. 11, ΙΧΙΧ. 26, 27, Ιχχ. 1, Ιχχ]. 1, ἴῃ 41} οὗ ΙΓ ἢ Ραβϑαραβ ἴΠ6 

ἀετηοηβίγαϊινε οσΟυΓ5 ; 1ἰ 15 Πδϑίηρ ΟΪΥ ἰῃ ἰχὶ].. 7. Βαϊ, ἐἐματ’ Δηᾷ " ΠΕΡ ἴῃ Οὔτ ἀγα πβιαῖου ΔΙ Ὀ5ΌΔΙΠΪΥ τα θσ ησ5 
οὗ 1π6 Οτεεκ δτίῖο]θ, πα 50 πεῖθ. ὙΠὰβ ἴῃ ἙΠΟΟΙ [Π]5 ἘΠΕ ἰ5 τῃε ἀϊδίίηςι ἀδϑὶρ παίίοῃ οἵ {πε Ρεύβοηδὶ Μα6ββίδῃ, δηὰ 
της ατεεῖκ δαυϊναϊεηΐ τηϊιϑὲ παν Ὀ6Θη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὰ ποΐ υἱὸς ἀνθρώπου. 

3. Τῆς Μεββίδῃ ἴῃ 1Π6 Ῥδγδῦ]865 15 (1) Τᾶρε οἵ [πε ννου]ά, (2) Ἀθνβαῖογ οἵ 8}} {πῖηρβ, (3) Ὁμδῃιρίοῃ ἀῃὰ Ἀπ]οτ οὗ (8 
τὶ θουβ. Α5 (1) Ἰυᾶρε πε Πὰβ τἱρῃϊεουβηθϑβ (χχχν ]!. 2, χχχῖχ. 6, 1111. 6, αῃα μεσθ, ( , Ρ5. χὶν. 4-, Ιχχὶϊ ; 158. χ'. 
3--5)» ννϑάοτῃ (Χ]ΪΧ. 1, 3, 11. 3), Δηα Ῥόννεσ (ΧἸΙΧ. 3, [Χ]]. 6). ΓΕ (2) Ἐένεαϊοεν δ ν}] Ὀτηρ ἴο Ἰίσῃΐ {ΠῸ ἰμν βῖθ]ς νους 
οὗ τἱρῃςθουβη655 πὰ βίῃ, χὶνῖ. 3, Χ]χ. 2, 4, δῃᾶ ταῖϑα [ῃ6 ἀδθδά, 1]. 1, 'χ]. 5, αηὰ ἱπάᾶρε 8]}, 1 ὁν νῶν ἐπὶ᾿ 8, ἰσῖν Ζ.,,5) 
Ἰχῖχ. 27. 48 (3) Ὁμβαπηρίοῃ πῈ Ὁρμο]άβ, ν᾿ παϊοαίεβ, απᾶ τοννατὰς ἴΠ6 τἱσῃΐξοιιβ, χχχῖχ. 7, ΧΙ ΝΠ, ἥν ΕΠ ΤῊ Θ᾽ ΊἸΣῖν τΣ 

8, 14, 15. 
ψΠ0 Πδίῃ γἰρῃξθοιβηθββ. (. 158. ἰχ. 6-7, χὶ. 3 5666. [61Γ. χχὶ. σι; ΖεΟἢ. ἴχ. 9; 58. 50]. χν]ϊ. 25. 5666. 
Παΐῃ σμοβεθη πὶ. Ηδηςβ Πα 15 σδ]βα τῆς ΕἸἰβοῖ οὔθ, χχχνη!. 2, χὶ. 4. 
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θΟΘΙ ΘΕ ἘΝΘΘΟΗ 401: 47; 

Απα ψοβα ἰοῦ πίῃ [Π6 ργο- οπλίπθηος Ὀείογα {πὸ Τιογά οἵ ϑρίγιῖβ ἰπ ἀρτιρμίποθβ ἴοσ ὄνεγ. 
4 Αμπα {[Π15 ὅϑοη οὗ Μδὴ ψποπὶ ποι Παβί βεθη 

5411] {τϑῖβθ Ὁρ7 {πΠ6 Κίηρβ δηά {πὸ τηϊρῃτν ἔγοπη {Ποὶγ βοαΐϑ, 
[Απᾶ {ΠῸ βίγοηρ ἔγοτπη ὑποῖγ ἐῃγΟη 65] 
Απα 5}4}1] ἰΙοοβεπ {Π6 σγεϑίῃβ οἵ {ΠῸ βίγοηρ, 
Απα Ὀτγθακ {ΠῸ τθϑίῃ οἱ {Π6 5: πη Γ5. 

ς [Απᾶ ἢδ 5Π4]} ρυΐ ἀοψῃ {πε Κίηρβ ἔγοπι ἔποῖγ ἐἤγοηθϑ ἀπ4 Κιπσαοπη8]) 
Βϑοδιβα πον ἄο ποῖ δχίοὶ δῃηα ργαῖβε ΠΙπι, 
Νοῦ ΠυπΊ ]ν δοκηον]θάρσα ΠΘηοΘ {πὸ ΚΙηροπη νγὰ5 θεϑίονγθα προη {ποπ|. 

6 Απά Π6 5Π8}} ρᾳΐ ἄονψη {πΠ6 σουπηΐοηδηςε οὗ {πε ϑίτοπρ, 
Απά 5881] 11 {Ππεπὶ 1 ΘΠ πη. 

Απα ἀδγκηεββ 5141] θ6 {πεῖγ ἀνε]! ηρ, 
Απα ψοῦπη5 5Π4}} ΡῈ {πεῖγ θεά, 

Απά {πδν 5141} πανβ πὸ Πορβ οἱ τιβίηρ ἔγοτ {πεῖγ θεά, 
Βεοδυβα {πον ἀο ποῖ 6χίοὶ {Π6 παπΊα οἵ {πὸ Τιογὰ οἵ ϑρίτιῖ5. 
Απά [Πε656 δα ἴπϑν πο Τ] παροὶ {πὸ ϑἴαγβ οἵ πβανεῃ, 
[Απά ταῖβθ {πεὶγ ἤδη 5 δραϊηϑδί {πὸ Μοβὶ ΗΙΡΉ], 
ΤΑΠα {γεδα ἀροη {Π6 βαγίῃ δηά ἄννε}} ἀροη [{7. 

Απά 84}} {πεῖγ ἀβεά5 τηδηϊεβῇ ἀητρ ΘΟ 5Π655, 
Απά {π6ὶΓ ρονγεῦ γοϑίβ ΠΡΟη {ΠΕῚΓ ΤΙΟΠ 65, 

Απάα {ΠεΕὶγ ἔϑιτῃ 15 τη {Π6 σοάβ ΠΙΟΠ {πεν πᾶνε πᾶς ΜΙ {πεῖγ Παπάϑ, 
Απα {πεν ἄδην {π6 παπηη8 οἵ {πΠῸ 1ιογά οἱ ϑριγιΐβ, 

Απα {πεὸν ρεγβθουΐθα {π6 Ποιι565 οἱ ΗῚ5 σοηρτερδί δ, 
Απά {Π6 [αἰςΠῖὰ] πο Παηρ ἀροη {π6 παπης οἵ {πες Τιοτά οἵ ϑριτγιί8. 

ΧΙΝΙΙ. 7ῆη6 ῬγαγοΥ οἵ ἐπ Κιἰρηίδσοιις (ΟΥ̓ Κ᾽ δηροαγιοο αν {Πιογ ον αἱ 1ἰς5 σογιῖηρ. 

Απά [1π ἴποβα ἄδυϑ 5141} παν δβδοθηάβα {πΠῸ ργαγνεγ οἵ {Ππ6 τὶρῃίθοι, 
Απά {πε Ὀ]οοά οἵ {Π6᾿ τρῃίθοιιβ ἔγοτῃ {πῸ βαγίῃ είογε {πὸ Τογά οἱ ϑριτγιῖ5. 
Ιῃ {ποβϑὲ ἄδυϑ 6 ΠΟΙ͂ οἤ65 ψΠοῸ αὐ γ61}1 ἀρονα ἴῃ {π6 πθανθῃβ 
ΘΔ] παπῖΐα ΜΠ οΠ6 νοῖοα 
Απά βυρρ!οαῖα δηα ῥγαὺ [8Πη4 ῥζαΐβε, 
Απά σῖνε πϑηκ5 δηα 1655 {ΠπΠ6 παπὶα οἵ {πε 1 ογὰ οἵ ϑριγι5] 
Οη Ὀεμαὶΐ οἵ {πΠ6 ὈΪ]Ϊοοά οἵ {πΠ6 γτιρῃΐεοιιβ ΠΊΟῇ Πα5 Ὀθθη 5Πεα, 
Απά {παῖ {ΠπΠ6 ργαγεγ οἵ {πὸ τὶρῃΐθοιβ τπηᾶὺ ποὺ Ὀ5 ἴῃ ναίη Ὀεΐοτα {πῃ Τιογὰ οὗ ϑριγιί8, 
ΤΠαῦ 1πἀσεπηιθηΐ πλᾶν θ6 ἄοπηα πηΐο {Πεπη, 
Απά {παῖ {ΠπῸν πιᾶν ποίΐ ἤανα ἴο 5 {8γ ἴου ὄνεγ. 

Πδίῃ {πὸ ὑγε- 6 πιίπθηςα, αορλ ῷ. “ Παῖ βυτραββεὰ δνεσγίῃιηρ᾿ 2.3-γλᾳ. 
Ὁ. Οὐ ΘΠ α΄. 55: σἰν ΘΟ 1; 5: 11:7, {011|: 6} ΞΒΤΠ: 11: 16: 
4. Ἰταῖβα αρ΄. Ἐεδά “ρυΐ ἀοννῃ ᾿ δ5 ἴῃ τς αἰ τορι ἴῃ Ψ. 5. 

ταϊσμίν ἔγοπι {πεῖν βεαΐῖβ. Οὗ ΤὰΚε 1. 52 (α «αοίδίίοη 3). «. 5 15. ἃ ἀϊττορτάρῃ οὗ [Π]15. 
Ῥτγεακ {με εείῃ, ο. (ἱ Ρ5. 1. 7. ' 

5. Πεησα {ΠῸ Κἰηράοη,. (. ννΊβάοπι ν]. 23 ; Κοιη. ΧΙ]. 1. 
6. νσοστηβ... {ποὶς Ρεᾶ. Ηδτζάϊν τεΐετϑ ἴο Απιίίοσμυβ ΕΡΙΡμαηθϑ’ ἀδδίῃ ἴῃ 2 Μδος. ἰχ. 5, 9, θαΐ ἴο ὈυγΑ] ἴῃ βΘηθγαὶ 

οὗ, 158. Ιχνἱ. 24. Αοἰβ χὶ!. 23 Πδ5 ἃ βίγδῃρ ΕἸ ν ϑ᾽π 1] σοππεχίοη οὗ ἱπουσηϊ ἴο “ θεοδιιϑε {ΠῸν 4ὁ ποῖ δχίο]᾽. 
γ. ΤΗΪ5 νοῦϑε 15 8 εοῇο οἵ Π δηῃ. νὶ]]. 10. Ὗνε πηδᾶν τεοοηϑίσιςς [ {Π 85: 

“Απᾶ {πΠ6856 δἵα πεν ψῆο οαϑί ἄονπ {πΠῸ βίαγϑβ οἵ ἤβανεῃ 
Απά {τεδά το πε βατίῃ ἱποβα ψγῆο ἄνν6}} ἀροη 1{.᾿ 

γε τεαυΐῖγα ἃ ἀἰβεῖςἢ Ποσα, δηά {Π6 {{|6Ὸ “ Μοϑβὶ ΗἸρη ᾿ ἀοε5 ποῖ ὁσουτγ εἰβανν ποτα ἴῃ (6 ῬΑγαθ]65. 
Ἰ]αάρο Υ τῷ 1)}1) σουσιρί ρευμαρ5 ἔου 17) )}" “σαϑβὲ ἀοόνῃ᾿.. 
116 βίβδβ, μοσξ --- [πΠ6 τὶσῃίεοιβ, 85 ἴῃ Π δη. ν11]. 10. 
ἰγτεβᾶ. (ἢ, "ϑιαπιρβά ὑροη {Πεηγ᾽ ἴῃ Π Δη. ν1]]. το. 50 τεδὰ “ἴο {πΠ6 εατίῃ ᾿". 
δπᾶ ἄνγε!! ἀροι ἰξ ΡΟΚ5ΙΟ]ΥῪ -- Π2 ἸΣΦῚ οοτγαρι ον 2, 
τπηϑηϊξαβέ ἀ-τφ. » Φιρό. “δη6 πιδηϊξεϑι  Ζαόεοκ. ᾿ 
ποτὶ εούβπαββ “Ὁ {ΠΕΙΓ (ἀπ 41] {Πεἰγ᾿ 921) ὑγου 5. ἀγα ὉὈΠΤῚΡ ΠΙΘΟυ5Π 6855 41} Μ55. Ἔχεθρί φίε, ο71χὦ. 

{πεῖγ ροινεσ γεβίβ προ {πεῖν τίομθβ. (Οἱ. Ρ5. χ!ῖχ. 6, 1. 7; Επ. χεῖν. ὃ (ποῖ6). μὰ 
ἐπεὶγ ἔαϊεῃ, ἅς. Α βίτοηρ ἌἼχργθϑϑίοῃ ἔοσ {πε ἰάδοϊδίγοιιβ [επάθηοϊθβ οἵ {πε ϑαάάτοθδηῃ σουτί. 566 ΧΧΧΝΊΙ. 5 (ποι). 

ὃ. Ρεγβεουία ρΖ, "ατὐὰ ἀσίνεη ἔοσί ἢ ̓ γιφίέ,β. 
[πε Ποιιβεβ ρηιζ'ε, " ἴτοπι {πε Ποιιβεβ᾽ φἕβ. Οἱ 1π|. 6. 

ΧΊΝΊΙΙ. τ. Τα ἡπάρεπηεηΐ [Ό]]ονν5 {πῈ ἀει γοπεπηεηΐ οἵ {πε παρ ϊγ. ᾿ 
1π6 γεἰρμέεουβ. Ηετε ἴῃ {πε ρΙαγα], δυΐ ἴπ {Π6 ποχὶ Ππὸ ἴῃ {Π6 βί πραγ (ςΟ]]ΕοτἰνΕ). ἐξ 

1π6 Ὀϊοοά, ἄς. ΑἸεχ: Τ]απηδειιβ ννὰ5 ἴΠ6 ἢτϑὲ ἴο 5ῃεά τῃε Ὀ]οοά οὗ {πε τὶ σῃίβοιιβ, 95 Β. 6. 5686 ΧΧΧΝΠΙ. 5 (ποίο). 

.- 2. Οπ [πε δηρεῖβ᾽ ᾿ἱπίεγοθϑϑίοη. 8566 χν. 2 (μοί). 
ἐπ6 ργαγδϑγ οὗ {πὸ γτἰβῃίεοιβ. (ί, εν. νὶ. το ; Ἐπ. Χχον]]. 5 (ποις). 
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48 

ῳ 

ῳ) 

ΒΟΟΙΚ. ΘῈ ΕΝΘΌΟΗΙ 41: 2:-:45..7 

ἴῃ {Πο86 ἀδνϑ 1 8δὰνν {πΠ6 Ηβδά οἵ 1)ὰγ5 ἤθη Πδ βϑαϊβά ΠΙπη56 1 προπ (ἢ [ἤγοπα οἵ Ηἰ5 βίογυ, 
τ πα {πὸ ὈΟΟΚΒ οἵ {Π6 ᾿Ἰνηρ ογα Ορεποα Ὀοίογε Ηϊπ: 
ΑΠπά 411] ΗΙἰ5 ποϑὲ ΠΟ 15 ἴῃ πδάνϑη ἀρονα δηα Ηὶβ σου ηβθ!]οῦβ βίοοα Ὀείογε Η]ΠῚ, 
Απά {Π8 Πεαγίβ οἵ {π6 ΠοΙν εγα Π|1δα ΜῈ ον ; 

Βεοδιβα ἴπΠ6 ΠυπΊΡοΓ οἱ {Πὸ τὶρῃίθοιβ μαα Ὀδεη οἤεγαά, 
Απά {ΠῸ ργάνογ οἵ {πὸ τὶρῃίθουβ μαα θβθη Πραγα, 
Απά {Π6 ὈΙ]οοά οἱ {πΠῸ τίρῃίθουβ θθθη γοαυϊγοα Ὀοΐογα {πὸ 1 ογὰ οὗ ϑριγιίβ. 

ΧΙΝΠΙΙ. 1λὸ "οι οΓ Κἰρλίοοιιδηι655 . ἐμι6 δοη οὔ Μ|αη---ἰπε ϑίαγ οὐ {6 Κιρμίφοιι.: Ὡμαάροηιθηὶ 
οἵ ἔο Κῖηρα απᾶ ἐπ Μηιρμίν. 

Απα ἴῃ {παΐ ῬΙδοθ 1 βὰν {ΠῸ ἔοιπιπίαίη οἱ γρῃξθοιβη 655 
ΔΝ ΠΙΟΝ νὰ5 ᾿ποχ ΠΕ ]6 : 
Απά δγουπά [Ὁ ψγεσα πηδην [οιιηΐδιηβ οἱ Δ ]Β6ΟΠῚ: 

Απά 8}} {π6 {πιγϑῦν ἀγαηκ οἱ {ΠΕΠ]|, 
Απα ψεζα ΠΙΙδα ἢ 540 Π1, 
Απάα {Πεὶγ ἀνθ! ]!ηρβ ογα ΙΓ {ΠῸ τιρῃΐθοιιβ ἀπ ΠΟΙῪ δηά εἰεοί. 
Απά αἱ {πα ποὺυζγ {πᾳὺ ὅοη οἵ Μβϑῃ νγὰ5 παπιβά 
Ϊῃ 1Π6 ργδϑβεῆςα οἵ {πὸ Ἰιογά οἱ ϑριγιῖ8, 
Απά ΠΙ5 παπΊια Ὀείογε {πε ΗἩδδά οἱ .])8γ3. 

Υεα, Ὀεΐοτα {ΠεῸ βϑιη δηά {ΠῸ βίρῃβ εσα ογϑαϊοά, 
Βεΐογε {πᾳ βίαγβ οἵ {πεῸὸ ἤδανεξῆ 6 ΓῈ ΠΊ8646, 
Η!5 Παπη8 νγὰ5 ΠδπΊθα Ὀεΐίογε {πΠῸ 1 οτγά οἵ ϑρι:τΓι68. 

Ηδ 5}4]1] θ6Ὲ ἃ βίδῇ ἴο {Π6 στὶρῃίθοιιβ ψῃθγθοη ἴο βίαν {ποπΊβοϊνοβ δηα ποῖ [Δ]], 
Απα Πα 5Π8}} Ὀ6 {πε Πιρῃξ οἵ {πὸ (ἀδηί]65, ᾿ 
Απά {πῸ6 ΠορΕ οἵ ἴποβε ΠΟ δε ἰγουθ]εα οἱ Ποατγί. 

ΑΙ! ψῃο ἄνα] οἡ βαγίῃ 5}8}] [411] ἀόννῃῇ δηα οσβῃιρ Ὀοΐογα ἢ1ΠΊ, 
ΑΠπά Ψ11 ργβϑῖβα δηα Ὁ1655 δηα οδ]εργαΐα νυ βοηρ {ΠῸ Τιογά οἵ ϑριγιῖβ8. 

Απά ἴογ {Π15 γθβαάβοη δίῃ ἢ θθθῆ οποβθη δπα πιά θη Ὀεΐογα Η!π|, 
Βείογε {π6- ογθαίίοη οἱ {Π6 νου] δηα ἴοσ Θνο ΠΊΟΓα. 

Απα {ΠεῸ ψιβάοπι οἱ {πε 1 οτγὰ οἱ ϑριγιῖβ μϑίῃ γενεαϊεβα Πῖπὶ ἴο {πε ΠοΙν δηά σγιρῃίθουβ ; 
ΕῸΓ Πα Παΐίῃ ργεβεγνϑά {Π6 ἰοΐ οἱ {πὸ τιρῃίθοιβ, 

3. ῬΟΟΚΞ οὗ [Π6 1ἰνίηρ. [Ι͂ῃ ΟΟΤ΄. {Π656 ἅττα {πΠῈ τερ᾽βίεβ οὗ δοίια] [5γϑα 8 οἰ Ε]ΖΕ 5, 1 ἃ τὶρῃΐ το τῃς Ζεηεῥογαΐ 
ὈΙεββϑίηρϑ οἵ {ῃε σῆοβεῃ ρεορίε. (ἰ(. ἔχοά. χχχὶϊ. 32, ἄχ. ; Ῥ5. ἰχῖχ. 28 ; 158. ἰν. 3; 8150 [0116 65 χχχ. 20, 22. [Ι͂Ὼ Πδη. 
ΧΊΟΣ, ἴπεν τείεσ ἴο δῇ ᾿πητη σία! γ οὗ Ὀ]εββεάπθθβ. (ἱ. Ν. Τὶ ΡΒ]. ἵν. 3; Κδν. 1]. 5, χὶ, 8, ἄς., ἀπα της ἰάξδα ἴῃ ΓΚὰ 
χ. 20; ΗΘ. χΙ!. 23. (. ἴοο Ἑποςἢ «Ἰ]].. 4, “ 1Π6 πηθπλοσίαὶ οὗ {Π6 σὶρ ΐθοιι5.᾽ 

ὙἼΠΕΓαῈ νεΥα αἰσὸ θΟΟΚ5 στεοοσάϊηρ σοοά δηά εν] ἀβεεάβ. Ρ5. ἵν]. 8; Μαὶ. 1]. τό ; [0116 65 χχχ. 22 ; 4150 [)4ῃ. ν]]. 
ΙΟ; δν. Χχ,. 12; 45ς. 158. ἰχ. 22, Δῃηα ἴῃ ΕΠΟΟΝ εν]] ἀδεαϑ ΟἿΪΥ (45 [54. ἰχν. 6), Ιχχχὶ. 4, Ἰχχχῖχ. 61--77, Χο. 17) 20, χον!]!. 
"ν 8. ΕἸνῚ 7: 4|50.2 Β51: χχῖν. 1. 

ΕὙτΠΕΥ {Πεῦα νεσα ἴΠ6 Πδάνθηὶ]ν ἰδ Ὀ]εΐβ οἵ (οά᾽5 ρίαηβ. (Οἱ. Εχοά. χχν. 9, 40; Ὅδῃ. χ. 21. ΑἾβο 'Ϊῇ Εποςῇ ᾿χχχὶ. 1, 
2, ΧΟΙΪ]. 1-3, 11]. 2). 3») ον]. 19, ΟΝ]. 1, ον}. 7 (( θοΟΚ5 οἵ {π6 ΠΟΙνῪ οὔδϑ᾽ 85 οἱ]. 2). 8566 Τῇ (οπηηδηΐαγυ Ζ21 ἦος. 

4. ἴπ6 παρ ογ οὗ {πὸ τὶρ ῃΐζεοιιβ αᾶ Ῥβεη οεγεᾶ. ((. 2 Βδγΐ. Χχχὶ]]. 5; 4 Εζγα ἵν. 36; Ἀδν. νὶ. 10,11. 
{Π6 γι ρῃξεοιβ 21. Οἰμεῦ Μ595. τεδά " τἱρῃξςθοιβηθϑϑ᾽. 
Ρεβθη οεγεά, ἃ Ἰαίε βεῆβε οἱ 27 πη]βταηογεα ἡ ἄγαννῃ πἰσἢ ᾿ ΠΕΊα. 

ΧΗΉΝΠῚ. 1. Απᾶ φἕβ. Ὁ ηη1. 
Τουπίεαϊηβ οὗ νυν ἱϊβάοπη. (ἴ. Χ]]. 1, 2 (ποῖε)ὴ. (ἢ 158. ἵν. 1. 

2. εἴ {πεῖ Πουτ, 1. 6. ἤθη ΕΠΟΟἢ ννὰ5 θθΠοΙ ἀϊηρ {πΠό586 ν] ΒΟΉ 5. , 
ὙΤΠΕ ῬδγαΌ]65 δϑϑοτί 1Π6 δείια] ργε-εχἰβίεηςε οὗ {Π6 ὅοὴ οἵ Μδῃ. ϑὅεε σύ. 3 δῃά 6, χὶνὶ. 1, 2, χἱχ. 2, [χ]]..7. (Γῇ. 

2 ἘΠ1Ά χιϊ. 32. Χ}11- 26. 
3. ἴδε 5'ρη5, οὗ {πΠῸ Ζοάϊδς, ΓΛ, [ΟὉ χχχν!]. 32. 566 4150 ν]]]. 3, ΙΧχὶϊ. 13) 19. 
4. τ ῃίβοιιβ -- “δηᾶ ἴο ἴῃς μοὶγ᾽ β. 
ΜΠ γθοι ἴο βίαν ὑπαηηβεῖναβ. (ἵ Ἰχὶ. 3. 
{ΠῸ Τἱρμέ οὗ {π6 αθπί]]65. 158. χἹ]. 6, χἸχ. 6. Ἠς ν}}}] θεςοπηα {Πεὶτ ᾿ἰσῃϊ ΓΠγοῸΡἪ ΠΪ5 Ταΐατα σοηλης ἀπ σΠαγδοίοσ 

Ῥεϊηρ τηδάβ Κηον ἴο {Π6Π]. 
τγου δ] α οὗ πεαγί. (ἢ, [58. Ἱχὶ. 1, 2. 

5. ΑἹΙ 51.411 411] ἄοννῃ, Ἔενεὴ ἢΪ5 ἀδηΐθυβ, [χ]]. 6, 9, [χ]]], χα. 37. Οἱ, Ρ5. ᾿Ιχχὶ]. 9, 11; ΡΏ]]. 11. 10. 
ῬΓγαῖβα δηᾶ Ὁ1655 α, οὐ φ,β. 
π6 Τιοτγᾶ α--,»2, “τῆς πδπης οὗ {Πε Τιοτὰ ᾿, »1,8. 

6. απὰ φ,8.»α-φ. 

Βίάάθηῃ. 4 Εζζα χιὶ]. 52. 
Ῥείογε Ηἰπι. ῳ᾽ τεαάϑβ δἰΐζεσ “ἴοσ Ἴνευπηούε. 

7. τονβϑαῖβθά, πγουρὴ Ο.Τ. ργόρῆεογ. (τ Ιχ]]. 7. 
ΠοΙν δῃηᾶ τὶ ρῃίθοιβ οὐ ζκ, 1. 
Ργεβεγνβᾶ {ῃς Ἰοΐ, ἅς., 1. 6. συατα {Πεὶγ Γαΐαγα ᾿ηΠΠοσι Δ ῃς6. 

φιό 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΦ(Η 458. γ--49. 4 

Βεοδιβα {πον ἢανα Παίεβά δηα ἀθβριββα {Π|5 νου] οἵ ὑηγὶρ ηθοιι5Π685, 
Απα Πᾶνα Παϊβά 8}} 115 οσκβ δη4 νγαγϑβ ἴῃ {Π6 παπ16 οὗ {πὸ Τογὰ οἱ ϑριγιῖβ: 
ΕῸΓ ἴῃ 15 παπΊα πεν αῦα βανβά, 
Απά δοοογάϊηρ ἴο 15 σοοῦ ρΡ΄δαβαγα Παῖῃ 10 ὈΘδη 1η τοραγά ἴο {Πεὶγ {Π6. 

Ιῃ {π6586 ἀδγϑ ἀοννποαβί ἴῃ οοιπηΐθηδηςθ 5Π4]] [Π6 Κίηρβ οἵ {Π6 φαγί πᾶνε ὈβοοπΊο, 
Απά [Π6 βίγοῃρ ΨΠὴῸ ροβ8655 {πΠ6 ἰδηα θθοδιβα οἱ {πὸ γοσκβ οἵ {πεὶγ Παηα5, 

ΕῸΓ οἱ {Π6 ἄδν οἵ [ΠΕ6ῚΓ Δηρ 5 δη4 δἰῆήιοϊοη {Πᾶν 5141} ποῖ (06 4016 0) βϑανα ἘΠεπηβεῖνοβ. 
ΑΠπά 1 Μ11}} σῖνα {Πεπὶ ονοῦ ᾿πηΐο {πΠ6 παηάβ οἱ Μιπε εἰεοῦ: 
Α5 βίγαν 1π {Π6 ΓΘ 50 5Π8}} {πεν Ῥυγη Ὀεΐοσγα {ΠῸὸ ἴδος οἱ {πὸ Ποὶν : 
Α5 ἰϑδα τῇ 6 ψαΐεγ 5141] {πεν 51ηκ Ὀεΐογε {Πς ἴδςς οἵ {Π6 τιρῃίθοιϑ, 
Απά πο ἔγαοα οἱ {ΠεπΠὶ 5}4]1] δὴν πιοῦα 6 [οιπά. 

Απά οη {πῸ ἀδν οὗ {Πε61Γ δῇηπιοίίοη {Πογα 5141} θ6 γεϑὲ οὴ ἴΠ6 βαγίῃ, 
Απα Ὀεΐογε {πεπὶ {πᾶν 5}4}] [4}}] δῃηα ποΐ σίβῈ ἀρβϑίῃ: 

Απά {Πεῖὰ 5141] 6 πο οὔϑ ἴο ἴακα {πεπὶ ψι Π15 Παη 5 δΔη4 γαϊθα ἴΠοπὶ: 
Εὸτ ἴπὸν πᾶνε ἀ“εη164 {πες 1,οτά οἵ ϑριγ5 δηα ΗΙ5 Αποιηΐαβα, 
ΤΠ πᾶπι6 οἱ {πΠῸ 1 ογὰ οἱ ϑριγιῖβ 6 Ὀ]6556α. 

ΧΙΙΧ. 7116 οιον απὰ ᾿ίδαομι οὐ ἰἤο Εἰδοὶ Οπε. 

ΕῸΓ ὑν]540Π1 15 ρουγεα οὐ {Κα νναΐεσ, 
Απά ρίογυ [8116 ποῖ Ὀδίοσγε ἢ] ΠῚ ἴοσ ον ΓΠΊΟΤΘ. 

ΕῸτΓ Πα 15 πηιρηίν τη 411] {ΠῸ᾿ βεογεῖβ οἱ σιρῃίθοιβης85, 
Απα υπηγιρῃςθοιβηθβθ 514} ἀἸβαρρθαῦ 85 ἃ βῆδάον, 
Απά Πᾶνα πο οοηϊπαδηςα ; 

Βδοδιβα ἐπ ΕἸδοῖ Οηδ βίδηάεςῃ Ὀεΐογε {πε 1, ογὰ οἱ ϑριτι5, 
ΑΠα ΠΙΒ ΡΊΟΓΥ 15 ἴοσ ὄνεσ δηὰ δνεγ, 
ΑΠα ΠΙ5 τηῖὶρῃς πἀπίο 411 σεπαγαί!οηϑβ. 

ΑΠπα [τη ΠΙπὶ ἄγε 115 [Π6 5ριγιῦ οὐ Βα ΟΠῚ, 
Απά {πε ϑριγιῦ ΠΟ ἢ οῖναβ ᾿π5]ρῃϊ, 
Απά {πε βριίγι οἵ υπάεγβϑίδησιηρ δηά οἱ τηϊρῃϊ, 
Απηά {Π6 βριγι οἵ ἔποβϑα πὸ πανα [8]1|6ῃ 8516 60 1η στὶρῃ Θοι 5} 688. 

Απα Πα 5}8]] 1ὰᾶρα {πὸ βεογεῖ {Π|ηρ5, 
Απά ποηδ 5841] θ6 δθ]ε ἴο υἱίεσ ἃ ἱγίῃρ ψοζά θείογε ἢ1ΠῈ ; 
ΕῸΓ ΠΕ 15 1π6 ΕἸδοῖ Οπε Ῥεΐογε {πε Τογά οἱ ϑρι:γι5 δοοογάϊηρ ἰο ΠΙ5 ροοα ρΙβαβυζγε. 

μαίεᾶ δηᾶ ἀδβριξβᾶ {π|5 ννογὶ, ἄς. ((. ον}]]. ὅ-Ἰὸ ; (8!]. 1. 4. 
ἴῃ Πῖβ παπι6 ἔπαν ἀγα βανεᾶ. (Οἵ 1 (οσ. νῖ. 11; Αοῖβ ἷν. 12. 
δοοογάϊηρ ἴο Πὶβ5 βροοᾶ ρίβαβυσγε... 16 σι: “15 βοοά ρ᾽βαβασαε παῖῃ Ῥβεη ἴοσ {πεῖν ΠΠ{π|ι᾿’ οτογιδ: “6 15. {πε 

ἀνθηρσοΥ οὐ πεῖν ΠΠξπ᾿ γεζι,β-οτωγχὦ : φ 15 σοστιρί : σ' Ξξξ Ραίδηδαϊ : {1 --- (χαδ 46. 
8, ἄαν οὗ {πεῖὶγ δηρο θη. 866 χὶν. 2 (ποίβ). 
9. ἱπῖο {πΠ6 μεαπᾶβ. (. χχχν!!. 5 (ποί6). 

ΑΞ βῖγανν... 85 |εβἅ. (ἢ. Εχοά. χν. 7; 10. 
-ΘΕἤδηηδ 5 Ποσα ν᾽ 16 ἴο ἴῃς τὶ βίεοιϑβ, οἷ. ΧΧνΊ]. 2, 3» ΧΟ. 26, 27; 4 ΕΖτὰ ν]. 1, θαΐ ποΐ 50 ἴῃ Ἐπ, [Χ]]. 12,13; Ἀεν. 

ΧΧ. 14; ΟΥ ἴῃ ἴΠ6 αϑὲ οἴδιιβα μεσε- - πὸ ἰτασα᾿. θα ν [Π6 ῬδυαΌ]65 ἰδ ϑίουπὶ {Π6 σοποαρίϊοηῃ οὗ ἀεμθηπδ, ἀπηα τς 
ϑρεοΐδο!ε 15 ΟἿΪΥῪ [εΠΠΡΟΥΔΙΎ 1Π [Π]5 νεῦβ6. 

Ῥείογε {πῸ ἔαςε οἵ {π6 τὶ β πίβοιιβ α, " θείοτε .. μοὶγ  β. 
10. τεαοῖ. (Οἱ. 1π|.7. 
Απᾶ Ρεΐοτγα ἔπαῖὶ ( »΄ δηᾶ᾽ φ) α, “ δῃηὰ Ὀείογε ἢϊπγ᾽ β. 
[411 απᾶ ποί γίβε αραίῃ. Ῥ5. χχχνὶ. 12. ( 

{Π6 ΤΙοτά... απᾶ Ηἰς Αποἰπίεᾶ. Ρ5. 1Ϊ. 2. ἴπ Ο.Τ΄β Μεβϑίδῃ 15. ποῖ δῇ εχδοί ἰθεοῃηϊσαὶ ἰευπΊ, θὰ 15 πι564 οὗ 

{πε αν ϊς Κίηρβ, απ Ἄνεη Οὐγαβ (158. χὶν. 1). [11 15 ἢγϑι ἑουηά ἴῃ [Πς ἰδίου 5θη868 ἴῃ 1ἴΠ6 ῬΆΓΆΌ]Ὲ5 ΠΕΓΘ, ΧΙν 1]. 10, 11]. 4: 
1πδη ἴῃ 55. 50]. χυἱἱ. 36, χν]]]. 6, 8; 4 Ετα νὶϊ. 29, ΧΙ]. 32; 2 ΒΑΓ. ΧΧΙΧ. 3, ἄς, 

ΧΙΙΧ. Τῆὸ Μεβϑίδμ᾽ 5 δοίβ [ΌΠΠ1ονν ἔγοπι ἢΪ5 δίίσθαῖεβ. (. 1588. χί. 
1. ννἱβάοιῃ. (ἢ. 158. χὶ. 9. 
2. (ΕΓ χῖνὶ. 2 (ποί(6). 
ἀϊβαρρθασ δ5 6 βῃβάον, ὅς. 700 χὶν. 2. 
σοπίϊππδηςθ, |1{. “Θ᾽ ηρ-στοῦηα᾿. 
Εἴοσν... ἴογνοσ: (ἴ ἴβα. ἴσ. ὅ, 7; Μίς: ν- 2: 

3. ΜΨΏΪΟΙ ρἶναβ σέ. “ΟΥ̓ ΗἸΪπὶ Ψῃο βῖνεϑβ᾽ 221,8. ᾿ ᾿ ᾿ 

{πε βρίσὶξ οἵ ἔμοβξε, ἅς. Ηε ρεσίξοι!ν τθ8}1265 {Πς ἐϑοδίοϊορίςαὶ Πορα5 οὔ [ποβὲ νῃο ἰπ {86 ραβδί ψεσε δ: 8 {{]. 

ΕΠ ΘΟ ν 2. σἴλι 2 [πΠ016}: 
αὶ ᾿Ἰγίῃρ ψογᾶ. (Οἵ [χ!]. 3, Ιχν]]. 9. 
ΕἸΙεοςῖ Οπα. (ἴς. χὶνῃ!. 6. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΘΟΘΟΗ: δ0: 1--351 3 

Ι,.. Τῆλὸ Οἰογίβεαίίοη ἀπά ἸΓείοΥν οἵ {16 ΚιρΠίδοιι : {16 Κοροηέαηπεο οὗ {δια ( δηιέίος. 

Αηά ἴῃ {Ππο86 ἄδυϑβ ἃ σῆδηρβ 5Π4}] ἴαϊζο ρίαςς ἴογ [πε πον ἀπά εἰβοΐ, 
Απά {Π6 ἸΙρῃξ οἵ ἄδνϑ 5Π4}} δθάθ ἀροῇ {Π6Π|, 
Απά ροῦν δπά ΠοποιΓ 5411] [ὰγη ἴο {πε ΠοὶΪν, 
Οη {πθ ἀν οἱ αἰῇιοϊίοη ὁπ ΜΏΙΟἢ ον 1] 5841} παν θθθη ἐγθαβυγοα ἀρ ἀραϊηβὲ {ΠῸ βίπη 5. 
Αηά {πὸ τὶρῃζθοιβ 5141} θῈ νϊ]οϊοτίοιιβ ἴῃ {π6 παπια οὗ {ΠῸ 1 οτγά οὗ ϑριτι5: 
Απά δ Μη] οαῦβα {Π6 οὔποῦβ ἴο υυϊτη 655 ({Π 15) 
Πα πον πιᾶν τοροηΐ 
Απά ἴογρο {π6 ψοσκβ οἵ {Πεὶγ Ππαηάϑ. 

ΤΠΘΥ 5141} παν πὸ Ποπουγ ΤΠγοιρῇ {πα παπηθ οὗ {πὸ Τιοτά οἱ ϑριτγιί5, 
εὖ {Πγουρῃ ΗΙ5 ΠπαπΠΊ6 5Π4}] {πεν 6 βανβᾶ, 
Απά τῃ6 Τιογὰ οἵ ϑριγιῖβ ΜΠ] Πανα σοπιραββϑίοῃ ο ἘΠΕΠῚ, 
ΕῸΓ ΗΒ σοπηρδβϑίοη 15 σγϑαΐ. 

Απά δ [5 τίρῃίθοιβ αἰβοὸ ἴῃ ΠῚΒ Ἰπαρεπιεπί, 
Απά [1ὶῃ {Π6 ῥγββεποθ οὗ ΗΒ βΊΟΓΥ τγὶρ ῃ θοιιβη 655 650 5181] ποΐ πιαϊπίαίη ἰ[561: 
Αὐ Ηἰβ Ἰυάρεπιεπί {Π6 ᾿πηγορθηΐϊδηΐ 581 ρϑγιϑῃ θεΐογε ΗΠ. 
Απά ἔτοπη Πεποθίοσίῃ 1 1} Πᾶνα ΠῸ ππθγου οἡ {Πεπὶ, βαιτἢ {πὸ Τιοτὰ οὗ ϑριγί[8. 

11. 176 Κεοϑριγγεοίϊοη οὔ {6 ])δαά, ἀγα ἔ]ι6 ϑοραγαίϊοι ὃν ἐΐι6 “ιιάρο ὁ {16 Κἰρηίφοιι5 απὰ {6 Ἡ͵1οκοώ. 

ΑΠπα !ἢ {Πο568 ἀδΥ8 5}4}} {Π6 βαγίῃ αἷβο σίνα Ῥδοκ πΐ νη ἢ μα5 θεεη επίγαβίβα ἴο ἰ{, 
Απαᾶ 5160] 450 5141} σίνε Ῥδοῖκ ὑπαὶ ψῃῖοῇ 1 Πα5 τϑοοϊναά, 
Απά ΠΕΙ] 51.4}1} σῖνε Ῥδοὸκ παΐ ΨΠΊΟΠ 10 ον 68. 

ΒῸΓ [πη {ποβὲ ἄδυβ {πὸ ΕἸδοῦ πα 5}4}} δζίβε, 
Απά Πα 58}4}1] σῃοοββ {Π6 τὶρῃίδοιιβ δηα ΠΟΙ͂ ἔγομη ἀπιοηρ {ΠεπΠὶ: 
Εὸτ {π6 δύ μα5 ἀγανῃ ΠΙΡῊ παῖ {παν 5μου]α θεὲ βανβά. 

Απά {Π6 ΕἸδοῖ πα 5}4]] 1π ἴποβε ἄδνϑ8 510 οηυ ΜΥ τἤτοηο, 

Ι.. Τηςογροϊίβα οὐ αἱ Ἰδαϑὶ σοῃίδιηϊηρ ἸΠσΟΏρΎποιι5 ἀθἴδ}}5. ἄτι ἴο ΠΠΕΥΑΥΥ ΓΕΙ Ἰθοεησθ. Α5 ἴῃ ΙΧχχ Χο δηᾷ χοϊ- εἰν 
τῃ6 Ἰυἀρεπηθηΐ οὗ {πΠ6 βϑυνογά ργεοεάδβ {π6 Μεββίδηϊς ἰἰησάοπι νν ἢ ϊσἢ σομ 65 συϑ άπ }}γ τορεῖΠοσ ψ ἢ [ΠπῸ σοπνεγβίοη οὗ {πα 
Βαδίμεῃ, πα {ΠῸ6 ἤπα] Ἰπάρεηηεηΐ ς0]]ον5. Βαΐ ἴῃ χχχν ϊ-ἰχχ [6 ὅοη οἵ Μδῃ βϑυάάθηὶν Ἀρραδῖβ δηα Ὀερὶηβ ἢΐβ γοῖσῃ 
ΙΓ [Π6 ταϑυσγθοίοη Δ Πα ἤμ8] πᾶ σειηθηΐ, ἢ ἢο ρΐαςε οὗ τερεπίδῃςε Οὐ {1π|6 ἔου σοηνοσϑβίοῃ ; οἵ, [χὶϊ, [Χ1]]. 

1. Α σγυδάμαὶ σμδηῆρσα ἴγοπι {Π6 πΙρηΐ οὗ ορργβϑϑίοη ἴο {Π6 ᾿ιρῃϊ οὗ σίου δῃὰ ποποιι ; οἴ. [ν11]. 5, 6. 
ΠΟΙΥ δπᾶ εἰδεοΐ ; ςἢ, [χ]]. ὃ. , 

2. ΒοΥ (ἢδ Ρεσυιοα οἵ ἔπῸ σι νοτσά ; οἷ. χε. 109, 24, χοὶ. 12. 
Οπ {πὸ ἅδν α: β ρτεῆχε “δηά΄. 
ἄδν οὗ δῇδειοίίοι ; οἴ. ΧΙν 1]. 10, ΧΙν. 2 (ποίε). 
ο ὑνῃϊο ἢ ρηΐ, "» φίε, β. 
ΘΝῚ] σ᾽ ΤΟΠΡῚΥ 1 ἃςα. 
5811 μανα θεϑῆ ρῷ, " 5141} Ρε᾿ β-7ν, “15 μέ“, 
τερεηΐ. (Οἵ τῃς (σε  ]6ϑ᾽ σοηνεῦβίοῃ ἴῃ χα. 30-4, Χοϊ. 14. 

3. ΤΠΕΥ δῖα βανεῆ νι πουΐ ΠΟΠΟΙΓ. 
{Πγουρὴ {π6 πάπα οὗ α, ’ Ὀείοτε ᾽ 28. 

45 5. Τὴε ἢη4] Ἰυάρσειηθηῖ. ΤΠ υησζερεηΐδηϊΐ ρου ῖϑῃ. (Οἱ, Ιχ. 5, 25; 4150 4 ΕΖζὰ νὶϊ. 33-4; 2 βαΐ. Ιχχχν. 12. 

11. 1. ὙΠοτα αὶ ἴῆγεα 7 15} ἀοοίγηθ5 οὗ ἴππῸ τεϑυγγεοίίοη. (1) ΑἹ] βγδϑὶ 85 γα ἴο τῖ5ε. δῇ. χὶϊ. 2: 1 Επ. 
1- ΧΧΧΥῚ (εχοερὶ χχὶϊ. 13), ΧΧΧΝΙ-ἸΧχ, ΙΧΧΧΙ Χο; 5. ἰχν (1116) ἴθ ΧΧ ; 2 Μᾶςς. νἱῖ. 9, ὅζε. ; 2 Βαγ. 1-1|. 6. (2) ΑἹ] 
τ᾽ σῃίεουβ 5γδ}] 65, [58. χχν. 8, Χχν]. 19; 5. Χν]. 10, 11, ΧΝ]]. 15, ΧΙΙΧ. 15, ΙΧΧΙΙ. 24-Ξ; [0Ὁ χίν. 13-10, χίχ. 26-7; 1 Επ. 
ΧΟΙ-Οἰν ; 555. 50]. 11: 16} ΧΕΙ, 0, χῖν, 7, χν. 1; 2 Βαϊ: Χχχ" 10βδρῆ. “ἦγ. Χν τι 5: δε, ὙΠ. τ 8. ΤΠ ΠΤ 
τὴ6 τεςεῖνεα Ταϊπλιάϊς νίενν. (3) ΑἹ] πηδηϊιηα ἀγα ἴο σἴ56, 4 ΕΖγα νἱϊ. 32, 37; Τεϑί. 12 Ραίγ. Βεη). χ. 6--. 

ΘοΙη6 [ενν5 Βα] ενεα ἴΠ6 501] νναβ5 ᾿πηπηοσία], θὰς [η6 θΟάΥ νου] ποῖ τῖβθ. δ Ιβάοπι οὗ 50]. 11]. 1, ὅζε., ἵν. 7, ν. τό, 
ν111. 20 (ςοτηραγεα ψΊ ἢ ἰχ. 15, χν. 8) ; [0116 65 χχὶ]. 30. 

1π6 βαγίῃ αἰβο... γθοθϊνβα. 850 κ΄ βδᾶνε ἴπδὲ ἴξ βιιθϑεϊαϊεβ ἃ β͵οβϑϑ “1Πο58 ΠΟ ἃγα ἰγεαβισεα ἀρ ἴῃ ε΄. (ΕΓ 
4 Ἑξζτὰ νῖϊ. 32. Ζ: αὐτὰ ἀείβοϊζινε : “ 560] 5Π8]] σῖνα δεῖς {παΐ ννῃϊςἢ ἢὰ5 θθξεη επίγαϑβιεά ἴο 1ζ, {παΐ νυ ῖο ἢ τ Πὰ5 τεοαεϊνεά. 
β σοηῃῆκαϊΐεβ σ᾽ δῃὰ Ζε. 

ΤῊΘ δαιίῃ βῖνεβ ὉΡ ἴπ6 θοάγ Ἰι5ὲ ἃ5 5160] δπᾶά Αραάάοῃ σῖνε ἃρ {πε 8011}. ὙΠῸΥῪ ἀῦα Ὀοΐῃ τϑυηϊεα δ {πε 
ἘΘδυγγθοίοη {Παΐ {ΠΥ πιᾶν θα παρά ἰορείμοσ, δοσογάϊηρ ἴο σ8ηῇ. οἵ. 

560] δηὰ [61] Πού -- {πε ᾿Ἰῃϊθυπηβάϊαϊα βἴαΐϊθ 866 [Χχἱ]]. τὸ (ποί6). 
Π611-ΞΞ ἀδϑβιίσιςίίοη οὐ ΑΡραδάοηῃ, [00 χχνὶ. 6 ; κεν. ἰχ. το. Ηδεῖα ἴῃς θοάγ τίβαβ, οἵ. [Χ}]. 15, ᾿-χΧΧν], ΙΧχχηῖτχο, ΑἸ5Ὸ 

2 Μδος. ν]ϊ. 9 5Ξε64.; 2 Βαΐ. χχχ, 1-]1. 6; 4 ΕζΖγα νὶϊ. 32, 37. [ῃ χοϊ-εἰν Π6 500] ἀπά βρί τ τῖ5δαε. ((. 55. 50], "]. 16, ὅτε. 
2-5. ΤΠΕβ6 νεῖβε8 476 ουὔζ οὗ ογάθσ. ΤΗε “Ππε᾿ ἴῃ Ψ. 2 τϑίδσϑ ἴο [ηΠ6 ΕἸεοῖ Οπα ἰὴ τ'. 3 οὐ Ψ. 5. [να Ὀτίηρ ἃ Ὀείοτε 2 

ΜῈ σεΐ ἥνε βίδηζαϑβ οἵ [γε 1π65 βοῇ, δηὰ τῃς ἢγϑί ἴοιιγ Ῥθρὶη νυ “ἴῃ {ποβ6 ἀαγϑβ᾽. 
2: ὉποΌΞα. ΟἿ ΜΕ σεν. 22. 

{Π6 ἄδν πα ἄγαννῃ πίρῃ, ἄς. (ἢ. ΠΚ6.Χχὶ. 28. 
3. (ἢ. ΧΙν "1.1, ΧΙΧ. 3, ᾿χὶ. 7, 11, 6150 χἹ. 2 (ποίθ). 

{π6 ΕἸδοῖ Ομδ ργτ,8, “ Μίῃς Ἐ]εςοὶ Οης᾽ γᾶ. 
ἄν ἴγοπα α, ΄ Ηἰ5 (γοης᾿ 228. 

: 218ὃ 

Ι 
ἱ 

| 
ἱ 



ΠΟΘΙ ΘΕ ἘΝΘΟἝΟΗ 51. 5..65.: 8 

Απά 15 τπουτῃ 51.411 ρουτσ [ογίῃ 411 {ΠῸ βεογείβ οἵ ννβϑάομ απ οοιηϑ6]: 
Εὸγ {Π6 οτά οἵ 5ριγιῖ5. μδίῃ ρίνεη ([Π6πη} ἴο Πὶπὶ δη4 Παίῃ ρ]ογῆβα Πίπι. 

4 Απά [!ἢ ἴδοββ ἀδύ8 5841} {π86 πιοιηΐβίηβ ἰθαὰρ {|κ6 γαπΊ5, 
Απά [Π6 Π1115 αἰϑοὸ 51.411 5ΚῚΡ {|κ Ἰατηρ8 βαΐιβῆβα νυ τ ἢ της, 
Απηά [δ ἔδοα5 οἵ [4}}] {Π6 Δῃθ6615 ἴῃ ἢβανθη 5181] θῈ ᾿ἰρῃξθα ἃρ ψ ἢ 7ον. 

Αηά {πΠ6 βδαγίῃ 5Π}4}] γβ]οῖςς, οὖ ! 
ς Απαίμδ τιρῃίθοιυβ 5Π41] ἄνν 8 }} ἀροη 10, 
ΟἿ Απά ἴδε εἰδοῖ 50.811 ψαὶκ {πεύθοη. 

1,11. 1ὴπὲ ϑόυοη ΜΜοίαὶ οι ίαϊης αμὰ ἐπμο Εἰοοὶ Ομ. 

52 1 Απά εἴζεγ ἴποβε ἀδύβ ἴῃ ὑπαξ ρίαοβ ψμογα 1 μαά βθϑη 411 {πε νἱβίοῃβ οἵ {παΐ ψῃΐοῃ 5 μΙ4ἀθη-. ἔου 
2 1 πα θββη οδγγι θα οἱ ἴῃ ἃ νυ ΒΙσ Πα ἀπ {πον μαα Ῥογπα πιὸ ἐονναγάβ {ΠῸ νγεϑί--- ΓΒ γο πιΐπὸ ΕΥ̓́65 58} 

811 {π6 βθογεῖ {ῃίηρβ οἵ πθανβη {παΐ 5181} θ6, ἃ πιουπίαίῃ οἵ ἴγοπ, ἀπά ἃ τηουπίαίη οἵ σορρεγ, ἀπά 
8 τηοτπηΐζαίη οἱ 51|νεγ, ΔΠ4 ἃ τηοπηΐαίη οἱ ρο]ά, ἀπ ἃ πηουηζαίη οὗ βοῇ πιεῖδὶ, δῃά ἃ πιοιπίαίη οὗ ἰεϑά. 

3 ΑΠά 1 δϑκβᾶ {Π6 δῆρει πὸ ψϑηΐ ΙΓ πη6, βαγίηρ, “ΝΥ μαΐ {πίηρϑ αῦα ἔπεθεὲ ΜΏΙΟΝ 1 Πανο βθθη ἴῃ 
4 5εογϑῖ ὁ’ Απάα ἢδ 5! πηΐο π|6: “ ΑΙ] {π6856 {πῖηρθ ΠΙΟΝ ἔποι Ππαβί βεθη 5141] βεῦνε πὲ ἀοπιϊηΐοη 
οἱ ΗΙ5 Αποιϊηίβα {πϑ Πα τπηᾶὺ 6 ροϊδηΐ δη4 τηϊρῃεν οα {πὲ βαγίῃ." 

5. Απαίδαΐ ΔΠηῥρ6] οὗ ρεδο6 δηβνεγεα, βαυίηρ αηΐο τη: ὑ ΝΥ αἷτ ἃ {Π{{|6|, δηα {ποτα 51.411] θὲ γενεαϊθα πηΐο 
ἴπ66 411 {Π6 βθογϑῖ {πῖπηρθ ΏΙΟΝ βυγγοιπα {πὸ Τοτα οἱ ϑριγιίβ. 

6 Απαᾶ [{Π686 πηουηΐαίηβ ὮΙ ἘΠῚΠπῸ αγεβ πᾶνε 856Έη, 
ΤΠ6 τηουηΐαίη οἱ ἴσο, δηα [ἢς τηοιιηΐαίη οἵ οορρεῦ, δπα ἐπ τηοιιηΐαίη οἵ 5:]νεγ, 
Απηά {πε τηουηΐαϑίη οἵ ροϊά, δηα {ΠῸ πηοπηΐϊαίη οἱ βοί( πιεῖαδὶ, απα {ΠῸ πιοιιηΐαίη οἱ 1θδά, 
ΑἹΙ {Ππε6568 5}4}1] θ6 1ῇ πε ρζβϑεηοα οἱ ἐπε ΕἸεοῖ πε 
Α58 ψαὰχ Ὀεΐογε {πε ἤτγοε, 
Αηά {π|κ {Π 6 ναῖθσ ὨΙΟἢ βίγθαπηβ ἀόννη ἴγοπὶ αρονα [προρ {Ποβε πιοιιηΐαίη8], 
Απά {πῸν 51.811} θβοοπιθ ρονγογίεβϑβ θείογε ἢ15 [βεΐ. 

7 Απά 1 58184]] σοῖπα ἴο ρ6885 1π ἴποβε ἄδυνβ ὑπαΐ ποῆε 5}Π81] ΡῈ βανβεά, 
ΕἸΓΠΕγ ὉγΚ ροϊά οἵ Ὀγ 51:|νεγ, 
Απαᾶ ποπθ Ὀ6 8016 ἴο Ἔβοβρα. 

8 Απά τΠεζγα 5Π8]] 6 πο ἴσοῇ ἴοσ ννϑῦ, 
ΝΟΙ͂ 5181] οπε οἱοΐπε οπεβαὶῖ τ ἢ ἃ Ὀτεαβίριαΐε, 
ΒτοΖα 5141] ΡῈ οἱ πο βεσνίος, 
Απά {ἰὴ [5841] θε οἵ πὸ βϑύνίοβ δῃη6] 51.811] ποῖ 6 βϑιβεπηβά, 
Απα [684 5}8}} ποῖ ὃς ἀεβίγεα. 

ὯΙ5.. .. σοιη561. Ετηθηαδή. φ,β - 411] {πῸ6 βεογεῖβ. οἵ νν]βάοπὶ 5}4]}} ρὸ ἔογίῃ ἔγοιη [Π6 σοιη56] οὗ ἢΪ15 πιουτῃ ᾿. 
α-ῷ Ραΐ “ 411 {ΠῈ βεογεῖβ᾿ ἴῃ 1Π6 δος. δηά ρὴς ἰῃηβετί " δηά᾿ δίζεσ " ννβάοιῃ᾽". 

4. τηαοπηΐδίηβ ΙδαρΡ. (ἐ Ρ5. οχίν. 4, 6 ; δπὰ ἴοσ {πε ψῇῃο]Ὲ νεῖβε οἴ. Τεβϑί. 12 Ῥδίγ. [αν] χνη]. 5. 
ΔΏΒΘΙ5 .«.«1ο0γ. (ΟΕ ΤΚε χν. το. Νὲ σδη τα ηβ]αΐα οἰ ὺ “ἴΠε δῆρε]β.... 85 ἴο {ΠΕ γ ἔδοβϑ ᾽ οὐ “ 1Π6 δηρεὶβ--- ΠΕ ῚΓ 

ἀςαδϑ5᾽. - 
[411] Οπλϊῖ, δηα τεδα ᾿δ]Πἃ ἴοσ Κα δ! ἃ, ἃ5. οἴϊεῃ. 

ΡΘΕ Ξ, σεν" 5, 9. 11 20, 22. 
ὙΑ1Κ ψ, ᾿Βο᾽ γηΐ1, “σο Δηα ννα]κ᾿ βὶ («πὰ “σ΄ ονεῖ δῃ εὐδϑβιιγε). 

{11. ΤΕ πηουηΐδιηβ, δηα {ΠπῸ πγεΐα]5 συμ 0 1]1Ζα {Π6 {πασα Κιηράοιηβ οἱ {πΠῸὸὶ νου]. [Ιἢ 1) 8ῃ. 11. 31-45 {πῸ πιεῖ 5 
Πᾶνε {Π15 πηθδηϊηρ, Βαϊ {πε πηοιιηΐδιη 15 1ΠπΠ6 Μαεβϑίδηϊς Κιηράοιη. 

ΤῊΪβ. σΠαρίεσ, πούνανεῖ, 566 ΠῚ5 ἴὸ σοῃΐδίη ἴννο ἱπάερεπάθηΐ ἀοσιτηθηΐθ. [ἢ νεῖβεβ 1-.4 ἴΠ6 πιοιιηΐα!ηβ βαῖνε ἴο 
εχαὶῦ {πΠ6 Μεβϑία μ᾽ 5 ἀομ ΠΟ, ἴῃ 5-ὁ παν ἀγα ἀεδβϑίγουνεα Ῥείοσα ἢ15 ρσγεβθῃςαε. Αρδίῃ, νεῖβα 4 δηά νεῖῦϑβε 5 βῖνε ἵνοῸ 
᾿πάἀθρεηάεξηϊ δηϑννεῖβ ἴο νεῖβε 3. Οἱ πε ἴννο βοῦσοαβ βυρρεϑίεα Ὀν Βεεὺ ἴοσγ {ΠπῸ ῬδταΌ]65, νϑῦβεβ 3-4 {πΠι5 Ῥεϊοηρ 
ἴο {πε 5οη οὗ Μϑδῃ βοιιῖοα, νεῦβεϑ 5-ὁ {πε Ἐ]εοῖ πα βοῦτοθ. ΨΜΈγβΕῈ5 1-2 ΔΓῈ σοπηη0 ἴο ὈΟΐΠ 5ουτΟα5. 

1. ἴῃ {πεΐ ῥΐβοα, 1. 6. ἴῃ πξάνβεῃ, χχχίχ. 3. 
2. ἰεαᾶ. ννε εχρεοῖ βενβϑὴ τηοπηΐδιηβ5 ΠΕΥΘ. ΕἾνΕ δἃΓ6Ὲ σίνεῃ ἴῃ ᾿ἰχν]]. 4, ΔΠη4 {1ὴ 15 Δ4α 64 ἴῃ {1Π|. 8. (ἐ Οτίφεῃ, 

(ογέγα (δἰ δ14772, νὶ. 22 ἴοτ {Πε σαίεϑ οὗ [Π6 βδενξὴ τηδίβ]5 ἴἢ [Π 6 πηγϑίθσιεβ οὐ ΜΙτα. 
4. ΤΠεβα ψου] ἃ ροννεῖβ 5ῃονν {πῸ6ὶ ΜΜ εβϑϑίδῃ 5 τηϊσῃϊ Ὀγ πιε!ττηρ Ὀεΐοτε ἢ]ΠΊ, ἃ5 τηδία]5 θθΐοσγα ἴΠῸ ἢτα. 
5. {πε΄ αῆρεῖ. Ηδοτε " {παῖ ᾽ -Ξ- ἀτεεὶς ἀγίῖο]α. 

δι {{Ὲ1 - “ 4δηα ποὺ 5Π4}1 βεθ᾽ β. 
Βυττουηᾶ {πῸ 1οτὰ οἵ 5ρίτι[β α-22: “1πεῈ Τοτὰ οἵ ϑΡ:τ|5 Πὰ5 βϑίδ 564 1,738. 

6-0. Νοο πιείδ! νν}}} ανδὶ] 85 Υϑ 5 ΠῚ ΟΥ̓ ΛΕ ΡΟῃ. 
6. ΑΧ Ὀεΐογε {πὸ ἔτεα, 5. χουν. κι; 1 Επ. 1. 6; Μις. 1. 3, 4, ΠΕΓΕ ἷ50 " νναίευ ᾿ δηᾷ " βίγθαπηϑβ ἀοινη᾿. 

βίγειπβ ἄονγῃ -Ἐ “ἼΡΟΠ ἴπό5ε πιουηΐαϊηβ Μ55. 
7: ΖΕΡΙ: 1: τὸ; οἷς [58- ΧΙ: 17. 
8. (ἢ. Ηοξ. 11. 18. 

ΠΟΙΓ 5811 ομε οἱοΐμπε οπεξεῖῖ νυ ἃ Ὀγεαβίριαΐε (οσ " εοαΐ οὗ π|411᾽). 80 φ, θιϊ 2, -- “βαγπιθηΐ ου ἃ οϑαϊ 
Οὗ Π141]} (οΥ “ Ὀγεαβιρὶαίε ᾽). [ἢ α-ῆρ {Πετὰ 15 ἃ ΑἸ ορύαρῃ. 

[5411 θε.. . 68]. Α αἰ ορταρῇ. 
δηά 5841] ποῖ ΡῈ εβϑίεεπιβᾶ »φ. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΟΗ 52. ο--δά4. 6 

Απά ἃ}1} {Π6568 {Π|ηρ5 5Π4}1 θ6Ὲ [ἀθηιθα δη4] ἀδϑίγουγβα ἔγοπι ἐπ βυγίασα οὗ {Ππ6 βαγίῃ, 
Πεη τῃς ΕἸδοῖ πο 5Π8}} ἄρρϑὰγ θείογε τῆς ἕδος οἵ {πὸ [ογὰ οἵ ϑριγί[5.᾽ 

{.1Π1--ἰτὔνθ. 6. Τὸ Κ αϊϊον οἵ Ῥιιαρονιοηί: {πὸ Αηρεὶς ὁ7 ̓ Ῥιιπῖδηγμοηὶ: ἱπιὸ (ογεριητϊος οἵ 
ἐμ Εἰοεὶ πε. 

ΤΠΟΓΘ ΠΏΉΙΠ6 ΟΥ̓ 65 58. ἃ ἄθερ ν᾽] ον ἢ Ορεη πηουίῃ5, δηἋ 411} νΠῸ ανν6}} οα ἔπ βαγίῃ δπά 8εὰ δηὰ 
5] 45. 584}} Ὀσγίηρ ἴο ἢΙπὶ ριἐβ δηα ῥγεβθηΐβ δη4 [οΚθηβ οἵ ποπιαρθ, θαΐ παῖ ἄθαρ νδ!]εὺ 514}} ποΐ 
Ὀεοοπηδ {{]}. 

Απα {Ποὶγ Παη 5 σοτγηπηΐ ἰανν] 655 ἀ6εα5, 
Απα {Π6 5: ΠπΠΕῚβ ἄθνοῦγ 411 ΠΟ παν Δ] βϑὶν ΟΡΡΓΘΒΒ: 
Υεἴ {Π6 51]ΠΠη6Γ5 58Π4}1] θ6 ἀδϑίγογε Ὀεΐογε ἴΠ6 ἴδος οἵ {πὸ 1 οσγὰ οἱ ϑριγιΐβ, 
Απά {πδν 514}} θῈ Ὀδῃιβῃβα ἔγοπι οὔ {ΠῸ ἕδος οἵ ΗῚ5 βαγίῃ, 
Απά {πὸν 5141] Ρδγιβἢ ἴοσῦ δνεῖ δηά βὄνεζ. 
ΕῸγ 1 538νν 411 {πΠ6 δῆρεὶβ οὗ ριιπιβῃπηεηΐ δοϊάϊηρ ([Π6Γγ6) δηα ργαραγιηρ 411} [Π6 1ηϑὑγαπιθηΐβ οὗ ϑαΐδῃ. 

Απα 1 δβικβά {Π6 δηρεὶ οἵ ρεαοθ ῆο ψεπί ΜΙ πια: ᾿ ΕῸΓ ΨΠΟΠῚ ἀγα {Π6Ὺ Ργαραγίηρ [Π 6568 ᾿ηβίγαυπηθηίβν᾽ 
Απα Πα 5814 ὑπίο τπηῈ: ᾿ὙΠῈΥ Ργαραγε {Π656 ἴοσγ {πὸ Κιηρβ δηα {πΠῸ τηρῃΐν οἵ {Π15 βαγίῃ, ὑπαὶ {Ππὸν 
ΓΊΔΥ ἱπεγοῦν θὲ ἀεβίγουνβά. 

Απά αἴζεγ {Π1|5 {πε Κιρῃΐθουβ δηα ΕἸθοῖ πα 5}4}] οαιβα Π6 πουδβ8 οἵ Π15 σοπργερίίοῃ ἴο Δρρεᾶζγ: 
Πεποοίοσίῃ {πον 5141] Ὀ6 πὸ πιογα Πιπάδγϑα ἴῃ {Π6 παῖηδ οἱ {Π6 [,οτά οἱ ϑριτςιῖ8. 

Απά {Πε686 πηουηΐβϑιηβ 514] ηοΐ βίδηα δ5 {π6 βαγίῃ Ὀεδίογε 15 γτρῃςθουβηε85, 
Βυΐ {Ππ6 1115 51.411 θῈ δ5 ἃ ἰουηΐαίη οἱ ννγαΐεγ, 
Απά {Π6 τιρῃΐθοιιβ 5181} πανε γοϑί ἴγοπὶ {ΠῸ ὀρργδϑϑιοη οἱ β:Πη6Γ8. 

Απα 1 ἸΙοοκεά δηά ἰυγηθα ἴο δηοίμοῦ ρατί οἱ {πΠ6 βαγίῃ, δπα 5807 πεγα ἃ ἄδ8ρ νιον τ Ὀυγηϊηρ 
ἢγε. Απά {ποὺ Ὀτγουρπῃί {πε Κιηρθ δηᾶ {Π6 τηϊρῃΐγν, πα Ὀαρδη ἴο οαβί {Ποπὶ ᾿ηἴο {Π15 ἄδερ νϑι]εγυ. 
Απα {Πογὰ πλϊη6 ον 65 5807 πον {ΠδῪ πηϑάα {Π686 ἘΠΕ6ῚΓ ᾿ηϑ γα πη ἢ ΐ5, ΙΓΟΠ ΟΠ Δ1Π5 Οἱ ᾿ἱΠ]Π]ΘΑΒΈΌΓΘΌΪΘ νεῖρῃί. 

4 Απα 1 δβκεᾶ {ΠῸ δηρεὶ οἵ ρεᾶοβθ ψΠο νγεηῦ ψΊ π|6, βϑαυίηρ: ᾿ ΕῸΓ ΨΠΟΠῚ ᾶΓα {Π6586 οἤδίηβ Ὀειηρ ρΡτα- 

5 Ραγεα ἢ ̓ Απάᾶῃδ 5414 υπίο πη : “ΤΠ 656 ἀγα Ὀείηρ Ργεραγϑά [ογ {Π6 Ποϑβίβ οἱ ΑΖᾶζΖέὶ, 580 {Ππαΐ {ποὺ πᾶν 
ἴακΚα {πεπὶ δηα οαϑί {Ππεπὶ ἰηἴο {Ππ6 αῦγυϑββ οἱ σοπιρίεῖα οοπαογηπδίϊοη, πα {πον 51.841} σον οσ {ΠΕῚΓ 1ανν5 
ἉΠΓΠ ΤΟῸΡΉ ϑἴοπαβ 85 {ΠῸ 1 ,οτά οἱ ϑριγιῖβ οοτητηθηαβά. 

6 Απά ΜΙοΠδεὶ, ἀπά Θδρτιεὶ, ἀπά Βδρῆβοὶ, απ ῬΏδπιαὶ 5181 [ακα ΠΟΙ οἵ {πεπὶ οἡ {παῖ ργεαΐ (αν, 
δΔηα οαβί {πεπὶ οα {παΐ ἄδν ᾿πίο {π6 θυγηΐϊηρ ἔυγηδος, {πα {ΠῸ Τοτὰ οἱ ϑριΓ5 πᾶν ἴακα νεηρεδηςθ 

6 [ἀθπ:64] δαπᾶ ἀθβεέγογεᾶ. Ὅν δ᾽ϊεγηδίϊνε γεηάοσίηρϑ, οἵ. ὙΠΓΙΞΝ, 

1.111. ΤΠ νδ]]ον οὗ [εποϑμαρῃαΐ, ἤθε (σά ννᾶ5 ἴο δβϑεπ]ς δηά πάρε [Πς6 (εη!1165, [06] 111. 2, 12. 
Ιη 706] Τπεοάοίϊοῃ τε πάειβ τὴν χώραν τῆς κρίσεως ἀηα [πε Τατρ. [οη. “ ΡΙαίη οὗ [με ἀξεοϊσίοη οὗ Ἰυάρεμηθπι᾽. Τῆς 

ΜΙάτγαβῃ ΜΊ5η]ς 688 Πο]άβ ἐμαὶ (οά νψ1}} πάρε [Π6 ψΠο]Ὲ ϑνου]αὰ ἴῃ (ἢϊ5 να] ]εγ. ὙΠΟΌΡΉ τἰβπ}}ν Ιἀθητ θα ψ] ἢ {πὸ 
Κιάτοῃ, ἴΠ6 νδ]]6ν ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ Πα Ὧο Ἰοσδ]ν δϑϑιρηδα ἴο 11. ὅε6 ξαςψε. δ1ὁ. τι. 2353. 

1. ἴπεσξ α-, “δηάᾶ {ποτε φβ. 
ἄδθερ νδιον νυ ἢ ΟΡθη ποιῇ 719 Ζ2,--,. “ΟΡεΘη δηᾶ ἀδβερ- που νδ]]δν ἡ σ. 
ποΐ ὈΘΟΟΠΊΒ 111. ΤῊ]5 566 ΠΊ5 ἸΠΟΧρΡΙΙ 8016. 

1, 2. ΤΠὴ6 ργεβθηῖβ δηα Πποπιαρα οὗ ἴΠ6 ᾿η]ΡηϊΥ Οἤδ5 ἄνδὶ] Ὡοΐ, 845 ἴΠῈῪ ΔΙῸ 5] ΠΠΘΓΒ 8ΔΠη4 ΟΡΡΊΎΓΈββϑοῦβ, δηᾶ {πεγείουαε 
τογπηθηΐβ ἀυναὶζ {ΠΈΠη. 

2. ΨΏΟΠὶ ἵππου Ἰανν]Έββὶν ΟΡΡγαβ5. [ επιεηά ᾿ὅϑαμηνι ᾿ ργοάπος ᾿Ἰηΐο 1ὅβαπηανν ἃ “ΟρΡρταββ᾽, εἴ. τ. 7. 
58.411 Ρδγῖβῃῇ. ΑἹ] Μ9595. ᾿ηϑετῖ ἃ περαίϊνε. 

3. ΔΏΡΕ15 οὗ Ρυπὶβῃηηθηΐ. 866 ΧΙ]. 7 (Ποί6), 4150 οἴ. 1ἰν. 3--5. 
δὐϊαϊηρ τ“φί(ρ). Οτμεσ Μ55. “ρβοϊηρ᾽. 

5. {Π656» 92,711. 
Ῥτῖθβραζε β. Ἱα. 
115 εασγίῃ : {15 ᾽-ξ ἀσεεκ διῖιο]ο. 

6. πουβε οὗ Πὶβ οοηρτεραίίοη. ὅ:ε6 χχχν]. 1 (Ποί6) Ξε ϑσυῃαροσια. (. Ρ5. ᾿χχῖν. ὃ. 
γ. (ἢ 11. 6, ἀπὰ 158. ᾿ἰχὶν. 3; Ζεςῃ. ἵν. 7. ὙΠΟΓΘ 5 ἃ ταΐασῃ ἴὸ ἴΠ6 ἤρυγαίΐνε ἰδησαδεα οὗ 11], Πετα ἴῃς πποιηΐδ! 5 

Ξε {πεῸ Κιῃράομηβ οὗ {πΠῸ βασίῃ. 
Πὶβ γἱρῃθουβηθββ α-φ. “ΗἰΒ5 ίδος᾽ φ,22β--». 

ΤΙΝ. ΤΠὴς νυ ῈΥ ρᾶ5565 ἴτοπὶ {ΠῈ νδι]εν οὗ Ἰπάρεπηεηΐ δηα {πὲ ἐείζευϑ 51}}} ἴῃ τη κίηρ το {Π6 νδ]]εν οἵ σαμθηηᾶ 
ψ Πετο (Πς Κιηρδ ἂῖε οαδί. 7ῇῃε [4]]Ίεὴ δῆρεὶβ δηα [6 ἰζϊηρ8 δύξ ῃῃηθηι]οηδα τοσείῃεῦ ἃ5 ἴῃ 158. χχῖν. 21, 22. 

1. 8 ἄξερ νϑθν, σεμεημα. 866 χν!!]. 9 (ποί6), δηᾶ οἴ, ἵν]. 3, 4. ΤῊΪ5 νϑ] αν οἵ Ηἰϊπποπὶ ἰὰν ἴο {Π6 βουτῃ οὗ 
7εγβα] θη. 

3-5. Τῆς ἤτϑβι ἡ σαπηθηΐ οὗ {π6 δίς μευβ, οἷ. χ-χνὶ. ὍΤὴδ “ἀΡγ55᾽ Πεῖα ἰ5 ΟὨΪΚ {Π6 ρΥε πη τΎῪ ΡΙαςα οὗ ρα ἰβτηθηΐ, 
Οὔ χῦ δὺ 12: 

4. σμαίῃβ, “οΠδϊη5 οἵ (' δῃηα᾿ φῇ) ᾿ῃϑίσυσηθηῖϑ ᾿ γιέ, β--εἴγι. 
5. Δηα παν 5811] σονεσ. φ τεδᾶβ' ἴο οονεσ᾽᾽. 
6. ΤἬΕΙΓ βεςοηά Ἱπαρεπηθηΐ. 

οὔ {παΐ ρσγϑαῖ ἄαυ. 866 χὶν. 2 (ποίε). 
Νοίβ παῖ ἴῃ τη6 ῬδύδΌ]ε5 ἴπῸ σα! οὗ της ΝΥ δίςμευβ [ἂν ἴῃ Ῥεσουηὶηρ 5 ]εοὶ ἴο ϑαΐδη. (. χ]. 7; [0116 65 χ. 8 5ε64. 
πᾶ δ» φιαῤείίε. 
σαβί {ΠπῸ6πὶ ζμ,β. 7 ιφ. 
ἴσγηδος α-φ, ὁ ἤγχε᾽ φ,'}, ᾿ ἴχσχηδςς οὗ ἤτε᾽ β-)γ. ( χ. 6, χν!]. 11, χχί. 7-||0, χα. 24, 28.:- Νοῖ σεμοῃηδ. 

220 



ΒΟΟΙζ ΟΕ ἙΝΟΞΦΗ Βά. 6--δθ. 4 

οη {Π6πὶ ἴογ {ΠΕῚΓ ἀηγΙρ ΘΟ 5Π 655 ἴῃ ὈΘΟοπλΐηρ᾽ 58] 6 οἴ ἴο ϑαΐδη δηά ἰθαάϊπρ αδίγαυ ἔποβο πὸ ἄν ν6}} 
οὐ {πῸ βαγίῃ. 

Π1Νν. γ.--ἰἰν. 2. ΜΝοαοίς Βγαργπθηξ ὁπ ἐι6 βγοϑὲ ον ἃ ιιαροηιοηί. 

᾿Π7. Απάᾶ [ἢ ἴδο856 ἀδγ8 518] ΡιΠΙΒῃπηθηΐ οοπΊα ἔγοτη ἴπ6 Τογά οἵ ϑρίγιῖβ, ἀπά δ Ψ1Π οροπ 41} {Π6 
Βα εγβ οἵ ϑναΐεγβ ΠΟ ἢ ἀγα ἀρονα 6 Πεανθβ, δηα οὗ {πε [οι πξαδιπβ νμΙ ἢ ἀτὸ θοηθαίῃ {πὸ δασίῃ. 

8 Δηά 411] {π6 νυαΐθγϑ 5Π4}} θῈ 1ο1η66 ψιῖῇῃ [ἢ νψαΐεγβ : {πα ᾿ ΒΙΘἢ 15 ἄρον {πῸ ποανϑηϑ ἰ5 {ΠῸ πηδϑοιΐπηθ 
9 8Π4 {Π6 νναΐθγ ὮΝ 15 θθπθαῖῃ {Π6 Θαγίῃ 15 {ΠῸ6 Γθπηηΐπθ. Απα [πον 5141} ἀοβίγου 8411 ΠῸ ἄν! 

᾿ τοοη [Π6 ΘΑΤΙΠ δηἋ ἴΠπο56 ΨΠῸ αν76}} ὑπάογ [Π6 6π45 οἵ ἴπΠ6 πθανθη. Απά ννῆβθῃ {ΠῸν ἤπανο τοοορηίζοα 
{Ποῖγ αηγρ  Θουβη 655 Ψ ΏΙΟΝ {πον πανὸ γουρῃϊ οἡ [Πς δαγίῃ, {πθη ὈΥΚ {Π 656 5141} {Πὸν ρογί5ῃ. 

)δ΄1 Απά αἴζεγ {παΐ {πε Ηβδδά οἵ ᾿αγϑ γερεπίβα δηά βαϊά : “ἾΪὶὴ ναΐπ παν 1 «ἀοβίγου α 411] ψῆο ἀν ε]} 
200 {πε βδαγίῃ. Απά δ ϑναῦα ΌΚν ΠῚ5 σγεαΐ ἤδπη6: “ ΗἩεποοίοτγίῃ 1 ΜΜ11 ποῦ ἄο 50 ἴο 41} πὸ ἀνε ῖ! 
ΟΠ {ΠπΠ6 δαγίῃ, δηα 1 Μ}}} δεῖ ἃ 516η [ἴῃ ἴΠ6 ἤθανβθῆ : δηά {Π|5 5Π8]1 θὲ ἃ ρίεάρε οἵ σοοά [δίῃ Βϑίννθεη 

] Με δηά {Πεπὶ ἴου ὄνϑῦ, 50 ἰοπῃρ' ἃ5 πθάνθῃ 15. ἄθονο ἴΠ6 βαγίῃ. Απα {Π|5 15 ἴπ δοοογάαπος ψ ἢ ΜῪ 
] σοΟΠΠΠΊΔΠη6. 

| ΜΝ. 3-ΠἼἾὟ].4. διαί ἡπαροηιοηέ οἔ Αἰ σαξοὶ, ἐμ ]αίοπογς απὰ ἐϊοῖγ εἰμ ἄγοι. 

3 ΔΠδη 1 Πᾶν ἀδβιγεα ἴο ἴακθ πο] οἵ {Ππὸπὶ ὃν {π6 παπά οἵ {πε δῆροὶβ οὴ {πε ἄδν οὗ {γι θυ ]αξίοη 
8η4 ρΡαΐίη Ὀθοϑιβα οὗ {Π|5, 1 1} οαιθα ΜῪ οΠπαβιβοπιεπί απ Μν ψ γαίῃ το δθιάα ἀροη {Π6πὶ, ϑαπι 

᾿ 46σ6, [Πε [ογά οἱ ϑριγιῖβ. Ὑεἷ πιρῃν Κιηρθὶ ΠΟ ἄννο}] οἡ {πε θαγίῃ, γα 5Π411] πανε ἴο θθ ποῖα Μίπε 
ΕἸεοῦ Οπε, πον Πα 5115 οῇ {π6 ἴῇγοπα οἱ βροῦν δηα 1πᾶροβ Αζᾶζοϊ, δῃηα 411 Π5. αϑβϑοοϊαζοβ, δης 411 Πί5 
Ποβίβ 1η ἴπΠ6 παπηα οἵ {πὸ Τογά οἱ ϑριγιῖ5.᾽ 

Θ΄ Απά 56νν ἴμεγα [πὰ Βοβίβ οἵ {πῸ δῆρεὶβ οἵ ριιπίβῃτηθηΐ ροίηρ, ἀπά {Πὸν ΠοΙα βοοιγροβ Δη6 ΟΠ δΙἢ5 
᾿ς ΖΟΙ͂ Ι͂ΤῸΠ δηἋ4 ὈγοῆΖθ. Απα [ δϑικβα {πὸ δῆρεὶ οἵ ρεαοθ πο σϑνεηΐ ψ ἢ τηθ, ϑαγίηρ: “ΤῸ ΜΠΟΠῚ ἃΓ6 

3 ἴΠπΠ6586 ΠΟ ΠοΙά [Π6 βοουγρθβ βοίηρ ἢ Απα ΠΕ 5816 ππίο τη8 : “ΤῸ {ΠεΕῚΓ οἰθοῦ δηα θοϊονεα οπθβ, παῖ 
' {πον τῆᾶὺ Ὀ6 οαϑύ ᾿ηἴο {πΠ6 σΠαβπ οἱ {ΠῸ δῦγϑϑ οἵ {π6 νον. 
᾿ 4. 5ᾷ᾿Απάίῖπεη {Πϑἴ να]16ν 5141] ΡῈ Π|1εα νατἢ {πεῖγ οἱθοῖ δηα Ῥεϊονοά, 

Απά {π6 ἀδνϑ8 οἵ {ποῖγ [1νὸβ 5141} θ6 αὖ δ επά, 
Απα {ΠῸ ἄδγϑ8 οἵ {ΠεῚΓ Ἰθδαάϊηρ αϑίγαν 5Π4}1} ποῖ ὑπεποοίογναγα θ6 γοοκοποά. 

Π1Ν. 7--ἰν. 2. Ιπίετροϊαϊθά. Α ἀϊργεβϑίοη οἡ ἴπ86 ἢγϑί ννου] ἀ-παρατηθηΐ--ἰΠ6 [λ6]αρα δηα 50 ἃ ΝΟΔΟΝΙς {ταρτηθηΐῖ. 
(ἢ χχχίχ. 1, 2ὅ, ᾿ἰν. 7-ὶν. 2, ἰχ, ἰΙχν-ἰχίχ. 25. ὙΠ656 ἃ]] (1) ἀϊδία το {π6 σοηϊεχί ; (2) οἰαίτη ἴο 6 Ὀγ ΝΌΟΔἢ ἰχ. 7- 11, 24, 
25, ἰχν-Ἰχν}}}. 1; (3) πηϊϑιιπἀθγβίδηα [πΠ6 ῬάγΆ 165, 6. σ᾿ σοπηης 11]. 1,2 ΜΊ 1τν. 1 ; (4) βῖνε ἃ ἀβῆηϊϊε ἀδίς, ἰχ. 1 ; (5) ἴῃ 
Ιχν!]]. 2-5 σοπίγααϊοΐ 1ἰν. 4- 6, ἵν. 3, 4; (6) σοπέιϑε {πῈ ϑαΐδῃϑβ δῃηὰ {πΠῸ (4]1|6 ἢ δηρεὶβ, ἰχῖχ, αηὰ πλαῖκα 6 πη]αζα {Π6 ἰθδάσ, 

Ι ποΐ Α4.1Ζ82Ε] ; (7) πηίβιιβα Ὀούσγοννεα θα Πη]οδ]ὶ [ΘΥΠῚ5 Δηα ρὮγαβ65, ΙΧ. 11, 24, ἰχν]]. ὃ, Τὸ : 4150 Ἰἰν. 9, 'ν. 1, ἴχ. 10, ἰχνὶ. ; 
] (8) ιι5ὲ τῃΠς ϑδπιδγιίδη σΠτΌΠοΙορΎυ, ποῖ {παῖ οἵ {πε 1.ΧΧ, 5εε ἰχν. 2 (μοί). 
| 7 1665 χ. 13, χχὶ. 10 πιθηϊτοη ἃ Βοοκ οἵ ΝοΔἢ, νθηοα ἴΠ6 56 ΡαβϑαρΡῈ5. νγῈ γα ᾿π ευροϊαίε ἴοὸ ΞΌΡΡΙΥ ΕΠΟΟΠ 5 

5:16 ηςα Δροιυΐ {ΠπΠῸ ΕἸοοά. 
7. ἀϑονε {πὸ μθβανεῆβ. ΑἹ] Μϑ55. θυϊ «ὁ ντοηρῖὶν δαα “δηά ἴῃ δαάϊοη ἴο {πΠ6 ἰουηΐαϊηβ. νυ ΙΓ ἢ ἅτ θαπθαῖῃ {Π6 

Πϑανεῃβ᾽. 
8. Τῃ ῥα] πη ἶνε ΒΑΡΥ]ΟἾα πη ΘΟΒΠΊΟΪΟΟΥ νγαίου -- {ΠῸ ρυϊπηϊ να οἰ απηθπῖ οὐ {Π6 ΟΥΡῚΠ4] τηα]6 ἀηα ἔδιηα]α δἰ επηθηίβ. 
9. 811 ψο ἄννεὶ!, ἄς. (ἐ. χχχν!]. 5 (ποῖ). 
το. Απᾶ " φ. 

ὙΨΉΘΏ, ἐππο πο : “᾿ΠΑΒΠΊΠΟἢ ἀ5᾽ Ζημ,θτυ. “ΟΠ [Π|5 δοσοιης᾽ σ,γιρίξβ--οτυ. ΤῊς ἰγδηβίαΐου πιϊσγ δα 3 (Η 60.) οὐ ᾿ 
(Αταπιαΐς). Ὑεΐ “οη {Π15 δοσοιηΐ᾽ πᾶν 6 τὶσῃϊ, θὰ τε τ 5 ὁ 5Π4}] τβοοβ]ΖΕ ᾿. 

1. τ. 1ΠῈ Ηβαδᾶ οἵ θαυϑβ, ἱπαρρυορτστίαίε!ν ᾿πίσοάμποβα Ὀγ ᾿πιεγροϊδίου. 
τερεπίεά. (, ἄβδη. νι]. 21. 

] 2. Βο φιἕβ. Ὁ ρηιδηε,χ. : 3 ᾿ 
{πὶ ἰ5 ἰπ δοοσογάδποα νυἱτἢ Νν σοπιπιαηά σἤ, “[Π15 15 ΜῪ σοιηπιδηά᾽᾿ 71, 115 σοιηηα Πα 15. ΔΟσΟΓαΙηΡ ἴο ΜΥ 

ἀαϑίγα᾽ 9, " τευ [ῃ15 δεσογάϊηρ ἴο ΜΥ σοπηπηδηα᾿ 2228. 
3. ΓΕΒΕΠΊ65 Ἰἰν. 6. 

ἅἄδν οὗ ἐσ ρυϊαίίοη απ ραΐῃ. 86:6 χὶν. 2 (ποίε). 
θδοδαβα οὗ {πἰ5. Τεχὶ - " θεΐίογε [ῃ15᾽. 
Ι 111 σαιβα.... ἴο δ ϊᾶθ α-φηί,  514}} διά ς᾽ φ,β-. 
ομαβιϊβαπιθηΐ... νυ γαῖ α, οὐ β. 

4. ΤΗδ Κίηρβ πᾶνε ἴο ννἱῖπεβϑϑ ΑΖα26}᾽5 ἡπάσεπηθπί, απὰ ἔπθποα ἰπέετ {ΠεῚΓ οὐνῃ. ῬΟΓΠΔΡ5 ΜῈ 5Ποι]ἃ τε " γε Κιπξ5 
Δη6 τηϊρηιςγ". 

οὗ βΊογνυ α-φ, ' οὗ Μν ρ]οτγγ᾽ φῇ. 

11. 1-4. ΤΠε Νγαίομπεῖϑ ἀπά {πὸ ἀθπιοηϑ ἀγα πον ἡπάρεά, Τῇ ἀεπλοηξ, οτ " θεϊονεά᾽ (χ. 12, χῖν. 6), δὲ Ιαδὲ ἢ] τπῈ 

ν4]}]εγ. 866 111]. 1. 
1. {ἴπενῪ Ποὶᾶ σφ,β. 1» γιζιι. 
ΒΟΟΌΓΡΕΒ απ σ ὍφΦΖΩβ: 7,14 τεδα "δηά᾿. 

2. ἴπεβε ψῆο “ἕὔ, “Πα β5ε᾿ τ7719711ε, “νν πο ᾿ β- 71. 
{Ππ6 βοοιγραβ,. "»α-»ΈΒ. 

᾿ς 3. ΟΠαβπηὶ οὗ» φ. 
Ἵ 4. απὰ 15.» φ. 
] τϑοκοηεά, ἱ. 6. ςοπτϊηπεά. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦ(Η δά6ό. "----ὅ7. 2 ὥ 

ΤΝῚ. 5»-8. Παρ δίγησρίο ὁ τε Πεαίλει Ῥοτυεγς ἀσαϊη5: 7εγαεί. 

ς Απά!η ἴΠοβε ἄαν8 ἴπ6 δηρ615 5Π4}} γεζυγη 
Απα Πυτ] {ποπΊβοῖνοϑ ἴο {Π6 οαβδῦ θροη {Πς Ραγιῃίδηβ απά Μαεάδϑ: 

ΤΠΟΥ 5Π8}} 501Γ ὑρ {Π6 Κίηρδ, 580 {Παΐ ἃ 5ριΓὉ οἵ πηγοϑὺ 5141] οοπηα θροη {Π6Π|, 
Απα {Πὸν 5Π4}1 γοιθα {Π6πΠὶ ἔγοπὶ ὑΠ61Γ ΓΠΓΟΠΘ6Β, 

ΤΠαΐ πον πιαὺ Ὀγοακ [οσγίῃ 5 ΠΠοΠ5 ἔγοπῇ {ΠΕ ῚΓ [Δ |Γ5, 
ΑΠΔ δβ5 Πυηρτν ΟΪν 65 Δηοηρ {Π61Γ ἤοΟΚ5. 

6 Απα τον 58}8}} σὸ ὉΡ δηά {γεδά ππηάογ ἔοοῦ {ΠῸ ἰδηά οὗ ΗΙ5 εἰβοῦ οπϑϑ, 
[Δηἀ {ΠῸ ἰαη4 οἵ ΠΙ5 δἰδοῦ οπδβ 5Π4}} θ6 Ῥδίογθ πθπὴ ἃ ὑπγεβῃϊηρ- ἔοοῦ ἀπά ἃ πραγ :} 

7 Βαι {6 οἴἵγ-οἵ πιν τὶρῃζθοιβ 5881} θῈ ἃ πιπάγαηοε ἴο ΓΠΕῚΓ ΠΟΥΙ͂Β6Β. 

Απα {πδν 5141} θερίη ἴο πρῃΐ διποηρ ὑπεπΊβεϊν 68, 
Απά {ΠΕῚγ τιρῃ Παηα 5}4}}] θ6 βίγοηρ δραϊηϑὺ ὑπεηηβεῖνεϑ, 

Απα ἃ πηδῇ 5}4}1 ποῖ Κῆον Π15 Ὀγούμογ, 
ΝΟΓ ἃ 80η ΠΙ5 [δ Πεγ οὐ ἢ15 πῃηοίπεσ, 

ΤῊ] {Ποῦ θ6 πὸ πυπΊθεγ οὗ {Π6 σΟΓρ565 {Πγουρῇ {Ποὶγ 5]δυρῃέίοτγ, 
Απά {ΠΕῚΓ Ρυπιβῃπιοηΐ θ6 ποῦ 1 ναίη. 

8 ἴη {Ποβ6 ἀδνϑ 5160] 541] ορβϑῆ 105 16ῦν8, 
Απά {πεν 5Π8}} θ6 ϑυγι]οννεα ἀρ {Πεγαίη, 

Απά {Πεῖγ ἀδβίγαοίοη 5Π4}1] θῈ δ δὴ επᾶ ; 
5160] 51.411 ἀδνοιγ {Π6 5: ΠΠΘΓ5 πη {Π6 ργθβθηοα οἵ τῆς εἰβοί. 

,Ψ11. 11 Κι οίνιγη ἤγογα {16 [)15Ρθγϑοτι. 

571 Αμῃα [ἴ οδπι ἴο ρ885 αἴξογ {Π15 ὑπαὶ 1 βαὺν ἀποίπογ Πποβῦ οἵ ψαροηβ, ἀπ πιδη τί ἀϊηρ ὑΠπεγθοῃ, ἀπά 
2 ΟΠ ηρ᾽ Οἡ [Π6 ΨΙΠη65 ἴσοι {Π6 δαβί, δηα ἔγοπι {πῸ νψεϑὲ ἴο {πΠῸ βουῦῖῃ. Απά {ῃξ ποῖβα οὗ ἔπειτ ψαροἢ5 

νγ)ὰ5 Προαγά, απ ΠΘη {Π|15 ΓΓΠΊΟΙ] ἴοοΚΚ ρίαοα {ΠῸ ΠΟΙΡῪ οΠε5 ἔγοπη πϑανεῆ γΓαπηαγκαα 1, δηα {Π6 ΡΠΠ6Γ5 
οὗ {Π6 δαγίῃ νὑγοῦα πηονϑά ἴγοπὶ {πο 1Γ ρίαοο, δηα {πε βοὰπα πογθοῖ νγαβ πεαγά ἔγοπι {Ππ6 οπ6 βηα οἱ πβανϑῆ 

3 ἴο [Π6 οἴπεῦ, ἴῃ οὔθ ἄδαυ. Απα {πον 5}48]] 411 [411] ἀονψῃ δηὰ ούβῃ!ρ {π6 Τογὰ οὗ ϑριγιῖβ. Απά {Π15 
15. {πε επά οἵ {πε βεοοηα Ῥαδγβϑθίο. 

ΕΝ 11. 38, Αποῖποῦ βθοίίοι [τῸπὶ ἴῃς ἡ ΕἸεοὶ με 5οιυγοα (56Ε Ρ. 169) ψ ΠΙΟἢ ἄἀερίοΐβ {ῃς ᾿αϑί βίσταρρ!α οἵ ἴη6 μεαίῃεη 
Ῥοννοῦβ ἀρδϊηβί ἴῃ6 Μεββίδηϊς Κίηράοπ) δεῖ ΠΡ ἴῃ [6γιβα] 6), απ ννοι]α 5] ΙΧΧΧΊ Χο ΟΥ̓ χοῖ-οῖν, θαΐ ποΐ χχχν-ἸΧῖχ, 
ὙΠ ΠΕΓΘ να Πᾶνα ἃ βΒιρουμιιπηδη Μδββίδ ἢ νυ] ἀπίνεῦβαὶ ἀοπηϊηίοη, ἰερίοηβ οὗ δῆρδ]5, δηα [Πς ἱτητηθαϊαία ργεβεηςθ οὗ πα 
ΑἸΠΙ ΡΠ γ, ἀδβίσγογιηρ 411] ΠΪ5 Θπ ΘΠ 165 ἢ τΠ6 Ὀγθδίῃ οὗ ἢΪ5 τπουτῃ. Νοῖ ΟἿΪΥ 15 ἴπούα ἃ Ὀσεαῖκ ἰη {Π6 σοηΐοχί ἤδτα, 
Ῥαΐϊ τΠ6 ΡΑΥΆΌ]65 ἀθα] ομΪν ἴῃ σἜηθΎα] ἰεγπ5 δηα ἀνοϊά Πα ΠΊ65 δηα οἶθαγ ἱπαϊσαίϊοηβ οὗ ἀαΐθ. Νοῖ [6γ βα]θπη, ἃ5. Ὦξ.α, 
Ῥυϊ ἃ πανν πθάνϑβη δηα θαχίῃ ν}}}} 6 {Π6 βεαίΐ οἵ {πε Κιηράοῃῃ. ὍΤῇῆαε ἀδΐβ βεεη)5 οἰθαῖ. Τὴ ϑυγίδηβ οδαβεά ἴο Ὀ68 
[ουι 44 016 δἰζευ [00 Β.6.: ψ Ώ1Π6 τη6 Ἐοϊηδηθ ἃῖ6 ποῖ τϑίογγεά ἴο εσθ. Τῇὺβ (πε ΕἸδοὶ πα ὅοῦτζοθ, 1Ε {815 βεοίίοῃ 
Ῥεϊοηρ5 ἴο ᾿ΐ, πηαῦ 6 ἤχβά 85 νυυιτθη Ὀείννεθη τοο- 64 Β.6. 

5. ΤΠ6 (ἀδητ165 ἀγα [ΓΕ πρ, ποῖ Όγ (οα αἰγεοίὶν 85 ἴῃ ΕΖΕΙκ, χχχν}. 14-17, Ὀὰς ὈΥ δῆσεὶϑ, ἃ5 ἴῃ Π δῇ. χ. 13 5666. 
ταΐαγῃ σφ, " Α55Ὲ ΠῚ] γη,2221ι,8. | 

6. Ἠϊβ εἰθοῖ ομεββ 1" ρχζ “{Πεῖγ οἰεοὶ ομθϑ᾽ 2,22έ,8--. Ι 
[4πάᾶ... Βίρῆνναυν}. Τῆς σοπϑίγιοιοη 15 ἀρ ϊηϑί {ΠῸ ᾿πϑοσίίοη οἵ [Π656 ννογάϑ. [ 
ἘΠγαϑῃϊηρ- ἤἥοογ. Οἵ, 138. χχὶ. 10. 

γ. ΤΠα δἴίδοϊκ [4115, Ζεςῃ. χὶϊ. 2, 3; [Π6 Ἰηνδάειϑ ἀἴβαργε, ΕΖαεῖζ. χχχνὶ. 21; ΖΕΟΉ. χῖν. 13; Ηδσ. ἰϊ. 22, Δηα ἀεδϑίσου 
ΟΠ6 δηοίμοσ. (Οἱ ς. 1--3. 

Βιυϊ Ἴβ. »ρηιφ. ; 
Πὶβ Ὀγοίπεοσ α, “ ἢ15 ΠεΙρῃουΓ δηά ἢ Ῥγοίμογ᾽ β. ᾿ 
ΠΟ ΠΙΠΊΡΕΓ... Β]ααρ μίογ. φ' τεδάϑ " [οΥ {ΠΕῚΓ πα Ό6Υ {Πγοιρἢ {πεῖν ἄθδίῃ δηά ομαϑιϊβεπηθηΐ 5141} θῈ σοΥρ5685 δά [ἢ 

5}4}} ποῖ θὲ ἴῃ ναῖη. [Ιἢ ἔβεϊ οἿἱ]γ ἃ βοῦῖθε ἴῃ Ζ ἰῃβοσίβ ἃ πεσαῖϊνε: Ῥοβϑβί]ν {πεῃ ννα 5Βῃου]α ταϑβίοσα " 11}} τῃ6 Πα ΠῚ ΕΓ οὗ 
1Π6 σοῦρβεβ 6 πῖοσα {Πδῃ τηγτίδβ᾽, δυρροβίησ ὩΓῚ σοττγαρὶ ἔογ ΓΙ ΞΟ, 

δ. ἴῃ α-φ, " ἀῃὰ 1η᾿ φ,β. 
5160] 5141] ΟΡΘῃ ἰζ5 Ἰαννβ. Οἱ. Νιιη. χνὶ. 31-3 ; 5ὰ. ν. 14- 566 [ΧΙ]]. 10. 
5141] ΡῈ δἴ δῇ εῃᾶ σ.0 »28β, “588]} ποῖ εηά᾿ φ,  ἢὰ5 βηκ ἀονῃ" γιὲ, " ἢὰ5 Ὀεεὴ ἀδβϑβίγογβα᾽ 2. 

ΠΝ11. Ὀ᾿βρεγβεα [5Γ86] γε γῃβ ἔγοτη δαϑί δηα ννεϑί. (ἱ. [58. χχν]] 13), ΧΙ]. 5, 6, ΧΙΪΧ. 12, 22, 23. 
1. ου ἴῃε ννὶπᾶάβ. Ῥεῦπαρϑ τϑαᾶ “Ἶκε τῆς ν]ηάϑ᾽. 

ἔγοπι {ΠῸ ννεβί. “ῖο {πΠῸ ννεβί ᾿ φ. 
2. νναὰ5 Ὠδατσζᾶά σφ,β, " νναϑ᾽ χε. ᾿ 

{Π6 ΡΙΠΔᾶτγβ.. πλονεᾶ. (ἢ Ηδρ. ἰϊ. 6, 7; 706] 11]. τ6. ' 
οπα επᾶ.... οἴπασγ ατ-ῷ, “πε εηα οὗ {πε δαυίῃ ἴο [ῃ6 ἐπα οἵ ἰῃς πδανϑη ᾽ β. 
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σΘΘΙς ΘῈ ἘΝΘΌΟΗ 8: τ- -θῦ:; 

{{ὶὴ;11-Ἰ Χ Χ]. Τῆο ΤΗϊγά Ῥδγδθιοθ. 

ΠΥ ΠῚ. 7λὸ Βίοοϑοάγιο55 ο[ ἰ}|6 ϑαϊηίς. 

8. Απά] θερϑη ἴο βρθαῖκ {πὸ {π|γά Ῥδγδθῖς σΟΠΟΘΓηΙηρ {Π6 τΙρῃΐθοιιβ δηα οἰθοί, 
2 ΒιΙεββεά δἵϑ γε, γα σγρῃίθοιιβ δη4 οἱεοί, 

ΕῸΓ β]ογίοιϑ 5184}} 6 γουγ ἰοῦ. 

323 Απα [Π6 τὶρῃίθοιυβ 5141] θ6 ἴῃ {ΠῸ Ἰιρῃξ οἵ {π6 ϑιη, 
Απά {πε εἰδοῦ τη {Π6 ἸΙρῃΐ οἱ εδἴεγπαὶ 116: 
ΤΠΕ ἄδγϑ οἱ {πΠεῚΓ 116 5641} θ6. πποηάϊηρ, 
Απά {Π6 ἀδγϑ8 οἱ {π6 μοῖν ψιπουΐ πυτγηθογ. 

4 Απά [Πογ 588] 566Κ {πῸ ᾿Ιρῃϊ ἀπά Πηά τιρῃτθοιιβηθββ Π {πὸ Τιογά οὗ ϑριγιίβ: 
ἼΠΕΓα 588} θ6 ρεϑεβ ἴο {Π6 τρῃΐθοιιβ η πῃ παπίθ οἵ {πΠς Εἴογηαὶ 1 ογά. 

ς Απά δἴζεγ [15 1 5Π4}} 6 5α: 4 ἴο {π86 Ποὶν ἴῃ πθανεη 
ΤΗδῖ {πον 5ῃου]4 566 ουξ {Π6 βθογεῖβ οἱ τὶρῃζθουβηθβϑ, [Π6 Πογίζαρα οἵ [81 : 
ΕῸΓ 1 Πα5 θβοοπηα Ὀχρῃΐ δ5 {πΠ6 511η ἸΡΟΠ Θαγίῃ, 
Απα {Π6 ἀδγκηεβ85 15 ραϑί. 

6 Απὰα {πεζὰ 5}4]] Ὀ6 ἃ ᾿ἰρῃΐ {Ππαΐ πονεῖ ἐπίῃ, 
Απά ἴο ἃ {πη (110. “παπηθεγ ᾽) οἱ ἀαγϑ {πον 5141] ποῖ ἿοπΊΕ, 
ΒῸΓ ἴπ6 ἀδγκη 6855 518}} ἢγϑ πᾶνε Ὀθεη ἀεβίγουεα, 
[4η4 {Π6 ΠΙρΗΐ εϑίβ !5Π 64 Βεΐογε πὸ 1 οτγά οἱ ϑριτι65)] 
Απά {πὸ ἸΙρῃΐ οἵ ὈρτΙρη Π655 Θϑίβ Π15Π6 6] ἴοΓ ὄνοῦ Ὀοίογο {πὸ Τογὰ οἱ ϑριτγι[8. 

ΠΧ, 116 1Ἰρ]ιίς ἀπά ἐΠ6 ΤΠ άογ. 

Θ΄ [[1π ἴποϑ86 ἀδύϑ8 πηϊπῸ ΟΥ̓́ 65 5807 [πο βθογοίβ οἱ {πὸ Πρῃτηίηρθ, ἀπά οἵ {πὸ ΠΙρῃΐ5, ἀπά ἐῃς ἡμαρσοπηθηΐβ 
πον εχϑουΐα (110. “ {πεῖγ Ἰπαροηηθηΐ ᾽): δπα {πΠῸΥ ΠΙρῃΐθη ἴοΓ ἃ Ὀ] βϑίηρ ΟΓ ἃ ουγϑα 85 {πΠῸ Τογά οἵ 

2 ΘρΡ:ΓΙ5 ]]6ἢ. Απά {Πεγρ 1 5ανν {Π6 βθογοῖβ οἱ {πῸ6 ἐππηάογ, ἀπ πον θη 10 γοϑουπαβ ἀθρόον ἴῃ {π6 
ἤδανθη, {πῸ6 βουηά {πογϑοῖ 15 Ππεαγά, δηα ἢ6 οδιιβθά τὴη8 ἴο 866 {πῈ πάρεπιθηΐβ Ἔχθουίβα οπ {π6 δαγίῃ, 
Ποῖ Ποῦ {Π6γ Ὀ6 ἴογ νγ611-θεῖηρ δηα Ὀ]6βϑίηρ, οὐ ἴου ἃ ουυγβο δοοογάϊηρ ἴο {πὸ ψογά οἵ {ῃςε 1 οτά οὗ ϑριγι5. 

2 Πα αἴζεγ παῖ 411 {Π6 βϑθογεῖβ οἵ {Π86 ἸΙρῃῖβ δηά Πρῃτηϊηρβ σγοῦα ϑῃοννῃ ἴο Π16, δηα {πΠῸνὺ ΠΙρμέθη ἔογ 
ὈΙΕσϑίηρ δη4 ἴογ βαζιϑίγιηρ. 

ΒοοΙ οἵ Νοβδῃ--ἀἃα ΕΥαρπιοηί. 

Ι,Χ. Ομακῖηρ ὁ ἰΠ6 ΠΙθαυοη. ΒεοἸιογιοί, αγιὰ 1,ουταίἑιαγι . ἰΠι6 ΕἸοηιοτιί5. 

0 [ ἴΙ͂,ὴ {Π6 γβϑαῦ 500, ἴῃ {Π6Ὸ βενεπίῃ τηοηΐῃ, οἡ {πε Τουτγίεοπίῃ ἄαν οἵ ἔπ πιοπίῃ ἴῃ {Π6 [16 οἱ ΤΕΠΟΟΠΤ. 
Ιη {παΐ Ραγαῦ ]α 1 5αὺν πον ἃ τηρῃτΥ απακιηρ τηϑάα {π6 πεανθη οἱ πδανθῆβ ἴο αυάᾷκο, δηα {πὸ Ποβί 
οὗ {πε Μοβί ΠΙρΡΉ, δηα {πὸ δηροΐβ, ἃ [ποιιβαπα ὑπουβαηἊ5 αηα ἴδῃ ποιβαπα {{π|65 ἴδῃ ὑποιιβαηα, νγοΓα 

111. Τὴ {π|γὰ Ραγαῦ ]Ὲ θερίηθ. Μαςῆ 5θεπὶ5 ἴο ἤανα Ὀθθη ἰοϑβί, ἴο πηακΚα γτοοπὴ ἔογ {πὸ Νοδοῆϊς ἐταριηθηΐθ. Α5 
] 1 βίδῃ 5, 1ἃ δ Γασα5. Ἱν1]]1, ἰχὶ--ἰχῖν, Ιχῖχ. ζό-ο. ὍΠα πηαΐη {ΠῈπ|α 15 1Π6 ἢπ8] πα ραπιεηΐ Ὀγ {πΠ6 ὅ0η οὗ Μδῃ, ββϑρβοῖδ!]ν 

ΟνΕῚ ἴῃς στεαΐ οὔθ5, 8Δη6 {ΠῸ Ἔεηϑαϊηρ Ὁ1155 οἵ {ΠῸ τὶσῃίθοι. 
2. γουτσ 1οΐ, ργεβεσνεα [ου {ΠπῈπὶ Ὀγ {πΠ6 Μεβϑίδῇ χ νη]. 7. 
3. Ἰίρῃΐί οὗ [πε βῆ. ὅεε χχχνι!. 4 (ποθ), ἀηα νεῖβα 4 ΠεΊα. 

Θἴθγῃβὶ 116. 86:6 χχχν!]. 4 (ηοί6). (ἐ, Π δη, ΧΙ. 2; 55. 50]. 11. 16. 
4. ἴπε Εἴδθγῃδὶ Γμοσγὰ οὐ “[οτὰ οἵ [ΠῸ αρεϑ᾽. 866 ᾿Ιχχχὶ. το. (ἝἹ 1. 3, χιῖ. 3, Ιχχχῇ. 7, ΙΧχχχῖν. 2. 

τς δ. Βοογοίβ οὗ γτἱρῃξθοιιβηθββ, ἰ. 6. {Ππεῖγ ΠΙ 46: ΓΕ ΟΠΊΡΘη56, 85 ἴῃ ΧΧΧΥΠ]. 3, Δηα ΧΙνΠ. 7. ὙΠΕῸΥ πιιϑὲ 511} “βεεκ᾽, 
ΔΑ 50 {ΠΕῚΓ [Π{ 15 Ργόρταββῖνα. 

Βεγίΐαρε οἵ αι. (. χχχίῖχ. 6, [χ]. 4, 11. 
6. πανοσ βϑηδείῃ, επιθηαεδα ίοσ Μ, 353. “σαπηοΐ Ὀ6 πιπηθοΥθα ᾿. 
[4πά.... ϑ5ρίγι5]. ΤΙ ορταρΡἢ οἵ [Ο]]οννηρ Π1π6. 

Π1Χ. Αἡ ᾿πίγαβίοι οὗ [πῈ β5απ16 οἶαϑ5 85 Χ]]. 3-ὃ, ΧΙ], ΧΙ ν, ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ ἔτοπὶ ἃ ΝΟΔἢ-ΑΡΟΟΔΙνΡ56. 
Ι. Οἵ. 700 Χχχχν!. 31, χχχν]]. 5, 13) ΧΧΧΝΠ]. 24--7, ἴοΥ {ΠΕῚῚ εἰ ἢ. 4] 6π65. 

Τῃ α, “Δηᾷ 1η᾿ β. 
οἵ {πε Ἰἱρι:;ῃ! [5 α,’ὺ, “1π6 ΠΡ 5 β ἐὺ." 
δι ὈΙεβϑίηρ ΟΥΓ αὶ οἴγβα. (τ. χ]!. ὃ ; 70} χχχν]. 31. 

5 ΘΕΊΧ 2: |Ὁ- 
Πα οαυβαά α- 2, “παν σαιβεά᾽ αὐαουχχαχό. 
Ἰυάρεπιοηΐίβ. Τεχί Πδ5 τεδά οἰκήματα ἴογ κρίματα. 
οἢ ἔδε βασίῃ. ΑἹ! Μ55. θυϊ κ'ὶ δά ἃ " δηά {πε νοΐςε οὔ {πῈ {πυ ποτ᾽. 

3. [00 χχχν]]. 24-. 

1.Χ. Οπε οὔ με Νοδοῆϊς ἔταρτηθηΐβ. 866 Ἰἰν. 7 (ποί}), 4150 ποίΐββ οἡ ἰχ. 1, 2, 6, 10, 11, ἃς. 
1. {π6 γεῶσ δοο. ΤηΪΐβ ἀδίε ἰ5 ἄγάννῃ ἤτοπὶ εη. ν. 32, δηὰ ἰ5. ἃ ἀδίβ ἴῃ {πε 11 οἵ ΝΌδῃ, ποί οὗ Εποςἢ ; 580 ἴοσ 

“ἘΠΟΟΒ᾿ τοδα " Νοδῃ᾽. : τᾷ 
ἴῃ {πῸ βενεπίῃ πποπίῃ, ἅς., [π6 ἐνε οἵ [πε Εεαβὲ οἵ Ταθθύηδο]ε5 Δοοογά]ηρ᾽ ἴο {Π6 Τ ΘΝ 164] Τιἀνν. ἢ 

Ιῃ ἐπαξ Ῥδγβαθῖθ, ἀπϑυϊζα]ε ἴο {πῸ νογάβ “1 βαᾶνν᾽, ἀπ 50 πὸ ἄοιθι ἰηϑεγίβα Ὀγ {πε ἱπιθγροϊαῖοσυ. Ἀθδά “ἴῃ {παῖ 

ν᾽ϑβίοη ᾿. 
Βοβέ οὗ {ῃε Νοβξί Ηἰβῃ, ἄς. (ι. ἰ. 6, 7, 9, ἴογ (ῃε {πεορῆδην, 8150 ἔοσ {Π6 Ποϑβί χὶἱ. 1, ἰΧχὶ. 8, 12. 
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ΒΘΘΙΚ ΘΕῈ. ΕΝΘΘΗΙ Ὁ 2 τὸ 

2 ἀἰβαυϊοῖοα ΜΠ ἃ στοαῦ ἀἸἰβαυϊοῖ. Απα [Π6 Ηραδά οἵ [)ὰγν8 δ οη ἴδ [ἤγοης οὗ ΗΙ5 ρίογυν, αῃὰ {Π δῃροὶβ 
ἀηα {Π6 τὶρῃΐθοιβ βῖοοα ἀγουηα Ἠ!π|. 

3 Απά ἃ ρτϑαΐῖ {γοπΊὈ]]ηρ᾽ 561ΖΘ 4 ΠΊ6, 
Απὰά ἴξαγ ἴοοκ Ποϊά οἱ πιο, 
Απά τὰν ἰοϊῃβ σαν ΝΥ, 
Απά ἀϊββοϊνθα νἜγα ΠΊΥ ΓΘΙΠ5, 
Απὰ 1 ἔ6}1 ἃροη πὴν ἴαςο. 

4 Απάα ΜΙοΠδεὶ βοηΐ δποίποῦ δηρο] ἔγοπη ἀπηοηρ' {Π6 ΠΟΙΥ ΟοΠ65 δηα Πα γαϊβεά πὶς ὑὉρ, δηπα ψπθη Πα παά 
Γαϊβθ ἃ ΠΊ6 ῸΡ ΠΊΥ 5ριγιῦ γεϊυγηθα ; ἴογ 1 Παα ποῖ θεεῆ δϊ]ε ἴο δπάυγα {πε ἴοοὸκ οἵ {π1|5 ποβί, δπά {πὸ 

5 φοπηπηοίοη Δηα ἴπ6 συακῖηρ οἵ {πα πθανεπ. Απά Μιοῆβεὶ βα!α πηΐο πὸ: Ὁ ΝῊ γί ποὺ ἀἰβαυϊοιοά 
ΜΓ ΘΟ ἢ ἃ νἰβίοη ἢ {{π|Ὶ1 {Π|5 ἀαν ἰαβδίθα {Π6 ἄδὺ οἵ ΗΒ πιθῦου ; δηὰ δ παῖῃ Ῥβεπ πιργοῖία] αηὰ 

6 Ἰοηρ-ϑυξογιηρ τονγαγάβ Πο56 νῆῸ αν 6}} οα {πῃ βαγίῃ. Απᾶ ψἤεη {π6 ἄαν, δηα {πε ρον, απά {πε 
Ρυπιβῃπιοηΐ, δηα {πὸ ἡπαρσοπιθηΐ σοοπηθ, ΠΙΟ᾿ {ΠῸ 1 οτά οὗ ϑριγιῖβ Παίῃ ργεραγεά ἴοσγ ἔποβα ΠΟ ὑνοΎβῃρ 
ποῖ {Ππ6 τρῃίθοιβ ἰανν, απα ἴοσγ ἴποϑ ΠΟ ἄδην {ΠῸ τὶρῃίθουβ ᾿παρεπιοηῦ, ἀπ ἴογ {πο86 πο ἴακε 
ΗΙ5. παπιθ ἴῃ νϑϊη---ἰπαΐῖ ἀδΥ 15 ργθραγαά, ἴογ {πε οἰδοῖ ἃ οονεπδηΐ, θαΐ ἴου ϑίπηθγβ δῇ ᾿π4α!ϑιοη. 

25. ΝΏβη {Π6 ρυπιβῃπηεπί οἵ {πε Τογὰ οἵ ϑριγ5. 5Π4}} γεδὲ Ὡροη ἐπ 6πὶ, 1 5Π4}} γεϑ 1π ογάθγ {παΐ {π6 
Ρυπιβηπιεηΐ οἱ {ΠῸὸ Ἰιοτὰ οἱ ϑΡιγιῖ5 πηδὺ Ποῦ ΘΟΠΊΘ, ἴῃ ναίη, δη4 1{ 5Π4}] 5]αν {Π6 μη] ἄγη τ {ΠΕῚΓ 
τποΐῃοτβ ἀπ {πῸ ΤΠ] άγθη ΜΙ Π {ΠΕῚΓ [αἴ ογβ. Αἰτογνναγάβ {πὸ Ἰὰαρεπηοπί 58Π41] ἴα Κα ρίαςα δοοογαϊηρ 
το Ηἰβ πιθγου δηά ΗΠΙβ ραζίίεποο., 

7 Απάοη [δεῖ ἄδν ψεῦα ἔνο πιοηβίογβ ραγίθα, ἃ [επΊα]α πηοηβίεσ παπηρά 1 ονιαΐμδη, ἴο ἀνε }} ἴῃ {ΠῸ 
8 ΔΌγϑ565 οἱ {π6 οσθϑῆ ονεῦ {Ππ6 ουηΐαϊηβ οἵ {πΠ6 ψαΐεσβ. Βαυΐ [Π6 πιαᾶ]θ 15 παπιεα Βεπεπιοίῃ, 80 
ΟΟΟυρΡΙΘ4 ΜΠ 15 Ὀγθαβί ἃ ψαϑία ] ἀθγπ 655 παπιοα ὉΠ δι η7, οἡ {πῸ οαβί οἵ {πΠῈ σαγάβη ψπαγα {πὸ 
εἰβοῖ δηά τιρῃίθοιβ ἄννε]], ΠΟΓα πὶν σγαπαςδίποῦ νγα5 ἴβκεη ἀρ, ἴπ6 βανεηΐῃ ἔγοπη Αάδπι, {πὸ ἢτγβί 

9 πᾶ ΠΟΙ {π6 Τοτὰ οἵ ϑριγιῖ5 ογθαϊθβά. ᾿Απα [ θεβουρῃΐϊ {Π6 οὔπεσ δῆρεὶ {πΐ Π6 5ῃοι]α 5Πονν ΠΊ6 
Π6 πιῖρῃς οἵ πόδα πηοηϑίογβ, πον {πον ογα ραγίβα οἢ οπθ δύ δηά οδϑβί, {Π86 οπβ ἱπἴο {Π6 ἀῦγϑβ85 

το οὗ {πΠῸ 566, δηά πε οὔποῦ πηΐο {πὸ ἀτν ἰαπα οἵ {πε ψηΠ]!Ἃἀογηθθθ. Απα Πα βαϊα ἴο πὲ : “ποι β8οη οἵ 
τῆϑῃ, πογεῖη ὕποι ἀοβί 566 κ ἴο πον νΠαΐ 15 δια ἀθη. ; 

2. Ηεδᾶ οἵ θαυβ. ὅ66 χὶνὶ. 1 (ποῖε) ; [ἰν. 7 (ποίβ). 
{Π6 τἰρβίθοιιβ σου] Παγάϊν πᾶνε Ῥεεὴ Ῥείοτε (σοά᾽β ἴἤγοης Ῥαείοτε ἴῃ6 εἸαρα, 85 ἔανν 1{ δὴγ τὶσῃίθοιιβ Παὰά ἂ5 

γεῖ ἀϊεὰ. 
2. ἘΠ χιν.τΆ, 24: 

1οΐῃβ βαᾶνε νγαυ. Ρ5. ᾿ἰχῖχ. 23 ; [58. χὶν. 1. 
ἀϊββοῖνεά. ΑἹ] Μ55. Ρυΐ κ,ιαν δάά “απά᾿. Ηξῃςςα β ϑΌρρΙ]1ε5 δῇ δχίγα νεγῸ “ποθ ̓  [0 “ τεϊη5.᾿ 

4. (Γῇ. Πδῃ. ν. 6, νἱ!]. 17, χ. 99. 10. ΜΙοΒδΔΕΙ 45 οῃϊθῖ ἀγσῆδηρεὶ (Χ]. 4, 9) σε πᾶ β “με δῆρεὶ οἵ ρεδςβ᾽ (τ: 24). 
5. ΜΙίομδε6] α. “πε ΠοΙν ΜΙςμδΕε]᾽ 8. 
ΤΊΘΓΟΙ Ὁ] δπᾶ Ἰοπρ- ϑυβεγίηρ, (Οἵ. Ιχ. 25,1. 3, 5, [Χ]. 13. 

6. (ἢ, 4 Εζτὰ νὶϊ. 3)... ὙΠῈ Πεῖυρα Πᾶ5 Ποῖα ἔδαΐαγεβ ὈθΙοηρίησ ΡΓΟρεαΪν ἰο ἴῃς Μεβϑβίδηϊς πα ρειηεηΐ οἵ {η6 Ῥδγδῦ 65. 
Ιοτγὰ οὗ ϑριγιίβ. ὅ6ε6Ὲ χχχνῖ!. 2 (ποίθ). 
σνογϑῃὶρ ποῖ. ΟἿἱ]γν τὲ μαὰ5 {Π6 πεσαίϊναε. [{πνὲ οὐη ᾿ξ, ννα πλρΐ ταβίοσγα ἡ σουγαρῖ ᾿ Ἰηϑίθδα οὗ ἡ ννογβῃ!ρ᾽. 
Ιαννυ. Τοχί -- “)πάρεηιεης ᾽. Ηδρ. ΘΘΦ Πα θοίῃ πιβδηϊηρβ. 

25. Ρυπίβῃπιεηξ.... ταδί. (ἱς [χ]]. 12. 
Αἴεγναγάβ.... δοοοτάϊηρ ἴο Ηἰβ πιϑγου, 1.6. δἰζεσ ἴπΠ6 ΤΠ λεἸαρα. (. εη. ν|]]. 21, 22; Επ. Ιχ. ς (ποίε). 

ΤΠοτα ἰ5 ἃ αἀἰτορτάρῃ ρτεοθάϊηρ [Π15 νεῖβα “ἴῃ οὐγάθσ {παῖ {Π6 ρα ηΙβῃπιθηΐ οὗ {πΠ6 Τοτὰ οἵ 5ρ γ|15 τηὰὺ ποῖ θὲ (ει: 
ἐἸΔΥ ποῖ οοπια᾽ δ; 8}} οἵμεσ. Μ593. οὔηῖϊξ περῖϊνε ἀπ νεγὈ) ἴῃ νδῖῃ δη4 πλιὰ 5]αὺ ἴπε σῃ]άγθη νυ ἢ {ΠΕ ῚΓ πιοῖμεῦβ δηά 
της σμΠ ἄγε ν᾿ τΠεἰγ ἔα μετ᾽. Βείοτε {Π6 ἰαβϑί βεηΐεηςε " Αἰϊζεγιναγάβ, ὅζε. 4}} Μ55. ᾿πβευΐ δῃποίπου αἰ οστάρῇ “θη 
[Π6 Ρυπίβῃπηεηΐς οὗ ἴῃς Τοτὰ οὗ ϑρ|γ5 514]} τεδὲ ροπ 1Π656᾽. 

7-το. Α ἔταρπηιδηΐ ἀθα]ησ ἢ Οτεαίίοη την Π5. 
γ. ΤῊΙΪ5 βίταπρε ἔδπου δθοιΐ Βεμοπιοίῃ δηά [ον δί μη οσογβ ἢγϑί ἴῃ [οὉ χὶ, χ]ὶ, ας Τανν 5 Ἔχρουπάειβ Πηὰ ᾿ξ αἰσὸ 

ἴῃ (θη. ἷ. 21; Ρ5.}. το; 158. χχνὶϊ. 1. 866 4 Εζτὰ νὶ. 49-52; 2 ΒδζΥ. χχίχ. 4, ὑνεγε {Π656 πηοηϑίευβ 476 ἴο Ὀ6 {Π6 ἔοοά 
οἵ {Π6 τὶ β ίδουβ ἴῃ ἴπΠ6 Μεβϑίαπὶς ἀσε. 866 ἴοο ννε θαυ, Μη. 7 ἀδοί. 202, 389, 402. 

{πεῖ ἄδν, 1.6. (τεαῖοη. 
Τουπίαϊπβ οὗ {πε νναΐογβ. (Οἱ, (εη. νἱϊ. 11: [00 χχχνι!. 16; Επη. ᾿Ιχχχῖχ. 7. 

8. ἸΠιάδῖπ κ, Ὠπαάδίη ο, “Ὀὐπαδιῖπ᾽ 2, ᾿Πεπάδίη »η,β-ϑὰ, Το ϊη (9) Δ. (ἐ. “Ιαπά οἵ Νοά᾽ ὅἀεη. ἵν. 16. 566 
.7εευΐελ Ετιεγε. νὶϊϊ. 30. 

τε βαγάεη. ὅ6ε χχχίϊ, 3 (ποῖ). Δ ΠΕΊΠοσ ἴΠ6 βαυίῃ]γ οὐ ἴΠ6 Πδανεηὶν ραγάβῃ, ἰξ 15 δρίΥ ἴῃ Χχχὶϊ. 3-6, ἀπά 
{πε τἰρῃίθους ἀξδά τὲ ἰπ {Π6 δεϑι χχὶῖ; ἴξ 5 ἴ1η6 δροάς οὗ {πε τἱρῃίεουβ ἀπὰ εἰεοῖ ἵπ πος 5 ἀπά Νοδἢ᾽ 5. {{π|65, 
Ιχὶ. 12, ἰχ. 8, 23: οὔ πε βαι]εϑβῖ Δ ποτ ἴῃ ΕΠΟς ἢ’ 5 {{π|6, ἰχχ. 2-4; οἵ Εποοῦ ἂπᾶ ΕΠΠ)4Π ἴῃ ἘΠ)’ 5. {{π|6, Ἰχχχῖχ. 52 ; 
οἵ Εποςἢ ἴῃ ἰχν. 2 (5εε ποίῖθ), ἀπά μεσα. Τῆΐβ ρᾶββϑαρδ (ἰχ. 8) δηὰ τε 1ΧΧ ἀτα {Πε οἰάεϑβί ννἱ[Π65565 ἴοσ {Π6 ἰγαηϑβίδιίοη οἵ 
Ἑποςἢ ἱπίο Ῥαταάϊθε. (Οἱ, 1νδιἰπ νεγϑίοη οὗ 511. χὶὶν. τό, Εἰμιορὶς οἵ ἄξῃ. ν. 24. 8566 Ἅνεθεσ, 2.4.7. 251. 

βανεπίῃ ἔγομι Αἄδπῃμ. (Οἵ. χοῖῖ!. 3; [πάςφ 14; [00 11665 νι]. 39. 
7-ο, 24. ΒοΙῇ 4 Εζτγᾶ νὶ. 49-52 δῃὰ 2 Βϑγΐ. χχίχ. 4 ββεῖὴ ἴο πᾶνε ἄγδννῃ οἡ οἱγ ἰεχί. 
9. ἴπε οἴπεσ δῃβεῖ, 5εῈὲ ὑτ. 4 δῃὰ 11. ΕῸΥ {Π6 ΔΏΒΨΕΙ 566 Φ. 24. φ,β-ϑ τεδὰ “τπαῖ᾽ ἴογ “{πε᾿. 
1ο. Του βοη οὗ πιϑῃ, -- Νοδῃ. (. ἘζΖεῖκῖθ!᾽ 5. υ86 οὗ {πε ρΡῇτγαβε, πὰ Ἵοῃίγαβδι ἴΠ6 56 ἴῃ ἴῃ Ῥαγθ]85 χὶνὶ. 1 -3 

(ποι). 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦ(Η 60. ::---Ο]. 1 

1::}5' Απά {πὲ οὔπεσ δῆρεὶ ψῆο ψεηΐ ψΙΓΠ πηῈ δηα ϑῃονεα τῆὸ ψῃαὲ να πιάάθῃ ἰοϊά τὴρ ψῆδΐξ ἰ5 
« ἢτϑῦ δηά ἰαβί 1η {πΠ6 ἤεάνεη 1η {πε πειρῃΐ, δῃηα Ὀθηθαίῃ Πὸ βαγίῃ ἴπ {πὸ ἀδρίς, ἀπά δὲ {π6 επάϑ οἵ ἐπε 
12 πεανβῆ, δηἋ4 οἡ {π6 [ουηάαίίοη οὗ Π6 ἤδανθη. ἊΑπά {π6 ομδιηθεῖβ οἵ {πε νὶπά5, απ ον ἐπε νη 5 
τ ἀϊν! 464, Δη 4 πον {πεν ἀγα ψεῖρηθά, δηα (ΠΟ) [Π6 ροτγίαἱβ οἵ {πε νη 45 ἀγα γβοκοηβά, βοῇ δοοοτγά- 
ἵηρ ἴο 1Π6 ρονγεγ οἵ {π6 ψίπά, ἀπά ἴΠπῸ ροψεγ οὗ [Π6 ΠΙρῃ 5 οὗ {πε πιοοῃ, δπὰ δοοογάϊπρ' ἴο ἔΠπΠ6 ῬΡΟΥΤΟΓ 
ἐπδῖ 15 διςηρ : δηά {Π6 ἀϊν:βιοηβ οἵ [Π6 βίαγβ δοσογαϊηρ ἴο {πε ῖΓ παπΊθβ, δηα ον 411} {πὸ αἰνίβίοπβ 

13 Γ αἰν! 464. Απά {Π6 ἐπυηάθγβ δοοογάϊηρ ἴο ἴΠπΠ6 ρίβδοθβ Πθγα ὑπαῪ [41], απα 411 ἐπε ἀϊνίϑίοπβ {μαΐ 
ΔΓ τηδάδβ δπιοηρ {πὸ ἸΙσῃςηΐπρβ {παῖ 1Ὁ τηᾶν ΠΙρΡΗΐθη, δπα {πεὶγ μοϑὲ ὑπαὶ ΠΟΥ τηᾶνὺ αὖ οποα ΟὔΘΥ. 

14 Εογ {π6 ῃυηάεγ ἢδ5 ΤῬ]8665 οὗ γεβι 7 (Π1ΟΠ) ἀγα δβϑίρῃβα (ἴο 11) συν 116 10 15 νγαϊείηρ ἔογ 15 ρβαὶ; δηά 
[μ6 πυπάεγ δηά ΠΡ Ὠςηϊηρ' ἀγα ᾿πβοραγαῦ]ς, δηα ΑΙ ΠΟῸΡῊ ποῖ οπο δηά πηάϊν! 64, {πεν θοΐῃ σὸ ἰορείπεγ 

τς [πγουρἢ {Π6 5ριγιῦ δηα βεραγαΐῖθ ποῖ. ΕῸγ ψΠθη {Π6 ᾿ΠΙρῃἰπίηρ ᾿Ιρῃίθηβ, ἘΠ6 Ἐπυπάογ αὐΐεγϑ 115 νοΐοο, 
ἀπ {Π6 5ρίγις δηΐογοθϑ ἃ ρϑι1ι58 ἀυτγίηρ [Π6 ρ64], δητ ἀϊν! 65 θα πδ}]ν Ὀθίνθεη ἔπετη ; ἴογ {πὸ ὑγθαβυσν 
οὗ {ΠΕ61Γ Ρ6415 15 {πκ6 {πΠ6 βδηά, δηα δῖ οΠ6 οἵ {πΠεπὶ 85 1 ρεαῖβ 15 Πμ6]4 ἴῃ στ ἢ ἃ Ὀτιά]ς, ἀπά ἑυγποά 
Ῥ6οκ ὈΚγ [Π6 ρονοζ οἵ {Π8 βριγιῦ, απ ρυβῃθά [ογυναγὰ δοοογάϊηρ ἴο {πΠ6 πηδην αααγίεγβ οἵ {πε δαγίῃ. 

τό Απά [Π6 5ρί γι οὗ {Π6 568 15 πηββοῦ]η6 δη4 βίγοηρ, δπηα δοοογάϊηρ ἴο {Π6 τηϊρῃΐ οἱ 5 βίγεπρίῃ Πα ἄγαννβ 
1 60 Κ ΜΙ ἃ τϑη, δη4 1η {πκ6 τηϑηπαΥ 1 15 ἀγίνεη [ογνγαγά δηα ἀἸβρθῦβαβϑ πη 411 {πΠῸ πιοιιηϊαϊηβ 

17 οἵ {πΠ6 βαγίῃ. Απηά {Π6 βριγιΐ οἵ [πΠ6 ποαγ-ἴγοϑὶ 15. Π15 οὐ δῆραὶ, δῃά {π6 βριτις οὗ {Π6 Π41] ἰ5. ἃ ροοά 
18 Δηρ6]. Απηα {Π6 5ριτγιΐ οἵ [Π8 5πονγ Π85 [ουβαίβηῃ ΠῚ5 μα ογ5 οἡ δοοοιηΐ οἱ Πί5 βίγεηρίῃ-- -ΤΠεγα 15 8 
19 5ρ6014] 5ρ1Γι [Πογϑῖη, δηα {πα ΜΠ] Οἢ ἀβο θη 5 ἔγοπη 10 15 |Κὸ 5ηῆοῖκο, δη ἃ 1[5 Π8Π1Ί6 15 ἔγοβί. Απά {Π6 βρί τίς 

οὗ {Π6 πηϊδῦ 15 ηοΐ υπι66 ΜῈ {Π6πὶ 1π ἘΠ6ΙΓ ΟΠαπΊΌογβ, θυΐ 10 ἢδ5 ἃ βρβοῖδὶ οσμαπηροῦ; ἴογ 115 οουγβα 
15 ἡ σ]οσίουβ7 Ὀοτἢ 1η ἸΙρῃ δηά 1 ἀδγκη 655, δη ἃ ἴῃ ΜΙ ἴοΓ 8Δη 4 ἴῃ 50 ΠΊΠΊ6Γ, δη ἃ 1ῃ 115 ΟΠδτηθ 6Υ 15 Δ δηρεὶ. 

.. 20 Απά {πὲ βριτιὶ οὗ {π6 ἀθνν ἢδ5 15 ἀνε! ]!Πηρ δὲ {π6 οπάβ οὗ {π6ὸ ἤδανεη, δηά 15 οοηπεοϊεά ἢ {ΠῸ 
ΠΑ εΓ5 οἱ {ΠῸ τγαϊη, δη4 115 σΟΌΓ56 15 1 ΜΙΠΓΕΓ 8Π4 ΘΌΓΏΓΊΘΓ : Δη6 1[5 οἰου 5 δηα {π6 οἱοιι5 οἱ {π6 

21 τηϊϑύ 46 οοηπεοίαά, δη4 ἴῃ ὁΠ6 ρίνεβ ἴο {π6 οἴπεσ. Απά ψ ἤθη {Π6 βριτιῦ οἱ {πε γαίῃ ροϑϑ ἔογί ἢ ἔγοτη 
115 σμδηθεγ, {Π6 δῆρα]β σοπηα δηα ορεη ἴΠ6 παπποῦ δηά δά 10 ου, δηα ψΠΕη 1ἰ 15 ἀπ 564 ονεῦ {πα 
ὙγΠ0]6 δαγίῃ 10 πη1ῖε65 ἢ {Π6 νναΐοσγ οἡ {πῸ βαγίῃ. Απαᾶ ψΠπαηβοθνεῦ 10 ππιΐθ5 ἢ {πῸ σγαῖοσ οα 

22 ἴπ6 δαγίῃ.... ΕῸΓ {Π6 νγαΐθῦβ δε ἴογ ποϑα ΠΟ ανγ6}} ου {πὸ βαγίῃ ; ἴοσ {πῸὺ αῇθ πουγιβῃπηθηΐ 
ἴογ {π6 βαγίῃ ἔγοπῃ {πὸ Μοβί ΗΙΡ ΠΟ 15 ἴῃ ἤδανεῃ: {παογοίογε ποῦ 15 ἃ τηθαβαγα [οΓ {ΠῸ ταίῃ, 

23 ΔΠ ἃ [π6 δηροὶβ [δα 10 ἴῃ οπαῦρθ. Απα {π686 ὑπίηρβ 1 βὰν ἰοναγάβ {πὸ ἀαγάδη οἵ {πὸ Ειρῃίδοιβ. 
. 24 Αηα {πε δηρεὶ οὗ ρεβοβθ ΠΟ νγαβ5 ΙΓ πι6 βα!α ἴο πιὸ: “ἼΠ686 ὕγο πιοηϑίθγβ, ργθραγαα οοηξογπηδοὶν 

ἴο {Π6 σγεαΐπεββ οἱ αοά, 5}4]] ἔεεά.... 

1,Χ1]. “ηπροὶξ ρο ο[ ἰο γιδαϑιιγο ᾿αγαάῖδο. ἱλο “ιιαροηιθηίέ οΓ ἐδ|6 Κιῖρἠίθοι5 ὃγ ἰ᾿6 Εἰδοί Οπ6.: ἐΐ6 
Ῥγαΐξδε οἵ ἐπ Εἰδοί πε απὰ οἔ (οα. 

1 Ι Αμπά] 58. Ιη ἔποβε ἄδυϑβ πον ἰοηρ οογά5 ψεσα ρίνεη ἴο ἴποβα δηραὶβ, δηα ποὺ ἴοοῖκ ἴο πεπΊβεϊνεβ 
ψηρ5 δηα ἤσν, δηα {πεν ψεηΐ τονναγάβ {π6 ποσίῃ. 

11-13. Α Ιοηρ δεοουηΐῖ δθουὶ ρῃγϑίσαὶ βεογεῖβ. ΤΠ ΔΠΒνΕΥ ἴο Ψ. 9 ΠΟΠΊ65 ἴῃ Ψ. 24 Δη4 15 βρίνϑη γ΄ [Π6 ΔΈ] οἵ ρεᾶςε. 
11. {πΠ6 οἴμεσ δῆρεϊ, ἄς. Βοττοννβά ἔγοπι χὶνὶ. 2. (τ. χ!η!. 3. , ᾽ν γΑ 
12. ΤΠε ρονεῖβ οὗ πδίυσε ἀγα ρευβοηϊ δα οἵ τεραγαβα δ5 σοηϑβοΐοιιβ ἱπί}]Π!ρθηοεβ. (Οἵ. [0011665 11. 2 “ δηρεὶβ οὗ {ΠῈ βρίτιϊ 

Οὗ ἢτε᾿᾽, ἄς.; εν. ΥνἹἱῖ. 1, 2, Χῖν. 18, ΧΙΧ. 17; Α56. 158. ἷν. 18. 
σμδθοτβ. ΑἹ] Μ595. Ρυϊ σ τεδὰ “ἴῃ τῆς σμαπηθεγβ᾽. 
μονν πο Ὺ δὰ ννεϊρῃεᾶ. (. χ!]. 2, [οὉ. Χχν]. 25. 
Ῥοτγίβιβ. 80 Ε]επ Πρ Θπηεηα5, 
1ρηῖ5 οὗ {π6 πιοοῦ. [0{5 νδυίοιιβ. ρΡἢ8 565. 

13. (. [00 χχχν]!. 1-- δ. ἸΘΑΤΣ ᾿ 
16. ὙΠπε δΌΡ δηὰ ἢἔονν οὗ {πε 5εβ, νψν ῃ]οἢ 15 4150 βΒῃρροββά ἴο ΞΌΡΡΙΥ Π6 βργίηρϑβ ἴῃ {Π6 πιοιηΐδίηβ. 
17. ἃ Βοοᾶ δῆρεῖ. Ηδ1] οἴξη μυτγίβ, θαΐ γεῖ 15 ποῖ ἰῇ σῆατρε οὗ ἃ ἀεπῆοη. 
19. ὕπ|ιικε {πε ρσγενίουβ ῬΡμεηποιηεπα, πιῖδὶ ἄρ ρθδῦβ ἰῃ 841}1] ββαβοῇβ, αῃηα ὈΥ ἰβῃΐ ἀπὰ ὈῪ ἄγ. 

ἰ5 β]ογίοιβ. Τεχί πηδὺ -- 23. [ξ 50, ἴἴ 5Βῃου]ὰ πᾶνε θεεὴ τεπάδγεά “ἡ 15 ορργεϑϑβῖνε᾽. Ὶ ν 
ἴῃ 15 σμβα προσ 15 ἀπ δηρεῖ 71, “ 15 σΠδθεΥ 15 ἢ ΔηΡ61᾽ “ἼΙΦ, ἡ ἴῃ 115 σΠΔΙΊΌΕΓ 15 Π|ρμΐ δηά 15 δηρο]᾽ β. 

20. Τῇε ἄενν ἄννε]]5 δ {π6 εηὰᾶβ οἵ [η6 ἤβάνεῆ. (τ. χχχίν. 1, 2 ; Χχχνὶ. 1 πα Ιχχν. 5. Υ 
21. ΤΗα ταίῃ ἰβ 50 ἱπιροτίδηϊ ἴογσ {πΠ6 νε!]- θεΐπρ οἵ τηᾶπ (700 χχχνῖϊ. 12, 13) ἴπαὶ 115 ϑρίτι: 15. ποῖ ἱπάβρεπάεηΐ, δαὶ 

ϑῈ οταϊπαΐεα το {Π6 δῆρθὶβΒ. (. [00 χχνὶ. 26, χχχνῖ]!. 2 5--ὃι 
αηᾶ 15.» ογ. 
Απᾶ Βεπβοανεσ... οα {πε δαί α-φ (τη οπη 5 “ ψ Π 1Π6 νναΐθσ οἡ {Π6 βατίῇ ἢ). 

22. ἴοτγ γε β-αογό. Ὁ» κι φιάογιὖ τεαὰ “ ἴτοτὰ {πε ρίαςε οἵ᾽. “σ᾽ Ξξ ἃ σοτγυριίοῃ οἵ γ΄. 
23. {με ἀδγάεη. ὅεε υ. 8 (ῃοΐϊε). Νοῖε {μαΐ {πε 5685 δῃὰ {π6ὸ σσατάβῃ δα]οΐῃ 85 ἴῃ ᾿ΙΧΧνΊ]. 3, 4. 
24. βοα5 Ὀδοῖ ἴο ζ. 9. ΤῇΘ δῆρεὶ οὗ ρεᾶςε 15 ουζ οὗ ρίαοβ ῃεσθ.0 566 ὕῷ. 4, 9, 11. 

1,Χ1. 1. Τῆε {τὰε ἰεχὶ οὐ ἴῃ Ῥδγδῦ]εβ 15 τεβυπηβά, Βαϊ [Π6 ορεηΐϊηρ νεῦβεϑ ζα ας]. 
ἴμοβα δῆρεῖβ. Το τείεγεηςε πιᾶὺ Ὀ6 ἰοβί. φῳ τεαάβ “πε ἵνο δηρε θ᾽. ᾿ 
ὙυΐῃΡ 5, ΟἿΪΥ αϑϑιρῃεά ἴο δηρεὶβ ἴῃ {πΠ6 ἰαΐεϑὶ ὈοοΙκβ οἵ [π6 Ο. Τ. οἴ. τ (ἤγοη. ΧΧΙ. 16. 

τοννατάβ [86 ποσίῃ, ρεῖμαρβ Ραγαάῖβε, 8366 χχχίϊ 3 (ποῖ) ; Ιχχ. 3. 
1106.8 225 ῳ 
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ΒΟΘΚ ΟΕ ἜΝΌΚΗ 61: 2-τὸ 

Απάὰ 1 αβκϑά {ῃς δηρεὶ, βαγίηρ υπίο ἢϊπὶ: ΝῊ Πᾶνο ἴΠποβ6 (απρε 5) ἴα κεη {Π6856 οογάβ δη4 σοῃε 
οἵ δ᾽ Απα Πε 5814 υηΐο πιὸ: “ὙΠον ἤᾶνα ροηδ ἴο πηθαβαζγα. 

Απά {6 δῆρϑὶ ΠΟ νγεπΐὶ ψΠ πη 5814 ὑπίο π|6: 
᾿ἼΓΠ 656 5Π4}1] Ὀτσὶπρ [Π6 πηθαβυγαβ οἱ {ῃς τρῃίθοι, 
Απά {Π6 τορ685 οἵ {δε τρῃίθοιβ ἴο {ΠῸ τρῃίθοιϑ, 
ΤΠαΐ {ΠῸῪ τηδῪ βίαν ὑπ οΠΊ βαῖνε 5 οα {Π6 παᾶπὶε οὗ {πὸ Τοτά οἱ ϑριγιῖβ ἴοσ βσν σὺ δηὰ δνϑγ. 

ΤΠ οἰδεῖ 5Π4}} θερὶπ ἴο ἄν 6 }] τ {Πε6 εἰθοΐ, 
Απά {μο86 ἀῦθ ἴΠ6 πηθαβυγαβ ΏΙΟ, 5141] ΡῈ ρίνβη ἴο [81] ἢ 
Απά ψΠΙΟἢ 5}4}] βίγεηρίπϑη σὶρ :εθοιβη 685. 

Αηὰ [Π656 ΠΊΘΑΒΊΓΘΒ 5Π4}} γονϑαὶ 411 {ΠῸ ββογεῖβ οἵ ἴῃς ἀδερίῃβ οἵ [ἢς βαγίῃ, 
Απα {πο88 ῆο ἢᾶνα Ὀθθη ἀδβίγογεα Ὀν {πε ἀπβεσγί, 
Απά ἴποβὲ πο πᾶνε Ὀδεη ἀδνοιγοα Ὀγ {πᾳ Ὀφαβίβ, 
Απά {ποβ8 Ψηὴο Πᾶνε θβεη ἀδθνοιυγεα Ὀγ {πε ἤβῃ οἵ {πε 868, 

ὙΤπαΐ {πον τηδΥὺ τοζυση δηά βίαν {πεπηβεῖνεβ5 
“Οὐ ἰῃς ἀδΥ οἵ {πε ΕἸβοὶ Οπε; 
ΕῸΓ ΠΟΠ6 5Π84]}] Ὀ6 ἀεβίγογβα Ὀεΐογε {πὸ Τοσγά οἱ ϑριτγι5, 
Απά ποηδ οδη Ὀκε ἀεβίγογαεα. 

ΑΠπά 4}} γῃο ἀν 6}} ἀῦονε ἴῃ {πε ἤβᾶανβη γεοεὶνα ἃ σοΠΠ]Δη 4 Δη 4 ρΡΟΥΝΕΥΓ Πα οὁΠ6 νΟΙο6 δηά οπα ΠΡἢῃ 
{|͵πῸ απο ἢτγα. 

Απά {παῖ Οπα (ΜΠ) Ἐπεὶγ ἢγθὲ ψογάβ ἘΠῸῪ ὈΪ65566, 
Απα οχίο!!δα δηά ἰαπάβα ἢ 5411, 
Απά {Ποὺ ψεγα 1586 ἴῃ αἱζεγαησα δηα τη {ΠεῸ ϑριίγιῖ οἱ [π|6. 

Απα 168 Τιοτά οὗ ϑριγιῖ5 ρΙδοβα {Π6 Ἐ]δοῖ Οπα οη {πὸ τἤτοηα οὗ »ἵοτν. 
Αηά ἢδ 5Π4}} Ἰυάρε 411 [8 ψψοσῖκβ οἵ {π6 ΠοΙν αθονβϑ ἴπη ἴπ6 ἤβᾶνεῃ, 
Απά [1η {με Ὀαίδηςθ 5}4}1] {Πεὶγ ἀδεάβ θ6 ψεῖρῃεα. 

Απά ψἤθη Πα 5Π4}] {0 ἃΡ ΠΙ5 οουπίθηδηοα 
Τὸ πάρα {ΠΕῚΓ βθογεῖ νγαγ8 δοοοσγάϊηρ ἴο {πε ψογά οἵ {π6 παπῖε οὗ {ῃς Τογὰ οὗ ϑριγιῖβ, 
Απά {ΠΕ6ῚΓ ραΐῃ δοοογαϊηρ ἴο {Π6 ψὰὺ οἱ {Π6 τὶρῃίοθοιβ Ἰπαρεπηοηΐ οἱ ἐπε 1 ογὰ οἵ ϑριτγιῖ5, 
ΤΠΘη 5141] {παν 41} τ ομα νοῖοα 5ΒρεαΚ δηα Ὀ]655, 
Απά ρ]ογιν δηα εδχίοὶ δηα βαπηοίν {Π6 Πδπι6 οἵ [ῃς 1, οτά οἱ ϑριγιῖ5. 

Απηα Ηϑ 11 βυτηπίοη 81} {πε Ποϑβί οἵ [πε πβανϑηβ, απα 411] πε ΠΟΙ͂ οπϑϑ ἀῦθονε, δπά {ῃ8 ποβί οἵ σα, 

1ῃ6 δῆρεϊ οὗ ρεᾶςε, ἴῃ ἴῃς ΕἸεςΐ Οηδ βεοίοῃβ. 
18ε οογάβ α. “ἴπε ἰοῃρ σοτάϑβ᾽ β. 
Βανε βοπα Ὁ γη24. ἴο πιδαβύυγα (φ)ζβ. “ἴο ῬερΊη ᾽ "21. 

3-5. ΤΕ ΤηἙΔ50Γ65 Δ ΓΤΟΡ65 566Π ἴο Τεργεβεηΐ {ΠῸ ἢδίυγα οὗ [ἴῃ 1464] σοπιμημην οὗ {Π6 τρ πίθου ᾿ἰνίηρ ἀηὰ ἀερατγίβά, 
Δ ηα {Π6 ππϊοῃ πα ΠΟΙ ΠΠΙΟῊ Οὗ 5 ἢ ἢ οηα Δ ΠΟ ΠΕῚ δηα ψ] ἢ 1Π6 1 οτά οὗ 5ΡιΓῖ5. 

3-4. Βεϊοηρ ἴο ὅθοη οὗ Μδῃ βουτςε, 85 “1Π6 Δῆρ5Ὲ] ψηο ννεηΐ νυν] της Ἰπτεγργεῖϑ. 
3. ἴο {Π6 τἱρῃίθοιυβ ρρΖῖε,)η. 5» 7271.--721. 

βίαν {ποηλβεῖνεβ οα. (ἴ. Χ]ν!]]. 4, ΙΧ]. 5. 
4. τἱὶρ ίεβουξῃβββ α. β ρτεῆχεβ “1ῃε νοῖςε οἵ᾽. 
5. Τα τὶρῃΐθοιιβ 8Δ]0η6 σἱβα μετα; ἴῃ 11. 1, 2 811 [5γδ86]. 

ἀενουτγοᾶ 1᾿, φ' οΟΠλϊῖ5 ποχὶ ἢἰηα ννοτγάβ [ΠγουΡἢ Πηλγί. ἱ 
-ΌΥ {πΠ6 Ρεαβίβ ζω. “Ὁγ {πε ἰγεδβιυσγίαβ᾽ ρηῖ. ββ-7 τεαβ " δηᾶ ὃν ἴῃς Ῥεαβίβ δἰζεγ “οὗ 1ῃ6 βεα᾽, οὐηϊτηρ ὁ δηά.. 

ἀενουτγεά᾿᾿. 
6. 411 ψῆο ἄννε!] αθονε ἴῃ {πῸ πεανβεῃ, 1.6. [ῃ6 δῆρεὶβ ἃ5 ἴῃ τ. ὃ, 10, 12, ἰχ. 3) ΧΙν]]. 2. 

οπα νοΐϊςθ. (εξ 2 Βαϑζγ. Χχχ. 2 “'ῇ ὁὴ6 Δ556ΠΊΌ]αρσα οὗ οἠς ἐπουρπῖ᾽. 
γ. τμαΐ Ομ -- τ[ῃε Ἰοσὰ οὗ ϑρί γἰῖβ, οὐ εἰβε ἴῃς ΕἸεοὶ Οηθ, ψ. 5. ΟΥ Ῥεῖ, ἔοσ ἐα τεδά ὁκ δῃᾷ στϑηάεσ ἡ Ἰἢ {ΠΕ ]Γ 

Βτϑὶ ννογάβ {ΠπεῪ Ὀ]εβϑεα᾽. 
8. 566 χὶν. 3 (πο(6}: οὗ, Β5. οχ. τ. 

ΒΊογν α. “Ηἰ8 ρβ]ογυ β. : 
1Π6 Ποῖν, ἰ.6. [ῃς. δῆρεϊβ. (. ἱχὶ. 6. Βυΐ φ τϑαᾶβ “τε τἱρῃϊοθοιυϑβ ᾿. ; 
51.411 ἐπεὶσ ἀβεᾶξ Ὀ6 ννεϊρ πεᾶ γηεφϑέ, β. “ἴμεν (( Πθ᾿ δαῤεάεζλ 1) 58.411 ννεῖρὴ {πεῖν ἀθαάβ᾽᾽ σ. 5686 ΧΙ]. 1 (πο[6). 

9. ἍΑΥ5, “σαιδε᾽ ᾧ 
{πΠ6 ψοτᾶ οὗ {πΠ6 πδπΠΊ6, ΟΥ̓ “ σΠομηη]Δηα οὗ {Π6 δπΊε᾿. 
Ι,ογᾶ οἵ ϑρίγιίβ 23 ἃ. “Μοβί Ηἴβῃ ἀοά’ β. 
Βαποίν α, 2. “Ὀτγαϊβε᾽ β-2,:. 

1ο. Ηδ 111} βυπηπηοη. ΟΥ᾿[}6ϑᾶνν' ὅ 15 ἃ Π} βγη ἀθσίηρ οἵ βοήσει, τα 6Υ 1Π6 ποβί ... . 584}} ουὐν οὐδ᾽. ᾿ 
ΟΒογαρίη, ϑαγαρῃίη, απᾶ Ορμαππηΐη. (τ. χὶν. 11, 18, χχ. 7, ἰχχὶ, 7. Ὑπὲ ΟΒογαθ᾽πὶ νγαῦα ῬΥΙ ΠΊ ΑΓ 5υ Ώ 0 ]}ς 

ἤραγεβ, {ΠπῸ τηθδηϑ5 οὗ τενβδ!ηρ ΟΥ σοηοθδ]ἰηρ' (οά᾽ 5 ργθβεηςβ, Βαϊ ΠΘΓΘ Ξε Δἢ οὐάθγ οὗ δῆρεῖβ. (ἢ. Ἀδν.ν. 6; 2 Ἐπ. χίχ. 6, 
ΧΧΟῚ. ὙΠα ϑεγαρηϊπι βεγνεὰ ἴῃ Ηἰβ ἱπιπηθάϊαϊα ργεβθεῆςαε. ὙΠΕΥῪ ἅτε ηοὶ οἰαββθα τορεῖμογ ἴπ Ο. Τ. ΤῊς ΟΡ ΒδῃηΪπὶ 
(1. 6. νν 6615) σοπια ἔτοπὶ ΕΖΕΚ. 1.15. ΤῊς Τα]τημα οἰα 5565 ἤθη ἢ ΟΠΘγα τη δηα Θεγαρΐπη, Δ εθεσ, γα. 1 δοί. τ68, 205. 

“596 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦΗ δ]. το- 62. ς 

{πε ΟΠεγυδίη, ϑεγαρῃίη δη Ορμδηηίη, ἀπα 411 {πὸ δῆρβὶβ οἵ ρονεσ, δῃηα 41} {πὸ Δῆρσε 5. οἵ ρτίη- 
οΟἱρδ 165, δηά {π6 ΕἸθοῖ πε, δηά {π6 οΥἾΠῈΓ ρονγεῦβ οῃ ἐπ βαγίῃ (αΠ4) ονεσ {πὸ ψαΐεσ Οη {παῖ ἄἂν 
5}.4}} Γαῖ56 οῃ6 νοΐςβ, δη4 Ὁ]655 δη4 ρ]οσγιν δηα Ἔχϑὶ]ῦ ἴῃ {πε βρι γι οὗ [αἱ ἢ, δη ἴῃ {ΠπῸ Βρισγιῦ οἱ ψν]Β4 01 
Δα ἴῃ [Π6 5ρ|Γ10 οὗ ρϑίίεποο, ἀπα 1η {Π8 βρί γί οἵ πηδγον, δηὰ ἴῃ ἐῃ6 βρί γι οὗ ᾿αἀρεπιεηΐ δηά οἵ ΡΕδοα, 
Δηα 1π {Π6 5ρ|γ! οἱ βοοάΠ655, δΠα 58] 41] 5ὰγ 1 οπ6 νοΐςθ : ““ ΒΙοββεὰ 15 Ηβ, ἀπά πιδὺ {π8 ὨδΠῚΕ 

τ οὗ {π6 1 οτά οὗ ϑριςγιῖ5 θῈ Ὀ]6 5564 [οσὺ ὄνεσ δηά ὄἌνεγ. 
[2 

13 

21: 

2 

ΑΙ] ΠΟ 516 Ὲρ ποῖ αῦονβ ἴῃ ἤδανβϑη 5}4]] 1655 Ηϊτη: 
ΑΙ! {πῸ Ποῖν οὔδβ ΠΟ ἃ΄α ἴῃ ἤθανϑῃ 5Π4}} Ό]6ε55 Η]!Π|. 
Απα 8411 {πε εἰεοῦ ψῆο ἄνν6}} ἴῃ {ΠῸ σαγάβη οἵ [πὸ : 

ΑΠπά ἐνεγν 5ριγιῦ οὗ ΠΡῊ ΠΟ 15 8016 ἴο Ὁ]655, δη ἃ β]οσιέν, δηἃ ἜἽχίοὶ, ἀπ ΠΑ ]]Πονν ΤΥ Ὀ]εββθα ΠδπΠΊΕ, 
ΑΠπά 81]1 Πδϑῇ 514}} Ῥεγοπα τηθάβυγα ϑ]Οσν δηα ΌὉ]655 ΤΥ παπΠῚ6 ἴου ἐν εῚ δη4 ὄἜνεγ. 

ΒῸΓ στοῦ 15 {πε πιεῦον οἱ {π8 Τογά οἱ ϑριτγιῖβ, δη Ηδ 15 ἰΙοηρ-ϑυ ογίηρ, 
Απά 41} Ηἰβ ψσοσκβ δης 411 {παΐ Ἠδ ἢδ5 ογβαϊεά 
ΗΘ [85 γενεαϊβα ἴο {ΠπΠ6 τὶρῃίθοιιβ δπα αἰδοῖ 
Ιῃ 1π6 πδπ16 οἱ {πΠ6 Τοτά οἱ ϑριτγιῖδ5. 

1,Χ1]Ὶ. Ὑμαροριοηέ οὗ ἐπ Κίηρα ἀπά ἐΠι6 ΜΠρ]ίν. ΒίΦ5ϑθάη655 οὗ {6 ΚΊρἠίοοιις, 

Απά {π5 {ΠπΠ6 1,οτά οοπηπηδη 664 [Π6 Κίηρδ δηα {Π6 τη]ρηϊΥ δηα {πε δχαϊτβα, αηα ἴποθε πο ἀνε ]] 
ΟὨ πε δαγίῃ, δηα βαιά: 

“Ορβδη γουΓ εὐ65 δη6 110 Ρ γοῦγ ΠΟΙΓΠΒ 11 γε ἂθ 8016 ἴο γεοορηϊζΖε {πε ΕἸδος Οπε. 
Απα {Πε Τιογά οἵ ϑριγιῖβ βεαϊεα Πῖπὶ οἡ {πῸ [ἤτγοπα οἱ Η:5 ρίοτνυ, 
Απηά {Π6 5ριτιῖ οἱ τιρῃζεουβηθβθ ὰ5 ρουγαα οἵ ΠΡΟΠ ΠΙΠῚ, 
Απάᾶ τς ψοζγά οἵ ἢ15 πηουτῃ 5᾽ανϑ 411 {Π6 5: ΠπΠοῦ5, 
Απά 41} [ῃς υητιρῃΐεοιβ ἀγα ἀδϑίγουγεα ἔγοπὶ Ὀεΐογα ἢΙ5 ἴδοο. 
Απά {πεζὰ 5}84}] βδδῃα ρ 1η {Ππαΐ ἀδν 411] {πΠ6 Κιηρϑθ δηα {ΠῸ τηϊρῃΐν, 
Απά {πε εχαϊϊεα δηα ἴποβα ΠΟ ΠοΙ]α {Π6 δαγίῃ, 
Απά {ΠΡ 5141] 566 δῃηα γξεοορ!Ζα 
Ηον Πα 5115 οὐ {πῸ [ἤτγοπα οἵ ἢ15 βίογυ, 
Απά τιρῃίδουβηεββ 15 Ἰπαραα Ὀαΐογα Π]ΠῚ, 
Απά πο ἱνίηρ ψογά 15 βρόίκβη Ὀεΐογε ἢιτη. 

ἼΠΘη 51.411} ρϑῖη οοπηθ ΠΡΟη {Π6πΠὶ ἃ5 οἢ ἃ ΟΠΊΔΩ [πῃ ἴγὰν α]], 
[Απά 586 παβ5 ραίῃ 1η Ὀτγιηρίηρ τοτγίῃ]) 
ΝΏξη Ποῦ οἢ1]ἃ επίογϑ {Π6 τηουτῃ οἱ {Π6 ψοΠΊΌ, 
Απα 516 85 ρϑίη 1ῖῇ Ὀτιηριηρ [ογίῃ. 

Απά οπα ροσζίιοη οἱ {Πεπὶ 5841] Ιοοκ οη {πΠ6 οἴπεγ, 
Απηά {Π6 ν᾽ 5}4}1] ΡῈ τεγγιπεα, 

ΔΏΡ615 οἵ ρονεσ δεπά.... οὗἉ ργίποῖρα 65. (Οἱ. Βοπη. ν111. 38; ἘΡΠ, 1. 21 ; (0], 1. 16; Τεβῖ. 12 Ῥαΐσ, [νον] 11]. ὃ. 
1π6 οἴπεσ ροννεγβ οῃ {πε βασίῃ, 1. 6. [η6 Ἰοννεύῦ Δηβ  ]-ῬΟΥΕΥ5 ΟΝΕῚ Ὠδίαγα. 

11. Τῇ βενεη νἱτίι65 οὗ [πε ρῥγαϊβϑίηρ ΔῆΡε]5. (ἢ χ]ῖϊχ. 3. 
ΒΙογιῖν -τ “δηά ργαϊβε᾽ β. 
Ἔχαῖὶ» Κ. 
ἴῃ [Π6 5ρίγιΐ οὗ ραίίθβηςε Ζα. “1 ραίϊεηςβ ᾽ οἴμεσ. Μ55. 
ΒΙεββεᾶ 15. Ης, ἄς. (ἢ, χχχίχ. 1ὸ ; δηᾶ Καν. ἵν. 9, 11, ν. 13. 

12. ΠΟ 5166Ρ ποῖ. 5661. 5 (ποίε). 
16 ΠΟΙ ΟΠ 65 α, ὀτυχγ : “ ΗΙ5 Ποὶν οπϑϑ᾽ β--ὀτυχγ. 
βατάξῃ οὔ 116. 8εε ἶχ. 8 (ποῖε). Τῆς [,ΧΧ οὨγοηοίορυ 15 Γο]οννεα Πευα ἃ5 1ῃ ἃ}} ἴπΠ6 Ῥδγαθ]εβ. (ἐ, Ἰϊν. 7 (ῃοίε). 
ΒΡ ΓΙ ΟΥ̓ Τρ Πέ, 1. 6. βοοά ϑ5ριίγιῖ, πυατηδῃ Οὐ Δηρα]ς. (. ον]. 1; [π|Κα χνὶ. δ. 
ὈΙΕβϑεᾶ α. “πον β. 

13. ΙΘΓΟΥ. 566 ΙΧ. 5 (ποίε). 

1,Χ11. Α ἸΙοηρ δοοοιηΐ οὗ {πε ἡπάσεπηεηΐ, 6βρ. οἵ ἴπῈ Κίησϑ Δπ4 τηϊρηΐγ. Ποῦ δοοοιιηΐθ ΟΟΟΙΓ Ἰῃ Χίν!ὶ. 4-ὃ, 
Χ]ν]. 8-1ο, 1111-|ν. 3. ὙΠΕΥ ὈεΠοΪά τπ6 Μεβϑίδῃ ἢ Δηρ 5}, Δηα ΡΓΑΥ ΤῸΓ τηθτον, Ὀὰϊ τε οατγγιεα ΟΥ̓ ἴο τογηγεηΐ. 

ΤΠ τὶρῃίΐεοιιβ ἀγα ρ]ογιῆεά. 
1. {Π6 Κίπηρβ, ἄς. 8:6 χχχνυῖ. 5. 

11:0  ῸΡ γουγ πογηβ. (Οἱ. Ρ5. ᾿Ιχχν. 4. 
2. βεαίεά μίπη. 80 ΠΙΠπιαπη εἰπε ηάϑ οσ Μ55. “βαϊ᾿. (ΟἹ. [58. χὶ. 4. 

ννογὰ οἵἉ μῖξ που. Τα Ἰυπάρεπγεηΐ 15 [ουθ 516. 
4.11 ἘΠ βΞίῃπογϑβ, οἴ. ᾿χῖχ. 27 (ποίε). ἃ 
ἔγοστῃ θεΐογε α. “δηά ἔγοηιὶ Ὀείοτε  β. 

3. τρίβοι βηβββ α. “{Πε τὶ ρῃΐδθοιβ ἴῃ σὶρ μθοιβηθϑβ᾽ βολο; ὁ, “1πς τσ ῃϊοοιθ᾽ η0, ὁ. 

ὯΟ ᾿γἱπηρ ννογᾶ. Χχῖχ. 4. 
4. (ζῇ. [58. χι!. 8, χχὶ. 3, Χχν]. 17. 

[84πᾶ.... ξοτί] αἰτορταρὴ οὗ Π1πὲ 4. 
5. Οη6 Ροτγίΐϊοῃ, ἄς. [58. χἱ]. 8. (ἢ, ΝνΊβάοπι ν. 1 5666. 

2.27 ῷ 2 



ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΩΗ 82. ς-ις 

Απηά {Πδν 5841} θ6Ὲ ἀονηραβί οἵ οοιπίθπαποδ, 
Απά ρᾳϑίῃ 5}48}] βεῖΖζε {Π6Π]|, 
Δ Ώδη {Ποὺ 8566 παῖ ὅϑοη οἵ Μβδῃ 
Θιτεηρ οη ἴΠ6 ἴῃτοης οὗ Πἰβ φίογγυ. 

6 Απά τ Κίηρβ δηά [Π6 πιρῃζν δηα 411 0 ῬΟ55685 {π6 θαγίῃ 54} Ὁ1655 δηὰ ρἱογίἐν δηά δχίοὶ ῃἰπὶ 
ΜΏΟ στὰ] 65 ον ῈΥ 411, πὸ 85 μιά άβη. 

7 ὸοζ ἔτγοπι πε Ὀεριηπίηρ {πΠ6 ὅοη οὗ Μδὴ ψα5 πάθη, 
Αηά [Π6 Μοβὲ ΗΙΡῊ ρῥγεβεγνβά ἢἰπὶ ἴῃ {πε ρύθβθηςε οὗ Ηἰ5 πιὶρῃΐ, 
Απά τστϑνεϑα]θα Πὶπὶ ἴο {Π6 οἰἱβοῦ. 

8. Απηά ῖ[Π6 οοπρταραίοη οὗ {ΠεῸ οἷθοῖ δηα ΠοΙν 5141} θῈ βονῃ. 
Απά 84}1 {Π6 εἰβοῖΐ 5841] βίαπα Ὀεΐογε Πἰπὶ οα παῖ ἄδυ. 

9. Αῃά Δ]] {Π6 Κίηρβ δηά {ΠῸ τιϊρῃτν δηά {πὰ οχαϊτθα δηα ἐποβα ΨΜΠῸ τις {πῸ βαγίῃ 
5141] [411 ἀονγῃ Ῥεΐογε πὶ οἡ π6ῖγ ἔδοαϑ, 
Αηα ΨΟΥΒΠΙΡ δηά βεῖ {πεῖὶγ Πορα ὕροη {παΐ ὅϑοη οἱ Μϑδῃ, 
Απα ρϑύτοη Πῖπὶ δηα βυρρίοαΐῖα ἴογ ΠΠΘγοΟΥ δὲ ἢϊ5 παπᾶ. 

Ιο Νενεσγίμεϊθββ {Ππαΐ Τοσγά οἱ ϑριγιβ Ψ}1}} 580 ρσγθϑβ {Π6ΠῈ 
ἹΠαΐ {ΠῸν 51.811 ΠαΒΌΠΥ σὸ [οσγίῃ ἔγοπι ΠῚ5 ργθβεηοε, 
Απα {ΠΕ6ῚΓ ἔδοαβ 51181}} θὲ Π]1εἀ ψ ἢ 5Πδπη6, 
Απά {Πς ἀδγκηδββ σγον ἀδαροῦ οἡ {Πεὶγ ἔβοθ5. 

1: ΑΠΔ4ῊΗΘ 11 ἀεινεγ {μπ6πὶ ἴο {πῸ Δῆρε 5 ἴοσ ρα ηἰϑῃπιθηΐ, 
ΤῸ Ἔχϑουΐα νεηρθαῆςα οἢ {πεπὶ Ὀθοδιιβε ἔΠῈῪ πᾶνε ορργεββϑθά Ηἰβ5 οι! ἄγθη δηα Ηἰβ οἷθος 

12 Απά {ἢδγ 5}8]}] θ6 ἃ βρεοΐβοϊε ἔογ {πε τρῃίθουβ δηά ἔοσ Ηἰ5 ἰδοῦ: 
ΤΠΘΥ 588]] γα)]οῖςα ονεσ {Π6Π|, 
Βαοδιιβα {Π6 γαίῃ οὗ ἐπε Τιογά οἱ ϑριγιῖβ τοϑίθεῃ ἀροη ἘΠΕΠῚ, 
Απα Ηἰ5 βϑυνοσζαά 15 ἀγσιηκ τ ἐπεῖγ ὈΪοοα. 

13. Απάα {Π6 τὶρῃίθουβ δηά εἰβοΐ 5Π8]1 θῈ βανεᾶ οἡ {παῖ ἄδυ, 
Απηά {ΠογῪ 5841} πθνεῦ {πεποοίογιναγα 566 {πῸ ἔβοα οἱ ἔπε βίμπογβ δηά πηγὶρῃίθοιβ, 

14. Απά {Π86 [οτά οἵ ϑ5ριγιῖβ 11 δια ονεγ ἐΠεπΠ|, 
Απα νη {παῖ 5οη οἱ Μϑῃ 5Π4}1} ἔπϑὺ βαΐ 
Απὰ 116 ἄονῃ δηἋ γίβα ὉΡ ἴοῦ Ἔενϑῖ δῃηά ὄβνεγ, 

ἡ; ς Απα [8 τὶρῃίθοιυβ δηά αἰδοῖ 51.411 ἢανε γίββη ἔγοπι {Π6 βαγίῃ, 
Απά οεβαβαα ἴο 6 οἵ ἀονποαβί οοππίθηδηςβθ. 

Απά {πον 58}8}} παν Ὀεεη οἱοίμῃεά ψΊ σαγπηθηΐβ οὗ ρίοσγυ, 

ϑ0η οὗ Μίϑδῃ α-7)1, “ 50η οἵ {Π6 ψνοηγδῃ ᾿ 21,8. 866 χὶνὶ. 2 (ποίε). 
ΘΙ ηρΡ οα {π6 ἴἤγοπα οἵ ἢΠὶβ βίογυ. (ε. Μαζί. χχν. 31. 

6. ἴπΠ6 Κίπρβ δπᾶ {π6 πιϊρῃΐν α-τ. “1Π6 τη]ρῃῖν Κιίηρϑ᾽ κ,β. 
ΓΙ]65 ΟΝΕΙ 411. 10 Δη. ν]ϊ. 14. 
ΠΟ νναὰβ πίάάδῃ, οὐ “τὲ ννὰβ μια ἀθη᾿, 1. 6. [π6 ὑπβθθῃ ὉΠ νο 56. 

6, 7. ἰάάδη. (. ΧΙν. 6, 7. Βενεαὶϊεα Ὀγ 1πῸ 1οτὰ οὗ ϑριτ|5 ἴο {ΠῈ εἰεςῖ, πο {πι5 Ὀθεσαπὶα ἃ σοηρταραίοη, 
16 ΡΙαπὶ οὗ τἱρ;ῃ δου βη655 οἵ χ. 16. 

7. ἴγοπι ἴπΠ6 Ῥαριπηπίηρ. 80 γιρί, β- α. 
ὃ. οοηρταραίὶζοη. (. χχχν!]. 1 (ποίε). 

εἰθοΐῖ δῃπᾶ ΠΟΙ α, “ΠοΙγν Δηα εἰεοῖ᾿ β. ΚΙ 
10. Ξμαπιε, δπᾶ ἄδγκηβββ. (τ. χὶνὶ. 6; 4 Εζγα νὶϊ. 55. βσονν ἄεεετ σύ,β-. (Οἱ. Νδῇ. 1]. το. 
11. Ηβ 11 ἀειῖνεσ {παπὶ ἴο, ἄς. 80. ΕἸδπηπιηρ εἰηθηά5. γ7β τοραὰ “1ῃ6 δηρσείϑλοξ ρυῃιϑῃπιθηΐ 5}4}} ἴα Κα 

1Π6 πὶ ἴῃ σπμαγρο᾽. 
ΘΏΡΘΙΞ ἴῸΓ Ριιηϊβ πηθηΐ. 866 χὶ]ὶ. 7 (ῃοΐθ). (ΟΕ, ΠΠ|. 3--Πἶν. 2. 

12. Ξρεοΐβοϊθ. 866 χίν:]. 9 (ποίε). 
ΒυνοΓά, υϑεα Πρυγαῖνε!ν ἃ5 ἴῃ [Χ11]. 11. 
ἄσγυηκ. (Οἱ 158. χχχίν. 6. 

13. βαναᾶ, οἵ. χὶν!1]. 7. ἦ : ς ν 
14. αοἀ ΗἸἰπλ561 (158. ἴχ. 19, 20 ; Ζβρῆ. ἰϊϊ. 15-17) δπὰ ἴς Μαεβϑίδῃ (χχχίχ. 6, 7, χὶν. 4) 1} ἄννεὶ} ἢ πα 

τὶ σῃϊθοιβ ἀπά εἰεςὶ ἔοσ ἐνϑσ. 
εαδΐ: “δ0ϊ:46 δηά εαἱ᾽ β-- ἢ, 
εαΐ δπᾶ 116 ἄοννῃ. Ζερῆ. 11]. 13. Ἢ ᾿ γ ᾿ 3 

15, 16. σδεπηθηαΐβ οὗ σον... Οὗ 116. Οὗ 2 Θοτον: 3, 4; Εαν- 1. 2; 5; 18, τν- 4, 1Ἱ. Σ1, νῖϊ. 0, 13, 14; 4. ΕΙΖΤᾺ 
11. 39, 45; Ηεγτη. 51Π1. ν]}]. 2, 4150 1 Ἐπ. ον]. 12. 

15. οὗ βΙογυ α,27. “οἵ Πίρ᾽ β--7 γι. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚΓΗ 62. 1τ6--68. 9 

1Ι6 Απά [Πε656 5}4]] ΡῈ {πῸ σαγπηθηῖβ οἱ 11{6 ἔγοπι {πὸ Τοτγά οἱ ϑριτγιβ : 
Απά γουγ ραγπιθηΐβ 514] ποΐ ὅσον οἱα, 
ΝΟΥ γοὺυγ ΡΟΊΟΥΥ Ρδ55 αναὺ Ὀείογα {ΠῸ Τογά οἱ ϑριτιί8. 

{,Χ1Π|. 716 τπαυαϊίηρ Κοροηπίαηεο οἵ ἰΠι6 Κίηρς ἀπά ἐπι6 ΜΊρ]ν. 

81 [ἡ ἔμοβὲ ἄγ 5841} π6 πηιρῃῖν δηά {πα Κίπρβ ΠΟ ροβ5655 {Π6 βαγίῃ ἱπιρίογα (Ηἰπι) ἕο σταηΐ ἘΠ 6 πὶ 
ἃ {|{16 τεβριΐθ ἔγοπι Η15 δῆρεὶβ οἱ ρυῃιβῃπιθηΐ ἴο ΨΠΟΠὶ {πεν γεγα ἀε]νογεά, {πᾶς {πεν τηϊρῃς [4]] 

2 ἄονῃ δηα ψΟσβῃΙρ Ὀεΐογε {ΠῸ Τογὰ οἱ ϑριγιῖβ, δῃ 4 σοηΐαββ ἔΠ61Γ βίη5 θείογε Ηϊπι. Απα ἔπον 514] 
τς 0685 δηά ρ]οτν {πΠῸ6 Τιοτά οἱ ϑριγιΐῖβ, δῃηά αν : 

“ ΒΙεββεά 15 {π8 [σά οἱ ϑριγιΐβ δηά {π6 1 ογά οἱ Κίηρϑ, 
Απά {πε [ογά οἵ {πε παρῃΐν δηά {πὸ Γογά οἵ {Ππ6 τί ἢ, 
Απά {Πε Τογὰ οἱ φίογυν δηα {πὸ Τοσγά οἵ ψίβάοχη, 

3 Απά 5ρ]6ηα614 ἴῃ Θνεγν βθογθί {Πίηρ 15 ΤῊΥ ΡΟΥΤΕΓ ἔγοπ σαηογαίοη ἴο ρθηθγδαίίοη, 
Απά ΤῊν ρίογυν ἴοσῦ ἐνεὲσ δηά Ἔνεγ: 

ΠΘῈΡ δῖβ 411 ΤῊν ϑβεογεῖβ δηα ᾿ππυπΊεγαθΐε, 
Απα ΤῊν τιρῃίθουβηθββ 15 θα ΟΠ γεοοηίηρ, 

4 δνε πᾶνε πον ἰβδαγηΐ [παῦε 5βῃου]α ρ]ογιν 
Απα ὈΪ655 {πε [ογά οὗ Κίηρβ δηα ΗἸπὶ ΠΟ 15 Κίηρ ονεσ 811] Κιηρϑβ. 

ο ς Απα ίδεν 584]]} βαυ: 
“ου]ά παῖ ψε μά γεβὲ ἴο φρ]ογιῖν δηά σῖνε {πδηΚϑ 
Απα οοηΐαββ οὐγ ἔϑι ἢ Ὀείοτε Η!5 ρίοτυ ! 

6 Απά πον ψ6 ἰοησ ἴογ ἃ {Ππ{{|6 ταδί Ὀὰΐ Πηά ἰἴ ποῦ: 
8 [ο]]ονν μαγὰ ἀροη δηα οδθίϑίη (1) ποῦ : 

Απα Ἰρῃμξ Π85 νϑη!ϑηῃςα ἔγοπι Ὀεΐογα τ.8, 
Απα ἀδγκηςδθβ 15 οὐγ ἀνε]! ηρ-Ραοα ἴοσ ονεῦ δηα ὄνεγ: 

η Ἐὸγ ψὰ Πᾶνα ποῖ Ὀε]ενϑα Ὀεΐογα Η:πη 
Νογ φ]οσγιπεαά {π6 ἤδπηδ οἵ {πΠῸ [ογὰ οἱ ϑριγιίβ, [ποὺ ρ!οσιῃεα ουὖγ [οτα] 

Βυΐ οὐγ ορ6 νγαὰ5 ἴῃ ἴπ6 βοερίγα οἵ οὐγ ΚΙΩΡΟΠῚ, 
Απά [1 ουΓ φίογνυ. 

ὃ Απάτη {πε ἀδγΥ οἵ ουΓ 5υϊεγιηρ δηα {τιθυϊαίοη Ηξ βανεβ τι5 ποῦ, 
Απάᾶ ψα Πηα πο γεβριΐθ ἴοσ σοηΐεββϑίοῃ 

ΤΠαδΐ οὐ Τιογά 15 {γα 6 ἴῃ 4}1} Η!5 ψοσκβ, δα ἴῃ Ηἰ5 Ἰυἀρεπιθηΐβ δη4 ΗΙ5 1051106, 
Απάὰ Ηἰβ ᾿πἀσεπηεηΐβ ἢανα 0 ταϑρεοῖΐ οἱ ρεϑοῃβ. 

9. Απάᾶ νγ ρ485 ἀνγᾶνὺ ἔγοπῇ Ὀδθίογε Η15 ἴαοθ οη δοοουηΐ οἱ οὐἵ ΜΟΓΚΒ, 
| Απά 41] οὐγ 51ὴ5 8Γξα γθβοκοπβα ὑρ [1 σγὶρῃίθουβηεβ885.᾽ 

Βαγιηθηΐβ οὗ [16 ἡβ, α-φ Ρρτεῆχ “υουτγ σαγιηθηϊβ᾽. 
ἕγοτῃ α-Ζ', 22, “ἢ β. 
ποίΐ β»τοῦν οἹά; οἴ. Ι)ευ. ν1]]. 4, ΧΧΙΧ. 5. 

1.Χ11. ΑἜὕ1αϑὲ ἀεϑραϊτίηρ ἀρρεδὶ ὃν {πῸ Κίηρϑ ἀπά τηϊρῃγ. ὙΠΘῪ 7051} (σο4᾽ 5 Ἰπαρεμηεηΐ. Γί. ΜΝ ιβάοπι ν. 3-ὃ. 

1. {πε τηϊρῃίν απά {πὸ Κίηρβ α, ΄ Κίηρμ5᾽ ἀδλάρυτυ, “ ταῖσιν Κιηρδ᾽ ὀοα έοῤαγχα,ό. 

ΗὶϊΞ δηρεὶβ α- πε β, “τῃε δηρεὶβ᾽ δ ,φ'. 
2. ΤΠεν σοηΐα55 νν παῖ Ὀεΐογε ἴμεν ἀβηϊεά, χὶν]. 5. 
5- ΘΙ χ]ῖσ- 2- 

ΒΡΙΘπαϊα..... Ροννεσ α--λι2έ, “Ἔν ευν βεογεῖ {Πἰηρ ἰ5 Πρ με ὰρ δηὰ ΤῊΥ ρονεγ᾽ β. ἜΡ 
5. ΒΙοτγιν απᾶ ρίνε ἔβαηκβ α-φ. “βἱουιν Ηἰπὶ δηὰ {μ8ηκ Ηἰπι᾽ φιβ (- πὰ Ὁ]655 Ηἰπι᾿ β). 

6. Απᾶ πονν φ,β. “πον᾽ α-φ. 
ἕο!Πονν μαγὰ προ σΖ᾽,ὁώ. Ὁ» κ,. “τὸ ἀτίνεη ἀνναγ᾽ μιφ, 228--ἰ,αχό. 
οδίεΐῃ, ὅτε. : φ τεδάβ " ορίαϊῃ ποῖ Πρηϊ ; 1 Παβ᾽, ὅς. : 
ἀἄδγκηθββ ἰ5 Οἵ ἄννε!ΐηρ-ΡΙαοα. (τ. χὶν!. 6. 

η. Ὀ6Ι]Ἰανοᾶ οΥ " ςοηΐο5564᾽. 
οὗ βρίγιῖβ σψ, φ7υ. " οἵ Ἰογάβ᾽ "2. "οἵ Κίπρβ᾽ ζτ, β- ὁΐυ. 
[ουἋεν 1,ογάΪ α, “1ῃ6 1 οτά ἴῃ 41} Ηἰ5 νου β. 
βοδβρίγε ρηὲ, Ζογαιό. “ἴῇτοπε ᾽ ζω, γυ.. “ϑεερίτγε οὔ με τπτοηθ᾽ φιάψ ἔ7ι. 

ὃ. Νο ρΙαςε οἵ τερεπίδηςβ ἤδη [ΠῸ6 ἤμαὶ] Ἰυδραπιθηΐ μὰ5 ΠΟΠΊΕ. 
Οὗ Τιογά 15 ἔγιιθ, ἄς. (. [00. ἱν. 21. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦΓΟΗ 698. τιο--65. 6 

Ιο Νὸον {πον 514}} δὰν ππίο ὑποπΊβοεϊνοβ ὁ ΟἿ, 50115 ἀγα []] οἵ αηγιρῃίθοιβ σαϊη, θαΐ 1 ἄοοθ5 ποῖ 
ργονοηΐ τ5 ἴγοπὶ ἀθβοοηαϊηρ ἔγοπι {πὸ πιιάβὲ {Ππογθοῖ ᾿ηΐο {πὸ Τθυγαάρδηΐ οἱ 5160]. 

11 Απὰ «αἴτεον {παῖ {πΠ6ῚῚ αοο5 518}} θῈ ΠΙΙΘα ἢ ἀἀγκη 685 
Απά 5Παπλε Ρεΐογε {παΐ ὅοη οἱ Μβϑῃ, 
Απα {πὸν 518}} θ6 ἀγίνβη ἴγοπη ἢ15 ῬΎΥ͂ΘΒΘΏΟΘ, 
Απᾶ {Πε βιυνογα 5Π4}1} δθϊάθ θεΐογε ΠῚΒ ἴδοα πη {ΠεῚγ πηταϑί, 

12 ΤΠ Βρακο πὸ Τογὰ οἱ ϑριγιῖβ : “ ΤῊΙ5 15 {Π6 ογάϊπδηρε απ Ἰπαἀροπιθηΐ ἹΓἢ γοβρεοῖ ἴο {Πς6 τηϊρμέν 
δηα {πὸ Κιηρβ δηα {ῃς δχαϊζθα δηα ποβα ΠΟ Ροβ5655 ἴῃς βαγίῃ Ὀδίογε {πὸ 1 ογὰ οἱ ϑριτι[8.᾽ 

ΧἼΙ|Ν. Κιδίοη οἵ ἰδ ξαϊίση Αηρεῖς τη ἐπε Ῥίαςσο οἵ Ῥυιη 15] 6 Ή, 

64 :,: Απά οἴπεγ [ογπΊ5 1 5ὰνν πιά θη ἴῃ {παΐ ρίαοθ. 1 πϑαγά [Π6 νοῖοθ οἵ [ῃς6 δηρεὶ βαυίηρ: “ ΤΏ658 γα 
{Π6 δῆρϑὶβ ΠΟ ἀδβοεπαβά ἴο {Π6 δαγίῃ, δῃὰ γονϑαὶθα ναὶ ννὰβ πιά ἄρῃ ἴο {πὸ οὨι] άγθη οἵ πηδῃ δπά 
βεάπορα {πε οι] ἄγεη οἱ πηθη ᾿πο οοπηπλ{ηρ 51η.᾿ 

ΙΧΝ. Ἑποοῖν [ογοίεἰ 5 ἐο ΝΝοαῖι ἐἶι6 [)οΐτιρ6 ἀπά [15 οτοτι ᾿γεϑεγυαίϊολι. 

651,2 Απά ἴῃ ἴποβε ἄαγβ ΝΟΔΗ βαν ἐπε βαγίῃ {πὲ ἴῈ Βαά βιηᾷκ ἄονῃ δηά 15 ἀεοβεγαοιίοη ννα5 πῖρῃ. Απά 
δ δγοϑβα ἔγοπι ἴπθποα 8δη4α ννεπΐ ἴο {π6 6π65 οἱ {πε δαγίῃ, δηα οτιβα δἱοια ἴο ἢ15 σγαπαϊαίποσ ἘΠΟΟἢ : 

4 8Δη6 Νοδῇ 58] ἴῆγεε {{πΠ|65 ϑῚΓΠ δῃ οπιις[ογθα νοῖος : ᾿ΘΑΓ ΠΊΘ, ἤΘΑΓ ΠΊΘ, ΠΘαγ πιθ. Απά 1 5αϊὰ 
απίο ΠΙΠῚ: “ΤΕ}}] πὶ ννμδῖ 10 15 {παῖ 15 [41Ππρ’ ουαΐ οἡ [86 δαγίῃ πδῖ {ΠῈῸ βαγίῃ 15 1 500 ἢ ον] ΡΠ ρῃς 

4 8ΔΠ4 5ῃδκβῃ, ἰϑεϑ ρεγομδηοα 1 5Π}4}} Ῥυιϑῃ ΜΙ τ ἢ ὐ Απά {πϑγθαροη μοῦ ν 85 ἃ σγϑαΐ σογηπηοίοη 
ς οα {πε δαγίῃ, δηα ἃ νοῖοβ νψαὰ8 πϑαγά ἔγοπιὶ πδανεῃ, δηα 1 [6]] οῃ τὴν ἴϑδοθ. Απᾶ Ἐποοῆ τὰν ρσγαπά- 

[αἴποσῦ σαπια δπα βἰοοα Ὀν π|ε, δπα β814 ὑπἴο τη: “ἣν Παϑβὶ ποὺ ογιθα ἀπο πηθ ἹΠ ἃ ὈΙΓΓΕΓ ΟΥΥ 
8η6 ψεερίηρ ἢ 

6 Απάᾶδἃ οοτηπΊδῃ4 Π45 σοηδ ἰοτίῃ ἔγοπὶ {πὸ ργεϑεποα οἱ {ΠῸ 1 ογα σοποογπίηρ ἴΠπο586 ΠΟ ἄνν6}} οα [8 
εατγίῃ παῖ {πΠεὶγ συ]η 15 Θοσοτηρ 5Πη64 Ὀδοδαβε παν Πᾶνα ἰθβαγηΐ 411 [6 ββογοῖβ οἵ ἴΠπ8 δηῆρείβ, δῃἀ 8}} 
{πε ντο]εηςε οὗ [Πς ϑαΐβδηβ, δῃηα 411 ἘΠεὶγ ρονγογβ---ίῃε πιοϑῇ βεογεῖ οπμϑβ---ἀηά 411 {πὸ ροννεῦ οἵ πο88 

1ο. ἘΟΠ 65 ἀνδ1] ποῖ ἴο βᾶνε ἴβει. (. 11]. 7, 1111..1,)2 ; 5. χ]ῖχ. 7-12. 
τσὶ ρῃίεοιβ ραΐϊῃ. (Οἱ. 1π|Κεὰ χνὶ. 9, 11 ; 5:11 ν. δ. 
ἔγοιῃ {πε πιϊᾶβι πεγεοῖ σφ. “ΠΌΠ ἴῃς ἤδπιε {μεσγεοί᾽ φιΖ, β-ὁ. 
ἱπίο {πὸ Τρυγᾶθη!. Ῥοβϑβίθ!ν βάριν -- “ ΒίΤτοΠ» ΠΟ] ᾽ ννὰβ πιϊβσεδ 85 βάρος, “ Ὀυγάεη ᾽. ΟΥ νῈ τηϊρῃϊ τοδά ἡ ἰπίο 

16 Ὀυγάδη οὗ {πε ἤδπιε οἵ 51 εο]᾽. 
ΘΠ6ο]. ὅ6ε ΠΥ (ομπηπΘηΐαΥΥ ἴοσ ἃ [Ὁ] ἀϊδουβϑίοη οὗ {Π15 ννογά᾽ 5 μἰβίοτυ. (1) Τπε οἱάδϑὶ νίαν οσσαγθ ἴῃ 6. 8. 

700 χχχ. 23; Νύχη. χνὶ. 3.0. [{ 15 1π6 ρίδςβε δρροϊηίβα ἴογ 81] Πἰνίηρ, 15 θεηβϑίῃ {Π6 βατίῃ, ἀπ 15 {ΠῈ ἰαηὰ οὗ ἀδϑβιγαοιίοη, 
ἰογρϑίξι]ηθβ5, δηα βι]θηοα. ὍΠα ἱηάϊνάτα} ἄοαβ εχἰβῖ, ὰϊ νι οὰὲ ἸΟῪ οὐ σοηΐδοι νν]1 Οοά οΥ πιῆ. ἀοοά «ηά Ραὰ 
ἴατε Αἰῖκα, θὰϊ {πὲ ΓΑ ΠΊΠ]γ, ἀμ παίίομδὶ δηα βοοΐδὶ ἀϊβεϊποιοηβ οὗ ἴπΠ6 νου ἀρονε αἵὰε τεργοάποεα. (ἴ. τπ6ὸ Ἡοπηδγία 
Ηδάεβ. (2) ἴῃ {πε βεσοοπα σδηίΐαυτν Β.6. [πε ἀοοίτίηε οὗ [αΐατα τει!θυζτοη δηα ἴῃς Ἐδϑυτγτγεοιίοη αἰτεσγοὰ τΠ6 σοησαρίοη 
τὸ ἴπαὶ οὗ ἃ ρίαςε οἵ τενναγά, απα δἰβὸ {πᾶὶ οὗ δὴ ᾿ἱπίδιτηδάϊαίς βίας (ςΐ. 11. 1). (3) Οντηρ ἴο {π6 Κδβδυγγθοίίοη θείηρ 
Πἰπηιτεα ἴο {πε τὶρῃίεοιιβ, 5860] σᾶτηα ἴο τηθδῃ Π6]], οὐ θμθηηδ, δ5 {Π6 Ῥσθ "ΠΑ ΤῪ ΟΥ̓ Ρεγπιαηθηΐ ἀθ046 οὗ νν»]οκεά 5ου]5 
(ΙΧ ]. το, χοῖχ. 11). 8566 Ὁ βαῖῖθβ, 716 Ζοοΐγίγιο οὐ α δ εήπγε 7,17, -- ῥαδ517)1. 

11. Βοιιϑϑεῖ βυιρρεϑίβ {παῖ {Π|15 νεῦβα 15 8ῃ ᾿ῃτουροϊδίίοῃ. [1 ΓΕ56Π10165 [Χ]]. 10. 
ἄδγκηθββ πᾶ 5ῆδθπιθ. ΚΕ. χὶν!. 6, Ιχι]. 10. 

12. ΤΠι5 α- σ᾿ “5 σ, “δῃὰ {πιι5᾽ β. 

ΤΧΊΝ. Α ἀϊρτεβϑίοι οἡ ἴπε 8 ]]εἢ ἀηρεὶβ, ἡπάρεα ἴπ ἴπῸ ϑεοοηα Ῥᾶγαθ]α, ἰἷν. 3, ἅς., ἵν. 3, 4. [1 5 ουὔκξ οἵ {πε 
ςοπίοχίὶ ΠΘΓα, 85 “1δμαΐ ρ]ασα᾽ ἴῃ Ψ. 1 σαηποῖ Ὀ6 5160] τείεισθα ἴο ἴῃ [Χ]]]. 10. 

2.1 πεατσᾶ, “δηὰ 1 πεαγά᾽ 72, τζ. 
ΘΏΡΕΙ, “ΔηΡῈ]5᾽ 77. 
ἀεβοθηᾶσδᾶ - “ΠῸπὶ μδανεη᾿ 2, β. 

1:Χν--ἼΧ͵Χ. 25. Ῥγοίεββεαϊν ρατί οἵ ἃ ΝΌδἢ Αροσδίυρβε (56 ἰἰν. 7), βνίηρ μεγα ἴἄγεα δοσοιηίβ (1) ἰχν. 1-ἰχνῖ!. 3, 

1Π6 σοπηΐηρ ΕἸοοά πὰ Νοδῆ 5 Ἔβϑᾶρε ; (2) ἰχνὶϊ. 4-ἰχῖχ. 1, ἴΠ 6 ἔ]Π]Θη ΔηροΙβ᾽ Ραπἰβῃιηθηΐ, ἀηα {Πδΐ οἵ {πε Κίηρβ δπὰ 

{πε τὶρηΐγ ; (3) ᾿χῖχ. 2-25, ἴπῈ δηρεὶβ᾽ [4]1] δῃᾷ τῆς βεοεῖβ {μεν ἀ]βο]οβεά. 

τΧν-. 1. Νοῖε τμαΐ {πὸ νἱβίοπ ἰ5 Νοδμ 5. [ἴ ορεὴβ ψ ἢ ἃ ϑἰηκίηρ οἵ {πε βαυῖῃ ἰατα ἃ5. ἢ ἃ ἀυακίπρ οὗ {μα 
Πρανϑῃϑ ἴῃ ἰχ. 1. 

δῃᾶ φ,β. ας. 
Νοδῆ. “1 Νοδῃ᾽ 2, δῃά 80 ἴῃ ἢγϑβί ρεύβοῃ ἴὺυ νεῦβεβ 1 δηά 2. 

2. ἴμε οπᾶς οὗ πε βαγίῃ, ἰ. 6. ἤεγε {πῸ επίγταποα ἴο πεάνεῃ 15. (ἴ. ον!. ὃ. 

δταπάζαιμοσ, τϑα}ὶν στεαϊ-σταηαίδίμευ. ΟἿ. Ιχ. 8. 
3.1 5κεαϊᾶ α, Ὁ : “ἢ 5αἱά᾽ 228-ν. 
4. ἃ νοΐςε, {πε σοπηπηαηά οὗ νεῖϑβε 6. 
6-τοῦ. Τεχῦ ουΐ οὗ ογάεσ. (Οἱ βασγϑεὺ 1 νεῖϑεβ 9-οὅ [Ὁ] οννεὰ δἵ ὁποβ Οἢ νεῦββε 5. 

6. ἴμοβε ῇο ἄννε!! οὐ ἔπε βαγίῃ, βογγοννεὰ ἔγοπι ἴῃς Ῥαγαῦϊθβ. (. χχχνὶϊ. 5 (μοί). 

Πᾶνε ᾿ἰφαγηΐ 411 {πε εβεογεῖβ, ἄς. (ἱ. νι], νἱἱ, ᾿χὶχ. [ 

411 ἐμεὶγ ροννεῖβ -[ῃς πιοβὲ βεογεῖ οπββ “΄, “ἱπεὶγ βεογεῖ ροννεῦβ᾽ β-αρ, “{Π6Ὸ Ῥόννε 5 οἵ τποὶγ πιοϑί ϑεογαῖ 

βϑογαῖβ᾽ 21. “{ΠΕῚΓ ροννθῦβ᾽ φέ. 
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ΒΟΘΙς ΘΕΞΕΝΟΘΗ 68::6-67..4 

τς ΨΜἭΠΟ ΡΥΔΟΙΊ56 ΒΟΓΟΘΓΥ, Δη4 [Π6 ΡΟΜΟΓ οὗ ψ] ΓΟ Πογαΐι, ἀη ἃ [Π6 ΡΟνΤΟΓ οἵ ἔΠοβ6 ΨΠῈΟ τπᾶκο πιοϊζοη ἱπιαρθϑ 
,ἴογ ἴπ6 ΨΠΏΟΪ6 δβαγίῃ : Απα ΠΟΥ 5|Π|ν8Γ 15 ργοάμποθα ἔτγοπι {πα ἀπϑὲ οἵ {πε δαγίῃ, δηα μον βοΐε πιοῖαὶ 
8 ΟΥΙΡΙΠδἴθ651Πη [Π6 Θαγίῃ. ΕῸΓ ἰθδα δηα {1η δὲ ποῦ ργοάιοθα ἔγοτγῃ {Π6 βαγίῃ {κὸ πὸ ἢγϑα : 1015 ἃ Γουπίαϊπ 
9 παῖ ργοάμποοβ {Π6πὶ, δη ἃ δῃ δηρεὶ βίδπαβ ἐπογοίη, δηά [Πδὲ Δηρ6] 15 ργθ- επηϊηθηΐ. Απά αἴξογ {παΐ πὶν 

᾿ς ργαηαξαίμογ ΕἸ ΟΟΝ ἴοοῖκ ΠΟΙ οἱ πι6 ὈῪ πιν Παηα δη4 γαϊβθα πη τ, δηἋ 5α] 4 ππῖο πιὰ : “ ὅο, ἴογ ἴ πᾶνε 
᾿ 1ο Δϑἰκϑα [Π6 1 ογά οἱ 5ρι:τγιῖ5 85 τοποῃίηρ {Π15 σοτητηοίίοη οἡ {Π6 βαγίῃ. Απά Ηε βαϊά ππίο πιὸ: ““ Βδοβδιιβθ 

οὗ {ΠΕῚΓ ἀηγιρῃςθουβη 655 {Π6ῚΓ Ἰαάροπιοπὶ ἢδ5 θθθη ἀδίογπηηθα προ δηα 5}4]] ποῖ θὲ νυ Π 6] Ὀν 
᾿ς Μείογ ὄνεῦ. Ββϑοβϑαβδ οἱ {Π6 βογοθγίβϑβ ΨΠΙΟἢ ἴμεν πανα βθαγο πα ουΐ δηα ᾿ἰεδαγηΐ, {πὸ βαγίῃ ἀπά {ποβεὲ 
απ ΠΟ ἀ}76}} ἀροη 1Ὁ 5141} Ὀ6 ἀεβίγογεα." Απά {π65ε--τίπεν Πᾶνα πὸ ρῖδεοβ οἵ γερεπίδποβ [οσ ὄβὄνεῦ, 
᾿ς Βθοδαδε {πον μανα 5ϑῃοόψῃ ἴπεπὶ αὶ νὰ5 πιά ἀθη, ἀπ {ΠῸῪ ἀγα {πὸ ἀδπιηβά : αΐ 85 ἴοσγ {Π66, τη 

50η, {Π6 1 ογά οἵ 5ριγιῖβ Κηοννβ παῖ ἴποι γί ραγο, ἀπα ρα} 1655 οἵ {Π15 Γθργοθοῆ οοποογηίπρ' ἐπε βθογοίϑ. 
Ι.2Ζ Απά δ [65 ἀεδϑιιπεαά ἢν παπια ἴο 6 δπιοηρ {Π6 ΠΟΪγ, 

Απα ψ11}] ργεβϑεγῦνα πε6 δἀπιοηρβὶ Ππο86 γὴο0 αγ6 1} οἡ {πῸ βαγίῃ, 
Απα [65 ἀεβιπβα ἐγ τιρῃίθουϑβ 566 α θοίῃ ἴογ Κιπρβῃ!ρ δηα ἴοσ ρσγεαῦ Ποποῦζβ, 
Απάα ἔτγοπη τῆν 5664 5}4}} ργοςβεα ἃ ἰουπηΐδιη οἱ {Π6 τιρῃΐθοιβ δηα ΠοΙν ποι πιιπΊ 6. ἴοσ ὄνοσ. 

1ΧΝῚ. 1η6 “ηρείς οὕ {πὸ ἡαίογς ὑταάθη, ἰο ποία ἐδιογα τη. ΟΠ δοβ. 

δ: Απά αἴζεγ {παῖ μα βῃονεά τὴς ἔῃ δῃῆρεὶβ οἵ ριυπίβηπιθηῖ ὙΠῸ ἀγα ργεραγθά ἴο οοπια ἀπά ἰοΐ ἰοοβε 
411 [μ6 ρονγεῦβ οἱ {Π6 νγαΐεγβ Πίοἢ ἀγα Ὀθηθδίῃ ἰπ Π6 βαγίῃ πη ογάογ ἴο Ὀγίηρ Ἰμαἀρσεπγεπέ πα ἀδβέγαο- 

2 [Ἰοἢ ΟἹ 811 ΠΟ [0146 8Δη4] ἄννε}} οἡ {πῸ βαγίῃ. Απα {π8 ογὰ οἱ ϑριγιῖβ σᾶνε οοπηπηαπαπηθηΐ ἴο 
{π6 δΔῆηρε]5 ΠΟ “γεγα σοϊηρ [οσίῃ, [Ππαΐ {πον 5που]α ποῖ οαιι58 {Ππ6 ννυδίεγβ ἴο γτίβα θα 5ῃηου]α ΠΟΙ {Π6πὶ 

᾿ς 410 ΘΕῸ ; ἴοΥ ἴΠο56 δῆρεὶβ σεῦ ονεῦ {ΠῈ ΡονγοΓ5 οἱ {ΠπΠ6 νγαΐθβ. Απηά 1 νγεηΐ ἀνγαν ἴγοπι {Π6 ργεβαποα 
οἱ Ἑπηοοῆ. 

ΤΙ ΧΝἝΠ]. (οά᾽ 5 Ργογηῖδο ἰο ΝΝοαῖ.. ίαςοϑβ οὗ ̓ ιγιϑἠηισηί οὗ ἐπ Αηροὶς πὰ οἔ ἐΠ|6 ΚΊηρς. 

7 Ι Απά!η {Πο586 ἀδγ8 {πε ννογά οἱ (σοά οαπιε πηΐο πιο, δηα Ηδ 5814 υπΐἴο πηι : “ Νοβϑῇ, τῆν ἰοῦ Π8 σοπΊα 
᾿ς ΖΡ βΡείογε Με, ἃ ἰοὺ ψιπουΐ Ὀ]απΊα, ἃ ἰοΐ οἱ ἰΙονε ἂἀπαὶ πρτιρῃΐηθββ. Απα ΠΟΥ {ΠπῸ6 δῆρεὶβ αῦα πιακίηρ 
τς ἃ Μοοάξη (Ὀυ1] 4] Πρ), Δηα θη {Ποὺ πᾶνε οοπιρίεῖεα {παῖ ἰαβὶς 1 Μ011}} ρίαος ΜΥ παπά ὑροη 1 δπά 

ΡΙ͂Θβεῦνα 1, δηα ΤΠ 51.411] οοπηα [οσγίῃ ἔγοπι 10 [Π6 5664 οἱ [Π|6, ἀη4 ἃ οἤδηρξ 5}4]] βεῖ 1ὴ 50 {παΐ {πε 
2 Θαγ ἢ ΜΨ011 ποῖ ταπιϑίηῃ νι πουΐ ᾿ππαθιταηῖ. Απα 1 Μ1Π τηακΚε [αβι [ἢν βεεα θοΐογα πλὲ ἴογ ἐνεσ δηα δνϑῦ, 
Δη4 1 ν11}} Βργεδαα δρτοδά ἴποβϑα πο ἄν 6 }} τ ἢ {Π66 : 10 514] ποῦ θ6 πηΐγαπ] οἡ {Πὸ ἴαςς οἵ {Π6 φαγῇ, 
Ὀυΐ 1 5141] Ὀ6 Ὀ]Ε5ββα δηά τα] Πρὶν οα {ΠῸ οαγίῃ ἴῃ {Π6 παπῖ8 οἵ {Π6 [οτά: 

4 Απάᾶ Ηδ Μη] ἱπιρτγίβοη ποβα δῆρεῖβ, πὸ πᾶνε 5πονῃ πητγρμθοιβηθββ, πη ὑπαῦ Ὀυγηϊηρ να 16 ν 

| 186 Ροννεσ οἵ υυἱξοπογαῦς. ΟἿ, νῖϊ. 1, νῖϊ.. 3. ὙΤΠα 1)6]αρε 15 ἀπ το 1Π6 σοτταρίίοη ψτουσης ΓΠγουρ Π6 ΔηρΕΪ5. 
ὃ, ἔγοπι [Π6 δαγίῃ "» φ. 

15 Ρσθιαπηϊηθηΐῖ. 501 Οἷἰδεῦ Μ9595.- οί ε5ΐ, φγαφοι7717. 
9. τὴν παπᾶ σζ. “15 μβαηᾶ᾿ 2,21, β. ἦ 
1ο. ] Πμ614. Τεχις--' τεοκοπεά᾽, Ἰ. 6. 3. πὴ οοτταρί ον ΘΠ ἴῃ Η Ργανν, οὐ δ) ἕο "22 ἴπ Αγδιηδῖς. 

Ἱ ᾿βογοθσίεβ. 80 Ηαϊένυ Ὁ ΦΡῚΠ ἴοσ Ὀ ἽΠ -- “τποητῃβ᾽ ἴῃ ἰεχί. ΤΗΪβ δπηθηάἀδίίοη 15 ρΡοβϑίὉ]6 ἴῃ Αὐαπιαῖς ἃ5 ΨῈ]] ἃ5 

Ἡερήονν. Οὐ δ" πηῖσῃῖς ὈῈ σοτγαρί ἴῃ Αταηιαὶς ἴον δ ΠΟ -- “βεογεῖβ᾽. 
11. Ρΐδαοα οὗ τεαρεπίθησα. Ταχί -- “σεϊυση ᾽. [ἢ Ηεῦτεν ΠῚ ἀπά ἴῃ Αταπιαῖς δ 3 τπθᾶῃ θοιἢ “τερεπίαποθ᾽ δηά 

Π (τειυγη᾽. . 
12. ΝΟΔΗ ἰ5 ἴο ἰουπα ἃ πεν δηά τὶσῃϊθοιιβ σε ηεσδίοη. 
τπν τὶρῃίθοιιβ Ξε ριΖζε(φ), “1ῃγ 5βεεά ἴῃ σὶρ ἢ εου5η 655 β. 
ΡΒοΐίῃ ἴογ Κἰπρϑῃὶρ φίζ), “ θοΐἢ ἴον Κιηρϑ᾽ 8, "Ὅσο Κιηρδβ᾽ 97,14. 
Τουηΐαῖη. (Οἵ, Πθδυΐϊ. ΧΧΧΙΙΠ. 28 ; 5. ἰχν]]]. 26. 

ΧΥῚ. 1. προ ῖβ οὗ ρΡιαπίβῃπηθηῖ. ὙΠΕῪ 468] 50] εἰν νυν ἢ τΠῈ βεσοπά Ἰπαρειπεηΐ 'ἴπ πΠ6 Ῥαγα Ὁ ]ε5. Ηετα ἔμεν ΨΥΟΠΡΙΥ 

16 δα ᾿ἴο ῬῈ ἴΠ6 ἀρϑηΐβ οὔ {Π6 Πεϊυσθ, δηά δῆρεῖὶβ ον ἴπῈ ροόνεῖ οἵ ἴμ86 νγαίθσβ. 566 χὶ. 7 (ποίε). (ἱ. ᾿ἷν. 7 

Δηα Ιχ. 16. (Οἱ, εν. χνὶ. 5. 
[᾽ς απᾶ]. Α ἀἰϊτορταρῃ Ὁ Φ : 2έ, ὁπ οτηῖϊὶ " ἀπά ἀνε }]᾿. 

2. ἴμ6 νναΐθγβ. Τεχί σουτιρῖν τοα5 “πε Παηαϑ᾽. 
ΤῊΣ δῆρεὶβ ᾶτ6 ἴο ρϑιι5α τῃδϊ [Π6 δὺκ τηαυ θὲ θ.11:. (. εν. νῖ!. 1 5664. 

ΠΣ σ᾿ Ὁ Ὅεῃη: νἱ: ο. 
2. ἢ Ιχχχῖχ. 1, ΝΌΔἢ ΠΙπη561 πλαῖζοβ {Π6 ατΐ.. 
Πᾶνε σοπιρΙείθᾶ Δ 80 α- ἴῃ ἃ σοτγρὶ ἔογπη. “πᾶνε σοηθ᾿ β. 

5: ἘΓ Ιχν. 12. } Σ ; 
1Ὲ 51.811 ποῖ θὲ απέγαϊα!. Ετηεπαεά. :» δωώραγιὁ. ΟΥ̓ννῈ τηΐρ δὶ ἐπιεηὰ ἴο “ΤΠ ΕΥ̓ 5881}1 ποὶ ἰξηλρί ((γ 5Ξεεά)".. 

ΠΧΥΠῚ. 4- ΠΧΊ1Χ. τ. ΤῊΪβ βεοιίοη ἀθα]5 νιτῃ τμῈ [8]Π|6ἢ ἀηραΙβ᾽ ΡαηΙβῃπιθηῖ. (Πγαοίεσγίβεϊς ἐεαίαγεβ οἵ {π6 βεοοπά 

Ἰυάροιηθηΐ γα πεῖα ἱγαηβίοσγαα ἴο ἴπε ἢγϑί, ἀπα Ἰοςδ] 165 ἀἰβεϊηοῖ ἴῃ Π6 ΡατΆ 65. ἅτ μετα σοηίυδεά, 6. σ. {Π6 Ὀυγηΐπρ; 

τς ψΔΙΪοΥ οὗ Θεμθηπα ἰ5 ρασεα δπποηρ᾽ ἴΠ6 πιεῖδ] πηοιηΐαίηβ (Ἰχν]]. 4), νν Π1]6 ἴπ 1ἰν. τς 15 ἴπ ᾿ἀποίθευ Ρᾶτί οὗ τπ6 εατίῃ᾽.. 

| 4. δε Πεϊυρε ἀπὰ [πε ᾿πάρεπιεηΐ οὗ {πε 816 πη ΔηΡΕΙ5 ἀγῈ πηθηςοηεα ἰΟΡΕΙΠΕΥ ΠΕΙῸ 85 Ἰῃ Χ. 2, 4, Ῥαϊ πεῖ (1) {88 

Ρτίβοῃ ἰβ5 {πε θαγηίηρ νϑ]]εὺ (Ξ- ἴμ6 σεμεππα οὗ ᾿ΐν, μου Ὶ ἴΠπδγα ἰΐ 15 ἃ ἔσγπδσα οἱ ἥτε {πᾶΐ τερεῖνεβ {ΠῸ ΔΏΡΕΪ5), ἀπα 

τς (2) [815 ἰ5 τῃ6 ῥτα] πα ΠδΎν Ργίβοη, μοὶ ἴῃς ἤηδ]. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚΟ(Η 67. 4ω--68. 2 

ΜΏΙΟΠ Τὴν σγαηαίαϊμπογ ΕΠποΟΙ δα οΥΠΊΘΓΙΥ 5Πονῃ ἴο ΠῚ6 1ῃ {Π6 νγοϑί ἀπιοηρ ἔπ πηουηΐξαίηβ οὗ σοϊὰ 
ς δηὰ 511ν8γ δη4 ἴγοῇ δηὰ βοΐ πγχεῖδ! δηά ἐἰπ. Απά 1 ϑἂὰνν πδΐ νον ἴῃ ΠΪοἢ ὑπογα να ἃ ρτεαξΐ σοη- 
6 νυϊδίοη Δη4 ἃ οοην]βίοη οὗ {Π6 νγαΐθεγβ. Απά ψΠΘη 81] {Π15 ἴοοκ ρ]δςθ, ἔγοπι ὑπαὶ ἤθγυ πιοϊΐθη πιεΐαὶ 
Δη4 ἔγοπὶ {Π6 οοηνίβίοη {πογθοῦ ἴῃ {παῖ ρΙαοθ, {Ππγ ννὰβ ργοάμποβα ἃ 5Π|6}} οἵ 5 ρηυτγ, δηὰ 1 νγαβ8 
οοηπηθοΐθα ψΜ ΙΓ {ποβ88 νναΐογβ, αηα {Ππαΐ νδ]16ν οἵ [ῃ6 δηῆρϑὶβ πο Παᾷά δα αβίγαυ (πιδηκιηα) Ὀυτγηθά 

7 Ὀεηθαῖῃ {παῖ ἰἸαη. Απά {Πγουρῇ 115 ν]16 γ5 ΡγΓοοΘΘα βίγθαμηβ οὗ ἤγθ, ΘΓ ἘΠ 656 Δηρ 6 ἀγα ρυ ΠΙΒῃ6ά 
ΠΟ Παά ᾿ἰβα δβίγαν πο86 ΠΟ ἄνν6}}] ἀροη {Π6 βαγίῃ. 

8 Βυΐ τΈΠο088 νναΐεγβ 5Π8]] ἴῃ [πο86 ἄδυϑ8 βεῦνε ἔογ ἴῃ Κιῆρβ δηά {Π6 τηϊρηΐν δηὰ {Π6 οχαϊτθά, δηή τΠοβαὲ 
ὙΠῸ ἀν 6}} οη {Πς θαγίῃ, ἴοσγ {Π6 πϑαϊηρ οἵ {6 θοάν, Ὀυΐ ἴογ {Π6 ρα πΙβῃπηθηΐ οἱ {Π6 βριίγι ; πονν ἘΠΕΙΓ 
ΒΡ1ΓΙΌ 15 [Ὁ]] οἱ Ἰυ8ὲ, πα {πον πιᾶν θ6 ΡαΠΙ5Π6α ἴῃ {Πεῖγ θοαγ, ἴοσγ {πον παν ἀδηϊεα {Π6 1 ογά οἵ ϑριτιῖβ 

9 8η4 588 {Π6ῚΓ ΡαΠΙΒΗτηθηΐ ἀδιγ, ἀπά γεϑῦ ΒΕΙΙΘνῈ ποῦ ἴῃ ΗΠ5 ΠαπΊ6. Απά 1 ρτγορογίϊοῃ 85 ἴπ6 Ὀθυγηϊηρ 
οὗ {Π61γΓ ΒΟά 165 ΒθΟΟΠΊ65 ΒῈν ΓΘ, ἃ ΟΟΓΓΟΒΡΟΠαηρ οἤδηρα 5Π8]] ἴδε ρἷδοα τη {Πε1γ Βριγιῖ ἴογ ἐνεῦ δηὰ δνογ; 

το ἔογ Ὀεΐογο {πὸ [ογὰ οὗ ϑριγι5 ΟΠ 6 5}4]] υτίογ δὴ 1416 νογά. ἘῸΓγ {ΠῸ πα ρεπηεηΐ 5}4]] σοσηα ἅροη {ΠΕΠῚ, 
ιι Ὀθοδυβ6 [Πα ὺ Ὀαϊϊονα ἴῃ {πε ἰδὲ οἱ {πεὶγ ὈΟαΥ δηά ἄδην {πΠ6 ϑριγι οἱ {πε Τοσά. Απαᾶ {ῃοβα 58ΠῚ6 

νναῦθγβ Μ11 ὉΠΑΘΓΡῸ ἃ ομδηρα ἴῃ [Πο86 ἄδαυϑ; ἴοῦ Πθη Ππο56 Δῆρ6]5 ἀ΄α ρα ΠΙΒῃδα ἴῃ ἔπεβ8 ᾿νδίθϑ, 
ἴΠ6586 νγνδίθγ- 5 υΠΡ5 5Π4}1 οἤδηρε {πεὶγΓ ἐεπηρεγαΐαγθ, δηα θη [Π6 Δηρεὶβ ἀβοθηᾷ, {Π15 νίεγ οὗ {8 

12 ΒΡΓΙΏΡ5 5Π811] οῆδηρε δηά Ὀβοοτης οο]4. Απα 1 Πεβαγὰά Μιοῆδ6ὶ δηβνγεσιηρ Δηα βανηρ: ᾿ΤΠ15 Ἰυἀρε- 
τηθηῦ ῃθγοι {Π6 Δηρθ ]5 ἀγα πα ραα 15 ἃ [ΘϑΕΠΠΟῊν [οΥ {Π6 Κίηρβ δηα {Π6 πηρῃΐν ΠΟ Ροβ5655 [8 

13 Θαγίῃ.᾽ Ββοβδιιβα {Π6886 ννδίεγϑβ οἱ ᾿παρεπηθηΐ τηϊη]βίογ ἴο {Π6 Πϑα]ηρ οὗ {πΠ6 θοαγ οὗ {πε Κίηρβ δηά {Π6 
Ιυϑὲ οἵ {πεὶγ Ὀοάν ; {πμογείογε ὑπο ὺ ΜΠ] ποῖ 566 δηα 1} ποῖ Ὀεϊθνα ὑπαὶ {ποβα ννίεγβ Ψ}1}} ομδηρα 
8Πη4 ὈΘΟΟΠῚΘ ἃ ἤζα ΨΏΙΟΠ ὈΓΏΒ [ΟΥΓ ΘΝ ΕΓ. 

ΤΙ ΧΝΊΙ. Μετοϊαοὶ ἀπά Καρἠαοὶ αϑίομ θά αἱ ἐἶι6 ϑ'ϑυογτίν οἔ ἰδ6 μαρθηιθηΐ. 

Ο8.. Απά αἴϊεγ ἐπμαΐ πιν ργαπάξαιμεγ Εποοὴ ρανα πὶ [Π6 ἐεδοῃΐπρ' οὗ 811 ἔπε βεογεῖβ ἰπ ἔπε θοοῖκ ἴῃ {ΠῸ 
ῬδΓΔΌΙ65 ΠΟ ἢ μα Ὀθθη ρίνεῃ ἴο ἢϊπι, δηα πα ραΐ {Π6πὶ [ορϑίμοΓ ἴοὺσ πη ἴῃ ἴΠ6 ψογάβ οὗ {πΠ6 ὈοοΚ 

2 οὗ πε Ῥάγαθ]εβ. Απά οὶ {παῖ ἄδὺ ΜΙοῆδοὶ δηϑννεγεά ἈΔρΡἢ86] δηά βαϊά : “ἼΤΠὴ6 ροναεγ οὗ {Π6 βριγιξ 
ἰγϑδηβρογίβ δηα πᾶ κο5 τὴ6 ἴο ἰγϑιηθ]6 Ὀβοδιβα οἱ {πε βενεσιῖν οἵ {π6 ᾿παρσεπιθηΐ οἱ {ῃς βεογεῖβ, {Π6 
Ἰυαρεπηθηΐ οὗ {π6 δῆρεὶβ : ΨψΠο οδῇ δηάαγα ἔῃ βανογα ἀσοηηθηῦ ΏΙΟἢ ἢδ5 ὈΘθη δχεουζαά, δηά Ὀεΐογε 

ἴῃ {πῸ ννεξί, θογγοννεα ἔγοπῃ [1]. 1. [1{ ᾿πούθαβθϑ ἴΠῈ ῬΘΟΡΥΑΡἢΪς4] σοηΐαιβίοη. 
5, 6. Εδαΐυγεβ οὔ τῃῆ6 Ποίυρα, δηὰ νοϊσδηΐϊο αἰβίυγθαηςαθ γα ΠΟΙ ὈΙΠ64, ἴπΠ6 ἰαίίεσ σοηηδοίεα ἢ Π6 δηρεὶϑ᾽ 

ΡΒ πλεηΐ. 
6. Ὀυγηεᾶ Ῥεπεδίῃ ἰπαξ Ἰαπᾶ. Α ϑυθίεθιγαηθδη ἢγε ννὰ5 Ὀε]ϊενεα ἰο εχὶϑί ππάρϑυ ([ἢ6 απεηηδ να] ϊου. Οἱ, χχν]!. 

1 (ηοΐϊθ)ὴ. (ἐ, ἴοο ἴΠε ἔαϊε οὗ ϑοάοηι. 
8. ΤἼῊε Ποῖ βρυῖηρϑ γαϑαϊ ἔγσοπι ὑΠ6 πηδείϊηρ οὗ {ες ννδίεσ δηᾶ ἥτε ὑπἀευργουπα ὈΥ νὨΪΟἢ ἴῃς Δηραὶβ ννεσα ρα ΠΙ5ΠΕά. 

Ηετγοά {πμῸ ατεαὶ σεβογίε ἃ ἴο βιοἢ ἃ βρυίηρ, (δι! γηοα ἴο {ἴῃς εαϑί οὗ ἴπε )6δά 8688, [οββρῆῃ. «“4γ12. χν!ϊ. 6. 5. (, τῃε 
Βοΐ 5ρυϊηρβ οἵ Μδοβδοσιβ, [Οβερῃ. 2 ε|. {ει νὶὶ. 6. 3. 

ἴῃ ἴΠοβ6 ἄδυϑ ---ἰῃοβε οὗ {πε νυ υϊζεσ. 
Π6 δ! πρ οὗ ἴμ6 Ροάν ργε, ὅχ. “ιδδ]ηρ οὗ {πε 5οὰ] δηὰ Ὀοάν᾿ φέμ, β--ὧχ, 
Ρυπὶβηπηθηΐ οὗ {πὸ βΞρίγὶΐ 1. 6. ἴη ἴῃς ἢπ4] Ἰπαρειηθηΐ. ὯΔ ΑΝ 
Ῥαπίβμαά ἴῃ ἐμεὶγ βοᾶν. Αἱ ργεβεηΐ {πε βίῃ οἵ {πε} βρισγιΐ βῃΐα}}5 βαβεσιηρ οἡ ἴπ6ὸ6 θΟαΥ οἷν, ΨῃΪοἢ 15 ἢβαϊβά 

Ὀγ πε νναΐεσγβ, θαΐ ἰπ θῆθηπηδᾶ βριγῖξ ἀπὰ ῬΟΟΥῪ 4}1|κ6 νν1}}} σα βοσ. 
ἀεηϊεά {πε 1 ογᾶ οὗ ϑρίγιίβ. (Οἵ, χχχνη!]. 2 (ποίς), 11ν. 7 (μοί). 
566 {Πεῖὶσγ ρυπίβῃτηθπέ ἄδὲϊν, ἷ.6. σα τεδά {ΠΕ Ὁ Γαΐατα τογπηθηΐβ ἴῃ [Π6 ργθβϑθηΐ οΠ65 οὗ [ῃ6 δΔηβεί5. 

9. ΤΠε Κίηρϑ Ψ}}} τερεηΐ ππάογ τογηϊθηΐ, θαΐ νους ἀνδ]}. 
8 1416 ννοσᾷ. (. χ]ῖχ. 4 (μοίε). 

1ο. ἄδην {πὸ ϑρίγιξ οἵ {πε "νοσγᾷ. ΤῊΪς ρῆγαβε 5 πίε ἴῃ Ἐποςἢ. 
11. ΜῈ της δηρο]᾽5 ἀδραγίασγα {Π6 νναίευβ σοὺ]. ((. Οὐβθη, ς (δέρῃ ν. 52. 

ἴῃ {Ππ656 νυαΐεγβ α, “1ὴῃ ἴμοβε ἀδαυβ᾽ β-ῦ. 
12. ΜΙΊΟΠΒΕΙ α, “ἴῃς μον ΜΙςἤδεΙ᾿ β. - ᾿ ὙἪ ᾿ 
13. ΤὙΠε νίεγβ. μεὰ] πον, αῃα {πεὶγ μθα]ΐησ νἱτίαα Ὀ]]η 45 [πΠ6 Κίηρβ ἴὸ ἴῃ6 ἔἥγε Ὀδῖονν ψνῃϊο ἢ 15 τεϑοσνεα Του {ΠΕ ῚΓ 

[αΐυγα ἰοσηθηῖ. (. υ. 8. 
Κίπρβ. Τεχίξε' δῆρεὶβ᾽ Ἰ. ε. ΟΣ ΝΟ ἴον ΝΣ, 
1αϑὲ γ, " ἀεβίγε᾿ ρφίι, "ἀβαιῃ᾽ β-γ. 

ΤΧΝΠΙῚ. τ. Νοίβ {παῖ 1Π6 Ῥδγβῦ!εβ δἰγεδαν εχὶϑί 85 ἃ Ἷοιηρίείε νΟΥΚ ἴῃ τῆς Βαπάϑς οὗ ἴῃς τεάδοϊζου, νῆο σοηΐεϑ865 
το σομηδ᾽ηἰηρ ἴΠ6πὶ ἢ τῆς ΝΌΔΗ ἐταριηεηΐβ. ὙΠῸῈ πηϑδηΐηρ οὗ [15 οΠδΡΙΕΓ 15 ἔδτ ἔγτοπι οἰ θαυ. 

ννοτγάξ οὗ [ῃε8. Ῥοοῖκ. “ὈοΟΚ οὗ {πε ννογάϑ᾽ σ. ν 
2. ΤῊΪϊΚ ἀϊαϊορια οὐ Μίομδεὶ δηα Κδρμδεὶ βεῖβ ἔογίῃ τῆς βενοσῖν οὗ ἴῃς Ἰπάρεπιθηΐ ονεῖ ἴΠ6 ἔα Π]}6ῃ ΔηΡΕ]5, ΟΥὁἩ τα ΠῈ 

της ϑδίδῃϑβ. 
ΤῈ ρονεσ οὗ {πε βρίγίξ. Α ϑίγδησε ρῆγαβε. Ηαϊένυ ξιρρεϑῖβ {παὶ “ροννεασ ᾿ Πεῖβ τὸ Ἴ" ἰπ ἴῃς 5εῆβδε οὗ 

“ΡαΠΙβῃιηδητς᾽. 
ΤΊΘΚΟΒ π16 ἴο ἔγθηλθ]α. Τεχίτ-' ρίόνοκαβ πιε᾽ - "27 δ, 
Ῥαδοδϑιβα οὗ α-φ, “δηᾶ Ὀεδοδιβα οἵ᾽ φ,β. 
ἡυάρεπιεηΐ οὗ πε βεογεῖβ. Ῥευπὰρβ {Π6 ρεπα]ῖν ἔου ἴΠῸ βεοσείβ αν! σεά Ὀγ ἴῃς ϑαΐδῃβ. 
οὗ {π6 δηρεὶβ φβ. »α-φ. 
εχεοιϊεα -- ᾿δπὰ δοϊάθϑ᾽ β. 
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ΒΘΘ ΘΕ  ΕΝΘΕΗ Ὁ8. 71. 609. εἰ 

4 ΜΏΙΟΝ πον πεῖς αὐνὰν ἢ Απά ΜΙοΟΠΔΕΙ δηβνεγθα ἀραΐη, δηα βαϊα ἴο Βαρῇδεὶ: ΠΟ 15 ἢ ψῇοβα 
Ἠδατί 15 ποῖ βοίζθβηβα σοποογηϊηρ 11, Πα ΟΒ6 ΓΘΙη5. δα πού ἰγου]6α Ὀν ἘΠ15 νογά οἵ ἡπάρσεπηεηΐ 

4 (ἘΠ 81) μ85 σοπβε ἕοσίῃ ροη ἴπεπὶ Ὀθθοδυβα οἵ ἔποβα ΠΟ Πανο {π5 ἰεα ἘΠ οπὶ οὐν ὃ’ Απάα [{ οβπια ἴο 
Ραᾶ55 ὕπεη Πα βίοοά Ὀεΐογε {ΠῸ 1 ογά οὗ ϑριγιῖβ, ΜΊΙομδεὶ βαιά ἐμπ5 το ΒΑρΠ8Ε]: “1 11 ποῖ ἰακα {πεὶγ 
Ραγί ὑπάεγ ἴΠ6 δγε οἵ {πῸ [μογὰ ἢ ἴογ {πὸ Τοτγά οἵ ϑριγιῖβ ἢα5 Ῥθεπ δῆργν ψΙ ἘΠ6πὶ θδοδιιβα παν 40 

ς 8511 {πεν ψεγα {πὸ Τογά. ὙΠαγθίογα 411 {Πα 15 μι θη 518] σοπηθ ἸΡΟ᾿ ἘΠ 6ΠῚ ἴοσγ Ἔν εσ δηε ὄνεγ; ἴοσ 
ΠΟΙ ΓΠΕΓ ΘηΡῈ] ΠΟΥ͂ ΤΠ 541} Πᾶνε ΠΙ5 ρογίίοη (1η 11), θαΐ δἰοης {πεν πᾶνε τϑοοῖνϑα ἘΠπεῖγ ἡπασετηεπί 
ΤΟΥ Ἔν ὲσ δηα ἀνε. 

1(ΧΙΧ. 711ὲ Ναγπες ἀπά Γιροίϊοης οἵ ἰἦι6 ({αἰΐογι “πρεὶς απα) ϑαίαγι5. {}|6 σεογοί Οαί]!. 

)Θ.. Απά αἴζεγ [Π15 Ἰυἀρεπιθηΐ {Π6ν 5}48]] ἐθγγιν δηα πλαῖκα ἐμεπη ἴο ἔγθηλῦ]6 θθοδιιθα ἘΠῸΥ πᾶνε 5ΠΟΜΗ 
{815 ἴο ποβα ΠΟ αἰ Ὲ}} οη {Ππ6 βαγίῃ. 

2 Απάρεμβοϊ]ά {π6 π8π165 οἵ ἴποβε ϑῆρεὶβ [πα {π686 ἀγα {Π6ῚΓ ΠδπΊ65: {πῸ ἢγβὺ οὗ [Ππεπὶ 15 ϑαπι]ᾶζᾶ, 
1π6 βεοοηά Ατίδαῖϊ, ἀαπα {π6 {πιγά Ατὐτηθη, {πὸ Γουγίῃ Κι δ καθέϊ, [πὰ ΠῚ {ΠΤ αγδοι 7, {π6 ϑιχίῃ Κπη]ᾶὶ, 
{Ππ6 βανεηίῃ [)8η]8], {Π6 εἰρθτῃ ΤΝξαδΕΙ7, {Π6 πιπίῃ Βαγᾶαξιὶ, ἐπ [επί Αζᾶζέϊ, {ΠπῸ εἰανεπίῃ Ατγπιᾶγϑ, 
{π6 ὑνϑἢ Βαΐαγ)ᾶὶ, τ[η6 τπιγίθαεηῃ Τ8Βιβαβᾶ)!] 7, {ΠπῸ6 Γουγίεαπίῃ Παδπᾶηξὶ, {πῸ Πέζεεπίῃ {{Τὐτέ!ῦ, 
8Δη4 {Π6 ϑιχίθεητῃ ϑἰπηδρέϑιεὶ, {πΠῸ βενεηϊεεητῃ 7εἰτέϊ, {πε εἰρμέθεητῃ Ταπηδέϊ, {ΠῈ πιπηθίθεηίῃ Τὔτέϊ, 

4186 ὑψαητθῖῃ ΤΑ πηδ!7, {π6 Ὀνεηίν-ἢγϑι ΤΑ ΖαΖέι7. Απα {π656 ἀγα {Ππθ οπίθῖβ οἱ {Π61Γ δῆρϑὶβ δηᾷ 
ἘΠΕῚ, ὩΔΠΊ65, Δη4 {ΠΕ6ῚΓ ΟΠ! οΐ οηῈ5 ονεσ πυπάγεαβ δη4 ονογῦ Π[[165 ἀηα ονεγ [6Π5]. 

ΤἼςΘ ἢδπ|6 οἵ {πΠ6 ἢγϑὺ [βηδη : {παΐ 15, [Π6 οὔμα ΨΠηΟ 166 αβίγαν [811] {πε 50η8 οἱ αοά, ἀαπὰ Ὀγοιρῃς ἘΠ 6ΠῈ 
ς ἀονῃ ἴο {π6 δαγίῃ, δηά 16 [Πεπ| δβϑῦγαν [Ὠγουρῃ {πΠῸ ἀδιϊρμίογβ οἵ τηθη. Απά [πε βεοοηά νγὰ5 παιηθα 
ΑΒὈ6Ε] : Πα ᾿πηραγίβα ἴο ἴΠπ6 ΠΟΙΥΚ 50η5 οἱ ἀοᾶ ον1] οοιη586], Δη4 164 {Πεπὶ αϑίγαν 50 {παῖ πον ἀθῃ]βα 

᾿ς δίΠειγ ΡοάΙ65 ψ ἢ {πε ἀδερηζεγβ οἵ τηβη. Απά {πε {Πι|γὰ νναὰβ παιηθα (δαγεέϊ! : Πα 1ἴ 15 ΠΟ 5πονοα {Π6 
ΟΠ] ἄγε οἵ τπεη 411 {Π6 ὈΪοννβ οἱ ἀβαίῃ, δῃηὰα ες ἰεὰ δβϑίγαν ἔνε, δῃηα 5ῃονϑά [{πΠῸ γεαροηβ οἱ ἀθαίῃ 

' ἴο {Ππ6 50η5 οἱ πΊ6η] [68 5Π1614 δπάὶ {Π6 οοδῖ οἵ πη81]}, δῃηα {Π6 ϑυνοσγά ἴογ δι], δη ἃ 411 [πΠ6 ὑσβαροηβ 
, οἱ ἀβδίῃ ἴο {πῸ οι! ἄγθη οὗ πθη. Απά ἔγοπὶ ἢ15 μαηά ἔπον Πᾶνα ργοοθθαβα ἀρϑϊηβί [Πο56 ΠΟ ἀννγ6}} 

τς 80η [8 εαγίῃ ἔγοσῃ πῇ ἀδν δη4 ἴογ βϑεγπιοσο. Απα {πὸ ἔουγίῃ νὰ5 παιηθα Ῥέπέπηϊα : Πα ἰδυρῃί {Π6 
᾿ς 9 0ΠΠάτεῃ οὗ πιθη {πε Ὀϊ[εγ δηά {Π6 βυγεεῖ, ἀπά πα τδυρῃς {Πεπὶ 411} {Πα ββογοίβ οἵ {ποῖγ νιβάοπη. Απά 

ἢς 1ηβίγαοςεα τηδηκιηα τη τγιτηρ ΙΓ 1ΠΚ δηά ρᾶροσ, δηα {που ῦν πιϑην ϑἰηποα ἔγοπη οἴθγηι ἴο 
1ο Θἴθγη!ν ἀπά πΠῚ1]} {Π15 ἄν. ΕῸΓ τηθῃ Ψεσο ποῖ ογθαίοα ἴοσγ 500 ἃ ργροβο, ἴο βρῖνβ οοπῇῆγπηηδίοιι 
1 ἴο ΤΠΕῚΓ σοοά [δι Π ρθη δηά ἴηκ. ΕῸΓ πηεη Μογα οσοαΐεα Ὄχϑοῦν κα {Π6 δηρεῖβ, ἴο {ΠῸ ᾿ηἰθηΐ 

τπαΐ ἘΠΕΥ 5ῃου]α οοπίϊπαα ρυτα δηά τἰρῃζθουβ, αηα ἀδαΐῃ, πο ἀοϑίγουϑβ ονογυτμίηρ, οουἹά ποῖ Πανθ 
ἴα Κα ΠοΙά οἵ {Π6π|, θα ἘΠγουΡΉ [Π15 {ΠεῚΓ πον]εάρσε {παν ἀγὸ ρογιβῃίηρ, ἀηα] ἐπγοῦρῇ ἘΠῚ5 ΡΟΜΕΓ 

3. ΝΟ ΠΕ] α. “16 ΠοΙν ΜΙΟΠδΕ]᾿ β. 80 ἴοο ἴῃ Ψ'. 4. 
| ΘηΒυνετοάᾶῖ Ὁ “Θ᾽ “1. 

15 ποί βοϊζεπεα β. “15 ποΐ σοῃν!οίοα ᾽ α. 
] ννογᾶ οἵ Ἰυάρεπιθηΐ (πε) πα5 βΡοπε ἔογίῃ οζφ. Ἅ“ννοσγά : πάρουηθηΐς ὅζο. γεζι, β. 
Ι Βεσδιιβα οὗ ἴμοβα μο πανα {πΠι5 16 {Π6πὶ οαξ, ἱ. ε. [πΠ6 ϑαΐδῃβ ῆο βεαιιςβα {Ππ658 ΔῃΡΈΕΪ5. 

4. ἄο 65 1 {πεν ννεσγε {πε Τογᾷ. (Οἱ, [538. χῖν. 11-13. 
5. 411 {πεῖ 15 Βίάάδθῃ α. “πε πιάάδη "πάρεπηεηῖ ᾽ β. 

ΠΟΘΙΈΠΟΙ Δηρ6] ΠΟΙ πηϑῃ 5υῆετγϑ {ΠΕ ῚΓ τουπηθηΐβ, θα {[Π656 [4]]6 ἢ Δηραὶβ Δ] Οη6. 

ΤΠ ΧΊΧ. τ. παῖε ἔμεθηι ἴο ἔγεσαθ]α. Τεχίὶ -- “ ἱττιἰαῖε {Ππειπ᾿ τὸ ἢ] Δ δ᾽ νν ΠΟ ἢ. μὰ 5 ὈΟΤΠ ΠπΕΔὨΙΠΡ5. 
2, 3.1 Βανε Ὀγδοκεῖβα 3 δῃᾷ πιοβὶ οἵ 2 δ5 δὴ ἱπίτιβίοῃ. ὙΠ6βῈ δηροὶβ ἅτῈ ἴΠο56 ΨΟ [6]1 ἴῃ 1Π6 ἄδγβ οἵ [ἀγεά, 

Ῥαϊ ἴῃ Ψ. 4 5Ξε44. ψε πᾶνε ϑαίδῃηβ. 80 ρευῃδρβ τεδῇ ἴπ 2 "Ῥεμοϊὰ {πε πδιη85 οἵ ἴποβα ϑδΐδηβ, δη6 50 ὁ ἴο 4. 
2. ΤΠε τΠισίθθηῖ 15 Βα ρογῆμποιβ δηά ποῖ 1ῃ νὶ. 7, πεσε 566 ῃοΐβ. ᾿ ὧν Ἶ 
4. ἴῃ 186 Ῥαγδῦ]εβ πε ϑαίδηβ δηὰᾶ ἴΠ6 [2116 ἢ δηρ6]5 ἅττα ἀϊδεϊηρ δμεά. ὙΠα Ἰαίτεγ (6]]} ἴῃ τῃ6 ἀἂγ5 οὗ [ἀτϑα ἴῃ 1-χχχνὶ, 

δηα χοϊ-οἶν. Ηδγα, πονγενεσ, ἴπ6 ζαποίοηβ οὗ {π6 ἔννο ἀγα ςοπῆαβεα. ΑΖδΖεὶ σαι1565 81] 51 ἴῃ 1- ΧΧΧν] (χ. δ), ἀπΠ4 ϑ6πη]αζα 

Ἰηπν1. 2, ΙΧ: ἢ: 
| 7Τεαόῃ α-2ι, [εαῇπῃ β,, 1.6. “Ἰποϊτεγ᾽. 

[με βοῃβ οἵ αοᾶ. (ἴ. [00 χχχνϊ. 7. Επηδηάα4 ἴοτ ἰοχὶ “1Π6 50η5 οὗ {π8ὸ δη 86 15᾽,1.6. ΧΟΠΟΙΣ ννᾶϑ τηϊβγθδα ἃ5 ἐΣΝΡΌ. 

Ζ,ὀεά, ὅχε., αἀὰ “ ΠΟΙΥ ᾿, ΒΙΟΘΙ τᾶν σὸ ν] ἢ “ΞΟ δ᾽ ΟΥ̓ δΔηρεῖβ᾽. 
5. ΑΞΡΕΖ6Ι " ἀδβϑεσίεσ ΠῸπιὶ (οα ᾿᾽ οὐ (Θ΄. η}161) “Ἰπουρηϊ οἵ αοά᾿.. . 
6. αδάτεξι!, ἃ ϑαΐδῃ, 85 με δα δϑίγαυ Ενβ. [ἡ νἱϊί. 1 ἴξ 15 Αζαζεὶ {πὲ γηᾶῖκεθ θα ροηβ οὗ ννᾶσ. [ἢ Ατγαιηδῖς σδάτγεθὶ 

Ξε “(Ποά 15 πῖν ΠεΙρεσ᾽ δ Ἴν. 
[{π6 σεαροῃβ. . . Π16}] αἰ τοστάρῃ ἔτοιὴ εηὰ οὗ νεϑῦϑβε. 

ὃ. Ῥέπδιηγῆθ. (ἡ, "225 “1ῃε ᾿Ἰηϑιάε᾽. 4 
9-1ο. ΤῊ τί οἵ νυϊτηρ ἰ5 ἃ ῥσοοῖ οἵ {πε ἀβρεπεγδου οἵ {πὸ μυμπηδη ταὰςθ. γογὰ οὗ που 5Που]α Ὀ6 5υποϊαπί ρεάρα 

ἴογ {πε τἱσῃϊΐθοι8. ᾿ 
11. Μδῃ ννᾶβ οὐἹβίῃηδ!!υ τσ μΐθοιβ δηα ἱμηπιοτίαὶ. (Οἱ. ὙγΊβάοπι, ἷ. 1.3, 14; 11. 23, 24. (. Ταϊπαιά, Δ Έθετ, για. 7 ιθοί. 

215, 216, 222, 248. Ηδξ Ιοβὶ δὶ. πρυϊρμίπαβθθ ἀπα ἱπηγηουία! }ν ΓΠγοαΡἢ ἴΠς ἀαν}}5. ΕΠνΥ, νΙβάοπ 11. 24; ἴΠ6 6ν}]} 

Κηον]εάσε ᾿ηιτοάιςεά Ὀγ τ[Π6 ϑδίδηβ οὐ δῆρεϊβ, 1 ΕΠ. ᾿Ἰχῖχ. 11; ἰδ οὐ ΕΝ} 8οῖ, 1 ἘΠ. ΧΟΝΊΙ. 4: 

| Ραζα δπᾶ τὶ ρμίθοιιβ α-φ, “Ριιγα δηὰ Ποὶγ᾽ φ, "τὶβῃΐζεοιβ δηά ρυγε᾽ β. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΟΘΗ 659. τις 

12 10 15 Θοπβατηηρ πη. Απα {πὸ ΠΤ νὰ παπιθα Κὶἀβάο)]ᾶ: {Π|15 15 πα ῃο βῃον δά πὸ οι! άγεη οἵ 
ΠΊΘἢ 81} {ΠῸ ΙΟΚΘΑ ΒΜ 1ηρ5 οἱ βρίγιῖ5 δηα ἀβπιοηβ, ἀπα {Π|6 5πηπηρ5 οἵ [Π6 δπηργγο ἴῃ {πε ΜοπιΌ, 
{παῖ 1 πᾶν Ρᾶ55 ανναὺ, δηἋ [{Π6 πη ηθ5 οὐ [Π6 500}] {πΠ6 ὈΪ[65 οἵ {π6 βεγρεπί, δηὰ {πα βπιτηρβ 

13 ΜΏΙΟΠ Βεἴ4}} Γπγουρἢ {Π6 ποοπίϊάθ Ποαῖ, {Ππ6 βοη οἵ {Π6 βεγρεηΐ παπιρά Ταῦ ὅξ. Απά {ῃϊ5 ἰ5. {πε 
Ταϑκύ οἱ Κὶἀβθθέὶ, [Π6 οί οἵ 1π6 δίῃ ἡ ΠΙΟῃ ΠΘ 5πονθα ἴο {π86 ΠΟΙ οπθβ θη πα ἀνεὶς ΠΙΡῊ 

14 4Όον 6 ἴῃ βίογυ, ἃηὰ 115 ὩΔΠῚ6 15 Βαᾶ. ΤῊ15 (ΔηΡ6}) γθαιιοβίθα ΜΊΟΠδ6] ἕο 5ῆονν Πἰπὶ {πὸ πΙάἄδη παπΊο, 
{παΐ Πα πηρῃΐῦ οπαποῖαΐθ 1 τη {ΠῸ᾿ οαΐῃ, 50 {παΐ ἴποβα τηρῃΐ αυδκα Ὀεΐογα παῖ παπια απα οαΐῃ ψῃῸ 

15 τονϑαὶθα 411} [Παὶ νγὰϑ ἴῃ ββογεῖ ἴο {π6 οῃι]άγθη οἵ πηθη. Απά 1Π15 15 Π6 ρονγεσ οἵ {Π|5 οαΐῃ, ἴοσγ 10 15 
Ροννοσία! ἀπα βίγοηρ, δηα Πα ρῥ]δορα {Π|5 οαΐῃ ΑκΚᾶε ἴῃ {πε Πμαηά οἱ Μιομδβεὶ. 

ῖΙ6. Απά {Π686 δα {πε ββογοῖβ οὗ [Π158 οδῖῃ..... 
Απά {πδν γα βίγοῃηρ [Ὠγουρῇ ΠΙ5 οαίῃ : 
Απά {Π8 πδβανεῆ νγὰβ8 βιβροηαθα Ὀεΐογε {ΠπΠ6 νου] ννὰβ ογεαϊεά, 
Απά ἴογ δνεσ. 

17 Απα {τγουρῇ 1ἰ {Πς6 δαγίῃ ννὰβ ἰουη 64 ἀροη {πε ννδΐογ, 
Απα ἴτοπὶ ἴΠ6 βεογεῖ γθοθββ6β οἱ {πῸ τπηοιηΐβιηβ οοπηα ὈΘϑατ Ια] νυδίθγϑ, 
Ετοπὶ {Π6 ογθϑίϊοη οἱ {πὸ νοσ] α δηα πηΐο εἰογηιϊίν. 

ι8. Απά {τουρἢ {παῖ οαἰῇ {πὸ 56α νγαὰβ ογθαϊεα, 
Απά 745 115 ἰουπμἀδίοηῦ Ηδ 5εῖ ἴοσγ 10 {πε βαηα ἀραϊηβί {ΠῸ {ἰπη6 οἵ (1[5) δηροῦ, 
Απά 1 ἄαγε ποῖ ραᾷ85 θευοηά [Ὁ ἴγοπι {πα ογϑαίοη οἵ ἔπ νου] ππίο εἰεγηϊίν. 

΄ῖο Απά {τουρῇ {παῖ οαΐῃ ἀγα {πε ἀδρίῃ5 πιαάς [αϑβί, 
ΑΠπα 80146 δηά 511 ποῖ ἴγοπι {πε ιγ ρδος ἔγοπι δἰεγηϊν ἴο εἰεγηϊίγ. 

22. Απά {Ὠτουρῇ {παῖ οαἵῃ {πε 5ὰπ δηα πποοῃ οοτηρίεῖα {ΠΕ ῚΓ σου Γ856, 
Απά ἀδνιαῖς ποῖ ἴγοπὶ {Π6ῚΓ ογάϊπδηοα ἔγοπ εἴογηιν ἴο οἰογηϊν. 

2: ΑΠπα {Πτουρῇ {παῖ οδίῃ {πε βίαγβ σοπηρίεῖα {ΠΕῚΓ σΟΌΓΒ6, 
Απαᾶ Ηδ (4115 ἴπθπὴ ΌῪ {πεῖ ΠΑΠΊ65, 
Απά ἴπϑὺ δῆβννεσ ΗΙΠὶ ἴγοπι δἴογηϊν ἴο εἰογηϊῖν. 

22 [Απάϊ!ῃ ᾿πκα τηδηηεγ {Π6 βριγι[5 οἱ {πὸ νναΐογ, δηά οἵ τΠ8 νη 65, δη ἃ οἵ 41} Ζερῇγτϑ, δῃηα ({Πεϊγ) ραῖῃ5 
23 ἵγοπῇ 81} {π6 φυδγίεγβ οἵ {πὸ πη 48. Απα {ποσὰ ἀζο ργεβεγνϑα {Π6 νοῖοθβ οἵ πε {πυπΠ66γ δηα ἐπε ᾿ρῃξ 

οἱ {π6 ΠΙρῃτηϊηρδ: δηα {Πεῦα ἀῦα ργεβεγνεα {ΠπΠῸ σμδΊ ΕΓΒ οἱ {ΠῸ Π81] δηα τῆς οπαπηθογβ οὗ {πε Ποατ- 
24 ἱτοβί, δηα {ΠῈ σπαπηθοΓ5 οὗ {πε τηϊβί, απ [πε ομαιηθ6Γ5 οἱ {ΠῸ γαίῃ δηα {πε ἀθνν. Απά 8}} {Ππε6586 θεϊϊενε 

Δη6 σῖνε ἔπϑηκβ Ὀεΐογε τῆς 1ογά οἱ ϑριγιῖβ, δηα φ]οσγιν (Η1π|) ἹΠ 411 {Πεὶγ ρόννεσ, ἀπ ἰμεῖγ ἑοοά 
15 1ὴ ΘΝΘΓΥ δοΐ οὗ {πδηκβϑρινιηρ : {Ποὺ ὑπδηκ δηα ρ]οσγιν δπα οχίοὶ {ΠῸ παπια οἵ {πε Τογὰ οἱ ϑριγιΐβ 
ἴοῦ Ἔἐνεσ δηᾶ εὄνεσ. 

22. Απα [Π15 οαἵῇ 15 πηιρῃῖν ονεγ {ΠΕ6Π], 
Απα {Πτουρῇ 1 [{ΠῸν ἀγα ργεβογνεα 8Δη6] {ΠεῚΓ ραΐῖῃβ ἀγα ργεβεγνεα, 
Απα {ΠΕ61Γ σοΌΓ56 15 ποῖ ἀεβίγονεα. 

ὙΠῸ 15 σοπϑδιιπλῖηρ π6 7. Ῥευπδρ5 τεϑα “ΠΕΥ ἀτεὲ Ὀεϊηρ σοηϑαπηθα ᾿᾿. 
12. ((. Ρ5. χοὶϊ. 5, 6, αηα Κοβεημ 6 γ᾽5 ϑολοίέα οα {[Π6 56 νεῦβεϑβ. 
Ταρδ΄ ὄξ, ππΚηοννῃ πδη16. ϑοῃμηάιϊ, Ο, 7. αγιαἱ «5, 27),1{1ς δ α165, Ὁ. 341, σΟΠ]Θ οἴ ΤΑ }]]Ὺ τοϑίοσεϑ (ἢς ἰοϑί οἴαιβο οἵ 12 

Δα ἃ]} 13. ἶ 
13. ἴαϑι τ ))}») εῃηεηα δά ἔτοιη ἰεχὶ τ " πυτηθοτ᾽ τ 1"). Ι ςσαπηοῖ ἱπίεγρσγεΐ {Π15 νεῦβο. 
14. [15 α, “ Δηά {Π|5᾽ β. 

5δονν Πίπὰ α-φ, ᾿5πονν {Πεη}᾿ β. 
{με πάσῃ παπὶε {μαΐ - “τΠεν τηϊρῆΐ ἐπυποῖϊαΐα τπαΐ (-Ὲ “ 6ν}} ἀπϑπά᾿ »2) ΒΙἀἄθηῃ Παπγδ᾿ 2116: - “ΤΠ 6 Ὺ τηϊρἢϊ ες ἴΠαϊ 

Βιάάδῃ πδηλα δπά᾿ β. 
16. βαᾶνϑὴ ϑφαὰ 5 βιβρεπᾶβάᾶ. ((. [00 χχνὶ. 7. 
17. εασίῃ... νναῖθσ. (ἱ. Ρ5. χχίν. 2, Ὄοχχχνυὶ. 6. 

ἔγοπι.... πιουπηίαίηβ.... νναΐεσβ. (Ἕἱ. Ρϑ. εἰν. 10, 13. 
Ῥαδα τα] νναΐεγβ α--ι, αεγλίᾷῥ. “ Ὀεδυτα] ( κε ἐν.α) νναΐευβ ἴον {Π6 Πἰν!ηρ  φφδείνγχιι. 

18, Τα5 15 Τοιιπά (οι ἡ ΞΕΕΓΩ ΡΥ σοττιρὶ ἔοσ “το Ππη1Ὸ 1ἰ᾿. 
[δὲ Ξαπᾶ. (ΟἹ. 71ετον- 22; 100 Χχνὶ!. 10; 5: οἷν: ὁ. 

19. ἀδρίῃβ πιαᾶς ἔαβί. (ἴ. Ρστον. ν]!!. 28. 
20. ἴο οἴδθσγηϊΐυ φ,β. Ὁ α-φ. 
21. 08115 ἴπεπὶ Ὀν ὑπεὶγ πα πιθ5. (τ. Χ Π]. 1 (Ποί6). 
22-24. ΑἩἢ ᾿πιουρο δίοῃ. 
22. αυατγίεσγβ. 801 στεπάθυ ψ ἢ ΕἸδ πϊηρ, οἴ ασνν]βα ἡ θαηά5᾽. 
23. ἴπ6 νοΐοε5 οὗ {πε ἐπυπᾶθσ α. β ργεῆχεϑβ " σα Υ5 οἵ᾽. ; ; ; , 

ΟΠΘΡοτβ οἵ {πε παῖ]. ΟἿ. ΙΧ. 11,19-21. ΤΠΪΒ νΈῦβ6 566 Πὴ5 ἴο θ6 δῇ ἱπίεγροϊδίίοη τ ΐη δη ἰηςεσροϊατίοη. 
24: ἘΣ τ )ε ᾿ 
25 Βαβϑαμπηθ5 ἴΠπῈ “ οαῖῃ ᾿ οὗ νεῖϑε5 14-21. 
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ΒΟΘΚ. ΘΕ ἘΝΟΈΓΗ͂ 95 ,26:  Δἔ[ 

Εἰοϑ οἢ ἐμο Τ]μγαὰ Ῥαγαῤίο. 
26 Απα {Ποῖα 85 ργοαΐ ΟΥ̓ διποηρϑί {Π6Π|, 

Ὁ 
] 

Απάᾶ {ποὺ Ὀ]ε5θβα δηα ρ]ογιπεα δηα ἜἽχίο!]οα 
Βεοδιιθα {Π6 παπηα οἱ {παΐ ϑοη οἱ Μβδῃ πα θδϑϑθῃ τγενθαϊθα πηΐο {Πρπι. 

2. ΑΔπάᾶ Πε β88ῖ οη {Πε6 [ἤγοπε οἱ ἢΙ5 ϑίογυ, 
Απηά {πε βὺπ| οἱ ᾿υἀρεπηοηῦ νὰ5 σίνϑη πηΐο {π6 ϑοη οἵ Μδηῃ, 
Απά ἢε οδιιδβοά {ΠῸ 51:ΠΠ6Γ5 ἴο Ρ8585 ἀνναὰν δηα Ὀδ ἀδϑίγογβϑα ἔγοπι οἱ {πε ἕδος οἵ {π6 βαγίῃ, 
Απά ἴποβε πὸ Πᾶνα 164 {Π6 ννοσῦ!  αβίγαγυ. 

| 23 ΔΓ οἤ δ! Π5 5Π4}} {παν 6 Ὀομπηά, 
Απά [:1ἢ Π6ῚΓ 8556 ]αρ6- οΪδοα οἱ ἀδβίγαοίοη 5141} ἔπεν Ὀς ἱπιρτγίβοπεα, 
Απηάα 8}} {πεὶγ οσκ5 νϑη!5ῃ ἔγοπὶ {Π6 ἕδος οἱ {πες βαγίῃ. 

292 Απα ἴίτοπι πεηοοίοσγίῃ {πθγα 5141} θ6 ποΐμιηρ σογγαρΈ 6 ; 

Εὸτ {παῖ 5οη. οἱ Μϑδῃ Π85 ἀρρεδζεα, 
Απα Π85 βϑαϊβα ΠιπΊβαὶῇ οα ἴΠ6 [ἤγοπα οἱ ΠΙ5 βίογυ, 
Απα 84}1] Ἔν] 51.411 ρᾷ85 αυναὺ Ὀείογε ἢ15 ἴβος, 
Απά {πὲ ψογά οἱ παΐ ὅοη οἵ Μϑῃ 5}8}] ροὸ ἑογί ἢ 
Απα Ὀε6 5ίγοηρ Ὀείογε {πὸ Τογὰ οἱ ϑριτγιῖ8. 

ΤΠ15 15 {π6 {πιγὰ Ῥάγαῦὶε οἵ Εἰποςῆ. 

Ι,ΧΧ. Τῆλὸ μηπαὶ Τγαρμοίαίτοη, οἤ Εποοῆι. 

Ι Απά [ οδπΠ16 ἴο ρΡ655 αἰζεγ {Π|5 ὑπαΐ 15 παπηα ἀυγιηρ ΠΙ5 ΠῚ ΘΌΙΠπη6 νγα5 Γαβαα αἱοξέ ἴο {παΐ ὅϑοη οἵ 
2 Μδη δηά ἴο {πε 1,᾿σγά οἱ ϑριγιΐβ ἔγοπη διποηρβί {πΠο56 ὙΠῸ ανν6}} οη {Ππ6 βαγίῃ. Απά ἢε νν8 γαϊϑϑά αἱοξι 
40Π ἴΠ6 σμαγιοῖβ οἱ {Π6 5ρισιῖ δη4 Π15 ἢβπὶῈ νϑῃιβῃθα δπλοηρ ἴπθπ|. Απα ίγοπι ὑπαὶ ἀδὺ 1 νγὰβ5 πὸ 
Ἰοηροῦ πυπηθεγαα διηοηρϑβί ἴπετη : δηα Πα βεῖ πὲ θεΐνψεθῃ {Π6 ὕνχο νη65, θῦνε π6 Νοτγίῃ δηά ἐπα 

4 ΝΥ εβῦ, ῇεγε [πε δῆρεὶβ ἴοοῖκ {πε οογάβ ἴο τπηδαβαγε ἴοσ π16 ἴπ6 ρΙδοθ ἴοσ {πὸ εἰθοῖ δηα τἱρῃίθοιιβ. Απα 
{ποτὰ 1 ϑανν {πὸ ἢτϑὶ [ίπογβ δη4 {Π6 στὶρπίθουβ ΠΟ ἴτοπὶ {πὸ ὈΘρΊπηϊηρ ἄν 6}} ἴῃ {παΐ ρῥΐδςο. 

ΧΧῚ. Τῶο φαγίϊογ Κγιδιοη 5 οΓ Εποοΐι. 

1 Ι Απα! οδπ16 ἴο ρΡ86855 αἰζεγ {Π|5 {πα τὴν βριγιῦ ννὰβ ὑγαηβϑίαϊθά 
Απά 1 δϑοθηαδβά :πἴο {πὸ ἤδανεηϑ: 
Απάᾶ 1 588ὺν πε Ποῖν βοῃβ οἵ αοά. 

26-29. ΤΠε56 νϑῦϑ65 ἔοστη {πε σοπο]ιβίοῃ οὗ {Π6 Γπἰγά Ῥάγαῦ]α ἢ να πᾶνε ταϊυσγηθα ἴο 115 πηδίη {Π6Π16. 
,26. ἴπε παῖηα οὗ {παὶ ὅοῃ οὗ Νίαδῃ πα Ῥεεὴ γενεαϊθᾶ. (. αν, 11. 17, 11]. 12. 566 ]50.1 Εη. χὶν!. 7, [Χιϊ. 7. - 
27. Οἡ πε ἴπγοπα οὗ πὶβ βΊοσυ. ὅ6εε χὶν. 3 (μοί). Ν 
16 5Ξι1π|, 1. 6. 81} Ἰυάρειηθηῖ. (Οἱ. ]ομη ν. 22, 27. Εοι “ϑιπη᾽ οἵ. ϑὲΣ Ἴ ἴῃ Ρ5. σχχχίχ. 17. 
[με Ξίπῃθσβ, 650. {Π6 τηϊσ ΠΥ ΟπαῈ5 ἴῃ ἴπΠῸ Ῥαγϑῦ]65, που Ρἢ ἴῃ ῬΈΠΘΤΑΙ 4150, οἵ. ΧΧΧΝ]. 1, 2, 3, ΧΙΙ. 2, χὶν. 2, 5, 6, 

[ΠΠ2}Π1π||:.2;.7,. 1χι}- 2, 13. 
δαῃᾶ Ῥε ἀεβίγουβ " φ. 
ἔγομπι ΟΥ̓ {πε ἴαςε οἵ {πε εαγίῃ. (. χχχνηῖ. 1 (ποί6). 

28. ((. 1111-ν]. 
29. ΘυΓΩΠΊΔΓΙΙΖΕΒ, 6. Ρ. ΧΙΙΧ. 

[μ6 νοτά οἱ 2, δεολίδγιχ : “1πᾶν 51.4}} βὰν το α- εὐ, ἄς. 

1ΧΧ. Ὑπε νυεν αν κιναγα!ν τηᾶῖκεβ Ἑποοῖ ἀθβοῦῖθα Πἷσ οὐνπ ἱγαηβϑίδίίοη. ΟἸΠεσινΊβε {Π15 σμαρίεσ ἰ5. ἴῃ Κεεριηρ 

νἱ} [Π6 ῬάΑτΆΌ1]65. ἔχ : 
1. ὅοῃ οὗ δηῃ. Νοίε [πὲ δοίιδὶ] ργε-εχἰϑίεηςε οὗ {πε ὅοη οἵ Μδη πεγε. (τ, χιν!. 2 (ποίε), ἀπά χὶνὶ. 2 (ποί6) 
δᾶ ἴο {πΠ6 Τοτγᾶ σέ, “ἴο 1Π6 1 ογα 2,124, β. 
{Πο56 νγῇο ἄννϑβι)), ἄς. (ἵ. χχχνϊ. 5 (ποίε). 

2. μα νν85 ταϊβεᾶ, “ἢ15 παᾶτὴς ννὰ5 ταϊβεά᾽ Δ ᾿ ΜΗ 
οδμεαγίοῖβ. (Οἱ, 2 Κίῃρβ ᾿ϊ. 11. Ἐὸγ Εποοὶν᾽β ἰγδηϑίδιοη οἵ. ΙΧχχν]. 3, 4, ΙΧΧΧΙΧ, 52. 
Πὶβ πασὴθ »ῖφύ. “{π6 πᾶπηε᾽ σἕγ,β. ἢιῖβ πᾶπι6, 1.6. 15 ρείβοῃ. 

3. ΠῚ ΟΓοά ογΖ,ζ. “ ἀταρσρεά᾽ γι,β--1, ᾿ Ἂ 
Ρεΐννεεη {π6 Νογίῃ απᾶ ἐπε νγεϑί. ὅεε χνὶ!]. 6 (ποίε), χχῖν. 1--3 (ποΐ65), ἰχ. ὃ (ποί6) δῃὰ ᾿ἰχνυ!ὶ. 4. 

1μ6 οογᾶάβ. (ἱ Ιχ]. 1 5εαᾳ. Γ 
4. Ῥαγδάϊβα δἰγεδάγν σοηϊαϊῃβ μἷβ τἱρῃΐθοιιβ ἐογείδί πεσβ. (. Ἰχὶ. 15. 

[.ΧΧ1. ϑ8εθη}5 ἴο Βεϊοπρ ἴο {πε Ραγδῦ]θεβ. ὙΠΕΓῈ ἃγΘ ἴννο νἰβίοηβ ἴῃ [Π15 σπαρίθι : (1) νε 565 1--4. ΕπΟΩΗ ἰ5 ἱγαηβαϊθα 
ἴῃ βρίτἰϊ ἴο 1π6 πεανεηβ, μα5 ἃ νἱβϑίοη οἵ (οά, ἀπά ἰβ 5ῃονῃ ὈγῪ Μίςβδεὶ {πε βεογεῖβ οὔ {π6 βρί γἰτιδ] ἀῃα ΡΠγϑίςα] ψΟΥ]ά5. 

(2) νεῖϑεβ 5-17. Αραΐῃ Ἐποςῇ ἰ5 {γαπϑαϊθα ἴῃ βρί γι ἴο ἴπῈ πεάνθῃ οἵ πβάνεηβ δηα Πᾶ5 8 νἸβίοῃ, οἵ σοά᾽5 Πουδε, Μποαὺϊΐ 
ΜΙΊςΒ86]᾽5 βυϊάδηςε. Βοῖῃ νἱϑίοῃβ 5ῃοι!α οοπιε Ὀείοτε ἰχχ, ψνΒΊ ἢ ἀθβογῖε5 Π 6 ἰγαηϑ]ἰοη οὗ “Π15 ΔᾶΠῚΕ΄, 1.6. ἢ15 ἤπαὶ 

τγδηϑ] δῖοι. 
1-4. Τῆε ἢγϑὶ νιϑίοῃ. 
1. ἰγβῃβιδίβᾶ : " μά ἤδη 1}, 45 δἰναυβ. 966 χἱϊ. 1 (ηοί6). - ὃ Ε Ν᾿ Φηὰ ἔ 

ΠΟΙ͂Υ Ξοηβ οἵ αοά. Τεχί Πᾶ5 “5οῃβ οὗ πε ᾿οἱν δηρεὶβ᾽. 866 ἰχίχ. 4 (ποίο), 5, ἐνὶ. 5. Τῆς Ἐχργέϑϑβιοῃ “5085. 0 

ΕἸΟΒ τα ̓ ἴῃ ΟΘη. νἱ. 15 [ῆς βϑουγος οἵ {Π|5 ρῇγαϑβε. 
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7) 1ὸ 

11 

ΒΟΟΙξζ ΘΟΕ ἜΝΘΕΗ Ὑ1. ἘΠῚ 

ΤΕΥ ετα βίθρριηρ οἡ ἢδπιαβ οἱ ἤτγε: 
Το σατγηηθηΐβ αγα να [πη {πΕ1Γ σαὶ πηθηι], 
Αηὰ {πε ῖΓ ἔαοεαβ 5Π0Π6 {πΚ6 5Π0γ. 

Ἀπᾶ 1 538 νο βίγεαπῃβ οἱ ἢτγε, 
ἈΑπά 1τΠ6 ᾿ιρῃΐ οἵ {παι ἤγε 5ποηθ {π|κὸ ῃγδοιπίῃ, 
Απά 1 [6]] οῃ πῆν δος Ὀεΐογε {πὸ [ογὰά οἱ ϑριγιῖ8. 

Απά {δ δῆρεὶ ΜΙομδΕαὶ [οπ6 οἵ {Ππ6 ἀύομδηρα 5] 561Ζεα πη Ὁ. ΠΥ τῖρῃΐ ἤδηα, 
Απά [π|ε4 τηθ ὑΡ δηα δα πιὸ [οσίῃ πο 41} {Π6 βθογείϑ, 
Απά Πα 5ῃπονεά πηδ 811} {Π6 βεογεῖβ οἵ τρῃίθουβηεββ. 

Απηά πε 5ῃονϑά της 41} {π6 ββϑογείβ οἱ {π6 επαάβ οἵ {Π6 ἤβάνεη, 
Απά 84]1 {ῃ6 σμδιηθεῖβ οἵ 411 {ΠῸ βίαγβ, δηα 41} [Π6 ᾿ΠΔΙ ΠΑ ΓΙ65, 
ΛΝΏεποα {Ποὺ ρτοςεαβά Ρεΐογε {πΠ6 ἴδοθ οἵ {πΠ6 ΠΟΙν οπα5. 

Απά Πα ἰγδηβίαϊβα τὴν βρίγι ἱηπῖο {πΠ6 πθάνθη οὗ πθᾶνεῃβ, 
ΑΠα 1 58 ἴπογα δ5 1 ψ σα ἃ βίγαοζασγα Ὀυ11 οἱ ογγϑίαϊβ, 
Απα Ῥεύνεεη ἴποβα ογγϑίβὶβ τοηρια5 οὗ Πνὶηρ τα. 

Απά τὴν βριγιῦ βὰν {πε ρσιγάϊα ΠΟ ἢ σιγί {Ππαΐ Πουβε οἱ ἤγοε, 
Απά οη 115 ἔουγ 51465 χεγα βίγεαπῃβ [}} οὗ ᾿ντηρ ἢτα, 
Αηά {πον σιγί {παῖ Ποιιδ6. 

Απά τουηά δρουΐ ψεα ϑεγαρῃίη, ΟΠεγαθιη, δηα Ορμαπηῖη: 
Απά τ{Π656 ἀγα πον ἯὮἼΏΟ 5]6Ὲρ ποῖ 
Απά συδτγά [Π6 [ἤτοπα οἱ ΗΙ5 ρίογν. 

Απα 1 88 δῆρβὶβ ῆηο οουὐ]ά ποῖ 6 οουηίεα, 
Α τπουβαηα ἐπουδβαηάδβ, δηα ἴεη ὑπουβαηα {1π|65 ἴεπ ὑπουβδπηά, 
ἘΠοΙγο ηρ [Πδὲ Ποιδβ6. 

Απάᾶ ΜιοΠδεὶ, δηα αρῆβεὶ, δαηα (αρσγιεὶ, απ ῬΠδπαεὶ, 
Απά {Π6 ΠοΟΙν δῆρεὶβ ΠΟ ἀθ ἀθονα {πΠῸ πβανβῃβ, 
6ο 1η δηά ουΐ οἵ {πα΄ Πουβε. 

Απά {πον οαπια [οσίῃ ἴσο {παῖ Βουβο, 
Απᾶ ΜιςοπδΕὶ δπα σδθσιοὶ, αρῆ86ὶ δηὰ ῬΠδπαεί, 
Απά τῆϑην ΠοΟΙν δηροὶβ ψιΠπουὺ ΠῸΠΊΡΘΓ. 

Απά ψιἢ {πεπὶ {πὸ Ηεδά οἱ 1)8γ5, 
ΗΙ5 πεδα ψῃ16 δηα ρυγα 85 ψοΟὶ, 
Απά Ηἰ5 γαϊπηθηΐ 1Π 6 65ογ 80 16. 

ΑΠπά 1 [6]] οῃ τὴν ἴδςα, 
Απά τὴν ΨΠΟΪ]6 θοαν Ὀεοδπηα τγαϊαχεά, 
Αηά τὴν 5ριτιῖ νγ)ὰ5 ἰγαηβπραγεα ; 

[4η {πεὶγ γαϊπηθηΐ] ἃ ἀπρ]]ςαία γα μά θσιηρ. 
2. βίγεβδπιη οἵ ἢγε. Ο(ἵἱ. χῖν. 1τ9.; Πδῃ. νὶ]. 10, α]5ο ψύ. 1, 5, 6 ἢεσε. 
3. δῃᾶ πε βῃοννεᾶ. ΑἹ] Μ9595. Ρυΐϊ κ“' ργεῆχ “δῃὰ ἢε βῃονεά τη 4]}] (;»β) τς ββογείβ οἵ πϊθσογ". Α'5 " πγεύογ 15. Δῃ 

δἰτεπηαῖϊνε τα Πἀθσῖηρ (ΟΥ̓ ὑ τσ εουβη655᾽, [Π15 15 ἃ ἀϊτοστάρῆγ. 
4. ῬΏγϑιςδὶ βεογεῖβ Πεσξ 85 ἴῃ χ]ὶ. 3-ὃ, ΧΙ], χ]ῖν σου ἴῃ σοηίοχίβ οὗ Δῃ δ γεὶν εἰ ἢ ]σ 4] σΠαγδοίογ. 
5-17. Τῇε βεοοῃά ν]ϑίοη. ἱ 
5, 6. (Οἱ. χῖν. 9-17. 
5. με ἰγϑαηῃβὶαἰβα τὴν βρίγὶΐ α. ἍὍἃ ϑρι γιῖ ἰγαηβὶαῖθα Πϊηλ᾽ β. 

1πεγθ. Μ9595. δἀὰ ἃ ρῖοβϑ "ἴῃ 16 τηϊάϑβὶ οἵ τπδῖ Πρῆτ᾽., 
6. ἴμε βισαϊε α-φ. “ἃ σίγάϊε᾽ φ,β. 
η. ΘΕ ΊΣΙ: τὸ, 12; Δ΄ ΞΟ ΧΧΧΙΣ. 13. Σ]: 2: 
δῃᾶ 85..α, »ΔΆ. 

ἕν ἃ Τποιξξεαηᾶ, ἄς. (. χὶν. 22, Χ]. 1. 
ΝίοΠμδ 6], ἄο. 866 χὶ. 4-7. 
80 ἴπ δπᾶ οι, ηοΐ 80 ἴῃ χῖὶν. 23. 

9. αμά 2. .-α » 2, β. 
“1ο. Ηξδᾶ οὗ θανβ. 8ε6 χὶνὶ. 1 (μοί) ; θη. ν]]. 9. 

11. 8241 [6]]... τεϊαχεοᾶ. (ὰ Ιχ. 3. 
ΒΡΙσγι νγα5 ἰγαηβῆριγεάᾶ. (οηίγαβί χχχῖχ. 14; δῃά οἴ. Αϑβς. [58. νὶϊ]. 25. 
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Β5ΟΘΘῈ. ΘῈ ἘΝΟΌΘΗ 71: {1 78 

Απά 1 οτιθα ψ ἢ 4 ἰουα νοΐοο, 
νον ΜΙ [Πδ 5ριγι οἱ ρονοζ, 
Απα Ὀ]εββαά δηά ρ]ογιπβα δπά εχίοϊ!οά. 

12 Απά {8686 ὈΙ]εββϑίηρθ ΨΠΙΟΠ πψεπΐῦ ἔογίῃ ουξ οἵ ΠῚῪ πιο ἢ ἡψαγα τγο]] ΡΙβαβίηρ θεΐογα ἐμαὶ ΗἩδαδά οἵ 
13 0ᾶγ85. Απά {παῖ Ηδδά οὗἉ 1)αγ8 οδπβ στ ΜΊΟΒΔ6Ι δηα (δρτίεὶ, ΚΑΡΠ ΔΕ] δἀπα ῬΠδπιιαῖ, ἐπουβαπάϑβ 
| 8Δη4 ἴδῃ {πουβαηςᾷ5 οἱ δῆρεὶβ τ οσε πατηθογ. ᾿ 

[Πωοϑὲ ραββϑαρα ψΠῃογείη {π6 ὅοη οἱ Μϑη νγα5 ἀββϑογι θεά δ9 ΘΟΟΟΙΠΡΘην Ωρ {ΠῸ ΗΘδα οἵ Παν5, απ Εποςῆ 
᾿ς Δ5[κ66 ὁΠ68 οὗ [Π6 Δηρεῖ5 (845 ἴῃ Χ͵ν 1. 3) οοποαγηΐηρ {Π6 ϑοη οὗ Μβϑῃ δ5 ἴο ψΠῸ ἢδ ψγ45.] ; 
14 Απάπα(..6. [πε δηρε}) οαπιθ ἴο π16 δηά ρτεεϊβά πιὸ ψ ἢ Ηἰ5 νοῖςα, Δη4 5αϊά ππηΐο πιὸ: 
β “ΤῊΙ5 15 [Π6 θη οἱ Μδη ΨΠο ἰ5 θογη ὑπίο τὶρῃβοιιβηεϑ5, 
᾿ Απά τιρῃζθουβηθββ δ01465 ονεσ Πίπῃ, 

Απά {Π6 τὶρῃξθουβη 655 οἱ {πὸ Ηδδά οἵ [)αγ5 ἔογβϑαϊκεβ Ηἰπὶ ποῖ. 
Ις «Δηά 6 5616 υηΐο πη6: 

“Ἦδ ρτοοΐδιπὴ8 απο {Π66 ρ6βο8 [πη {Π6 πϑπηα οἱ [πε ψψου] ἴο οοῖηε ; 
ΕῸΓ ἔγοπι ἤδῆοα Π45 ργοςθθάβα ρβδοθ βίποθ {πε ογθδίίοη οὗ ἔπε ψου]ά, 
Απά 80 5Π4]] 10 θ6 υπΐο {Πεε ἴογ δνϑὺ δηά [οσ ὄἐσνεῦ δη4 δὄνεγ. 

Ι6 ΑΠπά Δ4]] 5}41] νγαὶκ ἴῃ Πὶβ ὑσαὺϑ 51π06 γτὶρῃςβοιιβη 6855 ΠΕνο [ουβακείῃ Πίπι: 
ΤᾺ Ηΐπὶ Ψ}1}} Ὀ6 {Πεῖγ ἀνθ]! πρ- ΡΙαοα5, δη 1 Ηΐπαὰ ἘΠεῖγ Πογίίαρο, 
Απα {ΠεΥ 5141} ποΐ θῈ βεραγαϊεά ἔγοπι Πίΐπι ἴοσγ Ἔενεὲὺ δπα Ἔνεσ δηά βὄνεοζ. 

17 Αῃά 50 ἴΠ6Γ6 5}4]} θ6 ἰθηρίῃ οἵ ἄδυϑβ ψ ἢ {παΐ ὅοη οἱ Μβη, 
Αηά [Π6 τὶρῃίθοιιβ 5411 πᾶνε ρβᾶςοθ δῃηά δὴ Ὀρτγρῃΐ γὰν 
Ιῃ {πὸ παπια οἱ {πε 1 οτγά οἱ ϑριγιῖ5 ἴοσ ὄνεῦ δηᾷ Ἵὀνεγ.Ὄ 

Θεστιον [1]. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ [ΧΧΊΙΠ ΙΧ ΧΧΙΤ, ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ἨΕΑΝΕΝΙΥ ΤΜΙΝΑΒΙΕΘ. 

1,ΧΧ1Ὶ. 7ῆλ6 ϑιη. 

2:1 Τῇο Ροοκ οὗ {πε οουζδαβ οἵ {πὸ Ἰυτηϊπατγίθϑ οὗ ἘΠ 6 ἤθανθη, {πε τϑἰδί!οηβ οἵ βοῇ, δοοογαϊηρ ἴο ἘΠΕΙΓ 
οἴαβ565, ἘΠ61Γ ἀογη!ηϊοη 8η4 {ΠΕῚΓ ββαβοηβ5, δοοογαϊηρ ἴο {ΠΕ ῚΓ ΠαΠΊ65 δη4 Ρ]δο65 οὗ οτίρίη, βῃη4 δοοογάϊηρ 

τς [0 {ΠΕ ῚΓ τηοπίῃθ, ΒΟ ὕτι6], {Π6 ΠΟΙ Δηρεὶ, ΠῸ γγὰ5 ἢ πιο, ΠΟ 15 {Πεὶγ σις, 5ΒΠονγοά πιὸ; ἀπα ἢ 
τς 5ΒοψΕ( τη6 81] {πεὶγ [αν ΘΧΘΟΙΙΝ ἃ5 ἘΠΕν ἴα, δπα ΠΟῪ ἴξ 15 ΜΙΝ τεραγαά ἴοὸ 4} {πε γϑαῖϑ οἱ ἐπε ψ τ] 

γ,Ἔτπὶ ἀπτο ἘΤΕΤΠΤΕΥ, τῇ Ἐπ πετ ὈΤΕ ΤΙΣ 18 Ἐτοοταρ ΠΣ κτα ΦΠΙΕΗ ἀαΣ ΥΠ ΤΗ͂Ι Ἐξοτατεν. Ἀπα ἐπῆν εις 
τοί [Δ Οἱ ἐπα ΤΠ ΠΑΓΙ65 : [δε ΤΠ ΑΓ ἔπε ΘΠ ΠᾺ5 [15 Τιδὶπρ ἴῃ ἔπε δαβίεσπ ροτίδὶβ οἵ {πε πεᾶανξῃ, 

᾿ 3 8η6 [5 βεί{ηρ πη {Πε νγεβίεγη ρογία]β οἵ 1π6 πβαᾶνεῆ. Απα 1 58νν 51Χ ρογίδ[β 'π νυ ΠΊ ἢ {ΠῈ πη τίβοβ, ἀπά 

5ΡΙγιξ οὗ ροννθγ. (Ἕ. Ἱχὶ. 11. ϑοπηθ νγογάβ βεθῖη ἰοϑὲ θείοτε [ῃ15 ρῆγαβε. ὲ ᾿ 
14-1ι6. ΟνηΡ ἴο ἴπΠ6 1055 οἴ τεΐεσεηςε ἴο {πῸ6 ϑοη οὗ Μδῃ, 50π16 βούῖθε 85 αἰϊεσγεά {π|γὰ ἴο βεοοηα ρευβοῃβ ἴῃ 14. 16, 

Ὀυΐ ποῖ ἸΏ 17, ΟΥ 15. 
14. (ἢ, χὶνὶ. 3. 
Πα σηιΐί,. τώ. “ἴῃς δηρεὶ᾽ φβ. 
ΤΠῚΞ ἰβ..... ἰ5 τεϑίογεα ἰοσ ἰεχί “Του ατί..... ατί᾽. 
τπηΐο οζι, αὖςῦ, ὅζαε. “ἴπ᾿ τηφ, ἐλ, ὅτε. 
τ] ζθοιιβηεββ. 8566 χὶνὶ. 3 (ποίθ) ἔογ {Ππ|5 διἰγὶ αῖς οὗ {πε 50η οἵ Μδῃ. 
Ηΐπη ταϑίοσεα ἕο “1πεε᾿. 80 1ἢ Ψ. 16 2α5527:. ΝᾺ 

15. ῬΓΟΟΙΔΙπι5 τηΐο ἴΠ66 ρεαςοα. (. Μι|ς. 11]. 5 ; Ζεςῇ. 1χ. 10; 158. ἵν]. 7. 
[μβ νοτγ]ά ἴο σοπιε-- πῃ Μεββίδηϊς Κίησάοπι. Εδι!αβὶ υ5ε οὗ {πε ρῆγαβθ. 566 1)αϊιηδῃ, "7}0γέε 76δῖέ, 120 5864. 

16. 411 -Ὁ “58.411 θῈ δῃᾶ᾿ β- αὐ ,ὁ. 
ἄννε! πη ρ-ΡΙαςεβ. Οἱ. χχχίχ. 4, 7. 

17. Ἰεηρ ΠΝ οἵ ἄδυϑβ : 1.6. δῃ εἰδεσηϊί ; σοηίγαβί ν. 9, Χχ. 17, Χχν. 6. Ὶ ΤᾺ 
δἢ ἀρτὶρ ἢ να ΥῪ 7). “ Π5 Ἰρτρῃΐϊ νὰν β. σίε βιῃρροτί 722. - “ἴο {Π6 τἱρῃίθοιβ᾽ 411 Μ55. 
Νοίε οἡ 14-17. 1 ἀὁ ποῖ Πο]ά, 45 Βοιιδβεῖ, 7. δ γαῖ. 348, Τλαϊπιαη, ἤγογέο 765: 20ο, ἰῃδὲ ουγ ἰεχί εἰεναῖεβ 

ΕΠΟςἢ ἴο ἴΠ6 ἀϊρτϊν οἵ [πε Μεβϑίδῃ. Βοιιββεὶ ψυοίεβ 2 Εη. χχῖϊ. 6, ἰχν]]. 2; Ταγρ. [οη. οα θη. ν. 24; Ρ5. (Ἰβθηι. “οι, 
ΧΥΠ]. 13; Δδοοσς. 1ϊ. 47. 

ΙΧ ΧΊΤ]. τ. ἀοπιϊηΐοη. (Οἱ. ἰχχν. 3, Ιχχχὶϊ!. 8-20. 
ΠΑΠΊ65. (. ΙΧχν]]]. 1, 2. 
οσὶ βίῃ 1. 6. τὶβϑίηρ. : τὸ 
ἴμ6 πενν ογεαϊίοη. (τ χὶν. 4, χοΐ. 15, 16; 158. ἰχν. 17, ἰχν]. 22; 2 Ρεΐ. 111. 3,13; ξεν. χχ!, α ; αἶβὸ ἴῃς Ὑαϑβίβ χῇ]. 

5η-τὃ (.5..8... χχὶ. 194). ἴ ἔ Ν 
| 2. Ηετε θερίῃηβ δῃ δοσουηΐ οὗ {Π6 βιιῃ ἴῃ ἰἴ5 ρσορτεβϑϑ [ῃΓΟΙΡῊ {ΠΕ 555 οἵ {Π6 ζοάϊΐϊδο, απὰ 1Π6 τεϑυϊδηΐ ἱπούθαβα δηά 
τς 4ξοζδδβε οὔ [πε ἄδγϑβ δπά πίρῃϊβ. ἣν ᾿ ; 
| Ροσγίβιβ. ὅεε Βαδδγυ)]οηΐδῃ Ὁ γεαΐίον ρος ν. 9; 1.4.1. ὅτο, 63.ο. Οἱ, χχχῆ!-χχχνὶ ἴοΥ Ροτίδ]β5 οἵ ν]η45 δηὰ 5ἴαγϑβ. 
| ἴῃ ᾿χχὶ!- ἰχχχὶϊ, βιῃ, τηοοτ,, ἃ βἴδιβ Ρᾶ55 [ΠΟ ΡἪ [Π6 βᾶπια ροτγία]β, δὶ ἴῃ χχχῖ!]--χχχνὶ {Π6 βἴαγϑ᾽ ρουΐα !β ἃ ΓΘ 5Π14}}, νν Ἐ1]6 

1ῇ Ιχχῖ]. 6 οπε οὗ {Π6Ὲ βιιπ᾽5 ροτί8]5 15 φδα]εδά “ρτυεαδῖ᾽᾿. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚ(ΓῊ 72. 3-22 

ΙΧ ρογίαὶβ ἴῃ ΒΊΟΝ {πὸ ϑὰη 56ῖ85: δη4 [Π6 τῆοοη ΓΙ565 Δη4 565 ἴῃ ἴῃ6868 ρογίαϊβ, δηά {Π6 ἰθβάβγβ οἵ 
16 βἴαγβ δηα {πο58 ΠΟΠῚ {ΠΥ 1684 : 51Χ ἴῃ {Π6 βαϑί δηὰ 5ὶχ ἴῃ {Π6 νναϑϑί, δηἀ 8] ἔο!]ονγησ θοῇ Οὐ ΠΕΓ 

4 ἴῃ δοουγαίε!ν σογγαϑροηἸηρ᾽ ΟΥΘΓ: 4150 πΠΔ ΠΥ ΜΠ άον5 ἴο {Π6 τρῃΐ δηά ἰο οἵ {πΠ656 ρογίαϊβ. Απά ᾿ 
Πτϑῦ {Πογα σοθβ [οσίῃ {Π6 στοαῦ [τη παγυ, παπιθα {Π6 ὅπη, δη ἃ ἢΙ5 οἸΓουτηξθγθης6 15 {πΚ6 {Π6 οἰγοιπηξογ- 

ς 6πο8 οὗ {π6 πδαάνβῃ, δἀπά ᾿ξ ἰ5 φυϊζε ἢ]16ἀ ΜΠ 1] πγϊπαζίηρ ἀπά μϑαΐηρ ἤγθ. Πα ομαγίοῦ οη ΜΏΙΟΠ ὦ 
6 ἀβοθηάϑ, πὸ νυὶπα ἀτγίνεβ, ἀπά {ΠῸ 5ιπ ροεθ5 ἄοψνηῃ ἔγοπι ἴΠπ6 πβανϑη δηά γϑίζιγηβ Πγουρῃ {Π6 ποσί 
ἴπ ογάεγ ἴο γθᾶοῇ {ΠῸ βαβί, δπά 15 580 συ ἀθα [Πδὲ Πα σοπηθ5 ἴο {Π6 δρργοργίαζα (110. "πῇ ᾽) ρογίδὶ δπὰ 

6 5ῃ1η65 ἴῃ ἴπο ἔαςς οἱ {πῈὸ πβανεῆ. ἴηπ {Π15 αὺ δα ΓΙ565 ἴῃ {Π6 ἢτγϑβί τποηῖτῇ ἴῃ [Π6 στοαῦ ρογίαϊ, ΠΟ 
7 15 ἴΠ6 Τουσγίῃ [{Πῦ58 51Χ ρογίβὶβ ἴῃ {πΠ6 βαϑί]. Απά [1η παῖ ἑουγίῃ ρογίδὶ ἔγομπι νῃ]Οἢ [Π6 δα Γί565 ἴῃ 
τῆς ἢτβϑα τποηῖῃ ἀγα ἔννεῖνε πον -ορεηϊηρϑ, ἔγοπὶ ΏΙΟΠ Ρτγοσθαα ἃ ἤδπηθ Π θη ἘΠΕΥῪ ἃΓ6 ορεπϑά [Ίῃ 

8 {ΠΕῚΓ ββάαβϑοη. ΝΉθη {ΠῸ βη γίβ65 ἴῃ ἴΠ6 πβᾶάνθῃ, ἢθ ΘοπΊθβ ἔογίῃ τῃγουρη {παῖ ἔουγίῃ ροτγίαὶ {πὶ γῖν 
9 Τποσγηΐηρϑ ἴπ βιοθββίοι, δηα βοῖβ δοσυγαΐοιν ἴῃ [ἢ [ουγίῃ Ροτγίβὶ ἴῃ ἴῃς νγεϑῦ οἵ ἴῃ6 πθβανεῆ. Απά 
ἀαγίηρ ἘΠ]5 ρΡογοά τῃ6 ἀν Ὀδοοπηθβ ἀδιν Ιοπροῦ δηα [Π6 πἰρῃϊ πΙρμΕΥ ϑπογίογ ἴο {Π6 {πιγιθίῃ 

ν΄ ἴο πιογπίησ. Οἡ {παῖ ἀδγν {πε ἀδΥ 15 ἰἸοῆσογ ἔπη {Π6 πίρῃΐ ὈῪ ἃ πἰηίῃ ραγῖ, δηα {Π8 αν δπηοιπηΐβ Ἔχϑοίϊν 
ἀι ἴο ἴδῃ ραγίβ δῃὰ {Π6 πίρῃϊ ἴο εἰρῃί ραγίβ. Απά [Π6 βη γίβεβ ἔγοτῃ παῖ Γουγίῃ ροτγῖαὶ, αηα βεῦβ 'π ἔπ8 

ἐουγίῃ ἀπ γεΐυγηβ ἴο {Π6 ΒΕΓ ροτίαδὶ οὗ {πε βαϑ ἘΠιγν τπουπίηρ5, 8Π6 τίβ65 ἔγοπῃ 1 Δη 4 56ῖ5 ἴῃ {Π6 ΠΙΓῃ 
12 Ροτῖα!. Απά {πεη {πὸ αν Ὀδοοτη65 ἰοηρογῦ Ὀγ νοῦ ρᾶγίβ δη4 δηηοπηΐβ ἴο εἰθνεθη ρᾶγίβ, δηα {ΠῸ ηἰρῃς 
13 ὈδοΟΠΊ65 5Πουοσ ἀπά διηοιηΐϑ ἴο βενθη ραγίβ. Απά [ἴ γεζυγηβ ἴο {Π6 βαϑῇ δηα βηζΐθγϑβ ᾿πίο {Π6 βιχίῃ 
14 Ροτίδὶ, δῃὰ γίβεβ δηά βεῖβ ἴῃ {ῃ6 ϑἰχίῃ ρογίαὶ οπϑ-δη- Πἰγίγ ππογηϊηρθ οη δοοοὰηΐ οὗ 1[[5 5ϑ'ρῃ. Οη {παῖ 

ἄαγ {πὸ ἄδὺ Ὀεοοτηθ5 ἰοηρογ ἴμδη ἴδ πἰρῃΐ, δα [Π6 ἀδὺ Ὀβοοπηθθ ἀουθ]6 {Π6 πρῃΐ, δηὰ {ῃ6 ἀδῪ 
1: θεοοπηεβ ἔνγεῖνα ραγίβ, δηά {ΠῸ πὶρῃϊ 15 5Βῃογίθηβα δηα ὈθοοπΊ65 51Χ ραγίβ. Απά [Π6 βυη τηουηῦβ ὕΡ 

ἴο παῖε πε ἄδύ 5πογΐεγ δηά {πὸ πὶρῃΐ Ἰοηρεσ, δηά {Π6 ϑιη γοζυγηβ ἴο {ΠῸ6 βαβῦ δη4 βδηΐθῦβ ἰηΐο {Π6 
τό βἰχίῃ ρογίδὶ, δῃὰ γίϑεβ ἔγοπι 10 δη ἃ βεῖβ {Πιγίγ τποσπίηρβ. Απά ΜΉθη [ΠΙΓΕΥ ΠΠΟΓΠΙΠΡ5 ΔΓ ΘΟΟΟΙΏΡ Ι5Π66, 
17 ἴπε ἀδΥ ἄξδογβαβεβ ὈΥ Ἔχϑοῖῦὶν οπς ραγί, δῃα Ὀβοογη65 εἰθνεη ραγίβ. δηἀ [Π6 πρῃξΐ βενβῆ. Απά [Π6 βυη 

5065 οτίῃ ἔγοπι ὑΠαΐ βιχίῃ ροτγίδὶ ἴῃ 1Πε ᾿ψεβί, δη ἃ ρο65 ἴο {Π6 βαϑῦ δη4 γίβ65 ἴῃ [Π6 Β{ἢ ρογίδὶ ἔογ {πιγίν 
18 Πιογπίηρβ, δπα βεῖβ ἴπ {Π8 νγεϑῦ ἀραίη ἴῃ {π6 ΒΕΓ ψεβίογη ρογίαὶ. Οη {παΐ ἀδὺ {πε ἀδὺ ἀθογθαβεβ 
τ ΌΥ Τύνού ραγίβ, ἀπά δπηοιηΐβ ἴο ἴδῃ ραγίβ ἀπά {Π6 ηἱρῃξϊ ἴο εἰρῃξ ραγίβ. Απά πΠθ βυπ βοαβ ἴοσίῃ 

ἔἴτομῃ {παῖ ΒΓ ροτγίαὶ δηά βεῖβ ἰπ {πε ΗΠ ροτγίαὶ οὗ {πὸ ννεϑῦ, δῃ ἃ σίβθβ ἴῃ {Π6 ἔουγίῃ Ρογίβὶ ἴοσγ οῃθ- 
20 Δη6-τΠϊγν ππογπίηρϑ οα δοοουπηΐ οὗ 115 5ίρῃ, δηά βεΐβ ἴῃ {Π6 ψεϑδῖ. Οἡ {πὲ ἀδὺ {πε ἀδΥ 15 βαυ4}1Ζοά 
ὙΠ {πε πίρῃΐ, [ἀπ4 Ὀδοοπιθβ οὗ δααδὶ ἰδηΡΈΠ], δηα {Ππ6 πιρῃΐ ἀπηουπίβ ἴο πη6 ραγίβ δηά {πῸ6 ἀδγὺ ἴο 

21 Πἰπε ραγίβ. Απα {Π6 51 σίβεβ ἔγοπι ὑπϑΐ ρογίδὶ δῃα βεῖβ 'π {Π8 νγεβί, δηα γϑῦαγηβ ἴο ἴῃς θαϑί δη4 γί565 
22 ΤΠΙΓΓΥ πιογηίηρβ ἴῃ {Π6 {Π|Γά ροτγίδὶ δῃα βεῖβ 'π {Π6 ψγεϑῦ ἰὴ {Π6 {πΠ|γά ρογίαὶ. ᾿Απά οη {παῖ ἀδὺ {πε 

πἰρῃς Ῥεοοπηθ5 Ιοησογ {πη {πε ἄδΥ, δηὰ πῖρῃῦ ὈΘΟΟΠΊΕ5 ἰοηροΓ [ἢδη πΙρῃῦ, απ ἀδὺ β5ῃογίεγ ἴπδη 

Ἰεϑδάεογβ οἵ {πε βίαγσβ. ὅ:ε ᾿ἰχχν. 1 (ποί6). 
νυϊπᾶονβ. (Οἵ Ὁ. 7, ἰχχν. 7. 
τὶ ῃΐ δπᾶ 16 --- δου δηα πουίῃ. 

4. ἘΞ ΧΙΪ. τ": 
οἰγουμηΐεγεηοα, ἃ ἀἰβκ οΓ ἃ 5ϑρῇεσε. (ἢ, ἸΙχχ!ῇ]. 2, Ιχχν}]. 3, 4150 χν!]. 4, ΙΧΧΠΪ. 4. 

ς. Πα οπαγίοί. (, ἰχχ!]. 2. Ιχχν. 3, 8; ἀτίνεῃ ὈῪ 1π6 Ψψ]ηα χν]]]. 4, Ιχχν]. 2. 
τείαγηβ [Πγοιρ {Π6 πογίῃ. (τ . Χ]]. 5. 
15 50 συϊάεά, ροββϑιθ]ν Ὀγ 8ῃ δῆρεὶ. Ὑῃδ βιιη 15 ῃοΐ, 85 ἴῃ6 Πεάνεηὶν ὈΟΑ 165 ἀγα ἴῃ ἰ-χχχνῖ, θη] -σοη βου 8. 

6. ἴῃς ἢγβε πιοπίῃ, οὗ ἰῆεὲ Ηδεῦτγενβ, ἷ. 6. ΑΌΙΡ (Εχοά. χἱδ. 4), τῆς τἰπηε οὗ ἴΠεῈ βρτίηρ δεαπίηοχ. [{ Ῥερδη {ΠῈ 
ἘςοΙβϑιδϑίϊοαὶ γεὰσ δηα σοΙγαϑροη 5 ἴο Οἵ ΑΡΠῚ]. 

6, 7. με ασγεαΐ ροσγίβὶ, 50 ἀἸβει ρ 5864 ἔτοπη {Ππ6 ἔννεῖνε νηάονν-ορεπίηρϑ οἵ βδο ἢ ροτίδ] (Ἰχχιϊ. 3, Ιχχν. 7), ΙΓ ἘΠΕῚΓ 
Πεδαῖ- σινην ἤδιηα5. 

8. ὙΠε δυΐμου τθρίαςεβ ἴῃς Πεαίμεη βἰρῃβ οὗ ἴπ6 ζοάϊας Ὀγ ροτίδ]β, οἵ. {πε "σμαπιθεσ᾽ οὗ 5. χίχ. 5. ὙΒουΡῈ ΜΕ} 

ΔΜΑΤΕ οὗ ἃ 5017 γϑᾶῦ οἵ 365} ἄδυϑβ, μῈ γσεοκοῃβ ἴΐ ἃ5 σοῃϑβίβιϊηρ οὗ 364 ἀδγ8, ΟΥ 52 58 ὈΡδ΄ἢ5 οἵ ἄαυβ. ὙΠὰ5 ΠΕ Πδ5 εἰβῇϊ 
τποητἢ5 οὗ 30 ἄαγϑβ, ἀπά ἔουγ οἵ 31 ἄδγϑβ εδςῇ, {Π6 εχίγα ἄδν ἴῃ 1Πε Ἰαϊζεσ θεϊηρ "οπ δοσοιηΐ οὗ {Π6 5'βι᾽, 1. 6. [ῃδϊ οἵ 1πῈ 
βαυΐποχοβ οὐ βοϊδιϊσεβ. (Οἵ ᾿χχὶϊ!. 13, 19. ΤῊΣ ἀἰϊνδίοη ἰηΐο εἰβ μίθεη ρᾶγίβ οἵ ἴπ6 ἄδὺ 5.115 πουίμεσηῃ Αβϑίδ δἵ ἃ ἰδίας 

οἵ 49“. 
1ο. οὔ α-ὦ, “ Δηὰᾶ οπ᾽ 2, β. 

αὶ πἰπίῃ ρασί, 1. 6. οὐ τπε ῃο]Ὲ ἄδγ, σφι. »ηιΐ, β.ι ΑἹ] Μ55. τον ᾿πϑετί “ Ὀνῖσε 45 πη ἢ ̓ δεν “Ἰοηρετ᾽. 

Ἔχϑοῖϊν α. ΔΆ. 
11. πῃ {πΠ6 ἔουγίῃ -Ἐ΄ ροτία!  φ,β-ὀοάχχα. 
12. αῃᾶ 1, »»ὀεαδοῤκχγχακχό. 

Τννοτ. ἘΚεδά “οηῃβθ᾽. 
13. 1 τείϊυσγῃβ α. ὑ1Π6 50 σχείυσηϑ᾽ β. 

Ρογίβι 19. »α-τ-ὰ 
115 βίρῃ, ἱ. 6. [ἴῃς βυτη πο  βοϊϑιϊςε Ποσα, οἵ. τ. 10, ἰΙχχν. 3, Ἰχχν}], 7. 

14. Οἢ α-φ. ᾿ δῃηὰ οῃ᾿ φῇ β. 
15. τιουηΐβ ἀρ, ἴο βἴασί οἡ 5 γείυση ἸουσηαΥ ἴο 1Π6 ἢτϑί ροτίδὶ. 
18. Τννο᾽. Καεδά " οπμϑθ᾽. 
19. 15 βίρῃ - “ἰὴ τΠ6 ἐουτίῃ Ροτίδὶ (Ὁ 2) ἴῃ [Π6 βαϑὶ α 
2ο. [αἀπᾶ... ἸδηΡΊΠ]|, ἃ ἀπρ!σαῖε γεηάδτίηρ. 
22. ἀπᾶ πἰρμξ Ῥθοοπλαεβ ἸΙοηροσγ ἔπδη πὶρῃΐξ, α-λε. “11 τῆς τὨϊ στ θῖἢ πιοσπίπρ᾿ β. 
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ΒΟΘΚ ΘΕ ΕΝΘΟΗ. 72. 22---78. ς 

ἀδΥ 11} {πὸ {π|γΕ! ΘΠ πιογηίηθ, δηα [Π6 πιρῃΐξ ἀπιουηίβ ΘΧΔΟΙΥ ἴο ἔθη ραγίβ ἀπά {πὸ ἀδΥ ἴο εἰρμέ 
23 Ραγίβ. Απά [Π8 δ0η τβ65 ἔγοστη {πα {Π|γὰ ρογίβὶ δηά 5εῖβ ἴῃ {π86 {πἰγὰ ρογίαὶ 'ἴπ {πε ννεϑὲ δα γτϑξυγηϑ 

ἴο [πε εαϑί, δηά ἴοὺ ΤΠΙΓΌΥ πο ηρ5 ΓΙ565 1η [Π6 ββεοοπά ρογίδὶ] ἰῃ {πε βαβί, ἀπά ἴῃ {{κὸ τηδηποῦ δϑίβ 
24 ἴῃ. {Π6 β5βεοοηπά Ρογίδὶ ἴῃ ἴπ6 ψεϑί οἵ ἴπ6 ἤβανθβῆ. Απά οἡ παῖ ἀδὺ [ῃς ΠΙΡΗΐ ἀπηοιπίβ ἴο εἴθνεη 
2ς Ραγίβ δηα [Π6 δύ ἴο βϑενεη ραγίβ. Αηά [Π6 βπ γίβε5 οἡ παῖ ἄδὺ ἴγοπι {πὶ βεοοπά Ρογίδὶ δηά βεῖβ 

ἴπ ἘΠπ6 νγεϑδί ἴῃ [ῃς6 βϑεοοηά ροζγίαϊ, δηά γϑίιγηβ ἴο [Π6 βαϑὲ ἰηΐο {πῸὸ ἢγϑῃ ρογία! ἴου ΟΠΘ-4Δη 4-ΓΠιτν 
26 τηοσηίηρϑ, Δη4 565 ἴῃ ἴΠ6 ἢγβί ρογίδὶ ἴῃ ἴΠ6 νψεβί οἵ [πΠ8 πβανβεῆ. Απά οη {παΐ ἄδύ {πε ηἰρῃς θβοοτηεβ 

ἸοηροΓ δηα δπιουηΐβ ἴο {πῸ ἀουθ]6 οἵ [Π6 ἄδν : δηά [Π6 πίρῃξ ἀπηοιηΐβ ἜΧΟΥ ἴο ἔνεῖνα ραγίβ ἂπά 
27 ἴπε ἄν ἴο 51χ. Απά {Π6 δύῃ Π85 ([πϑγανΠ) ὑγανγβθα {πῸ ἀϊνιβϑίοπβ οὐ ἢ15 οὐγδὶς πα ἔὰγη8 ἀϑαΐῃ 
ΟΠ ἴποβα αν: ϑίοηθ οἵ 15 οὐὔνίῖ, δηα βηΐογβ πδΐ ρογίβὶ ἘΠΙΓΌΥ τπογηϊηρβ δηα βεῖβ αἷβο ἴῃ ἘΠ6 νγαβί 

28 Ορροϑβίίε ἴο 1. Απά οἡ {Παῦ πίρῃΐϊ Πᾶ5 [Π6 πίρῃξϊ ἀβθογθαβϑά ἴῃ ἰδηρίῃ ὈΥ ἃ {π|πιη7 ρατγί, δηά {πΠῸ πίρῃς 
20 ἢ85 ὈθοοπΊα δἰθνθη ραγίβ δηα [Π6 ἄδὺ βθνεῆ ραγίβ. Απά {πε βιῃ Πδ5 γεϊυγηβα δης δπηΐογοά ἱηΐο {π6 

ΘΘΟΟΠ4 ροΟΓΙδ] 1η {πΠῸ Θαϑβῖ, 8η64 γϑῦυγηῃβ οἡ ἴποβα ἢ15 ἀϊν!βίοηβ οἱ 15 οὐδ ἔογ ΠΙγν τπουπίηρϑ, γιϑίηρ 
30 8η6 5οϑι{ρ. Απά οη παῖ ἀδὺ [πε ηὶρῃς ἀἄθογθαβαβ ἴῃ ἰθδηρίῃ, δηα {πε πὶρῃξ ἀπηοιπηΐβ ἴο ἴδῃ ραγίβ 
31 ΔηἋ [Π6 ἀδΥ ἴο εἰρῃξ. Απά οἡ [Πδΐ ἀδν {Π8 50 ΓΙ565 ἔγοπῇ ἐπα ροτγίδὶ, δηα βεῖβ ἴῃ ἔπ ᾿νεϑί, απ γεξαγηβ 

ἴο {πε δαϑβί, δῃ ἃ ΓΙ565 1η {Π6 {Π|Γὰ ροτίδ] [οσγ Ὁπ6-δη-Πιγῦν πιογηϊηρϑ, δπά βεΐβ ἰη {ΠῸ νγαβί οὗ ἐπε πθανεη. 
32 Οη {παΐ ἄδν {Π6 πΙρῃΐ ἀδθογθαβοβ δηα δηηουηΐβ ἴο ὨΪη6 ραγίβ, δηα ἴΠπῸ ἄδν ἰο πἰπε ραγίβ, δηα {Ππ6 πῖρῃί 
33 15 18] ἴο {π6 ἀΔΥ Δη4 [πε γϑδγ 15 ἘΧϑΟΙΪΥ 88 ἴο 115 ἀδν5 ἔχθεα πυπαγαα δηἋ βιχίγ-ἴουγ. Απα {πε Ιεπρίῃ 

οὗ {Π6 ἀδΥ δηά οἵ {Π6 ηϊρῃϊ, δη4 τῃς βῃογίηεββϑϑβ οἵ [Π6 δύ δηᾷ οἵ {πε πίρῃϊ δγίβθ-- -[Ὠγουρη {Ππ6 σουγβα 
34 οἱ [{Π6 σὰ {Π658 ἀΙΒΕΙΠΟΌ ΟΠ 5 ἀγα πηϑ66 (10. “ ΠῸ ν᾽ ἀγα βεραγαίεά ᾽). 0 10 σοπγε5 {Πα 1[[5 σουγϑα θΘΟΟΠΊ65 

᾿ ἧς ἀΑἸν Ιοηρογ, ἀηὰ 115 σουγβα ὨΙΡΠΕν ϑῃογίοσ. Απά {Π|5 15 [Π6 ἰανν δηὰ ἘΠε οουγβα οὗ {πε βυπ, δηά ἢΪ5 

3 

τεϊΓη 85 οἰΐθηῃ 85 Π6 γϑίι γηβ ΒΙΧΌΥ ἘΠΠ165 ΔΠη4 ΓΙ565, 1.6. {Π6 σγϑαΐ πη] γν ΜΜΏΙΟΝ 15 παπηθα {Π6 5ὰη, 
26 ἴοΥ ἐν εσ δηα ενεῦ. Απά {παῖ ΒΟ ἢ ([Π15) ΓΙ565 15 {ΠῸ στγθαΐ [πη] ΠΑΓΥ͂, απ 15 50 ΠαπΊθα δοοογάϊηρ ἴο 
27 115 ΔρΡρβάγζδαῃςθ, ϑοοογαϊηρ 85 {πΠ6 1 ογά οοτηπηδηαθα. Α5 Πα γίβε8, 580 ἢ βείβ ἀπά ἄδβογθαβθβ ποῖ, δηά 

τεβίβ πόΐ, θυΐ τπη5 δύ δηα πιρῃΐ, δηα ἢΙ15 ΠΡ 15 βδαενεηίοϊα Ὀσιρῃΐογ ἔπδη ἐπαὲ οἱ {πε πιοοη ; Ὀυΐ 
85 Γεραγαβ 51ΖῈ {πεν αῦε Ὀοΐῃ βαμδὶ. 

Ι,ΧΧΙἠΠῚ.- 71λὲ Μόοοη αμὰ 1ἰς ῥα. 

Ι Απά αδἔζεγ {Π15 ἰανν 1 5ανν ἀποίπογ ἰαὰνν ἀδα!ηρ ἢ {ΠῸ 5Ππ|14116Γ τ Πα γν, νΏΙΟΠ 15 πΠαιηβα [6 Μοοη. 
2 Απά πεῖ οἰγουτηίογεποα 15 πκὰ {πὸ οἰγουτηΐογεηςα οἱ {π6 ἤδανϑῃ, δηα Πεσ ομαγιοῦ η ΜΠΙΟἢ 586 τι 65 
415 ἀτίνεη Ὁ. ἴΠ6 ψΙηα, δηα ΠΙΡΗ 15 ρίνεη ἴο Πα ἴῃ (ἀεἤη!6) τπηθαβαγα. Απα ΠΕ τγιϑίηρ δηα βείηρ 
σἤδηρσα ἜΝΈΥΥ τη : δηα ΠΕΙΓ ἄδΥ5 αὔο Κα {πὸ ἀδγβ οἱ {πΠ6 5υπ, δηα θη ΠΕΓ Πρ 15 ὉΠΙΓΟΓΠῚ 

4(1.6. {11} 1ὲ ἀιπουηΐβ ἴο {πΠ6 βενθηίῃ ραγί οὗ {πὸ Πιρῃΐ οἵ {πε ϑσᾷη. Απα {πὰ 5Π6 τίβεβ. Απά Πεγ ἢγϑβί 
ΡῬἢδ856 ἴῃ {πὸ βαϑβί σοπΊαβ [οσί οἡ {πε {πιγυ θῇ τηογηϊηρ : δηα οἡ {παΐ ἄδνὺ 516 ὈβοοπΊ65 ν]51016, δῃά 
σοηδύιςαϊεβ ἴογ γοὺ ἴπ6 ἢἤτδὺ ρῆαβε οἵ ἴΠ6 πηοοῇ οὐ {Π6 {π:τθῖῃ ἀν τοροίμου ἢ [Π6 ϑυη 1 {πὸ 

5 Ῥογίαὶ ΨΠεγα ἴΠ6 ϑσὰη σΤθε5. Απα {πε οπδ ἢ] οἱ μεῖ βοϑβ [οσί ἢ Ὁ. ἃ βενεπίῃ ραγί, ἀπ ΠῸΥ ΨΏΟ]8 

ΤΊΟΓΏΪΠΡ, α-φ, ἐ7 221. ῬὍφ. ᾿ἀαγ᾽ αδοά, ὅτε. 
25. ἰπῖο {πε ἢγβί ρογίαδὶ β-αὶ " ἴῃ ἴἴ οῃ 1Π6 ἢσγϑί ἄδγ (2) σῳ, “ἴῃ τῃ6 βιχίῃ ροσγία]᾽ μὲ, "οὴ ἴῃδί ἄδγ᾿ Ζμ. 
27. 1μαΐ Ροτγίβὶ "“1,, “ 41} [πε ροτίβ]β᾽ α--72ῖ. 
2δὃ. ου {μεΐ ηἰρῃΐ, σφ, Δ “οἡ {παῖ ἀν᾽ 751, β- 

αι Τπἰπ Β7 ρατγί σγι. »)ι. “οηε ρατῖ᾽ 2, β-α. “πηι μ᾽ 5ῃου]α θὲ “εἰσβίεεπιῃ᾽, 5 1η 16. Οὐ ἔοσ “ἀβογεαβεὰ ἴῃ Ἰεηριμ᾽ 
ΜΘ Π]ΡῊϊ Θπ]θη ἃ ἴο “ γονῇ 5ῃοσΐεσγ [πδὴ ἴῃς ἀδγ᾽. 

31. παῖ ρογίαὶ α- -Δἃ “δὶ βεοοπὰ ροτγία]᾽ 2 β. 
35. ἢ6 γϑίυγῃβ α--)7. “δ τείυγηϑβ, μῈ τεΐυγῃϑ᾽ 22, β. ἱ 

ϑἰχέν {ἰπ|65, ἰ. 6. ἵννο πιοητῃβ ἴῃ Ἔθο ἢ ροτία!, οπε πιοηΐῃ οὔ Πὶβ ποτ νναγά ἀπ οηθ Ποητἢ οἡ ἢΪ5 βουτηννατὰ 
Ἰουγηθυ. ὍὙπε δυῖμου ἀϊβγεραγαβ ἴοσ {π6 τἰπλὲ Βεΐηρ {πε εχίγα ἀδὺ ἴῃ {πε ἢγϑί, {Π|Γὰ, ἔουσί, ἀπά βἰχίῃ ρογίδ!β. 

Ἰυπλί ΕΓ α. “ΕἰΕΓΠΔ] ᾿πΠΙ Πα τγ ̓ β. : 
37. 85 Πα γίβεβ, 50 με βξεῖβ σ,, “50 6 τἶβεβ δηὰ (- “8ο᾽ φέ) με βείβ᾽᾽ ψιφέ, "ἃ πα 830 116 βεῖβ᾽ 24, ᾿Δηά 50 Π6 τὶϑεϑ δηά 

5εῖβ᾽ β-αιχ. 
ἄδν δπᾶ πίρῃξς Ὁ “ἴῃ ἢἰβ σμαγιοί 22, β. 
βενβϑηζοϊα Ὀγίρῃμίθγ. Οἵ. ᾿ἰχχὶ!]. 2, Ιχχν]]. 4. ΑἾ5ο οἴ. 158. χχχ. 26. 
85 τερεαγάβ 5ἰΖζβε..... β4ι184]1. 80 1μπογϑίϊας Ρε]ανεά, 726 Α᾽6γ. ΜΜαΐ. ν. 564-01. 

ΠΧΧΠῚ. ΤΠΪβ σπαρίεγ δηὰ ΓΧΧῚΝ ἱτεαῖ οὗ {Π6 πηοοη᾽ 5 σου 56. 
2. ἴπε πεανβϑη α-ἡ72, ὀεαζίο, “τῆ6 σα’ γε, αογζηγευ. 
3. ΒεῚσ σβίηρ δπᾶ βϑεξηρ, ἱ. 6. {πῈ ρίαςε οἵ Πεὺ τὶβϑίηρ δῃὰ βϑί(ηρ. δ 
4. ἢδΓ ἢγϑξ ρῥῆμαβε [Πἰ. “μευ Ῥερίπηϊηρ᾽, ἴ. 6. {πῈ πεν τηοοῃ ἴῃ [ῃ6 ΡΟρυΪαΓ 5θη586, οἢ ἴπ ἢγβὶ ἄδὺ οἵ Πεσ ν 5101 

τεδρρεδζδῃςα. 
Ἐπὶγ εἴ ἢ πιογηΐηρ,, οἵ ἴῃς 5ο]δσ τηοηῖῃ. 

5-8. ΤΠπα δυϊμοιβ βομεπηα ἰ5 μβαγὰ ἴο ἔοϊίονν. ΑΡρρδίξηιν ἴπ6 Ἰπηδὺ πλοητῃ ἀπιουηῖβ ἴο 30 ἀἄδγβ δῃηᾶ 29 ἀδγ5 

ἈΙΓΕσηδ εν, απα 5 αἰνίαεα ἰηΐο ἵννο ρατί58. Πυτχίπρ ἴπ6 ἢγϑι ρατγὶ [ῃ6 τποοῃ ΨΑΧΘΒ5 ἴτῸ ΠῚ ΘΝ ΠΊΟΟΠ ἴο {1} τηοοη 1 14 

ἀἂγ5 ψῃδη {Π6 τη ητἢ 5 29 ἄδγϑβ, δῃα ἴῃ 15 θη {ΠῈ6 τποητῇ 15 30 ἄδγϑ5. Τυτίηρ ἴῃς βεςοῃά ρατζί ἴἴ ΑἸννᾶγ5. Δ} 65 1Π 

15 ἄαγβ. Ασαΐῃ [ῃ6 τποοη 5 ἀϊνϊ θα ἰηΐο ἰουτίεεη ρατίϑ5; ἰ. 6. θᾶ 6ἢ ΠΑ] βαγίαςβ Ἰηῖο βενθῃ Ρδτι5, ἃη4 1Π6 ψΑΧΙΏΡ: οὗ τ1ῃ6 
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ΒΟΟΙΚ ΘΕ ἙἘΝΟΚ(Η 78. ς--4. 12 

οἰγουπηΐογοηοο 15 απιρίν, πους ΠρΗ, ἢ {Π6 οχοθρίίοη οἵ οπο-ϑονοηΐῃ ρατζί οἵ 10, (αΠ4) “Πα ἔουτ- 
6 τεβητῃ ρατζί οἱ Ποὺ ᾿᾿ρῃῖ. Απα ἤθη 5Π6 γθοθῖν 5 Ομ θ-ϑθνθηΐῃ ραγί οἱ {πε Πδ]ῇ οἵ Ποῖ ᾿ἰρῃς, Ποὺ Πρμς 
7 ἀποιυηΐβ ἴο Ομ θ-ϑανθηΐῃ ραγί δηα τῆς Πα] {πογοοῖ. Απαά 5Π6 βεῖβ ψ ἢ {Π6 ση, απ εη {ΠῸ ϑὰῃ 

ΓΙ565 {Π6 πηΟΟῃ ΓΙ865 ΜΙ ΠΙΠῚ ἀπ γθοοῖνοβ {Π6 Παϊῇ οἵ οπϑ ραζγί οἵ Πιρῃΐ, δηά ἴῃ ἐμαὶ ηἰρῃε ἴπ {Πα 
Ῥεριηπίηρ οὗ μοῦ ππογηϊηρ [ἴπ {ΠῸ σοπιηπηθποαπιοηΐ οἵ {Π6 ᾿πᾶγ ἄν] [Π6 τηοοη βοῖβ ΜΙ {ΠῸ6 πη, ἀπά 

8 15 ᾿ῃν]51016 {παῖ πἰρῃμῦ νι {Πς Γουγίθοη ραγίβ δηα {Π6 Πα] οἵ οἣβ οἵ ἔπεπη. Απά 5}6 τίϑεβ οῇἡ παῖ 
ἄδν νι Ἔχϑοῦν ἃ βανθηῖῃ ραγί, ἀπα ΘΟΠΊ65 ἔοτίῃ δπα γθοθάββ5 ἔγοπη {Πα γίϑίηρ οἱ [Π6 βίη, δηά ἴῃ Παγ 
τοπηαϊ ηἷηρ ἄανϑ 516 θθοοπΊ65 Ὀτιρῃῦ ἴῃ {πε (Γα πηι ΠΙΠΡῚὴ {Πιγίθοη ραγίβ. 

ΙΧΧΙΝ. Τῆὸ Ταγ Υϑαγ. 

74 1 Απα 1 8κνν ἀποίπογ οοιΓ56, ἃ ἰανν ἴοσ Πογ, (απ 4) Πονν δοοογάϊηρ ἴο {παῖ [ανν 516 ρεγίογπιβ Ποὺ τποπ ιν 
2 Τονοϊαοη. Απά 8}} {Ππ656 {116], [ῃ6 ΠΟΙΥ δῆρϑὶ ΠΟ 15 [Π6 ἰδδάογ οἵ {Π6πὶ 41], 5Βῃονγεα ἴο τηξβ, αἀπα {πΠοὶγ 
Ροϑβιίοηβ, δηα 1 νγοΐα ἄόνγη {Π6ῚΓ ροβιτοΠ5 ἃ5 ἢ 6 5Βῃοννβα {Π6πΠ| ἴο ΠΊ6, δηά 1 ψτγοΐα ἄονη {ΠΕῚΓ το 5 

3. 85 ποὺ ψεγε, δῃηα {ΠῸ ἀρρϑάαγαηοδ οἵ {ΠεῚγ ΠρΉ 5 {1 Βέξθθη ἄανβ 66 Δοσοτηρ 15Πη64. [Ιπ 5ηρ]ε βανοητῃ 
Ρατγίβ 516 δοσοπῆρ 5165 411 Ποὺ ΠΗ 1ἴπ {Π6 βαβί, δηά ἴῃ ϑηρὶ8 βθνθπίῃ ραγίβ Θοσογηρ 5165 411} ΠΕΥ 

4 ἀδύκηεβ5 ἴῃ {πε ψψεϑί. Απά ἴῃ σογίϑίῃ ΠΟ ΠΙἢ5 5Π6 δἰ τθβ Π6ὺΓ βϑίςηρβ, δηά 1 σεγίϑίη τποπίῃ5 516 ΡΌΓΒΙΙ65 
ς Π6Γ οὐγῇ Ρεου αγ σοιγβο. ἴῃ ὕχο πιοηΐῃβ {Π6 πηοοη 565 ψ ἢ [Π6 5ὰπ : ἰπ ἴΠπο568 ἔψνο τη 4416 ρογίβ!β τΠ6 
6 ἰπιτὰ δηὰ {πε [ουσίῃ. 9516 ροαβ [οσίῃ ἔοσ βενεη ἄδύϑ, δηα ἴὰγηβ ἀρουΐ δηά γϑζαγηβ ἀραΐη [Πγουρῇ {Π6 

Ροτγίδὶ ψΠογα {Ππ6 ϑιιη σΊβ685, ΔΠ 4 ΔΟΟΟΓΊΡ Ι5Π65 811 ΠΟΥ ΠΡ : δηἃ 516 τβοβά6β5 ἔγοπῃ [Π6 βαη, δηα 1η εἱρῃξ 
ἡ ἄδγϑβ δπίεγϑ {Π6 βιχίῃ ρογῖίαδὶ ἔγοπι γῃΊοἢ [Π6 σὰΠ σο65 [οσῃ. Απά ψΠθη ἴΠ6 βυη ρσο685 [οτίῃ ἔγοπὶ {Π6 
ἐουτίῃ ροτγίδὶ 5Π6 βοεββ ἰοσίῃ βενϑῆ ἄδυϑ, {π|1] 516 σο65 [οσίῃ ἴγοπι {Π6 ΒΕΓ ἀπά ἴὰγη5 Ὀδοῖς ἀραίῃ ἴῃ 
βενβῃ ἄδυϑ ἰπΐο {πε Γουγίῃ ρογίβὶ πα ΔΟσΟΠΊΡ 15}. 85 411 ΠῈΥ Πρ : δηά 5Π6 γθοβάββ δη4 βηΐεῦβ ἱπΐο {π6 

8 ἢτϑί ροτίδὶ ἴῃ εἰρῃΐ ἄδυβ. Απα 516 γϑίυγηβ ἀρϑίῃ ἴῃ βανθη ἀδΥύ5 ᾿πΐο {Π6 [ουτγίῃ ρογίβδὶ ἔγοτη ΠΙΟΠ ἘΠ6 
9, 1οὸ 5Β08η φ065 ἰοτίῃ. ὙΤΠὰ5 1 58 {ΠΕ6ῚΓ ροβιτοη---ον {Π6 ΠΊΟΟΠΒ τΟ86 δηά [Π6 58η 56 ἴῃ ἔποβα ἄανβ. ἀπά 

1 ἔνε γεαῦβ τε δα ἀβδα τορεΐῃεγ {πε ϑιη ἢ85 δὴ ὀνεύρ αβ οἱ {πιγίν ἄδυϑ, δῃα 411 {πΠῈ ἀδὺϑ νΠΊ ἢ Δοοτα6 
11 ἴο 1ἴ ἴοΓ οπε οὗ ἴποβε ἥνϑ γβαῦβ, θη ΠΕῸῪ ἅγθ {]], ἀπηοιηΐ ἴο 364 ἄαγβ. Απα [ΠῸ6 ὀνεγρί 5 οὗ {Π6 

ΒῈΠ δηά οἱ {Π6 5ἴδβ δπηουηΐβ ἴο 51Χ ἀδΥϑ8.: 1 5 γὙ8 815 6 ἀδύὺϑ δβνεῦυ γϑαῦ οοπΊΒ ἴο 30 ἄδΥ8: δῃά {Π6 
12 ΤΊΟΟΠ [4115 ΘΕ μΙπα {Ππ6 5ὰπ δηά βἕαγϑ ἴο {πΠ6 Πα πΊΡεΓ οἵ 30 ἄαγβ. Απα {Π6 βιπ δηά {πε βίαγβ Ὀτγίηρ ἴῃ 81] 

Ὰ 
τηοοη ἴ5 ἅτε ἴο {Π6 βιισοεβϑῖνα Πρ μησὶ αρ οὗ βαςῇῃ ἐουτίθθηίῃ Ῥᾶτί. Ψψεῦϑαϑ 5, 6 ΒΈΡΡοβε {π6 ρετὶοα ἔγοπι πϑὺν ἴο {1} 
Τῇοοη ἴο Ὀ6 14 ἄδαγϑβ, νεῖβε 7 ΞΌΡΡΟβεϑ ἴἴ ἴο θῈ 15 ἀδγ3. ν 

5. 5065 ἔογίῃ, Μ55. τεδὰ τεῃῇῦᾳ --- ἐξέχων, νν 1 ἢ 15 υ564 οὗἉ [Π6 5.1η᾿5 τὶϑίῃρ Οὐ Ἀρρβδῦϊηρ. [{ ἴῃ ἴυγηῃ πΊᾶΥ τ ΘΓ 
ΝΙΝ, νΠΊΘἢ 15 564 οὗ [Π6 τἱϑίηρ οὗ [Π6 βιῃ δηά βἴασϑ. ἘΠῸι ΠΑΡ ΡΓΌΡΟΒ685 ἴο επιθηά {Π6 ἴεχί ἴο τ᾽ Ὦ] -ξ " ν]β: 16. 
ΟὨΘ- αν πῖἢ ρατί ρφίτ, αὖς, ες. ΟἾμοσ Μ595. σογταρί. 
(απ) {πε Γουγέεαηΐῃ ρατί σα. “οὔΠε ἐουσίθθηῖῃ ρασγί᾽ ιΖ, β. -Ἐ“ οὗ ΒΑ] ᾽σ, πεβ 6 5ϑ]γν, ἃ5 {Π6 ἔγδοί!οηβ τῈ ἔγαοί!οη5 

οὗ Πα] ἴῃ [Π15 νεῦβε δηά [Π6 πεχί. 
6. οπα- Ξενεηίῃ ρατγί 2 σηῖφιε, α. “της τ σίεαπίῃ ρατί᾽ 2. 2. “1Π6 ουτίθεπιῃ ματι β ἰξίο. ΑΡΡρδγεμαὶν 1 Ὁ τὶ οἱ ἔ τε οἷς 

οἵ τμῈ Ψῇο]ε πιοοη ἃτδ ᾿ἰρῃϊεα τς ἢτϑι ἄν νη ἴθοσε ἀγα ΟἿΪῪ 14 ἀδΥ5 ἴο {Π6 1}} τηοοη. 
γ. ΒΑ41 οὗ οπβ ραζί οὗ 116 }ϊ, 1. ε. ομβ ὑννεηῖγτ-εῖρῃῖῃ. ΝΠεη {πεῸ ναχίηρ [Δ Κ65 15 ἄδγϑ, ἴπΠ6 τηοοῃ ΟΠΙΥ͂ Γεσεῖνεβ 

916 ἱννθηῖγ- οἰ σῃ τ ρατί, ἃΠα 50 15 ργδοιῖοδ!!ν ᾿ην]5 1016, [η6 ἢγϑι πιουηΐηρ : οἡ {πε βεσοηὰ ἀδΥ 5}6 αἰίαϊηβ ἴο οημθ-ουσίθεηίῃ, 
Δα ὈΕςΟΠΊ65 ν]510]6. 

Τουτγτίεθῃ οι, αὐς, ἄς. “τὨιγίθαη᾽ γέ, ,ό. 
8. τηϊτίββῃ α, 2. “[ουτίεαη᾽ β-7. 

1 ΧΧΙΝ. ὙΤΠὶβ Ἐπαρίου ἀ6815 ἢ [Ππ τηοοπ᾽ 5 νναχίηρ δηα ννδηϊηρ, ΠΕΥ τη ΠΊΠΪΥ σπδηρα οὗ ροϑβιτοη 1 ταραγὰ ἴὸ ἴῃ 6 
5Ισὴ5 δηά {ΠεῸ 5ιη, δπὰ {πε ἀἰβεσαποα Ὀθίννεε ᾿υμδΓ Δη ἃ 5018 7 γε 875. 

2. οὗ {πεπὶ 811], 1. 6. [6 πηοοπ᾽ 5 Ρἢ8565. 
Βέζεεη ἄδνυϑβ, 1. 6. θείννεθη σοη)]αποίίοῃ ἀπά 8]] πηοοη. 

3. (ΓΕ, Ιχχὶ! δηὰ ᾿χχνη]. 
δηᾶ πὶ βίηρία βενεηίῃ ..... ἄδγκυ 655 ; α,α7ϊ. 

4. Ῥθου]αγ οουγβεα, ἱπάερεηάεηΐϊ οὗ {ΠπῸ ϑυῃ. 
ς, 6. Τυυχίηρ᾽ ἴννο τποητη5 πε πηοοη 5εῖβ Ψ ΙΓ [Π6 ϑὰπ 85 ΠΕΡ τηοοη ΔΠ4 85 {1} τηοοῦ. ὙΠεπ {Π6 βὰῃ ἰβ ἰη Ατὶοβ δηά 

Τἰῦτα τΠ6 πεν τποοη ἀπά τΠ6 []] τθοοη ατὰ ἴῃ {πε {Ππἰγτὰ ἀπα ἐουσίῃ ροτία]β. [ἢ νεῦβε 6 {Π8Ὸ ποοη ΡΌΘ5 ἔοστῃ 85 ἴξ νναχεβ 

ἔτοπι {πὸ τηϊγά ρογίδ! ἴο 16 ἢγϑί ἴῃ 7 ἄδγϑ, ἴυτη5 ἀθουΐ ἀπά τεΐασηβ ἴο {πε ροτίδ! ὑγνἤεγα {ΠῈ ϑιη σίβεβ, ἴ. 6. [ῃ 6 τηϊτά, ἴῃ 

7 οἵ 8 ἄαγ5, ἀπά ἴπετα Ῥεοοπηθ5 {]] τηοο, απ ργοοθαάβ ἴπθησα {πγουρσῃ {Π6 ἐουτίῃ ἀπ ΠΕ το [Π6 5'χίῃ ροτίαὶ, νῃθτα 
586 διττῖνεϑ δἰζεσ 8 ἄαγβ. ὙΠΘηςΘ 5Π6 τεΐϊαγηβ ἴο {Π6 {ΠΙγὰ ροσίαὶ ἴῃ 7 ἄδγυϑ8. 

6. απ δοοουῃρ λθμθβ. ὑ“ δηά ἴῃ {παΐ Δοσοιηρ 5165 22,8. 
9. Βονν {πε πιοοῦβ τοβα δπᾶ {πε βίῃ βεῖ α-φ. “δοσογαϊηρ ἴο {Π6 οσάεγ οἵ {πεἰγ πῃοοηϑ {Π6 5ιη τἰβϑίηρ' πὰ βοιϊηρ᾽ φ, β. 

ἴο, 11. ΤΠὸ αἰβξγεηςοα θεΐνεεη {πε ΙΌΠᾶῚ ἀπ [Π6 βοῖδτ γεαῦ. ὙΠῸ ΠΠΔΓ γεατ ΠΔ5 354 ἀδγϑ (566 ᾿χχν!]!. 15). ὙΤῊΘ 5018 Γ 

γΘΔΥ Πᾶ5 12 πιοηῖἢ5 οἵ 30 ἄδγ5, ΟΥ 360, Δῃἃ 4150 4 ἱπίθγσδ! αιὺ ἄδγ5 ἴῃ ἴπΠ6 εαυΐποχαβ ἀπά 50 ]5(ἰς65, ἴῃ 4}1 364 ἄδυϑ (ἰχχῖν. 

1ο, 12). ἴῃ νϑῦβεβ 1οῦ ἀπά 11 {Π656 ἰπίθγοδιατυ ἀδγϑ ἃτα πορὶεςϊθα, δηα 50 1ῃ8 5018Ὁ γεδὺ ᾿ᾶ5 Οπἱ]γν 360 ἀαγϑ5, ογ 6 ἀδυ5 

τα ἴδῃ ἴῃ 6 ̓ΠΔΥ. 
11. πῃ πιοου 22β: α Πᾶ5 ἰτδῃβροβεά {πῈ6 ψοτζὰ ἴο {Π6 πεοχί ββηΐβηςβ, 85 βυῦ)εςὶ ἴο " Ὀσίηρ ἴῃ ᾿. 

12. Ασουγδοῦ οὗ ἴΠ6 5οῖδσ δηά 5ἰάδγϑαὶ {ἱπι6- αἰνιβϑίοη. 700 116 65 νἱ. 32-6 ρτοίβϑίβ δραϊηϑί ἴΠ6 1568 οὔ [Π6 ᾿πᾶγ γθᾶτ. 

δπᾶ {πὸ βπ. 80 ρηγιΖ Ἔχοβρί [πὲ {πεν ρτεῆχ "τοτη ᾽ θείοτε “1Π6 ϑαη᾿᾽, » φῶ, β. 
απᾶ πες βἴδτγβ τ, " δηὰ ἔτοπι {ΠῸ βίαγβ σγεί, » 3, β. Ἤετο 811 Μ55. δάὰ " δηὰ (}» 2) ἴπ6 πιοοη᾿᾽, [Ὁ] νης τὴς Ιεδά 

οὗ α. 
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ΒΟΘΘ ΘΕ ΈΝΘΟΘΗ 174: 12---75. Ὁ 

{π6 γεαῖβ δχϑοίϊν, 50 {πδὲ ἴπϑν ἀο ποῖ δάνδαποε οὔ ἀθίαν {πεὶγ ροϑβιτἰοη ὈΥ ἃ 5ίηρίε ἀὰν ἀπίο οἴογηιϊν ; 
12 Ὀυΐ σοπιρεῖα [Π6 γϑαῦβ ΜΠ Ρογίθοϊ Ἰυβίϊοο ἴῃ 364 ἄαγβ. [πῃ 3 γϑαΐβ ἔποῦθ ἅΓΘ 1,002 ἄαγϑ, δηά ἴῃ 
14 5 ὕΕΑΓ5 1,820 ἄδνύϑ, 50 ὑπαΐ ἴπ 8 γϑαῦβ ἔποῦε αύὰὸ 2,912 αγβ. ΕῸΓ {ΠῸ πιοοη αἷοπο {πὸ ἄἀγ8 δἀπηουηΐ 

ἴῃ 3 γϑαῖβ ἴο 1 062 ἄδγύϑ, δῃά 1 5 γβδῦϑ 516 [415 50 ἄδνϑ Ὀθπίη4 : [1.6. ἕο ἐπε 5 πη (οἱ 1,770) {Π6γὰ 15 
τς ἴο θεῈ δα ἀβἀ (1,000 8η4) 62 ἀαν5.}] ΑΠά ἰῃ 5 γϑαῦβ ἴποῦϑ ἃΓ6 1,770 ἀδύϑ5, 50 {παΐ ἴογ ἔπ τηθοη {πὸ ἀδγ8 
τό ἴῃ 8 γεβαγβ δπηοιιηΐ ἴο 2,832 ἄαγ8. [ΕῸΓ ἴῃ 8ὃ γβαγῦϑ 586 [4115 θθ πα ἴοὸ {πὸ ἀπιοιιπΐ οἵ 80 ἄΔγ5], 411 {πε 
17 ἀΔγ5 516 [4115 ὈΘΠΙη 4 τη 8 γθαῦβ ἀγα 80. Απα {Π6 γϑδγ 15 δοοιγαΐεῖν οοπιρίεἰθά ἰη σοηΓοΥτην ΙΓ ἘΠΕΙΓ 
ψγ ΓΙ] ἀ-ϑίδίοπβ δηα {Π6 βίϑ[οηβ οἱ ἴΠ6 51π, νΏΙΟἢ τίβα ἔγοπι {πὸ ρογία!β {πγουρἢ ψΠΐοῃ ἰΐ ([Πε 58πῚ 
ΓΙ565 δη4 βεΐβ 30 δύ. 

1 Απά [με ᾿ἰεδάοτβ οἱ π6 Πϑδάβ οἱ {π6ὸ {ποιυβαηάβ, ννῆο αἵ ρας ονϑὺ {π6 ΠΟΙ ογραϊίοῃ ἀπα ονοῦ 
411 {Π6 βίαγβ, ἤανθ 8]50 ἴο ὁ ψΠΠ {πὸ ἔουγ ἱπίογοδίαγν ἄανβ, Ὀοίηρ [ΏΒΘΡΘΓΘΌΪῈ ἔγοτη ἐπεῖγ οἵῆοο, 
Θοσογαϊηρ ἴο {π6 τγϑοκοηΐηρ οἵ {πΠ86 γϑαΐ, δηα] {πεϑ6 τη άθγ βαύνίοα οἡ {πὸ ἴουγ ἄανβ ΠΊΟΝΙ ἀγα ποῖ 

2 Γροκοπ α 1η {Π6 γθοκοηίηρ οἱ {πΠ6 γβασγ. Απά οστπρ ἴο {Π6πΠ| πηθη ρῸ ψγοηρ {πογοίη, ἔογ [πο56 ΠΗ ΠΑΓΙ 65 
{γα !]ν ΓΕΠά6Γ βογνίοα οπη {Π6 ψοτ] -δἴδίοπβ, οπα τη {Π6 ἢγβί ρογίαὶ, οπβ ἰπ {π6 {π|γά ροτίαὶ οἵ {πὸ 
Πεάνεη, οη6 ἴη ἴπ6 ἔουτίῃ ρογίαϊ, δῃηα ὁπ 1η {Π6 βιχίῃ ροτγίδὶ, δη ἃ [Π Ἵεχαοίπεββ οὗ {πὸ γϑᾶδγ 15 Δοοοπη- 

3 ΡΠ5Πη6 4 ΓὨγουρῇ 115 βερααΐθ ἴπγθθ Πυπαγααά δηα βἰχίν-ἴουγ βίδίίοπβ. ΕῸΓ {πῸ βίρῃϑ δηα {πὸ {{π|65 
Δη4 [Π6 γϑαῦβ δηα [Π6 ἄδγϑ {Π6 δῆρεὶ {Π1|6] Θῃονγβα ἴο τηθ, σποιη {πὸ Τοτά οἵ οήογν μδίῃ δοῖ ἔογ ὄνεσ 
ΟΥ̓ΘΓ 811 {Π6 Ἰυπλ] ΠΑ ΓΙ65 οἱ [Π6 πϑανθη, ἴῃ {Π6 ἤθανθη δηα ἴῃ {πὸ ψοτῦ], παὶ ὑπ ν 5Που]4 γα] οη {ἢ 
ἴαοθ οἵ {π6 πδεανθῆ δηά 6 56εη οπ {πε θαγίῃ, δηά 6 ἰϑβάθγβ ἴοσγ ἔπε ἄδὺ δηά {Π6 ηἱρῃέ, 1.6. ἐπα ϑαπ, 
ΠηοΟΏ, 8Πη4 5ἴδγβ, δη4 411] {Π6 πηϊη:βίαγιηρ ογθαίαγοθ ΠΟ ἢ πηαῖκὸ ἘΠΕΙΓ γνοίη ἴῃ 411 6 οπαγίοῖβ 

4 οἱ {πε ἤβανβῆ. ἴἿῃ {πκ6 πιδῆπεῦ ἔνγεῖνα ἄοοῦβ {Πγ16] 5Βῃ ον α π|6, ορβῆ ἴπ ἐπα οἰγοιπηΐογεποα οὗ {ΠῸ 5 Π᾿ 5 
οδαγιοῦ ᾿ηῃ {ΠπΠ6 ἤδανθη, ΓΠγοιρῇ ΠΙΟἢ {Π6 γὰγϑ οἱ [π6 βὰη Ὀγααῖὶς ἔοσίῃ : αδπά ἔγοπη {π6πὶ 15 νναγγατῃ 

5 αἸΠυ564 ονεγῦ ἴΠ6 δαγίῃ, ἤθη {ΠπῸν ᾶΓα ορβηβά δ {Π6ῚΓ δρροϊηἰθα βεαβθοῆβ. [πᾶ ἴογ {πε νυιηάϑ5 δπά 
6 [Π6 5ρίγιῦ οἵ {π6 ἀθνντ ἤθη πον ἀγα ορεπαά, βδηάϊηρ ορβη ἰπ {πῸ ἤθανεηβ δὲ {π6 βη45.] ΑΒ ἴογ {Π6 
ὕνεϊνε ρογία]β ᾿η {Π6 ἤπβανβη, δ [Π68 θη 45 οἵ {π6 βαγίῃ, οι οἱ ψνΠΊ ἢ σὸ ἑοσγίῃ {ΠῸ 5αη, πιοοῃ, δηα βίαγϑ, 

7 δηἃ 411} [π6 ψοῦκβ οἵ ἤθανϑη ἢ {Π6 θαβί δπά 1ῃ {ΠπῸ νγεβί, ΤΠΟΓΘ ἃΓα ΠΊΔΩΥ ψπάονγβ οραπ ἴο {πο ἰεἴς 
ΔΠ4 τιρῃς οὗ {Ππεπ|, απ οπα ψίπάον αὐ 115 (ἀρροιπίθα) βϑθᾶβοη ργοάιιοθβ ϑγαγτηῃ, σοΥΓ ϑροηαϊηρ 
(45 {π656 40) ἴο ἔποβε ἀοοῦβ ἴγοτηι 1 ἢ {Π6 5ἴαγβ οοπηα ἑοσίῃ δοοογάϊηρ δ5 Ηδ Πδ5 οοπηπιαπάεδα {Π6πΠ|, 

8 Δη ψΠαογθίη Π6Ὺ δεῖ σογγθβροηαίηρ ἴο {Π61Γ Πυπηθοῦ. Απα 1 58νὺν οπδγιοίβ ἴῃ {πΠῸ ἤδανβη, Γυπηΐϊηρ 
910 {Π6 ψοτ]α, αρονα {ποβ6 ρογία!β ἴῃ ΠΊΟΝΙ γονοῖνα {ΠῸ βίαεβ ὑπαὶ πονοῦ δεῖ. Απά οἠβ 15 ἰαύροῦ [ἤδη 

411 {Π6 γαϑί, δηᾷ 1ἰ 15 ὑπαῦ {παΐ πηδῖκε5 15 σοῦγϑα [Πγουρῇ [Πα οηςγα νοσ]α. 

Ῥαΐ σοπιρΙεία -- ἀλλὰ τελοῦσιν, σοτγπρίεα ᾿ηΐο ἀλλάττουσιν, ψψῃεηςς [ῃ6 ΕΤΠΪοΡΙς ἴεχι. 
13-16. ΜεΕΓΕΙ͂Υ 5εεπὶ ἴο αϑϑετί [ῃδί {πε 50 ]ὰγ γεᾶῦ οὗ 364 ἄδγϑβ ἜἼχοβεάβ {Π6 ᾿ὰηδὺ οὗ 354 Ὀγ τὸ ἄδαυβ. Βαΐ ψῃγ 5Ποιυ]ά 

εἰσαϊ γεαῖβ Ὀ6 τεξειγεά ἴἰο ἢ Τα δῖ ΠΟΥ 566 Π15 ἴο Πᾶνα ἴῃ πιϊηα {Πα εἰρ ΐ- θαυ ογο]ε οὐ οοἰδείγίβ, ννῃ] ἢ, Ποννανοσ, 4] οννοά 
ἴου 3651 ἀδγϑ ἴῃ {π6 5ο]δι γβασ. 866 βρεοῖδὶ [πἰγοάιοίοη ἴο ᾿ΧΧΙ--ἸΧχχῖ, Ρ. 150 ἴῃ ΤΥ Πανν (ΟΠ ΠΊΘηΐΔΥΥ. 

14. ΤΙἼΒ ἰοί4]5 ἴου 3 δηὰ 5 γβαῦβ δῖα δα 46 ἰορείμοὺ ἴο ρῖνε {ΠῸ ἰοΐα] ἔου ὃ γεαῦβ. (1062 - 1770-- 2832.) 
ΤἼΕ Ῥσγδοκείβ ᾿πάϊσαΐε ἃ πη αΥΡΊ 8] σ]055. 
(ᾳοοο 8π46) ἰοιπηα ΟΗΪν ἴῃ ἴΠ6 πιαύρὶη οἵ Ἂ. 

16. [] ἃ ἀουθδιει. 
17. {πεὶσ ννογ] ἀ- ἰδ οηβ α--λ,, “ΤΠ ΕΙΓ δίδιοηϑβ᾽ 22, β. 

ΠΧΧΝ. Τῆς ᾿Ἰῃἴαγοδ]ασν ἄαγ5, {πε βίαγβ, δηα {πε πη. 
1. ΤἼῇε ἴοι ᾿πίθυοδ αῦν ἄαγϑ ἀγα ὈΠΩ͂ΘΥ σΠματρε οἱ {Π6 ΠΙσμεβί βίαγϑ, [Π6 ἰεαάθιβ οἵ {πε πβαάς οἱ ἴξῃ ποιιϑδαπάβ. 5668 

ΙΧΧΧΙΪ. 11, 12. 
δῃᾶι ,β. α-φ. 
{μεῖς οἵῆος 71. “115 (» 4) οἴῆοε᾽ α- 2. “ΠΕ ὶγ ροϑίτοη ᾽ 2238. 
[Π6 γεοκοηίηρ 15 α: β ρτεῆχεϑ " 4]]᾿. 
δῖῈ ποΐ γεοκοηθᾶ. ὍΤῇα ροριαῖ γεοκοηϊηρ ννὰ5 360 ἄδγϑ5 ἴο {Π6 γεασ. ('. Ἰχχχί!. 5. 

2. Με τεοκοη ΨΥΎΟΠΡΊΥ, ΟΥ̓ ΟΠ ηρ {Π6 56 ᾿ηἰθυσαίατν ἄδγ5, ΙΧΧΧΙΪ. 4-6. 
δε ἐχϑοΐπεββ οὗ ἴπῈ γεδσ α: “ἴῃ ἐχαοίηεβϑ πε νου]α᾽ σ᾿: “πε Ἔχασίπεϑϑ οὔ {πῸ ννου!ά᾽ γηεζμ, β. Ἰῃ ἘπΠϊορίς ἱᾶπὶ 

Ξε γεαγ᾽, δηὰ Δ]πὶ-ε " ννου]α ᾿. 
ἰβ ΘοςοπΙρ  5Π 64 σητ, β: “ Δοσοπηρ 5 65᾽ φίϊ ((ακίηρ {πε Ἐχαοίηθβϑ᾽ ἂ5 ο᾿]βοῖ). 

3. ΤΏ656 ἄδγϑξ αύβ, ποννενευ, τβα]. ὕστε] βϑῃονε {μθηϊ ἴο Εποοῃ. (. ᾿Ιχχ!ϊ. 1. 
ΒΙσΏ5, 1. 6. οὗ [Πε Ζοάϊδς, ΙΧχΙΪ. 13, 19. 
Ιοτὰ οὗ βίογυ α-φῷ: “1οτὰ οἵ ϑριτι5᾽ φ: “Εἴεγηδὶ 1 οτά οὗἉ βίον β-. Δ. ὅ8εε ᾿ἰχχχῖν. 2 (ῃοίβ). ((. “18 σιτϑαΐ 1οσά, 

16 Κιηρ οὗ σ]ογυ, ΙΧχχὶ. 3. 
οδμαγίοίβ οὗ {πε πβεανεῆ. (. ᾿ἰχχὶ!. κα; φ' τεδ 45 " [ΤΟΟΡ5 οἵ (πΠ6 μεανβῃ᾽᾽. 

4. ΤΠε νατϊδίίοη ἴῃ {πε δι1π᾿5 πεαΐ ἰ5 βεχρ αἰηθα Ὀγ {πε ἔννεῖνε ορεηϊηρβ ἴῃ {π6 ἀἰ5Κ οἱ {πε 5ιη. 
ἄοοτβ ὕσίεὶ 5βῃοννεᾶ πιθ, ὁρβῃ (γε), αὐάζξηι : “ορεπ᾿ σ᾽: “ἀοοῖβ ἀπὰ {71|6] βΒῃοννεα πε ψζ.. 

5. Αῃ ἱπίσυβίοη. ΤΠ ἢτγϑί οἴδιιβα 15 απ! πί6 ΠΡ] 16, [Π6 σεσοπά ἦν μθη {Πεγ ἅς. 5εεπὴβ5 0 "6 ἃ αἰ οσυαΡἢ οὗ {πα ἰαϑὲ 

εἴδιδβε ἴῃ 4 δηὰ {με ἢγϑί ἴῃ 5. 
ὈΡΕηρθᾶ α-φ. -Ὁ “ἴῃ [Π6 ββαβοηβ᾽ 228. 

6,7. Ααἀ]οϊπίπρ δας οπα οὗ {π6 βιπὖβ ὑνεῖνε ρογία!5 γε ἔνγεῖνα ψίπάονβ ορεη ἴο {πε είς ἀπά τὶρμί οἔ {πεπι. (τ. 
Ιχχὶϊ. 3, 7. ὙΠεβα αἰβιιβε νναγπιίῃ ονεῦ {πε δαγίῃ, οπα θεΐηρ' ὀρξῇ δ ἃ {{π|6, δηὰ 41} ἀἸεσὶηρ' ἴῃ Πθαιηρ ΡΟΝΨΕΤ. ᾿ 

6. ΤῊϊβ νεῦβε θερίπβ ἴῃ α ΜΠ ἃ ἀϊτορταρῃ ἦν μεη {ΠΕῪ ἀγα ορεπεᾶ᾽ ἔτοπι ὑ. 4. β ̓ἰπβετίβ “1 ϑδανν᾽, ἔπ15. δἰ [θυ ης: 
ἐἔνψεῖνα ρογία!ϑ᾽ ἔτοπι δ γογιϊγαζίνηες ῤογιαΐφις ἰλῖο {ΠῈ δος. Βαϊ Εποςῖ πὰ Βεβὴ νἱεννίηρ {Π6πὶ βίπος ᾿χχίϊ. 

ὃ. ἀρονε Ὁ "δῃηά Ρεϊον ᾽ ὀεά, χε. 
9. ΟἿΘ ἰ5 Ιαγρεγ. Ῥεγῆῃδρβ με ατϑαΐ Βεδζΐ. 
1106.2 241 Κ 



ΒΟΟΚ.ΟΕ ΕΝΟΚ(Η ΤἍ6, τ---7. 2 ῶ 

ΠΧΧΝ]Ὶ. 7δλὸ Τιωρεῖυο ͵ῖμαάς απμὰ ἱΠοῖγ Ρογίαϊ5. 

76: Απά αἱ τπὸ οπάϑ οἵ {πὸ βαγίῃ 1 8ανν ὑνγεῖνο Ρογία!ϊβ ορβθῆ ἴο 41} {πΠῸ φιυαγίεγβ (οἵ ἰῃς ἢβανεπ), ἔγοπη 
2 ΜΉΘ {Π6 ν]Π 45 ρῸ ἔογί ἢ ἀπά ὈΪον ον ογ [πα βασίῃ. ΤΉγαα οἵ {Ππ6πΠὶ ἃγα ὀρθῇ οἡ {Π6 ἔδοο (1.6. ἘΠ 68 βαϑί) 
οἱ {π6 πϑανϑῆβ, δηα γα ἴπ {ΠῸ ννεϑῖ, δηα ἴῆγθα οἡ {Π6 τὶρῃΐ (1.6. {Π6 βου τῃ) οἵ {π6Ὸ ἤθανεῃ, απά 

3 [ἴγοα ὁ {ΠῸ 1εἔἴ (1.6. π6 ποσί). Απά πὸ [γος βτγβὲ τὸ {ποβο οἱ ἴῃς οαϑβί, δηα [ἢγθα ἃΓ6 οἱ {5:0 
4 ποτίῃ, δηα [ἢγϑα [αἴζεγ Ππο56 οα {ΠῸ 661] οὗ {Π6 βουτῃ, δπα [ἢγεα οἵ ἴῃ ννεϑί. ΤὨγουρῃ ἴουτγ οὗ ἔπ 6568 
φοπὶο Μη ά5 οὗ Ὀ]εβϑίηρ δηα ργοβρεογιν, δηα ἔγοπι ἔποβ6 εἰρῃΐ οοπι Πυγία] νπα 5: ψΠΕΠ ἘΠῸΥ ἅΓα 
βεηΐ, {ποὺ Ὀτίηρ᾽ ἀδβίγι 0 η οἡ 81} {[Π6 βαγίῃ δηα οἡ ἴΠ68 νναΐϑγ Ἰροη 1ἴ, ἀπά οἢ 41} νῆο αν 61} ἐΠϑγθοῃ, 
8ΔΠη4 οἢ δνογυτπίηρ ΠΟ 15 1η {Π6 νναΐογ δηά οἡ {Π6 ἰδπά. 

5 Απα {Π8 ἢγβὶ ψιπα-ἴγοπι ἔποβα ρογίαὶβ, οα δα {Π6 βαβῦ ΜΙΠα, οοπΊ65 ἔοσίῃ [Πγοὰρῇ {ΠῸ ἢγϑέ ροτγίαὶ 
ὙΏΙΟΝ 15 1η {Π6 δαβῦ, πο! πῖηρ ἰονναγάβ Π6 βουῖῃ : ἴγοπὴ 1 οΟΠΊ6 [οσγίῃ «δβοϊδίιοη, ἀγουρῃί, Παοαΐ, 

6 ἀπὰ ἀεδβίγαοϊίοη. Απα {Πγουρῃ ἴΠ6 βθοοπα ρογίδὶ πη {Π6 πη]44]6 οοπιθ5 νΠαΐ 15 Πίξηρσ, ἀπά ἔγοπὶ 
ΤῸ {Πϑγρ οοπΊΘ γα δηα {γα {π]Π 685 ΔΠ4 ργοβρογιῖν δἀπα ἄθν ; δηά {γοιυρῇ {πὸ {πιγὰ ροτγίαὶ ἡ ΠΙΟἢ 
1165 τονναγά {πὸ πογίῃ οοπῃα οοἱα δηὰ ἀγουρῃζ. 

7 Απάα αἴζεγ {Π686 οοπῃ [οσίῃ {Π6 βουτῃ π45 ΓΠγουρῇ ἴῃγαα ρογίαὶβ  {πγουρῃ {πΠ6 ἢτβὲ ρογίαὶ οἵ 
8 {Π6π| 1πο]1πϊηρ το {Π6 δαϑί οοπΊθβ ἰοσίῃ ἃ ποῖ ψιη. Απά {ῃγουρῇ {πὸ πη! 4416 ρογίαὶ ποχί ἴο 10 ἔπεσα 
9 ΘΟΠ16 [οσίῃ ἔγαργϑηΐ 5Π|16115, Πα ἄδθνν δηά τγαΐῃ, δηα ργοβρεγιῖν δηά βθαῖῖῃ. Απά {ῃγουρῇ {πε {πιγὰ 

Ροτγίβὶ ᾿γίπηρ ἴο {πΠῸ6 νγεϑί οοτηθ [οσίῃ ἄδνν δηα σγαΐη, ἰἸοουϑδίβ δηα ἀδϑβοϊαδίίοη. 
ῖιο Απά αἴζεγ ἴΠε686 {πε ποσί ψιηα5 ; ἔγοπι {Π6 βενεπίῃ ροσγίαδὶ ἴῃ {Π6 θαβῇ οοπηθ ἄονν Δη4 γαίῃ, ἰοουϑίβ 
11 8η4 ἀεδβοϊδίίοη. Απά ἔγοπι {πὸ πη α16 ρογίϑὶ σοπηθ ἴῃ ἃ αἰγθοῖ ἀϊγθοίίοπ Πα! ἢ αηα ταϊη ἀπ ἀον 

8Π4 Ργοβρογιυ ; δηα {πγουρῇ {πὸ {πιγὰ ροτγίδὶ τη [Π6 ννεϑὲ ςοπΊα οἱοια δηα Ποαῖ-γοβῦ, δηα 5Π0. 7 δηά 
ΓΑΙ, δηα ἄδνν δηά ἰοοιϑβίϑ. 

12 Απα αἴζεγ [Π686 [ἔουτ] ἀγα {πῸ ννεϑὰ ψπα5 : ὑπγουρῃ {πὸ ἢτϑί ρογίαὶ δα]οϊπιηρ {Πὸ πογίῃ οοπΊε ἔοσγίῃ 
123 εν δηα ποαι- γοβ, δηα οο]α δηα 5ηον δηα γοϑί. Απά ἔγοπι {Π6 τ]46116 ρογίϑὶ! οοπλα τοσίῃ ἄθν δηά 

ΓαΪΠ, ΔΠη4 ΡΓΟΒροσΥ δηά Ὀ]θββϑιηρ ; δηά {Πγουρῃ {πὸ ἰαδὲ ρογίδὶ ΠΟ δα] 0 1Π5 {Π6 βου οοπια ἑοσί ἢ 
14 ἀτουρῃς δΔη4 “εβοϊδίοη, απ Βυτηΐηρ 8Δη4 ἀεδβδίγαοίοη. Απα {Π6 ὕψεϊνα ρογίβ[ὶβ οἵ {πε ἴοισ φυαγέθσγβ 

οἵ [ῃ Πϑανθη τὰ ἐβπογθ τη οοπηρΙεἴεά, Δη4 411] {ΠεῚΓ ἰαννβ πα 411} ἘΠ6ΙΓ ρΙαριιθβ δη4 411] {Πεῖγ Ὀεπε- 
[δοίοπ5 παν 1 5ϑῆονη ἴο {Πε66, πιν 5οη Μειπαβε δῇ. 

ι 
] 
' 

ΙΧΧΝΙ]. 712 Εοιν Οπαγίογς οΓ ἐπι6 ἸΠογίά . {}ι6 ϑϑυοη Μοιιηίαϊη5, {π|6 ϑϑυθη Κήυεγς, Φο. 

77 Απά τῃε ἤτοι αὐδτίοσ 15 ο8]16 4 {πῸ βαβί, θβοβιιβα 10 15 [Π6 ἢτϑ : δηα {Πα βεοοηά, {πΠ6 βουΐζῃ, Ὀθβοδιβ8 
{πε Μοβὲ ΗΘ Ψ1] ἀδβοθπηά ἔπεσε, γε, {Ππαγα ἴῃ ααϊα ἃ 5Ρ6οῖ8] 56η588 01} Ηδ ΠΟ 15 Ὀ]εββεα [ογ ὄνεῦ 

2 ἀβϑοθπᾶ. Απά {πῸ ψεϑ φυδγίοσ 15 παπιαα {πε αἸΠη1Π|5Π 64, θεοαιθ6 ὑΠ6ῦα 411 {Π6 ᾿υ ΠῚ] ΠΑΓῚ65 οὗ {Π6 
3 Πδανϑῆ ψ8πε δηα σὸ ἄοψῃ. Απα {π6Ὸ [ουτγίῃ χφαδγίοσ, παπιθα {ΠῸ ποσίῃ, 15 ἀἰνι θα ᾿πίο [ἤγοα ραγίβ: 

ΠΧΧΥΝῚ. Α ἀείδι!!εα δοςσοιυηΐ οὗ {Π6 ἔννεῖνα ρογία]β οὗ [η6 νὶπᾶβ δῃαᾶ της παΐαγε οὗ {Π6 γ᾽ η 45 ν ῃ]οἢ ἰβϑα ΓΠΕγΕ ΤΌΓΩ. 
Ο(. χχχὶ!--ΧΧΧνΊ. 

1. {π6 αυατίεγβ. Τῇε ἰοχί ΥΟΏΡΙΥ ταπάθγβ ΠῚ α5 “νη. 866 ᾿χχν]]. 1 (ποί6). 
2: ΤΙΡΊ. . ΘΕ Οἴ ἰχχΙῖ:.9. 
3. ἀηα 15 Σ ρνρεΐ. ὙΤΠΕῈ ννογάβ "ποσί δῃηά “ βου ̓  ἀζὰ ἴῃ ἴΠ6 ψσοηρ οτάδυ. 
4. ΤὨτουΡἢ τς ἔουγ ρογία!β5 σοπβ θεπεῆβοϊδὶ νη 45, 1.6. ἴΠ6 πη ἀ]6 οὐ {π6 ἴῃγεε ἴῃ δᾶ αμπατίθσ, ΕῸΥ [Π6 Πυγίία! 

ννἰηᾶ5 οἵ, εν. ὙΠ 1 5666. 
5-6. ΔΝΙηα5 ἔγοηι {Π6 βδϑβί, 1.6. Ε5Ε.., Ε. ΕΝΕ. 
6. ν»μαΐῖ 15 Βεςίπρ οἵ " δανδηίΐδρεοιυβ᾽ ογ “ τίρτ.. Τεχιτ-εσξι  : οἴ. τἔτ' ἔξ ἴῃ τ. 11 τοηάθγεα “ἴῃ ἃ αἴτγεοί ἀϊτεοίοη᾿᾽. 
7-. ΝΙΠπα5 ἔτοπι της βουίῃ, ἰ.6. 5Ε 5. 5. 5.018. 
7. Ἰτουρἢ {πὸ ἢγϑί φϑ: βηϊέ, β Ριθῆχ δε ἢγϑι᾿. 
109-11. ΝΕΝ,, Ν. ΝΥΝΝ. ν]πά8. 
το. πογίῃ τυϊπᾶβ; Μ58. δἀάβ ἃ ΒΙο55 " ν Πϊςοἢ 15 πατηθα [ἴῃς 5εὰ αῃα νῃ]οἢ σᾶπλε ἔου ἢ ̓. 

ἴῃ {με βαϑί  ' τοννατάβ {πε βουῖῃ’ σζέ: -Ὁ “ ΜΜΏΙΟῊ ἸΠΟ]1η65 τονναγάβ [Π6 βουςῃ ̓  ὲ, β-οχα. 
11. ἴῃ «ἃ ἀϊγεοΐ ἀϊγεοϊίοη. Ἐδαὰ ρεσπαρϑβ "ννηδΐ ἰ5 Πιεηρσ ̓ς. 566 τ. 6 (ποί6). 

Βαδιῖῃ πᾶ ταΐϊῃ δηᾶ ἄσνν α. β Ρυϊβ “ Πδδιτ ἢ ̓ ἰαβί. 
ἴῃ {π6Ὸ ννεβί : Μ55. δἀὰ “ ψῃ]ςἢ πο] 65 ἴο {Π6 ποτῖῃ᾽. 

12-13. ΥΝΝν. Νν., ννϑνν. νϊηάϑ. 
12. ἄενν  “δῃὰ ταϊη᾽ β. 
14. ᾳφυατίεγβ, Μ55. τϑδὰ " ρογία]β ᾿ σουγιρι]γ. 

411 2 »|ι. 
411 ὅσ, β-  άϊ. 
τιν 50οη Νε πβθαῃ. (. Ιχχχῇϊ. 1. 

ΠΧΧΝΊΙ. 1-3. ὙἹε ἔουγ ἀυδτίετβ, ἀμ τΠ6 τηθδηΐηρ οἱ {πεῖ ἤᾶτηθθ, ΤΉΘΥ ἃ1Ὲ εδ ἢ Ἐχρίαϊηβα ἤθη (Π6 Ηδρταν. 
ΤΕ Ἐδϑὶ ὉῚΡ ἰ5 ἢγϑί οἵ ἱοσεπηοϑί ὙΘῚΡ. Τῆς ϑουῖῃ ΟΥ̓ 15 νΠετε ἰῃῈ Μοβὶ Ηρα ἀδβοεπάβ Ὁ 1). Οἱ. χχν. 3. ὙΠε 
ννεβί ἡ ππὶ (μοι εχίβίϊηρ᾽ ἴῃ Αταπηᾶ..). ΤΠα Νουίῃ ΠἾΒΝ 15. αἰνίἀ64 ἴηῖο [ἢτεα Ῥαᾶτίβ : Οὴ6 ἴου ΠΊΕΏ, Ο6 ἴοσ ψαΐειβ {(Π8Ν 
Δ. ονεσγῆονηρ), δηα οἱοιι5 αηα ἀδυκηθβ5 (ἸΒν τὸ ςοπῃςθαὶ), ψνΠ16 οὴς σοπίαϊηϑ Ραγδάϊβε (ἸΞΚν το γεβεῖνε). 

1. αυδγίεσ. Ηξζε δπᾶ ἰῃ νεῖβεβ 2, 3 {πε τοχί το νη 1. 6. ΠῚ 5 ἴῃ ΕΖεΚ. χἹ!. 20. 
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ΒΟΘΚ ΘΕ ΕΝΟΘΘΟΘΗ 77. 5ω:-.-78; ὁ Ὁ) 

ἴῃε ἢτϑί οἵ {Π6πὶ 15 ἔογ {Π6 ἀν ]]ΠἸηρ᾽ οὗ τηθη : δπὰ {Π8 βθοοπα οοηΐαίηβ 5645 οὗ νγαΐεσ, δῃηα π6 ἀν 5565 
Δη4 [ογεϑίβ δη4 γὟίνεῦβ, ἃπ4 ἀδγκηθϑβ δηα οἰοιάβ; δηά {πὸ {π|γά ρατγί οοπίαϊηβ {πῸ6 σαγάβη οἵ 
τρῃςβουβη 685. 

4 [987 βενβῆ ΠΙΡΉ τηουηΐαδίηβ, ΠΙΡΠΟΓ {Ππδη 4}} {ΠῸ τηουηΐαίηβ ΜΠ]οἢ ἀγα οα {ΠῸ θαγίῃ : ἀπά ἔπθῆςα 
5 ΟΟΠΊ65 [ογί ἢ Ποαγ- γοϑί, δηα ἄανϑ, ΘθΆ50η5, 8Πη4 γϑαῖβ ρΡ885 αννᾶαῦ. 1580} β6νθῇ χίνϑγβθ οὔ {π6 θαγίῃ 
Ἰαῦσαῦ [πδη 411} [Π6 σγίνεγβ : οὔθ οἵ {Π6π| οοπηϊηρ᾽ ἔγοπὶ {ΠῸ Ἵνψεϑϊ ρουγβ 115 ψαΐογβ ἱπίο {πῸ ατγϑαΐ 86. 

6 Απὰ {Π658 ἔνγο οοπιθ ἴγοπῃ {Π6 πουίῃ ἴο ἴΠ6 5868 δῃηά ρουτ Ἱπεὶγ νγαΐογβ ἱπῖο πε Ετγτῃγαθαη ὅ6α ἴῃ ἴῃ 8 
οαϑί. Απά {Π6 γεπιαϊηίηρ ἔοι οοπηΒ [οσί ἢ οἡ {Π6 5146 οἵ [Π6 ποτίῃ ἴο πεὶγ οῃ 5866, {(ῦνο οἵ {Π6πὶ ἴο) 
{π6 ΕΥγίμγαθαηῃ 568, δηα ὕνο ἰηΐο {πὸ ἀτϑαΐ 5ὅ6α δηα ἀϊβοπαγζρα ὑπογηβεῖνεβ ἔπεσα [8Π4 ΒοΠ16 56Υ : 

8 ἰηΐο {π6 ἀδβεγί]. ϑενβη ργϑαῖΐ ἰβϑ]δηάβ 1 ϑὰν ἴῃ {Π6 8568 δηά ἴῃ τῆς πιαϊπἰαη : ὕνο ἴῃ {ΠῸ πιαϊη]απά 
8η4 ἤνε τὴ {πὸ ατγεαΐ 3688. 

ΙΧΧΝΠῚ. Ὑπὸ ϑμη αμὰ Μόοον : πὸ  αχίηρ απὰ Ἰαπῖηρ ο[ ἰδ6 ΜοοΉ. 

1,2 Απα [Πδ6 πδᾶπ65 οἵ {Π6 51 γα [Π6 [ο]]ονίηρ : {πὸ ἢτϑὲ Οτ)]ᾶγᾶβ, δπα {πῸ βεοοηα Τοπιᾶ5. Απά {ῃς 
ΙηοΟη [88 ἴοιιΓ Παπη65: ἴα ἢΠγϑύ Πδπ16 15 Αβϑδη)ᾶ, [π6 βεοοηά ΕΡ]ᾶ, τῆς {πιγά Βεηᾶβᾶ, ἀπά {π86 ἔουτγίῃ 

4 Βγᾶθβ. ΤΠαβ6 αὔ ἴπ6 ὕνο σγεαΐῖ [ΠῚ ΠΆΓΙΘ5.: ἘΠΕΙΓ ΟἸΓΟῸΠΊΓΟΓΘΠΟΘ 15 {κα {Π6 οἰγουτηΐογαποα οὗ {Π6 
4 πεανεξῃ, δηά {Π86 51Ζε οἱ {πε οἰγουπηέθγεηςοα οὗ ὈΟΓ 15 αἰἶκθ. [Ι͂π {Π6 οἰγοιπηΐζογεηςα οὗ [Π6 βὰη {Π6Γ8 ἃΓα 
56 6 ῃ ΡΟΓΓΙΟΠ5 οἱ ρῃΐς ΠΟ ἀγα δα 66 ἴο 1 πιοῦα πδη ἴο {πὸ πηοοῃ, πα ἴῃ ἀοἤηϊΐα Πηθαβαγαβ 1ἴ 15 

5 {γαῃβίεγγεα {111 {Π6 ϑθνοπίῃ ρογίϊοη οἱ {Ππ6 θη 15 εχῃδαιυβίεα. Απα {πεν βεῖ δηά δηΐογ {πΠ6 ρογίβὶβ 
οἱ {Ππ6 τνϑϑῦ, δπα πηαῖζα {Πεῖγ γανοϊαςοη ὈὉγ {Π6 πογίῃ, δηα οοπια [οσγίῃ Ὠγουρῇῃ [Π6 δαβίθγη ρογία]β 

ό οῃ {π6 ἴβοθ οἱ ἴπΠ6 πεανθῆ. Απά ψῃθη {ΠῸ πιοοη Γ565 οπμθ- [ουγίθοπίῃ ραγῖ Ἀρρθαῖβ ἴῃ {Π6 ἤθᾶνεη: 
 [{π6 ᾿’Ιρῃΐ θδοοπηαβ [{]] τη Ποῖ] : οἡ τε [ουτίξεπίῃ ἀν 516 Δοσοτηρ 5165 Ποῦ ρῃῖ. Απά δίζθεη ραγίβ 
οἱ ᾿ρῃς ἀγο ὑγαηβίογγεα ἴο Ποὺ [1] [Π6 Πἔςθεπίῃ ἀαν (6) Παγ ΠΗ 15 δοσοιηρ 15Π64, Δοορογάϊηρ ἴο 
1Π6 5Ισ οὗ {π6 γεαγ, δη4 5Π6 θβοοπηθβ Πίξεθη ραγίβ, δηα [Π6 πηοοη στονϑ ΟΥ̓ ({πΠῸ δα α!ϊίοη οἵ) Γουτγίθαπίῃ 

8 ρεγίβ. Απα 1ἢ Ποῦ ψαηίηρ ([Π6 πηοοη) ἄδθογθαβθϑ οἡ {Π6 ἢγϑὶ ἀδὺ ἴο [ουτγίθοη ραγίβ οἱ Ποὺ ἸΙρῃΐ, οἢ 
1ῃς βΒεοοηα ἴο {πἰγίεδθη ρδαγίβ οἱ ρῃΐ, οα {ΠπΠ6 {π|γά ἴο ἔνεῖνο, οα {πὸ [ουγίῃ ἴο οἰθνεη, οα {πΠ6 ΠΗ ἴο 

᾿ς ἴδῃ, οη {Π6 5ΙΧ{ἢ ἴο πΐηθ, οα {π6 βανεπίῃ ἴο εἰρῃΐ, οα {πῸ εἰρμίῃ ἴο βθνεη, οἡ [Π6 πίηίῇῃ ἴο 51Χ, οη {6 
[επί ἴο ἥνο, οη ἔπ6 δἰθνεηίῃ ἴο ἔουγ, οἡ {π6 ὑνϑ! ἢ το τῆγϑθ, οα {πΠ6 ἐπιγίθβεπίῃ ἴο το, οη {Ππ6 ἴουτ- 

9 Ἰδθηῖῃ ἴο {Πς Πα] οἵ ἃ βενεηίῃ, δηα 411 Πδὺ γεπιδίηηρ ΠΙΡΗς ἀἸβαρρθαῦβ ΠΟΙ οἡ {Π6 Βίςεθηίῃ. Απά 

{με ραγάβηῃ οἵ τὶ β ῃξβοιιβηθβββ. ὅεε ἸΙχ. ὃ (ῃοΐε), ἰχχ. 3 (μοί). δι ῃ 
4. Νοῖε τεουσγεηςα οὗ ἴΠ6 παπ 6 βαναῃ ἴῃ {Πϊ5 ὈΟΟΪς, 85 ἴῃ 76 νυ 15 νυ τϊευβ ΡΈηθΥα]γ. (. χν]. 6, χχὶν. 2, ΧΧΧΙΙ. ΤΙ, 

ΣΙ ΤΊ; ΙΧΧΙΪ- 37, ΧΟΙ. τό; ΧΟΙΙΪ: το: ᾿ 
βενεπ Πίρῃ πιοιιπίαίϊῃβ, ποῖ μοβα οἵ χνὶ!!. 6, χχὶν. 2, χχχὶϊ. 1, που Ρἢ. ΟΥ̓ ΡΊΠΔΙΠν {ΠπαῪ ἀγα ἀετίνεα ἰτοπὰ {πε 

58 1ὴ6 5ΟΌΓΟΕ. 
ῬΑ 55 Ὁ “δῃά ρο᾽ ψ, β. 

5. βανβὴ β. ;α. 
ἔγοπι ἐπε Τυνεβεν, 5θαπλϊηρν ἴῃς ΝΠ]6. ΤΕ 50 ἌἍτϑ (- ψνεϑι᾽) 5που]ὰ Β6 ἃ {γδηϑβ)!τθγαίίοη οἵ ΠΝ) “ ἀδβεσί ᾿ ου "ϑίερρε᾽. 
1π6 ατααΐ 868, 1. 6. [πε Μεϑάϊίθσγδηθδη. (, Ναπι. χχχίῖν. 6, 7. 

6. Τῆς Επρηγαίεβ δηά (ες ΤΊρΡΤΙ5. 
ΤΠ Ετυίμγαθαη 568, ἃ ΡΈπεγαὶ ΠΔΠῚ6 ἴοσ {πῸὸ Αταθίδη, Ρεγβίδῃ, δηά [πα ϊδη 5685. 

7. {ζῖνο οἵ {Πεπὶ ἴο) τηυβὶ θὲ βιιρρι!!εά. 
[πη Ξοπὶα βαὺ . . .]. Α ρ]οβϑ. ) 

8. ἔννο ἱπ {π8 τηδί παπᾶ απᾶ ἤνε ἰπ {πε ατεαΐ 566 δοιίοχγχαιό: 15“ ἴπ {Πα πιαϊ απ ᾿ σολζηι: “ βενεῃ, δπα ἔννο ἰπ 
1ῃ6 ΒΕ ϑεδ᾽ α- 722: “ἴνο ἰπ {πε πιαϊπἰαπα δηὰ ἤἥνε ἴῃ {πε Κεα 5667 γι. ΕῸγ Πα “ἢνε ρτεαΐ ἰϑδη 5᾽ οἵ. 100. ν11]]. 29, ἀπὰ 

ἴου {Π6 πυτηθεΥ “βενεη᾽ βε Α΄. .4.7." 618. 

1 ΧΧΨΝΙΠ, ΠΧΧΙΧ, ὙΠπε τεϊαϊίοηβ οὐ ἴπ6 ϑὰῃ δηά τποοὴ δε δραΐη ἀθβο θα ἃ5. ν}6}} ἃ5 {Π6Ὲ νγναχῖηρ δηα νη Ρ 

οὗ {Π6 πηοοη. 
1 ΧΧΝΊΠΙ. τ. Εοὶ Ηαϊένγ᾽ 5 ἱηϊευργείδιίοηϑ οὗ [Π6 Ππαπη65 566 ΓῊΥ (ΟΠΙΠΊΕΠίΔΙΎ 27: ἐος. Ἦδς Ἄοοηπεοίβ [Π6 ἔψῸ ΠᾶΠΊΕἙ 

οὔ ἴπ6 ἐπη ἢ {ΠῸ ἔννο βεαϑοηβ, οἱ ἀπά Ποῖ, ἰπ Ραϊβϑίϊηθ, ἀπά τῃ6 ἔοι πᾶιη65 οὗ [Π6 πηοοῃ ν] ἢ 115 ΡΠ 565. 

δΔηᾷ 1 ἀτ-φ, ολῖ. Ὅφ, β- λέ. 
5 ΘΕ ΊΣΣΙΙ: 2. 37) ἸΣχῖ- 2. ς 

{πε ξἰζε οἵ ἔμε οἰγοιπιηΐογθηςε ἃ: “ ἴΠε ϑἰζε᾿ β: ἘΠ ἼΚε τπα εἰτουπηίεγεηςθ οὗ ἴπ6 ἤθανεη᾽ α-:, ἃ ἀϊορτάρηγ. 

4. ἴῃ ᾿χχὶϊ. 37 δὰ ᾿χχὶϊ!. 3 νν6 τὰ το ἐπαΐ {πὰ βιιπη᾿β Πσμς 15 βενεῃ {{π|6ὲ5 {Ππδΐ οὗ ἴπῈ τηοοῃ : ἴῃ ΙΧΧΠΠ. 2 τῃαΐ ᾿ΙρῊϊ 15 

αἀᾶεοά το 1ῃ6 πιοοη ἴπ ἀπ πιθᾶθυτθ. Ηδτε ψγὲ τὲ Γυσί μοῦ το] {πᾶὶ οπα-ϑανεηῖῃ οἵ {πε 5.5 ἰβῃϊ 15. σγα 8} }}γ 

ἰδ ϑειγοα το {Π6 πηοοῃ, [1] {Π6 τηοοη 15 {{]]. 
5. ὃγ {δε πογίῃ. «('. Ιχχιὶ]. 5. 
6-τ7. ΤΠε ναχίηρ δῃηά ναηίηρ οἵ ἴπ6 τηοοῃ, [ΠΕ Ἰεηρὶῃ οὗ {πΠ6 πιοηῖῃ5, δία. 
6. ὅ6ε6 ᾿χχίϊ. 5, 6 (ποί65) ἔου {πε οδϑε οὗ ἐουσγίεεῃ ἀδγϑ᾽ ννδχίῃρ. : ὁ . 

[{π6 Ἰρῃμξ Ῥεοοπιθβ μ|1 ἰπ Π61] α-. Α ἀυρ!ϊςαίε οὗὨ “ Δοσουηρ!5με5. μασ Πρτ᾿. 12εὲ 18 ῬΆΤΙΙΥ ὈΠίτγα 5] [40 16. 

β τεαάβ ἴῃ τηῖβ νϑῦβθ "ἂπᾷ ψῆδθη ἴπῈ ΠΊΟΟη τίβεβ, 58η6 ἀρρθᾶῖβ 'ἴῃ {πε πϑᾶνεῃ, δἃη4 85 ἃ ἐουτσίθεηι ῃ Ρατί οὗ Ποτ- ΠΡΉϊ, 

Δα οἱ {Π6 ουτίθεηῖῃ ἄδὺ 5Πη6 ΔΟσΟΠΊρ 5165 411 μου Πρ τ᾿. 
7. 866 Ιχχῇ]. 7, 8 (πο 65) ἔοσ ἴῃς βέζεεη ἀδγϑ᾽ νναχίῃρ. ᾿ “ 
8. Α5. [πε τὔοοῃ Ψψᾶπεϑβ, ΠΥ ᾿ἰρηΐ ἀδογεαβεϑθ εαοῃ ἀν ὈΥ οπε-ἰουσίθεηιἢ ρᾶτί : οἡ {πε Πέεθητῃ [ΠΕ ΤΕ] ΔΙΠᾺΕΓ, 1.6. Οη6 

τνθηΐγ-ΕἸσ ἢ ἢ, νϑ 565. 
Π41} οὗ ἃ βενθῃίῃ 2, β: "δ]ξ δπὰ ἴο ἃ βενϑηῖῃ ᾿ α-Ζ. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΘΌΟΗ 78: 9ο--:80ρ.} 

10 1η σογίαιη πιοηςῃβ ἴῃ πιοηῖῃ ἢα5 ὑννοπίν- πη ἄανδ ἀηα οἤος ἰννοηίγ-οῖσῃμι. Απα ὕτιοϊ! 5ῃον θα τὴς 
ἀποίμοῦ ἰᾶνν : ΠΘη ἸΙΡΗϊ 15 ἰγαηϑίογγοα ἴο {ΠῸ πιοοη, δηα οἡ ΨΠΙΟ 5146 10 15 ὑγαηβίογγοα ἴο πεῖ ὈῪ 

1 {ΠῸ σὰη. [λυτγίηρ᾽ 81} {π6 ρογιοα ἀαγιηρ ΜΝ ΠΙΟΠ ἘΠ ΠΊΟΟΠ 15 σΥΟ Πρ ἴῃ ΠΟΙ ΠρΡΉϊ, 586 15 {γαπβίογγιηρ 
10 ο Πουβθῖ θη ορροβίίο ἴο πὸ σὴ ἀατγίηρ [ουτίθοη ἄανϑ [Π6Γ ΠΙΡΉ 15 ΔΟσΟΠΙρ 56 ἃ ἴπ {πὸ Πρανθη], 

12 ἃπη4 ΠΘη 5Π6 15 {Ππ|πηποα ΓὨγουρποιῖ, ΠΟΙ ΠΡΉϊ 15 ΔΟσΟΙΠΡ Ι5Π64 {{]] τη {πα πεανεῆ. Απα οἡ {πε ἢγϑί 
13 ἄν 5Π6 15 οδ θα {πὸ πον πΊοοη, [οΓ οἡ {παΐ ἄδν {ΠῸὸ ΠΡ ΓΙβ65 Προῃ Ποῦ. ὅΠῸ ὈθοοπΊθβ []}] πποοῃ 
χοῦν οα {πὸ ἄν Ποη {ΠῸ 58π 5615 ἴῃ {ΠῸ ννοβῖ, δης ἔγοπὶ {Π6 οαβί 5Π6 γίβεβ δ ῃιρῃϊ, δηα {πὸ ποθ 
5Π1η65 {ΠπῸὸ ΠΟΪῈ πἰρῃς Πγοῦρῇ {1} ἘΠ6 βιιη ΓΙ565 ὌΝΟΥ ἀραιηβῦ ΠῈῚΓ δηα {πὸ ΠΊΟΟΠ 15 566η ον οΓ ἀρϑίηβί 

14 16 5σιη. Οη ἔπε 5146 οηοα {πὸ Ἰρῃι οἱ {πὸ πιοο οοπΊοβ ἰοσίῃ, ἔπογο ἀραὶ 566 γαῆ 65 {1} 411 (ῃς 
ΠρΡΗ νη !5 65 δηα 4}1] {πὸ ἀδγβ οἱ {π6 πιοπίῃ δῖα δ δῃ πα, δηα ΠΟΥ οἸΓΟῸ ΠΊΓΟΓΘΠΓ 6 15 ΘπΊρίυ, νοι οἵ 

1ς Πρπῦ. Απα [ἢγοα πηοης 8 516 πηδῖκ65 οἱ {πιγύν ἄδν5, δΔη 4 αἵ Ποὺ {1Π16 5Π6 ΠΊΔΚΚ65 γα πηοητ 8 οἱ ὑννεηΐγυ- 
ὨἰηΠ6 ἄδγβ δβοῃ, ἴῃ ΠΊΟΝΙ 566 ΔΟσΟΠΊρΡ 5165 ΠΟΙ ϑναηίηρ ἴῃ {πῸ6 ἢγϑ ρογιοα οἱ {{π|6, δηά ἴῃ ἰῃς βγϑί 

16 ροτγίαὶ ἔογ οὔθ πυηαγοα δηα βονοηΐγτβονθῃ ἄαγβ. Απά ἴῃ {ΠῸ {1π16 οἱ ΠΟΙ σοίηρ οἷ 516 Δρροδῦβ ἴογ 
17 ἴῆγθα πηοητῃβ (οἵ) {Πιγν ἀαγϑ δας, δηα ἴοσ γος πηοηῖ 8 516 ἀρρθαγβ (οἵ) ὑνγεηΐγτ-ηῖης βοῇ. Αἴ 

πρῃΐ 5Πῃ6 ΔρΡΡροδΥβ {κὸ ἃ πηδῃ [οσ ἔννοπίν ἄδαυϑ ΘΔ 0 ἢ {Π1π|0, ἀηα ὉΚν ἀΑΥ̓ 516 ΔρΡΡΘδΥβ πκὸ {πὸ πϑᾶνεη, 
δηα {πεζα 15 Ὠοί Πρ οἶδο ἢ ΠΟΥ βάν ΠΟΥ ΡΠ. 

1 ΧΧΙΧ-.Ι ΧΧΧ, τ. Μεοραριπιίαίίοη, οἔ δουογαί οἡὨ ἐι6 ]Δ,ατω5. 

791. Απάὰ ΠΟΥ͂Ν, ΠΥ 50η, 1 παν 5δπονῃ ἴποο ονογγίπίηρσ, ἀηα {πο ἰανν οἵ 4}} {ΠῸ βἴαγβ: οἵ {πὸ ἤθάνϑῃ 15 
2 ςοπῃηροιεα. Απᾶ Π6 5πονγϑα πη8 4}1 {Π6 ἰαννβ οἵ {π6568 [ῸΓ βνϑῦν ἄδν, δηἃ [οῦ νῦν βθᾶβοῃ οἱ Ὀθδαγίηρ 
Γι], δηα ἴοΓ Ἔν Υν γϑαῦ, Δη4 ἴοσγ 15 ροίηρ Τογίῃ, δπα ἴοσγ ἴΠ6 ογάοσ ργθβογι θα ἴο 10 ὄνογν πηοητῃ 

3 Δῃη4 ενέγν εκ : Απά {Π6 νναῃίπρ οἵ {πὸ τηοοπ ΜΝ ΠΙΟΠ ἴδῖκοβ ρίαοο τη {Π6 βιχίῃ ροσίαδ!: ἴογ 1π {Π15 
4 5:Χίἢ ροτγίδὶ Ποῖ Ἰρῃῦ 15 ΔΟσΟΠΊρΡ Ι5Πη64, ἀηα αἰΐογ ὑπαὶ {Πεγο 15 ἴπς Ὀαριπηϊηρ οὗ {πὸ ναπίηρ : (Απὰ 

τ{ῃ6 ννδηΐίηρν ΨΏΙΟΙ ἴακο5 ρίαοθ πη {ΠῸ ἢτγβί ρογίαδὶ ἴῃ 115 5θΆ500, {Π] πα Πυηαἀγοα δηά βονθηῖν-τ-βονοη 
5 δΥϑ α΄ ϑοοοπηρ 5Π64 : τοοκοποα δοοογαάϊηρ ἴο ὑγΘ 6 κ5, ὑνναηίγτ-ῆνο (66 Κ5) Πα ἔνγο ἄαγβ. ὅ5ΠῸ [4115 
ὈΕΠΙπά {πὸ ϑὰη δπα {πΠῸ ογάογ οἵ {πὸ ϑἴδαγβ οχϑοῖϊν ἤνο ἄανγϑ πη πο σουγδο οἱ οη6 ρΡογιοά, αηα θη 

6 {15 ΡΙδαοβ πο ἢ που 5θοϑί μα5 θθθη γανογβοά. ὅϑ00ἢ 15 {Πὸ ρΙοΐαγα Δη4 βἰζθίοῃ οἵ Ὄνϑῦυ [ὉΠ ΠΑΥν 
ΥΒΙΟἢ {1161 {πῸ ἀγομδηροὶ, ΠΟ 15 {Πεῖγ ἰθαάογ, 5ποννοα πηΐο ΠΊ6. 

80: Απά ἴῃ ἰποβὲ ἄδγϑ {πὸ δηῆροὶ {Ὑ010] δηϑυγεγοα Πα 5814 ἴο πι|6: ᾿ Βεῇῃο]ά, 1 μανα 5βῃονγῃ ἴπθο Ὄνεγν- 
{πιησ, Εποοῦ, δηα 1 Πᾶνα γονοϑὶοα ονογυίμιηρ ἴο {π66 ὑπαὶ ποι 5ῃπουϊάβι 566 {Π15 διπ δηά {Π|15 
πηοοη, δηἀ {Π6 ἰεαάοθγϑ οὗ [Πς βίαγϑ οἵ πε πθανοϑῆ δῃη4 8411] ἔποϑο ννποὸ ἔὰγη {Πποπὶ, {Π6ῚΓ ἔα 5 15 πα {{Π|Ὸ5 
δηα ἀεραγίιγοβ. 

---σπ---π πὴ ΉΉΗ ὍΨεοροὲ4έοΕἕΨ)ν στε ταα»» «Ὅν “«-«πῇ ναι 9. ἐννεηίγ-πίπα ἄαυβ. (Οἱ ᾿Ιχχῖν. 10-17, Ιχχν!]. 15-17. 
οὔσα ἐινεπίγν-εἰρ Πΐ, ἃ τείδγθηςα ἴο {Π6 ογο]ε οὗ (]ΠΠρρα5, ἴῃ νυ Βῖο ἢ {πὰ ἰαϑὲ ᾿ηοη ἢ ἴῃ βανεηΐν -ϑὶχ γϑᾶγθ πα οἱ ὦ 

28 ἄαγβ. 866 ΓᾺΥ (ΟΠΙΠΙΘηΐδτΥ 272 ἴοε., ἀπ οἴ, ᾿ἰχχῖν. 13-16 [οΥ ἃ γείβγεηςε ἴο {πε οσίδείσίβ. 
11. Τα πιοοῦ ψᾶχεβ ονεῖ δραϊηϑί ἴΠ6 βὰῃ οἡ ἴῃε 5ἰάε ἰυγπεά ἰο ἴῃ 50, 1. 6. {Π6 ννεϑδίθγηῃ 5146. 

[ποῦ ρμὲ.. . πεανεῃ] 1" β: Ὁ ἴῃ τπ6 πεανθὴ  α. Βτδοκοίεα 85 ἃ ἀπ τορταρῆ. ᾿ 
13. ἃ σὰς ορβεγνδίϊοῃ. Ι 
5Πε Ρεσοπιαβ. ῳ, β ργεῆχ “απά᾿. 

15. δηᾶ 25: "»β. 
αἵ Βοσ {{π|6 Ὁ “ΕΠ 516 5 ΘΟσοΠρ 5 Π]ηρ ΠΕΥ νναηίηρ᾽ γι ιΐ, Δα φής ΟΥ̓ΤΒΊΠΔΙΠ]Υ. 
τῃς ἢγϑξί ρεσγίοάα οἵ {1π16, 1.6. {πε ἢγϑί μαϊγγεασ. ὙΠῸ δυΐπου γεοορ ΪΖ65 ΟὨΪΥ ἴννοὸ ϑθαϑοηβ ἴῃ (ἢ6 γϑαγ; οἔ. Π|, ἵν, 

ΑΞ5 οἴϊθῃ 85 ἴῃ πιοοῃ 15 ἴῃ ἴπῸ ἢγϑί ροτίαὶ ἀυγίηρ {πε ἤγϑι Πα] γγεδσ, 516 15. ννδηϊηρ ; οἵ. Ἰχχῖχ. 3, 4. 
16. {πε {ἰΐπιε οἵ πεῖ βοίῃρ ουἷ, 1.6. [Π6 5εςοῃα ἢ] οἵ {Π6 γβδζ. 
17. κὸ αὶ πιβῃ, ἱ. ε. ἃ διππδη ἴασθ. Ἠδποα Ρευθαρ5 (Πς πᾶπῖε Αϑοπ)ᾶὰ ἴῃ τ. 5 (Ηαἱένγ). 

1 ΧΧΊΙΧ. 1. πῖν βοὴ  " Μείυβεϊδμ᾽ Δ. 
{Π6 ἴανν οὗἉ 411 α- 2: “ 411} [Π6 Ἰἰαννβ οὔ᾽ ι,8. 

2. οἵ Βεαγίῃρ γι]α α-ὲ : “ΤΟΥ ἜνΕΥΥ Ροννεσ᾽ β. 
3. οὔ πε νναπίηρ α: “οἵ [Π6 πτοηῖῃ δηὰ οἵ {Π6 ννδῃϊηρ β. 
4. (Απᾶ {πε νναπίηρ). Ἐεϑβίοτεα. 50 αἷβο ΕἸ]διηπηης ἀαπὰ Ματχίη. 
5. 516 [4115 Ῥεῃὶπᾶ α-Ζ: 2: ργεῆχεβ “δπά᾽: ὦ, βὶ ργεῆχ “δηὰ μον᾽. 

διηᾶ 1πῸ ογᾶθεσ. 80 Ἂπιεηαρα ἴοσ "δπὰ (Ὁ 2ιΦ) δοςογάϊηρ ἴο {πε ογάδσ οἵ᾽. Οὐ ἰεχί πεύβ ἰἀθηςῆθϑ (Πς 5ο]αῦ ἂπά 
βἰάδσεαὶ βυϑίεπηβ, ἃ5 ἴῃ ᾿χχίν. 12. 

ΟΠ ρΡεσίοά, 1. 6. μα] σγεασ. 86:6 ᾿χχῖν. 10-17. 

ι ( 
᾿ 

ΧΧΧ. Αἢ ἱπίεγροϊδίΐοη. Α5 500ῃ 85 ψὰ ρᾷ85 ΠῸΠῚ ᾿ἰχχὶχ ν6 δηΐευ ἰπίο ἃ ᾿νου] ἃ οἵ πειν σοῃοβρίίοηβ ; {πε ψνΠο]θ 

᾿πϊογεϑί ἰ5 εἰ μοὶ ἀηά ποιῃΐηρ εἶβθ. ὙΠΕτΕ ἰ5 πο ἢχὶτν αἵ 811 ἴῃ παῖασαὶ Ρῃμοποπιθηα: {ΠΕῚΓ ἰανν5 ἀπ ὉΠΙ Ογμλ 1 65. ἃγῸ 
Αἰνναγ5 ἀδβρεπάθηϊ οἡ {πε πιούαὶ δοίίοῃ οἵ τηθῃ. (. 4 Εζγα ν. 1-13. 

1. {ῃβ δῆρει σγιζ:  φίε, β. 
Ι μαναὰ 5μοννῃ 7,9, β: “1 νν}}} 5ῃονν ᾿ ψήζ, 
Ιεδᾶθγβ οὗ {πε βίαγσβ. (Ἕκ ᾿Ιχχὶὶ. 3, ἰχχν. 2, 3. 
ἴμοβε ψῆο {ὐὔτγῃ ἘΠ 6π|, ργοΌ Ὀ]Ὺ {πῸ ννἱηά5. (Ἱ. ᾿χχὶ!. 5, ἸΧΧ , 2. 
δηᾶ {1π|65 - “δηά {πεν ἴυτη {Πα ηλ᾿ “777. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕἘΝΟΦΟΗ 86. 2--“81. : [9] 

ΙΧΧΧ. 24-8ὃ, εγυογϑίοη, οὐ Νιαίμιγε αμὰ {6 ῃθαυεμῖὶγν Βο( ες οτοΐηρ ἰο {6 δῖη οὔ Μη. 

2 Απα!η {Π6 ἀδν8 οἵ {Π6 51ΠΠη6Γ5 ἴΠ6 γϑαγβ 5}8}] 6 βΒῃογίεπεα, 
Απά {ΠΕ 1Γ 5664 5Π4}} θ6 ἰαγάν οπ {πεὶγ ἰαπαβ δπα Πε]45, 
ΑΠΑ 8}1] {πιηρβ οἡ ἴΠ6 δαγίῃ 5}41] αἱ ίθγ, 

Απα 514}} ποῦ ἄρρβδγ ἴῃ {ΠΕῚΓ {1ΠῚ6 : 
Απα {Π6 τγϑίῃ 5Π4}} θῈ Κερί θδοκ 
Απά {Π6 πϑανβϑη 5}Π4]] τ ΠΠ ]α (1). 

2 Απάα [ἢ {Πο86 {Ππ|65 {Π6 ἔγυϊ5 οἱ {Π6 βαγίῃ 5Π4}} θῈ θβοκνατζά, 
Απα 5}8}} ποῖ σον [ἢ ἘΠ Ε6ῚΓ {ΠΠΊ6, 
Απά {Π6 ἔγυιϊῖ5 οἱ {Π6 ἴγεϑϑ 5141} ΡῈ ἘΠ Π 6] 4 1π {ΠΕῚ1Γ {1π|6. 

4 Απα {Π6 πιοοη 5Π4]] δἰΐεγ πεῖ ογάεγ, 
Απα ποῖ ἄρρβϑαγῦ δ πεῖ {1Π|6. 

ς [Δπᾶ [ἢ [Ποβε ἀδγ8 {πε βῖιπ 5Π8}} θ6 βεβεῆ δηἋ ἢὸ 5Π8]] Ἰουγηου ἴῃ {πΠῸ δνθηίηρ Τοη {ΠῸ ἘΧίγετη Υ 
᾿ οὗ {πε στγεαῖ σπαγιοῦ ἴῃ 7{Π6 ννϑβί] 

Απα 5}41]] 5ῃ1π6 ποῦ Ὀσγιρῃτν πη δοοογάβ νι {πὸ οτγάεγ οἵ ΠρΠϊ. 

6 Απά πιϑην οἢίοίβ οἱ {πὸ βϑίαγβ 5Π4}}] ἰγαηϑργαθβ {πΠῸ ογάεγ (ργεϑοσγι θα). 
Απά {Π686 5Π8]] αδἰζεσγ ὑπεὶγ οσθι5 ἀπα ἴδβίϑ, 
Απα ποῖ δρρβαΐῦ αὖ {πε ββθαβοῇβ ρΎεϑβϑοῦθϑά ἴο {Π6Π|. 

7 Αμπα [Π6 ψΨΠο]6 ογάεγ οἱ {Π6 βίδγϑβ 5η4}} 6 οοποβϑαὶ θα ἴγοπι {Π6 5: ΠΠῈ6ΓῪ8, 
Απά {Π6 {πουρῇϊς5 οἱ Ππο56 οῇ {Π6 θαγίῃ 5}4}] οὺσγ σοποδγηϊηρ {Π6ΠῚ, 
[πᾶ {πϑὺ 5141} θῈ αἰζεγβεά ἴγοπι 411} {Π61Γ νγαγϑ], 
ει, ἴμεν 5}4}} εὐῦγ δῃά ἴακβα {Πεπὶ ἴο 6 σοάβ. 

8 Απά Ε6ν1] 5Π8]] θ6 πιὰ] Πρ]164 ἀροπ {ΠΕ6ΠῚ, 
ΑΠπα ρυπιβῃπηθηΐ 5Π8}} οοπΊθ ροη {Ποπὶ 
50 85 ἴο ἀεβίγου 4}. 

1ΧΧΧῚ. 716 Ηφαυορμῖν Ταδίοίς αμὰ ἐπ6 ΜΊ155ϊοη οὗ Εποοῖι. 

1: Απά Πε βαἰά υπίο πιθ: 
| “ΌΡϑβεγνε, Εποςῖ, {πε86 πεανεηὶν τδὈ]εΐ8, 
| Απα τεδᾶ ψῇῆηδί 15 συγ θη {πογθοῃ, 

Απά πιαγκ ἐνεγν ᾿παϊνιπ4] [δοΐ.᾿ 

2 Απα] οδβεγνεά {πὸ μβανεηὶν ἰδ ]εΐ5, αηα γεδα ἐνογυ τ πὶπρ ΠΟΙ νγὰ5 γι ἐΐεη ([Π γεοη) ἀπ ἀηάογ- 
βίοοά ἐνεγυίῃίηρ, δπὰ γοϑά τῆς ῬΟΟΙς οἵ 811 {πε ἀδεάβ οἵ πιδηκίπά, δηά οἱ 411 {π86 μι! άγεη οἱ ἤθβῃ 

4 1παἴ 5141} 6 ἀροη ἐπα βαγίῃ ἴο {πῸ γοπιοϊθϑὲ ρεπεγαίίοηβ. Απά ἐοσγί ἢ 1 Ὀ]εββεά {πε ρτγεαΐ Πογά 
τῃς Κίηρ οἱ βοῦν ἴογ ὄνϑσ, ἴῃ παΐ Ηδ Πα5 πηδ46 411] ἴπ6 ψοσκβ οἵ {π6 ψοτ]α, 

| 2-ὃ. Νοίβ {Π6 {{Ἰ 5116 ἢ 5. 
2. (ΟἿ. Πδτ: 1: σὴν: 25. 

5Π411 αἰΐδϑσγ β (ἰπιγαηβιεϊνε): α-ῶς ρῖνα ὑγδηϑ εἶνε [οΥπι, ΔΠη4 Ζ ΒῈΡΡΙ165 “115 νγαγϑ᾽. 
νυ ΠΟ] »»,, β. “5Ξιδπᾷ 51:11’ σφέιε (ὈΥ σβδηρε οἵ ἃ νοψεὶ ροϊπῖ). 

4. Γῇ, 706] 11. το; Απιοβ ν]]]. 9; 4 Εζτᾶ ν. 4. 9 , 
5. ΤῊΣ ἢγϑβί ἵννο ᾿1π65 ἀγα σογγιρὶ δηά ουἱΐ οὗ ἔπ σοηϊεχί. [1 πννε γεπῖονα {Π6Π|, νεῖβε5 4- [οὐπὶ ἃ ἰγιϑιὶς ἢ τεϊδίηρ ἴο 

1Π6 πιοοηῃ. ξ 

1886 βϑυῃῆ. Τεχὶ Πα5 “πὸ μεανθη᾽ (17, β: “ἴῃ ἴπΠ6 μδανεπ᾿ σζῃ), 1.6. Ὁ Φ ἴον ον. 

δΔηᾶ ΠΕ 5181] ἰούγηον ἰπ {πὸ ενεπίπρ. Τεχὶ πᾶ5 “δπὰ πυηροῦ 5Π8}] σοπηθ᾽, 1.6. 2») “παηροτ᾽ σοττγαρὶ ἴογ 2.) 
“ἐνϑηϊηρ᾽. ΕῸΥ Πὲξ) “5}4}} θῈ ββεη ᾿ ψ8 πηὶρηΐ γεδα [7}" “5}}8}} τίβε (εἴ. 4 Ετὰ ν. 4), ἃπὰ ἴογ 3 “οἡ {Π6 δχίγεπη γ᾽ 
Τεδα ῬΝ Ὁ, " σαιιβίηρ ἀἰβίγθϑβ ἀπ πηᾶκα ὁ 5}4}} σοπΊε (οὐ Ὁ ἸΟΘΌΓΩΕΥ ᾽)᾽ τείεσ ἴο {πῈ " σμαγίοῖ ᾿. ὙΠεη ΜῈ Πᾶνε: “Απά ἴῃ 

ἴῃοβα ἄδγϑ {ΠῈ βι1πη 588] τῖβε ἴῃ 1Π6 Ἔνεπίησ, | Απά Πΐβ στεαῖ Ἵματγίοϊ 5}8}] ἸουγπΕΥ τὸ ἴμ6 ννεβί, σδυβίηρ ἀἰβίγαββ ὙΏ65Ὲ 
| ΕἸΠΕ ἀδί!οη5 ἃγα ΡΟββιθ]α ἴῃ Ηδῦτγενν, θὰϊ ποῖ ἴῃ ΑτδπΊαδὶς. 

6. ομϊεῖβ οὗ ἐπε βΞίασβ. (ἢ υ. 1 (ποῖε). Ὑῃὲε Μ85. τεδὰ : “Ἵἱ]είβ οὔ [πὲ βίαγϑβ οἵ [η8 Ἵογάεγ 5Π4}] γα πϑβτεβϑβ. 
ἸΥΓΒΏΞΡΤΙΘΞΒ ἴΠε6 ογᾶάθγ. (. χν]. 1 5, Χχὶ. 6. 

7. 5141] Ρε σοποθαϊθᾶ, (οηίγαβί ἰχχν. 2, δηα οἵ. ἰχχχὶ!. 4-6. " 
ἔποβε ου ἔπε βαγίῃ, πεῖε 'ἴπ {Π6 β8πι6Ὲ 5686 85 ἴῃ {πΠ6 ἱπιεγροϊδίϊοηβ ἴῃ {Π6 Ῥαγαῦ]εθ. 8566 χχχν!]. 5 (πο(Ε). 
[Απᾶ ἔπεον ... νναν5]. [πιγυβίοῃ, ροββιθὶν ἃ ἀουθ]εὶ οἵ 69, 
ἴδ Κα ἴπ6πὶ ἴο ΡΒε ροάβξ. (ῇ χίχ. 1. Ασοίβ νὶ!. 42. 

8. 811 α : “1Πεπὶ 4]}1᾽ β. 

ΠΧΧΧΙ. ΑἸβο δὴ ἱπίθγροϊαδίίοη. 15. ἃ 5οχῖ οἵ πιοβαῖς, δπ4 σαιὴθ ΡΥ ΌΔΌΙΥ ἔτοπὶ {πε βαϊῖογ οὗ {Π6 οοιηρεία Εποςῃ. 
“ἼΠΟβΕ βενεη ΠΟΙΥῪ οπθϑ᾽ ἴῃ ᾿ἰχχχὶ. ς ἅγὰ ἰδίκθη ἔγοτη ἰχχχν]ϊ. 3: “6 μδᾶνϑηὶυ [Δ ]6ῖβ᾽ ἴῃ ᾿Ιχχχί. 1, 2 ἔτοπὶ Χο ]]. 2, Ο1]}. 2 : 
“πε ὈΟΟΚΒ οὗ Ἰυάρεπηεηι ἔτομη ᾿ἰχχχῖχ. 61, 64 : ψἈ}16 Ιχχχὶ. 5, 6 τείεγ ἴο ᾿ἰχχχὶϊ. 1, 2 Δη4 χοὶ. 1. 

1. ἔΠ656 βθανϑηὶν ἰα]εῖβ. 866 χ]νἱ!. 3 (ποῖα). β- 2: ργεῆχεβ “ἴπε νσιτηρ οἵ. 
2. ἴμ6 ΒΟΟΙ οὗ γ»ιζ: “1π6 Ὀοοϊκ σή: “πε ΒΟΟΚ δηά 8} ἔπαΐ ννγὰβ ννυϊ θη Ἐπεγθῖῃ  φ, β. 
3. ((. χχί!. 14 ἔοσ ἃ {κα ἀοχοϊορυ. 

{Ππ6 ρσεαί "ογά α: “της [ογα  β. 
με Κίηρ οὗ βΊογνυν ἴογ δβνεσ α: “1Π6 Ετεγπαὶ Κίηρ οἱ ρἱογγ᾽ β-όε. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕἘΝΟΚΩΗ Ββι. .-.-89. 2 

Απα [ οχίοι δά {πὸ Τοτὰ θθοδαβο οἵ ΠῚ5 ρϑίϊθπος, 
Απά Ὀ]εβορα Ηϊπὶ Ὀθδοαιβα οἵ ὑπ ομι] άγθη οἱ πιθῃ. 

4 Απά αἴίεγ {παῖ 1 βαιά : 
᾿“ ΒΙ65βθα 15 Π6 πίδῃ ΨΠΟ Ἃ165 ἴῃ τὶρῃἝθοιιβηθβ5 δπα σοοάῃδ685, 
Οοποογηίηρ ὙΠΟΠῚ Π6Γα 15 ΠῸ ὈΟΟΚ οἱ υπτγὶρῃίθουβηθβ5 γι θη, 
Απάὰ αραϊηβδὶ ΠΟΠΊ πῸ ἀδν οἱ παροπηθηΐ 5Π4}} θ6 Γουηά. 

Απηά {Πποβ6 βδονθὴ ΠΟΙΝ οὔθ5 Ὀγουρηϊ π16 δηα ρ᾽αοθά τὴς οἡ {πὸ βαγίῃ Ὀοίογε ἐπ ἀοοΥ οὗ πιν Ποιιδ56, 
Δη4 5414 ἴο πη8: “ Πθοίαγα ονογυπίηρ ἴο τπν 5οη Μεοιμυβοίδῃ, απ 5μονν ἴο 411} ἔν ομ ]ἄγεη παῖ πὸ 

6 65} 15 τἱρῃξθοιβ ἴῃ {ΠῸ βἰρῃξ οἵ {πε 1 οτγά, ἔογ Ηδ 15 ὑποῖγ Ογοαῖοσ. Οτδ γϑαῦ γα Μ1}] ἰΙδανο {περ ψ ἢ 
την 5οη, {1Π] ἔποὺ ρ᾽ναβέ ἢν (151) σοπιπιαπάβ, {παΐ ποὺ πηαγϑί ἔθϑοῃ ἐν οΠΠ]Πἄγοη απά τεοογά (1) 
ἴογ {Πε6π|, δηα ἰδϑειν το 411 τῆν οΠμ!]Πἄγθη : δη4 τη {Π6 βεοοηα γϑαγ {Π6Ὺ 5}4}] [αἷζα {πες ἔγοπι {πεὶγ παι ϑί. 

7 [Ιἐὲ τῃν Προαγί θ6 βίγοηρ, 
ΕῸΓ {Πς σοοά 5}4]1] δηποῦποα τρῃίθοιβηθββ ἴο {πὸ ροοά ; 

ΤΠΟ τιρῃίθοιιβ ἢ {Π6 τιρῃζοοιιβ 5141] γο]οῖςο, 
Απηά 5Π81] οἵϊεγ οοηργαϊίι]δίοη ἴο Οη6 δηοίπεογ. 

8 Βαΐ {Π6 51΄ΠΠ6Γ5 5184] ἀ16 τ {ΠῸ 5: ΠΠΟΓΘ5, 
Απά {Πε δροβίαΐε ρὸ ἄοννῃ νι {ΠῸ ἀροβίαδζίο. 

9 Αῃὰ ἴΠοβεὲ ΨἼὮΟ ρζϑοίίβα γιρῃζθοιιβηθβ5 5Π4}] 416 οὴ δοοοιυηΐ οἵ ἴῃς ἀ6645 οἱ πΊεη, 
Απά 6 ἴβκβη αὐγαὺ οὔ δοοοιπηΐ οἱ {πὸ ἀοίηρβ οἱ Π6 ροαϊ[ 658. 

Ιο Απηά!η ἴΠοβε ἀδΥυ8 πον οοαβθα ἴο 5ρθαῖκ ἴο πι6, δῃηά 1 οδπῖα ἴο ΠΊΥ ΡΘΟρΡΪο, ὈΪοββϑίηρ ἴῃς Τοτγὰ οἵ {Πα 
ψνοσ]α. 

ΙΧΧΧΙ]. Οδὰαγρο ρίυση ἰο Επιοοΐ, . {6 Γοτγ ]ηἰογοαίαγγν [)αγ5.. ἰΐ6 ϑίαγς τοῖο, ἰσαά ἐἶι6 
͵ϑεαϑοτς απᾶ ἐμ ΜοΉ 5. 

821: Απά πον, ΠΥ 5οη Μειπαβοδῃ, 411 {π656 ἘΠπίπρϑ 1 ἀπὶ γεοοιπίίηρ ἰο {πες ἀπά νυγιεἰπρ' ἄοννη ἔογ ἐπα, 
ἀηα 1 Πᾶνα τονθαϊθα ἴο πθο ονογυίπίηρ, δηα ρίνθη {περ ὈΟΟΙΚ5 οοποογηίηρ 411] {Ππε56 : 50 ργξβεῦνβ, 
ΠΥ 580η Μείπυδεοίδῃ, τῃς θοο5 ἔγοπι ἐν [αίμογ 5 μαηα, δηα (566) {πὲ ποὺ ἀθ νεσ ἐμεπὶ ἴο τῃς 
σαηθγαίοηβ οἱ Π6 ψοτ]ά. 

2 [8Μᾶνὲ ρίνθ ψιβαοπι ἴο {π66 δηα ἴο ν᾽ ΟΠ] ἄγεη, 
[ΔηΔ ἐὰν οι] ἄγεη ἘΠας 5141} θῈ ἴο {Π66], 
Τηδὶ παν πᾶν σῖνα 1 ἴο {ΠΕῚΓ ΟΠ] ἀγθη ἴογ ρσοπογαίοηϑβ, 
ΤῊ15 νυ βάοπι (Ππαηη6]γΥ) {πα ραββθίῃ πεῖν ἐπουρπῃί. 

ΟἸΣΙάγθη οὗ πηθῃ α, ζίογ,γαχό : “ΠΠΠ]άγεη οἵ ῃς νου! βλάξ, ἄς. 
4. (οπίταϑβί ἴῃς Ὀ] 6 βϑιηρ οὗ Ιχχῇ-Ἴχχὶχ δηὰ ΙΧΧΧΙ]. 4, ΝΠ] ἢ 15 ἔοσ {Π6Ὸ τῆδῃ ψνῆο0 Κηοννβ [ἴῃ 6 τί μΐ τεοκοηίηνσ οὗ {Π6 γεδῦῖϑ. 
ἄδν οὗ Ἰυᾶάρεπιεηΐ οηηιέ. “τὶ θουβηθθϑ᾽ φ, Ζ2β. (δη [Π15 τηξαῃ ἰπαΐ ἔπεσα 15 π0ὺ Ἰυάρειηθηΐ ἔοσ {πα 

τὶ ῃίθουβ᾽ ͵ 
5411 θὲ Τοιιπᾶ α--2ὲό : “Πδ5 θθβϑη ουπᾶ᾽᾿ 2, 23,8. 

5. ἴποβα βενϑὴ ΠοΙ͂Υν Ομ" 65, ργόοθδθ]ν {Ππ βενεὴ Δ δίομευϑ, οἰ. χχ: β τεδαᾶβ “[γεε᾽ ου “βενβεη᾿. 8566 ἰχχχν!ὶ. 2, χα. 21, 22. 
ΠΟ ἤδϑβῃ 15 γτἱβῃΐίθοιιβ. (. [00 ᾿ἰχ. 2; 5. χῖν. 1. 
Οτεαΐογ. (. χεῖν. το. 

5, 6. ΤΠΕ56 νϑῖϑθβ δῖα ἰπϑεγίβα ἴο βεῖνε δ5 δὴ ᾿ηἰτγοάμποίοῃ ἰο χοϊ-πεῖν. 
6. ἴῃ βοῃ α: “1ἢγ 5οῃϑβ᾽ β. : 

111. Τῆς Μ9595. δά " δραΐϊῃ᾽, ἃ ἀπ ορύδρῃ οὗ Ἵν θυΐ τεαὰ ψ ἢ ἃ αἰ εσεηΐ ροϊπίϊηρ. 
εἰνεβὶ τπν (1650) σοπιπιαηᾶβ, 1.6. {πε Ἰἀϊουηαῖϊς ππβαπίηρ οὐ ΠῚΣ. 850. ηιζ.(.9), β-οάε: “ σοτηζοτίεβι ᾿ φ: “βτονεβί 

βίγοηρ " οεΐδ. 
8. ΡῸ ἄοννῃ, 1.6. ᾿πῖο (᾿οθηηδ. 
9. Τα τἱρῃίθοιιβ ἀϊθ, γεῖ {πὸ ν ἀγα ἴα κε αὐνᾶν ἴο πε Δθοάδϑ5 οἵ {πε Ὀ]εβϑεά. Τῆς ρῆγαβα 15 θοσγοννεα τῸπὶ 158. ᾿ν 11. 1, 

“ὙἼΠΕ τὶρηΐεοιβ 15 ἴα Κα αὐνᾶνὺ ουἱ οἵ [πε ννᾶγ οὗ (οὐ " θεσδιιβα οἵ) {πε εν]]. (ἱ. 2 ΚΊησϑ χχὶϊ. 20 ; ΔΝ βάοπι ἵν. 7-ἰ14. ΤΠα 
Ηδεῦτανν ννογὰ “ἴα Κα αυνδὺ ᾿ ΟσσυΓ5 ἴῃ 6.5. ΝΌΠη. χχ. 26 ; Ρ5. εἶν. 29. 

1ο. Ἰνογᾶ οἵ {πε νυογ]ᾶ, οὐ " Εἴετγηδὶ 1ογά ᾽ α-φ : “Τοτὰ οὗ {Πε αρϑϑ᾽ φ, β. ((. 1. 3, ΧΗ, 3, [ν 1]. 4, ΙΧΧχὶ, 3, ΙΧΧΧΙΙ. 7, Ιχχχῖν. 2. 

ΠΧΧ ΧΙ. (οποϊαβίοη οὗ {πε ΒοοΚκ οὗ [ῃῆς Ἡφανθηὶν Γι Π ΙΔ τ] 65. 
1. [ῃ χχχῆϊ. 4 ὕτ|6] νντῖτεβ ἄοννῃ βνεγυ της ἴοσυ ΕΠΟΟἢ ; Βαϊ ἴῃ [Π15 ΒΟΟΚ, ςἴ. ΙΧΧΊΪ, αν ᾿ἰχχῖν, 2, Ιχχν. 3, ἰχχίχ. 2-0, Ιχχχὶϊ. 1, 

ὕτιε] οαἱν 5ϑῆονβ ἴῃς πιά ἄξῃ {πηρ5 ἴο Εποςἢ, νἤετθαβ ΕΠΟΟΉ νυτῖῖεβ μετ ἄονῃ. 
ἄεδινεσ ἴπεπὶ ἴο {πὸ βεποζγείοηβ οὗ {πε ννογ]ά, 1. 6. ἴο 411, απὰ ποῖ οὔἱὺ ἴο {Π6 ἔασ ἀϊβίδῃηι σεηθγαίοηβ 85 ἴῃ 

ἰ-χχχνῖ. 5686]. 2. (ῇ, Τεσί. 222 Οπμέζιε ἤει. ῖ. 3.“ Οατη Ε ΠΟΘ ἢ]ϊο σο Μαίιβαϊδα Π1Π1] ΔΙ1π4 τηαπάδνοσγιξ ααᾶπὶ αἱ ποία πὶ 
ΘοΥη Ροϑβίθυ!β 5115 ἰγαάογεί. 

2. νυϊβάοπι, 1.6. [η6 γενϑϊδίίοπβ. (Οἱ, χχχνῖϊ. 4, ΧΟΙΪ. 1, ΧΟΙΠ, 10-14. 
ἴο ἴπεε6 δῃά ἴἰο {ῃν οὨϊάγθηῃ μιφῆε, β: “ἴο ἴῃγν βοπ᾽ Δ σ β σοτταρί. (ἱ. Ρ5. ἰχχνηϊ, 5, 6. ΑΒ 1 δι θοἢ ἰ5 {Π5 

αἰτεδᾶν Ὀοσῃ, ἴῃς ϑδαιηδγιίδη οὐ Μαββογείϊς γθοκοηΐηρ 5 Το] οννεά. 
[Απᾶίμν... 1. [Ιηϊεγροϊαζίοῃ. 

246 



ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΚΓΘῊΗ 82. ς-1} 

1. Απά {Ποβ6 ΨΠῸ υπάογβίδηά 1[ 5Π4] ποῖ 5166ρ, 
Βαϊ 5}4}] ᾿Ιβῦθπ ἢ π6 δαγ {παΐ {ΠῸν πιαὺ ἰθαγη {Π15 νβ΄ ΠῚ, 
Απα [{ 5841] ρΙβαββ ἔποβθ ἐπαΐ δαΐ {πϑγϑοῖ Ὀϑίίογ {πη΄ σοοά [οοα. 

4 ΒΙεβ58α δζδα 4}} {πῸ τὶρῃίθοιβ, Ὀ]εθϑθά δγβ 411 {ποβθ ψῆο νγαὶκ ἰπ {πὸ νὰν οἵ ΓΙσπθοιβῆθ855 δΠα 51Π 
ποΐ 85 {Π6 ϑπηθῦβ, ἴΠ {Π6 γθοκοπίηρ οἵ 4] {πεὶγ ἀαγϑ ἴῃ ΠΟ {ΠῸ βὰη ἰγανοζϑεβ {Π6 ἤράνβῃ, οηϊεγίηρ 
ἱπῖο δηα ἀεραγίιηρ ἴγοπη {Π6 ρογίβ!β ἴοσ {Ππιγν ἄδγϑ ἢ ἘΠ Ποδάς οὗ ἐπουβαπάβ οὗ {π6 ογάοσγ οἵ {πῃ 
βίαγϑβ, [ορϑίῃογ 1 {ΠῸ ἕο ΜΨΏΙΟΝ δγο ἱπζογοαϊαϊθα νυ Πϊοἢ ἀϊντάα {πε ἔουγ ροτίϊομβ οὗ {πῈ γϑαΐῦ, νὨ1 ἢ 

ς ἰΘδ4 {πὸπὶ δηα δπίθγ νι {Ππ6πὶ ἴουγ ἄαγβ. Οσηρ ἴο {πεπὶ πηεῃ 584]] θ6 δὲ ἔδυϊξ απὰ ποῖ γβοίκοπ 
{Π6πὶ 1ῃ Π6 ΠΟ] 6 γθοκοπίηρ οὗ ἴπ6 γϑδγ: γβᾶ, πΠΊθη 5Π8}] 6 αἵ ἔδαϊί, απ ποῖ ΓΘΟΟΡΏΪΖΕ {ΠΕ6πΠ| δοουτΓ- 

6 ἴεν. Εοτγ {πον Ὀοίοπρ ἴο {ΠῸ τθοκοπίηρ οὗ ἴΠ6 γϑᾶγ δη4 γα {γυ]ν τεοογάθα ({Πογθοπ) ἴοσ ὄνϑῦ, οπ6 
ἴῃ ἴπε ἢτβ ρογίαὶ δη4 οπθ ἴῃ {πὸ {Ππ|γὰ, ἀπά ὁπ ἴῃ {Π6 ἔουτγίῃ ἀπά οπα ἴῃ {Π6 βἰχίῃ, ἀπά {π8 γϑαγ 
15. ΘοπιρΙ] οἰ6α ἴῃ ῆγαΘ Πα παΓθα δηά 5ιἰχίν-ἴουγ ἀδγ8. 

7 Απαίβε δοοουηΐ {Πογοοΐ 15 δοουγαῖθ δηα {Π6 γθοοτά64 τεοκοηίηρ ἐπογθοῖ οχϑοῖ ; ἴοσ {ΠῸ [πη! παγίβϑβ, 
8Π4 τηοηίῃ5 δηα [6ϑϊναὶβ, ἀπ γϑαῖβ δηα ἄδν8, 85 ἴὕ|6] βϑῇοννῃ δηά γενβαὶβα ἴο πηθ, ἰο ποῖα {Π6 

81 μογὰ οἱ ἴπθ ψμΟΪΘ ογθαίίοη οἵ ἴπ6 Μοῦ] Παίῃ βαρ]θοΐθα {πΠῸ Ποβῦ οἵ ἤβεανεῆ. Απά πε παβ ρονεῦ 
ΟΥ̓ΘΓ πΙρῃΐ δηά ἀδὺ 1η ἴπΠ6 ἤδανθη ἴο οϑυ88 [Π6 ΠΙΡῃμΐ ἴο σῖνα Πρῃΐ ἴο πηθη---ϑαπ, πιοοη, δηά βίδγϑ, 

9 Δη4 8}} {πΠ6 Ρρονγεῖβ οἵ {πὸ πθανϑὴ ψΠΙΟἢ γονοῖνε ἰπ {Ποῖγ οἰγουΐαῦ οπαγιοίβ. Απά {π656 αὔα {πε ογάθεϑβ 
οἱ {πὸ βίαγβ, 1 ἢ δα 1η {ΠῸῚΓ ρΙαοαβ, δηα 1η {ΠΕ6ῚΓ βθαϑοηβ δηἀ [δϑίϊναἷἶβ αηα πηοηΐῃ8. 

Ιο Απά {Π6858 δἵβ ἴΠ8 παπΊ88 οἵ ἴποβθ Ψῆο 684 {Π6πὶ, ῆο νγαΐοῃ ἐπαξ {πον δηΐεῦ δἰ ὑπεῖγ {{Π|65, 
ἴπ ἘΠ6ΙΓ ογάθγϑ, ἴῃ ΠΕ6ῚΓ ΘΘΆ 5015, ἴπ ΓΠΕ6ῚΓ τη ηΐΠ5, ἴῃ {ΠΕ ῚΓ ρογιοά5 οἵ ἀοτγηϊηίοη, δηα ἴῃ ἐπεῖγ ροϑι0Π5. 

τ ΤΠΕεΙγ ἴουγ ἰδοῦ ΠΟ αἰνταα {ΠῸ ἔουγ ραγίβ οὗ [6 γεαγ δηΐογ ἢγϑί ; δηα αἴξζογ Ππεπὶ {πῸ ὕνγεῖνε ἰεαάδθγϑ 
οὗ {Π6 ογάβγβ ΨΠηΟ ἀἰνιἊ6 {Π6 πηοπίῃϑβ ; δηα ἴοσ {πε [γα ἢι τι γεά δηά βἰχίν (4δγ5) ἔπ Ὲγα ἀγα πεδάβ ονεῦ 
{πουβϑηα 5 γγΠοῸ αἰν!46 {πΠ6 ἀανϑ; δηᾷ ἴοσγ {Π6 [ουζ πογοδίαγν ἀανβ {Πογα ἀγα {ΠῸ6 ἰθαάθγβ πὶ ἢ ϑαπάεγ 

12 π6 ἴουγ ραγίβ οἵ {Π6 γϑαῦ. Απά {π8886 πϑβαᾶβ ονεῦ ἐποιβδηᾷβ ἀγα ἰηἰογοαϊαϊεα θεύνψεαη ἰεϑάθυῦ δπά 
13 Ἰεβ ογ, θοῦ ὈΘΠΙ Πα ἃ βίδίϊίοη, θαΐ {πεῖγ ἰοαάθγβ πηαῖκα {πὸ αἰ νιβϑίοη. Απά {Π656 ἀγθ {Π6 παπΊι6β οἱ {πὸ 

Ιεδάθγβ ΠΟ ἀϊντἊ6 {Π6 ἔουγ ρᾶτγίβ οὗ {Π6 γϑαῦ ΠΟ ἀγα ογάδιπθα: ΜηΚ ΕἸ, ΗΕ] ἐπηπηϑ! δ κ, απ Μέ]᾽ 14], 
14 δῃᾶ Νᾶγέ!. Αηά {Π6 παπΊ65 οἵ ἔποβα ψὴο 684 ἴπεπὶ: Ααπᾶγ᾽ ἐΪ, απα [1ἀβῦβα᾽ εἰ, δἀπα ᾿ΕἸ]δπιδ᾽ Ε1--πθβο 

ἴῃγθε [οἹ]]ονν {πῸ δα ογβ οἵ ἴπῸ ογάεγϑβ, απα {ποῦα 15 οπα {π80 ἔο]]ονν5 {πὸ ἴπτες ἰεαάθτϑθ οὗ {πΠ6 ογάεδυβ 
ὙΠ (ο]]ονν ἴποβα ἰθαάθγβ οἱ βίδίομβ {παῖ ἀτνιάα {πὸ ἰουγ ραγίβ οἵ {π6 γϑδγ. 

Ις ΪἾῃ 1ῃ6 Ὀερ!ηηϊηρ οἵ {Π6 γεαῦ Μεῖῖκε)ᾶὶ τγίβεβ Πγϑί δηά γι ]65, ΠΟ 15 παπηεα 7 π᾿ Διηἶ δηα βαη, 7 δπὰ 
16 411 ([πΠ6 ἀδν5 οἱ Πἰ5 ἀοπηϊηίοη νΠ115Ὁ8 6 Ῥθαγβ γὰ]θ ἀγα πἰπείγτοπα ἄαγβ. Απά {πεβα ἀγα {Π6 5Ιρη5 οἵ 

{πΠ6 ἄδνβ ΏΙΟΠ γα το θ6 βἜεεῆ οἡ θαῦίῃ ἴῃ {πὸ ἄδνυϑβ οἵ 15 ἀοπιηίοη ; ϑγεαΐῖ, απ Ποαΐ, δηα οΔΠ|5 ; 
Δῃ4 411} {Π6 ἴγβεϑ θθαγ ἔγαϊῦ, δηα ἰθαν 5 ᾶγα ργοάποεβα οη 81] {ΠῸ ἔγεεβ, δηᾷ {πε παν οβί οἱ ψῃϑαΐ, δπὰ {Π6 
ΤΟΒ6-ἤΠονγεῦβ, δη4 411 {πεὸ Πόνεγθ ΠΟ ἢ οοπηα ἔοσγίῃ ἴῃ {πὸ ἢε6]4, θαΐ {ΠεῸ ἔγεαβ οἱ {πΠ6 ψιηΐοῦ βθαβοη 

τὴ θθοοπΊα ψΠΠογο. Απά {Π656 αὔα {πῸ παπη65 οἵ {πΠῸ ἰθαάθγβ νΠΙοἢ ἀγα ἀπά ογ μεπὶ: Βεγκα᾽ εἰ, ΖΕ] 5 Εἰ, 

3. θεϊζεγ παη ροοᾶ οοά. (. Ρ5. χίχ. 10, Ἵχίχ. 103. 
4. ὈΙ65βϑᾶ δῖα 411 ποβξε 2,β- γ: Ὁ ριε, γ: “Ὀ]6ββεά (-ῈὉ " πιογεονεσ᾽ Φ): δῖ6 411 (-ΈὉ “16 τὶ ῃϊθοιιβ᾽ 2,1) σῷ. 

ΤῊδ ἴουτγ ᾿πςουσδ αν ἄαγϑ ᾿ηἰγοάιοεα Ὀγ ἔουτγ ἰεαάθήβ. (Οἱ. ζ. 11, Ιχχν. 1, 2. 
αἰνίᾶδ φί, β--πο,ὦ, οἴ. ΙΧΧΧΙΙ. 11: “ἀγα αἰνἀεα᾿ ρηήέ, γ0χὖ. 

τ ΘΙ Ἰχχν» 2: 
ψνΠοΪε γτεοκοηίηρ οἵ {πεῸ γεασγ. 80 ν]τἢ ΒεοΥ 1 επιεηά “ἴῃ [Πς τεοκοηῖηρ οὗ [Π6 ννῃο]α νου]. 

6. Οπ [Πδ ἴουγ ᾿Ἰητούσα]ασν ἄαγβ δηα {ΠΕῚΓ ροτίβ]5 566 ἰχχν. 
{86 γβϑδγ ἰβ οοπιρ εἰβά ἴῃ γε μπυπᾶτγαά, ἄς. β : “1ῃς γεαγ οἵ ἰῆγεε πυμπάγαα.... 15 σοπιρ]είε᾽ α-ρη,2έ. 

7. ἴο ψΒοπι.... Βδίἢ βιιδ]εοϊεᾶ. ἘΕπτηεπαβα ἔγοπι α-φ, β ᾿οτ Ηε Πμαῖῃ σοιηπηδη δα ἴοτ τηθ᾿. 
ΙΓ οτά οἵ [πε ννῃο]α ογεαίίοῃ οἵ πε ννογ ἃ. Ηδετα οἠἱγ ; οἴ. ἰχχχῖν. 2. ᾿ 

9-29. Αἢ δοσοιηΐ οὗ {πε βίδγϑβ 85 ργοπιηϊϑεὰ ἴῃ ἰχχὶ!. 1, πὰ ἀξοϊατεα ἴο Ὀ6 βίνβη ἴῃ ᾿χχῖχ. 1. 
1ο. ψῇο νναΐςῃ {παΐ ἐπεν επίεσ. Μ98595. τεδά “ψνῆο νναΐςῃ δηά πον επίεγ᾽---ῦ ἃ Ηθῦτεν ἰάϊοπι ργεβεγνεα. 

{ἰπ165 ἦν ΠΟ ἰεδα {Πεπὶ ἴῃ {ΠΕ ῚΓ Ρ]αςοβ (Σ᾿ ἴῃ {ΠΕῚΓ Ρ]ασαβ᾽ 2) α. 
11. ΤΠΕ Ιϑδάεγβ οἵ {πε ἔουγ ἱπιευσαίαγν ἀαγ5, {π6 ἴνψεϊνε τποηΐῃ5, δηά {Π6 365 ἀδγ5. 

ἴογ Ὁ φ. 
ονν Βίχίν (ἄδγ5) ποτα ἀγα πθαάβ σχρί(ν) : “... 5ἰχίγ-ουγ (44 γ5) ψ ἢ ([Π6 Πεδάς᾽ 2, β. 

12. Νοῖ οἸδδγ. 
6. βΒία(ἰοῃ. “15 βίδιοῃ ᾿ φ, α. 

13. ΜΙΙΚΙΕΙ 15 δὴ ἱηνεγβίοῃ οἱ Ηεἰθπηπιθὶοὶς. ΤΗδβ6 [ΟἹ ἀγα ονϑῖ ἴΠ6 ἴουΓ βεαβοηβ οὗ {με γεᾶγ, ἃπά βαςὶ μᾶ5 ἰῃγεα 

ὉΠΑΘΓ ΠΠη, ΟΠ6 ἴοΓ Ἔνεσν πλοηίῃ. ς 
14. Νοῖ οἰεασ. ΤῊδ Ἰδΐζεσ ρατί οὔτ. νεῦβϑε βεξπὶ5 ἴὸ ἀβίυ εχρδηδίοθ.. ψγ ᾿ 
15-17. ΤΠΕ Ρειοα το ΠῚ ΞρυΪ ΠΡ ἴο 5 1ΠΊΠΠΘΥΙ Ξε ΟἹ ἄδγϑ 15 πάθγ [Π6 ἀοπλϊηίοη οἵ ΜεῖκΚα)α] οΥ ΜΊΈΚΙΕΙ.. Ης 15 παιηπεὰ 

“τἢδ βουΐῃογη βαῃ᾽, ἃ5 Ἑο᾽ ἀβομτηϊάϊ ἀπὰ Βεεσ ροϊπε οἱ “ Ταπυ Δἰηῖ᾿ δηὰ " ϑαη᾿ 5ποι!α θεὲ τεδά τορεῖμετ, 1. 6. ΣἸΘ ΦῈΨ). 

15. οὔ πε γϑαγ γὲ β: Ὁ α-721. 
16. ο81Π15 2 : “ Δηχίθίυ ̓  α--2ι. Ν 

Ἐμ6 τοβε- ἤἥοννεγβξ, ποῖ ἴῃ Ο.ὕΤ', εχεερί ἴῃ ἘΠ 5 ἢ νεγϑίοη οἵ [58. χχχν. 1; (δηΐ. 11. 1. 

ϑνΒΪ ΟΠ οοπλα ἴοσίῃ α--22: “ ὈΪοοπΙ ᾽β : »η1. 
17. Τῇε βυθογάϊηαίε ἰεδάευβ ἀγα ἴμοβα οὗ {π6 τηοηίῃ5, [ἤγεα ἴο [ῃ6 υδτγίευ. 
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ΒΘΘΚ. ΘῈ  ΕΝΘΕἝῊΗ: 88. τ) 5 τἱ 

ΔΠη6 Δηοίῃογ ΨΠΟ 15 δ 464 ἃ Πϑδά οἵ ἃ [πουβαπα, δ ]εαὰ Ηϊ)βέρῃ : δπά ἐπα ἄδγϑβ οἵ {πε ἀοπιπίοη 
οὗ {Π15 (᾿Ξ 6γ) αἀγὰ δ 8δῃ επᾶ. 

1ι8 Τπε πεοχί ἰβδάδγ αἴξζεγ Πἰπὶ 15. ΗΠ ]᾿ δπηπη δ] δκ, Ποπὶ ομα Πδπη65 {π6 5ῃ!ηϊηρ 5ὰη, πα 411} {πε αν 
19 οὗ ΠΙ5 ᾿Ιρῃΐ δγβ ηἰπείν- μα ἄδανβ. Απα {Ππε88 ἀγα {Π6 βίρῃξ οἵ (Ὠ15) ἀδγϑβ οὴ {π8 βαγίῃ : ρἱονίηρ πεαῖ 

Δηα ἀγγηα885, δη ἃ {Π6 ἔγθα5 τίρθη {Πεὶγ ἔγα5 ἀπ ργοάαοα 8}1 {πεῖν ἔγα [5 στρα δη 4 τεδάν, δηα {Π6 5Π6Ὲρ 
ΡΔΙΓ δη4 Ὀεοοπτθ ργερηδηΐ, δη4 41] {π8 ἔγυϊ5 οὐ {π6 βαγίῃ ἀγα σαίπεγεα ἴῃ, δηα βνεγυίπίηρ ἐπΠαΐ 15 

20 ἴἢὴ {Π6 Πε]45, δῃηα {πΠ6 ΠΕΡ ΓΈ55: {πεβ8 ὑπῖηρδ [Κα ρίδςε ἴῃ ἐπῈ ἄδυϑβ οἱ Π15 ἀοπηϊπίοη. ὙΠεβα 8ΓῈ 
[Π6 ΠαπΊ65, δηα ἐπε ογάβθγβ, δηα {ΠῸ Ἰθϑάθγβ οἵ {πΠοβα μϑϑδάβ οἵ ἐπουβαηαϑβ : (ἱα8᾽ 141, Καὶ δ᾽ 61, απὰ Ἡδ᾽ ΕἸ, 
Δηα {Π6 Π8ΠῚ6 οἱ [Π6 Π6δα οἵ ἃ ἱποιιβαη ΨΠΙΟΝ 15 Δα 64 ἴο ἔπεπη, Αϑίδ' ἐὶ : δηα [Πε ἀδγϑ οἵ Π15 ἀοπηηΐοη 
ΔΓΕ αἴ δὴ επά. 

ΘΕοτιονΝ ἵν. 

ΟΗΑΡΤΕΚΒ ΧΧΧΙ]ἠ]ΠΠ--ΧΟ, ΤῊΕ ΠΕΕΑΜ-ΝΊΒΙΟΝΞΒ. 

ΧΧΧΙΙ ΤΧΧΧΙΝ. ΕἸγοὶ Πγϑαηι- 7 ιϑιοη οἡ ἐμι6 [)οἰτιρο. 

88:1 Απά πον, ΠΥ βοὴ Μειμιυβοίδῃ, 1 Μ1} 5μονν {πες 81} ΓΩΥ ΝΊΒΙΟΠ5 ΜΏΙΟΝ 1 Πᾶνα 56εῃ, τεσουηςην 
2 ἴπεπὶ Ῥεΐογβε {πΠθ6. Ἴνο νἱβίοῃβ 1 5ϑᾶὰνν Ὀθεΐογε 1 ἴοοὸκ ἃ ψιΐθ, απ τπ6 οπα νψὰ5 αϊξθ ἀΠ|1Κα {πε οἰπεγ: 
[6 ἢτϑι θη 1 ννὰ5 ἰδαγπίηρ ἴο νυσιῖο: {πῸ βεοοπα Ὀεΐογε 1 ἴοοκ ἐγ πποίπεγ, (ν 6Π) 1 σαν ἃ [ογγιθ]ς 

3 νΙϑίοη. Απά τεραγαϊηρ {Πεπὶ 1 ργαγϑα ἴο {πὸ Τογά. 1 μά ἰδ! πα ἀοψνῃ ἴῃ {πε πουδβα οὗ τὴν σταηά- 
ἔδίμογ Μδπδ δῖε], (ἡ Π6 πὴ 1 58νν ἴῃ ἃ νβϑίοπ μον {Π6 Πεβανεη Το] ]αρβεα δηά ψὰ5 θοσπα οἱ δπά ἔε]} ἴοὸ 

4 1Π6 βαγτίῃ. Απά ψῇβη 1ἴ [61] ἴο {πΠ6 δαγίῃ 1 88 ποῦν {πε βαγίῃ νγα8 5. 8] ον ὑρ ἴπ ἃ στθαΐ δΌγϑ5, 
ΔΠ4 τηοτηΐϑ! 5 ὙΕΓΘ ΒΌΒΡΕΠα 64 οη τηουηΐβίηβ, δηα ἢ1115 απ Κ ἄοννη οἡ Π1115, πα ΠΙΡῊ ἔγεοβ γεγα γεηΐ 

ς ἔτοπη {ΠΕ 1γ β[βπηβ, δη ἃ Πυτγὶθα ἀονῃ ἀπ 5ὰηκ ἴπ {ΠῸ ἀῦγβϑθ. Απα {πεγεαροη ἃ Μψογά [6]] πο τὴν τηουτῃ, 
6 δηά 1 [4 ἃρ (π)ν νοἱοε) ἴο ογν δἱοιιά, απ υαἱά : “ΤῊΘ βαγίῃ 15 ἀεί τονε. Απά τὴν ρσγδηαξαιπεγ 
Μδῇ 4146] νγαΚαα πιὲ ἃ5 1 ἰὰΚ πϑᾶῦ ἢϊπΊ, δη ἃ βαιά ἀπίο τα: ᾿ ἣν ἀοβέὲ ἵποι ΟΓΥ 50, ΤΥ 50η, 8η4 ΜΗΥ 

γ ἀοβὲ που πηᾶκα βοῇ ἰαπιθηΐζαίοη ἢ Απά 1 τεοουππίεβα ἴο Πἰπὶ {π6 πος νιβίοη ΏΙΟΝ 1 Παά 86βῃ, 
Δη4 Π6 5814 πιηΐο π16 : “Α ἴδγγιθ]8 {πῖπηρ Πϑϑὲ ἔποὰ βεθεῃ, τὴν 50χι, δι οἱ σγανε πηοπηβηΐ 15 τῆν ἀγθαπη- 
ΝΙΒΙΟη 85 ἴο {Π6 βθογείβ οἵ 411 {ῃε 5ἴη οἵ {Ππ6 βαγίῃ : 1{ τηυβί βίπκ πο {πε αῦγϑ85 δπά θὲ ἀεβίγογε ψ] ἢ 

8 ἃ στϑαΐ ἀδβϑίγυοίίοη. Απά ΠΟΥ, ΠῚΥ 50η, 8.88 δῃηά τηάᾶκο ρευιοσ το {πε Τοτὰ οὗ ρβίογυν, βίποβ ποι 
ατῇ ἃ Ὀε ιθνογ, παῖ ἃ γεπηπϑαηΐ πηδᾶν Γεπηαίῃ οἡ {π6 εαγίῃ, ἀπά ἐμαὶ ΠῚῈ τπῆδὺ ποΐῖ ἀδβϑίγου ἴμῈ ΠΟ] 

9 βαγίῃ. ΜῦΥ 58οη, ἔγοπι πβανξῃ 81] {Π|15 Μ}1}} σοσηα προ {πα βαγίῃ, δηα ἀροη {Π6 βαγίῃ ποσὰ Μ11}}} 6 στϑαῖ 
το ἀεβίγαοίοη. Αἰἴΐεγ {παῖ 1 ἀγοβα ἀπά ργαγεα δηά ἱπιρ]ογεά δηα θεβουρῃί, δηα τοῖα ἄἀονγῃ Τὴ ΡΓΘΥ ΕΓ 
11 ἔοτ {Π6 σϑπβθγδίοηβ οὗ {Π6 νου], δηα 1 11} σῆονν ενεγυτπίηρ ἴο ἔπεα, τὰΥ βοὴ Μείμυβείδῃ. Απά ἤθη 

Ι δα ροπβ ἔογίῃ θεῖον δπα΄ 5εθη {π6 θάνε, δηα {Π6 βὰπ τίβϑίηρ ἴῃ {πε βαβί, δπα {πῸ πτοοη βεϊξίηρ 
ἴῃ {Π6 νυεϑί, ἀη ἃ ἃ ἔδνν βίδγβ, δηα {ΠῸ ΠΟΪῈ βαγίῃ, απα Ἔνεγυτπίηρ 457 }816 Παα Κηοννη 10 ἴπ Ἐπε θερίππίηρ, 

Ηϊ])] βρη. Νοίε ρίαν οἡ ἢΦῚ) “15 δά δά". 
18-20. ΞϑιυηΠΊΕΓ ἴο δυςαπΊη. 
19. ἴΠ6 5:5 οἵ (ῃ15) ἄδαυβ β. “πε ἄδγυϑ οἵ Π15 βρη  σητέ (φῃ). 
20. ΤῊΙΪΒ νεῖϑε 15 σοηπιβεα. ΤΠ [ἢτγεθ δ Πη65 ἀγα ἴποβα οὗ {πε Ἰδδάεγϑ οὗ ἴῃς ἴστε πηοηῖῃβ. ὙπΠα ἐουτίῃ, ΑϑΞ(Δ61], 15. δὴ 

Ἰηνογϑίοῃ οὗ ΗΠ) ςἔρη (νεῖβε 17), απα θεβοηρϑ ἴο {πΠ6Ὸ ἢγϑὶ ὑπἰδ4. ὙΠσθτε 15 πὸ δοςοουηΐ οὗ {πε σε ΠΡ δὶχ ΠΟ Π5. 
ΤΠ τεάδοϊοσ πᾶν πᾶνε οὔ θα {6 Π|. 

ΙΧ ΧΧΙΠΠ-ΙΧΧΧΙΝ. Τῆε ἤτοι Ὀτγθαπι-  Ἰϑίοη ἀξ α]5 νν ἢ της Πεῖαρε οὐ ἢγϑί νουἹα-)πἀρετηδηΐ. 

ΧΧΧΙΠ. 1. τν νἰβίοηβ α- δ “νὶϑίοηβ᾽ 2, Β. 
2. ἘΏΟΟἢ ἴοοΟΚ ἃ ν]ΐε αἱ ός (6ξεη. ν. 51). Ηδὺ πδπὶ6 ννὰβ Εάἄηδ, 1 Επ. ᾿ἰχχχν. 3, οἵ. [0116 65 ἵν. 19, νἤεσα {Π656 ὈΥΘδΠ1- 

ΜΊβΙοηΒ ἃτε τεΐεττεά ἴο. Νοίβ {παΐ Ἰχχχῆ Χο ΔΓΕ ΟἿΪΥ ἀγθαΠΊ5, γ᾽ μΈγαα5 ἴῃ [Π6 Οἵ ΠΕΓ βεοῖοηβ5 ΕΠΟΟἢ Πᾶ5 Ορεῃ ἰπίθτσουγβα 
ἢ [6 ΔηρΡΕ]5, Δηα 15 ἱγαηβϑίαίεα ον. Ὑεὶ οἡ ἀρεοζε στουπάβ οη6 νου] ἐχρεοὶ {πε ὈΟαΙν ὑγαπϑατοη Ὀείογε 
ΤΑΥΤΊ αΡ 6, ἀπηὰ ἴΠ6 ἀγθαπη-ν 5] 05 αἵζεγ. 

3. δ 614161. “Μα]Δ]}᾽ Ε] ̓ ἴῃ ἴδχί. 
5. 16 πΡ (πὶ νοὶς6) γηφηέ, β--.. “ἀτοβα ᾽ σ. “Ὀερδη᾿ Ζ, 21. 
7. Βεογεῖβ οὗ 411 {Π6 βΞίη (71) β. “ϑίη οὗ 4}} τὴς ϑἰπ’ σηῖ. “51η οἵ ]} φ. 
ὃ: Τοτα οὗ μίοεν-. χὲν. 5,.7, ΧΧΥΠ 53, κ, Χχχν!- 7. Χ]: 3, ΧΗ]. 2, ἰχχν᾿ 5: 

δηᾶ {πμαΐ Ης... βασίῃ 2, βα » α-Ζτγουρὴ ἢπηϊ. (9). 
9. ἔγοπι πεανβϑῃ, 1. 6. ογάδὶ ηθδὰ οἵ (οά. 
[ο. ΤἼὴΘ ΡΥΓΆΥΕΓ 15 σίνεῃ ἴῃ Ἰχχχῖν. 2-ὅ. 
εηα Ρεξοιρῃΐ ἀ-φ. »Φφ, β. 
ΠΥ ΡΓΘΥΘΓ η17, β. “1 ρτγαγεὰ δῃά᾽ σ. » φε. 

11. {π6 ΠΟΙ6 δασίῃ ρηίφ, εὐγζέογια ὁ. 1, αὐολάγια. 
85 ΤΗε παεά Κποννῃῦ 11. Βρϑδά “δβ5 1 μδὰ Κποννὴ ἰϊ,᾽ οὐ "δ8 Ηξ Πδά τηδάβξ (ου " εϑίδ]} }5Π6α ᾽) ἴτ᾽, 

248 

ὶ 



ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚ(ῊΗ 868. ιτι--δ84. 6 

{πε 1 Ὀ]εββεα {ΠῸ Τοσγὰ οὗ "πὰ ρεπιεπί δηα οχίο!]θα Ηϊπὶ θεοαιβα Ης Πα πηδάς {ΠῸ 5ὰπ ἴο ρὸ ἰοτίῃ 
ἔγοπῃ {ΠπΠ6 ψιηάον5 οἱ {Π6 δαβί, απ πα δβϑοεπαβά δηα τοβα οἡ {πε ἔδος οἵ {πῸ ἤδαάνβῃ, δπα βεΐ ουΐ 
δΔηα Κερὶ {γανεγβίηρ {π6 ρϑίῃ βῃοννῃ ἀπἴο ΠΙΠ]. 

341 Απα] [το ὰρ ΤΥ ἢαηα5 τη Τρ θουβηθ85 8Δη6 Ὀ]6556α {πε Ηοὶν δπηὰ ατεαὲ πε, ἀπα βρακθ ψΊ 
{πε Ὀτθαίῃ οἵ τὴν τηουΐῃ, δηὰ ΜΠ {π6 ἴοηραα οἱ ἤσβῃ, ῃΙοἢ (οα Π85 πηδάδ ἴογ πα ομ!]ἄγθη οἱ {Π6 
Πεβἢ οἵ πιεη, ἐπαΐ {πον 5Που]4 σρθακ ὑπογον τη, ἀπ Ηδ σάνε παπὶ Ὀγθαίῃ δηά ἃ ἴοηρια Δηα ἃ πιουτῃ 
{παῖ πον 5Ποι}] 4 5ρεακ ὑπογομιῖῃ: 

2 “ Β]εβββα θὲ που, Ο Τιογά, Κιηρ, 
ατοαΐ δη4 τηϊρῃῖν τη ΤΥ ρστγοαΐηεβ8, 
Τοτὰ οἱ π6 ΨῃοΪς ογϑαίίοη οἵ {πΠ6 πδανεῃ, 
Κιηρ οἱ Κίηρβ δηα ἀοά οἵ {π6 ψΠΟΪῈ ψοτ]α. 

Απάὰ ΤῊν Ροννεῦ δηα ΚΙ ΡΒΠΙΡ δηα σγθαΐπῃθββ 0146 ἴοσ βνεὺ δη4 βδνεζ, 
Απα ῃτγουρποιῖ 411 σεπογαίοηβ ΤῊΥν ἀοπΊΠΙΟη ; 
ΑΠπά 8}1 {πῸὸ πδανβηβ ἀγα Τν [ἤγοπα ἴοῦ δε, 
Απα {Π6 ψΠο]6 ϑαγίῃ Γῆν ἰοοίβίοο! ἴοσγ ὄνεσ δπα ὄνεγ. 

3. ἔογ Του Παβὲ πηδάθ δηά ἼΠοι τιι]οϑὲ 411 {Π|Πρ65, 
Απα ποίῃιπρ 15 ἴοο Ππαγά ἴογ ΤΠθο, 
ΔΝ ΊΒάοπι ἀεραγίβ ποὺ ἔγοτῃ {πῸ ρίαςβ οἵ Τὴν ἰἤγοπο, 
ΝΟΓ ἴὑγῃβ ἀννᾶν γοπὶ Τ Ἣν ργθβεηςθ. 
Απά ΤΠπου Κποννοβί δηα βϑεοϑὺ δηα ἤθαγεβϑῦ ὄνεγυίπιηρ, 
Απά ἔμεγε 15 ποίπιηρ πιάἄδη ἔγοπι Τ ες [ἰοῦ ἼΠπου βεαβϑὲ δνεγυ ]ηρ]. 

4 Απᾶ πον [Π6 δηρεῖβ οἵ ΤῊ πδανθηβ 8Γ6 ρν οἱ ἔγαβρα85, 
Απα ὑροη {ΠῸ ἤδβῃ οἵ πιθεη δϑιάθίῃ ΤῊΥν γαίῃ τπ|1] {Π6 στεαΐ ἄδν οἱ 1 σεπηεπηΐ. 

ξ΄ Απάτον, Ὁ Οοά 8Δη6 []ογά δηα ατεαῖ Κτηρ, 
| Ι ἸΠΊΡΙοΓγα δηα θθβθθοῦ ΤΠδα ἴο {{]Π] τὴν ργαγυϑγ, 

Τὸ ᾿ἰΙϑβανε π|6 ἃ ροβίεγιςυ οπ βδγίῃ, 
Απα ποί ἀεβίγου 411 {π6Ὸ ἤεϑῇ οἱ πιδῃ, 
Απά πᾶκα {π6 δαγίῃ ψιῦποῦΐ ᾿Ἱππαριζαηΐ, 
50 {πα΄ {πεγὰ 5ῃου]ά 6 δῇ εἴδεγπηαὶ ἀδβίγιςοτίοη. 

6 Απάμπον, τὴν [ογά, ἀεβίγου ἔγοσπη {ΠπΠ6 βαγίῃ [Π6 ἤθϑῃ ΠΟΙ ἢδ5 ἀγοιβεα ΤῊν νγδίῃ, 
Βαυΐ {π6 ἤδβῃ οἱ γιρῃξεοιιβπεϑθ ἀπ πρτγὶρηθβθ Θϑίβ 5} 85 8 ρἰδηΐ οἵ {π6 δἴεγηδὶ 5666, 
Απά ΠΙ46 πού Τὴν ἔδεε ἴγοπι {ΠπΠῸ ργαγεγ οἱ Τὴν βεγναηΐ, Ο 1ιογα. 

Τοτγᾶ οὗ υάρεηθηΐ, Ἡδετα οηΪγ. 
νυϊπάοννβ. Νέενεσ τι3εἀ οἵ {πε 51 ἴῃ 1-χχχνὶ ΠΟΥ ἴῃ ᾿χχὶ-ΙΧχχῖ, νῆεσα " ρογία] ̓  15 ἴηΠ6 ννογά. ΕῸΥ " ψιηάονβ᾽ 5εῈ 

ΙΧΧΊΙ. 3 (ποία). 
Ἰ δηᾶ ΠΕ αβοθεπᾶεξᾶ, Κεδα “950 {Πδΐ ἢθ αβϑοθηαβά᾽, Ἰ. 6. ἼΣΩΝ ου ὄν), 

ΧΧΧΙΝ. Ἑποςἢ᾽ 5 ΡγάυοῚ ἔοσ ΠΪ5 Ροβίεσιγ. 
1. 1πε Ηοὶν επᾶ ἀγεαΐ Ομθ. 8566]. 3 (ποίε). 
τορι οὗ ἤθϑῃ. ὅ6εε χὶν. 2. 
ΟΠ] ἄγη οἵ [Π6 ἤδβῃ οὗ πιθὴ σι, αὐςίλζ γι. “ σὨΙΠ]άτεπ οὗ πιεπ᾿ (- “οἱ ἤδϑῃ᾽ φ) φῆ, ἐδ, δζε. 

2. ([Ἰχ- 2 566. , 
Τογά οὗ ἴῃ 6 ψνΠοΟΙῈ ογεαίίομ οὗ με ἤεανβεῃ. Ηδετῖε οηἱγ. (τ. Ἰχχχὶ!. 7; 4150 Ἰν}}]. 4 (ποίθ). 
Κιηρ οἵ Κίηρβ. ἰχ. 4. 
αοά οὗ [πε ΨΠΟΙΪε ννογϊ. Ηξετε οὐἱγ. (ἴ. 1. 3 (ποίε). 
ΑΙἹΙ 1πῈ μπεανεῆβ δὲ Τὴν [ἤγομθ. [538. ᾿ἰχνὶ. 1. 

3. ποίην 15 ἴοο μεαγά ἴογ ΤΠβεβ. Τ|εγ. χχχὶϊ. 17, 27, Ψῃεσα 1ῃ6 ΓΧΧ σεηάεγ “15 πιά άδη ἔτοηι {πεε ᾿. πε Μ55. 
ἢδτα δ4Ἃ ἃ αἰττορυαρῇ “ πα ποιῃηρ᾿ (οτ “ πο). 

νυ ϊΞάοπι ἀδραγίβ ποίΐ ἔγοῃι.... Τὴν ἰσγοπα. Οἵ. ννἸβάοηι ἰχ. 4, αἰβὸ Ῥτον. νῖ]]. 30 ἴπ {πΠ6Ὲ ΤΙ ΧΧ νεγβίοη ἤμην 
παρ᾽ αὐτῷ, ἀῃὰ 5ΊτΑς(ἢ 1. 1. 

ἀεραγίβ ποῖ σ. Οἰδεῦ Μ9595. " ἀερατίβ ποῖ ἔτοπη ΤΠες.᾽ 
ἔγοτῃ {Π6 ρίδοα οἵ Τὴν ἰγοῃθ, Ποῦ ἔπγηβ ανναν. Ταχῖτε' ΠΟΙ {π|ῚΠ5 ἀνναν {σφηι σΟΥΓῸΡΙ) ἔγοὴ μδγ [πὶ (» 92) 

(Ὁ “ποπλ᾿ 2,29) ΤῊΥ {πτοηθ αηᾶ᾿. 80 ἴγᾶπηβροβα “ΠΟΥ ἴπγπ5 ανναγ᾽, πὰ τεδὰ " ἔγοιὰ {πε ρίδςε᾽ (᾿πιμηδηθᾶγδία) ἴῸΥ 
ΚἼτότη ΠεΥ ΠΠς ᾿ (ἔπητηδηθατγίᾶ). 

[ἴογ Τῇοιι. .. 1Α ἀἰτορτάρῇ τοι ἴῃ ᾿ης Ὀείογα. 
4. ὉΡοη {πε ἤδη οἵ πμεπμ. (Οἵ. νεῦβεβ 1, 5 ; [90. χὶϊ. 1ο. 

δτεαῖ ἅδυν οὗ Ἰυάρεπηθηί. Μοβὶ Μ595. τεδὰ "“ἄδν οὗ {ῃε ρστεαΐ Ἰυάρεμηθηι ᾽. 86:6 ΠΥ ἴεχί. 566 χἷὶν. 2 (ποίε). 
Ἠετγατξίῖμε Π εἰαρε, Ὀὰὶ ἴῃ χῖχ. 1 [6 ἢπ8] πάρεηγεηΐ, ἀπα 50 αἰννᾶυ5 ἴῃ χοὶ-οἶν. 

5. ατοαΐ Κίηρ. χοὶ. 13. 
6. ἃ Ρ᾽απίὶ οἵ {πὸ εἴθγηῃδὶ βεϑᾶ. ὅεε χ. τό (ποΐε). ΟἿ ΙΧ]. 8 ; ΧΟ]. 2, 5, 10. 



ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΘΟΘΟΗ 85. τ---δ6. ὁ 

ιΧΧΧν-ΧΟ, Τῆλὸ ϑδεοοηα Π)γϑαηι- 7ιδίοη οΓ Εποοῖ;: ἰμ6 ΠΗ Ἰδίουγν οὗ ἐμι6 Ῥ]ογί ἰο ἐπ6 Εοιπάϊηρ 
οὐ ἱπο Μοοδιαηῖς Κιηράοηι. 

851,2. Απά δἴζογ {Πἰ5 1 5ᾶνν ἀποῖμεογ ἄγϑαπι, αηα 1 11} σον {ΠῸ οΪῈ ἀγθαπὶ ἴο ἴΠ66, την 5δοη. Απά Εποοῆ 
Π|οα ἂρ (Π15 νοἱο 6) δπὰ βρᾷκβ ἴο 15 βοὴ Μείμιυβείδῃ : “ΤῸ ἴΠ66, ΠΊΥ 50η, 011 1 ϑρεαᾷκ: ἤβδῦ τὴν 

. 4 ΜΟΓα5---ἸΠ0]}1η6 [Π1η6 ΘαΓ ἴο {Π6 ἀγθαπι-ν!βίοῃ οὐ τῃν [αῖπογ. Βείογθ 1 ἴοοκ ἔῃγ πιοῖπογ πα, 1 5ανν 
ἴῃ ἃ ν]βίοῃ οἢ ΠΥ 66, δηα ὈεΠο]α ἃ Ὀ8]}] οαπια ἑοσί ἢ ἔγοπὶ {πε βαγίῃ, απα {παΐ ὈᾺΠ}] νγαβ ἢ ; δηά 
αἰτοῦ 1 οαπηα ἰογίῃ ἃ Ποιΐοσ, δηα δἱοηρ ψἹΠ {Π15 (ἸΔτ6γ)ὴ σαπλα Γοσγ ἢ ἔσο Ὀ0115, οπ6 οὗ {πεπὶ ὈΪδοῖκ δηά 

4 ἴπε οἴμεγ γθά. Απά {Παΐ Ὀ]δοκ Ὀ0]} ρογβὰ {πε τϑά οπβ δηά ρυγβιθα Πἰπὶ ονογ {Πς βαγίῃ, δηα ἐπϑγευροῃ 
ς 1 οουἹά πο ἰοηροῦ 566 παῖ γϑὰ θ.}1. Βαϊ παῖ ὈΪαοκ Ὀ81}] στον ἀπά {παΐ Πϑιίοσ νεηΐ ἢ Πίστη, δηα 
61 58» ὑμαΐ τῆϑην οχϑη ργοοθβαθα ἔγοπὶ ΠΙπὶ ΏΙΟἢ ΓΟΘΟΠΊ]6 4 δηα [ο]]ονεα Πῖση. Απά {παΐ οον, 
{παΐ ἢΠτβϑί οπο, ννεπί ἔγοπι {Π6 ργεβθποα οἱ {Παΐ ἢγβε θῈ]]} 1η ογάογ ἴο 5686Κ {παῖ γε οπϑ, Ὀυΐ [ουηα ΠΙπὶ 

, ποῖ, ἀηά Ἰαπχοηϊθά Μ 1 ἃ σγθαῖ Ἰαπηθηϊαίοη ονεγ Πἰπὶ δηά βουρῃξ Πῖπι. Απηά 1 ἸΙοοκβά {Π] {παΐ ἢγϑὶ 
4. 01] οαπις ἴο Πεῦ δηα ααυϊείεα Πεγ, δηα ἔγοπῃ ἐπαΐ {{π|6 οηνγαγά 516 οὔ θα πὸ τπῆογθ. Απὰά αδἴξζεγ {πὲ 
516 θοΓα δηοίπεγ 6 Ὀ0]], ἀπ αἰζοσ Ππὶ 5Π6 θΟγα τηϑην 1115 ἀπα ὈΙδοῖκ σον. 

9 Απα [880 [ἢ ΠΩΥ 5ῖθερ {παΐ ψῃ16 Ὀ81] ΠΚΘνν58 στον δηα Ὀεβοοπια ἃ σγοαΐ ΜΙ Ὀ0]], ἀπα ἔγοπι ΠΙπὶ 
το ΡΓΟσΘΘαδα τπηϑην ΜΠ Ὀ0115, δηα πον ταβαπ ]6α Ππι. Απά πον Ὀδσϑη ἴο Ὀερεῖ τηϑην σνῃϊΐζε Ὀ0]15, 

ψΠΙΟΠ γοβοιη ]64 1Π6π|, οπα [ο]]ονγηρ {π6 οἴ πεῦ, (ανεΠ) πιϑηγ. 

ΙΧΧΧΝῚ. 1716 Καϊΐ οὗ ἐπο “προῖς απὰ ἐΐι6 Τ)ϑηιογαίφαίϊοη, οὗ Μαρπκίηα, 

86: Απά αραΐῃ 1 58}. ΜΙ τηΐηα αγεβ 85 1 βἰερί, δῃηά 1 5ᾶὰν πε πβάνβῆ αθονε, απ θεβοϊά ἃ βἕαγ [6 }} 
2 ἴτοπὶ πθᾶνϑῃ, δηἃ 1 ᾶγοβ8 8Π4 δϑΐ δηα ραβειυγεα ἀπιοηρβὺ ἴπΠο5Ὲ οχεη. Απά δἷϊζοεγ {πϑὲ 1 βανν {πε ἰαγρε 

δΔῃη4 {Π6 ὈΙΪδοῖς οχβῃ, δηα Ῥε6ΠοΙ α {πδν 41} οπμδηρεά {Πε1Γ βί8}}5 αηα ραβίιγεβ δηα ἘΠΕῚ σαί], δηα θεραῃ 
3 ἴο ἵνα τ ἢ δϑοῇ οἴπογ. Απά δρϑίη 1 88ὺν ἴῃ {πΠ6Ὸ ν]βίοῃ, δηα Ἰοοκεα ἰονναγάβ π6 πθανβη, δηα Ὀθῃο]ά 
τ βὰν πΊδην βἴαγϑ ἀθβοθηα δη6 οαβί {Πϑπηβεὶν 65 ἀονγῃ ἔτοπη πβανθη ἴο {παῖ ἢγϑβί βίαγ, δηα Ποὺ θθοαπηα 
4 Ὀ01}15 ἀπιοηρβί ποβ6 σαί] δηα ραβίαγοα τ ἢ ἔπεπῃ [ἀπηοηρβὲ {πεπη]. ἈΠα ΤΊΘΟΚΕἝα αἱ ἔπεπὶ δηά ϑανν, 

8ΔΠη4 ὈεΠο]α {πεν 41} ἰοῦ οὐ {Π61Γ ρσῖνυ πη οΥ5, πκα Ποῦβοβ, απ Ὀεσϑη ἴο σον εγ {Πα οοννβ οὗ {Π6 οχεῃ, 
ς 8η4 {πεν 411] θεοαπιθ ργεσηδηΐ δηα θᾶγα εἰερμαηΐβ, οαπηαὶβ, απ α5565. Απά 81] {π6 οχεῆ ἔδβαγεα {ῃεπὶ 
Δη6 ψεγα δῇτσγιρῃζεα δὲ ἔμεπη, ἀπά θερϑη ἴο ὈΙΓῈ ἢ ἐπεῖγ ἐβείῃ δπά ἴο ἀθνουῦτγ, δηα ἴο ρογα ψΙ ἢ ἘΠΕῚΓ 

6 ἤοζῆβ8. Απᾷ ίπεν Ὀεραϑῃ, πιογθονογ, ἴο ἄθνοιγ πο56 οχεῃ ; δηᾶ ὈδΠοΪα 411} {πῸ ομι] άγεη οἵ {6 βαγίῃ 
Ὀεραη ἴο γαπιῦ]Ὲ δηα αὰᾶῖκα Ὀεΐογε {πε6πὶ δηα ἴο ἤξα ἔγοτῃ ἐμ επη. 

ΤΧΧΧν. ΧΟ. ΤΠε βεοομαᾶ Ὀγεαπη-ν βίοη, ρΊνίηρ ἃ σομρ]εῖα Ὠἰβίοτυ οὗ ἴῃς νου] ἔτοπὶ Αἄδπὶ ἄονπ ἴο {πε ἤπδὶ 
Ἰυαάρεπιεηΐῖ, ἀπ {πε βεϑίτηρ ἃΡ οὗ {πὲ Μεββίαηϊς Κιπράοιῃη. Αϑβ 'ἰἴπ ἘΖεΚΙΕὶ, πηθη ἃτα βϑυτ Οζα Ὀγ ΔηἰπΊα]5, 6. σ. {Π6 
ΡΔΙΓΙΑΓΟἢ5. ὈΥ Ὀ1}15, [ΠῈ [απ] οὗ Ἰαΐεσ {ἰπ|65 ὉγῪΥ 5ῆδεερ. (ἢ. Εζεκ. χχχίν. 3, 6, 8. Τῇῆε (σθηί]ε5. ἀγα ϑυιηθο]ζεά Ὀγ 
ν]]ἃ Ὀεαϑίβ δηὰ ὈΙγάβ οὗ ρσευ, οἴ. Εζεϊκ. χχχῖχ. 17; [πε ἴδ! ]θη ΝΝ αἴ μεγβ Ὀγ βἴαγβ ; ππίβ! 6 δηρῈ]5 ὈΥ πιεη. ΤῊ 5 ΠΊΟ] 5 τὴ 
15, Ποννενεσ, ΒΟ η [1Π165 ἀτορρεά, ἀπὰ 1ΠῈ 58Π16 ΞΥΠΊΌ0] ΤηΔῪ νΔΥΥ͂ ἴῃ πηθϑηϊηρ. [π ἴΠε πιαΐη {πε παγγαῖίνα 15 θαβεά οὐ {πε 
Ο.Τ., Ὀὰτ βοπηα τυ τῃ]ς 4] εἰ πηθηΐβ ἔγοτη ἰδίαν [αν θῇ Ἔχεραβϑὶβ ἀγα ἱποογροτζαϊεά. 

Θ᾽. 2: ΟἿ Ῥτον. γε 1: 
3. Εάηα. ΚΓ. Ιχχχι]. 2. 

1Ξαν,, ἄς. (Οἱ. [.8ῃ. ἱν. 10. 
ΟΠ ΠΥ Ὀαάᾶ ψ, β. “οἵ μιν θεά᾿ σητζ. 24 σογγαρί. 
νυ ῃϊξα 15 [Π6 ΠΟ] Οὐ 5υταο  ἸΖίηρ᾽ τὶρ ἰεουβηθββ ᾿πτουρῃοαῦί (ἢΪ5 νἰϑίοη. (Οἱ. Ιχχχν. 8, ἰχχχνὶϊ!. 2, ὅς., ἀπά [58. 1. 18, 

ῬΌΣΙΙ, ἐς Ἐξονε νιῖς 14. 
ει. ΠαΙ 6 Γ ΞΞ να. 
ἴνο Ὀπ|15, (δίῃ, Ὁ] ῸκΚ ν ἢ ἢΪϊ5 σῖη ; ΑΌΕεὶ, γε 85 ἃ πιασγίυτσ. 

5. [Παΐ Πεϊξογ-Ξ (δ᾽η᾿5 νυἱέε ; δοςοσγάϊηρ ἴο [0116 65 ἱν. 1, ΠΪ5 βἰβϑίεσ, ὈῪ πᾶπια Ανδηῃ. 
Πὶπὶ 85. ψ, β. “τπεῖὴ ᾽ ρηρξ. 

6. Ἐνε 5665 Αθρειὶ. 
Ια πιεηίδβίϊοη, 1. 6. ὅν, ἃ ὈΪαΥ οὐ ΑΒΡεὶ, 1. ε. ΠΤ 
ον Γ πἰπὶ σφ. “ΜΙ τεραγά ἴο ΠΙπη ᾽ σ. “{Ποτειροη ᾿ η12, β. Ξ ι 

8. ἀποίπεγ ννῃϊΐα 61], 1. 6. ϑεῖῃ. 80 γι, βι “ἃ ραὶϊγ οἔ ψῃϊϊε οχϑη φφίξ, 1. 6. 561} πὰ ἃ βἰβίεσ. 866 [υὉ. ἵν. 8, 11. 
9. ϑ6ε1ἢ δηά ἢϊ5 ἀεβοεηάδηϊΐβ δῖε τἱρῃϊςεοιι. 
ΙθηΥ “ηιφί. » β. 

{ΧΧΧΥῚ. 1. ἃ βίασ, ἴ. ε. ΑζΖαζεὶ, οἴ. Ιχχχνὶϊ α; χ. 4. [ἢ νὶ 11 {πε δῆρεὶβ ἀδβοεηά τορείπεγ, οἴ. Ταϊπιὰὰ (  εθεσ, 7. 
7 λδοΐ., 253). 

2. Απᾶ δἵξεσγ μαΐ β. Ἅ“δηὰ {πεβε᾿ γῖφ. “δηά ἴῃ {πε πηιάβε ᾿ Δ “δηᾶά᾽ κ. »ρ. 
Ατε πε “Ἰαγρε᾽ οχβεὴ ϑεῖίῃϊ65 ἢ 
ἴο να τ] Π εαοῃ οἴμασγ. “ἴο Ἰαπιεηΐ οπα ἴο (ς ΊΠ  β) ἀποιμεγ᾽ α-- , β. “ ἴο ᾿ἷνε ἴο οπ6 δποίμεσγ᾽ Κ. 

3. ἘΔ]] οὗ {Πε τεϑί οἵ ἴπῈ δῃρεῖϑ5. 
Ῥεοαπια 0115 αιηοηρβίὶ ἔποβε οαζι]ε ἀπά ραβίαυγεᾶ τυ ἔπ 6πὶ α. “ γετε ἀπηοησϑὲ ἴποβε οαίτ] δηά Ῥ0}15, 

Ραϑβίυτσιησ ψΊΠ {Πατὴ  β. 
4. εἰερβαηΐίβ, οαπιεῖβ, απᾶ α5565, τεργεβεηΐ {πε ἴῃ τεε οἰαϑβϑαβ οἵ σἰδηΐβ. 865: νῖϊ. 2 (ποίε). 
6. οί Ιάγεη οὗ [δ βαγσίῃ. Ὅὴε ϑυπηθο] 5πὶ ἰ5 ἀτορρεα ἔοσ 8 πηοπιεηΐ. 

ἔγοπι Ππ6πὶ ση]. ἢ» οἴμεσ Μ55. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦ(Ὴ δ΄. :---89. 6 

ΤΠ ΧΧΧΥΠΙ. Τῆλο Αἀυοηὶ ο {16 5δυονι Αγεϊαηρεῖς. 
87. Απά ἀρδῖη 1 5αὺνν πον παν Ὀδραη ἴο ρογα δβοῦ οἴμποὺ δηα ἴο ἀἄδβνουγ βοῇ οἴπογ, ἀπά {πὸ βαγίῃ 

2 Βερϑῆ ἴο ον αἱοι. Απά 1 γαϊβθα πηῖηθ ογεβ8 ἀραὶπ ἴο ἤθάνβη, δηά 1 58ν ἴῃ {π6 ν]βίοπ, απ Ῥεποὶα 
{Ποῦ σαπΊο [ογίῃ ἔγοπὶ πθανθη Ὀαίηρθ ΠΟ νγογα {Κ6 ΜΠ τηθη : δηά ἔουγ ννεηΐ [ογίῃ ἔγοπι {πᾶ ρίδος 

3 Δη4 [γοο ΜΠ ἔποπὶ. Απά {πο586 ἴἢγθα {παΐ Παα ἰαβϑὶ οοπΊα ἔοσγίἢ σγαβρβά πης Ὁ. τὴν πδηά δηά ἴοοκ 
ΠΊΟ ὉΡ, αὐναν ἴγοτῇ {ΠπΠῸ ρϑπογδίιοηβ οὗ {πὸ δαγίῃ, δπα γαϊβθα πη6 ῸΠΡ ἴο ἃ ἰοΐεν ρίαςθ, αηα βῃοννεά π|Ὲ 

4 ἃ ἴον γαϊβεα Πρ ἀθονο {πὸ δαγίῃ, δηα 411} {Π6 ἢ1115 ψνεγα ἰονγοσ. Απαᾶ οὔμδ 5814 ππίο πη : “ Καπιδίη 

Πεγα {ΠῚ ΈΠΟΌ 6 5Ε ὃν πιηρσ {πΠᾶΐ θ6[α4}15 ἔποθα εἱερμαηΐβ, σαπιθὶβ, δη αβθ565, ἀπά {πῸ βίαγβ ἀπά {Π6 
ΟΧΘΠ, δηά 411] οἵ {πεπ|.᾿ 

ΙΧΧΧΝΊΠ. 716 Ῥιιριῖϑἠηηθτέ οΓ ἐἦι6 Γ᾿ αἰΐοη Αηροὶς ὃγ {6 ΑἸγεϊιαγρεί5. 

88. Απά 1 56ν οπὸ οἵ ἔποβα ἔουγ ΨΠῃῸ Βα οοπις ἑογίῃ ἢγϑί, δῃηα Πα βειΖβά {παῖ ἢγϑι βίαγ  Βιοῖ. Παά 
[41|6η ἔγοτη {πὸ πθανβϑη, δηα Ὀομπηά 1 Παπα δηα ἴοοΐ δη4 οαϑβί 1ἴ πο δὴ αῦγϑβ5 : πον παΐ αῦγϑϑ νν 885 

2 ἤΑΥΓΟΝ 8Π6 αδερ, ἅἃΠῸ ΠουγΙΌ]Ὲ ἀηὰ ἄαγκ. Απά οπαϑ οἵ {πεπὶ ἄγον ἃ ϑινογά, δηα σανε 1 ἴο ἴῃο56 
Εἰθρῃαηΐβ δηα σαπΊ6}5 δηἃ δ5565: ἴπεη πον Ὀσρδη ἴο 5π||6 Θ8οἢ οὐπεγ, δηα {πὸ ΠΟΪ6 θαγίῃ αιακεά 

3 Ὀδοδιι56 οἱ ἴπΠεπ|. Απά δβ 1 νναβ θεποϊάϊηρ ἴῃ {Π6 νίδίοῃ, ἰο, οὁπ6 οἱ ἴποβϑε ἔουγ πο Παά οοπλα ογίῃ 
βίοηϑα ({Π6π|) ἔγοπι ἤθάνεβη, δηα σαϊμογεα δηα τοοκ 411 {πῸ σγϑαΐῖ βίδγβθ ΠΟΘ6 ΡΧΥΙΝΥ ΠΊΘΠΠΌΟΓΘ ΨΜΕΓΕ 
{|κ6 Ἐποβε οἵ ποῦβϑβ, δηα θοιμηα {Π6πὶ 411 μαηα δηᾷ [οοΐ, δηὰ οαβί {Πεπὶ ἴῃ δῃ δαῦγϑ85 οἵ {πῸ βαγίῃ, 

ΙΧΧΧΙΧ. ττο. 7) Τ1)οίμρο απὰ ἰδ 1) οἰτυογαποο οὐ ΝΝοαΐι. 

89. Απά οῃο οἵ {δοβε ἔουγ ψεπί ἴο {παὶ ψὨΐτα 01] δηα ἱπϑίγαοιβα Ηἰπὶ ἴῃ ἃ βθογοῖ, ψίπουΐ ΠΪ5 Ὀειην 
[Θγγι Πα : Πα νγαὰβ Ὀοσῃ ἃ θ0}} αηα θεοδπηα ἃ πη, δηα Ὀ0110 ἔοτ ΠΙπηβ6 1 ἃ στοαὶ νε556] δηα ἄν εὶῦ ἐπογθοη; 

2 Δη4 ἴῆγϑα 1115 ἄννο]ο ψ ἢ Πιπη τη {πα΄ νε5561] ἀπα {πον γα οονεγθα ἴῃ. Απά αδρϑίη 1 γαιβθα τηϊπα 
ΕΥ65 ἰονναγάβ θάνε δηα 88. ἃ ἰοί(γ τοοΐ, ἢ σονεθ νδίευ τογγθηΐβ ἔπούθοῃ, δηα ἴΠποβὲ τογγεηΐβ 

3 Ποννεα νι πποῇ νγαΐεγ ἱπίο δῇ εποίοβασο Απά 1 ϑὰν ἀρϑίη, δηα ὈεμοΙα [οιιηΐαϊπβ νεγα ορεπϑά 
Οη {π6 βυτίασο οἱ {παΐ σγεαΐ Ἔδποίοβυσγθ, ἀπά παΐ νναΐῖεγ θεραῃ ἴο 5.076}} δηα γίβε προ {π6 βυγίαςοο, 

4 Δη4 1 58νν {παξ βῃοϊοβασγα {111 411 115 ϑδυσέαοε ννὰβ οονεγεα ψι ἢ ψψαῖοσ. Απά πὸ ναΐεγ, {πὸ ἀδγίκη 685, 
ΘΠ ἃ πηϊδὲ ᾿πΠογθαβθα ἀροη ἴἴ ; 864 88 1 ἸΙοοκαεά αἱ {πε Πεϊρῃΐ οἵ {παῖ νγαΐογ, {παξ ναΐεγ Πδά τίβεῃ αῦονε 
{πῸ Πεῖρῃΐ οἵ παῖ Ἔβποίοβιιγε, δα νγὰ5 βίγεαπηηρ ονοῦ {παῖ οποίοβυγο, δηα 1 βίοοά ὑροη {πα οαγίῃ. 

ς Απά 8}1} {πε οδίι]ε οἵ ἐπαΐ δποίοσαυγε σογα σαι πογεα τορϑίμογ ΠῚ] 1 βανν πον ὑπῈῪ 58ηκ δηά ψεσε 
6 ϑυνδ]]ονε ῸΡ δηα Ρεγιβῃβά ἴῃ {παῖ νναΐεγ. Βαΐ {Ππαΐ νεβ561] Ποαΐβα οἡ {πε νναΐογ, ΨΠ116 411 {πῸὸ οχθη 
Δη 4 Εἰθβρῃαηίβ δηα σαπη6}5 ΔΠα 45565 58η1Ξ ἴἰο {πΠ6 Ὀοϊΐοπι ψ ΙΓ 411 [δ δη1πη615, 580 {πὲ 1 σου] πο ἸΙοπρεῦ 

ΠΧΧΧΝῚΙ. τ. Τῆε σοπῆϊοϊ οὗ {πΠῸ 1115 αηα σἰδηίβ. 
2. ΤἼῊδ ὑῃέδ!]6 ἢ ΔΠΡῈ]5 ἀΥ6 συμ Ο]1Ζεα Ὁ ΤΕ Π, 85 τη ὈΥ ΔΗ ΪΠ14]5. 
ΔΩ͂Ι βανν ἴῃ {πε νἱΞίοῃ » φἕ. 
ἔοι α. “οπρ᾿ β. 
ἴοι... απᾶ ἴῆγεα νυνὶ {Π6π|. ὅ66 ᾿Ιχχχν!. 1 1οΥΓ {πὸ “ἴουγ᾽, Τῆς “τἢγεα δηρεὶβ᾽ δῖα ἔοι ἀραΐῃ ἴῃ χα. 31. 

Εογ ἴῃ βενβὴ ΔΙΌ ΠΔηΡΈ 5, οἵ. Ιχχχὶ. 5, ΧΕΙ, 21, 22, ΧΧ. 
νυνὶ ἢ ΤΠ 6 πὶ 271. “νἸΠ Πϊπιἢ α--7,2, β. 

3,4. ΤἼ5 ἴοννευ 56 ῈΠ15 ἴο ὈῈ Ῥαγβϑαϊβε, δη4 {πιι5 να ἤᾶνα ἴῃ ΙΧΧχ χα ἃ σοησορίϊοη οὗ ἰἰ5 Ἰοσδ! ν ἀπά ᾿πΠδ Ια ης5 
αυπτε ἀϊβεγεηΐ το πὶ δὴν {Παΐ μα5 ργτεςεάεα. ὅ4ε ἰχ. 8 (ῃοίε). 

3. 811 {πε Π1115 ννεσε ἴονετσς 2, β. “ἴὸ ννὰβ Ὀ01] 411 {ΠῈ Π1}15 (522) α--. 
4. 9Π6 5εϊᾶ α-φ, εὐγλτς. “ἴπαν βαιά φ, β-- ογλϊᾷ. 

ΟΧΘΏ, 8η4 411 οὗ ἴπϑηὶ α--. “δηά 8]] {πῈ οχεῃ᾿ 24, β. 

ΧΧΧΝΙΙΙ--ΤΧΧΧΙΧ. τ. ΟΙοβεῖὶν σοηπεοίεα νΠ χ. 1--14, θαξ [ῃ6 ναγὶ αἰ! οἢ5 ἀγα ἴ00 ᾿πϑηΥ ἴο ΡΓΘΒΌΡΡΟΒΘ ἴἰ ἴῃ ααϊία 
115 ργεϑεηΐ ἔογμη. ΑΖδΖεὶ 15 {Π6 οἠἱγ ἰεδάεξσ Πεζα. 

ΠΧΧΧΨΝΠΙΙ. τ. (ἢ χ. 4-8, νεσα Κδρῆδεὶ Ὀϊπ45 ΑΖδΖεὶ. 
2. ἴῃ χ. 9, 10 (ὐδῦτιεὶ ρευίογπηβ 115 ἴα ϑκ. 

διῃα οαπι615 2 β.0 » α-Δ 
3. ἴῃ χ. 12-|14 Μίςπμδεὶ Ὀϊπᾶ5 δῃά ᾿πηρτίϑοηβ {πε Δ δίςμειβ. ϑεπΊ]8Ζα 15 ποῖ τηβητοηβα Ποῖα. 

οΟπΊ6 ἔοστίῃ..... βίοπϑα ({Πμ6π}} ἔγοπι πβανεη. Βεδα " ἀδβδοεηάβα  ἴοσ " βιοπθα᾽, οὐ ψ ἢ γι τεδα ἡ μυτ]εά ἃ ϑυννοτά᾽, 
βαϊπογεᾶ δπᾶ ἴοοκ 2, β ἴῃ βἰπρ., 24 γεα 45 "βραιπεγεά ᾽ ἴῃ δίηρ., 71 γτϑαᾶβ " ἴοοἹκ ᾿ ἴῃ βίπρ. 
8 αΌγ55 οὗ {πε βεαγίῃ. [τ χ. 12 “ὑπάσσ {πε Ὠ1]15᾽. 

ΧΧΧΙΧ. 1-0. ΤῊΣ Πεϊιρε, δηα ΝΑ ̓5 46] νεσαηςα. 
Ι. (0 χ. 1- ψῆοτα 0116] νὶϑὶῖβ ΝΟΔἢ ἴοσ {πε βϑϑηα ἐπα. Τὸ Ὀμ1α {πὸ ἀὐκ, ΝΆ ῬΕςΟΠΊ65 ἃ ΠΊΔη. 

τῃμαῖ ννῆϊίε 61] »2. “1Πο56 να 1115 α--772, . 
νυϊτποιυΐ πῖ5 θεὶπρ ἰεγγι πε σῴτ,, " ἰουτ Πα 45 Π6 νναβ᾽ 12, β. 
ΤΏγαα Ρ6115--Π15 ἴἤγεα 5005. 
οςονετζεᾶ ἴῃ, οἴ. Οεη. νὶϊ. 16; 1 Επ. ᾿ΙΧν]]. 2. 

2. βανεῃ. (ἢ ᾿Ιχχν]]. 4 (ποίεε). 
3,4. ΤΠῆε )εϊιρε. 
3. βϑᾶνν 2 24. “σϑιβεα ἴ ποῖ ἰο 6 βεϑη ᾿᾽ 2, β. 
6. νυνὶ 411 [Π6 αηΐπηβ15, ἰ. 6. [Π6 σϑαὶ]ὶ δηϊπλαῖϑ. 
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7 586 {Πε6π|, Δηα πεν νεγα ποῖ 840]6 ἴο ββοβρβε, (Ὀ{) ρεγιβϑῃβα δηἀ βϑῃηὶ ἱπΐο {πΠῸ ἀδρίῃβ. Απά αρδαΐῃ 
Ι 58. ἴῃ {Π6 ν]βϑίοη {1} [Πο586 ψαΐεσ ἰογγθηΐβ γεγο γοπηονεα ἔγοπι {παΐ ΠΙΡΉ τοοῖ, δηα {6 οἤδϑπηβ 

8 οὗ {π6 δαγίῃ ψεγθ ἰθνθὶ]δα ὉΡ δηα οἴπασ δῦγβϑϑεβ ψγεσα ορεπεά. ὙΠδη {πε ψναΐεγ θερδη ἴο τὰ ἄοννη 
᾿πἴο {π656, 1] [Π6 βδαγίῃ Ῥβοδπηθ ν]51016 ; θαΐ {πᾶΐ νεβ56] βϑί!]εα οα {Π6 βαγίῃ, δηα τ[ῃς ἀδγκηβθθ 

9 τει!γθα δηά ᾿ρῃΐ ἀρρεαγθά. Βαυΐ {παΐ ψῃ16 ὈᾺ]}] πο ἢ Πα Ὀθοοπια ἃ πη οαπης ουΐ οὗ {παῖ νββ8εῖ, 
8Π4 {Π6 [ἢγβϑ 0115 ἢ ΠΙπη, ἀπ οπα οἱ {ποβ6 [ἤγεα νγὰ58 ΜΠ πΚὰ {Ππαξ Ὀ1]1, απ ομα οὗ {Π6 πὶ νγὰ5 
τεα δ5 Ὀ]οοά, δηα οπθ ὈΪδοῖ : δηά {παΐ ψῃιῖε θ.}] ἀδραγίβα ἔγοτη ἘΠ 6π|. 

ΙΧΧΧΙΧ, τοςτ27. δγορι ἰδ6 1) φαΐ οὗ ΝΝοαΐι ἰο ἐπ Ε χοάς. 

ῖΙο Απα {Ποὺ θερδη ἴο Ὀγίηρ οσγίῃ Ὀβαβίβ οἵ [Π6 Πε]ά δηά Ὀιγάβ, 580 πδξ πο αἀὔοβα ἀἸΠογοηΐ σεηεγα: 
ἸΙοη5, ἰρθῦβ, οῖνθθ, ἄορβ, ἤγθπδβ, 114 ὈοδΥβ, [οΧθβ, 564 ΌΠΙΓΓΟΪΒ, 5 1Π6, [4] σοηβθ, νυϊίατγεβ, Κιΐθβ, 

11 ΘΆΡ]65, δηἋ γάνϑηβ; 8δη4 δπιοηρ {Π6Π| ὰ5 Ὀοση ἃ νΠιΐα θ.}}]. Απα {πον θερϑη ἴο ὈΙΐα ὁπ δποίμεζ ; 
Ρυΐ {πα ψῃϊα ὈᾺ}]  ΠΙοἢ να θογη δπιοηρϑί {Π6πὶ θεραΐ ἃ ν114 8455 δηα ἃ 16 ΡῈ}] ΙΓ 1, ἀηα {ΠῈ 

12 ΠΕ 45565 τ] Π1Ρ|164. Βαΐ παῖ θ}1] ΠΙΟἢ 85 θόγη ἴγοπὶ ΠΙπὶ Ὀαραΐ ἃ ὈΪΔοΚ ψΠ4Ἃἃ θοᾶΓ δηά ἃ Μ ὮΙΐ6 
13 5Π66ρ ; δη4 {Π6 [ογπιοῦ Ὀδραΐ πηδην Ὀοαΐβ, θὰ {Ππαΐ 5Π6ερ Ὀθεραΐ ἔψψεῖνα 5ηθερ. πα ἤδη ἴποβα ὕψεῖνα 

5Πῆ66ρ Πδά στονη, ποὺ σᾶνθ ὉΡ οὔδ οἵ ἴΠπεπὶ ἴο {Π6 45565, δη4 [Ποϑ6 δ5565 ἀρβϑίη σᾷνε ΠΡ {παῖ 5ῇεερ 
14 ἴο ἴΠπΠ6 ψοῖν 5, δηα {παΐ 5ῆ66ρ σύδνν ὉΡ δπηοηρ ἴπ6 οῖνεβ. Απάα {πΠ6 [ογὰ Ὀγουρῃύ [Π6 εἰθνεη 5Π6ῈΡ 

ἴο ἰτνα ψΠ 1 ἀπά ἴο ραβίυγο ΜΠ 10 ἀπηοηρ {ΠπΠ6 οῖΪνεβ: δηα {Π6Ὺ ΠΙᾺ] ΕΡ]|164 Δη4 ὈΘΟΔΓ,6 ΤΘΔΩΥ͂ 
τς ἤΠοοΚβ οἱ 5ϑῆεβρ. Απά {π6 ψοῖνεβ θδθρϑη ἴο ἔδαγ {Ππεπ|, δηἋ πον Ορργεββεα {Π6πὶ ὑπῚ1} ἔπεν ἀεβίγον εα 

{ΠΕ61Γ {116 ὁπ 65, ἀπ {Ππὸν οαϑί {ΠΕῚΓ γουηρ ᾿ηἴο ἃ ΓΙΝΕΓ οὗ τηὰοῇ ναῖε: Ὀαΐ {πο56 5Π66Ὲρ Ὀερϑῃ ἴο 
16 οΥΥ δἰοιμα οἡ δοοουηΐ οἵ {ΠΕ6ῚΓ {Π{{16 οΠ 65, δπα ἴο σοτηρ απ αηΐο {Ποῖ Τογά. Απα ἃ 5ῆ686ρ ψῃΙοῆ Πα 

Ὀδεη βανεα ἴγοπὶ {π6 ψοῖνεβ Πεα δηὰ εἼβοαρεα ἴο {Π86 1] 85565; δηᾷ 1 88 [Π6 5ῆθδερ πον πεν 
Ἰατηθηίβα δηἋ ογιθά, δηἀ θεβουρῃς {Πεῖγ 1 ογὰ Ι[ἢ 411 {Π6ῚΓ τηϊρῃΐ, {11 [Παΐ 1 οτα οἵ {Π6 5ῆεερ ἀεβοεη θα 

17 αἴ 1Π6 νοῖςϑ οἵ [Π6 5ῆ66ρ ἔγοπη ἃ ἰοίυ δθοάβ, δηα Ἷςϑπια ἴο {ποῖ δηα ραβίυγθα ἔπε. Αηά Ηδ οδ] δα 
{Ππαΐ 5ῆ6ερ ψΠΙοῆ Πδα δβοαρεα {πῸ ψοῖνεβ, απ βρακα νι 1 σοποογηϊηρ {Π6 ψψοῖνεθ {πα 10 5που]α 

18 Δα ΠΊΟΠΙΒἢ {Π6πὶ ποῦ ἴο οι ἢ {Π6 5ῃθεερ. Απά {π6 5ῃ686ρ ψεπί ἴο [ῃ8 ψψοῖνβϑ δοοογάϊηρ ἴο {π6 ψογά 
οἱ {π6 1 ,ογά, δη4 δηοίπογ 5ῆδερ πιεί 1 δηα ψγεηῦ ψ ἢ 10, δΔηα {πὸ ὕνο ψψεπί 8η4 δηΐεγοα ἰορεῖμεογ 
᾿πΐο {Ππ6 556 ΠΊΌΪΥ οἱ ἴποβα ψψοῖνεβ, 8δη4 5ραᾷκα ψιῃ {ΠῸπὶ δηα δαπιοηιβῃεα {Π6πὶ ποῦ ἴο τοῦοἢ {Π6 

19 5ῆ66ρ ἴτοπὶ πΠεποοίογσιῃ. Απα πεγθυροη 1 5ανν {πὸ ψοῖνοβ, δηα ον {που Ορργεββθα {Π6 5ῆ66ρ ἜὌχοββά- 
20 ΙΠΡῚΚ ΙΓ 411 {ΠΕ6 ΙΓ Ρονγογ ; δηα {Π6 5ῆ66ρ ογιβα αἱοια. Απά {πὸ [ογὰ οαπια 0 [Π6 5Π6 60 δηά {πεν 

Ὀερϑη ἴο 5π|116 ἴπΠοβ8 οῖναβ: δηὰ {π6 ψψοῖνεβ θθραη ἴο πιαῖα ἰαπχθηΐζαίοη ; θὰ {Π6 5ῆ6ερ Ὀβοδπια 
21 αυϊδῖ δη4 [ογίμνιῃ οδαβθα ἴο ον ουΐ. Απά 1 5αν {πΠ6 5Π6ερ [1] πον ἀεραγίβά ἔγοπη δπηοηρβί [Π6 

ψοῖνεβ ; Ὀυΐ [{Π6 Θγ65 οὗ {Π6 ψψοῖνεβ γεγο ὈΠΠπα 64, Δηα ἴπο86 ψοῖνεβ ἀδραγίεα ἴπ Ρυγβαι οἵ ἴΠ 6 5Βῆθερ 
22 ΙΓ 411 {ΠεῚΓ ρόονγοσ. Απά {πε Τ οτγά οἵ {πῸ 5ῆεερ νγεηΐῦ νι {Πεπ|, 45 ὑπεῖγ ἰθδάθγ, πα 411 ΗῚ5 βΒῆθερ 
23 [ο]οννεα ΗΠ: δπα ΠΙΒ ἴαοα νγὰβ 8 2ΖΖηρ ΔΠη4 ο]ογίοιιβ δη4 ἰθσγιθ]α το ῬεῈΠῃοΙα. Βαυΐ {π6 ψοῖνθ85 
24. Ὀερδη ἴο Ρυγϑαα [ἢ ο56 5Π66ρ {Π] [Π6νὺ γεδοῃβά ἃ 568 οἵ νγαῖθσ. Απά {παΐ 56 νγαβ ἀἰνι4ε, δηα [Π6 ναῖε 

βίοοα οη [Π15 5146 δηά οἡ {πδΐ Ὀείογε {Πεὶγ ἔαςθ, δηα {π6Ὶγ Γογαὰ 16α {Π6πὶ δηα ρ]αςοεα ΗΙπΊ5ε} θθίνψθθη 

γ. {1πΠ6 ομδβπὶβ οὗ {π6 βαγίῃ. ὍΤΠὲ ντὶίεγ σοησοῖνοϑ ἴπ6 Ηοοα 45 σδιιβεα Ὀγ ἃ οἰδανὶηρ οὗ ἴπ6 ἀερίῃβ οἵ ἴπ6 βαγίῃ, 
δηά 5βίαγβα Ὀγ {Πεὶγ οἰοβίηρ ἃρ. (Οἱ. ΤυὉ. νὶ. 26; Ῥταγεῖ οἵ Μδπδββ6β8 3. 

9. ἀῃᾶ ομϑ ὈΙ8ῸΚ β. » α. 
{παῖ ννῃῖΐθ ΠῚ ἀδρασγίβα, 1. 6. Νοδὴ ἀϊθα. 

1ο. ΤΠε ϑγιηθο 5ηλ Πὰς ἃ παν ᾿ηεδηϊηρ ἰογοθα ἀροη ᾿ς Ὀγ {Π6 δυῖμοῦ. Η15 σδίΠα ργοάμπος 8}} Κιπά5 οὗἉ ἰουτ-ἰοοῖεα 
Ὀεαβίβ, δῃᾷ Ὀϊγάβ οἵ ρῦευ. Νδδτιὶν 81] οὗ [Π656 δρρεὰγ [δῖε ἃ5 ἴπ6 Ἔπειθ οὗ [5γα6]. (. ΕζΖεκ. χχχίῖχ. 17. 

αἰεγεηΐ ρεεσα. Ηδτε ᾿ΔῃζᾶὉ πιθδηβ τςα5 οὗ Δ ῃ1Π18}5 ἃ5 ΜῈ]}] ἃ5 οἵ ῃΊθη. 
ἃ ννμϊΐα Ὀ1.111. ΑὈτδἤδπΠ,. 

11. Α ψιἅ 55. [9 π146]1. [Ι͂ἢ νεῖβεβ 15, 16 ἴῃ6 Αὐδὺβ οὐ ΜΙάϊδηῖϊεβ ἀτα σα]]δα {Π6 “ να α55εβ᾽, ποῖ ᾿πδαρί]γ. (. 
Οεη. χν]. 12. ϑαδς 15 ἴῃς “ ννῃϊτε Ὀ1}]᾿. 

116 νυ] 45565 α, αὐε, ὅς. : “16 νν]]4 455 οὔλ. 
12. Α ὈΙδοῖκ νυ] Ῥοασ. Εδϑδαι. 1,αῖθυ [6 νν 5 μαίγεα {ἢϊι|5 ἀϑϑοοιαίαεβ Εάοπη ὙΠ 1ῃ6 δηϊπηα] πηοϑὲ ἀείεβιβα. (1 

νΕΓ565 42, 43, 49, 66. Ιῃ 72 ἰΐ 15 τι564 οἵ ἴπΠ6 ϑδιηδγδη8. 
Α νηϊῖα σῆθβαρ. |8ς00. [5Γ86] 15 ἴπ6 5ῆβερ οὗ (οά᾿β ραβίυτε, "5. ᾿ἰχχῖν. 1, Ἰχχῖχ. 13, 6. 3; [61. ΧΧῆλ. 1. 

13. Οη6 οὗ {Πε6Π|, 1. 6. [ο3ΕΡῇ. 
[Π6 δ5565. Μιαάϊδηϊεβ (Ὁ. 11). 
1Π6 ψνοΙναβ, [ῃῈ Ερυρίδη5. 

16. ἃ ΞΠ66ρ νῇῃίςῃ Ππαᾶ Ὀεεῃ βξεανεά, 1. 6. Μοβεϑ. 
1, οτγὰ οἵ [π6 βῆβερ. Τῆδ ι508] {Π|6 1η [15 δηὰ {6 [Ο]]οννίησ σΠδρίευβ, 

1ὃ, ΘηοίΠοσ ΞΠ66Ρ, Αδίοῃ. 
ταεῖ τ α- δ “πιεῖ [δὶ 5ῃεερ᾽ 2 β-ὶ. 
ννεηΐ δηᾷ σηιφ. Ὁ» ἤιε, β. 

20-27. ΤΠε ρίαρσιαβ οἵ Ερυρί δηά 1ῃε Ἐχοάιι8. 
20. ἴῃεν Ὀδρϑη α-2: “Ηδ Ὀαρδῃ γιὲ, β. ν᾿ 
22. Ρ'ογίοιιβ απᾶ ἰδγγί 16 ἴο Ῥεῃοϊά σι: “ τεττ! Ὁ]6 ἴο θῈΠοΙ ἃ ’ φῇ: “Η15 Ἀρρβδγδῃοα ννᾶ5 ἴθυγ Ὁ]8 δηα ρ]οτγίουβϑ᾽ βιτω. 
24. Ἰεᾶ ἴπαπὶ κ. Οἰμεῦ Μ9595. “Ἰεδάϊηρ ἴπϑτὰ ᾽ (να πηιϑί Ἔχοῖβε ἡ δηα ἴῃ {Π6 Ἰατίευ 6456). 

2} 
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2ς ἴπεπὶ δηά [6 ψοῖνοβ. Αῃά ἃ5 ἔποβο ψοΐνοβ 414 ποΐ νοΐ 566 {Π6 5ῆεερ, {πον ργοοθοάβά ἱπίο {πὸ πιά σὲ 
οὗ {πὲ 568, δη4 {π6 νοῖνεβ [ΟΠ] ον α {πὸ 5Πθαρ, δηα [{Ππο86 ψοΪν 65] γα αἰΐξεγ {π6πὶ ἱπίο {παξ 568. 

26 Απά ψἤθη πον δαὰν {ΠῸ 1 οτὰ οὗ {Π6 5Π66ρ, {πϑν τυγηθα ἴο ἤθεα Ὀοΐοτγε ΗΙ5 ἕαοθ, ας ἐπαΐ 5εὰ σαι πογοά 
1[561{ τορσεῖπογ, δηα ὈθοδΠΊ6 ἃ5 1 Παα θβθη ογθαΐθα, δηα πὸ νναΐεγ βυνε! θα δηα γοβα {ΠΠ| 1 σονογοά 

27 ἴποβα ψοῖνθβ. Αηά 1 8δνὺν {Π]] 411 [Π6 ὑνοῖνθϑ ΠΟ ρυγβαθα {Π056 5Π66ρ Ρογβῃοα δηα νγογα ἀγοννπαά. 

ΙΧ ΧΧΊΙΧ. )8-40. 15γαεί ἠη ἐι6 1])6δογί, {|| (στυΐηρ οὗ ἐΠ6 [Ἁ,ατο, ἰἢι6 Γἰπίγατιοθ 1γιίο Γ᾿ αἰφοίη6. 

28 Βυΐ {πε 5Π66ρ ἐβοαροϑά [τοπὶ {παῖ νναΐογ ἀπά ννεηΐ ἔογίῃ ᾿πίο ἃ ΜΠ] ἀογπ 655, νΠογο ποῦς ννὰ5 ΠῸ νγαῦεγ 
8Δηα ΠΟ ρ,΄αββϑ; δηᾶ ἴπϑν Ὀερδῇ ἴο ορϑῆ {πΠε1Γ ογεβ δῃηά ἴο 566; δηᾶ 1 5ὰνν {πῸ 1 ογά οἱ {πὸ 5Π66ρ 

20 Ραϑβίυτγιηρ {Π6πὶ δη ἃ σιντηρ [Ποπῇ νναῖογ δηα ργαββ, ἀπ {Πδΐ 5Π66ρ βοϊηρ' δη4 Ἰδδαά!ηρ πθπ|. Απά {παῖ 
30 566 ρ Δϑοθηαβθά ἴο {Π6 βιπηπη οἱ {παῖ ἰοΓν τοοκ, ἀπά {ΠῸ Τοτὰ οἱ {Π6 5ῆ66Ρ 56ηΐ 1 ἴο πεπη. Απά 

αἴζεγ παῖ 1 ϑαὰνν {πὸ οτὰ οἵ [Π6 5ῆ68θρ ψῆο 5βἰοοά Ῥεΐογε {ποπὶ, ἀπ ΠῚ ἀρρθάγαηοθ ννὰβ5 σγοαΐ δηά 
31 ἴΕΥΓΙΡ]6 8Δη4 πη] βίο, δΠ4 411 Πο586 5Π6Ὲρ 5δαὰνν Η! πὶ ἀπά ψγογο αἰγαια Βεΐογθ ΠῚ5 Ιαθθ. Απά {πον 81} 

[βαγϑά δηά ἐγειηθ]εα θεοαιβο οἱ ΠΙπὶ, δηα {πεν οτβά το {πᾶς 5ῇθερ νι {παπὶ [ν]ο ἢ ννὰ5 ἀπηοηρϑί 
22 ἴΠ6Π|] : ᾿ Νῆ'ε ἀγα ποΐ 8016 ἴο βίαπα Ῥεΐογε ουγ ] ογά οὔ ἴο θεοὶ Ηΐϊπ.᾽ Απα {πᾶΐ 566 ρ ΨΏΙΟΠ Ἰοά 

{π6πὶ αρϑίη ἀϑοθη 66 ἴο {ΠῸ δυπηπη οἱ {Παξ τοοῖκ, ας {πῸ 5ϑῆθερ θεραη ἴο θῈ Ὀ]ηΠ 66 ἀηα ἴο ννϑηάογ 
43 ἴγοτη {πῸ αν ΜΠΙΟΝ Πα Παα 5ῃοννοα {πεπὶ, θαΐ {παῦ 5ῆθερ ψοΐ ποῖ {πογθοῖ. Αηά {Π8 1 ογά οἵ {πὸ 

5660 ψὰ5 ψυγδίῃ ἃ] ΘχοθΘα!ΠΡῚν ἀραϊπδί {Π6π|, αηα ἐπαΐ 5ῆθαρ αἰβοονεγαα 10, ἀπ νγνοπί ἀοννῃ ἴγοπη 
{π6 βαπητη οὗ {ΠῸ τοοῖκ, αηα οαπηο ἴο {ΠῸ 5Π66ρ, δηά [ουπά {πς στγοαϊθϑῦ ραγί οἵ {Π6πὶ Ὀ]1Π 464 δΔη64 [4116 ἢ 

324 δᾶ. Απά ψΠθη [Π6ν 5δνν 1 {πον [θαγθα δη4 ἰγεπη 64 δῇ 105 ρΓΈβΈ ποθ, Δη ἃ ἀ65ιγθά ἴο γϑζυγῃ ἴο {Π6ῚΓ 
ς ἴο145. Απα {παῖ 5Π66ρ ἴοοϊς οἴ 5ῃ68ρ ἢ 10, ἀηα οαπιο ἴο ὑποϑα 5Π6 860 ΨΠΙΟΠ Πα [α]Π]6η ἀναγ, 

8Δη4 Ὀερδη ἴο 5αν ὑπεπὶ; δηα {Π6 5Π6ερ [δαγεά 1[5 ργθϑθῆςο, δηα {Ππ5 ὉΠπᾶΐ 5ῆ66ρ Ὀγοιρῆῃς θδοκ {Πο86 
26 5ῃ66ρ {παῖ Π4 [4]16ῃ ἀυναν, ἀπα {πον τγοϊαγπϑα ἴο {Πεῖγ ἴο]45. Απα 1 588ὺν 1η ἘΠ15 ν]βϑίοη [1] {πα 5Π66ρ 

Βεοδπης ἃ πηϑῃ 8Π4 011 ἃ Πουδ56 [ογ {πὸ 1 ογά οὗ {Ππ 5ῃ66ρ, ἀπά ρ᾽βοβα 411 {Ππ6 50:66ρ ἴῃ {παΐ Ποιιβα. 
37 Απα 1 8δὺν {1]] {Π|5 5ῆ6θρ ψῃοἢ Πα τηοῦ {παΐ 5Π6Ὲρ ψΏΙΟΠ 64 {Ππεπὶ [61] 4516 6ρ : δῃά 1 δανν {Π| 

411 {πΠ6 στοαῖ 566 60 Ρϑυιβῃβα δηᾷ {{{{16 ομ65. δύοβα ἴῃ {ΠῸ6ῚΓ ρίδοθ, δηα ποὺ σαῖηθ ἴο ἃ ραβίυγε, δηά 
28 ΔΡΡΎοδοῃεά 8 βίγθατη οἱ νγαΐεσ. ΤΠθη {πὲ 5Π6Ερ, ὑποῖὶγ ἰεβάογ ΠΟ ἢ Πα ὈΘοοπηΘ ἃ πηδῃ, ΜΠ Πάγανν 
29 ἴγοπὴ ἘΠ 6 πὶ 8η 6 [61] 4516 6, δ πα 811 {πῸ 5ῆ6 6ρ βοιρῇῃί 1 ἀη ἃ ογΙ θα ονογ Ὁ ΜῈ ἃ ργθαῦ ογγίηρ. Απα 1 βὰν 

{11 ΓΠ ον [οἱ ΟΥ̓ ογγιηρ [ογ {παΐ 5Π66Ρ δη4 ογοββϑά {πδῖ βίγβαπι οἱ νναΐογ, ἀπ {ποτα ἀγοβα [Π6 ἔννο 5Π68Ὲρ 
5 ἰεβάδγϑ ἴῃ {ΠῸ ρίδος οἵ ἔποϑα ἡ ΠΙΟἢ Παά δα {πδπὶ πα [4]|6ῃ δϑίθερ (1. “ Παά ἔα! !]6η ἀβῖθαρ δπά ἰβά 

40 {Πεπὶ ᾿). Απά 1 58νν {Π]] {ΠῸ 5Π66ρ οδπ1δ ἴο ἃ βΌΟαΪΥ ρΐαςο, ἀπ ἃ ρ᾽θαβαηῦ Δη4 ϑἱογιοιϑ ἰδη 4, δηά 1 5δνν 
{Π| τποϑα 5Π6θρ ψεγα βαιι5ῆ6ά ; δηά {Πδὲ ποιῖιβα βίοοά αἀπιοηρϑβί {ποπὶ τη {πὸ ρΡἰθαβαηΐ ἰαηά. 

28--.40. Τουτπογίηρϑ [τοι ρ ἢ {ΠῸ ἡ] Ἔσπεββ, {πῸ Ἰαννρίνίηρ οα ϑἰπαᾶὶ, ἀπά τῃς οσσαραίίοη οἵ ΡΔ]Θβίϊπθ. 
28. Ῥερδῃ ἴο ορὲπ ἱπμεὶγ Ἔυεβ, '. 6. ἴο σδοονεῦ {ΠΕῚΓ βρί για] νἰϑίοπ ἀπά τοΐπγη ἴο αοά. (. ἰχχχίν. 32, 33, 41, 

44, 54; Χο. ὅ, 9, 1ο, 35. 
δηα ἴο 566 »1Ζζέ, β. “Δῃηᾷ πεν 5ἂνν᾽ “. 

29. Μοβεβ5 δϑοεηάβ 51η8], δηπ γεϊαγη5 ἴο [5γ86]. Εχοά. χίχ. 
30. στεαῖ δῇ! α. »β-ν. 
31. {παΐ 5Ξῆδερ ντῖ ἴπθηιϊ -- Αδτοη. 
νυ {Πα πὶ σηρφ. “νυν ἢ ὨΙηγ᾽ Ζ, β. ; 
[νῃϊοἢ τναβ ἀπιοηρβέ ἔμ6πι] σή. Α ἀἰτορταρη. {πε οἰ πεὺ 5Πεαρ ψῃϊςῃ ννὰ5 ἁπποηρ (( ΕΠ Φ) {πεπν᾿ γεφέ, β. 

32. ((. Εχοά. χχῖν. 12 544.) ΧΧΧΙΪ. : 
διϑαΐῃ αβϑοθηᾶβδα, οἵ " τεϊυγπεα δηα ἀϑοθηαδά᾽. 

33. ἴα 1]ἸΘη ἀνναν - “ΠῸπὶ ΗΙ5 ραί μ᾿ β. 
34. ἴΐ,1. ε. Μοβεϑ. 

τείαγῃ ἴο {πεὶγ ἴο145 -- σῖνε Πρ {πεῖν ΕΥΓΟΓ5. 
35. Εχοᾷά. χχχὶϊ. 26-0. 

διῃᾶ 89 ᾿ ἐδίου {παι 2, β. 
36. Μοβεβ ῬεςοπΊ68 ἃ πΊδῃ ἴο Ὀ1114 {πε ἰὰθαγπαο]α. (ἰ. νεῦβα5 1, 9. 

ἴῃ {Πἰβ νἰβίοπ α-. “ἴποσα ἃ ν]βϑίοη  β. ᾿ 

ΡΙαςεά. .. ἰπ ἐπαΐ Βοιιβα, ἱ. 6. πγαάε [ῃε [ἀῬθσγηδοὶα {πε σεπίτα οὐ ὑΠΕῚΓ ΨνΟΓΒΠΙΡ. 
37. ΠὨεδίῃ οὗ Αατοη δπά οὗ 8}} [ῃξ: ρεηεσαίίοῃ {παὶ Παὰ σοπε ουί οἵ Ερυρί. 
{πὶ 5πεερ 2, β' 80 9, θαΐϊ σοτγυρί. γε: ἀεἔεοϊϊνε. » Φ. 
1εἃ ἴπε6πὶ α. “ἰβὰ {πῸ 5ῃεερ᾽ β. 
8 βίγβαπ, ογάδῃ ν ἢ ἃ Ραβίυγα ἴο {πε εαϑβί οἵ 1. 

38. Μοβεβ ἀϊ65. (ἷ. θ δι. χχχῖν. 
39. {Πε ἴννο Ξῆεερ. οὈϑῆμα δπὰ (α]εῦ. 1 επιεπά Κυδι]ομῦ -Ξ (411 τὸ Κα! ποι τῷ τῆς ἔννο". 

40. β]ογίουβ ἰΪαπᾶ. Ραϊεϑίϊπαε. Οἱ,  δῃ. χὶ. τό, 41. 
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ΙΧΧΧΙΧ, 41-50. ἔγοηι ἐπ ΤΊηιο οἡ {6 ιάρες εἰ} ἐπ6 Βιιιαάτηρ οὗ ἐπ6 Τοηερίο. 

41 Απὰ ϑ5οπιβεπη65 ἘΠΕΙΓ ον Ὲ5 ΈΓΘ Οροπαά, ἀπά βοπιδίϊπη65 ὉΠ Πη46643, {11 ΔποΙ ΠΥ 5ῃ6Ὲρ ἄὔοβε δηὰ ἰεὰ 
{Ππ6πὶ δπα Ὀγουρῃΐ {Π6πὶ 411 Ῥ8οΚ, δηα {ΠΕ ῖΓ ογο5 εγα ορεηβά. 

42 Απαάῖμε Ἃορ5 δπά {Πε ἴοχεϑ δηά {πὸ ψ114 ῬΟΔΓ5 
Ῥερδη ἴο ἀθνουγ ἴΠπο56 5066Ρ {Π] {Π6 1 οτά οἵ [Π8 
566 6ρ Γαϊβεα ἃρΡ [ἀπούῃεγ 5Π660] ἃ ΓΑΠῚ ἔγοπῇ {ΠΕῚΓ 

43 ταῖϊάϑε, 1 οἢ 164 ἴπεπη. Απά {Παΐ γὰπὶ Ὀθερϑῃ ἴο 
Ῥυϊὶ οἡ εἰ Ποῦ 5146 ἴΠπο586 ἄορϑβ, [οχεϑβ, δῃηα ψν]] ἃ 

44 ὈοαΓΒ {Π] Πε πὰ ἀεβίγου εα [Π6πὶ 7411. Απά {παῖ 
5Π660Ρ ΨΠΟΒΘ γ85 ΨἜΕΓΘ Ορεηβά 88. [παΐ τ8ΠῚ, 
ΏΙΟἢ ναβ ἀπιοηρσϑύ {Π6 5Π6Ερ, {{Π 10 {ουβοοῖκ 115 
Θ]ΟΥΥΤ δηὰ Ῥδθραὴῃ ἴο θυϊὶ ἴποϑθα βἤῆξεερ, δπά 
ἰγαιηρ Θα ἀροη {πΠεπΠΊ, δηα Ῥεπανεα 1561 ἀη- 

45 5θατην. Απηά [Π6 Τιογὰ οἵ [Π6 5Π686ρ βεπῖ ἴῃ 8 
Ια ἴο Δποίπε 18πὶρ δηἋ σγαϊβεα 1 ἴο Ῥεϊηρ 
8. Τάτη δηα ᾿ἰθδάδγ οἱ [Π86 5Πε6ερ ἰπϑίββα οἵ {παῖ 

46 ταῖὴ ΜὮΏΪΟΝ Πα {ξογβακβϑη 115 σου. Απά τ επί 
ἴο 1 δηα 5ρᾷῖε ἴο 1 4Ιοπε, δηἋ γαϊϑεά 1 ἴο θείην 
8 Τάτῃ, 8Πη4 τηϑάβ 1{ {πΠ6 ῥστπος δηά ἰεδάεσγ οἵ {Π6 
5Π66Ὲρ ; Ρυΐ ἀυτγιηρ 411 {Πε6586 {Πππηρθ {Πποβϑὲ ἀορϑ 

47 ορρτββββά {πε βῆξερ. Απά {Π6 ἢγϑβί γὰπὶ ρυγβιιθά 
τπαῦ βεοοηα τη, δηα {πα βεοοηα γαπὶ ἀῦοβα 8η6 
Πεα Ὀείογα 1 ; δηά 1 δδὺγ {1} {ποϑὲ ἄορβ ρυ]]εά 

48 ἀοψη {πε ἢτγβί ταπ]. Απά πῇ βθοοῃα γ8 ΠῚ ἈΓΟ56 
49 8η4 66 {Π6 [{Π{{|6] 5Π6εερ. Απά {ποϑ6 5Π66ρ βυϑνν 

δΔηἃ τη] Π0|164 ; Ὀαΐζ 4}1} πο ἄορδβ, δπὰ ἴοχϑ, δηά 
ἍΜ14 ῬοδΙβ [βαγοα δηα ἢδεα Ὀεΐοτγε 1ἰ, δηά {παῖ 
τασῃ Ὀυϊίεα δηά Κις ἐπ6 114 θεαβίβ, απ α {Πποβα 
114 Ὀααβίβ ῃ84 πο ἰοῆρεῦ δὴν ρονεῦ δπιοηρ ἴΠ6 

480 5ῆ8ερ δηἀ ΤΌ 64 {Πδ6π πὸ τῆοτα οἵ ουρῃῦ. Απά 
Πα γταπὶ θεραῖ πηϑην 5Π6 60 δῃά [61] δϑ]θδεὲρ ; δηά 
α' {01 Θῆθαερ ὈθοδπΊθ ΓαΠΊ [ἴῃ 115 βίβαά, δηά 
ὈΘοΔΠΊΘ ΡΓΙΠς6 δη6 ἰοδαογ οὗ {Πο56 5Πεερ. 

Οτοοκ ἐταρτηθηΐ ἤτοι Ν δίϊοαη Μ5., ΡῈ Ὀ]15η6 4 Ὀγ Μαὶ, 
Ῥαίγμνι Νουα Βιδίϊοίπεοσα, {. ᾿ῖ, ἀΘοΙ ΡΠ θΘσθα Ὀγν ΟἹ] οτηθἰβέθσ, 
1π|ΖΌ ΜΕ; τϑδο, ῬΡ. 6Ζ2Ι, 622- 

ΕῚ “ “ ΄- 

Εκ τοῦ τοῦ ᾿Ενὼχ βιβλίου χρῆσις. 

Καὶ οἱ κύνες ἤρξαντο κατεσθίειν τὰ πρόβατα καὶ οἱ 42 
ὕες καὶ οἵ ἀλώπεκες κατήσθιον αὐτά, μέχρι οὗ ἤγειρεν 
ὁ κύριος τῶν προβάτων κριὸν ἕνα ἐκ τῶν προβάτων. 
Καὶ ὁ κριὸς οὗτος ἤρξατο κερατίζειν καὶ ἐπιδιώκειν ἐν {3 
τοῖς κέρασιν καὶ ἐνετίνασσεν εἰς τοὺς ἀλώπεκας καὶ 

᾽ ᾿] Ν. ᾿] Ν -“ Ν 9 4 [ Ν 

μετ αὐτοὺς εἰς τοὺς ὕας καὶ ἀπώλεσεν ὕας πολλοὺς 
Ν "] ᾽ ἐν Ν ,ὔ » ἜΝ Ν, ’, 

καὶ μετ᾽ αὐτοὺς... το τοὺς κύνας. Καὶ τὰ πρόβατα 44 
Αν ἜΣ ΙΟΣ ΔῊ τὸ 7 5 , ἈΝ Ν Ν " 
ὧν οἱ ὀφθαλμοὶ ἠνοίγησαν ἐθεάσοντο τὸν κριὸν τὸν ἐν 
τοῖς προβάτοις, ἕως οὗ ἀφῆκεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ 
δ ’ Ά᾽ ,ὔ Ν « ͵ὔ ΄“- 

ἤρξατο πορεύεσθαι Τἀνοδίᾳ. Καὶ ὁ κύριος τῶν προ- .5 
βάτων ἀπέστειλεν τὸν ἄρνα τοῦτον ἐπὶ ἄρνα ἕτερον 
τοῦ στῆσαι αὐτὸν εἰς κριὸν ἐν ἀρχῇ τῶν προβάτων 
τ Ν “-“ “ “ 5 7, Ν τ΄ κ Ε] “ Κ Ν 6 ἀντὶ τοῦ κριοῦ τοῦ ἀφέντος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ. Καὶ 4 

ν ἊΝ “ Ν 

ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν καὶ ἐλάλησεν αὐτῷ σιγῇ κατὰ 
Ν μόνας καὶ ἤγειρεν αὐτὸν εἰς κριὸν καὶ εἰς ἄρχοντα καὶ 

“- Χ ΄-΄ 

εἰς ἡγούμενον τῶν προβάτων καὶ οἱ κύνες ἐπὶ πᾶσι 
τούτοις ἔθλιβον τὰ πρόβατα. [Ἑξῆς δὲ τούτοις 47 
γέγραπται ὅτι] ὁ κριὸς ὁ πρῶτος τὸν κριὸν τὸν δεύτερον 

“ Φ 5» 

ἐπεδίωκεν καὶ ἔφυγεν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ εἶτ 
“ Ὄ ἐθεώρουν, [φησίν], τὸν κριὸν τὸν πρῶτον ἕως οὗ 

δ Ν “ “ ἈΠΕ Ἂν ς ὃ ΄ 8 ἔπεσεν ἔμπροσθεν τῶν κυνῶν. Καὶ ὁ κριὸς ὁ δεύ- 4 
΄ὔ σ΄ ᾿ 

τερος ἀναπηδήσας ἀφηγήσατο τῶν προβάτων. Καὶ 49 
Ν ΄ ἌΕΥΝ ΜΕ. ΄ - Ν ’ 

τὰ πρόβατα ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν" καὶ πάντες 
ςε ΄ Ν τὺ 2 ᾿ ΠΡ » “ ΝΠ 

οἵ κύνες καὶ οἱ ἀλώπεκες ἔφυγον ἀπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐφο- 

βοῦντο αὐτόν. 

το Απά {μαΐ Πουβε ὈεβοδπΊα ργεαΐ δη4 Ὀτγοβά, δηα 11 νγὰ8 01 ἴογ [Πο58 5Π66ρ: ζ8η4) ἃ ἴονγεγ Ἰον 
8η4 στγοαῖ νγχαὰβ 1.11 οἡ {Π6 Ποῖα ἴογ {πὸ Τογά οἵ {π6 5ῆθερ, δηά παΐ ποιβα γὰ5 ἰονν, θαΐ {π6 ἴον Γ 

41-5ο. Τῆς {1π|65 οὗ (ῃς [υᾶρσεὲ5 δηα ΚΙηρβ 11] 16 ΤΕΠΊΡΙ6 15. ὈΜ11. 
Οὗ 42-0 ἃ ἱταρτηξηΐ οἵ ἴῃς ατεεῖς νεΎϑιοῇ ΘΌΓν]ν 65. 

τοτη βοπῆε σαΐξηδ οἵ ἐχοοσρίβ ἔτοπὶ ΕΠΟΟἢ. 
42. ΤΠεῈ ἀορβ δῖα ἴῃ6ς ΡΠ] Ἰβίη65 (46, 47). 

ἙΞΔοπλῖ65 (12, 43, 49, 66). 
{11 τ[ΠεῸ Τνογὰ οὗ ἴπῈ6 ξΞῇεερ σγαϊβεᾶ τιρ, ἄς. 972: 

1Π6 5Π6ερ, δῖοβϑ᾽. 
43. {μεΐ ταῖῆ. 8.411, ννῇο αϊά ποῖ, πονενεσ, ἀδβίγου {Ππειη 8]]. 

Ξ- ΕἸδίορις ἀεπηοηβίγαιινα ὑ {Ποβθ᾽. 

Νοίε {ῃε ἕξης ἴῃ Ψ. 49, Δῃη4 «ἰ5οὸ {ῃ6 φησίν 5ῃονίηρ «ποίδι!οη 

Τῆς ἔοχεβ αῖὲ ἴῃ ΑπΊηλοηϊα5 (55), ἀηὰ πῈ νὰ Ῥοᾶῖβ αύα {πὸ 

ς΄. α6Κ. Οἰμεσ Μ55. κρῖνε “11 ἃποῖμεσ 5Πεερ, {πε 1οτὰ οἵ 

ἼΠῈ ατεοῖκκ μ845 πολλούς. Νοίδα {πΠ6 ατεακ ἀγίϊοϊα 

44. Ὑμαῖ βῆῦδερ ψοββ ευεβ ψεσγε ορεπαά, ἰ. 6. ϑϑιημεῖ, ΠΟ δίοπα ννὰ5 566 ὺ ΜΘ ἴμετα μδά Ὀβεὴ πὸ “ορεῃ 
ν᾽βίοη. 

1111. 
ΘΕ 22 τ θην 11 1. 21: 
Μ55. πᾶνε ὡς σοΥΓαυρί ἔοσ ἕως. ὅεε (ἀκ. 

ΤΠΕ ατεεὶς μ85 “ϑῃβερ᾽ ἴῃ {Π6 ρ]υζ]. 

115 Ρ]οΟΓΥΊ, “Πἰ5 νὰν ᾿ αΚ. ἘῸΓ Ἰ5 τεϑίοσε " ὙΥΊ “ἴΠῈ νὰν οὔ {πε 1οτά᾿. 
45, 46. Τοανϊ ἀποϊηϊοα Κίησ. Βοῖἢ ϑδπλμεὶ ἀηα Παν]α (111 ΚΙΠΡ) ἀγα Ια πλ}05, ἃ5. ϑο]οπηοη ργανίοιιβ 0 σοσοηδίϊοῃ 

15. ἃ Π||1|6 σϑῆεερ (νυ. 48). 
45. Ἰατρ ακ. “5μεερ᾽ Εἰ. Μ55. 

{μεΐ ται Κ. “{Παΐ ταπΊ, 5ῃεερ᾽ {. 
46. Δυτγίηρ ΕΠ. 

κἴΠαΐ 5βῆεερ᾽ οἴμεσ Μ55. 
ἐἼη δἀάϊίοη ἴο᾿ 6αΚ., 1. 6. ποίου 56η86 οἵ ἐπί (Π ἴϊνε ποῖ (εη.). 

48. Ἰεᾶ {πΠ6 Ξῆβερ. 80 6κ., θυΐῖ Ετῇ. Μ55. ρῖνε “164 {6 1{π|6 5βῆξερ᾽, Ροϊπί]655)}γ. [ ; 
480, Απά {μεΐ ταπὶ Ρεραΐῖ.... Ἰβδαᾶδθσ οἵ ἔῆοβε βΞῇβερ, 5ῃου]ά [ο]]ονν τ. 49, ΒΟ ἢ 5115 θεϑὶ (Π6 χείρ οὗ ᾿)ανὶά. 

(Κ. οπηϊῖβ, 85 1ἴἴ επαἀεά ν] τ. 49. 
5ο. Τπαΐῖ πουβεα -- [εγβαίεη. 80 Τεβϑί. [μον] χ. 4 (ᾳφαυοίίηρ [Π15 ραβϑβαβε). 

[4016 ᾽ τείειϑ ἴο {πΠ6 οἤεσγιηρϑβ δηἋ βδογιῆςεϑβ. 
ΤΙα “ἴοννει᾽ 15 ες. Τεπρὶ6. “Α {μ]} 

ἴξ ννὰβ θα... οὐ {πθ6 Ποιιβα σηιΐί, Ζἰγοχαικὦ (»γιέ, ἐμ ἤανα “παῖ Ὀείοτε “ ποιβε᾽): “ἴΐ νγὰβ θα} ἔογ ἴΠπο568 5ῇεερ 
(άπ ἃ ΠΙρΡἢ ἴονεῦ οἡ ἴπε6 μουβε᾽ β-έγοα,φὀ: “ἴὰ νγὰβ Ὀ.1}Ὲ ΟΣ Πυθα 5ῆθερ ζᾶπᾶλ) ἃ Ἰοίίϊγυ τονε ννὰθ 011 φ: 
γ),1{γ10.αχὦ αἀὰ ἃ αἰ ΓΟΡΥΔΡῊ δἴοσ “τονε ᾽ --- Ἰογ οἡ {Ππᾶΐ πουβε δπά ἃ ἴοννεσ᾿.. 
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νγ85 οἰθναϊβά δηὰἋ ἰοϊίν, αηα {πὸ 1 οτγά οἱ {ΠῸ 5ῆθερ βίοοά οἡ {παξ ἴοννογ δηά {πεν οἴεγαά ἃ [{]] [80]ς 
Ὀείογε Ηϊπι. 

ΠΧ ΧΧΙΧ. σιτόγ. Το Το Κιηράοηις οὐ 1δγαοὶ απὰ Ἅμα] ἰο {6 7)θ5ἰγιιοίϊοτ οΓ “εγιιδαίοη. 

51 Απα δρϑίη 1 58. {ΠπΠοϑ8 5Π6 60 {παΐ {ποὺ ἀραὶη ογγοα δηα επί πΊδην γαν8, 8Π4 [οΥβοοῖκ {παΐ {πεὶτ 
ἤοιδα, δπα {ΠῸ Τ ογά οἱ [Π6 5ῆδερ ο8]164 5οπΊ6 ἴγοπὶ ἀπηοηρβὺ [Π6 5ῆ66ρ δπά βεηΐ {πεπὶ ἴο {Π6 5Πεερ, 

52 Ὀυΐ {Π6 5ῆ66ρ θερβϑῃη ἴο 5Ϊαν {πεπ|. Απα οπθ οἵ {Π6πὶ νγὰ5 βϑανεα δηᾷ νγὰβ ποΐ β]αίη, δηᾷ 1 5ρεά αννᾶὺ 
Δ ογ δα δἱοιά ονϑῦ {Π8 5ῆ66ρ ; δηᾶ {πεν βουρῃΐ ἴο 5'αν 1, θα {πὸ [μοτγά οἵ {πῸ6 5ῆ66ρ βανϑᾷ 11 [το Πὶ 

53 ἴΠ6 5ῆε6ερ, δηα Ὀγουρῃΐξ 1 σΡ ἴο πε, δηα οδιβαα 1 ἴο ἄγε }}] {Ππεγο. Απα πηϑην οὐπαῦ 5πθορ Ηδ βεηΐ 
54 [0 [Πο56 5Π660 ἴο [Θ5{Π{ ἡ γ ᾶπηἴο {Π6πΠῈ δηα ἰατηθηΐ ονεῦ πεπ. Απα αἴζογ {πα 1 βαὰΐν [παῇ ψΠεη ΠοῪ 

[οΥβοοῖκ {πΠ6 Ποιιδ6 οἱ {πῸ [ογὰ δηα Η!5 ἴονγοσ {Πὸν [61] ἀνγαν απίιγαὶν, δη 4 ἘΠΕΙΓ αγε5 Έγα ὈΠΠη4 64 ; 
8Π6 1 5αὺν {Π6 [ογὰ οἵ {Π6 5Βῆθδερ ον Ηδβ ψγουρῃς τπποῇ ϑδαρῃζογ ἀπηοηρϑῦ ὑποπὴ ἴῃ ἘΠΕ6ῚΓ Πογα 5 ΠῚ] 

55 [Π056 5Π66ρ Ιην]64 {παῖ 5] ρηξογ δηα Ὀείγαγεα ΠΙ5 ρίαοθ. Απα Ηδ ραν {Ππεπὶ ονογ ᾿πΐο {ΠῸ Παπαβ 
οἱ {Π6 ΠΙοΠ5 δηα {ἰροῦβ, δηα οῖνεβ δηα ἤγεηδβ, πα ᾿ηΐο {πε Πδηά οἵ {πΠῸ ἴοχεϑβ, δπ4 ἴο 41} {πε ψὰ 

56 Ὀεαβίβ, δηα {πο88 ΨΠ4 θεαβίβ θερϑη ἴο ἴθαγ πῃ Ρίθο 5 ἴποϑ68 βϑῆεερ. Απα 1 8ὲὰν {πὲ Ηδ ἴογβοοκ {παῖ 
ΤΠΕῚΓ Ποιι88 δης {ΠΕ6ῚΓ ἴον εΓ δηα σάνε {Π6Π| 41] ᾿πῖο πε πδηα οἱ {πΠ8 ]1Ιοη5, ἴο ἴθαγ δπα ἀδνοῦγ [Π6Π]|, 

57 ᾿Ἰηΐο {Π6 Παηά οἵ 811] {πῈὸ ψν1]ἃ Ρεαβδίβ. Απα 1 Ῥερδϑη ἴο ογὔὺ αἱοια νυ ιἢ 411 πη ρονγεσ, απ ἴο ἀρρβϑαὶ 
ἴο {π6 Γιογά οἱ {Π6 5ῇῆεερ, δπά ἴο γεργεβεηΐ ἴο Η!ὶπὶ ἴῃ τοραγα ἴο {ΠῸ 5ῆδερ {παῖ {πεν ννεγα ἀδνουτγεά 

58 ὈΥΚ 4}} {π6 114 θεαβίβ. Βυΐ Ηδ γεπηδιπεα ππηπιοναϑά, ποιρῃ Ηδ 5ανν 1, ἀπ το]οϊοβα {πᾶς πεν εγα 
ἀεονουτεά δΔη6 5) ]ονεά δηα τοῦ ε4, δηα ἰε[ {πεπὶ το Ὀ6 ἀενουτγεά τη {π6 Παπα οὗ 411] {πε Ῥβαβίβ. 

59 Αηα δ οδἹ]βα βενεπίν 5ῃθρῃογαάβ, δηα οαβὲ ἴΠποϑ6 5Π6ερ ἴο {πεπὶ {Παΐ {Ποὺ πηϊρῃΐ ραβίαγο {Π6π|, δηὰ 
Ηδ ϑρβᾷῖβε ἴο {πε βϑῃερῃμεγαάβ δῃηα {πε ὶγ σοπηρϑηίοῃβ : ὑ[,6Ὁ Θδοῦ ᾿πάινι 4] οὗ νου ραβίαγα {πε 5Πεερ 

ὅο Πεηοοίογνγαγαά, δηα ον ογυίπιηρ {Πϑ8 1 5}4]] οοπηπηδηα νοῦ {παῖ (ὁ γα. Απα 1 Ψ11}]} 46] νοῦ ἔπ Ὲπὶ ονεῦ απίο 
γοῦ ἀπ]ν πυπηθεγεά, δπα [611] γοῦ ὨΙ ἢ οἵ {Π6πΠ| ἀγα ἴο θ6 ἀεβίγουν βα--ηἋ {πεπὶ ἀεβίγου γε. Απα 

όι Ηε ρανε ονεῦ ὑπο {πεπὶ ἰπο88 5ῃεερ. Απᾶα δ οδἹ]βα δηοίμεγ δηα βρακε ὑπίο Πίπὶ: “ ΟΡβογσνε δηά 
τη ΙΓ ον ογυ ΠΙηρ' {Παΐ {ΠῸ 5ΒΠαρμογάϑ νν1}] 4ο ἴο ἴΠποϑ6 5ῆ6εῥρ ; ἴογ πεν Ψ11 ἀδϑίγου πτοῦα οἵ {πεπὶ {πῃ 

621 ἢανε οοπηπηθηαθά {Π6π|.0 ΑΠπα δνεῦν Ἔχοθβθ δηα ῃς ἀεδϑίγαοίοη ΠΙΟἢ Μη] θῈ τουσῃς ΓΠτγουρῃ 
1Π6 5ῃθρῃεγάβ, γεοογά (παπι6]ν) Ποὺ την ΠαΥὺ ἀαϑίγουν δοοογαϊηρ [0 ΠΥ σοΟΠΊΠΠΔη6, ΔΠ 4 ΠΟΝ ΠΊΔΠΥ͂ 
ΘΟΟΟΓΑΙΠΡ ἴο {Π6ῚΓ ΟὟ ΟΔΡΓΙΙΟΘ: ΓΕΟΟΓα ἀρϑιπηδ Ἔν ΓΥ παν] άιι8] 5μ ΡΠ γα 411 {πὸ ἀεβίγαςίςομ 6 

63 εἴεοῖβΒ. Απάα τεβά ουῦ Ὀεΐογε πὲ ΌΚ ΠυπΊΡῈΓ ΠΟ πηδην ὑπεὺ ἀεβίγου, δηα ἤονν πηβην ἈΠΟῪ «εἰν ἐγ 
ΟΥΘΓ ἴογ ἀδβίγαοίοη, {παὶ 1 τηᾶὺ πᾶνα {Π15 ἃ5 ἃ [εϑΕϊ ΠΟ ΠΥ ἀρϑίηϑβί -ὑΠα6πὶ, απ κῆπον ὄνεῦν ἀςοά οἵ 
ἴπΠ6 5ῃερῃεγάβ, {π80 1 τπῆᾶῪ σοπιργεμεπᾶ δηα 56ε6 ψηδί {πεν αο, ΠΕΌΠΕΓ ΟΥ πού πον Δ0146 ὈΚ ΠΥ 

51-όγ. αταάιια] ἀβο!εηϑβίοη οἵ [5Γ86] {1} {π6 ΤἜΠΊΡ]6 15 ἀδβίτογεά. 
51. ἔογβοοκ. .΄. {πεῖὶγ πουβθβ. Ὅτι οἠἱΪγν οὗ {πε Τεη Τιῖρα5. 

{παῖ {ποὶγ Ποιιβθ, “παῖ ἴῃ ΕΠ. -ῷ. τόν ἴὴ (κΚ. 
ΠΑ]164... δηᾶ 5εηΐ, '. 6. {ῆε ργορῃείϑβ. 
Β5Ιαν. (ει Κιηρβ χν!]]. 4. 

52. ΕΠ1]4 5 Ἔεβοᾶρε δηά ἰγϑηϑίαίοη. (τ. χει]. 8. 
ἔγοπι ἔπ 5Π66Ρ ση:. ΟἾΠΕΓ Μ9595. “τῸΠ] ἴῃς Παηα5 οἵ {Π6 5ῃεερ᾽. 

54. {π6 Τοτγά - “οὗ {πε 5ῃεερ᾽ β. 
Ἰῃντοα {παΐ 5] αι ρῃῖαγ δηά μείσγενγε Ηἰβ ρίας, οα]164 ἴῃ {π6 Πεδίμαη ἴο περ {πεῖ πα 50 θείγαγθα [6 ι54]6 1}. 

(Γ΄. 2 Κιηρϑ χνὶ. 7. 
55. ΤὴΘ [4]] οἵ ἴπεῈ ἵνο Κιηρἄοπηβ, δῃηὰ {ΠΕῚΓ ΟΡ ρΎββούϑ᾽ ΠΔΠΊ65. 
1οηβ απᾶ {ἰρεγβ. Αβϑυγίδηβ δηα Βδρυ]Ἱοηΐδηβ. [Ι͂ἢ 56, ὅς {Π6 “Ἰοη5᾽ ἀύὲ ἴῃς. Βαθυ]οπίαηβ. ὙΠῸ ὁ νοϊναβ᾽ ἅτ 

Ἐρυρίίδηβ, αηα ρευπὰρ5 {ΠῸ “ ἤγεηδβ᾽ ἅτὰ {πε ΕἸΠΙΟΡΙ ΔΉ. 
56. (οά ἴογϑακεβ ΗΙ5 οἱἵυ δηά ρβεορὶεὲ. Ἐρ. Βδζῃ. Χν]. 5 τείεσβ ἴο {Π15 νεῖβϑ. 
57. Τοτγά οἵ {ἴπ6 5Ξῃθερ. “1νοτὰ οὗ {πε ᾿Ιοηβ᾽ ρ,. 

{8μ6 νυν] Ῥεαβίβ» σ. 
59. βανεηίΐνυ β. “βενεη ᾽ α. ὍΠῈ “βενθηίυ 5ῃερῃεγάβ᾽ ταῖβα {Π6 πηοϑί νεχϑά ἡαδϑβίίοη ἴῃ ἔποοῃ. ὙΠῸ ἀγὸ σου η]}ν 

ΘΏΡΕΪ5, ἔοσ (1) [εν εχὶϑέ σοηςε ροσδη οι 5}Υ δηα τεσεῖνα {ΠΕΣ σοΓ 55 οη τοσαίμευ, Ἰχχχῖχ. 59. (2) ΠΟῪ ἀγα ἴο ρτοΐβοϊ 
[Π6 5ῃ6ερ, δῃηὰ οὔἱνὺ δ|1ονν 50 πηδην ἴο θὲ ἀεϑβίγογεα ὈγῪ 1ῃ6 (δηῖ]ε5. 850 {πεν σαπποῖ ΡῈ Πααίπεη τυ]εῖβ. (3) Μεη 
ψΟυ]α πᾶνε θθθη ϑυτηθο  Ζε Ὁ. δηΐτηα]5. (4) Πυσίηρ {Π6 δδυ!ϊεσ ρου (Οα νγὰ5 [5.865 5Βῃερῃεσά, πον Ηδ νι πάγαννβ 
ΔΑ ΠΟΠΊΠ5 {ΠΕΙΓ Ραβίυστηρ ἴο βενεηΐν οὐ 5 δΔῆρεῖϊβ. (5) ΤῈ ΔηΡῈ] γεσοσγάεξυ οὗ ἰχχχῖχ. 61 15 Ἷδ᾽]δᾶ “δηοίμεγ᾽. 
(6) [ῃ {πε Ἰπάρειηθηϊς {ΠῈῪ ἀῇα οἰαϑϑθα ψ ἢ (Π6 (Ὰ]]Ί6 ἢ δηρθὶβ, χα. 21-25. (7) αοά Ξρεᾶκβ αϊγεοῦν ἴο πεῖ. Αἴΐδτ 
1ῃ6 εχῆ]α, 15γ8 6] ννὰβ ποῖ ἱπηπηθαϊδίοΥ ϑμερμοσγάεα γν ἀοὰ Ρὰῖ Ὀγ Ηἰβ5 ἀε]εραίεβ. Ηον ννὰβ ἴἴ {παὶΐ στἱβῃϊεοιβ. [ενν8 
85 ΜΕ]1 8ἃ5 δροβίαϊεβ ρϑυϊβῃβαῦ Βεσδιιβα οὗ [6 {81 Π]οϑϑηθϑὸ ν] ἢ ΠΟ ἢ {Π6 βενθηῖν ΔΏΡ 615 ἀἸβοπμαγρεα {ΠΕῚΓ {γιβῖ, 
ΔΑ 1ῃ15 [41 {Π] 655 η 655 νγὰ5 ἴο θ6 ριπϑμεά ἴῃ ἀπε {ἰπ|6. ΤῊΘ τΠθοτν οὗ {πΠῈ βενθηΐν βαρ τά 5 15. Δ εχίθηβίοη οἱ {ῃ68 
ςοποερίίοη οἵ {ῃ6 βενεηΐν γϑαῖβ οἵ [θυεπηῖδ ἢ δηὰ {πὸ βενεηΐν ρετῖοαβ οὗ Τϑδηῖε]. ὙΠπε ανεηΐβ Ὀαίννεαη {Π6 [4]} οὗ 
7εγαβα!επὶ δηά πς6 Μεββίδηϊς Κίηράοπι αα ἀϊν δα πο ἔουγ ρετὶοάβ (1) ἴο ἴῃς Βαείασῃ ὑπάοσ Ογτσια5, (2) ἴο {ΠῈῸ σοΠ αι 6ϑῖβ 
οὗ ΑἸεχαηάευ, (3) ἴο ἴῃς ϑεϊειςια σοηαμαϑίβ οὗ Ραϊδθβίϊηθ, (4) ἴο [Π6ς Μεβϑίδῃ᾽ 5 γει βὮ. 

6ο. ΤὴΘ πυμπηθ 6. ἴο Ὀς ἀεϑίγογε ννὰ5 ἃ ἀβῆηϊῖε οῃδ. 
όι. ἀποΐμοσ, ἴῃ χα. 14, 22 8 δύσἤδηραὶ δηα [9γ86]}᾽5 σιυδσγάϊδη δῆραὶ, 1.6. Μίομδαθὶ. ΤῊ]5. ἰαϑὶς ἄδθνοῖνεβ οἢ 

ἙἘΠΛΟΓὮ ἴῃ Χχιϊ. 3, Χν. 1, ΧΟΙΪΟΙ ; 1Π 4 ΕΖτὰ χῖν. 22-26 οἡ ΕΖγᾷ, ἴῃ 2 ΕΠ. χχὶϊ. 11 οἡ ͵εΙ]. ὅ8ὲε6 Δ΄. 4. 7.3 400 54. 
63. ἀεβίγου - "οὔ {Πεὶγ ον σαργίοθ᾽ ὀεε για. 

ΟΟΠΙΡΓΘΙΠΘΠΩ͂, ἐπηεηεα Ὀγ νετγ 5115 ῃϊ σἤδηρα. 
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ΒΟΟΚ Οἷ ἘΝΟΚΓΗ 89. 64-90. ἃ 

64 οοπηπηδηα ΝΠ] 9ἢ 1 πανο οοπηπηδη θα {π6πΔ. Βαΐ {πΠῸν 5181] ποῦ Κηον 1ἴ, ἀπ ἴποιῖι 5Πμ 41} ποΐ ἄβοϊαγα 
1 ἴο {ποπὶ, ποῦ δα πιοπιϑῇ {Π6π|, θα ΟὨΪΥ τοοογά ἀραϊηδὺ θοῇ ᾿πάϊνι πα] 411 {ΠπΠ6 ἀδϑίγαοιίίοη ΒΙΟ ἢ 

ὅς ἴπὸ 5ῃβρῇῃογάβ οἴδοϊ θβοῇ 1 Π15 {{π16 δΔη 4 ἰδγ 1 411 θεἴογα πι6.᾿ Απά 1 588νν {1} {[Ποβ56 5Βῃερῃεγάβ ραβιυγεά 
ἴπ {ΠΕ Ὶγ βεαβοη, δηα πον θθρϑη ἴο 514 Ὁ Δη4 ἴο ἀδβίγον πιοῦθ ἔπη {ποὺ ογα ὈΙ4ἄδη, δηα {ποὺ ἀε] νεγοά 

66 {Πο56 5Π6ερ ἱπΐο {π6 μαπά οἵ {πε ΠΙοη5. Απά {Π6 ΠΙ0η5 δηα {ἰρϑῦβ δαΐ δἀπα ἀδνουγεα [ῃς στοαΐογ ρα 
οὗ ἔποβα 5ῆ6ερ, δῃηᾷ {ΠπῸ ψ ἃ θοαῖβ δαΐ δἷοησ ψιἢ ὑΠποπὶ ; ἀπα {ποὺ Ὀυγηΐ {παΐ ἴον ἀπά ἀοτηο 5Π 64 

6γ ἰμαῖ πουβθ. Απά 1 θβοδπηθ Θχοθθα!ηρὶν βογγοννα] ον {παΐ ἴοννεσ θθοαιβα ὑπαὶ Ποιιβα οἱ {Π6 βῇβερ 
νγα5 46 πΊ0}15Π66, 4Πη4] αἰτζογνναγαβ 1 νγὰβ τππϑ]6 ἴο 566 1{ {Ποβ56 5ῆ66ρ δπίεγεα {παξ μουβα. 

ΙΧ ΧΧΊΙΧ. 68-γι. ΕἸγοὶ Ρογῖοα οὐ {πο Απροῖῖο [ ιιίογ5.--- [γοηῖ {6 [)σοἰγιοίίοη. ὁ ζογιιδαίὁηι ἰο ἐΐι6 
Κοίμιγη ἤγοηι ἐπ ( αρίτουτίν. 

68 Απαά το 5περπογαβ δηα {Π01ὉΓ ἀββοοιαίθβ 46] να ον ῦΓ ἴΠο56 5Π660Ρ ἴο 41] {π6 νν1]ἃ Βοαβίβ, ἴο ἀθνουγ 
{Π6π|, ἀπά βοῇ οπα οἱ {Π8πὶ γϑοοῖνϑά [π᾿ 15 {ΠπΠ|6 ἃ ἀβῆηϊθ πυπηρογ: [Ὁ νγαὰ5 υγιτίθη Ὀγ {π6 οἴπογ 

69 'π ἃ ὈΟΟΙ πον ΠΊΔΩΥ δ Οἢ οὁΠ6 οἱ ἴποπὶ ἀδβίγου οἵ ἔποπη. Απα βοῇ ομϑ 5εν δηά ἀδβίγογβά πηϑην 
70 τποῦα ἔπϑῃ νγα5 ρΎθβοσι θα ; δηά 1 Ῥεραη ἴο εερ δηά ἰαπιθηΐ οἢ δοοοιιηΐ οὗ ἔποϑα βΒῆθερ. Απά {πὺ5 

1π τῃς νἱβίοη 1 δὲν {παὶ οπῈ ΠΟ ψγοΐθ, πον 6 γοῖθ ἄοόννῃ θνεγν οἠθ {Ππαΐ νγὰ5 ἀδϑίγουεα Ὀν ὑποβα 
Βῃθρμεγάβ, ἀδὺ Ὁ. ἄδν, δηα οαύγιθα πρ δηα ἰδ ἄοννῃ ἃπα 5ποννθα δοΐμα!]ν {πὸ νΠοΪ]Ὲ θοοΙκ ἴο {πῸ 
Τιοτά οὗ {πὸ 5ϑῃεερ---(ενεΠ) δνεγυτπίηρ {παΐ {πον Πα ἄοπο, Δη4 411] {παξ βαοῆ οπα οἵ ἔπεπὶ Π8α πιϑάβ 

7ι ἀνναν ΜΙ, ἀπα 4}} [παΐ πον Πα ρίνθη ονοῦ ἴο ἀδβίγιοςοη. Αηά [Π6 θΟΟΚ νγὰ5 γεβά Ὀεΐογο {πὸ 1 ογὰ 
οὗ {π6 5Πῃ66ρ, δῃηὰ δ ἴοοῖκ {πΠῸ ῬοοΚ ἵγοπι ἢ15 μαηα δηα γα 1 δηα 5βα]θά 10 δῃα 1δ]4 1 ἄοννῃ. 

ΙΧ ΧΧΊΧ. γ2-77γ. ϑδεοοπα Βεογοά--- γον ἐΠ6 ΤΊηι6 οΓ Ογγι ἰο ἱπαὶ οΓ “ἰοχαπαάον ἐΐι6 σγοαί. 

72 Απά [οτμνιίῃ 1 θὰ Ποὺ ἴῃ ϑῃορῃογαάβ ραβίαυγος ἰοῦ ὕννεῖνα Πουῦβ, δη4 Ὀ6Πο]4 ἴῆγεα οἵ ἴποβς 
506 60 ζυγποα Ὀ8ΟῸΚ δηα οδπΊα δηά δηΐογοα δηα θερσϑη ἴο Ὀμ114 ἀρ 41} παῖ Παά ἔα] ἄονη οἱ {παῖ 

73 πουβε ; Ὀυΐ {Π6 ΜΠἋἃ ῬοΔΥβ {γ6α ἴο ΠΙΠά 6 {Ππ6πὶ, θα {Ππὸν ναγα ποῖ 8016. Απά πον θερδῃ ἀραΐὶῃ 
ἴο Ὀυ1 45 Βεΐογθ, δηα πδν ταῦθα τπρ μαΐ ἰονγοῦ, ἀπά 1 νγὰ5 Παπη6α [Π6 ΠΙΡῊ ἴονγεῦ ; δηά {ΠῸν 
Ὀερϑη ἀρϑίῃ ἴο ρίδςε ἃ [ϑ016 Ὀεθίογε {πὸ ἴοννοσ, Ὀθυΐ 411} {πΠ6 Ὀγθαᾶ οἡ 1 ννὰ5 ροϊ θα απ ποῖ ρυζΓα. 

74 Απά δ5 τουποῃίηρ 411 {Π15 [Π6 ογεβ οἵ {πο86 5Π66ρ ψεῦε ὈΠπ4 64 50 {Πα {πεν βαν ποῖ, δηα ({ΠεῸ αυα8 οἱ) 
[ΠΕ 1Γ 5Ππθρμογαβ πκονῖβα ; δηα {πεν ἀο]Γνογοα {Πεπὶ 1ῃ ἰαῦρα ΠυΙΊ ΓΒ ἴο {ΠΕῚΓ 5ΒΠΕΡΠΟΓα5 [ογ ἀδβίγαο- 

75 τἴοη, δηά {πεν ἰγαπηρὶ θα {Π6 5ῆθερ ψι {πεῖγ [θεῖ απα ἀθνουγοά {Π6π|. Απα {πε [οτγά οἵ {πὸ 5ῆεερ 
ταπιδιπεα ἀππηονβα {1 411 {ΠῸ 5ῆδερ νγεγε ἡἰβροῦβεα ονεγ ἴπΠ6 Πο]4 δηά τηϊηρ]οα ἢ {ποῖ (1.6. ἘΠ 6 

76 Ὀραβίβ), δηα {πᾶν (1.6. {πΠῸ Βῃθρῃεγ5) 414 ποῖ βανε ἔποπὶ ουΐ οἵ {π6 Παηά οἵ με θβαβϑίβ. Απά {ῃ15 
οπα ΠΟ ψτοῖθ {π6 ῬοΟΪς σαΥΓΙΘα 10 ΠΡ, 8η4 5Βῃονγεά 10 δηα σγϑϑά 1 θείογε {Πς Τογὰ οἵ {πῸ 5Π6 6}, δηά 
᾿πηρὶογοά Ἡ!πὶ οἡ {ποῖγ δοσουηΐ, δηα θοβουρῃς ΗΙπὶ οἡ {ΠΕ61Γ δοσοιηΐ 45 ἢ 5Βῃονεα ΗΙΠὶ 411 {πΠῸ ἀοιηρ5 

77 οἵ {πΠ6 5ῃερῃεογάβ, δῃηα σανςε [δϑιιπιοὴν Ὀεΐογε ΗΠ ἀρϑιηβί 411 {ΠῸ 5Βῃορῃογάβ. Απά Πα ἴοοκ {πὸ δοΐαδὶ 
ῬΟΟΚ δηά ᾿αϊὰ τ ἀοννῃ Ὀ6βϑι46 Ηΐπὶ δπα ἀεραζγίεα. 

ΧΟ. 1τ-5. Τπηπγα Ρεγῖοά---[γοηι Α]οχαπάου {6 (σγεαί ἰο ἐπ (σγαδοο- δγγίαη [)οηιϊηαίϊολι. 

ΘΟι Απάα[ 5δν {Π| {πᾶΐ ἴῃ {Π|5 πηαηποῦ {πιγίγ- ἢν Βπαρῃογάβ αηάογίοοϊ {ΠῸ ραβίαγίηρ (οἵ {Π6 5Π66ρ), 

64. Νὸο ἱπίοθγίθσεηος Δ]]οννεα ἢ {Π6 5μαρῃεγάβ, θα οὨΪῪ ἃ τεςοσα οὗ {πεὶγ εν] ἀ6εά5. 
ός, 66. Τῆε Ἰοηβ ἂζεὲ {π6 Βαθγυ)οηΐδηβ, ννηο ἀδβίγου {ΠῸ ἡ τονε δηὰ {ῃ6 “πουβε᾿. Τῆυβ {Π6 βῃερῃογαβ θερίη δρουΐ 

590, ΟΥ̓Ϊ τ{π6 Αϑϑυγδῃβ ἀῖε τηδαηΐῖ, ἀρουΐ 720. ΕῸΓ ἴῃς “ ν]]α Ὀοδῖβ᾽, οὐ Εἀοιμηϊῖοβ, οἵ. ΟΡδά, 109-12 ; ΕξΖεϊζ. χχν. 12, 
χχχν. 5 566. ; [58. [Χ]]]. 1-14; Ρ5. Ὄσχχχνυ!ϊ!. 7. 

68. νψαβ νυ κ. “ϑπου]α ννυυῖῖε᾿ σ. “ντοῖθ᾽ οἴμεσῦ Μ55. 
69. Ἰαπιαηΐ - “νεΎν πλιοῇ ᾿ β. 
7ο. Τα ἢγϑι ρετὶοά εηά5. [1 Ἰαϑῖβ ἔννεῖνα Ποιτβ (Ὁ. 72), 1. 6. ὕννεῖνε 5μαρμεγάϑ᾽ τεῖρηθ. ΤΠ ρεγοάβ τὰ αἀϊνἀεα 

{Πι|5: 12- 23 23. 12. 
γι. ἔγοπι μἰβ μαῃηᾶ ογι, “ἴῃ ΗΙ5 μαηά᾽ β. 
72. ἴῆγες οὗ ἔποβα 5ῆεθρ, Ζεγαθθαρεὶ, [οϑῆσα, ἀπα εἰΠπεὺ Εήα οὐ Νεμεπλῖαῃ. ὍΤΠε αἀϊβετζεποα ἴῃ {πεὶγ ἀδίε 

15. ἀϊβσεραγάεά. ΒΒ ςἢ]οσ ΠΟΙ 45 {παῖ {Π65ς6 -- [ῆτες {{1065, [νον], [ὰἀΔῃ, ἀπα Βεη]απιη. (. Τ. Τοβερῇ χίχ. 3. 
11 Ῥοαγβ. Ηξετα -- ϑαιπαγίβδηβ, ποῖ ΕΞ ἀομ65, ἃ5 Ψ, 66. 

73. παηηθᾶ - “45 Ὀείογε᾽ ζ. 
ΤΗΣ ὑτγεαᾶ... νναὰβ ροϊυἰθά. (Οἱ. Μαὶ. 1. 7 “Ρο]]υϊεά Ὀτγθαά, 1ἴ. 6. αποϊεαηῃ οἥετγιηρϑ θεοδυβα οἵ {π6 ππννοσίῃν 

δηα δαί εηϊζεα ρϑορὶα δπὰ ργϊεϑιμοοά. (ἢ. 455. Μοβιβ. ἵν. 8. 
75. Τῆς ΠΊΒΡεσβιοη. 
γ6. Βεΐογε {πε Ἰνογά σ. “ἴῃ {πε τηδηβίοῃβ οὗ (' θείοτε ᾽ β) {πὸ 1ογά ̓  “ηφέμ, β. 

{1Π6 Ξῃερῃεσαβ σηιῷ. “{ΠΕῚΓ 5Βμερμεγάβ᾽ 2, β. 
ϑανε (εϑίϊπιοην »12}, β. “1 ννὰ5 πεατά᾽ ψ. 

77. ΤΠπε βεσοπά ρεχγὶοά επάς ψ] [86 (4]] οἵ [πε Ῥεγϑίδῃ ροννϑσ, ννμῖ οἢ ἰαϑίβ ἐννεηϊγ-ἢγες ΠΟΙΙΓ5. 

ΧΕ. 1. ΤΕϊγίγιῆνε. ΑἹ] {πὲ Μ55. ατὲ σοσγιρί. φί, β-ὰγ τεδᾶ “ τηϊγίγ-δανθη ᾿ (σοτγαρίεα ἐαγί που ἰὴ φη). [Ιη 
Χο. 5 δῖ ἴΠε οἷοβε οὗ {πε {πϊγὰ ρετίοα {πε [ἢγεα ρεγοάβ ἃγε 5Βῃπιπηθά τρ 85 (12 -}23 1 23-- 58. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕἘΝΟΚΓΗ 90. τ-ὶ2 

δηα {παν βανογα!ν οοπιρ ει {πεῖγ ρογιοάβ 85 414 {Π6 βιβῦ ; δηά οἴπογβ γθοθῖνϑα ὑποπὶ πο {Πεὶτγ 
2 ἢδηάϑ, ἴο ραβίυσγε {π6πὶ ἴοσ {πεὶγ ρογίοα, θαο ΒῃμθρΠογα ἴῃ ἢί5 οὐη ρογιοα. Απά αἴζεγ {παΐ 1 ἂν 
ἴῃ ΤΥ νἰβίοῃ 4}} {ΠπΠ6 Ὀϊγάβ οἱ πβανϑῆ οοπηίηρ, {Π6 ΘαρΊθβ, {πὸ νυἱζιγοβ, {πῸ6 Κιίθβ, {Π6 γανεηβ; Ὀυΐ {ΠῸ 
ΘΔρ165 164 411 {πΠ6 ὈΙγαβ; δηά πον Ὀερδη ἴο ἀδθνουγ {Πο58 5Π66ρ, δπά ἴο ρίοκ ουῦ {πΠῸῚΓ αγεβ δῃηά ἴο 

2 ἀδνουγ ὑπεὶγ Ποϑῃ. Απά {πῸ 5ῇῆβερ οτγι δα οὔ θθοδιβ {πε ῖγ ἤσθϑῃ νὰ θείηρ ἀδνουγοα ὈΥ {πα Ὀ1Γά5, 
4 Δῃ4 85 ἴοσ π16 1 ἰοοϊκβά δπηά ἰαπγχεηϊθα [ἢ τὴν 5166 0 ονϑῦ {παΐ 5Βῃβρῃεγά ψῆο ραβίυγεα {π6 5Βῆθεερ. Απά 
[5807 πη] [Πο56 56 6ρ ψεγε ἀδνοιγθα Ὁν {Π6 ἀορβ δῃηά δαρ]65 δῃηᾷ Κιΐεθβ, δηα {πὸν [εἴς ποι ποῦ Παβῃ 
ΠΟΙ 5ΚΙΠ ΠΟΥΓ 51Π6}} ΓαπΊ ΘΙ ΠΙηρ οἡ ὑΠ6πὶ {1}] ΟὨΪν {Π6]Γ ὈΟΠ65 βίοοα ἴπεογα: δηά {ποῖὶγ θοπαβ ἴοο [6]] 

ς ἴο {π6 δαγίῃ δηά {Π6 βϑῇβερ Ὀβοδπια ἴον. Απαᾶ 1 δαὺν ΠῚ} {Πᾶς ὑννεπίγ- γε Ππαα υππάεγίακεη {πε 
Ραβίυγιηρ δη6 σοπηρ]εἰεα τη {Πα ]Γ βονογαὶ ρογιοάβ Πέγ- οἰρῃς {1Π|68. 

ΧΟ. 6-τ2. Ζοιγί, Ῥογίοά. -[γοηι ἐΐ6 σγαφοο- δ γγίαμ [)ογιπαίτοη, ἰο ἰμο Μασοσαθεαγ Κι ϑυοί. 

6 Βυΐ ῬΕΠοΪ]ά ἰΔπὴ05 σογθ θοῦπθ Ὀν ἴποβθ ΨΠΙ6 5Π66ρ, δηα {πον θθραη ἴο ορβθῆ {Πεῖγ εγεβ δῃά ἴο 566, 
ἡ 8η4 ἴο ΟΥΥ ἴο {πΠ6 5ῆθερ. Ὗ88, πον οτγιθα ἴο {Ππεπ|, θαΐ πον 414 ποῖ ἤθαγκθη ἴο ψῃδὲ {ΠοῪὺ βαϊα ἴο 
8 {Π6π|, Ὀὰΐ ΟΓῈ ΘΧοθθα!ΠρΙῚν ἀδ6αΐ, πα ΠΕῚΓ αγεθ ΕΓ ΝΟ ΥΥ Θχοθθαϊηρὶν Ὀ]Π πε. Απά 1 588ν ἴῃ {Π6 
ΨΊΒΙΟΠ ΠΟΝ {Π6 γανϑηβ ἤδνγ Ἰροη {Ππο56 ἰδπι|ῦ5 δηα ἴοοΚ οπαδ οἱ Πο56 ἰδπηρ5, δηα ἀδβη6α {Π6 5ῇθερ 

οἷπ Ρίθοα5 δηα ἀδενουγεα {πεπ|. Απα [1 580) {1 ΠοῦΠ5. σεν ροη ἴποβα ἰδπηρ5, ἀπά {πε γανϑηβ οαϑβί 
ἄονῃ {Π6ῚΓ ΠΟΙΠ5; δηά 1 580} {Π] ἘΠ γθ βργουϊβα ἃ ργεαΐ πούῃ οἵ οπβ οἵ ἴποβα 5ῆε6ερ, δηα {πΠ6ὶγ ευε5 

το ΕΓ Ορεπθαᾶ. Απά 1 Τ]οοκεά αὐὖ {πεπὶ [πα {ΠῸῚΓ ογεβ ορβηβα], δηά 1ἴ ογιεα ἴο {πε 5Π6βρ, δπά {πε 
11 ΓΑΠῚΒ 580 1 δη6 41] γδη ἴο 1. Απα ποὐνιπδίδπαιϊηρ 411 {Π15 [Πο86 θαρ]65 δῃηα νυϊζαγεβ πα γανθηϑ 

8Δη4 Κιῖ65 511] Καρί ἐδθαγίηρ [Π6 5ῆ66ρ δηα βυοορίηρ ἀονῃ προη {Π6πῈ δηα ἀδνουτίηρ {Πεπὶ: 511}} {πῸ 
12 5ΒΏ6 6} γεπηδηθα 51:|6ηΐ, ας [ἢ ταπη5 ἰαπιοηΐβα δηα οτεα οὐ. Απα {ποβε γάνεηβ ἰουρῃς ἀπά Ὀαζεά 

νυ ἢ 1 δηα βουρπῃί ἴο αν ἰονν 115 πογη, θαΐ παν δα πὸ ρονεῦ ονεγ 1. 

85... .«. {πε ἢγβί. Αϑβ {δε ἔννεῖνα παά {{]6]1|6α {Πεὶγ {1π|65, 50 ἀἰα {πΠῸ τεϑὶ οὗ {Πς {πιτίγ-ῆνα. 
οἴπειβ γεοαϊνϑᾶ πο. Ἡέετα νὰ Πᾶνε {Πα ἰγηβιοη ἴο {πΠῈ ατεακ ρεοτιοά, 1. 6. τοπὶ ΑἸοχαηάεγ ἴο {πε δϑία Ὀ] 5 πηεηΐ 

(εχρεςιεά) οἵ ἴῃς Μεβϑβίδηϊς Κίηράοιη. Τὴΐβ ρου ἢα5 ἵννο αϊνίβίοηβ : (1) ἱννεπίγ-ἢτεε σῃθρῃογάβ οὗ {πε ταεοο- 
Ἐρυρίίϊδη τὰ]ε οἵ Ραϊδϑβίϊης, 330-200 ; (2) ἔννεῖνε 5ϑῃερῃογαβ οἵ αταεοο- ϑυγίδη στὰ]α ἔγοπη 200 {1} οι 140 ΟΥ̓ 130. 

2. Τῆς πὲνν ψουἹα ρονεῖ--οὐ {πΠ6 τξεῖκβ, 15 τεργεβεηίεα Ὀγ ἃ πὲνν οτάετ---Ὀστήβ οἵ ρσευ. Τα “βαρ θϑ᾽ δύο {ΠπῈ 
Οτεεκβ οΓΥ Μδοβεάοηίϊδηβ. Τῆς “τανεηβ᾽ αἵ ἴΠ6 ϑυγίδηθ ὑπάθτ (Π6 ϑεϊδιοιάδε (τ. ὃ, 9, 12). ΤἼΘ “ νυϊζιτεαβ᾽ δπά 
“ Κιῖ65 ᾽ πιιϑδὲ θεὲ {πῸ Εργρίϊδηῃβ ἀπάθυ (ῃς Ρι(οΟΙ]Θ ΠῚ 165. 

2-4. ΤΠε ατδεςο- Εργρίϊδῃ ἀοπηϊπαίϊοη. 
3. ννὰ5 Ὀεΐηρ ἀδνοιτοά α-ν. “νὰ5 ἀδνουτγεα᾽ 24, β. 
ΙἸοοκεᾶ ρω. “1 ϑανν᾽ ».. “1 οτεά ουἴ᾽ 2, β. 

4. ἴμε ἄορϑ, 1. ε. ΡἢΠΠΙβίη65 (Ἰχχχῖχ. 42, 46, 47). 
ΠΕΙΘΟΙ͂ ἥδ ΠΟΓ Ξκίη. Μι|ς. 11]. 2, 

5. ἰννεπίν-[Ὦγθα Ὁ ὑϑπερπογάβ᾽ 2, β. 
6-τ7. ΤῊΕ ἐουτίῃ δηά ἰαβὶ ρεγὶοά οἵ πεαίμεῃ βιργθπηαογ, ἴπΠ6 ταεςο- ϑ υγίαη ἀοπλ δ. ΙΟἢ ΟΥΕΥ [στα], ἔτοπὶ 2ΟΟ ἴο 140 

ΟΥ 130 Β.Ο. 866 (οτηπιεηίδτγυ 277 ἦθος. 
6. ὈΕΠοΟΙά α. “11|᾿ β. 

Ῥερβϑῃ ἴο ορεῃ {Πεὶγ ευεβ: τἰβα οὗ {πῈὸ ( παϑιά5, ννο δχιβίεα ρσγενίοιιβ ἴο ἴπ6 Μδοσαθδθαη ουὐΐρτθαϊ. 8566 1 Μδςς. 
11. 42, 111. 13, ΔΠ4 1 Επῃ. χα. 9. ΤΠΕΥ ΡοΟΞββεϑβϑά ἃ]} {ΠῈ επί Πιιϑῖαβπὶ ἀηα τα]! ρῖουβ ἀοοίτηα οὔ {πΠῸ παίίοη. ΔΜ Ή116 σΠπαηρΊοη5 
οὗ της Ἰανν ἀραϊηϑί ἴπεὸ Ηε]]εηϊζίηρ ϑαάάιϊςεαβ παν πε] δἀναηςεά νίενν5 οὴ {πε Μεβϑίδηϊς Κίηράοιῃ δηα {πεῸ Κδϑατγτθο- 
τοη. Ὑῃα νυ 6 Γ οὗ [Π656 ΠΥ θα ΠΊ-ν Ι510Π.5 ννὰ5 αν! ἀθηι]ν ἃ ΟΠμαϑά. Ηὸδ ἴδαοποβ ἴπΠεῸ λεβασγθοίοη, [Π6 ἤπα] ᾿παρετηεηΐ, 
δΔηα {πε Κιησάοιμῃ οἵ {πε Μεβϑίδῃ, δῃηα ἀῆονε 8411] ἢῈ οὐὶςῖζαβ βανοῦαὶν {πῸ ΠΟΤᾺ] Δ Πα] σΕΥΕΠΊΟΠΪΑ] ᾿σγαρ Δ 165 πη {Π6 
ΒΕ νΊς665 οὗ {Π6 βεςοηα [ΕΠ1ρ|6 (Ἰχχχῖχ. 73). ΕῸΥ [15 νυτιου [ης (ΠΑ 514 αἰπη5--ῃς γα -αϑί Ὀ]Π5Πτηθηΐ οὗ {πΠ6 Τ Πεοογδου δπά 
1Π6 Ρτεραγδίϊοῃ ἰοῦ {π6Ὸ Μεβϑβίδηϊς Κίηράομπι -- σα Ὀοσηα τπρ ΜΙ [Π6 ϑασςοα55 οὗ {Π6 Μδοσοαρεδῃ ἰδαάθσ. ΤΗ15 σου] ποί 
Ῥὲ {Π6 ςαϑ86 δίϊεγ [οπδίῃδη᾽ 5 ἀϑϑυτηρίϊοη οἵ ἴΠ6 ΠΙΡἢ- ΡΥ] ϑί ΠΟΟα ἴῃ 153 Β.6., ΨΨΒΙΟΠ ποῖ ΠΊοσαὶν δἰεπαίθα ἐπε ΟΠμαϑί 5 
ἔτοπι {πε Μδοοαθαθδη ἔδγηῖν, θαΐ πηδά6 {Πεπὶ 115 ἀθδα]ν επθηϊεβ. ΤΠι5 να ἄδία ΙΧΧΧ Χο Ὀείοσγε 153 Β.6. 

6-7. ΤῊς ΟΠΒδβι45 οὐ "ἡ Ἀπ} 5᾿ ΔΡΡΘ4] ἴῃ νδῖη ἴο {πΠ6 παίϊοῃ, ον ηρ᾽ ἴο ἔογοὶρ ΟΡΡΙΘ55ΙΟη. 
7. δα, ἴπον οτὶϑα ἴο {Π6πὶ φ, 1. 6. [Π6 14 π|}05 οτε ἴο {πΠ6Ὸ 5ῆ6ερ : “Ῥαΐ {Π6γ (1. 6. [πΠ6 5ῃ66ρ) 414 ποΐ οτν ἴο {πε πι᾿ σ: 

“Ῥαΐ {πεν Ορρτθϑβϑεά {ῃεπγ᾿ ηὲ: “Ὀαΐ {ΠΥ ἀἸα ἠοῖ Πεδῦ {Ππαπλ᾿ 2: “Ῥαΐ [Π6 5Π66ρ αϊά ποῖ οτὺ ἴο {πεπι᾿ β- 220. 
8. οη6 οὗ ἴποββ [ϑπὴῦ5. Οπῖδᾶβ 1Π], ρὰΐ ἴο ἀδαίῃ Ὀν {ΠῈ ϑυυίαηβ πῃ 171 ΒΟ 8566 2 Μδος. ἱν. 33--35. 
9. Οἵ οπα σ. “οπε᾽ οἵἴπεῦ Μ55. 

ΤἼς Πογηδα ᾿Δπ|05 πλυϑί θὲ {πῸ6ὶ Μδοσαθα65, πα {πὸ στεαῖ πού πλιϑί θα [πάὰ5 ΜδἼοσοαρθαειβ. ΤΗΪ5 βεοίίοη ἰ5 {Πιι5 
ΘΔΓ]ΠΟΓ ἤδη [πάἀ5᾿ ἀδδίῃ ἴῃ 160 Β. 6. 8:6 ΠΊΥ (ΟΠ ΠίδτΥ ἴου [σίου ποίεϑ. 

ΕΥ65 ψεα ορεηθᾶ. {9π||Κὲ ῃῈ (Παβά5, [π6 Μδοςαθααβ 40 ποΐ ἃρρ68] ἴῃ ναίῃ. 
ΟΡΕηΘᾶ -Ὁ “δηα {ΠΕ6ῚΓ αγε5 β5δᾶνν ρρέ, 

1ο. ἸΙοοκαᾶ δὲ. Ἐὸγ τ᾽ ἔα “"Ἰοοκεά αδἱ᾽ γϑδα τ' ἔ]α " ραβίυγεά ν ἢ ᾿. 
1 ογὶβα 221, β-ῖγ. “ἴπδγν οτεα ᾽ α--771. 
ΓΆΠΊ5, ἃ ἀἰεγεπί ννοτά πεσα ΠΠΌΠπι {Παΐ ἴῃ ΙΧΧΧΙχ. 42-44. 

11, 12. ϑυγία ι.565 Ἔνεῖν εῇοτί αραϊηϑί [πάδ5 Ὀὰΐ ἴῃ νδῖῃ. 
12. νυἱτ 1 : “ἢ {Πεπι᾿ σ, ὁἤ. 
15 οσγῃ: “πεῖν Πούπ ᾿ φ. 

1106δ.2 257 ς 



13 

19 

14 

ἀπ 

ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚΓΘΗ θ0. 1.9 

ΧΟ. 13-|ι0. 77 ἰαϑδὲ “155ατ οὗ {6 (σϑγιίϊ165 οι ἐἢ6 διυ5 (ΤΠ οτα υὐ. 13-15 δηά τ6-τ 
τα ἀουὈ]ο (5). 

Απά 1 58 {1 {Π 6 ὕβϑῃθρῃεγαβ πα ὖ βαρ]εβ δπά 
ἴποβα νυϊζιγεβ δηα Κιῖεβ οαπια, δηα {ΠΥ οτιεά 
ἴο {πΠ6 τανϑηϑ παῖ πον 5που]ἃα Ὀγθακ {πὸ Πογῃ 
οὗ {παῖ ταπι, δηα {πον Ὀας]εα δηα Γουρῃῦ σι ἢ 
1, δη4 1 Ὀαζ]6α ΜΠ {Π6πὶ δηα οτγθα ὑπαΐξ 115 
ΠΕ6ΙΡ τηϊρῃΐ οοπΊα. 

ΑἸΙ τΠ6 θαρ]εβ. δῃηα νυϊζαγεβ ἀπ γανθηβ δηά 
Κιῖεβ. γοῦα ραίπεγεα ἰορϑίμεγ, δηα] ἔθεγα οΔΠΊΘ 
ὙΠ {ΠῈπὶ 811} [ῃ6 5Π6ερ οὗ {πε ἢε]ά, γε, {ποὺ 
411 οαπηθ τορϑίπεγ, δηα Πεῖρεα ββαοῆ οἴποσ ἴο 
Ὀγοακ {παΐ πογη οἱ ἐπ γϑπη. 

ΑΠΑ 1 580) {ΠΠ] ἃ σγεαῖ ϑνογά ψγὰ8 βίνε, ἴο ἴῃ6 β5ῆθβερ, δπά {π8 βῇβερ ργοςβεεάβα δραίηβί 811 [Π6 
Ὀδδαϑβίβ οἱ {Π6 Πε]α ἴο ϑἰαν {πεπὶ, δηα 411 {π6 θεαβίβ δη ἃ {πε ὈΙγά5 οἱ {πῈ βεανϑη ἢδξά Ῥείογε ἐπεὶγ ἴδε. 

Απα 1 5δνν {1} {πδ΄ πηδῇ, ῆο ψγοία ον (ἢ 6 
ΠΘΙΠ65 Οἱ {Π6 5ῃερῃογαάβ [8η4] οδγγι θα ἀρ ἱπίο 
{Π6 ῥσγεβεῆςα οἵ {πε [οσγὰ οἱ Ἐπ6 5ῆεερ [ςδη16 δπά 
ΠεΙρβα 1 δηά βῃονεα 1 δνεγυίμίηρ : πα Παά 
σοπτα ἄονηῃ ἴογ {πε ΠΕΙρ οὗ {πὲ ταπη]. 

Απα 1 8δὺν {Π] {πῸ Τιογά οἵ {π6 5βῇβερ οδπιαε 
ἀπηΐο πῃ 6πὶ τη γαίῃ, δηα 411] πο σῶν Ηϊτη ἢεά, 
δΔηα {πεν 841] [611 πο Ἠ|5 βϑῃβάοντ γοπ Ὀεΐογα 
Η!5 ἴδοε. 

Απά 1 86. {παῦ πηδῆ, πο ψτγοίς ἐπ6 Ῥοοϊ 
Δορογάϊηρ ἴο {πΠ6 σοπητμηθηά οὗ {π6 Τιογά, {11 Πα 
Ορβηθα {πᾶΐ ὈοοΙς οοποογηϊηρ Ἐπ6 ἀεβιγαοίοη 
ὙΥΏΙΟΙ {Πο56 ὕνγεῖνϑ 1αϑῦ βῃθρῃεγάβ Παα ψγουρῃϊ, 
8η4 5Πῃονγεϑα {Πα {πον Παά ἀεβίγουγ ᾳᾷ της ἢ πΊΟΓΘ 
πη Π6ῚΓ ργϑάδβοαββοῦβ, Ὀθίογα {πε Τιογά οἵ {πε 
5Π66ρ. 

Απα 1 58νν {Π] {πε Τιογά οἵ ἘΠ6 5866} σδπια υπίο 
{Πεπὶ Δηἃ ἴοοκ ἴῃ ΗΙ5 Πδηά {πε 5δ οἵ Η15 ψγϑίῃ, 
84 5πτοΐθ [Π6 βαγίῃ, δηἃ {ΠῸ βαγίῃ οἷανε δϑιαηάδγ, 
Θη Ὁ 411 {Π6 Ὀβαβίβ δηά 411 {πε ὈΪγά5 οἵ {πε πεανϑῆ 
[61] ἔγοπιὶ ἀπποηρ [Πο56 5Π66ρ, αῃα ΕΓ 5υγα] να 
ὉΡ [ἴῃ {Π6 βαγίῃ δηά 10 οονεγεά {πεπ|. 

13-,9. Α5 ΘΑΥΪν 85 1893 1 τεϑά τ. 19 Ὀείοσε ψ. 6, δηα Ὀγδοϊκείεα 1 ἃ5 ἃ ἀοιθ]εί οὗ 18. Μαγίίη βυρρεϑίβ {πᾶὶ 13-15, 
δῃὰ τ6-1ὃ ἀτα ἀουθ]οίϑ. 
511 τεαυϊγεά. 

Πᾶνα ΡΌΠΕ ἔχ ΠΕΓ ἃ5 {ΠπῸ ἰεχί βϑῆονβ. Ψ6υ. 19 [Ὁ]]ονν5 13 (-Ξ 16), ἀπ τηδὴν πη ἀδίϊοη5 ἀγα 

13. ΤΠΕ6 ϑυυηθο] ϑῖη Ὀεσοπλο5 ἸΟΟϑασ Πεσα, δηα {Π6 “ νυ]τιταβ ᾿ δηα “ Κιίαϑ᾽᾽ ΔῈ ΠῸ ἸΟΠΡΈΓ τεϑίτοιθα το 1πΠ6 ατβθοο- 
Ἐρυρίδηβ 85 ἴῃ ζ. 2. 866 Ψ. 16, ἃη4 σοιηρατζε ἴΠ6 νδυγὶηρ τοίεγεποα οἵ θοδῖϑ ἴῃ ἰχχχίχ. 66 δπὰ 72. 
νυΪ]ατας δηα Κιίθ5 αῦα ΑἸηπηοη αηα Μοδθ. 

50 ΡΕΙΠΔΡ5 Πετα ἴΠ6 
τὰ 

ἸΒΒθρμογάβ δηα (9 ΟΠλϊ5 “ δπα ᾽) 1. 6. ὩΣ ΠΟΥΓΟΙΡῚ ΤῸΓ Δ) “τανεηβ᾽, ΡΥΓΟΡΑΡΙΥ ἄπε ἴο ἃ αἰ ΟΡΥΔΡΗΥ ἴῃ 13. 
5366 Ψ. 16. 

ὙΈΒΕΥ οτγίθατ 1. 6. ἽΡ.))" (οὐ ὙΡυ) 5) ἔου ἾΡ))}" (ΟΥ̓ ἽΝ) “ννεύα ρδίμεγεά τορείμεγ. 866 Ψ. 16 ἀραΐη. ὙΠὲ ΓΙΧΧ τπὺ5 
τη ϊβίγαβϑίθϑ ἸΡ Ὁ)" 1 ΠπαρῈ5 νὶ. 34, 35, ΧΝ]Π]. 22, [05. ν]]].. 16, 1 ὅδτη. χῖν. 2ο. 80 1 τεδά “δῃηά 1 ἂν {Π] {Π6Ὸ τανθῃβ 
ΔΑ 685165 δηα νυ]ίαγεβ δηα Κιίαεβ γνεσα σαί μεθα τορείμοσ,᾽ ἅς. 

16: Α1115: ἐαπα᾽ 2. 
ταν θη δη6 ΚΙ[65 οὐ 22. 
σάτα 1 οῳ. “τγουρης᾽ 2222, β. 
411 1Π6 5ῃεερ--ἰὴ [Π6 ΠοπΠΊ. σ', ἰὴ ἴΠε δοςα5. 2φέ, β. 

19. ΤῊΕ ϑινογά 15 βίνβη ἴο [5Γ86] ἴο ὀρροβα {π6 Ποβίβ οἵ ὅορ δηά ἴο ἄνεηρα , 1156} οἡ 115 μθδίμεῃ ὌρρΎΥ͂βΈβϑοῦβ8 ; ἴῃ 
ΧΟΙ. 12 {Π6 ϑινογά Π85 ἃ ΠΙΡ ΠΟΥ εἰς] βιρηϊῆσδηςο, {Π6 πα ραπηεηΐ οἵ ορργεϑϑίοη δηά ἴῃ. 

14. ΤΏῊε τεχί 15 σοιτπρί. 
οαΙτ θα ΠΡ Πᾶ5 ἢ0 οὈ]εςοΐ, θαΐ τε αῖγεβ “πε ῬΟΟΪς ᾽ ἃ5 ἴῃ Ψ.. 17. 
ΟΡΘπδᾶ [Ιῃ Ψ. 17 σϑῇ ΠδΊαϊν Ὀς τιρῃΐ 85 {πῈὸ Ῥοοκβ δῖε ορεηθά Ἰδίευ ἰπ Ψ. 20. 

ΠΔΙΤΙΕα πρ ἤτοι. 
Ιῃ ΔΩΥ οα56 1π6 ὈοΟΙς ψου]ά θὲ 

ΓΕ Ιχχχίχ. 70, γζγ6. 80 1 στεδα ἤεῖξ ἴῃ ψὑ. 14 δῃᾷ 1 ϑανν {1 {Παΐ τηδῃ, ννπο ντοία ἄοννῃ {[Π6 Π8ΠΊ65 οὗ {Π6Ὲ 
ΒΠΒΡρ εσάβ, σδυσιεα ἀρ (1π6 ῬοΟΚ) ἰμίο {Π6 ργεβεηςα οὗ {Π6 1 οτά οὗ {πΠ6 βῆβερ᾽.. ᾿ 

[ςἀπι6 απ ΠεΙρεά. .. γβπι.}] Αἢ ἰπίσιβίοη. ὙΠΕΓα 15 ΠΟ ἱπίεγνεηίίοη πεεαεβά ἴο βανα [5γαθὶ ψῃ]Οἢ {ΠΠῸΠῚΡῊ5 ΟΝΕΥ 
Οορ ἴῃ Ψ. 19. ΤῊΪβ5 οἰδιβε, ΠΕ ΊΠευ δα δα ἴῃ {πῸὸ Ήεργενν οὐ [ῃ6 ατεεκ, μᾶ5 ἃ οἰθδασ τεέεσεηςε ἴο {π6 ΠΕΡ ψνῃῖοἢ ΜΊΟΠΔΕΙ 
αν ἴο [π6Ὧὰ5 ΜδἼοοδθδειι. 
ΤΠδρίεβ. 

ΠΕΙρϑᾶ 1 -- “δηᾶ βανβεά ἴτ᾽ σ. 
ἴοσ {π6 περ ς. Οἰμεσ Μ9595. «ἃ Πεὶρ.᾽ 

56. 2 Νῖδοσ, ΣΙ. Ὁ, ὃ: ΜΊςδ6] 15 [5γ86]᾽5 Ρραίΐίσοῃ, 85 νΜ}Ὲ62}} ἂ5 {πεῈὸ ἤξανβῃὶν 5ουα ἴῃ {Π658 

17. ὉΠῚ ἢῈ ορεπβᾶ... ἀεβίγαιοίίοη : ΤΟΥ 1 νγὰ5 ορθηβα Ὁγ {ΠπῸ σοτηπηδηά οἵ {πε Γογά σοποοθγηϊηρ {πε ἀδϑιγαοιοη᾽ Κ΄. 
Ῥοΐογε {πεὸ Ινογᾶ οἵ [πΠ6 5ῇεερ γεφ, β. “ [ουτηουϊν. 18. Απά {Π8 Τοτὰ οὗ {πε 5Πε6ερ  φΖι. 

15, 18, (σά ΠΙΠ1561{ ἀεβίσγογβ [5τ86]᾽5 ἰαϑί ἴοεϑ {κε ΚΚούδῇῃ δηῃᾷά ἢὶ5 ἔο]]οννεσβ, ΝΌΠ,. χν]. 31 5464ᾳ. ΤῊ]5 15 {πΠ6 ἢγϑί δςοί 
οἵ 1Π6 Πη8] ἡπάσετηεηΐ ; [Π6 γεπηδὶ Π]ηρ᾽ δοῖβ γα 4αϊΐα Γοσεηβίς. 

15. {π0 ΤΙ ογᾶ α-φ. “[Πδὲ Τιογά ’ φ, β. 

ὙΪπίο ΗΙ5 ομαᾶονν Ἰ 1. ε. 5.2 σΟΥΤῸΡΊ ἴου ἸΝ “ ΓΟ τῚ δηοηρ ἴΠ6 5ῃεερ᾽. δὶ τϑδά “ ἱπίο {Π6 βῃῆδάον ᾽. 

18, ΑΠάΑ͂Ι 5Ξανν {11 [ῃξ 1 οτγά οὗ [πΠ6 5ῆβερ (" οὗ {π6 βῃεερ᾽ Ὁ 22) οαπιθ απο {πα6πὶ 721, β. Ὁ φ [Ὡτουρὴ Ππλῖ. “δηά 
τῃε Τιοτά οὗ {Π6 5Πεερ 1 5ανν 1} Ηδ σδπ1ε ἴο ἴΠο56 5Π6αρ (11 τΠε 1 οτὰ οὗ [ΠῈ 5ῇδερ σατηξ πηΐο ἐπεπη᾿ 2) οί, " δηα [Πς Τιοτά οἵ 
1ἴΠ6 5660 σδπῃλα πηΐο {Π 6 πὴ 2,. 

Βίδ δπὰ Ξιηοίς {πε βαγίῃ σες8}}] ΝΌπΠι. Χχ. 11, 16 ἘΠπ6 δασίῃ οἷανε αϑυπᾶθγ χες 8}}15 Ν πη. χνὶ. 31--.33. 
1 οονογϑᾶ {πΠ6π|.0. ΤΠε Ετπϊορὶο Ξε ἐκάλυψεν ἐπ᾽ αὐτούς--α ἩΕΡΓΑΙΒΠῚ. ρ΄ 15 ΟοΥσρί. ἢ 124. 
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ΧΟΙ 20-2γ. Ἅιαροριοηί οἵ ἐπ6 Γ᾿ αἰϊοα Αηροὶς, ἐπ6 5.6} ι6γά5, απὰ ἐΠ6 ΑροΞςίαί65. 

20 ᾿ΑΠ41 5607 {Π}] ἃ [ῇγοπα νγὰβ βγθοϊβα ἰπ {Π6 ρ᾽βαβαπί ἰαπά, δηὰ {πς Γογά οὗ ἐπ8 5πεερ βαΐ Ηϊπηβε]ξ 
“{τδεγθοη, δπά {πὸ οἴποσ ἰοοῖς {π6 βεαϊ θα θοοΚ5 δη ορεηθά τἤοβα θοοΚ5 Βδέοτθ [Π6 Τιοτά οὗ [Π6 5ῃθερ. 
21 Απά [Π8 Τιοτὰ 9816 ἔπο56 πιδῃ {π6 βδνθὴ ἤγβθὲ ΜΗΪ ΟΠ65, Δη4 σοΠηΠ]Δη 64 παῖ πον 5Ππου]α Ὀτίηρ 

Ὀείογε Ηΐπι, Ὀεριπηΐηρσ ΙΓ {Π6 ἢΠεδὲ ϑίαγ ΜΠΙΟἢ δα {Π6 αν, 811 {Π6 ϑίαγβ. ποθα ραν πο 6.5 
22 ὍΘΓΘ᾽ Ἴκ6 {πόδ οἱ Ποῖβεϑ, 8η4 {πον Ὀτγουρῃϊ {Π6πὶ 411 θεΐογε ΗΠ. Απα δ 5αϊά ἴο παΐ τηϑῃ ΨΏΟ 

ψτοία Ὀεΐογε Ηϊτ, θείηρ οπα οὗ ποβα βϑανθῇ ΜΏὨϊΓ6 οἤ65, δηα 5814 πηΐο ἢϊπὶ: “Ταῖκα ἴΠποβ6 βενεπίυ 
ΒΠδρῃεγάβ ἴο ποτὶ 1 «οἰ νογοα {Π6 ὅπεερ, ἀπ πο ἰακίηρ {Π6πὶ οἡ ὑπ ῖγ οὐσῃ δα που 516 Ὁ} ΠΟΘ 

23 ἴμϑη [1 οοπηπηαηα θα {πΠ6π|. ΑΠπα Ὀ6ΠοΙΪα {Πὰν ψεγα 411 θουηά, 1 5ανν, απ α {πο Ὺ 4}1] βἰοοά Ὀείογε ΠΙπι. 
24. Απα {Π6 ᾿υαἀρεπιεπὶ νὰ Πα] 4 ἢγϑῇ νοῦ {πΠ6 βίδγβ, απ {ποὺ ψγοῦθ ᾿παρϑά δηά τοὰηα συμ]έν, δηα σγεηΐ 

ἴο {π6 ρίαςς οἵ οοηἀεπηηδίίοη, απ πον γογα οαβῇ ἱπίο δῇ αὔγϑ85, [}}] οἵ ἤγε δηα ἤδπηηρ, δηα [{]] 
Ὡς Οἱ ΡΠΠᾶγβ οἱ ἤγθ Απά {Πποββ βανεπίν 5ῃβρῃεγάβ ψοῦθ Ἰυαρεα δηά ἰουηά ραν, δηά {ποὺ ψογα οαϑί 
26 ἰῃηῖο {παὶ ἤεγν αῦγβϑϑ. Δηα 1 ϑὰν αὖ {παΐ {{π|6 ΠΟ ἃ {κΚὸ αῦγϑϑ ψὰ85 Ορβϑηβᾷ 1 ἴΠ6 πηϊάϑί οἵ {πΠ6 βαγίῃ, 

ἔ.}} οἱ Βτε, δηά ἔπον Ὀγουρῃξ ἔποβα ὈΠΠπαβα 5ἤθερ, δηά πον γογα 4}} σε δηα [ουηα συ] ν δηά 
27 οαϑὲ ἰηἴο [Π15 Πθγν δῦυϑ5, δηα {πον ὈυΓηΘα ; ΠΟΥ͂ [Π]5 ἀΌγ85 Μὰ5 ἴο {Π6 τίρῃξ οἱ ἐπαΐ πουβε. Απά 

1 58 ἴπο586 56ερ ὈυγηϊηρΊζαηα {ΠΕῚΓ θΟΠ65 ὈυγηϊηρΊΤ. 

ΧΟ, 28-42. 16 Νόι “εγιιδαίογη, ἐΐ6 (οηυογϑίοη οἔ {}|6 διιγυϊυῖηρ (σϑη 165, {6 [κι ὁδμγγδοίῖοη 
οὐ ἰπὸ Κιρἠίοοιι5, ἐπ 6 ΜΙ 65δοταμ. ΜΕ γοολ ἀτυαβές ατιαὶ τυεεῤο. 

28 ΑμπαΙ ιοοά ὑρ ἴο 566 {Π] {πεν [ο] 464 τρ {παῖ οἱ Ποιιδὲ ; δηα οδιγιθα οἤ 411 {πΠ6 ρ1Π|αγ5, δηα 8]]} 
ἴῃ Ὀδαπη5 δηα οὙπαιηθηΐβ οὗ {πὸ που88 6 ΓΘ δ {Π6 88Π16 {1{π16 [ο] 464 μρ ΜΙ 10, ἀηα {ΠῸ ν᾽ οΑΥΓΙΘά 

29 1ἰ οἵ δηὰ [αἱ 1{ 1η ἃ ρίαςβ ἴῃ {Π6 βουΐῃ οἵ {πΠ6 ἰΪαπά. Απά 1 5δνν {1 {Π6 Τογὰ οἵ {πὸ 5ῆεερ Ὀγουρδί 
8. ΠΕ Που58 ργθαίεγ δηα ἰοζίϊογ πη {πὲ ἢτγϑί, δηα 5εῖ 10 ὉρΡ 1η {Π6 ρίαςα οἵ {πΠ6 ἢγϑῦ ψῃῖ ἢ Πα θεεη 
[ο] 464 Ὁρ : 8] 115 Ρ1Π1αγθ σοῦ πανν, δηα 115 ΟΥΠαπΊθηΐ5 ὑγΈΓΘ ΠΟῪ 8Πη4 ἰαγραῦ [ἤδη ἴπο586 οἱ {Π6 ἢτγϑί, 
{π6 οἷά οπβ ψΏΙΟῃ ΗΘ Πα ἰακεη ανναύ, δηά 41} π6 5ϑῆεερ ψεύα ψιΠίη 1. 

320 ΑΠ4Ι 588. 8}} [π6 5ῆεερ ψῃιοῆ Παα δβη [εἴ, απα 411 {π6 Ὀθαβίβ οὴ {Π6 βαγίῃ, δηα 411 {πῸ6 Ὀιγάβ 
οὗ {ῃ6 πεανεη, [8] Ππηρ ἀοννῃ δπ4 ἀοίηρ Πποπιαρα ἴο ἔπο56 5Π660 δηά πηακίηρ ροίοη ἴο δηα οθεγίηρ 

21 {Π6Π| ἴἢ Ἔνεῖν ἰπίηρ. Απά {πογϑαίζεγ ἔπΠοϑα [γε ΠΟ σχογα οἰο  Π6 4 1 ἀν Π116 πα Πα 5εϊΖθα τὴθ Ὁν 
ΤΩΥ Ππαηα ἴνψῃο Πα ἴαδίκθη πιὸ Πρ Ὀεΐογε], δὰ ἴΠ6 παπᾶ οἵ {πα γαὰπὶ 4150 56ι:Ζίηρ πο οἵ πηθ, ἴμεν 

20. {πε ρ᾽βαβαπί 1δηᾷ, 1. 6. Ῥα]θβίιηθ, οἴ. Ιχχχίχ. 40 δῃᾷ δη. χὶ. 16, 41, 45. (οαβ [Πγοη8 15 5εΐ ὉΡ ἴῃ [6γι 54] 6 ΠῚ 
(νυν. 28, 29). ὙΠΕ ῬΟΟΪ5 ἅτε ορεηεά δ5 ἰὴ [)8ῃ. ν]]. 10. 866 χἰν!!. 3 (ῃοἴ6). ὍΤΠηῈ Μαββίδῃ 4065 ποῖ ἀρρβϑδὺ [1] αἴτεσ {Π6 
ἡπάρετηξηϊ ἴῃ ΙΧΧΧΙ]- ΧΟ, 

{Π6 οἴμθσ. Τεχί Πδ5 “ὁ δ]] Κιυδ!ὺ ἴον ΚΑ] ἃ, ἀπα 50 τβαὰ 5 "δηᾶ Ηξ ἴοοκ ἃ}} {Π6 βεα]βα Ὀοοκϑβ᾽. 
21. 6 α. »»Η. - 

[Π6 βενεὴ φέίη, β. “ δῃὰ βανβη᾽ 72. » ν. 
βθνθὴ ἢγβί ννῃϊΐα ομεβ. ΕῸΣ {Π6586 βδθνθὴ δυο ΠΔηΡ 615 οἵ. ἴπΠεῈ Ζοτγοαδβίγίδη ΑἸηϑῃαθραηάβ, αηά ΤΌΡΙ ΧΙ. 15; 

Εεν. ἱ. 4; ἵν. 5; ν11. 2. 86:6 βευπο, ογέρῆ οὐ ἐλε εαϊίογ ΡΡ. 281, 285, ἄς.; 7ετυΐἢ ΞΕ εγεί. 1. 590. 
Ὀτγίηρ σηε, β. “ςοπηθ᾿ φέϊει. 
Ῥεΐογε Ηἰπη. Ὁ ρει, (. 
ϑδίδσγ.. 866 Ιχχχν1-ἸΧΧχν]!]. 
411 {Πε6 βίαγβ, ἄς. ὅ0 1 επχεηαβα ἴῃ 1893, νι ἢ Π)1Ππλδηη. 
Βογβαβ Ἢ ἡ δῃα {πὰ ἢγϑβί βίαυ ψῃ ] ἢ ννεηΐ ουΐ (σ΄; οἴμπεσ Μ595. {611} ἢγϑι᾿---ἃ αἰ ορτάρῃ. 

22-25. ΤἼΠΘ 5ῃθρῃεγάβ δῖα πάρεά ΔΙοης; νν ἢ {Πς 8|16η ΔΝ ἴςευβ. 
22. 5614 ππίο Πίπὶ ηηζτ, β- οχκό. ἐφαἱα απΐο {Π6ῖὴ ἢ σιλοχχό. 
23. 9 Βᾶ5 οἠἱΪγ "Απά Ῥε Ποῖ ά {ΠαῪ ννετα 811 θουηα θεΐοτε Ηἰπι᾿. 
24. ΕΗ ΑΌγ55 [11] οἵ ἤτθβ. ὍὙΠεὶγ ἤΠΔ] ργίβοη, 85 ἴῃ χ. 6, Χν}]]. 11, χχὶ. 7-|0, ᾿ν, 6. ( Οοηίταβί χν]]. 12. 

Πεαπιίηρ δηᾷ [1] οἵ : “ Παιηϊηρ νυ ἢ ἡ ν. 
26. ΤΠε Αροβίαδίεβ αἵ οδβί ἰηῖο (σα πθπηδ, βουίῃ οὗ [Ἔγαβαϊθπ (΄ ἴο {Π6 τιρπτ᾽, ἄς.). 
27. ΤΠα Αροβίαίεβ 5 ΠΥ 1ῃ νίαν οὗ {Π6 Ὀ]6ββεα ]εταβαίεπι. ΘΓ 158: συ]: 22, " Επ. χΙν!. 9 (ποίΕ). 

δηᾶ ἐπεῖὶτ Ῥοπαβ. Κεδὰ “γβεᾶ ΠΕ. νεσῪὺ βεῖνεβ᾽- -ἃ Ηθῦτον Ἰάϊοπι ; Ὀνὺ Ξ΄ Ξε, 

28, 29. ΤῊΘ οἹά [6γβα!εῖη τεπηονεα ἀπ4 ἴῃς πον βεῖ πρ. (ἱ. ΟΟΤ᾿. ργόρῆθου : Ετξεϊς. χὶ]-- Ἐν [580 Πἰν. ΠῚ 12: τ; 
Ηδρρ. 11, 7τ-ο ; ΖεςΠ. 11, 6-13. Α Ναιν [6γιβα]θηη ἀθβοθπαϊηρ' ἔτοπη Πεᾶνεῃ 15 ἃ [Δ ΠΔ1Π1ΔΓ ἰάδα ἴῃ ̓ Τενίβῃ ΑΡΟΘΔΙΥΡ565. 
ΘΙ ΕΖΕΑ ν11 20; ΧΙ" 50; 2 ΒΑῚ-: ΣΧΣΙΙ. 2; ἵέδν. χσὶ. 2, ἴ0. 

28. Το!ἀθᾶ τρ, μί [Ὶ: ἐϑαΡιποετροά ᾿ γέ, β--γι2)γ. 
29. δπά ("» 5) 411 ἔπε 5ῆεβρ ννϑγα νυ] πίη 1 α-λη, αοαζἠοχαχό. “ ἀπά ( 1) ἴΠ6 1ογά οὗ [Π6 5ῆβερ νναβ νι ἴῃ 1», 

ὀεγάγῴυχ. ΤῊδ ομββίοῃ οὗ ἡ δῃά᾿ ἴῃ ρ7ιὲ ϑυρΒεβίβ [Πδὲ ννε 5ῃου]α τεδα " ἔτοιὴ ννυῃῖοῃ Ηδ δα βεηΐ ἐουΐῃ 411 {π6 5ῃεερ᾽. 
ῬΥ τεδάϊηρ ᾿αθᾶρ᾽ ἃ ίογ ᾽᾿αρᾶρ' ὅ δῃὰ ῥρτεῆχιηρ ἔ ἴο πιᾶ ὄϊκαϊᾶ. 

30. (οηνεχβίοη οἵ ἴΠ6 ϑαυγνίνιηρ (αεητ1165 δηα {Πεὶγ βροπίδηθοιβ 5 1550 ἴο ἰ5ταβὶ, (ἡ. 158. χὶν. 2 ; ἱχνὶ. 12, 
19-21, ἄς. (οπίγαβί {Π6 ἰδίεσ [ϑνν 5}. νῖενν, Δ εροσ Πιζα. Τλδοί. 384--.87, 395. 

δηᾶ οναυίηρ ἴμ6πὶ »ι2, β. σφι. 
ἴῃ ὄνεσγυ {πίηρ, [1{. “1ἢ Ἔνεσν ννοσγά᾽᾽, 

31. ἴποββε [ἢτζεα, ὅτε. 58ε6 Ιχχχν!]. 2, 3. 
{πμαΐ τα πΠΊ, 5Θα Δ] ΡΥ ΕἸ] 4, ΙΧΧχΙχ, 52. 
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32 ἴοοκ ΠῚ6 τπρ 8ῃη6 5εΐ π|8 ἄονψηῃ ἴῃ {Π6 πηα5[ οἵ {ποβ88 5Βῃβερ,ροίογο {πὸ ᾿υἀσοπηοηΐ ἴοοῖ ρίαοο.. Απηά ὑποβα 
33 5Π66Ρ “γεγθ 411 ψῃϊο, δη4 {Π6ῚΓ νΟ0] νγὰ5 ἀθυπάδηϊ δηά οἰδαη. Απά 8}1] παὶ μαά Ῥεβὴ ἀδϑίγογοά 

Δη 4 ἀἸβρεγβθα, δηα 411 [πε θβαβίβ οἵ {Π6 πο], δῃὰ 411] {π6 ὈΙγαά5 οἵ π6 ἤθανβῆ, δϑϑειη 64 ἴῃ {παῖ Ποιιδ6, 
δηα {πΠ6 Τιογά οἵ {Π6 5166ρ το]οϊοθα ψη σγοαΐ οΥ θθοδαβα {πον οΓα 41] σοοά δηά Παά τεϊυγηβά ἴο 

34 ΠΙ5 πΠουβ6. Απά 1 588νν {1 {πον ἰδ14 ἄοννῃ ὑπαΐ βινογά, ΠΟ ἢ Πδα θθθη ρίνϑη ἴο {ΠῸ 5βῆβερ, δαπά {πϑῪ 
Ὀτγουρῃς 10 Ῥοῖὶς πο {πὸ Πουβο, Δη4 1[ νγα5 5θα]βα Ὀθίογε [Π6 ργβϑβθποθ οἱ {Π6 1 ογά, δη4 41} [πΠ6 5ῆ66ρ 

35 6, ην!64 τηἴο {πα΄ Πουδο, Ὀὰς 10 ΠοΙα {π6πὶ ποῖ. Απά {Π6 δγ685 οἵ {Π6πὶ 411 σεῦ ορβεηβά, δηά {ποῦ 
26 5807 ἴπΠ6 σοοά, δηἃ ἴπογα ννὰβ ποῦ ὁπΠ6 δπιοηρ παπὶ {παῖ ἀ14 ποῖ 566. Απα 1 αν {παΐ {πα΄ Ππουβε νγα5 

Ιαῦρε δῃηά Ὀγοβδα δηά νϑγν [υ]}. 
332 ΑΠπΠ4[ 88. {Ππαΐ ἃ ψῃι Ὀ0]] ννα5 Ὀογη, νι Ιαγρα Πογηβ, δηα 811 {πῈ θεαβίβ οἵ {π6 Πε]ά δηὰ 81] {π8 
38 ὈΙΓά5 οἵ {Π6 δγ [ϑαγϑα ἢϊπὶ ἀπά πιδάβ ρϑυϊτοη ἴο Πίτη 411] {πῸ {1π|6δ. Απάα 1 8δνν {111 411 ἘΠ6ῖγ σεηθγβίοηβ 

ψ ΓΘ ὑγϑηβίοχιηθα, δηα ἘΠΘΥῪ 411 θθοαπηθ 16 Ὀ0115; δηα {πὸ ἢγϑί ἀπηοπρ {Ππ6πὶ θθοαπηθ ἃ ΙϑταΡ, δηά 
{πᾶ Ια πὰρ θεοαπια ἃ σγθαΐ δηϊπηδὶ δηα Παα σγθαῖ ὈΪδοῖκ Πποῦπ5 οἡ 115 μοδαᾶ ; δηά {ῃς 1 οτὰ οἱ {π6 5Π66ρ 

30 Το] οἱ σα ονοῦ 1{ δῃα ονϑῖῦ 411 {πΠ6 ὁοχβῆ. Απα [1 ϑ]θρί ἴῃ {Π8Ὶγ πηιάβῇ  δηᾷ 1 αοῖα δηἋ βὰν Θνογυιῃίηρ. 
40 115 15 {Π6 ν]δίοῃ ΜΜΠΙΟΠ [.58ὺν ΜΜΠ11|6 1 δἱθρί, δἀπα 1 ανοῖκα πα Ὀ]655θα {πὸ 1, ογά οἱ τὶρῃίθοιιβπθβϑβ ἀπά 
41 ανε ΠΙπὶ ρίοτγ. ΤΠηθη 1 ψερί ΜΠ ἃ ρσγθαΐ ψθθρὶπρ ΔΠη4 τὴν ἴθαγβ βίαγε ποῖ {11 οου]ά πο ἸοηρΈΓ 

δηάσγε ἢ : Πθη 1 αν, {πον Πονεα οη δοοουηΐ οἱ παῖ 1 Παα 5ββῃ ; ἴογ βνθγυιῃηρ 5141} οοσπηα δηά 
42 Ὀ6 {υ]Π|1664, Δη 4 411 {π6 6645 οἵ πιβη ἴῃ {πε ]γ ογάθῦ γῈγα 5Βπονῃ ἴο τηθ. Οη {Παξ πίρῃΐ 1 γαπιοιηθογϑά 

{ΠῸ Πτϑί ἀγθαπὶ, δηα Ὀδοδιιβο οἵ 101 νερί δηα ννὰβ {γου]ε4---Ῥθοαιβε 1 Παα βθθη παῖ νἱβίοη.. 

Θεέοτιον ΚΝ. ΧΟΙ---Οἰν (1.6. ΧΟΙΙ, ΧΟΙ. τ-τ-τὸο, τ8ὅ- το, ΧΟΙΠΙ. τ-το, ΧΟΙ. τ2-τγ, ΧΟΙΝν---ΟἸΝ.). 

Α ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΙΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΡΕΟΜΙΘΕ. ΒΙΈΒΒΘΙΝΕ ΕῸΚ ΤῊΗΕ ΚΙΘΗΤΕῸῦΒ 
ΑΝῸ ΟΕ ΜΑΙΕΡΙΟΤΙΟΝ ΑΝ ΝΝΟΕ ΕΟΚ ΤΗΕ ΘΙΝΝΕΒ5. 

ΧΟΙΙ, ΧΟΙ. τ-ττο, 18-τοθ. Εηοοΐ" 5 Βοοῖς οΓ “ἀγιογιίϊοη ον [15 ΟἸιϊἀγοΊι. 

Θ2 . Τῇο Ροοκ νεϊζίεη ᾿Ὺ Εποοι---[Εποοῦ ἱπάθοα ψγοῖα {Π15 οοπιρεῖα ἀοοίτίπο οἵ ψίβάοπι, (νι οἢ 15) 
ΡΓΑΙΒΘα οἱ 411} πιθῃ δηά ἃ 1πᾶδρε8 οἵ 411 {π6 δαγίῃ] ἴογ 411] τὴν ομ] ἄγθη ΠΟ 5141} ἄν 6 }} οα ἐπα βαγίῃ. Απά 
ἴογ {πῸ ἔαΐαγα σοπογαίοηβ ΠΟ 5Π.4}1 οὔβογνα Ὀρσχιρῃ τη 6855 δηα Ρθδοα. 

Ῥεΐογε {πΠ6 ἡπᾶρεπιεηΐ ἴοοΚ ρΙαοθ. Τῆθβε ννογάβ δῖα αυννυνατα Ποσα. 
32. ψΜὨΪΐ6 Ξε σἱρ ῃίθοιιβ ; δθυμάδηϊς Δηα οἸθδη ννοοἹ Ξε Τρ Ὠβοιιϑῆ 655 ἴῃ ἰδαῦρα πγχβᾶβισα (ἐ [58. 1. 26; ἵν. 3; Ιχ' 21. 
33. ΤΠΘ τἱρῃίθουβ ἀθδα νν}}] τίϑα ἴο 5ῃηδύε ἴῃ {πε Κιηράοιη. (. 11. 1. ΑἸβὸο ἴπε ἀϊβρεγϑίοῃ αὔε ραϊπεγεά ἱπίο [{. 

ΘΙ ΠΟ ᾿ν 6.7. 
το]οϊςεα, (Ἶ 158. [Χχιϊ- 52- ; ἰχν- 10. 

34. 5γδ6}᾽5 βϑυνοσά βεαϊβα δῃηα ργεβεγνεά 88 ἃ ΠΊΘΠΊΟΓΪΔΙ. 
ἱπίο {π6 ποιιβα σ. “ἴπΐο Ηἰ5 ποιιδε᾽ γέ, β. 
ψψαγε ἰην εα σ. ΟΙΠεῖ Μ9595. “ννεῦε δῃοϊοβϑα᾽. 
1 ΠεΕΙ4 {π6πὶ ποί. ((. [58. χ]ῖχ. 19-21 ; Ζεςῆ. 11. 4 ; Χ. 1Ο. 

37. ἃ ψΜῃϊ Ρ.11. ΤΠηῈ Μοββίδῇῃ ἐπηεγρεβ πὶ {πῸ ῬοβοπΊ οὗ ἴΠπ6 σομηηληϊγ. Ηδς 5 ποῖ δῆρεὶῖς, θυ Παυμηδῃ, γεῖ 
ΒΌΡΘΓΙΙΟΓ ἴο {Πε τὶρμίεξοιιβ ΒΥ ΠΡ ο]1Ζεα Ὀγ 5σῆεερ. Αϑ πυπηδῃ Π6 σουγεβροπάβ ἴο ἴπΠ6 Μεββίδῃ οὗ ἴπθ ρυορβεῖβ, ποί {παΐ οἵ 
1η6 ῬατδΌ]65 (ἀροςσαγρίῖο). Ηδ 85, ποννενεῖ, πὸ {πποϊο ἀῃα σΟΠΊ65 δἰτεσ ἴΠ6 Ἰπάρειηθηί. πε Μεβϑίδῃς-ΠοΟρΡα νγὰ5 
ῬτΔΟΙΙΟ ΔΙ ν ἀ6 86 νγ 116 5 οἢ ἃ ἰθδεσ ἃ5 1485 ᾿νε. [δΐευ βοπλα τανὶνεα {πε Οὐ. Τ, Μεββίδῃ, Π6 ὅ0η οἱ Π)αν!α 85 ἴῃ Ῥ585. 
ϑοϊοπιοη (709-40 Β.6.), Οἴεῖβ [Ὁ] οννεα {πῸ Ἰάδα οὔ {πε βιιρεγηδίασαὶ ὅσοη οἵ Μδῃ βρίνεπ τι 'ῃ {η6 Ῥδγαθ]ε5 (94--70 Β. 6.). 

38. ΑἹ] {πΠ6 τηβῃΊθεῖ5 οὗ {πῸ Κιηράομη ἀῇὰ {γα ηϑίοσμηςα, δηα [η6 Μαεβϑίδῃ Ῥεσοηη65 ἃ ἰδρθ. ὙΠΕΙΓ 116 15 ἤονν Ἀρρατ- 
ΘΠΤΥ ἀπεηαϊηρ, δηα [Π6͵α 15 ἃ γαΐυση ἴο {Π6 ΡΥΙΠηἶνε στρ πεουβη655 οἵ Εάξῃ, 1. 6. Δάδμη ννὰβ5 ἃ Ψ Πῃ16 Ὀ8]]. 

αι ἰΙαταρ. Ὑὴε ταχί ΠΟ ΓΡΕΥ ταη5 “ἴΠ6 ἢτϑε Ῥεσαῖηα διποηρ {Πεπὶ (α--26, αΖΆ:71: “ δτηοηρ πεῖ Ὀεσαιηθ᾽ ὀςαϊοχ α,6) 
ἃ ψοτ͵ά δηά {πὶ ννογὰ θεοδπηε ἃ ρτεαῖ δηΪπΠΊ8] ᾿.Ό 1 ΠΟ ΙοηΡ Υ σοπϑιοσ {πδΐ {Ππ σουγαρίοη ἀγοϑα ἴῃ {πΠ6 ατεεκ, 1. 6. ῥῆμα 
ἴοτ ρημ ἃ ττΔ ἢ 5]116ταί!οη οὐ ὩΣ, θαΐ [Ο]]ονν (ΛΟ ἀΒοηπιηιάϊ (2 ας δηοί “Ἴογιοοῖ, Ρ. 91) ἴῃ ἱγδοίηρ ᾿ἱ ἴο ἴπεὸ Ηερτθν, 1. ε. πο 

«γγοτα᾽ ἴου ΠΡῸ “Ἰατηρ ᾽. ΤΗΪ5 φοιγθοιίοη ἰβ ϑιρροτίβα Ὀγ Ταβί. [οβαρῇ χῖχ. 3-9, ν πεσε {πΠῸ ἴἢγεε Πατίβ ἢγϑί θθοοῖης [ἢγθα 
ΙΑ πιῦ5, δπα {Ππθη ἢ 1[Π6 ΟἸΠΟΥ πἰπα Πατίβ Ὀθοοπιθ ἴνναεῖνε σῃθερ. Ασαὶπ ποτὰ ἴῃ ψτ. 5-9 {π6 Ρ.]1- σα] (Ξ [ὰἀδ5 
Μδοςδθδει5) ῬεσοπΊε5 ἃ ἰδ, δηα γεῖ 85 ἃ [ἰδ Π|0 ὈνεῖσοπΊε5 ἀηα ἀεβίτουβ {πΠῈ Ρεαβίβ δηά ταρί!!ε5. ΨηῸ αἰίδοϊς Π]Π. 
ΤΠΕ ἰαπλ, ΟΥ̓ Τα Πεσ ἴῃς ΠοΥΠΘα ᾿ἸΔΠῚ}, 15 ἴΠπ6 πδί!οηβ μεδά, ᾿πἀ θεά 115 Μεββίαηϊς μεδά. Ηοτα {πε Ταβίαπιθηΐβ 56 6πὶ ἴο 
Ρε ἀερεπάεηϊ οῇ 1 Εποςῆ. 

δτεαῖΐῖ α. “ρτϑαῖ δῃά᾽ β. 
ῬΙΔΟΚ 566 ΠῚ5 ΥΟηΡ ΠΕΓΕ. - 

0: (δ΄: ΣΧ 12. 

ΧΟΙ-ΧΟΙΝ. 1 Πᾶνε τεδυγαηρσϑα {Π656 σμαρίειϑ ἴῃ νν δὶ ννὰ5 Δρρδύθῃΐν [Π61Γ ΟΥΙΡΊΠΑ] οΥάθσ (5ε6 ἀρονε) δηα ἱγεδίβα 
1ῃ6 Αροοδῖίυρβε οἵ ὕεεᾷβϑ, 1.6. Χο. 1--1Ο, χοὶ. 12--17, ἃ5 Δ ΘΔΥΠΘΙ ἔταριηθηΐ ᾿Ἱποογρογαίθα ὈΥῪ {π6 δυΐμπου οἱ χοὶ- οἷν ΟΥ 
1Πε εἀϊίογῦ οὗ {Π6 ψνῇῆο]ε θοοϊζ. Βεεσ, μονψδνϑυ, ἰακίηρ χοὶ. 1-11, 18-10 ἃ5 [πε ᾿πἰγοαποίϊοῃ ἴο ἴπ6 ΑΡοσδίυρβα οἵ ἡ εεῖκβ, 
ΤΕΔΙΓΔΏΡΕΒ [ΠΕ ΟΥ̓ΕΥ 85 ΧοΙ. 1-11, 18-10, ΧΕΙ], ΧΕΙ. 12-17,) ΧΕΙ], χοῖν. 

ΧΟΙΙ]. ΤΠ θεριηηϊηρ οὗ {Π6 παν ΒΟΟΚ σοπιροβεα οἴ χοϊ- εἶν. ὙΤἼΠΕ ΟΥΡΊΠΩΔ] ΟΥΘΥ ννὰ5 Χοῖ!, Χο. 1-10, 18-10, ΧΟΙΠΪ. 1-1Ο, ΧΕΙ. 
12-17, χεῖν, ἃ5 ρυϊ!ηΐεα ἤεσα. 

1. πε Ῥοοῖι.... ἱπάεεᾶ ντοίε (,ὴ. Ομ Μ95895. “ντιτδη Ὀγ ΕΠΟΟἢ {Πα βοσῖρα᾽, ΕῸΓ “5ουθθ᾽ ςἴ. ΧΙ]. 3, 4. 
[Εποςῇ ἱπάεεαάᾶ... 411 [πΠ6 βαγίῃ}]. Απ ᾿πἰεγροϊδίίοη. 
{Π|5 σοπιρΙεῖα ἀοοίτγίπα οἵ νυϊβάοπι (νυ ΐοἢ 15) ργαϊβεά, α- Δ Ζ τεδαβ " οὗ {Πθ᾿ ἔου “{π|5᾽. β-ν τεαὰ "ἰ5 ργαϊβεά ᾿ 

ΔΙΕΓ “ν]βάοτχη ᾿. 
8 Ἰαᾶρε οὗ 411 [π6 βατίῃ. Ἐου νϑάοιη 45 (σοά᾽5 556550Ὑ 566 ἰχχχίν. 3 (ῃοίε). 

φόο 

- τ΄’... 0 Ὸὦᾧ 



ΒΟΘΙς ΘΕ ἙΝΟΘΗ 92. 2---9]. ς 

2 [εἴ ποῖ γουΓ βϑριγιῦ θ6 ἰγου]6α οη δοοουπέ οὗ {Πς {1Π|68 ; 
Εὸγ ἴῃ6 Ηοὶν δηὰ ἀγϑαῖ πε Πδ5 δρροϊηΐβα ἀδν8 [ογ 811] {Π!ηρ5. 

323. Απα [86 τιρῃΐθοιιβ ὁηΠ6 5}8]] δγι56 ἔγοπῇ 5]66ρ, 
[5}.4}1 γίβε] δπὰ ψναὶκ ἴπ ἐπε ρδίῃβ οἵ γἰρῃιςθοιβηθϑβ, 
ΑΠάα 84}] Π15 ραίῃ δηὰ οοῃνθγβαίιοη 5Π4]1] 6 ἴῃ δἴεγηαὶ) σοοάῃθββ δηἃ ρίδοβ. 

4 Ηϑδ Μη] θὲ σγβοῖοιιβ ἴο {ΠῸ τὶρῃίδοιιβ ἀπ α σῖνα Πἰπὶ δἴθγηδὶ Ὀργὶρ ἢ Π 655, 
Απα Ηδ Ψ1]1 σῖνε Π1πῚ ρον γ 850 παΐ Πα 5141} θ6 (επάον 4) ψ ἢ σοοάπο85 δηα τἱρῃίθουδβη685, 
Απά Πα 514}1 νγαὶκ ἴῃ δἴδγηαὶ Πρῃΐ. 

5. ΑΠάα 81]η 5}8}} ρϑυιϑῇ ἴῃ ἀδγκηθβ5 ἴου Ἔν γ, 
Απα 5}8}1] πο πιοῦε 6 βθδῆ ἔγοπὶ {Πδὲ δύ ἔογ" ἐν ΕγΠΊΟΓα. 

ΧΟΙ. τ-ττὸ, τ8-το. Εηοοΐ" 5 Αἀγηιομτοη ἰο ᾿15 ( ηάγθΉ. 

91]: “Απά ΠΟΥ͂Ν, ΠΥ 50η Μείπυβείδῃ, ο4}} ἴο πιὲ 411} τῇ ν Ὀγοίμεῖβ 
Απά ρσαΐπεῦ τορϑίμεγ ἴο πη6 411] {Π86 50η5 οἵ {ἢγ πηοίπεγ ; 
Εὸγ {πε ψογά 9415 πΊ6, 
Απά {Π6 ϑ5ριγιῦ 15 ρΡουγεα οὔ ὈΡΟη ΠΊΘ, 
ΤΠαΐ 1 παν 5Π0. γοῦ νεγυίῃηρ 
ΤΠαΐ 51.411 Ὀεἴ8}} γοὺ ἴογ ὄνϑγ.ἕ 

2 Απαίτδεζεαροη Μοιμιβοίδῃ νχεπὶ δηα βαυπητηοηθ4 ἴο ΠἰΠῚ 4] Π15 Ὀγούμεγϑ δη ἃ 556 πη 186 15 γϑ] δεῖν 68. 
3 ΑΠπα Πα βρεῖκε πηΐο 8]] {Π6 μι] άγεη οἱ τὶρῃςθοιιβη 85 8Δη6 5816 : 

“Ἡ δ δγ, γε 50η5 οἱ πος, 411] {π6 νογάβ οἱ γουγ [δίπμεγ, 
Απά Πεαγκβθη δγρῃΐ ἴο {Π6 νοῖςβ οἱ τὴν τηοῦτῃ ; 
ΕῸΓ 1 οχπογί γοῦ 8ΔΠη4 580 υπίο γοιι, Ὀεϊονεά : 

4 ἴμονε υρτρῃίηθββ δη6 νγαὶκ {Πεζειη. 
Απά ἄγαν ποῖ πΙρῃ ἴο ὑρτγρῃπεββ ΜΠ ἃ ἀο 16 Ποαγί, 
Απά δβϑοοϊϑδίβ ποῦ ψΊ {Ππο86 οὗ ἃ ἀου]6 Πεϑατζί, 

Βυΐ γα] τη στιρῃςθοιιβηββθ, ΠΊΥ 50η8. 
Απά 1ἴ 5}8}} συ!46 γοῦ ὁ ροοά ρβϑίῃ8, 
Απὰα τιρῃίθοιιβηθββ 5141] θ6Ὲ γοῦγτ σΟΙΠΡΆΠΙΟΗ. 

ς ΒΟΓῚΙ Κηον [Πδΐ νΙοϊεηοςα πιβὲ ᾿ποῦθαβα οἡ {πε βαγίῃ, 
Απά ἃ ρσγϑαῖ Ἅομαβεβοιηθηΐῦ Ὀ6 Ἔχεουίθα οἡ {Π6 βαγίῃ, 
ΑΠά 8411 υηγιρῃςβοιβηεβ5 σΟΠΠ8 ἴο 8ῃ επά: 

86, 1 514}1} θεὲ ουΐ οΗ ἔτοπι 115 γοοίϑ, 
ΑΠπά 115 ΨΠΟΙ]6 βίγαοίζαγα 6 ἀεδβίγουνβα. 

2. ΤῊΒ {1π|65 που ρΡ ἢ δν}} ἀγα ογάδϊηβα οἵ οα. 
[με ΗοΙγν απά ἀγεαί Οπα ρῳ, εἤχα : “πε Ηοὶν τεαὶ Οηδ᾿ γτι2, β-δίχα, 8686 1. 3 (ΠοίΕ). 

3. 186 τὶ ρῃζθοιιβ οὔθ. [ἴ75εὰ ςο]]εθοίίνεὶν 845 1ῃ Χο. 10. 
18 τὶ ρῃίθουβ οπα.... 5ῖδβρ, [5Π41] αὐίβἜ]. σ᾽ γεδαϑβ " Δη4 νν]βάουη 54] ἃγ158 ᾿. 

4. ἴμ6 τἱρῃΐθοιιβ Ζη, β: ρῳ - " ΥἹἱβ;ῃςεου5η 655. 
Ροννθσ. ὕ9τἸρῃίηεϑϑ πη ρουνο  Μ}1}} πὸ Ιοηβεῖ θὲ ἀἸββθνεσεα. 
6 5411 "2, β. “1Πδν 5841} σφίε. 
ἴῃ δἴθγῃδὶ Πρηΐ, ὅ6ε χχχνη!. 4 (ποίε). 

δ: ΘΕ Σ. τό; 20: 

ΧΟΙ. 1. Ἑποςῇ (8115 ἢ15 5οὴ5 τορείῃεσ, (. ΙΧΧχχὶ. 5, 6. 
811 τὰν Ὀγοίμπειξ..... 411 ἴῃ6 βοῃβ οὗ ἴῃ πιοίποσ οὐ Ὁ. 
411 [πῈ βοῆβ. ΤΕΣ ΠδΠ165 αῇα βρίνεῃ ἴῃ 2 ΕΠ. 1. 10, ἱν]]. 2. ν ᾿ 

3. υπίο 411 {π6 οἰἱάτεη οὗ γἰρ πίβουβπεββ ρῷ, γιό. “ἴο 4}} (Ὁ 2, -Ἑ “ἢΪ5 σμΠάσθη ᾿ 2) οοποευπίηρ Πδ(» β-ελλιγχαι}) 

τὶ Ὠϊεουβηαβϑ᾽ 271224, β--δάγιγχα,ό. 
Ῥαεϊονβά α-. “τὴν Ὀεϊονεά᾽ β. 

4. ἴονα υρτγὶρῃίπεββ, ἄς. (Οἱ. χοῖν. 1. ᾿ 
ἄτγανν ποΐ πἰρῇ ἴο υρτὶρμέπεββ νυ ἢ ἃ ἄοιῦ]6 πεαγί. (Οἵ. 51τ. 1. 25. (Οἱ. Ρ5. χιϊν 2 ; [45. 1. ὃ. 
αββοοίαίε ποΐ, ὅς. Ὁ ρὴε [ῃσοιρὴ μαι, (. χοῖν. 2, 3, οἷν. 6. 
ἴῃ τὶ ῃβῃξβοιξπαββ, πην 5ΞΟΏ5. “1 ὈΡΓΙΡ Π655 Δα τὶρ βου 5η 655 Κ. 
Βοοᾶ ρβίῖῃβ. Ῥευπᾶδρϑβ ἃ τεΐεσεηςε ἴο ἴηΠ6 Τνο αγβ. (. υ. 19. 

5. ΤΠε ])ε]υρα. ᾿ 
νἸοίθηοα τητιβὲ ἰπογεαβαε Ἐπιεη δα δα5}}ν ΠΌπα τεχὶ νης Ξε "Πα βίαίε οὐ ν]οΙεη 6 5Π8}} Ἰηογθαϑβε. 
ουΐ ΟΕ ἔγοπι ᾿ξ γοοίξ, οἴ. ὑτν. 8, 11, 

φόι 



ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦ(Η 99ι. 6---99. 2 

6 Απά υῃτρῃζθουβηθδβ 5141] ἀραίη θ6 οοηβυπηπηαϊθα οα {Ππ6 θαγίῃ, 
Απά 411 {πε ἀβεάβ οἵ υηγὶρῃίθουβηθββ δηα οἱ νἱοΐεπος 
Απηά ἰγαηβργεϑϑίοη 5141] ργθνδι] ἴπ ἃ ὑνοῖο] ἃ ἄδρταα. 

γχ Απά ψἤεη 5ϊη δηά πηγρῃξθοιιβη 6855 Δη6α Ὀ]ΑΒΡΠ ΠΥ 
Απά ν!ίοΐδηοβ ἴῃ 811 Κι 5 οἱ ἀδθάβ 'ποθαβε, 
Απά δροβίββυ δηᾷ ὑγαῃβργθβϑίοη δη4 ἀπΠοΙθθηη 685 ̓ ΠΟΓΘΔᾶ56, 

Α στϑαΐ ομαβϑιιβοιηθπί 5181] οοπΊα ἔγοπη πθανθη ΠΡΟΏ 81} {Π656, 
Απά {πε Ποῖν 1 ογά νν1}}] οοπηθ [ογίῃ ἢ γαίῃ δηἃ ΟΠ αβιβαπιθηΐ 
Το δχεουία ᾿πἀραπχθηΐ οἡ θαγίῃ. 

8 ἴῃ ἴμοβε ἄδυϑβ νἱοΐθηοα 5181] θ6 ουΐ οἵ ἔγοπι 115 τοοίϑ, 
Αηά {πε τοοῖβ οἵ υητγιρῃίθουβηεββ ἰοσοίπογ ἢ ἀδοοιί, 
Απά {πῸν 51.411 Ὀ6 ἀδϑίγογβα ἴγοπι ἀπά ογ ἤθανθῆ. 

9 Απά 8]] {πὸ 14ο]5 οἵ {π6 μεαΐπβη 5841} 6 δθαπάοηβδά, 
Απά {πε Γεπιρ] 65 θυγηθδά ΜΙ ἤγο, 
Αηά {ΠεῪ 518}} γεπῖονα ἔπ 6πὶ ἴγοπῃ {Π6 ΜΠ Ο]6 θαγίῃ, 

Αηά {πεν (Ι. 6. ῃβ μεδίῃβη) 5141} "6 οαβί ᾿πΐο {πῸ πα ραπηθηΐ οἱ γα, 
Αηά 5841] ρϑγιϑῇ ἴῃ γαίῃ δηα τη σγίθνουβ ᾿παἀροπιθηῦ [οΥΓ δνϑυ. 

το Αηάε{Πε τἰρῃέθοιβ 51.841] διίβε ἔγοπι {πε ῖγ βίβερ, 
Αηά ψίβάοπι 51.411 αγίϑα δηα ΡῈ ρίνϑ ὑπἴο {Π6η]. 

τ [Δπηά αἴζεγ {παΐ ἐπ τοοῖβ οἵ υητγιρῃἝθοιιβη 685 51.411: 6 ουἱ οἴ, ἀπ {Π6 5 πῆ θΥβ 5141] θ6 ἀβδίγογβα 
ὈΥ {πε ϑνογά.... 5141} 68 ουὐΐ οὔ ἴγοπι {πὸ Ὀ]ΔΒΡ ΠοπΊθῦβ ἴῃ ονοῦν Ρίδοθ, δηά [ῆοβθα ΠΟ ρΐδῃ 
νίοίθποα δηά ἔποβϑα ΗΟ οοπηπηὶς ὈΙΑΞΡ ΘΠ 5141] ρογίϑῃ Ὁ. ἴῃς βινοσγά. 

ι8 Απάμπον [ ᾳΕ]] γοῦι, ΠΥ 50η5, 8η4 5Π0. γοι 
ΤΠ ραίῃβ οἱ τὶρῃίβουβηθθβ δηα {πΠῸ ρϑίῃβ οἵ ν]οΐθηοα. 
εκ, 1 Μ1Π 5ῇον {πδπὶ ἴο γοῦ ἀρϑΐη 
ΤΠαδΐ γα παν Κηονν παῖ Μ}1}] οοπΊα ἴο Ρ885. 

Ι9 Απά ποῦ, Πδϑδγκθη ππΐο ΠΊΘ, ΠΊΥ 50η8, 
Απά νγαὶκ ἴῃ {πΠῸ ρϑίῃϑβ οἱ γτιρῃζθοιβϑη685, 
Απά νἱκ ποῖ ἴπ πο ραίῃβ οἱ νἱοΐβθηςθ ; 
ΕῸΓ 411 πο γα] ἴῃ {ΠπῸ ραίῃβ οἵ πηγιρῃςθοιιβη 655 518} ρογιβῇ ἴογ Ἔνϑγ.Ἤ 

ΧΟΙΠῚ, ΧΟΙ. 12-τ. 11|ὸ “ροςσαίγνρϑε οἔ φοξ5. 

951,2 Απά δἴϊεγ {παΐὶ Ἑποοῖ Βοιἢ Τσανοῖ δηα Ὀερϑη ἴο γθοοιηΐ ἔγοπι {πε θοοκβ. Απα ποοῆ 56] : 

γ, 8. ΤῊΙ5 ἔτο5ἢ ἀδνεϊοριηβηΐ οἱ ννἹοἸκο ἀπ 655 ν}1}}} σ4}} ἐοσίῃ {πὸ ἤηα] παρ επηεηί. 
γ. ἴῃ 411 α-᾿. “δηᾶ 4]1᾿ φ, β. 

δηα ἰγαηβρσγαββίοῃ Ὁ "1. 
ἔγοιη ἤδανθη »». 
ἈΑπᾶ» ἔς 
Ιοτγᾶ - “ἀροη δαί ῃ  ο 

8, Απᾶ {Π6 τοοίβ η)Ζ1έ, 8. ΣΣ Ω. ΟΥ 7 ἘΣ ΕῚ: 
Απά (Ὁ τι, δο)) ΠΝ 51.411 θεῈ ἀεβίγουθα γηζ,β. ΡΨ. 

9. ΤΕ δθϑβοϊαία σγα]εοίίοη οὗ [πὲ μθαΐμεβῃ 566Π15 ἴο Ῥε τἀαρῆηΐ ποτα, {πΠ6 ργανδῖ!Πησ, ἐπουρὴ ποῖ {πΠῸ ππίνεγϑαὶ, Ὀ6]1εΓ οὗ 
Ἰαῖεῦ Τπἀαίϑη. (οηίγαϑβί τ. 14. 

10. {ἴπθ τἱρῃπίβοιιβ. ὙΠῈ 5 ΠΡΊΪΑΥ πἰ5ε4 ΠΟΙ ]Θοἴίνοϊγ, 85. ἴῃ Χο. 3. [Ι͂ἢ χοὶ-οἷν ΟὨΪΥ {πε τὶ ίεουβ αἰίαϊη ἴο {Π6 
Καβυτταοίίοη. 866 11. 1 (ποίε). 

ἘΠΘΙΓ 56 ῈΡ ρηἔιφ, χ. “15 5]6δ}ερ᾿ Ζϑ, β- α. 
νυϊβάομμ. 866 Χ]. 1, 2 (ποίε). 

11. ΤῊΙΒ νεῖϑε 15. 8 Ἰπϊετροϊδίίοη Ὀγ 1Πς Πη4] βαϊῖοσ, δαἀάεά ἰο ᾿ηἰγσοάμπος ψῶ. 12-ἰ7, νΠ]Ο ἢ ΟΤΙ ΒΊΠΑΠΠΥ [οΟ]]ονν α χοιῖ]. 
1-ἰο. ΤἸυάρεπηθηΐ Πᾶ5 αἰγοααν θθεη σοηϑαμηπηαίθα ἴῃ χοὶ. 7-, ἃμΠα [Π6 Ταβαγγθοιοη δίζαϊ ηβα χοὶ. το. ΜΕ 56 11 τανογίβ 
ἴο {πε ρευϊοά οὗ {πὸ 'βινοσά - ψῃϊο ἢ Ρτθοεάθβ {Π6 Ἀδβαγγεοιίοη (Χο. 19, ΣΟΙ 1.2... ΟΠ 6" 4) π᾿: 

12-17. 1 τεδά [656 νΟΙ565 Αἰζευ ΧχοΙ]. 14. 
18. ψν111 βΒῆῃονν 21, β. “Πᾶνε 5ῃοννπ᾽ σζί. »ΏΉ, 
19. Ὠβαγκθῃ ἀπίο πιὸ ΠΩ. ΕΔ Θ᾽ 5. ΣΦ Ὁ; 
Απά 2» 
Ῥϑίῃβ οἵ ἜΤ ἐν ν ΡαΠ5 οὗ νϊοίθποθ. ἘῸΥ “Ρδί]5᾽ οἵ. χεοῖν. 1, 2,4. ὙΤΠΙ5 15. οὔβ οἵ 18 βδι]δϑί ποη- 

ΠΔΏΟΏΙΟΔ] γείεγεηςαβ ἴο {ΠῸ ΤῸ ν αγσ. 566 Ταβί. 45}.1. 3, 5; 2Ε:. ΧΧΧΟ ΙΝ (Ὠοίο). 

ΧΟΙΠΠΙ. τπτο. Αἢ δοοουηΐ οὗ πε ρτεαΐ Ἔνεηΐβ οὗ {π6ὸ νου ἀυτίηρ ἴῃς ἢγϑί βενθὴ γε β οὗ 115 Πἰβίουυ, ννῃϊοἢ ἃγα 
Αἰγεδαν ρᾶϑί. ὙΠῈ ἴῃτεα ἰαϑδὶ νεεῖκβ οἵ χοῖ. 12-17 Ὀδίοηρ ἴο ἴΠπῈ Γαΐαταε. ὙΠὶ5 Αροσδίγρβϑε οὗ νεεκβ τεΐετβ ἴο ἴῃς 
Τγϑδπη-ν᾽βϑίοηβ, Ἰχχχῖ-χο, θαΐ ποῖ Ῥεΐηρ Ὀγ ἐμ βϑιη8 ΔΟΙΠΟΥ ἰ5. ἰγγθοοποῖ!α 8] 6 ψ ΙΗ τπεῖη. ΤῊΣ ἴδῃ ψεεῖκα τὰ ποῖ΄ 
ἀεῆηῖε δηά Θάυ8] Ρεσοάβ, Ραΐ οἵ νδυγηρ ἰσησίῃ, δας ἢ πιαγκαά, Ἔβρθοῖα! νυ ἰονγαγάβ 115 οοβθ, ὈῪ 50ΠΊ6 στθαΐ Ἔνϑηΐ, 6.8. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΟΓΗ 998. 2-8 

“Οοποογηϊηρ {Π6 ΟΠ] ἄγθη οἱ στρ θοι5η 655 ἀπ 4 σοῃοογηϊηρ {Π6 οἰδεῖ οὗ {Π6 νου], 
Αηά οοποογηίΐηρ {Π6 ρΡΙαπε οἵ ρτὶρῃίηποββ, 1 Ψ}1}} 5ρθαὶς {Π656 {πίηρϑ, 
ει, 1 Βποοῦ Μ11 ἀθοϊαγα (ἘΠ 6π|} ἀπο γοιῖι, την 50Π5: 

Αοοογάϊηρ ἴο {παῦ ΠΙΟΠ ἀρρθαγϑά ἴο τη ἴῃ {Ππ6 Πϑανεηΐὶν νἰδβίοη, 
Απά ψΠΙΟἢ 1 παν Κποννη ἐπγουρῇ {Π6 ψογά οἵ {π6 ΠΟΙ δηρεῖβ, 
Απά. ανε ἰδαγηΐ ἴγοπὶ {πὸ Ππδανϑηΐν ἰδ] οἴ. 

Απά Βποοῃ Ῥερϑδη ἴο γεοοιπηΐ ἴγοπι {ΠῸ θΟΟΚΚΒ δηὰ βαϊά : 
Χ1 ψὰβ θογη {ΠῸ βενοπίῃ ἴῃ {π6 ἢτϑὺ ψεεῖς, 
ὙΥΠ16 ᾿παροπηοηΐ δηα τὶρμίθουϑηθβ5 511} ἐπ αγαά. 

Απηά αἴζογ π| ἔπ γ8 514] αῦίβθ ἴῃ {Π6 βεοοηα ψεκ σγθαῖ ψν]ο Κα 655, 
Απά ἀδοοι 5141} παν βργυπρ ἃρ ; 
Απά [:ῃ 1 {πογα 5Π4}} θῈ {π6 ἢτϑ ἐπα. 

Απά [:η 1ἴ ἃ πιϑῇ 514]] ΡῈ βανεά :; . 
Απά αἴξεγ 1 15 θη 464 πητγρῃςθοιβη 685 514} στον ὉΡ, 
ΑΠπα ἃ ἰϑνν 5.411 6 πιϑάβς ἴοσγ {Π6 5: ΠΠ6Γ5. 

Απάα αἴζογ {παῖ πη {Π6 {π|γα γε εκ δ 15 οἷοβε 
Α πιδη 5Π411 θ6 εἰβοϊβα δ85 {π6 ρίϑηΐ οἵ τὶρῃίθβοιβ ᾿πασεπιοπί, 
Απά Πῖ5 ροβίθσγιἐν 5841} θβοοπηθ ὑπὸ ρ]απέ οὗ τρῃθοιβη 55 [ΟΥ̓ ἜνεΥΠΊΟΥΟ. 

Απα αἴζεγ {παΐ ἴῃ {Π6 Γουγ ἢ γεαῖκ, δὲ 1[5. οἱοβο, 
ΨψΊβιοη5 οἱ {Π6 ΠοΙ͂ν δηα τιρπέθοιιβ 5141] θ6Ὲ ββεῇ, 
Απά ἃ ἰανν ἴοσυ 411 σεπδγβαίοηβ ἀπ δῇ ΘηοΙ συγ 5841] θῈ πιά ἴογ ἔπ οπη. 

Απά δἴζογ ἐπαΐ ἴῃ [π6 ΒΕ πγβεῖς, αἱ 1[5 οἷοβο, 
ΤΠ6 Ποιβ6 οἱ σον δη4 ἀοπηϊηϊοη 58Π41] θῈ θα1Π [ΟΓ ὄν γ. 

Απηά αἴζεογ παῖ ἴῃ {Π6 βιχτῃ οΚ 411 νΠο [να ἴῃ 10 5141} θ6Ὲ ὈΠπάεα, 
Απά {Π6 Πρϑαγίβ οἱ 8}1 οἵ ἘΠ 6πὶ 51.411] σοι 6ϑϑὶν ἔογβϑαῖκα τυ ]560Π1. 

Αηά [Ιη 10 ἃ πῆϑῃ 5141] δϑοβπά : 
Απά αἵ 115 οἷοβθ {Π6 ποιιβα οἱ ἀοπηηίοη 5141} ΡῈ θαγηΐ ψ ἢ ἤτο, 
Απά {Π6 ΨΠΟΪΘ6 γαοθ οἵ [Π6 οποβοη γοοῦ 5Π4]] "6 ἀϊβρεγββα. 

π6 ἢτϑὲ Ὀν ΕΠΟΟἢ 5. ̓στι ῃ, {Π6 {Π|γὰ Ὀγ ΑΡΥΔΠΔηγ᾽5 64}1, {πῸ βενθηῖῃ Ὀγ {Π6 ΡυὈ]]σαιίοη οἵ ΕΠ ΠΟςΠ᾽ 5. νει 5. [ἢ {πὸ 
εἰβ τη {πΠ6 Μαεβϑίδηϊο Κιηροτη 15 βία Ὀ]Π5Π6 4 δηα Ἰαϑίβ ἴο {Πα οἱοβε οὗ {πε τθηΐῃ ναοῖς. ὍΤῇα ἢπδὶ] πα σοιηθηῖΐ ἴῃ χοὶ. 15 
15 Π6]4 αἱ {Π6 οἱοβε οἵ ἴπ6 Μαεβϑίδηϊς Κιησάοχηῃ. 

Ι. Ἰρανϑῖ α-1ι::.. “νναβ᾽ Ζ, β. 1 σαηποῖ Ἂχρ]διη [15 σουγπρί]οη. 
δηᾶ Ῥεραῃῆ. α-σ.. 
[Π6 ῬόΟοΚβ. (ἢ Χχχῇ!. 3, 4, ΧΙ. 8, Ιχχῖν. 2, ΙΧΧΧ]. 1, 2. 

2. ΤΠ6586 ἀἸβοϊοβαγεβ ἃΓ6 ἴοσ {Πα σὨΠ]άτεη οἵ τὶρ ίεουβηθθβ. (ΟἿ. χοῖϊ. 1. 
{Ππ6 οἰϑοΐ οἵ {πε ννογ!. Ηδετζτε οηἱ]γν ἴῃ Εποςἢ. 
{Π6 ΡΙδηΐ οὗ πρτγὶρῃΐπθαβ. 866 χ. τό (ποίε). 
ὉΡτΓΙΡ Π655 α-φ. “τὶρῃςθοιι5η 655 ( -Ὁ ᾿ δπα πρτὶρ ίηεβ5᾽ β) φ, β. 
Ὑ0111 ἄθοϊατγα σζ, β. “πᾶνε ἀβοϊατεα γιέ. 
Πδαάνθηὶν Δ Ὀ]εῖβ. 866 χὶν!]. 3 (ποίε). 

3. ἘΠΟΟἢ Ὁ» γιφέ. 
(ΒΕ ἢ ἴῃ {Π6 ἢτγβί ννθαῖς. Οἵ. “βενϑηίῃ ἔτοιη Αάδπη᾽, [π46 14; αἰ5ὸ ἅδῃ. ν. 24 ῇεσα Πα 15 {ῃ6 βενϑηΐῃ οἵ {πε 

Ραίσγο 5. ΤῊΪ5 ἀο65 ποΐ ἱΠΊΡῚν {παὶ δα ἢ ννβεῖκ τ Ἔβχϑοῖν βανεη σεπογδίίοηβ, ἃ5 {πε βἰχίῃ δηα βενϑηῖῃ ἡλιιδὶ Ξε [ουτίθθῃ 
ΟΥ̓ ΠΊΟΓΕ. 

511] Θδηδιιγθά. 1.6. σοοάῃε85 511} ρσγεναι θα. ΟΥ̓ ννὲ τη} γεπάοσ ψεσα 511} ἢ6]ἃ θαοκ᾽, 1. 6. τς Π οΙασε ννὰ5 ποῖ γεῖ. 
4. δτεαΐῖ νυἱοκβάπθεβ. Τη15 στονίῃ οἱ ψιοκαάμπεββ 5που]α Ῥεϊοηρ ἴο [ἀγα 5 ἀδγβ ἃ5 ἴῃ νὶ. 6 δηὰ ονὶ. 13. ΤΠαῈ 

1)εἸαρε δηα ἴῃς σονεηδηΐ ν] ἢ ΝΟΔἢ (ἃ ἰὰνν ἔου {Π6 5' ΠΠΕΓ5) οσσαγ ἴπ [Π15 ΘῈ Κ. 
δι ἴανν 58Π411 θ6 πιδᾶβ ψ, ». ΑἾβο γε γεδα “Ἰανν" ἴῃ {πΠ6 ποιη., οἵ. ν. 6. Δ β- γτεδα “Ηδ ν1}}}] πακα ἃ ἰὰνν᾽. 

5. ΑΡτΔΠΔΠῚ Δα 15 βεεὰ ἀῖὸ σῇοβεη [0 τενεαὶ (οὐ 5 τἱβτθοιβ ᾿παρσαπηθηῖβ. (ΟἿ. χ. τό (μοῖθ) ἀπα χοῖ]. 2, 1ο. 
15 ροβίθσι ἐν 5Π811 Ῥεβοοπιβθ. Τεχί τεδαϑ " δἔϊεσ ῃΙηλ (οὐ “ 11) 1 514}} σοιης  (οσ " Ῥεοοιηβ ἢ). 

6. Νιβίοηβ. [1 Ίνιπα πηδηϊ ϑϑίδίϊ 5 ἴῃ ἔανουτγ οὗ [5γ86] ἴῃ Εσυρί. ι 
γιβίομβ οὗ {πῈ ΠοΙ͂ν απᾶ τἰρῃίθοιιβ 2, β. 24. ΟΥΪ 5 “ ἀπα τἱρΐεοιιβ.. ν᾽ τε δβ " ν]ϑίοῃβ . .. Γἱσμίθοιβπαθθ. δὅπξε 

ΠΟΙν αηὰ σὶρ ῃΐβοιιβ ν]ϑι οη5᾽. : 
8 'αινν, σίνθῃ οἢ 51η81, ὈΪηἸηρ ἴου 811 [ἰη16. (. χοῖϊχ. 2. 
ΘΔ ΘΠΟΪΟΒΌΓΟΘ, 1.6. Ῥαϊθϑίηθ. (ΟἿ ΙΧΧΧΙχ. 2. 

7. Τα ΤΕΠΊΡ]6 Ν}]] βία πα ἔοσ ενεσ, ΠΟῸΡ ἢ Ομ ἔουτη οὗ ᾿ΐ πηδὺ οῖνε ρίαςε ἴο δῃοίπεῖ. [πὶ χοὶ-οἶν ρΥΌροσ, ἴἤοσα ἈΡρθδΥ5 
ἴο θ6 ἢο ΤΕ ΠΊρΡΙ6 δἰΐευ {π6 ἢἤπαὶ ἡπαρεπιεπῖ. Τῆς τίβεη τὶρ ηΐβοιι5 ΘΏ]ΟΥ ἃ Ρυγαὶν ϑρί γί] οχἰδίαπος {κα τῃῈ δηρεὶβ. 
Γῇ. 7100. ἀπ ροϑβϑβιθὶν Ρ55. 50]. 

ὃ. ΤῊδ αἰν!α64 Κπράοιηβ, ΕΠ] Δ ἢ (Ἰχχχῖχ. 52), ἴπῈ Τειηρ θ᾽ 5 [411 ἀηὰ {πεῸ (αρενῖγ. 
σΒοόβθη τοοῖ σ, β. “τοοί οἵἉ τη]ρητ᾽ ληφ . , 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΦΟΗ 5488. ο--91. τς 

ΑΠα αἴζογ {πῇ ἴῃ {Π6 βδενβθηΐῃ ΘΕ] 514} δὴ δροβίαϊε σεπεγαίίοῃ δγίβε, 
Απα τῆϑην 5}8}]} Ὀ6 115 ἀ66ά8, 
Απά 8]}] 115 ἀδεα5 58.411 θ6 δροβίαϊζε. 

Απηά δἱ 15 οἷοβα 5141] θῈ εἰδοῖβα 
ΤΠ6 εἰθοῦ τὶρῃΐθουβ οἵ {Π6 δἴεγπαὶ ρ]δηΐ οἵ τγὶρῃθοιιβη 655, 
Τὸ τϑοθῖνα βανθηῖο ἰηϑίγαοίίοπ ἐοηοογηΐηρ 411] Η!5 ογθδίίοη. 
[Εοτ ΠΟ 15 [Πογα οὗ 8}1 [Ππ6 μι! άγθη οἵ πηθη {παῖ 15 8016 ἴο ἤεαγ {πε νοῖςε οἵ {πεὸ Ηοὶν Οπε ψιπουΐ 

Ὀείηρ σου ]8α ἢ Απα ψΠο οδη ὑπίηκ Ηἰβ ἐπουρῃΐθ ἢ δηα ΨΠΟ 15 {πογὰ ἐπαῖ οαη οΠοΪά 411 ἐπ ὑψοῦ κβ 
οἱ ἤϑανϑὴ ἢ Απα μον 5ποι14 ἴπογα θ6 ομα ΠΟ οοὐ]α ὈΕΠοΪα ἐπ πεάνθη, δηὰ ΠΟ ἰ5 ποσὰ ἘΠπαΐ οου]ά 
ἈΠαογβϑίδηα [Π6 {πῖπρϑ οἵ πδανθη 8η4 566 ἃ 500] οΥΓ 8 βρί γι δπα οου]Ἱά {611 {πογθοῖ, ογ ἀβοθηά δηὰ 566 
411 {Πεῖγ δη 45 δηἀ {π|η]ς {Ππαπὶ ογ 40 Κα ἔπεπη  Απά ΨΠ}ο [15 {πεγεα οἵ 811] τηβη {πὲ οου]ά πον ψηδὲ 
15 {π6 Ὀγθδάτῃ δηα [Π6 Ἰεπρίῃ οὗ {πὸ βαγίῃ, απὰ ἕο ῆοπη πα5 θθθη 5ῆονψῃ [Π6 πηδᾶβαζγα οἱ 8]] οὗ {π6πὶ Ὁ 
Οἵ 15 ἔΠεγθ δῃὴγ ομθ ΨΠῸΟ οου]α ἀϊβοθγη {πὸ Ιδηρίῃ οὗ {πΠ6 ἤβανβη δηά ΠΟΥ ργααΐ ἰ5 115 μεϊρῃΐ, απ ὑροῃ 
Μηδ 10 15 ἰουπ464, Δη4 ΠΟΥ͂ ργθαΐ 15 {ΠῸ πυπηθεγ οὗ {Πα βίαγβ, δη ἃ ΠΕΓα 41} {ΠῸ ᾿ πη! Πα γῖ65 γαϑβί ὃ] 

ΧΟΙ. 1τ2-τΚ. 77 1,αοἱ Τἤγοο ἤεοεΐ5. 

Απά αἴΐογ {παΐ {ποτα 5141} 6 δποίπεγ, {πὸ εἰρη θα, ὑπδξ οἱ τὶρῃξβουβηαβ5, 
ΑΠα ἃ 5 ογά 5Π4}1} "6 σίνβη ἴο 1 {παΐ ἃ τἱρῃίθοιιβ Ἰμαρεπηεηΐ τηδὺ 6 δχθουξθα οα {ΠῈ ΟρΡΡῬΓΕβ50Γ5, 
ΑΠπά 51:Πη6Γ85 5Π8]1] Ὀ6 «6! νεγεά ᾿ηἴο ἐπε μαηα5 οἵ {Π6 τὶρῃίθοιιβ. 

Αηά δἵ 115 οἷοβθ ὑπϑν 518}} δοααῖγα Ποιι565 ΓΠγοΌρΡἢ {ΠΕ 1Γ στρ μΕθοιιβη 655, 
Απά ἃ ἤουβα 5Π4]1] "6 1} ἔογ {πΠ6 ατοαῖ ΚΚίηρ ἴῃ ΘΊΟΥΥ ἴογ Ἔν ΥΠΊΟΓΟ, 
Απά 8] πηδηκιηα 5}8}} Ιοοῖς ἴο ἔπ ραίῃ οἵ ὑρτὶρῃίηεββ. 

Απὰ βἔξοεγ παῖ, ἴῃ τπ6 πἰπίῃ ᾿θοκ, {Π8 τΙσπίθοιβ ᾿μἀραπηθηΐ 5Π4}} θῈ γενθαὶθα ἴο {πῈὸ ΨΠΟΪ]6 ψοτ]ά, 
Απάα 8411 {π6ὸ σογκβ οἵ {ΠπῸ φρο 1655 58.411] νϑῃίβῇῃ ἔγοπι 411 {ΠπῸ βαγίῃ, 
Απά {π6 ψοτὶα 518}} θ6 νγιτέβη ἄονγῃ ἔογ ἀεδϑίγαοίίοη. 

Απά αἴξεγ {Π|5, ἰπ {πῈ ἐβπίῃ θεῖς ἰπ [Π6 βανεηίῃ ραζῖ, 
ἼΠΘΓΘ 5141] 6 {πὸ σγθαῖ δἴθγηδὶ ᾿πἀρεπιβηΐ, 
Ιη ΨΏΙΟῆ δ ψ1}] σχθουῦΐο νεηροᾶπος ἀπηοηρϑύ {Π6 ΔηρΕἾ5. 

9. Ετοπη [Π6 σαρίϊν!ν ἴο ἴΠ6 δαςῃοτ᾽ 5 {ἰπ|6 δὴ δροβίδίε ρευϊοά. (ἢ Ἰχχχῖχ. 73-75. 
αροβίαδίε 1» σϑι. 

1ο. ΤἼῊΕε νυυὶΐοτ᾽ 5 ονγῃ ἀἰβο! οβυγαβ ἀγα ἴο θῈ πιδάς Κποόνη δἱ {π6 επὰ οἵ {π6 βενβηΐῃ νεεὶς. ΕῸγ {πε δχίγαναρδηίϊ ο]41Π|5 
6 πλδῖταβ οἴ. 511. χχῖν. 28--32. 

5411 με οἰβοϊβᾶ α, ἀρίλζζε : “5}.4}} θῈ τεσοιηρεπβαά᾽ δαϊοῤαγια,χό. 
ΤἼΕ εἰθοί γἰρ πίθοιιβ φ, αόεγάζζα. (Οἵ. 1. τ ἀτθεῖ Νεγβίοη. Ζ βιρροτίβ 115 σιαδογ,αιό τε “1πε εἱεςὶ οἵ τἱβῃίεουβ- 

ΠΕ55᾽. 22 “16 τὶρῃζθοιβ᾽᾽. 264 “{Πε εἰεςι᾽, ὍΤἼαβα δοπμθα ν}}} τεσεῖνα {Π6 τανεϊδίίοηβ. (ἢ ς. 6, εἶν. 12, 13. 

ΧΟΙΠ]. 11-14. ΤΕ56 νεῦβεβ 416 αυξε ουΐ οὗ ρ᾽αςα ἴῃ {Πεῖγ ργεβαπί σοηίοχί, δηα δαϊξ γαῖ μου {π6 ΒοοΟΙς οὗ ἴπῈὸ Ηβάνθηὶν 
Τα ΠΆΠΑ ΤΙ6 5 ̓χχὶ!-Ἰχχίχ, ΙΧχχὶϊ ; Ῥαΐ ἀγα ἔογεῖρη ἴο {πῸ  ΠΟΪε ἴοπε οὗ [Π15 θοοκ,, χοϊ-- εἶν. 

11. {πε νοΐϊςεα οὗ πΠ6 Ηοϊγν Οπο, Ι. 6. {πΠ6 πυπᾶθσ. (Οἱ. 70} χχχν]!. 4, κ ; 5. χχίχ. 
Πῖ1ηκ ΗἰΞ ἐπουρηΐβ. (Οἱ. 1700 ν. 9, ἰχ. 10, χχχν!. 33; 5. Χ]. 5, χοῖ!. ς ; Εσδο]65. χὶ. 5. 

12. δι 5011] ργγρφ, ὁχγ : “Η15 Ὀγεαῖῃ᾽ 2, β- ὁχγ. 
ἃ 5Ρ᾿γὶς γηζι, ὁχν (οῳ σογγαρί) : “ ΗΙ5 βριγιι᾿ β-όχγ. 
ΕπΟΟἢ 5 Ἰουῦτηαν ΓΠτοῸΡῊ Πεᾶνεη δηα Ηδαε5 15 τείεγγεα ἴο. 
{ΠΕῚΓ 6η45, 1. ε. οὗ {π6 τΠ]ηρΡ5 οἵ μεαάνεῃ. Βαϊ {Πα ἰθχί τὴν θ6 σογγιρὶ ἴον “Πεῖγ σαβθϑ᾽. 

13. Νοῖ ρίνεη ἴῃ Εποςῃ. ( [00 ΧΧχν. 4, 5. 
14. Νοῖ φίνβη ἴὴ Εποςῃ. 7|6γ. χχχί. 37; [00 χί. 8. 

[ουηᾶαεά, ΚΓ. χν!]. 2, 3. 

ΧΟΙ. 12-17. ΤἼΏΕΘ56 νεῦβ685 βΊ νην 8 δοσοιηΐ οὗ {πΠῸ ἰαϑί ἴἢτγεε ννβεῖκβ οὗ {Π6 "νου! 5 Πἰβίουυ ἀγα ἤεσξ γεϑϊοσθά ἴο {ΠΕῚΓ 
ΡΙαςβ δίϊευ χεὶ]]. 1--1ο, [Π6 δοςοιηΐ οἵ {πε ἢγϑί βενβὴ ψϑεῖβ. 

12. ΤἼε εἰρῃτῃ νας 5665 [ἢ βειπρ ΠΡ οἵ ἴπ6 Μεββίδηϊς Κίῃσάοπι, αηα {πε ἢγϑβί δςΐ οἵ {πΠ6 ἤπαὶ] Ἰυἀσεπιεηῖ---ἰΠ 6 
ΡΕτοά οὗ {πε βυνοσά (χε. 19), ἤθη {η6 νιοκεά δύα ρίνεη ἰηΐο ἴπῸ Παπά οἵ {πε τὶρῃίεουβ. (Οἵ. χον. 7, χονὶ. 1, Χον 1]. 12, 
ΧΟΙΧ. 4, 6, 4150 Χχχχν!]. 5. 

13. ΑἴτοΥ βίσια νν}}}} ἔοΠ]ονν ταϑὲ δηα ααϊεὶ ροββϑαβϑίοη οὗ {Π6 δβαγῖῃ. (, 158. ΙΧ. 21, 22, ἰχν. 20-23. ᾿ 
ἃ. ἢουΞΘ.... ἴογ {πθῸὸ ἀτραΐ Κίπρ. Τῆε τεπΊρ]6, δηὰ 4]50 [Ἔγιβαίεῖη. ρ΄ τεϑάβ “πε ποῖα οἵ ἴῃς ατεαὶ Κίηρ 51Π4}} 

Ὀ6 Ρυππε᾽. 
14. ΤῊΙΒ5 νεῦβ8 ΠηΔῪ γϑίευ ἴο ἴΠῈ σοηνεγϑβίοη οἵ ἴΠ6 ( Ἐπ 1165, δ5 1. 2-5, χα. 30, 33, 35, οἵ. 148. ΟΥ̓ τὴδγὺ τείευ ἴο ἴῃε 

ΟΡΘη Ρυπἰβῃτηεπί Ὀγ (οά οἵ {πε ψὶοκεά. (ἢ 14“. 
1πΠ6 ννογκβ οἵ {πε β᾽οᾶϊθββ 5811} νϑῃΐϊβῃ. (ς χ. τό, 20, 21. 
[86 ψνοσϊά..... ἔογ ἀδϑίγαςίίοη 2, β : “ Ηδ 5Π8]] νυγῖα ἀόννῃ (1.6. ἀβογθα) [ῃς ἀεβίσυς(οη οὗ [Π6 ννου]ὰ σ᾿: “Ηε 58}4]} 

νυ ΥῈ ἄοννη Π6 νου] ἔογ ἀδβίσγαςιίίοη Φ: Ὁ» 2: Φ Ξξ ἃ οοτγαυρίίοη οἵ σ (). ΤῊΪ5 ἰ5 ἴο ἴακε ρίαςε ἴῃ 1Πε επὰ οὗ {Π6 ἴεηῖῃ 
ψνεΕΚ. 

15. ΠΟΙ 5841] ΒΕ... δῆρ6]5 α- Δ ὙὍΠα 5βίγασίαγε οὗ {Π6 βίδηζα βιρροσίβ [15 ἰαχί. Ζ2,β--Ζη Ἰηβεσί ἃ ρ]οϑβ δηά τεδὰᾶ 
“ὙὝΠΕΓΙΘ 514]1 θὲ {Π6 εἴθγῃδὶ ἡπάρειηθηῖ. Απά ἴΐ 5Π4}} θῈ Ἔχϑοιϊεά οἡ πε ννδίςπειβ οἵ {πΠ6 εἴθύπαὶ ἤξάνεῃ, ΤΠ βτεαῖ 
()υἀρεηηεηι) ἴῃ Ὡς Ηδ νν}}}] αχθουΐα νεηρθδησα ΔΠΊΟηρ {Π6 ΔηΡῈ]5.᾿ 
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Απά {6 ἢτγϑι ἤθανϑῆ 5Π4}] ἀδραγί δῃηὰ ρᾶ85 αναν, 
Απά ἃ πῈῖν ἤϑάνϑῃ 5141] ἀρρβϑζγ, 
Απά 811 {Π6 ρονγεγβ οἵ {π6 ἤδᾶνεπβ 5Π8]] σινβ βθνϑηίο]α Πρῃΐ. 

Απά αἴξεγ ὑπαὶ ἔπαγε Ψ1Π 6 πηὴν θα 5 Ιου ΠΌΠΊΡΟΓ ἴοΥΓ ΘΝ ΘΓ, 
Απά 84]1] 58.411 θῈ ἴῃ φοοάπεββ δηά σγιρῃἝθοιβη 6855, 
Απά ἴῃ 5Π4]}] πὸ πιοῦθ 6 πιθηςοπηβα ἔογ ὄνεῦ. 

ΧΟΙ͂Νν. 1τ-5. “ἀπιορηοη5 ἰο {6 [ῖρἠηίΐθοιι5. 

ΑΠπα ποῦν 1 580 ὑπΐο γοιι, ΠΥ 50η5, ἰονα γρῃίθοιβη 885 δη4 ὑγαὶκΚ ΤΠ Θγθη ; 
Εὸτ {ΠπῸ ρϑίῃϑβ οἵ τιρῃζθουϑηθβθ ἀγα ψοσγίῃγυ οἱ δοοθρίδίίοη, 
Βαυΐ {πΠ6 ρϑίῃβ οἵ υηγὶρῃξζθοιβη 655 5841] βδαάθηὶν 6 ἀδϑίγον θα δηα νϑηϊβῇ. 

Απάα ἴο οογίδιη πιθη οὗ ἃ ρεπδγαίοη 5Π4}} {πὸ ραίῃϑβ οἱ νιοΐθηοα δηά οἱ ἀβαΐῃ 6 γθνβαίβα, 
Απα {Πᾶν 5Π4}] πο! ἃ {πϑπηβεῖὶνεβ αἴδγ ἔγοπῇ {Π6Π|, 
Απά 5}41]1] ποί ἴοϊ]ονν {Π6Π|. 

Απά πον 1 5δὺ υπίο γοῦ {Π6 τιρῃΐθοι! : 
Δ ΑΙΚ ποῖ ἴῃ {πὸ ρϑίῃβ οἱ ψιοκεάπαββ, ΠΟΥ ἴῃ {Π6 ρϑῖῃβ οἱ ἀβαίῃ, 
Απα ἄγαν ποῖ ΠΙΡῊ ἴο {Πεπὶ, ἰεδὲ γε ὈῈ ἀεϑβίγουγβα. 

Βιυΐ 566} δπ4 σῇοοββα ἴογ υουγβεὶνεβ σὶρ θοι5η 655 ΔΠ4 δη αἰθοῖ 116, 
Απά ΨΚ ἴπ {Π6 ρϑίῃβ οἵ ρβϑοβϑ, 
Απά γε 5}8}] [τνὲ δῃα ργοβρεζ. 

Απα ΠοΙ]ά [αϑῦ τὴν ψογάβ ἴῃ {πῸ ὑπουρῃϊβ οἱ γουγ Πθαγίϑ, 
Απά 5υΐεγ {π6πὶ ποΐ ἴο ΡῈ εἴΐδδοβά ἔγοπὶ γουγ μθαγίϑ ; 

Εὸτ 1 Κπον {πδῖ 5᾽ππεῦθ ΜΠ ἐετηρέ ππδη ἴἰο ον] γ-οηίγοαΐ νΊ5άο πη, 
50 {Πδΐ πο ρΡΐβοθ πηᾶὺ Ὀ6 ἰοιπα ἴογ Ποῦ, 
Απά πο πΊβηπεΓ οἱ ἰαπιρίδίοη ΠΊΔΥ ΠΊΙΠ15Π. 

ΧΟΙ͂Νν. 6-τι. Τῦ7χοο5 [ογ {6 δΊηηευϑ. 

νος ἴο ποβϑα πο 0114 πητιρῃξθουβηθβ5 Πα ΟρΡΥ͂ βϑίοη 
Απά αν ἀξδοοδιῖ 45 ἃ ἰουπάδίοη ; 
ΕῸΓ {Πεν 5141] θ6 βυῃἀ θην ονογί γον, 
Απά ἴπϑνὺ 5411] ἤανε πὸ ρεβοβ. 

Ννοε ἴο {ποβϑεὲ Ψῃοὸ θυ114 πε ῖγ Ποιιβ65 1 51 ; 
ΕῸΓ [γοπὶ 811 {ΠῸ6ῚΓ [ουπ ἀδίϊοηβ 5411] {πὸν Ὀ6 ονογιἢγοψη, 
Απά Ὀγ [Π8 ϑ'νοζγα 5Π4}} {πδν [4]]. 
[Δπᾷ4 ἴποβε ψΠῃὸ δοηυίγε σοὶ δηὰ 5ιἵνεγ ἴῃ ἡπάσοπιθηΐ βυάθη]ν 5}4}] ραγί5ῃ.] 

16. ἃ πανν πδανϑῃ (οἴ. [58. ἰχν. 17, ἰχνὶ. 22 ; 5. οἷϊ. 26), θαϊ πὸ πενν βατίῃ. (ΟἿ. εἶν. 2 (ῃοῖ6). ΕῸΓ ἃ ΠῈΨ οὐθδίίοη, 
«εἴ. χὶν. 4, ΙΧΧΙ]. 1 (ποίε). 

ΒΘανθῃῖο ᾶ. [58. χχχ. 26, ἸΙχ. 19, 20. 
ρμξ. »ιφέ, β-αλᾷ αἀὰ “ἴογ ἐνεγ᾽. 

17. Επά οἵ Αροσαΐγρβε οἵ νεεκϑ. 
Απά 411. » οἴμεν Μ55. 

ΧΟΙΝ. Ιπιτοάμποεβ {Π6 ργαςίιοαὶ ρατί οὗ [Π15 ββοίιοῃ. 
Ι. ἴονβ τὶ ρῃίζεουβηθββ. (ῇ χοὶ. 3. 
ννογίῃν οὗ δοσερίδίίϊοη 2, β (εἴ. τ ΤΊπι. 1. 15): “ψουίην δηὰ δοςερίαθ!ε᾽ σῷ : ὁ νΟσ νυ ̓ 26. 
Ραΐῃβ οὗ υπτὶρηῃςεουβπεββ... ἀεξίσογεά. (ἢ. Ρ5. 1. 6. Οἡ τῃε “Τνο νναυϑβ᾽ 8ε6 χοὶΐ. 19 (ποίε). 

2. ΤΠε τενϑ]δίϊοηβ τοι ρΡ Μοβαβ δηὰ {ΠῸ Ῥτορμείβ. 
Ραίῃξ.... οἵ ἄβαίῃ. (. Ρτον. χὶν. 12 ; [6γ. Χχὶ. δ. 

3. Ῥαίηβ σηιΐ, ὄχ : “ραῖῃ᾽ β-όκ. 
νυ ἱοκΚαάμπαξββ Ὁ “δηά οἵ ν]ο]επος᾽ 8. 
ἄτγανν ποΐ ηἰρῇ. (τ. χοὶ. 4, εἰν. 6. 

4. Βαΐ Ξεεκ. σσεδάβ "5 ἴποβϑὲ ννῆο 566Ὲ}κ ἐν] ἀπᾶ σοηπεοῖβ ψι ἢ ρτεσβάϊηρ νεῦβα. 
Ἀπᾶ γε 5Π4]1] ογρφ. “τῃαί γε πιαγ᾽ Ζ, β. 

5. ἴο αν] γ-οηΐγθαΐ. Ταχὶ - “ἴο πδκΚε... δεν] --ἐ κακοποιεῖν. 
ὯΟ Ρΐδαςθ. (ἴ χ]ὶ. 1. 

ό6-το. νοε5, ςΐ. 158. ν. 8-2ς ; Μαίί. χχὶ!!. 13--33, ὅζα. 
6. Ῥυ18. (. χεὶ. καὶ (Ἢ βιγασίαγε ᾽). 

πανε πο ρββοθ. ((, χον]ϊ!. 11, 16, χοΙχ.. 13; οἷ. 3) ΟἿ]. 3, ο1]. ὃ, α5ο ν. 4 (ποί6). 
η. θιμ1]14 {ΠΕῚΓ Ποιιβαβ νυ βίῃ : ἰτὸπὶ [6Υ. χχὶὶ. 13. (ἵν τ ΕΠ. ΧΟΙ͂Χ. 13. ᾿ 
[Απά ἔμοβξε... ρβεγίβῃ]. Τῆα βυθ]εοὶ οὗ " συἰομδϑ σοπη65 ἴπ' ἴπῈ πεχὶ νεσβα, δηα [Π}5 οἴδιιϑα 5Ρ01}15 {Π6 βίδῃηζα Πεσα, 
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γος ἴο γου, γα τίς, ἔογ γε πᾶνε γυβίβα [ἢ νου ΓΟ 65, 
Απηά ἴγοπὶ γουγ ΓΟ 65 5Π8}} γε ἀδραγί, 
Βεοδαβα γα μαναὰ πού γοπηθηθογοα {πῸ Μοβί ΗΙΡΉ τη {π6 ἄδγϑ οἱ γουγ ΓΙΟἢ 68. 

Υς Πᾶνα οοπηπ{6α Ὀ]ΔΒΡΠΏαπῚν δηα πητχιρῃ Θοι 5688, 
Απά Πᾶνα Ὀδοοπιο γοϑαν ἴογ {π6 ἂν οἱ 5]δυρῃίεγ, 
Απά [ἢς ἄδγν οἱ ἀδγζηθϑβ δηά {π6 ἄδν οἱ {πΠ6 στγϑαΐ {πα σοηηγοηΐ. 

Τῆι 1 Θρθαῖκ δηα ἄθοίαγθ απίο γοι : 
Ηδς ψο Παίῃ ογεαΐθα γουὺ 111 ονεγίγον γου, 
Αηά ἴογ γουγ [411] {ποῦ 58.411} θ6 πο σοπῃρϑββίοῃ, 
Απά γουγ Ογεδίου ψΜ1}} γαοῖοθ δῇ γουγ ἀδδίγαοίςοη. 

Απά γοιγ τρῃίθοιιβ οΠ65 1 ἴποβα ἄανϑ 5141 θ6 
Α τϑργοόδοῇ ἴο {Π6 βπηθῖβ δηά {π6 ροαϊ685. 

ΧΟΝ. Ξποοι) 5 σγίοξ: {γ65], 7οες ἀραϊγηϑ ἰΠ6 51,675. 

ΟἹ {πὲ πηῖης αυϑθ ψγαγα [ἃ οἷοπα οἵ] νναΐοβ 
Τῆδι 1 πηρῃΐ ΘῈ Ρ ονεῦ γοῦ, 
Αηά ρουγ ἀονγῃ ΠΠΥῪ ἴθαῖβ 85 ἃ οἱουα Τοῖ νγαϊογϑΐ : 
Τί 80 1 τπιρῃΐ γοϑῦ ἔγοπὶ τὴν ἰγοῦθ]α οὗ ποατί ! 

ἿΝΝἢο μαβ ρεγπητ θα γου ἴο ργϑοίϑα ΓαρΎόβομ 5 Πα ν]ΟἸκο 685 κα 
Αηά 80 "υπἀροπιθηΐ 5}4}} ονθγίαϊβ γοιῦ, β:π πο γΓβ. Ἷ 

ΒδᾶΣ ποῦ {Π6 βίππηοῦβ, γ6 τρῃίθουβ ; 
ΕῸΓ αρϑίῃ Μ}1}} [Π6 1 ογά «6 νγ Π6πὶ ᾿πἴο νου Παηά5, 
ΤΠαΐ γε πιᾶὺ δχϑουΐα ᾿παἀραπιθηΐῦ ἀΡΟΠ {Π6πὶ δοοογάϊηρ ἴο νου (651Γ68. 

Νγοε ἴο γοὺ ΨὯΠἰΟ {αϊπηϊπαῖθ ἀηαίμθπηαβ ΥΠΙΟἢ οαπηοί Ὀ6 Γονογβοά : 
Ἡδαίηρ 51.411} {πογοίογθ θ6 ἔαγ ἔγοπὶ γου Ὀθοδιδ6 οἱ γοῸΓ 51Πη8. 

Ὗγοε ἴο γοι ΨΠΟ τοααϊα γουγ ΠοΙρηθουγ ΜΠ ἐν]! ; 
ΕῸΓ γε 51.811 θ6 γϑαυϊθα δοοογάϊηρ ἴο γΟΌΓ γΟΥΪΚ8. 

Ὗνοε ἴο γου, ἱγίῃρ νυ τη 65568,. 
Απηά το ἔποβϑα 0 ψεῖρῇ ουΐ πη] 5.166, 
Εὸτγ βυάάδηϊν 5.81} γε ρεγιβῃ. 

νος ἴο γοιι, 5Β1Πη 6 Γ5, ἴοσ γ8 ρεύβθοιζθ {Π6 τὶρῃίθοιβ ; 
ΕῸΓ γα 51.411 Ὀ6 «οἰ Ινογθά ἀρ δηά ρεγβεοιίθα θθοβιιβ οἱ 1π} 8.166, 
Αηά ἤθανυ 5}8}} 115 γοῖζα θ6 προη γου. 

9. ἄαν οὗ 5ΒΙ]διρῃίεγ, ἄς. 566 χῖν. 2 (ποθ). (, Τπῖε5 ν, 1-5. 
Απᾶ {ΠεῸ ἄδν οἵ ἄδγκπθβθ.  ν α. 

1ο. γουγ Ογεαΐοσ νν1]] τα͵οϊοθ, ἄς. (οηϊγασδί ΕΖεκ. χν!]. 23, 32, ΧΧΧΙΪΙ. 11, Δηα οἵ. Ῥ55. 1]. 3, 4; ΧΧχνὶΐ. 12, 13; 
1 Επ. Ἰχχχίχ. 5δὃ δηά χον]ϊ. 2. 

11. ΤῊΙΒ βίδῃζα 15 ᾿τηροτίεοϊ. 

ΧΟΥ. 1. ΟΣ {πεΐ, ἄς. σοι [6γ. 'ἴχ. 1. Οποίεα Ὀγ2 Βδ87. χχχν. 2. 
[8 οἱοιια οΓ] Ἰ. ε. 2") ἃ ἀοιθ αὶ ἔοσ 2} “ΤῊΥ Ἔγεϑ᾽ οὐ ἃ φοτγιρίϊοη οὗ ᾿ὴν) “ἃ βρυίηρβ᾽. 
οΙοιᾶ Τοῦ νναΐθγϑ. Ἐεδά " οἱοιιά (ροι5) ταϊῃ᾿᾽, 1. 6. ὩΣ “ταὶ πϑίοσπι᾽ ἴοσ ὯΝ) “ νναΐεγϑβ᾽, 

2. ἸΌΝ Βο μαβ ρεγπιεεα γοιι σ, β (ΞΞ- 3) "5). Βαϊ α-᾿ τεδᾶ, απᾶ ροβϑϑβίθ]ν τρ μεν, “ΟἿ τἢδὶ γε νγετε᾽ (Ξ- Ὡ32 7) "2). 
ΤΏρη, εἰ Ποὺ οὐλἸτηρ νν] ἢ σ΄ “ἴο ῥτδοίῖδα᾽᾽, οὐ δι θηάίηρ ἰἰ το “ Ὀεσοιηθ᾽, ἀηα δάορίηρ ἴΠ σα] ποίῖνα ἴῃ {πῸ6 παχί 
της τ β, αηα ποί {Πς πα ]σαίῖνε 1ἢ α, να Πᾶνα: 

ΟἿ ἰμαΐῖ γε νγεσε Ὀεσοηα ἃ ταρῖόδοῦ δηά δη εν]], 
Απᾶ {Παΐ 50 Ἱπάρειηθηΐ ταϊρης οναγίακα γοι, 5] ΠΠΘΓ5. 

3. αϑείῃ, α5 ἴῃ {Π6 ἢγϑί ΜδἼοοδθθδη νἱοϊοτίθϑ. ὙΠΟῸΡῊ πον ἐνθὰ ἴΠ6 Μδοσαθθδαη ρυϊπςαβ τὰ ϑαάάήιϊοροσ, {Πα τσ ίθουβ 
ν}0}}} ἀσαϊῃ ρσενδ]!. 

ἱπίο νοῦυγ πβαηᾶβξ. (. χεὶ. 12. 
4. (Γῇ ν]. 3. Μαρίοδὶ ργασίῖςεβ δηα Ἰησδηίδι!οη5 ἀγα τείεσγεα ἴο, αἴ [Π6 Ἔχργεβϑίοη 15 βίγδ ΡῈ. 
νυ ἢ οσαπηοίΐ ΡῈ τενεγεθᾶ 23. ἘῸγ "σδηποῖ᾽ οῳ γεαάβ "σδη᾿: “ψῃϊ ἢ γοι σαηποί τανεῖβα᾽ ὦ, β. 

5. τεαυῖϊίε. .. νυ ἢ αν]. (ἐ. Ρτον. χχ. 22, χχῖν. 29; Κοιῃ. ΧΙ]. 17. 
τεαυϊεα δἀοςοοτγάϊηρ ἴο γουγ ογκβ. (Οἵ. ο. γ; [πᾶρεϑ 1. 7. 

7. γΧ8Ὲ 5841] 6 ἀε!χεγεᾶ προ. “Ὗαε 5}8}} ἀ6! νεσ πρ᾿ οἴπευ Μ55. 
Θηα ρΡεγβεουζεᾶ α-- σή, β-α. “δηᾶ 5}4]] ρεγβεουίε οί, α. 
5 γοῖκε σηῖφ. “{ΠεῚῚ γοϊκε᾽ 2, β. 
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ΧΟΝῚ. σγοιηάς οἔ Πορεοίεῖηθ55 Γογ ἰΐι6 Καιρ)δοιδ. Ἰ7ο65 [ογ {ΐι6 Ἰ1ο οά. 

Βε πορεία], γε τἱρῃέβουβ ; ἴογ βι 4601} 5}48}1 {ΠῸ βίπποῦβ ρογίϑῃ Βείογε γοιι, 
Απά γε 5Π411 παν ἰογάβῃιρ ονοῦ {Π6πὶ δοοοσγάϊηρ ἴο γουΓ Ὧ651Γ68. 

[πᾶ ἴπ {πε ἀδὺ οἱ {πε {γι θυϊαίοη οἱ {Π6 βίη ουβ, 
ὙουΓ ΟΠ] άγθῃ 5}8}} πηοιπί Δ Πα ΓΙ56 85 6δ8ρ]65, 
Απά προσ Ππδῃ {ΠπῸ νυ]ϊζυγαβ 11 Ὀ6 γουγ παβί, 
Απά γα 5Π4]1] δβδοθηά δῃηᾷᾶ δηΐεσ ἴΠ6 ογενῖςαβ οἱ {πΠῸ βαγίῃ, 
Απά {Π6 οἰεἴ5 οἱ {Π6 τοὶ [οὐ Ἔνεὺ 85 σόπαυβ Ὀείογα {Π6 πηγρῃζθοιδ, 
Απα {Π6 5:ΓγῈ 5 5}4]} β:ρῇ Ῥεβοδιιβα οἱ γου---δηα ψεερ.] 

ΝΥ Πεγείοσγε ἴξα ποΐ, γε {παΐὶ ἤανε βυϊεγεά ; 
ΕῸΓ ΠΕΔΠΙηρΡ 5141} ΡῈ γοὺγ ροσγίιοῃ, 
Απά ὁ Ὀσιρῃΐ ΠΙρῃϊ 51.411 Ἔβπ]ρῃΐεη σου, 
Απά {Π6 νοῖϊςε οἱ τγεϑί γο 5}4]1] ἤθδῦ ἴγογῃ ἤβανεη. 

νοε υπίο γοῦ, γε βίπῃεδ, ἴοι γ οἱ τίσ 65 τπακα γοὰ ἈΡΡΘαγ {Π|θ {Π6 τἱρῃζθοιϑ, 
Βιυΐ γουγ Ππεαζίβ οοηνιοΐ γοι οἱ ὈεΙηρ 5: ΠΏ ΘΓΒ, 
Απα {Π15 [δοῦ 5}8}1 θ6 ἃ [βϑτϊ πη οηΥ ἀρϑϊηβδὺ νοι ἴογ 8 ΠηεπΊοσία] οἱ (γουτ) αν] 6665. 

νος ἴο γοὺ ῆο ἄδνοιζ {πε Ππεβί οἱ {πε ψΠεαδί, 
Απα ἀγηῖϊκ ννΐπε ἴῃ Ιασρο ὕονν]5, 
Απά ἰτεδα ὑηάεγ ἰοοί {πΠῸ Ἰοννὶν ἢ νου τηϊρῃΐ. 

νος ἴο γοι ΠΟ αἀτπηκ ναῖε ἔτοσμῃ ονογν Τουηίαίη, 
ΕῸγ βυάαθηϊν 58} γε ΡῈ σοπδβιπηεα δηα ψΙΠΕΓ αὐγανυ, 
Βεοδϑιβε γε μανα ἰοσβακεη {π6 [ουππίδίη οἱ 116. 

νος ἴο γοῦι ῆο ψοσκ ὑῃγρῃ θοιβη 685 
Απάα ἀξεοειῖῖ δηα ὈΙθβϑρπεην: 
ΤῈ 5141] Β6 ἃ τηεγηοσίαὶ αρϑϊηϑδί γου ἴοσ δν]]. 
Ννοε ἴο γουι, γε τηϊρῃίν, 
ὟΝ ο στ τηϊρῃΐ ὀρργεβ5 {ΠῸ τὶρῃίεουβ ; 
Εὸτ {πΠεῸ ἄδν οἱ γουγ ἀεβίγαοίοη 15 σοτηϊηρ. 

ἴῃ {πο56 ἄδὺ8 πίϑην δη4 ροοα ἀδΥ8 514] σοσηθ ἴο {πΠ6 τιρῃίθοιιβ---ἰη ἴῃς ἄδὺ οἱ γουγ 1παρεπιηεπί. 

ΧΟΝΊ]. Ὑπὸ Ευτὶ5 τη) ϑἴογθ Κογ ϑ1ηηε6γ5 αηώ ἐμ Ῥοϑϑοϑϑους οὐ {7ηγρίδοιι5 δαί. 

ΒεΙῖονε, γε στρῃίθβουβ, {πα {Π6 ϑίπηθβ Μ0111 ῬΘοοΠΊΘ ἃ 5Πῃ8Π16 
Απά ρεγιϑῇ ἴῃ {ῃε ἄδν οἱ υῃτγρῃ!θοιβη658. 
Βε 1 Κπονπ τπηΐο γοιῖι (γ6 51ΠΠ6Γ5) {πα {πε Μοβὶ ΠΙΡΉ 15 πηϊη{{] οἱ γουγ ἀεβίγιοίίοη, 
Απά {6 δηρεὶβ οἱ ἤεανξῆ σγα]οῖϊοα ονεσ γουγ ἀδϑίγαοίοη. 

ΧΟΝῚ. ΤἼε τὶρῃίθοιϑ γε ἴο Πορα ἔου {πΠεῸ σοπηϊηρ Μαεββίδηϊς Κἰηράομπι. 
1. ἸΙογάβῃϊρ. (. χεοϊ. 12 (ποίβ), χον. 3, 7) Χον]]. 12. 
2. Τπιεγροϊδίίοη. ὙΠῸ ψ]ο κε 1} ΠΙ46 {Ππϑβεῖνεβ, ποῖ (ῃς τὶρῃίθοιιβ, ἴῃ [Π6 σΟΠΪ ΠΡ {1Π16 ; ΧΟΝ]]. 3, 6. 4; (1.1, 

εἶν. 56. Βαϊ {πΠε6 ἢτϑί [ἢγεα 11πη65 ΠπηδῪ 6 ΟΥΙΡΊΏΔΙ. 
{τυ !αἰοη οὗ [Π6 Ξίηπεσβ. [5 1ἴ βιιῆεγεα οἵ σαιιβεα Ὀγ {δ β'πηθΓβ ὃ 
τηουηΐ 6 Π4 τὶβθ. Ἐτοπ [58. Χ]. 31. 
ΒΙρμοσ {μδη {πε νυϊίατεβ. (Οἵ. [εγ.ὔ χὶῖχ. 16. 
εηΐεσγ {πὸ ογενίοθβ, ὅο. 158. 11. 10, 19, 21, [τοΠπὶ ἴπ6 ῥσθβεηςα οὗ {πε [οτά, ποῖ ἃ5. Πεσα " Ὀείοσε {Π6 πητὶρῃίθοιιδ᾽᾽ 

--τ-ἃ ΟἸαπηθν ᾿ΠΒΕΥΓΟΏ. 
[Π6 Ξίγθῃβ: “85 ἴΠ6 βἰσεηβ᾽ φζύ, β. ἼΤΠδβε ΠΊΔΥ 6 ϑαῖυγβ οὐ 51Γ65---ν {ΠῸ βδαπῖα ννοσὰ πε ΕΠ. νϑύϑιοῃ γα Πἄθ 5 

σειρῆνες ἴῃ 158. ΧΙ. 21, [ετ. Χχν]]. (1.) 309. 
3. ἃ Ὀτὶρῆῃΐ Πρῃΐ, ὅ6ε Χχχνη!. 4 (ποί6). 
4.. ῬΤΟΒΡΟ ΤΥ νν85 ἃ τῇδτκ οὗ τὶ ῃίξοιϑῃθϑϑ, ἰη {Π6 Οὐ Τ' ἀοοίτιης οἵ τεσ θα το. 
5. Πα ἤηεξβί οἵ {πε ψνποαΐ. Ρ5. ᾿Ιχχχὶ. 16, οχὶν!!. 14. 

Ὑν]Π6 ἴῃ Ιατρα θονν]5, 1. 6. ποῖ ἴῃ ΟΥ̓ ΙΠΔΥῪ πα -οαρ5. (Οἵ. {πε ἤαροηβ οὗ {πε τηδρηδίεϑ ἴῃ ϑδιηδγία, ΑΠΊΟ5 ν]. 6. 
ΤῊΕ ἰεχί 15 σοσταρί -- “Πα βίσεηρίῃ οἵ [με τοοὶ οὗ {πῸ ἐουπίαϊπ᾽ Ξε ἢ) "9 ΓΒ γνῃϊςἢ 1 εἰπεπά ἰο ἴδ 23 -- τΠὰ ρῆτγαβε 
ἴῃ Απηοϑ. 

6. ΤΠ 5ε]Ἰπά υ]ρεηΐ 116 νν}}] [41], ἔοσ νηὶ οὗ {π6 ἐοπηΐαϊη οἵ ἔτι 116. (ΟΕ, 76ζ. 11. 13; Ρ5. χχχνΐ. 9. 

ὝΓΙΠΚ τυϑίεσ ἔγοπι ἐνεσν Γουπίαϊη. Τεχί σουγυρίν τες ΠΣ ογ ΞΡ. 
5841] γε θῈ σοπβιιηηθᾶ γ7φί. “5}4}] γε Ὀε τεαυϊεα δη4 σοηβιυμηθα ἢ σ, β. Ἱ πὶ (ἀείεοιϊνε). 
ἔοσββκβη. (. [εζ- 11. 13. 

“ΘΕ ΣΟΙ 8: ΣΟΥ Ὁ; Ὁ: 
ὃ. τηῆϑν δη4 Ροοῦ ἄδυϑβ : ἃ (ει ρούατυ Μαϑββίδηὶϊς Κἰηράοπι, ἴῃ ννῃϊοἢ {πε τἱρΐεοιιβ [πῃ Αἰ να νν}}} 5Πδγα. 

ΧΟΝΤΙ. Ννοεβ οἴ ῃε νιοκεά. 
1. {πΠ8 ἄδν οὗ υηγὶρῃίθοιιβηαβ5, 1. 6. {πε Ἰπαρεπιθεηΐ ἄαγ. 8ὅ6εε χὶν. 2 (μοί). 
2. ΔΏΡΕΙΪΒ... Γα]οῖςθ, ἄς. (ἢ. χοῖν. 10 δηά Ἴοηίγαβί [π|ΚῈ χν. 10. ΘΏΡΕΙ5 οὗ πβανϑῃ α-. “ΔΏΡΕΪΚΞ᾽ β-71. 
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ΝΥ μαῖΐῖ ψ1}} γε 4ο, γε 51:Πη6Γ5, 
Απά ψΕΙΠ6Γ ΨΜ11}1 γε ἤδα οη {παῖ ἄδν οἵ ᾿πἀρεπηθηΐ, 
Δ Ήβη γα ἤθαγ {Π6 νοΐοβ οἵ {πς ργαγεγ οἱ {π6 τὶρῃίθοιβ ὃ 

Υξεα, γε 51}8]] ἔαγε {6 απηΐο {Π6πη, 
Αραδϊπϑὶ ΨΠΟΠΊ {Π15 ὑνογά 5}4}} θ6 ἃ ἰβϑιιπηοηῦ : 
“Ὑς ἤανε θθθη σΟΠΊΡΔΠΙΟΠΒ Οἱ 51Πη6Γ85.᾽} 

Απά 1η {ποβ6 ἄδυϑβ {Π6 ργαγϑγ οἵ {π6 τιρῃίθοιιβ 5841} γθβδαοῆ ὑπίο {πῸ 1 οτά, 
Απά ἴογ γοι [Π6 ἀδν8 οἵ γουγ ᾿παραπιθηξ 54] σΟΠΊ6. 
ΑΠηα 4}1} ῃ6 ψογάβ οἵ γοὺυγ πητγρηςβοι5Π 655 5181] θῈ γϑδα οὐκ θεΐογε [ῃς ατϑαῖ Ηοὶν Οπεο, 
Απά γουΓ ἴδοθβ 5Π4}} ΡῈ σονεγεὰ ψι 5 δπΊ6, 
Απάᾶ Ηδ Μη] τγϑ]θοῖ ὄνθγν ψογκ ΠΟ ἢ 15 στουπη 64 οἡ υητρ ΘΟ 5Π685. 

νοβ ἴο γου, γ8 βπῃθῦβ, ΠΟ [ἰνὰ οη {Π6 πη! οσθϑη δη4 οἡ {Π6 ἀτν ἰδπά, 
ΛΝ Ποβ68 γεηη ΠῚ ΓΆΠοΘ 15 ΘΝ] ἀραϊηβί γοι. 

Ννοβ ἴο γοιι ΠΟ δα 1Γ8 511ν 6 Γ δηα ρσο]α ἴῃ πητρῃςθουβη 695 δηα 56γ : 
“Ἧς ἢᾶνβϑ ὈθοοΠΊΘ το ΜΙ σι 65 δΔΠ4 πᾶνε ροβϑεβϑίοηΒ ; 
Απά Πᾶνε δοαυϊγθα δνεγυπίηρ γα ἤανε ἀ65ἰγεά, 

Απά ποῦν ἰδῖ 5 4ο ψῃαΐ ψγχε ριιγροβαβά : 
ΕῸΓ να ᾶνε ραίπεγεα 5:]νεσ, 
Απά πιϑην δῦ {ΠπΠ6 Πυβθαπαπιδη 1π ΟὐΓ Ποιι565.᾿" 
Απά οὔ φ,ΘΉΔΓΙΘ5 ΓΘ (ὈΓΙΓ1) {11 45. Ἱἢ γϑίεσ, 
Υβα δη4 {κ6 ψαΐθγ γουγ [165 564} Ποὺ ἀνναν ; 
ΕῸΓ γουγ ΓΙΌ 65 5Π4}} ποῖ δρι468 
Βυΐ 5ρββά:])ν δϑοεπά ἴγοπ γοι ; 

ΕῸΓ γε ᾶνϑ δοαυῖγαά 10 411 ἴῃ ηγιρῃϊθοιβη 655, 
Απά γα 5Π41] θ6 ρίνβ ονεγ ἴο ἃ ργεαΐ ουγβα. 

ΧΟΝΊΠ]. δεἰτηαάιίροηοο οΓ 51ηηηθγ5. δἵη ογίρίπαίοα ὃν Μίαν: αἰϊ δίῃ, γοοογαφά τη: ΗΠ φαυθη 
"γοος [ον ἐδιο ϑ51ημΉ6γ5. 

Απα πονν 1 ϑθαγ ππῖἴο γοι, ἴο {πΠῸ 56 ἀπά ἴο {πε [οο] 5ἢ, 
ἘῸΓ γε 5Π41] πᾶνε πιβη1014 ΕΧρεγίθηοθα οἡ {Π6 βαγίῃ. 

ΕῸΓ γ8 πΊθη 5141] ρᾳᾷ οὔ πῆογα Δἀογηπηθηΐβ ἔμδη ἃ ψοπΊδῃ, 
Απά οοἰουγαά ρσαγηηθηΐβ πογα [Πδη 4 νἱγρίη: 
Ϊῃ τογϑὶῖν δῃηά 1π ργδηάδξιγ δη4 1η ΡΟΥΘΓ, 
ΑΠπα [ἢ 511ν8γ δηά [ἴῃ φο]α δηᾷ 1π ρυζγρία, 
Απα [Ιῃ 5ρ]6πουγ Δη4 1η ἱοοα {πον 5141] Ὀ6 ρουτεά ουὔξ 45 ψϑίεγ. 

3. ῬΙΑγΟῚ οὗ [Π6 τὶ ρῃίθοιβ. (Οἱ. υ. 5, δηά χὶνὶϊ. 2, χον]]. 3, χοῖχ. 3, 16, εἰν. 3, 8η6 Κεν. νὶ. 10. 
4. 5411 ἴατε σε. γι, βὶ τεδα " 5}8}] ποῖ ἔαγθ᾽. 

ἈΑραϊπβϑὲ μοὶ ρ. “[οΥ ἀρϑϊηβί νοι" Δ ὅγε δραϊηϑβί ψμουη ἢ γῖφ, β. 
115 ννογά. (ἢ. χονῖ. 4. Νοίε {πε ῬΠδτγίβαϊς ἰάθα οὗ βεραγαΐθημθϑβ ποτ {πε πηυρ ΐεοι5. 

5. τἱρῃΐθοιιβ α-», β-αγλϊξῥυ. “ΠοΙγ᾽ σ, αγάτᾷζυ. 
6. 411 [μπ6 ννογᾶξ οὗ γιφί, β--α. “4]}᾿ σ. 

5141] Ρα γϑβϑᾶ ουῇ, ἴτοιὴ {πΠ6 ὈοοΚβ. 866 χὶν!!. 3 (ποίθ). (Ἕἐ. Μαίι. χιὶ. 36. 
ατεαΐ Ηοὶν Ομο, »:.9 71, 2. “ ατεαΐῖ δῃὰ Ηοὶν Οπθ᾿ Ζπ, β-ηα. 868ε 1. 3 (ῃοί6), χεῖϊ. 2 (ποίε). 
ςονετϑᾶ ν ἢ Ξαπιθ. Ο(. χὶνὶ. 6, [Χ1]. 10, 1Χ1}1]. 11. 
ΗΘ 11 τα]θεςΐ ανεῦν νοσκ ογζβ “Ἔνεῦν νου 584}] θὲ τα)εοῖβα᾽ 2224, β. 

7. τΤοιπῃθιγαποθ. (. σ. 10, 11, εἰν. 8. 
8. (ἢ χεῖν. 7, 8 (ποί6); 4150 511. χὶ. το ; [“κ6 χὶ]. 19. 
νυ τί μ65 γιφέ, Ββ.6 ρΊιε. 

9. Απᾶ πιϑην 6.9, κιὖὦ. “᾿΄τηδηγ᾽ φέ, β- ὦ. ; 
85 ἢ νναΐογ.,, 9». Οἰμεῦ Μ9595. ριεῆχ “δπά᾿. Νοίε {Πε σε]οϊ πάθῃ ἴῃ το. 

[ο0. Α ὄτσε]οϊηάεῦ ἴο {πε Ὀοδϑβίϊηρ οὗ [Π6 5] Πη 6.5. 
ὙΟΙΓ ΓΙΟΠ6Β 2. “ΤΊΟΠ65 ἢ γοι᾿ α-2, β. 
ΤΊΟΠ65 5181]... δξβοβηά, ἄς. Ρτον. χχ!]]. 5. 
411 ργιΐ, β--π. Ὁ χ φίε. 

ΧΟΝΙΠ]. Α πὲν ἀϊνίϑίοη Ὀερίηϑ, χον οἱ]. 3, ἃ ἀδπαυηῃοϊαιίοη οἵ ἴῃ β'πηειβ᾽ Ἔὐγουβ ἴῃ [16 δηά ἀοοίτηθ. ὍὙΠΕΙΣ 
ςοπλϊηρ πα ρσετηεηί. 

Ι. {ϑννϑασγ. Ηδετχα ἢχβί, Ὀὰϊ ἐγτεαυθηίν αἰΐζεσγ, ἰἢ νεῦβθ5 4, 6, χεῖχ. 6, ἕο. 
ννὶβα δηᾶ... ἔοο ἢ. χονη]-ΟἸ]. 3 ἴο {Π6 ἐΟὈΟ] 5} ; οἸ]. 4-εἷν ἴο [Π6 νν]56. 
ἴο {Π6 ΤΟΟ] 5} 27124, β : “ποί ἴο 1Π6 ἔοΟ]5Π ᾿ νι ,οψίέ. ὡς 

2. ΤΠΕΙ͂Γ ΡΕΥβοη δ] ν νν}}} θα Ἰοϑὲ ἴῃ ΠΕΙΓ ΡΟΘβ βϑιοη5, ἃ5 νναίθυ 15 ἰΙοβί ἴὴ {Ππ6 δαῖτ. (ἱ, 5. χχὶϊ, 14 [ου ἴῃ6 ρῆγδββ. 
2 Οὃ 
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3. ἹπΠεγοίογο {πον 5}4}} θ6 νναπίηρ τη ἀοοίγιπα δηα νΊ560Π|, 
Αηά {πον 5141] ρϑγίβῃ ὑπογοῦν τοροῦμοσ ΜΠ {Π6ΙΓ ΡΟΒΘΘΘϑί Οἢ5 ; 
Απά νψ ἢ 411] ἘΠ6ΙΓ σΊογν ἀπά {ΠῸῚΓ ΒΡ] ποι, 
Απά [ἴῃ 5Π8π16 δηά 1ῃ βἰδιιρῃζογ δηα ἴῃ ργοαΐ ἀδθϑυι ςπξῖοῃ, 
ΤΉἬΠΕΙΓ ΒΡ ΓΙ[5. 5141} 6 οαβί ᾿πΐο {πὸ [ὑγπδοα οἵ ἢτα. 

4. [Πᾶνε βϑϑύοσῃ πηΐο γοιι, γ6 5: πη6 5, 85 ἃ πηοιιπΐαϊη ἢ85 ποῖ ὈΘΟΟΠΊΒ ἃ 5ἷανο, 
| Απά 4 ΠΠ] ἀοεθβ ποῖ θβθοοπη {πΠ6 Παηαπηδ!4 οἵ ἃ γψοπΊδῃ, 

Ἐνϑη 80 ἴῃ Π85 ποῖ θβθῆ δεη ἀροη {Π6 βαγίῃ, 
Βυΐ πιϑδη οἵ ΠΙπΊ561} Πα5 ογϑαϊβά τ, 
Απα υπάκγ ἃ σγθαΐ οὐγϑο 5Π4}} ὑΠὸν [411] νῆο σοπηπη 1{. 

ς Απα Ὀδίγθηπεββ Π85 ποῖ θδθθη ρσίνβη ἴο {Π6 ψοπΊδῃ, 
Βυΐ οἡ δοοουηΐ οἱ {πε ἀεεα5 οἱ Ποὺ ονη παηπβ 56 165 νιπουὺ μι! ἄτεη. 

6 [πΠπᾶνὲ 5 οση τππῖἴο γοιι, γα 5:πηοῖβ, Υ ἴῃς ΗοΙν ατοαῖ πο, 
ΤΠδῖ 411 γουγ ον} ἀθθ 5 ἀγὸ γενβα]θα ἴῃ {Π6 πβανϑηβ, 
Απα {Πδῖ ποηθ οἱ γουγ ἀ66645 οἵ Ορργοϑϑίοῃ αῦε οονεγϑά δηά πιάάξη, 

Απα 4ο ποῖ {πΠ1ηΚ ἴῃ γουΓ 5ρΡ:Γ ΠΟΥ 588. ἴῃ γουγ Ποαγὶ παῖ γε 4ο ποῖ Κπον αηα {παΐ γα 4ο ποῖ 566 
8 {πᾶΐ Θνεῖῦν 51Πη 15 δβνεῦν δύ γεοογάβα ἴῃ ποανεϑη 1η ἴπ6 ρύθϑεποα οἱ {πε Μοβὶ ΠΙρῃ. Εσοτῃ Πεποοίογιῃ 
γε Κπον {Πδῖ 411] γουγ ορργεββϑίοη Ποῖ γα ΟΡΡΓΘ55 15 τιςεη ἀονγη ὄνον αν {Π] {πὸ ἀδν οἵ 
γουγ πα ρσοτηεηί. 

9 δ΄οείο γου, γα ἴοοἶβ, [οσγ {Ππγουρ γουγ [Ο1}ν 5141} γα Ρϑγιϑῇῃ : δηἉ γα {γδῆβργεθθ ἀραϊηϑδί {Π86 ψ 50, 
10 8Δη4 50 ροοα ΠΔΡ 51Π84]}] ποῖ θῈ γοῦγ ρογίίοῃ. Απάᾶ πονν, Κῆον γα παῖ γα αἴθ ργεραγεά ἴογ ἐπε (ἂν 

οἱ ἀεδίγιοϊζοη : ᾿Βογοίοσα 40 ποῖ Ὦορα ἴο ᾿ἵνο, γε βϑίππεῦβ, Βαϊ γε 5141] ἀδερατγί δηα 616 ; ἴογ γε Κπονν 
ΠΟ ΓΘΏΒΟΠῚ ; ἴοῦ γ8 δῖα ρΎβραγβά ἴογ {πε ἄδὺν οἱ {πὸ στϑαΐ 1παρεπηεπί, ἴογ {πὸ ἄν οἵ {γι υ]αίίοη δηά 
σγεϑαῦ 5Π8ΠῚ6 ἴοσ γουγ 5ριΓιῖ8. 

ι.: δοείο γου,, γε ορϑίϊπαΐα οἱ μϑαγί, πὸ νοῦκ Κα π655 δηα εδαΐ δ]οοά: 
Πεποο πᾶνε γα σοοά {Π|ηρ8 ἴο δαΐ δηᾷα ἴο ἀγιηκ δηά ἴο Ὀ6 ΠΙ]δα ἢ ΒΎΟΠι 81] {πῸ σοοα {πίηρ5 ψὨΙοἢ 

{πῸ Τιογά πῸ Μοβὶ ΗΙΡΉ Π85 ρἰδοεα ἴῃ αρυπάδποβ οα {πα βαγίῃ ; {πογοίοσγε γα 51.411] πᾶνε πο ρβδςβ. 
12 οε ἴο γοὰ ΨΠΟ ἴονε {πῸ ἀβεάβ οἵ υηγιρῃίθουβηθθβ : ΨΠαγείογα 40 γα πορα ἴογ ροοῦ ἢΠδρ πηΐο 

γουγβαῖνεβ ἢ ΚΠΟΥΝ {παῖ γα 5Π4}1 θῈ ἀοἰϊνεγεα ᾿ηΐο {πὸ παπαβ οἱ {πῸ τιρῃΐεοιιβ, απ {πον 5}Π4}} ουΐ 
13 Οἵ γοὺυγ ὩΘΟΚ5 δῃα 5ῖδαν γου, δηα πᾶν ΠΟ ΠΊΕΓΟΥ ἀροη γοιι. Ὗοα ἴο γοιι ΨΏΟ Γα]ΟΙο6 1π {Π6 {τ υ]δίιοη 
16 οὗ {Π6 τιρῃΐθουβ; ἴοσῦ πΠῸ ρύῦανε 5181] θ6Ὲ ἄὰρ ἴογ γοὰ. δος ἴο γοῖιι πο βεΐ δ ποιρῃύ {πὸ ψογάβ οἵ 
15 {Π6 τΙρῃίθουβ,; ἴοσ γε 5Π8]}] πᾶνε πὸ ἤορε οἱ 16. ΝΥοε ἴο γοὺ ΨΠμΟ ψτιῖα ἀονῃ ἱγίηρ δηα σοῦ 655 

ΜΟΓαΒ; ἴοσγ παν τις ἀἄονῃ {πεῖγ 1165 ἘΠπαΐ πηθπ τηᾶν Πϑᾶγ {πεπὴ δηα δοὶ ροά]εβϑὶν τουναγαβ ({Πε|τῚ 
τό πΠοιρῆροιγ. Ὑπογαίογε ἔπαν 5141} πανα πὸ ρϑᾶος θαΐ ἴδ ἃ βυάάδη ἀοβϑίῃ. 

3. Ὑπεὶγ βρίγί[β.: οἵ. νεῖϑε 10, οἰ]. 8. Α5 Ἰπσούροσβαὶ βρί γιῖβ {π86 νυὶοκεα ἀγα σαϑβί ἱπίο {ΠῈ ἤμαὶ ρίαςε οἵ ριιη]βπγεηΐ. 
ἰπΐο {π6 ἔσγηδοβ οἵ ἤτα σις, β. » »ιφέϊε. 

4. ϑῖη 15 οὗ πηδη᾽5 ονὴ ἀδθνιϑίηρ. ὅ66 [χῖχ. 11 (ποίβ). (οηίγαβί Ὁ. 4. [{ ἰ5. ποΐ οὐἱρίηδὶ οΥ ππᾶνοϊάδθ]ε, Ὀαΐ 
νοϊαηίαγν, ἀηα {πεγαίοσε ρα ῃβῃεα. (Οἵ. 2 Βδγαςῇ χν!]]. 2, 1ἰν. 15. 

τηουηζαίῃ, ἽΠ 15 τη8456. ἰῇ ΗΘ. νν 116 ΠΥ} Ξε " Π111 15 ἐεσηϊηη6. 
5. ΤΠα ᾿ῃϑίδῃςε 15 8η 1Ππϑίσγαϊίοη οἵ [Π6 βἜῃεσα ἰανν. (ἵ. Ηοϑβ. ἰχ. 14. 
ῬΑΓΓΘΏΠ655 Ζ2, β--γὶ : “ 5: πη] δῇ] Οη ̓ , ΟΥ̓ ΚἜχοιιϑε᾿ σι ληῷ, 71}. 

6-δὃ. (σοά ἀοε65 σοποαγη Η]ΠΊ56]Ὁ νν ἢ πηθη5 ἀθεάβ. (Οἵ, [00 χχιϊ. 13; 5. ΙΧΧΙΙΠ. 11. 
6. Ηοῖν ατεαῖ Ομθ, φής. “Ἡοὶγ δῃὰ ἀτεαὶ Οπθ᾽,  η:, β. 
γ. τεοογάβαᾶ. Ἂ(. χονιὶ. 6, χον!]]. ὃ, α. 10, εἶν. 7, ὃ. 
8, ΕἼἸΟπὶ ΠαποσίοσίἊῃ, δίζεσ {Πε ρα] σαϊοη οὗ Εἰ πος ἢ ̓5 ῬοΟΚ. 
9. ἰγβῆβρτεξβ δραϊηβί σι: “Κηον ποῖ᾽ 21: “τεηά ποῖ’ φ: “βασκβὴ ποί ἴο᾽ ὦ, β. 
10. Ργεραγεᾶ. χεῖν. 9. 
2Ο γαῆβξοπι. Ρ5. Χ]ίχ. 7, ὃ, 9. 
ἴοσ γε. β: “πὰ γε φ: “γε φιφί. 
ἄδΥ οἵ {ἴπμ6 ρστϑαῖ πᾶρεπιθηΐῖ. ὅ6ε χὶν. 2 (ποίε). 
ἴογ γοιτ 5ριγὶΐβ, 566 νϑῦβε 3. 

11. ορβίϊμπαείε οἵ πϑαζί: ς. ὃ. 
νῆΟ ννοσῖκ : 2η4 5ίησ. ἴῃ Ζ, β: 3τγὰ βίην. ἴῃ ριρηῖφ. Βαϊΐ Οἠἱγν β Πᾶ5 " δαΐ ᾿ ἴῃ 2Πα βίῃ. 
εαΐ ΡῬΙοοᾶ. (ἴ. νὶϊ. 5 ; [00 11665 ν]]. 28--32, χχὶ, 6 ; Αοςίϑ χν. 29. 
{πΠ6 Τιογᾶ α--,2. “οὐ Τοτα᾿ 72, β. 
ΠΟ Ρθϑοβ. 866 ν. 4 (ποί6), α]5ο ὕ. τό Ρεϊονν. 

12. ἰπΐο πε μαῃᾶξ οἵ πὸ γἱρῃίεοιιβ. ὅ6:ε χοεὶ. 12 (ῃοίε). 
15. ΝΟ Βυτιαι!. (ΠῚ: νἹ1ϊ: 2, ΧΑ: 10: 

5141] ΡῈ ἄπ ἴοτγ γοιι, “ οἵ γουγβ 514}1] Ὀ6 ββεη᾿ κῃ. 
14. ὯΟ ΠΟΡΕ οὗ ἰΐβ, ἄς. (. χον!. 10. 
15. (ἢ. εἶν. το. Νοῖδ 1Π6 ᾿ἰτογᾶγν βίσια πεσε τενεαὶεα Ὀείννεεη Η ε]]εηϊδὶ ἀπα ῬΠΑγίβθα. ἶ 

αοΐ βοάϊεθβϑιν ἰονναγᾶβ σίρε. β ἰηβετίβ ἃ περαίϊνε δηα {Π|κ πεοαϑϑίϊαίεβ ἃ σμδηρε οἵ τεπάθιϊηρ, ᾿ ποῖ ἰογμαι᾽. 
ποίρηρουγ α. “(ΟἸ]γ᾿ β. ; 

16. ἃ βυιάάεξῃ ἄβαίῃ. (ι΄. χεῖν. 1, 6,7, χον. 6, χον!. 1, 6.. 
φόρ 
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ΧΟΙΧ, Τζοος ργομοιμηοοά οἡ ἐδ (ὐοάϊ655, ἐπ|ὸ Γ,ατοδγοαξκογς : ουϊὶ ΡΠρ]έ οΓ δήρμηθυς τη. {16 [,αδὲ [)αγ9 : 
{ιγέμον Τ7οο5. 

Θ9ΘΘ. Νῆοε ἴο γοὰ ψῃο ψοτῖς ροά !6ββη 685, 
Απά ρίογυ ἴῃ ᾿γίπρ δηἋ οχίοὶ {πεπὶ: 
Υε 5}4]] ρϑυῖβῇ, δῃηα ἢ0 ΠΆΡΡΥῪ [16 5141] θῈ γουζϑ. 

2 δγοε ἴο {Πεπὶ ΠΟ ρεγνεγί {π6 νογαβ οἵ πργιρῃςηεϑ5, 
Απά ἰγϑῆβργαϑϑθ {Π6 δἴεγηδὶ ἰανν, 
Απα {τϑηβίογγη {Π6πΊβαῖνοβ ἱπΐο παῖ {παν ψψεῖα ποῖ [1πΠἴο 5] 615] : 
ΤΠΟΥ 5411] θ6 ἰγοάάθῃ ὑπά6γΓ [οοῦ ἀροη {π6 δαγίῃ. 

3. ἴῃ [Πο586 ἄδγΥ8 πΊαῖκα γεϑάν, γα τρῃΐεοιβ, ἴο γαῖβ8 ὙΟυ Γ ὈΓΘΥ ΕΓΒ 85 8. τη ΠΟΤ], 
Απά ρΐίδςβ {πε8πὶ 85 ἃ [βϑυϊπηοην Ὀείογα {πὸ δηρεΐβ, 
ΤΠαΐ {Ποὺ πλᾶὺ ρΐδοθ {Π6 5ϊη οἵ {Π6 5: Πη 6 Γ5 ἴοσγ ἃ πηιεπηοσίαὶ Ὀθεΐογα [ἢ 6 Μοβί ΗΙρΡῃ. 

4 ἴη ἰδοβα ἄδυϑ {πΠ6 παίϊοῃβ 5041} 6 βιγγεά ὑρ, 
Απα [Π68 [4Π|11165 οἵ [Π6 παίϊοῃβ 54] δγίβα οῇ πε ἄδυ οἱ ἀεδβίγαοξοη. 

5. Απάϊ!Ὼ [Πο886 ἀδγΥ8 {πα ἀεδυςζαξεα 5841] σοὸ [ογίῃ δηά οαῦγυ οἱ {π6ῖγ μι] ἄγε, 
Απά [ΠΥ 518}1} αραπάοῃ {πεπὶ, 50 ἐπαΐ {Π6ῚΓ ΟΠ] ἄγθη 5}41] ρογῖβῃ Γπγουρῇ ὑπεπι: 
Υεα, {Ππαὺ 51.411} αθαηάοη {πεῖγ οι! ἄγε ([Πδὲ ἀγα 5111) σα ΚΙΙηρ5, δηα ἢοῦ γεζυγη ἔο ἘΠ 6Π1, 
ΑΠα 514}1} βανθ πο ρι(γ οἡ {ποῖγ θεϊονεα οπα5. 

6,7 Απά δραϑίη [5 χϑαγ ἴο γοιι, γε 5:πηθῦβ, {Πα 5 15 ργερδγεά ἴογ ἃ δύ οἵ ἀποεαβϑίπρ Ὀ]οοάβῃεά, Απά 
πον ΠΟ ὍΟΥΒΠΙΡ βίοηθβ, δηἋ σαν ἱπαραβ οὗ φρο δηἋ 5|1ν8γΓ δη 4 ψοοά {8η4 βἴοῃθ) δηά οἷἶαν, δηά 
ΓΠο586 ΠΟ ὙΟΥΒΠΙΡ ᾿πΠρυγα 5ρ γι 5 δηΠα ἀ6πΊοη5, δη4 411 Κιη 45 οἵ 1401]5 ποῖ δοοογάϊηρ ἴο Κπονψ]θάρα, 
5141] σεῦ πὸ πιϑηποῦ οἱ ΠΕΙρΡ ἴγοπι ὑπαπ. 

8. Απά {Πε8ν 5Π411 θθοοπια σοῦ 655 ὈΚ γεαβο οἱ {πε [ο]]ν οὗ Ἐπεὶγ Πεβαγίϑ, 
Αηά {Π6]γ Ἔγεϑ 5141] θῈ ὈΠ πα 64 ἐὨγουρῇ {ΠῸ ἔεαγ οὗ {πεὶγ πεβαγίϑ 
Απαά {Ὠγουρῇ νίβίοηβ [ἢ {ΠΕ ῚΓ ἀγθαπΊ5. 

9 Τηγοιρῇ {Π656 {πον 5181} θεοοπια ροά 655 δηα ἔβαγα ; 
ΕῸΓ {ΠῸν 514}} πανα ψγουρῇῃϊ 411] ἘΠΕΙΓ χοῦ 1Π ἃ 116, 
Απηά 51.411] ἤανε ογβῃρραά «ἃ βίοπε: 
ὙΠεγοίογθ 1η δὴ ἰπϑίαπῃ 5Π4]] {Ππὸν ρεγίβῃ. 

Ιο Βυΐ [ἢ {Πο058 δΥ5 ὈΪ]6ββθα δῦα 411 {πεν ψῆο δοοερί {πὸ ψογάβ οἵ ψιβάογη, δηα ππαἀεογβίδηςα {Π6πη, 
Απηα οὔϑβογνϑ {Π8 ρϑίῃβ οἱ {πὸ Μοβὲ ΗΙΡΉ, δηα ψψαἱκ ἴῃ {π6 ραίῃ οἱ ΗΙ5 τιρῃξζεουβηα85, 
Απά Ὀβοοπηθ ποῦ ροα 6855 ] ἢ {πα ρσοα 685 ; 
ΕῸΓ {πον 5141] θῈ βανεά. 

ΧΟΙΧ. τ. Ηεζγα [Π6 δάτηϊγεῦβ οἵ Η 6] εηϊϑίῖς ΠΠςογαΐασα ἀσα ἀεηουηςεά. (, χοῖν. 5, Χον1]. 15. 
ἴο γοῖ α-| 9. “ἴο {Πεηη᾿ 2)... βῪ᾽ι Μ995. ςοηῃβίδηςν σοηΐμπϑεβ 2πη4 δηα 31 Ρεύβοῃ. 

2. ἴο {Π6πὶ σῃη 5). “ἴο γοιι᾿ φέρ, β. 
{Π6 εἴθεγῃβδὶ ἰανν, 1. 6. οὗ Μοβεβ. Γῇ ν. 4, χεῖχ. 14. 
{γα βίογπι {πϑιβεῖνεβ, δάορὲ (σα ηί]6 σαβίοτηβ, θθοοτηθ ἀροβίδίβϑ, Πα ΡΟϑϑιθ]ΥῪ ὑπάεγρο ἴΠ6 οραγαίιοη τηθητοηθά 

Ϊῃ 455. Μοϑβ. νι]. 3. 
[ἰπΐο βίπηθγβ). Α ρ]οβϑβ. 

3. γΟΌΓ Ργαυασβ. 966 χον]!. 3 (ποίε). 
Ρίαςε ἴπεπὶ... θεΐογα {πῸ βῆρϑὶβ. ΕῸΓΪ δηρεῖῖς τηθαϊδίϊοη οἴ. ΙΧ. 2-11, αηά ἴῃ Ο.ὕΤ' 700 ν. 1 ; Ζεςῇ. 1. 12 ; ἴῃ Ν.Τ, 

οΟἱΪν Κεν. νι]. 3, 4. 866 ἴοο ΠΥ ποίεϑ5 ἴῃ Τ'.. [,Ὲν] 111. δ΄. Τ΄. Πδῃ νἹ. 2. 
ΡῬΙαςβ {Π6πὶ α. “γε Πᾶνε ρ]δοβά {πεπη᾿ β. ε 
{88 Νιοβί ΗἸρΡΉ, 1ῃ 411] βϑοί!οηβ οὗ [ῃ6 θοοϊς ; ΙΧ. 3, Χ. 1) Χχὶν!. 7, [Χ. 1,22, ᾿ΧἸΪ. 7, ΙΧΧΝ]]. 1, χοεῖν. 8, Χον]]. 2, Χον "1. 7, 11, 

ΧΟΙ͂ΣΣ 9, [0] Οἱ. 1; Ὅηοι 
4. ναῖϑ5, τὰ πλ]5, ἀπ {Π6 ρετὶοά οὗ Π6 βϑυνοσά. (. χε. 19, ἅς. 

5411 ΡῈ 2,β. “ατθ᾽ α-νρί. 
51811 αὐίῖβε 2, β. “5}8]} γαϊβα πρ᾽ α- 712. 

5. ἀαραπάοῃ {ΠπΠεπὶ α. “δραπάοη {Πεῖγ οὨ] τη β. 
6---ΕΟ, 6. Ἰθεηαποϊδίοη οἵ 1Δο]αίσγυ. 
ἄεν οἵ υποραβίηρ Ὀ]οοάβξῃθα, 866 χοὶϊ. 12 (ποίβ), χὶν. 2 (ποΐθ). Οοιεα Ὀγ Τεγία]ίαη 726 Το, ἵν. 566 Τὴν 

( ΟΠΊΠ.. Οἡ 1 Ἐη. Ζ71: ἦρε. ᾿ 
7. (αῃπᾶ 5ἴοπε) ᾿ἰπϑογίβα ἔτοπι Τεγ]]]δη. 
᾿πρατα β. “εἜν]]᾿ α. 
ἄεμηοπβ. (. χν!. 1, Χῖχ. 1, 50 Εβν. ἰχ. 20. 
ποῖ δοοοτγάϊηρ ἰο Κπονυεᾶρα, σφέί, σῃε), Τ σέ. : “1η 140]5᾽ [Ἐπ ρ]65᾿ β. 

8. ΙΔο]αίετιβ βοὸ ἴτοηι θαὰ ἴο νψοῖβε. (ἵ. ψγΊβάομ χὶν. 12, 27; ΚΟμη. 1. 219 
10. ϑ4)]νδίϊοῃ 15 [οστΠποβα ΠΟ δοςερὶ [Π6 ἔσθ νυν] 54 Π1. 

οἵ Ηἰ5Ξ γὶβρ :;ῃβ(βουβηθββ α- τ. “οἵ τΓΙρῃίδοι5η 655 2, β. 
270 
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Ὗνοε ἴο γοὺ ΠΟ βργεαά ον! ἴο γοιγ ΠΘΙρΡΟυΓΒ ; 
ἘῸΓ γοι 5}4}}] θ6 5ἰαϊπ ἴῃ 5160]. 

δνοε ἴο γοῖ πο πιαῖκα ἀδοοι{π] δηα [156 πη θαβ Γαδ, 
Απά (ἴο {πΠ6π|}) ψῆο οαιβε Ὀις[ογπ 685 οα {π6 βαγίῃ ; 
ΕῸΓ {πον 5141} {πόσου Ὀ6 αἰίογν σοηβαπηαά. 

Ννοο ἴο γοι ψηο 0114 γουγ Ποιι565 Πγοιρ {Π6 σγίθνοιβ [01] οἱ οἴ εῖβ, 
Απάα 8411] {πεῖγ θυ] αηρ πηδίογια 8 ἀγα {ΠῸ6 ὈτΙοΚθ δηα ϑίοῃθϑ οἵ 5]ὴ ; 
Ι [61] γοι γε 5Π411} πᾶνε πο ρββϑςβ. 

ννοε ἴο {Πεπὶ ψο γα]θοῦ {Π6 πηθαϑυγα δηα δἴογπδὶ πογίΐαρα οἱ {πεῖν ἐδ γα 
Απα ψΠΟβ56 5οι15 [ον αἰίογ 140]5 ; 
ΕῸΓ {πδὺ 5141} Πᾶνε πο γαϑί. 

Ννοο ἴο πεῖ πο ψοΥΚ πητιρῃςθουβηθ85 Πα ΠΕΡ ΟρΡΡρΎΓἝβϑίοῃ, 
ΑΠπα 514. {ΠῸῚΓ πειρῃθουτβ ἀΠῚ] {πὸ ἄαν οἱ {π6 στγοαῖ ᾿παρεπηοηΐ. 

ΕῸΓ Ηδ 5}4]] οαϑδί ἀοννῃ υοιγ βΊογυ, 
Απά Ὀτγίηρ αἰπιοίίοη οα γουγ Ποαγίβ, 
Απά 5}4]1] αὔοιϑα Ηἰ5 ἤδθγοθ ἱπάϊρηῃηβίίοῃ 
Απα ἀεβίγου νοῦ 41] ψ ἢ {ΠῸ ϑνοσγά ; 
Απά 8411 {Π6 Πποῖὶν δηά γίρῃϊξζθοιιβ 514} γε πη ῈΓ γΟΙΓ 51Πη8. 

Ο. 776 ϑδϊμηογος ἀδδίγον δα, οἰἤογ.. Ὑμαροριοηΐ οΓ ἐΐ6 Εαἰίοη ΑἸ πρεῖς.. {6 ϑαζοίν οἵ {6 Κιρ]δοιι5 : 
ἐιγίμον 7οος [οΥ ἰπ|6 δτηηεγς. 

Απά ἴῃ ἔμοβαε ἄδυϑ ἴῃ ὁπ6 ρίαςθ {πὸ Γαΐ Πποῦβ [ορθίμοῦ ἢ {ΠΕ6ῚΓ 50η5 5141] θ6 βπηςθη 
Απᾶ Ῥτγοίποιθ οπα νι δηούποῦ 5Π4}}] [411 τῇ ἀθαίῃ 

ΤΙ] {πὸ βίγθαμηβ ἤονν ἢ {ΠΕῚΓ ὈΪ]οοά. 

ΕῸΓ ἃ πΊϑῃ 5841] ποῖ ψυιΠΠο014 Πἰ5 Παη ἃ ἔγοπὶ 5ανίηρ᾽ ΠΙ5 50η5 δη6 ΠΙ5 50η58᾽ 5018, 
Απά {Π6 5]Πη6Γ 5841] ποῦ νι ΠΠο] 4 Π15 Πα ἔγοπΊ Π15 Ποποιγοα Ὀσγοίμογ: 
Ετοπὶ ἄδνγῃ {11 σα ηδαῖ ΠΥ 5Π81] 514 ομθ δποίῃοζ, 

Απά {Π6 Ποῦβ6 5141] νγαῖκ τρ ἴο {πε Ὀτγθαβύ ἴῃ {Π6 Ὀ]οοά οἵ 51Πη6Γ5, 
Απά {Π6 οπαγιοῦ 5Π4}1 6 βϑυ θτηεγρεα ἴο 15 Πεῖρῃί. 

Ιπ {ποβα ἄδυβ ἐπ δῆρεβὶβ 5641] ἀββοθηα ᾿ηἴο {Π6 ββοζαῖ ρίβοθβ 
Απά σαΐπεγ ἐορείπογ ᾿πΐο οπο ρίδοθ 811 [Πο586 ῆο Ὀτουρῃς ἄονη 51Πη, 
Απά {86 Μοβίὶ ΠΙΡΉ Μ1Π ἀγα οἡ {παῖ ἄδνὺ οἱ ᾿παρσεπηθηΐ 
Το οχϑουΐα σγεαΐ ᾿παρεπιθηΐ διηοηρβί 51ΠΠ6Γ8. 

11. 5]αἰπ ἴῃ 5860]. (ΟἿ ον!!. 3- [πΠ6 δχίσγεμηθ ρθη Υ οὗ βῖῃ. (οπἀοιηηδίϊοῃ ἴο 5160] 15 [655 βανεῖα [ἢδη [Π6 βἰδγίῃσ 
οὔ {π6 5οὰ]. (ΟἿ. χχὶ!. 13. 5660] ἰ5 Πεῖδ {πΠ6 δβίθυῃδὶ ρίδοα οὗ ρα πιϑ πιεῖ. 966 ΙΧΧΙ]Ϊ. 10 (ποίεΕ). 

12. ΠΙΘΘΞΌΓΕΒ α-λ7ι2, 21. “Γουηάαίοηϑ᾽ Ζ, β--Ζ. 
οαῦβα Ὀἰςζίαγηθββ 722, β. “Κηονν᾽ ρζ. ἰεπιρί᾿ 1. 

13. δυϊά.... [01] οἵ οἴβεγβ. (τ, [εγ. χχὶϊ. 13; ἰβο 1 Ἐπ. χεῖν. 7, χον]]. δ. 
14. {π6 πηδαβίγε δπᾶ δἴεγηδὶ πογίΐαρθ, πε Μοϑβαῖς Ια. (. ψ. 2. 
ψΠοβα βοιιῖβ ΓΌΠ]ονν αἰζεσγ . 972. “ὁ δηα [Ό]]ονν αἰΐοσ {πε 501115 οἵ᾽ ρεεφίύ. “ννῆο σδιι56 {ἢ 6] 501115 [0 [Ὁ]]ονν αἰζεσ᾽ β. 
Πᾶνα ἢο γαϑί. (ἵ, {πὲ βυβεσγίηρϑ οἵ [ΠπῸ σὶρ ΐθοιιβ, οἰ1]1. 13; 4150 “ο ρβϑδοβ᾽, χοεῖν. 6, 

15. ἴο ἔπδπὶ.ρ, β. “ἴο γοι᾽ φηιφέ. 
ἄειν οὗ {π6 στεαΐ Ἰπάρεμπηιθηί. 8:6 χοῖν. 9, χον!]!. ΓΟ, 8150 χὶν. 2 (ποίε). . 

16. Ηἰξ5 ἤδγοβ ἱπᾶάϊριπεαίίοπ.  "β τεαὰ “{πε βρίγιε οἵ Ηἰἴβ ᾿πα]ρ δι οη᾿ τπ Ἰδὲ ΠῚ ΠΟΥΤῸΡΕ ἴοΥ ἸΞὸ [ἡ ἼΠ : φηιφέ τὰ 
“ἨἃΪ5 ἱπά!ρηδίίοη δἀπηα Ηἰ5 βρίτιτ᾿. “Ηἰ5 5ρί γι 15. ποπι. 'ῃ σύ - “Ἰπίο γοῦγ Παηάβ᾽ κΚ'. 

ΠΟΙ͂Υ δπᾶ τὶ σῃϊθοιβ σι 97. οὐ 2, β. 
ΓΕΠΊΘΠΙΌΘΙ γΟΌΓ 5βἰη5, ἀπ 50 Παβίθη γοιῦ ἀδϑίγαοιοθ. 566 ΧΟν]]. 5 (Ποί6). 

Γ. τ. δτοίΐίμογβξ ομα συ ἀποίπεσ 5141] [411 β. α ἰπϑογίβ "δηά᾿ αἰΐεσ “δηοίπεγ᾽, 
βίγεαπιβ ἤονν τ ἱτἢ {πεὶγ ὈΙοοᾶ. (ἢ ἴβα. χχχῖν. 3, 7; 5. [ν1]. 10. 

2. ᾿ἰβ Ξοηβ᾽ 50η5 β. “5 50η᾽5 50η᾽ ρ,ιζ. γ,9ῳῷ σοτγαρί. -Ἐ “ἴῃ σοπιραβϑίοῃ ᾿ Ζβ. 
{ΠπΠ6 βίπποσγ ώ, β. “85 ἴου {Π6 ϑ: Πη6 0, Πθ᾿ φ. 9). 
Ηἰβ Βοποιιγεά Ὀσγοίμεσ. Δυιβίοθα 5. 5᾽6νν ἢ5. θεϊονεα Ῥσοίμου Απεροπιβ (βαρ ῃ 5, “1717. ΧΕ]. 11. 1,2). Οἡ {πΠῸ 

τητογπδοῖηα δἰσιίδ ἰΠαΐ νας ἴο ἱπιἰαΐα [Π6 Κιησάοπι οὗ, ἵν]. 7, χοῖχ. 5, 6; Ζεςῇ. χῖν. 13; ἘΖεῖκ. χχχν]!. 21 : Ηδρ. 1]. 22 ; 
ΠΟΙ τ Ὅν: ΜΙ ΙΕ Χ᾿ 21, 2,|,.35, Σσιν. τ; ὅζο: 

3. ὉΡ ἴο {π6 Ὀὑγεαβί. (Ἕἱ. εν. χίν. 20. 
ἴο 15 πεϊρμέ γι, β. “ἴο ἴῆε ἄδν οὗ [15 (Ὁ 5.5) πεῖβ μι (6 ἀϊτορταρῃ οὗ ἡ ἀδν ᾽). “ἰΐ 588} θς ἢ]]ε 4 ἴο 115 πείβ τ᾽ ἃ 

.4. Τῆδ []Π]|δὴ δηρεὶβ ΠῸ Ὀτουρῃς ἄονη σἰη νν1}} θὲ βδίῃεγεα [τῸΠῚ “{ΠπΠ6 βεοσγεῖ ρ]αςοθβ᾽. 
{πΠ6 δῆρεῖβ 5181] ἀεβοβηά, ἄς. (ε. Μαῖίί. χι]. 39, 41, 49. 
Ῥτοιρῃΐ ἄοννῃ βίη α- Δ “ ΠεΙρεά 5ϊπ᾿ 2, . ᾿ 
οὗ Ἰυδρεπιεηΐ α- μέ. 5» Ζιε, β. 
δπιοηρϑβί 5, ηιφιέ. “Δηα ἃπιοηρϑί᾽ 5. “ἢ 8]] {πε 2, β. 
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ΒΟΟΚ ΟΕ ΕΝΟΘῊ [00. ς-τ 

Απά ονεζ 8}} {πὸ τιρῃΐθουβ δηα ποῖν Ηθ ψΨ1Π] ἀρροϊηΐ σαδγαϊδηβ ἔγοπὶ ἀπηοηρβί ἔΠ6 ΠΟΙν δηρεῖβ 
Τὸ ριυάατγά {πεπὶ 85 ἴπ6 8ρΡΡ|6 οἵ δῃ ευϑ, 
{0π|}} Ηδ πιβῖκεϑ δὴ επά οἵ 411] νι κοάπαββ δηα 8] 51, 
Απά {πουρῇ {πὸ τιρῃΐθοιυβ 516 60 ἃ ἰοπρ' 5[66ρ, πον πανα πουρῃί ἴο θαγ. 

Απά ({Π6η) {πὸ ομι!άγθη οἱ {πὸ θαγίῃ 51.411] 566 {Π6 ψῖβ8 ἴῃ βϑουγίέν, 
Απα 5141} υπάογβϑίδηά 411 [ῃΠ6 ψογάβ οἵ {15 ὈοΟΚ, 
Απά τεβοορηῖΖα {παῖ {ΠΕῚΓ ΤΟ 65 56.411] ποῖ 6 δ0]6 ἴο βϑανθ {Π8Πὶ 
Ιπ {π6 ονογίῃτγον οἱ {ΠΕῚΓ 51η8. 

νος ἴο γοιι, ϑ:πηοῦβ, οἡ ἴπ6 ἀν οἱ βίγοπρ' δηρ δῇ, 
γε νΠο αἥιηοῦ {πὸ τιρῃπίθοιιβ δηα Ὀυγη {ποπὶ ΜΠ ἢτα: 
Υςε 5141] ΡῈ γεαφυϊθα δοοογαάϊηρ ἴο γοιῦγ ἡ ΟΥΚΚ58. 

νος ἴο γου, γε ορϑίϊμπαίε οἱ πθϑαγί, 
ΝΟ ψϑδίςῃ ἰπ ογάογ ἴο ἄθνίβε Μ]ΟΚΘΠ655 : 
ἸΠογοΐίογε 5141] θαῦ οοπΊῈ ἀροη νοι 
Απά {ποτὰ 5Π4]] θ6 ποπδ ἴο ΠΕΙρ νου. 

Νγοε ἴο νου, γε βἰπηθίβ, οἡ δοοοπηΐ οἱ {Ππ6 ννογαβ οἵ γουγ πηουΐῃ, 
Απά οη δοοοπηΐ οἵ {π6 ἀδεαάβ οἱ γουγ πϑηἋ5 ΠΟ γουγ σοα Θβϑϑηθθθ πα5 ψγουρῃΐ, 
Ιη Ϊαζίηρ ἤαπιθβ θαγηϊηρ οῦβα {Π8ῃ ἢγα 5Π4}} γα Ῥυτη. 

Απά ποῦν, Κπον γα {παῖ ἔγοπι ἴΠ6 δηρεὶβ Ηδ ΜΠ Πα υ1ΓῈ 85 ἴο νου ἀ6665 1 ποανθῃ, ἔγοιῃ ἐπ σὰ 
δῃηά ἔγοπι {πῸ τηοοη δηα ἴγοπι {Π6 βίβϑυβϑ ἢ γϑίθγθησα ἴο γουγ 51Πη5 Ὀθοϑαβ6 ροη {π6 οαγίῃ γα δχεοαΐα 
Ἰαάρεπηεηΐ οἡ {π6 τὶρῃΐθουβ. Απάᾶ Ηδ Ψ1} ϑιιπηπηοη ἴο ἰρϑυν ἀρϑίηδὶ γοι θν Υν οἱοθα ἀπα πηϊδί 
δῃα ἄδν δηα γαίῃ ; ἴοσ πον 5}8]] 411 θὰ ἢ Π6]4 Ὀδοδιδβ8 οἱ γοι ἴγοτῃ ἀθβοθηαίηρ ἀροη νοι, ἀηα {παν 
584} Ὀ6 πηϊπάξα] οἵ γουγ 51η8. Απα ΠΟῪ σῖνε ργαβαπίβ ἴο {Π6 γαίῃ {παῖ 1 θ6 ποῦ ψ ΠΠ6]4 ἔγοπη ἀδβοθηά- 
ἱπρ προη νοι, Ποῖ γαῖ {πΠῸ ἄθνν, θη 10 Π65 γβθοθῖνϑα βρο]ά δηἋ β|[ν6γ ἴγοπι γοιῦι [Πδΐ 1Ὁ πᾶν ἀδβοθηά. 
εη {πε ποαγ-γοϑ δηα 5ηον ΙΓ ΤΠΕ6ΙΓ ΟΠ1]]1η 655, δη ἃ 411 [Π6 β5ηονν-ϑίογπηβ ΜΠ 411 ἘΠ6ΙΓ ΡΙαριιθβ 
[411] ἀροη γοιι, 'π ἔποβα ἄδΚβ γε 5141} ποῖ θ6 8016 ἴο βίαπά Ὀείογε {Π6π|. 

5. ΤἼΕ τὶρῃίεοιιβ 5015 ἴῃ {πὸ ρὶαςα οἵ πε ἀδρατγίβα τὲ βααγάθά. (. [Π6 ρῥγοιηρίμπατα οἵ 4 Εγὰ νὶϊ. ὃς, οκ ; 4150 
4 ΕΖτα ιν 32, 40; νἱϊ. 32; 2 ΒΑΙ: ΧΧΣ. 2. 

4111. τ. 
ἘΠ6 ΔΡΡΙῈ οὗ δῇ ευβ. (Εἰ. "ϑεαϊ. χχχι]. τὸ ; 5. Χν!]. 8. 
Ης πιϑκαβ δῃ επᾶ οὗ 81] οι ρηιφ. “ 411} πὰβ θβεῆ πταάβξ δὴ εῃὰ οἵ᾽ φ'ζε,β. 
188 τἱβμίθοιιβ 5Ιθερ αὶ Ϊοῃρ βίθβερ. ὙΠῈ νυτεῦ οἵ χοὶ-οῖν ἡϊά ποί Ἔχρϑοῖ [6 σὑβϑαυγγαοίίοη αἱ {πΠ6 θεριπηϊηρ οὗ 

{π6 τε ροῖαῖν Μεββίδηϊς Κίηροπῃ, ννΠ]ο ἢ νγὰ5 ἴο σοπλα δ ἴΠ6 σομπηπιθησοιηθηΐ οὗ [Π6 δἰρῇςῃ ννεακ. ΤΠ “Ἰοπρ βαρ 
566 Π15 ἴο ἰαϑὶ {1} της επά οὔ {πῸ ἴβπὶῃ νεεῖκ, ἀμ {ΠπῸ στεϑυσγαοίοῃ οὗ [Π6 τὶρηΐεοιιβ ἰη χοῖ-οἰν ἔο!]ονν5 {ΠπΠῸ ἤη4] πᾶ ρσετηθηΐ. 

6. 1 πᾶνε {γαηβροβϑά “1πδ σπάση οὗ {Π6 βεαγίῃ  ἔτοπὶ [Π6 βεοοηά [1πη6 ἴο {Π6 ἢτγϑί, δῃά ψ ἢ 2 ρῷ ἴα Κα “1Π6 ψν]56 ̓  ἴἢ 
{πε δος. αηά ποῖ ἴῃ {Π6 ποιῃ. 85 “7, β. “ὙῊΕ ν]οκεά 566 {Π6 Ὁ]155 οἵ {π6 ννῖββ.᾽ ((. 4 Εγαὰ νἱϊ. 85. ; ΔΜ βάοῃι ἱν. 17, ὅζα. 

Ομ] τε οὗ {πὸ βαζγίῃ, οἴ. οἰϊ. 3: ἴΠ6 σουπηίεγρατί οὗ ἡ {Π6 σΠ!]άτθη οἵ μθανθη οἵ {ΠεῸ τὶ ῃϊΐβδοιιδ, οἱ. 1. 
ἴῃ βεουτγίγ. Τεχί -Ξ πιστόν ΟΥὁἩ πεποιθότα---ἃ ψτοηρ τεηάοτγίηρ οἵ ΠΩΞ ιιϑεα ργερηδηιν - ἀνε! ηρ ἴῃ βεοαγιγ. Γῇ 

(εη. χχχῖν. 25. 
7. ο {ΠπΠ6 ἄδν οἵ βίγοῃηρ δηριυΐβῃ. ΤηῈ Μ55. ψΙΟΏΡΙΥ ἵγάηβροβα [ἢ15 ᾿πίο [6 πδχί οἰδι58. 

ὟἯε πο. Μ855. τεδά ϑὄρα -Ξ- “νῇῃεπ᾽, σογταρί ἔοτ ᾽ὅ 118. 
Ῥύγῃ ἔπ6πὶ ἢ τα. (. 2 Μδςς. νί!. 
δοοοτγάϊηρ ἴο γοιγ νογκβ. (ἱ. χον. 5. 

8. οδβίϊπεαίε οὗ μθαγί α. “ρενεῦβε οὗ μεατί ̓  β. (. χον!]. 11. 
νναῖςῃ. (. [58. ΧΧΙΧ. 20. 

9. ΒΙΠΠΟΙΒ Ὁ “οτ᾽ 5.9, β. 
νυ ἢ γουτγ σοάϊθβϑηθββ παβ νυγοιρῃΐ σε: “θαοδιδβα οἵ {Π6 ψνουκ οὗ γοῦγ βΟα]αββθηθβϑ᾽ ὅδ: “ΠΟ ἢ ἀγα [η6 ψνοΥΚ 

οὗ γουγῦ σοά]εθβϑηθϑβ᾽ φ: “ΨΜΏΙΟΝ 85 ἃ ΟΥΚ γε πᾶνε ϑοά]ββϑὶν σοτημηττ6 4 ’ β. 
ἴῃ ὈΙαΖίηρ ἤδπιεβ.... θαση. Ηετε α-ῷρ Ὁ ᾿518}} γε Ὀυτη᾽, δηὰ 1. βὉ “θυτηϊησ᾽. ὕΠε ἵνο ἰεχίβ ββαπὴ ἴο Ὀ6 

ΠΟΙΠΊΡΙ ΘΙ ΘΠ ἾΔΥΥ. 
το. ΑἹ] τη6 ἤδάνεηὶν ροναῖβ ὑῃΪοἢ ννἱΠ655 {Π6 51η5 οὗ [πῈ νυ] οκαα ταϑεν ἀραϊηϑί [Π6π. (ἐ, χονη!. 6-ὃ, 450 χονῖ!. 7, 

εἶν. 1. ΟΥ̓ τῆς νι ΐηθ55 οἵ βίοῃβϑ δῃα Ῥθδπη5 ἴῃ {ΠΕῚΓ Ποιιρο5 ἀραϊηϑί [Π6 ψιοϊςεα, ΗΔ}. 1]. 11. 
ἰπ εανεη. “ἔτοπι ἤδανεη᾽ ςὶ τ “δηά᾿ α-7ὲ. 
δχθοιῖα ᾿πᾶρεπηθηΐ οἡ -- ποιεῖτε κρίσιν μετά (30 σφ ἦ)---ἃαὶ Ἡ ΘΌγΑ 5Πη. 

11. ΑἹ] τπεῸ παίυγαὶ ροννεῦβ νν Π]ΠὮ τηϊηϊ βίου ἴο [Ππ6 βατιΠ᾽ 5 ἐγ {1} 655. νν}}} ταϑιν ἀραϊηβί βϑ᾽ηΠ 6 γ5, ἃ5 {πεν ἀγα νΠΠ6]4 
ΟΠ δοςουηΐ οὗ {Πεὶσγ βη5. (Οἵ. Ιχχχ (Ἰπεγροϊδίίοη ἴῃ ᾿χχὶ!--Ἰχχχῇ): οἷ, [6Γ. 11. 3. 

[Π6Ὺ 58.811 ὈῈ πιλι τα] α--7,ω7. “5}8}] {πε Υ ποΐί θὲ τηϊη αι] γέ, Βὶ ({, β “ νναϊς Πα). 
12. ᾿τοη Δ} }ν ΞΡΟΚΘΗ. | 

{παῖ 1 πιαν ἀδβοαπά σ᾽ σύ, ὀζίοῤχγχαχό. “τΠπδῖ 1 5Βμου ]α ποῖ ἀδβοθηᾶ᾽ ηφ. 5» 1, β-ὀἠιοῤκανγ,α,ό. 
13. Ενβη {π6 ρυπίϑῃτηεπί Ὀγ {πε δἰθηιθηῖβ Ψ}1}}} θῈ ᾿γγθ 5] 5{1016. 
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ΕΟΙ. Εαχμογίαίίον ἰο ἐπ6 Εσαν οὐ σοά. αἰΐ Ναίμιγε [φαγς Πίγη δὲ ποί ἐπ 1675. 

1 τ Οὔϑβογνο {πὸ πθάνοη, γε Ομ! άγοη οἵ μοάνθη, 8ΔΠ4] ὄνον ΜΟΥ οἵ {π6 Μοβί ΠΙρῃ, δπὰ ἔθαγ γε Ηἰπιὶ 
᾿ς 2 8Πη6 ΜΟΙΚ Π0 6ν]] ἴῃ ΗΙ5 ργθϑδοηοθ. [{ μἠ οἷοβοβ {πΠ6 ψίπάονβ οἵ μβαάνεη, ἀπα ΜΠ ΠΟ] 45 {ΠῸ γαϊπ ἀπά 

4 ἴῃ ἀον ἔγοπὶ ἀδθβοθηάίηρ οἢ {Π6 δαγίῃ οἡ γοιγ δοοοιηΐ, νΠαΐ Μ0| γε 4ο πθη ἢ Απά [{ Ηδ 5επάϑβ 
ΗΙ5 δῆρϑῦ ὕροη γοῖ Ὀθοδιι56 οἵ γουγ ἀθ645, γε οαηποῦ ροιοη ΗΙπὶ ; ἴογ γε 5ρᾷῖα ργοιά δηά ᾿ηϑοϊοηΐ 

4 ψογα5 ἀραϊηβί ΗΙ5 στιρῃῃ θοιιβη 6585 : Ππϑγοίογθ γ6 5Π4}} παν πὸ ρεᾶςθ. Απα 866 γα ποῖ {ΠῸ βϑίίογβ οἵ 
{Π6 5Π1ρ5, πον ἘΠΕΙΓ 5Π1Ρ5 ἀῦϑ [οβϑϑθα ἴο δῃᾶ ἴγο ὈγΚ {Ππ6 σγανεβ, δηα δἵϑ βϑῆββη ὈΥ {πῸ ψιπηά5, ἀπά ἀγα 

ς ἴῃ 50Γ6 ἴγοῦ ]6 ἢ Απά πογείογα (ὁ πον θαγ Ὀθοδιθα 411 {Π6]Γ σΟΟαΪν ροβϑοβϑίοηθ ΡῸ Ἰροη {ΠῸ 568 
ΙΓ {Π6Π|, ἀπ α {πον Πᾶνα 6ν1] [ογθθοάϊίηρθ οἱ πθαγί {παΐ {πῸ 568 Ψ1}} βυνδί!ονν {Πὸπὶ δηά ὑπον 11} 

6 Ρεγϑῇ πεγοῖη. Ασα πού {Π6 Ἔβπίϊγα 568 8η4 8]] 115 ννϑίεγβθ, δῃα 81] 15 τηον επηθηΐβ, {Π6 νοσῖκ οἵ ἐπε Μοϑί 
 ΗΙΡΉ, δηὰ μα5 Ηδ ποῖ 5εΐ 11πη1{5 ἴο 115 ἀοίηρβ, δηα Ὁοηἢηδά 1 [Ὠγουρῃουΐ ὈΥ. {πε βαπά  Απά αδἱ Ηἰ5 
τορτοοί [Ὁ 15 δἰγαια δηά ἄγεθ ὉΡ, δηα 4}} 115 ἤβῇ 416 δῃηά 811 {πὲ 15 ἴῃ 1; Ῥαΐ γε βϑίπποῖβ ἔπαΐ δΓὰ 

8 οἡ ἴπε δαγίῃ ἔδβαγ Ηϊπὶ ποῖ. Ηδβ5 Ηδ ποῖ πιδάβ {πε ἤδανεη δηά {π86 βαγίῃ, δηά 411] {παΐ 15 {πογείῃ δ᾽ 
ΝΟ 85 ρίνεη υπάεγϑίβδηιηρ ἀη6] 56 οπὶ ἴο νον πίηρ {πὲ ππονε5 οα {Π6 δαί δηά ἴῃ {ΠῸ 568 

9 ο ποῖ [{Π8 δαϊΐογβ οἵ {Π6 5Π10Ρ5 ἴοαγ {ΠῸ ββεὰ ἢ Ὑεΐ βίπηθῖβ ἴθαγ ποΐ {πε Μοβί ΗΙρῃ. 

ΟΙ]. Τογγογς οἵ {πὸ [)αν οἱ μαροηιοηέ. ἐδ αάυογδο Πογίμηιος5 οΥ ἐ{6 Κιρ]ίδοιις οη ἐπ Εαγίθι. 

1 ἴΙπ μοβὲ ἄδυϑ πο Ηδ Παῖῃ Ὀτγουρῃϊ ἃ ρτίανουβ ἤγο ὑροη γου, 
ΔΝ ΒΙΓΠοΓ Ψ1Π} γε ἤδθο, ἀπ Ποσγο ΜΜ1}} γα πη ἀδ]νεγαηςο ἢ 
Απάᾶ ψΠοη Ηδς ἰδαποῆαβ [οσγῦ ΗΒ ογά ἀρϑϊηβί νοῦ 
ΝΜ] γοὺ ποῖ Ὀ6 αἴτιρῃίεα δηα ἴθαγ 

2 Απα Δ]] {Π6 πη] Π 8 Γ165 5141] θ6 δῇτγιρῃίθα ΜΠ σγθαΐ [6 ϑγ, 
Απά 4}} {Π6 βαγίῃ 5141} Ὀ6 δῆτγιρῃξθα δα ἰγεπΊῦ]6Ὲ δηα Ὀ6 δἱαγπηοά. 

2. Απάα Δ4]] [πε 7ζδηρεῖβ 5841} θχεουΐα {ΠῸ6ῚΓ σοτηπηδη 57 
Απά 5}4}} 5βεεκ ἴο πι46 πϑηηβεῖὶνεβ ἴγοπὶ {Π6 ργθβθηοα οἱ {πε ἀτοαὺ Οἰογν, 
Απά {Π6 ομι]άγεη οὗ βαγῃ 54} γεπῦ]6 δηα απαῖα ; 
Απά γε βϑιπηθῖβ 5Π41] 6 ουγβοα [ΟΓ ὄν ῦ, 
Απα γε 5Π41] παν πο ρϑβϑοο. 

4 δα γα ποῖ, γε 50]}5 οἵ {Π6 σγτιρῃζοοιδ, 
Απά Ρὲ πορεία] γε {παΐ Πᾶνα 164 1η στρ ςεβοι5η6855. 

ΓΙ. τ. ΤΠΕ 58Π16 βιθ)εοὶ σοπίϊπιιεα, Ὀι νεῦθε 1 σοηΐαϊη5 8ῃ 45146 ἴο {Π6 τἱββίβθοιιβ. ᾿ 
σοΠΙΙ ἄτα οὗ πεανεῃ, εαινα]εηΐ ἴο “ 5σοη5 οἵ (σοά" !. 6. τὶ ῃτϊθοιιβ [σγδϑ!ϊθβ. 8566 Ταεβί. [.εν. ἵν. 2 (ποίει) ΔΝ 154. 11. 

13,18, ΕῸΓ “ΠΠΙ]άτεη οἵ πεανεη᾿ οἴ. ΡΙΤκα ΑΒο ἢ 11]. 22. 
2. Αἀάταβ5 ἴο ἴπΠ6 ν]οκοϑά γϑϑιυιηθά, 6. 11, 12. 
1 σέ, β- ρα: “ἴοτ᾽, κοτε, δχ : ΚΜ ΠΏ ᾿ 2ΙΦ, 71. 
νυἱϊηάονβ οὗ πεβανεῃ. ᾿ (εη. ν]]. 11. 

3. 1 ρει ρίμ, β: “νΠδη᾿ ἡμφ. 
Ὀδοδιιβα οἵ (- “411᾿ ..,)ὴ γουγ ἄἀδβεᾶβ σηὲ: “ἀηά ἀροη {(- “411 β) γουγ ἀξεάβ᾽ 2, β: “γουγ ἀξεάβ᾽ ψψ. 
Ρτουᾶ δηᾶ ᾿ῃβοϊθηΐ ννογάξ : ν. 4 (ῃποίε) : χχνὶϊ. 2. (Οἵ, χονι]. 7, ὃ, οἸ]. 6. 

4-7. ϑ4:1οΥ5 ἔδαγ {ΠῸ 56ὰ : πον ΠΊΌΘἢ τποῦα 5Που]4 τηθη ἔδαυ (οά, οὗ ννῇοπι {πε 568 5 50Γ6 αἰγαϊά. Οἵ, 5. ον!]. 23--27. 

4. Βα 1] οσβ. Τεχι-' Κιηρϑδ᾽, 1. 6. 1322 σοτγαρί ἴου "Π2)2. 
6, γ. Τῇε 568 15 ἴῃ {π6 μαῃᾶ οἵ αοά. (. [6γ. ν. 22; [0Ὁ χχνὶ. 10, χχχν]!]. 8-1τὶ ; Ρ5. Ἰἰχχχίχ. 9, εἶν. 9; Ῥτον. ν]]]. 29. 

[65 ΗἜδ ποΐ βεΐ 1ἰπ|1{5 ἴο 15 ἀοίῃρβ 6 (Ρυΐ ἴἰ τεαάϑβ ᾽δαδηΊὰ ἴου '(δβδιηδ) : γ ρύξϑεῖνεβ ἴῃ νεῖ: β-γ ΑἸτοσ ἰξ τὸ 
Πιαϊα ΠΊ8 -  μὰ5 βεαϊεά ᾽ : ρφῖφέ τεδά “ 15 ἀοίηρϑ δηὰ νναΐδβυϑ (1. 6. νναπΊα]ᾶ, ρεύμαρβ σουγαυρί ἴου ᾿δαδη1α). 

αἰ ἫἰϊΞ τερτγοοῖ... ἄγιεβ τρ. 158. 1. 2. 
15 δἴγαϊά δῃᾶ ἀγῖθβ ΠΡ α-, 9, 1: “ ἀγ65 ὉΡ δηά ἰ5 αἰγαϊά  β- τ. 

9. Α ρῥγερῃδηΐ 5. ΠΡ ὉΡ. 
ΒΘΊΙΟΓΒ. 866 τ. 4 (ποῖε). 

ΓΙ]. τ-3. ΝΥ ΠΠΕΥ {παν ψ1}} ἔεε οα {Ππ ἰευτ!} }] 6 αν οἵ {πΠῸ 1 οτγά, ν ἤθη πεάνεη ἀηα δαγίῃ νν}}} θῈ ἀρμαϑβὶ απὰ (ῃς νεῖν 
ΔΏΡ6]5 56εὶκς ἴο ῃ]46 {ῃβπηβεῖναβ ἢ 

1. ἃ στίθνοιβ ἤγοε, 1. ε. μ6]1. (ἱ. χοῖχ. 11. 
ΗΙ5 τννοτᾶ, 1. ε. οὗ Ἰπά ειηθηῖ. 

3. ἸΔΏΡΕΙΒ.. .. σοπηπηϑηαβὶ. (ογγιρί : [οὐ “ Δηρε 5 τεδά Κιηρβ. (. ξδν. νὶ. 15. 
ἐχθουΐα {Π6ῚΓ σοπηπηθ ηαβξβ. 1 οαπηοί επιεηά. 

3. {86 αἀτεοαῖΐῖ ΑἸοσν α. “(πε ατεαῖ ἰη ΟἸοτγ β. (Οἱ χίν. 1ο. 
ΟΠ: άγθη οὗ βαγσίῃ. (ς ς. 6. 
μαᾶνε πο ρεᾶςα. (. χεῖν. 6 (μοίε). 

4-Ε0ΙΝ. 9. Πιιβουβϑίοη δη4 σοπάεπιηδίϊοῃ οὗ ϑαάάμποδαῃ νιϑνν5 οὗ {Π6 (αἴατε [ἰἴε. 
4, 5. Τῇε τὶβῃϊεοιιβ αὔε ἴο θὲ οἵ σοοά ἼἽῇβεσ, που ρ {πεῖν 6 ἀπ ἀδδίῃ Ὀὲ ἴῃ στίεί. 
4. γ6 [πὲ πανε ἀϊδθᾶ "1, ογλίζέ,α : “παν νῆο Πᾶνε ἀϊεά᾽ σφίη: “τε ἄδγ οὗ γοιγ ἀθαίῃ᾿ αὐώφολ ὦ: “ἴῃ 6 5οι]5. οὗ 

1Πο56 νγῆο Πᾶνε ας ᾽ ..“: φ δά ἠβ “γε ψῆο Πᾶνε αϊεά ἴῃ σὶρ εουιβη6 55 δἴζεσυ ἡ στίενε ποῖ᾽ ἴῃ [Π6 πεχί [1π6. 
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ΒΟ ΘΕ ἘΝΌΘΗ 02» τ τῦ5.5 

ς΄ Απᾶ στίονα ποῖ 1 γουγ 508] πο 5Π60] Πα5 ἀδβοθη δά [1ῃ ρτιεῖ, 
Απά {Πδΐ 1 γοιγ [6 γοὺγ θοαν ἰαγθα ποῖ δοοογάϊηρ ἴο γουΓ σΟΟάη685, 
Βυΐῖ νναἱΐ ἔογ {πε ἀδν οἵ {πΠ6 Ἰυαρεαπιχθηΐ οἱ 51: ΠΠῸΓ5 
Απά ἴογ {πεῸ ἀδΥ οἵ ουγϑίηρ δηα οΠαβίβοπιαπί. 

6 Απα νεῖ ψἤβεη υϑ 616 {Π6 51 Π} 6 Γ5 5ρθαῖὶζ ονεσῖ γοι : 
“Α5 ψὲ 416, 50 416 {Π6 τρῃίεξουδ, 
Απά “παῖ θεποῆξ 40 ΤΠΕ6Ὺ τΘαρΡ ἴογ {Πεὶγ ΓΕ ᾿ 

Βεμο]ά, Ἔνεη 885 8, 50 (ὁ {πεν 616 ἴῃ σγιεῖ δηα ἀδγκηθ6β5, 
Απα ψΠηαΐ πᾶνε [Π6Υ ποῦ ἤδη ψῈ ὃ 
Ετοπὶ Πεποοίοσίῃ νγα ἀγα βααδ]. 

τὰ 

8. Απα ψῆδί ΜΠ] {Πᾶν τϑοεῖνα δηα ψπαΐ ψ11]} {παν 566 ἴον ὄνεῦ 9 
ΒεμοΙά, {παν ἴοο ἢανα αἰεα, 
Απά Πεποοίοσίῃ ἴογ ὄνεγ 5Π41] {ΠῈν 566 πο Ἰρῃϊ.᾽" 

9 [Έ6]] γοιι, γε β: πῃ 6 Ύ8, γ8 ῦθ οοηΐθπί ἴο δαΐ 8δη4 ἀγίπῖς, δΔη 4 ΓΟ δῃη4 51η, δη4 βίγιρ πιθβῃ πακβεά, δπά 
1ο δου γα θα! ἢ δηα 566 σοοά ἄαγ58. Ημδνε γα 56εη {Π6 γτρῃΐθοιβ μονν {ΠΕῚΓ ΘΠ [4115 οα΄, {ΠπΠαὖ ΠΟ τηβηποΓ 
τι οἱ νΙοΐθηςσα 15 Τοππηα τη {Ππαπὶ {11} {πεὶγ ἀθαίῃ ἡ ““Νενογίῃδ]εββ παν Ραγιβῃ θα ἀπα Ῥβοαπια α5 ἐπουρἢ 

{πεν Παα ποῖ Ὀεβη, δηα {Πεὶγ 5ριγι5 ἀδβοθη 64 ᾿ηἴο 5160] 1η {τ υ]αἰοη.᾽᾽ 

ΕΙΠΠ. Πεγοηί 1)οοἰηῖος5 οἵ ἰΐι6 Κιρἠέφοι5 ἀπά ἐἶ6 δ1ηη67γ5. γγ65}. Οδγϑοίϊορ5 οὐ ἐΐι6 δτηηδγς5. 

108: Νονν, ἐπεγείογο, 1 ϑνεαγ ἴο νοῦ, {π6 τὶρῃμίεουβ, Ὀν {πΠ6 φίογυν οἵ {πε ατγεαῦ απ Ἠοποιιγοά αηά 
2 Μιρῃΐν πο ἴῃ ἀοπηηίοη, δη4 ὈὉγ ΗΙ5 σγθαΐπεβϑθ 1 βνεαγ ἴο γοιι. 

Ι Κηον ἃ πηγϑίεγυ 
Απά Πᾶνε γϑαά {πΠ6 πϑανϑηΐὶν ἰδ 165, 
Απά Πᾶνε β8εεῆ {πΠ6 ΠοΙν ὈοΟΪ5, 
Απά Πᾶνε ἰουηα νυ7γιτθη ἐπογείη δηα ᾿πβογι θεά τοραγαάϊηρ ἈΠ 6Π1: 

32 Τὰμαῖ 811] ροοάπεϑβ δηά ον δηά φρίογυν δε ργεραγβά ἴοσγ {Π6πΠ|, 
Απά ψύ7.ιτίθη ἀονῃ ἴογ {Π6 βριγιῖβ οἱ ἔποϑα πο Πᾶνα ἀἸ64 ἴῃ τρίβοι 5Π685, 
Απηά {Παΐ πιαηι[ο] σοοα 5}8}} 6 φίνβη ἴο γοῖι [π ΓθοοΊΡ6η868 [ΟΥ̓ γΟυΓ ἰα ΠΟ Γ5, 
Αηά {παῖ γουζγ ἰοΐ 15 δθαπ ἀδπύν Ὀεγοπα {Πα ἰοΐ οἵ {Π6 Ἰ᾿ντηρ. 

5. ϑίγοηρ ἴῃ {πε Ὀε] 6 ἴῃ ἃ Ὀ]6σβθά ἔπίαγε ἔου {Π6 τὶρῃζθοιιβ, {Π6 νυυεῦ σα σοποδάα {Π6 ἀρραγδηΐ δα} }γ οἵ τἱσῃΐδοιιθ 
Δηα νὶοκΚαά ἴῃ [πὰ δηα ἄδβδίῃ. 

1 γι. Οἴμεγ Μ55. “τΠδΐ᾽ οἵ " θεσδιϑβε᾽. 
5ΟᾺ] -Ὁ “Ἰηἴο στεδῖ {{ἸΌ ] δτΊοη ἃ πα Ὑν41]Π1ῃσ ἀπὰ βοῦτον ἀηᾶ᾽ 2, β. 
5160]. ὅ86εε Ιχῇἱ. 10 (ποίο). 
νναῖϊί ἴοσ. Ηετε 1 επιεπὰ ἔηκα θὰ {(-  τποσεονοὺ οἡ ᾽) ἰηΐο βεηῃῶῦ 16- " νναῖί ἰογ᾿. (Οἵ ον]. 2. 
Ἰυδροιηεηΐ οὗ Ξίῃπειβ. Τεχίτε' γε θεσοδΠη6 ϑἰηηεσβ᾽. 16 ποχί [1η6 τε α1|Γ6 5 [Π]15 δ θπαίοη ἤετα. 
ἄκαν οὗ... σμαβἊβαεπμθηί. Ηὸοϑ. ν. 9. 

6-8. ΤΏε ϑαδάμποεδῃ ἀὐριπηεηΐ---ἰῃς Ο.Τ. νῖενν οὗ [Π6 χει τ αςτΊοη οὔ Π τὶρΐθοιιβ ἴῃ [Π15 Π|6 ννὰ5 ᾿πτευρτείεα ἃ5 ΠΡ] νην 
1ηδι τηξῃ ςου]ά θὲ ἡπᾶσεα Ὀγ {Πεὶτ ἔοστίαηθβ ἴῃ {Π15 116, δηα {παῖ ννἤεσα ἴΠετα 15 πὸ ἀἸἤεγεησα ἢ [15 1Π{ὸ Ποτα νν}}} 6 
ΠΟΩΘ ἰὴ {Π6 ηεχί. (Εἵ, ΔΜ Ίβάομιι 11. 1--, 11]. 2-4 ; Εςο]65. 11. 14-16, 111. 19-21, ἄτα. 

η. ἴῃ ρτίεῖ δπᾶ ἄδγκηθββ. Τπε Ο.Τ. νῖενν οὗ 51:60], [Χ111. 10 (ποίε). 
ὃ. παῖ 1} {πᾶν γεοεῖνα 222, β: “πον νν}}} {Πα Ὺ τῖβα ᾽ ρῃ7. 

ΒΕδΒοΙά α-.:,». “Εὸογ ὈΕΠοΙα ᾽ 15, 8. 
9-,0. Αηϑνεὺ οἵ [ῃ6 ψυϊεσ. ὙὍΠε ἀϊδβεϊποίίοη οἵἉ τἱρῃϊεοιιβ ἀπα νν]οΚαα 15 ποῖ δὴ ουΐιναγα, ᾿νϊ ἃ τε] σίοιι5 πα δἰ 164] 

ΟΠ6. Τῇε ν]οκεά πηδη’5 16 ἴ5 πγοι!άθα ὈΥ πηδίουιαὶ Δ ηα ΤΕ ΠΊΡΟΥΙΆ] 41Π15 ΟΗΪΥ. 
9. 5686 ΡοοΩ͂ ἄανβ. 50 [ΧΧ οἵ Ρ5. Χχχῖν. 12. 
10. [4115 ουΐ α. “15 ρεᾶςε᾽ β. 

ἄβαδίῃ α-  σ. “ἄδγ οἵ {πεῖν ἀθδίῃ᾽ 9... β. 
11. Τα ψ]οκεά το)οϊηῃ παῖ ΤΠ δίῃ ἀνναϊῖβ Ὀοΐἢ ΑἰΚα. 

ΒΡΙγιῖβ α-  . “5011]5᾽ .,ς, β. 
ΓΙΠΙ. 1-4. ΤΟ ννυιΐου [ὰγη5 ἴο {ΠῸ τὶσῃϊΐθοιβ, Δηα δϑϑ0Γ6 5 {Π6Π| ἔγοπη ἴΠ6 ἤδάνθηὶν ἴδ] εἰ5 ἀπ {Π6 ΠΟῪ ὈΟΟΚΒβ {παῖ 

ΕΣ δοοά {ΠΙηΡ 15 ἴῃ βἴογε ἴοσ {Πετη. 
. Α ΤΊΟΓΕ 5ο]θηηη οδίἢ ἤδη ἴῃ Χχον!]. 1, 4, 6, ἃς. 
᾽ῬΥ {Π6 βίογυ .. . ἀοπιηϊπίοῃ σ᾽ δηά αἰτηοβί; “σι: “Όγ Ηἰ5 ρτεαῖ ϑοτυ (' Ὀγ {πε σίουν οἵ 1π6 ἀτααΐ Οπθ᾽ φΖ) απᾶ ὃν 

Η15 Βοπουγεά κιῃράοπι᾽ γιφέ: “ὈΥ Η!5 δτθαΐ ΒΊΟΣΥ δῃηὰ Ποποιυΐ δηᾶ Ὀγ Ηἰ5 ποποιγοα Κιησάοπι᾽ β--ν. 
2. 18 ΤΑ ΒΕΓ α-. “ τῃ15 τηγϑβίεγυ ̓  2, β. 

ΤΟϑᾶ σψιε. “γτεδά τη 212, β. 
[με ΠοΟΙν θοΟΚΒΞ σχγύά “ὍοΟΪΚ5 οὗ [π6 ΠοΙν οπμδϑϑ᾽ ,,9),7, β. (Οἱ. ον}. 7, ΧΙν 1]. 3. 566 4150 ον] 1]. 3. 

3. Νετε δα ἴπ6β86 ὈΪ]εβϑίηρβ ἴο 6 επ]ογεά, ἴῃ ΘΠ6ΟΙ, ΟΥ ἴῃ πε βρισιῖαδὶ] {Πδοοῦδον δεῖ ΠΡ αἰΐεσ [6 ἤπα] πα σεπγϑηΐ ἢ 
ἼΠΕΓΕ βεοη5 ἴο θ6 ΟἿΪγΥ ἃ γϑϑυσγγεοίϊοη οὗ {Π6 βρι τ. 

ἔογ {Π6πὶ.», β. »α- ν΄. 
πε 5ριγὶβ οἵ ἴῇοβξε ννῆο τ;12, β: “γουγ 5Ρ1Γ115 νυν ἢ ̓ »ψ. 
τηϑηἱο] ἃ σοοᾶ , σηνιφ. “τΠϊηρ5 πηδηϊο]ὰ πὰ ροοᾶ᾽ σέ. “1 πιδηϊίο] α ροοά ̓ β. 
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ΒΟΟΚ. ΟΕ ἘἙἘΝΟΚΓΗ.: 108. 4-12 

Απα {Π6 5ριγιῖβ οἵ γοῦν ὴοῸ Πᾶνα αἰ64 ἴῃ τιρῃςδοιβη 655 5Π8]] ᾿νε δηα τε]οίςς, 
ΑΠηΔ {ΠΕ6ῚΓ 5ριγιῖβ 564} ποῦ Ρδσιβῇ, ΠΟΥ {ΠΕ ῚΓ τηδπΊοσίαὶ ἔγομη θεΐογα {πῸ ἴδοα οἵ {πε ἀτεαῖ πε 
{Πηἴο 411 {π6ὸ σφε πθγαίοηβ οἵ {Π6 νου! : ΜΠ Θγθίογθ ΠῸ Ιοηραγ ἴθὰγ {Π6Ὶγ σοπίμπλεϊν. 

ΝΥοε ἴο γου, γε 5:πηθῖβ, θη γ6 Πᾶνα αἰεα, 
1 γε αἷδ ἴῃ {Ππ6 ψγθα τῇ οἱ γουΓ 51η5, 
Απᾷ {πο886 ΠΟ δγθ {πκθ γοι 58 ὺ γεραγαάϊηρ γοι: 
“ ΒΙ6ϑβεα ἀγα {Π6 5: ΠΠ6Γ5 : {παν Πᾶνα 566ῃ 8}} {ΠῸὶγ ἀἀγ. 

Απά πον {ποὺ πᾶνε αἸ6α ἴῃ Ργοβροσιν δηα ἴῃ νν θα ἢ, 
Απάα Πᾶνε ποῖ βεβη {γι υ]δί!οη ΟΥ̓ πη γα ογ ἴῃ πεῖγ {|| ; 
Απα {πὸν Πᾶνα αἸ6α ἴῃ ΠοΠΟυΓ, 
Απάὰ 1παἀρεπιηεηΐ Πα5 ποῦ θβεη εἼχβοιίεα οἡ {Ποῖ ἀυτγίηρ {ΠεῚγ 1Π{6.᾿ 

πον γε, {παῖ {Πε1Γ 5015 ΨΜ11}1 θ6 τηδα8 ἴο ἀδβϑοθηα ἰηἴο 5160] 
Απα {πεν 514}} θ6 ψγθίομβα ἴῃ {ΠΕ Ὶγ σγθαΐ {γι α]δίίοη. 

Απά ἱπίο ἀδγκηθθθ δηα οΠδίη5 ἀπά ἃ Ὀυγηϊηρ Παπια ΘΓ ἔπεγα 15 στιθνοῖβ ἡ ροπηθηΐ 5Π8}} γοὺΓγ 
ΒΡΙΓΙῖ5 δηΐεγ; 

Απά {πε ρσγεαῖ 1πασεπιεηΐ 5Π4}] θ6 ἴογ 411 Π6 σεπογαίοηβ οἱ {π6 οτ]α, 
Νοε ἴο γου,, ἔογ γε 5141} παν πο ρβϑοβ. 

ΘΥ ποῦ ἴῃ τεραγά ἴο {Π6 τὶρῃμίθοιβ δηα ροοα ΠΟ δζϑ ἴῃ [1{6: 
“ Τη οὐγ {του ]εα ἀανϑ γα μανα το01164 ἸΔΟΓΙΟΙ 5] πα ἜΧΡεσΙεποαα ὄνεγν ἴσοι], 
Απά τηεῦ ψΙ της αν] δηα θθδθη σοπϑιτηεα, 
Απα Πᾶνε Ὀεοοπηα εν Δη4 ΟἷΓ 5ρΡ1ΓΙΐ 5114]]. 

Απα νὰ μανα θβεη ἀδβίγονϑα δηα ἤᾶνε ποῖ [οὰπα δὴν ἴο ΠΕΙρΡ 8 ἄνθη ψι ἃ νοσα : 
ὟΥε πανβ Ὀξεῃ ἰοσγίυγεα [4η4 ἀεβίγουν α], ἀηα ποῦ ποραά ἴο 866 [16 ἔτοπι αν ἴο ἐαγ. 

ΝΥ ε πορεά ἴο 6 {π6 πεδά δηά πᾶνε Ὀβοοπηα {πα [41]: 
νΥε Βανε ἰοιμεα ἰαρογιοιβὶν αηα Πδα πο ϑαϊἰιβίδοϊοη ἢ οὐζ 101] ; 
Απα νὰ βανα θβοοῖηθ {Π6 [οοά οἵ {Π6 5:πΠη6γ5 δηα {Πε πητιρῃίθοιιϑ, 
Απα {πᾶν Πᾶνε δια ὑΠ61Γ γοῖκα ἤθανην ἀροη τ.5. 

ΤΠΕΥ Πᾶνα μα ἀοπληϊοη ΟΝ ΕΓ τι5 ὑπαΐ Παίβα 57 δηα βϑιποίο τι ; 
Απά ἴο ἴποβε {πα μαῖβα υϑΓ νὰ πᾶνε θονγεά οὐσ ΠθοΪκ5 
Βαυΐ {πεν ρΡΙ{164 ἃ ποί. 

4. βρίγιἴβ οἵ γου σφ, β: “ϑρι{15 οἵ τποῖη ἢ γι. 
ὙΠῸ πᾶνε ἀϊεαᾶ (2η4 5ἴηρ. ἴῃ 5.5, 2 β). “ννῆο Πᾶνα αἰθα᾿ (3γα 51η5.} ἃ- 4. 
τα]οϊοα - “πα Ὀὲ ν»]αά᾽ σε φηι, β. 
Απᾶ {ΠΕ Ὶὶγ βρίγιῖβ 5411] ποῖ ρβεχίβῃ, ΠΟΓΓ α. Ὕ“{Π6}Γ βρισιῖβ ἀπά’ β. 

5-8, ΤΠα ν]οκεα τα ποΐ δἱ δῇ επηὰ αἰΐοσ ἄβαῖῃ. Πδυίζηθ55, σΠ δ᾽ η5 ἀπ ἃ Ὀαγηϊηρ ἤτε ἀνναϊῖ {Π6Π|. 
5. Π6Π γα πᾶνε αἰθᾶ α-. "» β. 

{Π6 ννεδιῖῃ οὗ α-φ. »Φφ,β. 
. 5,601. δὅ6ε ΙΧ1Π. τὸ (ηοῖ6). Ηδγα, 1}}1|κ6 Ἰῃ Ο1]. 5, 11, [Ὁ 15 {πε ἤῃ4] ρίαςε οἵ ριιπιϑμηθ πῖ. Οὐ ἴοχί 15.4 ἀθνεῖορ- 

τηδηΐ οὗ [υὉ. ν!]. 29, ἃ5 ἴ δΔ445 ἴο 5160] οπε οὗ ἔπε σπαγδοίθσιβιοβ οὗ αθἤθηπηα. 566 τ. δᾶ. 
8. οἵ 1ῃ6 νοτγὶᾶ α. “υπίο εἰεσηϊν ᾽ β. 

Βαανα πο ρεαοβ. 866 ν. 4 (ποί6) ; χεῖν. 6 (ηοίε). 
9-15. ΑὮ ἰγοηΐςοαὶ] ἀδβοσγιρίοη οὗ {πε ἰοῖ οὗ {π6 στἱρῃξεοιιβ. ((, τπῈ ϑαδάιισεδῃ νῖενν 1η 61]. 6, 7. 
9. Ετοη [Π15 νεῦβα ἴο {πεῸ επὰ οἵ [Π6 σμδρίεγ 5,9 βίδῃ 5 γεαιθηί]γ ἀἰοπθ, Ἔχ! ΙΓ ηρ ΠΕΔΤΙΎ σἰχίυ να. ΟΠ 5, ΤΠ ΒΕῪ 

Ῥεΐνεθη 158ῖ ἀπα 3τὰ ρίυγαὶβ. ὍΤὴῈ Μ955. ενΙάεποα ρο65 ἴο ρτονα ἴπαΐ ἴῃς 3γα ρεύβοῃ ννὰ8 οὐἱβίπαὶ, ἴοσ ᾿νεσθαβ .,9 βῖνεβ 
της 3γὰ ΡεΎβοη ἴῃ 4}1 Βαϊ βενεη ᾿Ἰῃβίδηςβϑβ ({Π656 δῖε σοῃῇῆμηεα ἴο ὑύ. 14 δηα 15), 8}} οἴπεσ Μ5 5. νυ 1} ἔενν Ἐχσεριοηβ σῖνα 
1η6 151 ρεύϑοῃ. Τῆι ἴῃς ν]οΚαα δβϑαπηα {Π6 τὸ] οὔ {πε τὶ ῃΐθβοιιβ δηὰ βρεαδὶς ἴῃ {πεῖν ρεύϑοη ἴῃ οἷ]. 9-, 5. Ὑεῖ ἴῃ εἶν. 
[-ό 6 δυΐμπου δά άγεββαβϑ ἢῚ5 ΤερὶνῪ ποῖ ἀϊγαοῖν ἴο {[Π6 ϑἰπηθιβ ννῆο ἤᾶνα }ι5ῖ 5Βροόοκβη 01 τὸ {π6 τὶ πΐθοιιβ (οἴ, ο11]. 1), 
Δη4 τεϊαγηβ ἴο [6 5 ΠΏΘΥ5 ἴῃ οἷν. 7-9. 

οὐ ἰγουδ]εᾶ ἄκνβ 2, β.: “1Πεὶτ ἱγου]εα ἀαγβ᾽ οφἕ τε: “ἴπε ἀδγϑ οὐ {Π61γ 116 νΠΠ {Πεὶτγ του Ὁ] οιι5. 101] ᾿ 1 ,«- 
να. “{πεγ᾽ ,.5, Δη4 50 οἢ εἐχοερῖ ἴῃ 14--15. 
θεθη σοηῃϑβιιπηθᾶ : “ΠΕ Ὺ Πᾶνε βυβεγεα ἔγοπ ἀϊβεαβε᾽ 19. 
Ῥεοοπια ἔανν. (Οἱ. θεῖ. χχν!]. 62. 
ΟἿΓ 5ρι γι 5π1811. Νοῖ “Ππυμ 016 ᾿ Βαϊ “ ροοτ-βριτιιεα᾿". 

10. ψψχα. . . ανε ποΐ ἴουπᾶ δὴν ἴο ΠΕΙΡ τ15 ὄνεὴ νἱἢ ἃ νογά α-,ρ΄. 50... πὲ νν ἢ ἃ σπαηρα οἵ ρΡεβοηβ. “ὝὙΠΕεΓα 
ἢδ5 Ὀβεῃ ΠΟΠΕ ἴο ΠΕΙΡ 8 ἴῃ ψοτὰ οὐ ἀεεά : ννὲ δῖα ροινευ 55 ἀπα Πᾶνε ἰουπηα ποιϊῃϊηρ ἡ ὦ, 8. 

11. Νε πορεᾶ α«α. Ἅδπὰ νψε πορεά᾿ β. 
το ΡῈ {πε μεαᾶ. ει. ΧΧν 1]. 13. 
Ιαϊᾶ {πεὶγ γοκε, ἄς. [ευΐ. χχν]. 48. 

12. μεαᾶ ἀοπιϊπίοη... παίβα 5. (. ἘβίΠεσ ἰχ. 1. 
ἴο ἔδοξε {παΐ παίεά τι5. 1 {Π]ῈΚ (ἢ15.15 ἃ αἰτορταρῇ ἴσοι τΠῈ ᾿ἰπε Ὀείογε, δηὰ “τΠπαϊ ϑηηιοΐθ τι5᾽ δ] οημ5 ἴο {}}15 

Ἰπ6. Τῆυβ να Πᾶνε: “ΤΕΥ ἢᾶνε Πδα ἀουηϊηϊοη ον ΕΓ τ15 ἴπαὶ Ὠδϊεα τι5, Απα ἴο ἴποβὲ ᾿παϊ βοΐ τ να αν Ὀοννϑα 
ΟΟΓ ΠΘ60Κ5, Βυΐ {Πᾶν ρῥ 164 ἃκ5 ποῖ. 

275 Ἵν ὦ 



ΒΟΟΚ ΟΕ ἘΝΟΚΓ(ΟΗ 108. 1τ5--104. 7 

12. Νῆο ἀοδίγοά ἴο σοΐ ἀυνανὺ γοηι {πο π παΐ ννα τηϊρῃς οϑοαρο δηά θα αἵ γοϑβῦ, 
Βαυΐ [ουηα πο ρίδος πογοαηΐο νγο 5που ]α ἥδε δπα θα 5αἴο ἴγοπι {ποπηι. 

Ι4 Απᾶ Ψν οομρ Δπ6α ἴο {πο ΓυΪ]ΟΓΒ τη Οὐἵ {γΠυ]αΐίοη, 
Απά ογιβα οὔ αραϊηϑδί ἔποϑα πὸ ἀδνοςΓοά 115, 
Βιιΐ {πον ἀἰά ποῖ αἰζοηα ἴο ΟἿ ΟΓΙΟ5 
Απά ψου]α πο πεαγκοη ἴο οὔζγ νοΐοο. 

5. Απᾶ {πον ΠοΙραά ἐμοϑο ΠΟ το ἀ ἃ ἀπα ἀονουγοά ι.5 πα {ποϑο ΠΟ πιδάδ τι5 ίενν ; δῃά {πῸν 
σΟΠΟΘΑΙβα {ΠΕ 1 ΟΡΡΓαβθιοη, δηα {πὸν ἀἸα ποῖ γεπιονα ἔγοπὶ 5 {ΠπῸ γόκα οἱ ἴποβο {πὲ ἀδνοιυγαά ιι5 
ΔΠ4 ἀ!βρεγβθά τ1ι5 δηα πηυγάθγϑα 15, ἀπ {πον οοηοθα] θα {Πεῖγ πηυγάοτγ, ἀη ἃ γοιπθπ] θογοα ποΐ ὑπαὶ ἐπα Ὺ 
Πα {|τ6 ὰἃρ {Πποὶγ παης5. ἀρϑϊηβί 115. 

ΟΙΝ. «Ἀςειγαλοος ρίυδηι ἰο ἐΠ6 Κιρἠίθοι5.. «Αἀἀηιογτίϊογι5 [0 δ1ηη675 απὰ ἐδ Γ᾿ αἰδίγενς οἵ 
ἐμι6. )ογά5 οΓ ᾽ῇΡγρ)ηιϊἶηε55. 

1041 [5νεαγ ππΐο γου, ἐπαΐ ἴῃ Ποανοπ [πὸ ΔΠΡῸΪ5 ΓΟΠΙΘΠΊΌΟΓ γοι [οΓ σοοά Ὀοίοτγα ἐπα ρίογν οἵ {πὸ ἀγεαὶ 
2 Οπ6: δπά νοι ΠαΠΊΟῸ5 ἀΓῸ νυγι θη Ὀδίογα {Π6 βοῦν οἱ {π6 ἀγοαῖ πο. Βα πορεία! ; ἴογ δἰογείπια 
γε ψογα ρΐ ἴο 5μαπιο ᾿πγουρῇ 11] ἀηα αἰπιοίίοη ἢ Ὀὰΐϊ ΠΟᾺ γα 5881] 5ῃϊπη6 85 ἴπ6 ΠΙρῃϊβ οἱ ἤβανεη, 

3 γ6 5Π8]}] 5ῃ1η6 δηά γα 5141] "6 5θεῆ, δηα {πὸ ρογίαϊβ οἱ ἤβθανθη 5Π4]] θ6 ορθῃθϑά ἴο γοῖι. Απά 1ῃ γουγ 
ΟΥ̓, ΟΥ̓ ἴογ Ἰπαρεπηοηΐ, Δη4 1{ 5181} Δρρθαγ ἴο νοι ; ἴογ 411 γουγ {γι υ]δί!οη 5141} θῈ νιϑιτοα οη ἰῃς 

4 τυ ϊογβ, δη4 οἡ 811} πὸ ΠεΙρβα ποβα πο ρ]απάεγεαά νου. Βα πορεΐα!, δηἃ οαβί ποῦ ἀναγ γουγ πορα; 
5 [0Γ γα 5}41] παν στϑαΐ ον 85 ἴπ6 δῆρεῖβ οἱ πθαάνθῆ. ΔΙ παΐ 5141} γε Ὀ6 οὈ]ρβα ἴο ἄο ἢ Ὗα 58}8}} ποὶ 
Πᾶνα ἴο πΙάς οἡ {πε ἀδΥ οἱ {πὸ στοαῦῖ Ἰπαἀρσοπηδηΐ Δηα γα 5Π4]] ποῖ Ὀ6 [ουη 85 5: Πη6Γ5, ἀπ {πὸ οἴδγηδὶ 

6 Ἰυάρεπιεηΐ 5}8}} 6 ἔαγ ἴγοπὶ νοι ἴοΓ 81}1} {ΠῸ σϑηθγαίοηβ οὗ {πε ψοσ]. Απηά πον ἔθαγ ποῖ, γα τρῃίθουδ, 
ψΏΕη γα 566 {Π6 51ΠΠ6Γ5 σΤΟΨΊΙΠΡ ΒΊΓΟΩΡ ΔΠ 4 ΡΓΟΒΡΟΓΙΏΡ 1Π [ΠΕῚΓ αν 5 : Ὀ6 ΠΟΐ σΟΠΊΡΘΠΙΟΠ5 ΜΙ {Π6Π|, 

7 θυΐ ΚΕΕρ αἷδγ ἔγοπὶ {πογΓ νι Ϊθῆςα ; ἴοΥΓ γα 518} ὈθοοπΊΘ σοπΊρϑη] 08 οἱ {ΠῸ Ποβίβ οἵ πβανθῆ. Απά, 
ΑἸ ΓΠΟῸΡΉ γα 5ΙΠΠΟΙΒ 58 : “Α]] ΟἿΓ 51Π5 518} ποῖ 6 ββαγοπϑα ουΐ δηά Ὀο νυγιςτθη ἀοννη, ̓᾿ πον γί 6 1655 

13. 'νε ἀεβίτγεάᾶ α-  σ. 1.8 ρτεῆχ " δηά᾽. 
14. οτεᾶ οὐ -- “4ηά πδάε Ἰαπηθηϊδίϊοη ᾿᾽ “: χ.. Ἰη5θυῖ5 τῃ]5 οἴδσβα Ὀδίοτγε “ἴῃ οὐγ {{Ἰ Βα] ΟῚ ἡ. 
14,15. Τῆ656 νεῦβ65 ΠεῚρ ἴο ἢχ ἴῃς ἀδίε οἱ χοϊ--οἰν. [ἢ ᾿χχχίλ-χο ἴΠ6 ΤᾺ ]6 5 ἈΡΡΘΔΥ ἃ5 ἴδ αἰνΊη εν ἀρροϊηϊεα Ἰοϑάδγ5 

οἵ πε τἱρῃίεουβ. Ηδτα {ΠῸ γ ἃγ6 5Βῃοννῃ 85 ἴΠη6 δἰάδγβ δηα δείζοῦβ οἵ {πε ρεγβεοιυΐουβ. ὙΠ656 ΘΠΘΠ1165 γα {πε βαάάμποαδαβ, 
5'ἤΠΕΥ5, αροβίαίεβ, ἀηα ραρϑηΐζεύβ. Τῇα τἱρηΐθοιιβ αἀύαὲ (Π6 ῬΠατίδαϊς ραυίγ. ὙΠ656 ἰϑϑι85. ΟἿΪΥ Ὀδοδπια οἰθαῦ ἴῃ {ΠῈ 
Μδοςαθεδῃ ρετῖοά, πὰ δἴτεγ {πΠῸ6 Ὀσθᾶοῃ θεῖινεεη ]ομη Ἡγγτοδηι5 ἃπα ἴΠ6 ΤΠασίβεθθ. “ιβρειβεά᾽᾿ δπή " πηυγάογοα ̓  
Ροϊπί ἴο ]αηπαδι5, ἀπά {πε ἀαΐα 94-79 ΒΟ. Ῥοββίθὶν ἴἰ 15 Ἰαΐοσ, 7ο- 64 Β.0., ννΠδη ἴον {Π6 ἰαϑί {1π|6 ϑδάάιοθαβ ἀπ γα εῦα 
ἀρίεα ἴῃ σοποετῖ. 

15. {παν Πεϊρθᾶ ...,β: “γοὰ πᾶνε πεῖρεα᾿ νηΐ: “1ποι Παϑί με]ρεά᾿ ψ. 
1Π6 γόοκβ οἵ ἴμοξε {παΐ σοι, δια. “ΠΕ. γοκα Ὀαϊ᾽ φέ, ἅς. 

ΕΙΝ. Αγραϊπ {πε να ταρ] 165, ποί ἴο ἴῃς ν]οκεά, Βαϊ ἴο 1ῃε σὶρ ῃίθοιιβ, ἃ5 ἴῃ Ο111. 1. Τῇ] τἱβῃΐθοιβ πανε ᾿ηἀθθα πὸ 
ΠΟΡΘ ἴῃ {Π15 Ππ|θ, θὰ πλαδὲ ΙοοῖΚ ἔογ (ῃς Ὀ]6ϑβεα ἔπίαγα ἀνν αἰ τηρ {πε} ἴῃ Πεάνθῃ. 

1- απίο γοιῖι -- “γε τιρῃίθοιιβ᾽ 278. 
πὸ δΏΡΕΙ5 ΓΕ ΠῚ ΠΊΌΕΓ γοι. ΕῸΥ δΔηρα]ὶς τπηϑαϊδίίοη οἵ. χν. 2 (ποί6), Χ]. 5--Ὁ7, Χἱν!]. 2, ἰχχχίῖχ. 76. 
δηά α,12. »Όβ-εϊ. 
Πδῖλ65 ἀγα νυγιτίθῃ : χὶν!]. 5 (ποθ). ὙΠε ατεαὶ Ομα : χῖν. 2, 611]. 4. 

. ΠΟΥ : υδ664 Πέτα οὗ {Π6 πηρεπάϊησ {πΐατα. 
5ῃϊπα 65 {πὸ 1ἰρῃῖβ. (ΟἹ 1) δη. χὶ!. 3; 4 12γὰ νὶϊ. 97, 125. 
γ6 5881] Ξῃίπε 22. «- »Πβ. ' 
Ροτγίβ!β οἵ πβανεῆ. ΕῸγ πε ὀρϑη βαίεβϑβ οἵ. ἴκεν. χχὶ. 25. ὙΠΕΥα 15 ΠῸ ΠΟρΕ οἵ ἃ πενν βαγίῃ. (ἢ. χεῖ. 16 (ποίε). 

3. ΤΠεῖγ ἀσπηδηά ἔοσ ιϑίϊςε, ἀπμϑασγὰ οὶ βασυίῃ, οἰ]. 145, 155) Μ1Π οπα ἄγ θ6 βαιβῆεα. ((. ἔου {6 οὖν οἵ {π6 υἱρῃζεουβ 
ΧΟΥΊΙ. 3, 5ὶ (ποί), ΧΟΙ͂Σ. 9, 1ό- 

{Π6 τιιϊθγβ. (ἷ ΟΠ]. 14,15. (ποίΕ). 
4. α5 [με δῆρεὶβ οἵ πεβανθῆ. (ἐ. Μαῖίι. χχὶῖ. 30; 1 Επ. εἰν. 6. 
5. δῖ 5181} γε... ἄο α-ὖ ΖΦ. “85 ΤΟΥ νῇηδί γε 5Π2]}.... ἀο᾽ 2, β-Ὁ. 
ἄκν οὗ {πε στεαΐ πᾶρεπιεηί. (τ. χῖχ. 1, ἰχχχῖν. 4, χοῖν. 9, Χον}]. 10, ΧΟΙ͂Χ. 15. 

{πΠ6 εἴθγημδὶ ἱπάρεπιεπε. (ΟἿ χεϊ. 1 5, 4ἰ5ο χὶν. 2 (ποῖ 6). ΤῊΪβ νεῦβε 566 1}}5 ἴ0 ΠΏ ΡΙΚ Π0 ἡπάσαθγεηξ (ον {Π6 τρῃτοοιι5, 
(οπίταβί ἰ᾿. 2. 

6. ἰῃ {πεῖν νὰν σινισέ, “ἴῃ {Πεὶγ ᾿υδἰ5᾽ β. 
Νοῖς Ῥῃατγίβαις εχοϊαδίνεηεββ (. χοὶ. 3, 4. ὙΤὴς ΠΟρα οἵ {πὸ τσ ΐδουβ σα Ὅς το] ζεὰ ἴῃ πθανθη δἴομθ. ὍΤΠῈ 

Μεββίδηϊς Κιίηράοπι [4115 ᾿Ἰπῖο (ες θδοκρστουπηά. 
Ῥα ποῖα. “δῃὰά δὲ ποί᾽ β. 
ςοιηραπίοῃβ, ἅς. ; οἷ. οἷν. 2, 4. [πῃ 2 Βαζγ. 11. 5, 10,12 {πε τἱρῃΐεοιβ αἰίαϊη ἀπα ὄνεῃ {τἀ πβοο πα {Π|πὲ ῥἸοτΥ οἵ 

{Π6 δΔῆρεϊβ. 
ΠΒοβίβ. 90 β, τεδδίηρ μπατᾶ. (Οἵ 1κὸ 11. 13; Κεν. χῖχ. 14; σνιφέ τβδὰ Ἠέγᾶπα --- τῶν ἀγαθῶν (ςοτγαρὶ ἴοΥ ἀγγέλων, 

ΕἸΕ ΠΡ]. 
γ, 8. Ηε ναγηβ ἴῃς ν]οκεά (παῖ, ἐπουρῇ {παν Κπονν [ξ ποῖ, {Π6 11 51η5 αὐτὰ τεοογάθα ἀδιϊγυ. ; 

7. ΑἹ] οὐκ βἰπβ.. .. οἁαξδι 850 Βεεὺ δπὰ γ“. Οἴμεσ Μ595. τϑδα " γε 584}1 ποῖ βθᾶτοῇ οἷ ἃ}1 Οὐ βίπϑ᾽᾿. ὦ, βὶ ῖνε 4 4}} οἱ 

515 ἴἢ ΠΟΠΊ.: 91 5,71Φ ἴῃ ἃςς. 
ΡῈ υτεϊτίεη ἄοννῃ ἡ, β. “ἴμεν ((πε᾿ «σῷ ; “γε᾽ 2,224) 5114}1 νυ υῖῖθ ᾿ σ᾽. 7,14. 

“76 
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8 {πᾶν 58}4}} νυγιΐθ ἀοννη 41] γοιγ 51Π5 Ἔνεῦν αν. Απά πον 1 58Ππονν ππίο γοιῦ {παΐ Πρῃΐ δηα ἀδγΚη 685, 
9 ἀΑΥ δηά πιρῃϊ, 566 411 γοιιγ 51πΠ85. Β6 ποῖ δοα 685 ἰπ γοι Ποαγίβ, Πα 116 ποῖ ἀπά αἱΐεγ ποῖ [Π6 ψογάϑ 

οἵ υρτρμίπεϑθ, ΠΟΥ σπαῦρα ΙΓ ᾿γίπρ [Π6 ογα5 οἵ {πὸ ΠοΙν ἀτοαΐῦ πο, ποὺ ἴακα δσοουηΐ οὗ γουΓγ 
[ὁ 14ο]5; ἴογ 41}} γουγ ἰγίηρ δηα 4}1 γουγ φρο! 6ϑ5Π 655 [5516 ποῦ 1ῃ τὶρῃίθοιιβηθθβ θα ἴῃ στοαῦ 51ηΠ. Απά 

ΠΟῪ 1 Κπονν {Π|5 πηγϑίεσν, ὑπαΐῖ ϑίπηθῦβ ΨΜ}1}} αἰΐασῦ δηα ρεγνογί {ΠπΠ6 ννογαάβ οἱ γιρῃιθοιιϑηθβθ5. ἴΠ ΠΠΔΠΥ͂ 
ψναγ8, 8Πη4] ΜΠ Θρεαῖκ ψιοκαα τνογάς, ἀπ 116, ἀπ 4 ργδοίῖβα σγθαΐ ἀδοοιῖβ, αηα νυγιῖα θΟΟἶκ5 ΘΟΠΟΘΥΠΙΏΡ 

1 [ΠΕῚΓ Μοτάβ. Βαΐ ψΠοπ {Πᾶν νυγιῖθ ἀοννη {τας ΠΥ 411 τὴν γογάβ πη {Πεῖγ ἰΙαπρααροβ, αηα ἀο ποῖ 
σἤδηρα οΥ πιἰηϊβῃ οὐρῃξ ἔτγοπι ταν ψογά5 θαὐ τα {Π6πὶ 4}1 ἀονγη {γα []]γ----4}} {παΐ 1 ἢγϑὶ ἐεϑειβεα 

12 σοποογηϊηρ {π6π|. ΤΠθη, 1 Κπονν ᾷποίπογ πιγϑίεγυ, παῖ θΟΟΚ5 1] θῈ σίνοη ἴο {ΠῸ τὶρῃίθοιβ δηα [Π68 
13 Ψ|Ι56 0 ὈΘΟΟΠΊΘ ἃ σδιι586 οἱ ἸΟΥ πα πρτρῃΐπεβϑβ ἀπ τη ψβάοπη. Απα ἴο {Π6πΠῚ 5141} {πΠ6 ῬοΟΚ5 

Ὀε ρίνεβη, δη4 παν 5141] Ὀεἰῖονε ἴῃ ὑποπὶ ἀπά γο]οῖοθ ονοῦ {Π6π|, απ [Π θη 514] 41} {Π6ὸ τὶρῃίθουβ ΠΟ 
αν α ἰδαγηΐ ἐπογείγοπη 41} {πΠῸ ραῖῃϑ οἵ πρτγιρηςποββ θ6 γοοοπηροπηβθα. 

Ον. (οὐ απὰ ἰπὸ Μεςοοίαΐ, ἰο ἀτοοἰϊ το Δα. 

δ 1 [ἴπτμοβε ἄανβ {πὸ Τογά Ραά6 ([Π6π|) ἴο βιπηπτοη ἀπη4 [οϑεν το {πὸ ΟΠ] άγθη οἱ οαγί ἢ σΟΠΟΘΓΠΙΠΡ 
{ΠΕῚΓ ν]56οπὶ: πον (10) ππίο {Ππεπὶ ; ἔογ γε ἀγα {ΠῸῚγ σα 465, Πα ἃ Γθοοτηρεη88 ον ογ ἴΠ6 ΨΠΟΪ6 βατγίῃ. 

2 Εογ 1 δπᾶ Μνυ ὅοη ψ1]}] Β6 τιη!τεα ΙΓ ἘΠ 6 πὶ ἔογ ονεγ ἴῃ {ΠῸ ρα ἢ5 οὗ πρτὶρμίπεβ5 ἴῃ {Π61Γ ᾿ἰν 65; δπ4 
γε 5141] παν ρθαοθ: γα]οίςβ, γ8 οῃ]άγεη οἵ πργρηίπθββ. ΑπΊθη. 

8. ΕὌΓ {ΠῸ6 νν]Π655 οἱ παΐπγαὶ ροινεῦβ οἷ. ας. 10 (ποί6). 
9-13. 1)15ο]οβιιγαβ δπα ἀϊσεοί!οηβ Γασασγαάϊησ ἢΪ5 οὐνπ ὈοΟΪς. 
9. Τῇε ν]εκεὰ αὔα Ὁ ἄξῃ ποῖ ἴο ἰθὺ οὐ ηγἰϑ πίογργεῖ {πΠῸ Ο.Τ. (ΟἿ χοῖν. 5, ΧΟ}, 14, ΧΟΙ͂Χ. 2. 
ΗοΙν ατεαΐῖ Οπα. ὅ6εε 1. 3 (ποιίε). 
[4Κ6 δοοοιῃηΐ οὗ ο᾽,07. “Ργδῖβθ᾽ μι, β. 
γοιι 4015. (ἐ χεῖχ. 7-0, 14. 

1ο. ἃ {1π|6 νν}1}}} σοῦια νπθη {πΠῸ τνογάς οὐ γονϑίαιοη 01} ).6 ρογνοιῖθα, ἀπ θΟΟκ5. θῈ νυ τε πὶ ἐπίογοϊην τν]οἰκοα ἀπά 
Βδδίμεη ἀοοίΓΠ6. 

Βἰπηθγβ.. .. 1Π ΠΠΘ ΠΥ νυ ΘΥ5 φη.9 1}, “ΠΊΔΤΥ 5] ΠΠΘΓβ ̓  Φ, β. 
ῬοΟΟΚΒ ἡ, β. “πὴγ ὈοΟΚβ᾽ “ἡ 9). 

11. Βυι (Π6 νυτῖἰπρϑ5 οὐ Εποςοἢ νν}}} σοιιπίοτγαςὶ {Π8656 Ππϑδίπεη ἰεποΠἷπρθ. ΓΘ ΝΥ 6Υ 5ρθακβ πεγα θη Εἰ ΠΟΟἢ 5 βία πά- 
ΡοΙΪηί. 

ΤΥ ννογάβ Ζμ, β. “ννοτγάβ᾽ οἱ σῷ. 
{πεὶγ Ιαηριαραβ, '.6. ατεεκ ἀπ Ατδιηδῖο. 

12. Αἱ ᾿αβί ἃ τ σῃίεοιιβ δημὰ υνῖϑα σεπεγδαίίοη νν}}} τεοεῖνα απ πἀπάθγϑίδῃ " [115 νου 5 (οἵ, 1. 2). (ΙΓ. Ἰ)αη. ΧΙ]. 4, 9, 10. 
13. ΓΕσοΟΠΙΡΘΠΒΘΩ͂ ; ἴδ. ἢπα {Πεὶγ γεινατα ἴῃ {Π656 ὈΟΟΚΚ5 (Χο ἢ]. το, ς. 6, οἷν. 12, 13, αν. 1), ΟΥ ΡΕΥΠδΔ05 ἴῃ {ΠῸ6 ΔΙ οβϑίδηϊς 

Κιπράοιῃ {πεγειροη 5εΐ πρ. ' 

ΟΝ. Τηῖβ σμαρίοθυ ἀοα5 ποῖ 5βεῖῃ ἴο θεϊοηρ ἴο χοὶ- εἶν, (1) ΟΠ] ἄγε οὗ θαυ 5. 564 ἴῃ ἃ φορά βθῆβθ. (οηίγαβί ς. 6. 
(2) Τῆς Μεβϑβίδῃ 15 ἱπιγοάιιςεά, πεσε δἴοπηθ ἴῃ χοϊ-οῖν. (3) ΤΠα δπη ρα 5:5 15. ου πε ἤηϊία 116 οὐ {Π6 βαϊπῖβ. οῃ εατῖῃ (Δ Π 
ἰάξδα οὗ 1- χχχν!), ποῖ οὐ {Π6 1γποτία] Π|6 ἴῃ πθάνεξῃ, 5 ἴῃ χοὶ- εἶν. 

Ι. [ῃ {Πο56 α- 21: “δηα ἴῃ ἱποϑθ᾿ γ222 β. 
δῃά (δβϑίν Ὁ γι. 
τεοορεηβα. (, εἰν. 13. 

2.1 πὰ ΝΥ ὅοη, ἰ.6. ἴπ6Ὲ Μεβϑίδῃ. Οἱ. 4 Εζγὰ νὶϊ. 28, 20, χὶἱ!. 32, 37, 52, χῖν. 9. ΤΊ τὶ σῃτθουβ ἅτ (το 5 ομ!] ἄγε, 
ΔΠ4 Ργα- ΘΠ} ΠΘ ΠΥ 50 {πΠῈ Μεβϑίαῃ. ΟἿ {πὰ βατὶν ΜΙ βϑίδηϊς Ἰηϊεγργείαδιίοη οἱ 5. 11, 4150 1 Επ. [χ]ϊ. 14; [οἤη χίν. 23. 

ἴῃ {Π6Ὶγ ἴν 65, ἰππι5 Πηιῖθ. 
γ6 5841} πανθ ρεαοθ. (οηίτγαβί {Ππ6 ουχϑα οὗ [π6 "νν]οκεά, χεῖν. 6 (ποῖ). 
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ΕἈΔΑΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΝΟΔΗ 

Αηά αἴίογ βδοπὶο αν πῆν 50η Μειπιαβοίδῃ ἰοοῖϊς 
ἃ Μ|Ι|ΓῈῸ [οΥΓ ΠῚ5 5800 1 ηθοῦ, 8δπη4 506 ὈθοδπΠΊΘ 

2 ῦγορηδηΐ Ὀγ Πὶπὶ δη4 ὈΟΓΘ ἃ 5ο0η. Απά 5 Ροάν 
85 ΜΠΙῈ 88 5Π0. ΔΠ4 Γβά δ5 {πε ὈΪ]οοτηίηρ οἵ 
ἃ ΓΟΒ6, 8η4 {πΠ6 Πδὶγ οἱ ἢ15 μεδά 718η4 ἢι5 Ἰοὴρ 
Ιοοκϑ ογο 16 85 ΜΟΟΪ, δηα ΠΙ5 ἐγεβ θθδας 7. 
Απα ψΠεη Πα ορεηδά ΠΙῚ5 αγ65, μα ᾿ιρῃςεα ἀρ {πα 
οἷς Ποῖα {κα {π6 δὰη, δπα [ῃς ΨΠΟΪῈ Πουδ6 

3 ΜὙὲϑ ΝΕΓΥ Ὀτισῃῖ. Απά {πογθαροη Π6 ἀγοϑε 1η {ΠῸ 
Παηά5 οἵ {πῸὸ πηι ψια, οροηβα ΠΙ5. ππουίῃ, δηά 
Τοοηνοῦβεα ψιΠ7 {πὸ Τογά οἱ τιρῃίεουβηδβ5. 

4 Απά ἢι5 δίπεσγ 1 πηθο νγα5 αἰγαια οἱ Πιπὶ δπά 
ς ε΄, δηα οδπις ἴο Πί5 ἔδαίμεγ Μειπυβείδῃ. Απά 
6 5814 υπίο Πίπὶ: “1 Πᾶνε Ὀεροίζεη ἃ βίγαηρε 
50Π, ἥτνεῦβε ἔγοπὶ δηα ὑΠ|1Κ6 πηᾶη, δηα τεβεπη- 
ΠΡ {πὸ 80η5 οἱ {Π6 ἀοά οἱ πεανθῃ ; δπά ἢΙ5 
παΐυγα 15 αι ογεπί δηα ἢ 15 ποί {κὲ τι5, δῃηά ἢΠ15 
ΕΥ65 8Γ6 δ {π6 γαὰνϑβ οἱ ῃς ϑιη, δηά ἢ15 οοπη- 

6 ἰδηϑῆςα 15 ρίογιουῦβ. Απά 1 βθοπὶβ ἴο τῇρ {πϑ8ῖΐ 
ΠΕ 15 ποῖ βρύμηρ ἔγοπὶ π|6 Ὀΐπΐ ἔγοπὶ [Πς6 δηρείβ, 
δΔηά 1 ἔεαγ {παῖ πη Πῖ5 ἄδυϑ ἃ ΟΠογ πηδᾶν Ὀ6 

, ψτουρῃς οἡ ἴπ6 δαγίῃ. Απά πον, πὶν [8 6γ, 
Ι δπὶ ἤεγα ἴο ρείτοη {Π66 δη4 ᾿πιρίοτγα πες ἐπαΐ 
που πιαγϑὺ σὸ ἴο Βιποοῇ, οὔὖζ [αίποσ, δηα ἰθαγη 
ἴγοπιὶ ἢϊπὶ {π6 ἰγυΐῃ, [οΥΓ ΠΙ5 ἀνε] ]Πηρ-Ρίαος. 15 

8 ἀιποηρδί ἴπε δηρεὶβ. Απᾶ θη Μειπυβοίδῃ 
Ποαγά {ΠῸ ψογάβ οἱ ἢ15 50η, Π6 οδπῆα ἴο π16 ἴο {Π6 
εηα65 οὗ {πε δαγίῃ ; ἴοσ πε παά πβαγά {δὲ 1 νν88 
Πε6γα, δη4 Πα ογΙΘα δἱοια, δηά 1 πβαγά ἢ15 νοῖος 
Δη4ἃ 1 οἀπη6 ἴο Ππ|. Απᾶ 1 58:4 υπηΐο Πιπι: 
“ΒΘΠΟΙά, ἤεγα δηὴ ἴ, ΠΥ 50η, νν πμογοίογα Παβί 

9 ἴποιι ΘοΠΊΕ ἴο πΊ6Ὲ ἢ Απαᾶ Πα δηϑνεγεά δηά 5δ!α : 
Βεοδιβα οἵ 8 ρίϑαΐ οδῖιϑα οἵ δηχίεῖυ ἤᾶνε 
Ι οοπια ἴο {Π66, Δη4 Ὀξοδιβε οἱ ἃ ἀἸβευγΙηρ νΊ5: 00 

το πᾶνε 1 δρργοδοῃεά. Απά πον, τὴν [δίπογ, πθαγ 
ΓΠ6 : ὑπΐίο 1, ΠΊΘΟἢ ΠΥ 50η {πεγα παίῃ Ὀθθη Ῥογῃ 
ἃ 50η, {Π6 κε οἱ ψ ποῦ ἔπογα ἴ5. ΠΟΠΘ, δηά ἢ15 
ηδίυγε 15 ποΐ {κα πηδη 5 παΐυγο, δαπᾶ {πε σοϊουΓγ 

ΟΥῚ.-ΟΨΝΙΙ. Α ἤπαρτηεηΐ οὗ ἃ ΝΌΔἢ ΑΡοοδίυρβε. 
Ι ρυπηΐ δ᾽Ϊ46 Ὀν; δε σι τς ἰεχὶ. 

ΓΑΤῚΝ ΕΚΑΟΜΕΝΤ. 
Εδοίαπη δϑι δα τεπὶ [οτιπὶ Θϑϑϑῦ [πη θοῇ ΘΠ ΠΟΓΌΠῚ 1 

{γοοπίογαπη ααϊηαπαρεηΐα) παΐαβ δϑί οἱ Β]1ὰ(5).. 
ΟΙ ΟΟᾺ]1 5απί 5᾽σ αὖ ΓΘΕῚ 50115 σα Ρ1}}} δα τη οἰ 5 2 

σΑΠαΙ(ἀἸ ΟΓΕ5 1Π βαρύ! ΠΙΠ16 ΘΟΥΡΟΓΙ διε πὶ οἰ 5 
ΠΕΠΊΟ Ποιηηππὶ ροΐαϑί ᾿ηςπ ΓΙ. 

οἱ βυγεχιῖ τηἴ67 πηϑημ5 ΟὈδϑίθίγιοιθ συ86 οἵ 23 
δάἀοτγαι ἀογηημ7η. αἰ αοη απ] τη βθουΐα [[Δι4881{]. 

οὐ {᾿πλπ|0 1,ἀΠπΊΘοἢ. 4 
εἴ ἀδη δα ραίγειη δπππὶ Μαίπιιβαίεπὶ εἴ ς 

πατγϑατῦ 11 οΠπΊηϊ. ᾿ 

ΠΕ ΠΟ ΟΧ οο Πδίι5 εϑϑεῖ πι51 ποημίϊα5 δὶς ό 

αἀϊχι Μαδιίμυβαίοπι : ἔρο δυΐθη Ποη ΡΟΒϑαΠΊ 7 
ΒΟΙΓΟ ΠΙ51 ΘΔ ΠΊΙ5 84 ραΐγοπι ποϑίγηπι ἔποο. 

απ αὐΐοπι αἱ41| Επηος. ΠΙΙαπὶ δαὰπὶ Μαΐπα- 8 
5816π| πδηϊθηΐεπι δα 56 [εἰ] αἱ. αυἹα 6δὲ αὐυοά 
ὈΘΏΙΒ1Ι δα πὴ6 παΐο ἢ 

αἰχι: 9 

αμοα παΐυβ 6δέ ΠΙΙΟ 510 [Πογ711716] απο οἱ τΟ ᾿ς 
ΟΟΕΪ: σα ηΐ διοαΐ ΓΔΑῚ 5015 Ο8Ρ1}11{5] οἰ 5 σαη ἀἸ ἀἸογα5 
βδρίιεβ Πῖὰ6, ΘΟΓΡΟΓῚ δ 672) Εἰ15 ΠΕΠΊΟ ΠΟΠΊΙΠΙΙΓῚ 
Ροίαϑβί ᾿πταογι 

ΡῬαγί οἵ {Π15 βεοίίοῃ ἢδ5 θεθῆ ριεβεγνοα ἴῃ ἃ [τη Ν᾽ εγϑίοη ΠΟ ἢ 

2. δῃά ΠΙ5 Ιοῃρ Ιοοκβ.... θεαπεα!. ὍΠε 1 ἰὴ ἀο65 ποΐ πχεηίίοη {Π656 “Ἰοηρ ἰοοϊςβ᾽, ἀπά {Π6 ΕΠ. 15 βαϑῖὶν δαπιεηάεὰ 
᾿πἴο “ννὰ5 ΗΕ. .. 8η64 ΠΙ5 ογεϑ ννεαύα {Κα {ΠῸ τὰγϑ οὗ {Π6 βίη". 
(υ. 2) δοῤέϊες 566 πὶ|5 σουσιρί ἴον ταὐΖζ5. (ΟΕ τ΄. το. 

85 νοοῖ. ([ χὶνὶ!. 1. 
3. Απᾶ {πεγϑιροη ,,9. Οἴμοι Μ|55. " ἀπά ψΠεπ΄. 

ΟΡΕΠΘΩ͂ Πϊ5 πιο. (. ψ. 11. 
Ἰσοηνεσγεεᾶ νἹΠ 7. 

“αηαογαντΐ α15σὺ οσουγβ. 8566 ΠΥΥ͂ (ΟΠΊΠ1. Ζ71: Ζοε. 
1 οτᾶ οἵ τἱρῃίθουξηθϑβ. (. χχῖϊ. 14, χα. 40. 

5. δηᾶ 2 “,),σ. Ὁ οἴμεγ Μ55. 
50η5 οἵ {πε αοᾶ οἵ πεανεη. 

6. θαΐ ἴγοπι {πὸ δηρεῖβ. 
1 Φ. 4. 

7. Τιαἴϊῃ σοτγαρί ; ΟΌϑεύνε δαλλμ1ές. 

ΤΙ Ατη ἀεέεςοίινε ποτα. ι Ὶ 
Ηετε ἰαπᾶρασα 15 σουτυρί ἰογ ἱαρᾶηδ]α τς ἡ ργαϊϑεα᾿ τξ [αναάαυξη] ἴῃ [Πς 1 ίιη, ννῃεσα, μοόννενεσ, 

(Γῇ, τῃε Ε1Π. νευϑιο 1ἢ τ΄. 5, Δπηα τ΄. 10. [ἢ (Π6 1,801 

ΓΙ. Ιχῖχ. 4, 5, 4150 ἰχχὶ. 1 (ποίε). - 
ΤἼΕ [,Αἰ. ρῖνεβ ἃ αἰδγεπηὶ 468. Νοπίϊι5 --ὶ ἄγγελος. Τῆς [μ4{. οὗ 6 (ο!!ονν5 " [νϑιηεοῖ 

διποηρϑβῦ {Π6 δΏΡΕε15, 1.6. δ (ῃ6ς επᾶβ οἵ {πε βαγίῃ, ἂ5 ἴῃ ἰχν. 2. 
ὃ, ΨΠογείογθ. 80 1, δίϊη φηζα δε φιοί -- διὰ τί. 
9. σα56 οὗ δῃηχίεΐν ρηρηι. “τραίίοτ᾽ β. 
10, Απᾶ ποῖν - “ΠεδῚ Πγε᾽ χ,95,.2)ὲ. 

Βαϊ ΕἸΠ. Ξξ διότι, ἃ Πογγαρίϊοῃ. 

οοΐουτ οὗ Πἰβ θοᾶν ... Οἰμεῖ Μ955. -Ξ “ἢἰβ οοἱοιυγ᾽, Βαϊ εογῥογὲ ἴὰ {Π6 ποχί οἴαβα ἴῃ {ΠῸ 1ντ|, ἀπά σώματα ἴῃ 
Αρος. Ῥείγιὶ βαρροτί 5». 
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ΕἈΑΔΟΑΝΜΕΝΙΤ ΘΕ ΠΒ ΒΘΟΘΚ ΟΕ. ΝΟΆΛΗ: 106. τοξτοὸ 

οὗ Πι5 θοᾶν 15 μιογ {Πα 5ηον δηά γεάάογ {Ππδη 
{πὸ ὈΪοοπι οἱ ἃ γοβϑθ, δηα {π6 Παὶγ οἱ Π15 μϑδά 15 
ψιτεγ ἴμδη ΜΏϊῈ οοὶ, δηα ΠῚ5. εγο5 δα {πκῸ 
{πὸ γτὰνϑ οἱ {π6 σι, δηα Πα ορεπαϑά ἢΙ5 ὄογεβ δηά 

 ἐπογοαροη ἰσρῃϊοα ἀρ {πΠ6 ΠΟΪα Ποῖιιθθ. Απά Πα εἴ βυσγοχιῖ ᾿πίογ πηϑηιϊι5 ΟὈβιειγιοῖθ σ8 6 ΘΘ6ΠῚ ΠῚ 
ΔΙΓΟ56 ἴῃ ἴπ6 παπαάβ οἱ {π86 τηϊάνιθ, ἀπά οροηθα | Ποῖα, απ ργοοϊά!ῃ 6 αἴθγο τηϑίγιβ 586. ογϑι 

12 ἢ15 πηοατῃ δηα Ὀ]65566 {Π6 1 οτα οἱ πδθανεπ. ἀπά ἀογιίπητη αἱ δηΐθηι ἴῃ βεοαΐα εὐ Ιαπάδα. 
ἢ15 [δίποῦ 1 ἀπηθοῇ ὈδοδπΊ6. αἴγαι α δηα ἢδβά ἴο πης, οὐ {πὰ 1, πηθοῇ. [2 
Δη4 αΙἸα ποῖ Ὀείίονα {παΐ ἢ6 νγὰθ5 βργῦιηρ [γΟΠῚ 
πιπι, Ὀαΐ {παῖ ἢ6 νγα8 ἴῃ {Π6 {ΠΚϑη 685 οἱ {Π6 δῆροϑὶβ 
οὗ ἤθανξῆ ; δηᾷ ὈεΠο]α 1 πᾶνε οοπηα ἴο {πες {μαΐ 
ποι τηαγϑί τηᾶκο Κποῃ ἴο π|6 πε {γυςῃ. : 

ι3 Απά 1, ΕποοΠ, δηβυνεγθά δηα δα!4 πηΐο Πίπι: οἱ αἰχι πος: ποηίϊαίιπι 6δὲ ΠΉΙΠῚ Δἰ αμα 13 
“ἼΠῈ Τογὰ ΜΠ] (ὁ ἃ ποὺ {πῖπηρ οα {πῸ δαγίῃ, ) ροβί αυϊηρθηΐοβ 8ΠΠ0Ὸ5 
ΔΠηα {Π15 1 Πᾶνα δἰγοδαν 56 6ῃ 1Π ἃ ν] βοῇ, δηα πηβκα 
Κπονη ἴο {πε {παῖ ἴῃ {π6 σεηδγαίιοη οἱ ΠΥ 
δῖ πεῦ [αγεα βδοπὶς οἱ ἰῃ8 δηῆρεϑὶβ οἱ ἤεᾶνεη 

[4 ἰγαῃϑργαββθα {πὸ ᾿ννογα οἵ {πΠ6 1 οσά. Απά Ὀβποὶά 
{πὸ ν σοτητη 51η ΔΠ6 ἰγϑῆθργαββ {Π6 ἰανν, δηα πᾶνε 
πηι {πειηβοῖνοθ ἢ γοπηθῃ δηα σΟΙΠΠΊΪ 51Π 
ΜΙ {π6πὶ, ἀπ ἤανὰ πηδύγιθα βοπια οἱ {ΠεΠ|, 

17 ηὰ παν Ῥεροῦ ομη]άγοη Ὀν ἴμεπι. Απά {πον 
5041} ργοάμποθ οἡ {πῸ βαγίῃ ρίϑηΐβ ποῖ δοοογάϊηρ 
ἴο {πε βρίγιι, θα δοοογαάϊηρ ἴο {πΠ6 Πεβἢ, δῃηα {Πγα 
5Π4}} 6 ἃ ργϑαΐῖ ριιη]ϑηπηεηῦ οη {Π6 οαγίῃ, δηα {πῸ 

τς δαγίῃ 5041} θῈ οἰθαηββά [γοπῇ 411] ᾿τηρυγιγ. Ὗ8δ8, τηϊτοὲ ἀδιι5 οδίδο βγαῦῦ δαηᾶθ αὐ ἀεϊδαί τς 
ἘΠπεγα 5141} οοπης ἃ ργεαΐ ἀθϑίγαοιοη ονεῦ 6 οπΊπετῃ ογθαίαγα, [Χ1,..] Οϑίθπ Ὁ Οο1115 Ποϑέγί8. 
ψνΠο]6 οαγίῃ, δη6 ἴῃογα 5081} θῈ «ἃ ἀδίαρε δπά 

τό ἃ στοαΐῖ «δϑίγιοςοη ἴοσΓ οη6 γεαῦ. Απά {Π15 50ῃ οἴ δγαπε 1ΠΠ1 - τππὶ - Β11Π [εὖ ογαηξ ποπηῖηδ ΠΙΙΟΓ71 τό 
ΤΠ Ψ}ΠῸ Π85 θεξη Ροζῇ πηΐο γοῖι 5Π411] 6 οἴ οα {ΠῸ | εἴτ - 96πὶ - (Πδπὶ - [δἴβιῃ]) 

οαγίῃ, δηα ἢ15 [ἤγεα ομ!]ἄγθη 54] θ6 βανεᾶ στῇ 
Πιπὶ: ΨΠΘη 4}1] πιδηκιηα πα ἀγα οα {πὸ βδαγίῃ 

18 5621] 416 [Π6 δη4 ΠΙ5 5005 5Π4}} θῈ βϑανεᾶ]. Απά εἴ 1Ρ586 υοοσϑθιίαγ Νοα αΗ| ᾿ηἰογρτγοίαϊαγ το 6165 τ8 
ΠΟΥ τῆβκα Κπονῃ ἴο [ἢν 80η 1 ηθοῦ {παῖ Π6 ) ημΐα τοαμεπὶ ργθϑίδθις ἴῃ ἀγοῃ8Π1. 
ΠΟ 85 Ὀδθῆ Ὀοζη 15 1η {τα ἢ ΠΙ5 βοῦ, δηα 04]] 
Π15 παπηα Νοδῇ ; [οσ ἢ 518}} θῈ εξ ἴο γου, δῃηά 
Πα δηα ΠΙ5 50η5 5Π8]} Ὀ6 βανεα ἔγοπι {πὸ ἀδβίγαο- 
τοη, ϑΥ 1 Οἢ 5Π4}] οοπη6 ἀροη {Π6 δαγίῃ οπ δοοουηΐ 

ν᾽ οἱ 8]} {Π6 5ἰη δηά 8}1 ἔπ6 πηγιρῃθοιβηθββ, ΠΙΟ 
58.411] θῈ σοπϑυτηπηαίεα οἡ {Π6 δαγίῃ 1η ἢ15 ἄδν5. 

19 Απά αδαἴζεγ ἐπα {πογα 5141] θῈ 5111} τηογα υητιρῃζε- 
Οὐ5η 655 {πη {πα ΜΏΙΟΙ νγα5 ἢτγϑε σοηδυτηπιαΐθα 
Οη {Π8 βδαγίῃ ; ἴογ 1 Κπον {πὲ τηγϑίεγιθβ οἵ {π6 
ΠοΙγ οπεβ ; ἴογ Ησ, {πε Τιοτγά, μ85 βΒῃονεά τηὲ δηά 
Ἰηξουτηθα πηθ, δηα 1 πᾶνε τεαά ({πεπὶ) ἴῃ {Π6 
Ποανθηΐν ἰδ ]εἴϑ. 

{πῸ οοΐοι.... ΓΟΒΘ, ασγθβ.. .. βη, Βοτζονβα Ὀγ Αροο. Ρειτ]. ᾿ : 
11. ογᾶ οὗ πεανεῆ. Ηδζαε οἠἱῃ ἴῃ Εποςῃ. Βαΐ ποία [,δἱ. --- " ἀοπηίηαπη νἱνεηίθπι ἴῃ βαθου]α. ΑἸ50 εἴ. ν.1. 

13. ἄο αὶ πὲνν [πίηρ. Ναπι. χνὶ. 30; [58. Χ]]!. 10. ' 
ἴῃ {πῸ ρεπογαίίοῃ οὗ... ]ασεά. ( νὶ. 6. 
Βοη6 οὗ {π6 βπρεῖβ. ΕΔ5ΠΥ ἐπιθπάβα ἔγοιη ΕἸΠ. Ξε’ βοπια ἔγομῃ {πῸ πεῖ θ᾽. 722 τεδ5 “δηρε β᾽. 

14. ἰΓϑΏΒΡΤαβΒ {Π6 Ἰανν--οἱ 5ριτπ4] Ρεϊηρ5. (. χν. 
17. 1 πᾶνε τγεϑίογεα [Π15 νεῦβε ἴο 115 οὐἹρίηδὶ ρ]δςα. 
Απᾶ φίή,χ. »β-χ. κοι ἅτε ἀοίδοίινε ῃγοιρ ἢ Ππγΐ. ΠΕΙα. 

15. ΟΠ6 γψεβϑσ. (ἢ δηῃ. νι]. 11, δηᾷ ν]ῖ]. 14. 
16. αῃὰ 15 σγρφ. Ἱοίμεγ Μ55. ; 

[με δῃηᾶ ἢδὶ5 Ξοῃβ 5841] Βε βανϑᾶ! Ὁ σῃϑφ. [{ 15. ἃ τερειοη οἵ [ῃς6 οἰδιβε ἴῃ Ψ. 18. 
18. πητὶρβίθουβηεββ νυ] ἢ 5881] γι, Κ : κ᾽ 5 Φ τεδὰ “πητὶρ μίθουβπαβ5 οὗ ἀροβίαβυ (νν ῃΪ ἢ) 5Π.4}}᾿. ; 

14ᾳ. {πε πιγβίεγίεβ οὗ με ΠΟΙ͂ οπεβ. ΕἸΓΠοτ {Πα βεογείβ Κποόν ἴο {Π6 Δη6}5, οὐ ἴῃε βεογεῖβ τ Ἰδτηρ ἴο {Π6 τὶρ πίθου 

ἴῃ ἴῃε ἐαίαγα. 
μεανθηῖὶν ἰφδ!εῖβ. ὅ6εε χὶν!]. 3 (ποίε). 

τ7.0) 
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107 τ Απά ] 95αν νυγιςθῃ οἢ ἐποπὶ {Ππαΐ ρεηθγαίίοη ΠΡΟΠ φοΠογδίϊοη 5Π4}} ὑγαῆβργαβϑ, [1] ἃ σεπεγαίίοη 
οἱ τιρῃίθουβηθ85 ΔΓ565, ΔΠ 4 ὑγαηβργθβϑιοη 15 ἀθϑίγογεα Δη4 51Πὴ ρᾷ5565 δύΑΥ ἴγοπὶ {ΠῸ βαγίῃ, δῃά 8]} 

2 ΤΏΔΠΠΕΓ οἱ σοοα σοΠ65 ΠρΟη 1. Απά πον, ΠΥ 850η, ΡῸ Δη64 τῆδϊζα Κπονῃ ἴο ΠΥ 50η 1,πη θοῇ {παῖ {ἢ 15 
2 50Π, ΜΏΙΟΙ Πᾶ5 Ὀθθ6η ὈΟΓΏ, 15 1η {γαςῃ Π15 50η, δπά Παΐ ([Π15) 15 πὸ 116. ΑΠηὰ ψΠοη Μειπυβείδῃ μαά 
Πεαγά {πΠῸ ψογάβ οἵ 15 [δῖ ποῦ Εποοῇ--ἰοῦ ἢ6 Πδα ϑῇονγῃ ἴο ΠΙΠΊ δνεγυίπίηρ ἴῃ ϑεογεῖ---ἢς γϑξυσγηθά 
δηἃ 5ῃονεα ({Π6π|} ἴο Πἰπὶ δηα ο41164.Δ {πῸ παπια οἱ {πα ϑοὸη Νοβδῇ ; ἴογ μ6 ΜὩΠ|Ι οοπηΐοτγι {πῸ δβαγίῃ 
ΔΓΕ, 411 ἴῃς ἀδϑιγαοίίοη. 

108: Αποίπεγ θοοῖκ ψμῖοῃ Εποοἢ πτοία ἴογ 15 5ὸπ Μειπυβείδῃ δηα ἔοσ ἔποβα 0 ΜΠ οοπηδ αἰξεσ Πἰπι, 
2 ΔΠ4 Κοαρ {Π6 ἰανν 1π {Π6 ἰαδί ἄανϑ. Υε πὸ πᾶνε ἄοπε ροοα 5Π8]] νναιῇ ἴοσγ ἔποβῈ ἀδυϑ {1} δὴ επά 15 
3 τῆδα6 οἵ [Π0586 γῆο ψνοΥΚ δν}], δη ἃ δῇ δπα οἱ {πε πιρῃΐ οἵ {Π6 ἰγαηβθργεββοῦβ. Απα νι γα ᾿πά664 1{1}} 

51ὴ Πα5 ραββϑθά νύ, ἴὉΓ {ΠΕ6ῚΓ ΠΑΠΊΘ5. 5}4}} ὈῈ ὈΙοϊίεα οὐδ οἵ {π6 ὈΟΟΚ οἱ [πΠ{π ἀηά ουὲ οἵ {πΠ6 
Ποῖν ὈΟΟΚΒ, δηα {ΠῚ 5664 5411] 6 ἀεβίγογεα ἴοσ δνϑῦ, δηα {ΠΕῚΓ 5ρ:Γ15 5041} 6 βίῃ, δηά {πὸῪ 
5141} ΟΥΥ δηά πΊαῖκα ἰαπηεηΐαίιοη 1π ἃ ρίδςα {Ππαΐ 15 ἃ οποίος ὑ]] ἀθγπθβ5, δηα ἴῃ {πὸ ἤγα 5181] {πεν 

4 θύγῃ ; ἴοὐ ἴπεῖθ 15 ΠῸ δασίῃ ἴπεγο. Απά 1 98. ἴΠεγα βοπιδίῃίηρ {6 δῃ ᾿ην]51016 οἱοπα ; [ΟΥ̓ ὈΥ γεαβοῃ 
οὗ 115 ἀδρίῃ 1 οου]α ποΐ Τ7]οοῖς ονεγΐ, δπα 1 ϑανν ἃ ἤδπηδ οἱ γε ὈΪαΖίηρ ὈΓΙρ Εν, πα ΓΠ]Πηρ5 {|Κὸ 5ῃ:πιησ 

ς πηοπηΐδίη5 οἸγο ηρ δη 4 βυγθθριηρ ἴο δηα ἔγο. Απα 1 δϑίζβ οπε οἵ {πε ἤοΙν δῆροὶβ ΠΟ ννὰ5 ΨΙ ΠῚ6 
Δηἃ 5814 ππηΐἴο Πιπὶ : ᾿ ΝΥ δζ 15 ἘΠ15 5ῃιηῖηρ {Πίηρ Κ [οΥ 1 15 ποῖ ἃ πθανϑῆ Ραυΐ οηἱυ {πῸ ἤδπιδ οἵ ἃ Ὀ]αζίηρσ 

6 ἢτο, δηα [Π6 νοῖϊςβ οἵ ψεερίηρ δηα ογγίηρ δηα ἰαπηθηϊζαίοη δηἋ βίγοηρ ρϑίη. Απάα 6 8814 ὑυπηΐο πη: 
“ΤΠ15 Ρίαοθ ΠΊΟΠ ποι 5θαβί---Π γα ἀγα οαϑί {Π6 5ριΓ{8 οἵ Β1ΠΠη 6 Γ5 δη 4 Ὁ] πηθύβ, ἀπ οἵ [056 ΠΟ 
ΟΥΚ ]ΟΚπΠ655, απ οἱ ἴποϑα ΠΟ ρεγνεσγί ονογντπίηρ [πὲ {Π6 1 ογά Πα βροίκεη [Πγουρῇ {Π6 πιουῖῃ 

γ οἱ {Π6 ργορῃείβ---[Ἔν 6) {πὸ ἐπῖηρβ {παΐ 5141} 068. ΕῸΓ β80πΠΊ6 οἵ {πεπὶ ἀγα τις δη4 1πϑοσρ 6 ᾶθονα 
1Π {πΠ6 Πϑανθη, 1η ογάθγ {Π8ῦ {Π6 δῆρε]β τηαὺ γεδα {Πὲπὶ δηα πον {παῖ ΜΏΙΟΠ 5141] θ6[4}1] {Π6 5: ΠΠ6Γ5, 

ΟΥΠΙ. τ. Τα τε 5ἢ στονίῃ οὗ βίη αἰζεγ {πΠ6 [)ερε : 115 ἀεϑίγασίοη ἀπα {πΠῸ δάνεηί οἵ [ῃΠ6 Μεϑβϑίδηὶς Κιηράοιῃη. 
{Π11: 2. β: “τμαῖ᾽ οι,ρηηφ. 

3. ΤΠε πηϑδηϊησ οἵ [6 ἤδῖηε ΝΝΟΔἢ βίνεη ἴῃ ἄξη. ν. 29 15 πεσε τερεαίεα. 
εν γυίπὶηρ ἴῃ βϑογεΐ ἃ: “Ἔνεσν βεογεῖ {Ππϊησ ᾽ β. 
τεϊυγηεᾶ πᾶ 5ποννεᾶ γ7. 80 σ (Ὀ οπηϊῖβ ἔννο Ἰεϊεβ ΓΠγοι σι Πηλγΐ.) : ὁ τετιγηεα δἰζεσ μανίησ θα ᾿ Δαῤεαϊοκγχὸ : 

41. 

ΟΥΝΤΠ]. ΤῊ πα] σΠαρίογ ἰογπηβ δὴ ᾿πἀθρεηάδξηϊς δα ά!οη. ὙΤΠΕ νυ ΥΠῈΓ 15 δοαιαϊηϊθα ἡ ἢ 1-χχχνὶ δηα χοὶ-οἰν, Οὐ δἱ 
Ιεαϑί νν τ Ρρατίβ οἵ {ποβε βεοίΐοηβ. Βαΐ Π15 δοφυδιηΐδησθ 1} 1-ΧΧχν] 15 ΝΕΥΥ Ἰηδοσαζαίθ. ΝΥ δὶ ἴῃ σμαρίεγβ χνὴ δηὰ 
ΧΧῚ ννὰϑ {Π6 ρίαςε οὗ ρυπιβηπηοηΐ ἔογ {ΠεῸ ἀἸβοθεάϊ!επίὶ βίαγθ ὈΘσΟΠ 65 1ῃ ον]. 3-6 ρτϑοίσα! !ν ἀαμθηηα. Νοίε {πΠ6 Ἐββεῃβ 
της οὗ [Π15 σμαρίεσ, ἴῃς Πρ ΠοηουΓ ραϊὰ ἴο ἀϑοθίιοϊβηλ, {Π6 5οοσῃ οὗ 5||νευ πη ρο]ά ἴῃ 8-1ο, ἴΠ6 Ὀ]6 5564 ἱπηπιοσίδ! !γ οὗ 
{π6 508} Βαϊ ἀρραγθητν ποὶ οὗ {πε θοάγ, δηὰ ἴΠ6 ἀπγαίίοη οἵ ΠΠρηϊ ἀπ ἀδυκηθ55 50 ργοπη πθηΐ ἴῃ 11--14. 

ΤῊΪ5 σΠΔρΊΕΥ 15 ΠΊΟΥΕῈ δκίη ἴο χοῖ--οἰν {Πδῃ ΔΩΥῪ Οἵποῦ ἴῃ {ΠῸ θΟΟΪΚ. [15 ΟὈ]δςΐ 15 ἴο δσποοῦγαρε [Π6 Τ]ΡΉΘοι5 511 ἴὸ ΠορῈ 
οἡ ἄδβριῖα ἴῃς Ἰοῃρ ἀο]δν ἴῃ {ΠῈ σοπλίηρ οὗ [πε ΚΙηράομη. 

1. Κεερ {πὸ Ιανν. ( οηίγαβί “14]1] αὐνναὺ ἵτγοπὶ {Π6 ἰανν᾿, χοῖχ. 2. 
2. ΤῊ (διΠ{] ἀγα Ἔχπογίθα ἴο ΠισίΠεῦ ρδίθηςα. 

δοοᾶ 5»... Ἱ οΙΠοΥ Μ55. 
5[411 νναῖί σι σηιφ. “ ἀνα ἀτα ννα!τηρ ᾿ 2 β. 

2. ἈΠ Σ αὶ 53:8 
ὈΙοι ες οι οἵ [π6 ῬοΟΚ οὗ 116. (, χὶν!ϊ. 3 (ποίο). 
ουξ οἵ {π6 ῬοοΚ οἵ 11{6 απᾶ “5,9: “ ουὖἕξ οἵ [Π6 θοΟΚ5 οἵ {πε Πἰνϊηρ ᾽, φ, 42: “ ουξδ οὗ {π6 ῬΟΟΙ δηα ᾿ 212. 
ΠΟΙν ὈΟΟΚΒ, γηφΖ, εκὁ (εἴ. οἰ11. 2). “Ὀοοῖκ οὔ πε Ηοὶγ Οηε᾿ ». “θοοΚϑβ οἵ {πε Βοῖγ ομεβϑ᾽ β-σχ ὁ. ὙΠΕ6βα οοηίδϊη {Πς 

ΤΟ}] οὗ 1η6 πηειηθοτβ οὗ {Π6 Κιηράομμ. (. 61]. 2, 3. 
βρί γι (5 58.411 ΡῈ βΙαίη. (τ. χχὶϊ. 13; ΧοῖΙχ. 11 (ποῖθ). [{ ἀοε5 ποῖ ἱπΊΡ] Ὁ Δ Πα τοη ἃ5. 6 ν]ο 1 Π|5 5111} “ οΥὙ δηά 

τηΔ Κα Ἰαπηθηϊδιοη᾽. 
ἴπ ἃ Ρίαςβθ. ΤηΪβ οπδοίϊς ἤδηιίησ Π61}}] θεγοηά {Πα 11π|115 οὐ {πΠ6 βατσίῃ 15 [6 ρΙδες οὗ ριιἰβῃπηεηΐ ἔου 1Π6 Δη 5615 ἴῃ 

ΧΥΠ]Π. 12-16; χχί. 1-7. ' 
ομδοίϊς. ΕΤΉ. τε ἀόρατος, {πε ΓΙΧΧ τεπάεγϊηρ οἵ ἹΠΠ ἴῃ δεη. 1. 2. 
ἴῃ πε τε 5811 ἔμεν Ῥιγη. 80 δἱζοσ χχὶ. 31 δπιθπα (ἢ6 ΕἸτῃ. - “ἴῃ ἤτγε {πεν πᾶνε Ῥυγηϊ᾽ (σχισηφί, β- αὐοχ): “ ἴῃ 

ἢτε {παν 5}4}1 θυτη  (αδεχ)---α ἀϊβτγεηΐ [οσιη οἵ ἴΠ6 νεγῦ. 
4. Εὐτίμεγ ἀεδβογιρίίοη οὗ [Πϊ5 Π6]] δπὰ 115 ᾿πῃδθ δηΐβ ἴῃ τατη5 Ὀουσγοννεα ἐτοπὴ χν 1]. 13; ΧΧΙ. 3. 
ΤΊΟΟΙ ονοῦ. ννε πυρῆς ἐπιεηα ἴο “ Ὀ6 ΠΟ] 115 Πεῖρ ς᾽ οΥ “ 16}} 115 οἰγοιῖτ᾽ (οΥ “ 51Ζ6 ἢ). 

οὗ γε ρῃοζ : οἴπεγ Μ955. -Ξ " οὕ ᾿ῖ5. ἤσε᾽. 
ς, ΟἿ6 οὗ {πΠ6 ΠοΙγν δῆρεῖὶβ. Τηϊβ Ρἤγαϑβα 15 θογγονεά ἔγοιὴ ᾿-χχχνὶ: οἵ. χχν]]. 2. 

νοΐςε, ἄς. (. χνι!. 13. 
νυνεθρίηρ δηᾶ ογυίηρ α: οὐ β. 

6. ΤῊΪ5 Π6]} νυν] ἢ 15 ουϊϑια [ΠῈ βατίῃ 15 1π6 ἤπαὶ] ρ]αςε οἵ ριιη!βῃπιθηΐ [ῸΓ βϑἰμηεῦβ ἀπα Ὀ]ΑΘρ ἤθη τα ἀπ ρευνευίοῦβ 
οἵ (οἷ τενεϊαϊίοῃ ἐπγουρ ἢ {ΠῸ ρσορμείβ. [Ι͂ἢ στ. 3-6 {Π6 νυτῖτευ μᾶ5 σοπίουπαεα ρΪδςεβ (1. 6. σθμεηηα, δηα [Π6 ΠΕ]] οὗ 
1Π6 ἀϊδοθεάϊεηϊ βίδγϑ) [ῃδὲ τα πηοϑὶ σϑγθία]]!γν ἀἰβι!ηρ αἰ5 με 4 ἴῃ 1- χχχνὶ, ἀπά γεῖ μα μα5 Ὀογγοννεὰ {Π6 βρῇ γαβθοορυ οἵ τῃδῖ 
5εοίοη. 

ὈΙΑΒΡΠΘΠΊΘσβ. ( ς χοὶ. 7. 
ΞΡΟΚΘΩ σή, β: “ἀοηε᾽ ριον. 
{πΠ6 Ρσγορῃμείβ. Ηξδῖα ομἱΪν Ἐχρσαβϑὶν ᾿πηθητ]οηθα ἴῃ ΕΠΟΟΉ. 

7. νυτ᾽τδη ἀπᾶ ἱπβογι θεᾶ- τείεβ ἴο {πε μβανεηὶν [Δ 0]εῖ5. (ἢ. χὶνὶϊ. 3. ὙΠΕβε τβοογβ ἃγα 4150 ς]]εἀ {πε 00 5 
οὗ ἴῃ6 ΠΟΙῪ οη65, ἴοσ {Π6]γ ριγροβα 15 ἴο Ἰεῖ της δῆρεὶβ Κπονν οἵ {πε ἑαίωγα : οἵ, 6}11. 2. 566 4150 Α86. 158. νἹ]. 27. 

,8ο 
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ΔΠη4 {Π6 5ριγ5 οἵ {π6 ΒυπηΌ]6, ἀηα οἱ ποϑα ῆο Πᾶνα αἰηϊοΐβα {Πεὶγ Ὀθοα 65, απ θθεη γεοοπηραηβοα 
8 ὈγΥ ἀοα ; 8η64 οἵ ἴπΠοβε πο πᾶνε θθεπ ραΐ ἴο 5ῃδπι6 Ὀζ νυ] οΚαα πηθη : ΠΟ ἰονε οά δηα ἰονϑα παι ΠΥ 
ΒΟ] ΠΟΙ 5|1νῈΓ ΠΟΙΓ ΔΥ οἱ ἴπ6 ροοά {πῖπρ5 ΨΠΙΟΝ αὔθ ἴῃ {π6 ψοτ]ά, θα  ρσανα ονοῦ {ποῦ ὈοΟά 65 ἴοὸ 

9 τοτίαγθ. ὦ, 5ίπεοβ ὑπϑν οαπια ᾿ηἴο Ὀείηρ, ἰοηροά ποῖ δἰξζογ βαγίῃϊν [οοὰἉ, θὰ γτεραγάβα ονεγυίπιηνσ 
85 8 Ῥαβϑϑίηρ Ὀγθαίῃ, δηά ᾿νε δοοογάϊηρὶν, πα {Π6 1 οτά {τγιθα {Π6πὶ τηποῆ, ἀηα {ΠΕ6ῚΓ 5ρ1Γ105 ΜΈΓ 

το ἰουπα ρυζτε 50 {πῇ {Ππὸν 5Ππου]α Ὀ]655 ΠῚΒ παπηθ. Απά 84}} {Π6 Ὀ]θϑϑίηρβ ἀθϑυπθα [οσ Ππ6πὶ 1 πᾶνα 
τϑοομυηΐϊοα ἴῃ {π6 θοοΚβ. Απάᾶ δ μαίῃ δβϑβϑίρῃθα {Π6πὶ {ΠΕῚΓ γϑοοσῆρεηβο, Ὀθοδιβα πον πᾶνε Ὀθθῃ 
[ουπά ἴο 6 5.0 ἢ 85 ἰονεα πϑάνϑη πιογα ἔπδη {ΠΕῚΓ [1{6 τη {Π6 ψνοτ]ά, δηά {πουρῃ πεν ψογα ὑγοάάθη 
ππηάογ ἴοοῖ οἵ νι Κεα πιθη, απα δχρογιθποθα ἀρι58 ΔΠα γονη]ηρ ἴγοπὶ {Π6πὶ ἀπ ψεα ραΐ ἴο 5Π8πΠ|6, 

1 γεῖ {παν ὈΪ]εβϑδεά ΜῈ. Απά ποῦν 1 ψΜ1]}] βιιπηπιοη {Π6 5ριγιῖβ οἵ {π6 ροοά ψπο Ὀεϊοηρ ἴο {Π6 σβϑηθγαίϊοη 
οἵ ΠΙρῃς, δη ἃ 1 11} ἰγαπβίογπῃ [Πο586 ΠΟ ἡ γα ὈΟση 1η ἀδγκηθβθ, ΠΟ ἴῃ {Π6 ἤθϑἢ ψεσα ποῖ γεοοπηρθηβϑά 

12 ΙΓ ϑοἢ ΠΟΠΟΙΓ 45 {πεὶγ ΓΑ] ]πΠ 685 ἀθϑογνθά. Απά 1 Ψ1Π Ὀγιηρ [οσγίῃ 1η 5ῃϊπίηρ Πρῃΐ {ποθ ΠΟ 
123 ανε ἰονβεα Μν Ποὶν παπιθ, δπα 1 ν1}] βεαΐ βοῇ οπ {Π6 [ἤτγοηθ οἵ ἢ5 ποῆουσ. Απά {πδν 5}4}} 8 
τοβρ θη ἀθηΐ ἴογ {{π165 ψιΠοιιῦ ΠυτηΡῈΓ ; [ΟΥ̓ ΤΡ ἢ ΘΟ 51 655 15 {Π6 ᾿παρετηδηΐ οἵ (οα ; ἴογ ἴο {ἢ6 [αι ἢ] 

14 Πδ ΨΠΠ] σῖνα [δἰ] Π 655 1 {πΠ6 Ππαριϊαίίοη οἵ ἀρτιρῃῦ ραῖῃ5. Απά {πὸν 5Π4]} 566 ἴποϑ86 ΨῆΟ ΨΈΓῈ 
15 ΟΠ 1η ἀΔγκη6855 164 ᾿ηἴο ἀδγκηδββ, ΜΜ 116 {Π6 τὶρῃΐθοιβ 5141} θ6 γεβρίθηθηῖ. Απά {ΠῸ6 5: πη 6Γ5 514} 

ΟΥ̓ ΔΙοια Δη4 566 {Π6πὶ γεβρὶ πη δπί, δηα {πον ᾿πΠ4 664 Μ}1}} σὸ ΘΓ αν δη 5Βθά50Π5 ἃΓ6 ρΎΘβΟγ 64 
ἴοτ {Πε6π|.᾿ 

7-9. {π6 Βαπ016. ὙΠῸ ὮΝ) δηα Ὁ.}2}) οὔ τπεῸ6 Ῥϑαϊηβ. ὍὙΠΕΥ σοηπϑιιίαΐα {ΠπΠ6 ἴσια [5186] 5 Ορροβεά ἴο {πε ρτουά, 
1ῃ6 5ε]ἤβῃ δηὰ {πε ραρηΐίζεγβ. ((. σμεγηα οἡ Ρ5. ἰχ. 13. 

{ποβα πο Πᾶνε εαἰηϊοίεα {πεὶσγ Ὀοάϊθβ.... Ἰονϑᾶ πριίποσ ρΡοϊὰ ΠΟΙ δἱϊνεσ... Ἰοηρεᾶ ποί αοεἵξζεγ βαγίῃ]ν 
οοᾶἅ. ΤΠδεβε ρῆγαβαβ νου] ΔΡΡΙΥΚ ννεὶ]] ἰο ἴῃς Ἐϑβϑεῆβ ραγίγν. (ἢ. χ]ν!!. 7, ο]. 5. ὙΠ656 πηδγκΚ5 οἵ {ΠῸ τσ ῃίεοιιβ ἤᾶνα 
1Πεὶγ σοιιηίεσρασῖ ἴῃ ἴΠο56 οἵ {ΠῈ ν]οΚαά : οἷ. χον!. 5---7, ΧΟΝΠ]. ὅ-10, ΧΟνΝΠ]. 2. 

ὃ. Ἰονεβἄ α, β-εὐγιογιῦ : “Ἰονε᾽ . Ὁ, οὗμογ ὄ. 
9. νῇο, οῳ (οηιέ “Π ΡΠ ΠΟΥΤΙΡ[) : ἐπα 12: “Δηὰά νῃο᾽ β. 
δνογυτβίηρ 2. “{Πεῖὶγ Ῥοάϊε5᾽ .,9. “{πεπιβεῖναϑ᾽ σηφέ, β. “ Βοάϊ65᾽ 15 ππ 5011 4]6, ἀμ “ {ΠΘΠΊ5αΙνεβ ᾿ νου] γεδὰ 

Ὀείίεσ 1 τΠ6 5 ΠΠΕΥ5 νεσα βρθακίησ : οἵ. ΝνΊβάοτῃ 1]. 2-4. (. [00 ν]!. 7, 8. 
τε Τνοτγά {γε {π6πὶ πιο, ἄς. (Οἱ. νΥ Ἰβάοτῃ 11]. 5. 

1ο. ΕΠΟΟἢ 5ΡΕΆΚΒ5, ΔΠΩ τοίδυβ ἢΪ5 πθδύεῦβ απ τε άθΥβ ἴο ἢ]5 θΟΟΪΚ5. 
ΕῸΥ 1|ε ἴῃ {πῸ ννοτ!, (ἢ χ]νη!. 7. 

. ΜΕΙβ65 11 δΔΠ4 12 416 βροίζεῃ Ὁ. ἀοά. 
χα ΟΥΙΡμέ. (ΟΠ Ιχ]. 12 (ποίθ), χχχνη!. 4 (Ποίε). 
Ψ)Ὸ νογα ΡῬοσγῃ ἴῃ ἄδγκπεθβ. Οἱ ἴποϑὲ νῇο δ΄ Ὀοσγῇ 1ἢ ἀδγκη 655, 1. ε. Πεδί ε ηΐβιη, {Π6 [41] ν πὸ ἡνεσα ποῖ 

ΓΕΟΟΙΡΘηΒΕα Μ]Π ΠΟΠΟΙΓ γα ἰγαηβίουμηθα : Ὀὰΐϊ τΠπο56 ννῆο τεπηδῖη 1 [Π61Γ ἀδΥΚΉ655 ἅτα οαϑί {Πϑσαὶη ἃ5. {ΠΕῚΓ 
ςοπαειηηδίιοη. (. σ. 14. 
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8-το, ἴΠ6 ψαγπγχθβηΐβ οὔ {πῸ6 Ὀ]6ϑϑεά ἀγα σοτηροβεὰ οἵ (οὐ 5 βίοτγ. [ἢ 1 Εη. [χ]ϊ. τό, {παν τα "βαγπηδηΐβ οὗ [ἰ|ε΄. ἄθδ!}]γ 
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13. ΕΠΟΟἢ ἀραΐη βρβϑακϑ. 
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ΠΕ ΤΕΘΓΑΜΕΝ ΘΟΕ ΕΝ ΘΕ 
ΕΑΓ ΘΕ 

ΙΝΤΚΟΘΌςΊΤΙΟΝ 

δι. ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΑΝῸ 115 ΕΟΚΤΟΝΕΘ. 

ΤΗΕ Ταεβίαπηεηΐβ οὗ {πΠῸ Τννεῖνε Ῥαίγγοῃϑ ννεῦε νυταπ τὼ Ἡδρίαν ἴῃ (6 ἰαίίεγ γεαῖβ οἵ 
Τομη Ηντοδηιι-- -ἴπ 411 ΡΥ ὈΠν αἰζεν Π5 ἤπ4] νϊοΐογν ονοῖ ἴΠ6 ϑυγίδη ροννεῦ δηα Βείοτε Πῖ5 Ὀγεδ ἢ 
ΜΠ ἢ ἰῃς ῬΠατγίβεθϑ---ἰη οἴει ννοιάϑ, Ὀθεΐννεεη τοῦ δηά τοό. Ὑπεῖγ δὐΐμοῦ ννὰ5 ἃ Ῥῃαγίθεα πὸ 
ςοπιδίπεά Ἰοναὶῖν ἴο {π6 Ἀεϑί ἰγδαϊοηβ οἵ ἢϊ5 ραγίν ψτἢ της6 ποδί ππθοιπάξα δατηϊγαίίοη οὗ 
Ηγιοδηι5. ΤΠς Μαςοάθεδη ἀνηαβίν Πδα πον Γεα ἢ εα 1ῃ6 Ζομ ἢ οἵἉ [15 ρΡγοβρευν, δά ἴῃ [15 γεϊσηἰπρ 
τεργαβεηϊαίίνα, ννῆο δίοηθ ἴῃ πε Πιβίοιν οἵ Τ᾿ ὰἀ415πὶ ροββθβϑαά {ΠῸ {γ|ρ]6 οἢς65 οἵ ριορἢεί, ργίθϑί, ἀπὰ 
Κκίηρ, {πε Ῥμαγίϑαϊς ρατν μα σοπηα ἴο γϑοορηίζε {ΠῈ δοίμα] Μ.εβϑίδῃ. 

ψοη ονοῖ ὃν {πε ρυχν οἵἉ [{{6, ΠΟΌτν οἵ οπατίαςίογ, ἀπά ργε- επηϊηθηΐ στ5 οὗ ἴΠ6 Μδοσαθεαβ ἃ5 
Πρ -Υοσίβ, οἷν} γα] 6 θ, Πα πη] ὰγν σοπηπιαηάογβ, {Π6 Η 9145, οὐ βαῦὶν ῬΒαγίβεαβ, δα βϑοπλα ἀδοβαάθβ 

ΘΑΎΠ ον αἰδομεα {πεπηβαῖνεβ ἴο {Π15 πανν Πίρσἢ- Γεθ Ποοά, ἱπουρ ἢ νντ ἢ τῆδην ἃ πηϊϑοίνίησ οἡ δοσοιπί 
οἵ τῆς Ὀτγεαῖὶς ἴῃ πε ΠΙΡ ἢ - Ύ σΕ]ν ϑιισσεββίοῃ. 

Τῆς ἀρρζίοναὶ ἴΠιι5 ννοη [τοπῇ {ΠῸ γαϊποίαπίὶ Η δϑιά5, πε Μδσσοαρεας Πα ἀξδερεπαα δηα βἰγεησίπεπεα 
Ὀν {πεῖγ Δοῃενεπηθηΐβ ἘνεΥν γαϑαῦ ἴῃ Ἔνεῦν ργονίηςα οὗ {Πεῖγ δοιντεν, {Π] τς πους ννὰ5 θεροίζεη ἴῃ 
τῆϑην ἃ Ὀιοαϑί, ἰΠαὶ αἱ 1δϑὲ {Π6 πορο οὗἉ [586] Παὰ σογηθ, ἀπά, Ίη ἀεῆδηςοα οἵ 411] δποίθπί ΡΥΌΡἤΕοΥ, νγα5 
Ρργαηρ ΠΓῸπὶ ἴΠ6 Ποῖιβε δηά ᾿ΐηθαρσε οἵ [Ἐν]. 

ΤΠεῖα αἵα σοοῦ στοιηάβ [οΓ τεσαγάϊηρ Ῥ581Π| οχ δ5 {πε οιοοπλα οἵ 5:10 δη ἜἼχρεοίδίίἊοη, δηα ἃ5 
στεαιίηρ οπς οὗ ἔπε Μδοοδθβαβ 45 {πε ἰοηρ-εχρεοίεα ἀε]ίνεγει οἵ ἴϑγβεὶ. Βαΐ, ποννένοῦ [Π15 πηὰν ΒΕ, 
τπογα ἰ56 πὸ ἀοαθί {παΐ οὐ δυΐπον δἠάγεβϑθαϑ ἴννο οὐ ποῖα Μεβϑίδηϊο ἤγπληβ ἴο ομη Ἡντοδηυ5, ἴῃ 
ννμοπὶ Παά οὐ]πγϊπαιεα 411 {πῸ σ]ογίεϑ αηα σι5 οἱ [Π15 στθαΐῖ [ἀπην. ὍΤῇῃα ννυτῖζεν αἰτεδ αν 5665 ἴῃς 
Μεβϑίδηϊς Κίηρσάογη βϑία} 15Π64, πη δι (6 σνναν οἱ ννῖοῃ {πῸ (ααη1165 νν}}} ἴῃ ἄπ σοιβε θε βανεά, 
Βεῖῖαγ ονεγίγοννη, δἷη ἀἰβαρρεαγ ἔτοπῃ ἐπα οαγίῃ, δαπὰ {ῃς τρῃίθοιιβ ἀθδα γίϑε ἴο σϑῃαγα ἴῃ {πε Ὀ]εββεά- 
ῃ655 οἵ {Πε ἸΙνίηρ. 

ΑΙὰ5 ἴογ ἴῃς νδηϊΐν οἵ πιᾶπβ ᾿πασεπιθηΐ δηα πηᾶη᾿5 ΡΓαϑοίθησα. Οἷγ Βοοῖς πα Παγάϊν Ῥεεβη 
ΡΟ σης α, θη Ἡντοδηιιβ, οννίηρ ἴο δη ουΐγαρσε ἄοης Πἰπὶ Ὁν {πε ῬΗδιίβεαβ, Ὀγοκε ἢ {Πεῖγ ρατίν, 
ἀΠα Ἰοϊηίησ [πε ϑαάάιϊιοεα5, ας ἃ γεαῦ οὐ ἔνο ἰαίει. Ηἰ5 ϑιισοθβϑοῦβ ργονεα {πεπΊβαεϊνεβ {πες Ῥαβαϑέ οἵ 
τπεη. Ὑμεῖν ἱπίαγην 5 ραϊπίεα ἴῃ [τί οοϊοιιτβ ὈῪ σοΠ᾿ΕΠΊρογαγν υυγϊτεγβ οὐ ἐῃς ἢτγϑί σεπίαγν Β.6., 

ἀηα ὃν ἃ 5ίγαηρε ἴγοην {πε ννοτῖς, οὐ γαίμεσ, ἱγαρτηεηῖβ οἵ ἴῃς ννοσκ οὗ οπε οὗ ἔῃεβε αβϑδιδηΐβ οἵ {πε 
Ιαϊογ Μαςοδῦβαϑ, μα5 δοῃϊενεα ἱπηπιογία!ν ὃν βπαάϊπηρ ἃ σονετ ἴῃ {πε οἢϊεῖ τπηδη!Ἔϑῖο {παΐ νναὰ5 ἰϑϑπεα 
οἡ ὈΕΠ4][ οὗ οης οἵ ἴῃς βαυ]ϊεῦ πιεπη θεῖα οἵ ἴῃς ἀνπαϑίυ. 

ΤΗΐ5 βεοοπά ννυγίζει. βἰποὶεβ οὐδ τῆτες οὗ {πεὸ ΜδοἼοοαρεδη ργίθϑί- Κίηρϑ ον δἰΐδοϊς, [μ6 ἢιϑί οἵ ψῃοτη 

6 ομαῖρεβ νν]Π ανεῖν ΔΡοπηϊπαιίοη ; ἴῃς Ρεορὶς [[56]{, 6 ἀξοίϊαγεβ, ἰι5 αροβίαϊε, δηα σἢαϑβιϊϑετηεηΐ 
νν 11} [Ο]]ονν 5Ρρ6βάιν--- Πα ἰαπιρ]α νν1}} Βα ἰαἰ ἃ νναϑίε, {πε παίίοη σδιγιθα αἰγεβῇ ἱπίο σαρεϊνιεν, ΏεηςΕ, 
οη {πεῖν τερεπίδηςα, (οα ψ1}} τεδίογε {Ππεπὶ ἀραίῃ ἴο {πεῖγ οὐνη ἰαπά, νΠεγα {Πᾶν 5Π4}} επ]ον {ῃς 
ὈΙ]εσϑεάμθϑβ οἵ (οά 5 ρύδϑεπος δηά Ρὲ γυ]ϊθά ὃν ἃ Μεϑϑίδῃ βρίπηρ ἰτοπὶ [πάδῇἢ. 

ννΏεη ψνε οοπίγασί ἐπε ἜἼχρεοίϊδίίομβ οἵ πε οὐ ρίηαὶ ννυτεῦ ἀπ τΠς δοΐιαὶ ἐνεηΐβ {Παΐ [Ο]]οννεά, ἰἰ 
ννοι] ἃ 566 πὶ [Παΐ {πα οΠίεΓ να]πε οἵ Πα νου ννου]Ἱά σοηϑίϑε πη Ἐπ6 Πρ ἐπα 1 τ[ἄτοννθ οἡ 1ῃ15 ΟΌβοιγα 
Δηα τεπιρογδιν τανοϊυτίοη ἴῃ {πε Μεϑϑίδηϊς εχρεοϊδίίοηῃβ οὐ [πιά αίσπι ἰονναι5 {Π6 οἷοβα οἔ ἴπς βεοοπά 

οοεπίατγν. Βιΐ (Πἰ5 5 ποῖ 58ο. ὍΤἼαο τηδίη, {πε ονεύνν με! πηΐησ να]ας οὗ [πε ῬοοἱΪς 1165 ποῖ ἴῃ 1Π15 Ῥγονίηςε, 

Ραξ ἴῃ 115 οἰ ίοαὶ τδαοπίησ, νν μος Ὧ45 δομίενεα ἃ γθα] ἱπιπιογία! εν Ὀγ ἱπῆπδηοίηρ τΠ6 Ἰπουρῆςϊ ἂηά 

αἰοίίοι οἵ {πε ννυγϊζες οὔ τῇς. Νενν Τεβίαπιοπηί, ἀπά ὄνεη ἴποϑε οἵ οιἵ [ογά. ΤῊΪ5 εἰῖςαὶ τεδοῃίηρ, 

νν ὨΪ ἢ 15 νοῦν πηι ἢ Πίρμαν ἀπά ραγεῖ {πη {πὶ οἵ με ΟἹα Ταεβίδιηεηΐ, ἰ5 γεῖ ἴτ5 ἴσια βρί τι] ομΠ]α, 

ΔΠᾺ ΠΕΙρ5 ἴο Ὀγίάσε {πς οἤδϑπὶ {παᾶΐ αἰνίάε5 {πε εἰ ῃῖοβ οἵ ἴῃς ΟἹ ἀμ Νενν Ταβίαγηεηΐβ. ἢ 

" Τα [Π15 δἰ ἢϊςαὶ] τθδομίηρ θεϊοηρ 5 ἴο ἴΠῸ εβϑϑεῆςε οἵ (ΠεῈ Ῥοοῖὶς 5 οὈνίοιι5 ἴο δὴν οαγεῖα! βιπάοηΐ οἵ ἴπ6 ννοῦκ. Α5 

500} 1ἴ ἴογιη5. ΑἰἸ κα 115 ὑνὰγρ ἀπ ϑγοοῦ,. Οἱ τῆς οἱμεῦ παηά, {πε ὠσονιαίίς Ολγήσέαε Ζγιἐογῥοἑαίζο᾽δ ἀγα ραΐοῃεϑβ αἰ στ ηρ, 

ΑἸΠΚο Ἰῃ σοΙουγ δηά ταχίῖιγα ἔτοιη {Π6 οτρίηδὶ πχαΐογίαὶ, βιτο με ἃ οἡ δἱ {ἰπη65 ὑνῃθγα οὐ σίηδ!ν {ΠΕγα ννὰ5 ΩΟ γεηΐ δἱ 8]1}, δῃηὰ 

αἱ οἵ ἢ εἰ γον (Πγιϑὲ ἴῃ νῆετα ἃ τος μα θέε ἀ 6] θεγαίεϊν τηδάς ἴογ {Ππεῖγ ἰμδογίίοη, 566 ὃ 13. 

“ὃ 



ΙΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ 

ΑΠοτ {Πα ἢτϑῖ σεπέαγν οἵ οἷμ εγα ἐπε [ογίαπαϑβ οἵ ἴῃς Τ βία πηεηΐβ 5ρεθα]ν ἀδο!ποα ἴῃ ΟΠ τϑιθμἄοτη. 
ΤΠουρΡ {πᾶν δια τείεγγεα, ἴο οσσαϑίοηδ!!ν ἴῃ ἐπα παχί ἴῆγες σεηξαγίοβ, [πον σαπης ἴο ΡῈ ἀϊβογεαϊεα ἃ5 
8 ΔΡοούνρἤῃδὶ ννυγτηρ ἀηα [6}}] πη εν (ῃς6 θη οἵ {πῈ Ομαγοῇ. {Πππάρρ]ϊν, Παγίῃοσ, τῃ {Π6 σουτϑα οὗ 
{Π656 σεηζι165 οὐ {Πεῖγ νναηϊησ ΡοΟραΪαγν, παν ππάδύννεηΐ ἱπιογροϊδίίοη αἱ {πῸ μαηάϑ οἵ (τ ϑείαπ 
50.065, θα ΠαΡΡΙΪν πιαην οἵ [Π656 ᾿πἰεγροϊαίίοηβ πα ποΐῖ θεθη πηαάς ννῃεπ {πὸ ῬΟΟΪ ννὰ5 ἄοπε ἱπίο 
Αὐηλεηΐδη. 

ΤΕ γτεαρρϑαίδηςα οἵ ἴῃς Ταβίαπηεηΐβ οἡ {πε βίαρε οἵ ίβίογν ννὰϑ ἄτα ἴο {π6Ὸ σιεαΐ Βίβϑῃορ οἵ 
Ττποοίη, ορθογί (τοββείαβία, η {με {Πἰγέθεπιῃ σεπίιγν, ννηο ργοοιγεα ἰτοπὶ αἵξαςα πε Μ5. οἵ {15 
ῬοοΪς, ΧνΠ] ΓΟ ἢ 15 πον ἴῃ {πε {]ηϊνεγϑιέν ΓἸΡγαγν οἵ (δηλθγάσα. ΤῊϊ5 ϑοποῖαι ἴοοῖκ πε Ῥοοῖς ΙΓ 41] [5 
Ομ τβιίαη δα! οη5 ἴο ΡῈ ἃ βεπιΐης υνγηρ οὗ {ΠπῸ ἴννεῖνε 509Π5 οἵ [αςοῦ. 

11 15 Ρεῖαρϑβ πϑεα]εββ ἴο βίαίες {παΐ, ννἤθη {πε οὐ εἰσαὶ ἰηϑεϊποΐ τανίνεα ἢ ἰΠ6 Καείογπηαίίοη, 
(ατοββείεϑίε᾽ 5 νίενν οἵ ῃς Τεβίαπηεηΐβ ννὰ5 51] ΠΊΔ ΓΙ ν᾽ τε]εοϊε . Ναν πιοίε, 85 {πε θοοἷς ννα5 τεσαγάβὰ 
45 1Π6 ᾿νοῦκ οἵ οπα νυίτζει, [ἃ ννὰ5 ϑί Πρὶν σομειηηηθα 45 ἃ (Πτγιβιίδη ἰούσεγν. [}π {πΠ6 σοιγβα οὗ ἴοιιγ 
σΘηΐαγ165. ΟΪΚ οηο νοῖοα ννὰ5 γα ϑεα ἀσδίηϑε [ἢ|5 τηϊδίακεη νογαϊοΐ, αηὰ {παΐ ἴῃ ναίη ἴογ δθοιέ ἔννο 
Πυπάτεα γεδίβ. πε ἰννεηίίεῖ ἢ σεηΐαγν 5665 {Π15 θοΟΚ δὲ ἰαϑὲ σοπῆα ἱπίο [15 οννῃ.ἷ 

2. ὙἼἼῈΕ ΤΙΤΙΕ. 

Τῆς ρεηθγαί {{{|Ὲ ννὰ8 π᾿ 41] ριοθδὈΠν “Τῆς Τεβίαπηεηΐϊα οἵ ἴῃς Ῥαϊίγιαγοῃϑ᾽. ὅ10ῃ 5 {πε 
ἀεϑισηδίίοῃ ἰπ τι56 ἴῃ {Π6 Αὐπηθηΐδη νεγβίοη. [}ὴ [ῃς ατεεὶς Μ55. {πες {{|6 ναγῖε5. [ἢ α (ΞΞ εἰϊ) δά ἰὶ 
ἈΡΡΘδΙβ 8ἃ5 Διαθῆκαι τῶν δώδεκα Πατριαρχῶν τῶν υἱῶν ᾿Ιακὼβ (-- τοῦ Πατριάρχου α), ἃ αἱ διαθῆκαι τῶν ιβ΄ 
πατρ. πρὸς τοὺς υἱοὺς αὐτῶν. Ι͂η {Πς ΘιςΠοπηείτν οἵ Νίςερμποσιιβ, ἐπΠῈ ϑυηορϑίβ οἵ Αἰπαπαβίτβ, απ τῃς 
ἈΠΟΠΥΓΊΟΙΙ5 ἰδὲ οὗ θοοκβ εὐϊίεα ὃν Μοηίίαιςοῃ, ΡΙΐγα, ἀπα οἴμεγβθ, ἴΠ6 Ῥοοὶς 15 δἰ πρὶν ςδ]]6α 
Πατριάρχαι. 

ΑΚ τεραγάβ {π6 {{||6 οἵ [πε ᾿πμα!]ντάϊι4] ἰεβϑίαπηθηΐβ, [Ε ννὰ5 πὸ ἀοιθέ σἰπιρὶν “ὙΠε Τασίαπηεηΐ οὗ 
Ἰλειθεη᾽, “ΤΠε Τεβίαπηεηΐ οἵ ϑἰπιεοη᾿, ο. [1{ΈΠῸ τεδάογ γεΐειϑ ἴο τὴν εαϊίοη οἵ {πε γερο [767 5107: 
Οὗ 11ε 7 δε αηιογίς 7 11. 7 πτυείνε αίϊγϊαγες, ῬΡ. ΧΠν--ῖν!, ἢῈ νν1}] 56ε6 {παΐ, νεύεαθ {πῸὸ α Μ595. 
ὉΠ Οὐ ΠΪν σῖνα οπς (οΥπὶ οἵ {{{|6, [6 8 Μ55. (νι ἐπε ἐχοερίίοη οὗ Ζαρ), παῖ 15, δε, σίνε ἀποίπεγ, ἴῃ 
ΜΠ Ϊοἢ ἴπ δααϊξίοη ἴο {πε παπης οἵ {πε Ῥαϊγίαγοιι ἐπε γηδίη ϑυδ]εοὶ οἵ ἐπε Τ᾽ εδίαπηεπέ 15 σίνεη. ὙΠι5 {πε 
{16 οἵ (δ᾽ 5 Ταβίδπηηΐ 15 διαθήκη Γὰδ περὶ μίσους. ΤῊ {{{168 ἴῃ α΄ ἀγα σεηδγα!ν σοπἢσίεα ἔγοπη 27, ἀπὰ 
α ; ἴῃ αὶ 5ἰτηρὶν ἴῃε παπΊε οἵ {πε ραϊγίδγοῃ 15 σίνεη, νν 116 45 ἴογ σ, [{ ἴαἶκεϑ ἃ [ἴπε οἵ 115 οννῃ. [Ι͂ἢ {πε 
Αὐτπιεπίδηῃ {πα {{{|65 ἀστοα ραγ]ν νυν ἘΠοβςε σίνεη ἴῃ τῆς ατεεὶς Μ55. δες Ὀπὲ οἴξεπεν ἀο ποῖ. ΕΤΟΠῚ 
1Π15 ϑῃογί διυτηπηαγν οἵ 1{Π6 δοῖ5 1{ [0]]ονν5 ἐπαΐ ἐπ {{{Π65 ἴῃ ὁεύ, Δ ἵε βεοοπάδιν. ποία γεπηαΐη ΠΟΥ 
1Π6 [οὐ πΠ15 ἴῃ α ἀπ {πε δίησ!ίε Μ5. α, δηα {παῖ ἰοιπά ἴῃ {πεὸ Ηεῦτγαν Τεβίαπιθηι οἵ Νδρῃίδίὶί, ἱ. 6. 
ΡΨ 12 ὍΠ5) ΓΝ “ὙΤΠΕ Τεαβίαπηεπί οἵ Ναρῃΐδὶ! {ΠῈ δοη οὔ Ϊδοορ.᾽. ὙὍΤῇδε ἴουπι ἴῃ ὦ ([. 6. βἰπιρὶν ἴῃς 
παπηα οὗ {πε ραίγίαγο ἢ") πηᾶν θὲ δὲ οησς Ἂἐἰϑηη5ϑθ 45 8η ἰἀἰοϑυποαϑυ οἵ 1ῃ15 Μ5. [ἡ {πε α Μ9595. τῆε 
ὉΠΙ6 οὗ ἴῃς 1πάϊνάτι4] Τ᾽ εβίαπηθηΐβ γεβεπΊ} 65 οἰοϑεὶν {Παΐ οἵ {πε ἤ ερτενν Τ᾽ ϑίδπιεηΐ οἵ Νδρμία!ῖ, θας 
1Π6 στεαΐδι πυγηρει οἵἉ {Π6πΠ| αὐῦα οὈ νοι 5} ἱπδοσιιταῖς δηα ἐπογείογε ποΐ οὐἱρῖπαὶ. ΤΠαΐ οἵ Ἀδυθεη δηά 
5ΟΠΊΕ ΟἰΠΕΓ5 41 δοσυγαΐα ΘΠΟΙΡἢ ; {Ππ5 α σίναϑ5 διαθήκη ἹΡουβὴμ τοῦ πρωτοτόκου υἱοῦ ᾿Ιακὼβ καὶ Λείας, ννῃ “ἢ 
5 ἴγι 8 ἐπουρῆ; Ὀαΐ ἴῃ {πε σα56 οἵ Ναρῃϊζα!! να πᾶνε {πε ἱπηροβϑίθ]ε διαθήκη Νεφθαλεὶμ τοῦ ὀγδόου υἱοῦ 
᾿Ιακὼβ καὶ Βάλλας. ΝΑρβία!]ϊ νγα5 {πε βεσοπά 58οὴ οἵ ΒΙ]ΊΠαῃ. [{, ποννενεσ, ννε οπηϊέ ἴῃ δ ἢ οα8ε {ΠῸ ΠαπΊα 
οὗ {πε πιοΐμεσ, νγα αὐγῖνε ροϑϑίθ]ν δ ἴῃς ογίρίπαὶ ἔογπιὶ οἱ {πὲ {{|165 οἵ {πε ἱπαϊνίάτι41 Ταβίαπηεηίϑ. 
Ῥοβϑβίθὶν, 1 βὰν; ἴον {πε ογάεν οἵ {πε Τ᾽ εβίαπηεηΐβ 15 ποΐ σῃγοποίοριοαδὶ, θυ. ἀερεηάβ οη {πε σγοιρίηρϑ 
οἵ {πεῈ ραίγϊγοῃβ δοσογάϊησ ἴο {πεῖϊ τεβρεςοίίνε πηοίμετθ. Τ|5 ἴΠῈ ἢιβθέ δἱχ ρδίγγο 5 ἀγα ἴΠ6 505 
οἵ 1,6δῇ, ἴῃς πεχί ἴννο αγε ἴῆε βοῇβ οἵ Β.ΙΠΔῃ, ἴῃς πεχί ἔννο οἵ ΖιΠραῃ, ἀπὰ πες ἰαϑὲ ἔννο οἵ Κδοῇεὶ. 
Ηξεηοσε [1{ 15 πλογα πδη ρύόρα Ὁ ]ε παΐ ἐπε ροϑί(οη οἵ {πε ρίγίαις ἢ Ἂ5 ἴῃς ἢγϑί, {Π|γὰ, οὐ βενεηίῃ βοηῃ, 
ννα5 ποΐ πηθης!οπαα ἰπ ἴΠῈ οὐἱρσίμαὶ {{||6. ὙΠιι5 ννε σοποῖπαε παξ τπς εν!άεηςε ρΡοϊηΐβ ἴο {πε (ο]] ον ηρ 
8.5 1Π6 οΥΙΡΊη4] [οὐπη. 

ΡΝ 12 ἸΞῚΝῚ ΠΝ ΞΞ διαθήκη ἹΡουβὴμ υἱοῦ ᾿Ιακώ͵3 Ξε “Τδε Τεβίαπηεπί οἵ ειθεη {πε σοη οἵ Ϊδοοθ᾽. 

δο. ΤΗΝ ΘΕΒΕΚ Νῖ55. 

(α) Βοάϊεν Μ5. Βαιοοοῖο 1232. Ουαγίο. ΤῊϊβ ραρεῖ Μϑ5. σοπίβίησ βενοίαὶ ἐγεδίῖβα Ὁ. αἀἰεγεπι 
Πδηαϑ οἵ {π6 ἰαδέζεγ ραγί οἵ {πε ἰοιιγίθεαπεῃ σεπίαγν. ὙΠ Τεαβίαπηεηῖβ οσσαρΥ ἰοϊοβ 1794--2ο 56. ὙΠείγ 
ΘΘπΘΥα] {{Π|6 ἀπά {ποϑε οἵ πάλῃ ἂπὰ (δα γε ντιίεη ἴῃ τε. ὙΠεῖα ἀγα ἵννο οορίε5 οἵ {μῃἰ5 Μ5. οἡ 
Ράρεΐ, οης ἴη ἴῃς Βοαϊεν ΜΆ. πη τι7, θεϊοηρίηρσ ἴο {πε οἷοβα οἵ {πε βενεηΐεεηίῃ σεπίιγν, ἀπα {π6 
ΒΕροηα ἴῃ ἘπηπΊαημεὶ (ο]]εσε, (δεηθτιάσε. ΤΗϊ5 ΜΆ. 15. γεπιδύκαῦῖε ἴογ ἴῃς ἰαῖρε πιπιροῖ οὗ 
ΟΠ 5510η5, δὲ {{π|65 οἵ επίϊγε σμαρίεϑ. 

(Ὁ) πίνεγϑιεν ΤᾺγαγν, Οδπηρτίάσε, Εἰ ἱ. 24. Ουδτίο. ΤΗΐϊ5 ραγομπηεηὶ ΜΆ. σομπέαίη5. ίοιιτ 

1 Ἑτοπι (Π6 ρτγεβεηΐ νυσί[οτ᾽5 εἀϊτοη οὔ τμς 7 σλαμιο)ές οὐ ἐλε 7 τους Ταΐγίαγελς, Ρ. χνὶ 544. 
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νοῦ, οἱ ννῃίοῃ {πε 1 βία πηθηΐβ ἀγα {Π6 [ουγῃ, ννγ θη οα [Ὁ 05 ζο3α--ό)ῦ. [{ Ρεϊοηρϑ ἰο {πΠ6 τη 
ὁαπίιγν. [{ 15 νυυτθη ἴῃ ἀοι10]6 σοἰτιπηη5, ἰννθηΐν [1Π65. 1ἴΠπ ἃ σοϊπηη. Τῆς [η1{1415 πα {{{ΠῈΞ ἀγα ἴῃ 
τε, Ἔχοερί {πὸ ἢγϑῖ, ψνῃο ἢ ἰ5. ἴπ σοὶ. [{ ννὰ5 ἰγοπὶ {ῃ1|5. Μ5. {παξ (τοβϑείεϑίε 5 Τ αιίη Ν εγβίοη 
γνγἃ5 ΠηΔα6. 

(0) Ναϊίοδῃ 1ἰὈταῦν, (οα. ατᾶθο. 731. ΤΠΐδβ 15. ἃ 5Π14}} οοἴανο ΜΆ. ννυυϊτέεη οὴ ρᾶρεί, ν τῇ 
τννειῖν -ἴννο οὐ ἐννεηίγ-γες ᾿Ππ65 οὴ δαοῇ ρᾶρθ. Βεϑίαββ {πεῸ Ταβίαπηθηξβ ἰΕ σοπίδί!η5 δχίγαςϊβ ΓΟ ΠῚ 
1πεῈ Εαδίΐμειβ. πε Τεβίαπιεηῖβ αὔα σίνεη οἡ [οἱ] ογα-τόγό. ὍΠα βογρὶ οἵ {πε ἰαϊζεγ. Βεϊοῃρϑ 
ΡΓΟΡΦΌ]ν ἴο {πε {πιγίβεητ σεπέσγν. ἋΓΠΪ5 15 {πε πηοϑβί ἱπιρογίδηϊ οἱ 411 {πὸ Μ595. 

(4) Ναϊίςαη ΓὈταγν, ακ. 1228, ΤῊΙ5 15 ἃ νϑι]ππη Μ5. [ἢ τῃγθα νοΪππηθ5 οἵ {πΠῈ Γ,Χ Χ Ρεϊοηρίηρ 
ἴο {Π6 {πἰγίεεπίῃ σαπίαγν. Οὐ {Πα οἷοβς οἵ {πε 1,Χ Χ [Ο]]ονν5 {πε Τ᾽ δδίαπηεηΐ οἵ [0}0, [ο!οβ 24οὐ-- 2406, 
ΔὨ4 οἡ 350--2380 οἵ οὐ ριαβεηΐ ἰεχί. ὙΠεγα ἀγα ἔγοπη 323-39 [1Π65 ἴπ βὰο ρᾶᾷρε. ϑίγδαηρεὶν Ἂπουρῇ, 
ἀΡονε {ἴΠε6 σαπογδὶ {{{|6 οἵ {π6 11 εβίαπηεηΐβ, Διαθῆκαι τῶν ιβ πατριαρχῶν υἱῶν ᾿Ιακώβ, ἀρρεαῦ {πΠ6 ννογάβ5 
Λεπτῆς Γενέσεως, ννῃ οι ἰ5. οπς οἵ ἐπε {{{|65 οὗ {πε Βοοῖκς οἵ [0 11665. Τῆηδι {Ποτα ννᾶ5 ἃ οἰοβε γεϊἰδίίοη 
Ρεΐννεεη ἴπ68ε θοοκβ νὰ Κπονν ἱπάερεπαάβηίζ νυ. 

(6) Μοιμΐ Ατμοβ Μ5. Τηϊβ ΜΘ. 15 νυγττ8π ἴῃ ἴννο σο] π15 οἵ ἔογίν 11Ππ65 βοῇ ἴῃ ἃ σοοά δΒαηά 
οὔ {πε τβπίἢ σεπηΐιγν. Τηε Τεβίαπηεηΐβ ἀῦὰ σίνθη οἡ [ο]ο5 1970--2 29. ΤΠϊ5 Μ5. [5 οἵ στεδὲ ἱπίθγαϑί, 
ἃ5 1 σοπίαϊη5. {πτεθ ἰαῦρα δααϊτίοηβ ἴο {πε ἰεχί : {πε ἢγϑί Ῥείογε καὶ ἐπὶ πύργους ἴῃ Τ. [«ἀν. 11. 2, 
οοπϑίβίηρ οὗ ἃ ρύαγεγ οἵ δοοῦ ; {Π6 βεοοπά αἰΐζεγ {πε ννοτὰ ἡμερῶν ἴῃ Τ᾿. [,6ν. χν . 2, ἀπ {Π6 {π|γὰ 
αἴζεν τῆς γῆς ἴῃ 1. Α5}. νίϊ. 2. ὍΤῇαε {Π|γὰ σοηϑβίϑίβ οἵ ἔννο δηα ἔννο- τ Πῖγ σο] πηη5 οἵ σεγίαϊη ΟΠ γ ϑείδη 
αΙ54ι151{10Π5 οἡ ἰονε ἀπά {πε Τ την. ὍΤΕ βεοοπα ἴ5 {Π6 γεπγδυτα "]6 (τεεἰς ἐγασπηεηΐ, ννῃίςἢ 1 Πμανο 
Ρτπιεα ἴῃ ΑΡρεπάϊχ Π1 1 τὴν εαϊϊίοη οὗ πε Τεχί, δια νν ἢ ννα σῆονν εἰβεννῆειε ἴο ΡῈ ἃ ἰγδῃβίδίοη 
ἴτοπι ἃ Ηερτενν ψνοῦκ, νν πίῃ ννὰ5 Ργοθ δ Ϊν δη οὐρίηδὶ βοῦγοα οὗ {πε Τεϑίαγηεηΐϑβ. 

(722 Ῥαγὶ9 Μ5. 928. ΤῊϊβ 15 ἃ Ῥεδιε α}}ν νυ ττεη Μ5. οἵ {πΠῸ [επί σεπίαγν. ἜΠε Τεβίαπηθηίβ 
ἀγὸ σίνεη οἡ {Π6 ἢιϑβί βενεηΐν-ῖννο ἰο]οϑ. Εδοῃ ραρε σοπίδίηβ ἐννεηΐν-[ῆγεα ᾿ἰπ65. Οἡ [ο]ο τὰ ἴμθτα 
ἰῖ5. ἃ ᾿ἰδῖ οἵ ΟἹα Τεβίαπιεπε παπηθβ, ἱπο  πἀῖησ {πΠ6 ἔννεῖνε ραίταγοῃβ, νὰ {πεῖγ πηεδηΐηρθ. ΤΠῈ 
Τεβίαπιεηῖβ ρίόρεῦ θαρίη οἡ 1τὖὦ. 1ἰ [5 σπαγδοίεγίϑεῖς οἵ {Π15 Μ5. [Πδΐ αἴζευ τπ6 {{{|6 οἵ εαςῇ Ταεβέαπηεηϊὶ 
τι 445 {πε πηεδηίηρ οἵ {ΠῸ ριΌρΡεΥ πᾶπηε, Δηα αἶβο {Ππαΐ, αἱ {Πε6 σοποϊβίοη οὗ ες 1 εϑιδπηεηΐ, ᾿ δα 5 
{πῈ πιηθεγ οἵ νεδιβ ἴπαξ {πε ραϊγίαγοῃ ᾿νε. [Ιη {Π6 ἰαζίεγ ἰβαΐαγα [{ 15 (ο]]οννεα ὃν {πε ἢγϑί ϑ]ανοηῖς 
᾿εςεηϑίοη (5). Αἴεγ ἐπε εϑίαπηεηΐβ (ο] ον {πε 1 εβίαπηεπί οἵ [οὉ δηα οἴμεγ υυυϊτίηρϑ. 

(5) Μ5. 4τι ἴῃ {π6 [ἰργαῦν οἵ {Ππ6Ὸ6ὶ Μοπαβίεγν οἵ 5ῖ. [οῇπ {με Ἐνδηρε δε ἰη Ραΐπηοβ. [{ 15 
ἃ απατίο Μ5. ννυυϊττεη οα Ρδτοιηεηΐ, απα αϑϑίρηεα Ὀν Η. (. (ὐχε ἴο {πε οἰχίεεηίῃ σεπειγν. 

(Δ) Μοιυηῖ ϑίπαὶ Μ5. Νο. 547 ἱπ {πε ΓΙ Ύαγν οὗ 51. (ἰδίμεγιπαε. ὅϑὅεθ (δγαάϊζμαιυβεη, (αΖ. (ρα. 
Ογαφο. «512:411160714771, Ὁ. 142. ΤΠϊ5 Μ5., 145 ὈΓ 1035 (ΠΊ., νγὰ5 νυγ {δῇ ἴῃ Π6 βενεηίεεηίῃ σεπίμτγν. 
τ σοηίαίη5 βενεηΐξεεῃ [1Π65 οἡ εαοῇ ρᾶρα. [{ 15 ἱποοπηρεῖα Δηα σΟΠΊ65 ἴο δὴ επα νι Τ΄. 05. χν. 7. 
ΤΗϊ5 Μ5. Πα5 {πε (οἹ]οννίηρ ρεσα]αν ἱπιγοάποξίοη : ᾿Ιωάννου τοῦ ποτε ἑβραίου εἴδησις τῶν διαθηκῶν τῶν ιβ΄ 
υἱῶν τοῦ πατριάρχου ᾿Ιακὼβ μεταφρασθεῖσα ἀπὸ ᾿Ιουδαικοῦ διαλέκτου εἰς “Βλληνικήν. ΤῊ Ξἰαἰεηγαπί 15 ΓΟ, 
Ὀυΐ ννεγε {πε βογῖρε σοί [ἃ ννε σαηποί ἀεἰεγγηίηα. 

(Ὁ Μοιιηὲ ϑίπαι Μ5. Τηῖ5 Μ5. ννὰβ ἀἰβοονεγεά δοοίεηΐδ!]ν ἴῃ ἰμς (οηνεηίΐ ΤΡ γαγν ἰη [Π6 σργίηρ 
οἵ τροοό ὃν Μι5. αἴρϑθοῆῃ. Τῃϊ5 Μ5. ννδβ ντίτεῃ ποῖ εχ] εῦ ἴπαη {πε δενεπηίεαηίῃ σεηίιγνγ. [{ οοη- 
[4ἴπ5 21-ὦ22 11π65 οἡ εὰςῇ ρᾷᾶσε. [{ πα5 {πε βαπηξε ρεαι]αι ἱηετοάιιοςίοη 45 Δ. ὅεε ργεςεάϊηρ Μ5. 

ᾧ 4. ΤῊΕ ΔΕΆΜΕΝΙΑΝ Μ95. 

ΤΠεῖα α΄ πᾶν Μ55. οἵ τῃϊ5 νετϑίοηυ. με ἢτγϑί ἥνε αἵς ἀδβίσπαϊεα Ὀν [πε ϑνηθο 5 αἰίδοῃοθα 
το {παπὰ ἴῃ {πε Νεηΐςε εὐἀϊίοη οὗ {π6 ἰεχὲ ὃν {πε Μεομίίαγίϑὲ Εαΐμειβ. ὍῇΠα τγεϑὶ ονς {πεῖν ἀεϑίσπα- 
[οη ἴο {πε ργεβεηΐ εὐϊῖοι. δνῇεη οἰτεα {παν ἀρρεαΐ 85 4", Α", χε. 

45, Μεομίίζαγιβε Γι ργαγν οἵ 51. 1,4Ζζαγο, Νεηΐςε, Νο. 245. ΤΠηῖ5 Μ5., ἤνε Ὀν 5Ἔνεὶ ἱποῇςε5, ννὰ5 
νυγιτεπ ἴῃ {ΠῸ γεαῦ 1220 οἡ ρΡαρεῖ. [{ θεϊοηρϑβ ἴο {πε ἢγϑβε γεσεηβίοη οὗ {πε ἰεχί. 

ΑΥἢ, Μεομιίϊζαγιϑε Πἰργαγν οἵ 51. [,.ΑΖζατο, Νο. )ϑο, Τῆϊ5 Μ9. 15 1ῃ6 ννογβί γεργαβεηΐδίϊνε οὗ {πε 
ϑεςοηα τερσεπβίοη οἱ {πε Ατγπιεμίδη νει ϑίοη, 

Αν, Μεομιίξατγιβε ΤΠ Ργαῦν οἵ 5.1. 1,4Ζζατο, Νο. ό7γ9ς. Τηΐϊς Μ5., 5ῖχ Ὁν ἴδῃ ἱποῆαϑ, ννα5 ψγιεη 
τοννατγάβ {πε επὰ οὗ {πε β[Γεεηῖῃ ςεπέμγν, ἴῃ ἀοι 1016 σο]πηη5 οὗ ἰννεηΐν -ϑῖχ 11Π65 εαοῇ, δηα σοηϑίϑίϑ οἵ 
όγ9 ἴο]οβ. [{ ΡὈεϊοηρϑβ ἴο {πε ἢγϑὲ τεοεηβίοῃ. 

Α-, Μεομβιίζαγιβὲ Τἰργαῦν οἵ 51. 1.4Ζζατο, Νο. 229ς. 115 Μ5. ΒΙίΡ]ε, εἰσῃε Ὀν ἴεῃ ἰηοῃες, ννὰ5 
νυ τε οἡ να] ]Π| 111 ἀου0]ε σο]πλη5 οἱ έν 11π65 εαοῇ ἴῃ {πε γεαῦ τό55. 

Α3. Μεομίζαγιβϑε ΤΡ γαγν οὗ 51. 1.4Ζζατο, Νο. 1266. ΤΠϊ5 Μ5. ΒΙΡ]6 ννὰβ νυγτεη τη ἐπε ϑἰχίεεηί ἢ 
σεηΐαγν οὐ Ρᾶρεΐ, ἴῃ ἀοι]6 σο]ππηη5 οἵ ἰοτίγν -[ἢγεα 11Π65 680}}. 

Α5. Τὴ. Μ5. ΒΙιΡ01|εῈ ννὰβ νυγιξεη ἰπ τς ϑἰχίθβεπίῃ σεηΐυγν δηα Ὀεϊοηρβ ἴο {πε Τιοπάοη ΒΙΡ]Ε 
ϑοοίείν. 

Α΄. ΤῊῖ5 Μ5. ΒΙΡ]ε, ννίοῃ θεϊοηρβ ἴο {πε (δίμοϊίοοβ οἵ {πε Ασὐπηθαπίδῃ Οματγοῇ δὲ Εἀβοῃ πδαΖίη 
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ἴη ΑὐπΊρηΐα, ννὰ5 {πεῖς Ρῃοϊορία μα Ὀγν Οοηγνθαδαίε ἴῃ τ89ρ1. πὲ Μ5. ἰ5 νυυτἴθη τη ἰννο σοἰ απηη5 οὗ 
Π[ν ᾿η65 ἐδοὴ [ἢ ἃ Ὀεδιτπ] Παηά. 

ΑΒ. Τηῖ5 Μ5. ΒΙΡ]6, ννῃϊοἢ ννα5 νυυ θη τη {π6 σανεηΐθεηίῃ σοπΐιγν, θεϊοηρϑ ἴο οὐ ΖοιιοΠα. 
ΑΔ", Βοαϊείδη Π’Όγαγν, Οχίογά, Νο. δ. 20 (Πιγέεεπεῃ σεπέιγν). Οἠἱν ἔνε Γεβίαπιαηίβ ἀύα ἰοιπα 

ἴῃ {Π|5 Μ5., απᾶ ἴῃ {πε [Ο]]οννίηρ ογάει : ἰπιθοη ((Ο]ο 16 83), 1,ονὶ (17.353), [οβερὶν (1845), Βεπ]απιίη 
(195), Ππά4ῃ (,ο ). Της ΜΆ. 15 ννυγτεπ ἴῃ ἵννο οὐ πιούα Ππαης5 ([Δἴεϑὲ εἰρ ῃίθβεπίῃ σοπίαγν), ἀπα ἔπεγα 
8Γ6 ὅννο ἴνρεβ οἵ ἰεχί. Εογίιηδίεϊν {πῸ ἔουγ ἢγϑί- πγεπιὶοηθα Ταβίατηθηΐβ απὰ Τ᾿. Ππάδἢ ἱ-- κῖν. 85 9 
(ἰ. ε. ἐὰν... αἰσχρορημονεῖν) ὈεΪοησ ἴο 1Πε ἢτδὲ γεσθδηϑίοι, δηα οἷν Τὶ. Τπά. χίν. 849. χχνί, ἴο {πε 
βεοοηάα, Τῆηϊβ5 Μ5. ἐδ αἰίεβϑίβ {πε δαπιε ἴγρο οἵ ἰεχὶ δ5 Δ", Ρυΐ [ἴ 15 πιούε οἱοβοὶν γεϊαϊθα ἰὸ Αϑ 
{ΠΔη ἰο Αδ. 

ΑἹΙ {πεῸ ργεοεάϊησ Μ55. πανε θεεῆ υϑεα ὃν ἴῃς ργαϑεηΐ εαϊΐου. ὙΠοῖς αὐτὰ {πτες οἵ ίβ, οὗ ἔννο 
οἵ ννῆϊοἢ ἢε πὰ5 πο Κπον]εάρα. 

Α΄, Α Ναζίοδῃ Μ5. οἵ {πε ΒΙΡ]ε οεἰϊε οηςε Ὁν οηνθοαγε. ὅες ὙΟΑ νι. (896), ». ζΖόο. [1ἰ 
Ὀεϊοηρϑ ἴο {πε βενεηΐϊθεηίῃ σεηΐϊαΐν. 

ΑΚ", Μεομίϊαγιδε ΤΠ Ργαγν, Νίθηπα, Νο. 1) ό (1) 45 18η᾿5 (αΐαίον αεῦ αγημογίδολοη Παπιαϊσελγ 67: 
εεγ Π7οιληϊαγίδίογ- διὀἠοίλει στ Τήοτι, α80.5, Ρ. 71, 411 544.), Τηῖ5 ΜΆ. ννὰ5 νυυζίεπ ἴῃ ἰῃς γεδι: 
1288. Οπ {πε ἤίβδὲ τοῦ [Ὁ]105 [ἴ σοηπίδ!η5 [Π6 Πἰβίογυ οἵ Ϊ]οβϑερῇ δηὰ Δβεπαίῃ. ὙΠεη (οἱ]ονν τπε 
Τεβίαπιεηΐθ. ΟΥ̓ {πεθεὲ Ἀευθεη, Δη, ΝΑρῃίδ!!, αὐ πιϊβϑίησ. ΤῊ ογάευ οἵ {Ππ6 τεπιδι ΐηρ ΠΙΠ6 15 
Ρεου] τ, ἀστεοίηρ ἴῃ {Πς6 ἢτϑὶ ἥνε ἢ {παῖ οἵ Α". ὙΠὰ5 να πᾶνε ϑἰπηθοη, [,ενΐ, Γοβαρῃ, Βεη)απΊίη, 
]Τυάδῃ, Ι5ϑαομαγ, Ζαραΐ, (δά, Ασα. Α ϑδέυαν οἵ {π6 {{{|65 οἵ {Ππ656 Ταεϑίαπηεηΐθ ρίνεη ἴῃ 5. π και 5 
Αρρεπαϊχ, Ρ. 253, ἀπα πε (εγπιαη {ταηβἰδίίοη οἵ ἴῃς Τὶ. [π. Χχίν-χχνὶ, ἀπά Τ΄ Βεη]. χ. 8". χίϊ, Όν 
τ. Ῥαᾳὺὶ Ηπιπαπίδηῃ, πηακαβ 1 αἱ οηςε οἶθαῦ Πα ΑἹ Ὀεϊοηρο ἴο {πε ἢτϑῖ Αὐηιθηΐδῃ γεσεηϑίοῃ, ἀπ 
Γυγοστηοσα, {παῖ ΑΕ 15 πλοῦα ποαιν ταις ἴο Δ ἢ τΠ8π το Α", ἀπά ἴο Δ" 1Πδη το Αὅ, 

(4). Τῇοε Ηοι-ΒΙΒΠοίΠεὶς, Ψίεηπα, Νο. τα (ΠΑ ϑῃ απ 5 (αΐαίοσ αἰο7 αγηη θη δολοηι [1.5.5., Ρ. το,1801). 

δ5. ΤῊΝ ΘΙΆΝΟΝΙΟ ΝΕΒΒΙΟΝ ἈΝῸ ΙΤ5 ὙῸ ἈΕΟΕΝΘΙΟΝΒ 51, 53, 

ΤῊΙ5 νειβίοη 15 ἰδίε δηα 15 θαβθά οἡ {πε ἰγρε οἵ ἰδχί τεριεϑεηίοα θγ αεΐ, ἀπ οἵ {Π65ε [1 αἰΐαςομος 
τηοϑβί οἱοβεὶν ἴο 3; ἰού 5᾽ αἰνναγϑβ δῃηα οσοαϑίοηα! }ν 59 ἀρσσεξα ἴῃ πηακίηρ ἴῃς δαἀάϊίίοι δὲ {πς οἷοβθο οὗ 
Εδοῇ Τεβίαπηεπί, ἰπαΐ 15 ἴο θὲ ἰοιπηα ἴῃ 5, αἰοῃε οἵ {πε ἀγεεκ Μ55. Τῇῖβ νευβϑίοῃ, 85. 1 πανα 5ἤῇοννῃ ἰπ 
τὴν εὐϊτίοῃ, εχ Ὠ 115 ἔγαοςϑ οὗ {πῸ ᾿πἤπεηςςε 4͵50 οὗ Ζ. 

ΤῈ ἵννο ϑανοηῖς γεοθηϑίοηβ 5᾽ 8ΔΠ6 5 δ΄ε ὈΧΥΙΠΊΑΎΠΪν ἴακεη ἔγουλ [ἢ 50-ο4||64 Ῥαῖεα ((σεοκ 
Παλαιάλ), ννϊο ἢ σοπίαίη 5ῃμογί δοσοιηίβ οἵ θνεηΐϑ τη οπ66 ἰπ πε ΟἹ Ταϑίαπηεηῖ. ὍῇΠεν ἀγε ρυϊηϊεα ἴῃ 
ΤΙσΠοηγανον᾽ 5 ννουῖς ἐπ 64 9 αηι)αΐη1 δὲ οἱγεσλοηιγοῖ ῥὐπσοῖοῖ 7,1{6γ αἴπγῖ (α νο]5., 51. Ῥεϊεγθθιγρ, 1862). 

διό. ΤῊΝ ΑΆΜΕΝΙΑΝ ΝΈΒΘΒΘΙΟΝ ΙΝ 115 ΤῸ ΚΕΘΕΝΘΙΟΝ5. Δα, ΑΒ. 

ΨΛΙΕ ΟΕ ὙΠΙ85 ΝΈΚΘΙΟΝ. 

Δ5 νὰ ἢᾶνο αἰγεααν οβϑεγναά ἴῃ ᾧ 4, ἴπεσε αὐα ἔννο γεσεηϑίοηβ οὗ (ἢϊ5 νευβϑίοη, Ασα, Αβ, Αα, ψῃϊςἢ 
15 ἰουιπα ἴῃ ποη- ΒΙ ] σα] Μ855., ᾿πο] 465 ον Μ55., λοις ΤΠα ταϊαίοηβ οἵ {Ππεβε Μ55. σδη θὲ τοργο- 
βεηϊεα 45 ο!]οννϑ :- 

| | 
Δὰ ΑὮΚ Α" 

ΑΒ, ννῖο ἢ ἀρρεαῖϑ ἴο 6 ἰουπηά οηἱν ἴῃ ΒΙΌ]1ςαΙ Μ55., ἱπο 65. Α  ράορ ΟΥ̓ ΊΠεβς ΑὉ" οἰαηά5 «ἱοοῦ 
[τῸπῈ {Πα ταδί. [15 ἸΊἀἸοϑυ πογαβίε5. γα ἱπππγηθγα Ὁ], θὰ ἴῃ ἃ νεγν ἔενν σα565, νυ μεγα ἰἰ ἀἰνοῖσεϑ οτη {Πς 
οἴαῦ τερτγεβεηΐδίίνες οἵ 115 γεσεπβίοη, 1 μα5 τῆς βιιρροζί οἵ {πε θεβὲ αἀσεεκ Μ55. Τῇᾷῶε τεϊαϊζίοῃ5 οἵ 
1Π656 Μ55 δζγὲ 85 [ὉΠ1ονν8 :-- 

ΑΒ 

ἥτις Ξτ τ Ξ Ξ τ 

“ἔστε τοὶ 
Δοὰ Λϑίε ΟΔΡ" 

ΤΠ νατίδίοηβ θεΐννεεη Α“ πα Αβδια νοῦν πιιπηογοιϑ, θαΐ ἴῃς στοαδίεγ ραγί οἵ {πεπὶ ἀρρθαῦ ἰὸ πᾶνε 
υίβεη ἔγοπῇ ἱπίθγπα] σογπιρίίοη, οΥ ἔγοπῇ (ῃς αἰϊεηιρὶ οα {Πε ραιΐ οἵ {πε βογίθε οἵ Αα ἰο δρϑτονίαΐο ἴῃς 
τοχί. Βαυΐ ονεῖ δῃηὰ ἀθονε {πεβϑε αἰ εγεηςςσ, [πϑύα ἀγα σοτίαίη ἱπηρογίαῃί σοσξίοηϑ ννμοῦο {πὸ αἰ διθησοβ 
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ΤΠΗΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ὙΠΕ ΤΜΈΨΕ ΡΑΝΕΙ͂ 

Ὀείνεθη {ΠῸ ἴννο γεσεηϑίοηβ σῸ Ἀδοὶς ἴο ἴπε ἀτεεκ, δ5 ἴῃ Τ. [,ενὶ 11. 7-1ο, χῖν. 1, ῆεσα δα ἄργεεβ 
ΜΠ ἃ ἀραϊηβὶ β, δπά ἴῃ 7. [,δνὶ 111. 1--, ποῖα Αὰ 15 [655 σούγιρί {Πλη α, δἀηα σίνεβ {π6Ὲ πεδαγεϑί 
τοργοάποίίοη οἵ {πε οτρσίπαὶ Ἡ ερταν ἀγοπείνρα. 

ΕχοΙαβῖνε οἵ {Π6 βεοίίοηβ 7ιι5ῖ πηθπίίοπαα, ΑΔ, ἴα Κεη 85 ἃ "νῇο]6β, ἀρύβεβ ϑ ἢ βὶ 5 ἀραϊηβί α (5εΕῈ τὴν 
εὐἀϊ(ίοη οὗ τε Τεχί, ρ. χν 54.). Βαυΐ νιῖη βίΠπετγε αὐα ἴννο βεοοπάδύν ἴγρ65 οἵ ἰεχί, ἴο ννῃῖοἢ αο δπά 
ὁασ Ὀεϊοηρ γεϑρεοϊίνεϊν. ΑἹ] θαΐ ππίνεγβα! ν Α ἀρίααβ τ δαΐσ νθγα δαΐσ αἸΠἘγ5 ἔγοπ σεῦ. 

ΤΠ ναἰπε οὗ Α ψ}}} θὲ θεβί ππάἀδγϑίοοα νν ἤθη ννε σοπηα ἴο 64] νυν [πΠ6 (τ ϑείδη ἰπίεγρο αἰ! οη5 
ἴῃ {πε ἰεχῖ. ὍΠεβε ἀῖὰ ὈΚ πο πιεδηβ δρβεηῖΐῖ τοπη Α, Ραΐ παν αε ργεβεηΐ ἴῃ ἃ πηιοῇ [655 ἄθστεα πη Α 
1Πδη ἴῃ α δηα β.: ΤΠ 15 ἐβρεοία ἢν {Π6 σαβ86 ἴῃ {ΠεῈ ἰαϑὲ ἔννο Ταεβίαγηεηΐϑ. 

Βιιΐ, πΠοννενεῦ ναῦς Α 15, 1 τπτιϑὲ θῈ δαπηίεα {πΠᾶΐ οἡ αἰπιοβί Ἔνεῦν ρᾶρε [ἰΐ 15 σαν οἵἉ οπηῖ5- 
οοῆθ, 1ῇῃδ656 οπηϊβϑίοηβ ἀγα τηδάα οὈνίοι5 ἴο {πε τεδάει Ὀν {πε τι56 οἵ θγδοκεῖβ. ΑἹ] ννογάβ εποϊοβοα 
{πι|5 Γ᾿ ἀτα οηγεα Ὀγν Α. 

δ. ΤῊΝ Οκεεὲκ ΝΈΚΒΙΟΝ ΙΝ ΤΟ ΚΕΘΕΝΘΙΟΝΒ α, β. 

Τῆς ατεεκ νεύϑίοῃ 15 ἰουπα ἴῃ ἴννο ουπη5, α δηὰ β. 1 ἀο ποΐ ο4}1} {πεπὶ τεοδηϑίοηϑβ, βίης, 45 1 πᾶνε 
ΞΟΌΡΗϊ ἰῃ ΠΊΥ εὐϊτίοη ἴο Ρτονα, {ΠΕῪ ναῦν ΡΥΟΡΑΡΙν σὸ Ῥδοῖκ ἴο αἰδείηςξ ἰοΥπη5 ἴπ ἴῃς Ηδρτανν. 

α αιαἴ 15 ἐπαγαςίογε ες. α 15 τοργεβεηΐεα ὃν τες Μ55., οὐδ, ὙΠεῖγ γεϊδείοηϑ πιαν 6 τεργοβεηϊεα 
85 [οἱ]ονν8 :-- 

| | 
ς ΧΩ 

Δ ατε ἀεγινεα ἴτοπὶ οπα Δ 1ΠεῈ βᾶπ16 ραζεηΐ 8ΔΠ6 5ῆονν 5] σῇ οἵ ἃ πηϊν δ δηςαϑίγν (1.6. {π6 ᾿πἤπιεηςε 
οἵ β), αμὰ πεγείη ἀϊνεγσε οσοα 5: ΟΠ4}}ν ἔΓΟΠῚ ς. α 5Πονν8 850π)8. οὔηϊβϑίοηβ 5 Οἢ 45 1΄. βαρ. 11. 9". 45, 
Τ. 4. νί. 1-ὦ, κί. 6--ἰο, δες, ὙΠΟΙΡΙ πλιςοῇ ἔγεο ἐπδη βὶ ἔγοπη (γί βείδῃ. ἱπιεγροϊδίίοηβ, ἃ ἰοὺ 5 
“αΠἤδγεα ποπὶ {πε (τ βείδη βου εβ᾽ 1Π- αἰγεοΐεα δοξϊνιίν. 

β αι 15 εὐαγαείεγίδίϊεσ. β 15. τεργεβεηίεα ὃν κἱχ Μ55., αδαάείρ, ννῃ! ἢ ταρύεδθηΐ ἴννο ἀϊνεγσίηρ 
{γΡ65 οἵ τεχί, σε} 5ῃμῃοννίπρ δίπηϊθβ ἢ α, ἀπά δας ἢ Α. Νε Πᾶνε αἰγοδάν ροϊπίεά οι (ὃ 5) 
{παῖ 9 15 ἀεγίνεά ἴοπιὶ σβ δ6 ἄἀσύεε οἱοβεὶν ἰορσείπεγ, θιυιξ ποΐ 580 ὁαίσ. ΕὐγΠαυπιούα δεΐρ ἀγα 
τεη γα ]6 ἴοσ ἰαῖσε δα άἀϊτίοπβ ἴο {πε (εχξ ἴῃ Τ. ΖΕ. νὶ. 4-6, νἱϊ--ν 1. 2, ἴχ. 8.4. ΤΠοβα πιὰν Πᾶνα 
Ῥεϊοησεά ἴο {ες οτἱρίπαὶ ἐγαά!τοη. 

ϑρδοα ΨΜ|}} ποῖ βαάπηῖξ οἵ ἃ ἀδββογρίίοη οἵ δαΐσ,, θυ ἃ ἴδνν σμαγαρσίογίβεϊοϑ οἵ ὁ 5ῃιοι]α Πογα ΡῈ ποίβέ. 
ἼΠε νατίαπίβ οὗ [Π15 Μ9. αὔὲ βοπηείπι65 ἀπὸ ἴο ἐδ]! Ρογαῖε επχεπάδίίοη. Τῆι5 ἴῃ Τ. (εν. χν!. 2 {πΠῈ 

ΡΙεϑιποοά οἵ δη δποίεηξ ννογῖῃν 5 βα[ 4 ἴο πᾶνε θβθὴ πλήρης μετὰ κυρίου, ἴ.6. ") Ὦν δ, " Ρεγίεος ψ ἢ 
1πῸ 1 οτα. Βαϊ {δε βογῖρε οἱ ὦ, [1 Πππρ' παΐαγα!ν ἴο ππαείϑίαπα [5 ϑαγηῖς 14] ΟΠΊ, ννγοΐα πλήρης μετὰ 
φύβου κυρίου. Νοῖ ἱπίγεαιεηεν 1 αἰΐεγβ τπῸ ἰεχέ ἀσαϊηϑί 411] [Π6 οἴει δυςπογιε65. Πὰ5 11 Δα 65 καὶ 
ἐθαύμαζον ἴῃ 1. [ο5. Χνίϊ. 5, ζήσεσθε ἴῃ Τ᾿. [α. χν!. 2, σπαηρ65 συντρέχει ἱπῖο συνεργεῖ ἴῃ Τ΄. Βεη]. ἱν. 5, 
συγγενῇ ἱπῖο συμπεισθῇς ἴῃ Τὶ. 705. νὶΐ. 3, πα 1Ιη ἰν. 5, ἅς. Οἡ [ΠεῈ οἴποῦ πη, ἴῈ ΡΟΒΒΙΡΙν ρυθϑοῖνεϑ 
ἵνο ψοι5 καὶ νότου ἴῃ Τ. [πά. ν. 2, ννῃίοἢ πᾶνε θεδη ἰοβί ἴῃ 411 ἴπ6 οἴμπεν Μ55. Ὑπουρῇ ἃ σοοῦ 
τερτζοεβεηίδίίνε οἵ {πε ἔγρε δα, ὁ ςδηηοΐ [ογπὶ ἃ βεουγε [ουπάδίίοη οἡ νν]ςἢ ἴο Ὀμ1ἃ ἃ τεχί. 

4. Τηΐ5 ΜΘ. ἌἽχῃιθιῖς ρθου τ ατγίτε5 οὴ ἐνεγν ρᾶρα. ὙΠΟΙΡΉ ἀρτεείηρ σεηθγα! ν ννΠἢ ὁσ, 1ἴ αἰτεϑίϑ 
τοδάϊηρϑ οἵ α ΔΠ4 αἾ5ο οἵ χεῇ δραϊηϑβί ὄρ. 

Τῆς δῇηη 65 οἵ {πε νατίοιι5 Μ55. δηά Ν᾿ εγβϑίοῃϑβ τη θὲ γεριεβεηίβα 85 [Ὁ]]οννϑ :-- 

ΠΕΠεργεω Απῇἢεῖνρε) 

ἢ αι ((ε Περιυξω Ἀεοςπϑίοπ) ἢ βίῳ πὉ Περγξω Πεοειιδίοπ) 

Ιῃ {Π15 ἰΔ00 16 411 {Π6 πηδίῃ σοππαχίοῃβ ἀγα γεργαβεηΐεα, Ρυΐ ποῖ {πΠῸ ἱπἤπιεηοα {Ππαΐ ἴῃ ἃ ίενν οαϑ65 
1ῆε ἀεοςεηάδηΐβ οὗ β' ἢανε Ἔχεγίεα οὐ ἦ2. 

“86 



Ξε 

ΙΝΤ ΚΟΘΌςΤΙΟΝ 

ᾧ ὃ, ΤῊΕΒ Οκξεὲκ ΝΕΈΚΘΙΟΝ ἃ ΤἈΛΝΘΙΑΤΙΟΝ ΒΕΟΜ ΤῊΒ ΠΈΒΚΕΝ. 

Δραγὶ ἔοτη ατᾶθα, πὸ ποίΐβ]6 βοῇοϊαυ μὰ5 δἀνοςσαίβα ἃ Ηξργανν οὐ ρῖπα] {Π] γασεηι!ν. νεη 
αταρο, {ποιρὴ με ἀξοϊαγεά ἴον ἃ Ἡερτανν οὐρίπαὶ, δἀναποαα πο ᾿ἰηρι δέος ἀὐσπγηθηΐβ 1Π σι ρροῦξ οἵ ἢΪ5 
σοηϊεπίίοη. [Τὰ 15 γαγηδιζαῦ]ς ἐπαΐ 510 }} ἃ σγεδαῖ ϑεπηῖς ϑοῃο αγ δ5 1)Ππτᾶπηη (Ηεΐζορ᾽ 5 Δ εαῤ- Εϑιεγε.3 
χίϊ. 462) σου]α ννυτῖΐε : " ϑίπος ἐπ ρεθ)οδίίοη οὗ ΝΙ[Ζϑο᾽ 5 δίμαν 411] ἀγα ἄστεα {πὶ {πε Ῥοοΐς 5. ποῖ 
ἃ ἰγαηῃϑίατίοη, ας ννὰθ οὐ ρῖηα}}ν ννυγτεη ἴῃ ατεεῖς. ἡ ζ. ΘΙη κου πὶ 1πΠῸ (αεηρτίασε εἀϊιίοη οἵ τῆς 
ατεεκ ἰεχὶ [5 511} πτοῦα ρτοποιιποεά. 

Τὸ ἔννο [εννϑἢ βοῃοίαγβ, Κ Ομ ]ον (1893) Ὧπη4 (αϑίεσ (1904) ν τ Πῖη {Πς6 1αϑὲ ἐννεηΐν γεαῖβ Ρε]οηρ 5 
τῆς Ποποι οὗ γτεορεηίηρ {πε αἰαϑίίοη οἵ ἃ Παργονν οτίρίηδὶ οἵ τῆς Τ᾽ αϑίαπηεηΐβ, θυ {πε [ουτηοσ αἸ 4 ποΐ 
δάνδποε δὴν Πἰηρι σις ανιάδηςα, δηςα {πα Ἰαϊίαι, ἐποιρὴ πα Ὀγοιρῇΐϊ [ογνναγα ἃ ίενν σοοά ροιηΐ5, [4164 
ἴο δβϑίδ 15}. 5. {Π65815. Ποσῖὶν δἰζεγ {πε ἀθονε αγί!οϊεβ νεγα νυγιτεπ {ΠῸ ργεβεηΐ νυγεγ Ρθερσαη ΠΙ5 
οπαν οὗ {πε Τεβίαπηεηΐβ, ἰῃ {πε σουΐ56 οἵ ννῆϊοἢ 6 βαῦ]ν σαπΊ6 ἴο ἔπε σοπο]τβίοη, νν Ὡς ἢ Πα 5εΐ ἰοσίῃ 
ἴῃ {πῸὸ ξἔχμεψε. δηῤίίεα 1. )Δ4τ (1899), ἴῃδξ ἴῃς ὈΠΠΚ οἵ {Πα ννοσκ ννὰβ νυ ςεη Ὀείογε τοὺ Β.(., ἀη4 510- 
56] θην ἴῃ [1] ἀδἴδι} ἴῃ 716 ἀγεοῖς Κἴδγοίοσις ο7 116 17 δ5:αηηθη5 97 1Δσ 7 τυεέυο δαίγαγελε ἴῃ τοοῦ. 
Θίηςε {παΐ ἀδίε {Π|5 {πε 5815 παὰ5 θεεῆ δοςερίεα Ὀν 4}} ϑεπηῖς βοοΪαΥ5. 

Ιη ψνΠδΐ [ΟὉ]]ονν5 οὐΪν ἃ ίενν Ξρεοϊπιεηβ οἵ {Π6 Ἔνίάδηςε ἰοῦ Α Η ερτανν οὐ ρίηαὶ σαῃ με σίνεη. Α ἢΠΠΠ1εν 
βἰαϊετηεηΐξ οἵ πε ενάδποα ψ1]] Βα ἰουπά ἴῃ την εαϊίίοη οὐ 76 7 ἐπ ίαριο,είς οΓ 116 7 τυρίυο αίγεαγεῆςο, 
ΡΡ. ΧΙΠΙ-1 (19φοδ), ἀπ ἃ ΠΕΑΙΪν σοτηρ]εΐα οπα ἴῃ τὴν εὐϊίίοη οἵ πε γε [675 10715 (00. ΧΧΙΙ--Χ ΧΧΙΧ) 
Αῦονε τείεγγεά ἴο. 

τὸ, “οόγειυ εογ15 77 4ΕἼ]ο07ι5 αι 6.76 5510715 αγὲ 10 ὧδ 7)οιγα ο71 ἐυε7γ»}) ῥαρε. 17 οιρὰ {16 φοεαῤιίαγγ ἐς (ὐγεεᾷ, 
216 1αϊολη ἰς γγεφιορζν Πεόγαϊς ἀγα] )ογεῖρ»; 10 ἐλε Οὐ γεοῖ Ζαγιρίέαρε. 

Ἴ. Κδυθ. 1. 6 ἀγνοίᾳ νεότητος ΞΞΞ “ 51η5 Οὗ γουίῃ᾽᾿, 1. 6. Ὁ) }}) »ΦΞ ; Π|. ὃ συνιὼν ἐν τῷ νόμῳ ΞΞ ΠΠ2 [2 ; ἱν. 6 

οὐκ ἐν καιρῷ αὐτῶν ΞΞ ΠΝ δὲ22 ; Υ]. 11 ἐν αὐτῷ ἐξελέξατο ΞΞ-Ξ ἽΠΣ Ἰ2. 

Τ. 811. 1]. 12 καίγε ΞΞ Ὠ)[) 1ῃ 115 δανεγβαῖίνε πηθδηϊηρ ΞΞ " Βαϊ ’---ὰ ποη-τεεὶς 586. (ΟἹ. Ἐοο]65. 11]. 1.3, ν]. 7; 
ἴῃ ἷν. 4 ἠγάπησέ με σὺν τοῖς ἀδελφοῖς μου (α) ΞΞ "Πιξ ὮΝ 3Πν. Ιῃ β' να πάνθ ἴΠ86 πουιηδ] γϑηάογίηρ ὡς τοὺς 

ἄλλους ἀδελφούς. ν. 4 ἐν Λευὶ ἀδικήσουσι ΞΞ ᾿)}) ὮΝ ; ν. 5 οὐ δυνήσονται πρὸς Λευί ΞΕ δ 755) κὐ (1[ῃ6 ϑαπηα 
ΗἩδθταίβπι σεοῦτβ ᾿ῃ Τ᾽, 155. ἵν. 4; Τ᾿. Πδη ν. 4); νὶ. 5 σώζων ἐν αὐτῷ τὸν ᾿Αδάμ. ΗδεΓα 845 ἴῃ Τ᾿ [(δν. 11. τὰ ἐν 
αὐτῷ (ΟΥ ἑαυτῷ) ΞΞ ἸΌΝ, ψΨΠΙΟἢ [Π6 ἰγδηβιδίου 5ῃου] 4 Πανα γα πεγεα 51 ΠΊΡῚῪ ὈΥ αὐτός. ( ΜΙάτΑΒη ΛΝ 4}}1κτὰ 
οη ἴμδν. χνὶϊ. 5 ὮΠΙΝ ὈΝῚ ἼΟΥΨΩ ΝΟΝ. 

Τ. μεν. ν1}]. 8 κλάδον. .. ἐλαίας πιότητος ΞΞ “ἃ ὈτΔΠΟἢ οὗ {Π6 ΟἹ] -ΟἸῖνε᾿, 1. 6. 2 ΠῚ ; οἵ. Τ)6αῖ, νη. ὃ ; 

ν}11.. 14 ἐπικληθήσεται αὐτῷ ὄνομα καινόν ΞΞ ΦΨῚΠ ἘΦ δ 0». 

Τ. 704. νὶϊ. 1 ὄχλος βαρύς ΞΞ 23 “ἃ ΠΌΠΊΕΓΟΙΙ5 ΔΙΠΙγ᾽; ΧΙ. 8 ἕως τῆς ζωῆς μου Ξ- "Π2 “50 ἸΙοηρ ἃ5 
1 να; χχ. 4 ἐν στήθει ὀστέων αὐτοῦ, ΨΜΥΨΏΙΟὮ 15 ΔΌΒΟΙ]ΓΕΙΥ Π1Π1611161016, 15 [1}] οὗ πηεαηϊηρ ᾿η ἴπΠ6 ΗδΌτεν Ξε 
ὙΟῪΡ 203 “οπ Πἰβ νευὺ Πϑατῖ ᾿ ; Χχν. 1 ἔξαρχοι σκήπτρων -- “ ΟἸὨϊεί5 οἵ 1Π6 {{|Ό 65 (Ὁ 227). 

Τ. Α5ῃ. 111. 1 ὃ θεὸς ἀναπαύεται εἰς αὐτήν ΞΞ Π2 3" Ὀπον “οα Βαίῃ Ηἰβ μαδιταϊίοι ἐπογείη". 

Τ. 705. 11. 2 ἔδωκέ με ὃ κύριος εἰς οἰκτιρμοὺς ἐνώπιον ΞΞ ΒΡ ὉΘΠῚΡ. ὯΝ 1) (οἴ. Ἰθδη. 1. 9), “βιδηῃΐβα πηα ἴο 
Πηα τλΈΓοΟΥ 1η [Π6 5βιρῃϊ οἵ; ΧΙ!. 2 ποίησον μετ᾽ αὐτοῦ κρίσιν ΞΞ ἸῺ ὉΞΦῸ πῶν. 

Τ. Βεη]. Χ. 11 κατοικήσετε ἐπ᾽ ἐλπίδι ἐν ἐμοί ΞΞ "3 πῶΣΡ ἸΣΌΤΙ “γα 5881] ἄν }] σεωμγοῖν ἢ ππθ ᾿ς. ΤῊΘ β8πιὸ 
ΠῚΙΒΕ ΓΔ 5] ΔΙΊΟΠ 15 ΓΟ Πα ῃ ΕΖΕΙς. ΧΧΝΠ]. 26, ΧΧΧΙν. 28, χε. 

ΤΠΗΕ ἀῦονε ᾿πϑίδποθβ ἀὺῦα βυῆοιθης ἴῃ {Πϑιηβεῖνεβ ἴο ρῖονε {πῈ ἀεγιναίοη οὗ [6 ἰεχί ἔγοπη ἃ Ηδῦτενν 
ΟΥΡΊ Πα]. ὍΤΠΘ ὈυΠ οὗ {πΠ6 αῦονβ δχργεβϑίοῃβ σοῦ] ΠαγαΪγ, οἢ ΔηΥ ΠΥΡροίΠαβ15, πᾶνε θθθη τ 6 ἔου [ῃ6 ἢτγϑί 
ἘΠῚ6 ἴῃ ατεεκ. Βαΐ {Π6 ενίἄθησα οδη 6 τη] Πρ]164 ΓΟυτίο], Ὀοΐ ἴῃ 4αδηεν Δ ηα ΘΟΠΟΙ 5] ν ΘΠ 655. : 

29, δι οργαῤῆϊε γεγαογίγιος 97 1ΐ6 φαηιθ Ποόγεεν 2ἤγαϑδε, αγια 6χ2γεδοίογς ἐπ {16 Ογεεξ ἱριηῤένίγιο ΔΙ οσγαῤῆς 
Ζἦγηι {1 εύγεεν 17.7.5. δεζογε 116 ἐγαρίαίογ. ; : 

Ιη 1. ΝΑΡΗἢ. 11. 5 ἀπὸ κατοικησίας. .. τάξας τὴν γῆν ἀοίκητον 15. ἃ Οἶδα ᾿πδίδηοα οἵ ΑἸ ἰορταρῆγ. ὙὍΠῈ 

ΟΥ̓ ΙΠ8] τη  Ππανα θθθη 30)» 53 ΜΗ ΪΘἢ 15 ὑνῖσα τα Πα γϑά ἴῃ [μ6 τρεῖς. [ἢ νὶ. 2 {πε ἱπιροββίθ]ε μεστὸν ταρίχων 

ἐκτὸς ναυτῶν ἰ5 ἀπι6 ἴο 1ῃΠ6 58Π|6 οδτι56. μεστὸν ταρίχων Ξ- ΠῚ ΝΡ, ἃ οοττιρίοη οὗ ὈΠΟ ΝΣ τ ἐκτὸς 
ναυτῶν. ΟἿ ΠΊΟΓΕ Μ111 Πεῖα βιῆοα. [ἢ ν 1. 4, 6 ῃεγε ἀγα ἃ βίσορῇῃβ δηᾷ δῇ δης5ῖσορ 8. ὍΤῊΘ Ἰαΐίει σοηϑιδίβ 
οἵ 51Χ Πἰπ65, θαϊ ἴῃ [ΟΥΠΊοΥ οὗ βενεη. Νὸον [ νὰ σοπηραγα {Π6 πὶ ΟἸΟβαὶυ, γα αἸβοονεῦ {Π6 51Χ ᾿|πΠ65 οἵ [6 
ΔΗΓΙΒΊΓΟΡΙΠΘ ΘΟΙΓΘΒΡΟΠΑ Ἰ1η6 ἴοσ ᾿π6 ἴο ἴῃ6 ἢγϑί 51χ Π|π65 ἴὴ ἴῃ βίτορῃβ. ΤΠιβ {π6 βανθηῖῃ Π1Π6 15 ἀραϊηβί 
ἴῃ6 5ίγισίαγα οἵ ἴῃ6 βίδῃζα. Τί 15 ἰ5ο δραίηϑδί ἴῃ 68 βεῆβεὲ. Ηὸον 1Πεη αἸα 1 οοτηα ἴο Ὀ6 μετα ἢ γε αἰ βοονεῦ 
1Π6 γθαβοῇ ἴῃ6 τηοϊηθηΐ Μὰ τείγαηβὶαῖθ ἰηΐο ΗἩ δεῦτε. ὍΤΠ6 βεπηα Π1π6 καὶ ὁ κύριος ἀγαπήσει ὑμᾶς (οἴ. {πε 

ΠΟΥΓΘΘΡΟΠαΙΪηρ Π1Π6 ἴῃ [Π6 ΔΠΕΒΊΓΟΡΗΕ καὶ ὃ κύριος μισήσει αὐτόν) ΞΞ- ΞΔ" ὈΣΠΟΝῚ ὙΠ Οἢ. τνὰβ ΓΙ Γ6Πς ΘΟΥΓΙΡΕΙΥ 

ἃ 5Θ0ΟΠΑ {1π|6 ἃ5 ὩΞΠΝ" ΣΝ. 
329, Ζαγορογιαξίας τυλίολ αγὲ ἰοοί {γι ψ6 (Οὐ γεοῖ σαν ὧδ γεςίογεα ὧν γοϊγαγιδέαἠίογι 1γ10 “εόγοτυ. 
γε οδῇ σὺβϑοονϑὺ τηογα ἴδῃ ἃ ἄοζβη οἵ ἴμεβε Ὀγν τεἰγαηϑιαίοη, ἴΠ6 πιοϑί οἵ {Π6πὶ Πανὶηρ ἴο ὁ νΠΠ {Π6 

ὨΔΠΊ65 οὗ [Π6 ρῬδίγγοἢ5, 1. 6. οα ϑιηθοη, (εύβῆοπι, Κομαίῃ, Μέγα, [οομε θεά, [πᾶ δ, Ι5βασπαγ, δα, Ζεθυ]ιη, 
ΝΑΡἢΪ4]1, ΒΠΠδΔἢ, Αβῃμετ, Βεη)απηη. 866 ΠΥ δαἀϊοη οὗ [Π6 (γεεζ Κ γϑδίογισ, ῬΡ. Χχν]--ΧΧνΊ]. 

45. 27αγιν αδεαρες τυλϊεζ αγ6 οὐὖξειιζε ο7 τὸ λολέν τεγιϊγιο σιὀίς 77 ἐς (ὐγεοῖ ὀφεοϑιθ εἰθαν ογι γε! γαγιεέα ζοι. 
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ΠΕ ΤῬΕΒΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ΤΗΒ ΨἈΕΓΧΨΕ ΡΑΒΕΙ ΟΕ 

0 1. δα. ἵν. 9 πολλὰ ἐποίησε αὐτῷ, ΠδγΕ (ἢ6 ἰδχὲ 15 βρβακίηῃρ οἵ Ῥουρ μα 5 ψΠ6 {ὐγίηρ ἴο Θβπᾶγα 

7οσαρῇ, σαπποΐ ὈῈ τῖσῃῖ. ΔΒ Ῥει]δ5. Πᾶ5 ροιπηίβα οι, Ὁ ΠΞῚΠ [5 σοΥταρὲ ἴογ 15 2 ἼΝΠ, 1. 6. “5Π6 Ιὰν 1ῃ νγαὶί 
ον ΠΙηλ᾿. : 

Τη Ἴ᾿. ὅ1τη. ΠΙ. 6 καὶ λοιπὸν συμπαθεῖ τῷ φθονουμένῳ 
καὶ συγγινώσκει τοῖς Τἀγαπῶσιν" αὐτόν 
καὶ οὕτως παύεται τοῦ φθόνου ᾿ 

οδηηοί 6 τὶρῃΐ, ἃΠα ἃ5 ΡῈ 165. γεοορη!Ζθ5 [Π6 ΘΥΓΟΥ 1165 1 ἀγαπῶσιν ΜΏΙΟΠ ἰ5 ἃράϊηϑὲ {Π6 ρᾶγὰ 16 ]15πῚ Δ Πα 56 η56. 
εἴα τοῖς ἀγ. αὐτόν ΞΞ- γ" Πὲς, σΟΥΙΓΙΡῚ (ΟΥ̓ 3) “156 ΠΟβί]ς ἰὼ ΠΙπη᾿. 

Ιη Τ. 1μδν. 11. ὃ {1Π6 βεοοηα πΠοϑᾶνβῃ 15 5814 ἴο θ6 ὈΠρῃῖαγ δηα ππογα ὈΓΠ]ΠΔηΐ (πᾶῃ {16 ἢγϑί, ἦν γὰρ καὶ ὕψος 
ἐν αὐτῷ ἄπειρον. (ΘΑ ΤΠ 6ΓΕ 15 ϑουπθίῃιηρ τη Πεῖα. ΤῊ ργθαΐου Ὀτρῃςη655 οἵ [Π6 βδεοοηα ἤθανθη σδηπηοῖ 
θὲ ἄτι ἴο 115 ργβαΐθι Ἰοίηθ55. ΤῊΘ οὐτγου, {Πεγείογα, [165 ἴῃ ἴπ6 ὕψος. ΤῊϊ5 ψοτγά ΞΞ [Ἰ33, ὑγῃ]οἢ 15 σουγαρὲ ἔῸΥ 
2) Ξξξ φῶς οΟΥ φέγγος. ΤΠι5 {πΠ6 ὈτΡΠϊΠ655 οἱ {πΠ6 βδεοοηα ἤξᾶνθῃ ψἃ5 ἅτ ἴο ἃ Ὀοιη41655 Ἰρῃς (φῶς ἄπειρον) 
1Πδΐ νγὰ5 {πεγεῖη. ΤῊΙ5. ΠΙρμς τηᾶὺ Πᾶνα Ὀθθη ΡΠ γϑ5104], 1 νγ8 τηδ  δαᾶορί {πΠ6 “ΓΑΙ πη!ς νίαν, νυ ΠΟ ταργαϑεηΐβ 
{Π6 51, ΠΟΘΙ, ΔΠ4 5ἴδιϑ 85 Ὀϑίηρ ἴῃ ἴῃ6 ββεοοπηα ἤδξᾶνθη ((Πδρ. 120}. 

Ιη Τ. Τπ4. ἴχ. 5. καὶ Τήρθη} νεκρὸς ἐν ὄρει Σιείρ, καὶ πορευόμενοι ἐν ᾿Ανονιρὰμ ἀπέθανεν (, 53.), {πὲ ψοτά5 
καὶ. .. ἀπέθανεν ἅτε οΟἸη 64 ὈΥ α 8ἃ5 {Π]Π16]11510]6. Βιΐ ἃ σοΟΠΊΡΑ 50 Ὑγ]ἢ ἴῃς ΜΙάγαβῃ Ὑν 8]}15581 υΠοτα 
1ῃ68 581ὴη6 ᾿ποιθηΐ 15 τεοουηΐθα σῃονθ {πᾶΐ {Π15 οἰαιδε θθ]οηρβ ἴο {ΠῈ6 οΥΡΊ Δ] ἰοχί, δηα ἴῃ {Π6 ογηι τη ΜΒ] ἢ 1ἰ 
ΔΡΡΘδΙ5 ἴῃ 6, 58. Μοξονεὺ [ἴπ656 δι 165. ΠΕΡ 5 ἴο αἰβοονοῦ ἤον [6 ΘΟΥΓΓΙΡΙΟΠ 1Π νεκρός Δ͵ΟΒ6. 

νεκρός ΞΞ ΓΙΌ), ψῃογθᾶβ ἴῃ6 ΜΙάγαθη μὰ5 ΠῸΠΣ Ξε τετραυματισμένος. ΤἬϊ5 ἔδαι! νγὰ5 οι Πθα] οα Μοιηΐ ϑεῖγ 
ἀηα αἸεα 85 6 ννἃβ ρῬᾶβϑίῃρ; ΟΥ̓εὺῦ. ΑΠΟΠΙΓΔΠΊ. 

Τ. Τυά. χχὶ. 6 οἱ μὲν Ἐκινδυνεύουσιν᾽ αἰχμαλωτιζόμενοι, οἱ δὲ πλουτοῦσιν ἁρπάζοντες τὰ ἀλλότριαι. ἩδεΓα 
Ιηϑιθδα οἵ κινδυνεύουσιν, νγε ΤΕ] ΓΕ ἃ νΕΓΌ [ουμηηρ δ ΔηΓ 6515 ἴο πλουτοῦσιν. ΝΟΥ͂ κινδυνεύουσιν ΞΞ 323" 
([ἀἱς Ἡθθταν) νη] ἢ ἴῃ δα Ποῦ ΗΘ Όταν ξξ πτωχεύουσιν. ᾿ 

Τ. ΖΕΌὈ. 1χ. 2 ἐὰν δὲ εἰς πολλὰ διαιρεθῶσιν, ἡ γῆ ἀφανίζει αὐτά, καὶ γίνονται Τεὐκαταφρόνηταϊ. Ἠδετα, ἃ5 ῬΕΙ65 
Πδ5 Ροϊηϊεα ουΐ, εὐκαταφρόνητα -Ξ- ἸΘ Ἶ3), ὙΥΏ]ΟΠ) 15 ΘἸΓΠΘῚ ἃ ΠΟΥΓΙΡΙΙΟΙ ΟΥ̓ ΒΘΟΟΠαΔΙΥ ἰοτπὶ οἵἉ ἸΒῚΞ" -ΞΞ “ πηβ]ϊ: αναγ᾽, 
ἐν ΔΠ5η. Τὴ6 58 Π16 σοΥΓΙΡΙΙΟη ὉΠᾺ61|165 ὡς ὕδωρ ἄχρηστον. (ΞΞ “85 11561655 νγαίευ ἢ) Ξξ Ὁ ΣΝ) Ὁ 239, σογγαρι 
ἴου ὩΣ )2) Ὁ 23 “νδῃιβῃ!ηρ ΑΙΥΔΥ 85 νδίογ᾽. 

Ιη Τ᾿ 705. χὶ. 7 ἐπλήθυνεν αὐτὸν ἐν χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ Τἔργῳτ(α). β, Α οπιῖ καὶ ἔργῳ ἃ5 πΠΙΠΙ6ΙΠΡ10]6. 
Βυΐ Ὀγ ταἰγαηϑἰδίίοη {ΠῈ6 ϑοῦγοα οὗ {Π6 σΟΥΓΙΡΓΟΠ ΞΡ ηρ5 ἴο ᾿Ἰἰρῃϊ. ἔργῳ ΞΞ ΠΣ}, ψν Ιοἢ [Π6 ἰγαηβίδίου ταδὶ ἃ5 
ΠῚΞ}) ΞΞ- ἔργῳ, Ὀπΐ νγνΠ] ἢ Πα 5Που]4 Πᾶνε τοδα δ5 ΠῚΞ} -ξξ “Ποιιβεῃο]α βεγνδηΐθβ᾽. 

ΤΠἼε ἀθονεα ἰουπΠΊ ἃ 5π18}} ρατί οἵ {πῸ ραβϑᾶρεβ ψῃείε {πε ατεεκ ἰεχί Π85 ἴο θῈ γοϊγαηβ᾽αίεα [ἢ ογά δι 
ἴο ἀϊβοονεῦ {πε βοιγοα οἵ {πε σογγιρίίοη. [ἢ 41} {πε8Ὲ ραβϑϑαᾶρεβ ἴπεγε 15 πὸ ἀϊνείσεησα Ὀεΐννεθη {πε 
Μ595. «πὰ Νειβίοηβ. [Ἃπ {πε ποχί βεοίίοῃ ννε 514]} ἀϊβοιιϑθ οὐἱν ἴἤοβε ρᾷϑϑαρσεβδ ἴῃ [Π6 εχ ψπογε {Πς 
Μ55. «πα Νετγϑίοῃβ αδἰζεϑδὶ αἰ ἥδγεπί γεδάϊηρϑ, α σεπεγα!ν δεδησίηρ ἴῃ ορροβίτίοη ἴο β, Α, 5. 

Βν πηεδηβ οἵ ἴῃς εν άδηςε {πι|5 ἰου Ποοπηησ ννε Πορε ἴο δάνδηςε ἃ δἴαρε {γεν [ΠΔη ᾿νε πᾶνε γεῖ 
τεδοῃς. δε ανε ργονεᾷ {Ππαΐ οἵιγ θοοῖϊς 15 ἀογινεά ἔγογτη 8η Ἡεῦγεν οὐ ρίπαὶ] : ννὲ 514} πονν {γΥ δηά 
Ρίονε {πΠδΐ α δηὰ β ἀϊά ποῖ οτίσί παῖς ἴῃ {πε ατεεῖ θὰξ ἀγα ἀεγίνεα ταϑρεοϊίνεὶν [τῸΠῚ ἵννο αἰ ϑεηςί 
Ηεῦτεν τεςεηβίοηβ Ηα αηα Ηβ, 

δο. ΤῊΕ ὙΜῸ ΟΚΕΕΚ ΤΥΡΕΘ ΟΕ ΤΕΧΊ, α ΑΝῸ β, ἈΡΡΕΑΝ ΤῸ ΒΕῈ ΕΚΝΙΝΕ ΒΆΟΜ ὙΜῸ 
ΗΈΒΕΕΝΝ ΚΕΓΕΝΘΙΟΝΘ, Ηα ΑΝ Ηβ, 

α Δῃηὰ β τε ποῖ, 5(Ἂἰσο]ν βρθαϊκίησ, (τες ῖκ γεσθηϑίοηβ; ἰογ {πΠεῖγ οὨε  ναγίαςοη5. ἀρρδαι ποΐ ἴο 
Πᾶνε οτσιηδίεα ἴῃ ἴῃς ατεεκ, θαΐ ἴο σοὸ θδοκ ἴο αἴναίϑβε ἰοσπη5 οἵ ἰεχί αἰγεααν εχίϑείηρ ἴη τῆς Η θτεν, 
νυ οἢ ννε ἀεποίε 85 κα απ ΗΔ. ΟὗὨ {πεβ8εὲ ἴννο τεοεηϑίοηβ, Ηα δη6 Ηβ, βοπγείπηθ5. οὔὲ σίνεβ {Πε 
οσογγεςῖ ἰεαχί, βοπιείίπηεβ {ΠῈ οἵπεί. Ἀσοογαϊηρ ἴο {Πς πτοϑβῖ {κοὶν Πνροί μεθ Ηα ννὰβ ἢγϑί {γαηϑίαθα 
ἱπίο ατεεκ, 1. 6. α, δη4 1ῃςη΄ ΗΒ ννὰ5 τεηπάεγεα ᾿πῖο (ὐεεὶς ΌΚ ἃ [τ ηϑ]αίοι ννῃο Παα α Ὀεΐοτα ῃϊπη. [}ἢ 
τεραια ἴο ἴῃς Βοοῖς οἵ [24 η16] {ΠῸ ϑαπΊα ΠΥ ροίεϑίβ 15 ἤδοεϑϑαύν. ΤΠη6Ὲ 1,ΧᾺΧ νογϑίοη ννὰ5 ππΠ4 οι θές] ν 
τηδάς ἢτϑί, απ δα ρβεαιεηῖν ἰΠαἱὶ οἵ Τ πεοάοίίοη ἔγοπὶ ἃ ϑεπλίῖς ἰεχί αἰνεγοίηρ σοη 5: ΠΥ Ὁ ]ν ΠῸΠῚ 
1παΐ υϑεα Ὀγν {πε ἰτδηϑίαΐου οἵ ἐπε Τ,Χ Χ νεγϑίοη, ποῖ πλεγεὶν τη παν! τα] τεϑάϊησϑ θυ 4150 1π {ΠῈ 
5] εοῖ-πηαίτεγ, ἐβραεοῖα! ν ἴῃ 1) 4η16] ᾿ν. Νονν ἴῃ {πε οα56 οἵ {πε ἰεχέ θείους τι5 ἴῃ 5ϑ8Π|6 ῬῃεΠποπΊθ ΠΟ 
15 τερεαίεά, θα οἢ ἃ νεΎν ΠΊΙΟἢ 5Π|4}16Γ 56α]ῖ6. [Ι}ὲὃἢὸῸ. 7. 1,εν. 11. 7-ἰ|11, τῆς ἀπϑογρίίοη οἵ [ῃς ΤὭγες 
Ηδξάνεηϑβ 15 ΠΊΟΓΕ ΟΥ̓ [655 [δι ἢ Π1}}ν παπάς ον ἴπ α Α, δ αβ ἴῃ {Π6 σογγεβροπαϊηρ οπαρίεγβθ ἰπ 
β ἴμεῖς 15 8η δοοοιηΐ οὗ {πε ϑενβη ἨεανεηβΒ. ὙΠεῖα 15 ποὺ σοοα σιοιηά ἴοι δϑϑυπηίησ ἰῃδὶ [ἢ 15 
ἀΐνεγρεπος οτἱρι πα 1η {πῈ ατεεκ δπα ποῖ ἰη {πε Ηερτεν ; ἰογ σις ἀπρ]οαΐε δοσοιιηῖβ οἵ {Π6 58πὶς 
ενεηΐ δῖα ἰουπα οσοσαϑβίομδ!]ν ἴῃ ἴΠῈ Ηερτανν Ῥοοκβ5 οὗ {πε ΟΟΤ., δηὰ τη {πεῸ6 Ζεαάοκίίε ΕΥαρπιεηίΐϑ. 
Μοιξονεγ, 1 νν1}} πονν σῖνε ἃ ἔενν οἵ ἴῃς ραϑϑᾶρεβ, ννῇεγε α ἀπα β' ὑπἀπάουθίθαϊν ργαβϑιρροβα ναι τ! οἢ5 
ἴπ {πε Ηεργενν. Τῇαε νατγίδηϊβ νν1}} ΡῈ ὑυπάεγ!πεά. 

Τ. ΒΕ]. ΧΙ. 2 (α) ἐκοιμήθη ὕπνῳ καλῷ. ((, Α) ἀπέθανε. .. ἐν γήρει καλῴ. 

Ηετε Ηβ (.. ε. β, Α) 15 ππαουθίβαϊν τρίς. Τῃ Ηα πϑὺΨ (ΞΞ γήρει) νγὰ5 σογπιρίβα ἰηΐο ΠΣ) Ξξξ ὕπνῳ: Τῇῆε 5ᾶπιὸ 
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ΙΝΤΚΟΘΌΓςΓΊΤΙΟΝ 

σοΥγιρίοη 5 ργθϑθηΐ ἴθ οὶ Ηα πα ΗΒ 1η Τ. Ζβθῦ. χ. 6; Ὑ΄ Ἰγδῃ νἱῖ. α (Ὁ ; Τ. Α5ῃ. νἱϊ]. στ ; Τ. 705. χχ. 4; 
ΠΕγθα5 Ὀοΐῃ Η ΘΌτθνν γεοθηβί ἢ ὑγθγ6 τίρῃς ἴῃ Τ᾽, 155. ν]]. 9. Ὑῆδ ἀθογα σοπο] βίο 15 σοηγπηθα Ὀγ {Πα [δοΐ 
παῖ ἴῃ ἴῃ6 Ηδθτον Ταβϑί. ΝΑΡἢ. ἱ. τ να ἢπα ΠῚ Πδ 3. ὙΠοΙρΡῃ [Π15. Τοδίαπηθης ἴ5. ἢοὺ {Π6 οτὶρίηὶ 
Ταβίαπηεηΐ οἵ ΝΑρἢΪΑ]}1, 1 ῬΥΈΒΈυν 65 ἴῃ 5ανθῦδὶ ραβϑϑᾶρθϑ ἃ ΤΟΤΕ ΟΥΙΡῚΠΔ] τοχὶ τΠπδη {6 Οτθοκ. 

Τ. 45}. νἱ. 6 (α) εἰσφέρει αὐτὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον. (, Α) παραμυθεῖται αὐτὸν ἐν ζωῇ. 

Ηετα Ηὰ 15 τρῃξ δηὰ ποὶ ΗΔ. δ δῆρβὶ οἵ ρβᾶςβ, ϑῆο 15 τηθηι πα θα ]6γ ἴῃ 1Π6 νοῦβο, οοηάποίβ {π6 σοοά 
501] Ἰηΐο δἴεγηαὶ 16. Ηξτα εἰσφέρει ΞΞ ΠΓ)", ψῃΪοἢ 1η ΗΒ γγὰβ σοιταρίεα ἰηΐο ὩΓ)". ὁδηγεῖ οι] Πᾶνα θδθῃ 
ἴῃ 6 158] το ογηρ οὗ ΠῚ), ἃ5 8 ΠΑ ἴῃ Τ. Βθῃη), νἱ. 1 ὁ γὰρ ἄγγελος τῆς εἰρήνης ὁδηγεῖ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ.ς ΤΗΣ 
ΤΙΧΧ ἱπρΡ]165 1Π6 58 π|6 ΘΟΥΓΙΡΙΙΟη Οἱ ΠΣ) ἰηΐο ὩΠ)" ἴῃ 1 58Π1. ΧΧΙΪ. 4; 58. ᾿νὶϊ. 18, ἀπ ϑυπιηδοῆιβ (Πα 
σΟΏνΕΓΒ6 ΘΟΥΓΙΡΙΙΟΩ ἴ [ΟὉ ΧΧΧΙΧ. 25. 

Τ. ΚδυΌ. ἱν. τ (α) μοχθοῦντες ἐν ἔργοις καλοῖς καὶ ἐν “ (δ[}}, μοχθοῦντες ἐν ἔργοις καὶ ἀποπλανώμενοι ἐν γράμ- 

γράμμασιν. μασιν. 

Ηδτα α, ΨΕΙΟΝ 15. ἢ Ρατί ϑιρροτίβα Ὀγ Ἁ, 15. οἰθαυγ τίρῃϊ. ἐν ἔργοις καλοῖς Ξε ὩἼ᾽ ὈΟΡΣ, οἵ νης. ὮΝ" 
νὰ 5 σουγπρίεα τη ΗΒ τηΐο ὩΣ) Ξξ- καὶ ἀποπλανώμενοι." 

Τ. Α5Η. νἱ. 5 (α) ὅτε γὰρ πονηρὰ ἡ ψυχὴ ἀπέρχεται. (β, Α) ὅτε γὰρ τεταραγμένη ἡ ψυχὴ ἀπέρχεται. 

Ηετε ΠΡ ")  (ΞΞ τεταραγμένη) ἴῃ ΗΒ ννἃβ σοττιρίεα ἴῃ Ηα ἰηΐο Πυ᾽ Ἴ Ξξ- πονηρά. 

Τ. 05. ἴν. 7 (α 467) ἀντεφιλονείκει. (ὀρ, Α) ἐσιώπησε. 

Ηετε Ἠα τοδᾶ ΠῚ ἽΠΠΠ ἡ ΏΙΟΠ νγὰ5 ἃ σουταρίοη οἵ Ηβ πο πη. 

Τ.. 105. ἵν. 2 (α) τῆς δολιότητος αὐτῆς. (, Δ) τῆς Αἰγυπτίας. 

Ηετῖς Ηα -- ΠΥ ΙΒ Οἰτοπὴ ΠΕ 5ΠΆγαβ᾽ (50 ΡοιῖῈ5, ὈὰΓ ΠΕΙΓΠΕΓ δόλιος ΠΟΙ [5 ἀοτγίναιςίἠνοθ. ἜνΕ το ου [Πϊς 
Ηδεθτενν ψνοτγά ἴῃ ἴῃς 1,ΧΧῚ: οἵ Ξξ ΠΣ ἽἼΠ δηα ΗΒ ΠΛ ΡΩ. 

Τ. ΖΕ. ἵν. 2 (α) ἀπεδόθη -Ξ “22. (, ΔΑ) ἐπράθη -- 3). 

ΤΠΕ ἀρονε ἰπϑίδποαϑβ 16 βιποίεπί ἴο εβϑίδ 5 ἢ {Π6 εχίβίθηςε οὗ ἴννο αἰϊβίίηςς ἔγρε5 οἵ ἰεχέ ἴῃ {πε 
Ηερτεν.-- Ηα, ΗΒ, Βὸοΐ ονεῖ {Πἰτῖν οἴπεῦ ραϑβϑαρεβ ἴῃ {πε Ταβίαπιεηΐβ νπεγε {ΠπῸ νατίαίίοι5 ροϑδία]αΐε 
{πε ϑαπ)6 οοπο]ιιϑίοη 566 [πἰγοά. ἴο τὴν Τεχί, ὃ 12. 

ᾧ το. ΑΤΕ ΟΕ ΤῊΒ ΟΕΙΟΙ͂ΝΑΙ, ΗΕΒΕΕΝ. 

ΤἼε ἀαίε οἵ τῆς ογρίπαὶ Η ερτενν ἰ5 ποῖ αἰ Πῆσα]: ἴο ἀδἰθγπηῖπθ. Τῆι5 δυρεη (1. δα. νὶ. το-ἰ 1) 
Δα πΊοΠ 565 Ὠ15 50η5: “ταν γ6 ΠΕΔΓ ἴο [νον] ἴῃ ὨυΠΊ]Θ 685 οἵ Πεατί, {πὶ γε πᾶν τεσείνε ἃ δ] εϑϑίηνσ 
ἔγοπι Πἰ5 τηοστῃ... Βεσδιι5α Ὦϊπι παῖ τῃς6 Τογα οἤοβαη ἴο ΡῈ Κίπρ ονεῖ 411 {πε παίίοη.᾿ Ἦδετγε ἃ ῃϊρῃ- 
ῬΓεϑί ννῆο 15 4150 Κίηρ 15 γείειγεά ἴο. ϑοῇ ἃ σοπιρίπϑίίοῃ οὗ οἤοο 5 παΐιγα! ν πηαῖκα5 π15 ἘΠΙηἶς οἵ [Π 
Μδοσαθεδη ρτίθϑι- Κίηρϑ οἵ [πε βεοοηα σεηΐαγν Β.Ο. Μοιδθονεϑί, ἔπε ροϑβϑι 11 οἵ ἀοιυδέϊηρ {5 γείεγεησα 
15 Ἔχοϊμεα ὃν {πε νογάβ {παΐ ἱπηπηεα! εν ἔο]]ον : Απά θοὸν ἄοννῃ Ῥείογε ἢϊ5 βεδά ; [ὉΓ οῇ οἵ 
ὈΕΠ ΑΙ 1 5114}1 ἀ16 ἴῃ νναῖβ ν]51 016 δια την !]510]6 ἀηα 5411 θῈ ἀπλοηρ νοι 8η εἴεγηαὶ Κίησ. ΑΑ 5ἰπ|118γ 
βίδίεπιεπί 15 πηαᾶ ἴῃ Τ΄. 51π|. ν. 5. Τῆα5 {ΠῸ ΠΙσΉ - αἰ αϑὲ 15 ποῖ οὐἱν ἴο ΡῈ Πίρῃς-ργίοϑε ἀπά οἷν!) τγα]εγ, 
θυΐ αἰθο ἃ ννδιγίοσύ. ὙὍὕπαΐῖ {πες Μδοσαρεδη Πίρῃ- γί εϑίβ ἀεὶ πεῖα ἀεβίσηβα σαπηοΐ ΡῈ ὑΘαϑΟΠΔ Ὁ Ϊν 
ἀουδίεα. Βιιῖΐ {πς ἰἀεηεβοαίίοη ὈεσοπΊθ5 ππαάθηΐα Ὁ ]8 ἃ5. ΠαγΠοὺ πηᾶγκα πα ἴοκαεηϑ οὗἩ 1Π|5. ῥυ Ἔϑε]ν 
ἀγπαϑίν οοπια ἴο Ἰίρῃξ. Ὑῇἢι5 ἴἰ 5 βαια παῖ {ῃϊ|5 ρυ!ϑίποοά 50.411} Ὅς οὶ ]δὰ Ὁν ἃ πεν ΠαΑΠΊΕ 
(Τ. [,εν. νι. 14). Νον τῆς ΜαἼοσοαρεδη Πίρῃς-ριίεϑίϑ νεῦα {ΠῸ ἢγϑὲ [εννίβἢ ρυδϑοίς το ἀϑβϑιιπια {8 6- {{||Ὸ 
“Ργεϑίβ οἵ {πὸ Μοϑὲ Ηἰσῃ (οά᾽---ἰῃς {{{Π6 ἀποίαπίὶν Ὀοῦης Ὁν Μεϊομίζεάεϊκ, ἀμ ἀρρ]ε ἕο {με 
Μδοσοδθεδη Πισῃ- τοί 'ῃ [0116 65, ἴῃς Αϑϑιιπηρίίοη οἵ Μοβαβ, ᾿οϑερῆιι5, απ {πε Τα] πιά. Α Κἰπάγθα 
{Π|16 οἵ. [πΠ6 ϑαπηε βἰσῃηίβοδησε 15 Δρρ εα δοοογαάϊηρ ἴο ἃ στονίηρ θοᾶν οἵ Ἔχροϑβιΐοιβ. ἴο ϑίπιοη ἐπε 
Μδοοᾶρεα ἴῃ Ρ5. οχ. ἴῃ ἀπε δοοογα ψ τ {Π656 [δοΐῖβ ουὖγ ἰεχί (1. 1. Ἐν. νῖϊ!. 14) ἀδοϊαγοβ {Παΐ ἃ πενν 
Πδῖης 5Πο0 16 πταῖῖκ {Ππ6 πενν ρῥυτεϑι ποοά. 

Βευΐξ {πΠῈ ῥγαίβεβ δοοογάεα ἴῃ {15 θοΟΚ σοι] ποΐ Δρρὶν ἴο 411 {πεὸ Μδοοδάρθεαῃ ρῥιιεϑί- Κίηρϑ; ἴογ, 
βίησε 1 νγὰ5 νυ τε Ὀγν ἃ ῬΠαδτγίβεα, ἰΕ σου] ποῖ πᾶνε θεεη σοπηροβαά αἴζεν ἔπε Ὀγεδοῦ αὔοβα θεΐννεθῃ 
Ἰοῆη Ηντοδηιβ αηα πε ῬΠατίβεεβ ἰονναγάβ {ΠῈ οἷοβε οἵ {πε ϑδεοοπα Ἵσεπίμγν Β.Ο. ὙΠὰ5 [πες ἀδίς οὗ 
σοπηροϑίζίοη [165 θείννεεη 1523, ἤθη [οπδίμδη {πΠ6 Μδοσαθεα αϑϑιπηθα {πῸ ΠΙσἢ- τ εϑι Ποοά, ἀπα τῃς 
γεδι οὗ {πες Ὀτεδςοῆ οἵ Ηντοαπιιβ ἢ τπ6 ῬΠΏατγίβεαθ. Βαΐ {πε [ἰπ|ϊἴ5 σα θεὲ ἀείεγπη!πεα πλοῖα οἱοβεῖν. 
Τὸ οηἷν οπς τπηεπῆροῦ οἵ {πῈ ΜαἼοοαθεδῃ ἀνπαϑίν αὔα ἔπε ργορμείίς οἵδ αϑϑίρηβα ἴῃ οἷγ ἰεχὲ (1. 
Τ εν. νιϊϊ.. 15) ἴῃ σοη]πποίίοη νυ {π6 [πποϊίοηβ οὐ Κίησϑῃΐρ ἀπα ρυεϑίποοα. Νονν ἴῃ 411} εν βἢ 
Ὠϊδίογν {πΠῈ {{1Ρ1ε οῆοεβ ννεῖε δϑογι θε4 ἴο ον οἠς ἱπαϊνί πα], [πη Ἡ γύσαπιβ. Ἠδηςε ννε σοπο]ιάς 
{παῖ [με Ταβίαγηδηΐβ ννεγε νυυὶ τε Ὀεΐννεεη 127 δπα το 8.6. Βαῖΐ {πε [1π|1ἴ5 πᾶν θὲ Π χε 511} γηοτε 

1 ΘΊη6Ε καλοῖς νοι] θ6 (Πς βίοςκ γεπάδγιηρ οἱ ὩΣ, 1ἴ 15 ΡΟβϑ1:016 ἰΠαΐ {Π|5 ννοτὰ βίοοα ἴῃ Η“ δηὰ ννᾶὰ5 οουγιρίεα 
ἰηῖο ὩΝΥῚ τῇ ΗΒ. 
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ΤΗἙ ΨῬΕΒΘΤΑΜΕΝΤΘΤΘΟΕΓ ΗΠ ΝΕΙΝΕ ΡΑΤΕΙ ΕΘ ΗΘ 

ἀεβηϊίεῖν. Ἐὸγ {πε ἰεχί τγείεγβ πιοδὲ ΡΥ Ϊν ἴο {πῸ ἀεβίγαοίοη οἵ ϑαπηαγία, Τ᾿ Τ1,εν. νὶ. τι. [π 
1πδξ οα56 οἵ ῬοοΪς ννα5 νυγτ6η Ὀεΐννεεῃ ᾿ορ δηα τοῦ Β. 6. (566 πὶν εὐϊίίοη, ΡΡ. 1--1111}.Ψ 

Δ ΊΙ. ἹΝΤΕΘΕΙ͂ΤΥ, ΑΥΤΗΟΒΒΗΙΡ, ΘΟῦΚΟΙΒ. 

ΤΠΕ σγουπάννοῦκ, νυ ὨΙ ἢ σοηϑίϑίβ οὐ δου εἰθνεη- ννε 5 οἵ {πε Ταβίαγηεξηίβ, αἴτευ ἘΠ6 ταπηοναὶ 
οἵ 1π6 [εννῖϑῃ απα (γι βίίδη δά! !]οη5 (δῷ 12, 12), ργθϑεηΐβ, [ἰ πλιδὲ 6 σοηίαββεα, ἃ οογίαϊη νναμξ οὗ 
φΟἤαύεηςα, αηα {ΠπῸ ρατγίβ ἀθα]ηρ νυ {πΠ6 ἀπίν οἵ βυθπιϊϑϑίοη ἴο [νενὶ, οὐ ἴο Τ,ονὶ πα [πᾶ δῇ 1οΙ πεν, 
ΘΟΠΊΘ ἴῃ δἵ {{π|65 νεῖν δογαρίϊν. Νοιν!ποίαηαίηρσ,  δοςερίὶ οἡ ἴῃ ψ ΠοΪς {πε υπϊΐν οἱ {πε Ῥοοϊ ; ἔοῦ 
[5 ννο πιαΐῃ σπαγδοίεγιβί!οβ--- Πα ϑίγιοιν ΗΠ αϑια εἰεπιεηΐ ἴῃ {πε ῬοΟΙ δηα 15 ἰογαὶ δοσερίαδηςε οὗ {ΠῈ 
Μδοσοαῦθαθδαη ἀνπηδϑβίν--ε]οηρ ἴο {πε ρετοα το νν πο οὐ δαΐϊποι Ὀθεϊοηρ5 πα ἴο ποπε οἴπει Ὀεΐογε οὐ 
αἰζεσ. Ἐπ Ππεύπιογο, θοῖἢ ἴΠδϑε ραγίβ οἵ πε Ῥοοϊζ αὔὲ πηϊνεύϑβα δίς ᾿η ἴοηθ, Οη {πε οἴπεσ ἢδηά, 
ΤῸ ΟΠ οἵ {πΠ6 ππενθηηεβ5 οἵ {πε ὈΟΟΙΪΚ πιὰν θὲ ἀτπε ἴο {Π6 τι56 οἵ βδοιιῦοθβ δηα ἴο [δ]ῖν {ταπϑγηϊβϑίοη οὗ 
ἘπῈ τεσ: 

ΤΠ6 δυίΐποι κνὰ5 ἃ ῬΠαγίβες οἵ {ΠῸ εβατὶν ἴνρε. Ηδξ ννὰ5 δῇ ὉρΠοϊάδυ οἵ 1Π6 1 δὺν δῃηά οἵ [Π6 
ΤαπΊρΙς βαογίῆςοϑβ : Πα Ἰοοκεα ἰοῦ {πε Μεβϑίαηϊς κίησάοιμη δπα {πε γαϑυγγθοίίοη οἵ ἴῃε θοᾶν ἴο ἃ πενν 
Π|6 ἐπεγεῖη. Ηε δυρῃξ ἴῃς ἀπ65 οἵ σμαϑειεν, ἐγ] Π 655, [ουρῚΊν Π655, 56] πο ητγοὶ, ἀπ ἐαπΠρεγδηςα. 
Ουζΐ δυΐπμοῦ 5 ἀγαννῃ γεν οὐ δύ! οῦ ὈοΟΚΚ5 ἀπα ἰγδαϊοηβ. ΗἨδ 5Ποινϑ ἃ νν]8 δοαιαϊηΐαηςσε νυ] ἢ 
{πε ΟΟἿΤ., Θίγαοῆ, πα τ Ἐποςῇ, 85 ψΜΕ]] ἃ5 οἵ οἰπεῖ δποῖεπί ννουκβ- --ϑ ἢ 45 {πε δοοοιηΐ οἵ της δ αῖ οἵ 
7ασοῦ δηα ἢΙ5 ϑοη85 αραϊηϑδί {πε Δ πηουῖῖαβ π{1Π1Ζ6 α ἴη 1, Γπά. Π1--νῖϊ, [0116 65 χχχῖν. 1- 9, ἰη6 Μιάγαβῃ 
Δ 4)}1554ὰ (5εε τὴν Τεοχί, ρρ. 235--8), αῃὰά [ῃς Βοοῖ. οἵ 7αϑῃοῦ : {Π6 δοοοιιηΐ οἵ {Π6 νναΐ θεΐννεεη [δοοῦ 
αηα ἔδβαιι π|1Π1ΖΘ αὶ τη Τ᾿. [πά. 1χ, [π|Ό011|665 ΧΧ χν !--ΧΧχνη!, ἀηα {Π6 [αἰκιυῖΐ ΘΠ: ΠΊΘΟΙΗΙ 1. 122. 

Αποίμεῦ νεῖν ἱπιρογίαηϊ ϑοιγος ἴογ {πῸ6ὶ Τὶ αν ἢα5 151 Ῥεδὴ αἰδοονεγεα 1η {πεῸ ἰοϑσῖ Περύαν 
ἀοσιπηεπέ, ἔτοπὴ νυ οἢ {πῸ Αταπηαῖς απα ατεεῖκ ἱταρτηδηΐβ αγὰ Ρυηϊεα ἴῃ πῖν αγεος [δῖοι 977 1ἤδ 
7 δ ζαηη)5, ΡΡ. 245--56., ἀπ ἰγαηϑ᾽αϊεα ἴῃ τὴν 7 65 71αγηε7115 ο7 116 7 πυείυς δ αίγζαγελδ, ΡΡ. 258ὃ--35. ὙΤΠΙ5 
5ουτος ἀ68]5 νυ ἢ [πὰ ἴεπιρὶς τἰζαδὶ οὐ ἐπε βεσοηά σεηΐαγν Β. Ο. ἀπά 15 ἐπογοίογα οἵ σγεαΐ ᾿πηρογΐδηςα 
τομὴ 8ῃ Πἰίϑίογιςαὶ βιαηαροίηί. 

Οὐ δυΐμοι ἄγανν αἶδὸ προη ἃ Περτγαν ἀοσιπγεηξ ἄδα]ησ νἢ πο “Τννο δ αγϑ᾽ ἴῃ τῆς Τ΄ ΑβΠοῦ 
Δ Πηα προ Τ}εννβῃ {γαα !οη ΘῈ παΥα ἢν οἡ ἃ στθαΐῖ ναγίεῖν οἵ ροϊ ηΐ5. 

δ 12. ΪΕΝΙΊΒΗ ΑΡΡΙΤΙΟΝΘ ΤΟ ὙΠῈ ΟΕΙΘΙΝΑΙ, ΔΝΟΌΕΚ. 

Α ἰαύρε θοάν οἵ ἴπεβε δα ἀ!ἰοη5 οαη ὈῈ οἰαϑϑαα ππάδὺ οπα Πεδα, ἃ5 ᾿πίεύροϊαϊεα αἵ ἃ σογΐδϊη 
Ρεγοα δηᾷ ννυγὶττεπ ἢ ἃ ννε]]- ἀεῆπεα οὈ]εςῖ. ΤΠα ρεγῖοα ννὰβ δροιιΐξ 70- 40 Β. 6., ἀπά {πε οδ]εςΐ οἵ 
1ΠῸ δα !τοη5 ννὰ5 {πε ονογίῆγον οἵ ἐπε Μδοοδθεδη ΠΙρἢ- γι εϑίποοα, ννῃϊο ἴῃ {πε ἢτϑὲ σεπίαγν Β. Ὁ, 
Π44 Ὀεοοπηα σαν οἵ {πε τηοβί ἀΡαπαάοπεα Ἰοννάηθϑϑ απ Ῥαβαης55. 

το, 2 7γεΐ εοη11247.} αὐ αἸ11σγ1ς .--- 
Ἴ. Τὸν. χ, χὶν -ννὶ. 
Ἔ-: 7{{π|. χνὶϊ. 2-- να (0), ππΙ. ὁξ Στ πξιῖν. 4. ὁ. 
{Π ΖΈΡΕ ΙΣ: 
Τ. Ῥδη ν. 6--7, νι. 2 (9). 
Τ. ΝΑρῃ. ἱν. 
Τ. (δὰ ν]]. 2. 
Τ. ΑΞ5ῇ. νἱῖ!. 4-. 
Ιῃ μεθα ραβϑϑαᾶσεϑ ἴΠ6 παίίοῃ 15 ἀδοϊαγεά το ΡῈ ριυΐμίιν οἵ δροϑβίδϑυ ; {πΠῸῈ6ὶ ἰανίηρ νναϑίες οἵ {πε 

ΤερΡΙΪςο 5 ργεαϊοίςα, ἀπ ἃ βεοοηά οδρίϊντν : ἃ γεἀεπηρίίοη οὗ {πε παίΐοη εἰπε Ὁν αοὰ ΗἰϊπΊβε] οὐ 
Ὀν 4 Μεβϑίδῃ βριππρ ἔγοπὶ [πάδῃ, ἀηα ἃ ὈΪΕ655εα τγεζασγη ἴο {Πεῖγ οννῃ απ. [ἢ 41] ἴΠ 656 γεβρεοῖβ {Π658 
Ῥᾶβϑαροβ ἄρῦεα νυν] {ΠπῸ Ῥ541π|5 οἵ ϑοϊογπηοῃ, ννοἢ Ὀεϊοηρ ἴο [Π6 58π|ε ρεχ!οά. 

Αποίμοι οπαγαοίεσγϑίῖς οὗ {πεθ6 δα τ! οη5 15 {πεῖν [γεααεηΐξ οἰζαίίοη οὗ ἰης Εποςοἢ ᾿Ιογαΐῖαγα. ὙΠα 
οἰζαϊίοηϑ σαηποί ΡῈ ἰουηά ἴῃ τ Βοςἢ, μι ὈεαΓ ἃ οἷοβε αἰπηϊν ἴο σεγίδίῃ ραβϑϑαραβ ῃ 2 ΕΠΟςΟἢ, ΠΕ ηΟΘ 
νῈ ΠΊΔῪ ΓΕΑΘΟΉΔΌΪν ἰπίεν {Πα εχ ἰβδίεηςε οὗ σογίδίη ρουίοηβ οἵ {Παΐ ΠΠτεγαίιγα, νυ ΠΊΟ ἢ ννοῦο βα ὈΒΟα ἘΠ ΕΪΥ 
Ἐπ] οὐ εα ἴῃ βοπῆε ἔουπι ἱπ 2 Εἰ ποςῇ. 

ὃ. Οἰλεν αὐατίϊογι5 οΓ ναγολ5 ἀαἰ65 :---- 
Τ. Ἀδαῦ. 11. 2-:1].. 2. 
Τ.Ίεν. Χν!!. 1-- 0. 
Τ. ΖΕΡ. νὶ. 4--6, ν!1--ν11}. 2. 
Τ. 105. Χ, 5-Χν !. 
Οη 1[Π15 βεοίίοῃ 566 πῦν εὐϊίίοη, ΡΡ. [ν11--ἰΧ]. 
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ΙΝΤ ΚΟΟΌςΓΤΙΟΝ 

ὁ 12. ΟΠΚΙΒΤΙΑΝ ΑὈΠΙΤΙΟΝΒ. 

ΤΠ6βε δααϊοη5. ατ6 οι ἴῃ ΠΘαΥΪΥ 41} (Π6 Ταβϑίαπιθηΐθ δηα ννεία τηδ66 δἱ αἰ Πεγοηξ ρεγῖοα5. 
ΤΠς ἀοπιϊηπαηΐ οπαταοίογίβεϊς οὗ 411 {Ππ686 δαδα 05 (υν 1 ἢ ἀγα Ὀγδοκαίθα ἴῃ πες [ο]]ονν σ᾽ γα πο] ΟΠ 5, 
ΔΠα ἃ []] 1158 οἵ ννῃῖοἢ [5 σίνθη [ἢ πὶν δα! τοη, ΡΡ. [Χ1--ἰχν) 5 {πεῖν ἀορηταΐε σΠμαγαςίει. ὍΠΟΥ αἰνναν8 
ἱπηρογτέ ἀορπιαίίς ΟΠ γιβίίαη ϑἰαίεπγεηΐβ ἱπίο ἃ [Θυνίϑῃ ἰεχί, ἴο ννῃῖοῃ {παν αὐα πδξαγα! ν δ] θη 1η 
οδατγαςίεσ. Α ἔενν ΕΠΡΊ 5 βοποϊαγβ οἡ {πΠ6 σγοιηα οἵ {πΠ6586 ππαοιθίεα τευ ροϊαίίοης πᾶνε ργοςεεάε 
το ἱπίευ {παΐ 411] οἴπεσ ραϑβϑασεβ σοπηπΊοῃ ἕο ἴῃς Τ᾽ αβίαπιδηίβ ΧἼῚΙ Ραίγίαγοῃβ ἂἀηα {πῸ Ν.Τ πλιιϑὲ ἤανε 
Ῥεβη ἱπιεγροϊαίεα ἴῃ {ΠῈ [ογτηει πη {πε ἰαϊίεσ. Βυΐ {Ππε6886 βοῃοϊαιβ πᾶνε δι]θα τὸ οὔβεγνα ἐε 
σδατγαοζογιϑίῖς αἰ !}δύεησαβ θεΐννεαη ἐπα ἴννο βείβ οἵ ραβϑϑαρὲβ ἴῃ αιαϑίίοη. [}ἢ {Π6 ςδβ86 οἵ {πε ἢγϑί ννα 
Πᾶνε ορηιαΐίίς (ἡ γῖδίϊαη οἠαίθηηε7ι::5 ᾿ἰπτευρο ας ἴῃ ἃ “ετυϊολ τυογὰ αὐ σαγϊαηοθ 10} ογῖν τοΐζ 216 
Ζεαελίγιρ, αηιαἱ ἐὐαγαοίογ 7 ἐδαΐ τυογ ας α τυλοίε, ὑμεέ αἶδο αἱ υαγίαηος τουϊίζ ἐλεῖ7 γεσῤεσίζυθ σογιίοχίς. 
Βιεΐ ἴῃ τεσαγά ἴο {ΠεῈ βεσοης, ννεὲ πανε εἰ πῖςα] βαγνηρδ δα] το Πίηρ5, τυλζολ α76 171 “47,1;071} 710ὲ ογεν τυ 
216 ερῆγηΐ 97, 116 ὀοοξ ἂς ἃ τυλοίο, ὁμέ αἰδο τοῖίζ ἐλοῖγ γεσρεοίζυε εογιίσχίσ. ΤῊ ΘΕ εἰΠ σαὶ ἰδδοῃίηρ, νν ἢ 116 
ναῦν τιθῇ Ἰἰοεσ ἐδ {Ππαΐ οἵ {πε Ο. Τ᾿, 15 γεῖ 115 ἔγιι8 βριγιίαὶ οἢ1]4, ἀπ6, [Ποιρ ποῖ 50 ρὰτα δης 
51 0]1π|6 45 {Ππαΐ οἵ {πε Ν.Τ.,, 15. ἃ ρυοάᾳπςοίξ οὗ ἐπ βοῇοοὶ ἰπαΐ ργεραγεα {Πε ννὰν ἴον {πε Ν.Τ. 

Τι 15 παγά ἴο υπάεγϑίαηα {πὸ πηεηΐαὶ αἰετπ6 οἵ [πο56 ννῆο γεραγα {Π65886 εἴῖσαὶ ἰεδοῃϊηρβ ἃ5 
ΟΠ τι ϑείδη ἱπτεγροϊαίίοηθ. Τῆγες- ουγί ἢ 5 οἵ {Ππ686 [εδοῃηρ5 πᾶνε ΠοῸ αϊτγεοί ράαγα]]ε]5 τη {π6 Ν.Τ'., ἀπά 
{πεν ϑἰαπα ρῥγασίϊοα! !ν οἡ {πε ϑᾶπ|6 ἰθανεὶ ἃ5 {πε γεϑέ, ννῃϊς ἢ αύα ρα 116] ἴο, οἵ᾽ γαῖ ποῖ πᾶνε Ἔχούοῖβεα 
4 αἰτεςὶ ᾿Ἰηἤπεησε ου, ῃῈ Ν.ῚΤ. ὍΤΠα οἡἱν ΓεαβϑοηδΌ]6 σοπο]ιιϑίοη 15 ἐΠδὲ {Π656 εἰῃῖςοαὶ [εαοῃίησϑ ΒΕ] οηρ 
ἴο {πε οτίρίηδὶ ᾿Γεϑίαπηεηΐϑ. 

Ἐτασπηεηΐβ οἵ δὴ εἴῃίςαὶ {τα το νυ] ἢ ννὰ5 ἰαγρεὶν ἱπἀερεηάδηΐ οἱ {πε Ο.Τ. αὐα ργεβεγνεα [ἢ 
1ῃς ϑίογυ οἵ Αμικαι. ὙΠαΐ {Π15 ϑζογν νν ἢ [15 πτούα]ὶ σοαϑ Ῥ8οῖκ ἴο ἃ νεῖν αποίθηξ ἐαΐα ννε πονν Κπονν, 
ϑίποε Αταπηαῖς [Γασπιεηΐβ οἵ τπ6 ΠΠΠ σεπίαγν Β.Ο. πανα θεεη γεσεηΐ]ν αἰβοονεγεα. [τ {πε δοσοιπῖ 
οὗ {15 ϑδίογυν {πΠῸ γεαάδι 5ῃοι]α σοπϑα! Πγ. θη 6] Ἡδγγιϑ᾽ δίθαν οἵ 1 δὲ {πε οἷοβε οἵ {π|5 νο] ΠΊΕ. 
Νονν οἵἷιζ διιΐῃποῦ ρρεαῦβ ἴο ἢανε θογγονεα ἃ ἔεινν οἵ Π15 βαγίῃρϑβ ἔγοπὶ 1Π15 ϑίογυ. ὉπΠιι5-- 

ΑὨΙΚαγ, ὅνζ. Κζεγοῖογ 28 (ϑυγυ. 28; Αταῦ. τοῦ, ς8}). 
“1 {πΠἰπθ Ἔποῖῃν πιϑεὶ ἴπθ6 νυ ἢ ον] πηθοί ἢϊΪπ| 
ΜΙ] νυ ]Βοη  (« ν]Π σοοά᾽ ὅγγ. Εταρ. 50). 

ατεεκ νεύβίοῃ ργοβευνεα ἴῃ Δ Θ5ορ. Χχν]. 6 τοῖς εὖ 
γ δ , 3 Ἁ ΄ “-“ Ν Ἃ 

πράττουσιν μὴ φθόνει, ἀλλὰ σύγχαιρε- φθονῶν γὰρ σεαυτὸν 
μᾶλλον βλάψεις. 

Τ΄ 705. χνὴ!. 2 “1 Δην οπα εβοκείῃ ἴο ἄο ον]! 
ἴο ἴπΠ66 ἄο Πίπι ἃ βοοᾶ ἴᾳΓη, Πα ΡΙαΥ ἴογ Π!η, ἃπα 
50 ΤῸΠῚ 81} Εν1] 5141} γε 6 τεαβεπιεα οἵ {π6 οτά᾿. 
ΘΝ ΒΕΙ ΠῚ Ὁ: 

Τ΄. (δά 1. 3 (ὃ μισῶν) τῷ κατορθοῦντι φθονεῖ. νἹ]. 1 
ἐὰν δὲ εἷς ὑπὲρ ὑμᾶς εὐοδοῦται μὴ λυπεῖσθε, ἀλλ᾽ εὔχεσθε 

ὑπὲρ αὐτοῦ ἵνα τελείως εὐοδοῦται (Ὁ ἃ ε αὶ  5,). 2 καὶ 
ἐὰν ἐπὶ πλεῖον ὑψοῦται, μὴ φθονεῖτε. “1. 51η1. 111. 6 
συμπαθεῖ τᾷ φθονουμένω. 

ἼὙΠαβ6 ρδί811615 αῦα οἷοϑα; αὶ τ νν1}] 6 ορβεύνεα ἤονν οὐ διΐμοῦ μα5 του Πα ἴο ἤπαΙ [551165 
ΔΠα σ]ογιπεα νῆδί πε [5 θογγοννεά, ίαγ ἀθονε ἴΠ6 Ὠίσηαϑὶ ἱπτασιπίηρϑ οἵ ΑΠΙΚαΐ. 

ΑΠΙΚΑΥ ὅυγ. το (γι. Εταρ. 7) “ΜΙΥ βοῇ, βὸ ποί 
αἴζοεσ. {πΠ6 Ῥοαιΐν οὗ α ννοιηδῃ: πα πὶ ποί 
αἴζοσ Ποὺ ἴῃ {ἢν προαζγί. 

Τ. Βευθ. ἵν. τ μὴ οὖν προσέχετε, τέκνα μου, κάλλος 
γυναικῶν. (ΟἿ ΤΙ Τυα. χνι!. τ; Τ᾿ 155. 'ν. 4. Ὁ. Βεη]. 
Ψ111. 2 ὃ ἔχων διάνοιαν καθαρὰν (β 85)... . οὐχ ὁρᾷ γυναῖκα 
εἰς πορνείαν. 

Ὑν ἢ τΠ6 ἀθονε νὰ πιρῃϊ σοιηρατα Μαίί. ν. ᾿8 πᾶς ὃ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν 
αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 

Οποδ πιούα ἰη Τὶ. 705. 1. 5. {ΠῈ ννογάϑ9, ννῃίς ἢ [βαρ τι565 ἢ γεραγα ἴο ἢ πη56}{, ἐὰν ὃὲ ἀπεδήμει 
ὁ κύριός 'ιμου οἶνον οὐκ ἔπινον καὶ ἐλάμβανόν μου τὴν τροφὴν καὶ ἐδίδουν αὐτὴν τοῖς πένησιν, ΞΘΕΕΠ ἴο θὲ πϑεὰ 
ἀε]Ρεγαΐεὶν ἴο σοηΐγαϑί ἢϊ5 σοπαάπιοΐ ψ τ ἢ {παΐ οἵ Ναάδῃ {πε περῆεν οἵ ΑΠΙΚαγ, ννπο δοίεα τη {πε 
Ορροϑβίΐβ [βϑῃϊοῃμ, ννἤεη ἢα Ῥεϊίενεά ΑΠΙκαῦ νὰ ἀεαά. Α5 Πῖβ. [π|ὲ5 δηὰ δ ιγὶβ ἤᾶνα αἰτεδάν 
Ροϊηϊβα οι, ἔπε βίογυν οἱ ΑΠΙΚκαγ 1165 δὲ {πΠῸ θα56 οἵ {πῈῸ Ῥδύδθ]ςε οἵ {πε ΜΊ]οΚεα ϑογναηΐ, Μαίί, χκχῖν. 
48-51 [[ΤιὰΚε χίΐ, 45--6. 

δ 14. ΙΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ΠΕΨΙΒῊ ΑΝῸ ΡΑΤΕΙΒΤΙΟ ΠΠΤΕΚΑΤΌΒΕ. 

566 τὴρν εὐϊοη ρΡρΡ. ᾿χχῖν--ἰχχνι!, 

δ15. [ΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ΤῊΕ ΝΕΝ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

Θίησθ ἴπΠ6 ἱπῆἤπεηςε οἵ {πε Τ᾽ εβίατηεηΐβ οα τῇς Ν.Τ. μα5 θβεῆ νεγὺ εχίθηβίνθ οὔἱν 50η16Ὲ οἵ {πὲ 
οἤϊεΓ ᾿πϑίδηοεβ οἵ 1ῃϊ|5 ἱπἤπεποα οαη θὲ ἰοιιοπεα οἡ πεῖα. ὍΤμε τεαάθγ σαη σοηϑιϊε τὴν οαϊζίοη, 
ΡΡ. ἰΧΧνΙ11--ΧΟΙΪ, ννεγα [Ε 15 βδῆοννη {παὶ {πε ϑεγπιοη οη {πε Μοιιηΐ τεῆβξοϊς ἰπ βανεγαὶ ἰηϑίδποθϑ {ΠῈ 

; 201 τ Ὁ 



ΤΗΝ ΨΕΒΤΑΜΕΝΤΥΘ ΘΕ ΠΕ ΝΕΙΝΕ ῬΑΤΕΙΤΑΚΟΘ ΙΒ 

5ρ{Π|| ἀπ ἄνβη τεργοάιϊιοαβ ἴῃς νοῦν ρἢτ8565 οἵ οἷκ εχ: {Πδξ παν Ράβϑαραϑ ἰη {Πε6 (σοβροΐσ ἐχμίθιι 
ἴγαςε5 οἵ {πε βδαπῆςρ, δηά {Ππαΐ δι. Ραμ] βϑεεηβ ἴο ἢανε ιιϑε {πες ῬοοΪΚ ἃ5 ἃ ὑαΐφ 7226(1ι772. 

ι. Εογρίνθῃθϑβ. Μαῖΐ. χν!]. 15 ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ 
ΠΣ ΤῚ ΄ “ 5» ϑ. τὰ ν - κ » γᾳ 
ὁ ἀδελφός σου ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ 
μόνον. 

ΧΥΠῚΙ. 35 ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ 
τῶν καρδιῶν ὑμῶν. 

ὙΠ ἢ τηῈ ἀθονα νὰ τητιδί ἰακα [μικα χν]. 2. ἐὰν ἀμ 
ἄφες αὐτῷ. 

Τ. Οδᾶ νὶ. ς (β) ἐάν τις ἁμαρτήσει εἰς σε εἰπὲ ἐν 
᾿ ΨΌ ἴ59 5 25 Ὲ Ν ἮΝ Ψ », ᾿ “᾿ αὐτῷ ἐν εἰρήνῃ . - - καὶ ἐὰν... μετανοήσῃ ἄφες αὐτῴ. 

ν]. 6 ἡσύχασον μὴ ἐλέγξῃς. ν. 7 ἄφες αὐτῴ ἀπὸ 
καρδίας. 

ε ὃ λ ΄ ᾿ ΕῚ ᾿ ἔς τ ΣΝ ἐπ , 
αρτη οΟ ας φὸς σου εἐπιτιμησον αὐυτῳ, και εαν μετανοησῃ 

ΤΠδΐ {πε Ν. Τ᾿ ραϑϑαραβ ατα Ποῖος ἀερεηάεηΐ σαηηοί 6 τε ϑοηδ]ν ἀεηϊςεα. 

2. θαΐν οἵ Ιονίηῃρ αοά «πᾷ οὔγ πείρῇροιΓ. 
Μαίι. χχῇ!. 27-ῶ9ῶ ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ 
ενν τῇ Ψυχῇ σου... ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 

Τὶ Ἰθδη ν. 3 ἀγαπήσατε τὸν κύριον ἐν πάσῃ τῇ {ζω 
ὑμῶν καὶ ἀλλήλους ἐν ἀληθινῇ καρδίᾳ. 

Ουτ ἰεχί, ψ ΠΟ ἐπ ποϊαΐεβ [ῃς σάπια ἀπἰν ἐννίσε εἰσεν]θίς, Τὶ 155. ν. 2, ν]. 6, 15 (ῃς ἢγϑέ Πεθγαΐουν 
ἀὐΠογν ἴο σοη]οίπ {ΠῸ ἰννο σγεαΐξ σοτηπΊδηςα5 οἵ ἰονε ἰο ἀοα δηὰ ἴονε ἴο οἵιγ πεῖρῃθοιιτ. 
ΟΠ πη πηεηΐβ. αὐα σίνεη βεραΐίαίοϊν ἴῃ Ἰ)ειΐ. νὶ. 5 8η6α ἴ,εν. χίχ. 18. 

ΤΠεβε 
Ιῃ {1 Ἰαίῖοῦ ραββασε δηΐ 

ΡΟΒΘΙΡΙν ἴῃ οὐ ἰοχέ {ΠῸ 5ρῇεῖα οἱ πεισῃθοιγποοά ἰ5 {Ππ||ἰ6 ἴο [5γα 6]1{65, θὰς ἴῃ Οὐ ΤΠ ογά᾽5 τι56 ποῦς 
15. ΠΟ {᾿πηϊ οὗ γᾶςς οὐ σοιμπηίγν. 

45, Ψατγίοιιβ θογιοντηρβ οἵ [4685 οἵ αἸο(οη. 

Μαῖίι. χχν. 25, 26 ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι 
φαγεῖν. .. ἠσθένησα καὶ ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ 
ἤμην καὶ ἤλθατε πρός με. 
ΤΚΕ 11. το συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα... 

καρδίᾳ αὐτῆς. 
Αοἰβ ΧΙ]. 11 ἐξαπέστειλεν ὁ κύριος τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 

καὶ ἐξείλατό με ἐκ χειρός. 
ΤΟ 1. ο τὸ φῶς... 

. ἐν τῇ 

ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον. 

ν. 41 δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω. 

45. Τπε Ῥαιυ]πηα Βογγονηρσδ ἀγα ἴοο πιιπλείοι5 ἴο Ὀς ἄεα]ξ νυ τ Πετο, 
τὴν (εχίῖ. 

Τ᾿. 7ο5. 1. 5, 6 ἐν λιμῷ συνεσχέθην καὶ αὐτὸς ὁ κύριος 
διέθρεψέ με... ἐν ἀσθενείᾳ ἤμην καὶ ὁ κύριος ἐπεσκέ- 
ψατό με, ἐν φυλακῇ ἤμην καὶ θεός μου ἐχαρίτωσέ με. 

Ἵν Τὰν. νὶ. 2 συνετήρουν τοὺς λόγους τούτους ἐν τῇ 
καρδίᾳ μου. ! 

ΤῊ 51πηι. 11. ὃ ὁ θεὸς ... ἀπέστειλε τὸν ἄγγελον αὐτοῦ 
ΔΩ, ΄ ΨἭΊΕΙΝ 5 “ “ 

καὶ ἐρρύσατο αὐτὸν ἐκ τῶν χειρῶν μου. 
Τ. Τν. χὶν. 4 τὸ φῶς τοῦ νόμου τὸ δοθὲν εἰς φωτισμὸν 

παντὸς ἀνθρώπου. 
Τ. Βεη]. νὶ. 4 οὐκ ἐπιδέχεται δόξαν... 

(β-«, 5). 

Ε [2 . ἀνθρώπων 

ΤΠ τοδήσι σα σοησϑα 
ἼΠεγε αἀύ ονοῖ βενεηΐν ννογαβ νῃ]Οἢ ἀγα σοπηπηοη ἴο ἴπε Τεβίαπηεηΐβ δηα ἴπ6 Ῥδι]πης 

ἘΡΙβι165, Βαϊ νυν! οἢ αἵς ποῖ ἰου πα ἴῃ {Π6 γεϑί οἵ πε Ν.Τ. Οἷῇν ἃ ἴενν οἵ {πῈῸ πιοβὲ ποίβ]ε βραβϑαροϑ 
νν εγα 81. Ῥδὰ] ἄγαν5 Προη {πε Τ᾽ αβϑίαπηεπί νν1}] παῦε 6 ἀρρεπάαςεά: 

τι ΤΠ 655. 11. 16 ἔφθασεν δὲ ἐπ᾽ αὐτοὺς ἡ ὀργὴ (-Ἐ τοῦ 
θεοῦ 1) Εὶ Ἑ 6, [ἴα]α. ΝΡ.) εἰς τέλος, 

Βοιη. 1. 32 οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδο- 
κοῦσιν τοῖς πράσσουσιν. 

ΧΙ. 21 νίκα ἐν τῷ ἀγαθῷ τὸ κακόν. 
ι (ογ. ἰν. 4 οὐδὲν... ἐμαυτῷ σύνοιδα. 
ν]]. 5. μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι... ἵνα 

σχολάσητε τῇ προσευχῇ. 
2 (οἵ. νἱ]. το ἧ γὰρ κατὰ θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς 

σωτηρίαν ἀμεταμέλητον ἐργάζεται. 

1. 1μον. νι. εἰ ἔφθασε δὲ αὐτοὺς ἣ ὀργὴ τοῖ θεοῖ εἰς 
τέλος. 

Το Δ5ῃ. νὶ. 2. καὶ πράσσουσι τὸ κακόν, καὶ συνευδο- 
κοῦσιν τοῖς πράσσουσιν (α). 

Τ.. ΒΕη]. ἵν. 3 οὗτος τὸ ἀγαθὸν ποιῶν νικᾷ τὸ κακόν. 
ἼΠ. 155. ν1]. 1 οὐκ ἔγνων ἐν ἐμοὶ ἁμαρτίαν. 
Τ. ΝΆΡΒ. ν1Π. ὃ καιρὸς γὰρ συνουσίας γυναικός, καὶ 

καιρὸς ἐγκρατείας εἰς προσευχὴν αὐτοῦ. 

Ἴ. (δα ν. 7 ἡ γὰρ κατὰ θεὸν ἀληθὴς μετάνοια. 
ὁδηγεῖ τὸ διαβούλιον πρὸς σωτηρίαν. 

ὃ ̓ ιό6. ὙΠΕΟΙΟΟΥ, ΕΟΚΟΊΙΝΕΝΕΒΘ, ΤῊΒ ΤῸ ΟΚΈλῸ (ΟΟΜΜΑΝΌΜΕΝΊΤΒ, ὈΝΙΝΕΆΒΑΙΙΘΜ, ΤῊΣ 
ΜΈΘΘΙΛΗ, ΤΗΙ ΚΈΒΟΚΝΚΕΟΤΙΟΝ, ΤῊΕΒ ΑΝΤΙΘΗΚΙΘΤ. 

]ογρίυοηο55.---ἾΝ ε μᾶνς ἴῃ οὐ ἰεχί ἃ ρᾶϑϑδαρε οἵ ἔγαϊν Ἔρος ἢ- πηακίηρ ἱτηρογίαηςα. [{5 ἱπηρογίαηος 
οαπηοί ΡῈ σγαβρεά {ππ|1] ννε σοπίγαβί {πε ἰεδομίηρ οὗ {πε Νὲν Τ᾽ εδοϊδπχεηΐ νυν {Ππαΐ οἵ {πε ΟἸἹα οη 1ῃς 
αποβέίοη οὗ πηδη᾽5 [ογρίνεπεβϑ οἵ ἢἰ5 πείρῃθοιιγ. [1Ἃη τῆς Νεν Ταβίαπγεης ἔγοπι ἴῃς ἢτϑί ρᾶρσο ἴο [ῃς 
Ἰαϑὲ ἴἰ ἰ5. εἰ Πεὺ ἘΧρΡ ΙΟ Εν δἰδίεα οἵ ἱπηρ]1Ο1{]1ν ἀπάεγβϑίοοα {Ππαΐ ἃ πιᾶπ οἂη ΟηἱΪν τεςσεῖνα {πε αἰϊνίπα 
[οὐσίνομαϑϑα οα οοπαϊτίοη πὲ Πα ἔογρίῖνεϑ Π15 πείρσῃρουγ. [πάεεὰ, ἴῃ {ΠΕῚΓ σβϑθηῖία] ἀβρεοῖβ, ἔπεθς ἔννο 
[οὐρίνεπεβθεβ 8.6 βεεη ἴο θὲ οὔς δηά {πε 584π|6δ. Βυΐ ἴῃ πε ΟἹα Ταβίδηιοης ἴξ 15 νεγν ἀϊΠεγεπί. 
ΎΠειο, ἱπάθεά, (οὐ 5 [οὐρίνεπαβϑ ἰ5 στγαηίεα, ντπουῖ τηοηαν 8π64 ψιΠοὰυΐϊ ρῥιῖσα, ἴο [Π6 δίπηεν ψνῆῸ 
{τα]ν 56 Ὲ 5 τ, Βαΐ {πς ρεπιίξεπξ πη {πε ΟἹα Τεβίδπηθεης σου] δοςερί δηα θη]ον ἴῃς αἰνίηε Ραίάοηῃ, 
δῃά γεῖ Ἵπογίβἢ τῆς πιοβὲ Ὀϊ ον [Ἐε]1η05 ἴονναγα 5 15 οὐνῆ Ρεύϑθοηδ] επθγ. 171)αν!ἃ οἡ 15 ἀθαίῃ- θεὰ 
5Πῃονν5 (5 ππίογρίνίπηρ βρίγις ἤθη ᾿ς ομαῦρεβ ϑοϊοσηοη ποΐ ἴο ἰδεῖ [οα 5 ποδι ποαα ρὸ ἄονηῃ ἴο [ῃς 
στᾶνε ἴῃ ρβᾶςε; ἀπά σοπιπιδηα5 Πἰπὶ ἴο ἄ04] 5: Γλ]]αγ]ν ΝΠ ΘΠ πλεῖ, ἐποιρὴ αν! Πα Ργοπηῖβοα ἴο 

1 ΤῊΪ5 ββοϊίοῃ 5 ταρτιηςεά ἴῃ {ΠῈ πιαΐη [τοηῚ τὴν δα! οη οὗ {Π| Τα βίαι θηί5, ΡΡ. ΧΕΙ! 546. 
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Ρτέβεύνε ἢἰ5 Π|ὸ. ὙΠαγο ἴ5. σουία!ην ἐπε ποίΐδθ]α ἰηβίαιμςς οἵ [βαρ 5 [ουρίνεποϑα, οἵ ἢ5. Ὀγοίῃγαη ; 

Ῥυΐ 1Π15 ἂςξ οἵ στᾶςε οη [οβερῇ᾽ 5 ραγί 4οεβ ποΐ βεεὴ ἴο πᾶνε ἱπιργεββαα ἰαΐογ Ὁ. Τὶ ννυ!τθ ϑ, οὐ ἰεα {Πεπὶ 

ἴο ὑτραὲ [οβερῃ᾽ 5 οοπάπιος ἐπογαίη 45 ννογίῃν οὐ ἱπγιξαϊίοη. ὍὙΠοτα 5, οἵ οουγϑο, [Π6 ποθ ]ς. Ραϑϑᾶρα οἡ 

{πε δι θ]εςς οἵ θεπεῆσεπος ἴο ομθ᾿5 επεπην ἰη Ῥίον. Χχν. 21, 22: “ΠΤ τΠϊη6 εηθπην 6 Πιηρτγν, σῖνα ΠῚ 

Ὀτεδά ἴο εαἴ ; Απά [Γ πε θὲ {ῃἰγβίν, σῖνε Πίπι νναΐεγ ἴο ἀγίηϊς. Εοι ἴποιι 5641} Ππεὰρ οοαἰϑ οἵ ἤτα οἡ 

Πϊ5 μβεδά, Απά {πὸ [ οτὰ 5}4}1] τενναγὰ {π86Ὸ.᾿ Βαΐ ἴο 5ῃονν ἤον ἴαγ {Π656 ννογὰ 5 αἵξ ἔγοπὶ γερυεϑεητην 

τα αἰιτα νυν πο {πε ϑαϊπίβ σπου] δάορί ἴο ἐποβε ᾿νο ννγοηρσεα {Π6π|, να ἤανε οἠἱν ἴο {πτη θάᾷοῖς 

ἴο {πε ργεσεαάϊηρ σπαρίεγ (Ργον. χχῖν. 17, 18), ννπεῖα ννε γεσεῖνα {Π|58. Γεπηαυ κα ]ε Ρίθος οἵ δάνίςς, 

“Ἐε]οίςα ποῖ ννῆεη {πῖπε εποπν []]}ετ ἢ, Αμα Ιεὲ ποῖ {πῖπε πθαγὲ θῈ οἱδά ννῆεη ἢς [5 ονεγίῆγονῃ : 

1,65: {πε Τιογά 566 ἰἰ δπά [ἰ ἀΐβρίεαβε Ηΐπι, Απά Ηδ ἔὰτπ ἀννὰν Η 5 ννγαῖῃ ἔγοπι [αἰπ|.᾿ Μογεονεογ, {ἢ 6 
τἱρῃίεθοιιβ τη σαη ρίαν ἴο (οα ἴο τηᾶκε Πἰπὶ βίγοηρ ἐποιισ ἢ ἴο ρᾶν οὐ ἢϊ5 δπεπηῖθ8: “Πο που, Ο 
Το, πᾶνε ΠΊΕΓΟΥ ἸΡΟΠ ΠΊΕ, Δη4 γαΐβε τῆς τπρ, {Ππαΐ 1 πιᾶν γεαιυϊξα {πο πι᾿ (Ρ5. ΧΙ. 10). ὙΠι5 ννῈ πᾶν 
ςοποὶάς οα {πε ννΠοΪα {παξ ἴη {πε ΟἹα Τεβίαπηεηὶ {ΠῸ βαϊπί 85. νν0}} 5 {Π6 δίππευ σοι]Ἱά ἱπάα]ρα ἴῃ 
γεϑεητζία!] (δε! ησ 5. οὐ Ἔνθ ἴῃ Ραύβοηδὶ νεησθδηςσα, 

Νον {παΐ ννεὲ πανε σταϑρεά {πΠεῸ οοπῆϊοξίηρσ δἰ 65 οἱ {[πΠῈ ΟἹ αἀπὰ Νενν 1 εβίαπηεηΐβ οἡ [Π15 σύεαΐ 
τοί] ἀπα γα] σίοιιβ 4 θϑιίοη, ννα αὐτὰ 40]6 ἴο ἀρργεοίϊαΐα {ΠῸ να]πα οἵ {πε σοπίγι ατίοη τνϊςἢ (πες Ταεβία- 

τη θηΐ5 πηαῖκα ἴῃ [Π|5 αἰγεοίίοη. ΤΠΐ5 σοπεγ Βα [ίοη ἰ5 ἰοιιη ἰπ Τ', (δά νί. 2--7 (5εε 4180 ᾧ 26, ρ. ᾿χχνηὶ οἵ πὶ Ὺ 
εὐἀϊεοη). ὙΤΠεβε νεῦβεβ, 45 1 Πᾶνε ϑαϊα ἴῃ τὴν ποίεβ, οσοηΐδίη {Π6 πιοϑὲ γαπηδυκα]α ϑιαϊεπηθηξς οἡ {Π6 
5] εςΐ οἵἉ [ογρίνεπαϑϑ ἴῃ 4}} ἀποΐθπί Πἰτογαΐπγε ΠῈν 5Ππονν ἃ ϑνοπάδγ[α] [ηϑίρηΐϊ ἱπίο {πε ἴσια ρϑυοπο- 
Ιου οἵ {πε πιεϑβίίοη. ὅ0 ρεγίεςξ ἄγε ἔπε ραγα}} 615 ἴπ Γπουρῆϊ ἀπά αἰςείοη Βεΐννεθη {Π656 νοῖβ65 δηά 
Τ Κα χν!ΐ. 9, Μαζί. κν 1. τ 5.3.5, [Πα ννε πιιιϑὲ ἀϑϑιιηγα οὐ [ογα᾽ 5 ἀοαπαϊπΐαηςσε νν ἢ {πε πὶ. Τῆς πιεδηΐησ 
οἵ [ογρίνεπθϑϑ ἰη Βοίἢ οἂϑ65 ἰ5 [ῃε ἢίρῃμεϑε δηα ποθ] εϑὶ Κποννῃ ἴο ι185, πα ΠΊΕ] ν, Π6 τεϑιογίηρ ἐπε οἤεπαοθγ 
ἴο σοπηπλιπίοη νν [ἢ τι5, ννπῖο Πα δά ἰογίειεα ἐπγοιρῇ Πῖ5 οἴξηςε. Απάα [ξ 15 {ἰκαννίϑε {ΠῸ Ἔϑβθῆσα 
οὗ τπ6 ἀϊνίπε ἰογρίνεπεβϑ---ἰαοα᾽5 τεϑίογαϊίοη οἵ {πε ϑἰππει ἴο σοπηπληίοι νυ ἢ Η πη, ἃ σοπηπλΠΠΊοη 
(τοση νυν ΐς ἢ ἢἷβ δἰπ Πα Ῥαηϊβῃμεα πἰπι. Βαΐ, [ποιιρ διῇ ἰ5 ἐπα πιοαηΐησ οἵ [οὐσίνεπεϑβ ἱπ {πε [0]]} 
56η56 οὗ {Πδ6 νοτγά, οἵ διαΐπου ἰ5 αννᾶτα {Παΐ [ἰ 15. οἰζεη ἱπηρόβϑι 0] 6 ἴο αἰίαϊη ἴο βοῇ ἃ ρεγίεοίς γεϊδέϊοι 
ἢ {με οἤξηάεγ, Τῆι [ογσίνεπεϑϑ σοπιαβ οἴζεη ἴο 6 5 ποην ΠΊΟΙ5. νν 1 Ὀαηἰβῃϊηρ ἘΠ6 ρϑίβοπδὶ 
[εε]ῖηρ οἵ γεβεπίπιεπε νυ ῃῖο ἢ τῖϑεβ. νυ Π]Π τι5 νμαη ννε δ εγ νγοηρ, πα νυ ἢ, νπεη ἱπά ]ρεά, ᾿εδ 5 
ἴο παῖε. ΔΠεη νὰ πᾶνε δοῃίθνεα 1ῃϊ5 τίσ μὲ δες τονναγά5 {πε οἤεηαεν {πε ννὰν 15 αἰννᾶγϑ ὀρεῃ ἴοῦ 
Πῖ5 γεϊυγη ἴο ἃ τίρμε γεϊατίομ υν! ἢ τι5, ἀπ 50 [αγ α5 ννὲ ἐο 80 ννὲ γτεῆβος {πε αἰιτπᾶς οἵ οὐ ΗπΊςο 1 
το ΗΙ5 εὐγίηρ σμ!]! ἄγεη. : 

Εογ {π6 [αγέμεῦ ργοβεοιίίοη οἵ {πῸ ρᾶγα} 1615 {πῸ γεδάθι 5ῃοι!α σοηϑα! Ρ. 292. δα πον 566 {Π6 
ἱτηρογίαηςε οἵ οἵ ἰεχί. [1ἰ 5πονν5 {παΐ ργε- (τι βείδη [ἀαἰ5πι Ροβϑεββεα ἃ ΠΟΌ]6 ϑυϑίεπι οἵ εἰ ῃϊοβ οὴ 
{πε ϑιιθ]εοῖ οἵ [ογρίνεπεθθ. ΒΥ {πε βαιὶν βοῆοοὶ οἵ {πε ΕΠ αϑί πη, οὐ {ΠῸ Ρίοιιβ. ομββ οἵ ἴῃς Ῥϑα]π|5, 
{πῈ6 Βεβί εἰεπιοηΐβ οἵ {πε ΟἹ Τεϑίαπηεπε μαα θεεη ἴακεη ὑρ, δι πα !εα ἀπ ἀδνεϊορεά, απ {πὸ ΠΙΡΏΪν 
εἴ ἢῖοα] οοάς οὗ οοπάιτιοϊς ἀεάμποεα {πεγείγοπη μα θεαπ οατγεα ουξ ἱπ δοῖμα] {{{6 Όν {Ππ68ς6 αἀποίεηϊ 
Οὐϊεεϊϑῖ5. Βυξ ννῆεη ΡῬΠαγίβαίσπι, θγεακίησ νυν {πε ἀποίεης [4615 οἵ [15 ραγίν, σοπιγηϊττεα [1560 ἴο 
ΡΟΙ]Ις4] ἱπίεγεϑίβ ἀΠπΠ4 τπονεπηεηΐβ, 8η4 σοποιγγαητν {πϑγαν ἢ ϑυγγεηθγεα [[56}{ τηοτα πα πλοία 
ν ΠΟΙ]ν ἴο {πε σἰπαν οἵ {πε Ἰεϊξεγ οἵ {πε ανν, ἰ βΒοοη σεαϑεα ἴο οἤξι 5οορε ἴογ 1π6 [πγίμεν ἀενεϊορπιεηΐ 
οἵ 519 ἢ ἃ ἰοΐεν ϑυϑίεπι οὐ εἰ ῃϊοβ 5 {πε Τεβίατηθηΐβ αἰζεϑί, ἀπ 50 {πε ἔγιια ϑιισσεβϑοῦθ οἵ {πΠῈ6Ὸ βαγὶν 
ΗΠ ἀϑ:45 ἀπᾶ {πεῖν [εδοῃίησ αιτε4 [πα αἰ5πὶ ἀπε ἰοιπα {πεῖν παξαγαὶ Ποηγὲ ἴῃ ἴΠ 6 θοβοπὶ οἵἉ ΡγΙΠλ ν6 
ΟΠ τ ϑεδηϊν. 

διήν ο7 ἰουΐηο (ὐοα αι ογο 5 γιδίρ δοιι.--- -ἸΤτ 15. τοπηαγκαῦ]α τΠαΐ {ΠῸ ἰδιποιιβ σοτηπηδηα ἴῃ {Π6 
(οβρεῖς {παΐ επηθοα ες 411 ἀπΐν ἴῃ [{561{, ΤΠ 5Πα]Ὲ ἰονο ἰῃς 1οτὰ ἀν (οὐ νΊ 41} {πῖπο Πεατί....... 
ΤΠοιυι 584]ῖ ἴονε τῃν πεῖρηθρουν α5. {Πγϑε]᾽ (Ματῖῖς χιϊ. 40, 21)-- ἰ5 αἰγεδαν ἔουπα ἴῃ {πε 1 6ϑίδπιθηίϑ, 
1ΠουΡῊ 1655 Ἐπ ρ δίς ν ἀπα νἱρογοιϑὶν οἰαϊθα. ὍΠι5 ἰἢ 1. [55. ν. 2 ννα Πᾶνε, “[νονα {πε [ ογὰ δηά 
γομγ πείσῃθουγ᾽ ; Τ. Τ)4η. ν. 2, “Τνονα {πε 1ογὰ Ἐῃγοιρσῇ 411} γουγ [Π{6, πα οπα ἀποῖμεν νν] 1) ἃ 
ἔγιια πϑαγί᾿ ; δῃηὰ δραίη ἴῃ Τ. [55. νὶϊ. 6, [ϑβϑασῃαν ἀξοίαγεβ, “1 Ἰονεὰ τῆς [«οτὰ ; {π|κεννῖϑ6 Α͵5ο ἐνεῖν 
ΓηΔη νν ἢ 411 τὴν Πεαγί. 

γαγίοιμς φίλος ἱεασλίγρ5.--- Ὡς Ταβίαπηθηῖβ 464] ᾿αύρεὶν τ τΠῸ ατιοβεϊοηβ οἵ Παίΐγεα, ἱγίηνσ, 
εηνυ; Παίς, ἰιιϑῖ, σονεΐοιιβηεβθ δηα {πε νἱγέιεϑ οἵ Ἰοηρ-ϑαβεγίηρ, {γα Πι] πε 55, ’ονο, ρυγίεν, σαπεγοβίίυ, 
δηα [Πς 6. δε Ἵοδῃ ἴοιιοῃ ἤεγα οπἷν οἡ ἃ ἔενν οἵ {ποεῖν ριτην ϑανίησβ οα 5110 σα ]εςῖ8. ὙΠι|5: 
“Αηρογ 5 ὈΠπάπε55, ἀπ ἀοε5 ποῖ βαῆσξν ομθ ἴο 5ε6 {πε ἴδε οἵ δὴν πῆδῃ νυ ἢ τγυῖῃ ᾿ (1. [)Δη 11. 2). 
“Ἡδίτγεα, ἐπεγείογε ἰ5. ἐνὶ] ; ἴου ἴ σοπϑίδηο!ν πιαΐῖεῖ ἢ ἢ Ἱγίηρ (1. (δὰ ν. 1). ᾿ Επνν' ἀοπηϊπαΐεβ 
{ΠῈ ᾿νῃο]ς γτηϊηὰ οἵ πιαπ᾿ (Τ. ϑ1π|. ὕ11|...2}, “18 μὰ. πὸ γεϑῖ νυ }16 {πῸ οδ]εοὶ οὗ ἴξ ργόβρείβ᾽ ({|. 4): 
“Βεϊίνεταπος {πεγεΐγοπη σοπιείῃ ΓὨγουρἢ {ΠπῸ ἴδαν οἵ ἀαοά᾿ ({|. 4). ΨΜνΠετγείογε “1 ἃ πιαᾶη ργοβρείείῃ 
τῆοτα ἴΠδη νοι, ἀο ποῖ θὲ νεχεέ, Ὀαῖΐ ργὰν ἴον πίτπη {παὶ μῈ πᾶν πᾶνε ρεγίεος ργοβρετγίίν (1. δά 
νἱ]. 1). “Ώεη δῆνυ βοαβ ἃ πΊ8η᾽5 ΠηΪηα 15 ἸΙρῃϊεπεά, 580 ἰπαὶ με σδῃ βη]ον ἴπε ννε]]-Βείηρ οἵ “15 
(ογπηεγ τνα] ᾿ (Τ.. ϑίπη. 111. 5, 6). Α πιδῃ ἴ5 " ποῖ ἴο Κεερ ἃ ἰεάρεγ δοοουηΐ οἵ 1Π6 εν]! ἄοπα ἢϊπι᾿ ὈΥ 
ἢϊ5 πείρῃθουτ᾽ (Τ. ΖΕ. ν[1}!. 5). ἃ οἴδιβε {παΐ 51. δὰ! Βογγοννβ ἴῃ 1 (οὐ. ΧΙ. 5, νἤθγο λογίζεται τὸ κακόν 
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ἴ5. ΥΟΠΡῚν τοπάογεα ἴῃ ΑΟΝ. ὃν “τη Και ἢ πὸ εν1]᾿, ἀΠα πιἰϑ]εαάίησ ἴῃ ΚΝ. Βγ “ τ Κείῃ ποῖ δοσοιμξ 
οἵ εν!]᾿. 

Α5 τεραγάβ {πε ἀποϑίίοηϑβ οἵ ἰεπηρείαπος αηα ἰοΐδ] αρϑίίηθηςς, ννηαΐ Ῥειίον φάνίςς σοιά θε σίνεηῃ 
{Πδη {μαΐ οἵὗἉ [15 οἹά υυυϊτεν : “ΤΠ γε ατίηῖκ ννῖὶπε ἢ σ]αάηςθθ, θς γε πηοάδϑὶ τ ἢ {πς ἔδαγ οἵ (οά. 
Ἐὸγ 1 ἴῃ ψοιῖ ο᾽αάποθα {Π6 ἔθαι οἵ (ἀοά ἀερατιίείῃ, [θη ἀγα η]ςθηη6 55. ἃ. βθί ἢ δηα ΒΠ δ 6] 655 η 655 
βία ει ἴῃ. Βαΐ 1 γοιῦ ννου]ά ᾿νε βορευν ἀο ποῖ ἰουοῇ τν1Π6 αἵ 41], ἰθϑί νῈ βίῃ ἴῃ ννογβ οἵ ουίγαρε..... 
Πα ρΡεγϑἢ Ῥείογα γοιγ {ἰπηθ᾿ (Τ᾿. 1. Χν!. 2--9). “ΒΕ ποΐ ἄσπηὶς νΠΠ ννῖπα ; [ῸγΓ ννηα ἐπγηθῖῃ ἀνναν 
1ΠπῸ πληα [τοπὶ ἐγατἢ δηα ἱπβρίγείῃ {πα ραβϑίοῃ οὗ ἰτιϑὲ .. . ἀης 1[{{ἢς οσσαϑβίοη οἵ ἰῃ5ὲ Ὀς. ριεβεπί, ἢς 
νου Κείῃ τῃς 5[π δηά ἰ5 ποῖ δϑῃαηηθα ᾿ (1. [πά4. χὶν. 1--9). 

ζγγιῖυεγ αἰ25722.--- ΔἸΙΠοιρ τμῈ Τεβίαηδηϊβ ννογε νυυτὲδ ἀροιυΐ {ΠῸ βαπια ἀδίε 45 {πε Βοοῖϊς οἵ 
ΤΌΡΠεο5 απα Ῥοΐῃ Ῥοοῖκ5 ννγεῦα {πῸ ννοῦῖς οἵ ῬΠατγίβθοβ, {Π6 νίαννα οἵ [6 ἴννο διιΐμοῦθ τνεῦα νυ εἰν 
5 Πἤογεα ΟΠ΄ 5οπ]6 οἵ ἴπΠ6 σίεαίϊεδί σιθϑίίοηβ, δηα ραγ σα] αν οὐ ἱπαΐ οἵ {πε ἀεβίίην οἵ {πε 
(επί ε5. ὍΤπῃε δυΐμποι οἵ ΤΌ 1665 ἰδυρῃς {παΐ ποῖα ννὰθ πὸ πορα ίογ πε (ἀςηίε5: (αοά Παά 
ΡΙασεα {πΠ6πὶ ππάδι δηρεὶῖς σιγά! πη. νΠΠ {Π6 ΟὈ]Θοῖ οἵ ΔοσουΊρΡ Π5Π1ησ {ΠΕ ἀδϑίσιοίίοη (Χν. 31). 
Μοζδϑονει, {π6 ενν ννῆο ἱπίεγπηαύγεα νυ Πογὴ 5Ποι]α 6 ραΐ ἴο ἀσαίῃ, ἀπ ἴῃ6 τηϑη ννηο σάνε ἢἰ5 
ἀδυσῃίεν ἴῃ τηδυγίαρε ἴο ἃ (αδηΐ!]6 5ῃοι]α ΡῈ σἰομῃθβα τυ δἴοποβ (ΧΧχ. 7-17). ον αἰϊδεγεης τς 
5ριπι οἵ τῇς δυΐμποι οἵ {πε Τεϑίαπιεπίβ. Α ἰτια δοηὴ οἵ {πε ἰαιροι- ποαυίεα Ο.1. ριορῃεῖβ, ἢς 
ΡΙΟΟΪαἰπι5. {Π6 ϑαϊναίίοη οἵ ἴῃς (ααπίι]65. Τῆς Ρῥγοπβοα {πῆς Πὰ5 σοπηθ. Πα Κιίησάομχη 15 δἰγεδαν 
Εϑίδ Ὀ}Π15Π 6644, ἃ 411 {πε (ααη! 1165 νν}}}] θα βανϑα {πγοιρῇ 15τα6]. [1η ἴῃς Ππαρσεπιεηΐ {πε σοπάπςοί οἵ τῃς 
Ῥεϑί μοαίμεη νν1}1 [ογπὶ {ΠῈ6 ΠογΠῚ Δοσογαάϊηρ ἴο ΠΏ] ἢ [στα αὶ 5Π4}1} θῈ ᾿πᾶσεα. ὍΤῆηο τεδομίηρϑ οὗ πα 
ΔΠοΥ οὐ {Π|5 υαεβίϊοη νν}}] ΒΕ ἰουηα τη {πε ποία οἡ 1. Βεη]. ἴχ. 2. 

ἼΠε ἢιϑὲ σεηΐαγν 1... Ὁ. ΔααΠΠο0η5 αὐ ΠΠΚοννῖθ6. οπαγαοίεγζοα ὃν ἰῃς βδαπὶς ἰ}ηἱνούϑα  σπι, ὍΤΠς 
Τὰν ννα5 σίνεῃ ἴο ᾿ρῃίθ ὄνοῦν πηδῃ, δηα (ῃς (ἀοη! 1165 νεῖ ἴο ΡῈ βανεα {πγοιρῃ τῃς ἐχαπιρὶς δηάᾶ 
ἰεδοῃίηρ οἵ [5.86] (1. 1,εν. χῖν. 4). Τῆε ϑαπης νίενν οἵ ἴῃς ἀεϑίίην οἵ {πεῸὸ6ὶ (ἀεπΈ 165. 15 ἰουπᾶ ἴπ δε 
Τ55. οἵ ϑοϊοπηοη (Χνί!. 92), ᾿πουρ 1 15 ρου Πα Ρ5 ποΐ 45 νοι ]ςα α5 {πδΐ ἴῃ ἴῃ 656 δα! 05. [ἢ οἴει 
᾿Πταγαΐατγε οἱ ἴηε ἤγϑὶ σαπίαγν Β. Ὁ. ἃ Παύϑῃοι ἰαΐαε 15 ριεαϊοίθα ἰογ ἰῃς (σε 1165, 5 ἴῃ 1 Τηοοἢ Χαχνίῖ-- 
Ιχχὶ δῃᾷ ἴῃς ϑϑυπηρίίοη οἱ Μοβαβ. δῃα ἴῃ 4 ἔΖγα ἴῃ {πε ποχί σεηΐαυΐν. 

716 77ω551αλ.--- Τὰὰι τῆς οτρίπαὶ ννοτῦῖς {ΠῸ6 Μαεβϑίαῃ 15 ἴο ΡῈ ἀεβοεπαδα [τῸπὴ [{ον], πα ποΐ [τΟΠῚ 
70 ἀ4}----ἰη οἴπει ννουα5 ἢῈ 15 ἴο ΡῈ ἤιϑβί οἵ 4}] ργί δῖ, απ {Ππθη ριορπῃεΐῖ δηα Κίησ. ΤΠΘΓα α΄ ΠΊΔΗΥ 
θα ββασαβ ἘΣ ΡΙΘΘΞΙο᾽ {π|5 νε΄ πεὺ» δ ᾳ τ; ΤΠ εν νυ νι 716 τ τῖν τ 7. 
Τ. Τῦδη ν. το, 1; 1. [ο5. χῖχ. 5- ὁ. δε πᾶνε ἤεζε {πε αἰεϑίδίξοη οἵ ἃ πιοϑβί γε πη Καῦ]ε γανοϊαίοη 
1η {πε 7 εννϑἢ εχρεοίδιζοηβ οἵ {πε Μεββϑίαῃ. ΕῸΓ δοπηα {Πγίν οὐ [οτν γϑαῖβ {πε Πορα οἱ ἃ Μεβϑίδῃ 
ἔγοπι [πάδῇἢ νναὰ5 δραπαοπεά ἴῃ ἴανοιιγ οἵα Μαεβϑίδἢ ἰτοπὶ 1ονι. Βαΐ νι πε Ὀγεαοὴ οἱ ΗἩντσδηι5 
ΜΠ τπε ῬΠδιίβεαβ {Π15 ΠορΡρῈ ννὰ5 Δραπάοπηεα, ἀπα 50 ννὲ πα {παΐ 1 ἴῃς βιϑί-σοηΐανν δα ΠΟ ἢ 5 
τπε πορε οἵ ἃ Μεϑβίδῃ ἴοπὶ [πιά γτεαρραθαῖα (1. [π. χχῖν. 5- 6; Τὶ ΝΑρΡΗ. ἵν. 5 (9)). 

ΤΠε ρῥγεγοσαίϊνεβ 8Πη6 Ροννεῖβ ϑογθεά ἴο {πῸ ρυ1Ἐϑεὶν Μοϑϑίαῃ ἔτοπὶ 1ονὶ αὐγὰ νεῖν ἰοίίν. Πε 
ννα5 ἴο θεὲ ἔτεε τοπ βἰη (Τ. [πα. χχίῖν. 1); ἴο ννδὶκ ἴῃ τηξοῖκηθβ5 δηα τἱσῃίθοιιθηςεβ (Τ.. πα. Χαχίν. 1); 
ἴο ΕϑίϑὈ]Π 15} ἃ πανν ριυἜϑί πΠοοα τπάεῦ ἃ πενν πᾶπηα (Τ᾽. 1 εν. ν1]. 14), ἀπ αἰϑὸ ὈῈ ἃ πιεάϊαϊοι οσ {Π8 
(αομί1165 (1. 1, εν. νη. 14, ἐπηεη 4684); {Πκαυνῖϑε ἢ νὰ ἴο ΡῈ ἃ ρίόρπεί οἵ ἴῃς Μοβὶ Ηρ (1. Τὰν. 
111, 15): ἴο ΡῈ 4 Κίηρ ονεῖ 41] ἐἢε παίίοη (1. δι. νὶ. 1τ, 12; Τ΄. ἵ-ἕν-. νιϊ!. 14); ἴο γᾶν ἀδϑίηϑί 
[5Γ86]᾽5 πϑίϊοηδὶ Ἐπεπηο5 πα] ἀραϊηϑδὲ Βα] αν ἀπ [ΠῈ ροννοῖβ οἵ νν]οϊςεάηεβ5 (1. κει. νὶ. 12; Τ. Τὰν. 
ΧΥΠΙ. 12; 1. θη ν. 10), ἀπα ἀε]ίνει {πε σαρίϊναε5 ἰαίζεη Ὀν ΐπὶ, Ἔνεῃ ἰΠ6 50ι15 οἱ {Π6 ϑ88ϊπί5 
(Τ. θη ν. 11); ἴο ορεῆ Ῥαγαάϊΐβε ἴο {πε τὶρῃίεοιιβ (Τ. [,ὸν. χνη!. το; Τ. δη ν. 12), δη4 σῖνε {Π6 
βαϊηίβ ἴο εαἱ οὗ 1ῃε γε οἵ [π|6 (1. 1,εν. χν!. 11). Μοζδθονει, πα 5ῃοι]ἃ σῖνα της (δι ἢ |}] ροννεῖ ἴο 
ἱτεδ προη ὃν ]] ϑρ γ5 ἀπα Βἰπα Βα αν (χν 1. 12), ννῆο 5Ποι4 θὲ οαβί ἰπΐο ἴῃς ἢτα (1. [πα. Χχν. 2), ἀπά 
βίη 5ῃοι]α ςοπΊλε ἴο 8η επα (7. νον. χν!]. 9). 

Τι ννὰβ τἴῃ6 ρυεϑι ν σπαγδοίευ οἵ {πῈὸ Μὰσοαθοδη ριϊεϑί- Κίησϑα {παΐ σάνε τίϑα ἰο {πε Ἔχρεοίδίοη 
1ῃαΐ {πε Μεβϑίδῃ νν85 α5ο ἴο θὲ ἃ ριϊθϑδί 845 ννῈ]] 85 ἃ Κίηρ. 

76 Ναὶ ἐστι γγεοίο:.--- ΤΠ οτα 15 ἴο θῈ ἃ ταϑυγγοοίίοη, ἢγοὲ οἵ {πε ΟΟΤ, Πεῖοθς απ ραίταιοῃ5, ἀπά 
πεχί οὗ {πε τἱρῃίθοιιβ οἡ {ΠῸ τίρῃξ μαηα δηὰ οἵ {πε νὶοκεα οἡ {πε ἰείς (1. Βεη]. κ. 6--ὃ). Ὅπε βοθῆς 
οἵ τῆς {πἰπγε Κίηράοχηῃ [5 ἴο ΡῈ {πΠῈ ργεβεηΐ βαγίῃ. [{ 15 ἴο ἰαϑί ίογ ἐνεσ. 

7) οηρογοῖοργ.--- Τῆς θοΟΚ τεριεβεηΐβ ἃ νεῖν ἀενεϊορεά ἀεπηοποίορσν 85 ἃ τείεγεηςςε ἴο “ ϑριίτ5᾽ 1 
Ιπᾶεχ 11 !1Ὼἢ τὴν εὐϊίίοῃ νν1}}] 5πονν. Ὅὕπε σοποερίϊοη οἵ Βε]ῖαῦ ἴῃ {πε Τεϑίαπηθηΐθ 15 ναῦν δαναηςεά 
ἴον {Π15 δαυ]ν ἀδία. 

716 “»ι11ε}γ15:.--- Τὰ ἴῃς ἢγϑί σαπίυγν δἀάϊτίοη, Τ. θη ν. 6, ννα πᾶνε {π6 πιοβί δῃοίθεηϊ δα Πουῖν 
αἱ ρίεϑεπέ Κπονη ἴο τι5 ἰοῦ {πε νίενν νος σοπηεοὺβ {πε {{0ὲῈ οἵ Τθδη νυν Απίεϊοτβί, ἀπά Πμεῖρ5 
ἴο ἐχρίαίῃ {πε Ἐχο]ιβϑίοη οἵ {15 ἐγῖθε ἔτοπι {πε [158 οἵ ἴῃς Ὑ Μεῖνε ἴῃ ἐπε Ν.Τ. Αροσαῖνρβα. 
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ΙΝΤ ΚΟΘΌΤΙΟΝ 

δι7. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 

(α) ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΝ ΟΚΒΕΚ ΝΒΚΘΙΟΝΘ, Ἰ. 6. 
ΟΥ β. ατάρε, .“22εἱσρίι)ι αΐγιηεἷ, ᾿. 129-44, 335-74. Τῆα ἰοχί πεῖ ρίνεῃ 15 ὁ νι ἃ ἔδνν τοδαϊησϑ [ΤῸΠ} ὧ. 
Θ1ηΚαυ, 7 5 ζαγιοηία Χ 71 δαΐγἑαγελαιεηε ααἱ Λαδηε εοαϊϊεῖς (αγέαὀγἠρ ἰό71515 φαζία : ἀσοφαϊεγι2 ἐφοίξογιες εοα, Οχογιϊδγισῖς, 

(διρυιαρε, 1δόο. 
ἈΡΡεμπαϊῖχ σοπίδιηϊηρ ἃ οο]]αίϊοη οἵ {π6 οπηαη δηα Ῥαίμηοβ. Μ595., 1870. 
Οἱ α αγε β. (Πατ165, 716 (ὐγεφά: ἵγδγϑίογα ὁ ἔλεε 7 5 έαητογιές ο7 ἔλε 7 ὐεῖνε δαίγίαγελο, φαἰϊέσαί Ἴγοηε γιΐγι6 7Χ.5.5. 

Ζορείλογ «ὐἱέλ ἐλε αγΖαγιές οΥΓ ἦε “1 γητογίαγ ἀγα δ ἐατο)ις Ἰγδγϑίογις αγιαἱ σοηῖθ Ζ]οόγοτυ γασηιοίς, Πα 
ΟἸαγεηάοη Ῥῖθβϑ, Οχίοσζα, τροῦ. 

716 “γηιογίαη Ἱγογοῖογ. Ἡ]. Θαγρ 15 [οβερῆθδηζ, 716 7 γεασίγγ οὐ ἐλε Οὐα αγιαὶϊ Λῆοτυ  αέλεγο, 1. 27--151. 
716 «ἠασοηῖς Ἰγργοίογ. “ΓΙσμοηγανον, 2 αγιαίζὶ οἦγεσλο)γιοῖ έσοζοῦ } 216γαζηζά, 1863. 

(ὁ) ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗΕΒΕΕΝΝ ΕΕΔΟΜΕΝΊΒ. 
Ἐγαρτηθηΐβ οὗ {Π6 Τ᾿ Τά ἢ ἃτα ἰοαηά ἴῃ {π6Ὸ ΜΊἀταβῃ ΔΝ 4)} 1558 : 566 {πῸὸ Ὁπαυ!85. εἀϊοη οὗ {πε ατεεὶς Ν εὐβίοηϑ, 

ΡΡ. 235-8; δηῃὰ οὗ πε Τ. Νδρῆ. ἴῃ {πΠ6 ἰαΐεα Ηεῦτεν Ταβί. οὐ ΝδρῃῖΑὶ!, οὔ. οἱΐ. ΡΡ. 239-44; ἀδβίθσ, “Τ Βα 
ἩεΡταινν Τεαχί οἵ ομα οἵ {πε Ταβίαπηθηΐβ οἵ {π6 Ἵ μενα Ῥαίγιατο!5, 2..5.5.4, 1)ες. 1893, [δΔῃ. 1804. 

(6) ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΓΝΟΌΤΕΙΕΒ. 
ατάθε : 5ε6 ἄρονε απα 510,6 ἴῃ Π15 εὐϊοη, πα 1) 1εΐ. Οὐλγίδί. βίορ. ἵν. 865-74. 
ΘΟΠΏΔΡΡ, .2226 7 5 ͵ αγ1ο7116 (1672. «τυ  αΐγΖαγελε7ι τεγιεγοπελέ, 1884. 
Οοηυθθδγα, ἡ Οη {πὸ [νυ ῖβῃ ΑὐΠΟΥ5ΠΙΡ οὗ {πε Ταβίαπιθηΐβ οἵ {πῸ Τννεῖνε Ῥαίγασοῃβ, 70 ΑΚ, 1893, 375-98. 
ΚΟΠΙΕΥ, Ζῴ6 } γε- 7 αὐηιπας Παρσαάα, 70}, 1893, 4οο-6 ; “ Ταβίδιηθηίβ οἵ {ῃε Ἴ μεῖνε Ρδίγίαγο 5, 7ετυΐε λεγε.» 

190Ο6, ΧΙΪ. 113-1ὃ. 
ΟΠ 411|65, " Αροσαδὶυρίϊς [“ἰογαίαγε, Φλεγε. }1ὁ., τὅρο, 1. 237-41. 
Ηδβίηρδ, 2. 7)., 1902, ἵν. 721-; “7Ἴῤῥογέ 7οτεγηαῖ, τοος, 558-73; γεγο. Βγέζ,, τοῖῖ, χχνὶ. 666- 8. 
Βοιιδβεῖ, “Π1Ὲ Ταβιαπιεηίθ ἄεσ ζυν] Ῥαίγασοπεη ἴῃ Ζ. αὶ ΔΙ Ζελε ΚἼεϑογσελα, τοοο, ΡΡ. 187-209, 344-6. 

(4) ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΥ. 
ΟΠ 65, 716 7 δε ζαμιογίς οΓ Δ “πυφέψε ΤαΐγἼαγολο, ἐγαηιοίαζεαῖ ἡγοῦ ἦ6 Ξαϊέογ» γος Ζοχέ ἀγα φαϊέοα! τὐδίζ 

“7γγοαγεεήτογι, Λιίοΐες, αγιαὶ 7ηαΐζεσς, Α. δ (, ΒΊδοϊς, πάθῃ, τ9οδ. 
ΕῸΥ ἃ σοπιρίεῖα ὈΙΠ στα ΡΥ 566 {Π|5 νη 6. 

ᾧ τ8. ΒΕΛΟΚΕΤΘ ΑΝῸ ΞΘΥΜΒΟΙ ΛΝ ΔΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΘ. 

"γαεζείς. ΤΠδ δα πη16 Ὀγδοϊζεῖβ ἀγα τι5684 ἴῃ [15 θΟΟΪς ἃ5 [τοισῃοῦί {Π6 δητγα νου ἢ δηά ἴῃ δἀάϊίίοη ἐπς Ὀγδοῖκείβ 
Γ Ἵ [0 5]5 1  {Πδΐ [Π6 ννογ85 50 εποϊοβϑά δῖε οτηϊτεα Ὀγ. Α. 

,δγηιόοῖς ατα “4:͵ δόγουϊζαΐζο)ι5. 
ἃ, Ὁ, ς, α, ε, ἴ, σι, ἢ, 1 ἀξδηοία {πὸ ἀταοὶς Μ55. 
α ἀφρῃοίθβ {πὸ Μ55. ε 2 οὔ {πε6 ἢγϑί οἱαβ5. 
β ἀεποίεβ {πε Μ55. αὖ 4679 οἵ [ῃ6 βεςοῃά οΪδ85. 
Α ἀφδηῃοῖθς 6 Αὐπηθηϊδη Νοϑιοη. Ξ 
ΑΚ, ΑνῈ, ΑΡ, Α9, ἅἄς., ἀδεποίε {πΠεῸ Ατιπθηΐίδη Μ558. 
Αα ἀεποίεβ ἴπὸ Μ58. Αθ"κΚ οί (ῃς ἢγϑί οἱαϑβ5. 
ΑΒ ἀεποῖος {πὸ Μ55. Αϑέοαθϑίβ οὕ Πς βεοοηα οἷδϑ5. 
51 ἀεηοίθβ {Π6 ἢγϑί 5] ανοηῖὶς ΓΘΟΘηβΙΟη. 
55 ξηοίδϑ {πὸ βεσοοηά 5]ανοηϊς ΓΟ ϑΊοη. 
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ΤΗΒ. ΤΕΞΒΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ΗΕ  ΤἈΝΕΞΝ ΕΣ ΒΑ πε 

ΤῊΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΚΕΌΒΕΝ, ΤΗΕ ΕἸΚΒΤ-ΒΟΕΝ 50Ν ΟΕ ΑΒ ΑΝ. [ΕΔΗ 

1. 7ῇδε οορν οἵ {πε Τοβίαπιεπί οἵ Κδαθεη, ἐνεη {πε σοπιπιαπά5 ΗΟ Πα σανα ᾿ς ϑοῇβ ἰβείογε Πε 
2 αἸςἀ 1η {πε πυηατεά ἀπά ἐννεηίν-ΠΠ ἢ γεδι οἵ ἢἰ5. π΄, Ὑννο γεαῖβ δἴζει (ῃς ἀδβαίῃ οἵ Το ϑερῃ [ἢ 5 
3 Ὀγοίμεγ᾽, νπεη Ἀδαθεη [6}] 11], 5 ϑοη5 δπα ἢΪβ5 βοῆβϑ᾽ 580η5 Ψεῦε σϑίῃεγεα ἰορσείμεγ ἴο νἰϑίς ῃΐη. Απά 
4 Πα ϑαϊὰ ἴο ῃεπι: Μν ομι!άγθη, Ῥεμο αὶ 1 4πὶ ἀγίηνσ, δηά ρὸ {ΠῸ ννᾶν οἵ τὴν [αίπειθ. Απᾶ βεείησ 
ΠΠογε Ππιάδἢ, απ (δά, ἀπ Α5Πογ, ἢ θγείῆγεη, με βαϊά ἴο {παπὶ: ΚΒ αἶβε τῆς πρΡ, {πᾶξ 1 την 16]] ἴο 
ΓΩΥ Ὀτγοίγεη ἀπα ἴο τὴν οΠΠ] ἄγε ννηδΐ [Πίηρϑ 1 πᾶνε πάθη ἴῃ τὴν Παατέ, ἴον Ῥεμοὶ πον αἱ ἰθηρίῃ 

51 ἅτὴ ραβϑίῃρ αἀννᾶνῦ. πᾶ Πε δύοβε δπα [κἰϑϑεά {πεπὶ, απ ϑα]4 ἀπο {πεπὶ: Ηδδι, τὴν Ὀτγεΐῃγεη, ἀπά 
6 ἀο γε, τὴν ΟΠ] ἄγεη, σῖνε εαὺ ἴο Ἰλθαθεη γουγ [αίπεγ. ἴῃ {Πς σοπητηδηάς νν]οἢ 1 σίνε ππίο γοι. Απᾶ 
ΕΠ ΠΟΙ 1 64}} ἴο νυἱῖπεβϑϑ αραίπϑὲ γοῖι (Πϊἰ5 ἀδν {πΠῸ (οά οἵ ἤεξανεη, ἐπαΐ γε νναῖκ ποΐ ἴῃ: {πε ϑἷηβ οἵ 

7 γουτῃ δηα ἰονπἰοδίίοη, ννυπεγείη 1 ννὰ5 ρουγεα ουΐ, ἀπά ἀςῆϊεα {πε Ρεά οἵ τὴν δίμεν σοῦ. Απά 
Τ 1611] γοιι [Πδΐ ᾿ξ 5πτοΐε πια νυν] ἃ βούα ρίασιια ἰπ τὴν ἰοΐπ5 ἴου βενεη τηοηίῃ85 ; ἀπά δα ποῖ τὴν [ΔΊ ΠΟΥ 

8 Ϊᾶοοῦ ριαγεά ἴου πιὲ ἴο {πε 1 ογά, {πε ον ννοι]ὰ μανε ἀεβίγογεα ᾿η6. Εου 1 ννᾶ5 {ῃϊγν γϑδῖβ οἱ 
9 ἤδη 1 ντοιρῆϊ [ῃς εν] {Πὶπηρ θεΐογε {ες 1 ογά, δηα ἴον βενεῃ πηοηΐῃϑ 1 ννὰ8 ϑἱοῖς ππίο ἀθαῖῃ. Απά 

10 αἰζεγ [15 1 γερεηΐεα νυ δεῖ ρυγροβα οἵ ΠΥ 5011} ἴογ βδανεῆ γϑαῦβ βείογε ἔπε Τοσά. Απα νίπε δηά 
βίγοησ ἀτηἰς 1 ἀγάπης ποῖ, απ ἤθϑῃ εηΐεγεα ποί ἱπίο τὴν τπηουίῃ, απ 1 εαΐ πὸ ρ᾽βαβαπί [οοά ; Ῥαϊΐ 
Ι πιουγηξα ονοῖ ΤΥ 5ἰη, ἴου ἴ ννὰβ8 σγεαΐ, βιιςἢ 85 δα ποΐ θεεη ἴῃ [5γδεὶ. 

Δι Απά πον ἢϑᾶν Γῆ, ΠΥ ΟΠ ἄγεη, ννπαΐ τὨΐησθ 1 ϑαν σοησεγηϊηρ {πε βανθη ϑρ 115 οἵ ἄεοεῖς, ἤθη 

ΤΙΤΙΕ. 50 ἢ 1. ςἰ5 σοτγαρί : θεῖ δά “τεραγάϊης 1πουρῃῖβ᾽ ; Α3 9 ΓΒ “της ΒοοΙς οἵ {πε (ῇτοηΐο 65, {πὸ ννοσάϑ οὗ 
Κευρεη, ΕἸτϑὲ (ν᾽ 4.3) Ταβιαπιθηῖ"; ΑΝ “" Τεβίδιηθηϊ πα νψοτάβ οἵ Κδιθεη ἤοπι [6 ΒοοΙς οἵ {π6 (ῃγοῃϊίο]εϑβ᾽. 

1. Βυπᾶτγροα δπηᾶ ἰννεηίνυ-ΠΓᾺΓΠ γεασγ. ΤῊΪ5 ἀρτθεβ νν]ἢ τΠ6 ΜΙάγαϑῃ Τδάβηα (ν111. ΕΡΡϑίβι π᾿ 5 δα! 0) ψνῃ]ςἢ 15 ᾿[56 1 
Ὀαβεά οἡ [0Ὀ01|665 ἀπά [η6 Τεβίαμπηεηΐθ [{ ρῖνεβ θυ θα 5 ρὲ 8ἃ5 125, ΘΙΙΠΘΟ 5 ἃ5 120, [,αν]}5. 137, ᾿θϑδη᾿5 125, 
Πιάδῃ᾽5 ττρ (ἢ), ΝΔΡΒΓΑΠ1 5.133, (δα β 125, ἰ5ϑϑοδτβ 122, Α5ΠΕΥ 5 123, Δηα [Ὀ5Ὲρ}᾽ 5 110. 

2. ἵννο γεδῖβ αἴξζεογ {πῸ6 ἄθβδίῃ οἵ ]οββρῇ. Τῃϊβ ἀρσεαβ ψι ἢ [πὉ. ΧΧΝΠ]. 11, 24, ΜΠ] ἢ βὰγ5 Θαθθη νναὰ5 Ῥοσῃ ἴῃ 
2122 Α.Μ. πὰ Ϊοβερῇ ἴῃ 2135. Α58 [᾿βερῇ αἰϊεα δ {πεῈὸ ἀρὲ οὗ 110, βιρεη ᾿νε ἴννο γεαῦβ ἸΟΠΡΕΙ ἴο αἰΐαϊη {η6 ἀϑα 
οὗ 125. 

5 ὑὉσοΐμπθγ. 80 αἃ οηΐγ. 
3. Ρὸ πε Ψν οὗ πὶν δῖμεγβ. (. [βῆμα ΧΧὶὶ. 14 “ὁ {Π6 ννᾶγ οὗ 8}} [π6 εαὐίῃ . ἝὉῇ τ Κίηρϑ 1. 2, 10. 
4. ].ἀδῃ, απᾶ αδᾷ, ἀπά Αβπεοσγ, μὶβ ὑσείμγεη. [ς|ΌϑῈρῇ δἷοῃε οἔ πε οἴει ρδίγγοῃβ δά άγεββαβ Π15 Ὀσεί γε 85 ννῈ]} 

ἃ5 ΠΙ5 5085. 
ννπαΐ {Ππίπρθ 1 Πᾶνε ἴῃ πν πραγί. Ὑ.. 5. 11. 1. 
πον αἱ Ἰεπρίῃ, - ἀπὸ τοῦ νῦν. ΤὨὰ5 τΠ6 ΓΧΧ {ταηβιαῖεϑ ΘΒ τη (δεη. χὶνὶ. 39 ὈΨΞΙΠ ΓΝ, (Οἱ, ἀπ᾽ ἄρτι ἴῃ 

7οΠη 1. 51 ἰῇ βοῆς Μ55. ΑἾ50 ἀπ᾽ ἄρτι, Μεαῖίι. χχν!. 64 -- ἀπὸ τοῦ νῦν, [Λ|Κα ΧΧΙ]. 69. 
5, Ηδδσ, τὴν Ὀτγαίῆτγεη, δηᾶ ἄο γε, τὴν Ομ ἄγε, ρῖνε εασ. σου θ5". (ἱ, Τ᾿ 705. 1. 2. ΤΠ5 γαδάϊηρ βυϊῖ5 {Π6 

ςοηΐαχιε θείίου {πδη “ Πθαῦ, ᾿ὴγ Ὀγείγεη, δηὰ ρῖνε βατ᾽ β-α Ρ»Α498; οὐ "ἤβθδϑυ, τὴν ( 4) Ἵμι]άγεη, ἀπά ρῖνε εαγ᾽ 4 Αδ Ὁ, 
6. 1 ς411 ἴο ννἱΐηθββ δραϊηβί γοιι {Π15 ἄν. Α τεπηϊηϊβοεησα οἵ, Π)εὰῖ. ἵν. 26 ννῇοσα Μόοβεβ 9 4}15 ἤδεάνβῃ δηὰ βατγίἢ 

ἴο ψὶῖη655. ἐπιμαρτύρομαι 15, ΠοννΕν ΘΓ, ΠΠ 5014 0]6 ψ ἢ “ρα, ἀηα ὁρκῶ, “1 Δά])ιγα, 15 ΠΊΟΥΕ 50. 9111] ννὲ τ]ΡῊϊ σοπΠΊρᾶΓα 
Ἐχοά. χίχ. 21 διαμάρτυραι. 

Ι ννὰβ Ροιιγβᾶ οἵὐΐἱ. Α οἰδϑβϑὶςδὶ ιι56 οἵ ἐξεχύθην. (. Ριπάδτ, 7571. 1. 4. 
γ. ΤΠ ᾿πηροτΐδησε οὗ ΡῬΥΔΥΘΥ 15 ΕΠ ΡΠ 5:Ζβα ὈΥ οὐγ διιΐμοσ. [φᾷ οοῦ ργαγϑβ ἴου [44}}, Τ. [π4. χῖχ. 2; ἴοσ (δᾶ, Τ. ἃ. 

γο Ὁ: [ῸΣ Π15 ἴδῃ δἴθαβὶ βοῦβ, 1. Β. 111. 6: ΕἾ, Τ. 5. 11.2.13; Το Νονι, 8: Ὑ. 705. 111. 5, νι. 4, ν11 1, Το Βὲν κ- ἘαΞησ, 
ΘΌΘΟΙΠΡΘΙΕΞ ΓΆΜΟΙ, 1: 105: 111: 3, ἵν. 8, Σ: 12; Ὁ ΒΕῚ1 ἢ: 

ὃ, ΤὨϊγίν γϑαγβ οἱ. [{Ὁ. ΧΧν]. 11, ΧΧΧΙΙ, 1-5 5805 ει θη ννὰ5 ΟὨΪΥ να ηίγ -ΟΠη6. 
9. ΤῊΕ οΠμαϑβιϊβετηεηΐ ἰαϑιβα βενεη τηοηΐἢ5, [Π6 ρεῆδηςα βενθῃ ὑ68 75. 
10. δαί ἢο ρ᾽εαβαπί ἔοοᾶ. ((. Πδῃ. χ. 3. Ἐδυθεῃ ρῥγαοιϊθαβ ἀρϑίϊπθηςα ἴου βαενθῇ γε 85, ΘΙ ΠΊΘΟΩ (οσ ἔνο, Τ, 5. 111. 4, 

δᾶ 1 πάδῃ {1} οΪα σε, Τ᾿ [πά. χν. 4, χὶχ. 2, ἴῃ ςχρίδίϊοη οὗ {Πεὶγ 5'η5. [οβερῇ ἔαϑίβ βενεὴ γϑδῦϑβ [0 ρσεϑεῦνε ἢΪ5 σμδϑβίιυ, 
Τ. [05. 111..4. 5ϑδοῆδγ ἴῃ ἢἰβ τἱσῃςεοῦβη 655 δηα 56] -σοηΐγοὶ αθϑίδϊηβ [τῸΠῚ νν]η6 411 ΠΪ5 1|8, Τ΄ 155. ν]]. 3. ΤΠηε τὶρῃϊεοι 5 
τηδη “ ΠΟΙ η65 [αϑιϊηρ ἢ οΠαβειγ᾽, Τὶ 105. ἰχ. 2: ἴῃς ἀοιῦ]ε- πεατίε αὶ πηδῃ ΒῈΡραϑ  [ἸΟΌ 5170. ΠΟΙ 1Πη65 ἰαϑίϊησ ἀπά 
δάυ]ίογυ, Τ. Α. 11. 8, ἰν. 3. 

ΒΌΟΘΝ δ5 πᾶ ποΐ Ῥδθθῆ ἴῃ [5γϑ8]. 80 ς δηά ργδοίίσαν ἃ. (. 2 541). χἱμ]. 12. 

11. 1. βανϑ βρίγὶβ οἵ ἀδοεϊξ. Οτίρεη τείετβ ἴο 115 ραϑβαρα (Δ Ἴολι. 171: 7οϑΊφα7»: 1 5Ὁ, εα. Τ.οΠηπὶαίζβοῃ, χὶ. 143) ἃ5 ἔτο τι 
τῆς Τεβιδιηθηῖβ οὔ πε ΧἼῚ] Ῥϑίγ. δ5 ᾿π)ρ᾽ γΙηρ᾽ νατίοι5 " ϑαΐδηδε᾽. Μαῖί. χὶϊ. 45. βϑρεακϑ οἵ βενβῆ 6ν]}]} βριτὶῖβ8. 

Βρίγίίβ οἵ ἀεοεὶϊί. ὙΠῸ Τοβίδμηεηίβ σοηϊαϊη ἃ ναϑί ἀδιποποίοου. ὍΤῆα οΠϊεδῇ οὗ {πΠ6 ἀβ πΠΟἢ5 15 Ὁ] 64 Β 6 Αγ 2α55229 
(Ξες Τ. 1,6ν. 111. 3}; ἴμ6Ὲ Τ)ενὶ], Τ. Ν. νῖ!. 4; [ἢς Ρχίηςε οἵ Πδοοίϊ, Τ. 5. ᾿ϊ.. 7; ὙὉ΄ 704. χῖχ. 4; οἵ γουγ Ρχίηςεα (οἵ 
1)4η), Τ᾿. Π). ν. 6. Βε]ϊατ᾽β ννοῦκβ δὲ ορροβεά ἴο (οάβ Ιανν, Τ᾿ 1. χῖχ. α ; Τ᾿ 155. νὶ. 1. Ηδ στυ]δ5 Ἴνεσ ἀϊβίυγι 64 500]5, 
Τ. Τὴ. ἵν. 7, οὐ ἴποβα Ψῃ]Οἢ γ᾽ο]α το {Πεὶγ αν}] ἱπο]πδίίοη, Τ΄. Α. 1. 8. Ηε ἤεξεβ, μπονενεσ, ἔγοπι {ΠῈ στρ ῃΐεοιι5 δηα Κααρεῖβ 
οἵ 1ῃ6 Ἰανν, Τ᾿ 1). ν. 1; Τ᾿ Ν. νι]. 4. ὙΤΠε Μεβϑίδῃ ν}}}}] πγᾶκα ννδᾶὺ οἡ Βε Αγ Δ ηα ἴαϊκε ἀννὰν ἔτοπη Πϊπὶ {Π6 σαρίϊνα 500]5, 
Τ. Ὁ. ν. το; ΒεΙϊατ Μ}}} θὲ θουπά, Τ. [,. χνη]. 12, δηα οσαϑὶ ἰηῖο [πε ἥτε, Τ᾿ [π4. χχν. 3. ΤἼα εν]] 5ρ σΙ5 1 βΈΠΘΥΑὶ ἃΓΕῈ 

2οῦ 



ΠΕ ΠΕΘΓΆΑΝΜΒΝΤ ΘΕ ΕΕΌΒΕΝ 1... τ--9; ὁ 

21 τερεπῖε. ὅϑένεη βρίγιῖ5 {πεγθίογε ἀγα ἀρροϊηϊεα ἀραϊηβέ πηδῃ, δα {πον τὸ {ΠῸ ἰδ 65 ἴῃ {ΠῈ νου κ5 
3 οἵ γουῖῃ. [Απαᾶ 8ενεὴ οἵπεγ βϑρίγιῖ5 ἀγα ρίνεη ἴο ΠΙΠῚ αἵ ἢϊ5. ογεαϊίοη, {Ππαὶ {Πγοὰρ ἢ {Π6πὶ 5ἤοι]α θ6 
4 ἄοπε ὄἌνεῖν νοσκ οἵ πᾶ. Πα ἤιβί 15 {Π6 βρίγις οἵ ΠΠ||{6, νυ ὉΠ νυ] οἢ {ΠπΠῸ σοηδιϊπξίοη (οὗ πη8})} 15 
δ' ογεαϊεα. ὙὍὕπῃε ϑεοοπα 15 {πεῈ ϑθῆβε οἱ ἰρῃΐξ, ψτἢ ννῃ]ο ἢ δγίβεῖῃ ἠδϑῖία. Τῆς {Π|γὰ 5. πε βεῆβε οἵ 

Παατγίηρ, ἢ ἢ Ϊσ ἢ σοσηθίῃ ἐδδοῃϊηρ. Πα ἰουγίῃ [5 ἘΠῈ σθηβα οἵ 5π|6]], νυν τ νυ] οἢ ἰαϑίεϑ ἀγα σίνεη 
» Ἵ ἴο ἄγανν αἷΐ δῃὰ Ῥγεαΐῃ. ὍὙπὲ Πἔ[ἢ 5 ἴπΠῈ ρον εῖ οἵ βρβεςῇ, νυν Δ ΙΟΒ. φοπιθίῃ Κηον]εάσε. ΤΠῃε 

ϑιχίῖῃ 15 1Π6 θθῆβε οἵ ἰαϑβίε, νντ ἢ ννῃϊοἢ σοπηείῃ {Π6 οαζίηρ οἵἩ πχϑαΐβ ἀπαὶ ἡ γ]η]κ5.; ἀπά Ὀν ἰἴ βδίγεηρίῃ 15 
8 ργοάιπιοςά, ἴον ἴῃ [οοα ἴ5 ἴπ6 [ουπάήδίίοη οἵ βίγεηρίῃ. ΤΗΣ βονεηῖῃ ἰ5 {πὲ Ῥοννοῦ οἵ ργοογϑαίίοη δηᾶ 
9 5οχιδ]ὶ ἱπίεγοοιιγβα, ΜΠ νν σἢ [Πτοιρὶι ἰονε οἵ ρ᾽δαβιιγα δῖη5. επίοι ἰθῃ. ΔνΠεγείογε [Ὁ 15. {πε ἰαϑὲ ἴῃ 
ογάδγ οἵ ογθαίίοῃ, ἀπα {ΠςῸ ἢτϑὶ τη [Πδΐ οἵ γουΐῃ, θεθοδιιβε 1 15 ΠΠ]6 4 νυ ἢ Ἰσποίαηςς, ἀπ ἰεδάςιῃ {πε 
γουτῃ ἃ5 ἃ ὈΠΠΠ4 πηαῇ ἴο ἃ Ρἰΐ, ἀπ 45 ἃ βεαϑβί ἴο ἃ ριςξοιρίςθ. 

δ, Βερίαες 411 {πεϑὲ {πούς ἴ5. ἀπ εἰσθίῃ ϑρίγις οὐ 516Ὲρ, νυν νυ Πῖο ἢ 15. Ὀγοιρης ἀθοῦὲ ἐπε ἔγαηςς οὗ 
, 3 παίιτ δηὰ {ῃς ἱπιαρα οἵ ἀξαίῃ. ΔΊ [Π686 ϑρίγι5. αὐ πη ηρ]εα ἴῃς 5ρίγ5. οὐ εγγού.}] ΕἸγϑί, {Π6 

ΒΡ ᾿Γ οὗ ἰογηϊσαίίοη 15 βεαίεα ἴῃ {πε παΐιτα δηα ἴῃ {Π6 56 Πη5865.; {Π6 βἜοοπά, {πε 5ριγ οἵ 1Π58 {14 0] 6 685, 
4 ἴῃ {πεῸὸ ΒΕ ν ; {πὸ {π|τὰ, {πῸ δρίγις οἱ Πρῃίηρ, ἴῃ {Π6 ᾿νε δηα σα}}. ὍΤὴης ἰουγίῃ 15 ἰῃς 5ριίτις οἵ 
5 Ορϑεαιίοιιϑηθϑϑ δηα ΤΠ σαηθγν, {παΐ {ΠγοῸρΡ ἢ οὐῆοίοιι5. αἰζθηΐζίοη οα πηᾶν Ὀ6 ἴαίν ἴῃ ϑεετηΐησ. ὅῃε 
ΘΓ 15 1ῃς ϑριτς οὗ ργίάς, {παξ ομα πᾶν θὲ Ῥοδϑί[ι] δπα αἵγτοραηΐ. ὍΤῇῆε ϑἰχίῃ 15 {πε ϑριγίε οὗ ἱψίηρ, 

6 {ἰὴ ρεγάϊίοη δηα 1εδϊοιισν 7 ἴο ργαςίῖϑε ἀθοαιῖβ, ἀπ σοπορθδὶπιθηΐβ ἔγοπὶ Κιπάγοα πα πεπ 5. Τηα 

ὉΑΠ6Ὸ ΞΡΙΓ 5. ΟἿ δ ραις, Π- ᾿᾿. 11. 12} 5. 1.1; 46 2,225927,,- 4150 ΨΙΟΚΘΩ 5ΡΙ111{5, 11: 5. ἵν. 9; 5ρ171||5 οὗ ΒΕΙ15τ, 
Τ. 155. νῖϊ. 7, ὅἅς.; ὑποϊεδῃ δ5ριγιῖ5, Τ. Β. ν. 2; δῆρεὶβ οἱ ϑαΐδῃ, Τ. Α. νὶ. 4. ὙΠ ΕΙΣ ἔπποίοη 15 ἰῃγθοο] ἃ 45 ἴῃ 
Ι Δη4 2 Εποςἢ δηά {πε Ν. Τ.., (1) ἴο ἰεταρὲ ππεη, (2) ἴο δοσιιϑα δῖ θη ὑΠαγ [4]]1, (3) ἴο τοσιηθηΐ {ΠῈ πὶ. (2) ἰ5 ποῖ 
ἃ ἰεαΐισγα ἴῃ {Π15 ὈΟΟΚ, (3) 15 πηεπιοηθα τννῖςα, Τ. [,. 11]... 2, 5Ρ1Γ15. οὗ γεισιθυτοη, απ Τ' Α. νὶ. 5, [Π6 εν}] βρισιΐ ννῃϊοἢ ἃ 
ΙΔ 5εῖνεβ νναῖῖ5 οι ἢ]5 501] ἃ5 1 ἰΙεαᾶνεβ {πΠ6Ὲὶ Ὀοαγν αἱ ἄδξαίῃ ἴο τοσπηεηΐ ᾿1. (1) 15 {ΠεῚ1Γ ποδί ργοιηϊηεξηΐ ἐπποίϊοη ἴῃ Π6 
Τεβιαπηβηΐβ. . ΟΥἩ 1π6 τεηηρίϊη9 5ρ  τιῖ5, {ΠῈγα ἀγα (ῃς δθνθ ϑ5ρ᾽γῖ5. οἱ ἀεοοῖξ Ἀν ΠΙΟἢ δἰίδοῖς νου), 1΄. Κα, 11. 1--2, ΠΑΠΊΕΪΥ, 
1Πο5ε οἵ ἐογηϊσδίίοη (ςΐ., ἴοο, Τ΄. Τυὰ. ΧΙ]. 3), ᾿Π5 8 118 Ὀ]ΘΠ 655, ΠΡ τη, ΟὈΒθα ]οι5η 655, ΡγΙά6, ᾿ἰγῖηρ, ἀπ Ἰη] α5ι1ςα, ἼΣ Ἐπ απ 
3-6. Τ. [υἀ. χν!. 1 Δαα5 {Ππ6 5ρι  τῖ5 οἵ ᾿π8ι, Ποῖ ἀ6βϑῖγα, ργοῆισαον, ἀπά ΠΥ ᾿ογθ. ὙΠΕΓΕ ἃΓα αἶδὸ τπε 5ριτῖ5. οὗ Ἰεδ]οιβυ, 
ΠΡ ΠΣ 5. ΠΟ Ἐν; ἽΝ 9: ΠΠ 1: ἵν. 7, νν ὩΙ ἢ ἀγα ]Ο Κα δηα ρΡΟΙΒΌΠοιι5 ἜΡΝΣ Τ. 5. ἵν. 9; [πε βριγῖβ οὐ ΔΠΡΈΥ, 
19. 11: 4. Ἰετε ἀτὸ ΔησΕΙΞ, ᾿πογθονεῖ, ΜΟΙ. 5{Γ ΠΊΕ [0 πιυγάθγ, Τ. 1). 1... 7; δηα τρις; ΠΝ 11:5. 2ΠῈ 
Ἰδὲ, Τ᾿. [05. ν1]. 4. ὙΠε [411}1655 ἀπά ν οκεα [4]] Δη δαβνυ ΡΙΕΥ ἴο {Π 611}, Ῥαϊ {πὸ Κλ ἢγϑί γα 6 ΡΕΥΠΊ 5510 ἴο τε πηρΐ 
τήδῃ, Τ᾽. Β. Π|. 3. (εξ. 700 1. 12, 11. 6). [{ πιεῃ γιε]ά, {πΠ6 Ἔν} τηαϊςα5 τἤδπι ἱπίο Ηἰβ οὐνῃ ᾿Πηϑ γαμηθηΐβ, Τ. Ν. νη]. 6; Ραΐ 
1{τῆεῪ ἅτα ϑἰηρ]6- πεατίε δηα 60 τιρῃϊΐ, [Πθῃ ΠΕΙΊ ΠῚ {ΠῈ 5ρ γ5 οὗ ἀδοοῖῖ ΠΟΥ ΒΕΙΙΑΓ Πᾶνε ΡοινΕΥ νοῦ [Ὠ6Πη1, Τ᾽. 155. ἱν. 4; 
Τ. Β. "1. 3; ᾿ηάεεα, [Π5 ἀΕν}} ἀπὰ της βριτιῖ5. οὐ Βε ΑΓ ἀπά πποϊθαη 5ρ|Γ115 δε ἔγοιη ἴΠ6 πη}, Τ. Ν. ν"]. 4; Τ΄ 155. νὶ]. 7; 
ὙΤ. Β.ν. 2. Νίδυ, ὕχοσε, {πὸ τὶ ρῃηϊξθοι!β τα]α ονεσ [πδ πὶ, Τ. 5. ν]. 6, ἀηα {τε {παῖ ππαᾶεσ ἰοοί, Τ΄ ἴ.. ΧνῚ. 12, Τ. Ζ. Ιχ. 8 
(045). ὙΠ656 βριτῖ5 ἀγα ρα ηἰβηθα οὐ {πΠῸ Ἰπάρειηδηΐ ἄαν, Τ΄ [.. 11]. 3. 

2. ἀβαϊηβξί πϑῃ - “ΌΥ Βε]αγ᾽ β Α 5. Ἂ2 
Ιεδᾶεγξ ἴῃ {πε ψνοσκβ. “Ἰεδάοσγ, β-ρ Α ἃ 5, ψῃς ἢ Ροϊηΐβ ἴο {ΠῈ βδηραϊαγ ΣΝ τη Η  Ότενν, νν] ἢ τ " ροϊβοη ᾿ 85 

ν}6}} 45 “Ἰεδάεγ᾽. (ἐ. “ροϊβοποιιβ 5ρίγιῖτ᾽, Τὶ 5. ἵν. 9. 

ΠΠ1..3-111. 2. Α Ἰαΐβ αἀάϊτοη ἴο {πε ἰεχί, ἀπ οιθίεα]ν ἢπτϑί πιαάθ ἴῃ ατεεκ, ἀηα σἢ!εῆν ἄγαν ἢ ῸΠ τεεκ βου 665. 
Νοῖ ΟὨΪν ἄοαβ5 {Π|5 ραβϑϑᾶρξ ᾿πίσιθ θεΐννεεῃ ἴΠ6 Ῥσοηλῖθα ἴῃ 11. 1 ἃ πα [15 {π]Π]πηθηΐ [ἢ 111. 3, 7, Βαϊ 1 πὰ 5 Π0 οΥραηὶς 
ΠΟΠΠΟχΙοη ΜΙ εἰ που. Μοτῖβονεσ, ἴπΠῈ αἰνίβίοη οὗ {Π6 ὈΟΩΠΥ 5εη865 Πεῖα βίνεη 15 Ῥαβεα οἡ ϑίοϊς {Πθοσ!65, 6. Ρ. ἴΠῈ 
ῬΕσυ ΑΓ τηδδηϊηρ᾽ αἰζαο με ἴο πνεύματα ἃ5 {Παΐ Οἱ 5ΒΕη365, ΟΥ̓ΡΆΏ5, ΟΥ̓ ΔΡρεί[(6ε5. ὙΠα ϑ[ο]ς5 πε] {πδῖ {ΠῈ 50} Παά εἰρμξ 
Ῥατγίβ, δεν, ἴπΠ6 ἥνε 56 η565, ἴπΠ6 Ῥοννεῖβ οἵ τερτγοάιιοίίοη ἃΠ4 5ρεεςῇ, δπᾶ {πε ἀοπηϊηδηΐ ρατί οὐ γεάβοη ΨΏΙΓἢ στὰ]εὰ 
16 οἴπεσ βενεῆ. ὍΤΠαν αἰβομαγρεά {πειηβεῖναα Ἰηἴο Π6 νᾶτίοιβ ρᾶτίβ οἵ {πε θοαγ 1η Πα ἰουπ Οἱ ᾿πηπηαίε 4} σα ΓΘ ηΐ5 ΟΥ̓ 
πνεύματα. (. Ρ]αΐάατοῃ, 226 έας. ἵν. 21; 4150 Ζει]οι, ϑζοΐοσ, 214-|5 (Επρ. ΤΥδη5.). ΕῸΓ [1] φαοίδι!οηϑ 566 τὴν (ΟΠΊΙη. 
οἡ ἴπε Ταβίί. ; 4150 τὴν ποΐβ ἴῃ 51αν. Εποςἢ χχχ. 9. Α Ρρδ.δ}16] ᾿ῃτευροϊαίίοη οσοιγ5 ἴῃ. ΜΆ. 248 οὗ 5΄τάςῃ Χν]]. 4, ἀπά 
Ῥτεοθάθβ 85 πούὰ ἴη6 Ηδῦτεν, ἀϊνβίοπ οὗ νϑτῖοι5 ΡΟ ν ΕΓΒ. 

3. Βανξῆ οἵπεσ βρίγιίβ. “οἴποε᾽ α,»β 8, “αραϊη ̓  ἃ. ΤΙ ιι58 οἱ πνεύματα 15 ςοηηξά ἴο {πε ϑίοϊςβ, ἀπ ἢὰ5. ὯῸ 
ῬΑΓΆ]16] ἴπ τπ6Ὲ εῦτανν Πγ. ὙΠε ϑῖοϊς ἀἸν βίο σῖνεβ εἰσῃΐϊ πνεύματα, Ὀκχΐ Οὐ ἰεχί οπη5 ἁφή, απὰ στε ρίαςεβ {πε εἰρθςῃ 
Ῥονε τὸ ἡγεμονικόν Ὁν πνεῦμα ζωῆς. 

4. ΒΡ γὶϊ οὗ 116. Ηετα πνεῦμα ἰ5 τιϑεἃ ἴῃ 15 τιϑι18] 56 η58, οἵ. (φεη. νὶ]. 17, ν1}. 15. Βαΐῖ 1Π6 Ηδρτανν ἀβᾶσα ννοι]Ἱὰ ποῖ 
᾿ΠΡ]ν τηοσὸ {Πδῃ 116 ἴῃ δΔῃ ἱπηρεύβομδὶ 56 η56, νἤεγεαβ {Π6 ϑἴοϊς ρᾶγΆ}]ε] τὸ ἡγεμονικὸν, Δα {Π6 πεχῖ ρῇγαβε “ἢ νν ΠΙΟἢ 
1π6 σοηϑβιςα]0 οὗ τηδῃ 15 ογθαΐθα᾽ βδιιρραϑὲ [Π6 ρονει Ψ ΗΟ, σῖνεβ νὶ4]} 1 ὺ δηᾶ ΠΠ|6 ἴο {Π6 πηαίευιαὶ οὐρα" 5η} ΔΩ 
σοηδίϊταϊ 65 ΠΊΔ 5 ΡΟυΨΕ 5 Ἰηΐο ἃ ὉΠΙΓΥ ννὨΙΓἢ 15 ΡΕΓΒΟΏΔΙ. 

5. ΞΘΏ56. πνεῦμα, ΔΠη64 50 ἴῃ νεῖ565 5 δηἀ 7. 
βίρῃξ.. .. ἀεδβίσε. Ἕἢ τ ΤΠ 11. 16 ἡ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν. 
ἴο ἄγανν εἷτγ δῃᾶ ὑγεαῖῃ. (Ἕε. Τ. Ν. 11. ὃ (μοῖε) ; αἰβὸ Αὐσῖϑβί. 2)ὲ .5227. 2. 

6. Ῥοννεσ. πνεῦμα. 
7. δπᾶ ὃν [1 Ξίγεηρτῃ 15 ργοάιυςεά, αὐτῷ σδῃ τείευ ΟἿΪΥΚ ἴο πνεῦμα. ΟΪ]γ ἃ τεδάβ αὐτῇ (γεῦσις). 
9. 85 ἃ ὈΙηᾶ πηδη ἴο α ρἰί. (ἢ. Μαῖίι. χν. 14. 

111. 1τ-2. ΤῊ τείδσεηςβ ἴο δὴ εἰς ϑρι τι, οὐ 5166}, 15 ἀπ ἴο {Π6 ᾿πιευροϊαίοσ ἢ] 156], ν ἢ Πᾶ5 4]50 ᾿ηϑβεσίθα 11]. 7. 
11 15 ποῖ οπηά ἰη 85ῖοὶς θδοῃίηρ. 

1. ἴγαποα οὗ πδίυγε (ἔκστασις φύσεως). ἴ9η||Κ6 {Π6 ρτεσβάϊηρ ὈΟΑ ΠΥ Ροννεῖβ, 5166 0 15 ποῖ ογβαϊθα ἢ δὴν σΟὨΙΓΙ- 
Ῥυῖίοη ἴο Πυμηδη Ὡςϊν]γ. 

ἴΠ6 ̓ πηερα οὗ ἀβαῖῃ. ((. Ηουπευ, 7. Ἐν 281, ὅξο. 
2. Ατὶ ααρίαδτϊοη οἵ ἰ]. 3.11. 1 ἴο 115 ργεβδεηΐ ζοηίεχι. 
4. ΒΡ γί! οἵ Βρῃίίηρ, πὶ {πὸ Ἰίνεγσ. (Ἕἱ. Τ᾿ Ν, 1]. 8. Ν 
5. Τίη ρεγάϊείοη δπὰ θα] ουσυ . ΡτΟΡΑΡῚν σογγαρὶ ἴῃ τῃ6 Ηεῦτενν ἰεχί; ΠΟΣῚ ΠΕΣ ἴον δΑβ 55 Νδ νο, Ηεηςε τεδὰ 

“ἴο ΡὈγδοίϊϑα ἀθοειῖβ Οἢ. Δ ΘΠΘΠΥ 8ΔΠ6 ἃ σἰνα] ἃπα ςοηςσεαϊπιεηίβ᾽, ἅς. 
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ΤῊΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ΓΗΕ ΤΕ ΕΣ ΡΑ ΤΕ Ε ΗΙΞ 

Βανεηῖῃ 15 {ΠπῸ βριγ οἵ 1π] α5ς|ς 6, νυν ὉΠ νυν ἢ ἀγα {πε[5 δηα δοΐβ οἵ γαραςίεν, ἰΠδξ ἃ πιᾶπ᾿ πιαν [{]6] {πε 
ἀεβίγε οἵ ἢ15 πθατί ; ογ ἰη]υϑίίοα. νγουζθῖῃ ἰορείπαι νυ] {Π6 οἴπμαῦ βρίγῖβ Ὁν {πε ἰαἰκίηρ οἵ σῇϑ. 

7; 8 [Απᾶ νυ] 411 {πε6βε {πῈ βρίγι οἵ 5]16Ὲρ ἰ5. Ἰοϊπε ννῃ] ἢ 15. ({Π841) οἵ οὐγοῦ δηα [αηίαϑυ.)] Απά 90 
ΡΘΥ5Πθ ἢ ανεῦν νοιηρ᾽ τηδη, ἀδγκεηϊηρ ἢ15. πη ἔγοπη {πε {γαῖῃ, απ ποῖ τπαεγβίαπάϊηρ {πε ἰὰνν οὗ 

9 (οά, ποῦ ορενίηρ τῆς δαπγοηιίτοηβ οἵ [ἰ5. ἔδίεγϑ, ἃ5. θείε}} πα 4150 ἴῃ τῆν γοιῖῃ. Απά πονν, ΠΥ 
σμΠ] ἄγε, ἰονε {πε γαῖ, απ ἰΕ ΜΝ} ργεβεῦνα νοι : πϑαῦ γε [πε ννογάς οὔ Βδαθεη γοιῖ (ΔΈ Που. 

Ιο Ῥὰαγν το Πεδάίο ίἢε ίδοε οἴ ἃ ννοπηϑῃ, 
Νοῦ αϑϑοοϊδίε νν ἢ ΔηοΊΠοΓ τηδ πη’ 5 ννἱίε, 
Νοῖ πιεάα]ς νυ] ἢ αἰξαιτβ οἵ ννοπηδη ΚΙπά. 

1 Ἐογ Πδά 1 ποῖ βεθὴ ΒΙΠΠΔἢ Ῥαϊῃίηρ ἴῃ ἃ σονεγεα ρίαςθ,  Ππαά ποῖ (8]16ἢ ἱπίο {Π|5 σγεαῖ ἱπίαϊίγ. 
12 Εν τὴν πη ἰακΚίηρ ἴη ἴῃς ποιιρῇς οἵ {Π6 ννοπιαη᾿β πα κεάηββϑ, βι γε της ποῖ Γο 5]6θρ! πηι} 1 Πα 
13 ψΊΓουρης 1[Π6 ἈΡΟΠΊΪηΔ 016 [Πηρ. Εογ 16 [οοῦ οἷν ἰαῖ πεν Π86 σοης ἰο ἴϑαας ἢΐβ [αἰ πεῖ, ψΏθη ννε 

ψγεῦῈ ἴῃ ογ, πθαγ ἴο ΒΡῃγδίῃ ἴῃ ΒειΒ] ηθπι, ΒΊΠΠα ἢ Ῥεσατης ἀσιηϊς ἀπ α ννὰ5 αϑῖθερ πποονεγεᾷ ἰπ ΠΟΥ 
14 σμαμηρεσ. Πανίηρ᾽ ἐπεγείοιε σοπα ἴῃ δηα Ρεῃ 6] 4 Πεῦ παϊκεάηεϑϑ,  γοιρης {πε ἱπιρίεϊςν ΓυνΠποιὲ ΠΥ 
15 Ῥεγοείνίηρ ἰ{᾽, ἀη4 Ιεανίηρ Πει βἰεερίηρ 1 ἀεβρατίε. Απά ἰογίμνν ἢ ἀπ δηροὶ οἵ αοα τονεαϊβα ἴο ΠΙΥ 

[δῖοι σοποογηϊηρ ΠΥ ἱπηρίεῖν, δηα ἢ σαπης δηά πηοιιΓ πα ονεῦ ΠΊ6, απ τους οά ἰχοῖΓ ΠΟ ΠΊΟΓΕ. 
4... αν πο ἢεεά, ἐπεγείογο, Γπην ΟΠ ἀγεη], το ἐπε Βεδιιν οὗ υνοιηδῃ, ποῦ δεῖ γοιῦ τη] Π4 οἡ {πεῖ αἴδίγϑ ; 

Ῥυΐ νναἱκ 1 5 ῃβΊθης85 οἵ μεατέ ἴῃ [Πε ἔβαν οἵ {πε ογά, ἀπά Ἐχρεπά ἰάθοιγ οα σοοα νγουΐζϑ, απ οη 
βίπαν 8πΠ4 οἡ γοι ἤοΟΙΚ5, πη11] [Π6 1 ογα σῖνε νοι ἃ ννἱίε, νοπι Ηδ 11], [πα γε ϑαῆεγ ποῖ 451 ἀϊά. 

2 Εὸγ πη{1] τὴν αἰ Ππετ᾿5 ἀθαίῃ 1 Πα ποί Βοϊάηεϑβ ἴο Ἰοοῖκ ἰπ ἢϊ5 ἴαςε, οἵ᾽ ἴο 5ρ6δῖ ἴο δὴν οἵ τὴν Ὀτείῃτγεῃ, 
3 θεσαιϑς οἵ ἴῃς γερίόδοῃ. Ενεη ππ|1]] πονν πὴν Τσοηδβοίεησεα σϑιβείῃ τὴς δησ θη οπ δοςσοιπί οἵ ΠΙΥ 
4 ᾿πιρϊεῖν. Απά γεῖ τὴν ἰδίμει οοπιίξοτγίο της πηθοῇ, ἀηα ργαγεά ἰού πιὰ τπηΐο (ἢς Τ,οτά, {παΐ {πε δηρσεῦ 

οἵ πε 1 ογὰ πηῖρῃξ Ρᾶ55 ἵγοπὶ ΠΊ6, ἄενεῇ 85 {ῃεῈ Τογά ϑῃονεά. Απᾶ {πεποείογεῃ ὑπ||} πον 1 Πᾶνα 
δ θεεη οὔ τὴν βιυδγα δηαηϑπηεα ποῖ. Ὑπεγείογε, τὴν σπάσει, ΓἸῚ βὰν ππίο γοι!], ορβεύνε 411} {Ππῖπρϑ 
6 ν»Ἴῆἢαΐβοενευ 1 σοπιπηδηά νοι, ΔηΠ4 γα 5Π4]] ποΐ βίῃ. Εοι ἃ ρὶξ ππίο {ΠῸ δοιὰ] ἴ5. {πε δἷπ οἵ ἰογηϊσαϊίοῃ, 
βεραγαίίηρ 1 [τοπὶ (σοῦ, ἀπη6 Ὀτίπρίηρ ἴΕ πεαῦ ἴο 14ο]5, θδσαιβα ἴ ἀεξοοίνοι ἢ ἰπς τηϊπα ἀπά ππάοτ- 

6. ἴὰ1Π] α. “ἀο’ 84 5. 
7. Δῃ ᾿πἰογροϊδίοη. 8566 11. 1 (ηοΐθ). 5166 60 15 ΡΥόΌρευν ἃ παΐαγα! ροννοῖ, ποῖ ἃ νίςα {κὸ {Π6 οἵπεῦ βενεη. αα ε τεδά 

ἐν ΠΟ ἢ 15 ΕΥΟΥ δηᾶ δηΐαϑυ". 
ὃ. ἀαγκεηΐηρ πῖβ πιῖηα. (ἱ. ἘΡΗ, ἵν. 18 ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, 150 Β ΟὨΊ. ἷ. 21. 

τπηδἀεγβϑίδηίὶπρ [Π6 Ιανν. Ηετα συνιὼν ἐν τῷ νόμῳ 15 ἃ ΗδὈταΐδιη. 
9. ἴῃε ννογάβ οἵ. ὅ0 μὰ εἴ. 
Ιο. ῬαΥὺ 20 Πεεᾶ, ἅς, ὅ6:ε ἵν. 1. 

εἰβϑοοίαξα (α) : “Ὀε δἱοπθ᾽ β-- 5 51. Οῇ, 51τ΄ ἴχ. 9, νῆθγο {Π6 νεγρ 15 κάθου, “511, ἴῃ {πῈὸ ἅτεεῖ, ΜΓ “βαι᾽ ἴῃ {πὸ 
Ηεῦτανν, ἀηα ΠῚ ΠΕ " τ} πλιςῇ ̓  ἀοοογαϊηρ ἴο {Π6 5γτίας (οἵ. ΑΒΓ ἱ. 5). [ἢ 58ηῃ. τοοῦ ἀπ Ὑεθδηι. 63Ὁ, νν ΠαΓα 

Θ1Γ. 15 (ποίεα, ννε πᾶνε πΌΥΝ ὉΠ ὃς “τἀτη ηοΐ αϑιάθ ἴο μετ᾿. Εἴ. αἷϑο Νεάαδχγι πὶ )ζοᾶ, 
πιαοᾶα!]ς νἹ ἢ αἴαϊγβ, ἄς. (ΟΕ 51τὉ. χὶ. 21. ΕῸΓ πρᾶξιν (ἃ Ὁ 5), “ αῇαϊγϑ᾿᾽, α τεδ5 ὄψιν, Α Β΄ κάλλος καὶ πράξεις. 

11-5, (ἢ. ξη. Χχχν. 21, 22; [Ὁ. ΧΧΧΙΝΪ. 1-9. Κααθ Θη᾽ 5 581 15 ἀβηϊεά ἴῃ Ἰαΐθ ννου]ςβ, 6. σ. ἅδη. γα θ8 98, 99; Ρ5.-[ οῃ. 
οὔ ἄξη. ΧΧχν. 22. 566 ποίβ οἡ Τὰ. ΧΧΧΙΙ. 2. 

13. Πβᾶ βοπβ ἴο ἴβαβο. [{Ὁ. ΧΧΧΙΙΙ. 1. 
Εάδγ πϑὲᾶῦ ίο Ερῃγαςῃ. ἄδη. χχχν. 19, 21 ; [00. ΧΧΧΙΪ. 1. 
ΒΙΠΘΠ Ραοαπια ἄσιιηῖκ. δου αῦ ἴο οὐγ ἰεχί. Ηδηςβ {Π6 ἢδνν ἴπτη ἴο {Π6 δίουυ ἴῃ τ. 15. 

14. ννϊϊποιιΐ ΠῸσ ρογοεϊνίπρ ἴα: αὶ 45. 
Ιδανίηρ Ποῖ βΙθθρίηρ. 0. ΧΧχῇ!, 4- 5δὰγϑ ΒΙΙΠΔΕ ἀννοκα ἀπηα οτεά οὐἵ. 5816 αἶδο ἰο] {Π6 πηδίίοῦ ἴο 000 Οἡ 

Π15 γείαση. 

ΙΝ. 1. Ραὺν πο πεεᾶ..... ἴο πε βεϑιιΐν οἵ νγοπιβξη, ἄς. (ἵ. 1. τὸ; Τ. [84. χνὶϊ. τ; Ὑν 155. ἵν. 4; ἰ5ο 51{. ἰχ. δ. 
ΑΒΡοάδῃ Ζαζα 20" [ου]45 ἃ πηδῃ ἴο Ιοοκ οἡ ἃ θεαί] ννοτηδῃ 1Γ βίηρ!θ, ΟΥ ἃ ΠΟιΠΕΙΥ οἠα ἰἔ πιαυτὶβά. 

ΒΙΠΡΊΘΠ655 οὗ πεαγί, ἁπλότητι τῆς καρδίας --Ξ ΞΞΟΤΌΠ, ΜΝ 534. ἱ, τ; (οἱ. 11. 22; ΕΡΗ. νὶ. 5. 866 ποῖδ. οὔ Ὁρεῖρῃΐ- 
Π655 ἴῃ Τὶ 155. 1]. 1. 

ΟὨ βοοῦ ψογκβ δῃᾶ. 50 Δ᾽ Α. ἐν ἔργοις καὶ ἀποπλανώμενοι β5. 1.6. ἴπε β τεαροηδίοη Ππαά ἃ σοτταρί Ηδρτανν 

ὈΣΦῚ ΟΥΨΟΞ ᾿πϑίεαά οἵ Ὁ ὈΨΜΩΞ. 

γουγ ἤοοκβ. (Οἱ. βίγεϑϑ οὴ Πιιβθαηάγυ, Τὶ [55. ν. 3 ; νὶ. 2. 
3. ΤῊΪΒ ἴ5 της ἢγϑί οσσαγγεηςα ἴῃ [ανν 5 ΠΠτογαΐαγε οὗ {πΠῸ σοηδβοίθηςε 85 ἃ {]]γ-ἀενεϊορεα σοησδρίίοη. ΤῊ ΓΤ ΧΧ ἢγϑβὲ 

1.565 {ἴπ6 ννογά ἴῃ {Π6 ᾿θομηΐσαὶ 5βεη86 ἴῃ 54. χν!ϊ. 1ο ἀεὶ δὲ προσείληφεν τὰ χαλεπὰ (πονηρία) συνεχομένη τῇ συνειδήσει. 
566 αἷβο Τ' 704. χχ. 2 (α). ΤΠ δοίίοη οὗ {πε σοηϑβοίθῃ οα 5 ἀθϑογ θεά (νιοὶ {Π6 (εγπ1) ἴῃ Τ΄. [π4. Χχ. κα; Τὶ Ὁ. ν. 3. 

ἱπηρίεῖν α. “51η᾿ β 5, [ 
4. ἰμαΐ ἔπῈ δῆροσ οὗ {πὸ 1 ογᾶ τρί ραββ. 0}. ΧΧΧΙΪ. 15 5ϑᾶγ5 “βυρεη ννὰβ5 σγταηίεα [{{6 ἀπά ἰογρΊνεηθ55᾽. 

ὉΠῚῚ] πονν, ἕως νῦν α. μετανοῶν, “ τερεηἰηρ᾽, ἀρ 4. ἔως ἐννοιῶν, “ (ενΕΠ) ἴῃ {Ποιριτ᾽, ἃ εἴ. 
5. 1538γν πιηΐο γοιι. α ΟΠΪΥ. Ἃ 
6-7. (Γι. Τ. 04. χν. 1, Χνη]. 2- 6, οἡ (ἢε ἐν1]5 οὗ ἐογηϊοδίϊοῃ. 
6. Α ρἱΐ, βόθρος, ααἴ. ὄλεθρος, “ ἀδϑιτιοιοη᾽ β-α ῖ, ὨΠΦ Πὰ5 θοίἢ πηεδῃίηρϑ. ε 

βαρασγαίίρ ἱξ ἔγοιαι αοᾶ..... πεαῦ ἴο ἰᾶοϊβ. ΤηΪβ τεουγϑ ἴῃ Τ. 8. ν. 3. ((. Κείμαῦ. τῷ “Μοβὶ ἰάἀο]αίεγβ γα 
Δαυ]ογεσβ᾽, αἰθοὸ ὟΝ 154. χὶν. 12 ἀρχὴ γὰρ πορνείας (- 5ρ᾿τἰτ4] ἀπ δ! ἘΠ 1] 655) ἐπίνοια εἰδώλων. 

2οὃ 



ΤῊ, ΓΕΞΡΆΜΕΝΤ ΘῈ ΚΕΌΒΕΝ.- 8; 6-.--θ. ς 

ἡ 5[απα!ϊηρ᾽, ἀηα ἰοαάοί ἢ ἀοννῃ γοιηρ πηθη ἰηΐο Πδάθ5 θείογε πεῖν {ἰπ|6. Εν πηάην Παίῃ [ογηϊ ςδίίομ 
ἀοδίγογνεά ; Ῥεσδιιδε, ἐπΠουρἢ ἃ τῆδῃ θὲ οἱ οἵ ποῦς, [ου στίο ἢ οὐ ροοῦ], ἢς Ὀτμροίῃ γαριόδοῃ ἀροπ 

8 ΠΙΠΊ561Γ ἢ [Π6 5οπθ οἵ πίθη δηα ἀοείϑίοη νυν Βα ατ. Εον να Ππεαγὰ γεραγάϊηρ [οϑαρῃ Ππονν Πα 
σαυδι6α ΠΙΠ1561{ [τοπῇ αἰ ννοπηδῃ, ἀπ ρυγροα 5. ἐπουρ 5 ΠτῸπῚ 411 [ογπίςαιίομ, πα ἰοιιπ (ἄνουν ἴῃ 

9 ἴπε εἱρῃξϊ οἵ (σοά ἀηα πηθη. ΕῸγΓ ἴῃς Βρσγρίίαῃ ννοπηδη α4 πιαην τὨΐηρ5. πηΐο ΠΪΠΊ, Δ] σι πη ΠΠΟΠΘα 
το Παρ! οἰαη5, Πα Οἤδγεα ἢΐπι ἰονα ροίίοηβ, μι {Π6 ραγροβε οὗ ἢϊς 501} δα πη 6 πὸ ον] ἀοϑῖγο. ὙΠοῖε- 
11 ίογθ {πε (οά οἴ γοιιγ [δ Πεῖβ 46] νεγε αὶ ἢϊπὶ ΠΓῸπὶ ὄνοῦν εν] (44) πάθη ἤεαῖῃ. Βὸτν {{ (ογηϊςσαίίοη 

᾿ς ΟΝΕΙΘΟΠΊΘΒ ΠΟΐ νοι πη]η64, ΠΟΙΈΠΟΙ σα Βο]1δ1 Ονο σΟΠΊ6 γι. 
231. [Βοτγ' εν!] ἀγα τνογῆξῃ, ΠΥ Ομ] ἄγθη ; δη ϑίηπσε {παν Πᾶνε ΠΟ ροννει οἵ᾽ δ: ΓοπρῚἢ ονοῖ πηδη, ἘΠΟΥ τι56 

2 νν1165 ὃν ουΐνναγα αἰἰγαοίίοηβ, ὑπαὶ πον πᾶν ἄγαν ΠϊπῚ ἴο {πεπηβοῖνεβ. Απαᾶ ννποπὶ {Πὰν σδηποῖ 
3 Ὀεν ἢ ὃν ουϊννατα αἰγαοίίοηδ, Ϊπὶ ἴΠαν ονοΐσοτηα ὈΓν ογαῇ. [ΕοΥ πιοίθονοῖ, σοποουηΐησ: ἘΠοτη, 
{ΠῸ δηροὶ ὋΓ Ί ἢς 1 οτά ἰο]4 πιο, ἀπὰ ἰδυρῃξ πιο, {Παΐ ννοπΊθῃ ἃΓῸ ΟνεΓΟΟΠῚΘ Ὀν {Πεπ βριτ οἵ [ογηϊσαίίοι 
πιοῦο ἴῆδη πηξῃ, δηα ἴῃ {Πεῖγ Ποατί {παν Ρἱοΐ ἀραϊηϑί πιθη; δηα ΓΚ πηεδηβ οὗ {πεῖν δἀογππιεηΐ {πεν 
ἀδοεῖνε ἢιϑί {Ποῖ πηη45, ἀπ Ὀγ {ΠεῸ ρἴδηςε οἵ {πε γα 1π511] {πε ροΐβοῃ, απ τπθη Τῆτοισἢ [Π6 φοοοτη- 

4 Ρ]15Π64 δοΐ {πον ἴαῖκε {Ππεπὶ οαρίϊνθε. ΕῸΓ ἃ ψνοπηδῃ σαηποῖ ἴογοα ἃ πιᾶῃ ορεηΐν, Ρυς ὈῪ ἃ Παυ]οί 5 
5 Βεδιίηρ 5η6. ὈεΕρΊ]65. πη. ἘΕἼεα, ἐπεγείοσγε, ἰογηϊσαίίομ, τὴν ομ] ἄγε, ἃπα σοπητηδηα γοι ννῖνε5. δηά 
γοῦν ἀδιρῃϊεγϑ, (πὲ {πον αἄογῃ ποῖ {πεῖν μεδαά5 ἀπά ἴδοοβ ἴο ἀδοεῖνε {Ππ τη : θαοδιιθα νοῦν ννοπηδῃ 

ὅν ῇο τἰϑεῖἢ {πεθ86 νν 1165 παῖ Ὀεξθη ταβείνεα ἴοσ αἴγλη] ΡυπΙϑῃπιεπί. ἘὸῸνγ {ππ5 πεν δ]}πτοα {πὸ 
ψ αΐομοιβ νῆο ννεγα θείογε {πὸ Ποοά ; ἴογ 85 {πΠε6ϑ5εὲ σοῃείπιια!ν Ὀε Πα] ἐπ απὶ, {πὸν ᾿πϑίεα αἴου ἘΠ επη, 
Δηα {πεν σοποοϊνοα {Πα δοΐ ἰη [Πεἰγ πηϊηα ; ἴογ πον οπαηρεα {Πεπηβεϊνεϑ πο [πς σπᾶρο οἵ πιεη, δπά 

ἡ ΔρΡρεβαϊδά ἴο {ἢθπὶ ννῇθη {παν ὑνεγα ψΠΠ {Πεῖγ πυθθαπά5. Απά {πε ννοπιεη [πϑεϊηρ' ἰη ἘΠεῖγ πηΐπ 45 αἴζεν 
. ἰπεῖγ ἰουπιϑ, σανε ὈΪγῃ ἰο σίδηΐβ, ἴογ {πε ΔΝ αἴομεῖβ ἀρρεαῦςεᾷ ἴο {πεπὶ 85 γβαοῃϊηρ ὄνοη τπίο πεάνθη. 
21 Βενδτζε, ἐποτγοίοσο, οἵ [ογηϊοδίίοη  δηα 1 γοῖι ψ]5ῃ ἴο ᾿Ὲ ριιτα ἴῃ της, στιαγα νυ 56 Π565 [ΓΟ ΠῚ ἜΝΕΓΥ 

2 νγοπίθη. ἈΑπά οοπημηδηά {Π6 ννοπηδη {ΠΚαννίϑε ποῖ ἴο αϑϑοοίδίε ἢ πηςη, {Ππαὶ {πον αἰσοὸ την θ6 Ρυτε 
3 [πη πηϊηΠ6. ἘὸῸϊ οοηβίαηπί πηεοίίησϑ, ἐνεη ποιρὴ {πε πηροαϊν ἄθεα ΡῈ ποῖ νυγοιρῃϊΐ, ἀγα ἴο {ΠῈπῈ Δη 
4 ᾿γγα 140 ]6 ἀΐβεαβο, πα ἴο τι5 ἃ ἀἰδϑεγιοίίοη οἱ Βε αν ἀπ δ εἴθύπδὶ τερήοόαοῆ. ΕῸγ [π ἰουπίοβίϊοη 
ὅ ἴπεγε 15 πειέμοι πη ειβίδπαϊίηρ ποῦ σοῦ] Π655, πα 411 1εα]οῦθν ἀννε!] θεῖ ἴῃ {πς ἰπ5ὲ ἐποτοοί. ὙΠοτε- 

Ιδδάθίῃ ἄονπ... ἰο Ηδᾶάβεξ. (. Ργον. νῖϊ. 27, γνῆθσε Γ,Χ Χ Πα5 κατάγουσαι ἃ5 ΠΕΙΕ. 

Ρεΐογε ἐμεῖγ εἰπιε, οὐκ ἐν καιρῷ αὐτῶν -- ΠῚ Νο3. (ΓΕ Τ. [68. χνὶ. 3. 
7. τῆϑὴν παίῃ ογηϊοαίίοη ἀδθίγονεᾶ. (. Ῥτον. νὶϊ. 26 ; αἶβδο ὅ51γ. ἴχ. 8, γνῇδτε τϑαΐ ἀπεκτάνθησαν ἴοΥ ἐπλανήθησαν. 

50 54ηῃ. τοοῦ, Ὑεθδμῃ. 63". 
ΟΓ ΓΙΟΠ ΟΥ ΡΟΟΓ. α ΟΠΪγ. ΕΣ ἢ 
ἀσογίβίοη, γέλωτα, ἃ ε Α 5. πρόσκομμα, “ἀῇ οἤπξηος᾿ ΟΥ̓́᾿ 5Β[πΠη10]}1 ΠΡ -Ὀ]οο Κ᾽, α, 1. 6. ΦΓῊ2 ἰοῦ ῥ᾽ Πί. 

8. ΕῸΓ γε πβετγά, ἃς. "ἴοσ βίῃηςε Τ᾿ βθρῃ βυδγάβα ΠΙΠΊ56 1} ἔσοπι Ἔνεὺν ΜΟμΔη -. . πε ἰουπά᾽, ἄς. βΑ 5". ᾿ 
ουπᾶ ἔανοισ ἴῃ {πε σἰρῃί οἵ αοά (' οἵ τε Τιοτά ̓  βΑ 5}).. (ἐ Ὁ. 5. ν. 2; αἶϑο 1 5811. 1. 26 ; {π|Κ6 11. 52. 

Αοεῖἴβ νὶϊ. 10 5ᾶγ5 οἱ ᾿οβερὴ "αοά .. . σανα ἢϊπὶ ἔανοιιτ᾽. 
9. (Γῇ 1. 705. ν!. 

αἸ4 τηϑὴν {πὶπρβ τηΐο -- ΠὩ ΓΙ, ρευμαρ5 σογχιρὶ ἴον ΠΝ, “Ἰαγ ἴῃ νναῖϊὶ ἔοτσ ᾿. 
1ο. ἀε!νεγεᾶ ΐτ, ἄς. (, Δςῖβ νι]. 1ο. 
ΕΝ], α. “νἱδιῦ]ε δηά᾽ β- ἃ Α β 51, 1.6. ἽΝ ὸσ ΜΔ. 

11. ΒΕΙΙαΓ 15 Ροννε 655 ἢ {Π6 ρατα. (, [υὉ. 1. 20, χ. 6 (ποίε) ; ΕοοἸ65. ν]]. 26. 

Ν. 1. Εοσ. αοηϊγ. 
Εν ἀγα νσοσεη. (Οἵ Ἐο]65. νὶ]. 27, 28. 
Ὀγν ουἰϊινατγᾷ εαἰγαοίίοηβ, ἐν σχήμασι, 1. 6. ἤστιτα, θεατίηρ, ἀ{{|Ἰὸ, Πα ραβίαγαϑ. 

2. ὃν ουϊννατγᾶ εαἰἰγεαοίίοηβ, διὰ σχήματος α. δυνάμεως β Α 5, 1.6. ΠΠ ἴογ ὙΠ οὐ |Π. 
3. ἴμεν ρίοί. (ἐ. Ἐςο]α8. ν]]. 26, 27. βν 

ΒΊαποθ οὗ [πὸ ἐνα. (Οἷς Τ. [55. ν]]. 2; Τ΄. Β. νὶ. 3: αἷδο Ῥτον. νὶ. 25; 51:. ΧΧΙΪ,. 4. 
4. ΟΡΘηΐν . .. Ῥδρι]6β ΠΪπι. α ΟΠΪγ. , 
ς. δἄοτγῃ ποῖ ἐπεὶγ πεαᾶξ απᾶ ἕαςεβ. Εποςἢ νιϊϊ. 1 ϑᾶγϑ {παᾶΐ {Π6 (4]||6η Δ αίοπεῦβ ἕπρ ς ὑνοητθη ἴο Βαδιγ {ΠῈ 

ίαςε δα ννεδὺ ρσξοίοιιβ πγεῖβ 5. ΕῸΓ Ηεῦτενν Δἀογημπηεηΐβ5 566 158. 111. 16. " 
Ταβοσνεᾶ ἴοσγ εἰδγμαΐ ριιπἰβπιθηΐ, εἰς κόλασιν αἰώνιον τετήρηται. (, [π46 6 εἰς κρίσιν... τετήρηκεν ; 2 Ῥεῖ. 11. 4 

εἰς κρίσιν τηρουμένους ᾿ 
6. {πιι5 ἔμπαν δἰτϑᾶ {πὸ νναΐομογβ. 700. ἵν. 15 (5εῈ ποῖβ) δᾶγϑβ {πε ΔΝ δίς μούβ ἀβδϑοθηάβά ἴο ἰπϑίσιος πε σμΠ]ἀσθῃ 

οἵ πιδῃ, δῃα αἰζεγνναγάβ ρτοςθεαβά ἴο ἴδε νγῖνεβ οἵ πε ἀδὰρ ίουβ οὐ ππθη (180. ν. 1). 8466 (ῇτοῃ. [ογα ΠΊΕ 6] χχν. 2-4. 
Ιη χχν. 7, 13 4.Ζ82ΖΕ] 15 βαϊὰ ἴο θῈ "δρροϊπίβα Ἵμιεξ ὀνεῦ 811 ἄγεβ δηά 811] Κη 45 οἵ ογυπδῃιθηΐβ ὃν νν ΙΟ ἢ ννοπιθη ΘΠΓ166 ἸΠΘ ἢ 
ἴο [Ποιρη 5 οὗ 51η᾽. [5 {Π15 ϑδίουῃυ ἴῃ νίαν ἴῃ 1 Ῥεί. 111. 3-5 ; 1 Τί. ἰ1. 9 ἢ 

δνεαίομεσβ. ὅεε δῃ. ἵν. 13, 23; 1 Επ. νἱ-ν"; [0Ὁ. ἵν. 15, ν. 1; 2 Επη. ΧΝΊ]. 3. 
Ιυπίεα εαἴΐξεῦ ἴμ6πὶ Α ῬΡ' οἄθρ; ἐ]μ5ί6α δία οὴβ δποίμοτ᾽ α β- 5. 

7. τεδοπίηρ πηΐο πεανε. ὙΠεῖν Πεῖρηΐ ννὰβ 3,000 6115, 1 Εῃ. ν]]. 2. 

ΝΙ. τ. Βενναγε.. .. οἵ τογηϊοαίίοη. (ἢ ἵν. 6; Τ᾿ 5. ν. 3; ΤΟΡΙΐ ἵν. 12. 
ἰἔ γοιι νυίβῃ... βυετγά β.Α 51: “Ῥὲ ρυζα ἴῃ τηϊπα : σαδτα αἰ5ο᾽ α. 

2. Οἱ. π᾿. το. Νοίε ῃαΐ ρυτγν οὗ Πεαγὶ 15 τεαυϊγσεά. (Οἵ, Μαίι. ν. 27, 28. ᾿ 
3. ἃ ἀεβίγαυοζίοη οὗ Βεϊΐατ απμᾶ δ εἴθγῃαὶ σαργοθοῖ ἃ: “δῇ εἴθγῃαὶ γεργόδοι οἱ Βεϊϊαγ᾽ β 51]: “ἃ β5τϑαῖ 

Γαργοδςοῇ ᾽ Α. 
4. Βοάϊ!πεββ, εὐσέβειαν. ῬτΟΡΔΡΙΥ σοΙτιρί ἰοῦ εὐλάβειαν, “ ἀἸϊδογαιίοη ᾽. 

͵εαϊουβυ. (ἐ. Νυμ. ν. 29 ; Ῥτον. νὶ]. 34. : ᾿ , ἐφ 
5-12. Μδην ραβϑϑαρεβ ἴῃ {ηε Τεβίδιηεηίβ βεῖ ἰοσί ἢ εν} 5. Πγλοτ5. δηα οἰαίιη5. ((. Τ᾿ 5. νῖϊ. 2; Τ᾿ Γμκ 10 1ΤῸν ΝΠ], 14, 
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ΤΠΕΓΕΘΤΑΜΕΝΤΘ ΟΕ ΤῊ ΤἈΝΕΞΥΕΞΡΑ ΒΕ ΑΕΓ ἢ 

ίογο, [Πδη 1 σαν τιηΐο νοι", γα 1} θὲ θαϊοι5 Γασαϊηδὲ {πῸ 5οη5 οἵ [νον], ἀπ νν1}] βεεὶς ἰο θὲ ὄδχαϊθα 
6 ονοῖ {Π6πὶ ; θυ γα 5841] ηοΐ θὲ 4016. Εον (οὰ ν1}} ἀνεῆρε ἐποπι, Γαπα γε 5}4}] ἀϊε ΒΚ δὴ ενὶ] ἀθβίῃ", 
1 ἔσογ ἴο Τονὶ ρα σανε {πε βονεγείσηίν [πὰ ἴο [πάδῃ ν ἢ Πΐπη ἃηα ἴο π|ὲ αἷϑο, απά ἴο Πδη αδπά 
8 [οὈβερῇ, {Παΐ ννε 5ῃου!α ΡῈ ἴοι τᾺ]6γ5]}. ΓΠογείογε 1 σοπημηδηα νοι ἴο Πεδύκεη ἴο [,ονΐ, θεοδιιθε ἢα 

5841} Κηονν {Π6 Ἰὰνν οἵ {π6 Τ,᾿ογά, δηὰ 5Π4}] σῖνε ογάϊπαποαϑ ἴογ ᾿πᾶρεπιεπὲ πη 5.41 βδογίῆςε ἴοσ 4]] 
[5γάθ] ππῈ}]} {Π6 σοπϑιι πη πἸδίίοη οὗ {Π6 εἰπιε5, ἃ5 {πε δποϊπίβα Ηρ Ῥυίεϑί, οὔ ἵνῇοπι [Πε6 [οτγὰ βραῖα. 

91 αἄϊυτο νου ὃν τΠε (ἀοὰ οἵ Πδάνεη ἴο ἐο τι βὰς οπε ππΐο Πἰβ πείρῃθουγ ἀπὰ ἴο επίεγίαϊη ἴον 
10 Θᾷςἢ οἠθ ἴογ ἢΐ5 Ὀγοίποι. ᾿πά ἄγαν γε πϑαῦ ἴο [,ανὶ ἴῃ Πα ΠῚ] ε πα 55 οἵ ἢθαγί, {πᾶὶ γε πᾶν τεςεῖνα 
11 ἃ Ὀ]εβϑίηρσ ΠῸπῚ ΠΙ5 ποῖ. ΕῸτ ἢα 5.41] Ὁ]655 [5γδ6] απὰ Ππάδῃ, Βεοδιιβε ἢϊγη μαίῃ {πε 1ογὰ οἤοϑεη ἴο 
12 με Κίηρ᾽ ονεῦ 81] {π6 παϊΐοηῃ. Απα θονν ἄοννῃ Ῥείογε ἢἰ5 βεεέ, ἴον οὔ οἱ ΕΠ Α]Γ ἰξ νν1}} ἀἶδ ἴῃ νγαῖβ 

ν]51016 δηα 1ηνί51:0]6, ἀπα νυν 1} θῈ ἀπιοηρ γοιῖι δη εἴεγηαὶ Κίησ. 
71... Απᾶ Κξυθεη αϊεά, Ππανίηρ σίνεπ {Π65ε6 σοτηπιδηῖβ ἴο Πῖ5 5δοη5. Απά ἴδεν ρίαςσεα Ηἰπὶ ἰπ ἃ οοΐῆη 

ἈΠῚ1] πον σατο Πΐπι τπρ τοπὶ Πρσυρί, ἀπ Ὀατθα Πἰπιὶ [πη Ἡρτοπ ! ἴῃ {πῸ σανα ννῆογα ἢἰβ (δ Π Ὶ ννᾶ8. 

ΤῊΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤ ΟΕ ΘΙΜΕΟΝ, ΤΗΒΕ ΘΕΟΟΝῸ 50ῸΝ ΟΕ ΑοῸΒ ΑΝῸ [.ἘΔΗ. 

11: Ὑ7πὲε οορν οἵ {πε ινοτά5 οἵ ϑίπιεοῃ, {ῃε τὨϊηρ5 νι ἢ ΠΕ 5ρακε ἴο ἢἰ5. βοη5 θείογε πες αἰϊε, ἴῃ {πε 
δυηάτεα ἀη4 ἐννεμ ἢ γθαγ οὗ ΠΪ5 11Π{6, αἱ νυν ῃῖ ἢ {ἴπιῈ [οβερῖι, [Π]5 Ὀγοίπεγ!, ας. ΕῸΥ νῆθη Θ᾽ πηεοη ΄-» 

ΧΥΊ]]. 1,2 ; Τ. 1). ν. 4; Τ΄ Ν. ν|ῖ]. 2; Τ, (ἃ, ν"11. ὦ; Τ. 705. ΧΙΧ. 11. ὍΤῇα ϑβαϊναίίοῃ οἵ [5γ86] 15 ἴο σοπῖε ἔγοπι θοίἢ 1,Ἐνὶ 
αηα Τά δῃ Ἰοϊηί]ν, Τ.. 5. νι]. 1, ἄς. Οἠἱ]ν ἴῃ Τ᾿ (. νῖ. 1 (τόθ ]ν σοτγαρι) 15 [άδῃ ρ]αοεα Ῥεΐογα [.ονὶ. [μον] 15 
ῬΥΙαβὲ 8ΠῈ Κιηρ, 1. ἵκ, νἱ: 7 12; Ὑ 1. ἹΙ 14. ΧΥΠΙ 1,2: 45 ΠΙΡΏΣΡΙΘΒΙ Τ᾽ 5. 2. 65} ᾿Ξ ΚΙΠΡ 1 Ὁ. ΥἹ 2’ 
Τ. 064. 1. 6, χν!ϊ. 5; Τ. Ν. ν]]. 2 (οοττυρί 9). ὙΤ. ΚΕ. νὶ. 70 δηὰ 7. 74. χχίν. 4-6 ἀτε δἀαϊοηβ. 

5. ἴπεη, 1 βὰν υπίο γοιῖι α ΟΠ]γ. 
Ἴεαϊοιιβ αραϊηβί {Π6 βοῇβ οἵ 16νὶ. (Οἵ, [ῃ6 σμαῦρε ἀραΐϊηϑδί 91:60 Π᾽5 50η5, Τ. 5. ν. 4, 4Δη4 Π)Δη᾽5, Τ. Ὁ. ν. 5. 

ΤΠΕ Ρυγροβε οἵ {Π|5 δαἀπηοη] τ] οη 15 ἴο εϑία ὉΠ ]5ῃ {πΠ6 Μδοοδῦθδῃ ΠΕρθΠΟΥ. 
6. αῃμᾶ γε... ἀβαεῖΐῃ. ὍὙΠεβα νοσάβ ἄγε ομηϊτεα Ὀγ Α. 
7. Τενὶ 15 ἴο, ΡῈ Κίηβ. Ὅῇῆε Ὀγδοϊκείε ννοτ 5 ἃτὰ ἃ [οο 5 ἰηϊεχροϊαίίοη. Δ ἢν “το Τθδη ᾿ 15 ποῖ οἰθασ. [ἡ Ρ5.-]οῇ. 

οη Οεη. ΧΙΙΧ. 3 να παν ἴπΠῈ ποη- Μδοοάθδδῃ νίαν : “θεθοδαιβα ποὺ (ΚΘαθ 6 η) αἸ5ὲ 51η, ΠΥ 50η, {ΠῈ ὈΥΪΠΊοσ ΘηΪ αΓ6 15 
Βίνβη ἴο [οϑερῖν, {πε Κιπσάοπι ἴο ᾿μάδῃ, δῃά {πε ρσϊεβίῃοοά ἰο [νον]. 

8. 514]11 Κπονν : “5}4}} γα κε Κποινῃ ᾽ Α. 
ξΕῖνε οτγάϊημδποθβ ἴοσ ἡπᾶρεπιαπί, διαστελεῖ εἰς κρίσιν ς β-Ὸ καὶ 5: διατελεῖ εἰς κρίσιν ἢ »' Α, “[Ὁ1Π] 45 τεραγὰβ 

ἡπαραιηθηΐ,᾽ Ρευπαρϑ σουγιρί ἴογ διατελέσει κρίσιν. 
411 15γ86] (Ὁ “ Δ}1᾿ α). Τῆς νεῖνε Τα]θῈ5 ἀγα σοηϑι δε ἃ5 ἴῃ Ρα]θβϑίίηα Ὀγ οὐστὶ δαῖμοΥ. [οἢη Ηνγτοδηιϊβ, ννῃῸ 

15. πηδδηΐ ὈΥ ΟἿΓ ἰοχί, 15 ἴο 0]655 [5ΥΎ8 6] δΔπα [πάδῃ, νεῦβε τι. Τῆς {π|6 “νεῖν Ῥδίγυ ἢ 5 ΡοΪηΐ5 ἴο [ἢ6 βδπὴδ νίαν. 
ΓΙ. τῃ6 Ἰδιίθσ οἱ Ατίβίθβαϑ, νυν] ἢ βᾶγ85 ἵπαΐ ΕἸθαΖαῦ {Π6 ΠΙσΉ-Ῥτεϑὲ βθηΐ ϑὶχ πιθη ἔγοπη βοῇ οἵ {πὸ Ἵ ψεϊνε ΤΥρεῈ5 ἴο 
Ριτοϊθηγν. Τῃ6 ργα- Μδοσαρθδη νῖενν (1 Επη. ἰχχχῖχ. 72) ννὰϑ ἴπαΐτ ἴΠ6 Νογίπθγῃ {{10 65 ννεύα 511] ἴῃ σδρίϊνιγ. ὍΤΠῈ 
Μδοσαρθδῃ νῖενν ννὰβ ἄπ ἴο {Π6 εχίθδηβινε ϑννᾶὰν οἱ ἴποβϑε παίϊνε Κίῆρβ. ΜΠ {πὲ ἴδι!]υγα οὗ {πὲ Μδοςδῦεαβ, {Π6 
Μεβϑίδηϊς ΡτΟ 565 ΜΈΓ ἀραῖη αἰδο Πα το [πά δῇ Ἰηβίθδα οἵ [(ενὶ], ἀμ α {πε Ἰάεα οὗ {πε (αριεινιν οἵ {π6 Νογίμεγη Τυθ65 
γανινεα. ὅ66 Ρ55. 50]. χν]]. 28, 34, 5ο; 4585. Μοβ. ἵν. 8, 9 ; 510. Οὐ. 11. 17γ0-3; 4 ΕΖγα Χὶ]. 39-47 ; Αρος. ΒΑΓ. 1. 2, 3; 
Ιχχν]]1. 1, 5, 7) ἸΧχχῖν. 10. ΕῸΥ [86 το]θοίϊίοη οὗ θ.δ8π 566 1. 19. ν. 6-7. 

σοῃϑδιυπηπμηδίίοη οὗ ἴΠ6 {1π|65, τελειώσεως χρόνων. ((. 1. 1,. χ. 2 (Τ. Β. χὶ. 3) συντελείᾳ τῶν αἰώνων ; Τ΄. Ζ. Ιχ. ὃ 
καιροῦ συντελείας. ὙΠῚ5 τηδδη5 ἴΠ6 οἸοβίηρ γξαῦβ οἱ {πε ἄρα ργξβεηΐ ἴο {ἴῃΠ6 νυΎτιίεσ, δη4 {Π6 ορϑῃϊηρ οὗ ἃ πεν εἴὰ, 
ΡΟΒ51Ό]Υ νν] πὸ σαἰαϑίΓοΟρΡ ΠΕ, ἃ5 ἴῃ [00. 1. 29, ν. 12, ΧΧΙ]]. 26--30 (566 ῃοί65). (Οἵ. [)4}16]᾽5 “ {ἰπ|6 οἵ {6 εηὰα  ([)Δῃ. ν]]]. 
19, ΧΙ. 35, 40, ΧΙϊ. 49), ῬῦΤ"». ὙΠπὲ ΓΧΧ ρῖνεβ ὥραν καιροῦ, ὥραν συντελείας, καιροῦ συντελείας. ([. 1 ΕΠ. χ. 13 ἡμέρας 
τελεσμοῦ, Χχνὶ]. 1 ἡμέρα τῆς τελειώσεως. ΑἸ50 Α55. Μο5. 1. 18 “1 σοῃϑαπηη 0 Π6 Εχίίι5. ἀϊθυαμη ; Χ. 13 “ (([ἘπΠ]ρΡοτὰ) 
ΠΟΠΒΕΠΙΠΘΏ(ΙΓ᾿ ; 2 Βδγ. Χχνὶ. 15, ὅζε, “ σοπϑβιυιητηδίίοη οὗ {Π6 {1Π165᾿ ; ἱν!. 2 " οἵ {πε νοῦ! ̓; ΙΧΧΧΙΪ. 7 “ οὗ ἴΠ6 ἀρβε᾽. 
Γῇ, 4 ΕζΖγα ἰχ. 5 δηα Τὶ. [55. νὶ. 1 (ηοΐ6) ; αἰϑοὸ Μαίι. συντέλεια αἰῶνος, ΧΙ]. 39, χχῖν. 3. 

85 ἴπε εποἰϊἰπίεαά Ηἰΐσῃ ΡῬγίεξέ. 80 επηεηάεδα ΠτῸπΠὶ ἀρχιερεὺς χριστοῦ ἢ : (([1165) “ οὗ {πΠ6 ἀποϊηῖϊε ΗἸΡῊ Ῥυϊεβί᾽ 
6.8.5: 

οὗ ψν ποπὶ {πε Ἰοτὰ βρακθ. 5. οχ, οὐἹβίπα]]ν ννυτϊττἜ ἢ ἴῃ ΠΟηΟυ͵ οὗ Θ᾽ πΊοη; 15 Πεσα ᾿πτευργείβα οἵ μη Ἡγτοδηι5. 
ΓΙ. ογ τεϊηϊεγργείδιοη [)8ῃ. ν]]. 7, 8 85 Ἴεχρ] δηβά τὴ Πδῃ. ν]ϊ]. 23-5, Δη4 ᾿ηϊεγργαείεα δπειν ἴῃ 4 ΕΖγὰ χὶ. κ ἢ. 

9. ἄο γα ἢ ΠῚ β 5: “νναὶὶ ἴῃ {τὰ ᾽Α : “5ρεακ {σγυῖῃ ᾽ ο, ἃ5 4150 Τ. 19. ν. 2 (Ζεςῇ. νὶ!]]. 16 ; (Δ]. ἵν. 25). 
εηἰογίαϊῃ ἰονα. (Οἵ, 1. 1,. χιχ. 18; αἷβο 7. 8. ἵν. 7; Τ. ἢ. ν. 3. 

10-11, [εν] ἃ5 ργιεϑί ἀπά κΚίηρ. Οὗ τ Μᾶδςς. χὶν. 41 σοῃοεσηϊησ 5ηοη, ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα. 
τεςοαῖνα ἃ Ὀ]εββίηρ. (ἝἋἵ 100. χχχὶ. 15; 511. ]. 20. 

11. πῖπη Πδῖἢ {πε 1 οτγά σποόξεῃ, 1. 6. [μὸν] ; ἐν αὐτῷ ἐξελέξατο--- ἃ ἨΘΌΓΑΙ5Πη1. 
πϑίϊοη αΓᾺ : “ πατιοηβ᾽ β-ἰ 51. 

12. Αςῇθνεμηθηΐβ οὗ ἴπὸ Μδοσοάραδηῃ ρυποα- ρυἱθϑίβ. Μοβί " ἀϊεὰ ἴῃ ννᾶῖβ νίβι]ε᾽, οἵ, Τὶ 5. ν. 5. Α5 βρίγίαδὶ 
Ἰεδάεγϑ πεν βρεηΐ Πα πΊβεῖνεβ ἴῃ ννατίαγα ἀρδίηϑί βρί γα] ορροϑβιιοη. (. 5. [ἱχῖχ. 9, οχῖχ. 139. 

εἴθγῃδιὶ Κίπρ (' Κίπρϑ᾽ Α). (ΟἿ ἱερεὺς εἰς αἰῶνα τ Μδςος. χὶν. 41; Ρ5. οχ. 4. ᾿ ϑεεά᾽᾿ πᾷ ' αἴε᾽, Βονενϑύ, πηδῦ Ὀ8 

σουταρί. [1 50, τεδὰ ἿΝ) ἰοσ Ἷ)] ἀῃὰ Ἴυ» ἴοσ Γ᾽, ἀπά τεηάεσ " Βονν ἀοννῃ Ὀείογε Πῖβ πηρηϊ, ἔου ἢ Ψ}}} βίδηά ἐοσίῃ 
εν ἃ ΚΙηρ ἴοΥ Ἔνεσγ᾽, οὗ ΗἩγγοδηιβ. 

ΨΙΠ]. 2. Τ᾿ οβαρ 5 θοῃα5 δόμα τοιπδϊηδα ἴῃ Ερυρίῖ 11} τῃῈ Εχοάυβ. (Οἱ, Αςἰβ νὶ!. τό. 

ΤΙΤΙΕ ἃ: -  γεσαγάϊηρ εν βσα ἀ Ὁ Α ὃ 8 5, 
Ι. 1. πε οορὺ οὗ {πε ννογᾶβξ ἢ β- ἀε 8: “τεβίδηγχεηϊ ᾿ οα: ὑ ΠΟΡΥ οὗἉ 1Π6 ἰεβίαμηθπι ᾽ ἀε ἃ 8 Ὁ. 

Ῥεΐογε ... ἀϊεᾶ " αἀ. 
πυπάτγεαα δηᾶ ἐννεηίεῖἢ γεαγ β- σ Α "" ὁ ἃ, 8566 7, ΚΝ. 1.1. 
Ζοβερῇ ἀϊθᾶ. [||00. χχν}], 13, 24 Π14Κ65 [ΟϑΘΡἢ ἴδῃ γϑαῦβ γι ηΡσοΥ [ΠΔη Θ᾽ ΠΊΕΟΗ. 
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ΠΕ ΤΕΞΕΆΜΕΝΤ. ΘῈ ΘΙΜΕΟΝ 1. τ- 4 

νγᾶ5 δίοἷς, ῃ15. 5015 σαπὶα ἴο νίϑίς ἢίπι, ἀπ Πα ϑἰγηριποποα Πἰ Πη56}[ ἀπ 548 τπρ ἀπά [κίσϑοα {Ποπῃ, 
ΔΠηα 5416 --- 

3 ι Ηξεαδιζκεη, πὶν οὨι ἄγε, ἴο ϑ᾽πηθοη νοι [4 {Π6ύ, 
Απα 1 νΜ1} ἀδοίαγα ἀπΐο γοῖϊ ννῃδί {πίησϑ 1 πὰνςο ἴῃ τὴν Ποατί. 

2 Ϊ ν ὰ5 Ὀοΐῃ οἵ δοοῦ 85 πὴν (αἰ παι 5 βϑεσοπμα 506 ; 
Απάᾶ τὴν πιοίπει 1,68 ἢ σα] 16 τὴς ϑ᾽πηξοῃ, 
Βδοδιιβα {πε Τοτὰ Παα Ποαγὰ ἤεν ρύάγνου. 

3. Μοιθονεχ, 1 ῬεοδπΊα βίοηρ Ἐχοθθαίηρὶν ; 
1 Ξἤγδηϊκ ἔοπΠῚ ποὺ δοῃίενεπηθηΐ, 
ΝΟΥ ννὰ5 1 αἰγαί οἵ οισῆῃῖ. 

4 Ἐὸογ τν Πεαῖῖ ννὰ5 Παγα, 
Απά την ᾿νοῦ ννὰβ8 ἱπηηοναθ]ς, 
Απα πὴν Ῥοννε 5 νοι σοπηραϑϑίοη. 

»6 Βερσδιιβε νδουγ 450 ἢδ5 θβθη ρίνεη ἰτοπὶ ἴπΠ6 Μοβὶ ΠΡ ἰοὸ πιεη ἴῃ 5οι] απ Ὀοάν. Εὸοῦ ἴῃ {Πα 
{πὲ οὗἩ τὴν νοι 1 ννᾶ5 16δ]οιιβ ᾿ἰπ πιαην {Πίηρϑ' οἱ [οϑερῇ, θβοδιιθα τὴν [αἰ πεῖ ἰονεα Πίπι ΓΡεγοηά 

1 41}}. ΑΠ4] 5εῖ τὴν πιηα ασαίηϑδε Πϊπὶ ἴο ἀδδίτον ἢἰπι, θεσαιιθα {ΠπΠ6 ρῥτίποα οἵ ἀφοεῖξ σεπί [ογἢ {πὸ 
5Ρ ΓΙ οἵ Ἰεα]οιθν δηα Ὀ]Πἀ 66] τὴν πιϊη6, 50 ὑπαὶ 1 τεσαγ θα Πἰπὶ ποῖ ἃ5 ἃ Ὀγοί που, ποῖ αἰ 1 σρατε ἐνεη 

ὃ ΄΄ 00 πὴν (αῖμεν. Βυΐ 5 (οὐ δηά {πε (οά οἵἉ Πἰ5 (αἰ εῖ5. ϑδεπὲ ἔογτί ῃ ΠΠ5. ἀηροὶ, ἀπ «6! νοῦ Πἰ πὶ 
9 ουὔζξ οἵ πὶν παπάβ. ον πε 1 ννεπί ἴο Θῃμθοῃθπιὶ ἴο Ὀτίηρσ οἰπέπηοηΐ ἴοῦ {πε ἤοοϊς5, απ ει θεη ἴο 

᾿ς Βοΐδδῃ, νψἤεγα νψεῖα ΟἿ ΠΘΟΘΘϑα 65 Δ η6 41] οἷμ βίογεϑ, [684 τὴν Ὀγοίμει 5014 μίπι ἴο {Ππ 15 πιᾶςο] 65. 
το Απα ψπεη Καειθεη Πεαγὰ {Π65εὲ τΠπὶηρ5 ἢς ννὰβ στίενεα, ον ἢς νυίϑῃεα ἰο γεϑίογε ἢϊπὶ ἴο ἢἰ5. [αίποι. 
11 Βιιῖ οὐ Παδγίηρ [Π15 1 ννὰϑ5 ᾿αχοθθα!ηρ]ν  ὑνγοίῃ ἀραίηϑδι [πάΔῃ ἴῃ παι Πα ἰεὶ Πὶπὶ ρὸ αἰνὰν αἰΐνο, ἀπά 

12 οι ἥνε πιοηίῃ5 [1 σοητπιιεα ννγαίῃι] αραϊηϑι πα. Βαΐ {πε Γοτὰ ταϑίγαιηθα πι6, πα νυν ΠΠ Π 614 ΓΓΓΟπῚ 
13 τπηε' {ΠῈῸ ροννεὺ οἵ πιν παπᾶ ; [οὐ τὴν τρις Παηα ννὰ5. Π41} νυν Ππογεα ἴογ βενεὴ ἄαγβ. Απα 1 Κπονν, πὴ ν 

᾿ς οΠάτγεη, {Ππαΐ θεσδιι5ε8 οἵ Γοβερῇ [Π15 παα θεία! ]θη πιο, ἀπα 1 γαρεηϊεα ἀπα νψερί; δη4 1 Βεβοιρῃΐ ἐπα 
᾿ς Τι οι ἀοὰ [Πεΐ τὴν Παπα πιὶσμί θα τεβϑίογεά, ἀπ {Πδξ 1 πηῖσμς ΠΟΙ] δ]οοῦ ἔγοπη 811 ρο!]πείοη ἀπ εῆνν 
14 Γδηά [τομὴ 41] [Ο}1νγ}. Ἐογ] Κηδν {παΐ 1 Ππαὰ ἀδνίβεα ἀη ον] τΠΐηρ᾽ Ὀείογε {πε Τογὰ πὰ [ὰ 00 τὴν 

(αἰ ει, οα δοςοιηΐ οὗ [οϑερῇ τὴν Ὀτγοίπού, ἴῃ {Ππαξ 1 επν!εα Πἰπ1. 
"2. Απά γον, πὴν Ομ] άγϑη, ᾿ Πδαγίζοη τπιπίο της πα ' θενναγα οἵ {πε βρίτε οὐ ἀδοεῖς ἀπ εῆννυ. Ἐοζ θῆνΥ 

τα ες ἢ νεῖ ἴΠπΠ6 ΠΟ] ς πηϊηα οἵ ἃ πιαῃ, δηα 5 γεῖῃ ἢϊπῃ ᾿ πο παι ἴο εαὶ ποὺ ἴο ἀτίηἰκ", ποῦ ἴο 4ο Δῃν 
3 δοοα {πίησ. Βαὲ 1 ἀνεῖ βιισσαϑίείῃ (1ο Πἰπ1) ἕο ἀδϑίγον Πίπιὶ [μας ἢς βηνίεῖῃ ; ἃ Πα 50 ἰΙοηρ 5 πα {παῖ 
4 15 εην!εα ἤοιϑπείῃ, μῃῈ {Ππαΐὶ εηνίειῃ (Δ ἀθῖ ἢ ἀνναν. Ἵν γεαῖβ [{πεγείογε" 1 δῇποίεα τὴν 50] νυ! ἢ 
[αϑίηρ ἴῃ {Π6Ὸ ἔεαγ οἵ {πε Τιοτά, δηα 1 Ἰεαγηξ [Πδὲ Δα]! νεγάηος ἔγοπὶ εανν σοπηεῖῃ Ὀγ ἴπο, ἴδαν οἵ αοσα. 

ὃ ὸν [{ ἃ τῆδῃ ἤξο ἴο {πε 1 οτά, [ΠῈ δν}] 5ριγῈ γαηπθῖῃ ἀννὰν ἰτοιὴ ΠἰπΊ, πα] [15 πη 15. Πρ επεά. 
6 Απά Πεποείογννασ ες ον ηραί!βεῖῃ νυν πὶ ννμοπη πὸ εηνίεα δηα (ογρίνεϊῃ ἰῇοθε ΨΠῸ 8Γα 
ΒΟΒΕΠ6 ἴο ἢ] ΠΊ, απ 50 σθαβείῃ ἤτοι 15 εῆννυ. 

ι Απὰα πὴν [ΔίΠοῖ ἀϑκοά ᾿σοποοίηϊηρ πε΄, θεσαιδε ἢς θανν {παξ 1 ννὰ5 584 ; δηά 1 ϑαἰά τιπΐο Ὠΐπι, 1 ἀτῃ 
2 ρβἰπεά [Ιη τὴν ᾿ἰἰνεῖ. Ἐὸγ 1 πιουτπαα πιούο {Πδη {πεν 81], θασαῖιθα 1 ννὰ5 σαν οἵ {πε 5ε]]Ππρ οἵ [οβερῇ. 
3 Απᾶ νῆεη ννεὲ ννεπί ἄονῃ ἱπίο Εργρέ, δηὰ ἢ Ὀοιπά πλε ἃ5 ἃ 5ργ, 1 κηενν ἔπαξ 1 ννὰ5 βυβεγίησ 7 51]ν, 
4 Δῃά 1 στίενεα ποῖ. Νον" [οϑερῇ ννὰβ ἃ σοοα πηδῃ, ἀπ Πα ἰῃς ϑρίτγιε οἵ οα νη πὶ : Ρεΐπσ 

11. 2. ϑίπιθβοῃ.. .. μϑαζγά πε ργάγεγ. (ἢ. (θη. χχῖχ. 33 ἴου {Π15 ραν οἡ {πΠῈ Ὡ8Π16. 
4. ᾿ῖνθσ. Ηδοζα ἴΠ6 βριτΐ οὗ ννᾶγῦ ἄννε}]5, Τὶ, Κα. 11. 4. 
6. Ἰδαϊοιβ οὗ ]οβερῇ. (ἵ. ἵν. 2, 3; δπά Ταγριηὶ Ρ5.- [οῇ, ννῃ] ἢ αἰγὶ θαῖε5. αεη. χχχνιϊ. [9,20 ἴο ϑηθοη απ [μον]. 

ἴῃ πηίϑὴν {πίηρ5 ἃ ΟὨΪγ. 
Ῥαυοπά 81] ἃ οηϊγ. 

7. ταϊηά, ἤπατα. ὅ5εε Ὁ. 4. 
Ῥτίποε οἵ ἄδοεϊί. ὅ56:ε Τ᾿ 0 π|. 1 (μοί). 
ὈΠπάδα τὴν πιϊπᾶ. (. Τ. Κα. ΠΙ. 8, 

ὃ. επί [ογίῃ Πῖβ βῆρεὶ δπᾶ ἄς] νογϑᾶ.  8η. 111. 28; Αοίβ χὶϊ. 11. ΟἿ, Ρ5. χχχῖν. 7, ὃ. 
9ο. δυρεη ἴο θοΐμαῃ. Ἀδιθεη 5 ἀΌδεηςα οχρίαϊηβ ἅδῃ. ΧΧΧΝΊΪ. 21. 
Τυάδῃ.... 5οϊ!ά πἰπι. (ἢ, ἄξη. χχχν]ϊ. 26--ὃ, 

1Ιο. μοαγᾶ ἴπεβε {πίη 55, ἀκούσας ς (εἴ. (ὰεη. ΧΧΧνΙ]. 21): “σδηλο᾿ βΑ 5, 1. 6. ἸΔῚΣΣ ἴον ἸΏ  )3. ὅϑδπιε σογγαρίϊου ἴῃ 
ἘΣ 11. 

ΓΕβίοσγθε ἡ -- 2'. ὉΠ: “βανε᾽ β-ὰ [5] τὸῬ 1. 
13. {πε 1 ογᾶ αοά αἀ : “ἴπε 1οτά ᾽β-Α ΑΡἘοά θυ δ; “οα Α Ὁ}, 

Π1. τ. βΒρίσγι οὗ ἀδοεϊί απὰ βῆνυ «(ἃ 55. (ἢ 11. 7. “ϑριγ 5 β 51, 
3. ἀπ 50 ]Οῃρ, ἄς. Ῥευῃδρ5 τεη σου ἡ Απά Πα παῖ 15 εηνιθα Πουτβῆθίῃ, απα ᾿, ἄς. 
4. αἰἴηϊοίεβα τὴν 5οὰ] νυ τ Γαβίίηρ. 5. χχχν. 15. (Οἱ, Τ. Κα. 1. 1ο. ἵ 
6. ἰογβίνεςῃ, συγγινώσκει αα εἶ 5,. οὐ καταγινώσκει θά Ὁ Α ἢ 949 

ΔΙΘ ΠοΟΒΕ6 ἴο. ΤΠ ἰαχί Πμὰ5 “Ἰἰονε᾽ -Ξ ᾿ὴ {πε Ηδεῦτενν οὐ βῖπα] ΠΝ σογγαρί ἴοσ Λ" 3  . 

᾿ς 4. ΤΟ5Ὲρἢ 15 σοπηπιεπή θα Ποῖα ἀπά δἰνᾶγϑ ἴῃ [Π6 Ταϑίαπιθηΐβ αχοθρί Νὰρῃ. (ἢ, Τὶ. ΚΝ. ἵν. 8-Ἰο. 
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ΤΗΕ ΤΕΞΒΓΑΜΕΝΈΒΙΘΕΣΤΈΓ ἸΝΕΙΕΡΑΤΕΙΑΈΘΗΒ 

ςοπηραϑϑίοηδίῖε Δη4] ΡΠΠ{π|, Π6 θογαῈ ΠΟ πηδ]ϊοε ἀραϊηϑὲ τηθ; Ρυΐ ἰονεα πῆς ὄνεῆ ἂς {πε γεϑί οἵ ἢ15 
δ Ὀτγείῆγεη. Βενδΐθ, {πογείογθ, τὴν σοἢΠ]Πάγεη, οἵ 411] Ἰβαϊοιθν δηα δῆνυ, ἀπα νγα]]ς ἴῃ βἰῃρΊίθπμθϑα οὗ 

δὶ δὲ 
Πεατί, 50] δη4 ΨΠΠ σοοά Πεαγί, Κεερίηρ ἴῃ τηϊηά 

]οβερῇ γοιιΐ ἰδίμεῦβ Ὀγοίῃου, 

1παῖ (οά πιὰν σῖνε 'γοιι αἰβδο' σίᾶος δη4 β]ογυ, δῃα Ὀ] αβϑίησ Ἰροη γον Πεδάβ, θνοη ἃ5 γε 58νν ἴῃ 
6 ΤὈο5ερῃ 5 οᾶβεὲ. ΑἹ] ἢϊ5 ἂν με. ΓΕΡΓΟΔΟἤ α΄ τι8 ποῖ σοποθύηϊησ [ἢ15 τπίησ, θέ Ἰονεά ἃ ἃ5 ἢϊ5. ονῇ 
ἡ 50], αηα Ῥεγοπά ἢϊ5 οὐνῇ 50η5 σ]ογίιπεα τι5, αη σανε τι8 τςμεβ, ἀηα οαἕΕς ἀπά [ιπ5. 1)0 γε «ἴ5ο, 

ΓΩΥ ΟΠ! ἄγοθη, ἰΙονε βοῇ ομε ἢϊ5 Ὀγοίῃεῦ ΠῚ ἃ ϑοοά Πεϑδζί, απὰ Ὰ ΒΡΓΓΠ οὗ δῆνυ ννἢ}} ψΠάγανν [τΓοτὴ 
8 γοι.. ΕὸῸΓΐ τῆϊ5. πιαίκεῖῃ βανᾶσα {πε 501] απα ἀεϑίγογει ἢ {πΠ6 Ῥοάᾶν; ἰξ σαιβείῃ δῆσον ἃΠᾺ ταῦ ἰη 1Π6 
τηϊη 4, ἀπ βγεῖ πΡ πηΐο ἀςεα65 οἵ Ὀ]οοά, 

α ΒΑΒΘι 

ἀηα4 Ἰεαάείῃ {ΠῸ πη] ηα ᾿πΐο ΠΕηΖΥ, Δηα Ιδαά δίῃ {Πα τηϊπα ἰηΐο ἤτεηζυ, [απ δα εγει ἢ 
ῃοΐ ρΡγμπάδηςα ἴο δοῖΐ [ἢ πηεη ] : πηοίδονου, ἰ ἰα]ζθῖῃ 
αὐ ΑΥ 5] 6Ὲρ, 

[πη σδυβείῃ τὰ} ἴοὸ ἘΠ 6 508] Δη4 ἰγεπΊ]ηρ το {Π6 Ὀοάν ]. 
9 ΚὸοΥ ὄνεῇ ἴῃ ϑἷεερ βοπῆθ γηδ]]οίοιιβ 1εαϊοιισν, ἀθ! πάη Ὠϊπη, σπαννείῃ, δηα υνἱΓΠἢ υν]οΚαα ϑρίγίῖ5. 415- 
τα θ. ἢ ΠΪ5 508], ἀπ σαιβείῃ {Π6 θοάν ἴο ΡῈ ἰγοιθ]εά, πα ννα κθῖῃ {Π6 τηϊπα ἰτοτ ϑἰθερ ἴῃ σοη[ιϑβίοῃ ; 
Δη6α ἃ5 8 νυνὶ οκεα δηδ ροίβοποιιβ βρί γί, 580 Δρρεαγείῃ [{ ἴο πΊεη. 

1 Ὑπεχείοτε νγὰ5 [οβαρῇ σοΠΟΪΥ ἰπΠ ἀρρεδίδηος, Δη4 σοοαΪν ἴο ἰοοῖς ροῃ, Βθοδιιβα πὸ υνὶοἰκε πε655 
2 ἄἀιννεὶῖ ἴῃ Πίπι ; ἴου δοπηε οἵ {Π6 ἰγοιθ]ςε οἵ {πε 5ριτις {πε ίαοε πηδη!!} δϑίεῖῃ. Απα πον, τὴν οι]! ἀτοη, 

Μαῖκο νοῦν ποαιίβ σοοά Ὀείοτγε {πε Τ,οσά, 
Δπα γοιι ννᾶγ8 βίγαϊσῃξς Ρεΐογε πηβῃ, 
Απά γε 514}1] Ππὰ σζαςε Ρείογε ἔῃε 1, γα δηά γηδῃ. 
Βενναῖε, {πεγείογα, οἵ [ογηϊσδίίοῃ, 
Εοτγ [ογηϊσαίίοη 15 ποίει οὗ 41] ὃν!]5, 
Ξεραγαιίηρ ἴτοπὶ (σοί, 4η4 Ὀιϊηρίηρ᾽ πεᾶγ ἴο Βε]ῖδγ. 
ἘΟΓῚ Πᾶνα βθϑη ἴδ ἰπϑουί θεά ἴῃ ἴῃ6 νυγτησ οἵ Εποοῇ {Παΐ νοι 50η5 51.4]] θὲ σογγιρίαα ἴῃ [ογπἰσδίϊοῃ, 

: ΔΠ4 5Π4}} ὁ Παῦγῇ ἴο {Π6 8οη5 οἵ [,ανὶ ψ ἢ τη σϑυνογά. Βιι {παν 5141} ποῖ 6 δ0]ε ἴο νι! Πϑίδης [νἘνὶ ; 
6 [ογ΄ πε 5141] ννασε {πε νναΐ οἵ {πε Τ,ογα, απ 5Π.4}} σοπαῖιοι 411} γον Πποϑίβ. Απα {πεν 5}4]] θὲ ἔδνν ἱ ἴῃ 

ΠΙΙΠΊ ΘΓ, ἀἰνί4εα ἱπ 1 ενὶ αηά Ταάδῃ, δηα 1Πεγα 5841] θὲ ποης οὗ γοιι ἔογ βονεγεϊσηΐν, ανεη 85 4150 ΟἿἹΓ 
(ΔΊ Πεγ ΡγοΟρΡ μεϑίβα ἴῃ ἢ15 Ὀ]βϑίηρϑ. 

Ο.,2. Βεβοῖά 1 πᾶνε τοϊά γοιῖι 411] [Πηρ5, [Πα 1 τᾶν θὲ ἀδσαιϊς4 οἵ γουγ ϑη. Νονν, {{πγε γτεπῖονα ἴτοπὶ 
γοῖ νου εηνυ δΔηα 81] δι{{{-πεοῖκεηε85, 

Α5 ἃ το56 5Π4]}] τὴν Ῥοπεβ Ποιτγίϑἢ ἴῃ [5 Ύδε], 
Απά 85 ἃ {|ν τὴν ἤςϑῃ ἴῃ [δ ς0}, 
Απά πὴν οὐοιυ 5Π4]] ΡῈ 45 {πε οάοι οὗ ἸΠΌδηὰ5 ; 
Απά 85 σεάδιϑ 5Π4] μον οπεϑ Β6Ὲ πλὰ] ΠΡ1|16 6 ΠΠῸΠῚ πΊ6 ἴοσ νεῖ, 
Απά {Πεῖγ Ῥγαηςο 65 5.41] βίγείςῃ αἴδγ οε. 

ῳὡ. 

5. Β'πρΊεπαββ οἵ πεαγί. ὅ:εε Ὁ. 155. 11]..2 (μοί). 
οὔ πβαγτί α. βΑ 5: τεδᾶ “5ο0] δπᾶ (Ὁ Α ἃ Β) νι σοοά ( ρυτε’ ΑΔ ἈΡΈοἀθ 9.» ΑᾺ 0) Πααγί, Κεερίηρ ἴῇ πλϊηα 

Τόβερῃ (Σ Ὁ) γουγ [δι Πεγ᾽5. τοί μεσ (΄ Ὀγοίμεσ  Α)᾽. ἀ ἰ5 σούγιρί. Ὅῇῆε ὑνοίο]α σεοθηβίοη ΟΡ ν᾽ 5]Υ σ06 5 Ὀδοκ ἴο {πε 
Ηερτενν οτιρΊη!. 

6. ϑανα 08 τίομεβ, ἄς. (Οἵ. ἅξη. χὶν]. 11, 12. 
7. ἴον ββϑοῇ οπα ἢΠὶβ5 Ὁχοῖμεσ. ΘΕ ΊΕ ,.Ἐ' νὶ. 9. 
Ὑ11 νυ πάτανν α ὅτε. : “Ραΐ γε ἀνναγ᾽ β- 5 55. ΕῸΥ " νι πάγανν οἵ. 11]. 5, 6 

8, δῃᾶ βυδεγείῃ..... πιρὴ » Α δ οάθἔρ; “ἸηοΎθονευ.. .. 5]εερ᾽ τεοιτβ Τ᾿ [4 χν1]. 4 ἢ ἃ δνν νΈΥὉ. 
[πᾶ σαυβείῃ ἰὐσαξ... Ῥοάγν!, Ῥτδοικοιεα 85 ἃ ςοΥγαρί ἀΠ  ορτάρηγν οἵ 88, 

Ὁ. 511. ΧΙ δ΄ 7: 
Ροϊβοηοιβ. (. Τ᾿. ΚΕ. ν. 3; 4150 1]. 2 (ποίε). 

Ν. 1. σοπλεῖν, ἄς. ἀδεη. χχχίχ. 6. 
2. σύας Ρεΐοζγε {πὸ [ογὰ απᾶ πηθη. [10Κ6 11. 52; Τ, ΝΕ. ἵν. δ. 
3. ϑεραζγαίϊηρ ἴγσοπι αοά, ὅς. ὅεε Τ᾿. ΚΒ. ιν. 6. 
4. ἴπ [με υυτϊτηρ οἵ Εποοῃ. Οἱ, Τ΄ ἴ,. χ. 5, ἄς. Νοῖ ἴῃ οὐγ. Εποοἢ : 2 Επ. χχχῖν. 2 βᾶΥ8 51Π||18 0 {Π|ηΡ5 οὐ {Π6 

Δηιβα]ανίαη5. ῬΟΘΚΙΌΪΥ ἃ τεΐεσεηςε ἰο Ναπ,. χχν. 6, 7, 14. 
{86 5οῃβ οἵ Ιενὶ. ὅεε 7. ΚΕ. νὶ. 5 

ξ, πα 88 {πε νναγ οὗ {πεῸ 1 ογᾶ--- τείευϑ ἴο {πΠ6 Μδοςαθεο5, Τ᾿ ᾿᾿. νὶ. 12. 
6. ἔενν ἴῃ παπηροσ, ἀϊνϊ θά ἴῃ 1,ενὶ ἀπά 1τἄβηῃ. (ἢ. αξη. χἰϊχ. 7. “1 ΜΠΠ ἀϊντάα {Π6η (Θ᾿ πλεοη ἀπά 1,6ν]) ἴῃ [6 0} 

Δη4 ἀϊδβρεῖβε {Πεπὶ ἴῃ [518 61. [ιονὶ ἴ5 ουηδα ἔτοτ [Π]5 ουγβα Βαῖθ, γεῖ [αν] οἰαίπιβ {ΠῈ ογεάϊι οὗ ἀδβϑίσγογιηρ 5 ΠΘοΠαιη 
ἴῃ Τ. 1.. νὶ. 4, ἀπ 15 ργαιβεᾷ ἴου ἴἰ ἴῃ 100. χχχ. 18-23. (Οἱ, Τ. 1.. ν. 3. (οηίγαβι [πὸ ἴοηε οὗ (εη. χ]ῖχ, 6--7 δηᾷ Ἰαΐθυ Ιλ ὈΡ ηῖς 
{Υδα πο η. 

ΨΙ. 1. δοαυϊίεα οἵ γουγ 5ῖη. ((, Τ. 1,. χὶν. 2. 
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ΤΠΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΟΝ ΒΘΙΜΕΟΝ 4. “--9. 2 

3. ἼΠεη 5}4}] ρει {Π6 βεεὰ οἵ (δπδδῃ, 
Απα ἃ τεπηηδηΐ 5Π4]] ποῖ θὲ ιἱπίο ΑΙ πη] 6 Ἰκ, 
ΓΑ πα 411] τῆς (ἀρράοοϊίβηβ 5.41] ρει ϑῃ}, 
ΔΩ Δ}} {ῃ6 ΗΕ. 5141} θῈ αἰΐουὶν ἀδϑίγουεα. 

4 ΤΠΕη 5}24]] [41] {πε ἰαπα οἵ ἢ δπ|, 
Απά 8}} {πε ρεορὶε 5141] ρευιϑῃ. 

ΤΠΘΠ 5Π4}] 41} {πῸ βαγῖῃ γεϑὲ ΠΠῸπῚ ἐγοι]α, 
Δηά 8]}] {πε ννογ] ἃ ἀπάξει πδαάνϑη [ΓΟΠῚ ννδγ. 

Καεβίογεα Τεχί ἄνθος 
δ ἼἽπΠεη {πε ΜΙρῃηΐν πε οἵ [5186] 51.411] σ]Ἱοσιν ΤΠΕεη 5411 5ηεπὶ (Μ55. “5ς61}᾽) Ὀς ρ]ογίῆεα, 

5Π6ΠῚ, Εὸν {Πς Τιοτὰ οἷν (οα 51Π4}1 ἀρρθαῦ οἡ βαγίῃ 
Εὸν {πε Τ ον (οὐ 5Π4]} Δρρεαῦ οἡ βατγίῃ, [45 πηδη] 
Απαᾶ Η!ΙπΊ561{ 5ανα πη. Απα Η!πΊϑεῖΓ βανο5 ἀραίη. 

6 ΤΖἿΠεη 5Π4]] 41] {Π6 βριυῖ5 οἵ ἀεςειῖ ΡῈ σίνεβη ἴο Ὀς ἱγοάάδη τππάεΓ ἰοοΐ, 
ΑΠπα πε 514] τα]α ονεῖ νυ] οἰκο 5ρ γ 5. 

7 ἼΤΠρη 5Π4]] 1 ἀγ156 ἴῃ ον, 
Απηά ν1}] 1655 [ῃἢς Μοβί Ηρ θδοαιιβε οἵ Πἰ5. πιαύνε]]οι5 ννοσΚ5, 
[Βεραῖτι5ε (οὐ Παῖῃ ἴακεη ἃ θοάν δηά δαΐθη νυ] ἢ πηθη ἀπ βανεα πη6}]. 

7. ΔΑηά πον, τὴν ΤΠ ἄγεη, οΡρον [(ανὶ δηα Τ᾿πάδἢ, ἀπά ΡῈ ποῖ [Π|ε4 ὰρ ἀραϊηϑε ἔπ656 ἔννο {γ1065, ἴον 
2 ἴγογτῇ {Π6πὶ 5Π4}] δγίβε πηΐο νοῦ {Π6 βαϊναίίοη ᾿οἵ (οα}. Ἐὸογ {πα Τ οτα 5114}] γαῖβα ἃρΡ οπὰ [(ον] 45 11 
ννοῈ ἃ ΗΙρἢ-ρτεϑί, απ [τοπῇ [πᾶ 45 [Ὁ γεγο ἃ Κἱπρ [(οἀ ἀη4 τηδη], Ηδ 514}} 5ᾶνε 41} [[ἢς (αεπέ! 65 

3 84] {πε ἕᾶοα οἵ ἴϑδε]. ὙπΠεογείουα 1 σῖνα νοι ἴπεϑα σοπηπηδης5. {παξ γα 450 ἢγὰν σΟΠΊΠΠΔΠα γοιτ 
σΠΠἄγοη, ἰΠαΐ {πον πᾶν οΌβοῦνα {Π6πὶ ἐΠπγουρποιξ {πεῖ σα πΠαγδ ΙΟΠ5. 

Β:. ΔΑπά νπεη ϑίμηεοη Παά πιδάς ἃη οπα οἵ οοπηπηιαηάίηρ 5 50η5, πς δἷαρὲ ν ἢ Πα. (δίΠοῖβ, θείη δα 
2 Πιιπατεα δηα ἱνεηΐν γεαῖβ οἱ. Απᾶ {πεν [αἰ ἢίπὶ ἴῃ 4 ννοοάθῃ Ἴοῇλπῃ, ἴο ἴακα το ΠῚ5. θοπθ5 ἴο 
3 Ἡδρτοη. Ἀπά {πεν ἴοοῖς {πεπὶ τρ 5εού θα ν ἀυτγίηρ ἃ νναι οἵ {πε Ἐργρίϊαη5. ΕὸΥῦ {ΠπΠ6 Ὀοπα5 οἵ [οϑερῇ 
4 {Π6 Εργνρίίαηβ συιαγαδα [πη [Πα ΤοπηΡ5 οἵ {πε ἰώηρβ. ΕῸγ {Π6 βούσαεγουβ ἰο]α {Π6 τη, Πα οἡ {πε ἀεραγίατγα 
οἵ {πΠ6 θομαβ οἵ [οβερῇ ἔπεα 5Ποι]4 με {Πγοιρποιι 411 {πε Ἰατα ἀαγκηθ55 ἀπ σ]οοπι, απ ἀη Ἐχοεξεάϊησ 
στεδαΐ ρίαρια ἴο {πε Εσγρίίαηβ, 50 {παΐ Ἔνεη ἢ ἃ ἰὴ Ρ ἃ τηδη 5Π011 6 οΐ τεοορηϊΖα ἢ15 ὈγοίΠου. 

, 2. Απα ῖἢΠε 5065 οἵ 5ΙπΊθοη Ὀεννα!]εα {Πεὶγ (αἴ πεσ. Απα {παν ννεγα ἴῃ Ερυρί πη1}] [Π6 ἦν οὗ {Ποῖτ' 
ἀερασγίαγα Ὀν ἴῃς Πμαηάᾶ οἵ Μοβοβ. 

3, ΤἼε ἀεβίσιοιοη οὗ [5γ86]}᾽5 ἴοεϑβ. 
Απᾶ 411... Ρϑγίβῃ » Α. Τῇε (δρρδάοοϊδηβ 566 ΠῚ ἴο πδδη πεῖα {πΠ6 (αρ]ἴοτι οὐ ΒΠΠΠἸδτ]η65. (ἐ. 1)εαῖ, 11. 23, 

Δη4 ποία οἡ [π0. χχίν. 29. 
ΗἩϊε65, εἰπμοὺ ΤΠ Κ ΗΠ 65 οὐ ὩΣ Π (1. 6. ἀτθεῖκβ, οσ Μδοβάοῃηϊδῃβ). 

4. 411 [π6 ρΡεορῖθβ. Δ ΠΙΟ᾿ ΡεορῈ ἢ λαός »ῬΈΠΕΓΑΙΪΥ τεΐευβ ἴο [5186], ΔπΠα 50 ρεῖπαρϑ {πε Μαεββίδηϊς ὠδῖνες ΔΥῸ πηδδηΐ. 
5-ὃ. Α ΤΠδορῆδηγ. (Οοά Η!πΠΊ5Ε]  σοΟΠ]685 ἴο βᾶνε τηξῃ, βιάπι65 {Π6 εν}] 5ριγιῖ5, Δ ἃ τα 565 {Π6 τὶ σῃϊθοι5. 
ΕΠ ΠΟ ΟΙΠΕΙ ΠΕΡ ΠΑ ΕΘ ΞΕΕ [5011 ΤῚΝ 2, 111: 1: 1: {Π1{|} ΧΧΙΪ 2, ἢ 7. 'κ. ὃ; ΤῸ ΝΝ: Μ|1:9:} ΤᾺ νὴ 1 
{πε Μιρμν Οπε οἵ ἴβγαεὶ. 50 β 5 Α "94 98 (ῃ 2η4 οἸΔ1156), ψν 116 α τεδα8 μέγα τῷ ᾿Ισραήλ (1ῃ 15ΐ Ο]411568). 
5141] ρ]ογιῖν. ( οη)εοίιτεα ἔγοπη ἐνδοξασθήσεται, 411 Μ55., 1. 6. ἼΞ3" σοτγαρί ἔογ Ἴ33", 

5Ππεπι. ΘΟ ΑΡοάθε; “ΘΟ ΑΔ ΡΕ; ἐ{Π6 5ρη ᾽ αβ-Ὁ 4 5. Ῥοββίθὶν σημεῖον -- ἡ" Κ γηϊϑγεδα ἔοτ ἢ Υ τες " Ζιοη ". 
[45 πιβη] αβ-ἃ 85, ἃ (ῃγιβέίδη δά α!ίοη. 
δηᾶ ΗϊπιβεΙῖ βανα πιθῃ : [{{- Ξ “δ πα βᾶνε ἰῃ Ηϊπη561 {πῸ6ὸ Αἄδπι᾿ αβ 5. ἐν αὐτῷ (ΟΥ ἑαυτῷ) -α ἡ ν}3, ΙΓ ἢ 

1Π6 γα Πϑ]δίου 5Π014 πᾶνε γεπήδγεα Ὀγ αὐτός. ὈΠἼΝΠ ἀεῆεά ἰταηβιαίιοη ᾿ηΐο ατθεῖ, πεῆςε τὸν ᾿Αδάμ. 
ΤῊΙ5 {π|τὰ οἰδιιβα 15 ννδητηρ ἴῃ Α 5 ὁ ἃ 9 8 Δῃηά σοτγτιυρί ἴῃ Α 8 "Ἀ, 
ΒῸΓ [Π15 ΡΥ] Πλνα νίανν οὗ ἴπΠῈ Μεϑϑβίδηϊς Κιησοπι 85 ἃ νΊ51016 ΤΠΘοοσγδοΥυ οἵ. τ Εη. χχν. 3, ΙΧχν]. 1. 11 Μ}] θὲ οἡ 

1Π15 βασίῃ, Δη4 {πΠῸ τὶσῃίθουβ ἀδδά ν}}}] Υἱβα ἴο 5Πατα ἴῃ ἴ{. 
6. (ἢ. Γπ|Κ6 Χ. 19, 20 “ἴο ἰτεδᾶ.. ... οἢ βνεσὺ ροψευ οὗ ἴῃ6 ἘΠ ΠΥ 

ΧΝΙ. 12. Βαβεάοη Ρϑ5. χοὶϊ. 13. 
γ. [Βεσϑυβὲ αοᾶ Πεαίῃ ἴβκθη ἃ ὑθοάνυ, ὅς.] (ἢ. ἃ π|κεὲ (σι βέϊδῃ ᾿πιεγροϊδίϊοη ἴῃ Τ. Α. νὶ]. 3; 4150 Τὶ 1). ν. 138, νὶ, 9. 
ΨΙΙ]. 1. απά ]υἄδῃ ο: “ δηά ἴῃ [πάδῃ 5Π8]} γε (ὁ ννε ’ Α Ὁ" 5 ἃ 9 Γβ) με τεάβεπηβεά ᾽ἢ βΑ 5. 

Ρ6 ποί 1{{ε4 τιρ. (ἐ Ὁ. ΚΕ. νὶ. 5. 
ἔγοτα {Πθη1 5}4]1 αγίβε... βαϊναίίζοη. ὅε6 Τὶ ΚΒ. νὶ. 5-ἰ1.2 (ποίε). 

2. 1,6ν1᾽5 ΒΕ ΡΥΘΊΔΟΥ 15 μετα (ἢ {Π6 ἰεχὶ οὗ Ν. ν}]]. 2) δος ἴῃ {Π15 νου ΠΠπηϊ6 4 ἰο {ΠπῈ ρῥυ!θϑιποοί, 
411 1{Π65 ἀϑπε 165. ὅεεῈ Τὶ. Β. ἴχ. 2 (ποίε). 

ΝΠ]. 2. ννοοάεξῃ οοἴδη α ΑΡ" 649 Γξ; “ ροπη οὗἁἉ ἱποογγαρι]αῈ ννοοά᾽᾿᾿ β-Ρ Α ἃ Ὁ 5, 
ἀυτίηρ ἃ νναγ οὗ {πε Εσυρίίθηβ β Α 5. ὅ:εε Ὁ. Β. χιίϊ. 3 (ποία). 

3. ἸΟΠῚΡ5 α: “ἰγεαϑβισα-Ποιιβεβ. βΑβ 5, Ρ5.-’οῇ. οἡ ἄξῃ. ]. 26 58γ8, “πᾶν εἰ 4] 64 πίη απὰ ρ]ασθα Πἰη} ἴῃ 
ἃ οοἴπηῃ δηά β5δη]ς Ὠϊπὶ ἴῃ {με πη!4416 οὗ {πῈὸ ΝΊ]Ὲ οὗ Ερυρί. (ἐ. Ἐχοά. ταῦθα χχ. 17. [ὰ. Ναίπαῃ βδᾶγ5 [υβθρῇ ννὰ5 
Ῥυτϊεα ἴῃ ῬΏΔγδο 5 ραϊδαςβ. 
ΡΠ: Ἀδάβοη (οσ ἴΠῈ βσυδγαϊηρ οὗ [οβορῃ᾿β θοπθβ. Ἣν 8πουϊὰ {πῸὸὶ ἀδτηθβθβ θῈ σῃποβαῃ [ΟΥ̓ τπθητοη οἷἱ οἵ 11} 1Π6 

ἃσι65} 

ΙΧ, τ΄ πεῖν ἔαίμεογ - ' δοσογάϊηρ ἴο {Π6 Ἰανν οὗ τποιυγηϊηρ ἡ β 8. 
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ΤΗΕ ΨΕΘΤΆΜΕΝΤΘ ΘΕ ΤΗΕ ὙΜΜΕΕΝΕ ΒΑ ΤΕΙΔΈΘΗΘΒ 

ΤῊΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΊΥ ΟΕ [ἘΝῚ], ὙΠῈ ΤῊΠΚῸ 5ῸΝ ΟΕ ΪΑΟΟῸΒ ΑΝῸ [(ΕΛΔΗ. 

Τῆς Τοορυ οἵ πα ννογά5 οἱ [νον], {πῈ {πίπρϑ ννῃ!ο Πα οὐαὶ με τιηῖο Π5 50η5, ἀοσογάϊηρ ἴο 411 {παᾶὶ 
2 {πεν 5ῃποιυ]!ά ἀο, δῃηᾷ ννῆδί {πίπηρϑ 5ῃου ]α Ῥεία]} {Πθ πὶ ππ|}] [πΠ6 ἦν οἵ πάἀσεπηεπί. Ηδ ννὰϑ βοιιπά ἴῃ 
ποδὶ θη ἣςξ οαἱ δα ἘΠ δπὶ ἴο Πἰπι ; (οι 1 Παα θδβδθη γενϑαϊςα ἴο πἰπὶ {παὶ 6 Ξῃου]α ἦϊθ. Απᾶ νῆθη 
{παν ψετγε σαί μεγεα τορείμει Πα 58] ἴο {Παπη: 

2 Ἱ1Ιμονΐ, ννὰ5 ὈοΙη ἴῃ Παγαη, δη 1 σαπλε νν]Π τὴν [αι Πα ἰο ΘΠθοποπη. Απά 1 ννὰβ γοπησ, ἀθοιιέ 
3 ἵνψεπίν γοϑδίβ οἵ ἀρε, πεη, ν ἢ ϑιπηθοη, 1 νντουρσῃς νεησεαησο οἡ ΗδΠΊΟΙ [οΥ οἷα 5ἰϑίει: Πίπαῆ. Δηά 
ἤθη 1 νν85 [βεάϊηρ [Π6 ἤοοϊκβ ἰὴ ΑΒΡῈ6]- Μὰ], {πΠῸ βρίγις οἵ ππαεγβίαπαϊηρ οὐ {πῸ 1 οτὰ σαπτα Προ της, 
ΔΠᾺ 1 8ἀνν 41} πηθῃ σουταρίηρ {ΠΕῚΓ νναν, ἀπα ἰΠαΐ τητσεοιιβηοβϑ5 Πα θ.ΠΠ ἴον 1[561{ νν 4115, ἀπ ἰὰνν- 

4 16β5η6855 δαί Προῇ ἴοννείβ. Ἀπάᾶ 1 ννὰ5 σγίενίηρ ἴου {Π6 τὰς οὗ [Π6 5οηβ οἵ πηδῃ, δη 1 ριαγεά ἰο {πε 
5 1,οτά {παᾶΐ 1 τηϊρῃῖ θῈ βϑανεά. ὙΠεη {Π6τ6 [61] προ πα ἃ 5ἴεερ, δῃά 1 θεῇῃε]α 4 ΠΙΡ τηοιιηίδίη, ἀπά 
6 1 ννα5 Ἰροῇ 11. 

α 

Απα 1 επίεγεα ἤοπη {πε ἢτιϑῖ 
εάᾶνεη, δηα 1 αν ἴῃετα ἃ σιεαΐ 

Δα 

γ. Αμᾶὰ νψῆεη 1 πα εηίειεα 
ἰηῖο {πε ἢτϑέ ἤεάνεη. Ταπα ἢςξ 

Απα Ῥεποϊα πε πδανεηβ ννετα ορεπηεά, ἀη6 δῇ δῆρεὶ οἵ (σοά 5] ἴο της, [,ονἱ, επΐου. 

ΒΑΒοι 

ΑηΑ 1 δηζοειθα ἔγοπι ἴῃς πγοῖ 
μεάνθη ἰηΐο {ΠεῸ βεςοηπά, απὰ 1 

568 Πεαηρσίησ. Εϑοογίς αὶ ταϊβεά πὲ ἴο (ῇἢς 
βΒεσοηα. Απᾶ 1 8κν ἴπεῖα ἃ 
σίεαί 8ε84 παησίησ. 

86. 7 {ΠΕγα ἃ 5εᾷ αηρσίηρ Βεΐννεεη 
[ῃ8 ομα δηά {πὸ οἰπευ. 

8. Απάᾶ {ιῖπεῖῦ 1 8ὰν ἃ 5σεσοπά 
Πεανεῃ αι ὈΓΙσΕΥ ἃ Πα ΠΊΟΙΕ 
ὈγΠΠ|ΠΙΔηΐ, ἔογ ἔπϑύα ννα5 ἃ Ροιιπά- 
1655 Πρῃξ αἴ5ὸ {πογείῃ. 

Διά Πιγίμπεν 1 αν ἃ {πίτὰ 8 
Πξανεῃ ίαγ Ὀγρσ οι δηα πτοία 
ὈΥΠΠΙαπς μαη ἰμεθε ἔνο; ἴοι 
1Ππεῖα ννᾶὰ5 αἶϑὸ αὶ Βοιπαϊοϑο 
ὙΠεῖρῃς {πογείη. 

Απᾶ 1 54 πηΐο {πε δηρεὶ: 9 
Δ εγείοις ἰ5 ἴἴ 58οῦΡ Απά {πε 
ΔΗΡῈΪ 5814 τιηΐο π|6 : Μϑῖνεὶ ποῖ 
αἴ ἴπεβε ; οι ἴποιι 564} 5εε ἔοιιγ 
οἴπει ἤςφανεϑηβ πιούε Ὀγ1ΠΠ1|π| ἀπά 
᾿ΠΟΟΓΊΡΑΓΔΌ]Ε, 

Απά 1 5414 τπηΐο Πίπι: 
Απὰᾶ πε 

9 Απε καἱά ἴο {πε δηρεὶ, ΝῊ ν 9. 
ἰ5. 115 580) Απά 1Πε δηῆρεὶ βαϊά 1 Ννηδὲ 15 {Π|5, νογά Ὁ 

ἴο πιε, Μαϑῖΐνεὶ ποῖ αἱ {ῃϊ5, ἴοι | ϑαϊά πηΐο π|εὲ: 
ποι! 50] 5σες δποΐμευ ἤθάνθη 
τότε ὈγΠΠῚῺΔηΐ ἀηα ἱπσοιηραγδΌ Ϊο. 

ΤΙΤΙΕ. ὅοα; " Τεοβίδμιοηί οἵ [.ονὶ οοποθσηΐηρ πε ρυθϑιποοά᾽ βπαὰ ἀ6 ἃ 5: -΄ δῃηά διτοραηςο  ΒάεΓ "ἢ ἀ θὲ, 

1. 1. ΧπῈ} ἐπε ἄδν οὗ Ἱπᾶρεπιθηξ. ΤῊϊβ ονεηΐ 15 {Πϑγθίοσα σοποοῖνεά ἃ5 ΠΘΓ ἴο {Π6 {Ππὴη6 οὗ [Π6 ννυἹζεσ. 
τενθαϊεά ἴο πἰπι. [1ονὶ πὰ5 ϑδενεσαὶ χανε]! 5. 

11. 2. αροιξ ἐννεπίυ γεαῖβ ; εἰσ ῃίθεη δοοογάϊηρ ἰο Τὶ. 1. χι]. 5. Τ0. ΧΧΝΠ. 13,14 ΠΊΑΪΚα5. ΘΙΠΊΘΟΏ ἴννο γεαγβ οἱ ἄου. 
3. ΑΡΕΙ-Μ 686] - {πὲ ΑεΙ -ππθΠοΪδἢ οὔ {πε Ο.Τ.. 6. 5». ᾿πάρεβιν!!. 22. 

οογτγαριίηρ πεῖγ αν. ΟἿ. βη. νὶ. 12. ᾿ 
τπητὶρ ίθοιιβηθββ πᾶ Ρι11. .. ἴοννεῦβ β ἀθ 6. 51; 910 ννὰβ5 01} ΠρΡΟη ἃ ν}8}} δη πητὶρ ἢ δου 5η6 55 ϑαΐ ΠΡΟΠ 

τονγοῖβ. ᾽ α. Οὗ τ Επ. χεϊ. 5" πητῖρ μθουβη 655 ν01}} σοηγῈ ἴοὸ Δ δηᾺ,.... . 8η4 115 "νΠ0]6 βίγσίαγο ᾿ν}}} ΡῈ ἀδβίγογεα ᾽ς. (ἱ. 
αἶσοὸ Ζεοῆ. ν. ὅ-11. 

ΑΥ̓͂ΘΙ 3 6 τηδῖκο5 ἃ ἰοῃρ δἀάιϊίοῃ, ἀθβογ δ᾽ηρ {Π6 6Ὰ}} ἀη4 ρΡυτγγίηρ οἵ [μεν]. 

ς. 8ΠΑ͂Ι νψαὰβ ἀροῦ ἰξ α. “ΤῊΪΒ ἰ5 1ῃ6 πιουπηίαϊη οἵ {πε 5816] ἴῃ ΑΒ6] παι] ἡ 5» Α τ ΓΒ... 5686 7. 1. νὶ. 1. 

11... 7. 1Π1. Τῆς οὐἱρῖπαὶ ραβϑαρε ἀθβογ θεά {πτεα Πεανθῃβ, Ὀὰΐ 1 Πὰ5 Ῥθθὴ νουκεα τρ ἴο ἱποιάθ βανεη. Τα ἢτϑί 
Πδάνθῃ ΓΘ Δ ΠΥ μα5 {πε ρτϑδὶ 5εὰ, ἃ5 τ΄. ὃ ἴῃ ἃ 5Πονν5, [ου [Π6 βεοοηά ἤβάᾶνβῃ 15 ἔστ Ποὺ οὴ. ΤῊΪ5 βθοοηα Βεοοιη65 {Πα {Πἰγὰ 
ἴῃ β ΑΒ 81, ᾿Αραίΐῃ ἴῃ 9, 10 α βρεδῖζβ οἵ " Ἀποίμου πεανθη ἃ, β. ΑΒ 51 πγδῖκε5 "Του οἴου πεᾶνθηϑβ οἵ 11. [ἢ τὸ {ΠπῸ νοτγά 
ἘΠ ΠοΥ ἡ δηα ἴῃς σεπεσαὶ εῆδοι τεαυῖγε ΠῸ ΠΊΟΓΘ [πῃ ὁη6 ἤθαάνεη. [}ἢ 11]. 1-4Δ α Θῇς 6 ΠΟΥ βσΊνεϑβ τι5 ἴἤγεα ἢθανβηβ, δπὰ 
(οα ἀννε!!ησ ἴῃ {Ππ ΒΡ οσί. β. ΑΒ 51 τηδκεβ ἴουσ οἵ {Π6 ἢγϑί ἴννο, Δη4 {Π6 Ρᾶ5565 δΐ ἃ ἰδξὰρ ἴο {Π6 ΠΙρἢ δϑί, νυν] ἢ ἴῃ 
νεῖβε5 5-8 νε Πηά Πᾶ5 ἴννο οὐ ἴῆτεε οἵμπεῖβ Ὀείννθθῃ ἴἴ ἀηα {Π6 ἰουτγίῃ οὐ {Πἰγα Πθανθη. ἃ 4150 Π85 ππάθυροης Δ] ΓΘ γα τ] Ο ἢ 
ἴῃ νεῖβεβ 5-ὃ Δη4 πηθηίοη5 ἴΠγ6 6 οἴπεσ Πδανε 8. 

ΤΠΕ ἀοοίτίπε οὗ [Π6 βενεὴ πεᾶνθῃβ νγὰ5 ργεναϊθῃΐ ἴῃ [πἀα]σηὶ Ὀαΐοτα Δ ηα δἰζευ [ἢ 6 {1η16 οἵ (ῃγῖϑβί. 
111-χχὶ ; Ταϊπιαά, Ολασ. 1τ2Ὁ : 4 ΕΖτὰ ν!ϊ. 81-.7. 

ΟΠ τἰβιίαη ΔΡοσδΙγ ρ565 Π|κα Αϑβο. 158. [ο]οννεὰ Ἡεῦτεν ἰθδομῖηρ ο {Π|5 Ροϊηΐ. ὍὙΠιι5 {ΠῈ γράδοιίοη οὐδ παι ἴῃ 
Ἡερταν, δηα μᾶ5 θεέη θείγαγεα Ὀγ ἴῃς ἰαϑεϊπηοην οὗ {πε ἢτγϑί δηὰᾶ Ὀεδίίεσ οἔ ἴῃ6 ἵννο Ἰηάβρεηάβξηϊ ασθεῖκ Ν' εὐβί οῃϑ ---α. 
ΤΠαῖ [ΠΕΥ ἀτὸ ἱμπαερεπάεξηϊ ἰ5 5Βμον ἢ ὈΥ 11]. 2 κρίσεως, α: προστάγματος, β, 11]. 6 θυσίαν, α : προσφοράν, β ; 11]. 9 τρέμομεν, α: 

σαλευόμεθα, β. ἢ 
7. 8. σιεδΐ 568, 1.6. ἴῃ6 νναΐουβ αονε ἴῃ6 βγμηηαμηθηΐ, (ΘΗ. 1. 7. 

ΡΕΥΠΔΡ5 τϑϑά “ ἴῃ {Π6 ἢγπηαπηεηῖ᾿ ΦΡῚ ἴοΥ 2. 
8. Τῆς “βεοοπά᾽ ἴῃ ἃ θεοοπηθ5 ἴΠ6 “{πϊγὰ πεανθη ἴῃ β. 

ΘΕΘ δ᾽ 2 ΕΠ- 

ΕἾ 7}. 11. 4 ἀπ τ ἙΏ, [ἵν ὃ... Του Ὁ ΠΒΠΡΙ ΠΡ 

Τηβίεδα οἵ {πεῸὸ6ὶ' ὈΓΙΡ ΐΠ6 55. 111. 3 π]θη το η5 {Π6 ἀνεηρίην 
Ποϑίβ 1ῃ 1ΐ. ὶ 

Ιἰσῃς. Τοχὶ -Φ " μβεῖρ μι -Ξ [133 οοτσγαρί ἰογ [232, “ΠΣ Ητ ἡ οὐ ὁ τ Βίη 655. 50 τϑδᾶ {22 --ς φέγγος οὐ φῶς Ἰηπίεδά οὗ 

ΤΙ Ξ- ὕψος. 

9. Νοίε {παῖ τῇς οης Πεᾶνεῃ ἴῃ α Ὀ6οΟΠΊ65 ἴουγ Ἰη β. 
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Ιο 

2 

3 

ΤΠΕΙΕΞΤΆΜΕΝΤ ΘΕ ΦΕΝῚ Ἱ: 

α 

Απαᾶ ψῇἤρδηῃ ἴποιῖῖ μαϑί ἀδοεπάεα 
ἀπ Ππογ, Τ ποι σα] οίαηα ἤθδῦ 

{πῸ 1 οτά, 
Απά 51Πδ]ϊ ΡῈ Ηἰ5 πιϊηιϑίθυ, 
Απα 51]: ἄξοϊαγε Ηΐ5 πηγνϑ8- 

[εχ ἴο ΠΊΕ η, 
Απά 5141} ργοοϊαϊ πὶ Γςοηοθγηϊηρ 
Ηἱπὶ {παῖ 5141} γε θοηλ7 [5γδε]. 

Αα 

το. ΝΏξη ποι παϑί αϑοθηα θα 
{ππεῦ, Τ Ποῖ 54] βίαπα Ὀείονε 
{η6 Τιοτα, 

Απά 5Πα]1 Ὀ6 Η!5 πιιη!ϑίθι, 
Απαᾶ Πῖβδ ςοπΊλϊηρ τηγϑίεγε5 

τῃοιι 5411 ἀξοϊαγα τιηΐο πΊεη. 

Απά ὃγ᾽ ἴΠεε δῃά Τπ|άδἢ 5141] {πΠ6 Γογὰ ἀρρϑβαῦ ΔπΊοηρ᾽ ΠΊΘΏ, 
Γϑανίηρ᾽ Ἔν ΕΥῪ τὰςα οἵ πηεη.] 
Απά ἴτοπι {πε 1 οτα᾿ 5 ρογίίοη 5.41} θὲ τ ν [{{δ, 
Απά Ηε 5814}1 ΡῈ τῆν δβε]α δπα ν᾿ πενία, 
Απά {τυϊΐ5, σοϊά, ἀηα 51|νϑγ.Ψ 

α 

Ηδαΐ, πεγείογο, Γερσαγάϊηρ {Π6 

Πδανθηϑ νῃΐσ ἢ πᾶνε θεεη 5μοννῃ 
ἴο ἰπδ6. πε ἰοννεϑί 15 ἰοῦ [ἢ 15 
οδῖι56 σ]οοσὴν τπίο ἴπεε, ἴῃ {παῖ 
1 ΒΕΠοΙΪ 5. 411 {πε αητὶσΐεοιιβ 
ἀεεάϑ οἵ πΊεῃ. 

Απάᾶ [ἴ [45 ἤγε, σ5πον, διὰ 
ἴς6. πιδάε τεδάν ἴογ {πε ἀδν οἵ 
Ἰυάρσεπηεηΐ, ἴῃ {πε τὶρμίεοιιβ 
Ἰυάρεπιεηΐ οἵ ἀοά ; ἴογ ἴῃ 1{ γα 
41} {πε ϑρί γιῖ5 οὗ {πε γει τ  Ἰ ΟΠ 5 
ἴογ νεπρεαηςα οὐ {πΊ6:. 

Απᾶ ἴῃ {πε βεοοηα αὔα ἰῃς 
Ποϑίβ οἵ {πῸ6ὶ δύ ΠΊ165. νυ] ἢ δγα 
ογάαϊπεα ἴον {πε αν οἵ 1πάρε- 
τηεπΐ, ἴο ψοΥΚ νεησεαηςσα οὔ ἴΠ6 
βρ 5. οἵ ἀεοεῖξ δηα οἱ Βε]ῖαγ. 
Απά ἀθονε ἰπεπὶ αε πε Ποῖν 
ΟΠ65. 

Δα 

ι. Ηδαγ, {πεγείογε, γερσαγά!ηρ 
τπ6 ἢεανεηβ ν ῃοἢ ψνεγα ϑῃποννη 
ἴο ἴπεθ. Τῇε ἢγϑίὶ ἤδάνεη 15 ίου 
{Π|5 σαῖι5εὲ ρ]οοτν ππηΐο πες, 
βίησε 1 θΕ ΠΟ] 45 {πΠῈ πητὶσῃϊζαοιιβ 
ἀδεάϑ οἵ πιεη. 

2. Απᾶ {Π6 βϑεοοῃα παίῃ ἔτε 
ΑΠα 5Πηο0ν δπα ἴσα πιαάθ γεδαν 
ίογ {πε ἐδν οἵ {πε ογἀίπαηςαβ. 

1---ὐ, 5 

βΒΛΒοι 

ΛΝ ἤδη ἴδοι Ὠαϑί αϑοοηαεδα 19 

(Πιῃογτ. ΓΒροδιθο} {ποι 51Πα]ΐ 
βίδηα πδαύ τ(ἢς 1 οτά, 

Απάᾶ 95}41{ ΡῈ Ηἰ5 πιιηϊϑίεσγ, 
Απάᾶ Ηἰς5 πιγϑίεγίθς 5Π4]{ ἴποιι 

ἄξοΐαγα ἴο πγεῃ, 
Απα 5}4]} ργοοϊαὶ πὶ σοποείη- 

ἴῃ τῇς τεαεπηρίίοη οὗ [5.86]. 

[3 δ 9. 
Ηδαΐ, {πεγείοσγα, γεραγάϊηρσ {Πα τ 

ϑενθὴ ἤδανθηβ. Τῇῃε ἰοννεϑί [5 
[ογ΄ [5 σαιιϑα σ]οοπηϊεῦ, βίηοα 
ῖἴ ῬεμοΪ 5 411 τῃ6 πητὶρίθοιβ 
ἀςεεα5 οἵ πΊεη. 

Τῇ βοοοηά Πᾶ5 γε, 5ηονν, ἴς6 2 
τεδαν ἴογ {πεῸ ἄδν οἵ {πε οτάϊ!- 
πᾶηος οὗ τῇς [Τιοτά ἴῃ ἴδε 
τρβίεοιιβ πα σεπηεηΐ οἵ σά. [πῃ 
1 αὔε 4}} {πΠ6 βρίγιι5. οἵ τῆς γείγι- 
Ῥυξκίοηβ ἰοῦ νεηρεαποα οὐ {πε 
Ιανν]655. 

Ι͂ἡ {πε {πϊγὰ αὐὰ της Ποβίβ οἵ 3 
τε δὐγηϊεϑ ὑνοἢ ἀγα ογἀαϊπεά 
[ογ ἴῃς ἀν οἴ πα σαπηειΐ, το νους 
νεηρσεδηςα οὐ πε 5ρίγιῖ5 οἵ ἀε- 
οεἰξ δπά οἵ Βεϊΐασ. ΤΑπά {ποβε 
ἴω {πὸ ἰουσ 7 ψνῆο αὐ αθούε 
{Πε56 αἵὰε ποῖν. 

190-12. [,ονὶ μὰ5 ποῖ γεῖ ἀβοοπάβα ἰηΐο {πε {πϊγά ᾿ιεάνεη ; ἴῃ δος με ἀο65 ποὶ 40 50 11] ν. 1. ὉΠ ἃηΡ6] ἀρρεδύϑ ἴο 

δητοἰραῖα ἴῃ 10-12, ΔΠ4 ΤΕβιπη65 ἢ]5 δοσοιπηὶ ἴῃ 1], 1. 
1ο. [Ἔν] 15 ἴο θῈ πηδάβ ργίεϑί οἡ δϑοθεπάϊηρ πο {πε {π|γὰ Πεάνθη. 

βίαῃπά πϑδῦ ἴΠπὸ [οτγά, δηα 5ῃ δ] θεὲ Ηἰξ πιϊηϊβίθγ. 
{π6 τεἄεπιρίίοη οἵ [15Ξγβϑεὶϊ. 

ΣΟ. 
11. Ὀγ ἴπε6 επᾶ 1πάϑῃ. ὅεε Τ. ΚΕ. νὶ. 5-12 (ποιε). 
ΔΡΡΘδγ δπιοηρ πιθη. Τηαΐ αοἀ Ηἰτη56} νου] ἀρρθαν δηα ἄνα}! νν] ἢ πχειὶ ννὰ5 ἴΠ6 οἱ ἀασ [ενν]βἢ νίαν ἴῃ (Π6 

56 οηἋ σοηςΟΥΥ Β. Ο. ΘΙ Θ᾽. νος ποῖ6}}} ΠΊΕ ν. 2: 1 Επ: χχν, 3- 
ϑανίηρ ανοσν γαςθ οὗ πιθῦ Ὁ Α. ϑ8εε 1. 5. ν]. 5 (ποίε). 

12. ἔγοπι {πῸ 1 οτᾶ᾽Ξ ροτγίϊοηῃ. 
Ρογίοῃ. 

Π1.1. βίοοτσων ... ἰη ἰδαΐ ἰΐ Β6ΠμοΙάβ, ἄς. ΓΟ, 2 Βαζ. 111}. ς, ἵνὶ. 5, 72 "ἴμε Ὀ]δοῖκ νναΐετβ᾽. 

566 ν"]. 16 (ποίΕ). 

Αρος. Εβάγδδ ; Αροο. Ῥδι}} 4 ; δῃη 566 [8π|65, 7 ἐχές αγια δ ἐμώϊες, Ν. 1. 67. 
2. ΤΠα ἢτϑε (α) πεάνεη σοηϊαίηβ {π6 ἰπϑιγαπιθηΐβ οἵ (ὐοά᾽ 5 τϑι τ θαςτοη ἔου βίη. 

{παῖ {πε {γεαϑιτίθβ οἵ {Π6 ἴσα ἀπ 5πονν, δηά ΠῸ σγεαῖ 568, γα ἴῃ (ῃ6 ἤτϑί πεάνβῃ. 

ὅ56Ε ν. 1, 2. 
σ(, οι. χ. 8, Χν11. 11; [00. χχχί. 14. 

ΑΒ αἴοῃε ρίξδεινεβ (6 οὐἱρίπαὶ! τεδάϊηρ. αβ5. τὲ 8]} τηοάϊῆθα Ὀγ (Βγιβιίδῃ 

ἰπῆιϊιιθηςα ἴο  Ηἰπιὶ {πΠαΐ 5}4]}] τεάθεπι [9086]. 

Οἰμογνῖβε 190-12 ψου]Ἱά (Ο]]ονν παίυγα!ν οἡ ἰν. 2. 

Γῇ. Πεαι. χχχὶϊ. ο; 51τ. Χυν]. 17) ΠΘΙα [5γα 6] 15 {πῸὸ [οτα᾿ 5 

ΟΓ, αἰϑο 3 Βαγᾷςῇῃ νη; 

2 Ἐπ. 111. 3} νι 1 450 μο]άϑ5, κε α, 

ἴον {πὸ ἄδν οἵ Ἰυάρεπιεπέ. (. εἰς ἐκδίκησιν ἔκτισται, ϑ'τ. χχχῖχ. 29. (Γ. 4150 51Γ. ΧΧΧΙΧ. 28, 30 πα Χὶ. 9, 10. 

βρίγὶβ οὗ Ἐπ6 τεἰγιδυιξίοπβ. Ναίυγαι ρῃθηοπιθηᾶ ἅτε [ῃ6 ἀρεηῖβ οἵ ρα πἰβῃτηθηΐ, θὰ [Π6Υ̓ ἀγα ἀπά εν {πε σοηίτοὶ 

οὗ 5ρι Γι 5 οὐ δῆρεῖὶβ. (ἰ. ᾿ Επ. Ιχ. 12. 
οὐ ἴΠε6 Ιανν]655, “ΟΠ ΠΊΘη ᾿ α, ὈΥ τεχίι4] σογγαρτίοη. ( ᾿ 

3. ἴῃ [Π6 βεοοπα πεᾶνεῃ δῖα {ΠπεῸὶ ΔηρΡΈ]ΪΟ ΔΥΠ.165 ἴῃ Γαδ η655 το ἀθϑίγου Β6]1Δγ. 
Γῇ. 511. χὶ. το. 

θα τη {Π6 ἐουτίῃ πεάνεη δηά ἴου ἃ ἀϊβεγεηΐ ρυγροβα. 
ΤΑΙ {πμοβα ἴῃ {πε ουτγίγ. 

2 Επ. χνὶϊ ρῖνεβ 05 ἢ ἃυμΠμ64 Ποβί, 

ΤΗς β τεοθηϑίοη μαῖα σαηποῖ θὲ οἰεαγεα ἃρ ὈΥ α, 85 ᾿ξ ννὰ5 ἱπάβρεηάβηίυ αἰζεγεά 

ΒΥ {πε τεάδοϊοσ. Ψψεῖβε 8 ἴῃ βὶ πδίυγαι!!ν γείεγβ ἴο {π6 ἰουσῖῃ πεάνεη, ννϊς ἢ {πεγθίογα πεεά ποῖ θὲ τποπιϊοημεά ἤαγα, 

ῬεσΠδρΡ5 ννὲ 5ῃου 4 τεδά " ἀπά {ῃδ ἔοιιγ μβεᾶνθηβ ἄῦθονε {πεϑο γα Ποὶγ ᾿, '. 6. ΠΣ ΠῚ ἴον 3 3). ὙΠῖβ ρῖνεβ ἃ ροῖϊπι 

ἴο [Π6 “ἰοτ᾽ ἴῃ ν. 4 (β). 
αῦονε ἴπεπὶ ἀγα {πα ΠΟΙ͂Υ ΟΠ 65 α. 

1105.2 

ἼΠ6θῈ αὔα ἴΠῸ δΔηρΕ]5. 
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ΤΗΕ, ΓΕΒΘΤΑΜΕΝΤ 5 ΘΕ  ΦΠΗΕ  ΝΕΙΝΕΙΡΑΒΕΥΤΔΈΘΙΗΘΒ 

α 

4 ΑΔΑπά ἴῃ [ἢε Ππίρῃεβί οἵ δ]]} 
ἀνθ! θη τπς ατεαΐῖ αἸοῦν, ἴαγ 
ΑΡονς 41] πο Π658. 

5 [Ι͂ὴ [186 πεᾶνεῃ πεχί 1ἰο] ἴΐ 
α΄α ἴΠ6 ἀγοδηραὶθ, ννῆο ΠΊΪ βίοι 
Δ Πα πΊαῖκα ρῥτοριἰατῖοη ἴὸ [ῃ6 
Τογὰ ἴογ 411 ἴῃς 5ἰη5 οἵ ἱσπο- 
τάπος οἵ {ΠῸ τὶρῃΐθοιιϑ ; 

6 Οδετείηρ ἴο {πε Τιογά ἃ ϑυνεεί- 
5ΓΛΕΙ Πρ βανοιτ, ἃ ΓΕΑΘΟΠΔΌΪΕ 
ΔΠα ἃ ὈΪΟΟαΪ]ςα55 οἴδεγιησ. 

1 Απά [|1η [8 πεϑᾶάνεη θεῖον 
115] αἵ. ἴῃ δῆρεὶβ ννῆο Ὀθαγ 

» Ταθϑννεῖβ ἴο [Π6 δηρεὶβ. οἵ {ΠῈ 
“ ρζέεβεηςα οὗ ἰῆς Τιοσγά. 
8 Αἡ Ἷ}0τὼὴη {μα πεδαάνεῆ πεχί ἴο 

1Π|957} αἵ [πγοπδϑ5 δηα ἀοπλ]ΟΏ5, 
ἴῃ νν Ιοἢ αἴννανϑ ἔμεν οὔ ρύαῖβαε 
το αοά. 

αβ ΑΒ 51 

Ὁ πεη, [(πεῖαίοπε; Ἐμ6 ἸΚΟτα 
Ἰοοϊζθίἢῃ Ὡροη τι5, 411] οἵ τ15 δῖῈ 
5ἤδίζεη ; γε, ἔπε ἤδανεῆβ, δηὰ 
1ῃ6 εαιὐίῃ, δῃὰ [ΠῈ αῦγϑϑεβ ἃ΄Ὲ 
5Παΐίζεη αἱ {ῃε ρύεβϑεησα οἵ Ηἰ5 
τηδ]εϑίνυ. 

Δα 

4. Δα {δε Ποῖν Οπε οἵ (με 
ΠοΙν οπαϑή 5 ἀθονε 81] πο 655. 

5. ΑΠπά {ΠΕ Ποϑβίϑβ οἵ {πε δηρεὶβ 
ΔΙῈ πη ηἰβίθ την, 

6. Απά ρταϊϑίηρ {πε Τιοσά, 

γ. ΝΝο αἰθὸ δε ΠηΕΘΘΕΠΡΈΓΒ 
οὗ {1π6 (ἀοάεδά. 

ο. ΝΝΊ εη, ἐπεγείογε, {πῸ Τιογὰ 
Ἰοοκείῃ προη 4]1 ογεδίίοῃ, {με 
ἤξανθηβ δηά {πς6 βαγίῃ δπά {πε 
ΑΌ 5565 816 5ῃδϊζεῃ. 

βΑΒ5ι 
ΕοΥ ἴῃ {6 ΠΙρπαβὶ οἱ 4}}4 

ἀνε! οὶ ἀπ ἀτεαΐ (Εἰοῦν, ἴῃ 
τς ΠοΙν οἵ ΠοΙῖε5, ίατ ἀθονε 4}} 
ΠΟΙ Π655. : 

Απά ἴῃ [1ἢς Πεανθῃ ποχέ ἰο] 5 
[ἰ τε [ῃ6 δηῆρεΐβ οἵ ἴπΠ6 ργεϑεῆσε 
οὗ ἴῃς 1,ογά, ννῆο πιϊηϊδίει. δπά 
τᾶ Κα ριοριἰδιίοη το ἰῃς [1 οτὰ 
ογ 411 {ῃς οἱπϑ οἵ ἱσπούβδηςε οἵ 
1ῃς τὶσῃίζαοιιβ. 

ἌΠῚ ἰἥεν πε ἴον ἐπεῖῦ 
Ιογά ἃ ϑννεεῖ- 516] }ΠΠ1Πρ ΘΑ ΟΙΓ, 
8 ΓΕΔΘΟηΑ Ὁ ]Ϊ6 8η4 Ὀ]οΟα [655 
οἤεσγίησ. 

Απά ἴπ [1πΠ6 πβανεη Ὀεϊον] ἢ 
αἴ ἴῃς δῆρεὶβθ ννῆο Ῥεαῦ {πε 
ΔΏΒΥΕΙ5Β ἴο ἴπ6 δηρεὶβ οἱ [Πε 
Ῥίσβεηςα οὗ {Π6 Τοτα. 

Δηά [Ίῖἢἢ [ῃ6 πεανεὴ παχί ἴο 8 
{Π|5 ἀύὲ [γοπαϑ δη6] ἙΟΠΊΪΠΙΟΠ5 
Ϊη ννΏΪοἢ αἰννανθ ριαῖθ65. δΙῈ 
οἤετγεά ο (σα. 

το Βιαῖί {ΠΕ 5018 οὗ πῆξῃ, ἢανίπηρ Πο ρεγοερίοη οἵ {Π656 (Πϊηρ5, δίη δηα ρύονοῖε {πε Μοβὲ Η!ρῃ. 

Βεοαῖιβα ἤθη {Ππ6 τοοϊζϑ αὐα Ὀεΐηρ γεηΐ, 
Απαᾶ {6 θη ἡπεηοῃεά, 
Αηά {πε νναΐεγβ ἀγίεα ὉΡ, 

Νονν, ἱπεγείογε, κπονν {παΐ {πῸ Τιογά 514}} εχεουΐε Ππασεπηεηξ προπ {Ππ 50Π5 οὗ πΊςη. 

Ὀ]εσβαα Ἔνθ δἰζεγ Ἰυπάρεπιθηΐ 15 ἤεανβῃ 5 ἴῃ 1 Εη. οἷν. 2, οἰ}]. 4, 6, ΧΙΪ. 2, 11. 4, 1.6. θεία 100 πα 50 Β.0. ΤΠῈ 
Ἰηςεγπηθάϊαΐϊε ἀθοάςα οὗ 50115-- -ανεῃ οἵ {Π6 τἱρῃτςεοιι - ἰ5 5η60] δἱ 115 ἀδίθ, τ Επ. χχὶ!. 4-0, 11. 1, ο. 5 (ς(. 4 ΕΖταὰ ἴν. 41) ; 
2 Μδος. νὶ. 23. 

4. ἴῃε ατεαΐ Οαἰογνυ. ΤΠ: Σὶν: 20; Οὐ τ ΔΕΙ͂ πὶ σὲν 3.1 Σιν 5. 
5-8ὃ. Ενεῃ ἃ Πεῖα Πδ5 Ὀβθη ᾿πίθγροϊδίθα. πα βιχίῃ, ΗΠ, ἀπὰ ουσῃ Πεανεηβ ἀγα ἱπίγοάπςοεά, μαΐ {ΠΕΓα 15 511] ἃ βὰρ 

Ῥεΐννβεη Ψ. 3 δηὰ Ψᾧ. ὃ, ἃ5 ἴΠεῈῖβ 15. 0 {ΠπΠ|γτὰ ἤδᾶνθῃ τηθηιοηδα ἴῃ 3 (α). 
ΟΥΡΊΏΔ] ἰαχί, ΙΓ ἢ {Πιι5 Ἐπ υτηθσγαίθα ἴΠ6 ΔηρΡε]5 ἴῃ {πΠ6 {Π|γὰ Πεανεη. 

ΤἼηε ἀδβοθηάϊηρ ΟΥ̓ΩΘΓ 15 ἃ ν]ίηεβ5 ἴο {ΠῸ 

5. τ ἰβίεσ δηα τηβκα ῥγορι{ἰϑἰϊοη. Α ϑδουιῆς!αὶ ϑεύνίοα ἴῃ Πδάνεῃ 15 ϑιρρεβίεα ὈγῪ τῆς πεανεηὶν ραίίεγῃβ 
ΒΡΟΚε οὗ ἴῃ Ἐχοά. χχν. 9, 40; Νυπη. ν]]]. 4, ἀη ἃ νγὰβ δἰγεαᾶν ἃ [δπλ} }1γ 1ά6δ. 566 ἸΗΥ (ΟΠ ΘηΐαΙΥ Ζ21 ἐος. ΤΠΕ 
ἸηἜγοθϑϑίοῃ οἵ δῆ 6]5 οσσιγβ ἴῃ ΖεςΠ. 1. 12 ; [0Ὁ ν. 1, ΧΧΧΙΙΙ. 23, Δα Θϑρβοίδ!]ν ἴῃ 1 Επ. ἰχ. 3, χν. 2,1 χχχῖχ. 76. 866 
ἜΣ ὙἹῈ 2: 

βὶπβ οὗ Ιρῃογθῃσα. 
6. τε ΒΟΉ ΘὉ]6, λογικήν. 

Ῥεῖ δ]. 
ῬΙοοάΙ655 οἴεσγίπρ. (. Ἐββεπαθ᾽ οδ]εοίίοη ἴο Ὀ]οοαν βδοτιῆςθβ. 

ὙΠΕ656 δ΄ ἃ ἰονεύ ογάδι οἵ δῆρεϊβ. 

ΔΏΡΕΙ]5. οὗ ἴπΠ6 ῥσγεβϑεηςε᾿᾽, οὐ " οἵ {πῈῸ δηῆρεϊβ᾽, ἅς. (45 δ). 
“ῬΎδυθΥβ ᾿ ἰηβίβδα οὗ ΠῚ ΔΊ ΦΓ “ Δηβννεῖβ᾽. 

γη. ον “δηϑβννεῖβ Ὁ 

ὃ. {Ὡγομδβ δηᾶ ἀομλϊηί ΟΠ. 
{πεν οὔξσ ρῥγαῖββθ. 

455. Μοϑβ. χ. 4. 
10. πο Ρεσγοβρίίοη.... 

ΘΕ του ᾿ ΕἾ  ΧΧΧΙ͂Χ: Κ᾽ ΧΙ: 2} ΣΙ" δ. οἷν ἵ- 
ΕΙΣ τ ιΡος ΠῚ τὺχ 2; Ἢ: Ζ1 5. 

ΤΙ. Βότη. χὶϊ, τ. (ἢ Οτρεη, 226 Οχαΐ. χὶ λογικὴν ἱερουργίαν, οἵὗὁ ΑΡΠΔ6Ι οἤετηρ οἡ ΤΟΙ Β 

ΕῸΥ λειτουργοῦντες οἴ. ΗΘ. 1. 14. 

Γῇ, ΡΠΠο 1]. 457. 
Ῥεσθαρ5 να ϑῃουα στεηάεσ “ῬΘΑΓ ἴπΠῸ δῆβννειβ [ῸΥ {6 

Τῆς δηδίορυ οἵ κεν. ν. 8, πονψενεσ, νου βυρραβί ΡΝ 
(Γῇ. 3 Βδζ. χι-χὶ! ; Αρος. δ} νῖϊ- πα; Οτίρεη, 72)6 2 χίιε. 1. ὃ. 1. 

ΟΙ ΘΟ 1 το; ΡΠ Ὶ 21: ΣΕ κι τ 
ΕΓ 2 Ἐπ. ΧΥ, ΧΙ: 

9. ΤῊΙ5 νεῖβε δηά 51Γγ. χν]. 18, 19 αὶ ᾿πάβρεηάξηϊΐ νϑύβϑιοῃβ οὗ ἃ ἰοϑὲ Ηδῦταν οτὶ βίη]. 
ΤῊ 5 α Πᾶ5 τρέμομεν, β σαλευόμεθα, ἀτεεῖϊ οὗ 511. συνσείονται. 

τῆ: ΟΘΕῚ Ἐπ: Ἰχν. 15: 

ΙΝ. 1. βϑᾷῃ ασυπδηοπεᾶ. (Οἵ. Μαῖι. χχῖν. 29; Μδκ Χχι]. 24. 
νναΐεγβ ἀγὶ θᾶ τπρ. (ἴ. Ρ55. 50]. Χν]ϊ. 21; 455. Μοβ. χ. 6: 4 Εζτζα νὶ. 24. 
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ΕῸΓ Ῥάτγα}1615 οἴ. Τπᾶρα65 ν. 4; 158. ᾿ἰχὶν. 1; [πα χν]. 15; 
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ἘΠΕ ΝΣ ΘΕ ΒΡ. 8. 7 δ. 7 

Απά {πὲ ἤτε οοννογίηρ, 
Απά Δδἃ]] ογξαίίοη ἱγοι]ςά, 
Απά {Πς6 [την 510]6 5ριγιῖ5. τ ] Εἰπρ ἀινὰν; 
Απά Ηδάε5 τα κείῃ 5ροι]5 [πγουρῇ {πε ν᾿ϑιτδιοηϑ οἵ πη Μοϑβί ΗΙΡΉ, 
Μεη ψ1}] ΒΡῈ πα] ονίηρ πα ραϑίϑε [ἢ {πεῖν π᾿ αν. 
Οη 1Π15 δοοουηΐ ψ ἢ ΡαΠἰϑπηεηΐ 514] {πεν ΡῈ Ἰπᾶρσεά. 
ΓΓΠεγείογε {πε Μοβὶ ΗΙρἢ μαίῃ πεαγά την ρυάΆγευσ, 
Τὸ βεραΐαΐβ {Πεε ἔτοπι ἱπι αν, ἀπ] {Παξ ποῖ 5Που] 5 θεσοπιο ἴο ἨΙΠπΊ ἃ 50ῃ, 
Απά ἃ βϑεγναῃΐ, πα ἃ πηϊηϊϑίει οἱ ΗῚ5 ργδϑεποο. 
ΤΠς ἸΙσῃΐ οἵ Κπον]εαᾶρσα 5Π4]} ποι Ἰίρῃξ τπρ π᾿ [ἀςο0, 
Απά 85 {Π6 δῖιη 5Π8] ἔῆοι θὲ ἴο 411 {πε βεςα οἵ [9γδεὶ]. 
Απά {Πεῖα 5}4}} ΡῈ σίνε ἴο πες ἃ δ] βϑϑίηρ, δηα το 41] (ἢν βεεά, 
{0π|1 {πε Τιογα 5}.4]] νἱϑιξ 411 ἐπε (σεπε 165 τη ΠῚ5 τα πά θυ πιεύοίεβ ἴοι ανεύ. 
ΓΑΠπά! ἐπεγείογε ἔπεγα πᾶνε θεθη σίνθῃ ἴο ἔπεα σοιη56] ἀπ πηάεγϑίαηάίηρ, 
ΤΠαΐ ποῖ πηϊσϊϑί ᾿ηϑίσγιςς ἐν 50η5 σοηῃσδγηϊηρ {Π|5 ; 
Βεοσδιβε {πεν {παξ 1655 1 ΗΙπὶ 5041] με Ὀ]εββεά, 
Απά {πεν {Παΐ οσἰγβ5ε 7 Η!Πὶ 58}4}] ρεγίβῃ. 
Απά {πεγειροη {πε δηρεὶ ορεπεα ἴο πη {Π6 σαίββ οἵ ἤδανεῃ, δῃὰ 1 9ᾶνν {Π6 ον ἰεπρ]6, ἀμ ἀροὴ 

ἃ ἴῇῆτοπε οἵ σίογν ἴῃς Μοβὲ ΗΙσρῃ. Απά Ηδς ϑαἱὰ ἰο πιὲ: [μονἱ, 1 πανς σίνεη [ῃςς6 {πε Ὀ]εβϑίησϑ οἵ [ῃε 
ΡΓΓΕΘΈΠΟΟά τΠ|1] 1 οοπης πα 5ο]οιτη ἰῃ {Π6 τπηϊάϑ5ὲ οἵ [5γὰ6]. ὙΠεη {πὸ δηρεὶ Ὀγοιρῃξ πα ἄοννη ἴο {ΠῈ 
εδιίῃ, απ σᾶνα Π16 ἃ 5}1614 ἃπ6 ἃ ϑυνογά, δ! 584 ἴο πὲ: Εἰχεουία νεηραᾶῆσα οἡ ΠΘΟΠΕπῚ Ὀδοδιιθ8 
οὗ Πίπδῇ, ἐῃγ οἰϑίεγ, απα 1 νν}}}] θῈ νν ἢ {πε θεσαιβε {πῸ Τογὰ παῖ βεηΐ τη6. Απαᾶ 1 ἀεβίγογνεα δἵ 
τπαὲ {ἰπ|6 {Π6Ὲ 5οη85 οἵ ΗδπηοΥ, 85 1ἴἴ 15 νυγιττεπ τη 6 Πεανθηΐν 40 ]6ε9. Απάα [ 5414 ἴο Πίπη : 1 ρύδὰν 
πες, Ο 1,ογά, {Ὲ}] τῆς Τὴν παπιε, {Πμαΐ 1 πηᾶν ο4}1] προη ἼΠες ἴῃ ἃ ἄδν οἵ {δ υ]ατίοθ. Απαᾶ ἢδ 5! : 
Ι δπὶ πε δῆρεὶ πο [ηἰεγοοάειἢ ἴοι {πε πδίίοη οὐ [5γὰ6] {παΐξ ἴμεν τᾶν ποῖ ΡῈ ϑπητίεη υἰίετίν, 
ἴουῦ Ἔνεῦν εν]] βριτς δἰίδοκείῃ τ. Απα αἴζεγ {πε86 [Ὠίηρβ 1 αννακεά, δηα Ὀ]εβϑεά {πε Μοβίὶ ΗΙΡΉ, 
8ΔΠη4 τῆς δῆρεὶ νῇο ἰπἰεγοεάδι [ογ {πῸ παίίοη οὐ ἴϑύδεὶ δηαᾶ ἰοῦ 411] {Π6 τὶσῃίθδοιιβ. 

Απᾶ Ηδάςδβ ἰδκείῃ βροὶῖβ. (Ὁ. 158. ν.ὄ 14. ΟΥ δ (μγβιίαη δαἀάϊίοη--- πα Ηδάεβ 15 ἀββρο δα ᾽, σκυλευομένου 
Ῥεϊηρ κε ἴῃ ἃ ρᾶϑβϑῖνα ποῖ πη144]6 5β6η56. 

νἰϑιδἰίοηβ. Α αἀπῆου! Βαϊ ροββι}]6 τεπάογίηρ οὗ πάθει. [{ ἀῃ ᾿πίεγροϊδί!οη, τε ἡ Ραβϑίοῃ ᾿. 
τηρο]ανίηρ απᾶ ρεγεὶβί. Οἱ, ἕεξν. χνὶ. 9, 11, 21; 1 Επ. ᾿χνῖϊ. 12, 13. ΕῸΓ ἀπιστοῦντες β- ἃ ΑΒ 5. ννε Πᾶνε 

ἀπειθοῦντες, “ ἀἸδοθεάϊ!εηπί᾽ α ἃ. : 
2. θεοοπια ἴο Ηἰΐηὶ αὶ Ξοῃ. ΑἸγεδάν ἴῃ {πε βεσοηῃά σεηίγΥ Β. Ο. ννὲ πη τΠς ᾿πάϊνά 4] [5γα 6} 16 ν]εννεὰ ἃ5 ἃ 500 οἵ 

Θοο ΘΕ ΘΓ. ΣΧΠΠΠ 1, 11: το (9 υσῖδο): 8: 1. 24. (ποῖ6): 
τιϊηϊβίεσ οὗ Ηἰβ ργεβεηοα. (Ἕἱ 10. Χχχὶ. 14. 

3. πε Ἰἱρῃΐ οὗ Κπον]θᾶρθ. ὅεε χνι]. 3 (Ποίε). β 
4. ΤΗΪβ “ Ὀ]οββίηρ 15: Ργοθδ]ν (οά᾽ 5 Ὀ]6βϑίηρ οἡ [μον], ἃ5. 100. χχχί. 13, ποῖ {πᾶΐ ργοποιποθα ὈΥ {Π6 ῥγτὶεϑίβ (Τ. ἰν. 

νὶ, 10, ποίθ), ΟΥ̓ ἴΠ6 γι θϑίν ραν! 6 ΡῈ 5, Τὶ 1. ν. 2. 
ὑπ {με νογὰ 5841} νἱϑιί. (. ν. 2. 
1η Ηἰβ ἰθπᾶδσγ πιδγοΐθβ. αβ ΑΒ 8 τεδά " ἴη Ηἰβ5 50} 5 [θη θυ ΠΊΕΓΟΙ65᾽. ε 
Δα χεαᾶϑβ ἴῃ 4 "“Απᾷ ἴΐ 5Π8]1 ςοπῃθ ἴο ρ855 ἴῃ πε ἰαϑὲ ἀδγβ ἱπαΐὶ (σοά 5}4}} Ξβεπὰ [Η|5 50η] ἴο δᾶνε (ῃ6 ογβαίβα {Π]ηρ5 

[4η4 τῆν 50η5 584}} ἰαῪ μαπάβ οὔ ἀπά ογυον Ηἰπι]᾿. αβ ΑΒ 5 αἷϑο μᾶνε {πε ἰαϑβί οἰδιιβε---δὴ ουνίουβ (γι βιίδη δα ἀ!Π]οη. 
6. Ἐὸγ " Ηἰπι᾿ τεδά "ἴπεε᾿᾽, ἃ5 ἰῃ ἰϑδὰς᾿β Ὀ]6ϑϑίηρ οὗ [νενὶ ἴῃ [Ὁ. χχχῖ. 17. 

Ψ. τ. ορεπϑᾶά ἴο πὲ ἔπε ραῖεβ. ΟἿ {πε ορεηβά ἄοοσ 'π Κεν. ἵν. 1. [«ονὶ πον απίουβ (ῃ6 {Πἰγὰ ἤθανεῃ οὗ 11. 9 (α). 

Ἐπ 6 ΠΟΙ͂ ἴδιαρῖθ. ΔΙ χν!]. 6 ἀηα ρεύμδρϑ5 1. 4 (β ΑΒ 53), τὴς. βαγιεβε τϑίεσεηοα τὸ [Π6 Πεᾶνεηὶν τεπρὶε. (. 
Κεν. χὶ. 19, Χν]. 17 ἀπ ςοηίγαβί δν. ΧΧΙ. 22. 

δθῃᾶ ἄροη... Μοβξί Ηἰρῃ βᾺ 5: “τὰς Ηοὶγ Μοβὶ Ηἰβῃ πε 5ἰεπρ αροη ἃ ἴῃγοηθ ᾿ α. 
2. ὉΠΊΠῚ.... βοϊουγη. ΕῸΥ ἴΠε6 νίβ:0]6 [πβοούδου οἴ. ἰν. 4; Τ΄. 5. νἱ. 5. 
3. ἃ. 5ῃϊε14. ὅ86ε νὶ. 1. 
Ἐχεουΐθ νθῆραϑῆςθ. Ὑεῖ [νὶ ϑαγ5 ὁ ψε βιηηδα ἡ ἴῃ νὶ. 7. 

4. ΤῊΙ5 νεῖϑβε ᾿πίευσιρίβ {πε παγγϑίϊνα. ᾿ 

Βεανεηὶν ἰ80165 β Ὰβ5:. 8εε Τὶ Α. 1]. το, ν]]. 5 (ΒΑ 51): “120165 οὐ τῃ6 [δῖ οῦβ ᾿ α, ρευπαρ5 ᾿είίευ. Γι 100. 

ΣΟ 2.7. ᾿ ΟΝ 

6. ἀπ56ὶ ψῃο ἱπίεγοθάθίῃ ἔογ {π6 παίίοῃ οὗ ἴβγββὶ. 866 ΠΥ (ΠΊΕ ΠίΑΥΥ 22: 00. παραιτούμενος τὸ γένος β-ἀ: 

προϊστάμενος τοῦ γένους ἃ : παρεπόμενος τοῦ γένους α: φύλαξ τοῦ γ. ἃ : σώζων τὸ γ. 5΄᾿. α 5Ε6Π15 ἃ Ραά τεπάδγιηρ οὗ "5, 

ἃ5 ἴπ Ὁ. νὶ. 2 α. 4Α 5 -- “ρτοϊεοϊογ᾽. ΕῸΣ β-α οἴ. Αβ8ς. 15. [χ. 23 (1 δίϊη δηὰᾶ ΘΙΑνοηῖο) “ σία εϑὶ πηασΏϊ5. ΔΠΡΘ]15 

ΜΊςΟΠ ΔΕ] ἀδθργεοδηϑβ 5ε ΡῈ Γ ΡΓῸ Πυπιδηϊίαΐα ᾿. Ρ' ΩΝ ᾿ 

ΤῊΪ5 δῆρεὶ {πε ἀρρεδῖβ ἴο θ6 Μίοπμδε. (Ἃἐ ἤδη. χ. 13; 21, χὶϊ. 1. ΑἾβο 86ε6 1 Εῃ. Χχ. 7, ὙΠΟ 1] η}115. ἢ15 βοοά 

οἴῆςε5 ἴο {πε τὶρμίεοιβ πῃ [5γ8ε6], οἵ. Τ. 1... ν. 7. ΗἜἪἜ ἱπίεγοεάεθβ ἴοσ [5Γ86], 1 Επ. ἸΧΧχχίχ. 76, ΠΕΙΡ5 15γ8ε], χα. 1. δη6 

ΟΡΡοΞβεβ ἴπ6 Δηρεὶβ οὗ ἴμε ββδίμεη παίίοηβ ἴῃ Πδη. χοχὶ. (οὐ ΗἰπΊ56]ξ 15 [5γ86]᾽5 Ραίτοη ἴῃ [)εΐ. ΧΧΧΙΙ. 8ὃ-9 ([ΧΧ); 

51Γ. χν]. 17; [0Ὁ. χν. 31, 32; Ηεῦτγεν Τ. ΝδρΗῃ. ἰχ. 5, ἃπά οἠἱύ ἴῃ6 οἴ Πεὺ ΠδίΟη5 Πᾶνα ΔΏΡΕΙ-ραίσοηβ. ΟΥ̓ἷζ πᾶν Ὀ6 

1Π6 Δῆρεὶ οὗ ρϑᾶςὲ ἰμδὶ 15 γείεσγεά τὸ πεσε. (Ε Τ. Ὁ. νὶ. κ : Πδῃ. χ. 5τό, 118, 12-14,) 19-21. ΧΙ ΧΙ. 566 δἰ5ὸ 1. Ἁ. 

νὶ. 6; Τ. Β. νὶ. ας 1 Επ. χὶ. 8, 111. 5, 1Π|.. 4, ἄς., ἴογ τ]5. Δη6Ὲ]} ἂἃ5 ἃ βσυϊάβ. Ηδβ ἰ5 ἀϊϑβιϊποὶ ἔγοπὶ ΜΙςοθδΕὶ, Πδῃ. χ. 13; 

Ι Ἐπ. χὶ. 8-0. ᾿ 
αἰίεγν... αἰζδοκαίῃ τἰ Ὁ α. 
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ΤΗΙ ΨΈΒΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ΤΗΝΕ ΤΥ ῬΑ Ε ΤΑΝ ΗΘ 

Θι Δμηά νἤρθη 1 ννὰβ5 σοίηρ ἴο τὴν [αἴπεγ, 1 ἰοιπα 4 Ὀήαζεη βῃϊθ ἃ ; ννπεγείογε αἷδοὸ τῆς πᾶπιεὲ οὗ {πὸ 
2 τηουηϊαίη 56 Αϑρίβ, ννῃο ἢ 5. πθαι (σθα], ἴο ἴπΠ6 βου οἵ ΑΡ14. Ληά 1 Κερί {μεθα ννογάβς ἰῇ τὴν 
5 πεαγί. Απά αδἵϊξεν {Π|5. 1 σου 5ε]]6 ἃ τὴν ἰαίμεγ, αηὰ δαθεη τὴν Ὀτγοίμον, ἴο ὈΪά {Π6 ςοηβ οἵ Ἠδποι 

ποῖ ἴο Ὀδς οἰτοιπιοϊ5εα ; [οὐ 1 ννὰ5 Ζβαίοιιβ θεσδιιϑδε οἱ ἴπΠ6 δθοιηϊηδίίοη νυ οἢ ἐΠαν πα ψγουρῇῃξ οἡ 
4, ἢ τὴν 5ἰϑίεσ. Απὰ 1 5]ενν ϑῃεομαπὶ ἢγθί, ἀπα ϑἰπιθοη δ'ενν Ηδπιοῖ. Απᾶ αῇεγ ἴῃϊθ τὴν Ὀγοῖ ποις 

6 οᾶπια δπὰ βπιοΐῖς [παῖ οἰΐν νυν ἢ {πα εασο οὗ [ῃς ϑσυνοιά. Απά τὴν ἰαίμει πεαγὰ Γ[Πο56 {πΐηρϑ) δηὰ 
ννᾶ5 ννυγοίῃ, δα Πα ννὰβ5 στίενβα 1η ἰῃδί {πὸν Πδά τεςείνεα {πε οἰτοιπιοϊδίοῃ, ἀπ αἴζοι {παΐ Πα θεδη 

ἡ Ῥαϊ ἴο ἀδδίῃ, απ ἴῃ 15 Ὀ]οβϑίηρϑ με Τ]οο Κα διηΐ85 Ἰροὴ τι5. ΕΓ ννα βδἰηηοά Ῥεοαῖιθα ννα μα ἄοπε 
8 1ῃ15 τΠϊηρσ᾽ ἀραϊηϑί ἢ15. νν1}], ἀπ Π6 ννὰ5 519 Κ οὴ {πὶ αν. Βιΐ 1 5ανν {Παἰ ἰῃς βεπίθηςς οἵ (οά ν"ὰ5 [ον 
αν] ἀροη ΘΠεοἤθηι; ἴοι {πεν βοιρῃξ ἰο ἄο ἴο 5δύβῃ ἰδηὰ Κδρεςσςα 45 πον μαὰ ἄοης ἴο ΤΠ ίμδ ἢ οἷ 

ο σἰβίεσ, θαΐ ἴῃς 1ογά ργενεηϊεα τπθπι. Δηά {πον ρεβεοιίοα ΑΡγαἤΠδη οὐ (Δίου ννηθη Πο ννὰ5 ἃ 
βίτδηρσει, Δηα {παν νοχαα ἢΪ8 ΠοοΪτ5 ἤθη {πεν τνεῦα ὈΪρ ἢ γοιηρ ; ἀη4 ΕἸ] Θη, ννΠο ννὰ5 θουη ἴῃ ἢ 5 

το ἤοιι56, {πεν πιοϑί ϑῃδηηο αν Παπα]θα. Απᾶ ἰῆ5 πον αἰ ἰο 41] οἰγαπσοῖβ, ἰαἰκίπο αἰναν {Πεῖτ' 
11 ννῖνο5 ὉΥΚ ίογςθ, αμα πον Τρϑηϊβηεα ἴποπ|. Βυΐ πο νταίῃ οἵ ἰῃς Τιοτα σαπῆς προη ποπὶ ἴο {πα 

υἱτεγπηοϑβί, 
7. ΑΠπάᾶ] καἰά ἴο ΓΩΥ ἰαῖ ποῦ [Ϊ8οοὸΡῦ: Βγν πος ψ1}1 {πὰ Τιογὰ ἄθβροι! {π6 (διαδηϊίεβ, ἀπ νν1}}} σῖνο 

2 {πεῖν ἰαηὰ ἰο {πες δηά ἴο τῃν 5εεα αἴειύ {πεεὲ. οι ἔγοπὶ {Π15 ἄδν ἰογνναγα 5Π.4}} 5ῃοσμθπι Ὀς 
3 οα]εα ἃ οἰΐν οἵ ᾿πηθεο 5; ἴον ἃ5 ἃ πιᾶῇ πιοοαίῃ ἃ ἴοοὶ, 580 ἀϊὰ ννε τῆοοκ πε. Βεσδιιβε 50 
4 {πεν Παά νυγοιρῇς [Ο]]ν ἰη) [5γα οὶ ̓ ν ἄς ἢ] ηρ τὴν δἰβῖει. Απαᾶ νὰ ἀοραιίοα δηα σδηὶς ἰο ΒείΠοϊ. 

ι,59 Δμάίμετο ἁραίη 1 8αν' ἃ ν᾽ ϑίοῃ 45 [ΠῸ [οὐπηδγ, αἰζοσ ννο Παα βρεηΐ {Ππεύο βονθηΐν ἄαγθ. ΑΠα 1 58ν δονθη 
Π16η ἴῃ ΜΝ ῃϊΐε γαϊπηθηΐ βαυτηρ' τππΐο της : Αὐῇϑα, ρας οἡ {Πα τοθε οἵ {πε ρυοϑίοοά, δηα τῃς σγοννη οἵ τἰρῃι- 
ΘΟῖι5Π655, Δηἀ {Πε Ὀτεαϑιρ]αΐε οἵ υπαογβϑίαπαϊηρ, δηα με σαγπηεηΐ οἵ {γαΐ, αα ἴῃς ρ]αίς οἵἉ [41{}}, πὰ τῆς 

3 τὰυγῦδῃ οἱ πο {Ππο6444, ἀηὰ {πε ἐρῃμοά οἱ ρῦορῆεον. ΑΑπά {πεν βανεγα!ν σαγτγεα ({Πεβς {Π|1η05) ἀπ ρα 
(Πα πλ) οπ της, ἀπ 5αϊά τιηΐο τη6 : Τγοπὶ ποηοοίογ ἢ ὈοςσοπΊο ἃ ργαϑῖ οἵ τῆς 1, ογὰ, ποι ἀπ] ἢν σϑαα ου 

ΨΙ. 1. 5Βῃίε]4. Ρσοί. ὅάγοο βϑιιρσαϑοῖβ {Π|5 τ [)} 1, 1.6. Μοῦπὶ Ηδγμοῃ (Πεαϊ. 111,9} ΜΠ] ἢ 15. 10 Π}1}165 5Ε}, οὐ ΑΌΊ] ες, 
Ῥιυΐ 40 πλ1165 ίτοπὶ (60 4!. 

ννδσείοσγα διό. ἐν ᾧ α. 
2. κερί... πεαγί. (ἱ(. 1)λη. ἵν. 25 1 ΧΧ (σοπίγασι υΧΧΝ ἰὴ νἱ]. 28) ; 1ΠΚα 11. 19. 
3. ΤΥ Ὀτγοίπογ Ὁ Ὁ. : 

ποΐ ς ον. 700. χχχ. 1-4; [Ὀβερῆι5, “1ηι4. 1. 21. 1 Ομ {Π6 οἰγοιμηοἰδίοῃ οἵ {Π6 5 Πα μθηῖε5. [1,δν] τνὰ5 Ορροϑεα 
ἰο {Πεὶ᾿ οἰτου πη ἰϑίοη 45 Πα ἰηἰθη θα ἴο ἀνεηρε {ΠῸ ἰηξαϊὶ ἄοης ἴο Π]5 5ἰϑίβυ. 

Ο πηγ 5ἰβίεγ α Α“: “1η 15γ86]1᾽ β 435). 
4-5. (ΓΕ αεη. χχχῖν. 25-. 7, ὑπεσγα {Π6 οἴμεὺ 5005 οἵ [ᾷςοῦ “ οάπια ΠΡΟὴ {Π6 5]81) ἀη4 β5ρο!]εά {Π6 εἰν ᾿. 
6. ((. ἀεη. χχχῖν. 30; [ι]5. χχχ. 25. ἄξη. βᾶγ5 [800 τεργοδομεα ϑίμμεοη ἀηά 1ενΐ. 

Ἰοοκεᾶ εἰἰπιΐϊββ. παρεῖδεν α: “ ἀϊά ᾿Ιπεαυ Δ ]ν ̓, ἄλλως ἐποίησεν β-ἃ αὶ Αβ 5. 
". ΒΘ νν85 βίοκ σὉ: “1 νγὰβ δῖ οκ᾽ ἢ β-  Α 5}. 
8. ρου 5μβοῆθπὶ Ὁ α. δῃᾶ Εδρεθοοα Ὁ α. ὍΤῇα 5ΠΘοΠοἶ 65 μα ἄοης ποι ῃϊηρ ἰο ϑαγὰῃ ἀπά ἈΘθδςσὰ ---οῦ {πα 

᾿ποΙἀθηῖβ δἱ σεσαῦ 566 ὅεῃ. Χχ. 3, Χχν!. 7. 
9. ΑΙβο ποῖ ἴῃ (ἀβῃε818. 
1ο. {πεὶγ ννῖνεβ β-α ΓᾺ 51: τὰς ξένας α ἃ ἴ, 1. 6. νννε5 οἱ ριιεβίβ οὐ βίγαῃϑ 8. 

Ῥαπίβῃβά, ἃ πιϊϑιγαηβίαίίοη οἱ {ΠΛ “ δεάποεα {πεῖ ᾿ (1ο Ἰάο]αίγγ), οὐ. “ἐογοβὰ {πεην᾿, ἃ5 Ρτον. Υἱῖ, 21. 566 [{68. 

χχχ. 7-17, μετα ἱπιεγπιαγγίασα ἢ Ποαίμθη ἰῆνοῖνθβ {πῸ ἀθαῖῃ ρεηδ]ῖν, 85 ἴῃ ἴῃς σα5ε οὗ (ῃς 5Πεοϊιθηλῖε5. Μαιτίάρε 
ΜΠ ἃ (δα ηΈ 6 ννὰ5 σοηβ εγεα δααϊναϊθης ἴο ΝΟΥ 5Π1ρ οἵ [Π6 (σ απ] Ἰ40]5. 

11. οὗ {πε Ἰνοτά β 51: "οἵ (οὐ ᾽ α. ΤῊΪ5 νεῦβε, δἀορίβα ὃγ 51. Ρδὰὶ] ἴῃ 1 ΤΠ 655. 11. 16, 56βιν5 ἴο θ6 θαϑεὰ οἢ (εῃ. 

χχχν. 5 8η6] Ργεβιρροβεβ ΠῸΠ »Ὲ}) Ἰηϑίοδα οἵ ΠΡΗΠῚ πὴ. [Ὁ. χχχ. 26 τοαάβ {πΠῸ Ἰαίίου. 

Ψ]1. 1. 7}6ς0Ὁ «: “δε ποῖ ΔΠΡΥΥ τν (α ἴρ: Ὁ 4“) Ιοτὰ [τοῦ (Ὁ ἀ)᾿ β-Ὁ 5). 
2. ει οἰΐν οὗ ρεοῖαβ. (Οἱ. 511. 1. 26-- οὗ 5ῃβοῃεη,. 
3. τουρ ἢ ΓΟ]1Υ ἴῃ 15γαα]. ἄἀεη. χχχὶν. 7; [0. ΧΧΧ. 5. 
4. Απᾶ νγὲ - 1ΟΟΚ οὐ 5ἰϑίεσ᾽ Ὁ ε 5. . 

ςαπλε ἴο Βεΐῖμεὶ. ((. 10. χχχί. 3; ὕδβῃ. χχχν. 6. 

ΨΙΠΠ. 1. Ἐὸγ [Π]5 νίϑίοη οἰ. 70}. χχχὶϊ. 1, Βοτα, πουνενεῦ, [ανὶ Πὰ5. αἰγεδαν νἰϑίιε ἰσδᾶδο δηά τοιινπθα ἰὸ [06 Π6|. 

ΘΕΕ ΙΝ [τ ᾿χ 1- 
2. ϑενεῆ πιδβῇ. Ἐογ {πε " ϑενεὴ δηῆρεὶϑ᾽ οἵ. ΕΖεϊς. ἰχ. 2, ἀῃὰ ἴου {πεῖν ΠδΠΊ65 566 1 Επ. χχ. 

τοῦδε οὗ {πε ργίεβιμποοᾶ, ἅς. ὅ6εεῈ τὴν (οπιῃπηεπίαγυ 22: ἦρε. ((, Ἐχοά. ὙΣΥΠΙ. 2, 368, ΣΧΙΣ δ᾽; 8:1 Χχὶνι 8 15; 

ῬΏΠο, ἐσ Κ͵ηΐία 2705. 11}. τ1τ--14.; ΤΟβερμι5, “4717. 111. 7. 1-. 
ΓΟΌ6 -- ΠΣΠ3 οἵ τπη]ς οὗ ἐνδεῖν ῥτίεβί. 
ογοννῃ -- ΠΝ. 

Ὀτγεαβίρίαΐε οἵ υπάεγϑίαπαίϊπρ. (. " Ὀγτεαβίρἰαίε οἵ ἡπάσεηιοηι᾽, Πχοά. χχνη]. 15; οἵ, 51, χὶν, 10. 

βατιπιθηΐ-- [πε Ἰοηρ Ουὐΐεσ τοῦς οἵ ποδήρης. 
ΡΙαῖε -- πέταλον οὐ ἡ. 56:6 ἔχεψε. 16. 111. 3157. 

ἴαγθαπ οἵ ἔπε Ἰμεαά. Τῇε μίτρα 5ποι]4 πᾶνε 5οπηε νἱ γί! Οὐ ΡΟΜΈΓ ἀϑϑοςίαιβα ΜἼ ττ. 50 ἐογ δἰ δὲ. (κεφαλῆς α), 

τη ΠΙΒῚ (σημείου Ὁ ἀ ες Α΄, σοτταρίεα ἰο στηθίου ἃ ἔ 51), 'ννε π)ιδί τεδὰ Ὁ, ΡΓΙΡ ΒΠ655᾿. 

δΡῇοά οἵ ργορῇεου. (ἴ. 1 58η1. χχῃ. 9, 10. ᾿ . . εἶ 

3. ἃ Ῥτίεβξε.. ... ὄνεγ β ἃ 5᾽. ΧΑ ρείεϑῖ, ἴπουι ἀπά 8}} (ἢν βεεά ᾿ α. (ἱ. [00.. ΧΧΧΊ.Ὶ, ΜΠ ἢ ϑαρροτίβ β Δ 5. 
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ἘΠΕ ΕΞ ΜΕΝ ΘΕ ΒΕΝῚ ὁ. 1-Ξ9. ὁ 

4,5 Ἔνεῖ. Απα {Π6 ἢτγϑί δποϊηϊεα πης νυ] ΠΟΙν οἱ], ἀπ σάνε ἴο τη6 {πε 5[δῇ οἵ Ἰπάσαπιοης, Τῆς ϑοοοηά 
| να 5 Πα π|6 νυ] ραγα νναῖΐοι, Δη6 [64] π16 νυν ἢ Ὀγοδα δηᾷ τνῖπα (ενοη) {ΠπῸ πιοϑὲ Ποὶν {Πΐηρ5, ἀπα οἶδά 
"6, 7 π16 νυ ἃ Ποῖν δηά σ]ουίοιιβ τοῦθ. ὍΠὸ {Π|γα ο]ο ΠΕ της νυ Ἱἢ ἃ ᾿πθ πη ναϑίπιεηΐ {κε απ ἐρῃοά. ΤΠε 
8, 9 (οι ρΡιιϊ τοιπηα πηδ ἃ σίγα 6 Κα απο ριιγρίθ. Τῆς Π{ΓΠ σάνε πλδ᾿ ἃ Ὀγαποῇ οὗ τίς οἱϊνθ. Τῇῆ6 5ἰχῖῃ 
το ΡΪδοεα ἃ οἵοννῃ οἡ πν δας. Πὸ βανθηῖῃ μἱασεα οἡ πὴν δας ἃ ἀἰδάδτῃ οἵ ριςϑίῃοοα, δηα Π]]ε 4 τὴν 

11 Πδης|5 Χν1Π ἰπσΘη56, {Ππαΐ [1 τηὶρῃΐϊ βαῖνε ἃ5 ργθϑὲ ἴο (Π6 Γογὰ αοά. Απά {πεν ϑαϊά ἴο πὲ: [«ενΐ, τῆν 
12 ϑεεα 5}4}} ΡῈ αἰν!ἀ66 ᾿ηἴο ἴτας οἰῆοα5, ἴον ἃ βίσῃ οἵ {πες ρίογυν οἱ {πε 1 ογὰ νν πο 5 ἴο οοῖῆθ. Απαᾶ {πε 
13 ἤτγϑε ρογίίοῃ 8514}}] θῈ ργεαΐ ; νὰ, σγεαΐου Πδῃ ἰἴ 514}1 ποὴπεὲ 6. πε βεοοηα 5}4}} θὲ ἴῃ {πε ρτίοϑι- 
14 Πβοοά. Απάα ἴῃς {Π|τὰ 514}} 6 σϑ] ]οὰ Ὁν ἃ πδνν πᾶπιθ, Ὀεοαι56 ἃ Κίπρ'᾽ 514] αὐίϑα ἰπ [πάδἢ, δηὰ 5}4]] 
Τ5 Θϑία ] 5}. ἃ πδὺν ργθϑίποοα, δἰζεγ {Π6 {{ἀϑῃίοη οἵ {πε (επί 1165 [10 4}} {πῸ (αβη 165}. Αμπα Ηἰἴ5 ρύδϑεηςα 

ἰ5 Ῥεϊονεα, ἃ5 ἃ ριορῇεΐ οἵ ἴπεὸ Μοϑὲ ΠΙρΗ, οὗ τῆς βεβεα οὗ ΑὈγαἤδπι οἷ [Δ Πευ. 
ιό Ὑπετγείογε, ὄνεγν ἀδβίγα 6 τΠϊπρ᾽ ἴηι [5γ8 6] 5141} θὲ ἴον {πε68 ἂπά ἴογ ἴῃγ Ξεεί, 

Απά γε 5141] βαΐ ενεγγνἊῃηίηρ [αἰτ το ΙοοΚ ἅροη, 
Απά {Ππ 0 ]ε οἱ {πῸ [οτὰ 5Π41] ἴῃ ν βεεα δρροχίίοῃ. 

7 Απα ϑβοπῖε οἱ ἴπεπὶ 5Π4}} ΡῈ Πίσῃ ρῥγίεϑίβ, ἀμα }πιᾶρ 65, ἀπα ϑογῖθα65 ; 
| Εογ Ὀν {πεῖν πλοιιῖ ἢ 5141} {π6 Ποὶν ρἷαςε θςῈ συδγάεά. 
,». 19. Απαᾶ νεη [ ἄννΐζε, ἱ τἰπδυβίοοα {Ππαΐ [ἢ 15 (ἀγεαπ}) ννὰ8 {κα {ΠπῸ ἢγϑί ἀγεαπη. ιληά 1 ἰ4 {Π15. αἰ50 

ἴῃ ΠΥ ἤεδαιί, ἀπά το] 1ἴ ποΐ ἴο δὴν πᾶ τροι {π6 εαγίῃ. 
1,2 Αῃὰ αἴζει ἴννο ἄδν8 1 δπά [πάδἢ ννεπί τῷ τ ἢ οὐ (ἴθ [σοῦ ἴο [584ᾶς οι [αἰ ποτ᾽ 5 (δῖ ῃεσ. πα 

ΓΩΥ (αἰ Ποτ 5 [Αἰ Παὺ ὈΙ6ϑβε πα δοσογάϊηρ ἴο 41} 1η6 ννογ 8 οἵ [ἴῃς νίϑίοῃβ ννῃϊς ἢ 1 παὰ ϑβεεηῃ. Απά 
3 Π6 νοι] ποῖ οοπηα νυ ἢ τι5 ἕο Βείμεὶ. ΓΑπα ννμεη νε σαπια τὸ Βείμε]", τὴν ἰδίμεῦ ϑανν ἃ νίϑίοηῃ 
4 φοποδγηΐϊηρ π|6, {παξ 1 "ποιὰ θὲ {Πεῖγ ρτίθϑί πο αοα. Απαὰ Πα τοϑ88 ὉΡ δαὺν ἴῃ {ΠῈ πιοίηίΐηρ, 
5 ἃπα ραᾳϊα {{{π6ὲ5 οὗ 411} [το πε [ογὰ ̓  τπγουρῃ πηθ. Απά ἴβο! νναὰ οδπηεὲ ἴο Ηερτοι ἴο ἄννεὶ]! ἐπεζα. 
6 Απάὰ [β8ιδς σδ]]εα πὲ σοηζίηιια }!]ν ἴο ρυΐ πε ἴῃ τεμιθπηρήδηςε οὗ {πὲ ἰὰνν οἵ {πεῸ6ὶ [νοτὰ, Ἔνεη 845 {Π6 

4. οὗ ᾿Ἱυαάρεοπιθηΐ Ὁ» α. 
5. Ὀτοαᾶ δῃηᾷᾶ νυ ῖηθ, (ανθ πη) {ΠπΠ6 πιοβὲ ΠΟΙ͂ {πίηρβ οἱ β 51: “ον Ὀγεαὰ απὰ νίηε᾽ ἢ... (ἢ, ἄξη. χίν. 18. [5 

ΟΠ τ βίη ἰπἤμπεηςα ἀρραγθηΐ Πεῖα ὃ 
9-ο. 850 α β 5 : “ΔΑηά [ΠΕ 5βίχίῃ ΠΙΙΘα πλν πη 5 ἢ ἰθσεηβε [Πδὲ 1 ταϊσῃϊ βεσνε 5 ρυϊεϑὶ θείοσε ἢ Γοσγὰ ᾽ Δα: “Απά 

[8 ϑἰχίῃ ρμ]ςβὰ ἃ ἀϊδάβηι οἵ ρυθϑίποοά οἡ μὴγ Πεδά δῃηά τε βενεηῖῃ ἢΠ164,᾽ ἄς. ΑΒ; “Απά τΠ6 ϑἰχίῃ δηά 16 βενεηιῃ 
θάνε Π16 ἃ ἀϊδάδῃ οἵ ρυεβιπῃουά δηᾶ ἀσαΐη ἢ]]εα,᾽ ἃς. Α 94 9 ἐβ, ῖ 

ΠΙ1ε ἢν μαπάβ. ὍΓΠΙ5 -- ογσάϊηαιίοη. (ἵ, Εχοά. χχνι!. 41. 
αοᾶάκ: » ΒΑ 5. 

11. ΤἼΏ656 ἴῆγαα οἤϊοας ΠΠ1ε Ῥγ Μο565 (12), [πΠ6 Δασγοηϊς ΡΥ] ϑιΠοοά (13), ἀπα της Μασσαθθδη ρεϊηςεβ (14, 15), ἄτα 
5155 οὗ {Π6 Με βϑία 5 σοη]ης. 

12. {π6 ἢγβέ ροτζγίϊοῃ, κλῆρος, ’ῖι5 Μοβεβ, Γεχί ξεξ α ; -πιστεύσας (Ὀείοτε πρῶτος) Ὁ ἀ ες: “Δπά [Π056 ννῆο Ὀεϊϊενε 
ἢγϑί 5Π4}} αν ἃ στεαῖΐ ρογίοῃ  Ἀ. 

14. ἴα {π|τγτά, {π6 Μδοςοαθεαβ, ἀπά ἴῃ ραγί οι δῦ [μη Ἡγτοδημ8. 
ἃ πδνν Π6ΠῚ6 : ̓ΡΥ]εϑίβ οὐ πε Μοϑβί Ηρ οα΄. (ἢ. ἄξεη. χίν. 18 (Λε! ἢ] ΖΕ 46 }0) ; αἰϑο 55. Μοϑβ. νὶ. 1; [ἌὍβερῆι5, 

ΚΠ 7. ΣΌΪ 6. 2; ἢ 19. Σχστιϊ 1, τχῖν!. 16. ΤΠ νη} 1: 
Κίῃρ. 5661 Μδος. χίν. 41. 510 τνὰ5 ἀρχιερεύς, στρατηγός, ἀηα ἐθνάρχης. 
ἴῃ Τυάδῃ, “ ουἍἱ οὗ [πάλῃ ᾽ α β: “'π [πάΔῃ ᾿ Α, ροϑϑιθὶν. 
πδνν Ργιεβϑίποοῦ. (. χνῃ!. 2. 
αἴϊογ {Π6 ἔαβιηομ οἵ {πὸ ἀθηί!]εβ, ἄς. α β- ἃ ΑΒ 5: “ἃ ἢξνν ριἰεβίποοα ἴο 4}1] {πε (σε 65. 4. Ὅπῃε Ὀτδοκείεα 

ΜΜΟΓά5 Ἰηδγ 5Ὸ ὈΔΟΚ ἴο ἃ αἰ τοσταρῆν ἴπ {πΠ6 ΠΘῦτενν. Εοτ " δίϊεσ πε (δϑῃϊοη ̓  γεδα ρευύπαρϑβ 85 'ῃ ἴῃς ποίβ ἴῃ τὴν (οιη- 
πηρηΐδγΥ “ἴοΥ ἃ πηδαϊαΐογ᾽, 

15. ΝΎΕΥ565 14-15 ἀδίε {15 ννουκ ἴῃ (Π6 (6 οἱ {πΠ6 Μδοσαθεδὴ ἀγπαβίγ. Δεῖβε 15 ἀδίεβ ᾿ἴἢ ὑπάθγ [ὉΠ Ηγτοδηὰ8, 
Ψ8Ο ΔΙοηδ οὗ {πΠ6 Μίδοσαθεεβ 15 σγσεάιιθα ἢ [Π6 σς οὗ ρσόρῆεου, [οβερμι5, Δ᾽ οἰ. 7μα. ᾿..2. 8. (, τείβ. ἴῃ Τὶ Γν. χνὴ]. 6 
(ποθ). Μοζβονϑτΐζ, ἰξ πλιιϑὲ θῈ θαυ] δῦ [ΠΔη ΠΪ5 σίγα ]Ὲ ν ἢ [η6 ῬΠΔΓΙ56 68. 

Ῥεϊονεᾶ αἴ: “τπἰηυιτεγα]ε ᾽ β ΓΑ. 
16.“ (ῇ, [58δς᾽5 ὈΪαβϑὶηρσ οὗ [,εν] ἴῃ [π|0. χχχὶ. 16; αἱβὸ Τὶ [ι|4, χχὶ. 5; 9:11. χὶν. 21. 
1. Εἴ 7ὑδὲ χχχὶς τς. 

δυατγάρα β- Δ ΓΑΒ: “τἀκεὴ ἃ ἔ (ς ἢ ᾿ρ]γ). 
θγ {πμοὶσγ πιοιίῃ -' αἱ {Π6ῚῚ ννοσὰ ". 

1δ8-ἰχ. 9. ((. Αταμηλαὶς Εταριηθεηΐ, Αρρεπαὶχ 11 ἴῃ (οΠληεηΐδΙγ. 
19. ΠΕ ἢγϑί ἀγεδηῃ ν] βοῇ 15 αἶβδο Κερί βεογεῖ Ὀγ [αν]. (ἢ, νὶ. 2. 

ΙΧ. 1. Ηεζτα {Π6 νιϑὶῖ ἴο ἰβαδᾶς [Ὁ]]ονν5 {πῸ6 ἀγθαῃὶ νἱβίοη οἵ Τ΄ 1... νὶ}. [ἢ [00. ΧΧΧΙ. 13-17 (Π6 νῖϑιὶ δηὰ [βᾶ86᾽5 
ὈΙεβϑίησ ρύεσαάε {Π6 ν]ϑίοῃ δἱ ΒείΠε] ἴῃ ΧΧΧΙΙ]. 1. 

ἴο Ιβαβαις. ἰ[βϑᾶδο ννὰβ ᾿ἱνίηρ 'ηΏ ΑὈγΆ ἤδη 5. ποὰδ56 (00. χχχὶ. 5) 'η Ἡθσοη (υ. 5, ὥξῃ. χχχν. 27). (Εἴ, Ασαάμ. ἀπά 
σκ. Εταὰρ. Ὁ. 11. Ι 

2: ἘΠ]: χχχὶ- 135-17: 
6 ψου]ὰά ποΐ οοπιθβ.0 (ἢ [ι0. ΧΧχΙ. 27. 

3. Θηᾶ ψῃεη.... Βεῖποὶ αθ ες. [πη [{0. ΧΧΧΙ!. 1 [νον], ποῖ [8ςο]}, Πα5 [15 νἰβϑίοη, [{" 7} 6ο ̓  Ὀ6 τεδα {δῖα [ῸΓ 
“Ἰμονῖ᾿, τῃς6 αἰβεγεηςα ἰῃ ογάδγ πηεηιοπεα ἴῃ ἰχ. 1 (ποι 6) ννουα θὲ γεπχονθά, 

αηΐο αοά β 5: “ Ρείοτε {η6 [οσγ ᾽ Δ : Ὁ α. 
“: ΕΓ]. ΧΥΧΙ- 2: 
5. Αἱ Ηδβρτοῃ ἴβϑᾶᾶς νν85 ᾿ἰνίηνσ. 
6-14. ΤΠ656 ᾿ῃϑίγισιοη5 ΑΓΔ ΠῚ βῖνεϑ ἴο ἰβᾶδς ἴἰπ [00. χχί. 1-23. 
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7 ΔΠΡ66] οἵ {πε Τιοτὰ βῃονθά τιηΐο 6. ἀπά ἢα ἰδυρῃς πιὸ ἔπε αν οἵ {πε ργίεβιῃοοά, οἵ βαογί ῆςεϑβ, 
8 ΜἹΏοΟΪς Ὀυγηϊ-οἤεγίηρϑθ, Πγϑί- [γα 5, [Λε νυν] - οἤαυίηρσβ, ρεαςθ- οἴδυίησθ Απα βοῇ ἐν ἢδ ννγᾶ5 ἰπϑίγαοίίηρ 
9 Πα, δηα ννᾶβ Ὀιιίε ἃ οὐ τὴν ὈΕΠ4]Γ Ρεΐογε ἰῃς 1 ον, ἀπα βαϊὰ ἴο πὲ : Βενναῖς οἵ {πε αρίγι οὗ 

το [οὐ πἱσαίίοη : ἴον 1Π|15. 50.411 σοπίϊπιια ἀπ 5Π4}} Ὁν ἰῃν 5εεά ροϊ]αΐε [6 μον ρας. Τὰαΐτο, {πεγείογε, 
ἴο {ν 561 ἃ να ννπους Ὀ] 6 πλῖϑ οὐ. ΡΟ] οπ, νυ ἢ 116 γαῖ ποῖ αὐτί γουηρ, δηα ποῖ οὗ {ῃε τάςα οὗ 

11 βίγαησε παίίοηβ. πᾶ Ὀείογε επίεγίησ ἰπῖο ἴπῈ ΠοΟΙ͂ν ρΐαςς, Ῥαΐπε: δηὰ ψῃεξη ἔποι οἴεγεϑε τῆς 
12 58 ΟΥῆςσθ, να ἢ ; δηά αρϑίη, νπεη ἴποῖι Πηϊβπαϑδί {Πς βαογίῇοθ, νναϑῃ. ΟΥ̓ νεῖνε ἔγεαθβ πανίηρ ἰΙδανε5 
13 οἵ ἴο ἴπε Τιογά, 85 ΑὈγαπαπὶ ἰδαρῃΐς πὲ αἰθο. ᾿Απά οἵ ενεῖν οἰεαη Ῥεαϑδί [δηα Ὀἰγα" οῆσξγ ἃ 
14 ὁδογίῆος ἴο {πε 1 ,ογά. Απά οἵ 411 [ἣν ἢγϑί-[γΓαϊ5 πα οἵ νίηπε οῇεν {πε ἢγϑί, 85. ἃ βδαογίῆος ἴο {πὸ 

Τοτὰ αοα; «πα εἐνεῖν βεογίῆςε ποῖ 5Π] 1 5410 ννἹ τ ἢ 5411. 
10. Νονν, {πεύθίογε, ορβεινα ννηδίβοανευ 1 σοπΊπηαπηα γοιι, οπι]ἄγεη; ἴον ψῃδίθοενει ἰπίηρϑ 1 Πᾶνε 

2 πεδία ἔτοπὶ ΠῊΥ ἰδίμεγϑα ΓἸ πᾶνε ἀςοϊαγθα ππίο γοὰ. Απα ῬεΠο]α' 1 πὶ οἰθαν ἤῸΠῚΊ γουΓ ππροα] Π655 
ἀηα ἰγαηβριεβϑδίοη, νῃΐο ἢ γα 5141} σοπηπηϊξ ἴῃ (πε οπά οἵ {πὲ ἀρὲβ [ἀραΐηπϑδὲ {πὸ ϑανίοισ οἵ {πε 
ννοτ]α, ΟΠ τβί, δοιίησ σοι ]655]ν}, ἀθοοίνίησ [5γαθὶ, 8πΠ4 ϑιτ!}ηρ ΠΡ ἀραϊηϑί 1 στοαὶ εν ]5 ἔγοτη ἐδα 

3 Το. Απά γε 514}1] δα] ᾿αννίεβϑιν ἰοσείποῦ ἢ [5γαεὶ, 580 Ηξ 5141} ποῖ Ῥεαὰσγ ψ τ [δ ιβα]θ πὶ 
Ὀεσδιῖιβε οἵ γοῖγ Μ]ΟΚεάποββ; Ρας {πῸ νεῖ] οἵ [Π6 [επΊρ] 6 588}} θὰ τεπί, 80 ἃ5 ποΐ ἴὸ φονεὺ γι 

4 5παπηε. Απά γα 514]] ὈῈ βοδί(ογεα ἃ5 οαρίίνεβ. ἀπηοηρ ἴῃ (σαπί 1165, ἀη6] 56.4}1] θὲ ἴογ ἃ τεργοόδοῆ 
5 Δπ4 ίογ ἃ οἰτ886ε ἔπεα. Ἐὸν {πεῸὸὶ Ποιιθε ψῃϊοῆ {πε Τιογά 514}1 οσἤοοβε 5141] θὲ Ἵδ᾽ δα [εγιβα] 6ΠῚ, 

ἃ5 15 οοπία!πηεα ἴῃ {πε ῬοΟΚ οὗ Εποςῇ {Πα τἰρῃίεοιιβ. 
11 τ,... Ὑμπεγείοτε ψἤθη 1 ἴοοῖκ ἃ υνἱΐο 1 νγᾶϑ ἰννεηίν-εἰρῃϊ γϑαγβ οἷά, αηα ΠΕΥΓ ἤπιε νγὰ5 Μεῖοῆα. ΑΔπά 

8516 οοποεϊνεα 8η6 Ἀάᾶῖε ἃ 80η, δηα [ οδ]]εα ἢἰ5. παπὶε (αείβαπη, ἰοῦ ννγεῈ ννεῦῈ 5] γι 5 ἴῃ οἷα ἰαηά. 
3,94. ΑΠπά 1 8δνν οοηοεγηίηρ Ὠἰπ), {παι μας ννοι]α ποῖ θὲ ἴῃ ἰῃς ἢγϑὶ γαηκ. Απα Κομδίῇ ννα5 Ῥοΐη ἴῃ {πε 

5. 1π|γν -Π ἢ γεαγ οἵ τὴν [π{π|, τονναγά5 ϑιιηγίθε. Δηα 1 8ὰνν ἴῃ ἃ νἱἰβίοη [πΠδξ Πα ννὰ5 βίαπάϊηρσ οἡ Πίρῃ 
6 ἴῃ {πε πιά ϑὲ οὐ 41]1] ἔπε σοηστεσαίίοη. Ὑπογείογε 1 ςα]]εα ἢΐ5 παπιεὲ Κ ομαίῃ [ννῃϊοἢ 15, θερι πηΐηρ οὗ 
Ἴ τηδ]εϑίν δπῃα ἱπϑίγιοίίοη]. Απηα 5Π6 Ῥαγα της ἃ {π|γὰ 5οη, ἴῃ {πε ἰογἰεῖ ἢ γεαγ οἵ τὴν ΠΠ|Ὸ; ἀπά βίποα 

Π15 τηοΐ ποῦ θᾶτα ἢϊπὶ ψ ἢ απ οι εν, 1 σα ]16 πῖπι Μογασγὶ, [Ππδὲ 15, “τὰν ΙΓ Εγη 655, θθσαιιβα πε αἶϑθο ννᾶ5 

7. ἴᾶνν οἵ {πε΄ ργἰϑβιπμοοᾶ, 1. ε. ΘΞΦ “ συβίομη " οὐ " ργεγοραίίνεϑ οἵ {πε ρυϊεδίβ. ΟἹ, Πθδαῖ. χνῖ!. 3. ΟἿ, 1Π6 ρβᾶςε- 
οἤετίηρϑ δηά {πδηκ- οἤετίηρϑ ἴῃ {π|0: χχὶ. 7-9. 

ὃ, Βεΐοτγε {πε Ἰνογά " α. 
9. θαννασε οὗ... ογηϊσαζίοη. (. [υὉ. χχὶ. 21-2 ; Ατάπι. αηα 6Κ. Εταρ. 14, τ6; Τ᾿. Κ. 1. 6, ἄς. 

ΠΟΙ͂Ὺ Ρ]δς6, οΥ “ΠΟΙῪ {Ππἰηρ5᾽. 
Ιο. Τακε... ε νυἱῖβ. (Ἃῇ. Αταπι. ἀπά (κ. Εταρ. 17. 
11. ΕΓ {Π656 δΟ]υἰοη5 οἵ. [αὉ. χχὶ. 16; Ατδπι. απα αΚ. Ετσαρ. 19, 21, 53. 
νυ 85, νίπτου, 1. 6. [πΠ6 Παπά5 δη4 [Π6 ἔδείΐ, βογεαβ " θαίῃςε᾽, λούου, τείεγ5 ἴο {Π6 ννῇοϊε θοάγ. 

12. ἴγβεβ μανίηρ ἰΙεανεβ αρ; “δνεύρτεῃ ἰγεεβ β-ρ Α. ὅ6ε6 Ασδιῃ. δῃα ακ. Εταρ. 23-4; [0Ὁ. χΧΙ. 12. 
13. δηᾶ Ρἰγτᾶ » Α. 
14. οὗ... δεϑβί ἔγισίβ.. .. {πὸ ἢγϑί. (. Εζεϊ. χ]ῖν. 30 (Η 60.) ; 51-. χὶν. 209 (([κ.). 

85 8 βαογίῆςε ἴο {πε 1ογᾶ αοᾶ α: “ ἃ 5βδοτίῆςε πηΐο {πῸ Τογα ἃ ἢ: “απίο {πε Ποτά ᾽ 4 ες Αβ 51; »Ό. 
δηᾶ Ἄνεσγν βϑαογίῆοα που 5ῃα]1ΐ αὶ νἱἢ σαὶ Ὁ α. (Οἷς [00. χχὶ. 11; [μεν. 11.133; Μδτῖκ ἰχ. 49, 50. 

Χ. ΤΠῚ5 σΠαρίευ Ῥεϊοηρδ ἴο {πΠ6 ἢτβδί σεπίασγυ Β.6., 8Π4 15 δὴ δἰΐζδοϊς οἡ {πε ἰαίεσ Μδσοαθβδῃ Πρ -ρτιεϑίβ. 8566 
χῖν-χν (ποίε). 

Ι.1 πᾶνε ἀεοϊαγεᾶ πηίο γου » ἀ Α. 
2. Απᾶ ΡεΠοΙά » βΑ. 

[αραϊηβί {πε ϑανίοιγ.... βοάϊθβϑι νυ.) Α (γιβεϊδη δἀάϊεοη. “Ἅ (ἢγιϑὶ ᾿ α οἠἱγ : “ δοίίῃρ βοα]655]γ β Ὰ 53. 
ΒΕΓΓΙΩΡ ῸΡ... 6δν1 15. (Οἱ. [β8ὲ. χ. 26, ἄς. 

3. Τορείποσ νυἱ ἢ [στρ] β Α 51: “ἴἢ [ϑγαρ]᾽ ς. , Σ ν 
{Π6 ν 1], καταπέτασμα ς (ἢ Ρ]ιτ.) ; εἴ. Μδγκ χν. 38. ἔνδυμα β-ἃ Α 5 5ιισρεδίβ ἴπαΐ τοῦ ναοῦ 15 Δ Ιηϊεγροϊαδιίοη, δηα 

{παῖ {Π6 τε παϊηρ οὗ σαγηηθηΐβ 15 Θροκεὴ οἵ; οἵ. 158. χχὶῖ. 8. Α“ ᾿ηβεσίβ κόσμου Ὀεΐοταε τοῦ ναοῦ. 
4. ὮΠΕ6Γα Ἐ “ δπα ἃ {γαῃηρ!ηρ πηάοτ ἔοοι ᾿ ΒΑ 5. (, 158. χχν!. 1δ. 
5. ΤῊΙΒ νεῖϑε 566Π15 ἴο θ6 δὴ δα: ἀϊοη οὐ δἱ ᾿ἰδαϑί δῇ δἰζευιπουρῆί. 

{πε ποιιβα νυν ῃίο {ΠῸ 1, οτά 5811] ομοοβθ. 1 Ἐπ. ἰχχχῖχ. 54 6815 [Ἔτι ιβα] θη ἡ [Π6 Ποιι56 οὗ {Π6 1 οτά ᾿, 
γνΠ]οἢ {πε 1 οτά 5Π411] ομοοβθ. [)εαί. χιϊ. 5, ἄζ. 
[με ῬοοκΚ οἵ Ἑποοῆ. Τῇε τείεγεηςεβ ἴο Εποοῇ ἴῃ ἴπε Ταεβίαμηθηΐϊθ ἃγΘῸ ϑβιβρίοϊοιθ. 566. τὴν ( ΟἸηΠηοηίΐαίν, 

ῬΡ: ἄοτ-ο:. πδίδγαποες οὐοι τ Π. 9. ν. 4: Ἱ ἵ χ ἘΣ ΧΙΝΟΙ ἰςς αἡ χνῖ 1 (5 ἢ: τ {{π|- πνεῖ τ 5 ἢ ἘΠ ν.6; 
ΤΟΝ. ῖν. α; Τ᾿. Β. ᾿χ τ (Ὁ 4). σου οὗ ἴμ656 θεϊοηρ ἴο {πε ἢγϑι σδηΐασν Β.0.) Δη4 ΟὨΪΥ ἴῃ ἵνο, Τ᾿. 5. ν. 4, Τ. Ν. ἵν. 1, 
οὗ {πε οἴμοῦβ (ὁ 41] οὔυσ δας ΠΟΥ 165 ἀρτεθ. 52 {τῖπεὺ τείεγβ ἰο Εποοἢ τη 7. Α. 11. 10, ν]]. 1, 5. 

ΧΙΣ τ, 5868 ΧΙΪ- νυ. 
. οΙομα. ΘΚ. δπὰ ὅγχζ. Εσαρ. 62 δῃὰ {ιῦ0. χχχῖν. 20. 
2. αογβαῆπι. (. (εη. χὶν]. 11. 

ΒΟ]ούγηθγβ. (. Εχοά. 11. 22 : “ἴῃ ἃ ἰαῃα οἵ 50] ΓΙ ἡ α. 
3. ((. αΚ. Εταρ. 64, ὁ6ς. (αογϑᾶπη ννᾶβ ὈΌση δἱ βιιηβεῖ, αῃηὰ 50 ννὰ5 ποΐ ἴο γῖβε ἴο ΒΟΠΟΙΓ. 
4. τπϊγίν -ΠΓΓΠ : “ {Π᾿τίγ-ουσίῃ ᾿ Αταιη. (πα ΟΚ. 3) Εταρ. 
5-6. ((. Αταπη. δηα αἰκ. Εταρ. 67, ννῃϊο ἢ αἰθὸ βυβρεϑίβ ἃ ραζοποπιαβία οἵ ΠΠΡ δηά δῃΡ “φοηρτερδίίοη᾽. ΤῈΘ 

Ὀταςοκαίς ᾿πάϊοαία ἃ σῖοϑϑ. Τῆς ΟΚ. Εταρ. 67 δά 45 “δῃά ἢῖ5β βεβδά 5Π4}1] θὲ ἀρχὴ βασιλέων ἱεράτευμα. (ἢ. Πεῖα ἀρχὴ 
μεγαλείου καὶ συμβιβασμός. 

7. τῶν Ὀϊτ[[6γη655 » “γ᾿ α. (Εἰ. Αἴϑη. πα 6κ. Εταρ. 69. 
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8 ἶκε το ἀϊο. Αμπα Τοομπερεα ννὰ5 θούῃ ἴῃ Ερυρί, ἴῃ τὴν οἰχίν-[ουγίἢ γοαι, ἴον 1 ννὰ5 γθαηοννηθα {Πθη ἴῃ 
τς {Πα πηϊᾶϑῖ οὗ τῆν Ὀτείῃτεη. 
., ΑΔηα 6εἴβαη ἴοοκ ἃ ν]ΐε, απ 5ῃ6 Ῥαΐε. ἴο Πἰπὶ Τ,οπληὶ ἀπ ϑεπιεί. Απά {πε 5οὴη5 οἱ Κοβδίῃ, 
᾿ 4 Διμθιαπι, σβαοπαν, ΗΠ θτοη, αηα ΟΖεο]. Ἀπὰ {Π6 5οη85 οἵ Μεγαγί, Μοοἱ!ἱ, απὰ Μοιῖιδεβ. Δηα Γἴη {πα 

πἰπείν -[ουστ ἢ γεαγὶ Δα γαπη ἰοοὶς Τ᾿ οομε θα τὴν ἀδυρῃΐει ἴο Ὠἰπι ἴο ννϊία, ἰοῦ ἴμεν ννεγα θογη ἰῇ οπἤα 
5» αν, Πα δηὰ τὴν ἀδιρῃΐεσ. ΕἸρῃΐ γεαῖβ οἱ ννὰ5 1 ννῆεη 1 ννεπί ἰπἴο {πε ἰδπα οἵ (ἰαπδδῃ, δηά εἰσῃίεεη 
γεαῦβ ΠΘη 1 5]6νν ΘΠΕοΠοπΠΊ, ἀηα αἵ πἰπείθεη γεαῖβ 1 ῬεοδπΊα ρῥγθϑί, ΔΠα αἵ ἐννεπίν- εἰσ γεαῦβ 1 ἴοοῖκ 

6 ἃ νϊίε, αηα αἱ (ογίν-οἱρῃξ 1 ννεπί ἱπίο Ερυρί. Δηπαᾶ Ῥεῇο]α, τὴν οΠΠ]ἄγαη, να ἀγα ἃ {Π1τ σεποίαίίοη. 
᾿ ἢ ἴῃ πὶν Πυπαγεά δπηά εἰρῃϊεθηίῃ γεαῦ [οβερῇ αἸδ6ά. 
3. ΑΔπα πον, Πιν οπι]άτγοη, 1 σοπηπηδηα νοι: 

Εδαγ τῆς Τιογά γοιιῖ (οὐ ΓΝ] γοιγ ννμο]Ὲ Πδατε", 
Απά νναἱκ ἴῃ δἰ ΠΊΡ οἰ ἐν δοσοιΐηρ ἴο 41} Η 15 ἰανν. 

,» πᾶ ὅο γε αἷβο ἴδεδοῇ ψοιγ σὨΠ] ἄγεη Ἰθἰ(εΓ5, 
ΤΗδί {πεν πιὰν Πᾶνα πη ογϑίδηαίηρ' 411 {Πεῖγ Πίος, 
Κεδάϊησ πποραϑίησ)ν {πε ἰανν οἵ αοά. 

43. Βοΐ δνεῖν οπο [Παΐ Κποννείῃ {Π6 ἰανν οἵ ἴῃς 1Ἁογα 5141} θῈ ποπουγεά, 
Απά 5}4]}1] ποῖ θῈ ἃ βίταησει νυν! Πούϑοενοσ ἢς σοείῃ. 

,. Υεα, πηδην {Π|6η45 5141] με σαίῃ πῆογα [Π8η 15 Ραγεηΐδ, 
Δηα πλδην πῆδῃ 5141] “6ϑιτῈ ἴο βεύνε ΠΙΠῚ, 
ΑΠπά ἴο Παδαι [ἢ ἰανν γτοπῇ 15 τποσίῃ. 

5 Ννοῖκ τἱρῃίθοιιβη655, [ἘΠεγθίογα ', τὴν ομ!ἄγεη, προη ἐπ δατγίῃ, 
ΤΒαΐ γε πιὰν πᾶνε ([{) 85 δ ἰγθβαϑίγα ἴῃ ἤδάνεη. 

6 πᾶ ον ρΡοοἕ [Πίηρϑ5 [ἢ γοιι 501115, 
ΤΠαΐ να πᾶν πη {πεπὶ ἴῃ γοιτ [{{6. 
Βυΐ 1 γε 5ονν εν!:] {Πίηρϑ, 
γε 5Π4}] γεαὰρ ὄνεῖν {τοι} ]6 δηα δήιοιςίοη. 

, εἰ ν]βάοπι ἰῃ τῆς ἴδαγ οἵ (σοὰ νντ ἀΠίρεηος ; 
Εὸγ πουρῇ {παῖε θεὲ ἃ ἰεδαϊηρ ἱπίο σαρεϊν! ἔν, 
Απά οἴτ[65 δηα ἰαπ5 με ἀδβιγουνεα, 
Απά σοϊὰ ἃηὰ 5ιἶνεῦ δη6] ἐνεῦν ροβϑεϑϑίοῃ ρεγίβἢ, 
ΤΠΕ ν]βάοπι οἵ ἴῃς ννῖϑβε ποιρῇῃξ σα ἰαἶκα ἀνναν, " 
5ᾶνε πε Ὀ]η4π655 οὗ πηροα]η 655, απ ἘΠ6 σδ]]ουιση 658 ([Παΐ σοπΠΊ65) οὗ 5ἰη. 

8. [Εογ ΙΓ οπε Κεερ οπϑβεὶῇ ἔγομη {π656 ον] [πίηρϑι, 
ΤΉθη ὄνβη ἀπΊοηρ᾽ ἢἰ5 ἘΠΕ ΠΊΪ65 514] νν]βάοπι ΡῈ ἃ βοῦν ἴο ΠΙΠῚ, 
Απά [πῃ ἃ βίγδησε σοπηΐγν ἃ [αἰ πει]απηά, 
Δηά ἴῃ {Π6 τηϊα 5 οἵἉ ἴοεϑ 588}} ργονε ἃ {τἰεπά. 

9 δ οβοαονοῦ ἰεδοῆαϑ ΠΟΌΪῈ {Πΐηρ5 δπα ἄοε5 {ΠΕῈΠῚ, 
5141] ΒῈ επί ῃγοπεα ψ ἢ Κίπο5, 
Α,5 ννᾶ5 459 [Ὁβερῇ πὶν Ὀγοίπεοι. 

ὃ. ]οοπερεά... γθποννηθί, ἃ ραν οἡ {π6 παᾶπλε 'η Ηερταν. (Οἱ. 1με Ετδρ. 71- 

ΧΠΙ. 13. ΟΓ ἘχοΩ. δ]. 17. -τὸ- ᾿ 
5. ΕἸρῃί γεαῦβ. (Οἱ, ὅγ7υῖ. ΕΥαρ. ἍὍὈωεἰββίδθε ᾽ Ασδϑῖη. Εσαρ. 78 : " πίηβ [00. ΧΧΝΠΙ, 14, ΧΧΙΧ. 14. 

εἰβρῃίεθη γεαῦβ. 50 5071. Εταρ. δηα Ατϑγ. Ετδασ., 4150 0. χχχ. 2 Ψ] ἢ ΧΧΥΠΙ. 14, 23. 
ἴογίγ-εἰρ μέ: “Τοτίγ  τεχί, “ἐογίγ- εἰσ αι  Αταῦι. Εταρ. 79. (Οἵ, Ὁ. 84. χΙϊ. 12 (ῃοίΕ). 

7. Βυηάγεα δηᾶ εἰρῃίθεηίῃ. ΕῸΥ ἃ ἀϊβεγεηι σδ]σπ]ατίοη 566 11}. ΧΧνΊ]]. 14, 24. 

ΧΙΠ. 1. Α ροεπὶ ἴῃ ργδϑῖβε οἵ {πΠῈ ννῖβαθ. (Οἵ. 511. χχχίχ. 9-ἰ1;θ;1. 
2. ἰδοῦ... Ἰείίεσβ. (ΟἹ. Τ. κ᾿ ὕὃΞΧτν. 1. ΤΠϊβ νεῖβα ἢ» α. 
4. ἄεβίσγε ἴο βεσνε ῃἰπι. (, 511. χ. 25. 
5. Γρῃϊθοιιβη 6855 --Ξ 4]η15. (Εἰ, 1ΧΧ τὴ Π ααϊ. νὶ. 25, χχῖν. 13; 5. χχὶῖν. 5. 

Βαανα ([{) 45 α ἔσειβίσζε επηεηαεά. “ἢπά’ β Αβ.5: “θὲ πεαϊεά  α. Βοίἢ ἸΝ ΝΠ δηά ᾿Ξ σοτγαρὶ ἕογ Ἰ Π.. 
ΟΥ. Μαῖι. νὶ. 2ο; Τοῖς ἵν. 8-9; Ῥεὰ 150; Β. Βαίῆγα 11; Ρ55.-50]. ἴχ. 6,9; 1 Επ. χχχνῖ!, 2. ὙΠὲ ἰγτεάβατε οἵ βοοά 
ΜΜΟΥΚ5 ΟσοιαΓ5 150 ἴῃ 4 ΕΖγὰ νῖϊ. 77; 2 Βᾶδγ. χὶν. 12; ΘΑ Ρδῖῃ 310; δηά 5 ἴΠ6 πιβαϑατο οἵ {πε τἱρῃθουβ᾽ ΠηΑ] τεννατά, 
ΒΓΑ ὙΠ1.55: Σ ΒΒ ΧΣΙΥ Ἱ 

6. βδονν εν1]. (Οἱ. Ρτον. ΧΧχ!ϊ. 8. 
η. Μ᾿ ἀϊΠρεηοε βΑΒ5: » αΑς. 

πουρΐζ, οὐδείς, τεχί. 
τῃε ὈΠ πἅπεββ οἵ ππροά]πεββ. Ο(. χὶν. 4. 

ὃ. Εογ τ... {πΐπρβ α: “Βυΐ 1 οπε Κεερ {πεβε᾽ ἃ: » β- 44 5. 
9. ἴδβοῃεβ. .. δηᾶ ἄοεβ. (ἷ. Μαῖϊ. ν. 19, νὶ]]. 24, 26. 

ΠΟΌΪΕ α: “{π656᾽ ΒΑ. 

ΠΤ 



14. 

2 

3 

4 

8 
6 εαἰίησ ([Π6π|} σοπίεπηρίμποιϑὶν νυ ἢ Πατυ]οίϑ. 

ΤΗΕΓΕΒΘΤΆΜΕΝΤΘ ΘΕ ΤΨΗΕ  ΤΨΕΕΝΕΤΡΑ ΕΘ ΗΒ 

α, Αα 

ὙΠεγείοσγα, τὴν ομ !ἄγεη, 1 πᾶνε ἰεαῦπΐ {Παΐ αἱ 
1Πε επά οἵ {π6 ασεϑ γε νν1}} {Γδ ϑσγαβ5 ἀραϊηϑὶ {ΠῈ 
Τιοτα, βιγειςῃίηρ οὐέ παπά5 ἴο νν]οκεάηε85 [ἀρ αϊηϑὶ 
Η!Ππ|]} ; δηά ἴο 4}} της (ἀβητ1|65 5Π41}} γε Ῥεσοπῆε ἃ 
5ΟΟΙΉ. 

Η, ΑΒ δὶ 
Απά μονν, τὴν σὨ ]ἄγεη, 1 Πανα ἰεαγηΐϊ γοπὶ [ΠΕ 1 

νυ ηρ οὐ ΕΠοςΟῆ ἰπαΐ ἴῃ ἴῃε ἐπα νὰ ν1]}] ἔγδηβ- 
σούεβθ ἀραϊηϑδί {πῸὸ 1 οσγά, βιγειοῃίησ οὐἱ Ὠδηάβ ἴο 
411 νν]οΚεάπεϑβ ; δηα γοῦν Ὀγεΐῆγεη 5041] θὲ ρυΐ 
ἴο 5ῃδγπηβ Ὀεσδιβε οἵ γοιι, απὰ ἴο 411] ἔπε (αεηξ 65 
504] γε ῬεςοπΊα ἃ β0ο ῃ. 

Εοι οἷν (λίποι [ϑγ8 6] 15 ριγα ἴγοπλ {Π6 {τα ηβριθβϑϑίοηβ οἵ ἴῃς σῃϊεί ῥγίθϑίβ [νν πο 5}4}} Ιὰν {πεῖν 
Πμαπά5 ἅροη {πε δανίοιι οὗ {πε ννου]]. 

α, Αα 

Εὸγ 45 ἴῃ6 ἤθανϑῃ 15 ριιγεσ [π᾿ 
τῆς Γ,οτγά᾽ 5 δίσῃς παη τς βαυίῃ, 
850 4Ἶ50 ΡῈ γε, {πε ᾿Ιρῃϊ5 οἵ 15γδεὶ], 
(Ρυγοτ) {Πδη 411 {πε (ἀα επΈ 1165. 

Βιῖ ᾿νε θὲ ἀδγκεπεά [ἢγουρῇ 
ἰγαηθρυθϑϑίοηβ, Μηδί, {πέγείοσε, 
ΨΜ11} 411 τπῈ (ἀεπί!]εβ ἀο Ἰἰἰνίηρ 
ἴῃ Ὀ]πμπεθοῦΡ ὙὟεα, γε 508]] 
Ὀτίηρ ἃ οὐγ86 ΠΡΟῚ ΟἿΓ τάςΕ, 
Ὀδοδιβα {πῸῈὶ Ἰίσῃξ οἵ {πε ἰανν 
ΠΟ ννὰ5 σίνεη ίοι ἴο ᾿Ιρῃίθη 
Ἔνεῦν πιᾶὴ [5 γε Ἂαδβϑίτε ἴο 
ἀεβίγον Ὀν ἰεδοῃίηρ σοπηπηδηά- 
τηδηΐ5 σοπίγατγν ἴο {ΠῈ ΟΥ̓ πὰ ΠΟ 65 
οἵ αοά. 

Β 5: 
3. ΤῈ πεαάνξη 5 ρύγεγ ἴδῃ 

1πε δαγίῃ, απὰα νε, ἴῃς Ἰρῃϊβ οἱ 
Ιϑγα δὶ, αὐγὰ 785 51} δπα πιοοῇ. 

4. ΝΝδξ ν1}} 411} {τπεῸ6 (ἀθῃί 65 
(0, 1{ γε θὲ ἀδγκεηεα {ῃγοιρἢ 
{γα ηϑρταβϑίοηβ ἢ Υεδ, γε 5}4]} 
Ὀτίησ ἃ οσὐγ86. ἸΡΟΠ ΟἿ Γᾶ6Ε, 
Ῥεοαιϑα της ᾿Ιρῃΐ οἵ {πὲ ἰανν 
ΜΝ ΠΙΟἢ ννὰ5 σίνεῃ ἴο ΠἸσῃΐεη ἐνεῖν 
πηδη, 1Π 15 γε 514}} ἀβϑίγε ἴο ἀε- 
ΒΟΥ Ὀν ἰεδοῃίηρ σοπηπΊαηά- 
τηδηΐβ5 σοηΐγαγν ἴο {πε οὐ πη σ 65 
οἵ ἀοα. 

ΔΒ 

Μν ομΠ]άγεη, ΡῈ γε ΡῈ 85 
1ὴ6 πεανθῃ 15 (ριγεσ) ἴπδη {ΠῈ 
εδγίῃ : δηά γε ννῇο ἅτε {πε ΠΙρἢ 5 
οὗ [9γ86], 541] ὈῈ 45 {Π6 σιιη δηά 
τηοοῃ. 
νας νν11}] 411 τὴς (αεπί1165 ἄο, 

1 γε θὲ ἀδικΚαηεξα {ῃγουρῇ ἰγαη5- 
σγαϑϑίοη "ἢ Υ6δ, σι ιγβε8 νν1}] σοπηα 
ἸΡΟΩ γουγ γαςθ, δηα {πε ΙΙρῃϊ 
ψγΠΪο ἢ ννὰβ σίνεῃ ἰῃπγουσῃ [δε 
Ιανν ἴο ἰἱρῃΐθη γοὰ δηᾶά Ἔνεγν 
τηΔη γε 514}} ἀδϑίγε ἴο ἀδβίγου, 
Δη4 ἰδοῦ γοῖγ σοπΊΠΊΔΠαἀπηεθηΐβ 
Ποηΐγαγν ἴο πε) ογάϊηαηςεβ. οἵ 
αοα. 

Τῆε οἤειίπρο οἵ {πεῸὸὶ Τιογὰ γε 5Π4}1 τοῦ, αηὰ ἴοπὶ Ηΐ5 ρογίίοη 514}1] γε ϑἴειὶ Ἵοἤοϊςε ρογίϊοῃϑβ, 
Απηὰ οι οἵ σονεΐοιιθη685 γε 564}] ἴθᾶςῇ {πε σοπητηδηά- 

ΧΙΝ-ΧΥΙ. Τῆς στουηάννουκ ἀπά ᾿μἀ θεά ἴΠ6 πηδίη πατγαῖϊνα οἵ 1η6 Τεβιίδιηθηΐβ ἰ5 ργο- Μδοοαθθδῃ, δηα Ἔχα]ῖβ [μεν] 
Δα Πῖ5 ροβίοσίίγ. 
Ἰεννάμθϑϑ δηα Ὀββεηθϑβ οἱ ἴπε ρῥγίβϑίϑ. 

ὑὐπααεβιιοηίηρ οὈεάϊθηοε ἴο {πεπὶ 15 τεαυϊγεά. Βαΐ ἴῃ Χ, χῖν- ΧνῚ ψογάβ [411] ἴο ἀβηοιηςα ἴῃς 
ΤῊ οἢϊεΐ ρῥτιεϑίβ ἰγαῆθσσαϑϑ, αῦα σονεΐοιι85, σοσσαρί [Π6 Ἰανν, [θα ἢ σΟΠΙΓΑΙΥ ἴο 

(οὐ 5 ογάϊμαμοθ, ργοΐδῃε [πε ῥυ!εϑῖμοοα, ἀπ ρο]]αΐα {ΠπΠ6 βϑαουιῆςθθ. ΕῸΓ {Π15 γεάβοη ἴΠ6 ΤΕΠΊρΡ]6 514]}] 68 ἰδ] νναϑῖες 
ΠΑ ΤΠ6ν 5}4}} σὸ ἰῃΐο σδρίϊν!ν, ἃ 5 ἴο ἴΠ6 (θη {1165. ; 

Τῆς ἀαίε 15 ποί δίζεσ . Ὁ. 70, ἃ5 {πε Τ᾽ ΠΊΡΙ6 ργεαϊςίίοη πιὶρ ἢϊ βθθῖη ἴο βιιρραβῖ, ἔου {π6 ϑαδάμοβαβ, 0 ἃγξ ἴῃ νῖὶενν 
ἴῃ χὶν. 4 δῃά χνΐ. 2, ἀἰϑαᾶρρεασ αἴϊεγ [Πδΐ ἀδίε ἃ5 ἃ ρατίυ. ὙΠαῈ ῬΠΑγίβθα5, ΤΠ οσθονϑυ, ψψεῦα ἢοΐ {Π6 βυθ]εςοί5 οὗ ρεσβθουτοη 
αἴζεσ 63 Β. 6. νῃεη τῃ6 ῬΠατγίβαϊς Ηγγοδηιβ Ὀδοδηθ ἃ νᾶ5584] Κίηρ ὑπ δσ ἴΠ6 Ἀομπιδη8. ΝΟΥ ννεύε [ῃ6 ΠΡ -ρτϊαϑῖβ 
᾿πχπλογαὶ] ἰἴῃ ἴΠ6 ἢγϑί σθηΐαγυ ἃ. ἢ. Τηε 5δοῖκ οὗ [Ἔστι] θιη, 1 Αἰγεδαν επδοίβά, ννουἹὰ θὲ πιοῦα ἔπη ἃ νᾶρα ργορἤεον. 

ὙΤΠῈ οΠμαῖροβ οὗ βΊοϑβ ΠΟΥ ΠΥ Δη4 Ρτοΐαπαίίοη απὰ οὗ ρεγϑθουίίηρ {πε τὶσηϊεοιι5 ΔΡΡΙΥῪ δἰϊκα ἴο ἴπ6 Ηδ]]επιϑίῖς 
Ρτἰεϑίβ οἵ 2οο- 170 8. 6., δηά της ϑαάάμοδδη ρτίεβίβ οὕ τοο-όο Β.ο. Βαῖΐ πε εαἰϊηρ οἵ βδογιῆοθϑ ἢ Ὠδηοΐβ ἴῃ ΡαΌ]]ς 
Δ τσείεσ οὐἱγὺ ἴο [δηηδαα5. 866 Χὶν. 5 (ποίεε). Α5 Πε ἀϊεά ἴῃ γ8 8.6... 1ῃ15 Ραβϑαᾶσὲ σδηποίῖ Ὀ6 ΠΊΌΟἢ ἰδίαυ. Ιῃ δὴν 
(δ56 ἰξ 15 Ἰαΐεσ [ἤδη Π Δη. ἰχ. 24, ψῃϊ ἢ 18 [Π6 βοιγοα οὗ {Π6 ἰπιογργείδίοη οἵ [εγα πη ἢ’ 5 βαν θην Ὑ ΘΔ 5 ἃ5 νν 665 οἵ γεδὺ5 
ἴῃ χνὶ. 1, Δη4 ᾿ἰαίεσ ἴοο πῃ 1 ἔῃ. Ιχχχῖχ. 54, ἢ σαηποῖ ΡῈ ἀδίεα Ὀεΐοτε 164 Β.6. 

ΧΙΝ. τ. Ἰδεαγῃΐ -Ὁ “τοι {πῈ νυυϊτπρ οἵ Εποοπ᾿ β Α 5). 
ΧΟ. Ὁ; ΣΟΙ Ὁ. 566 ᾿᾿- [Ξ χ. αὶ (ποίδὴ): 

ΤΓΔΏΞΡΙΘΒΒ... . νυν οκοάμθϑβ τ ᾿ἀραϊηϑὲ Ηϊηλ᾽ α, ἃ (Πηϊβίίδη δάάϊζοη: Ὁ ' 8]} α. 
“ φἰσειοῃίηρ οαΐ Παηά5 ἀραϊηβὲ {Π6 νογὰ ἴῃ 4}1 νυν καάμαβϑ". 

2. Ῥάτε, ὅζο, (Ε Ύ. 5. ν11- 
[γᾶ 5141] Ιαν, ἄς.], ἃ (ἢγιβίϊδη δα! τ] οη. 

3. α δῖνεβ {Π6 οἰδαγαϑδῖ νϑύϑβίοῃ. γει β 5: δῃὰ Αβ Ἰεδά τ ἴο σοτγγϑοῖ " βϑιιῃ  Ἰηΐο “πεανθη᾽, ἀπὰ “οπ᾽ ἴο “1πδη᾽. 

ΤῊΘ [Ο]]οννίησ ννογάβ ἀο ποί οσοιγ 'π ἔπος ἢ ; γαῖ οἴ. 1 1“. 

Ν γε τρις στεπάεσ β ΑΒ 51 

Τῆς σΒΘργθβίβ ἄτα ἴπεῈὸὶ Μδοσδθθδῃ ρτὶποα- ρα! εϑίβ, ᾿πΠ Ρασ ΓΙ σα] Γ ΠΏ ΔΕ 5. 

“ϑ.η 
Δηα πιοοῃ᾿ ἴῃ β ΑΒ 5: 50 τηδυ θὲ οὐ] βίη], ἃηα “ [Πδη 411 {πῸ6 (σα ἨΈ 165᾽ πᾶν θεὲ ἀπε ἴο α᾽5 ἀτανίηρς Ὡροη {Π6 πεχῖ νεῦϑβε. 

4. Τα δυῖμου σοηπεδοίβ 5ἰη οἱ βου νυ] ἢ ἀδΥκη655 οὗ πη, (ἱ. Τ. ΚΕ. 11. 8; Τ. 1.. χὶῖ!. 7, χὶν. 4, ΧΙΧΟ α ; Τ' [05.ν]]. 5; 
ΑΙΞῸ Π- 76: χνΠ 5; ὁ: 1. 1Ὁ 11:2... Ὁ Ὁ Π| 2. 1. 2. 

186 Ἰἰρῃμί οἵ {με ἴΙανν. ((. νν 154. χν}!. 4; Ρτον. νὶ]. 23; Τὶ [,. χν, 3; Ρ5. Οχίχ. 105. 
Ιἰρῃξ.... ἴο ᾿ρῃίεῃ ἐνεγν πηϑη. [0 1. 9. 
τεδομπίπρ σοπιπιαπαᾶπιεηΐβ οοπΐγαγυ. (. ἱποϊάεηϊ οἵ αππδθιβ, [οϑερῃα5, “411. ΧΙ]. 13. 5; Δεἰέ, κα, 1. 4. 3, 

τορϑῖμοσ ἢ Ταϊπα, θυ κκα 480, 966 α͵ϑὸ 58. 80]. ν]ϊ]. 12, 13 ἴογ ἴπ6ὶ Μδοοδρϑδῃ σοῦ ετν οὗ [εΠΊΡ]6 β᾽ἤϊ5, ἀηὰ 
ΔΡΡτΌΔΟἢ ΜΉ ΘΠ ὉποΙδδη ἴο [Π6 δἰΐδγ. 566 4150 {0}. χν. 1. 

5. ΤῊΙΒ νεῖβε δῃὰ 6 ὑρ ἴο “ ἀεἤῆϊε ἀπά Ὁ Α“. 
1Π6 οἴετγίηρβ.. .. τοῦ. (. Ρ58. 50]. νὶ]]. 12 τὰ ἅγια τοῦ θεοῦ διήρπαζον. 

ΙΥ (ΟΠ ΠΠΘΠΐΑΓΥ, Ρ. 57. 
βίβαβὶ οποίοςε ρογίΐοῃβ αδ΄. 

Ὀάεράαβ, 

ΕἘῸΥ 1Π6 ςαβ86 οὗ ϑιιποη Ὀδη ϑΠῃείδοῃ 566 

ἐφῖδα] : δηάᾶ Ῥείογτε βδογϊβοίηρ ἴο 1π6 1οτὰ γε 5}4}1] ἴδακε τἴῃ6 ἍἽσποῖσα ρογί!οηβ,᾽ 

δαϊίηρ ἔμεπὶ οοπίθηιρίποιβν νυ Παγὶοῖβ. Οἱ. Τοβερμιιβ, “4212. χὶϊὶ, 14. 2, οἵ ᾿δπηδθιβ᾽ βαναρε σε] ευγαϊίοη οἵ ἢ }5 
νἱοΐοσν ονϑσγ ἴῃς ῬΠδυβθεβ : ἱΕστιώμενος ἐν ἀπόπτῳ μετὰ τῶν παλλακίδων. 

6. ουΐ οὗ ςονεζοιι5η 655. ΟΕ Δης. Π]. 11, “τῆς ρῥγθϑῖβ [θοῇ ἔοσ ἶσα. 
412 

συ Ῥεῖν. 2: 



ἘΠΕ ΕΓ ΘΕ ΕΝ ἘΞ 1.2 

πεηΐ5 οἵ {π86 1 οτα. νει α ννοπιθῃ 5141} γε ρο]]αΐς, ᾿ ἀμ τς νἱγσίηα. οὐ [Θυιβα]α πὶ 5}6.4}] γε ἀςῇι!ςο"}; 
Δηα νυ Παυ]οΐβ ἀπαὶ δα] το γα 5565 514] γα θὲ )οἰηβα, απὰ τῃς ἀδιρῆϊζεια οὐ {Πς (αοπῖ1165 514}} γε ἴδκα 
ἴο ννία, ρυσ νης {Ππ6 πὶ νυ Δ πΠ]ανν [1] Ριιγ Ποαδίίοη ; ἀπ νοι τηΐοη 5Π4}1} θ6 {πὸ πίο ϑοάοπι δαπά 

1 ἀοιποιζαῃ. Απα να 514}1] 6 ριυῇῆει τρ Ρεσαιιβα οἵ γοιγ ρυθϑίποοα, {{{π|πρ γοιγβεῖνο5 ῸΡ ἀραϊηϑί 
8 τῆδῃ, πα ποΐ οἠἱΪν 580, Βιιΐ αἰδὸ ἀραϊηβὲ [ῃ6 σοπηιηδηεβ οἵ ο. Εν γα 5141] σοπίοιηπ {ΠῸ ΠΟΙΥῪ 
ε ΤΠ Πρ 5. ΜΠ 16 815 ἀπ ἰδ ρϊονυ. 
1 Τπμετγείονε ἴῃς τεπΊρί6, νυν ἢ της ΓΤ ογὰ 5141} σἤοοϑα, 5Π4}1 με ἰαϊὰ νναϑίε {ἢγοιρὴ γοιν ΠΟΙ Δ ΠΉ655, 
2 Δη4 γε 5Π4]] θς σαρίίνεβ ἐῃγοιυρῃοιξ 411] παίίοηβ. πα γα 5141] θὲ δὴ αὐομπηϊπαίίοη ππίο ἐΠ6πΊ, πα γε 
3 5Π4]] τεοαεῖνε γεριόδοῇ ἀπα δνεγίαϑίίπο 5Παπη6 ΠῸπῚ {Ππ γρσῃζθοιις πα σειπεηΐ οἵ σοά. Απὰα 41} ψῆο Παῖς 
4 γοὺ 5114}} γε]οῖςς αἵ γουγ ἀδϑίγαοίίοηα. Απά [ γοιι ννεγα ποῖ ἴο γθοεῖνε ππθγον Γπγοιρῇ ΑΡταΠαπ, [ϑᾶᾶς, 
ΔΠ6 [ἀς0}, οἷ [αΐμεῖ8, ποῖ οπα οἵ Όιι 5εςεα 5ῃοι]α θα Ἰεἴς προι {πὰ φαίη. 

ι πᾶ μον ἰ Πᾶνε ᾿ἰδατηΐ {Πδΐ ἴογ βενεηΐν νεε κβ γε 514] ρῸ αϑίγαν, ἀπ ριοίαπε {πε ργίεϑι ποοά, δηὰ 
2 Ρο]Ππΐα {Π6 ϑαογίῆποεβ. ΑΠπα να 5}4]] γηακα νοϊὰ {ΠπῸ ἰανν, ἀπὰ βεῖ αἵ πουρῃϊ ἴΠ6 ννογά5 οἵ {πε ρυορ!γεῖϑ 
ὈΥ 6ν1] ρεγνείβοηεθο. ᾿Απά γα 5Π8}] ρεύβεσοιία τἰρσῃίθοιιβ τηθη, ἀπά μαῖα {πε σοῦϊν ; τῃ6 ννοτά5 οὗ {πε 

3 [ΑἸΈΠΓῚ] 5141} γε δΌῃου. [Απά ἃ πῆδῃ ννῆο τεπενείῃ {Πα ἰανν πη {πε ροινεγῦ οἵ {πε Μοβὶ ΗἸρῇ, γε 514}} 
41} ἃ ἀξοοίνεῦ ; ἀηα αἱ ἰαϑί γε 514}1] γι5} (ῃροη ἢΪΠ|) ἴο σαν ἢΐπι, ποῖ Κποννίπο 5. ἀϊσηϊν, τα Κίηνσ 

4 Ἰπποσεηΐ Ὀ]ΪοΟα {Πγουρ ἢ νν]οΚοάπ6 55 Προ γοι Π68445.}] .λπα γοιιγ ΠΟΙ ρίαςθϑ 5141] θὲ ἰαἰἃ νναϑίε 
δ ἐνξη ἴο {Π6 στοιπηα Ὀεοδιιβα οἵ {Ππῖπ|. Απα γε 5411] ἤανε πο ρίαςε {παΐ ἴ5 οἰἴδδη; θεῖ γε 5}8]1 θὲ 
ἀτηοηρ {πε (ααπΈ 1165 ἃ ο86 πα ἃ αἸβρεγϑίοη τπ|1] ΗΠ α 5641] ἀριαΐπ νὶϑὶε γοῖι, αηἋ [π΄ ΡἱΓν 514}} γεςείνε 
γοιῖι [{ΠγοὰρΡ ἢ ἰα ἢ ἀπα νναϊογ]. 

ι πα ΨΠεῖθα5 γε πᾶνε ἤεαγὰ σοποογηίηρ ἴΠῈ δονεηΐν ννεεῖκβ, πθαγ αἰδὸ οοησεγηίηρσ {πε ργίεϑίποοα. 
2 Εογ ἰπ Ἔεδοῇ 1.10116 6 {παῦε 514}1] ΒῈ ἃ ργίεϑίῃοο. ἀπά ἰη τῆς ἢγϑέ 7.0 1166, ἐπ ἢγϑε ννῆο ἰ5 ἀποϊπίεα ἴο 
{Πε ρυ!θϑίποοά 5Π4}} θὲ συεαΐῖ, δη4 51.411 5ρεὰκ ἴο (τοὰ 45 ἴο ἃ ἰδίπει. Απά ἢἶΐ5. ρυίεβίῃοοά 514}} θὲ 

ννεἀάδά ννοπιβῃ, ἄς. (. Ρ55. 50]. ἵν. 5, 6, 11, 12, 15, 23, ἴογ Κα σπασραβ ἄρα! ηδὲ της ϑαάάμςεαβ. 
δηᾶ {πὸ νἱτρίηβ οὗ [5γϑ6] (16 γυβαι θη Ὁ Ρ) 5141} γε ἀβῆϊθ. β οηἱγ. (Οἱ. Ρ585. 50]. 1. 14. 
ψ ἢ Πατὶοΐβ ἀπά δαιυ!ίθγαββεβ. (ἱ. Ρ55. 90]. ἵν. 23. 
ἀδυρῃίογβ οὗ {πθ ἀθῃί16β.... ννϊΐθ. Τὴδ ργομιθ τίοη οἱ πιᾶγγίαρε νν ἢ (αηδδηϊίαβ ἴῃ [)εὰί. νὶϊ. 3. (ς, ἄεη. 

χχὶν. 3, δι(.) ννὰ5 Βῃ5ρεη 64 ἴῃ ἴΠῃ6 οαβε οἵ σαρίϊνεβ ἀυσὶπρ νναγ, δα. χχὶ, 190-13. Αἴοσ Εζγα (Ε2γα ἰχ. 1-2, Χ. 10-11 
ΝΕεῆ. χ. 30) ἴπεῈ ῥσυοῃ] το ἢ ννὰ5 Ἐχι θη εα τὸ 4}1] (σθηί]65. (οπίγαβὲ 1 Νίαςς. ἰ. 15. (16. ΗΠ Ε]]δηἰζίηρ [ενν8)}, ἀπα {ΠῈ 
τεδοίίοη ἀραὶ ἴῃ [}. ΧΧΧ. 7, 10. 

Ρυγ νη. .. ΡυγΙΠοαίίοη βΑ : Ὁ α. [,μὰχ ορβενδῃςε οὗ οἰιϑίοπηαγΥ ΡυΓΙ Πσδ(ΙΟ5. ΠλᾶΥ 6 Πηθδηΐ, ΟΥ̓ 1 ᾿ηδγῪ θῈ 
1ῃδΐ Δὴν ΡυΓΙΠοδίοη 15 πη]αννία!, 1. 6. [η6 ΡγοΠΙ ὈΪΙοη 15 ἀθϑοίπίθ. 

{ΚῸ απο 5οάομπι. (. [πᾶς 7. 
γη. ΠΡ... . θη αβ 4: » ΑΒ. 

ΧΥν, τ1τ-2. 1 ταΚε 1ῃ15 ἴο Ρε ἃ θοηὰ ἤάε ργεάαϊοίίοη. 
1. 5141] Ρ6 αἱ νναβίβ (ςΐ. χνὶ. 4), ἃ5 ὑπάθσ Αηίϊοοΐ5 ΕΡΙΡμὰη65, 1 Δίδος, 1. 39, ἵν. 38. 
3. βαϊδξ αΔεῖϑ: “β5ϑεε ̓  θά» Αβ. 

5141] γϑ)οΐϊσβ δ γοιγ ἀδείγιοζ,οη ἃ: “5}8}} ἤεε ἔγομι γοιι ᾿ βὶ Αβ. 
4. οὔὖγ Ξεβά οἱ Α΄“: “γουγ 5Ξεεα ' ἢ οΞ ἃ ΑΒβ ; “τὴν 5βεβά᾽ β- ἃ 8. 
ΧΨΥΝ]. 1.1 πανε ἰδεαγηΐ - “1η 1Π6 ΡοοΙ οὗ Ἐποοῃ  β Αβ5; “απᾶ.... 1ηατ᾽ » Α΄“. Τῇε ϑενβηΐυ ννθεῖζϑ σομα ἔγοπὶ 

4. ἰἴχ. 24. (ἢ. τῃ8 βενεηΐυν 5Βῃερβῃεσζα ρειγῖοάϑβ οἵ 1 Ἐπ. ἰχχχίχ. 59. 
Ρτοΐδπα {πα ργἰθβϑίποοᾶ. (ἢ ΝἙεῆ. χἱϑ. 29. 
ῬΟΙΠαΐΘ {πὸ Ξϑογιῆσεαεξ, 1. 6. ἈρΡρΎόδΟ ἢ ἴΠς6 ΑἸῖαγ ἤθη πἀποϊδεαη. (Οἵ, Ρ55. 50]. 11. 3, ν1}.. 13, 26 ; 4.55. Μοβ. νὶ. 1. 
5ΘΟΓΙῆοαβ. Ἅ“δἰϊαγβϑ᾽ α, οἷ. 1 Μᾶδςς. ἵν. 3δ. 

2. τη8.Κ6 νοϊά {ΠῸ Ιανν, ἄς. (Εἷς. 1 Επ. χοῖχ. 2 ; οἷν. 9, 10. 
Ῥεγβεουία τἰρῃΐθοιιβ πθη. Α σῆαῖρεα ἀραϊηβῖ [Π6 ϑδαάιιοεοβ 'π 1 ΕἼ. Οἢ]. 14, 15. 

3. 15 [15 νεῖβε ἃ ( γιβίίδη ἰηἱεγροϊίϊοῃ, οὐ 15 1 τεσαϑὲ Ὁ (τι βιϊαη βογε5 9 [{ τῃς Ἰαίΐζεσ, Π86 Οηϊαβ οἵ [οβερπιι5, 
“41. χῖν. 2. 1, 2 Πὰν Ὀδ πιεδηΐ, ῆο τεΐιβεα ἰὸ ρσὰν ἴίογ ΗγγἼοδηιβ [1 ἀσαϊηϑί Αὐ᾽ βίο ϊγαϊι5 ΠῚ. ΟΥ̓ Ρροββί]ν Ομῃίδβ {Π], 
ἘΠΠΠΕΠΘῸ [Ὁ 1ἢ 95 ΠΣ 20, ΣΙ. 22; 2 Νίαςς, ἵν. 53,6. (Εἰ Έ ΝΠ. σο. ὃ. 

ἴῃ ἴπ6 ροννοσ οὗ {πε ἴίοβξί ΗἸβὴ αβ 5): “οἔτπε Μοβιὶ ΗΙΡμ ΔΒ; » Α΄“, 
ἃ. ἀδοδθῖίνεσ. (Ἃἵ. Μϑῖι. χχνιϊ. 63, οὗ οἱυγ 1οτά. 
τ Βἢ (προ Πΐπι) ἴο 5Ιαν ἰπὶ α. Οἵ, Αοἰβ νὶϊ. 57, 58. ᾿5]ὰγ ἂἃ5 γε βιρροβε ᾿ β ΑΒΘ: “γε 5}8}} ϑἰδὺ πίων Α΄“. 

ἼΤΠ656 νδυϊδηΐβ 5θατὴ ἴο ροϊηΐ ἴο ἃ αἰ ορταρῆν ἴῃ {ἴπΠ6 Η ρτανν. 
ἀϊρηϊν, ἀνάστημα, α βὶ 8" : " ταδαγΓΘοίοη ᾽, ἀνάστασιν ΑΡ’ ὁ ἀ ἐς, 
τακίηρ ἱπποοεπί Β]οοάᾶ.... μεδᾶβ. (Οἵ. δίας. χχν]]. 24, 253. 

4. Αὐβά β8-͵ΌῪ ὁΑ : »ῸὈῸ 5": “πη 1 580 υπηΐο γοι ᾿ α. 
ΤΠΐπι. “ἴτ᾽ ν΄. 
141ἃ νναβῖβ α ΑἉ : “ρο!]υῖεα᾽᾿ β ΑΒ 5. 

5. [{πγουρὴ αὶ δηὰ ννεαΐεγ] α β- οἰ α 5: » εἰ Α΄“. Ρυόραῦὶν ἃ (Πτιβεα Δα Ποη, Βὰϊ Ὀδρεϑιη ννὰ5 αἰγεδαγ ἰὴ 
0.568 ΔπΊοησ [6 [ενν8 Ὀγ 1π6 (γι ϑίϊαῃ Ἔγα, ννὩ116 4 Εζγὰ ἰχ. 7, Χμ. 23, ἰηϑὶϑὲ οἡ ἴῃς πεεὰ δῃα ναῖπε οἱ ἔα, 8566 αἶβὸ 
2 Βδγσ. Ἰϊν. 16, 21, ἱν1]. 2, ἄζε. 

ΧΨΝΠΙ. ΤῊΪΒ σΠαρίεσ ἴ5 πὶ! 6] 1 Ρ 1016. Ψειβα5 1- 9 566 ἴο 6 ἃπ ἱπίχιβίοη, οἱ ἀείεοϊϊνε. ῬΟΒΒΙΌΙΪΥ παν ᾿νε δἀάεά 
ΜΠ χ, χὶν-χνῖ, ΟΓ δἴ ἃ ἰδίευ {ἰπ|6. [.δν] ννὰβ ἈρΡρδυθῃτν ποῖ {Π6 5ρεάκεσ. 

1. ΤΠΕεΓγα ννὰ5 ἢῸ δοσοιηΐ οὗ ἴΠ6 βενεηΐυ ννεε ΚΒ ἴῃ χνὶ: ΟἿΪγῪ ἃ ὈδΔγ6 τηθηΐϊοη. 
2. 7..01166, 5που]α Ὀε ἰοτγίγ-πηα οὐ ἢν γεατβ. Ὅν Ποσα {ΠῸ βενεὴ ΠΕΡΊ οὐ ἐπα 15 πποοδΐδίη, 4150 {Π6 ἀπταίίοη οἵ βαςῇ. 

{με ἢγξί πο ἰ5 δποἰηίθα, 1,ενὶ οσ Μοβϑθβ. ΕῸΓΐ [(εν] οἵ. ν. 2, ν!. 2 Η, 
ΞΡΘΔΚ ἴο ἀοἄ 45 ἴο 4 δύμεγ. (Ἕἵ. χν"!]. 6. Μοβεβ βροῖκε νι] αοά 85 ἃ πεπα, Εχοά. ΧΧΧΗΠ. 11. 
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ΤΗΕ ΨΕΒΘΤΑΜΕΝΤΘ ΘῈ ΤῊ ΤἈΝΕΙΝῈ ΡΑΤΕΙΑ ΕΗ 

Ρετίεοϊ νυ τ {πε Γοτά, [ἀπά ἴῃ ἴῃς ἄν οἵ ἢΪ5 ρ᾽βάπεβϑϑ 5841] ἢ6 ατίβε ἴοι Ἐῃε βαϊνδίίοῃ οἵ {ῃς νου] ]. 
3 [η τῆς βεοοπά π01|66, μα 1Παΐ ἰ5 ἀποἰπίεα 5411] θεὲ σοποεϊνεα ἴῃ ἐπε δογίον οἵ θεϊονεά οπεβ; δπᾶ ἢϊϑ 
4 ΡΥΓοβϑεΠποοα 5}4}1] θὈς Ποποιιτθα ΔΠ4 5141} θῈ σ]ογιῆςα ὃν 411. Απά {πε {π|γά ργίεϑε 5641] θῈ ἰδίζεπ Ποὶά 
5 οἵ Ὀν βοιτονν. Ἂ᾿ἀπά {Π6 [ουγ ἢ 51.411 θῈ ἴπ ραίΐη, θεοδιιβε πηγὶρῃξεοιιβηεβ5 5841} σδίμοτγ ἰἐβεῖῦ αραϊηβέ 
6 Πἰπὶ Ἐχοθθα!ηρὶν, δηα 411 [5γ86] 5}.4}} ἢδΐε βὰς οὔθ Πἰ5 πείρῃθοιιι. Ὑπὲ ΗΓ 5141] θὲῈ ἰακεη πο] οὗ 
7 ὈΥ ἀδικηοβθ. {ΓΠΚονν δε αἰϑοὸ {Πε βίχίῃ δηα {Πς βανεηῖῃ. Απά ἴῃ {πε βενεπίῃ 5141} θῈ ϑιιοῃ ρο!]υίοη 
8 851 φαπηοΐ ἜΧΡΓο55 θθίογε πηθη, ἴου {ΠῸν 5141} Κπονν ἴἃ Ψηο ἀἄο ἴπεβε {ῃΐηρβ. ὙΠογείογα 58.411 {Πδν 
9 Ὀς ἴδ κοη σαρίϊνε ἀπά Ὀεσοπηα ἃ ρίαν, 4π6 {πεῖν Ια πα δηά {πεῖν βαθβίδηοε 5181} θῈ ἀςϑίγογεά. 

Ιο Δηᾶ ἴη (ῃς ἢΠΠ ννεοῖ {πδν 5141] γεΐπση ἕο {Πεῖν ἀδϑοϊαίε οοιπίγν, πα 5141] τεηενν {πΠῸ Ποιιδα οὗ ἔπε 
Γ Πιοτα. ΑΠπα ἴῃ τΠς βενθητῃ ννεεῖκκ 5Π411 θεσοπηε ργίεϑίβ, (νῃο γε) ἰ4ο]αΐειβ, δα] εγοῦβ, ἰονοῦθ οὐ ΠΊΟΠΟΥ, 

Ῥτοια, ἰανν]ε85, ἰαβοϊνίοιιβ, ἀΡιιβεῖβ οὐ ομ]ἄγεη δηα Βεαϑβίϑ. 
18:1 Αμά δἴϊον ἐμεῖν ΡαΠΙΒῃπηθηΐ 568] πᾶνε σοπλα ΠῸπῚ ἐπε Τιοτά, {ππ Ρῥγθϑε ποοα 5141] (81]. 

2. ἼΖἼΠεη 584] {πε 1 τά γαῖϑε ΠΡ ἃ πεν ρχεβί. 
Δῃηά ἴο ἢΐη1 41] {Π6 ννογ5 οἵ {πε 1,ογὰ 5141] "6 γενεαϊθά : 
Απα ἢ 51Π4]] Ἔχεοιΐα ἃ τρῃίθοιιβ ᾿πάρεγηεηξ ἸΡοη ἐπα θαυ ἔου ἃ πιυ!ἰειις οὗ ἀδγ5. 

3. Απά Π5 5ἴδι 541] αιίβε ἰῃ ἤξανεῆ 85 οἵ ἃ Κίπρ. 
Τρμείηρ ἀρ {πα Πρ οἵ Κπον]εάρε 85 ἔπε βιπ ἐπε ἄδν. 
Απά Πα 5841] θὲ τηδρηϊῆεά ἴῃ {ΠῸ ννοσ]ά. 

4 Ηεἕε 58}4]] 5ῃϊπ6 ογίἢ δ5 ἐπε σι οα {ΠῸ εαγίῃ, 
πα 5}41] γτεπῖονα 411 ἀαυκπεϑ5 ἔσο πάθον ἤδάνεῃ, 
Απά {Πεγὰ 5Π41] θῈ ρεδοβα ἴῃ 411 {πε βαγίῃ. 

5 7μῃε Πεανεῇβ 5Π8]] εχο]ὲ ἴῃ ἢΪ5 ἀἀγ5, 
Απα {ἢς εαγίῃ 5141] ΡῈ οἷδά, 
ΑΠπα ἴῃς Το]οι5 5Π4]] γε]οΐςα : 
[Δπὰ τμς Κπον]βάρε οἵ ἴῃς 1 οτὰ 584}1 θὲ ροιιγεά [ογίῃ ἀροη [Πε δαγίῃ, ἃ5 1π6 τιναΐει οἵ {πε 56ᾶ5 ;] 
πα {Πς δηρεὶβ οὗ {πε σίογυν οἵ {πε ρύξϑεηςα οἵ {πε 1 ογά 58.411 θὲ σ᾽δά ἴῃ Ηΐπι. 

6 Τῇε Πεαᾶνεηϑ 5181} θεὲ ορεπεά, 
πα ἰτογὴ {πε τεπΊρ]ε οἵ σ]ογν 5Π4}} οοπηβ προη ᾿ἰπὶ βϑαποιβοβίίοη, 
νττι {πε Ἐδίπει᾿5 νοίςς 845 ἔγογη ΑΡταματη ἴο [58δς. 

7 Απάίμε ρίοιν οἵ ἐπε Μοβίῖ ΗἸρἢ 5Π4}1} θὲ υἱἱεγεα ονεσ Πΐ πη, 
Απὰ 1Π6 5ρί 1 οἵ ππάδγβιδηαίηρ᾽ δηα βαποιβοδίίοη 5}4}1 τεϑὲ ἀροη Πἰπὶ [1π ἰῃς νναϊοι]. 

8 ἘΕογ ἢδ 58}4]] σίνε {πε πηα]εϑίν οἵ {πε Τιογὰ ἴο Ηἰβ βοῃβ ἴῃ {γαῖ ἴογ ἐνεθίπηοίε ; 

Ρεγίθοϊς στ {πε Γογᾶ. Οἵ τ Κίηρβ νι]. 61, ἄς. 
[ἰϑδηὰ ἴῃ {πε ἄαν... αγίβε, ἃς.) Αῃ ἱπίταυβίοῃ. 

3. Ὅσο ΔΡρδύβξηίγ, θοση ἀυτίησ [Π6 Ορργθϑβίοη ἴῃ Ερυρί. 
5. 5181] ραΐποσγ 1561 αραϊηβε μῖπη. Ἐθϑίογεά ἔγογη " 514}} δα ἴο ἰπι τεαχί. Ῥδυύπαρβ σπου] 6 “ 5141] θεὲ «ἐἀεά 

πηἴο Ὠϊπι. Ὅμε τείεγεηςαβ ἀγα πιοϑὲ ΟΌβοιΓα.  Φ λον ἣ 
10-11. Ραγί οὗ {Π6 οὐ] βίπαὶ ἰαχί, σοηϊαϊηϊηρ ἃ ἀϊνίβίοη οἵ βοῖηθ ρουϊοά ἰηΐο βενεὴ ψεε κα. ὙΤΠεῖν ἀπγαίίοη 15 πποογίαϊη, 

Ῥαΐ {ΠΕ ἀνεηΐβ γείεγγαα ἴο τα οἰβᾶτγ. ἶ 
1ο. Κεζυτῃ οἵ Εἶτα δηὰ Νεἢδμίδῃ, αηα το- ἀβαϊςδίίοη οὗ {πῸ [Ἐπηρ]6, ἀρουΐ στό Βιο. (. τ 1᾿η. ᾿ἰχχχῖν. 72. 
11. ΤὴΘ Ηε]]επϊζίηρ σὨϊεἴ- ργιαϑίβ πὸ ἢ Απεοςσμιβ ΕΡΙΡἤΠαπε5 ορροβεά [πα δἴβηη. 
βανϑηΐῃ β ΑΒ 5: “ϑβενεηῖίθι ᾽ α. 
Δαπ]ΐθγογβ ἃ: “ ςοπίοηίϊοιβ᾽ β ΑΒ 5. 

ΧΨΝΤΙΠ. ΤΠ παν ρυιεβίποοα, ἴο ἕο ]]ονν {Ππ6 ἱπηπηοσαὶ Η 6] 6 Πἰζοῦβ οὗ {πε Ζαάοϊίϊε Π1πεῈ. 
2-15. Α Μεββίδηιϊς ἢγπΊη. 
2. ἃ πανν ὑγίεδί. (. ν]. 14. 
3. ὨὶδΒ βίασ. ((. Τ. [π4. χχῖὶν. 1, δ5οὸ ἀδγϊνεά οπὶ ΝΠ. χχὶν. 17. 

ἴῃ πβανθῃ. ΪἿ}π 17. [ι4. χχῖν. 1, 58Π16 ραϑϑᾶρξ γθοῦγβ Μ] “ἴῃ ρΡΘδοε.ἕ 
Πρδμεηρ πρ Ἐπ6 Πρμὲ οὗ Κπον]εᾶρε -- Ηο5. χ. 12 (Χ Χ). (ἢ, ὅγγυ. δῃηὰ Τατῦρ. Ϊοθ. Ὑηῃε Ηεῦταονν ἔπετα ταααβ5 

“111 γε [Π6 πη{|εἀ στουηα ᾿ς. ΕῸΥ ουζ ἰοχὶ οἵ. ἰν. 3; Τ. Β. χὶ. 2; 4150 761. ἰν. 3. 
85 ἴμ8 βύῃ ἴΠ6 ἄδυ. 80 επηεηηβα ἤοτη ἰεχίβ, 8411 σοσταρί. (ΟἿ ἵν. 3. 
ἴῃ {π6 ννογὶά -Ὁ " ἀη11] 15 αϑοθηβίομ βὶ Αβ 53. 4 

5. Απᾶ {πε Τοϊουᾶβ, ρεσῃαρβ τεδὰ “θδοδιβα οὗ Πἰπι᾽ δηά οἵηἶί “" 5}8}1} θὲ ραά". Τῆς Ὀτγδοϊκείε ᾿νογὰ 5. 5001} {πε 
ΡΑΓΔ]]6 θη. (. τ᾿ Εη. 11. 4 (α5 διπθη 464). ᾿ κι 

6. εανϑῃβ 5141] θῈ ορεπεά. (τῇ, 11. 6, ν. τ; Τ. 7.4. χχῖν. 2; αἷβδο ΕΖ6Κ. 1. 1. ὍὅῇΠε νοῖςε ἔτοπὶ {Π6 ορεηϑα πεανθὴ 
ΓΒΕ ]65 Μεαΐίί. 111. 16, 17, ἴα. Ἷ : 
1 τμς Ἐδίμογβ νοῖοθ. ΤῊΪβ. 5ε6Π15 ἴο τείευ ἴο Ηγτοδηιβ, ΠΟ56 τεοθινίηρ οἵ ἃ Βδίἢῃ ΟἹ] 15 πιθηιοηβα ὈΥ 

Ὀβερῆαβ, “1γι{. ΧΙΠ. το. 3; [6τ. Ταϊπηα, ϑοίΐδῃ. ιχ. 12. Ῥσγοῦδῦὶν ΗἩγτοδηιβ Πδα 50Π16 αἰςαϑίδί!οη, αἱ ἰεαϑδὲ ἴῃ Ροριαῦ 
ὈΕ] Ια, Βα ἢ ἃ5 ϑ᾽πηοη Πδα ἴῃ Ρ5. οχ. 

8.5 ἴγοπη ΑΡγαπμαπ ἴο [Ξϑδο, Ϊ. 6. 485 50, ἴἢ ἃ Μεβϑίδηϊς 5656. 
7. Βρί γι οἵ ππάδγβίαπάϊηρ. (ἢ, [58. χὶ. 2; 1 Επ. χ]ῖχ. 3. 
[1 1Π6 νναΐεσγ] Ὁ ε οὔϊγ. Α Ομ ϊβίίδη δάάιίοη. 

8. ΕῸΓ α οηΪγ. ἐ ᾿ 
6, ΡτΌΡΑΌΙν [ομη Ηγτοδηιβ, αηα ποῖ αοά. ἨΗδξηςεα “οὗ {πε Τογά ̓  δπὰ ποῖ “Ηἰ5. οὐνῇ τηδ]ϑίν . Οἡ [Πς οἴπεῦ 

Παηά ἴῃ σὕζ. 10-12 “ θ᾿ 566 1}8 ἴο τηθδῃ (οά. 
5ΟΠ5 ἴῃ γυςῃ -- σα βοηβ, Τ. [πά. χχίν. 3. 
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ΗΠ ΓΕΘ ΆΜΕΝΤ ΟΕ ἸΕΝΤ 17. 2.-5.-19. ς 

ΔΩ {ποτα 5641} ἤοπα δισοθθα Πἰπι [ου 41} σθηθιδίίοηβ ἴον νεῖ. 

υ ΔπάϊΪἴη ἢΐδβ ρυεϑδεμοοα ἐπε (ααπίι [65 5641} Ὀς πια]ἰρ! 6 ἰη Καον]εάρα ἀροη {πα οάτγίῃ, 

Δηά οπ]ρηϊεπϑά πγουρ ἐπε σίαςα οἵ {πε [οτά : 
Ιη Πῖϑ5 ρυθϑιΠῃοοά 514}] δίῃ οοπὶε ἴο δὴ εῃά, 
Δπηά {ΠῸ ᾿ανν]ε55 5141} σεαβε ἴο ὁ εν]]. 
[Δμαὰ τῇς 7.8 5141} τεϑὲ ἰπ ῃἰτη.] 

΄ο Απα Βα 5Π84}} ορεῆ {πε ραΐβϑβ οἵ ραιδάϊβε, 
Δπα 5141} τεπῖονε {πε ῃγεαίεηίηρ συνογα ἀραϊηϑί Δ ἀδπη1. 

αι Απα Πα 584]] ρίῖνε ἴο {Π6 βαϊηίβ ἴο εδΐ ποτ {πε ἰτεα οὗ [Π|6, 
Αμπα ἴδε βρίγι οἵ πο] Π655 5141} θῈ οἡ {Π6π|. 

Ι2 Αηὰ Βεϊϊαν 514}} θῈ θοιιπα Ὀν ΠΪΠ1, 
Απά Πε 53141}1 σῖνε ροννεῦ ἴο Η!5 ομι]άγεη το ἐγεδα προ {Π6 ἐν] 5ρ{1{5. 

13. Απά (πε 1 οτὰ 514}} τε]οίςς ἴῃ Η!15 σμι]άσοη, 
| Απᾶ Ρὲε νεῖ! ρΙεαβεά ἰὴ Ηἴβ θεϊονεά οπαβ ἴοι. ἐνεί. 
14. ΤΠοη 5841] ΑὈταμδπὶ πα ἴϑαδς ἀπα άσοῦ δχ]έ, 

Απά 1 1} θε οἱδά, 
Ρ̓ Απά 811 {πε βαϊπίβ 5141] οἱοΐῃε ἘπεπΊβεϊναβ νι 1ον. 
θι. Απάμον, τὴν ἢ] ἄτεη, γε ἤᾶνα Ποαγά 8]]; οἤοοβο, {πογείογα, ἔοι" νοι βαῖνε εἰ μον {πὸ ᾿ρμὶ οὐ τΠ6 

2 ἀδυζηθϑϑ, εἴ Πεὺ [6 ἰανν οὗ {πΠεῸῈ 1 οτα οὐ {πε ννοῦῖβ οἵ Βεῖῖασ. Απαᾶ ἢΐβ5 ϑοῇβ δῆϑδννεγεα ἢϊπὶ, βαγίηρ, 
3 Βείογε {πῸ 1 ογὰ νγε νν1}} νναὶκ ἀοσοιάϊηρ ο Η 5 'Ϊᾶανν. ᾿πά {πεῖν (δέμειν βαϊ ἀπίο {πΠ6πὶ, Τῆς 1Τογὰ 15 
νυϊη 655, Δη4 Ηἰ5 δῆρσεὶθ ἀγα νυ] 5565, Πα γα ἀγα ννἱπαϑβαεβ, ἀπ 1 δπῚ υνἱποβ5, σοησεγηίηρ ἴῃ6 ννογὰ 

4 οἵ γοιι" ποῖ. Απα 5 5οη5 βαϊά πηΐο Πίστη : ε αἴξ ννϊπεβϑθβ. Απα {πι5 [μον] σεαϑεα σοπηπηαπαῖηρ 
ἢΐβ βϑοῃβ ; δηά πε οἰγείοῃεα ουἕ ἢϊβ5 δεῖ Γοη {πε θεά", απ νγαβ σαίμπεγεα τὸ ἢΐ5. (δίμοιβ, αἴζεγ ες μδὰ 

5 ᾿ἰνεά ἃ πυπατγεά δηά {πἰτέγ-ϑενεη γεαῦθ. Απά {πεν ἰαἰα Πἰπη ἴῃ ἃ σοήπη, ἀμ αἰζαγννατ 5 {παν Ὀατθα 
Πίπιὶ ἰῃ Ηεῦτγου, ἢ ΑΡταπαπη, [5δας, ἀπε Ταςοῦ. 

ΤΗΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΙΌΌΑΗ, ΤῊΕΒ ΕΟΒΤΗ 50Ν ΟΕ ΪάσοβΒ ΑΝῸ [,(ΒΑΗ. 

1,2 Τῆς οοργ οἵ ἔπε νογάβ οἵ ᾿πάδῃ, νν παῖ {Ππἰηρϑ ἢ ρα ἕο ἢϊ5 βδοη5 Ὀείογε ες αἰβά. ὙΠον σαϊποιθά 
᾿ς 8 {Πειηβεῖνεβ ἰοσείμεγ, {πεγείογε, απ σατης ἴο Πίπι, πα Πα 54 ἴο πεπὶ: ᾿Ηρατγίκθη, πν Ομ] ἄτεη, ἴο 

Τιάδῃ νοι [αι μοῦ]. 1 ννὰ5 {πε ουγί ἢ 5σοη Ῥοη ἴο γὴν ἰαῖπεγ [ἀςοὉ ; απᾶὰ 1,68 ἢ τὴν πηοίῃει παπηεά 
4 τὴο Τπάδῃ, βαγίηρ, 1 σῖνε [Πδη]κ5 ἴο ἴῃς Τοτά, θεσαιβε Ηε Παίῃ σίνεη πιῈ ἃ ἰουγίἢ δοη [α]σοὶ. 1 ννᾶϑ 
5 5 {0 ἴῃ τὴν γουίῃ, αηα ορεάϊεηΐϊ ἴο τὴν ἰδία ἴη ανευνπίπρ. Απα 1 Ποποιιτεα πιν πηοΐπαι Δη6 ΠΥ 
6 τοί πεῖ ϑἰϑίεσ. Απά [ἰἰ οαπὶε ἴο ρᾷ85, ὑνεῃ 1 θεσαπΊα ἃ πΊϑῃ, {Ππδξ τὴν [αι παι Ὀ᾽εββεα πις, βανίηρ, 
ΤΠοιι 5Πα]ς θεὲ ἃ Κίηρ, ργοβρογίηρ ἴῃ 4}} {Πίηρϑ. 

ΠΟΩΘ 5ιοορϑᾶ Πἰπ|, ἰ. 6. {πε οἤῆος 15 βδεοιγεαὰ ἴο Πῖμ ἀηα 5 ἀδβοεηάδηΐβΒ. (. "5. οχ ἢ 1 Μᾶοςο. χὶν. 41 “ἃ ργίεϑί 
ἴογ Ἔνεγ᾽, οὗ ϑιπθοῃ. 

9. 5ζβϑοβ οὗ {με Τοσγά -  Βυΐ [5γὰ6] 51.411] 6 ὩλΠΙ5 6 4 {Πτοισὴ Ἰσποαηςσα, αηα ἀαγκαηθα ἰὨγοιρῇ συιεξ᾽, 411 Μ55. 
εχοαρῖθε. Α Ὁ μηβίίδῃ δααπίοῃ. 

βίῃ σοπια ἴο 8ῃ 6δπᾶ. ΕῸΓ ἃ ρτίδάιαὶ] γεηθνίησ οὗ πεανεῃ δηα βαγίῃ, εἰ πιο} Ὺ σοηαϊοηεα Ὀγ [5γα6]᾽5 σοπάπος 
Ὁ Ξα ΧΡ 17. ἱχνὶ 22: 119. 1. Ζοὴν. 26, ΧΣΙ 2685. Αἰβοι Εη. Ἰχὶχ. 20: 55: 50]. ΧΙ, 20.» ΔΏΘΠῚ ΕἸ: ΧΟΙΪ δ᾽ 
ΧΟΙ, 8, 14) 6. 5 ἴογ ἴμε αἀἰβαρρεατζίηρ οἵ 5ἴῃ. 

[Απᾶ {με 1.Ξὲ. .. Πίπ] Ὁ ε. Δη ἱηϊεγροϊδίὶοη. 
Ιο. Ορβῃ.... ραγεᾶϊβε. 1 ἢε᾽ -Ξο,ϑ ὔἴμε Μεβϑβίδῃ, [Π15 ρΡᾶββϑαρε ἃ] οηδ ἴῃ [Ἐν ]5}: ΠΠτοσγαίιγα Ἀβογθα5 {Π6 ἀοΐ ἴο ΠΙΠῚ. 

ἘῸΣ {π6 ορθηΐην οἴ, 4 ΕΖγα νἱϊϊ. 52; 510. ΟΥ. 111, 760 ἢ. ; αἶβδο 4 ἘζΖγα νἱὶϊ. 36; 2 Επ. χ.; 2 Βδυ- 11. 11. 
Αἄδπι, οὐ ΄ πηαῃ᾿. 

11. ἔγχεα οὗ 116, ἴῃ Ῥαγαάϊβε, 4 Εζγα νι]. 52 ; βεαἴβη Ὀγ {πε τἱρῃξζεοιϑβ, ᾿ Εη. χχνῖὶ. 5, δ; 4 Εζγὰ ν]]. 1232. (ἢ Καν. χχίιϊ. 2. 
12. ΒεΙίαγ... Ῥουπάᾶ. [Ιῃ 54. χχῖν. 22, 23 (οά ᾿πΠΊρΡΓΙΒοη5 σοτίαϊη οἵ {ΠπῸ μοβὲ οἵ πεαάνβεῆ. [}ἢ Μαῖίι. χιὶ!. 29 ; κῈ 

Χ. 19 (μγιϑί Ὀἰηάβ {πΠεῸ βίτοῃσ πᾶῆ. [ἢ θν. Χχ. 2, 3 8ῃ ΔῆΡῈ] Ὀϊηάς ϑαίδῃ. [{{πὸῸὸὶ Μεββϑίδῃ Ποῖα ὈΪπα5. Βα] 1αγ, οἵ. 
Π15 Ροβιτοη ἴῃ 1 Εη. [Χὶ]. αὶ Βξ  Ἰχῖχ. 27. 

Ρονογ.... ἴο ἰγϑθϑᾶ προῦ {πε εν]! βρίγιίβ. (Οἵ. Τ. 5. νὶ. 6, αἰδὸ [Κὲ χ. 19, πα Τ᾿ Ζ. ἴχ. ὃ (Ό ἃ ρα). 
ΗΙ5 Ἑομάσγεη -- ἴῃ τὶσῃίεοιι5. 

14. ον Βε Αῦ: “τἱβῃιεουβηθϑβ᾽ αἴ 5". 

ΧΙΧ. 1. οῇοοξβα, ἄς. ((, θεαυϊ. Χχχχ. 19. 
{πΠεῸ Ἰίρῃξ... Βεῖϊίασ. (Ἕἱ. Τ. Ν. 11. 6, 4η4 Ἔϑρβεοῖδ!ν 2 (ΟΥ. νὶ. 14, 15 τίς κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος ; τίς δὲ συμ- 

φώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ ; 
2. ἢἰβ βϑοῆβ. ὅϑδνεῖαὶ Μ595. πεύε δηὰᾶ ἴῃ ᾧ. 3 ἢᾶνε {πε 151 ρεύβοῃ, “ννε᾽", ἅς. 
4. οὐ {πε Ρεᾶ α: » β-4Α 53. 

ΤΙΤΙΕ α -“ σοποογηΐηρ σοῦγασε δηά ἰονε οἵ πηοηαν (» 6 5.) δῃᾷ ἐοσγηϊσδίίοη ᾽ (Ὁ 5) Ὁ ε ἔ8᾽, αἰβδὸ Α ρεπούδ))μγ. 
Ι. 3. ββασθη.... [αΐμποσ α: » β-α Α. 
ΤΖαάδῃ.... κίνε [δ ηκβ ἴο {πε ᾿ογά. (. ὅση. χχῖχ. 35 [οΥ {πὸ ραν οἡ ννογάϑ. 

6. ὈΙΕΞβθά, ἐπεύξατο. (. χν]!. 5. 
ΤΠοι 5Π8] ΡῈ ἃ Κίπρ. (Οἱ χχὶ. 5, Χχὶ! 3; Βεῖν. γδὉ. ἰχχχὶν. 16. 
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ΤΗΕΦΤΕΞΤΑΜΕΝΤΒΓ ΘΕ ΗΕ ΤἈΒΕΕ ΑΕΗ 

21,2 Απά τὸ Τογά σμονδά πῖδ ἴανουν ἰπ 81} ΠΥ νοῦ Κ5 θοΐῃ ἴῃ τΠς ἤε]ὰ αηὰ ἴῃ πε Ποιιβθ. 1 Κηον {παῖ 
31 ταςβα ἃ Πἰπά, δηὰ Ἴσδυρῃϊ 1, ἀπ ργεραγεά {Π6 πιϑδί ἴον πιν [αίμεσ, απ ἢς αἰ δαὶ. Απα {πε τγοοβ 
5664 ἴο πιαβίδι ἰπ {ΠῈ6 σομαβ6, ἀπ ονεγίακε 411 {Ππᾶΐ ννὰβ ἴπ {Ππ| ρἰαἰπ5. ἊΑ νὰ τηᾶτο 1 ονογίοοκ, αηὰ 

4 σαπρηϊ 11 ἀπΠα ταπηεα ἴξ. [1 51ενν ἃ Ἰίοῃ ἀπά ρ] ιοκεα ἃ Κίά οι οἵ ἰξ5. πιο. Ι ἴοΟΚ ἃ Ὀδαγ ὈΥ ἰΐ5 ρᾶνν 
5. Δη6 Πυτ]ςα ΤῈ ἄοινη {Π6 οΟἸΠΠῚ, ἀπα ἰξ ννὰ5 σγιιβῃθα. 1 ουέγαη {ΠπῸ νν11ἃ4 Ῥοᾶγ, απὰ βεϊζίηρ ἰὲ Γὰ5 1 γδῃ", 
6 1 ἴοτε 1ἴ ἴῃ δϑιιπου. Δ Ἰξεοραγά ἴῃ Ηβδρίοη Ἰεαρεα τροη τὴν ἄορ, αμὰ 1 οαιρῃξ ἴΕ Όν ἐπε ἰδ1], ἀπά 
7 Ἀγ] α 1 οη {Π6 τ ΟΚΚ5, ἀπ ἰ ννὰ5 ὈιΌΚαη ἴῃ ἐνναΐη. [[οιηᾶ 4 ψ|4 οχ (βεαίηρ ἴῃ {πὲ ἢε]άς, ἀπά 

ΒΕ: Ζίηρ᾽ 1ἴ' Ὀγ ἴῃ Πογῃϑ8, δηα ννῃϊτ]πρ' 1 γοιιηα δηά ϑζιπηίηρ ἴΈ, 1 σαϑί [Ε ἴγοπι τηε ἃπ4 5]εὶν ἰ{. 
ι΄ Απᾶ ψΠέη {πε ἴννο Κίηρσϑβ οἵ {π6Ὸ (ἰδηδδηϊεϑ σαηε 5ῃ δαί 64 ἰπ ἀγπῆοιι ἀρ αἰπϑὲ οὐγ ἤοοϊκοϑ, απα τηιιο ἢ 

ΡΕΟΡΙΘ ν ἢ ἘΠεπΊ, 51 η516- αηά6α 1 τιιβμεα προ {πῃ Κίπρ οἵ Ηδζοσ, ἀπά βιηοίε ἢἰπὶ οἡ {πε σγεανεβ 
2 Δη4 ἀγασσοά Π΄πὶ ἄοννη, ἀπΠα 50 1 5]ενν ῃίπη, Απαὰ {πε οἵδετσ, ἴῃς Κίηρ οἵ Ταρρυδῃ, ἃ5 μ6 5δὲ ὑροη Πἰ5 
3. ΠΒοῖβε, [1 516νν, ἀπα 50 1 ϑοδι(εγεά 811 ῃΐβ ρεορίβὲ. Αςβογ {πὸ Κίηρ] ἃ πιβῃ οἵ σίαπε βἰδίαγε ΓΙ (οι 7, 
Ἀγ ΠΡ 7αν 6115 θείογε δηα θεῃὶηα 45 ἢῈ ϑαΐ οἡ Ποιβεῦδοῖ, ἀπ [ ἴοοϊς τρ ἃ βἴοπε οἵ δἰχίν ρουπάβ 

4 νγεῖσης, Δηα Πιιγ]θα ἴ Δηα σπιοῖα ἢΐ5. ἤοῦβα, δηα ΚιΠεα 11, Απά [Ι ἰουρμς ν τ (1115) οἴμοσ ἰοσ ἴννο 
5 ΠοιΓ5; ΔΠ4 [1 οἷανε Π5 516] πη ἐνναίῃ, ἀπ 1 σπορρεά οἢΐ ἢΠΙ5 ἔξεῖϊ, απὰὶ ΚιΠ6α πη. Απα 851 ννὰβ 
6 βἰγίρρίηρ οἱ ἢ5 Ὀγεαβερίθ, θεῃοἹα πἰπα πηθη ἢΐβ σοτηρδηίΐίοηβ θεσδη ἴὸ ἤρῇῃξ ν τ πιο. Απά 1 ινοιπά 
ΤΥ ϑαγπηθηΐ οἱ ΠΥ ἢδηά ; δηὰ 1 5]1ηὴρΡ’ ϑίοπεβς δ {πεπ|, δπαᾶ [Κ[1Π1ε] ουγ οὗ {Πεπ], ἀπα {πὸ τεϑὲ ἢδά. 

7 Απα [4600 πὴγν [αἴΠεγ 5]ενν  Βεοι ββαίῃ, Κίπρ' οἵ 4}} {πε Κίηρϑ, ἃ σίαπε ἴῃ βἰγεηρίῃ, ἐνγεῖνε οί 15. Πίσῃ. 
8, 9 Δηά [δαγ [6]] 'ροη {Πεπὶ, αηα πεν σδαβεα νναγγίηρ ἀραϊηϑε τι5. ὙΠεγείογε τὴν (ΕΠΕΥ νναβ ἴγες [το 

το Δηχίεϊν ἴῃ ἴῃ 6 ννα 8 ψνῇξη 1 ννὰβ νν]ἢ τὴν Ὀτείῆγεη. ΕῸΓ Πα βδανν ἴῃ ἃ νἰϑίοῃ Γοοηοδγηίησ πηθ] {παᾶΐ ἢ 
ΔΗΡῈ] οὗ τηϊρῆϊ [οΟ]]οννεα της ενεύννῆσγε, {πὶ 1 5 μου] ποΐ θε ονεγοοπηα. : 

4, Απά ἴῃ 1Πε βου {Πδγα σάπια ΠΡΟη τι5 ἃ σγεαΐεγ ννὰγ ἵπαη {παΐ ἴῃ ΘΠεομαπ; ἀπά [1 Ἰοἰποα ἰη θαΐῖε]ε 
ΑΥΤΑν ΜΠ τὴν Ὀγεϊῆγεη, 8η6] ρυγϑιθα ἃ ποιιβαηά πλεη, δηα 5]6νν οὐ {Π θη ἴννο Πιιπάγεα πιεη ἀπά 

11. 2. δῃᾶ Πε ἀϊά εξ "» β- 5. 
3.  ψ Πα ππαγα... απιεᾶ ἰξ β-ἃ ε 5": » α (ἀείεοιϊνε). 

4. ὨυτΙΘα σ Α : “Ἰεῖ σο᾽ αΔ: Ὀοίῇ - ΠΟ ν᾽ - “τ δά Ὁ ἃ εἴ, 
αηά 1{ ννὰβ ογυβῃβά α: “ Δ ηἀ ἰἴ νγὰβ Ὀγόίκβη ἴῃ ρίθοθϑ οὴ {ῃδπλ᾽ ἃ : “ ἀπά δὴν Ῥεαϑβίὶ {πᾶϊ τὰγηθα οἱ 16, 1 γϑηῖ ἴΐ 

πκὸ ἃ ἄορ ̓  ΒΑ 5. 
6. οῃ ἔπε γοςκβ δπᾶ ἰΐ ννὰβ Ὀσοκεη ἰῃ ἐνναίΐη ἃ: “πὰ ἴΐ νγὰβ5 Ὀσόίζεη οἡ (Π6 σοαϑίβ οἱ (αζα β- 4 Α 5’. (δζᾷ ἴ5 

37 τη 1165 ἔγοπη ἢ ργοη. Βαῖ οἵ, ΤΠ ᾶρε5 χνὶ. 1-3. δ δϑ ἴῃθτα ἃ Ηδβθτοη θᾶ ὅαζα ἢ ΕῸΓ (Πα ἔεαΐ οἵ, Τ' Ὁ. 1. 2. 

Π͵Ὶ-ΝΤΙ. ὙΠεβα οπαρίεγβ σοηΐδίη Δη ἀποίθηΐ ἰεσθηα ψῃ] ἢ 16}15 οὗ [ἀςο᾽5 σοπαιιθϑὶ οὗ 5ῃεοῆθιη. (Οἱ, ἄβη. χὶν!]!. 22 
ΜΟΙ 1 τοοκ ουζ οἵ {ΠῈ Παηά οὗ [πΠ6 Απηοσίίε νυν] τὴν βοτὰ ἀηα ν] ἢ τὴν ον. 866 108. χχχίν. 2-ὃ, γνῃ ἢ (6115 οἵ ἀπ 
δἴζδοκ Ὀγ βθενβὴ ΑἸπηουα Κίηρβ. Οἵ, αἷἰϑο Ταῖρβ. [οῃ. οὐ βδη. χἰν!. 22, 1π6 Μ|ιάγαβῃ ΔΝ 4]}1558ὰ ({6]Π1ποῖκ, δο λα- 
“71γαδολι, 11. τ- 3), [Π6 ΟΠ τ ΠΙΟ] 65. οὐ [ϑγϑῆτηθβὶ χχχνὶ, ἀη Θβρθοία"]ν τῃ6 Βοοῖς οὐ [ἀ5Πδγ (5Ξε6 Εσθηςῇ ἱγαη5,. 2) Ἴοζ. (ἐς 
“12ο(γ-. τ. 1173-84). 

Π|. ΕἸΡΒΓηρ θυ 5 ΠΘΟΠ6η,, δοςσογάϊησ ἴο ΜΊΑ. Ν᾽ 4}}15. ἀη ΒοοΟΙ οἵ [ἀ5}8Γ. ; 
1-5. [645 5]ΔιρἩϊεσ οὗ ἴννο Κίηρϑβ, ἴποβε οἵ Ηδζουῦ Ὧπ4 Ταρραλῃ. “ Δομογ᾽, τ΄. 3, 15 σοσγαρί. 
[. Ὁ» Ιαἴξυ δοοοιηΐβ. 
Οαπαδηΐίαβ, ἴῃ [}., ἅς. “ ΑἸηοτγίεβ᾽᾽ : [ἀ5Πδγ ᾿ Ὁδηδδῃϊία ἀπὰ Αἰπουῖζε Κίηρϑ᾽. 
δραϊηβί οὐγ ἥοοκβ. (Ἕἵ. [10. ΟΥπαυ δας που 65 ρῖνα 85 τηοϊϊνα ἴο Ἐχίθυπηηαΐα [4600 ̓5 50η5. 
οὗ ἤδζογ. “ῃε οἴπεσ᾿ α. 866 ἰν. 2 (ποίΐθ). ὍΤῇηῖ5 ΗδζΖου 5 πϑθᾶὺ ϑ'ῃβοπειη. ἊΝ 

2-6. ΤΠε ΜΙάτγ. ΔΝ" 4]}15. ξῖνεβ "Απά ἢε εν δ ἴπ6 ουΐδεϊ [ἀ5ῆπ0 Κίηρ οἵ ΤάρΡρυδῃ νη ννὰ5.. ... σχἱἀϊηρ Οἢ ἃ ΠΟΙΒ8 
ΔΏ6 σΟμ]4 ΠῸΓ] ΠΪδ5 [αν] !η5.. . . ἔγοπη Πουβεθδοὶς ἴῃ ἔτοηΐ ἀπ θεῃϊπά. Πα π [δ σιν... . ἢ6 ἴοοῖκ ἃρ ἃ βίοπε..... 
ννΕΙ ΒΡ ΠΙΩΡ᾽ 5 χίν 5Π6 Κ6]5 δηα ἢυτὶθα ἴἢ. .. Πα (758) οἰανε πῈ 5} 1614 ἴῃ τυναΐῃ. . . ([144}} ουΐ ΟΠ ΗΒ ἔεβεξ.... πὰ 
ννΏ116 Π6 ννὰϑ βίσιρρίηρ πἰπὶ οὗ ΠΪδ5 ΔΥΠΊΟιΓ ΤΠ6ΥῈ σαπηθ δραϊηβί ΠΪΠῚ πἰηθ οὗ 5. σοιῃρδηϊοηβ.᾽ 866 ΠΙΥ͂ (ΟΠ ΠΪΑΓΥ; 
ΡΡ. 70, 71 ἴογ [}}] φαοϊαιίοηῃ. ἐπὶ ἐξ 

2-5. ΤΠΕΓΕ ΨΕΙῈ βενεη Κίηρβ 1 8}} {{π0. χχχὶν. 2; Μ|Ιαγ. ΔΝ 4}}15.) τὶ Κίηρ; οἵ Ηδζού, 111,1; οὐ ΤἌρραδῃ, 11]. 2-; 
ἴουγ Κίηρβ, ἵν. 1 ; οὗ 58110, ἵν. 7. ὙΠὰ5 ΑσΠΟΥ ἰ5 ὁη6 ἴοο πιᾶηγ. Βεϑβίά6β, 111. 1 Πηθηι]οη5. ἔννο ΚΙηρΡ5, ποῖ ἴῆτεαε. Πα 
ΜΙιάγ. νν4)}15. ἀπὰ [5887 (11. 1174-75) σῖνα {Π6 ἀδίδι!β 'π στ. 3 ΔΠ4 4 ΔπᾺ ἃ ϑβίβῃ ἵπεπῃ (0 [5ῃ 0. 

2. [1 5ῖανν . . . Ρβεορῖθ]. Απ δάδιίιίοη, πϑοαϑϑιϊδίθα Ὀγ. 1Π6 σοττγαυρὶ τοδάϊηρ “ΑσΠοΥ {πὸ Κίπρ΄. 
3. [Αςδοτγ [πε ΚίπρΊ, ἰ. ε. “ἴῃς οἵμεν (ΠΕ) Κίηρ ᾿ ἃ αἰτορτάρην οἵ ὑ. 2. 
ΙΤουπηᾶ α: Ὁ» ΒΑ 53. 
Ρεΐογτθ απά... πογσβθῦβοκ 8 Α 5', ΜΙάσ. Νν 4)}15., Οἤτοη. [6γ.,) [ἀϑῆασ: Ὁ» α. 
βιηοΐε Α 5᾽: “δΒᾶνε ρίνεη ᾽ αΑἔρ. 

4 Ὁ α, [ῃτοῦρἢ Ππηΐ. 
οἴμοσ. Εἰπθπαβα ἔτοιῃ ᾿Αχώρ β-ε, Ναχώρ ΑΒ, , 
οἷανε πὶ5 5 1618. ὙΤΠεῈ ΜΙάγ. Νν8]}15., σἤτοη. [ετἴ., δῃη [5 Πδγ πλλκα [5 μὰ} οἰδανα [π44}1᾿5 5}16]4. 

5. ηἷπ Α΄; ΜηΠάγ, Δ 78}}15.. σἤγοη, [6Γ., Δη4 [Ἀ5Π8γ: “ εἰρμς᾽ α β- αὶ 5): “βανεη Ατϑΐβ,. ᾿ ᾿ 
6. ἴοι οὗ ἔπεπὶ; πε ΚΙΠεἀ {πε οἱπετ εἰσηϊ, δοοογάϊηρ ἴο {πὲ Ηεῦτενν δας Πογιτῖ6β, ϑνῃ 116 [νον] 51ενν τΠ6 Κίηρ οὐ (᾿888}}. 
7. 14.000... 5ῖενν. Τὴ Μίαάγ. νν41}15. ἀπα 15} 5ᾶὰν [8 0} 5186ν ἔθου οἵ μεῦ ΚΙΏΒ5. 

ὙΒΕθΙ δίῃ ε: σοσχιρί ἴοΥ “ Ἰοτά οὗ 5ΠΠΟΠ᾿᾽, σίνεη ὈγῪ Ηερτανν δα Που {165. 
9. 1 Ξῃοι!ᾶ ποῖ ΡῈ ονεσγοοῖιδ β Α 5": “ποηδ 584]] ἰουςἢ τπθ᾽ ἃ Ξε "22 αἰ εσθπτν ροϊητϊεά. 

ΙΝ. Τὴε ἤρμιηρ 15 ΠΟΥ ΠοαΥ ΗδζΖοῦ, ἃ5 Μ|Ιαγ. ΔΝ 4}}15. εχρ  αἰηβ. ; 
Ι. δηᾶ ἴουγ Κίπρβ βΑ. 51: » α. (ΟΥ, 100. χχχίν. 2-8, ὙΠΕΥῪ ἅτε {πε Κίηρβ οἵ ϑατγίδῃ, ἀδδβῃ, Βειμ- πούοη, ἀπὰ 

Μαπαπαὶπη. ὙΤὴῈ Ηδῦτγον δυϊῃου 165 ἀβοσῖρε {πε ϑἰδι σίου ἴο [Δ ο}, ἀπά βῖνε ἃ ἀϊβεσγεηι ἰ15ῖ. 
4τό 



ΠΡ ΠῚ ΠΝ ΘΕ ἸΌΘΑΉΖ τι: 

᾿, 3 ἴουγ Κίηρβ, Αμα 1 ννεηΐ ὰἃρ τπροη {Π6 ννᾺ]], μα 1 δ[ανν ίοιιν πιρμέν πιθη. Απά 50 ννὰ οδρίιυγρά 
ΗδζΖοσ, ἀπ ἴοοῖκ 4]} {πΠῈ 5ρ01]. : 

1. Οπίμε πεχί αν ννε ἀερατίε ἰο Διείΐδη, ἃ οἷΐν σἴγομρ ἀπά ννα]]δα δηα ἱπαοςοβϑί]ς, {Πνδαίθηίηρ᾽ τι8 
2 ΜΠ ἀσαῖῃ. Βαΐ 1 Ὧπα (δα ἀρρτοδοῃεά οἡ {Πε εαβί δἰάς οἵ ἴῃς οἰΐν, ἀπά Ἐδιυθεη απὰ 1 ενὶ οἡ {πε 
3 να. Απά {Πὸν {παῖ ννεύο τροη {πε νν4}], {Πιπκῖηρ {Πᾶς ννα ννεύα δἴοπθ, ἤννεγα ἄγαννῃ ἀουνηἿ ἀραϊπϑί 
45. ΑΠπᾶ 80 τὴν ὈύοΐΠαΥ5 Θθογαον οἰ] 6 ἃ τιρ {Π6 νν8}} οὐ ὈΟΐἢ 5.465 Όν βίδίκθϑ, απ επίεγεα {ΠῸ οἰΐγ. 
5 Π11|6 ἴΠπΠῸ πε Κηδνν ἴ ποῖ. Απα ννε τοοῖς τὲ ψν ἢ (ῃς εἄσα οἵ {πε βννογά. Απά δ5 ἔογ {ποβϑὲ ψῆῃο πα 
ταῖκεη τεπιρα ἴῃ ἴῃς ἴοννεύ, ννα δεῖ τε ἴο {ῃς ἴοννει δηα τοοῖς οί ἰἰ απ {Π6π|. 

α β᾽ν Ὁ 

6 Αμα 65 νὸ νεῖ ἀδβραγίηρ {Πς πηθη οἱ Τἀρριδῇῃ β Απά ἃ5 ννα νείο ἀεδραγίίηρ [πὸ τηθη οὗ Τ ἀρριιαΐῃ 
5εἰΖεα οὐ 5ρ01], αι) 5εεῖπρ (1Π15) ννα ἰοαρ]ς νυ], δεῖ ἀροη οἷ 5001}, αἀηα ἀεἰνεγίης [ἃ ὰρ ἴο οἱ 

γἴμεη. Απάα ννῈ 5]ανν {πεῖ 411] Πα τεσονεγεα οὐγ ] 580η5 Μὲ ἰϑυρῆϊ νὰ ἘΠῸπὶ 85 αι ἃ5. Ταρραδῇ. 
5Ρ0]]. ᾿ς | Δπὲᾶ νϑδ 5ίενν ἵμεῖὴ δηὰ Ὀυγηΐς {πεῖ οἰν, ἀπά 

᾿ ἴοοῖκ 8ἃ5 5ρΡ01] 411 ἐπαΐ ννα5 ἴῃ ἰΐ. 

.,2 Απά νπεῃ [ ννα5 αἵ ἴπὸ νναίοτα οἵ Κοζεθα, {πε πηεη οἱ 7006] σαιης αρϑίηϑί τι5 ἴο θαίι]ο. ληα ννὸ 
[οιισῃξ νυν ἢ {Παπὶ ἀπα τουΐεα ἔπει ; Γαπα {πεῖν 411165 ἴτοπὶ ΘΒ] Οἢ ννα 5]εινν", απ ᾿νε αἰ ποῖ ἰεανὸ 

3 ἴΠ6πὶ ἱροννεῦγ" ἴο σοπῆς ἴῃ ἀραϊποῖ τι5. Απά {ῃς πηδη οἵ ὙΜαϊκῖγ ςαπλθ ἸΡοὴ τι5 {π6 ΠΙΠ ἄδν, ἴο 5εἶχο 
Οἱ 5Ρ01]; δηα ννε αἰίδοϊζεα ἘΠεπὶ αἰ ονεζοαπηε {Π6π| ἴῃ Πεῖοα Ὀδίι]ε : ἔου ἔπεγε ννὰβ ἃ ποϑί οἵ πριν 

4 τῆξη ἃπηοηρσϑί {Π6Π|, 8Πη6 ννε ϑἷεν' {πεπὶ Ὀείοτε {παν μδα σοηε ὉΡ ἴΠ6 αϑοεηῖ. Απά ννῆξῃ ννςε σδπλς ἴο 
5 1Πεῖγ οἷν {ΠεῚΓ ννογηεη τῸ]]6α προη τι5 δζοηεδϑ ἰγοπΊ ἴῃς Ὀτονν οἵ {πε 11] οἡ ννῃϊσῃ ἴῃς εἰν βιοοά. Απά 
Ι δηὰ ϑιπιθεοη Πία οὐγβαῖνεβ θΘ πα ἢς ἴοννῃ, πα βεἰζε τροη ἴῃ Πεῖρῃΐθ, δηα ἀδϑίγονεα {15 
εοἰΐν αἶβο. 

ι Απά (ες ποχί ἀδν ἴΐ ννὰ5 ἰο]α τι5 [παῖ [Πς6 Κίηρ οἵ [ῃς εἰν οἵ (δ 85} ν ἢ ἃ πιργ ποσὶ τνὰ5 σοπιίηρ 
2 ἀραϊηδί τι5. Ϊ, {πεγείους, ἀηα 1) 84} (εἰσηοα οἰιβαῖνοβ ἴο θῈ Απιοιίίαβ, αηα ἃ5 4]}1}165. ννεπί ἰηΐο {Πεῖτ 
3 οἷϊν. Απά ἴῃ {πε ἀδρίῃ οἵ πῖρῃΐϊ οὐγ Ὀγει τε σαπὶα Δηα ννὲ ορεπεα ἴο {πεπὶ {πε σαΐεβ; δπᾶ ψῸ 
ἀαδίτγον θα 4}} {Π6 πηεὴ δηὰ {πεῖν δα θϑίδηςο, απ ννε τοοῖϊς ἴοι ἃ ΡριῈν 411 {παΐ ννὰ5 {πεῖτς, απ Ἐποῖν ἤγες 

2. Ὁροῃ πε νν81]1. Μιατγ. Νν. δαὰϑ " οἵ Ηδζοτ᾽. 
ἴοι πιὶρῃίν πε. 501 τεβίοτε ἔγοι ἴπ6 ΠΕῸΡτονν ἀπ ΠΟΥ 165. “ὁ 511} οἱ πεὺ ἴοι Κιηρδ᾽ Α ; “ἴνὸ οἰποσ Κιηρη 

β51: “ιἰμεὶγ Κιηρσ᾽ (1. 6. οὗ Ηδζου) α. Τῆεβε ἔοι ΠΡ ΠΥ ἤδη ἀγα ἀϊδίηοι ἰτοπιὶ {πὲ “ ἔουσ Κίηρϑ᾽ οὗ ἵν, 1. 566 
Μ|Ιάτ. Ν᾽. Οἤτοη. [61. χχχν]. 6 ; [ἀϑ5}ᾶγ (11. 1176). 

3. ςαρ{ιτεᾶ ΗκδζΖοτσ ΜΠ|ατ. ΝΥ. : τεεὰ Ἡδθτομπ᾿ ἰοχί. “δρτοη 15 ουἱ οὗ (ῃ6 οοπίοχί, δα " ἔτεβα ᾽-- ὥ,Π ἴον 5, 
811 1π6 5ΡΟΪ] Ὁ “ οὔ τῃς Κίηρϑ᾽ β8-4 Α 5". 

Νν. Τῇῆε ἀεϑίσιςτοη οἱ ϑαγίδηῃ δηὰ ΤΑρρΌδῃ. 
1. Αγείδῃ Ὁ εἱ : Αγεία ἀ Α : ἑτέραν αἃ 625’. Ηδργτεν Δα ΠΟΥ 165 ρῖνα ϑαγίαῃ, οἵ, ϑάγεραη, [{0. χχχῖν, 4, 7. 
ννα 16 δπᾶ ἱπαοοαββῖθ]α β- αν Α 5᾽. (ἱ, Μιάν. Νν. “τϊρῆιῖν ᾿ α. 

5.1 πὰ αδᾶ. .. οἡ {πε εαβί, ἅς, Τῇηα Μιάι. Νν., ἄς., ξῖνε ψαῖῖς ἀϊβεγεηιϊ ἀἸσροϑι τ! 05. 
3π4. Νοῖ ἴθ ΗδΌταν δυς που 165. 
3. ασα ἄγαννῃ ἄοννῃ αβ 5᾽: “ργοϊοησεά [Π6 νναῦ᾽ Α. Ρεύπαρβ επηεηὰ ἴο " δεῖ {πεπηβαῖναθ [ἢ ΥΓαΥ ᾿, 1.6. ἸΦΝ 

ΗΠ} ]5Υ6 Δα ἃ5 ἸΦ δ. 
4. οπηρεᾶ »"» αΔ. 
ν βίβκε " α. 
ὙΨὮ16 {π6 τε Κηεν ἰΐ ποῖ » α. 

5. γε βεΐῖ ἤσγε.... 1 δηᾶ {πεπὶ β : “ννε Ὀυτγηΐ ([Π 61} νυ] ἢγε πα 50 ΜῈ ἴοοῖκ {παι 411] ἀπ ἃ}} {ΠΕῚ1Γ Ροβ 5655: ῇϑ᾽ α, 
Μιάγ. ΑΝ. πιακαβ πάδἢ 5] 2οῸ οἡ {π6 ἴονεσ. (. (ἤτγοῃ. [6ζ. χχχνὶ. 7; [51.817 εἶνεϑ ἴννο ἴον ε β, 11, 1177. 

6--7. α 15 τῆογε δἼοσυγαίε θὰΐ 1655 [1] {πῃ β Α 5᾽. [Ια νὲ πᾶνε ἃ βιυοσθϑϑίαμ! ταὶ, ἀπ ἃ τεοονεῖν οὗ {ΠῸ 5ρ01}: ἰπ 
βᾺ 5' δὴ αἰϊειπηρίβα ταϊά, ἀπά {ΠῸ ἀεϑιγιςοίίοη οὗ {πε οἰΐγ. 

βεϊζεᾶ αα. ἩΗδῦγεν ἁυς Ποῦ 165. “ δεῖ προῃ᾽ β-αε Α 5. 

ΝΊ. Τῇ τουΐ οὗ {πεῸ ππδη οὗ Αὐεϊα, δηὰ {πε ἀδϑίσασίοη οἵ 5. ΒΠΟἢ ἀηὰ 5 Πα κιγ, 
1π-2. »α: ψΏ1ΠΕ ΑΒ ΟἸ5 1. , 

ΚοζΖερεα. ((. 1 (ζῇἤτσοη. ἱν. 22, ἀπ (σεη. ΧΧΧΝΠΠ], 5. : 
1Π6 πιϑῃ οὗ Τ7ΟΡΕ] Ὁ: “ Αὐϑο!αηβ᾽, [58 ᾶγ 11. 1178. ΓΟ, “Ατρδεὶ᾿, Μιάγ. Ν᾿. 

2. ἴΠμεὶγ 411165 ἔγοπι 5}ΊΟΗ τνε βῖενν β-. Μιάγ. Νν. δπὰ Ὁἤτοη. [εγ. χχχνὶ. δ. 
Ροννεῦ -- διέξοδον, ἃ ἀἰτορτάρηγ, οἵ ἃ τεπάδσίηρ οἵ ἴῃς ἼΣ ἴῃ ΜΙάγ. νν. ἀπα (ἤτοη. [6τ, 

3. ἩΝαΚίτ. “ΘΠαθιγ᾽ Μ|άν. δ΄. : “ΘΠ κι᾽ Πἤτοη. [6γ. χχχνὶ. 9 : " Δ ΠῚρΡ οὗ 5Πακίγ᾽ 100. χχχίῖν. 4 (Μαδῃ βακ τ). 
ἴο 561ΖΘ ΟἿΙΓ ΞΡΟΙ] »α. 
Βαί!ς β-ά ΓΑ 51: “βινογά ἃ ἔ. 
ἴοτ πεσε ννγαὰβ... δπιοηβρβί [με ηὶ » ἃ. 

4. Μοθη. Μ|άιϊ. ΝΥ. δὰ (ἤτσοηῃ. [6γ. πηδητίο ΟἽ]Ὺ ΠΊΘΏ. 
ΤτοΟΙαἅ, “Πυτεά᾽ Μιάτ. ΝΥ. ἀπὰ (ῇσοηῃ. Τεσ. 

ΨΙ1. τ. Κίπρ οὗ [με οἰΐν οἵ αϑαβῇ νυ ἃ πιὶρμίν μοβί α ἃ : "(ἀααϑῇ (ἢς οἰἵγ οἵ {πε Κίῃρϑ ΜΙ ἃ στοαὶ μοϑί 
αοῇ: “ἴῃα οἰτ65 οἵ {πε ἵννο Κίηρβ τ ἢ ἃ ρτεαῖ μοι Ὁ 5] : “(ὑδϑϑῇ ἃ οἰἵΐυ ψ ἢ ἃ ρονεστίαὶ Κιηρ  Α. 

2. 1ἰμετεῖογε.... 8411165 β-ὰ ε 5): “πα 1 δῃπὰ (δὰ αἷβο ρτοςεεάβα ἰο ἴπεῈ Απιουῖῖεϑ δηὰ (εἰσ ηΐηρ Οὐτβαῖνεβ ἰο ὃ6 
{ΠΕ 11 411165᾽ α. 

3. 411 ταὶ αβ... ἄονῃ »α. 
ἴτας νν 8115. (ἰ. Ηδῦτεν δας ΠΟΥ 165. 
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ΤΗΝ ΦΈΞΤΑΜΕΝΤΘ ΝΕ ΠΕΣ ΜΕΥ ΡΑ ΕΗ 

4 νγ8}}5 ννε οαϑί ἄοννῃ. “πᾶ ννὲ ἄγεν πεαὺύ ἴο Τ παγηηα, Πεγα ννὰ5 411] {πε συ θϑίδηςε οἵ ἴῃς Ποϑί!!ε Κίηρϑ. 
5. ΤΏὭρη Ρεΐπρ ἰπϑ} 16 ν᾽ {Π6π|, 1 ννα5 ἱπογεΐογε ννγοίῃ, ἀπ τιϑῃθα ἀραϊηϑί {Πδι ἴο {Π6 ϑαπητηϊξ ; δηά 
6 {πον Κερί 5]᾿πρίπρ' ἀρίηβί τὴη6 βίομϑδϑβ δηα ἀαγίβ. Απα δά πο [)8η τὴν Ὀγοίμει αἰ ἀβα της, {πεν νου] 
Ἴ Ὠᾶνα οἰαίη πε. δε οδπὶθ Ἰροη μετ, ἐπεγείογα, νυ ἢ ννγϑίῃ, πα ἴεν 411 ἢθα ; πα ραϑβϑίησ ὈγῪ 
8 ἀποίπει νψαν, ἴπεν θεϑοιρῆϊ πν ἰδία, απ ἢς πηαάς ρεαςα ψἱ ἢ ἐπαπ. Απά ννε ἡϊά ἴο {Πδτη πὸ Πατΐ, 
9 Δηα {πεν Ὀεςδπῆα {γ υΐαγν ἴο τι5, ἀπ νγα γεϑίογεα ἴο {Ππεπὶ {Π6ῖγ 5001}. Απα 1 θυ} ὙΠαπηπα, πα τὴν 

το {ΔἴΠποῖ θυ] ῬΑΡδ6]. [1 ννὰ5 ἰννεηίν γεαῖβ οἱ ἤθη ἘΠ15 νναῦ Ὀεί8]]. Απαᾶ {πε (δηδαηίζες [ραγοα τὴς 
Δηα τὴν Ὀτείῆτεη. 

81,2 Απάῖ πᾶ Πα ἢ οδίιϊα, δηα 1 δά ἰοῦ ομϊεῖ πογάβπηδῃ [τἀπὶ ἴῃς Ααἀι]αηλ6. Απά ννῆεη 

δι 

10 

Ι νεηΐ ἴο ΠΙπΊ 1 5ᾶνν Ραίβαρδ, Κίησ οἵ Αδυ]]απὶ; [απ μα βραῖκα ππΐο τι5᾽, ἀμ ἢῈ τηδάςε τι ἃ δαϑί; 
3 Δ ΠΘΠ1 νν 85 Πποαίθά ἢε σανε πιὲ ἢϊ5 ἀδιισῃίεγ Βδίμϑηπα ἰο ννἱθ. 516 θαγεὲ πῆς Ετ, δαηάᾷ Οπδπ 
ἀηα 5ΠεΪΔῃ ; δηα ἴννο οὗ {πη {86 Τ,οτὰ ϑγηοίε : ἴογ 5Πε δ ᾿νε, ἀπα 5 σι! ] ἀγεη ἀγα γε. 

ι ΑΔπά εἰρῃίεξεη νϑδῖϑ πῇν ἰδίαι Δροάς ἴῃ ρεαοε ΜΠ 15 Ὀτοίπει. ἔδϑι, δηα ἢἰ5. 5οῇ5 νυ ὉΠ τι5, αἰτοῦ 
2 ἰπαΐ ννε οδπηβ ἔγτοπὶ Μεβοροίδηγχία, πὶ ΓΡα. Απά ννῆξη εἰσβίθεη νϑαῖθ νγεύα [Ὁ1Π]16 ἃ, ἴῃ {πε 

[οὐ θἢ γεαῖ οἵ πὶν [{{6, Εϑαι, ἰπ6 Ὀγοίμεῦ οἵ τὴν [ίμεσ, στῆς ἸΡΟη τι5 ψ τ ἃ τιϊρηΐν δπά βίγοησ 
3 Ῥεορίθ. Απά [|δοοὸὈ 5πιοίε [ὅϑαιι νυν ἢ δη δἵζονν, αηα ΠῈ ννὰβ5 αίζεπ τρ ννουπάθα οἡ Μοιιηΐ ϑείῖγ, δα 
4 ἃ5 ἢε νεηΐ Πα αϊεα δ Αποηΐίγαση. ᾿Απᾶ νε ριυγϑιιεα αἰζεγ {Π6 βϑοηβ οἵ ἔδαιι. Νον {πὲν Πδά ἃ οἰΐν 
ὙΠ νν8}15 οὗ ἴσο δηα σϑίεϑ οἵ Ὀγαβ8; δηα ννε σοι] ποῖ επίου Γἰπίο 1}, Δηα ννεὲ εῃατηρεα αγοιπά, ἀπά 

5 Ῥεϑίεσε 1. Απαᾶ ψἤβη {πδν ορεπαά ποΐ ἴο τι5 ἴῃ ἔνγεηῖν ἄδγϑ, 1 βεῖ ΠΡ ἃ ἰδάάδθυ 'τη ἐπε οἱρῃξ οἵ α]]' 
ΔΠ 4 ὙΠ πν 5Π1614 προῃ τὴν Πεδά 1 ννεπί τρ, βιιϑδίαηίηρ {πῈ ἀϑϑαῦ]ὲ οἵ βϑίοηβϑβ, ρυγαγάβ οἵ [τος 

ἢ τα]θηΐβ ννεῖσῃξ; ἀπ [ 5]εν ἴοι οἵ {Πεῖγ πρην πε. Απα εαθςη δηα (δα 5ἴενν οἷἱχ οἴμετβ. ὍΠαπ 
1Παν αϑἰκεα ἔγοπΊ τ15 ἰθ ΠΊ5 οἵ ρεᾶςε ; δηᾶ Πανίηρ τα κεη σοιη56] νυ ἢ ον (ΔΈΠοσ, ννα τοςεϊνεα {ΠεπῈ ἃ5 

8 ἐγ θυζατίεθ. Απα {πεν σάνε τι5 ἥνε πυπάτεα οοΥβ οἵ ννμεδί, ἔνε πιιπάγεα Ῥδίῃς οἵ οἱ], ἤνε πυπάτγοα 
ΠΊΕΑΒΈΓ65 οὗ υνῖπα, Γπ1ΠῚ1] [Πε [απηῖπε", ἤθη να ννεπί ἄοννῃ ἱπΐο Ἐρυρί. 

ι Απά δἴϊεγ [Π686 ἰπίηρϑ τῆν δο ΕΠ ἴοοῖκ ἴο ννἱε Ταχηδύ, ἔτοπὶ Μεβοροίαδπηϊα, ἃ ἀδιρῃίογ οἵ ταπη. 
2 Νον ΕἸ ννὰ5 ψιοῖκεα, δηα ἢα ὕνγαϑ ἴῃ πεεά Ἴοοποογηίησ Ταπηαγ, θεσαιιϑα 5η6 ννᾶὰβ ποΐ οἵ {μος ἰαηά 
3 οἵ (δῆδδῃ. ἊἈπά οη {πε {Πίγὰ ηἰρῃξ δη δηρεὶ οἵ ἐπε 1 ογά σπχοίε ῃΐπη. ΓΑπαᾶ ἢς Πα ποΐ Κηοννῃ ἤοΥ 
4 δοςογάϊηρ' ἴο {Π6 εν] ογα {[Π655 οἵ ἢ15 πηοΐπεγ, ἴογ ἢς αἸ4 “ποΐ ννῖϑῃ ἴο ἤανε σπι]ἄγοη ὃν Ποῖ. [ἢ {πὸ 

4. Τπατηπε, ἰ. 6. ΤΙ. (Οἱ, τ᾿ Μδος. ἰχ. 50. 
βυρβίαηοσα: “τεῆιρε᾽ Ὁ». 

5-6. ΤΠ 656 ᾿ποϊάβηΐβ ἀτα ἰο]4 οἵ (σδαβῇ, ποί Τ πδιηηδ, ἴῃ ἴῃ6 Ἡερταν δος ΠΟΥ 165. 
5. Πα Ηδρτανν Δα ΠΟΥ 165 σῖνα [Π6 οσοσδϑβίοη οὗ {ΠῈ 1η51]{. 

αδαϊηβί ἴΠπ6πὶ ἴο {Π6 Ξιιπηπιὶξ -- ὉΠ, ὥνκρ. Μίάτ. νν. " ΠρΡΟη {Π6Ὲ νν4}} {πε ἢγϑί ᾽-ξ ΠΟ ΠΝ. 
Κερί β!ηρίηρ. (ἐ. ΜιΙάτ. ΝΥ. 

6. Τδεοῦ ταβοιδβ5 [πάδῃ ἴῃ (τοη. 61. Χχχχν]. 11. 
7. 6 τπηδᾶβ ρεβοβ ψ ] ἢ ἔπαπὶ β- ἃ ἔ 5᾽ ΜιΙάγ. ΔΝ. : “παν πιαάα ρεαςοα ψΊ ἢ Π]Ππγ᾿ α ἃ ἴ. 
8. {πεν Ῥθοδπι {τὶ θαΐαγν ἴο τ α. (. ΜΙάτγ. ΝΥ. : “ννε πηδήβ ἃ ἔσιισα νι {Π6πι β Α 53. 

να τεβίογθᾶ.. ΜΙιάγσ. δ". δῃηὰ 185}1817 τηαϊζε {πῃ8 Απηοσὶίεβ τεβϑίοσε {Π6 5Ρ01] ἴο [4605 5δοῃ5. (. [0}. χχχὶν. 7-9. 
9ο.ἕ ΒΑ 51: “ἀῃὰ ψὰ Ῥυ11 αἷσο πεῖς οἰΐγ ἃ. 8566 Ϊὰ}. χχχῖν. 8 “ΕΌΡΕΙ (1. ε. Αὐεῖα, οἱ. 1 Νίδος: 1χ. 2) δπὼὲ 

Ταιηηδίαγεϑ᾽, αἰδὸ Μιάγ. Ν. 
10. ἔπε πον ν8 615. (ἶ [1 ΧΧΡΊ 1. ΧΧΣΙ͂νΕ 1: 

ΜΠ: τι Ἱπαπὶ. (Οἵ (ΘδπΠ. ΧΥΧΥΠΙ  Ι. 
2. Ὧ6 5ΞΡ8ΚΕ τιηἴο τ|5 α ΟἠΪγ. 
ὙΏΘΠ1 ννὰ5 μεαῖϊεβά. (οη)]εοίιταά ἴοσ παρακαλέσας. (. 158. ᾿ν]]. » (.Χ Χ). ΟΕ Ὑ. 14. χὶ. 2, ΧΗ]. 5-, χῖν. 3. ΕῸΥ 

της οἥξησςε οὗ {Π15 (πδδηϊία τηδγταρε οἴ, [}0. χχχῖν. 20. 
ΙΧ. τ. Τὴε νδγ Ρεΐννεεῃ [ΪὰςοΡ δηὰ Εϑαιι. ἘῸΓΪ {ὉΠ|ῈῚ δοσοιηΐβ 566 [0. ΧΧΧΝΊΧΧΧΝΠΙ 1-14; ΜΙάγ. ΝΝ., απα (τοη. 

7εῖ. χχχν!, ἀη4 ἃ ἀἸἤεγεηΐ ομῈ ἴῃ [5 80, 11. 1235-6. 
2. ἴῃ {Π6 ἔογι! ἢ γεαγ οὗ την 1116. ((. 70}. χχν!]. 15, ΧΧΧΝ]. 21, ΧΧΧΝΊ]. 14. »α. 
3. 7δοον Ξπιοίς ἔξϑιι,, ὅτς., α. 700. χχχν]!. 2; ΜΙάτ. Νν. δῃὰᾷ (ἤτοη. [6τ. : “6 {611 ὃν {πε θονν οὗ [δοοῦ᾽ Ὁ 5 Α 53. 

νυοιηᾶεάᾶ. 501 ταϑβίοτε ἰῃ δοσογάδησε ψῖ ἢ ΜΙΊαγ. ἾΝ. ἴογ ἰοχὶ -ὸ " ἀθαά . Βαΐ οἴ. [ι0. χχχν!]]. 8 “ 5] 41", 
δηᾶ 65 μα νψεπξ.... Αποηίγεμπι "ες ῆῇ. 
Αποηίγαπι β-Ό ΔΑ ; “Αἀυτγαπη᾽ 10}. χχχν]. 9: “Ατοάϊη᾽ Μιάγ. ν. ὙΤῊΪβ 15 1π6 Ἄδογα νη ἢ Ἡ γτγολπιι5 ἴοοἹΪΚς ἀπά 

[οτοβά ἴο δοςερί οἰγου τη οἰ βίο, [Οϑαρμιι5, “4712. ΧΙΪ!, 9.1, ΧΧΙ]. 15. 4. 
4. ν᾿ νυν 4115 οὗ ἴσο δπᾶ βαΐεβ οἵ ὕγαββ β-Α : " ϑίτοηρ ᾽α. (΄, ν. 1. 
5. Βυβίαϊπίηρ. .. βίομεβ. Μιάγ. ν΄. δπὰ (ῆτοῃ, 67. αϑϑίρῃ (ἢ]5 ἔεαι τὸ Νδρῇῃΐα!! δηα (δά δ5 νε]]. 
πρνναγάβ..... ννεϊρῃΐ Ὁ α. 

7. 5 {γἱθυΐζαγίεβ. (ἢ νὶ]. 8 δῃὰ Μιάγ. Νν. »» α.- 
ὃ. ἣνε Βιπάτγεα αἱ 51: “ἴνο Πυπάτοα ᾽ Ράδ6Α. 
Ῥείη, ἡ Ἐρῃδἢ5 ᾿ 5εῈπ ἴο θὲ 1πΠΊρ]164 ὈΥγ α ἃ ἔ. 
{πε αιΐϊηα εη α: "» β 53. 

Χ, τ. ἀδιυρμίεσ οἵ Ασγαπι, ἱ. ε. ἃ ϑεηϊίε, (ἐ, [00. ΧΙ]. 1, δηα Οης “ρῤεγγεείιηε οὐ δι. 1, 3. 
2. Βα αβ .. . Ὡϊρῃΐ Ὁ α. 

ἤνναβ ἴῃ δε, οὐ " ἀἸ συ] ν , ρεσμαρ5 σογγυρί ἴῃ Ηεῦτανν ἔου “ Ραΐ ἴο 5μαπηε ᾿. (. 100. ΧΙΙ. 2. 
3. Ὁ Α {Πτουρῇ Ὠχτηΐ. ἶ 

ἴογ... . ὃν Πεῦ  α. Τῇε Ομ 7η»ῤεγ7. βαγϑ8: “ Μαῖοσ δυΐξεηι εἰι5 σὰπὶ εϑϑεῖ Ὁμπαπαῆδεα Πουίδγείαγ εἰτη ΔΟΟΙΡΕΙΘ 
ΕΧ ΦΘΠΕΘΓΘ 5100 : [116 σοηΒ1}}10 Ππηδίγ]5 ἀϑ15 ΠΟ σΟΠΓΡΊ δα πη. Ῥσορίεσ ἡσποά ρετοιιϑ5ϊῖ δὰπη [615 "Δ ] 5 η δ ηΐαΠ}.᾽ 
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ἘΠΕ ΠΕΈΞΤΆΑΜΒΝΤ ΘΕ ἸΌΘΑΉ: .-7.015Ξ518.2 

ἀανϑ5᾽ οἵ {πε ννεααϊηρ-ἰδαβί 1 σανε πη ἴο ΠῚ ἴῃ πηαύγαρα ; ἀηα Πα 4150 ἴῃ νυνὶ 655 ἱκπονν Παι ποΐ, 
5 Ἰποιρὴ Πα βρεπί υν ἢ ΠΕ ἃ γοασ. Απά ψἤδη 1 {πγεαίεπεβα ἢΪπὶ ἢ6 ννεπὶ ἴῃ πηΐο Ποῖ, ΡῈ ἢ 5ρ1Π6 6 
1Π6 566 οἡ {Π6 στοιιηά, ἀοσογαϊηρ ἴο {Π6 σοπηπΊδηα οἵ ἢϊ5 πλοίου, δα Πα αἰ5ο ἀϊθα [Πγοιρἢ νυν] θά η655. 

6 Απά 1 νβπεά ἴο σῖνε 5Π6Ι ἢ αἰ8θο ἴο Πεί, θυΐς ἢ15. πιοίπει «14 ποῖ Ῥαγπη ἰξ ; ΓΟ 5ῃ6 ψτοιρῇς εν] 
αραϊηϑί Ταμλαγ', θθσδῖι56 516 ννὰ5 ποίΐ οἵ {πε ἀδιιρῃίειβ οἵ (αηδδη, 45 516 αἰϑὸ Ἤθυϑβεὶ ννᾶ5. 

αι ΑΔΠαΙ Καον {παῖ {Πα ταοε οἵ ἴπῈ6 (ἰδηδαηῖεβ. ννὰ5 υνἱοκαά, θαξ {πε ἱπηριι|56 οὗ γοσίῃ ὈΠΙπΠ4εα τὰν 
2 1ΠΪΠΠ. Απα ννῃδη 1 88νν ἤει ροιυτγίηρ οἷ ννῖη6, οὐνἱηρ᾽ ἴο {Π6 ᾿ητοχιοδίίϊοπ οὗ ννῖπα 1 ννὰ5 ἀδοεϊνοά, δηὰ 

3 ΤοΟΚΚ Πεγ δ! Πουρῇ τὴν ἰδίαν Ππαά ποῖ σομηβε]]6 4 (11). Απαᾶ νν 16 1 ννὰβ8 νναὰν 5Π6 ννεπί δηα ἴοοῖκ ἔοι 
4 5Πε δ ἃ νυ ἔγοπι ὑδπααη. πᾶ ψἤξη 1 Κηδν ννῃδὶ 5ὴ6 δα ἄοπεα,  οὐτθεα Πογ ἴῃ {πε δηρσιϑῃ οἵ 
ἢ ΤῊΥ 5011. Απα 586 αἷἶβο αϊδά τγουρῇ ΠαΥ νυν] Καάηαϑϑ ἰορείμεῦ νυ] ΠΥ 5015. 

1 Αμὰα δἴίεγ {Πε8ς {πίηρϑ, νΏ 16 Τ ἀπγαι ννὰ5 ἃ ννϊάονν, 5η6 Πεαιὰ αἰζει ἔννο γεαῖβ ἰπαΐ 1 ννὰβ ροίηρσ ὉΡ 
2 ἰο 5ῃδαι ΠῚΚ 5Π66ρ, δπα δάοιπβαά Πούβε! 1 ΓΙ 4] αὐγαν, ἀηα ϑαὲ ἴῃ [Πς οἷν Επαίπη Ὀν {πε σαΐῖε. ἰὸν 

ἴξ ννὰ5 ἃ ἰανν οἵ {πῃ6 Α ππλογῖίεβ, {παΐ 58ῆ8 ννῇο ννὰ5 δθοιι ἴο πΊαιγν σοι] οἷ ἴῃ [ογηϊσδίίοη σενεη αν 
8 Ἐν {δε ραίε". “Τπεγοίονε θείπρ ἀσιιηῖκ ψν] ἢ ννίης, 1 αἰ ποὶ τεσορηΐζε Πού; απα πεῖ Ῥεδυΐν ἀεςεῖϊνεα 
4 [Ὡ6, {πγουρῇ {Ππ ἰαϑῃΐοι οἵ Πεῦ δἀδογηίηρ. .Αἄἥὔμα 1 {πτηθα αἀϑ146 ἰο δῦ, δηα ϑαϊ : ,εὲ τῆς ρὸ ἴῃ πηΐο 

{π66. Απάα 8}: βαἱά : νμαῖ νηΐ ποῖ σοῖνε ποῦ Απα 1 σάνε πεῖ τὴν βία ἀπ τὴν οίγαϊς, απ {πε 
᾿ 5 (ἴδάεπι οἵ πὴγ Κίηρσάοχη Γἢη ρΙεαρει. Απαᾶ 1 νψεπέ ἴῃ τηΐο ΠΟΥ, ἀπ 5Π6 σοποεῖνε. Απάᾶ ποῖ Κπονίησ 
ον ας 1 Παα ἄοπο, 1 νυ ]ϑῃςα ἰο 514ν με; θαΐ 5η6 ρυίνι!!ν σεπί τὴν Ρ]εάρσεβ, απα ραΐ πιε ἴο 5Π4πη6. Απά 

ψ θη 1 οΑ]]6α Πεγ, 1 μετα αἰ5ο {πε βεογεῖ ννογ5 ψνῃ] ἢ 1 ϑροκεὶ νἤεη ἱγίηρ ννΠἢ Ποῖ ἴῃ τὰν ἀγαηκεη- 
 ΠΕ55; 8η64 1 σοι] ποΐ 5[αν πεῖ, θεσδιιβε [Ὁ ννὰβ ἔγοπὶ {Π6 Του. ἘῸγ 1 5αἰά, 1,6ϑὲ Πρὶν 586 οἷά 1 ἴῃ 
8 5 {Πεῖγν, μανίηρ γεσαῖνεα {Π6 ρεάρσε [τῸπὶ ἀποίΐμπεγ ννοπίαη. Βαῖΐ 1 σαπὶα ποῖ ἀραΐίῃ πθαᾶὺ με ννΏ1]|6 
9 1 ̓ νε, θεσαῖιβα 1 Παά ἄοης [15] ἃ θοπηϊηδίίοη ἴῃ [411] Ισγαθὶ. Μογεονει, πεν πὸ ἡψεγα ἴῃ {πε οἷν 
5814 {Π6γὰ ννὰ8 πὸ Παιϊοΐ ἰὴ {ΠῸ ραίΐβ, θεσδιιβ8 516 σαπλε ἔΓῸΠῈ ἁποῦ εγ ρίαςα, δηά 5δὲ ἰοῦ ἃ νν 116 ἴῃ [ΠῈ 

11 σαίθ. Απα 1 {ποιρῆϊ {παΐ πὸ οπα παν (Παξ 1 Παα ροῆς 1ἴῃ ἴο πεῖ. Απά αδἴζει ῃϊ5 ννεὲ σαπῖε ἰηΐο 
12 Βρσγρί [ἴο [ο5ερῃ, θεσϑιιβε οἵ {π6 (απηίηπθ. Απα 1 ννᾶ5 ἰογίν δηά οἷχ γεαῖϑ οἱ, αηὰ βενεηίν απα [ἢγθα 

γεξαῖβ ᾿νε 1 τη Ἐργυρί. 
ι Απά πον [ σοπηπδηά γοιι, ΠΥ ΟΠ] ἄγε, πϑαυζεη Γἴο [π|άδἢ γοιγ [α Πογ], ἀπ ΚΕ Ρ πὶν ϑαγίηρϑ ἴο 
2 Ρασίογπη 411] {ΠῈ ογαάϊπαποθβ οἵ {πε 1 ογά, δηα ἴο οθδν {πε σοπηπιαηά5 οἵ οά. Απα ννδὶκ ποῖ αἴζει γοιῦτ 

᾿ι5ΐ8, που ἴῃ {Π6 ἱπηαρὶπαίίοηβ οἵ γοῦγ Ππουρ 5 πη ΠαισῃςπῈ55 οἵ πεατί ; δηά σίοιν ποῖ [πη {πε ἀδβεάβ 
3. Δη6 5δἰγεησίῃ οὗ γοιγ ψουΐίῃ, ἴογ {15 4150 15 δν1] ἴῃ {Π6 ονεβ οἵ {πῈ Τογὰ. δίηοε 1 αἷϑο σ]ογίε {παῖ 

ἴῃ νγαῦβ. ΠῸ σογηεὶν νοπΊ8 Π᾽5 ίαβοε ἕνεὺ επίϊςθα ΠΊΕ, Δη4 τερήονεα Καυθεη πὶν Ὀτγοΐποῦ σοποοιηΐην 
ΒΠΠΔῃ, {ΠπῸ ννῖίε οἵ πὴν αι εσ, ἘΠ6 βρίτῖ5. οἵ θα] οιιθυ δηα οἵ [ογηϊσδίίοη. αὐύαγεα {πα πηβοῖνοϑ ἀραϊηϑί 

4. ΒΑ 51: “Απά [ βᾶνε πεῖ ἴο Αυηδῃ ΠΥ βεςοη 50η, δηα ΒΕ Πμο] {ΠῸ [οτά 5ενν Πἰπι᾽ α. 
5. ἢ α. 

6. μὶβ πιοΐμπεγα: “πὴν να Βαίῃσμθα᾽ ΒΑ 5. (ἢ, 10}. ΧΙ]. 7. 
αϑαϊπβί Ταπλαγ Ὁ 468. 

ΧΙ. 2. Ρουγίηρ ουαΐ νυῖπα  Α 5. 
οννἱηρ ἴο {Ππ6 ἱπίοχίςαζίϊοη » α. 
ἴΟΟΚ ΠΕΓα: “δα ᾿πίδεγσουσϑα ΜΙ ΠΟ β 5. 
ποΐ σοτη56]1164., (ἢ. ΧΙ. 3. 

3. 10. Χ]Ι. 7 ΟΥΪνΚ 5805 [δὲ Βαίμϑῃμα βίορρεα 5161} }5 τηδυγυϊηρ. 
5. ἸΠΓΟΙΡῊ Πεγ... 5οῆβ α: “1τγουρἢ {Π6 νν]οἸε η655 οἵ Ποὺ βοηβ᾽ β Α 5. 

ΧΙ]. Γῇ, σεη. χχχνη!]. 12-26 : 700. χΙ!. 8-23. 
1. ϑἀάογηθά. Τ00. χ]]. 9; αἰϑο [,ΧΧ, ὅγχυ., Οηϊκεῖοβ οὗ εη. χχχνη]. 14. Μᾶδ585. Πᾶ5 “εηνταρρεά᾽. 

Ἐπαίΐτη ο 6. Α ρυῖόρεγ ἤδη 85 'ἴπ 6βη. χχχνη!. 14 (ΧΧ, ποῖ ΤΑΥριΠῚ5 οὐ ΘΥ180). 
Βεῖβα -Ἐ΄ οἵ {Π6 ἴπῃ ἢ α. 

2. ἀρουΐξ ἴο τηατγυ β 5): “ἃ ννἱάονν᾿ α. ΟἹ, {π6 Ὀτιάε5 βαοτίῆςε ἴο Μνυ}τία, Ηετοά. 1. 199. 
βανϑῃ ἄδυβ ὃν πε βραΐβ » α. 

3. “δ {πε ννδίειβ οἵ Κοζεβρα᾿ β- δ᾿ ΡῈ οἀ ὁ ἐξ 51 δὲ {π6Ὸ θερίπηϊηρ οἵ νεῖβ6. 
4. βΒίδεε:... ρἰγάϊε.... ἀϊαάβηι. Ἃδη. χχχν]]. 18 Πδ5 4150 " βίριεί ᾿᾽ 85 α Πεσα. 

Βίγά]6 Ὁ α, ΝΥΟΠΡΊΥ, 5686 χν. 3. (Οἱ, 700. χὶν!. 11. 
ἀϊαάεπη,, 15 ποΐ ἴῃ (εη. 
ἴῃ ρΙεᾶρε " ΒΑ 53. 

5. νυ Βα ἴο 51]1αν Πεσ  αἀρ. 
Βυΐ 5Πη6... 5Π8πι|6. “1 5εηΐ ἴο τεοεῖνε {Π6 ρβάρε  α. 

6-το. Ὁ» α, θυϊ Ξιιθϑεϊταΐθ5 δη Δ γεν ίϊοη οὗ αβη. χχχνῖϊ. 20, 24-30, [.ΧΧ. 
γ. ἘχρΙδίη5 68. 
9. Βατζγιοῦ, [1|. “ΤΕ ρΡ]6 ργοβιϊαΐε ᾽ς. Οἵ, (εη. χχχνῖ. 21, 22; [)εαΐ. χχϊ!. 18. 
12. ἰογίγ-ϑῖχ. “{ουιγ-γες ἰὴ 0. Χχν]]]. 1.5, χἰν. 1. Οἱ, Ὑ. 1. χιῖ. ς (Ασαπι. Ἐτδρ.). 

ΧΙ]. τ. Τεχί πὸ α. Οἱμοσ Μ955. νδῖγ. 
2. ΑΚ ποῖ ΒΑ 51: “Ὀὲε ποῖ εν]]᾿ α. 

ΠΟΓ ἴῃ {πε ἱπηαρίὶπαίοηβ οὗ γουγ ποιρηῖβ » αν. (ἰκ 1 (ἤτγοη. Χχνη!]. 9. 566 Τὶ Α. 1. 3 (ποίε). 
3. Θηἰἰοεᾶ βΑ: “τηεῖ᾿ α 5, 1. ε. ὑπήντησε ἴοΥ ἤἡπάτησε. 
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ΤῊΝ ΦΕΈΘΤΑΜΕΝΤΘ ΟΕ ΤῊΝ ΤΨΨΕΙΜΝΕ ῬΡΑΤΕΙΑΈΓΗΘ 

4 το, α8011 Ιᾶν νντἢ Βαίϑμια [π6 ( (ηδαηῖίθ, απ Τ᾽ απγαύ, νγ 0 ννὰ5 Ἔβϑροιιβεα ἴο τὴν βθοη5. Εογ ἴ 5αἰά 
ἴο τὴν ἰδίπει-ἰη-ἰανν : 1 νν1}} ἰαἶκα σοιιη561 νυ] τὴν (δῖοι, ἀπ 50 ΜΠΠΤ17 ἀκα τῆν ἀδιρπῃίεσ. Απάᾶ ἢς 
ννᾶ5 πηνν 1} πρ, θα ἢς σμοννεα πια ἃ ὈοιηἋ]655 βίογα οἱ βοἱά ἴῃ ἢί5. ἀδιισῃίεγβ θεμα]Γ; [ογ με νγᾶ5 

5. ἃ Κίησ. Δηά Πε δἀογῃεά με ψἱ σο]ά ἀπα ρβαγ]β, ἀπά σδιιβεα Πεὺ ἴο Ροι ουξ ννης [οι τι5 δὲ {ῃε 
6 [εαϑὶ νι ἢ τῆς θεαιῖν οἵ ννοπιεπ. Απά {πε ννῖπε τυγηεα βία τὴν Ἔγε5, δ] ρ]εαϑιτε δ] πε τὴν 
Ἰ μεατί. Δηαῖ Ὀεςαπης οπαπιοιγεα οἵ δηά 1 αν ννἱἢ Πασ, δα ἰγαηθρτεθβεα {πε σοπιπιαηάτηεηΐ οἵ πο 
81 οτὰ δηα πε σοπιπηαηαπηεηΐ οὗἩ τὴν [ίΠεύβ, ἀπα 1 ἴοοῖὶς Ποῖ ἴο 8. Απα τς Τοτὰ τενναι δα πῆς 
δοοοτγάϊηρ ἴο {πε ἱπηαρίηδίϊοη οἵ τὴν Πααγί, ᾿πΠαϑηηθ ἢ 8451 Πδα πὸ ον ἴῃ ἢεῖ οἰ] ἄγε. 

ι Απᾶ πον, πὴν οπ]άγθη, ΓἼ βὰν πηΐο γοιι], ΡῈ ποΐ ἀτιηῖς Ψ Π ννῖπα ; [οΥ ννίπα τὰγηθίῃ της πλϊπα αννὰν 
5 {τοπῇ {πεῸ {τυῖῃ, απ 1ηϑρίγεϑ τῆς ραϑβίοη οἵ [πι5ῖ, αἀπα ἰθαάθίιῃ {πΠῈ ἐνεβ ἰηἴο εὐγού. ΕῸγ {ῃς βρίγιε οὗ 
[ογηϊσαιίοῃ παῖ ννῖηε 85 ἃ πηϊηἰδίευ ἴο σίνε ρ᾽βαβαγα ἴο ἴΠ6 πηϊηα ; ἴον ἴπεϑε ἴννο αἶϑο ἴα αννᾶν {πε 

3 πηϊπα οἵ πηαῃ. Ἐὸγ [ἃ τῆδη ἀγίηὶς ννίηα ἴο ἀστιη κα η 6585, [{ ἀἰδίθγ θεῖ {Ππ6 πλϊπα] νν ἢ ΒΕ] ν Ἐποιρἢς 
Πεαάϊησ ἴο [ογηϊοδίοη", απ Πεαίει ἢ της θοάν ἴο σαύη4] ππίοη ; δπὰ {{ τς οσοαβίοῃ οἵ {πε ἰὰϑὲ θὲ 

4 ῬΓεβεηΐῖ, με ννογκείῃ {πε βίη, αηά 15 ποῖ δϑῃδπ)θά. ὅϑοἢ 15 {Π6 ἱπθργίίθα πΊδη, πὶν σἢ!] άγεη ; ἴου μα 
5. ἍΠΟ 15 ἀγα ηζεη γενεγεησαίῃ ηο πᾶη. ἘὸοΥ, ἴο, 1 πιδάβ π16 450 ἴο δυγ, 580 {παΐ 1 ννὰ8 ποΐ δϑῃδπηβά οὗ 

τὰς πὐα!πᾶ6 ἴῃ πε οἷν, ἴῃ {παῖ Ὀείογαε [Π6 αγεβ οἵ 4111 τυγηεα αϑίἀθ απο ΤαπΊαδι, αη 1 ντουρῃς 
6 ἃ στεαΐ 5ἰπ, δῃηὰ 1 τπποονογεα ἴῃς σονοτίηρ᾽ οἵ ΠῚν 50η8᾽ 58Π84η)|6. Αἴεγ] Πα ἀτιηῖς ννίπε 1 γτενογεησθά 
7 ποῖ 1Π6 σοπηπιαηαπιεηΐ οἱ (οά, ἀπα 1 ἴοοκ ἃ ψνοιήδη οἱ (πᾶβϑι ἴο ννῖ[θ. Εὸγ πηαοῇ αἰϊδογείίοη 
ποράδξίῃ {πε πίη νν πο ἀτίηκεῖῃ πε, τὴν σὨΠ]άγεη ; δηα Πεγαίῃ 15 ἀἰβογείίοη ἴῃ ἀγίηκίηρ νης ἃ πΊδῃ 

8 ΠΑ τ ΠΚ 50 ἸΙοηρ 85 ἢε ργεϑείνειῃ τηοάεβδίν. Βαῖΐ 1 Πα σὸ Ρεγοηά [15 ᾿Ἰπηϊς τς βρίγ οἵ ἀεςεῖς 
αἰίδοκείῃ 5. πηϊπα, αηα ἰτ τη κεῖῃ {πε ἀγιηϊκαγα ἴο 41} ΠΙΓΠΠν, ἀηα το ἰγαῆθργεβθθ απ ποῖ ἴο ὃς 
Δϑθαπιεά, Ὀαΐ Ἔνεῃ ἴο βΊοῦν πη ἢἰ5 5ῆδπιο, δηὰ ἴο δοοοιπί ΠἰπΊ1561{ Ποπου δα ]ο. 

ι Ηδε {παΐ σοπηπλττεῖῃ ἰογηϊοδίίοη 15 ποῖ ἀννᾶγα ννἤεῃ Πα ϑβιυεγβ 1ο55, πα 15 ποῖ ἀϑῃδπιοά ννπθη ρυΐ 
2 το ἀἰσῃοπουν. ΕοΥ ἔνεῇ ἱπουρῇ ἃ πιδῃ θὲ ἃ Κίησ: δη4 σοπηπηΐ [ογηϊσδίοη, πα 5. βίγρρεα οἵ ἢἰ5 
5. Κίπρϑῃίρ Ὀγν Ὀεοσοπιίηρ ἴῃ 5ανε οἵ ἰογηϊσδίίοῃ, 85 1 τανβε}Γ αἷβδο ϑυῆεγεα. ΕῸΣ 1 σανα τὴν ϑἰδί, [πὶ 

15, ἰῆς ϑἴαν οἵ τὴν {τ|0ε ; δηά τὴν σίγα]ε, {παῖ 15, ΠῚν Ροννοῦ ; δηα τὴν αϊαα απ), {Παΐ 15, {Π6 σ]οῦν οἵ πὴν 
4 Κίηράοπη. Αμά ἱπάεεά 1 τερεπίεα οἵ {π656 ἰπίηρϑ ; ννίηε δπα ἤεβῇ 1 εαΐ ποῖ τππ|] τὴν οἱ ἄρα, πού 
5 ἀἰά 1 ὈεμοΙὰ δὴν ον. Απά {πε ἅηρεὶ οἵ ἀοὐ 5ῃοννεά π|ὲ {Παΐ [ου ὄνεῦ 4 ννοτῆβῃ θδδύ τὰ]Ὲ ονεῦ 
6 Κίηρσ απὰ θερσσαγ κε. Απά ἴγοπι {πε Κίησ {πεν ἴα κε ἀνγαν Πἰ5 σίου, δηα ἵγοτη {πε να] αης πιαη ἢ ῖ5 

τηῖρῃϊ, ἀπὰ ἴτοπὶ {πε θερραγ ὄνοη {παϊ {116 νν ἢ ἢ 15 {πε ϑίαν οἵ Π15 ρονεγίν. 
ι ΟὔἤΡϑδεῖνο, {πεγείοτς, τὴν ομ!] άγθη, {πς (τσ Ὁ) Π{π|ΐ ἴῃ πα ; ἴογ παῦε ἀγα ἴῃ 1 ἴου ἐν] Θρίγιῖϑ -- οὗ 
2 Ἰυϑῖ, οἵ ποῖ ἀεϑῖτα, οἵ ριοῆϊσαον. οὐ δ] την ᾿πσγε. [Γ γε ἀτγίηϊκ ννῖηε ἴῃ β᾽δάπαεϑϑ, θε γε πηοάεβί ἴῃ {πε 

ίεαγ οἵ οἱ. ον {{ ἰη (γοιιτ) σἹαάπεββ {πὸ ἔβα οἵ (σοὰ ἀεραίειϊῃ, πο ἀγαηκεηπαβθα. ἀτίϑεϊῃ ἀπά 
3 58 ΠΊ6 .|6ϑ5η655 βδίεαϊεῖῃ ἴῃ. Βυῖ 1 γε νοιυ]ά ᾿νε βορεγὶν ἀο ποῖ ἴοιοῇ νης αἱ 41], ἰεδϑὲ γε δὴ ἴῃ 
ψογάϑ οἵ ουΐτασε, Δηἃ ἴῃ βομείπρο δηα 8]απάείβ, ἀη4 ἰγαηβριθβϑίοῃβ οἵ ἔπε σομηπηδηπηεηΐ5 οἱ αοά, 

4 ἀῃὰ γε ρεγῖίβῃ Ὀείογε γοιι τἰπ|6. Μοιθονεγ, ννῖπα τενϑα δῖ {πε πηγϑίογιοβ οἵ (ἀοα ἀπά πΊεῃ, Ἔνεη ἃ5 

11δὺ νυ, συνέπεσα εἰς, βΑ 51: συνετέλεσα εἰς, α. 
4. 6 ννὰ5 ὑπ] ]τὴρ, μας  β- ἀκ 53. 
5. ἡ ἢ {πε θεδαῖυ οὗ ννοπηθη! » ς Α"Ὁ. 

“1 ἴΠ6 ψΟΠΙΘΠ᾽ 5 ἀραγίπηεηϊ". 
γ. ἴὰν νυϊ ἢ, συνέπεσα εἰς. 

[δῖ Ππεγβ. “(δι πετ᾽ α. 

ΧΙΝ. 1. [56 υηΐο γοι ἢ: “1 βαγ᾽ ο: » ΒΑ 5. 
ΡῈ ποΐ ἄσιππκ νυ ννίπθ. (. χνὶ. 1 δηὰ Ἐρῆ. ν. 18. 

2. τηϊῃᾶ οὗ πιϑ ἃ ΑΒ: “τηϊρῃΐϊ οἵ πηδη βαρ Ῥέοάθαᾳ 5, 
3. ΤῊΒ {γδῃϑ]δί!οη (ο]]ονν5 β Α 55. ἃ Πᾶ5 "ἴδοι ἀτίηκεβὶ.. .. 

ΘΕΈ ΓΔ] πηΐοῃ, “ ΡΙεαβυζα ᾽ α. 
ΘΔηά 1... ργεβεηΐ Ὁ α. 

4. ἴῃε ἱπεδγίαϊβᾶ πιδπ, πάροινος, Επ]οη 6 [ΤῸΠ] πονηρός, α ἃ ἔ: πόρνος, Ε: οἶνος, Ὁ Α 5. 
γ. ταῦ » βΑ 5. 

ἃ τῆ ΤΔΎ, ἰΠδΐ ἃ πιὰῃ 5Ποι4᾿ β-α ρ Α 5). 
ὃ. βίογν ἰπ πῖβ βῃαπιθ. (ἰ(. Ρἢ]]. 111. 19. 
 1Ξ-2. ΟΡ Ὺ: Εαινο 7. 
2. βίσιρρεά οὗ - " δῃηὰ ροεϑ ἰουίῃ τόση ᾿ β Α. 
3. βπἰτάϊα «ἃ ἃ ἢ: οπηέ πεχὶ βενεῆ ννογάβ [χοῦ ρ ἢ Πηλΐ. 
4. ον, “ (οἸ] γ᾽ ς. 
5. ἴογ ὄενεὲσ Ὁ α. 

ΑἸ Κα -' δηά ἴῃ {Π6πὶ {Πθῖα 15 η0 δάναποε οὗ [16 ᾿ α. 
ΧΨΥῚ. τ. Εογ 115 νεῦβε ἀπά χίχ. 1 οἵ. (οἱ. 111. 5 " οονεϊοιιβῃθβϑβ 15 ἰ4ο]ίτγ ̓; Ερῃ. ν. 5; 4150 Ερῃ. ν. 5 ἴογ " ρσοῆϊραογ᾽ 

ΟΥ “ΟΧΟΘθθ.. 968 Χχίνι 1, ΧΧῚ. 1. 
2. Ἐοτ ἰδ... ἀερατγίειῃ εἴ Ὰ 5: “[ογ ᾿ξ γε ἀτίηϊς νι πουϊ πιοάεϑβιγ ἀπά ἴῃς ἔεασ οἵ (σοά ἀεράγίει μ᾽ Ὁ: » α. 

3. 1 γε ψουᾶ |ἷνε Βοδεσὶν αἱ “νψηδῖ 5ὰν 1 ἃ δῇ: “1 (611 γοιι, 1 ἴξ 15. ΡΟϑβί]Ὲ ἰοῦ γοι᾽ ἀ: “1 15. ἃ βοοά μίης 

(ποῖ το) Α. 
Ῥεΐοτε γοῦγ πα. (ἰ. Τ. Κα. ἰν. 6. 

4. αοὔ απᾶ πιθ τ΄ ἴο Αἰεηϑ᾿ ὉΔΡ να, 

Καεδὰ ὁ νν ἢ {πῈ ογηδπηθηΐβ οἵ ὑνοπΊθη᾿᾽, Οὐὁ {Π6 νοῦ 5 ἢγὰν θα σοΥγγαρί ἔοΥ 

566 ΧΙ. 2, ΧΙ. 3 (Πο(65). 

τῆν πηὶπά . . .ἕ ἈΠ4 ἴο ἰοτηϊοαίίοι μΠϑαίθίῃ, δίς. 
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ΤΗΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΊΤ ΟΕ [ὕΌΑΗ 838. ς---19. 3 

Ι[αἰςο γενθαϊεα {πΠῈ6 σοπηπιαπηαπηεηΐβ οἵ (οὐ ἀηα {πε τηγϑίογεβ οἵ [σοῦ τὴν [αἰ πεῖ ἴο {πὸ (ἰαπαδη 5} 
νομί Βαίῃϑηια, ννῃϊοῆ (οὐ Ρθαάε π|Ὲ ποΐ ἴο ἵενεαὶϊ. Απαᾶ νίπε ἰ5 ἃ σαῖιϑα Ῥοίῃ οἵ να δπά 
σοη[υϑίοῃ. 

Απά πονν, 1 σοπιπηαηα νοι, ΠΥ ΟΠ] ἀγθη, ποῖ ἴο Ἰονα πηοπου, ΠΟΥ ἴο βᾷζε προῃ {π6- Ρεδαΐν οὐ 
ψνοπΊεη ; Ὀδοδιιβε ἴου {πῸ ϑα κα οἵ πηοπον δηά ᾿εδιΐν 1 ννὰβ ἰεἀ αβϑίγαν ἴο Βαίμϑῃιια {πῸὸ (ἰδηδδηΐϊζε, 
[ον 1 Κπονν {παΐ Ῥεσαιῖιβα οἵ {π656 ἴννο [Πϊπρ5. 514]] τὴν γὰσς [4}} ἱπίο ννυἱοϊζεάάπεβϑθ. Εογ ὄνεῆ νῖβε 
ΠΊΘΠ ΔΠΊΟΠΡ᾽ ΠΊΥ 50Π5 54] {Πα ν πΊαΐ, δ ηα 5141] σαιιϑε {πε Κίησαοπι οἵ ᾿πάδἢ το Ρε ἀϊηγπἰϑ με, ννϊοἢ 
τε Τογὰά σανα πι6 Ῥδοσδιιβε οἵ τὴν ορθεαΐθησα ἴο πὴν [αΐμεῦ. ΕῸγ 1 πενεῦ οαιϑεά στίεί ἴο [άοοΡ, τὴν 
(αἰ Πποσ : ἴοσγ 411 {πίπρϑ ννῃαΐβοενει ἢε σοπηπηαηαεά 1 ἀἰ4. Απά ἴ588ς, ἐῃς [ΔἴΠογ οὗ τὴν ἰδίου, Ὀ]65ϑεά 
τὴ6 ἴο Ὀ6 Κίηρσ ἴῃ [ϑ5γδεὶ, αηα [σοῦ {πγίποῦ Ὀςσϑεα πης ἰῇ {πὸ πιαηπεῦ. Απᾶ 1 Κπονν ἰπαΐ ἔγοπὶ πῆς 
584} {πΠ6 ΚΙπσοπι θὲ βϑίβ  5Π 66. 

α ΒΑ 51 

Απᾶ 1 Κπονν ναί αν} 85 γε νν1]] ἐο ἴῃ {πε ἰαϑί Εογ 1 Πᾶνε αἷβθο γεδα ἴῃ {πε Ὀοοῖκβ οἵ Εποοῆ 
ἀΔγ5.]} {πες τὶσῃίθοιιβ ναί εν}]8 γε νν1}} ἀο 1ῃ {πε ἰδαϑέ 

ἀΔγ5.]} 

Βενναύθ, {πεγείουθ, τὴν οὨΠάγαη, οἵ [ογηϊσαίίοη, ἀπ {π6 ἰονε οἵ πιοπον, αὐα μεαύκεη τὸ [πόδῇἢ γοιι 
(αἰθεγ. 

Εὸγ {πε656 τΠϊπηρβ νυ Πα γανν νοι ἔτοπὶ ἢ ἰανν οἵ αοά, 
Απά ΟΠ πὰ {πε ᾿πο!]παιίοη οἵ {πΠ6 δοιαὶ], 
Απά τεδοῇ αἴγορδησς, 
Απά 5υΐεν ποΐ ἃ πιδη ἴο ἢᾶνε σοπιραϑϑίοη ΠΡΟη ἢ ]5 πο ρΉΡοιιΓ. 
ΤΠαν ΤῸ ΠΙ5 5οὰ] οἵ 411] σοοάῃεϑδ5, 
Απα ορρί655 ἢϊπὶ ἢ ἴο115 ἀπα τοι! Ὁ 165, 
ΓΑπά ἀτῖνα αὐναν 5166 Ρ οπὶ Εἰ πη], 
Απὰ ἀενοι Πῖ5 ἤα65ῃ. 
Απάᾶ ἢε πιπάφγειίῃ {πῈ βαογίῆςος οἵ ἀοά ; 
ΓΑπά Πα γεπηεηθεγείῃ ποῖ πε Ὀ]εβϑίηρ οὗ αοά,} 
Ης Ππρϑαυκεπδίῃ ποῖ ἴο ἃ ρίορῃεὶ νῃεη ἢς βρεαίκείῃ, 
Απὰά τεβεηίεςῃ {πε ννογάϑ οἵ σοα]η655. 
ΓΕῸΓ ΠΕ 15 ἃ 5ἷανε ἴο ἔννο σοπίγαγυ ραβϑίοῃβ, 
Απα σδηποΐῖ ορεν ἀοά, 
Βεσδιιδε {πεν πᾶνε ὈΠΠαάεα ΠΙ5 5011}, 
Απαὰ Πα ννδικείῃ ἴῃ {πε αν 85 ἴπ {πε πίσσῃ]. 
Μν ομηάτγεη, {πε ἰονε οἵ πιοπαν ἰθαάδξίῃ ἴο [ἀο]αίγν ; θεσδιιθε, νπθη δα αϑίγαν [ΠΟ Ρ ἢ ΠΊΟΠΟΥ, 

ΠΊΘΏ ΠΑΠΊΘ 45 βΟα5 ἴπο586 ψγῃο δα ποῖ σοάϑ, αηα [{ σαιιβεῖῃ Πΐπὶ ννῆο Παίῃ [{ ἴο [4]] ἱπίο πηδάπ685. 
Εογ (8 5αἶκα οἵ πιοηδϑν [ ἰοβί πὴν οι] ἄγε, ἀηα Πα ποΐ την τερεηΐδηςα, Γα Πα τὴγ ΠιιπηΠἰατίοη', ἀπ 
186 ρτγαγείβ οἵ τὴν ἰδίπεῦ Ῥεδη δοςερίεά, 1 5Ποι Πᾶνε ἀϊεα οἢ1141655. Βαΐ [πε (οά οἵ τὴν [αι Πεῖ5 

5.. ἢ α. 

ΧΥΝΙ]. 1. Ποσ ἴο Ρ8ΖῈ προῇ. ((. Τ. Κ.. ἵν. 1. 

ΧΥΠΙ. 2-- ΧΝ ΠῚ]. τ. Βτδοκείεα 88 ἃ ἰαΐεσ δά ϊτοη. χν]!!. 2 ΓΕΘ Πη65 ΧΥἹ]. 1. 
2. νυ ἱοκεάῃβββ β 5": " ρεγαϊίοη οἵ ογηϊσδίίοη ᾿ α : " [ογηϊσδίϊοι"  Α. 
3. Ὀδοδῦβα οὗ πὴν ονεάϊβθῃσθ. ὅεε γευΐελ ιεγε. νὶϊ. 328 [ῸΓ νϑγῖοι5 γεαβοηβ ἴὸγ [πᾶ Δ} ᾿5 πε 581ρ. 
4. οαιιβεά ρτγίεξ ἴο 7] οοὺῦ α ΑὉ: “σϑδιιβεά ρτίεί ἴο {Π6 νψοτγά οἵ ]δοοθ᾽ β-ὰρ 5᾽. Ρεῦμαρβ {πεὸ Ηδθγαν οὐἱβίηδὶ] 

ννὰ5 “1 ἀϊβορεγεά {πε νοτζά οἵ ].᾿ : 
5-6. ΕῸΓ [445 ΚΙΏΡ5ΠΏΙΡ οἴ. Τ΄ 5. νὶ]. 2 ; Τ΄ [υἀ. ΧχΙ. 5, ΧΧΊΙ. 3. 
5. ἴβαας 4Α : “ΑΡτδἤδιη᾿᾿ α β- ἃ 5 («πα {πετείογε ας τεδαβ " σγεαι-σγδπαξαίμετ ἢ). 

ῬΙΕβββά πὲ ἴο ΡῈ Κίηρ. δϑιρρὶν λέγων αἴζεγ “ Β]ε55ε ἃ πε δῃηὰ γϑηάεσ " βαγίηρ 1 5ποι]ὰ θὲ Κίηρ.᾿ (, 1. 6. 
]άοοῦ αἀ: “[ἰ5δὰς᾽ β-4 Α 5. 

ΧΥΤΙΙ. 1. {π6 θΟΟΚΒ οὗ ΕΠΟΟΉ, δὴ ἰπίεγροϊαίίοη. ὅεε Τὶ [,. χ. 5 (μοίς), δηά ςἔ, Τ΄ Α. ν!]. 2 ἔογ “1 Κηον᾽. 
2. ἈΕβυΙη65 Χν]]. 1. 
3. ὈΠπ4, ἄς. (ΟΠ ΧΙ. 7. 
4. ἀτίνθ αὐναὺ 56 Ὲρ ἴγοπι Πὶπὶ ἃ: “ριΐ ἀννᾶν Π15 5]εαρ ᾽ β- ἀρ 5᾽. 5:1τ0 χ 9. (ἢ Ὑ. 5. ἵν. 8. 
6. ΕῸΓ .. «οὔεν ἀαοᾶ αἵ: “ἴογ Ῥεΐηρ ἃ 5ἰανε ἴο {Π6 ραβϑίοῃβ σοῃίγαιν ἴο {Π6 σοπιπηηἠπηθηῖβ5 οἱ (οά᾽ ἃ ε 5. 

Γι. Μαίι. νὶ. 24. 
ννα Καίῃ ἰῃ πὸ ἄαν. (ἰ. Κοη,. ΧΙ]. 13. 

ΧΙΧ, τ. ἴονα οὗ πιοῆον . .. ἰδοϊαίγγυ. (, (ΟἹ. 111. 5; ΕΡΉἢ. ν. 5; 5Π6π|. Τὰ}. 121 “41 ΟΡΘΒ5 5:185 πη} ΠΡ] ]σαΐ ΡΘΓ 
(οδθηα5, 1116 εϑί 1Δο]αίγα᾽ ; οἵ. ῬΏΙ]Ο, 1226 7701. 1. 2 ἀπ Μαῖίί. νὶ. 24 ἴογῦ Μδιηϊηοη 85 ἃ σοί. 

2. ΤΥ ταρεηΐζδαηοα α: “{Πεὲ τερεηΐδηςε οἱ τὴν ἤδϑῃ᾽ β-[Α 5. 
ΤΥ Πιιπλ! Πα ἰΐοη ἃ : {πε Πυπη]]ἰῖοη οὗ πὶν βου] β 5, 
ΡΓΘΥΘΙΒ οὗ ν ἰδίμεσ. (Ἕἱ. Τ. Κ᾿. 1. 7, ἵν. 3; Τὶ (. ν. 9. 

Ῥεβη δοςεβρίαβα, ἐσυνέδραμον,α : »β 5): ἔσωζον, Α΄. ῬτοΡΔΡΌΪΥ ΗΕ. ννὰβ ΛΝ) “Πεῖρεά᾽, οὐ ἸΥ 2 “ννεγα δοσερίδ!ε᾽, 
568 Ἴ- ἃ. ν- 9 (Πποῖε). 
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ΤΗΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤΘ. ΟΕ ΤΗΝΕ ΤΝΕΒΝΕ ΡΑΤΕΙΆΑΚΟΗΘΒ 

4 δα τηξίον οἢ πΠΊ6, θβοδιιβα 1 αὰ 1 ἴῃ Ἰσπούαησα ἊΑπᾶ [ἢε ργίηςε οἵ ἀξςεῖε Ὀ]ἰ πε α της, πὰ 1 οἰπηδά 
85 ἃ τηδῃ Δη4 85 ἤξϑβῃ, θείηρ' σογγιρίεα [ΠγΟῸΡΉ 5[π5; ᾿δηά 1 ]εαγηΐ τὴν οὐνῃ ννεαῖζηῈ55 νΏΪ]Ὲ (Πἰπκίησ 
τ 561 ᾿πν]ποῖ ]ε]. 

20:1 ἊἌἍΚυον, ἱπεγείογε, ΤΥ ΟΠ] άτγεη, [Πδΐ ἔννο 5ρ γί νναῖξ. ἀροη πηδη---ἰῃς βρίγις οἵ γα ἀηα {πε ϑρί τίς 
2 οἵ ἀεοεῖῖ. Απά ἴῃ {πε πηϊάβι 15 [ῃ6 βρίγι: οἵ υπάεγβίδπαϊηρ οἵ πε πλϊπα, το ὑνῃῖοῃ [Ε Βε]οηρσείῃ ἴο 

τὰαγη ΜΝ Ϊ Πεύβοάνεγ 10 νν1}]. 
3 Απαίμδε νοῦΐκβ οὗ {γαῖ ἀηα {πε ννογκβ οἵ ἄδξοοὶξ ἀγα νυυϊςεη ὑροη {πε Πεαγίβ οἵ τηθῃ, δη βοῇ ομς 

οὗ ἴμετὶ {πε Τογά ποννείῃ. 
4 ΑΔπάίτμεζε [5 ΠΟ {{π|6 δὲ ννῃίοῃ τΠ6 νγογῖζβ οἵ πχβῆ σδη 6 ἢἰά ; ἴον οῃ ἴῃ πεατγί [561 πᾶνε πεν Βεθη 
5 νειτίεη ἄονῃ ᾿εΐογε ἐπε 1 ογά. Απά τῆς ϑρί τε οἵ ἐγατῃ ταϑε δίῃ 411 [Πίηρβ, ἀπα δοσιβείῃ 41]: δπά 

[Π6 ϑἰπηεγ 15 θαγπὶ ὑρ ΓΌΥ Πίϑ οννῃ Πεαγὶ]}, δηα σδηποί ταῖβε ἢἰ5 ίαςα Γἴο {π6 Ἰπάρε", 
2]. Απά ΠΟΥ͂Ν, ΠΊΥ σΠΠ]Πάγθη, 1 σοτηπΊαηά γοιι, ἰονε 1,ενΐ, ἰπαὶ γε πηᾶνὺ δίας, αηα ἰεχαὶ ποῖ γουγβεῖνεβ 

2 ἀραϊηϑί ἢϊπη", ἰεϑ γε θὲ υὐΐευν ἀεβίγογεά, ΓΕῸΥ ἴο πηθ {πε Τ,ογὰ σανα {πε ἰκἰησοπ), ἀπά ἴο Ηἰπι {πε 
3 ΡΓΕβϑίμοοά, δηα4 Ηε δεῖ ἐπε Κίηράοπι θεπααίῃ {με ργθδίποοα. Τὸ τηε Ηδε σανε {πε {πίηρσϑ θροπ {Πα 
4 δδυῖῃ ; ἴο Πίπι {πΠ6 [Πϊηρ5 ἴῃ ἴπΠ6 πεανεῆβ. ἊΑ5 ἴῃε ἤξάνεη ἰ5 πίσῃεγ [Πδη {πε εατγίῃ, 50 15 τΠς ρυβδβι ῃοοά 

οἵ ἀοὐ Βίρμεν ἴπαη {πε βαγίῃϊν Κιησάοπι, π]6 55 [ἃ [4115 ανγὰν ὨγουΘ βίη ἔτοτη {πε 1 ογὰ δπά ἰ5 
5 ἀοπηϊπαίεα Ὀγν {πε εαγίῃ!ν Κίησάοπι!. ΕοΥ [πε δηρεὶ οἵ {πε Τιογά βαιά ὑπο πιε]: ΤὴηῈ Τ,ογὰ οἤοβα 
Ηΐπὶ ταῖπεῦ ἤδη ἴπεε, ἴο ἄταν πεαῦ ἴο Η! πὶ, δηά ἰο εαἱ οἵ Ηἰ5 ἴ80]6ε Γδπά ἰο οἵεσν Ηἰπὶ ἐπε βγϑί-[ταἱξ9} 
οἵ {πε6 ομοῖςς {πίηρ5 οὗ πε βοηϑβ οἵ [5γδεὶ ; Ῥαΐ {ποι 5Ππ411 θὲ Κίηρσ οἵ [δοοῦ. 

6 Απά τοι 516]: Ρε δπτοηρϑί μετ 85 [ες 5β8εα. ΕῸΓ δὸ, οἡ {Π6 568, }ιϑὲ δπ4 πη]τ8ὲ αα ἰοββεα δρουΐ, 
Γροπῆα ἴδε ἱπΐο σαρίϊν!ν νν 116 θοπηα ἀγα βητγίο με], 50 α͵5ο 541] Ἔενεγν τᾶςα οὗ πιεη 6 ἴῃ ἔπεα : βοπηα 
5841] Ὀε ἱπηρον ογ μά, θείηρ' ἴβίκεη οδρίϊνε, [απ οἴ ποῖβ σγον το Ὀν Ρ]πάοτίηρ [Πε ροββεββίοηβ οὗ 
οἰεγϑβ᾽. 

7 Ἐοτγ Ίἢε Κίηρϑ 5141] ΡῈ 45 βεδα- πηοηϑβίειϑ. 
ΤἼαν 5841] ϑυνϑῖ]ονν πηεπ {{κῸὸ 565: 
ΤΠἼΕ 5οη5 δῃηά ἀδιιρῃίειϑ [οὗ [γεεπηθη } 5Π4}] ἔμεν εηϑῖανε ; 
Ηοιιβο5, ἰαη 5, ἤοοκϑ, ποθεν 5841} {πεν ῥ᾽ απάεγ: 

8 Απμὰά ψῇΠᾺἢ {Πα ἤσξϑῃ οἵ τηδην 5841} {πεν Γννγοηρία!ν " ἔεεα τΠ6 γανεηβ δηα {πε οἴδηαϑ; 
ΓΑΠπά {πᾶν 5411 [δάναηςε ἴῃ εν!], ἰῃ σονεϊοιιϑηθϑ5 ὈρΡΠΠΠ 64,7} 

9 Απα ίδεῖε 5841] θὲ α]ϑε ργορμείβ ΠΠ|ΚεῚ ἰεπιρεβίϑ, 
Απαά {πεν 5Π4}] ρειβεσυίε 411 γσῃίεοιιβ πῆς. 

22: Απά (ΠΕ 1 οτά 5841] Ὀτίπρ' προ {πεπὶ αἰνίϑίοηβ [οπμα ἀρϑϊηβὲ δποίπεσ,. 

3. δᾶ ΠΊΘΓΟΥ Οὐ Π16 α: “[Π6 σοπηραβϑιοηδΐα δηα πηϑτοϊία] ραγάοηδά τηθ᾿ β 5᾽. (ἐ, 100. ΧΙ]. 25, Δη4 1 ΤΊμη, 1. 13 
ἠλεήθην ὅτι ἀγνοῶν ἐποίησα. (ΙΓ. Ῥ55. 50]. 111. 9, χν1]. 6. 

4. ἃ5 εβῃ. (ῇ ΚΤ. Ζ. ἰχ. 7. 

ΧΧ. τ-3. Ηεξετζε α ἰ5 ψπουΐ Ψ. 1, Πὰ5 ἴοὰΥ Ψψοτά5 ἴῃ 2, δηά ἰαϑβί οἰδιιβε οἵ 3. 
1. {πε βΞρίγι οἵ γαίῃ. (Οἱ. Τοῃη χν. 26; αἷϑο Τ᾿ Α. 1. 4. 
2-5. Α 5{πκῖηρ ἀθβοσρίϊοη οὗ τηδη᾽5 δἰιὰ46 ἴο σοοά δηά ἐνὶ]. Ηδξε σδῃ Ψ}}] εἰπεῖ (Ὁ. 2),. πὰ [Π6 γα ϑ} 15 ἀγα νυ 6 ἢ 

ΟἹ [5 Πεασί Οὐ σῃμδγζδαςίευ, Ἔνεσ ὀρεῃ ἴο {πε εγεβ οὗ οὐ (3-4). 
2. ΤΠα " υπἀεγϑίδηαϊηρ ᾿ ΒΕΕΠ5 ἴο πδδη ἴΠ6 ψ}}] : α τβδά5 " ςοηβοϊθδῃσθ᾽. 
3. υττδπ ρου {Π6 Πποαγίβ. Οὐοα (Τεσ. χχχι. 33) δῃα στηδῃ (Ρσον. 111. 3) σῇ νυτῖῖα {Ππ|5 οἡ ἴῃς Ὠδατσί. 
4. Τεχί δ5 β--ἃ ΑΒ 53. 

οὐ {Π6 Ποαγί 1561 -Ξ ἐν στήθει ὀστέων αὐτοῦ, α ἨΕΌΓΑΙ5Ππι. ΟΠ »α. 
5. [65 ΕἸ Πα 411 Πἰηρβ δπᾶ Ὁ α. (. ]ὁΠη χν. 26. 

ἰαϑῈ δίῃ... δοουβείῃ. (ἐ. οπι. 11. 15, γγεσα [ἴῃς σοηβοίθησα 15 511}} τΠ6 Ἰπᾶσε οὗ ραβδί δοίϊοῃϑβ, δηα ποῖ {ῃ8 
ἀδοιαἸηρ ΡΟνΨΕῚ 85 ἴο ργθβεηΐ ρο] ον. 

Ῥυγηΐ ΠΡ... Βεαγί. (ι  Τ. α. ν. 3. 

ΧΧΙ. Τον} 5 ργε- ἸΏ Έ Π06 15 Εηξοσοθά 85 ἴῃ Τ᾿ ΚΕ. νὶ. 5-12, ἄς. 
Ι. Ἔχϑεῖί..... πη. (ἐ Ὁ. ΚΕ. νὶ (ποία). 
4. Α5 {πε πεανϑη ἰ5 πίρῃμογ ἴμαη {πὸ βαγίῃ Ὁ» α. Οἱ. Τ᾿ 1,. χιν. 3. 
5. 1π6 δῆρεὶ... υπίο πιὸ ΒΑ 53. 

ἴο εδΐ οἵ Ηἰξ ἴδθ]68. (Ἕ(. 1. ἴ,. νη], τ6 (ποίε). 
ο οὔξγ Ηἱπὶ»βᾺ 5. 
Κίηρ οὗ ]αοοῦ. (τ χνὶϊ. 5-ό. 

ΧΧΙ. 6--ΧΧΙΠ]. Αἢ αἰΐϊθη βεοίίοη, ροϑβιθ]ν ἃ Ρροϊθιηϊς ἀραϊηϑδί [ἢ6 Κίηρβ (χχὶ. 6-8) ΑὐἹβίοθα!ιβ 11 ἀηα Ἡγτγοδηὰβ 1ΠΠ 
(7ο-40 8. 6.). (ῇ. χχῖϊ. 1-. Βαῖΐ [Ππ ν]5ἰζδίϊοη5 οὗ χχὶῖ]. 3--5 51 {ΠῸ ΒΑΌΥ]οηΐδῃ ΟἹ ϑυγίδη σοηαααβίϑβ οὗ 588 δηὰ 68 Β.6. 

ΧΧΙ. 6. απιοηρβί αεἴς: “ἴο᾽ ἃ Ὁ. 
δηᾶ υπ͵ππὲ Ὁ ααΐ. 
ρον ογίβμεᾶ, Τεχί τεδᾶβ “ἴῃ ἀδηρεγ᾽, ονίηρσ το ντοηρ Ρυποίαδίοῃ ἴῃ ἴΠπ6 οτσῖηα] Ηρτεν. 
[με ροβξβεββίοηβ οὗ οἴμεγβ " β 4 53. 

γ. ΓΕ 1 581). ν|]]. 11-7. 
8. Ταάνδηςα ἰπ ον]. (ἢ 2 Τίηι. 11. 16, 111. 13. 

ΧΧΙΠ]Π. 1. ἀϊν᾽βίοηβ οὔθ δραϊηβί δῃοίποσ, 1. 6. {Π6 οἷν] νγᾶγβ οἵ Ατ᾽βίορυϊαβ 11 δηὰ Ἡγτγοδηῖβ 1], 790-40 Β.06. 
Γ΄. Λ. Ζ. Ἰχ. 2-4. 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΤΌΌΔΗ 19. ς-δ4. 1 

Απὰά ἴδεῖε 514}} ΡῈ Γοοπίϊπι! ̓  νναῦϑ ἴῃ [5086] ; 
Απά δπιοηρ πιεη οὗ δηοίμει γαςε 5Π4]] τὴν Κίησάοπι θ6 Ὀγουρηϊ ἴο δη εηα, 
{0π11] τῆς Ξαἰναίίοη οὗ ἴϑγβεὶ 5.4] σοπΊε, 
ΓΠΠΠΈΠ] {πῸ ἀρρβαγίηρ οὗ ἔπε (οά οὗ τἱρῃιεοιιβηδ585᾽), 
ΤΠαΐ Ϊάοοῦ [ἀπηἀ 411 {π6 (σβ πε 1165] πηδᾶν τεϑὲ ἴῃ ρεᾶςεα. 
Απά Ηε 514]] συαγα {π6 πηρῃΐ οὗ τὴν Κιηράοπι ἴον ἐνεῦ ; 
Ἐογ ἰῃς 1 ον ϑννᾶγε ἴο πιὲ ἢ ἀη οδίἢ {παὶ Ης νου] ποῖ ἀεβίγου πε Κίπραοπι [τοπὶ πν ϑεεά 

[οΥ ὄνοι. 
Νον 1 πᾶνε τηιοῇ στίεῖ, τὴν οὨ]ἄγθη, θεοδιιθε οἵ γοῦν ἰεννάηθϑϑ δηα νυν] οΠογαίϊ5, Δηα] οἰ δίγιε5 

ψνΪοἢ γε 5141 ργδοίίβε ἱαραϊπϑι [με Κιηρσάοχη,, [ο]]οννίηρ᾽ {Πεπὰ ἐπαΐ πᾶνε [ἀμ] 5ρίτιῖ5, αἰνίπετθ, δηὰ 
2 ἀεπηοῃϑ οὗ εὐγοῦ. Ὑα 5}8]] τῇδε γοιυγν ἀδιρσηζειβ βίπρίησ σἹτ]5 ἀπα Παι]οΐβ, ἀπ γε 5Π4]] τηΐηρ]ε ἱ 1 
4 ἴῃς δροπηϊπδίϊοηϑβ οἵ {πε (ἀσεπί1]65. ΕῸγ Ἐς [ΠΙηρ θ᾽ 5α κα τῆς 1,ογὰ 5881] Βεΐπρ ὌΡΟη γου [ἀταΐης ἀπά 
Ρεϑί!]επςθ, ἀδαῖῃ δηά {πὲ ϑιννογά, θεϊεαριεγίηρ ΌΥ ἘμεπΊ65, ἀπ γεν!]τηρ5 οἵ ἔγιεπάβ, {πε ϑἰδυσῃίεγ οἵ 
σάτα, {πῸ τὰρε οἵ ννίνεϑ, {πε ρ] απάογίηρ οὐ ροβϑβεϑβίοηϑβ, [[πΠε Ὀυγηίηρ οἵ {πε [επ1ρ]6 οἵ ἀοά,] {πε 

4 ἰαγίηρ νναϑίε οἵ ῃε Ἰδηά, Π6 εηϑἰανεπηεηΐ οἵ γνοιυγϑεῖνεβ ἀπιοησ [Π6 (σεπί!]65. Απά {Πὰν 5}4]] τηακα 

8 

4, 

5ΟΠΊΕ οὗ γοιῖι εὐπιιοἢ5 ἰοῦ {πεῖν ννῖνεβ. 

α ΒΑ 5! 

{90π|| {πε Τιοτα νίϑις γου, ἤθη νυ ρεγίεοί ὕ95π|}} γε τὰτη ππίο {πε Τοτὰ ἢ ρετίεςς Πεατ καὶ 
Βεαγί γε γτερεπί δηᾶ νγαὶῖκ ἴῃ 411 Ηΐ5 σοπηπιαηά- ] τερεπίϊηρσ δηα ννδϊ Κίηρ' ἴῃ 411 {ΠῈ6Ὸ σοπιπηδπατηξηΐβ 
τηθηΐβ, δη4 Ἧς Ὀτίΐπρ γοῖι. ὉΡ ἴτοπὶ σαρίϊνίν οὗ αο6, ἀπηα {ππ Τ οτὰ νίϑιΕ γοῦ ν ἢ τπεγον δηά 
δῖποηρ {πε (αεπί1165. Ὀγίηρ᾽ γοῖι ΠΡ ΠῸΠῚ σαρίϊντν ἀπηοηρ ἴῃς (αεπίι165. 

αβ 51 Α 

Απα αἴϊτεγ {π656 {Πῖηρβ 564] ἃ ϑἴδι δύῖβε ἴο νοι Απά αἴζεγ {Πεϑε {Πίηρϑ 5}4]} ατῖϑε {πΠ6Ὸ ϑίδι οὔ .« 
ἴγοπὶ [Δ Ο0Ὁ ἴῃ Ρ6δοε, ΡΕδς6, 

Απάᾶ ἃ πιδῆ 5}4]] υίβε [{{ΓῸΠΊ τὴν 56εε4}], {κε 
{πε σὰῃ οἵἉ τγἱρῃίεοιιβηθβ85, 

Νναἰκίηρσ νι {πε βοηβ οἵ πΊδῃ ἴῃ τ] ΘῈ κπῈ55 δηὰ Απά Πα 5}4}] νναὶκ νυ πηθῃ ἴῃ ππεαῖκηεϑ5 αηὰ 
τσ θουβϑη 6985 ; τσ δοιιϑη 658. 
Απά πο πη 5}4]] ἠὲ ἰοιιπα [ἴῃ ἢϊπ|. 

οοπίίϊητ81 νσαγβ. Ετοτῖὴ ΑἸεχαηάθσ᾽ 5 ἄδαίῃ ἴο Η το 5 δοσθβϑιίοη [Π15 Πο]45 »οοά. 
2. τὴν Κίπράοιμῃ.. .. 6Πᾶ, 1. 6. 1ῃ. 40 Β. Ο., ΜΠ Ὴ Ἡ γοα 5 δοςαββίοῃ. 

[4η8 411 {π6 δβῃΐ165]»Α. Αη ἱπέεσγροϊδίϊοῃ, 45 [Π15 βϑοίοῃ 15 ποῖ πηὶν ευβ} }]51ο. 
3. Ηες νοι]ᾶ ποῖ... ἴογ βενεγσ αὰ (»΄ ἴτοπι τὴν βεεά᾽ ο)ἢ. ΤΠΕ οἴμεσγ Μ55. νῦν τὰς. ΕῸΥ ἴΠπῸ Ιάδὰ οἴ. χν]]. 

5-6, δηα ἃδεη. Χ]ῖν. 10. 

ΧΧΙΠΙ. Α ρβεηεσαὶ ἀεηυποίαιοη οὗ [5γὰ 6] ἃ5 ἃ ΨΏΟΪῈ δηα (5 ἑαΐατε Ἰπἀραπιθηΐβ, ᾿Γ “ ἀραϊηβί {πῸ ΚΙηράοπι᾽ 15. Δἢ 
᾿ηἱεγροϊδίϊοῃ. 

1. ἔπεπὶ ἐπαὲ πανα απ ]ατ Ξρίτιίβ, ἐγγαστρίμυθοι, εἴ. Τιεν. ΧΙΧ. 31, ΧΧ. Θ᾽ 27; ἴδα- πΙΣ. 2. 
2. γουγ ἀδιρμίεγε.... μαγοίβ. ((. 85. 50]. 11. 14) 15. 

186 δροπιϊπαίϊοηβ οὗ [16 σδηί]65. (Οἱ, Ῥ85. 50]. 1. 8, 11. 13,14, ν1]]. 14. 
3. ατμαΐπθ, ὅς. (ἐ, 7εγ. χῖν. 12, χν. 2. 
ΞΟΓΤΩ͂Α - “ἀνεηρσίησ ᾽ αβ. 
ῬεΙβαρτεγίηρ ὃν οπαηηΐθβ. (Οἱ [6γ. χῖχ. 9. Ἐ καὶ κύνας εἰς διασπασμόν, α β-ἃ Ὀείοτε ἐχθρῶν, Δἀ ἀ64 ἴτοιη [6γ. χν. 

ΠΊΕ ΧΧῚ 
ἔγίθηξ - " ἀδβίσαοιίοη δηθὰ ὈΠΡΗτησ οἵ {ἰῃ6 εγεϑ᾽ εχ : ΏΙΑ: επχεηάὰ ἴο Ἅ“Ἤ{ἠεβίσυοιίοη οὐ Ὀσχὶθεβ᾽, ΟΥ 

[- [.] δὰ 

ΡΟΒΒΙΌΙΥ ἴο “ ἀεβίσιςσιίοη οὗ σΒΠΠ ἄγε ᾿ (ἀἸτοσταρῆν οἵ πεχὲ ρῇσγαβε). ΟΥἿἍ, {κε κύνας, ἄς., τερατά 1ἴ δ5 δῃ ᾿πίγαβίοη. 
{Π6 γταρε οὗ νσίνεβ " α. 
[{πῸ θυγηΐηρ οὗ {πῸ [βπιρὶς οἵ αοά], ποί γϑδ]!]ζεά ἴῃ Μδοοδθθδῃ {1π|165 (οἴ. Ρ5. ἰχχῖν. 7 (βαἴβϑ. Οὔ]Υ. σοῃϑβιμηεα) ; 

Ι Μᾶδος. ἱν. 38) οσυ ἴῃ ἴπε ἢγϑβί σεηίυγυ Β. 6. 
Θηβιαναπιθηξ.... αθπμί]θβ. (Οἱ. [π6 σδριϊνιε5 οἵ ΑΡο]Ἱοηΐαβ, ᾿ Μδος. 1. 29π4ο; 2 Μᾶςος. ν. 23-6: ἀπά οὗ 

Ῥοιρευ, ῬΏΙο, 226 ἔξ. αα Οαϊηη, 23; Ῥ55. 50]. 11. 6, χν]ϊ. 14; Τ. Ζ. ᾿χ. 6: οἵ (δββῖι5 Τοπρίπαβ ΙΏ 49 δῃηά 43 Β.6., 
]οβερῃυβ, 4,2. χῖν. 11. 2. 

4. αὐποῆβ. (Οἱ. 2 Κίηρϑ χχ. 18. Ηετοα αἷβο δά βοπῆθ, θυΐ ννε ἄγε ποῖ το] ὰ τῃδῖ {Ππ6 5 6]εις 5 μδά δηγ. 
5. {π6 Τυογά νιβὶς γοῖῦι, θη... γ6 στβρθηΐ. Ναίίοῃδὶ τερεπίδηος 15 ἴπῈ σοῃάϊ!τοη οἵ [5γ86}}5 τθϑίοταϊοη. (ῇ 

70}. 1. 15-17, 23; 455. Μοβ. 1. 18:1 Βα. ἵν. 28-37; 2 ΒΔζ. ᾿ἰχχνι!. 6, 7; αἰϑδο [)4ηῃ. ἰχ. 4-|19. 
ἔγοιῃ οαρίἱνὶγ. ΓΙ. ν. 3 (ποίε) ; 1 Επ. χε. 33; 91. ΧΧχν]. 11; 55. 50]. Χν!]. 28, 50. 

ΧΧΙΝ. Ὑνο Μεββίδηϊς ἐγαρτηεηΐβ. ψεγβαβ 1-Ξ3 5ρεᾶκ οὗ ἃ Μεβϑϑβίδῃ, ργυορδΌ]ν ἔγοτη [(εν], ἃ5. “ἴγοπὴ ΠΥ 5εαα᾿ 15 δῇ 
Ἰητεσροϊδίίοη. (. θοΐὰ ἔοσ ἀϊοίίοη δηά τηδίζοσ, Τ᾿ ἵ,. χν}, {πΠ6 Πγπλη ἴῃ ΠοηουΓ οὗ [ομπ Ηγτοαηιβ. ὙΠ οἵ. 15 Πεῖε 
ΜΠ 35 ποτε, 2 ΜΙ 6, Ὁ ἢ 45, τὸ ΙΓ οὅ, 38 ΜΠ 88, ΨΈΓ565 5, 6 βίατί δίγεβἢῃ ΔΠ4 σϑίευ ἀἰγεοῖν ἴο ἃ Μεββίδῃ ἴτοπη 
Ταάδῃ. Ψέεῖβε 415 ἃ πηδτρὶπαὶ 5]οβ5. 

Ι. ἃ βίαγ.. .. ἔγοιῃ Ϊ]δοορ. (ἱ. Νυμ). χχῖν. 17; Τ. 1,. χν]. 3. 
ἴῃ Ρεᾶαςα. (ΠῚ Ι,. ΧνΙ]. 3 “Ἰη Ππεανεη᾿.. 
ἃ. τῆβιῃ 5841] ατίβε. (Οἱ. ΓΧΧ οἵ Νυπι. χχῖν. 17 (ἃ βεερίτε 5}4]] υῖϑε ᾿ ΗΠ ΘΌγῈΜ). 
βύῃ οὗ τ ρῃςκβοιβηθββ. Μαὶ. ἵν. 2ὥ. (Οἵ. Τ. 1.. χν]. 4; Τ᾿ Ζ. τχ. 8. 
ναϊκίηρ (ἢ [ΠῈ Ξοηβ οὗ πηθ. .856εε 7. [55. νὶ]. 7; Τ. 1). ν. 13; δηᾷ δβϑρβοῖδ!ν 1 ΕΠ. [ΧΙ]. 14. 
ΤΊΘΘΚΠ655 δη τἰρῃίθοιβηθββ. Ρ5. χὶν. 4, Ἰηϊοτργειδὰ οἔ τπε Μεϑβίδῃ ὈΥ Ταρυμ δηα 1,ΧΧ. (Οἱ. ἴοο ΖεςἘἢ. ἰχ. 9 
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ΤΗΕ  ΓΕΞΒΤΑΜΕΝΊΘ ΟΕ ΤΠῈΕ ΤΨΨΕΒΥΕ ΡΤ ΓΕΙΆ ΚΟῊΒ 

() [ξ} Α 

2 Απά!τδε Πεϑανεηβ 5Π4}} ΡῈ ορεπεά τιπΐο ΠΙΠῚ, Απά {πε ἤεανεηϑ 514] θῈ ορεπεά τιηΐο ἢ, 2 
Το ρουζγ οἷ {πε ϑρίγιί, (ενεη) {πε Ὀ] ϑϑίηρ οἵ Απά πε Ὀ]οβϑίηρϑ οἵ ἴπε Ηοὶν Βδίμεν 5411 ΒΡῈ 

{πε Ηοῖἱν Ἐδίμει ; ΡοιΓοα ἄοννη προη ἢ ΠΊ. 
3 ΑΠΔΉΗΦΘ65841|1] ροιι οὐ {πε δρίτις οἵ σίασε προ 1]. Απᾶ Ηδ 1} ροὺγ ἄοννῃ τιροη τι5 ἴΠ86 βρίγι οἵ 3 
γοι; ῬΊΑΘΕΙ 

Απά γε 5841] Ὀς τπῖο Η! πὶ δοηβ [ἢ {1 Π, Απάα γε 5841] ΡῈ ΠΙ5 ἔγιιε ομη! ἄγεη Ὀγ δἀορίίΐοῃ, 
Απαᾶ γε 5141] ννα]ϊς ἴῃ Η!5 σοπηπιαπάπγοηΐβ ἢιβί Απά γε 5141] ννα]]ς ἴῃ Η5 σοπιπηαπαπηεηΐς ἢγϑῖ 

ἀηᾷ ἰαϑί. Δ Π64 ἰαϑῖ. 
4 [15 Βτήδποῇ οἵ ἀοὐἀ Μοβὶ ΗΙΡἢ, [ἤδη ἃ Ὀγαηςοῇ 58.411] σὸ ἰουίῃ ἔγοπῃ της. 4 

Ἀπά 1Π15 Εοππίαίη ροἰνίπρ Πὲς απηΐο 41].} 
5 ὙΤΠρδη 51Π4}} {ΠῸ βοερίγε οἵ τὴν Κίησάοπ,) βῃϊηα Απά {πε βϑοερίγε οἵ πῖν Κίπράοπη 584] 5ῃϊη6 5 

(οσίῃ ; [τ ΙΝ; 
Απάα {τοπὶ γοι ΓΟοοΐ 514] διῖβ6 ἃ ϑίεπι; Απά ἔτοπι γοιι Γοοΐ 514] αὐίϑε ἃ ϑίεπ ; 

6 Απά ΠῸπι [ἴ 5411] σίον ἃ τγοὰ οἵ γὶρῇῃτθοιιϑη6 55 Απά ἤοπι ἴξ 584}1} στον ὑρ {πε τοί οἵ τἱρῃίβοις- 6 ᾿ 
ἴο {Πε (ἀεπί 1165, ῃ655 πηΐο {πε (αεπίι1ε5, 

Το Ἰυᾶσε δηᾶ ἴο β5ανὲ 411] {παΐ σ4}} ττροῃ {π6 Το πάρε δηά ἴο 5ᾶνε 411] {παΐ ς4}1] προη ἴῃς 
Ιοτά. Τοτά. 

5. Απά αἴτει {πεβ6 {πΐπρϑ 5141] ΑΡγαμαπη δηά [5ᾶδς δηα [οοῦ ἀγίβε τπίο [{{, ἀπ 1 ἃπα πὶν Ὀτείῃγεη 
56.411 θὲ οἢϊείβ οἵ τῆς {ρε5 [οῦ [5γδε]": [ονὶ ἢγϑί, 1 {πε βϑεσοηςα, [οϑερῇ {πιγά, Βεη)απιίη ἰουτγίῃ, 

2 ϑίπιεοη Πέἢ, 15ϑαοθαν δἰχίῃ, ἀπά 50 81} ἰπ ογάεσ. Απά {πε 1 ογὰ Ὀ]εββεά 1,ονΐ, ἀπά ἴῃς Αηρεὶ οἱ {πε 

Ῥγεβεηοε, της ; {πε ροννεῖβ οἵ ρίογν, ϑίτηξεοῃ ; ἴῃε ἤδβανεη, θιθθη; τμ6 βαγίῃ, ἰββϑοπαῦ; {πε 86ᾶ, 
Ζεραΐμη ; {πῸ πιοιιηίαίηθ, [οΒΕῈρΡἢ ; {πε ἰαεγπδοῖς, Βεπ)]απιίη ; {πε ᾿πτη!πδγῖοβ, )δη ; Εάθη, ΝαΑρΠίαδὶ! ; 

{π6 σὰη, (δά : {πε πιοοῃ, ΑβΠθυ. 
3. Απάᾶ γε 584]}] Ρε {πε ρεορὶε οἵ πε 1 ογά, αηά πᾶνε οπε [οηρΊι ; 

Απά ἴδετε 5841} θὲ {πεγε πὸ βρίγιε οἵ ἀεςεῖξ οἵ ΓΒε αγ', 
Εν Πα 5141] θς σαϑβί [πΐο ἴῃς ἤτε ἴογ ἐνεζ. 

4 Αμπᾶ ἴπεν ψῇο Πᾶνε αἰϊεά ἴῃ στε 5141 αὐίϑε ΓΊη Ἰου", 
ΓΑπα {πεν ψἼΠῸ ψψείε ροού ἴογ {πε 1 οὐ ἀ᾽5. βαῖκα 5Π4}1] θῈ πηδάς τίς], 
Απὰ {πεν πο ἀγα ραΐζ ἴο ἀδαίῃ ἴογ ἴῃς 1 ογ᾽ 5 βαῖζα 5141 ἀνναῖκε [ἴο [{{π|. 

5. Απάίδε Βατγίβ οἵ [αοο 5841] γπ [πον Πι]η 655, 
Απά {πε βαρ]εβ οἵ [5γδεὶ 5841} Ην [ἰπ σ᾽ δάηεϑβϑ᾽; 
Απά 8}} ἰῃς ρεορὶε 5141] σἱογιν ἰῃς 1 οτὰ ἴου ἐνεσ. 

6. Οὔδοινοε, ἱμογείογο, ΤΥ ΟΠ! ἄγε, 411 {πῸ ἰὰνν οὔ {πε 1 ογά, ἴοσ ἔπετε 15. Πορε ἴογ 411 {Πθ6πὶ γπο ΠοΙά 

2 [αϑῖ υπίο Ηἰ5 ναγβ8. ΑΔπα πε ϑαἰᾷ ἴο ἴπεπὶ: Βεῃο]α", 1 αἷς Βείογε γουγ αγε5 [Πϊ5 ἄν, ἃ πυηαγεά ἀπά 

“ΤῊΥ Κίηρ σοιηθίῃ ἴο {Π66, τσ ΐθουβ δπα ἴον], αηὰ Ζερῆ. 11. 3. Μρείκηεββ 15 ποΐ δῇ αἰίγίθαϊα οὐ {π6 Μεβϑίδῃ ἴῃ 
Του 5} Πταγαΐαγα 200 Β. Ο.---Αα᾿ Ὁ. τοοΘ. 866 Τὶ 1). νὶ. 9. 

2. ϑε6 1Τ.1,. χν!]!. 6 (ποιε). 
Απᾶ {πε πβανεηβ. (ἴ. 1 Επ. χὶ. 1. 

Ἅ. ΡΌΠΕ Ὁ: 1606: (ΒΞ: χῖν. 2. 
Απᾶ γε 5811 "}ὲὲῈ .. . ννϑαῖκ. “ἴἷῃ {τας ᾿ α. 
βοηβ ἴῃ ἐγσίῃ. (ΟΕ, Τ᾿ 1. χνὶ. 8. ' 
ἢγϑί δῃηᾶ αὶ. (ἢ ε.σ. ᾿ Ὁἤτοῃ. Χχῖχ. 29. 

4. Α πΠιΔΙΡΊΠΔ] Ρ]055. 
ΤὮϊ5 Βταποῆ. ( 158. χί. α ; [61. ΧΧ ]. 5, ΧΧΧΙΙ, 15. 
{Πϊ5 Εοιιπίαίη, ἄς. α (β 5): » Α. (ἔ 71ὁΠη ἰν- 14. (ἐ Ῥγτον. ΧΙ. 14, ἅς. ᾿ 

5-6. Α πενν Μεβϑίδηϊς ἐγαρτηβηΐ, δἀἀβα Ὀγ {πε ᾿πβεσίευ οἵ χχὶ. 6--Χχ!!. [ 
ς. 8. βίαπι. “ἃ ἰοιιηΐδίῃ ̓  α, ξσουγιρίγ. (. 158. χὶ. 1. 
6. τοᾶ οἵ τἱρῃξζβοιβηεξβ. (ἴ. Ρ5. χὶν. 6. 

ΧΧν. Α Κεϑυτγεοιίίοη ἴο ἃ τεπενεά 16 οἡ {Π6 ρτεβεηΐ βατίῃ. 

τ. γῖθεβ, σκήπτρων, ἱ. 6. Ὀ 3. (Οἵ. Μεαῖι. χίχ. 28 “ἴῃ {Πε τεσθηθγδίίοη.. .. ἡπάρίηρ {Π6 ἔνεῖνα {{|065 οὗ [5γ86]᾿. 
2. Ἑάβη. Τεχὶ ἡ τρυφή -- [Ἴ}). ((. ἀξεη. 11. 15 (,ΧΧ). 

3. ὁΠ6 ἴοηρα, ἱ. 6. Ηεῦτεν. Βεσ. γὰῦθα 1; 5840. 120; 10. 11]. 28 (ποίε).. 
Ῥε ἴπμοῦα α: “ΡῈ πὸ πιοῖβ᾽ β 5; “θα δἀπιοὴρ γοι᾽ Α. 

4. τίοῃ - “μά {μὲν πὸ πᾶνε θεεη ἴῃ ψϑηΐ 518} θῈ ἢ]164, ἀηὰ {πῈὺ ψμῸ Πᾶνα θεθη ἘΔ Κ 5Π8}} θὲ βίγοησ ᾽ α Ὁ ἃ 5". 

Γι. Μαῖϊ. ν. 6. 
5. Ϊ]6 σοῦ ΑΌΡΑ 5}: “ ]Ὀβερὴ ᾽ α ἃ εἴ. 
Ἀπᾶ {πε βαρίεβ.. -.- βδάμπεββ αβ δ᾽: “Απά [Πε Πεϊξετβ. οἵ [ϑγὰ8ὶ 5}41}} ἰεσαρ᾿ ̓  Α 1 Βυῖ τ{π6 πῃροαϊν 584}] 

Ιατηθηΐ δηα {Π6 ϑ ΠΠ6 5 5Π8]}] ννεερ α αὶ 5). 

ΧΧΥῚ. 1. μοϊᾶ ζαξί ιπίο α: “ αἀἴτεςι᾽ β 5}, 1. 6. ὩΣ ον Ὁ". 
2. Βεμοϊ!ά » β.Α. 5". 

Ῥεΐογο γοιγ ΘΥ65 "Ὁ α. 

Ὄϑῳ 



ΤῊΝ ΤΕΒΤ ΆΜΕΝΤ ΘΕ ἸΘΘΑΘΠΑΝ 1.1-Ὦ, Ὁ 

3 Ὠἰποίεεη γοδίβ οἱ. [εἰ πὸ οπβ ιν ΠΊῈ ΓΙΠ σοϑοϊν ἀρΡρδγα]", πού θαι Οροη ΠΥ ὈΟννΕ]5, Γ[οΥ [Π15 
4 5641] {πΠὸν νῇῆο τὰ Κίηρϑβ 40]; δπα σδγΓν ΠΊ6 ΠΡ ἰο ἨἩερήοη ἢ γου. Απαὰ Τυάδῃ, θη ἢς Πα 5414 
1π65ε {Πΐηρ5, [611 αϑίβερ; δπᾶ ἢϊ5. 50η5 αἰὰ δοοογάϊηρ ἴο 411] ννμαΐβοθνει πε σοπιπιαηα θα {Πεπὶ, ἀηά 
{παν Ὀυτοα Πίπὶ ἴῃ ΠΕΌτοι, νυ 15 (Δ Ποτ5. 

ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΙΘΘΑΘΗΑΒ, ΤΗΕ ΕἸΕΤΗῊ 50Ν ΟΕ ΄ΑοΒ ΑΝῸ [.ΕΛΗ. 

1: 7Τῇῃεοορν οἵ με νογάβ οἵ [βϑβϑαοῆαζ. ΕῸν Πα οδ]]εα ἢϊ5 βϑοῆβ Δπα βαἰα ἴο ἴῃεγη: 
Ἡδδικθη, πὴν σοΠΠ]ἄγθη, ἴο [ϑϑϑοῆαν νοι ἰδίμοσ ; 
αἰἴνε δα΄ ἴο {πε ννογά5 οἵ πὶ ψνῃο 15 Βεϊονεα οὔ πε 1νογά. 

2,3 1 ννὰβ θοΐηῃ {πε [ΗΠ 5οη ἴο 7δοοῦ}, Ὀγ νὰν οἵ ἢϊγα ἴογ {πε πιᾶπάνακεβ Εογ Ἀευθθη Γπην Ὀγοίμογ' 
4 Ὀτουρηξ ἴῃ πηαπάγακαβ ἔτοπὶ Π6 ἢε] 4, ἀπα Ἐδοπε] πηεὶ ᾿ἰπὶ ἀπά ἰοοῖς με. πα Ἀδυθεη μερί, ἀπά 
5 δ [5 νοῖοςς 1,68ἢ τὴν πιοίμεσ σαππς ἰοσῃ. Νον {πε6βὲ (πιαπάγαϊκἜ9) ννεγε ἰβϑυνεεῖ- 5 πη] }Π}1ηρ } ἈΡΡ[65 
6 ΜΟΙ ἡνεῦε ργοαπςεά 1η {πε Ιδηα οἵ Ηδγδη θεῖον ἃ γανίπε οἵ ναῖε. Ὶ᾿ἀπά δοῇεὶ ϑαἱά : 1 ψ}}} ποῖ 

δῖνε {Πεπὶ ἴο {Π66, θαΐ ἐπα ν 5141} θῈ ἴο τὴς ἱπβϑίεδα οἵ Ἵμι]άγεη. 'ΕῸΣ ἴπ6 Τιογὰ Παίῃ ἀεβρίβεα πε, 
Ἰ Π4 1 πᾶνε ποΐ θογης ἢ] άτεη ἴο ]αοορ"}. Νον ποῖα ννεια ἔννο Ἀρρ]65 ; δηὰ 1,68} 5α!4 ᾿ἴο 'δοῇεῖ": 
8 1 εἰ 1 βυΐῆοε {πεὰ {πὲ ἰμοιῖι Ππαϑί ἴαῖκεῃ τὴν Πυιϑραπα : νν1] ποι τα]κε {Π656 αἰδοῦ Απα Κδοῇεὶ 5ἱά 
9 [ἴο Βεγ΄ : ΤΠοιι 5Π410 πᾶνε ἴδοοῦ ἘΠ 15 ηἰρῃς ἴογ {πε πιαπάγαϊςοϑ Γοῦ ἔην βοὴ}. ,ἊἈπὰ 1,6δῇ 5αϊα ἴο πεῖ: 

10 Ιδοοῦ ἰ5 πηΐης, ἴογ 1 δπὶ {ες να οἵ μἰβ γουίῃ. Βαΐ ΚδοΒεὶ βαἰά : Βοαϑβί ποῖ, δηά ναιπὶ ποῖ {ῃγ56}{; 
[ογ΄ ἢε βϑροιιϑεα της Ῥείοτγε ἴῃεε, ἀπά ἴογ πὶν βαΐζε ἢε βεγνεά οἱ ἰδίπού Γουγίθεη γϑδύϑ. 

α Ὧν Ξ- 

1: Αμα Π86 ποῖ οἴαίς ἱπογοαϑεα οἡ 1ῃ6 βδαγίῃ δηά ναὶ 5141} 1 ἀο ἴο {πεοῦ ἴογ {πε οταίί δπὰ 
[ῃ6 ψν]οκθάηθβ5. οἵ πιθὴ ργοβροζεά, ποῖ νοι] σὲ ̓  {πῸ βυθι]εῖν οἵ πιεῃ ἀγα ἱποιεαβεά, δηα ογδίς ργοϑ- 
ποῖ πονν 566 {πε ίαςε οἵ 7 δοοῦ. Ρεγεῖ ἢ οα πε εαγῃ--ἰξ τ νεγε ποῖ 50, ἴποὰ 

νοι] 58 ποῖ πονν 866 {πε ίαςε οἵ Ταςοῦ. 

[2,13 Ἐὸογ ἴδοι αὐτί ποῖ ἢϊ5 ννῖΐα, θα ἴῃ ογαῖς ννεγί ἰαίζεη ἴο Πῖπὶ ἴῃ πὶν βἰθαά. ἊἈΑπα τὴν ἰδίμεγ ἀβοεῖνεα 
ΠΊ6, [Δπ6 τεπιονεα πὶ οἡ ἰπαΐ ηἰρῃε!, ἀπά αἰά ποῖ 5υΐεν ΓΙΔοοὺῦ ἴο 566 πη: ίογ' δαά 1 Ὀεδθη 

14 ἴμεγο, [Π15 Πα ποῖ παρρεπεά "ἴο ῃἰπι'. Νενεγίμο εβϑ, ἴου ἐπε πιαπάγα]ζθϑ ἱ ἀπ Ὠϊτηρ [Ι͂ΔοῸΡ ἴο {πες 
15 ἴογ οπε πίρῃξ. Απα Ϊδςοῦ ἱκηθν 1,βδῇ, δηα 5Π6 Γοοποείνεα δπά᾽ Ῥᾶγα πι6, ἀπά οἡ δοοουηΐ οὗ {πΠῈ Πῖτε 

Ι ννὰβ οδ]]εα ᾿ϑϑαοῆδτγ. 
ι ὙΠΕη Δρρθαγαά ἴο ἤδοοῦ δη δῃῆρεὶ οἵ {ῃε 1 ογά, βαγίηρ : ΤὙννο σΒ!] ἄγοη 5Π4}} Ἀδοῃ 6] Βααγ, ἱπαβϑπιιοῃ 
2 ἃ5 516 δίῃ τοξιβε σοπΊρδην Ὁ] Ποῖ Πιιβραπά, δηὰ Παῖῃ σμοβεη οοπίίπεπονυ. Απᾶ ἢδά ποῖ 1[,Ὲδἢ 
ΤΩΥ τηοῖῃει ρα ἴῃς ἴννο Δρρ[6εβ ἴογ 1π6Ὸ βϑακε οἵ 5 οοιρϑην, 58η6 ννοι]α πᾶν Ὀογης εἰρῃξ βοηβ: 
ἴογ {Π15 τεάϑοῇ 58Π6 θᾶῖε ϑἰχ, απ Βδοῃαὶ Ῥαζε {πῸ ἰἴννο : ἰογ οὐ δοσοπηΐ οἵ {π6 τηδηάγακεϑ ἴῃς Γογὰ 

3 νἰϑίε ἢετ. Εὸγ Ηδ ἴκηενν {παΐ [οσΓ {πε βακε οἵ Ἵ!άγεη 51ὴ6 νυ βηθα ἰοὸ σοτηρϑην νὰ [Δ ΠΟ, ἀπά 
4 ποῖ ἴογ ἰπιϑΐ οἵ ρεαβιισαε. ἘῸΓ οἡ {πῸ πιούγονν 450 58ῆς ἀραίη σαᾶνε ἃρ [αοορ. Βδοδιβα οἵ {πε τηδη- 
5 ἀγαῖκεβ, {πεγείογε, {πε Τοσγὰ Πϑαγκεπεα τὸ Βδοπαὶ. Εογ {ποιρῇ 516 ἀεϑίγεα {Πεπη, 586 εαΐ {Π6π ποῖ, 
υΐ οἴεγεά {μεπη ἴῃ {πῈ Ποιῖιβε οἵ {πε 1 ογά, ργθϑεηίίηρ {Ππεπὶ ἴο {πς ργίεϑί οἵ {πε Μοβὲ Ηὶρῃ ννῇο 
νγ»ὰ5 αἵ {Παΐ {{π|6. 

ηἰπδίθθη βᾺΑ 5}: “ εἰβῃςεθῃ ᾽ α, νντο Ρ]γ. 
3. ΠΟΙ ἴβδζ ορεβῆ.... Κὶπρϑβ ἄο " α. 
νυ γοι. “ννΏΘΓΕ ΔΙῸ ΤΥ [δι ΠΕ.5 4150 α. 

1.1. ΤΙΤΙΕ αἱ -" σΟΠΟΟΙΠΙΩΡ 5Ι ΠΡ] ΙΕ Υ ̓ Ὁ ἔ 51: “ σοησοΥΩΡ ΣΟΟάη655᾽ 6. 
18ὲ ννοτάξ οὗ ῃΐπη νῃο ἰ5 θεϊονεᾶ οἰ δεῖίαᾳ : ὅἰῃε ννογάβ θεϊονεα ᾽ ἢ ἃ 5}: “(π|γγ) ννογάβ, γε θεϊονεα ᾽Ὀσ. 

2-14. Γ΄. ξεη. χχχ. 14-18. 
3. τὴν Ῥγοίπεγ» βᾺΑ 53. 
5. νϊοἢ σνεσα... δγδαη α (( (δηδδη᾽ ἢ 1): “ψῃοἢ {ΠῸ Ἰαπα οἱ Ατγαπὶ ργοάποβα οἡ ἃ πεῖρῃς᾽ β 51: “δπηὰ 1Π6γ 

ψΕΥῈ ργοάιπςρά ἴῃ ἴΠ6 νοοα ἴῃ Αγαπι᾿ Α. 
6. Εογ {πε Τογσᾶ..... ἴο ]Ϊασοθ α: » βΑ 5" 
7. ἴο Εδοπεὶ » βΑ 5". 
ὃ. ἴο Βαγ Ὁ βΑ 5. 
9. 7660} 15 πιῖπε, ἔογ 1 α: “ Βοαϑβὶ ποῖ ηοσ νδυπὶ τῃγϑοὶῇ ; ἴου [ 0 ἰ5 τη1π6, δῃὰ 1᾿ βᾺΑ 53. 
1Ιο. Βοαξὲ... {πυξεῖῖ: “Ηον 5ο ν᾽ βᾺΑ 53}. : 
11. ΒΑ 5 νεγϑίοῃ 15 ἀπε ἴο αἰ ορταρῆγυ. 
13. Ϊαοοῦ α οἷν. ἴο Πὶἰπὶ α ΟΗΪΥ. 
14. Νενογίμοιθββ.. .. πιδηάγεκεβ α: "Απὰ Βδοθεὶ σά: Ταϊζα οὴθ ππδηάγαϊα Δ Π4 ἔοσ {Π6 οἰμεγ᾽ β-α σ 5): 

ΒΑ 55} πηδηίίοῃ πε βεοοηά τπηδηάγαϊζα ἴῃ 11. 4; ἃ δἴϊεσ ἴ. 15: [8 σάνε Ἀδομεὶ ΒοΊῃ, 1]. 2. 

11. τ ΤνοΡ Αδνΐοάδι; »» αϑδεῖ: ἃ οῃλῖϑ {Π6 οἰδιβα : β' οπ5 ἴΠῸ βηίγα σμδρίεσ. 
4. 7δοον - “ἴῃ ογάεσ παῖ 5Π6 τηϊρῆϊ τεςεῖνα ἴῃς οἴου (Ἢ 511} ἀποίπεσ  Α 3 »Ἐ ὁ ἃ ἢ τῃδηάσγακε᾽ βαρ Αι νῆσοαΓ 51, 
5. Ῥγίεβί οἵ ἴδε Νοβί Ηἰρὴ β ΑδιυὶοάΓθι τ(οά’ ΑΡ; “ρτιθβϑῖ α. 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΞΘ ΘΕ ΤῊΝ ΤΈΕΕΝΕΥΡΑ ΓΕΤΕ ΚΟ ΗΒ 

8. Ψννμεη, ἱπεγείοις, 1 οτανν ὉΡ, ΠΥ σὨάτεη, 1 νναὶκαά ἴῃ ἀρηρῃΐπεββ οἵ Πεαγί, δηά 1 Ῥεοδπιε 
ἃ Πυβραπάπιδη ἴον πν ἰδίπει δηα τὴν Ὀγεΐῆγεη, ἀπ 1 Ὀγοιρς ἴῃ {τ15 ἔτοτὰ ἴῃς ΠΕ δοσογαϊηρ ἴο 

2, 3 {πεῖν βεᾶϑοῦ. ᾿Απά πὶν (δίποῦ Ὀ]εββεα της, ἴου ἢε δανν {παΐ 1 ννα!Κεὰ ἴῃ γεοιὰ86 Ῥείογα Ππλ. Απάᾶ 

41 νας ποῖ ἃ Ῥυβυροάν ἴῃ τὴν ἀοίηρϑβ, ποῦ εηνίοιιβ δηα γηδ]οίοιιβ ἀσαίηϑί τὴν ΠαΙσηΡουγ. [πενεῖ 

απ ογεα ΔηΥ ΟΠΘ, ΠΟΥ αἰ 1 σεηβιγο {πε ΠΠ6 οἵ δὴν πα, ννδϊΚίηρ Ἃ5 1 ἀἱα ἴπ βίῃρίεηεββ οἵ Ἔγεὶ. 

5 Τπεγείογε, ννῆεη 1 ννὰβ {πἰγίγ- ἥνεὶ γεαῦϑ οἱ, 1 τοοῖς ἴο πιν 561 ἃ νν]ε, [ογ τὴν ἰάθου ἡγοῦα ἈννΑΥ ΠῚΥ 
ϑΕΓεηρτῃ, ἀπ 1 πενεγ Πουρῃξ ἀροη ρΡΙβαϑαγα νἹ ἢ τνογηθη ; ΓΡαξ οὐ ηρ᾽ ἴο τὴΥ ΟἹ], 55 ερ ονεγοᾶπηα πηα'. 

6 Απά τὴν [αΐμογ Γαϊννανϑ᾽ το]οϊοςα ἴῃ πὶν τεοίτπάς, ᾿θεσαιβα 1 οἤξγεα ἐῃγοαρῇ ἐπε ργίεϑὲ ἴο {πε Τιοσγά 
7 Α1] Βτϑίτ-ταϊ5; ἤδη ἴο πὶν ἰαῖπεγ αἷσο. Απά {πε [,ογα ἱπογεαβεα θη ἐποιβαπαίο!α ΗῚ5 θεπεῆῖίϑ ἴῃ τὰν 

8 Βαπάβ; δηα αἷβϑο ἴδοοθ, τὴν ἰδίμεσ, Κπονν παὶ (οὐ «ἰαδα πὶν 5'πρΊεπθθθ. ἘῸΓ οἡ 411] {πε ροοῖ δπά 
ορριεϑβεά 1 βεβίοννε {πε σοοά {Πΐπρϑ οἵ {πε βαυῖῃ ἴῃ [Π6 β5ϊπρΊβηβϑβ οἵ πὴν ἢβατ". 

ι Απάμον, πεαύίεη ἴο πΊ6, τὴν ομ!!ἄγεῃ, 
Απά νν11κς ἰπ βίπρίεηδβϑ [οἵ γοιγ πεατῖι', 
ΕἘον 1 πᾶνε βεεη ἴῃ ἴ [411] τῃαΐ 15 ννε]]- ρ]βαβίηρσ ἴο {πε 1 ογά. 

2. ΓΤΉΕ 5ἰπρ]Ἂ- (πη π 464) πηαῃ σονείειῃ ποῖ σο]α, 
Ηε ονετγαδομείῃ ποῖ ἢ15 πεισῆθοιυντ, 
Ηςε Ἰοηρείῃ ποῖ δἰζεγ τηδη!ο]α ἀδἰηζίε65, 
Ης ἀε] με ποῖ ἰπ νατῖεα ΔΡΡᾶτεὶ. 

3. Ηε ἀοίῇ ποῖ ἄεϑίῖγε ἴο ᾿ἵνε ἃ ἰοηρ' {Π{6, 
Βιυιΐ οπἱν νναϊτθῖἢ ἴοσ {πε ψ}}} οἵ ἀοά΄. 

4 Απά [ἢ6 ερίτ[5 οἵ ἀδεεῖς μανε πο ροννεῖ δραϊηϑβί ὨἰΠΊ, 
Ἐογ Πα Ἰοοϊζει ἢ ποῖ οἡ {ῃε Ῥεδυΐν οἱ ννοπίεῃ, 
ΓΙ οϑί ἢθ 5ῃοια ρο!]!αΐς 5 πηπα ἢ σοτγγαρίϊοη.. 

5 ὙΤΠεῖς [5 πο δηνΥ ἴῃ ἢ15 {πουρῇῖ5, 
ΓΝο πια!!οΐοιιβ ρείβοη πη κείῃ Πἰ5 500] ἰο ρίπε ἀννᾶυ,] 
Νού ψγογσσγσν ν ἢ ᾿πϑαία]ε ἀθϑίγε ἱη Πἰβ πλϊπά. 

6 Ἐὸογ Πα ννδἰκείῃ ἴῃ βίπρίβηςβϑ Γοὗ 5ου]", 
Απα Βεδβοϊ ἀεί 411 ἐπίηρϑ ἴῃ ἀρτρ ΐηα55 ἰ οἵ πεαγί", 
ΘΠ υπηΐηρ ἐγα5 (π1846) αν] {Πγοαρ ἢ 1Π6 εὐγοῦ οἵ {Π6 ψοσ]ά, 
Ι,εϑὲ ἢε ϑῃοιι]ά 5εε {πε ρεγνείβίοη οὗ δὴν οἵ {πΠεῸ σοπηπηαπηαπηεηί5 οἵ ἔπε Τ,ογά. 

δι Κεερ, ἰπεγείογα, τὴν ομ]ἄτεη, {ΠπῸ ἰανν οἵ αοά, 
Απά σεῖΐ 51ΠΡ]6η 655, 

ΟΠΙ-ΝῚ. Ιββαομδγ 15 μετα μΕ]α ὉΡ 45 {πε βἰῃρ]Ἔ- πβαυίβα Πυιβθαηπηδη (111. 1, ν. 3, 5) ΨΠΗΟ 5οούῃϑ ἰχυτίθθ πα νει! τη 
(ἰν. 2), 15 ἔτεα ἔγοπη βῆνυ, τηΔ]1ς6, Δη4 »,εαά (111. 3, ἵν. 5), 5Βῃπη5 [πὲ (1ν. 4), οἴϊευβ ἔγεεὶν ἰο (οά δπὰ Πῖ5 ἔδίμεγ (11]. 6), 
Δῃα ἴο {πε ροοῦ (111. 8). ((. ΓΧΧ οἵ ἀξῃ. χῇῖχ. 15 ἐγενήθη ἀνὴρ γεωργός, “πε Ῥονεα Π5 5που]άογ ἴο θδδγ, ἀῃα Ὀεσᾶπια 
ἃ βϑεγνδηΐ ὑπάϑυ δϑκννουῖ ᾿ (Η6Ρ0.). Τῆς Ταγρατηβ ἰηίεγργεί (ἢ15 ΙΔ θουγ 85 ἴῃ {ῃ6 ἰὰνν ; οἷ. τ (ἤτοῃ. χὶϊ. 32. 

111. 1. ἀρτὶρίπεββ, εὐθύτητι, Ἵν. Α5 1Π15 ννουῖκ ννγὰβ ἰγδηβὶίθα ἰηίο ατεεῖς θεΐψεθῃ {πε σομηρ]δίίοη οἵ {πε ΠΧ Χ 
Δηἀ Α. ᾿. 50 ἴἴ ΕΠΊΡΙΟΥ5 πλοῖα ἔτεαθεητν {ΠΔη [6 ΤΙΧΧ {πε Ἰαΐα ατεεῖκ ψογὰ ἁπλότης πα ἢ 1ΠῸὸ Μϑ595. νᾶνεῖ Βεΐψεεη 
186 ἴννο αἱ {ἰπη65, ρΡσ Δ ὈΪῪ Ῥθοαυβε ἁπλότης ννὰ5 Ποΐ γεῖ 50 Ρορυ δῦ ἃ ἴθύτη 85 ἴΐξ Ἰαΐεσ θβοαπιθ. 866 ἸὩγ Οοπημηδηΐατν, 
Ρ- 103; ἅΠ6 οἵ. Τ΄ (. νἹῖ. ἡ, Τ΄ 155: τν- 6- 

δοοοτγάϊηρ ἴο {πεῖγ βεαβοη » ααΐ. 
2: 55 

τεοιὰᾶφ6, ἁπλότης --α ΠΟ]ΘΠ655, ἰπΐθρτιίγ. (Οἱ, ΕΡΗ. νὶ. 5 ; (ο]. 111. 32. 
3. θυβγροᾶν. (ἷ 1 Τίπι. ν. 13. 
4. 5 πρΊθηθββ οὗ ευε. (ἱ. Μαῖίϊ. νὶἱ. 22 ; Τ', 155. ἵν. 6 (ποίε). 
5. ἥἦνε Σαρα. 

βίβερ. Ῥειῖπδρβ τεδά " οἱά ἀρε΄. ((. Τὶ Ζ. χ. 6. 
6. Ὀδοδαβ6, “ἴοΥ οὐ ννῃαίβοδνευ 1 Ιαρουγεα᾽ β 53. 

411 Ἡγϑί-ἔγαϊξ -Ὁ “ 411} [Ππ6 σμοιϊοαϑβί ἔγα δηα 411 [πε ἢγϑιίσι 5 ̓ β 53. 
γ. ἴδῃ {βουξαηάϊζοϊα α : “ τνοίο]ά᾿ β 5). 
ὃ. θΒεβίονεάᾶ.... 5ίπρίθηβθββ οὗ πεαγί. (Ἃἱ, Κοιη. χιὶ. 8. Ηδξηςς {π6 πιδαηΐηρ “ ἀϊδιπίεγεϑίεα ρεηδγοβιίν ἴῃ 

2 (οΥ. ἰχ. 13, ἁπλότητι τῆς κοινωνίας εἰς αὐτούς. 

ΙΝ. 1. Ββεαγί ἐς: "δου" ἢ 18 εἴ. 
ἰπ ᾿ΡθᾶρΑ: “ἴῃ γου ̓  α4εῖ8". 

2. ςονείεδίἢ ποῖ... πειρῆρουγ "εν 5᾽: “βαϊπείῃ ποίΐ ροὶ ἃ ψγοηρία!!γ ̓  α 8 ἢ. 
3. ἄοίῃ ποῖ ἀδβίῖγθ ἴο ᾿νε 5᾽: οὐκ ἐπιγράφει τοῦ ζῆν α β 5, 1.6. ΠΙΡΙΠΙΡ, Ρεγπαρδ5 σοσγαρί ἔογ ὙΠ, 
4. Ἰοοκεοίξι ποῖ ου ἐπε βεδιΐυ, οὐ γὰρ εἶδεν ἐπιδέξασθαι (ἐπιλέξασθαι ἔφ Α :  5}) κάλλος. Ῥετπαρβ ἔπετα ννᾶ5 ἃ ἀἰϊιίο- 

ΒΥΔΡὮΥ ἴῃ {πα οτἹρῖπα] Η ρταν ἢ ΠὩ ΠΣ ΞΞ ἐπιλέξασθαι κάλλος. (. Τ΄. Κ. ἵν. 1. 
ΤΕ. - Πα: ἜΒΗ - - - ἵηνατ δ, 5.9 

[Νο πιαϊοΐουβ ρεγβοη, ὅζο.] Αἡ ἱηιεγροϊδίϊοη Ὁ Α : “ πη ]οα ... ποῖ᾽ ἀρ 5. 

Ὶ 

᾿ 

) 
' 

Νοτγ ψοσγν . .. ἷβ πιῖπά, επηεπάςα ἤοτὴ οὐδὲ περισπασμὸν ἐν ἀπληστείᾳ ἐννοεῖ α β 5' ἴο... περισπασμὸς -.. ἐν νοΐ, 
6. βἰπρίεηβββ οἵ βοι] α: » “οἵ 5ου] Α : β5 τεδά " ὑργρῃίμεβ5 οὗ βου] δηὰ 50 " 51 5Ί6 655 οὗ πεαιί᾽ θεϊονν. 

δΥ65.. . 6νἹ]. Οἵ, Μαζί. νὶ. 22, 23 “ευξε . . . βίῃρί!ε; ευα... εν]]᾿, 1. 6. δ! 4} πϑοιηά. [πη Μαίί. χχ. 15 ΞΞ  εηνίουϑβ.᾽ 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ ΟΕ ΙΘΘΑΓΗΔΕ 8. τ--ἰ, 

ΓΑπά νναἱῖς ἴῃ σι 6] 6550 655, 
Νοῖ ραγίπρ {πὸ Βυβυ βοᾶν ν ἢ τῃς Ὀυβίπαϑβ οἵ νου ΠΕΙΡΏΒΟΙΙΓ, 

2 Βιυῖ Ϊονε (ες 1 οτὰ δηα γοιῦγ ΠεΙσ ΟυΓ, 
Ηκνε ςοπιραβϑίοη οἡ {ῃε ροοῦ δηά ψεδὶς!. 

3 Βον ἄονη γοιι δοῖϊς υππΐο Πυιβαπαάΐζν, 
Ἀπά 101] ἴῃ Ια θουτβ Γἴπ 411 πιαηποῦ οἵ Πιιβραπάτν, 
ΟΠετγίπρ οἱ ἴο [ῃς Τιογά ψ ἢ ἐΠαηκδρίνίπρ΄. 

4 Ἐὸγ νἱἢ ἴῃς Πτοί- ταἱ5 οὗ τπς βαγίἢ νν1}} {πΠ6 Τιογά ὈΪ]655 γοιι, [ενει ἃ5 ΗῸ Ὀ]οββεα 4}} {πε ϑαίηϊβ 

5 ἴτοπὶ ΑΡΒεὶ ὄἜνεῆ πη|} πουν". Εον πὸ οἵδε ρογίίοη 15 σίνεη ἴο γοῖι ΓἔΠπαη οἵ {Π6 [δΐπεββ οἵ ἴῃς θαι, 

6 ΜὮοβε ἔτα{5 αἴὸ γαϊβεά Ὀγν το]. ΕῸΓ οὐ (ΔΊ Π6γΓ [ας Ὀ]655θα πηθ νι Ὁ] βϑίηρϑ οἵ Π6 βαγῖῃ δηά οἵ 

" Πτϑί- ταϊ5.. Απά 1ενὶ δηά Γἀδἢ ννεγα σἹογιβεα ὃν {Π6 Τιογά Ἔνεη ἀπΊοηρ ἴῃς 50η5 οἵ Ιδοοῦ ; ἴογ {Π6 

Τιογά σάνε {ῃθηι δῃ ἱππογίίδηςε, ἀπά ἴο [εν Ηδ σανα {πα ρυεϑιποοά, ἀπά ἴο [πάδῃ πε Κίπράοπῃ. 
᾿ς 8 Απά ὅο γε {πογείογε οθεν ἐμεπΊ, ἀπά ννα]κ ἴῃ [Π6 ϑἰπρίεηθϑα οἵ γοιι ἰδ πεγ; [(ογΓ ππίο (δα Πδίῃ τἰ 
Ι Βεθη ρίνε ἰο ἀεβίγου {πε ἴγοορβ {παΐ ἀγα σοπγίηρ προ [5Γ86]]. 
6Θι Κπον γε {πεγείοσε, τὴν οί! ἄγεη, {Ππαΐ τη {πο α5ι {ΠΠ|65 

Ὑοιιῦ 5οηϑ5 νν1}] [Οὐβαῖζα 5] ΠΡ]6Π 655, 
ΓΑπά ν1]}] εἰεανα πηΐο ᾿πϑαΐα Ὁ] 6 ἀἜβίγα ; 
Απά!] Ἰεανίηρ [ρα 6] εϑϑῆθϑβ, Μν1}} ἀγανν πε δι ἴο ΠΊΔΙΙςΘ ; 
Απά [οὐϑακίπρ' {πε σοπηηδηαπηεηΐβ οἵ {πῸ ΤΟΥ, 
ἼΠΕεν ψΨ11 οἰεανε ππίο Βε]Ἰαγ. 

2 Απα Ιεανίηρσ' Ππυβραπαάτζν, 
ΎΠεν ν1]] [ΟἹ]Πονν αἰζεν ἘΠπεῖγ οννη ᾿νε α 1 ἀενίςεϑ, 
Απᾶ {πον 5141] θὲ ἀϊβρεγϑβεά ἀπιοηρ {πῈ (σεπί 1165, 
Δηά 5Π4]] 5δεῦνα {πε ἘΠΕ ΠΊ[65. 

3. Απᾶ 6ὁ γοιῖ ἐπεγείογε σίνε {Π6θεῈ σοπητηδη5 ἴο γοιγ Ομ] ἄγοη, {Παΐ, 1{ {Πὰν ϑἴη, παν πᾶν πε πῆογα 
4 αυΐο εν γεΐαγη ἰο {πε Τιοτά ; Εοὺ Ηε ἰ5 πιεγοῖ αι], πα νν1}} ἀ 6] νεῖ ἐμεπη, ανεη το Ὀγίηρ {πε πὶ θδοΚ ἱπίο 
{πεῖν ἰδηά. 

α ΒΡ Θὲ 

7. Βεμοϊά, {πϑγείογα, ἃ5 γε 566, 1 δηλ ἃ διιπατεά Ι 8π| ἃ ἢυπαγεά δηά {νεπίν -ίννο γε αῦ5 οἱ, ἀπά 
Δηα {ννεηΐν -51Χ γεαῖβ οἱ δηα 4π| ποΐ σοῃϑβοίοιιβ οὕ ᾽ 1 δπὶ ποΐ σοηϑβοΐοιιβ οἵ Πανίπρ' σοπηγη 64 Δην 51Π 
σοτηΠΉ Εηρ Δ ῃν 5ἴη. Γμηΐο ἀεδίῃ. 

2 Ἐχοερί ἢν να 1 Πᾶνα ποί πον δην Μοπηδη). [ςπαναγ σοπηη64 ἰοτηϊσαίίοα Ὀγ (ἢ υρ] Πρ 
οἵ τὴν ἴενεβ᾽. 

3 1 ἀγδηκ ποῖ νίπε, ἴο θὲ ἰεά δϑίγαν {πεύςεθ νυ ; 
Ι οσονείεα ποῖ Δην ἀεϑβίγα]ε [Πίησ {Παΐ ννὰ5 ΠΊν πε σῃθοιΓ 5. 

4. 6Ἃ.|ε αἴοβα ποῖ ἰῇ τὴν Πεατί ; 
Α Ιἴὲ ραββεά πο 1ἤγουσῇ τὴν 11ρ5. 

5 [δὴν πΊδη τνεῖε ἴῃ ἀἰϊβίγοθϑ 1 Ἰοϊπεα τὴν ϑἰσῇσ νυ] ἢΙ5, 

Ν. 1. θυβυροάᾶν νυ] - ς[Πς σοπηπηαηάϑ οἵ (οὐ δηά᾿ β 5. 
3. Βον ... Πυβραημᾶτγν. Ἃτεη. ΧΙΙΧ. 15 (Η60.). 

ΙΑ ουγβ α - “οὔ τΠ6 δαυί ἢ  β Α 5). 
] 5. Το γοι ΝΑ: “ἴο ἴπεε᾽ β-α 8: “ἴουδ᾽ ἃ: »α. 

γνῃοξα ἔγαϊζξ ἀγα γαϊβαα ὃν [ο]] Ὁ αὶ 8' : “τὩτουρῇ [Πς [0115 οἵ ἔγυ{5᾽ αα εἰ: »ά. 
6-7. Α 15 ἀείδεοςνε δηά σοηΐαεά. 
7. ἴο [μὲνὶ... ἴο Τυάδῃ ο: “ἴο {πε οπε.. . ἴο [Π6 οἴ πεστ᾽ ἢ β. 

| ὃ. [ἴοτ (ΘΑ 5᾽: “απά᾽ α) ππίο αδᾶ. .. Ι5γα61.}] Ρσγοῦδθὶν ουἱ οἵ ρίαςθ, ἀπά ὈῬεϊοηρεά ἰο Τὶ (ὐδά οὔὶβίηδ!]ν, 
ΡΓεςεαεα ὃν ἃ ρῆγαβε [κε " δηᾶ 5Π6 οδ]εα ἢϊ5 παπὶα (δά, ((. (δη. χ]ῖχ. 19. 

ἈΠ τ πὶ Ἐπεὶ 1πἰϑὸ δἰπ|ιῈ5. Οἱ ΠῚ χ ΖΙ ΣΙΝ; ΠΣ ( Ὑ111: 2 (β. 5}}. 1: Ζ, ἰχ- τι (86 Ρ); ἀπ 19. νὴ 4: ἸΣ 105. 
ΧΙΧ. 10 (ς β 5); «50 Τ᾿. Ζ. ν1}]. 2, 'χ. 9. Τηε ρῆτγαβα -Ξ ἴῃς οἷοβε οὗ {π6ὸ ργεϑδεηΐ ἀρθ--- ργεϑεηΐ, [Πδΐ 15, ἔγοπὶ {Π6 υυυ 6 Γ᾽ 5 

Ι βίδπαροϊπηί. 
͵ Ὁ: ΠΙΒροσεῦ: (Ἷ 1 1 χν τ: ΤΑ τ 2. 6: Ὑ- 705: χὶς. 2: 
᾿ Β6σν  {Π6ῚΓ δῃηθιηΐθβ. (. Τὶ 704. χχΙ. 3: Τὶ Ν. ἵν. 2. 
Ι 4. Ὀτίηρ πεῖ θαοῖκ. (, Τ. Ὁ. ν. 9; Τ. Α. νἱῖ. 7. 

ΝΠ. μυπάτγτεδ επᾶ ἰνεπίγ-ῖνο ΒΑ 5 -- ΜΙάγαβῃ Τάϑῃμε. ὅε:εε Τὶ ΚΝ. 1. α (ποίε). 
δῖα ποΐ οοηξοίοιβ, ἄς. (Οὗ 1 (ογ. ἴχ. 4; 1. Ζ. 1. 4. 
βίῃ υπΐο ἄεαίῃ ΒΑ. 5. (ἐ. Νυχῃ. χν!!. 22; [Ὁ. χχὶ. 22, ΧΧΧΝΙ. 18 : 1 ΟΠ ν. 16. 

2. α ΟἸΩΪ5 οὐκ ἔγνων [ὨΤΟΙΡῊ ἢπλῖ. [{ γεδά5 " ψοπηδη ἜἼχοαρί τὰν νυ δ᾽. 
186 υαρ!ἱδιίη, μετεωρισμός ((. Τ. Β. νὶ. 3; 511. ΧΧΙΙ. 4, Χχν!. 9; Ῥτον. νὶ. 25. 

4. Α μδ5 "Αμπά σι]ε αἀύοβα οί [του ἢ τὴν 11ρΡ5, δηα 1 ΠΙεἀ ποῖ ἴο τὴν πεῖρ ουτ᾽. 
ΒΕ: ῈΡ 5.1: νῖϊ. 534.: Ἰχοιη: χιΐ 15. 
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ΤΠΕΡΣΓΕΘΤΑΜΕΝΤ Θ ΘΕ ἘΠΕ ΜΕ ΝΕΓΕΑ ΕΙΠΕ ΘΗ 

Απα 1 5ῃαγεα τὴν Ὀγεδα νυ {Πα ΡοοΥ. 
Τ᾿ ννγοιρσπέ σοα]Π 655, 41} τὴν ἄαν5 1 κερί {τα}. 

α (8) ὩΣ 

6 Τ]ονεὰ τε 1 οτὰ ; ΓΤΓΏΘ 1 ογα 1 ἸΙονεα ν ἢ 411 τὴν βἰγεηρίῃ : 6 
ΤῊ Καννβε 4150 Ἔνειν πγδη νυ] 41} τὴν Ποασί. 1 Καννβα αἰϑὸ ὄνεγν πηδη 1 ἰονεα πλοῖα [Πδη τὴν 

' ον ομη]άγεη, 
7 80 ἀο γοι Ααἶβ8ο ἴπεϑβε [ῃϊηρσϑ, πὶν Ομ] ἀτεη, 

Δηα δνεῖν 5ριίγι οἵ Βε αν 5Π4}}] ἔες [ποτ γοιι, 
Δηά μο ἀ6664 οἵ νίοκεα πηδη 5141] γα]Ὲ ονεῖ νοὶ ; 
Αηα ἐνεῖν νυν] θεαϑί 5Π4}} γε βυθάιι, 
ϑίπος γοὰ πᾶνε ψ]Π γου της οά οἱ Πράνεβη πὰ φαγῇ 
(Δη4) ννδὶκ νι πλδὴ ἴῃ ϑἰπρΊξδηςββ οἱ πααγί". 

8. Απά Πανίηρ 5614 {π68ε {πίησϑ, ῃε σοπηπηδηαθά μΐβ5 5οη5 ἐπαΐ {παν σπου] σαγγν Ὠἰπὶ ὑρ ἴο Ηερτοη, 
9 4Π64 Ὀυγν Ὠἰπὶ {Πετα ἰη ἐπε οανα ΓΙ Πϊ5 [δι μεγϑ,, Απά ἢα βἰγείομεα ουἱ Πῖ5 δεῖ δηά αἴεα, αἵ ἃ σοοά 

οἷά ἀρα; νυ ἢ ἐνεγν {{π|0 Βοιιπά, ἀπά νν 1 βίγαησῈἢ ππαραίϊεά, ἢς ϑἱερί {ππ εἴεγηδὶ 5]εερ. 

ΤῊΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΖΕΒΌΓΌΝ, ΤΗΕ ΘΙΧΤΗ͂ ΟΝ ΟΕ Ασομ ΑΝῸ [,ΕΛΗ. 

1: 7ὩΤῇὲε οορυ οἵ {πε ψογάβ οἵ Ζεβθιυΐιη, νῃΐο Πα επη]οίϊηθα οἡ ἢῖβ 5οη5 [θείοις ἢς ἀϊβα} ἴῃ τῃς 
2 Πυπαταα δηα ἰουγίεεηίῃ γεαγ οἵ ἢΪ5 "16, ἔνγο γεᾶῖβ αἰζεγ [πε ἀδξαίῃ οἵ ᾿οβερῇ. ᾿Ἀπά ἢε ϑαϊὰ ἴο με: 
4 Ηδδγίθη ἴο ΠΊΕ, γε 50η8 οἵ Ζερυΐαη, αἰϊεπα ἴο ἐπε ννογάϑ5 οἵ γοιι ἰδίμενγ. 1, Ζεθυ!αη, ννὰ5 Ὀοση ἃ σοοά 
ΘΙ ἴο πην ΡαγεηῖθΒ. Εοι θη 1 ννὰ5 θοιῃ τὴν ἰδίαι ννὰ5 ἱπογεαβεα νοῦν Ἔχοςθθαϊησ)ν, θοίἢ ἰη ἢοοϊκ5 

4 πᾶ πεγάβ, ἤθη ν] ἢ {Π6 βίγακεα τοάβ πα μαα 5 ρογίίοη. [1 δηλ ποΐ σοηϑβοίοιβ ἰπαΐ 1. Πᾶνα βἰηπαὰ 
5 8}} τὴν ἄδγ5, 'ϑᾶνε ἰπ ἐπουρμς,. Νοῖ γεῖ 4ο 1 γτεπιεπηθεγ {παὶ 1 ἤανε ἄοηα Δην ἰηϊαυίν, εχοαρὶ {πε 

581η οἵ ἰρῃογαηοα ψνὩ]οἢ 1 σοπηπηϊἰεα ἀραϊηϑὲ βαρ; ἴογ 1 οονθηφηίθα ἢ τὰν Ὀγείῃγθη ποῖ ἴο [61] 
6 τὴν [δῖ πεῦ ννμαΐ πα θεεη ἄοῃε. Βαξ 1 ννερὶ [πη Ξροτοί! την ἄν θη δοοοιπέ οὗ [ο5Ερἢ, ἴου 1 [βαγεά τὴν 
Ὀτείῆγοη, ΓΡεσδιιβα {παν Παά 411 ἀρτεβα {παΐ {Γ δὴν οπα 5Πποι]4 ἄδοϊατε {πε βεογεῖ, ῃς βῃοι]!α ᾿ε 5]αίη.. 

ἡ Βυΐ ψ]Π θη πον νυν 5ῃ 64 ἴο ΚΙ] πὶ, 1 δα γε ἐΠθ πη πιο ἢ Γνν ἢ ἰδαγϑ᾽ ποῖ ἴο Βα σΌΪΠν οἵ 1Π15 51η. 
Φ...2. Ἐὸοΐ 5ἰπιεοη δηὰ (δα σᾶπης ἀραϊποί 7Οβερὴ [1ο ΚΙΠ Βίηλ}, ἀπ μῈ ϑαϊα ππΐο {π6πὶ ψ ἢ ἰθαῖβ: Ριγ 

ΓΘ, ΠΥ Ὀτείῆγθη, πᾶνε πηοῦον ἀροη {πε Ῥοννεὶς οἵ αοοῦ ουγ ἰαῖμεῦ: αν. ποῖ προ πιαὲ γοιγ Παηα5 β 
4 ᾿ἴο 5ηῃε4 ἱπποςσεπί Ὀ]οοά᾽, ἴον 1 πανε ποῖ βἰπηβα δραϊηϑί γοῖ. Απά [1 ἱπάξεα 1 πᾶνε ϑἰηηεά, τ 
ομαβίεηϊηρ ΟΠ ϑίϊβα. πιε, ᾿τὴν Ὀγεἤγεη", θας Ιᾶν ποῖ Προ πε νου Παηά, ἴον {πὲ βδακα οἵ δοοῦ οἱ 

4 ἰαῖμει. Απά 85 δε βροῖκε {μεβε ννογάϑ, ᾿νναι!ηρ 45 πε ἀϊά 5ο᾽, 1 ννὰϑ ΠΑ 0]ςῈ ἴο Ὀθδγ ἢΪ5 ἰαπηεηίδίοηβ, 
Δη4 Γθαρδαῃ ἴο ννεερ᾽, δηὰ τὴν ᾿νε νγὰ5 ροιγεά ουΐ, αη ἃ 41] {πῸ συθϑίδηςε οἵ πην θοννε 5 ννα5 Π]οοβεηβά. 

Βπαγθᾶ ἣν ὑγθαᾶ. (. Ρτον. χχί!. 9. 
νυ] ἢ [Π6 Ρροοῦ Ὁ “1 πδνεῖ δαί 8]οη6, 1 πηονεα πὸ ἰδ πάπηηατκ ᾿ β 53. 
Καερί {γαῖ α: “ αἸά {τὰ ᾿ β- ε 51: “δηᾶ 1 νναϊκαὰ ἴῃ Πο]]η655᾽ Α - “1 Ἰονβά φοα]ηα55᾽ ς. 

7. 5Π4}1 ἤεε. ς((. Τ. Ν. νι]. 4. 
νγΑΪΚ ἢ πηθη ... πϑαγί Π1εξ (΄ ηἷ5 πϑατγί᾿ ἢ 1): “νναϊκίησ ἢ τηθῃ ἴῃ {ΠΕ ϑἰῃρΊίθεηθϑϑ οἵ Ηϊἰ5 πεαῖῖ᾽ ς 

(ΞΞ Μεββίδῃ, ς. Τ. [πά. χχῖν. 1): “ναι κίηρ ἢ πηθη οὗ (οσ “ἴῃ ᾽) 5 ῃβΊεηθϑ55 οὗ μβατί ᾽ β-  . 
ὃ, 1ηὴ ἴπ6ὸ σανα Ὁ δ. 
9. δῃᾷᾶ ἀϊεᾶ... 5ῖδερ. “δηά ]ερὶ αἱ ἃ βΡοοά οἱ ρὲ πε εἰθγηδὶ 5166 0 ̓ ἃ. 

{Ππ6 δἴθγῃδὶ βίεερ. Τῇϊβ ἀοεβ ποῖ ργεοϊαάς πδϑαγγεοιίίοη. Τ' Τπ4. χχν. 1 ; Τὶ Β. χ. 6 ἢ 

ΤΙΤΙΕ α -Ἐ“ σοπηραβϑβίοῃ Δη4 πλεῖον ᾿ (΄ δἰτηϑοινιηνρ ̓  ἃ ρ) β-- 5. 
1. τ. θεΐογε μα ἀϊβά ς ἀ. Ϊ 
Τουγίθεπίῃ ἢ 1 β-ἃ 5', οἵ. Ἰάϑμᾶτ 1]. 1248: “ἐουσίῃ ̓  α: “ ΒΠΙΕΙ ἢ ἃ : “νεηϊγ- ουγί ᾽Α. ] 
ἴννο γϑβαγβ. ὅ6:ε6 70}. ΧΧΝΠ]. 11-24 (ῃοί(65). [ 

3, Ζερυΐτπη, ἃ βοοᾶ ρ»ἱἿ. Ἂἀεη. ΧΧΧ. 20. 
βίγακϑᾶ γοάβξ. (ἵ. ἄβη. χχχ. 37 ἢ. 
ἢε Παᾶ: “1 μαά᾽ αα. 

4. αἴὰ ποῖ ςοηξοίοιιβ, ἄο. (. Τ. [55. ν]]. 1. 
ς. βίη οὗ ἱρῃογσαηςα. (Οἱ. Τ᾿ Κ. 1.6; Τ. 1. 1]. 5; Τὶ [α. χιχ. 3. 
ὙΠΙΟἢ 1 σοπηπη τε "» α. 
οσονεπεαηίεά νυ] --Ξ 2 Ἔππεη 64 [τῸΠῚ ἸΠῚ 5 “ σοηοεαϊεα ἕο ᾽ ὉΡΑ : “ σςοῃηῇηηηθά το᾽ α β- αὶ 5'. 

7.1 δἀ]αγεά : “1 βαυπηηοπαα᾽ ἢ]: ς ΟΠηϊΐ5 ταϑί οἱ νεῦβε δηά 11. 1 το " ΚΙ] Πΐμι ἡ [του Πιηΐ. 

11. 1. 5᾽πηθοη - " δῃὰ Δη ἢ. (ΓΙ 11]. 2. 
ἀραϊηβί ΤοβαΡρῇ : “ἢ δηρεσ᾽ σ. Ἐν δηρεγ᾽ ἀε 5. 
δἀηᾶ Πα βαϊᾷ... ἴθβδγβ : " δηά (4]}1ὴρ0 οἡ ἢϊβ ίαςε [βερῇ βαἱά ἴο {πεπι᾿ β- ἃ ἔ 5". 

2. ὍΡΟΙ π16 » α. 
3. ΠΡΟ 16: “ἴο 5]4Υ γουγ ὈγοΟίΠΕΥ ᾽ α. 
4. να 1 ]Πηρ᾽ 45 Πα αϊἸά 5ο » βΑ 53. 

1 να... Ἰαπηδηΐαίίοηβ α: “1 Ρἰςα Βἰπη᾿ β 5. 
Ροιυτγεᾶ οὔἱξδ ἀρ. (Οἱ [,4π|. 11. 11: “τηε]τθά ᾽ α β-α καὶ 5". 
ννα5 ΤΙοοβαπϑᾶ α- - “ΜΠ Ϊη ΠΊΥ 50} β Α 5,. Ῥεγῆαρβ επιεπηᾶ ἴο “νναὰβ ἰγου]ε α ̓, ἃ5 [.8π|. 1. 20, 1]. 11. 
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ΤῊΝ ΤΕΒΤΆΜΕΝΊΤ ΟΕ ΖΕΒΌΙΌΝ 1..1--.4.0 

5» ΑΠπα] νερί ΜΠ [}οϑαρῃ, ἀπ τὴν πεαιί δουπάςα, [ἀπ ἰῃς Ἰοἰπί5. οἵ τὴν βοάν {το ]ςα, 4πηα 1 ννὰ8 
6 ποῖ δ0]ε ἴο δἰαπά. Απά νπεπ "[Ο5ΕῈΡἢ } 5ανν τὴς ννοαρίηρ ννἱ ἢ Πίπη, ἀπ {ΠπΠεπὶ σοπηϊησ ἀραϊηϑί ἢ]πΊ ἴο 
" 514ν πίηι, ἢ6 ἔβα Βεμῃίηα πα, θεβθθομίπο ἐμθπι. Βα πηθαηνῃ!]ς Ἐδιθεη ἀγοϑα Δπα βα]ἃ : ἰ οπηε᾽, ταν 
Ὀτοίἤτεη, ἰδεῖ τι ποῖ 5]αν Ὠΐπι, Βὰς ἰεξ τι5 οαϑὲ ἢϊπὶ ἰηἴο οἠς οἵ ἴπεβε ἄγν ρ[ζ5, νυν! ἢ οὐ [αἴ Πεγ5 αἰσρεα 

8 8Δη4 [οτη4 πο νναΐϊεσ. Τὴν ἔογ 115 σδιιβα ἴῃς ον [ουθαα46 [Ππδΐ νναΐει 5 οι] τῖβα τ ρ ἴῃ {Πεπ|, ἴῃ ογάεγ 
τπαΐ Π]Οβερῃ σπου] μὲ ριεβεγνεά. Απά {πον αΪά 50, ππ|1} ἐπα ν 5014 ἢϊπὶ ἴο {π6 [5 πηδε] 1165. 

δ.,,),. Ἐογ η 5 ρείςε 1 μά πὸ 5Πᾶζε, πὴν μι! άγεη. Βιΐ ϑίιηθοη δηα (δα δπά ἱχ οἵπεγ οἵ οἵυγ Ὀγεϊῆγεη 
τοοῖς {Π6 ρτίςς οἵ [όβερῇ, ἀπά Βουρῇῃΐ 58πη4415 ἴον {Ππαπηβεῖνεβ, ἀπα ἐπ ῖγ ννῖνεβ, Γαπα {πεῖν ομ!]ἀτεη", 

3 ϑαγίηρ : δε νν1}} ποῖ εαἱ οἵ 1ΐ, ἴον 1ἴ 15. 1π6 ρυῖςς οἵ οἷιγ Ὀγοίμεγβ Ὀ]οοά, θϊ ννα νν1}} αϑϑαγεαὶν ἰγεδά 
ἴ ἀπάογ ἰοοΐ, θεσαιιβα με αἱ ἐμαὶ πε νου]α θεὲ Κίπρ' ονεῦ τι5, 'δηα 50 ἰεΐ ικι5 58:86 ννῆαϊς ν1}} Ῥθεοοπηα οὗ 

4 5 ἀγεαπη5᾽. Ὑπεγείογο [Ὲ 15 νυγἐΐθη ἰπ {πε νυγιτηρ οὗ ἰῃς ἰανν οἵ Μοβεβ, ἱπαΐ ννῃοβοδθνεγ νν1}} ποΐ γαῖϑε 
5 1Ρ 5664 ἴο 5 Ὀγοίμοσ, ῃῖ8. βϑαπάδ] 5ῃοι]ὰ θὲ τππ]οοβαά, δηα παν 5πῃου]α βρίΐ ἴῃ ἢῖ5 ίδςσε. ᾿Απά {με 
Ὀτοίγθη οἵ οϑερῇ ννὶβϑῃεα ποῖ {παῖ {πεὶγ Ὀγοίποσ 5Ποι]α ᾿ἱνε, ἀπ {πε 1 ογὰ Ἰοοβεα ἔγοπι {Ππαπὶ {πε 

6 54 η4] νοι {ΠῈν ννογα ἀραϊπϑί ΓΤ] οϑερῃ τπεῖγ Ῥγοίμογὶ. ΕῸΣ νπεη {πᾶν σᾶπιε ἱπῖο Εργρι [Πᾶν νεγα 
πη]οοβεά Ὀγ {πα βειναπίβ οἵ [βαρ ουΐδϑιας {πε σαΐε, δηα 50 {πεν πηδάς ορεΐίβαπος ἴο [οβερῇ αἴζεγ {πε 

ἢ [ἀϑῃίοη οἵ Κίηρ Ῥῃαγβφοῃ. Απά! ποΐ οηἱν αἰά πεν πηακα οθείβαποα ἴο Πίπη, Ὀυΐ ἰννεγα 5ρί᾽ ἀΡΟῇ αΪ50, 
8 [4]Ππρ ἄοννη Ὀείογε Πἰπὶ ἐου ννἢ, ἀπα 5ο᾽ {παν ψψεγα ρυξ ἔο βῃαπηα θεΐογε {πΠῸ Ερυρίίδηβ. ΠΥ αἴζεγ 
{15 1πηΠ6 Ἐργυρίίαηβ Πεαγὰ 411 {ῃΠς εν}]8 {πα {Πὰν Πα ἄοπε ἴο [ο5Ἐρῇ. 

α ΒΑ Βὲ 

4, Αμὰ αἴΐζει πς νναβ 5014. πὶν Ὀγοίπεῖβ βαΐ ἀόννῃ Απά δεν {πεν Ππαὰ οσαϑβί ἢἷπὶ ἰμΐο {πΠῸ ΡΙΓ πὶν α 
2 ἴο οδὲ δηᾶ ἀτγίηκ. Βαΐ 1, ἘΠγουρῊ ρίτν ἴογ [οβερῃ, , Ὀταῖῃγαη! 5δὲ ἀἄοινῃ ἴο εαΐ. ἰὸν 1 {ῃγουρῇ ἵνο 2 
αἰ ποί εαΐ, θιὲ νναϊοῃθα {πε ρΡἱΐ, βίπος {πάῃ  ἀανΒ δπα ἴννο πίρῃϊβ εαὖ ποίῃίησ, πγουρσῇ ρἱν 
[δαγεὰ Ἰεβδί ϑίπιεοη, [)4ῃ, δηα (δα ϑῃοι!α τὰιθῃ ἰοῦ [οβερῃ}. ᾿Απὰ Τ64ἢ εδΐ ποῖ νι 1Παηι, θαΐ 

3 ΟΠ Δη6 514ν ῃῖπη. Βιιΐῖ ψῆδη {πᾶν αν {Παΐ 1 ἀ14 | νναϊςῃεά [{ΠῸ ρι1}; ἴον πε ἔξαγε [εϑῖ ϑίπηθοη δηά 
ηοΐῖ εδί, {πον δεῖ τὴς ἴο νναΐοῃ ἢίἰπι, ΕΠ] ἢς ννὰβ (δα δποιυ]α τὰ οὔ 4π6 51Ὧν ἔπη. Απα νῆἤξη 3 

5 5014 ἴο ἴῃς [5ῃπη86}1{6ε5. Απαᾶ ννῆεη Κδυθεδη οαπηθ ᾿ {πεν δανν ἰμδὶῖ 1 αἶἷβϑο εαὶ ποῖ, παν δεῖ πΊὲ ἴο 
Δη4 Πραγά [Πδΐ ννῃ 116 ΠῈ νγὰ5 ἀὐνᾶὰν (] βαρ) παᾶ | νναΐῖοῃ ίπὶ ἀπ|}} ΠΕ ννγὰ5 50] 4. ᾿Απά ἢε ϑρεηΐ ἴῃ 4 
θεαη 8014, μα τϑηΐ Π15 σαγπιθηΐβ, (αη4}) πηουγηΐησ, ᾿ [ῃς Ρἰζ τῆτες ἄδγϑ πα ἴῃγαε ῃἰρῃϊβ, αηα 50 ννὰβ8 
5414: Ηονν 5141] 1 Ιοοῖ οῃ {πε ἴαςς οἵ τὴν (δίπει.  βοἱα [Ἀπηϊϑῃίησ. Απά ψῇεη ἐθυθεη πααιά Πδΐ 5 

6 Ϊἀοοῦ» Απα Πα ἴοοκ {πε τηοποὺ απά τα αἰζεγ ᾿ Ώ1ΠῸῈ6 μῈ νγὰ5 ἀναν (] βαρ) παα Ὀξαθη 5ο]ά, ἢε 
[Π6 τηειοῃδηΐβ, ΡυιῈ αἃ5 ἢῈ [11 ἰο ἢπά ἰῃθπὶ πε τεηξ ἢΐ5 οἱοῖμεϑ, απα πιοιγηςά, βαγίηρ : Ηονν 5Π4]} 
Γαταγη α οτίανίησ. Βαΐ {πε τηειοῃαηΐβ Πα ἰεῖς 1 Ιοοῖ ἴῃ {πε ίασε οἵ ΄αςοῦ πὶν ἰδίμεγῦ Απᾶ ἢε 6 
τῆς Ὀτοδα γοδα δηα τηδγοῃοα ἰῃτουρῃ πε Ττο- ᾿ τοοῖς {πε πποπον δηα ταη δἴϊεν {πε ποτ πδηΐβ, ἀπὰς 

δ᾽οαγίεβ ὈῪ ἃ 5ποτί οί. [οὐπα πὸ οπα; ἴον ἴμεν παᾶ [εἰ [Π6 τηδίῃ τοδά, 
αηα ἰουτπενεα ἰπγοιρῃ (πες Ττορ]οανίεβ Ὀν ἃ 
5ποῖί ουϊ. 

Ἰ ΙΒυΐ Κεαθεη νὰ5 ριίενοα", ἀπ οαΐ πὸ ἰοοά ἐμαὶ ἄαν. Ῥδη {πμογείογο οαπὶα ἴο ἢίτη ἀηὰ βαϊἱά: 
δ, 9 ,εορ ποί, πειῖπεν στίοθνε ; ἴογ ννγε Πᾶνα ἰοιιπα ψηαΐ να οἂῃ 88ν ἴο οἱ [αίπει ἰαοοῦ. [εἴ ἃκ5 5] γ 

5. Τὴν Πποατί βουπάᾶβα. (Γ. [εἰ- ἰν. 19. 
)οἰπίβ οὗ πν θοᾶν, ἄς. (ἢ. Πδη. ν. 6. 

6. Ραββθομίπρ {Ππαπὶ: “ θεβεεςῃϊηρ (π16) ἴο ΠΕΙρ Πἰπὶ᾿ α. 
γ. (Ε (θη. χΧχχνῖ!. 22. 

Τουπά πο νναΐεγ. ὅεε ΤυὉ. χχῖν. 25 (ποιε). 
9. ἴπου ἀϊᾶά ξοα ἀρ Α : “τΠε [οτὰ αἰά 5ο᾽ β- ας 5). 

ΠΠ. 2. αδᾶ..... Ὀγεΐξσγεη : “δὴ δηά (δά δηά {μεὶγ σμ]] ἄγε ᾿ α. 
θουρῆῃΐ βαπᾶδὶβ. (ἢ. Ρ5.-[οπ. οὴ ἄξη. χχχν!!. 28; ΡΙσκε Καὶ. ΕἸ. χχχνη!; 4150 ΑἸη05 1]. 6. 

3. {Π6 ῥγίςε οἵ... ὈΙοοά. (. Μαῖί. χχν]]. 6. 
Ιεΐ τ.15 566, ἄς. ἄἀεη. χχχνϊὶ. 20. 

4-7. Αἢ δἰζεπιρῖ ἴο Ἔχρ] δίῃ σεγίαϊη οιβϑίοπηβ οὗ {πε 1 ενίγαῖθ 1,ἀνν. 
4. ἰὰνν οὗ Νίοξεβ α: “ἰὰανν οἵ Εποςμ᾿ β 5. 
ΠΟΞΟΟνΟῚ 111] ηοΐ, ἄς. ((. Πευῖ. χχχν. το; σι} ἵν. 1. 

7. Τογυνττἢ, παραχρῆμα, Ὁ ἃ 5 : παρὰ σχῆμα,α ες. 
Ροίοτε β-ὁ Δα 51: “γ᾽ αα. 
β 5}: “1ἴογ {πεν πεαγὰ {Πε ἐν} ]5 {πᾶΐ {παν Ππαα ἄοπα τπΐο Πἰπη᾿ α. 

ΙΝ. 1. Ἰβοϊᾶ α: πραθῆναι ξσοττιρὶ ἔοΥ βληθῆναι. 
5εῖ ἄοννῃ α ἃ οηἷγ. (. (ξεηῃ. χχχν]!. 25. 

. Π8ῃ (α). 8ὅ6ε 11. 1. 

. ἴο {πΠ6 ΙΞΠπ1η4611{65 (α). ((. Τ. 5.11.9; Τ᾿ Ζ. 1]. 9. 

. Ὁ» αν, ΡΟΒΒΙΌΪν ΤΠτοιρ Ὠμηΐ. 
. Ηονν 5881] ΠΙΟΟΙΚ... ]Δοοῦ 7 80 Ρ5.-Ἰοῃ. δπὰ Ταῖς. [εγ. ου ἀεῃ. χχχνῖϊ. 30. 
. Ὑτορ]οάνίαβ : “Ἰπἀοκο!ρίίαε ἴῃ Τ. 05. χὶ. 2. ὅεε υχχ οἵ 2 Οἤτοη. χίϊ. 3. 
ΒΙαῪ ΒΔΑ Ὁ ν ἢ {ΠΕ ϑυνογά ᾽ « β-- ἀ 53. σον 

ὝΞΩ 



ΤῊΝ ἜΕΞΒΤΆΜΕΝΤΟΘ ΘΕ ΠΕ ΤΕ ΕΡΑΕΙΑΒΘΗΙΣΞ 

ιο ἃ ἰκἰ( οἴ {πε σοαῖΐβ, δῃα αἱρ ἴῃ 11 τῃε οοδί οἵ οβερῇ ; δπά ἰδὲ τι5 βεπά ἴξ ἴο [δοοῦ, βαγίπρ : Καονν, ἰ5 
χα {ῃ15 {Π6 οοαΐ οἵ ἴῇν ϑοηῦ Δηά ἴπεν αϊά 50. ᾿Εον ἴπαν ϑἰγίρρεα οἢ ἔγτοπιὶ [ οϑερῇ ἢἰ5 σοδῖ ἤθη {πὸν 

ννεγα 56 ]]Π!ἢηρσ᾿ ὨϊπΊ, ἀπ ρας προη Πΐπι {πε σαγπιεηξ οἵ ἃ 5βΪανε. Νον ϑἰπιβξοη ἴοοῖς ἐπε οοδί, απ νου ]ά 
ποῖ σῖνε ἴἰ ἀρ, ΓΟ ἢς νυ ]ϑῃηβά ἴο γεπὰ 1 ννἱτἢ ΠΪ5 ϑυγογα ̓, 45 ἢ6 ννὰβ Δηρτυ {παΐ Τοβερῇ ᾿ἱνεα ἀπά {Πδὲ 

12 6 Παά ποίΐ 5]4ἰπ ῃΪπι. ὙΠαη να Γ411} τοβϑε ΠΡ δηὰ βαἰά τπιηΐο πὶ: [που ροἰνεδὶ ποῖ Πρ {πε ςοαδί, ΜῈ 
13. Ὑ}1}} σαν [ἴο οἷ (αἴ παι {Παΐ ἴμοι αἴοπα ἀ145: ἘΠ15 ἐν] ἘΠηρ᾽ ἰη [5γαε]. Απά 50 πα σαν ἴξ ππίο {Π6Π|, 

Δη4 πεν αϊα ἐνεη 85 [)Δη δα 5416. 
τ Απά μον, ΠΊΚ ομΙ]άτεη, 1 ὈΙα γοι ἴο Κεαρ {πε σοπηγηδηαϑ οἵ με 1 ογά, Γαπα ἴο 5σῆηονν πιεῖον ἴο γοιτ 
ΠοΙσΏΡοιβ5, αηα ἴο πᾶνε οοπηραβϑβίου ἴοννα 5. 411, ποῖ ἐονγαγἦβ. πηεπ οηΐν, ας αἶθο ἰοναγάβ. θεαϑίϑ. 

2 Εογ 41] {Π15 [ϊηρ᾽ 5 5ϑᾶΚα ἴῃς 1 ογὰ Ὀ]εββεα πηε΄, απ ννἤδη 411 τὴν Ὀγείἤγεη γγεῦα δίοῖς, 1 εϑοαρεα ψἱἢ- 
3 Οἵ 510 Κη655, ἰοῦ ἴῃς Γογα Κηοννείῃ τΠ6 ραγροβαβ οἵ βαοῃ. ἤδνοε, {πεγείογο, οοπηραϑϑίοη ἴῃ γοῦγ Πεαγίϑ, 

τὴν σΠι!ἄγεη, θεσδιιϑε ὄνεη 85 ἃ τηϑῃ ἀοαίῃ ἴο ἢϊ5 ΠειρΏθοιΓ, ἄνεῇ 50 αἷϑο Ψ|Π τῆς Τιογά ἄο ἴο Πίπι. 
4 Ἐὸγ {ΠῸ 5οηβ᾽ οἵ τῆν Ὀγείἤγαη ννεγα ϑἰοκοηίηρ ἀπ ἡγεῦε ἀνίηρ οἡ δοσοππί οἵ Τοβερῇ, Γθεσαιβε {παν 
5 5ποννεά ποΐ πιοῦον ἴῃ {πεῖν πεαγίβ᾽; Ὀαξ τὴν 50η5 "γεγα ργεβεινεα ψ]Πουΐ ϑἰοίζηεββ, αἃ5 γε πον. Απά 
ὑνΠθη 1 ννὰβ ἴῃ {με ἰδηὰ οἵ (δπαδῃ, Ὀν {πε βεα-οοαϑβί, 1 πιδάς 4 οδίος οἵ ἤβῇῃ ἴοι Ϊασοῦ τὴν ἰαίμεῦ; απά 
δ η ΠΊΔΩΥ ννεῖε ομοκαά ἴῃ {πε 5εδ, 1 σοηίππεα πηθυγί. 

Θι [ ,ννᾶβ πε ἢτϑί ἴο πῆακε ἃ ὈῬοδΐ ἴο 541] προῇ {πε 568, ἴογ {πε 1 ογὰ σανε πῆς ππαοιϑίδηάϊηρ ἰδηα 
2 νυν] ϑάοπ {πευείη. Απα 1 ἰεὶ ἄόννῃ ἃ γι άου θΕἢϊπα 1, ἀπά 1 δἰγεϊοῃεα ἃ 541] προὴ δποίμοι ἀρτίσῃς 
4 Ρίεςε οἵ ννοοά ἴῃ 1ῃε τηϊ45ῖ. Απά [5341|64 {πογείη δἱοπρ [πε 5ῃουεβ, οδϊοπίηρ ἤ5})} ἰου {π6 Πουδβε οὗ γὴν 

[αἰ ποι ππη11] ννε οατὴς ἴο Εργυρί. 
ψεΥβ65 4-ῤ ἰουπα οηἱϊν ἴῃ Βα 6. 

4.5 [πα {Πιουρῇ σοπιηραββίοη 1 5ῃαγεα πὴν σαΐοῃ ἢ ἐνεῦν οἰγαησει. Απα [δ πιδῃ ννεΐε ἃ σἰγαηθεγ, 
Οὐ 5:0Κ, οἵ ἀρεά, 1 Βοι δα {πῸ ἤ5},, απα ἀγεβϑεά {πδπὶ ννῈ]], απ οἤεγεα {Πα πὶ ἴο 411] πηεη, ἃ5 Ἔνεὺν πηδῃ 

6 Παά πεεά, στίανίηρ ἢ ἀηα Πανίηρσ σοπηραϑϑίοη ἀροη μεπη. ΔΝ εγείογε αἷϑο ἔπε Τιογά ϑβαιϑπεα πιὰ 
ν ἢ ἀΡυηάδηπος οἵ Π5ἢ ψ ἤδη σαἰοῃίηρ ἤ5ῃ ; ἴον πε ἐπαΐ ϑῃδγθίῃ ν ἢ Πΐ5. πεῖσον γεοεϊνεῖῃ πηδηϊ οἱ 

Ἰ τλούα ΠῸΠΊ {πε 1 ογ.] Εοι ἧνε γεαῖβ 1 σαιρῃς ἤβἢ [ἀπά σανα πεύεοῦ ἴο νοεῖν πηδῃ ὑνοπΊ 1 58 νν, 
8 Δη6 5ιΠςεἀ [οὐ 411] {π6 Ποιιβδε οἵ πὴν (δῖ ῃογ]. Απά ἴῃ {ῃς βιιπηπηεῦ 1 σαυσῃΐ ἤβῃ, ἀπ ἴῃ {Π6 υνἱπίει 
ΙΚερί 5ῆξερ νι πὶν Ὀτείἤτγεη. 

ν11--ν 111. 3 ἰοπα οηἷν ἴῃ Ὁ ἀ σ. 

71. ἰΝον [ ν"] ἀθοίανα απΐο γοὰ ψνῃαὶ 1 αἸΔ4. [8νν ἃ πιδῃ ἴῃ ἀϊβίγεββ [ῃγορ ἢ πακεάηαθβϑ ἴῃ νἱπίετ- 
{ἰπιε, ἀηα Π84 σοπηραβϑϑίοῃ Ἰροη ἢΪπΊ, απ δίοϊα ἀννὰν ἃ σαγπηεηΐ βεογεῖν ἔγοτη πιν ἰαί πεῖ ᾿5. ποσβε, δηα 

. ὅᾶνε [{ ἴο ἢ᾿πΊ ννῆο ννᾶϑ ἰῃ ἀἰβίγεϑϑ. [)οὸ γου, ἐπογείογο, τὴν οὨἄγοη, ἔγουη {πᾶς ννῃϊο (ἀοά Ὀεβίοννει ἢ 
ὉΡΟΙ γοιι, 5Βῆονν σοπιραβϑίοῃ δηα τηεγον ὙΠΟ έ Παϑίζαίοη ἴο 411 πηθῆ, δηα σῖνε ἴο ὄνεῦν πιδῇ ΨΊῃ 

4 ἃ σοοα Πεατί. Απα τ γε πᾶνε ποῖ {π6Ὸ ψν]εγενν 4] ἴο σῖνε ἴο Πίτη {παὶ πεεάδίῃ, μανε οοπιραϑϑίοη ἴοι 
4 Πίπι ἴῃ Ῥοννεβ οὗ πιοῦον. [1 Κπον {παΐ τὴν παηά ἰοιιπα ποῖ ἔπε ψνῃεγενν πα] ἰο σίνε ἴο Πίπὶ {παῖ 
ῃεααεά, ἀηἀ 1 να] κεα νυ ἢ Πϊπὶ ννεερίπρ ον βανθη Πιγοηρβ, πα τὶν θονγα 5 γεαγηθα ἰονναγ5. ΠΪΠῚ ἴῃ 
ΠΟΠΊΡΘϑβ8Ιοη. 

8... Βδνε, {δετγείογε, γοιγβεῖνεβ α]50, πῪ οἢ!]ἄγεη, σοπιραββίοη ἰονναι 5 Ἔνεν πιϑῃ ΜΠ πιεύον, {πα {πε 
2 Τ᾿ οὐ αἷἶβο πιᾶὺ ἤᾶνε οοπιραβϑϑίοι δΔη4 τηθγου ἀροῃ γοῦ. Βεοδαβα αἷϑο ἴῃ {πε ἰαϑὶ ἄανβ αοὰ ψ1} βεηά 
3 ΗΙἴ5 οοπηραϑϑίοη οὐ ἴῃς βαγίῃ, αηα ψνῃογεθοενοῦ Ηε πάει θοννεῖβ οὗ τηείον Ης ἄνα] οὶ ἢ ἴῃ Πῖπι. ΕῸγ 

ἵπ {πε ἄεστεα ἰπ ψνῃΐοἢ ἃ ππᾶῃ παῖ σοπιραβδίοη προ ᾿ΐ5. πείρῃθοιιγβ, ἰπ ἴῃς βάπηθ ἄδρτοο παῖῃ τῆς 

Ιεΐ τι βεαπᾶ.... βαυίῃρ αἱ: "δηᾶ ννὰ Μ1}} σαν β Δ 5}. 
10. Ὠΐβ σοαΐ α: “{Π6 σοαῖΐ οἵἉ οι ἰφίΠετ᾿ β -- ν 51. 
11. Ϊ1Ὀββρῇ ᾿ἱνβᾶ δπᾶ "» α. 
12. ἴο Οἵ δίποσ ἂρ. 

ἴῃ ἴ5ϑσϑῈ]. α οΟηΐγ. 

Ν. 3. ανβῆ 85 8 πηϑῃ, ἄς. (. νἱϊϊ. 3; [πᾶρσαϑ8 1. 7; Μαῖί. νὶ!. 2. 
4. ἴῃ {πεὶγ πραγίβ β 5": “το {πεπὶ᾿ ες. 

ΨΙ. τ. ἴῃς ἤγϑξί ἴο τηβκε ἃ Ροαΐῖ. ((. ιξη. χΙΧ. 13. 
2. τυιάοτ, |1{. “4 ρίεςς οὗ ννοοά᾿. 
3. οαϊοῃίηρ ἤβῃ οι: “δῃά] σδυρῃϊ Πβῃ ΒΔΑ: “᾿π᾿ αἵ: »Δ. Ὺ ΤᾺ 
4-6. ὙΠε ββοϊΐοηβ ρεου]ατγ ἴο Ὁ ἃ σ, ἱ. 6. νὶ. 4-6, γὉ, νῖϊ- ν 1], γὸ θαςκ ρυόθαθὶν ἴο ἃ Ηεῦτενν οὐβίηα]. νι]. 3) [που ρ ἢ 

ἃ ϑβαγὶηρ δἰτἱθυϊεά τὸ (σαπλδ}16] Π1 οὐ (Δι, 8116] οὐ [θη ἢ (δο- Ἰοῦς Α. Π.), 15 νἱγίαα!ν {Π6 5816 ἃ5 ν΄. 3. 
6. βαιἰβῆβᾶ, ἐνέπλησε, ἃ : ἐποίησε, Ὁ σ, ΙΓΟΠΡΊΥ. 
παρ ΡοΟυΓ - ὁ ἢ 411 νν Πρ 655 ἃ. 

γ. [ἀὀπᾶ νανε. .. ἔδίμεσγ] Ὁ ἃ σ' οηἱγυ. 
ΠΟΙ 1 βὰν Ὀσ: “ψ»Πηαΐ συβῆςεά᾽ ἃ. 

ΜΠ]. 1. τὴν δῖ μεσ 5 ποιιβα ἃ: “τὴν Πουβε᾽ Ὁ 5. 
2. 5Βῆον ... τιϑογοὺ σἱζπουΐ μεβίζαϊίοα. (Οἵ. [ὰἀς 22, ἴΓ μή 5 τεδίοτεα Ὀείοτε διακρινόμενοι {Ππετα. 
3. πξαάςτῃ, οΥ ΄ δϑικείῃ ᾽, χρήζοντι. (ἱ, Μαῖίι. ν. 42. 

ΨΠΠ1:. 2. Ἰαβί ἄαυβ. ὅεε 7. 155. νὶ. 1 (ποί6). 
3. 866 ν. 3 (ποίε) δπά νὶ. 4-6 (ποίε). (Ε. δ1{τὸ, Π)εὰξ, οό ; 5840. 151}. 
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2 οατίῃ, δπα οἴμοι {Π]η95. 

ΒΤ ΟΤα ἃ 

ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΖΕΒΌΤΙΌΝ 4. 9ο--9. 8 

ἴσο τπροη Πῖπ..}] Απά νἤεη ννε ννεπί ἄονῃ ἱπίο Ερυρί, [οβερῇ Ῥοῖε πο τηδ]ῖοα ἀσαϊηϑί ι5. ΤῸ 
ΜΠ οπλ ἰακίησ Πεεα, ἀο γε αἷϑο, πῇν ομ!]!ἄγεη, Γαρρίονε γοιγβεῖνεθ που τπηδ]ίσθ, ἀπ} ἰΙονε ομς 

6 ἀποίμεγ ; αῃα 4ο ποΐ βεῖ ἄονῃ [πῃ δοςοιηΐ, εαοἢ οπα οὗ γοιι, εν!] αραϊηϑί ἢϊ5 Ὀγσοΐῃει. Εογ [15 Ὀσγεακείῃ 
απηϊν ἀηα αἰν!ς ἢ [411 Κἰπά γε, δπα ἐγοι ] ἢ {πε 501}, ἀπ ννεδγείη ἄνναν τῃς σοππίδπδηςα. 

ΟΡϑβεῖνε, ᾿“πεγείογε', {πε νναΐεγϑ, ἀπ Κπονν ψΠθη {πεν ἤονν ἰορείμει, ἴμεν ϑνεερ αἰοηρ βίοπαϑ, ἔγεασ, 
Βυΐ 1{{πεὲν δἵς αἰν!ἀεα ἱπΐο πηδην ϑίγεαπηβ, ἴῃ 6 δαυῖ ἢ ϑυνα]]οννεί {πε πὶ τρ, 

43, (πα {πεν νϑηΐβῃ ἄννᾶν. 30 5Π4]}] γε αἶϑθο "ὈῈ {γε θὲ αϊνίβε. Βε ποΐ γε, ἐπειείογε, ἀϊνι θα 
ἰπῖο ἴννο ἤδαάϑ, ίογ ὄἼνεγνείηρ ννοἢ {πῸ Τογα πιδᾶς παίῃ Ὀκὲ οὴς Πεδά, ἀπά ἔννο 5ῃουϊάδγβ, ἔννο 

Ὗε 5841] ΡῈ αἰνιἀεα τη [5Γἀε], 
Απὰα νε 58}4]] [ο!]ονν ἰννο Κίηρϑ, 
Απα 5141] ννοὐῖς ὄἐνεῦν δοπιϊπαίϊοη. 

6 ΑΑπά γοιι ἘΠΕ ΠΊ165 5141] ἰδ γοιι σαρίϊνε, 

5 Παπάς, ἔννο [βεΐ, ἀπά 411 {Π6 γεπγαϊπίπρ᾽ ΠΕ θεῖ 5. Εὸν 1 Πᾶνε ἰβαγηΐ τη [Πς υνυτγϊτἰπρ' οὗ τὴν δῖ πεῖ, (μδί 

Απά γε 5}41] θὲ αν] δηϊγεαίς ἀπιοηρ [ῃς (ἀαεῃί 65, 
ΔΊ πιϑὴν ᾿πῆγπη 165 πα {τ ΡΠ]. 1015. 

α 

Ἴ ΑΔπὰ δἰίεύ {Πδ6β8ὲ [Πϊηρδ γε 5141]. γεπηειηθοῦ {πα 
Ι,οτα πα τερεηΐ, 

Αμπα Ηδ 5141] πανε πηεῦον ὑροη γοιι, ον Ης 
15 ΠΊΘΓΟΙ ΠῚ] Δ Πη4] σοπηραϑϑίοπαία. 
Απᾶ Ηδες εζζείῃ ποῖ ἄοννῃ ἴῃ δοσοιιπί εν]] 

ἀσαϊηβί {Π6 50ῃ5 οἵ τηεῃ, 
Βεοδιϑε πεν γα ἤθβἢ, ἀηα αιὰ ἀξοεϊνεά [Πτουρ ἢ 

{πεῖν οννῃ νυν ἱοκεα ἀεεά5. 

ὦ δι Θίτ ιν ὡ: 

8 Απά αἰΐον ἴποβε τΠϊηρ5. 5Π4}} {πεύα ὐίβε [πηΐο 
γοι!" {πο 1 οτὰ Η:πη561{, {πε Πρ οὗ τἰρ πίθοιιβπεββ, 

4. Ναϑαμηθ5 νἱ. 3. 

ΔΑ 5: 

Απά δἰζεγ {Πεβε {πίηρϑ γε 5141} γεπηθιθεγ {πε ἢ 
Ιοτά, δηά τερεπΐ, 

[Απὰ Ηδς 514]1 οδιιβα γοῖι ἴο τείαγη]; ἴογ ες 
15. ΠΊΘΓΟΙ ΠῚ] ἀπ σοπηραϑϑἰοπδία. 

Απά Ηδς 5εἰίειῃ ποῖ ἀόννῃ ἴῃ δοοοιιπηΐ αν]! ἴο 
ἴῃς 5οηϑ οἵ π'εηῃ, Ὀεσδϑιιβε πεν αἵὰ ἤςξβῃ, 
Απά {πε 8ριτγ5. οἵ ἄξοεῖς ἄδοεῖνε {πα πὶ ἰπ 41] 

1Πεῖγ ἀ6665. 

Ὀάςσ 

Απά αἰζει {πεβε τῃϊηρϑθ ἔπαγε 5.411] αγίβε τιηΐο 8 
γοιῖι (ῃς Τιογὰ Η:πη5ε]Γ, [με ΠΙσῃΐ οὗ τσ πξεοιιβηε885, 

[Δηὰ πεαϊίησ δπα σοπηραϑϑίοη 51|4}} Ὀς ἴῃ Η!5 
Ψ]Ώ 65. : 

Ηε 514}1 τεάξεγη 41} [ῃς Ἵαρίϊνίν οἵ {πε 5οῇ5 
οἵ τῆξῃ ίγοπι Βε] δῦ ; 

Απάᾶ ενεγν ϑρίτς οἵ ἀεςεῖξ 5141} θὲ ἱἰγοάάεηῃ 
ἄονη]; 

Απα ἢε 58Π4}} Ὀσγίηρ Ὀδοῖκ 411] τῇς (επί 165 ἰηΐο 
Ζεα] ἔοι. Η!ἰηι. 

Απάᾶ πε. Ὁ ἀν τεδα “ἰοῦ νν ἤθη ᾿᾽, Ψ ΠΙΟἢ συ ρρογίβ {Π6 οΥΙΡῚ ΠΑ Πν οὗἉ ν1]--Ν 11]. 2. 
αϑαϊηβέ τ5 ἘΠ Ρυΐ θη Πα σἂν τηα Πα Πδα σομηραβϑίοῃ ᾿ Ὁ ΚΡ. 

5. ἌΡρτονε . .. π1811ς6 δῃᾶ » αδΔείᾳΑ. 
βεΐῖ ποΐ ἄοννῃ 'π δοοοιηΐ, ἄς. (Οἱ. 1 (οὐ. ΧΙ]. 5. 
ΕΝ] ἀραϊηβί ςΑ : “{πε ἐν] οἵ᾽ β 53. 

6. αμᾶ ψνυϑαγεῖῃ ἀνναὺ {πε σουπίεπαηςε (“ Ροβϑεϑϑίοηβ᾽ δ ΕΓᾺ () 55) αἵ: “ἰοῦ ἢ ψῇο Ὀεδαγείῃ ππᾶ]ϊος Παίἢ πὸ 
Ὀοννε]β οἵ γπεσογ Ὀα Ὁ. 

ΙΧ. ννεηῖζίθη αἵ ἃ {π|6 οὗ πδίοηδὶ ἀν: 5] οη5, 6. 5. Ηγγοαηιβ {1᾿5 βίγα σρ] 65. ἢ ΑὙἹΒιοθαΪι5 11. 
1. δῃᾶ οἴπεσ {πΐηρβ α: “ 5αηᾶ᾿᾽ β-"Ὁ 4 Α. 
2. να Πῖβἢ αναυ. 501 επιεπά ψ τ Ρεσ]α5 ; ἴῃς ἴαχί Πδ5 " θεςοπηα οὗ 0 ἀσοοπηζ᾽, 1. 6. ἸΘ ΘΝ σογταρί ἕοσ ἼΘ13). 5866 

1 54π|. Χχν. 9. 
4, 5. ἴννο μεϑδᾶβ -- Ἡγσοδηιβ [1 ἀπηα Ατὶβίοραϊαβ [1. 
5. νυγιτἰηρ οἵ πτν δῖ πογβ. ὅ:ε Τ. ἴ,. χ. 5 (ποίε). 

Κίηρϑβ : “Κιηράοιηβ ᾽᾿ αἃ εἴ 5". 
Δθοτηϊηδίϊοη - “δπα ψουβῃρ νεῖν 140] ΠῚ β 5). 

6. θ6 Εν] επίγεαϊαα : “ ἄννε]}] ς Ὁ ἀ. 
{ἰτιθυϊαιίοηβ ὁ“ δηα δηρυ]!5ῃ οὗ δου] Ὁ α 5. 

7. τερεηΐξ : ἐπιστρέψετε α : μετανοήσετε β Α 5": ὈοΙἢ Ξε Ἰ2ΊΦΠ. 
ΟΥ ἐπιστρέψει την Ὀδὰ τεπάετγεά “ γείυσγη ᾿ξ να ομηϊὶ ὑμᾶς. σαιξα.... ἴο τεΐιυγη β Α 5). "Ἢ 

βοίίειῃ ποΐ ἄοννῃ ἴῃ δοοοιηξς. (Οἵ. Ρ5. ΧΧΧΙΙ. 2. 
Βεοδιβα..... ἴδββϑῃ. (Ἃἱ. 6θη. νὶ. 3; Τ᾿. [{6. χίχ. 4. 

ὃ. θᾶ κᾳ ἀρρεᾶσγ ἴο θεὲ ἃ [εν ϑῃ ἐχρϑηβίοη οὗ α ἃ 6 ἐᾺ 5). 

Ἐ “τΠαΐ ἴῃ {πε ἰαϑὲ ἄδυβ γε ψ1}} ἀερατσγί ἔγτοπὶ {πῸ Τοτά «πα Ὁ ἃ ΚΡ. 

ΘΟ Ἰν: 95: 

Τῆυ5 80 σοπηθ5 ἔτοπιὶ Μδὶ. ἵν. 2, βιιρρεϑίεα Ὀγν “Πρῆι οἵ 
τὶ ίθουβηθβο᾽, 89 -- Τὶ Ὁ. ν. 11, δὰ -- Τ, [,. ΧνΠ]. 12 οΥ Τ΄. 5. νὶ. 6. 
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ΤΗΕΥΤΕΘΤΆΜΕΝΤΘΟ ΟΕ 1ΠῈ ΤΕ ΕΣ ΒΥ ΤΕΙ ΓΗΒ 

απ ΘΓ 5. Ράρ 

Απά γε 584]1] τεϊαιγῃ πηΐο γοῦν ἰδ πά. Απά γε 514}} βες [(ἀοά ἴῃ {πε [ἀϑῃϊοη οἵ ἃ πηδῃ] 
Απά γε 5Π4}1} 5ε6ς Ηὶπη ἴῃ [οππιβα]οπι, ΓΟ Η!5.) ({Πε ρ]4ς6) ψῃῖςἢ {Π6 Γ,ογα 5Π4}] ομοοβο, Γεὐπβα] 6 πὴ 

ΠΔΠΊΘ᾽5 58 Κα]. 15. 115 Π4ΠΊ6. 

9 πᾶ αραΐη ΓΠγοαρῖ [Πς νυ ]οκεάποββ οἵ γοῦν ννουκβ᾽ 5Π4]} γε ργονοκβε Η]πὶ ἴο ΔηρΡΈΓ, 
Απά νε 5841} θεὲ οαϑὲ αὐνὰν 'Όν Ηϊπ' ππίο {Πα {{π|6 οἵ σοπϑυχγητηδίίοῃ. 

10. Απά πον, πὶν οί άτεη, στίενα ποΐ {παΐ 1 Ὧπὶ ἀγνίηρ, ποῦ Βα σαϑί ἄοννη ἴῃ 1παΐ 1 δπὶ σοπηίηρ ἴο ΠΥ 

2 οῃά. Ἐὸγ ἴ 5Π8]} γἴβε ἀραίῃ ἴῃ ἴῃς γηϊάϑε οἵ γοῖι, [8 ἃ Γ]ῈΓ ἴῃ [Π6 πηαϑῖ οὐ ἢΐ5 βοηβ'; δῃηᾶ 1 514] 
το]οῖςς ἴῃ ἐπε πιά ϑὲ οὗ τὴν ἔπε, 45 Πα ην ἃ5 5141] Κεερ {πε ἰανν οἵ {πε 1 οτγά, Γδηά {πε σοτητηδπαπηθηΐβ 

3 οὗ Ζεδυΐιη {πεῖν (αι μογ]. Βαΐ ἀροη {πε πηροάϊν 5}4}} [ῃς Τογὰ Ὀτίπρ εἴεγπαὶ γε, απα ἀδββίγου {Π6πὶ 
4, 5 Ἰῃγουρμοιι 411 σεπεγαίϊίοηβ. Βαΐ 1 πὶ ποὺ Παβίθηϊηρ ἄνναν ἴο ΠΥ ταϑί, ἃ5 (4 α͵5ο τὴν [αἴμειβ. Βαΐ 

6 ἀο γε ἴεαγ {με 1ιογὰ Γουγ (οά ψΨΊΠ 41] γοιι βίγεηρίῃ 411 [Π6 ἄδνϑβ οἵ γον [Π6΄. Απάᾶ ψῇεη Πα δὰ 
ἡ 5αϊ4 {π68ὲ τῃΐησϑ Πα [6]] 45]θερ, [αἱ ἃ ροοά οἱᾶ δρε΄. Απά ἢἰ5 5οῃ8 ἰαἰ ἃ ΠἰπῈ ἴῃ ἃ ᾿νοοάδη] οοΐπη. Απά 
αἰεγιναγ 5 ἐπα ν σαγγθα Πἰπὶ αρ ἀπά Βιτεα Ὠἰπὶ πη Ηδρτοη, νυ] Π15 [ΔΊ ΠΕυ5. 

ΤῊΗΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΑΝ, ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΗ 50Ν ΟΕ ΙΑΟῸΒ ΑΝῸ ΒΙΠΗΛΗ. 

1, Τῇε ΘΟΡΥ οἵ {πε ψογάβ οἵ ἴδῃ, νοι ἢῈ βραᾷῖκα ἴο ἢ15 80η5 ἴῃ ἢϊ5 ἰαϑὲ ἄδγϑ, ἰη (πε ἢυπαγεα ἀπά 

2 {νεηῖγ- ΗΠ γααι οἵ Πΐ5 Π{6. Ἐοτγ Πα ςφ]]6α ἰορεῖμοι ἢ15 [ἀπ Πν, ἀπ βαἱα : Ηραύκθη ἴο τὴν ννογάβ, γε 
3 50η5 οἵ Πδῃ ; δηά ρίνε ῃεεά ἴο {πε ννογάϑβ οἵ γουΐ ἰδίμεγ', 1 Πᾶνε ρτονεά 1Ϊὶῃ πὴν ἢεατγί, ἀπά [ἢ τὴν 

ψνΠοΪς 16, {παΐ ἐγυτῃ ἢ 15 ἀδδ]ηρ ἰ5 σοοά πα ψΕ}] ρ]βαϑίησ ἴο (οά, ἀηά [πδΐ ᾿γίησ δῃηα δηῆρεῦ 
4 τὸ εν], θεοδιβε ἴμεν ἰθδοῖ πιαη 811} νος κεάηεβθ [ σοηΐαβ85, πεγείογα, 1Π15 ἀν ἴο γοῖι, τὴν ομ!] άγεη, 

5 1Παΐ ἴπ τὴν Βεαγέ 1 τεϑοϊνεά ου ἴῃς ἀθαῖῃ οἵ [οβερῇ των Ὀγοίμογ᾽, {π6 ἴγιθ ἃπα σοοά τῆδῃ. [Απά 

6 1 τε]οϊςς τπαὶ πε νγὰβ 5ο]4, βεοδιβς ἢΐ5 ἐδ πεγ Ἰονεά "Πίπη πιογα ἴῃδη ι.5.] Εογ {πε 5ρίτ οἵ 1βαϊουβυ 

Ἴ Δῃ4 ναϊπρίοιν 5αἰα ἴο πιε : Τῇοιι ἔῃ γ 561 4150 αγὲ ῃῖ5 ϑοη. Απά οῃδ οἵ {πε βρί 5 οἵ Βεῖτασ βεγγθαά πε 
ὉΡ, 5αγίησ : Τί [Π5 ϑινογά, δῃὰ ἵν! 107 514 ν [ΟΒΕΡἢ : 50 5841} ἰῃν ἰδίῃεγ ἰονε πες πεη ἢ 15 ἀεδά. 

8 Νον 1 |5 15 {πε βρίγιε οἵ δῆσον [Πδΐ ρεγβϑιιδα θα πηε ἴο οστιιβῃ ᾿οϑερῇ 85 ἃ ἰξοραγά Ἴγυβηβίῃ ἃ Κιά. 

α ΒΑ 8 

9 Βιευῖΐίτῃςε αοά οἴ πιν [αίμεῖβ αἰα ποῖ βυΐον ΠΙπὴ Βυΐ {πε (οά οἵ Ϊαοοῦ οὔ (ΔίΠεγ 14 ποῖ ἀεἰἵνεσ 9 

ἴο [81}1 ἱπίο πῃν παπάς, 580 {παΐ 1 5ῃουὰ πα ἢἰπι, Πἰπὶ ἱπίο τὴν Παηαᾶ5 ἰπαΐϊ 1 βῃου!α Πηά ἢϊη δἱοῃε, 

δἴοπα δηα 5]αν Πἰπι, ἀπά οαιιϑε ἃ βεοοηά {τῖρε ἴο ᾿ πού βΠ {πὶ π16 ἴο νγουῖ [Π15 ἱπ] αν, ἰαϑὲ ἔννο ἐγ 865 

Ὀε ἀεϑίγογνεά [η [5Γ8εὶ. 5Που 4 θὲ ἀοϑίτγογεα 1η 15γδε]. 

2ι Απάμον, ΤΥ Ομ] άγεη, Ῥο ΠΟ] ἃ 1 πὶ ἀγίηρ, αηα 1 τε}} γοιι οἴ τη, ἘΠδξ ἀΠ]655 γα ΚΘαρ γοῦγβεῖὶνεβ 
ἔγοπη {πε βρί τίς οἵ ᾿γίπρ δηὰ οὗ δῆροι, ἀπά ἴονε ἰγσαῖῃ δηα Ἰοηρϑαβεγίηρ, γε 5}41] ρεγί βῆ. 

ς ΞῚ ὧὰ Θὲ 

2 ἘοΥ δηρδῦ ἰ5 ὈΠ]πάπηα655, Δη4 ἄοα5 ποΐ βυῇεν ομς ΤΠοτε 15 ὈΠ]πάπ655 ἴῃ Δηρεγ, ν οὨΠ]άτεη, δηά 2 

ἴο 566 {πε ἴβος οὗ δὴν πιδῃ νι ἰγαῖῃ. ΠΟ ΔΩΡΤΥ Π1Δη 56εῖἢ {πε δος ψ ἢ {ταῖῃ. 

3 ἘοΥ 1δουρῇ ἰξ Ὀὲ «ἃ (ΔῖΠεσ οὔ δ πιοΐδει, πε Ῥεπανείῃ ἰονγαγάβ {ΠπῈπὶ 45 βπαπηϊαβ' ; [ΠουρΡἢ ἴξ θὲ 

4 Ὀτοίπογ, 6 Κποννοῖῃ Πϊπὶ ποῖ; ᾿μουρ ἴς ΡῈ ἃ ρύορῇῃεῖ οἵ πε 1 ογά, με ἀἰβορεγεῖῃ Πΐπιὶ; ἱΠπουρῇ 

566 Ηἴτὰ α: “566 ἴῃε [οσά᾽ δε ῖὰᾳ 5. 
(ἔπε ρίδςβ).. . . 15 παπιθ Ὁ: “ψῃοπι {πε [οτὰ 588} σμοοβε ἴῃ [Θγιβα]επὶ ἴοτ Η]5 Πα Πη]6᾽ 5 βακα δ : “δηᾶ Ηἴ5 πᾶτηε 

584}} Βε οδ]]εά {π6 δηρεὶ οἵ σγεδῖ σοιη5ε}᾽ ἃ. 
9. ὃν Ηἰπια: »β5": “δπιοὴρ [ῃ6 (ἀβηῖ 65 Α. 

Χ. τ. θα οαβί ἄοννῃ, συμπίπτετε. (. Τ. [05. ν!]. 1. 
2: ΘΕΟΣ 7186: πεν τ τ ΒΡ Χ 7 
3. ΟΕ. Β5. χὶ. 6. 
[γουρμουΐ 411 ρεπογαίίοηβ : ὑ ἴγοιη {πε σΒ] σε οἵ [5γ86]᾽ Α. 

6. Βοοᾶ οἱά ἀρε: “βοοά 5ἰεερ᾽ ἴεχι. Πλὴν νναϑ τηϊβγεδα ἴου ΠΡ (ΚΕ [ἘΞ νἱ]. Ὁ; ἘΠΊ 1. ὅς: 

νοοάδεδη α: » ΒΑ 5'. (ΕΎ. 5. νὶ!. 2. 

ΤΙΤΙΕ α:  “σΟΠΟοΓηΐηρ᾽ ΔΏΡΕΥ (Ἢ γαῖ ἃ 5) δῃὰ ᾿γίηρ θάεῖςρ 5᾽: Ὁ “ σΟΠΟΟΓΠΙΠΡ ΔΙΤΟΡΆΠΟΥ δηα Ὠαίγεα ᾿ Α, 

1. 3. 1αξὲ ἀξδαϊπρ. ἵνε Ἔχρεεοῖ Ἰοῃρϑυῆεσιπρ ΠΕΙῸ, 85 ἴῃ ἰΐ. 1, νἹ. ὃ. 
4. τεβοῖϊνεά α: τε]οϊςεὰ β (Α) 5": 1. 6. ΠΝ ἕου ΠΟ. Ἐν Ἰ)4η᾽5 ἀββίρῃη, 566 Τ. Ζ. 11. 1. 
5. Βτδοκείεά, δ5 ἴΐξ Ῥσβαῖϑ {πΠ6 σοπηεσχίοη οἵ 4 δπά ὅ. 
7: ΘΕ 12: 11: τ 1112. 

ΒΕ γγθᾶ πη ὉΡ -- Ἴ}). Τεχί --" Ββεϊ]ρεά τηβ᾽ -- Ἵ})". 
8. ἴο ΟΞ... 6 Κι β-δά ΓΑ : α α5 με ογτάεσ αἰβεγεηΐ. 

ΟΓΌΞΗ -- ΓΝ : εππεηάεα ἔτοιη " ϑυοῖ Ξε ΝΠ. 
9. ΝΥ “ἃ βεςοπά {Π60ε} βΑ 5 5εεπ5 ἴο ἢανε {πε Ὀείίευ γϑδαϊηρ. 

11. 2. ΘΏΡΤΥ πιδῃ: » “Δησίγ᾽ 846 [4 5). 
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ΕΓΒ ΕΞ ΑΜΕΝΤ ΟΕ ΑΝ 1Σ 1.--..:2 

4 4 τἱρῃΐδοιιβ πηαη, μῈ γτεραγάειῃ Πίπῃ ποῖ ; “ΓΠΟΙΡἢ ἃ {τε η6, με ἀοίῃ ποΐ Δοκπον]οάρς πἴπὺ. Ποῖ ἴῃς 

βρί γι: οἵ ἀῃρεῦ ἐποοπῃραββϑίῃ πη νυν {πὸ πεὶ οἵ ἀεςεῖξ, ἀηα ὈΠΪπάθῖ ἢ ἢΪ5. ἐγθ5, ἀπά {Πγοιρ ἢ ̓γίπρ' 

5 ἀαγκεποίῃ Πἰ5. τηϊπά, ἀπα σίνει ἢ Πΐπὶ [15 ον ΡΘου]αγ νἰϑίοη. Απα ψνῃογθνν ἢ ἐποογηραββοῖῃ ἰῈ ἢ 5 
εγεϑὺ ΜΙ Παϊγεὰ οἵ μεατγί, 50 5 ἴο "6 εηνίοιιβ οἵ ἢ5 Ὀγοίῃθυ. 

α β-ἃ Ὁ 51 

δι ἘΕοζ δηροῦ 5. δῇ εν]! {Πίηρ, πὶν σΠ!]ἄγεη, ἴου 11 ΕοΥ δηρει 15. δῇ εν] {Πίηρ, τὴν Ομ] ἄγεη, ον [1 
{του Ὁ]. ἢ ὄνεη {πα 508] [1561{ ὈεςοπΊα5 ἃ 801] ἴο {Π6 508] [156]1{. 

2 ΑπάτπεΡοάν οἵ {πε δηστν πιαη ἴξ πηα καί [15 οννη, ἀπ ονοῖ 5. 508] 1{ σείει ἢ [δ πηαϑίογν, δηὰ 
3 1 θεβϑίουνεῖ ἢ ἀροη {πε θοάν Γροννοῦ {παΐ ἰξ πιὰν ὑοῦ 411 ἱπίαυϊν. Απά νῆθη {ΠῸ Ροάγν ἀο68 8]] 
4 {π656 {ῃίηρϑ, {π6 501} 1ι5{{Πεῖἢ ννμαΐ [5 ἄσημα, βίπος [ξ βεεῖἢ ποῖ αὐσῃξς. ὙΠογείογε με {παῖ 15 ννγδίῃα!, 
1 Πς θὲ ἃ πιίρῃιν πιαη, μαῖῃ ἃ {Πγεοίο! ροννοι ἴῃ Πα ἀηροῦ: οἠθ ὈΥ {Π6 ΠΕΙρ οἵ 5 βεγναηΐβ; δπηά 
ἃ ϑεςοηά Ὀγ Πί5 ψνεα! ἢ, ννῃογε ον Πα ρεγϑιδάδίῃ ἀπα ονεγοογηθίῃ ννγοηρ αν ; δηα {ΠΊγ]γ, Πανίηρ Πἰς 

5 ον παῖαγαὶ ροννεῦ μῈ νογκείῃ πού θν [6 εν}. Απά {πουρὴ {πε νυ μα! πηὰη ὈῈ ὑγραῖς, γαῖ παῖ 
6 με ἃ ρονεγ ὑνοίο!ά οἵ {μΐ ννῃίοῃ ἰ5 ΌῪ παίιγε ; ἴογ γαίῃ ἐνεῦ δά οῖἢ διο ἢ ἴῃ ἰαυν]εβθῆθβθ. ΤῊ 
ϑρί γε σοείῃ αἰνγαγβ ἢ ἱγίπσ Γαΐ {Π6 τίρμὶ μαπαᾶ οἵ ϑαΐδη, {παξ ψ ΠῈ οὐποὶν ἀηα Ἰγίηρ' Π5. νου Κα 
τΔΥ Ὀς ντουρῃί. 

1,2. [{παετοϊδηὰ γε, ἱπεγείογα, {πα ροννοσ οἵ ννυγδίῃ, {Παΐ 1 15. ναίη. Εου 1 ἢγϑὶ οἵ 411 σίνοι ργονοσαίίοη 
ὈΥ νογά ; {ῃεῃ ὃν ἀεεάβ 1ἰ {5ἰγεηρίπαπείῃ ἢΐπὶ ΠΟ 15 δῆριν, δηα ἢ 5ῃδιρ [Ιο5565 αἰδειγθθί ἢ ἢΪς 

3 τηϊηα,, απ 50 5ἐἰγγεῖῃ ὰρ ΙΓ σγααΐ ννγαίῃ ἢΐϊ5 5ο]. ὙΠεαγαίογθ, ννπεη ἀν οπα6 βρθακαίῃ ἀραϊηϑί γοιι, 
Βε ποΐ γε πιονε ἴο δηρεῖ, [πὰ {{ἀηγ πιδη ργαβεῖῃ γοι ἃ5 ΠοΙν πηεη, θῈ ποΐ πρ|ΠΠπ4 : Βα ποΐ πηονεά 

4 εἰτποῦ το ἀε]ρηΐ οὐ ἴο ἀἴθσιιϑι]. ον ἢτϑι {1 ρ]αβθίῃ {πε Πεαγίπστ, πα 50. πα κθίῃ {πε πη ἰκεθη 
ἴο Ρετοεῖνε {πε στοιιπᾶβ ἴοσ ργονοοβίίοη ; δηα ἵπεη Βεΐηρ εηγαρεά, Πα {Π|Π|κΘ ἢ {Ππαΐ ἢς 15 1π51]1ν ἀπρτν. 

5 Τῇ γε [4]] ἱπίο δὴν 1055 οὐ σι, πὴν οπ ἄγε, ΓθῈ ποΐ αἰηιοίεά! ; ον 1Π|5 νεῦν ϑρίγιε πηὶςεῖῃ (4 πηδη) 
6 ἀεϑῖγε {παΐ νυ ἢ 15 ρου βῃδ]6, ἴῃ ογάογ ἐπαΐ Π6 πᾶν 6 δηγαρεα {ῃτοιρῇ {ΠῸ αἰ]ιοϊίοη. Απά 1 γε 

5 ευ 1955 νοὶ] πίε !ν, οὐ ἱπνοϊ απίαγν, θ6 ποΐ νεχαϑά ; ἰοῦ τοπὶ να χϑίίοη ἀυίβοῖ ἢ ννγαῖῃ Γιν ἢ Ἱγίηρ". 
Ἰ Μοζεονεΐ, ἃ ἐννοίο!α πλ βοῃῖ εἴ 15 συγαῖῃ νυ] ᾿γίπρ ; ἀπά {πεν αϑϑίϑί οπα ἀπο παι 1ῃ ογάοῦ τὸ ἀἰϑέιγ {πὰ 
Πεατί ἢ απ ψῆεη {πῸ 508] 15 σοπίϊηιια ἢν ἀἰδθειγθεά, ἴΠ6 Γογὰ ἀδραιίει ἢ ἔγοπὶ τἴ, ἀπ ΒοΙίαν στα 6. ἢ 
ονει [ἴΐ. 

ι Οβϑεῖνε, {πεγείογε, πν σι] ἄγθη, {ΠῸ σοπηπηδηαπηεηΐβ οἵ ἰῃς 1 ογά, 
Απα Κεερ Ηἰϑ ἰαν ; 
Τ)ερατζί ἔγοπὶ ννυγαΐῃ, 
Απά ΠΒαίε ἱγίηρ, 
ΤἼηδί [με Τιογὰ τηᾶν ἄγε}! ἀπποηρ γοι, 
Απὰ Βε]ῖαγ την ἤεε ΠῸΠΊ γοιι. 

2. ὥΡεδκ γαῖ εαοῇ οπε ἢ Π5 πεῖ σῃθοιιγ. 
50 588]] γε ποῖ 141] ἱπίο ννγαίῃ δης σοηπιϑβίοηῃ ; 
Βαυΐ γε 5}4}} θῈ ἴῃ ρεᾶςε, μανίπρ {πε (οά οἵ ρεδοο, 
50 584]] ποὺ ννᾶῖ ργενϑὶϊ ονεῦ γοιι. 

4. Βρ᾿ γι οἵ δῆρεγ.... ἄδοεϊξ : " βριγιὶ οἵ ἀδοθῖς:. .. πεῖβ οἵ ᾿αχαγγ Α. 
5. Απᾶ.... Πὶ5 θαυεβ. Α τεδάβ " Απά [Πθη ἴ᾿ Ἐποοπηρα5565 (Π1π|}  Ἰἢ ᾿ΐ5. οννῃ αγα, ἀπ ϑιυσσοιηήβ.. 
ὙΠ Παίγεᾶ.... Ῥγοίμεσ α: “ν ἢ Παϊγεά οὗ ἤδαγὶ ἀπά ἰΐ ρίνειῃ Πἰπὶ [15 οὐνῆ Πεαῖΐὶ (ἃ πεατί Ποϑιε᾽ Α: 

“ἃ Πεαγί ᾿ 51) 80 85 ἴο ΡῈ βηνίοιι οἵ ῃῖ5 Ὀσοίμεγ ̓  ΒῈΑ 5᾽. Ὁ ἀ ἢ. 

111. τ. 10 ἰγου δ] ἢ ανϑη α : “ἰἴ θεςοιηεῖῃ ἃ 508} ἰο β- ἃ 8', ρεύμδρϑ Ρείίεσ. 
2. ΡΟΥΟΙ αξ: “ἴἴ5 ονῃ ρονεγ᾽ β-Ὸ 5. 
3. θη πε Ῥοάν ... αγὶρῃξα: “ννΠθη 1 ἀοείῃ διιρηΐ, (Π6 508] Παϑι ἤθη... βεείῃ ποῖ᾽ βᾺ 5. 
4. ἃ τηϊρῃΐν ππδῃ - “ἴη Ὀοαγ᾽ α. 
Βανίηρ . . . 6Ν]1]: “Πανίηρ {ΠῈ παίυγαὶ ροννασ οἵ ἢΐβ θοάγ δπὰ οἵ ἢϊβ ονῃ ἀρεπου ψογκίησ ̓  ΒΑ 5. 

5. γεί μαίῃ πε... ὃ. παίυσε β Α 5' : “τῆς ραββίοῃ οἵ δῆρει βρυϊηρείῃ τρ ἴῃ Πΐπὶ ν᾿ ἱννοίο! ἀ ροννοτ᾽ α. 
6. Βταοκείβα νοτάβ » αΑ. 

ΙΝ. τ. ἐναίῃ. Ἀεδά “ἃ ἀβδϑίσογεγ᾽. 
2. δίνϑί ργονοοσδίίοῃ : " ἰ5β ργονοκβαᾶ ᾽ α ἃ ε ἴ. 

Ἰβίσαηριπαπθίῃ. Ἐδδα " ἐπ] ἐςΘσεῖῃ οὐ ΄ ἱποϊτει ἢ ̓, 
3. Τῆς Ὀτγδοκείβα ννοσά5 ἂσξ οιἱἱ οἵ {πΠ6 σοπίεχί. 
4. 1 ΡΙθαββίῃ πΠ6 Ππϑαγίηρ. Κεδα “πε {πίηρ σαὶ ρίνθι ῃ ργονοσδί!οη᾿, 

{Π6 βτοιιπᾶβ ἔοσγ ργονοςδίίΐοῃ, γτεδάϊηρ τὸ ἐρεθίσαν ἴογ τὸ ἐρεθισθέν α β-ἃ ν 5". 
5. ΤῊΙ5 ϑρίγῖς ἀδοεῖνεβ ἴπ οὐάευ (0 ἱγγιαίθ, Βυΐ Α τοδάϑβ, “(Πδ ϑβρίγι: οἵ εὐγοῦ ἀδβίγεα ἴὸ ἀὼ (ῃϊ5 {Ππίπρ, ἀπά ἴο 

ΔΟΘΟΙΏΡ]Ι5ἢ {πε τυ ]η." 
δἰπϊοίίομ, πάθους, α. “Ἰοηρίησ ᾽, πόθου, β 5. 

7. οτεονεγ. .. ᾿γίηρ : Ὁ αἷξ [Πτουρῇ Ππηΐ. 

Ν. 2. ϑρϑακ {γυῖῃ, ἅς. : ἔγοπι Ζεοῇ, νὶϊ. 16. (Γῇ Ὑ. ΚΕ. νὶ. ο; ΕρΠι. ἵν. 2ς. 
αοἄ οἵ ρΡεαςβε. ((. τ ΤΠἢδβ55. ν. 23; Ἔσῃ. χν. 33; ΡΗ]]. ἵν. 9. 
νγαΓ. Ῥει]ε5 βιρβεϑίβ " ἘΠῈ ΠΥ ᾽ πολέμιος οΥ πόλεμος, (ἔ, [6γ. 1. 10; χν-. 20, 

333 

-- 



ΤΗΕ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕ ΕΣ ΕΔΕΓΕΤΑ ΒΟΗΒ 

3. Ιμονε {πε 1 ογὰ τῃγοιρῇ 41} γουγ [1{6, 
Απά οπε δποίμογ νυν] ἢ ἃ ἴσα Πϑατί. 

4 [Κηον {παῖ ἴῃ {πε ἰδὲ ἄν γε 514] ἀδρατγί ἴγοπὶ {ΠῸ 1 οτά, 
Απά γε 514]] ρήόνοϊαε [,ενὶ πίο ΔηΡΈΓ, 
Απά ἢρπὲί ἀραίηϑί [δῇ ; 
Βυΐ γε 51.411} ποῖ ρύενδι! αραϊηϑί {Πεπη, 
Εοτ δῇ δηῆρεὶ οἵ τῆς Τιοτὰ 5Π4}] σιας ἐΠεπὶ Βοτἢ ; 
Εὸτ Ὀν {Πεπὶ 5141} [5γ86] βίδης. 
Απᾶ νπῃεηβθενοῦ γε ἀεραζί ΠῸπιὶ ἴῃς 1, ογά, γε 51,41] ννα]ϊκ ἴῃ 411} εν] δηθὰ ψογκ ἴῃς δροπηϊπαϊίοης οὗ 

1τη6 (φεπί!]65, σοίησ 4- Ὑ Πογίηρ᾽ αἴζεν ννοπιεη οἵ {πε ἰανν]655 οὔθϑ, ννῃ 116 νυ 411 νυ κεάπεϑα {ΠῈ ορίτίῖ5 
6 οἵ νυνὶοκεάηεββ ννοσῖς Γἰη γοι", [ΕοτῚῚ Βᾶνε τεδά ἴῃ ἐπε θοοῖς οἵ Εποςῇ, {πε τἱρῃίεδουϑ, ἐπαΐ γουγ ρτγίπος 

5. ϑαίδῃ, δῃης {Π8ἰ 411 {Π6 βρί 5 οἵ νυ] κεάπεββ ἀπ ργίάε νν}}} σοπβρίγα ἴο αἰΐεηα σοπϑίδπεν οἡ {πε 
505 οὗ [εν], ἴο σαιι56 {Ππεπὶ ἴο 5ῖη Ρείογε {πῸ Τ,ογά. 

7 Απάπῃν 50Π5 ΜΠ} ἀγανν Πδᾶὺ ἴο 1 Ἐν], 
Απά 5΄η μη {πεπὶ 1η 41] ἘΠ ηρϑ ; 
Απά {ἢε 5οηϑβ οἵ [πα δῇ ψν1}}] θῈ σονεΐοιϑ, 
ΡΙυπάετίηρσ οἴμεγ πιεη᾿ 5 σοοάϑ {κε [Ἰοπβ.] 

8 Ὑπμεχείογε 5Π4}} γε θὲ ἰε ἀννὰν [ψ]ἢ ἘΠαιη] ἱπο σαριενί ἐν, 
Απὰ {δεῖα 5Π8]] γε γεςεῖνα 411] [η6 ρίασιιεβ οἵ Ερυρί, 
Απά 484]1] {πε εν}]5 οἵ {πε (ἀεπίι65. 

9 Απά 80 Ψῆεη γε τεΐυγη ἴο {πε Τογά γε 5Π4]}} ονίδίη πεσον, 
Απά Ηε 5}4]1 Ὀγίηρ γοι ἰηΐο Ηἰβ5 βαβοίιαγνυ, 
Απᾶ Ης 514]] σῖνε γοιῖι ρεᾶςε. 

Ιο Απὰᾶ ἴπεγα 5Π8}] δγίβε τιηΐο γοιι ἔγοπι {πε ἰγίθε οἵ [πὰ δῇ δηὰ οὔ] 1[μενὶ {πε ςαϊναϊίοη οὗ {πε [οτά ; 
Απά ἢε 584}} παῖε ννᾶῦ αραίηϑί Βε]ῖαγ. 
Απά Ἔδχϑουῖία δὴ δνογαβϑίίηρ νεησδδηῆσο Οἡ Οὐ ΘΠΘΠΊΪ6Β ; 

1 Απά [Πε οδρίϊν!ν 5Π4]} ἢς ἴακε ἔγοπιὶ Βε]ίαγ [[ἢς 5015 οἵ ἴῃς βαϊηΐ5], 
Απά {τη αἰβορεάϊεηΐ ἢεαῦίϑ ππίο {πῸ 1, ογά, 
Απά ρῖνε ἴο πε {πξ 6411 ἀροπ ΠἰπΊ εἴθγηδὶ] ρεᾶςα. 

Ι2 Απάᾶίδε Κ5αϊηΐβ 584]] γεϑί ἴῃ Βάβῃ, 
Απα ἴῃ {πε Νενν [ει 58]6 ΠῚ 5Π4}]} {πε τὶ σῃίθοιιβ γε]οΐςσε, 

΄, 

3. ἘξΑΥ]Π1δϑῖ ΠΠΠΘΥΑΎΎ Δα ΠΟΥ ἵν [ΟΥ ΠΟ) ΟΠ Ιονα ἴο (οά δηᾷ Ιονε ἴο ομδ᾿ 5 μεϊρθοισ. ( , Μαϊίϊ. χχίϊ. 37, 39. 
[ὨγουΡῊ 811 γοῦτγ 116 : “νΊΠ 411 γοῦν 508} ἢ ἃ. (Οἱ Ὁ. 155. νὶϊ. 6; 511. νὶ]. 29, 30. 

4. εένὶ. -. Ἰυδαῖ, ὅς: (ΚΤ Ἐς νι τΞ-ῖ2; Το Θν, κ᾿ 
5. ΒΡ γῖβ οἵ υνἱοκαάπαββ αἴ: " ϑρί γιῖβ οὗ ἰοσηϊσδίίοη ᾽ Ὁ ε Α 5), 1. 6. πορνείας ἴοΥ πονηρίας. (Γῇ Ψ. 6. 
6-7. (οπίγαάϊοι Ψ. 4, εταε δὴ Ορροβεβ [εν] δηά [7ιάδἢ, ννῆο αἵε 1εὰ οἵ ἀοά. ὙΠεθα ἴνοὸ νεῦβεβ τείεσ ἴο 1ῃ8 

ἀεπλογα]ζαίοη τη ἄθσ {Π6 Ἰαῖεσ Μδσσδθ665, κα Τ. [,. χ, χῖν-χνὶ ; Τ. 704. χχὶ. 6-χχχῆ! ; Τ. Ζ. ἰχ. 
6. Τῆς δαυ]δϑί δι ΠΟΥ να αν ἔοσγ ἴῃς σοηπηδχίοη οὗ δη δηῃά {πε Απιϊςῃσιϑί. Πδη ἴῃ τῃ6 Ο. Τ, ννὰβ Ἰἀο]αίγουβ, 

Ἰυάρεβ χν!]. 30; 1 ΚΙηρϑ Χἱ!. 29; δοσοτγάϊηρ ἰο Ρ5.- [οῃ. οἡὐ Πδυῖΐ, χχν. τὃ Πδῃ νγὰ5 ἴπ6 “ Ηἰπάπηοβί ᾿ πὰ “{ξεθ]αβῖ᾽, 
τείεγγεα ἴο ἴῃ {πδΐ νεῦϑα ; ΨῊ1]6 [6γ. ν1]1. 16 15 ἰηϊεγργείς Ὁ. ᾿γεηδειι ν. 30. 2 οἵ [Π6 Απιςἢτὶβὶ (απ 50 Τ)3Π 15 οπιιτθα 
Εαν. νὶ]. 5-.8). (. ΒΕΓ. τ. ΧΙ οἡ [6Γ. ν1]. τό. 

ῬοΟΚ οὗ Εποςῃ. ὅ8εε 7. 1,. χ. 5 (ποίε). 
τἰρῃίθουβ Ὁ “δηα 1 πᾶνε Κπονη᾿ (“οι ἢ 1) ς ΠΗ. 
ἴἰβα β: “Ψ1] Ὀε᾽ Α 5}. 
411» αἱ. 
σΟΠΒΡΙΓα -ῷ ἸἼΦ)}᾽, διμθηα δα ἔγοπι ἸΣ Ὁ Ξξ- “οὔεὺ ᾿ ἴῃ {πε ἰεχί. 

η. 5ῖπ συ Π6πΔ. [Ἰκενὶ ννὰβ ἴο ἰεδὰ [5γ86] αδϑίγαυ, Τὶ [.. χ. 2. 
5005 οὗ Τυάδῃ, ἄς. (, Τ. Τα. χχὶ. 6, 7. 

8. 1 αὐὐσαν-. (ΕΎ.ΤΣ. 4: 1-..Ζ: 1ιχυ δ: 
[συϊ τὰ Ἐπ 6 πὶ], αἀἀεα Ὀγ ᾿πιεγροϊδίοσ οἵ 6-7. 
εν 5 οὗ {πεῈ ἀδηί]ε5. (ἱ. Τ. Ζ. τχ. 6; Τ᾿ Ν. ἱν. 2. 

9. ψΝνδῃ γε γτϑίασγῃ. .. πθσου. (ἱ. ΤΥ. Ζ. ἰχ. 7. 
Ηε 5Π411 Ὀγίηρ γοι, ἄς. (ι Ὁ. 704. χχῇ!. ς; Τ.. 155. ν!. 3; Ὁ. Δ. νἱ!. 7. 
εἶνε γοῖι ρβεβαοθ. (Ἃἱ. Ηδρραὶ 1]. 9; 1 Επ. Ιχχὶ. 17. 

10. αγίβε.. .. βαϊνεαίίζοη οἵ {πε οσᾶ. (Οἱ. Τ᾿. 1,. χνὶ. 3; Τὶ 70α. χχῖν. 1; Τ, Ζ. ἴχ. 8, ἄς. 
{8μ6 {τῖρε οὗ [1πᾶδῃ δπᾶ οἵ] [αν : Ὑῃηεὲ βἰπραϊασ, “ {π|06,᾽ πεοδϑϑιίαῖϊαθ οὔθ πᾶηὴθ ΟἸΪγ. ΟἿἱ]ὶγ Τ. ἃ. ν|}}. 1 

(σογγαρι) Ραΐϊ5 Ππάδἢ Ὀείοτγα [,ανὶ, δηὰ οἠἱν Τ. [πά. χχίν. 5- 6 (ἢγϑβι σεπίυτν Β. 6.) απ Τ' Ν. νἱ!. 2 (ςοτταρι) ἀδτῖνε {πε 
Μεβϑιδῇ ἰτοῖὰ [υάΔῃ. 

να γ δραϊηβί Βο]ίασγσ. Οἱ Τ.1,. χνη]. 12. 
ενοσγιαβίϊηρ. 501 επηξηά ἰεχί - " οὗ νϊοΐογν ᾿, νν ῃϊοἢ 15 ἀπε ἴο ἃ νυγοηρ ταπἀδτίησ οὗ ΠΝ ἴῃ Ηδρθτεν. 
ΟἿΓ ΘΠ 6Π1165 Ξῷ 122} Ν, 501 εοπτθηά ἔτοπι ἰοχί τ “ουγ ἔδί μοῦ Ξξ Ἰ) 2 Ν. 

11. {πὸ σαρίϊντίν - ' ἀϊδορεάϊεηιὶ πεαγίβ ᾿᾽ βηϑανεά σου ρῇ βη. Βυδοϊεὶβ 5ῆον « (τὶ βϑίίαη δἀάϊοη. 
ἴαγῃ ἀἰϊἰπβορθαάϊαπί, ἄς. ΟἿ 1Κε 1. 17; δα 7. Ζ. ἴχ. 8 (Ὁ ἀρ). 

12. Εὔδ. ΘΕΎΤ. Ἱ, χνη- τὸ: 
1π6 Νὰανν ]Ἔγυβαιθπὶ Ὁ Α 5]: “(ῃε Κίηράοιη οἵ ].᾿, «; “ἴμε πεῖν Ηοὶγ ].᾿,ὄ 1. ΤΠ ἴ5 πε βατ]εϑὶ οσσαγσεηςα οἵ 
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π-ττοτ΄τ'ᾧ΄΄ -5.......-- τρᾶν 

ΠΕ ΤΕΒΠΑΜΕΝΤ ΟΕ Ὅ.ῈΝ ὅ.. 2:.Ξ7. 2 

Απὰ [ΐ 5141} με υπΐο {πε σίοιν οἵ (οὰ ίογ ἕνεχ. 
13. Απά το ἰοηροῖ 5Π4]] [εγιιβα απ επάϊπιγα ἡ θϑοϊδίὶοῃ, 

Νοι [5186] θὲ ἰεὰ ςδρίϊνε ; 
Εογ {πε Το 58.411 θὲ ἴῃ {πε πιά ϑὲ οἵ 1 [ΠἸνίηρ' ἀτηοηρϑέ πηεη], 
Απά {πε Ηοὶν Οπε οἵ 15:86] 5}4]] γείσῃ ονοσ 1[{ [1π Πα ΠΥ ἀπα ἴῃ ρονετίν ; ἀπά Πα ννπο Ρε]!θνεῖῃ 

οἡ Ηἰπὶ 584}} γείριῃ ἀπηοηρϑί πιθῃ ἴῃ {γα{}}]. 
ι,2 πάτον, ἴδαγ {πΠῸ Τιογά, τὴν ομ!Π]άγεη, απ θεννατε οἵ ϑαΐδη δηα ἢ15 βρίγιῖ5. [γανν πθαῦ ππίο (οά 

Πα υπίο {πΠῸ δῆρεὶ {Ππαΐ ᾿ηἰεγοεάείῃ [ογ γοιι, ίοσγ Πε 15 ἃ πχιεαϊαίοι. θεΐννεεη (οά δηά πηδῃ, δηά ἴογ {πῈ 
5 Ῥεδος οἵ [5τ86] ἢε 5}48]] βία ἃΡ ἀραϊηϑι {ΠῸ ίησοπι οἵ [Π6 επεπιν. ὙπΠογείοιε ἰ5 ἴΠῸ Ἐπ ατὴν δαροΥ 
4 ἴο ἀεϑίγου 411 ἐπαΐ ο4}} προ {πῸ Τογά. Εογ ἢ Κηονείῃ {παΐ τροη {π6 ἀδν οἡ ννῃϊο ἢ [5γαε] 5}.4]] 
5 τερεηΐ, {πῈ Κίηράοπὶ οἵ {πε επετὴν 514}} ΡῈ Ὀγοιρῆϊ ἴο δὴ επά. ΕῸΣ {πΠῈ νεῦν δηρεὶ οἵ ρεᾶςβ 5}4]] 
6 Ξἰτεπρίμεηῃ [5γ8ε], {παῖ 1 (4}1] ποΐ ἱπίο {πε εχίγεπηιν οἵ εν]. Απα 1ἰ 5Π.4]1] 6 1ὴ {πε {της οἵ {π6 ἰανν- 
Ιεϑϑηθβα οἵ [986], {πὶ {πε 1ογὰ νν}}}] ποῖ ἀερατγί ἔτοπὶ {Πεπ|, θυΐ νν 11 ἰγαηβίογιῃ ποθ πῃ ἱπίο ἃ παίϊοη 

7 1ἰῃαὶ ἀοείῃ Ηἰβ ν11}], ἰού ποπε οἵ {Π6 δῆρεὶβ νν}}} θ6 οατα] ππίο ἢΪπι. Απα Ηἰ5 παᾶπ1ε 514}] ΡῈ ἴῃ ὄἜνεγν 
ΡΪαςε ἰη 15γ8ε], Γαημα ἀπιοηρ {πε6 (επί 1165.... ! 

8 ΚΚΕερ, {πεγεΐογο, γουγβεῖναϑ, τὴν ΟΠ] άγεη, ΓΟ ἄνεῦν ἐν1] νοῦ, 
Απα οαβὲ ἀννὰν ννγαῖῃ δπα 4}]} ᾿γίηρ, 
Απα ἰονε {γαῖ απ Ἰοηρ-ϑαβετγίηρ. 
Απὰ {πε {πΐηρ5 ννῃϊοἢ γε ανε ἢεαγά ἔγοῃι γουγ ἰαίπεῦ, ὁ γε Γαἰϑοὶ ἱπηραγί ἴο γοι οὨι]άγε [{Ππᾶΐ 

1η6 ϑανίοιι οἱ {ῃε (επί 1165 τηὰν τεσεῖνα γοι ; ἰοῦ ἢε 15 ἔγιε δηα Ἰἰοηρ-ϑυβετγίηρ, ΠΊεεκ δπα Ἰονὶγν, πὰ 
το [εδομείῃ Ὀν 15 ψγογκβ {πε ἰανν οἵ (οα]. ερατγί, ἐπεγείογε, [το πὰ 411 πηγὶρσῃξθοιιϑηθϑβ, ἀηα οἴθανε πηΐο 

1Πε τὶρῃϊζθοιιβπαββ οἵ (οά, ἀπά γοιτ ταςα νν1}] θῈ βανεὰ ἰοῦ ενεῖ. Απά θυγν πὲ πεᾶῦ τὴν [αἴ ΠεΥΓ5. 
1,2 πὰ Ψἤεη Πα Πδα 5414 {ῃεϑε {Πίηρϑ 6 [5564 {πεπὶ, ἀηα [6]] αϑίθβερ δἱ ἃ βοοά οἱ ἀρεὲ. Απά ἢϊ5 

50η5 Βυτγίεα Πίπη, Απά αἰζεγ ἐπαΐ ἴπεν σαγγιθα ἃΡ [15 θοπαβ', ἀπά ρ]αςεά {πεπὶ πεαῦ ΑΡτΎαἤ απ), Δπ4 
3 ἰϑᾶδο, ΔπΠ4 Ϊαςορ. [Νενειίμεῖεβϑ, ΓΠ 8η} ριορμεϑιεα ππίο {μεπὶ {παῖ πεν 5μου]ά [ουσεῖ {Ποῖ (οά, 
Δηα 5Ποι4 θεὲ δ᾽ επαίεα ΠΠῸπὶ {πε ἰδπα οὗ {Πεῖτ ᾿ππεγἴδησε [απ ἔγομ {Π6 ταςς οἵ [5166]}, δηά ἔγοπη πα 
ἴαταιν οἵ ΓΓΠεῖγ βεεα. 11] 

ΤῊΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΝΑΡΗΤΑΙ͂Ι, ΤῊΗΕ ΕἸΘΉΤΗ. 5ΟΝ ΟΕ ΪΑΓΟΒ ΑΝ ΒΙΠΠΔΛΗ. 

1: 7Πε σοργν οἵ {πε ἰεϑίαπηθης οἵ Νρῃίαὶ!, νυν μος Πα ογάἀαἰπεα αἱ {πε {ἰπι6 οὗ μἰ5. ἀδαίῃ ἴῃ ἐῃς πυπάτγεά 
2 Δη4 {ῃττ{61 ἢ νεᾶῦ οἵ Π5 Π{6. ΔνΏεη ἢϊ5 σοηβ ψψεσα σαί ει ἰορείῃεγ ἰῃ ἴῃς βενεπηίῃ πηοπίῃ, οἡ {ΠῈ 
3 ἢγϑί ἀδν οὗ {πε τηοπίῃ, νν ἢ 116 5111] ἰῃ σοοά Πϑαῃ, με πηδάς {μετ ἃ [εαβί οἵ ἰορα δηά ννῖηεὲ. Απάᾶ αδἰίοτ 

{πε ἐχργεϑϑίοῃ ἴῃ [ενν]5}} ΠΠασγαίυσε. (ἢ. τ Επ. χα. 29; αἷ5δοὸ ΕΖεκ. χὶ, χῖν!!; [58. 1ν. 11,12, ἰχ. 1 ; ἴἐδν. 111. 12, χχὶ. 2. 
Ηδτζτα 1 15 [6 βδ]θη γα 1], Ψ. 13. 

δηᾶ 1 5411 ΒΕ τιηΐο : “ΙΓ 15᾽ α. ; 
13. Βτδοκείβ ᾿παϊσαΐα ( γι ϑίϊδηῃ δά ΠΟ η5. ἱΠουρἢ ἕο {πΠ6 Με βία 5 Πα 11 οἵ. Τ΄. [ὰ4. χχὶν. 1 (ποί6). 

ΝΙ. τ-7. Α βεαίίοῃ σοπιρίεία ἴῃ 1561. [5γ86] 15 θεΐννεεῃ {ΠῸ ὁρροϑβίῃηρ βρι γα8] ἔοτοεβ οὗ (οα δπὰ οἵ ϑεαίδῃ. πε 
τεῖσῃ οὗ εν]] νν1}} δὴ ἤθη [586] τερεηΐβ, [πεγείοσε ϑδΐίδῃ 5668 ἴο ἀδϑίσου ἴποβε ῆΟ 94}1} προη αοά. Ἐννεη ἴῃ [5108 6]}᾽5 
αν] βϑῆθϑϑ, ἴπΠ6 ΔηΡῈ] οὗ ρεᾶςε 15 ψ ἢ {Πειη, ἴο ἐγαῃϑίοστη {πε πὶ Ἰηΐο ἃ παίίοῃ ἀοίηρ {Π6 ψ}}] οὗ ἀοά. 

2. Ἰπϊογοθάδίῃ ἴοσγ νοι: “{Ο]]οννεῖ ἢ νντἢ γοιι α : “ Ο]]οννείῃ τι5᾽ ἢ]. (ΚΕ Το 1,. ν. 6 (μοί6). 
πιοάϊαϊοτ Ῥεΐννεεηῃ ἀαοᾶ δπᾶ παρ. (Εἰ. 1 Τίμπ. 11. 5. Ηδεῖε οὗ Μίομδεὶ οἵ. [. 1. 29; Αρος. Μοβ. (εά. 

ΤΙΒομεπάοτῇ, Ρ. 1); [ΕΠ Ἰπεκ, δε, ἀα-Πϊαγασεῖ, νὶ. 75; [41κ. (Πδά., ἢ. 120. [ἴοσ, ἀρουξ [6 {ἰπη6 οἵ (ῃγὶϑί, Μοϑβεβ 
νὰ 5 Τεραγαάβά δ5 πιεαϊδίοσ, 4.55. Μοϑβ. 1. 14, 111. 12. 

βίδη πρ. (ἱ. δη. χὶ 1. Ὁ 
αραϊηβί {πε Κιἰηρἄοπι οὗ {πῈὸ επεῖῖν Ὁ » (Α) 5᾽ : “ θείοτε {πῸὸ Κίηράοι οἵ (οά᾽ α 46 . 

4. τερεπΐ α: “θεϊῖενε᾿ β(4) 5.. 1{4}} [5τᾶεὶ γερεηΐῖ, τε άειηρίίοη νν}}} σοπηθ, Ρεϑίκί, 63", ἄς. 566 1ὴγ (ΟΠΠΠΊ., Ρ. 132. 
5. 8ΠΡΕ61] οἵ ρΡεδοα. (ἰ. Τ. Α. νὶ. 6; Τ. Β. νι; 1 Εῃ. χὶ. 8, 111..5. 566 Τ. 1,. ν. 6 (μοῖο). 
βίγεηρίμθϑῃ : “ σοηνεῖί ΔΠ4 βἰγεηρίῃθη᾽ ς. 
τΠαῖ 1[{ 411 ποῖ, Χο. (ἱ(. Τ. 1[.. ν. 6. ᾿ 

6. Ἄνο σογγεοίοηβ Πᾶνα θεθῃ τηδά6 : 1. " ποῖ ᾽ τεϑίογε Ὀείοτε “ἀβρατιῖ᾽ ; 1ἷ. “ νν}}} σὸ ονεῖ ἴο (-- ἼΞΠ) ᾿ἰπίγαηϑ εν 6) 
Θπη Πα 64 ἴο “ ν1}] ἰγδῃβίοσπι {ΠῈ πη} Ἰπΐο ᾿ --- ἼΞ7)") ({γδη51{1ν 6). 

ἀοκαίῃ : “βεεϊζειῃ᾽ ς. 
γ. ἀδηί1165 -Ὁ “ϑανίουτγ᾽ β 5). 
8. 8411: »α. 
9. [μαῖ {πΠ6ὸ ϑανίοιυγ.. .. γεοείνε γου. Α (π τιϑίίδη δα ἀϊτοη. Τῇ τγοϑὶ τὰν 6 [ενν 15}. (ΙΓ, Τ. [πά4. χχὶν, 1.Ἅ 
10. {πΠ6 γι ρῃϊθοιβπβαϑβ οὗ Ὁ “πε ἰὰν οἵ β 5. 
δηᾶ γοὺγ γαςα Ὁ Ὁ. 

Πα ΟἹα ἀρ Ὲ΄: “ΞΙδερ ο. ΘΕΟῚ. Ζ: χα 6: Εν “εἴξυπα] 56 ΡΒ. Δ Ὁ:, ΕἸ Ἐς: ΕΞ: σι 0: 
3. ΑἜ Ἰαἴοσ δά ἀπίοη. 

{πεῖν αοᾶ α 5) : “πε ἰανν οὗ {πεῖς αοά ̓  ΔΑ. 
ἩΓΠΕΙ͂Γ Βεεάτ ἃ: "Δη4 50 ᾿ξ σαπηα ἴο ρᾶ55᾽ β. 

ΤΙΤΙΕ α: -Ὁ “σοΠοοτηϊηρΡ Ππαΐυγα] σοοάπεβϑϑ᾽ ἢ 4ες ΑὉ ἢ, 
ΟἽ, τα. παηάτγαᾶα ἀπᾶᾷ ἐπὶγιοῖ ἢ Π ΔΕ .Ὰ 51 : “Ππυπαγεάιῃ᾽ ορ; “δυηάτεά δηα τΠϊγίγ-ϑεςοηά᾽ Ὁ 4. ( Τὶ Κα. να 
70. χχν!!. 11-24 (ποίε ἴῃ Ιασσα βἀϊι]οη). 

2. ΠΕ... Βαϊ ῃ " α. 
δηᾶ νυἱηα » α. 
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ΤΗΕΚΤΕΒΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ΠΕ Ε ΑΒΕ ΑΕ ΤΙ 

4 πε ννὰβ ἀνγαῖΐζε 1η {πε πιογηίΐηρ, με ϑα!α ἴο {Πδ6πὶ, 1 ἂπὶ ἀγίησ ; δῃηά {παν Ὀε]ενεα πὶ ποῖ. Απὰ 85 πε 
5 σ]ογβεα ἐπε 1, οτά, ἢ στανν βίτοηρ δηα 5814 {παΐ αἴζει. γεϑίεγάδν᾽ 5 [εβαϑδί πε 5ῃοι]ά ἀἰε, Απαᾶ πε Ῥερδῃ 
6 ἴῇεη ἴο 58Υ : Ηδαδζ, τῆν οι! ἄγεη, γε 5οη5 οἵ Ναρῇῃίαι!, πεαῦ {πε ννοι5 οἵ γοιιγ αι μεσ. 1 ννὰβ θογη ἔγογη 
ΒΙΠΔῃ, [απ Ῥεσαιβα δομ6ὶ ἀ6α]} γα ν, ἀμ σανε ΒΙΠΠΔΠῃ ἴῃ ρΙαος οἵ Πεύϑεὶ ἴο [Δ οο, ἀπά 5ῃς 

7 ςοποεϊνεά ἀηα Ὀάᾶτα πὲ προη Κδοἢ 6] 5 Κηβεβ, [[Ππεγείογα 5Π6 οα]]6α πὶν παᾶπια ΝΑρἢία]:. Ἐὸγ Κδοπεὶ 
Ιονεά πι6 νεῦν πιο) Ὀδοαιιβα 1 νναὰ5 θούη προη ἤεγ ἰαρ᾽; ἀπά ννῆδῃ 1 ννὰ5 511] γοιπηρ 516 ννὰβ5 ννοηΐ᾽. 

8 ἴο Κί55 ΠΊ6, δῃα 58ὺ: Μααν 1 ανε ἃ ὑὈγοίπεν οἱ {Πϊπε [ΓῸΠΊ πῆς οὐνῃ ϑνοπηῦ, {{κὸ πηΐο ἰῃς6. ΔΝ επςς 
9 αἰϑο [οϑερῇ ννὰβ {κα πηΐο π|ὲ ΓἿΠ 411 {πίηρϑ', δοοογάϊηρσ ἴο πΠῸ ρύδγεῖβ οἵ δοῇςὶ.. Νον ΠΥ πιοίοι 

ννα5 ΒΙ]Πδἢ, ἀδυρπίεν οἱ Κοίπειιβ ἐπε Ὀγοΐπεγ οἵ )εθούδῃ, Ἀερθεοςδ᾿ 5 ἤιτ56, ννῆο ννὰ5 θούῃ οἤ οπα δηά 
το πε 5ε]πϑατης ἄδν νι Ἀδοῆε]. Απα Κοίπειιβ ννὰ5 οἵ [πε ἰδιἶν οἵ ΑΡγαἤδπ, ἃ (Πα! άδαη, αοά- 
τι ξατγίησ, [Γε6- θούη, ἀπ ΠΟΌ0]6. Απαᾶ Πα ννὰ5 ἴδκβῃ Ἵαρίϊνε δηα ννὰ5 θουσῃΐς Ὀγν Τ᾿ Ρδη ; απα ἢ σάνε 

δίπι Ετπιπα ἢί5 μαπαπηδία ἴο νυ τε, απ 5ηῆ6 θοῖα ἃ ἀδυρῇῃϊο, απ σ4|166 Πεῦ παπης ΖΙ]ρδῇ, αἰζει ἐπῈ ΠαΠΊ6 
12 οἵ {π6 ν] Πᾶσα ἴῃ ψν ΐοἢ με Παα Ρεεη ἴδκεη σαρίϊνε. Απά πεχί 516 θοζε ΒΙ]Πδἢ, βαγίπσ : ΜΥ ἀδιυρῃίογ 

Παϑίξηϑβ αἰζει ννῃαΐ 15 πεὺν, ἰοῦ ἱπιγηεα! ἴεν {Ππᾶξ 516 ννὰβ5 θούῃ 5Π6 βεἰζεά {πε Ὀγεαβὲ δηα Παϑβίεπεά ἴο 
5.00 Κ 11. 

Φ΄. Αμπαϊ] ν5 δϑντ Γοη τὴν ἰεει" {κα {Π6 ἄδεύ, δηα τὴν [απο [8000 ἀρροϊηϊεα πηα [ου 811 τηβϑϑαρὅ, 
2 ΔΠ4 85 ἃ ἄξεῖ αἰά ἢε σίνε π|ὲ ἢϊ5 δ]εβϑίηρ. ἘῸΓ 85 {πε ροίζξεγ Κπουνείῃ {πε νεϑ58ε], ἤονν ππιςῇ ἰἰ ἰ5 ἴο 
οοηΐδίη, ἀπ Ὀτηρσείῃ οἷαν δοσογάϊησν, 50. αἶβδο ἀοίῃ {πε Τ,ογὰ πηακα {πΠ6 Ὀοᾶν δἰζεγ 1πΠς ΠΠΚεποβ5 οἱ 

4 ἴδε βρίγίξ, αηα δοοογαϊηρ ἴο 1Π6 σαρδοῖν οἵ {πε Ῥοάν ἀοίῃ Ης ἱπιρίαηξ ἔπα 5ρίγιι. Ἂ᾿Απά {ΠῈ6 οπε (068 
ποΐ [41] Ξβῃοτί οἵ {πε οἴμεγ ὃγῃ ἃ {πιγὰ ραγί οἵ ἃ ἢαϊγ; ἰοῦ Ὀγῃ ννεϊσῃϊ, δηα πηεαβιγα, αΠ 4 τα]6 ννα5 411 {πῸ 

4 ογεδίΐοῃ τηδάβ.0 Ἀπά 85 {πε ροΐζει. Κποννείῃ {πε τι56 οἵ εαδοῇ νεϑβεῖ, ννῃδΐ [ἰ 15 πγεεῖ ἴοι, 580 αἰβδο ἀοίῇ 
{πε Τογὰ Κπον ἴῃς Ὀοάν, πον αι ἰἰ νν}}}] ρεῦϑίϑδε ἰὴ σοοάμπεββ, ἀπ ννῇεη ἰΈ Ὀερσίππείῃ ἴῃ αν]. Ἐὸγ 

5 ἴμεσγε 15. ηο ἱπο! παιίοη οἵ {πουρς ννῖοῇ (ῃς 1οτγὰ Κηοννεῖῃ ποίΐ, ἰοῦ Ηε ογεαϊεα ἐνεῦν πλδη αἰΐεσγ Η!Ὶ5 
ΟΥΏ ἱπΊαρἙ. 

α β-ᾶσ ἃ 

6 οι 85 ἃ πιδη᾽5 βίγεηρίῃ, 80 αἶβὸο ἰ5 ἢϊ5 ννοῖκ ; Α5 ἃ πιδη5 βίγεηρσίῃ, 50 450 15 ἢ15 ψοῦκ; δηά 6 
ἃ5 Πἰ5 7εγε, 50 αἷϑο ἰ5 ἢἷβ 9Ιθερ; δ5 ἢἰβ 508], 80.) δ5 Πίῖβ πιϊπά, 50 αἷϑὸ 5 ἢἰβ 5Κ11}; Γδηᾷ 45 ἢῖ5 
4150 15 μῖ5 ψψογά εἰϊπεῦ ἴῃ {πΠῸ ἰὰνν οἵ ἴῃς 1 ογ οὐ 1 ριΓροβα, 50 4150 ἰ5. 5. δοῃίθναπηεηΐῖ ; δη4 85 ἢΙ5 
ἴῃ ἴῃς ἰὰνν οἵ Βε]ἴαγ. Πδαγί, 50 αἰβο ἰ5 ΠΙ5 πηοιίῃ ;} 45 Πἰ5 Τεγε, 50 αἷ8οὸ 

5. ΠΙ5 5]6Ὲρ ; 85 [5 5011], 50 αἶ580 15 ἢΪ5 ννογά, εἰΠεὺ 
πη {Π6 ἰὰνν οἵ {πεῸ 1, ογὰ οὐ ἴῃ ἴῃς ννοῦκβ οἵ Βεϊϊαγ. 

 Απά 85 ίδεζε [5 ἃ αἰνίϑίοη θεΐννεεῃ ᾿ίσῃί δηὰ ἀδυκηςβϑβ, θεΐννεεη βεείηρ αηα Πϑαυ ἢρ᾿, 50 4150 5 πεῖς 
ἃ αἰϊνίϑίοη Ὀθεΐννθεη τῆδη δηα τηδῃ, δηπ Ὀείΐννεεη ννοπΊδη πα ννομηδῇ ; δηά ἰΐ 5 ποΐ ἴο θὲ βαϊά {δὲ {πε 

8 οΠ6 15 {πε ἐῃς οἴει εἰΐπεγ ἴῃ ίβος οὐ ἴῃ πη. ΓΕοσγ' (οά πηδάβ 41] [πῖηρ5 σοοα ἴῃ {πεῖν ογάδγ, {Π6 
ἔνε 56η5865 ἴῃ {πε μεδή, δαπά Ηε Ἰοϊπεά οὐ πε πεοῖς ἴἰο ἴῃς Πεδά, δα άϊηρ ἴο ἴἰ {π6 ἢαὶγ 450 ἴογ 
ΠΟΙ 6 1Πη655 δη4 σίοῦν, [ῃθη {πε Πεατί ἴογ ππαἀογοιαπαάίησ, [πε ΕΠ ν ἴον Θχογαπηθηΐ, πα {πε ϑβἰοπηδοῇ ἴου 

4. δτον βίγοῃξ α: “ δἴηγιηεα᾿ β 5". 
τμαξ.. . Πα 5ῃοι]ᾶ ἄϊε β 5": “αἰΐίεγ.. .. πιγ Ὀοαγ ἀϊεά᾽᾿ α. 

ἜἜΞ ΒΝ 
ἐ ΕοΥ {Π6 ΡΪαυ οἡ {πε νογάβ οἵ. δη. χχχ. ὃ. 

σοηςεϊνεᾶ δηά "»» β 5’. 
". ΜΑΥΙΠανε Α : Ἢ πιᾶγ 1 5εθ᾽ β-ρ 5᾽ : α ἰ5 σοτταρί. 

ΡΓΘΑΥΘΕΙ͂ΒΌΔΑ : “ ὈΙεβϑίηρβ᾽ αδεῖ5". 
9-11. ΤΠ αἰπὶ ἰ5 ἴο 5ῃον {παΐ ΒΗ ἢ ννα5 οὐ ϑ6πηῖς ἀδβοθεηῖ. Οἱ. 6. ὁ. Ρ5.- οη. οὴ ὅβῃ. χχίχ. 24, 29. 
11. ΖΙΙΡΘἢ, μετα ἃ βἰβίεσ οἵ ΒΙ] ΔΉ, 85 ἴθ 10}. χχνῖ!. 9, Δηα Ρ5.- [οἡ., ἄς. 

12. ΒΙΙΠΑΒ. . . μαβέβῃβ, ἱ. 6. πῦπ) ππῦ Δ. 
ἴογ. .. ἴο Βυ0 1 Ῥ )αεάρ. 

11. 1. 858 ἄθογ. .. διεββϑίηρ. ὅες θη. χὶῖχ. 21. 
2. Θοςοτγάϊηρὶν δεῖ: “απηΐο [τ᾿ ς ἃ. 
3. τνὰ5 811 {π6 ογεαϊίοῃ πχαᾶθδ ἃ : “ννὰϑ Ἔενεῖυ ογεαΐυσε οἵ {πε Μοβὲὶ Ηἷρῃ᾽ ΒΑ : “ννὰβ5 βνεῖν ογθαίιγε Ἔχαϊτθα  ἀ ε ἢ. 

Ἐὸγ ἴῃς νεϊσῃίηρ δηᾶ τηθαβυτγίηρ οὗ 8]], οἴ. [90 χχν!. 25; [58. Χ]. 12.; 1 ΕΠ. ΧΙ]. 2; 4 Εζτγα ἵν. 36; 4150 νγιβα. χί. 20 ; 
Ῥ55. 50]. ν. 6. 

4. Ῥερίπηοίῃ Ὁ ἃ Α : “ σοπιοίἢ ᾽ αε΄. 
5. ἱποιπαϊίοῃ, πλάσμα -- δ). 566 Τ. Α. 1. 3 (ποίε). 

ογεαϊεά..... αἵοσ Ηἰβ ον ἱπιαρα. (Οἵ. 51τ. χνὶϊ. 3. Ἑδιπεβί αιοίατίοη (Ἰ ἢ Θ᾽ γα ἢ) οἵ (βη. ἱ. 26, 27. 
6. α5 πἰβ ἴθ υβ, 50 δῖβο ἰ5 μἰβ βῖββρ. ϑοπιδίῃ!πρ 15 ψτοηΡ. ΡΕΥΠΔΡΒ5 ἴογ ἡ εγθ᾽ τεδὰ “τηᾶνν ᾿᾽, ἃ5 ἰη Βεογδςῃ. 61}, 
ὃ. πε ἣνρ βεῆβθβ. ϑὅεε 7. ΚΕ. 1. 3-.}}. 1 (ποῖα). 

δπᾶ Ηες Ἰοϊπεᾶ.... πεδᾶ Ὁ α5'᾽. (Οοπιραᾶζε {πε ᾿15ῖ5 οἵ πιαπ᾿β ρονϑῦβ δηᾷ [δου 168 ἴῃ (1) Βεγᾶοῖ. 613", (2) ἀπά 
(3) Οἰμίοιι οἵ "ΕΚ. ΑΚιθδ᾽ (εά. [6ΠΠἸπεῖκ, 5 εἐ μα- )7͵αγασοῖ, ἰἰϊ. 42, 43), (4) Ἡ ερτενν Τ. ΝρΡΗ. χ.' 6, Ιεαϑὲ δκίῃ ἴο οὺγ ἰεχί. 

πεαζγί ἴογ ππάογβίεαπαϊηρ, ἴῃ (1) (2) (3) πὰ ργδοιςα!]}ν (4). Ἵ 
ΌΘΙν ἴοτ Ἔεχογοιηθηΐ, ἰη (2). 1 τεδά διαχώρησιν ἴοτ διάκρισιν. ῬΕΙ65 ΠΕΔΕΪῪ ϑυρραϑβίβ {παΐ (Π6 ΗςΌ. ννὰβ 80 ΞΞ 

“[ογ Θχογαπιθηΐ ᾽, ΨΉΙΟΗ {Πα ἰγαηβίαίου ἴοοκ ἔοτ Ξε Ὁ ἼΒρ -- εἰς διάκρισιν. 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ ΟΕ ΝΑΡΗΤΑΙ͂Ι 1. ς--ὅ. 

(στϊηάίηρ), (πῃ ννυϊπάρίρα ἴοι. ἑακίπρ ἴῃ (([Π6 Ὀγεδί ἢ), {Π6 Πνεῦ ἴου υνγαῖῃ, {Π6 σᾺ}} ἰογ ἰ[ογπ 655, τς 
5ρΙβεη ἴογ ἰδιιρῃίζεγ, {π6 γείπϑ ᾿ίου ργπάθηςα, {πε πηιι50165 οἵ τῆς Ἰοίηϑ' ἔουγ ροννϑι, {ΠῈ ᾿πιηρϑ ἴον ἀγαννίηρ 

9 ἰη, πε Ἰοΐῃβ ἴου βίγεηρίῃ, ἀπα 50 ἰογίῃ. ὅ80 [πε΄], τὴν οὨΠάτοη, εἰ 411 γουιγ ννοῦῖζβ ΒΡῈ ἄοης ἰπῃ ογάεδγ 
τὸ ψΠ ἢ σοοά ἱπίεπε ἴπ {πε ἔδαγ οἵ (οά, δηα 4ο ποιῃίηρ ἀἰβογάθυν ἰη βοθύη οὐ οὐέ οἵ [15 ἄτπια βθαβϑοη. ΕῸΓγ 

1 τποῖι ὈΙ4 {πε ἐνε ἴο ἤθαζΐ, ἰξ σαηποΐῖ ; 50 πεῖ ποῦ ννἢ1]16 νὰ αὐὰ ἴῃ ἀδύκηςεβθθ σα νὰ ἄο {πε ννουῖκα οὗ 
Ιρῃι. 

" Εἰς γα, ἐπεγείοσγε, ποῖ βαραὺ ἴο σούτπρί γοιν ἀοίηρθ [γα ρ ἢ σοναίοιιϑηθθ5. οἱ᾽ ν] ἢ ναὶ ϑνογβ ἴο 
Ῥεσι]ε νοι 5οι115; Ῥεοδιιθα [Γ γε Κοαρ 5|]δῆσα ἴῃ Ρυγν οἵ Παεατγί, γε 5141] πα ευδίαηα πον ἴο ΠοΙα 

2 [αϑὶ {πμ6 ψ 1] οἵ (ἀοά, ἀπα ἴο σαϑί αὐνᾶὰν {πε ν1}] οἵ Βεῖασ. ὅϑ.η δηα πιοοη δηα βίαια οπαησε ποί {πεῖν 
3 ογάευ ; 50 4ο γε αἶβο σῆδηρε ποΐ {πε ἰανν οἵ (ἀοά ἴῃ {πε ἀἰδου θυ] η655 οἵ νου ἀοίηρθ. Τῆς (ἀαεπέι]ες 
ννεηΐ αϑίγαν, δηα [ούϑοοκ ἰἢς 1, ογὰ, ἀηα οπμαηρσαά {πεῖ ογάεδγ, ἀπ οΡαγεα βίοοϊζβ αηα ϑἴοπεϑ, βρίτ5 οἵ 

4 ἀεοεῖῖ. Βιεΐ νε 5141] ποῖ Ὀὲ 50, πῖν σῃιη]άγεη, Γεοοσηϊζίηρσ ἴῃ [ῃ6 Πυπηαπηαηΐ, ἴῃ {Πς φαγῇ, ἀπά ἴῃ {μα 
568, Δη6 ἴῃ 411] ογεαϊεα {ῃίπρϑ, {π6 Τοτα ννῆο πιαάε 411] {Ππίησϑ, ἰπαΐ γε ῬεσοπΊα ποΐ 45 ϑοάοπι νῃΐοῇ 

5 Τῃαησεά {πε ογάεγ οὗ παΐυσα [Ι͂η {πκὸ τηδηηθῦ {π6 αίομευβ αἶδὸ σμαησεα {πε ογάεγ οἵ {πεῖν παίαζα, 
ψΠοπὶ {πε 1 ογά οἰΓϑεα αἱ ἴῃς ἢΠοοά, οἡ ννῇοβε δοσοοιιηΐ ες πιαάς {πε φαγί νυν που! ᾿πΠ Πα ὈΙ4ηἴ5 δηά 
{γα {{655. 

ΓΙ ΤΠαβε {Πϊηρο 1 ϑὰν τἰπίο γοιι, τὴν οἢ!]ἄτεη, ίογ 1 πᾶνε τεδα ἴῃ [ἢς νυττηρ οἵ Ἐποςοἢ {παΐ γε γοιτ- 
56 ἶνεϑ 4150 5Π4}1] ἀεραζί ἔγοπὶ {ΠῸ 1 οτα, ννα!κίηρ φοσογάϊηρ ἴο 411] {Π6 ἰανν]εϑϑῆοθϑϑ οἵ {πε (αεηΐ 1165, ἀπ 

2 Χ6 5641] ἄο δοσογαϊπρ ἴο 411 {Πε ψ]οκεάπεθβ οἵ ϑοάοπῃ. Απά 16 1, ογ 5641} Ὀσγίηρσ σαρεϊν!ν ἀροη 
γοιι, δηα [{Παγε' 5Π4}} γε ϑείνε γ υΓ ΘηΘΠΊ165, 8) γα 5641] θῈ θονεα ἄοννη ψ]ἢ ἐνεῦν αἰπιοίϊίοη δηα 

3 {Ἱ Ὀυ]δ.ίοη, ἀπῈ|}} ἐπε Τιογ πᾶνε σοπϑιιπηεα γοιῖι 411. Απά αἴζογ γε ἤανε ῬεσοπΊα πη ηἰϑῃεα αηα πηαάς 
ἴενν, γε 51.411 γεΐϊυση δηα δοκηον]εάρσε ἔπε Τιογὰ γοιγ αοα ; ἀπα Ηδ 5141] Ῥτίησ γοιῖι δος ἱπίο γοιιτ 

4:Αη63, ἀοοογαϊηρσ ἴο ΗΠῚ5 αριιηπάδιηξ πεσὸν. Αηά [ἰ 5141] ΡῈ, {πὲ αἴζεγ {παΐ {πεν σοπηε ἱπίο ἐπε ἰδηα οἵ 
5 {πεῖν [Δί Ποῦβ, παν 5}}4}1] αραίη ἰογσεὶ {πῸ Του απ θεοοσηα πηροάϊν. Απάᾶ {πε Τιογά 5141] ϑοδίίου 

1Ππεπὶ προη {πε ίαςε οὐ 411 {π6 εαγίῃ, ππ|}} {πῸ σοπιραβϑίοη οἱ [Π6 Το 51Π4}] οοπηο, ἃ πιαῃ ννογκίηρ 
᾿ς ΤΙρΠϊεοιι5η 655 8πΠα ψψογκίηρ πηεΥοΥ ππίο 4}1} {Πεπὶ ἰπαΐ ἀγα δία οὔ, δῃα ἴο {πεπὶ {παΐ ἀγα ῃξᾶγ. 
)1 ἘοΥ ἴῃ {ῃε [ου πεῖ ἢ νεαὺ οἵ πὶν [ἰ{Ὸ, 1 5ανν ἃ νἰϑίοῃ οἡ {πῈ Μοιηί οἵ ΟἸΐνεβ, οη {Πς εαϑί οἵ [εγυβαί απ, 

Β[οΟΙ Δ Οἢ ἴογ {στ παϊηρς (( ουἱημαϊηρ ̓  ΘΌΡΡΙςα το} (2)) ΞΞ (1) (2) (3). ᾿ 
νυϊπᾶρίρε ἴογ ἰακίηρ ἴῃ (ἰοχῖ, τε " γεεὰ (ογ ἤθα] ἢ ̓, σοΥγαρί) Ξε (2) (3)... (Οἱ, (1) (4), “5εμάϊηρ οἱ. 
1ἰνοσ ἴοσ γαίῃ (1) (2) (3) (4). (Ε΄. Τ. ΒΕ. ΠΙ. 4. 
5411 ἴοτ Ὀἰζοσγηθϑβ (2) (4) : (1) (3) “τῃς σ4}} βργίῃκὶεβ οἡ 1 ἃ ἀστὸρ δηὰ ααυϊείβ 11.᾿ 
ΒΡΙΈθη ἴογ Ιδπρῃΐοσγ (1) (2) (3) (4). 
τεὶῃβ ἔοσ ὑγιιἄάθποα (πανουργία, ἃ5 Ῥτον. ἰ. 4, ν11]. 5, ΓΧ Χ) : “τείηβ [0Υ σοιη561 (2). (Οἵ (1) (3) (4). (1) ἀπά (2) 

161} ἃ5 ἰδὲ {πε τεῖηβ σῖνε Ὀοΐἢ ροοά δηά αά σοοιηβε]. (. Εςο] 65. χ. 2. : 
Πλῖ150165 οὗ ἴῃς Ἰοΐῃβ ἴογ ρονγεσ. Νὸὼο ρϑῖ8}1ε] ; ἃ αἰττορταρῆν. 
᾿τηρ5 ἴογ ἀγαννίηρ ἰπ (2). (Οἵ. (1) (3) (4). Βαΐ οὔ ἰδχὶ 15 οοττιρί. πλευρὰν εἰς τὸ καθεύδειν α: πλευρὰν εἰς 

΄ θήκην β-σ 5. Ἐεδᾶ πλεύμονα, ιν πη. 
Ἰοΐῃβ ἴογ βίγθηρίη. (Οἐ Ῥεῖ. ΧΧΧΙΙ. 11. 

9. ΜΏ116 ἴῃ ἄδγκποββ.... ᾿ἰρῃῖ. (ἱ. Το 11]. 9. 
ψνογΚ5 οὗ ᾿ἱρμί. ((. Ερῃ. ν. 9, “{τπ|5 οὗ Πρ. 

111. 1. τυ ναὶπ ννογάβξ ἴο Ῥεραϊα. (ἱ. ΕΡΗ. ν. 6. 
ΒεΙίατ αἃ : “1ππὰ ἄεν! β-ἃ 45, 

ΘΓ ΘΓ χυϊ 26-8, ΧΠΠ ΟἿ 21 Ἐπὶ 1 1; ΒΞ55: 50]. ΣΨΠ|1: 11 12: 
σἤδηρα β 5}: “διάε᾽ α: “πἰπάογ᾽ Α. 

3. βΒίομεβ α Ἢ " πανίηρ [Ὁ] οννεα αἴεγ᾽ ΒΑ 5΄. α τεραγάβ ἴΠ6 βίοοκβ δῃᾷ βίοῃμεβ ἃ5 5ρ {115 οἱ ἀβοεῖι. 
4: α5, ϑοάοπι. (Οἱ. ἵν. α ; Τ. Β. ἱχ. α ; 7π46 7; 2 Ρεϊ. {1. 6. [46 6 5Βρεαῖβ οὔτ με δῆ 6 ]5 νΠῃο αρί μοὶ τὴν ἑαυτῶν ἀρχήν. 
5. {πε ν»εΐομεγβ. (Ἕἰ. τ Επ. νὶ 

νυἱτπουΐ ἱππαρίϊαηίβ. 1 Ἐπ. ἴχ. 2 (μοὶ (Κ.), Ιχν!]. 2, ἰχχχίν. 5. 

ΙΝ. Α ἢιϑί-οδηΐυσυ Β.Ο. ρᾶβϑαρα κα ΖεὈ. ἰχ. ὙΠα τεΐίεγεηοε ἴο ΕΠΟΟΙ δηα τ. 4 βϑιρροτί [Π15 νίενν. 
1.1 Βεανε τεαά Βὰρ Α 51: “1 μανε Κποννπ᾽ αα ε΄. 80 α αἰά ποΐ αἱ ἢγϑί πηβηίίοη Εποςῃ. 866 Ὁ, [ἴ,. χ. 5 (ποίθ). 
2. ἔπετα. ΟΥὙὟΤ. θδη. ν. ὃ: »»,Α ἋΑ 8.. 

Ῥε Ῥοννρᾶ ἄοννῃ Α : “δε οονετεά  ὈΡ5 : “ ἄνν6}1᾽ α ἃ ἡ εἴ. 
δἰβιοϊίοη απᾶ {συ αιίοη. ΓΟ. Τ᾿ Ζ. ἴχ. 6 ; Τ. 19. ν. 8; Ρ5. ον!]. 30. 

3. θΘΟΟΠΊ6 τϊπἰβῃεᾶ απᾶ "»α. 
Ὀτίηρ γοῖ Ῥβαοῖ. ((. 2 (ἤτοη. νὶ. 25; Τ. Ζ. ἰχ. 7. 

4. αραΐῃ ἔογρει. (ἱ. ΚΤ. Ζ. ἰἴχ. 9. Κεμενεά δροβίαϑυ ππάθγ 56] διο ἀ5 οὐ ἰαίθυ ΜδοσαθΕ6Ε8. 
5. πε σοπιραββίοῃ οὗ {πε Τνυογᾶ : “πε [οτά ̓  Αδ Ὁ (ἙΝ σοιπηραβϑίοη ᾿ ΑΒ ὁ ἀ), (Οἱ Ὑ. Ζ. ἰχ. 7. 

ἃ τῆδῃ ννογκίηρ τἱρῃίθοιιβηθββ, {Π6 Μεββίδῃ, ποὶ ἃ Μδοςαρεεα. 
δἴατ οἵ. [58. [ν]]. 19. 

ν-Ν 11. ΤΠα Παίγεά οὗ [οβθρῇ ποῖα τοῆβοίβ [αν ]5ἢ Παϊγεα οἱ διπλασία. 
Ν. 1-5. ΤῊΙΒ ν᾽ ϑίοῃ ἰ5 Βασαν η16]Π6 1016. (ἢ, ΗδΡ. Τ. ΝΡΗ. 1]. 
1. 6 νἰβίοῃ ΒΑ 5. 
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ΤΗΞΣ ΕΒΓ ΑΜΕΝΤ ΘΟΕ ΗΕ ΕΒ πε 9 

2 (ῃαΐ {Ππ 5 πᾶ {πε πιοοη νοῦ ϑἰδπαϊηρ 5111. Απα Ῥεμο]α [58δο, {πε (δῖ Πεῖ οἵ τὴν [δ Πεσ, βαϊα ἴὸ 
5; πῃ δηά αν Πο] οἵ {πεπὶ, εαοῇ οἠδβ δοοογαϊηρσ ἴο Πἰ5 βίγεηρίῃ ; ̓δηα ἴο πίη ἰΠαΐ 5εἰ ζεῖ {ποῖ ᾿ 

4. ΜΠ] [ΠῸ σι ἀπά πιοοη θεϊοηρ. ΑΑΠπά ΜῈ 8]] οἵ 15 γβῃ τορείῃεν, δηα 1 ανὶ ἰδ Ποϊὰ οἵ {ΠῸ ϑιιη, ἀπά 
Ταάδῃ ουἰϑοίτρρεα {πε οἴπεῖβ δηα 5ε1Ζεα {Π6 πιοοη, απ παν νει θοΐῃ οἵ ἴπεπὶ [{Ππεᾶ ἀρ ἢ {Παπι. 

4 Απά ψοη Τιονὶ Ῥεσαπια ἃ5 ἃ ϑιη, [Ἰο΄, ἃ σαγίαϊπ νοσηρ τηδῃ σάνε ἴο ΠΪΠῚ ἔννεῖνε Ὀγαηο] 65 οἵ ραΐπι ; 
5 δΔηα [πᾶ δῇ ννὰβ Ὀγίρηξ 85 {πε πποοῃ, δηα πηάϑγ {Πεῖγ ἔεαί ννεῦα ἔννεῖνα γαγ3. [Απάὰ 1ῃς ἔννο, [,ονὶ απά 

6 ᾿δῇ, ταη, δηα Ἰαϊα Πο]α οἵ {πεῈπ|.] Απά Ιο, ἃ θὰ] προη ἐπα θαυ, νυ ἔννο σγεαΐ Πογηβ, ἀηα δῃ 
7 ΘΑ Ρ]ε᾽ 5 ννίπσϑ ΠΡΟ (5 θδοῖ ; ἀπά ψνε ψ]βῃβα ἴο 8εῖζε ἢίπ), θα σου] ποῖ. Βιιΐξ [οϑερἢ) οαπΊε, ἀπά ' 
8 5εἰΖζϑά Πἰπι, δΔηα ἀϑοοηθα τπρ ψ Π ΠϊπΊ οα Πίρῃ. Απα 1 δ8δνν, ον 1 ννὰβ {πείβ, αἀη] θεΠοϊ ἃ ἃ ποὶν ἡ 

νυγὶ πο ἀρροαιεα ἴο τι5, βαγίησ : Αϑϑυτγίδηβ, Μεάςβ, Ρεγβίδηβ, [Ὁ μα ἄβαῃβ,} 5. γίδη5, 5141} ρόϑβϑεβθβθ ἴῃ 
σαρίϊν!ν 16 ἔννεῖνα ἰγρε5 οἵ 1ϑγδεὶ. 

ι Απὰά δραϑΐῃ, αἰΐζεγ βενεὴ ἄδυϑ, 1 ϑᾶνν οὐγ [αἴΠεν [οο βίδηάίησ Ὀγ ἴῃς 568 οἵ [απηηΐα, αηα να ὑνεῖα 
2 ΜΥ] Ὠῖση. Απα ὈεΠο]ά, μογε σαπΊε ἃ 510 541}Π|Πππρ᾿ Ὀν, νυ] Ποῖ 584110Ὑ5 οὐ ΡΙ]οἱ ; ἃηα {ποῦα ννα5 νυγττεῃ 
3 Ἰροη {Π6 5Π10Ρ, ΤΠα 5110 οἵ Ϊαοορ. Ἂ᾿πά ουζγ [δίπον βαϊα ἴο αι8: (οιηες, [εξ τι Ἔσπηθαῦῖς οα Οὐ 5Π|Ρ. 
ὁ Απά ψἤρη ἢε Πα φοπε οἡ Ῥοδζγά, ἵπεῦα ἀύοϑε ἃ νεπεπιεηΐ βἰουπΊ, ἀπά ἃ τηϊσην ἰετηρεβὲ οἵ νη ; ἀπά ἢ 
5 οὐ [αἰ πεῖ, ννμο ννὰ5 ποϊάϊηρ τΠῈ Πε]πΊ, ἀεραιίεα ἴγοτη τ5. Απα ννε, θεΐϊηρ ἴοβὲ ννἱτἢ τῃς ἐεπηρεαϑί, νγεσα 
Ὀογης αἰοηρ ονεῖ ἴῃς 86εᾶ ; δῃηα {Πδ 5810 ννὰβ5 Π|]16δ τ νναΐεγ, (α πα ννα5) ρΡουπάθα Όν πηϊσηΐν ννανεϑ, ἢ 

6 ὑπ] 1 νναὰβ Ὀγόκεη θρΡ. πα Τοϑερῇ ἢδά ἀὐνὰν προη ἃ {{{{16 Ὀοδί, ᾿αηα ννε ννεῦα 4}1 αἰν!ἀςα προ πἰἷπα 
7 ὈΙΔηΪς5., δηα 1 ανὶ δηα Ππάδἢ ννεγα ἰοσεῖμεσ. Απα ννε ννεῦξ 41} βοαίζεγεά τππίο Π6 επα5 οἵ {πε εαγίῃ. Ὁ 
ο ΤΠΘη [(ενἱ, οἰγὲ ἀθου νυ βδο κοί, ργαν εἰ [ΟΥ̓ τ15 4}] αἱηΐο {πε Τοτγά. Απα νπθη {πε βίοτπη σεαβαά,. 
{πε 5ῃϊἱρ γτεδομεά {πε Ἰαπὰ Γαβ ἴ νψεγεὶ ἴῃ ρεᾶςεὲ. ἀπά, ἰἴο, ουγ [ἴμεν σδηϊε, απὰ ννε 411] τε]οϊςε νι ῦ 
ΟἤΘ δοςοοζά. 

ι 7ῃ6βε ίνο ἀγεδπβ 1 ἰο]ά ἴο τὴν ἰαίμεγ; δηα ἢς ϑαἱά ἰο πε : Τῆαβε ἰΠίηρδ πχαϑί θςῈ {Ὡ]Π]|Π]ςα ἰπ ἐπ οῖγ ᾿ 
56δϑοῃ, αἰζεν {παΐ [5γὰ 6] δίῃ εηάπγεα πηϑην {Π|ηρ5. 

2 ἼὍπΠεὴ πν [Δἴπεγ βαιτῃ τπιηΐο της : 1 Ρεϊίενε αοα {παξ [οβερῇ [ἰνείῃ, ἴογ 1 56ες Γαἰννανϑὶ {παὶ (ῃς Τιοτά ] 
πὰ αγεῖῃ Πΐπὶ νυ γοιι. 

Απά ἢε αἰᾷ, ννγεερίπρ : Αἢ πιδ, Πιν 5οη 7ΌβΈρῃ, ἴποῖι Πἰνεβί, ἘπΠουρἢ 1 ΒεμοΪ4 πες ποῖ, ἀπά τμοιι 
βεαεϑὲ ποῖ Ϊδοοῦ {παΐ Ρεραΐ {πεε. ; 

4 ΗἯε οεδιβεά π|ς 8ἴ530, ἐπεγείογε, ἴο εαρ Ὀν {πεϑεὲ ννογάβ, δῃᾷ 1 Ρυτηεά ἴῃ πὶν ποαγί ἴο ἄδφοϊατα {Παΐ 
Γ] βαρ ἢ Πα Ῥεεη 5014, θὰ 1 [δαγεά τὴν Ὀσγείῃγεη. 

Ὄ μι [5.86]. )Ὸ γε αἷϑο, [πογείονε , ομαγρε γοι ΟΠ] ἄγεη {παΐ {πεν ΡῈ πηϊτεα ἰο 1,Ενὶ ἀπ ἰο [πάδἢ ; 
ἘὸῸγ {Πγουρἢ ἔΠθῖ 541] βαϊναίίοη αγίβα ππίο [9γδε], 
Απὰά ἴῃ πδπηι 5641] ΄δοοὺῦρ Ὀς Ὀ]εββεά. 

2-35. (ΓΕ, ΗεΡ. Τ΄ο ΝΑΡΉ. 11]. 2-4, νΙοἢ δα ἀβ “ πἴπα βίαγβ ᾿. (Οἱ, ἅδη. χχχν]] 9. 
4. ΤῊϊΒ ΟΌβουγα νεῦϑα 15 ρίνεη αἰ ἤδγεηιν ἴῃ ΗεΡ. Τ. ΝΑΡΗ. 11. 4-6. 
5. Ὀ.ορσύαρην οἵ 3 0, ΘᾺ 8! τεδά “τδῆ ἴο βὰς οἵποὺ δηᾷά ἰαϊά πο] οἵ εδιοὴ οἰ μετ᾽. 
6-ὃ. ἴῃ τῃ6 ΗεΡ. Τ. Νάρῇ. [οβερῇ Πο] 5 αἱοοί (11), θϊ ἤηΔΠΥ (111) τηοαηῖβ. ἃ στθαΐ Ὀ8}] δης τ 465 [ῸΥ ἰουτ Πουγβ5 ({Π6 ᾿ 

400 γξδῦβ 1{η1}]} {Π6 ἀϊν᾽βίοη οὗ ἴῃ Κιηρᾷοιηβ). [ἢ 1Π6 ἐπα κα βϑίουπ) ἀἴβρεῖθεβ {πΠ6 {θὲ 5 (1πεῸ6ὶ σαρεϊν!γ). Οὐ ταχί ἴπ ἢ 
τ΄. 8 σο065 οἡ ἴο [πε ϑυτίδῃ (ϑε] εις!) τα]6. 

6. ἃ Ρ1, ἄς. Οἱ. Πεαΐ, χχχιϊ!. 17. 
68 Ρ16ε᾽ 5 ννἱηρβ: {κε ἃ βίουκ᾽β, δοσοογάϊηρ ἴο Ηβρ. Τ. ΝΑρΡΉ. 111. 1. 

7. σάπια δπηᾶ βεϊζΖεᾶ α: “οί δῃεδά δηά τοοϊ  β. 
ὃ, ἴΟΓῚ τννᾶβ ἴμογε αβ-α 51: “ἰοῦ να ψεύβ (΄ τῃΠδΐ πῈ νγαβ᾽᾽ Α) ἴῃ ραγδάϊϑβε᾽ 4 Α. 

Ῥογβίβηβ -Ὁ " ΕἸδπηϊίθϑ, (σβδο  δηβ (ς ΟΠΕΙΚαβδηϑβ᾽ ἃ 6 ἢ β. 
[Ὁῃμδϊάδαπϑ]. [ἢ της ψτοηρ ογάθσ. [{ 5ῃου]α θὲ Ῥεΐοτε "Μεάεϑ᾽". 

ΝΙ. τ. ἄανϑβ α: “πιοηίῃ5᾽ β ΔΑ 8) 5, 
2. 56 Πρ Ὀν - “[ὰ]] οὗ 5411 ἢβῃ ᾿ βΑ ΞΖ ΠῚ ΝΡΌ, ἃ ΠΟΥΓαΡῚ ΑἸ Ορτρἢν ἴῃ ΗΕ. οἵ ΠΟ ΝῸ2 -- “νἰπουϊ ' 

54 ]ΠΟΥ5 ᾿. 
4. ἀερατγίβᾶ α β-Ὁ 5 51: “"ἢἤενν ἀνναὰν ᾽Ό ΡΑ : “ννδ5 πιάάδη Ηδςρ. Τ. ΝΔρΡΗ. νὶ. 1. 
ς. ῬΡουπᾶεᾶ.... ψανεβ β- 4 ΓᾺ 5: : “Ῥοῦύπε δἱοηρ ̓  α: " δηᾶ {Π6 νψανεβ οἵ {πθῸ θὰ ϑπιοίε ἴξ ἴο {π6 τοοῖς ᾿ ΗδΡ. Τ. 

ΝΔΡΉ. ν. 5. Ϊ 
ὉΠ4|1]: ἰαχὶ ἢὰ5 “80 (δαϊ᾽. 

6. ΤοΞερῇ -- ϑαπ,δγϊδ. 
πίηθ α: “τεη᾿ β 53. 

γ. οἵ {πε βαγίῃ » β- ἃ 53. 
ὃ. ἴῸΓ 05 411» α: “ἴογ τ5᾽ Α. 

ΝΠ]. τ. ΤΠηε τερεαίεα ἄγετ 5βῃοννεα [Π6 πηαίίεσ ννὰβ βϑίβ]15η64, (δη. Χ]]. 32; Ηερ. Τ. ΝΑΡΗ. νὶϊ. 1-5. 
3. Δ πιὸ "» β4Α 5... 
4. τι6 : “ιι5᾽ ΒΑ 5. 

7Ζοξερῆ » 4 5. 

ΨΠΠ. 2. υαηϊϊεᾶ ἴο [μον] απᾶ ἰο 1πάδῃ. (Ἕἐ Ηερ. Τ. Νάδρῇ. 1. 8. ((. Τ. 9). ν. 1ο (ποίε). 
[Ὠγοιρῃ πεῖ... ἰπ ἔπεπὶ: ἰοχὶ το " [Πσουρη πάλῃ. .. ἴῃ Βἰπι᾿. Βαϊ βαϊναίίοῃ οοπια5 ἰΠγοιρὴ [αν] ἀπά 

Τυάδῃ οἱ παν. 866 Τὶ Κ. νὶ. 5-12 (ποῖ6). 
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Απα Ιο! τὴν ομ!]ἄγεη, Γ μάνα 5μοννῃ πηΐο γοιῖῖ ἐπε ἰαϑὶ {ἰπ|65, πον ἐνεγν [Ὠϊηρ 5141} σοπηα ἴο ρᾷ55 ἴῃ | 



ΗΕ ΤΕΞΡΆΜΕΝΤ ΘΕ. ΝΑΡΗΑΤΙ Ὁ. 2.-.-9..}2 

5. Εογ {Ὠγοιρὴ {πεῖν {1065 5Π4}} (οα ἀρρϑᾶγ [ἀννε! προ ἀπηοηρ τηθη]} οἡ δα τ, 
Το 5Ξανε {Π6 τὰςς οὗ [5γδε], 
Απά ἴο ραίπεγ ἰοσείπον ἴῃς τἰσῃίθοιυβ ἴγοπὶ ἀπηοηρσϑὲ {πε (αΘηΈ1|68. 

4 Τίνα νουῖς {πΠαϊ νν ΒΙ ἢ 5 σοοῦ, τὴν σΠΠ]Πάγθη, 
ΓΒΟΙΠ ̓  πηδη πα Δηρ66]5 5141] Ὀ]655 γοι ; 
Απα (οά 51|411 θὲ σἹογ πε απτοηρ πε (ἀαΈ1165 ἘΠγουΡἢ γοῖι, 
Απά {πε ἄδν!] 5141} δος ἔγτοπὶ γοι, 
ΓΑπά τς νὰ Ῥεαβίϑ 5141] [βανΐ γοι', 
Απά {πε 1 ογα 5},4}} Ιονε γοιι, 
[ΔηἉ της Δηρεὶβ 5141] οἰεαᾶνε ἴο νου]. 

5 Α58 πΊδῆ ΨΠο ἢδ5 (ταϊπεά αὶ ομη] νν6}] 15 καρέ ἴῃ Κίπαϊν γεπηεπηίαηοα : 
50 450 ἴοσ ἃ σοοά ννοῦκ {πεῖα 5 ἃ σοοα γογηεπΊργαηςε θείογε (σά. 

6. Βιαῖΐ Πίηι ἰπαΐ ἀοείῃ ποῖ ἐπαΐϊ ᾿νῃ]ςἢ 15 σοοῦ, 
ΓΒΟΊΠ ̓  ΔηρΕ 5 ἀΠ6] πΊΘη 5Π8]] οἰΓ56, 
Απά (σοά 5}4]}1 θῈ ἀἰϑῃοποιιγεα, ἀπηοησ {πΠ6 (αεμΈ}165 ἘΠγορ ἢ ΠΙΠ1, 
Απα {πε ἀδν]] 51.411 πγαῖζε ἢ πὶ 45 ἢ15 ουνῇ ρου 11 ᾿πϑἰγαγηθηΐ, 
Απά οὄνεγν νὰ Ὀεαϑί 5}.4]] πηδϑίευ ἢ 1Π|, 
Αμπά {ῃς Τιογα 5Π4}1 μαΐα ἢϊπΊ. 

7 Ἐὸογτ {Π6 οοτηπηδπαπγοηΐβ οὗ {ἢ ἰανν ἀὐα ἰννοίο]ά, 
ΓΑΠά' {πγουρῇ ρυπάξηςε πηπϑί παν θὲ Πι1Π]|16α. 

ὃ Πὸγ {Ποῖα ἰ5 ἃ βθβϑοῇ ἴοῦ ἃ π1δ1 ἴο δπΊρίδοα 15 νυ τίς, 
Απά ἃ β8Ἔεαϑοῃ ἴο αρϑίαϊη {παγείγογη ἴοσ 15 ρίαν θυ. 

9. 805, (Πεη, {πεῖα ἀύα ἔννο σοτηγηθηπχηςηΐβ ; ἀπά, τπΠ1655 {παν ΡῈ ἄοπα ἰη ἄτι ογάογ, {πεν Ὀγηρ ᾿νοΎν 
Οργδαΐς" 5ἷπ ΓΠΡΟΠ πιθη}. 90 8Ϊ50 ἰ5 ἰξ τ {πῸ οἴπεῖ σοπηπηδηἀπηεηΐβΒ. Βα γα {πογείογα ννῖβε ἴῃ (οά, 

ἔην ΟΠ] ἀγεη ], ἀπ ρυπάεηΐ, ἀπάἀεγϑδίαηάϊπρ {πε οτγάογ οἵ ΗΙ5 σοπηπηδηπιεπίβ5, ἀπ {π6 ᾿ἰανν5 οἵ ὄνεῖν 
ννογά, {Πδὲ ἰῃς Τιογά πηᾶν ἰονα γοιι. 

1. Απάᾶ ψΨἤεδη ἢς Πά ομαιρεα {παπὶ ] ἢ τηδὴν σι ἢ ννογάβ, πα Ἔχ πογίβα τπεπὴὶ ἐπαὲ {παν 5Ποι]ά 
2ΙΈΠΊονα ἢἰ5 θοΠο5 ἴο Πδεθγοη, δπὰ {πδξ {παν ϑῃοι] Ὀαγν Πἰπὶ νυν 5. [ας Πατθ. Απᾶ θη ἢε Παὰ 

13 εαἴεη δηά ἀγαηϊζεη ψ] ἢ ἃ ππούγν ποατί, πα σονεγοα ἢ5 ίαςα δηα αἴθ. Απα ἢϊ5 βοη5 414 δοοογαϊηρ ἴο 
41} {πὶ ΝΑΡΠ ΙΑ]: {πεῖν [αἴ πεσ Πδα σογηγηδηαεα {Πεπ]. 

ΤΗῊΗΕ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΟΑΡ ΤῊΕ ΝΊΝΤΗ 50Ν ΟΕ ΪΑῸΒ ΑΝῸ ΖΊΙΒΡΑΗ. 

ι Το οοργ οἵ ίΠε ἰεβίαπιοηΐ οἵ (δά, νῆδέ τπῖηρϑ Πα βρᾷκε υπΐο 15 5οη5, ἰη {πῸ πη τεα Δη6 τινεπίν- 
2 ΠΠ γεᾶγ οἵ ἢΐ5 Π{86, βϑανίηρ ππίο ἔπετὰ : ΓΗ δγκεη, τὴν ομ!] ἀγεη", 1 ννὰβ {πε πίπῖῃ δοη Ῥούη ἴο [8 ς00, 
δαηά 1 νν8 να]ϊαπί ἴη Κεερίηρ πε ἤοςϊκβ. Ασοογαϊηρ]ν 1 συατάεα Γαΐ ηἰσμι" [Π6 Ποοϊς ; ἀπ ΨΠοπανεογ 

ΤΠ {πὲ ]Ποη οαπΊ6, ἴον {ΠῸ ννο  ΄, οὐ ἀπν νυ] θεαϑὲ ἀραϊπϑὶ τΠ6 [ο]ά, 1 ρυγβϑιθα 11, ἀπ4 Γονεγίαϊκίηρ (Π)" 
[41 5εἰζΖεά 115 ἰοοῖ νι! τὴν Ππαπά δπα Πυτὶεα 1 ἀροιΐ ἃ βἴομπθ 5 ἴῆγον, δηα 50 [{ΠΠ6 ἴ. Νον [οβερῇ 

την Ὀτοίπεγ' ννὰ5 ἰβεάϊηρ [Πς ἤροϊς ψΠἢ τι5 ἴοσ πιρυναγάϑ οἵ {π|γὲν ἄαγ5, ἀπα Βείηρ γοιησ, Πς [0]] 51ος 

3. 1ΠΕῚὶΓ {ΓῚΡ65 : ἰεχί -- ἡ Π15 {{|06 ᾽, ἃ (τι ϑίϊδη δ] θσγαίίοη. 
αοά ἀρρεασγ. (ι. 7. 5. νὶ. 4; 1. Ζ. ἰχ. 8. 
[ἄννε!πρ ἀπιοηρ᾽ Π16}] : ἃ ( γιβεδη ᾿πτογροϊ δίϊοη 
{πε τὶ ρῃβῃΐθοιιβ ἔγοπη απιοηρβί πε (εη 1165, οὐ ἡ {Π6 τἱρῃΐθοιβ οἵ {πε (αητ 165 ᾽, 1. 6, σον ύϑοη οὗ {Π6 (αθῃι1165. 

ΒΥ η: χ' 21. χο: 016. 18; 309: ΘΕΟῚ: Β. ΙΧ. 2 [ποίθὴ- 
4-6. Ννεῖβε5 4 δῃὰ 6 δἵξ δηξίπείῖς, 50 Ὀγδοκεῖ 48. 
4. Βοίῃ » αΔ. 
αν 11 ΠδΕ-: [8π|8ὲ5 ἵν- 7: 
Απᾶ {πΠδ6 Τογὰ 5181} Ιονε γοι: εν ανέοάϑθε; »αδΔράϊΐξ Βαΐῖ οἵ. δ΄, νΠ16 48. ἸοοΙτ5. {|κὲ ἃ αἰ ορυαρην ἴῃ 

της Ηδρταν. 
6. Αβᾶ αἀοᾶ.. . ΠγουρῊ Πίη "» α. 
8. ((, Εςο]65. 111. 5 Δῃηὰ 1 (οὐ. νὶ]. 5-τίἃ βεᾶβοῆ.. . . πἴο ρτδγεσγ᾽. 
9. ἴπεγα δῦ ἴννο σομπηπηδηπηθηΐβ ; “ ἴΠε ἴννο (σοτητηδηπη6η15) οὗ (οα ἀτἴε᾿ α ε ἢ. 
ὍΘΕΝ -- -ἸΠΒΠ α: “εἰ π ΒΑΘ. 

ΤΙΤΙΓΕ α: -Ἐ΄ σοποεγηϊηρ Παίγαα᾽ β- α (Α) 5. 
Ι. 1. Βυπᾶγροα δπᾶ ἰννεηίυ- ἢ. 50 Μιάγαϑῃ Τδάϑῃε ; ϑΠπειηοίῇ σαῦ. 1. 5; [ἀ5Πγ (11. 1246). 
3. ((. Τά Δ}᾿5 [εαΐϑ, Τ. [(. 11. 
Αοοοτγάϊηρ!ν α: » β5. 
σαπ6 Ἔ΄ ΟΥἩ Ιεορατα οὐ θεασγ  Ὀδ6ΡᾺΑ 5. 
ΟΓΥ 8ὴγΥ υυὐἱ]ἱα μεαξί "Ὁ ἃ. 
ονετγίεακίηρ... βεϊΖϑᾶ α: “ 5εἰΖίηρ ̓  β ἃ 53. 
ΒυτΙεᾶ.... γον α: “ΗΙΠΠΙΩΡ ᾿ἃ τουπα 1 βἰαηπηςά 1ἴ, ἀηαἋ Βανὶησ Ὠυι]εα 1 Ονεῦ ἴννο ἔυτ]οησβ᾽ β-α 5. ἘρΥ 

(δ᾽ 5 βίσεηρτῃ οἴ, Βεσ. ταῦθᾶ χον. 4. 
4. γουηρ α 51: “ ἀε]Ἰςαῖε ’ βΑ. 
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ΠῈΣ ΤΕΒΘΤΑΆΜΕΝΤΘ ΟΕ Τ ΠΕ ΤΝΕΙΝ ΕΑ Ε ΕΘ ΗΒ 

5 ὃν τϑάβοῃ οἱ {πε πεαῖ. Απά ἢε γεζιπγηεὰ ἴὸ ΗἩθίοη ἴο οἷ (αι Πού, πο πηαάς Ὠΐπη 116 ἀοννῃ πρθαγ ἢ ΠῚ, 
6 Ὀεσαιιβα πε Ἰονεά Ὠἰπὶ σγθαῖγ. ᾿Απά 7οβερῇ ἰο]α οι ἰδέ μου παῖ {πῈ 5οη5 οἵ [ΖΙ]ραη ἀπά] ΒΙΒΔῊ 

ννοΊα βϑἰαγίηρ ἴῃς Ὀεβέ οἵ ἴῃς ἤοοϊκ᾽ πα δαϊίπρ ποτ ἀραϊπϑί {πΠῸ Ππαρεπιθηΐ οἵ Ἀθιθθη δπα ΤυάΔῃ. 
ἡ Ἐού Πα δἂνν {παῖ 1 Παά ἀε]νοτεά ἃ Ια πὶ πὲ οἵ ἴῃς ποιῇ οἵ ἃ θεδι, δπα ραΐ {πε θδαῦ ἴο ἀδαίῃ : Βαΐ 
8 Παά 5]4ίπ {ῃς ἰἀτὰρ, θεΐηρ σγενεα σοποογηίΐησ ἴἴ {Πᾶΐ 11 σοι] ποῖ ᾿νε, πα {παῖ ννε παα δαἴθη 1. Δπηά 
9 τεραγάϊηρ {Π|5 πγατίει 1 νγὰ5 γί νυ ΤΠ οϑαρἢ τιπ1}} {ΠῸ ἀαν {Ππᾶΐ ᾿ς ννὰ5 5014. Απαά [Πα 5ρί γι οὐ παίγεά 

νναβ ἴῃ πιο΄, δηᾶ 1 νυν ϑῃθα ποί εἰΐποῦ ἴο ἤεαῦ οἵ [όβερῇ νὰ [Πς δαύβ, οἱ᾽ 566 ἢΙπῚ νυ] {ΠςῸ αγεϑ, 
Βοσδιιβα με γε καα τι5 ἴο οἵ ἴβοθς Γϑανίησ {παΐ ννα ννεύε εαἰίησ οἵ ἰῃς ἤοοϊκ νἱποιῖ πάλῃ. ἘΕὸοτγ 
νν αΐβοενεγ [πίηρϑ ἢς το] οἷ (αίμοτγ, ἢ Ὀο]Ιανεα ΠΙΠ1. 

Ι Ισομίοββ πονν ΠῚῪ 51Π, πὶν ΟΠ] ἄτεη, {παΐ οἰζοης[π|ο5. 1 υν 156 α ἴο [{1]] Πίστη, θεοδῖιβα 1 Παϊθα ἢἰπὶ ἔγοπῚ 
2 ΤῊΥ ᾿εαί. Μοζεονεΐ, 1 παίοα ἢϊπὶ γεΐ πλοῖο ἰού 5 ἀγα πηΒ ; δηα 1 υν]5ῃ 66 ἴο ΙΙοΚ Πίπηγ ουἱ οἵ {Π6 ἰαπά 

οἵ {πεῸ 1ἰνίηρ, Ἔνθη ἃ5 8 οΧ [Ἰοκθῖ ἢ τιρ {ΠῸ σύα55 οἵ ῃς Πε]ά. 

α 5. ἊΣ Θι 

3. Απά ]Τιυάδῃ 5ο]α Πἰπὶ βεογεῖν ἰο ἐπ Ιϑῃπιαο-ὀ  ὀ ἑὙπετγοίοτο 1 ἀπ Θἰπιθοηῃ 50] 4 ἢἷπὶ ἴο {πε [5}- 3 
1165. γπΊϑ 6 165 [ογ΄ {πιτγ ρίθοαβ οἵ σοϊά, ἀπά ἰξη οὔ Πα πὶ 

ννε Πιά, ἀπα βῃοννεά {ῃἢς ἐννεπίν ἴο οἷ ὈγείΠγοη]. 

Απὰ {Πιι5 {Πγοιρῇ σονεϊοιιδηε55 ννε ννεῖς θεηΐ 4 
Οἡ 5ἰανίησ Π1Π1. 

5 ΤΠυ5 ἰῃς ἀοά οἵ οι [αἰπεῖ5. ἀο!νογεά ἢ Ὸ Απα {πε ἀοά οἔἙ πὶν [αἰ Πποῖ5 ἐς] νοτεα Πίπι ἔγομη δὴ 

[τοπὶ οὐγ παπάᾶβ, ἰπαΐ ννε ποι α ποῖ ννοῖῖς σεαῖΐ πὴν Παῃάδβ, {παὶ 1 5Πποι]α ποΐ ννουῖς ᾿ανν]θθϑῆεθθ ἴῃ 
Ια νυν] οϑϑηθϑϑ ἴῃ [5086]. ᾿ 15γδεὶ. 

3... Απάμον, πὴν οπι! ἄγη, ποαύκθη ἴο ἰῃς ννογα5 οὗ ἔγατῃ ἴο ννοῦκ τρῃτεοιιβηθβ5, ἀπά 411 [ἢ ς ἴανν οὗ {πε 
Μοβὲ Ηἰρῃ, δηὰ σοὸ ποΐ αϑίγαν {πγουρῃ {π6 5ρίτς οἵ Παίγεά, ογ 10 15.6ν}] ἴῃ 411 {π6Ὸὸ ἀοίπηρβ οὗ 

2 ῖτθη. ΝΥ αίβοενοι ἃ πιᾶῃ ἀοοίῃ [ῃς Παΐθγ δροπιίπαίειῃ ἢϊπὶ: απα {ποιρῇ ἃ πηδη ννουϊκεῖῃ {πε ἰὰνν οὗ 
1π6 1 οτά, μα ρύδίβοιῃ ἷπὶ ποῖ ; {Πποιισῇ ἃ πιδη βαγεῖη {ΠῸ6 Γι οΥά, ἀπα [ἀἸκοῖῃ ρ᾽δαβιιγα ἴῃ [Παΐ νυν] ἢ 15 

3 τἱρῃίδοιιβ, πα Ἰονθῖῃ Πίπι ποῖ. Πε ἀἰἸβργαίβείῃ [ῃς γα, μς Θην! οί ἢ ἢϊπι [Πδὲ Ργοβρογοίῃ, μα ννεϊσοπιθίῃ 
εν ]-ϑρεακίηρ, μα ἰονοίῃ ὐίόραηςο, ον Παίϊγοα δ] πάθοι Πΐ5 500]; ἃ5.1 7150 ΓΠΘη ἢ Ιοοκο 7 οα 7 ̓οϑερῇ. 

ι: Βενατζε, ἱπογείογς, τὴν ομ!!άγεη οἵ μαίϊγεά ; ἔου 10 ννουοῖι Ἰα νυ] σβηθβ5 Γανεη " ἀρϑίηϑί {πε 1 ογὰ Η!πι- 
2 56ε1{, Ἐὸογ ἴἴ Μ1}} ποῖ ποαὺ [ἴῃς ννοτγβ οἵ! ΠῚ5 σοτηπηδηαπηεηΐβ σοποογηίηρ {πε Ἰονίηρ.- οἵ ομε᾽β πεϊσῇ- 
3 Ῥοαυτ, ΓΑ Π41 1 δίππεῖῃ ἀσαϊηδὲ αοά. ΓΕῸΥ 1 ἃ Ῥγοί που ϑιππΊ0 16 ̓, [ἰ ἀ6ΠΠ10 μι δίἢ ἱπηπηβαίαξε!ν ἴο ργοοϊαίπη 

11 ἴο 811 τῆεῃ, απά 15 ἀγρεηΐ [Πδὶ ἢ6 5ῃπου!ά ΡῈ Ἰπᾶρεα ἴον 1, αηά Ὲ ριυμηῖϑῃθα ἀπά ΡῈ ρυΐ ἰο ἀδβαίβ. 
4 Δηὰ {{1| Βὲ ἃ βεύνδηξ 1 βεγγει ἢ ΠΙπῚ ἀΡ ἀραϊηβί Πῖ5 πηαϑίεγ, δηα νυ ονεῦν αἰηϊοιίοη 1 ἀθνίεοῃ αρσαϊηϑὲ 
5 Βίπι, {{ Ῥοββίθ!ν πε σδὴ 6 ραυΐ ἴο ἀβαῖῃ. ἘὸῸγ Παίγοα ννουκείῃ ννΠ Θηνν Α150 ἀρδίηϑδι {Πεπὶ {Παΐ 

ΡΓΟΒρΡοΥ: 50 ἰοηρ 85 11 Ποαγοίῃ οὗ οὐ βεδείῃ {πεῖν διισςθβδ, 1{ αἰννὰγϑ ἰδηρι 5Π 61}. 
6 Ἐὸοτ δ5 ἴονε ννοιι]ὰ «αίοίκοη [ονεη" (ῃς ἀεαά, δηα ννου]α 04}1 Ῥδοῖκ {Πδπὶ {παΐ τα σοπάεπιπαά ἴο 

αϊε, 50 μαίγεα ννοιἹά οἷαν (Πα Πνίπρ, ἀπα ἔποβα ὑπαὶ Πα βἰηπεά νεηΐδ!ν 1 νου] ποῖ βυῆεγ ἴο Ἰἷνα. 
1 Ἐογ ἴῃς βρίγίς οἵ μαϊγοα ννογκοίῃ ἰοσείπον ἢ ϑαΐδη, ἰΠγοιρ ἢ Παβίϊηθϑϑ. οἵ βρί τ, ἴῃ. 4}1 {πίπρϑ ἴο 
τπηθη 5 ἀδαίῃ ; θυΐ {πε δρίτς οἵ Ιονα ννουκείῃ ἰοσοίμον ψ ἢ τῆς ἰὰνν οἵ (ἀοὐ ἴη Ἰοπρ-ϑιῇδγίηρσ ππίο {πὸ 
ϑϑ]νατίοη οἵ πηεη. 

6. Ῥ5.-Ιοὴ. οὐ ὥεπῃ. χχχνὶϊ. 2 ϑᾶγϑβ [Ὁϑθρῃ τεροτγίθα τΠαὶ ΖΊΊραμ ἀπα ΒῚΠΔΠ᾽5. 50ὴ5 ννεσα δαίην ἤδβϑῃ σαί ἰτοηὶ {Π6 
ΤΠνῚηρ᾽ ΔΗ 1118]. 

γ. βαΐβῃ ἰξ - “απά Πε ἰο]ά οἱὐυγ (' Ηῖσ᾿ Α ") ἐδ βογ "Ὁ ΑὉ. 
9. ἴο πεϑσ. Α οηἱν. 

11. 1. ἔγοπι πὶν πεαγί αα : ἔως ψυχῆς β-Ὁ 5'. 
2: ΘΕ 9. 1: 

ἴο 1ἰοῖ. (Οἵ. Νύυμῃ. χχὶϊ. 4 ἀπά Ὁ. 1). 1. 8: “ἴο ὈΪοΐ ουἱ ΔΑ (3 ἃ 5). 
3-5. ΒΑ 51 5πονν (ῃτιβϑίίδη ᾿πήπεηςε, 6. σ. {π6 {Πἰγγ ρίεοεβ. ὅξῃ. χχχνϊ. 28 βῖνεϑβ " ἐν ϑηΐν Ρίεςα5 οἵ βιϊνεγ᾽. 
3. ϑίπχεοῃ β-Ὁ . 585. (Ε Ὑ. Ζ. {. 2 ἀπά Τ΄ 5. ἵν. 2. “1 ῃ ̓ α Ὁ 5. (ἐ Τ. 5.11.9; ἀεη. χΧχχν]]. 26. 

οὗ ροϊά : 1 ΧΧ οἱ ἀεη. ἃ]οηα. 
4. ΜῈ σγγοτε β-ῸὈ 51: “1 ναϑ᾽ Ὀ5 Δ. 
5. ἀε!νεγεᾶ. (ἱ. ΚΤ. 5. 1]. ὃ. 

111. 2. νμεαίβοενεσ α πιδῃ ἀοείῃ.... δίηι β- ρ 5: “ΝΥ μβαΐβοενευ [πε μαΐεν ἀοϑίῃ 15 ΔΡοιῃὶπ 0 ]6 ̓ α Α. 
3. Θφηνθῖῃ. (οηίγαβί 1 (ου. χίμ]. 4. 

Ῥτοβρεζγείῃ, οὐ " ἀοείῃ τίρῃι᾽. 
Ι 1αῖβο Ἰοοκεᾶ οἱ. Ἐδδά ρεύπαρϑ “ἰξ ὈΠΠά6α πα αἰ5ο ἴῃ τερατγαὰ ἴο᾿. 

ΙΝ. 3. Εοσ. .. βία β 5. (ἱ. (8]. νὶ. 1. »)»ῬαΑ. 
ἀοϊρμίείῃ ΔΑ 51: “ παϑίεηςι᾽ α. 

4. βείγγείῃ.. .. ὕὑΡ αραϊηβί α β 5}: “ βϑἰαῃάδεγειῃ  Α. 
ἰι ἀεν βεῖῃ αραϊπβέ Ὁ 51: “1 τε]οϊσει ἢ ονεγ᾽ α β- ἢ. Ῥεγπμαρβ οπιῖσ ἡ νυ ἢ  Ῥείογα “νοῦν ΔΗ] οι οπ᾿. 

5. αἶβο αραϊηβξί, οὐ " πὰ νἹῈ τεσαγά οὐ ; σοπηδοίηρ ΜΠ [Ο]]οννίησ ννογάϑ. 
γ. Βαβι εββ οἵ βρίγσιί. ἝἋἿ 1 ΧΧ οἡ Τχοά. νὶ. ο; 55. 50]. χν. 11. 
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ι Παίτοά, {ποιείοτο, 15. ἐν}]}, ἰου 1 σοηδίδητν τηδίείῃ νυ ᾿νίηρ, βρεαϊκίηρ ἀραϊηϑί {π6 γαῖ ; δηά [ἰ 
πηα κοῦ ἢ 61τη4}} {Ππίησα ἴο θὲ στϑαΐῖ, πα σδιιβοίῃ {ῃς ᾿Ιρμὲ ἴἰο ΡῈ ἀδικηθβθ, δηα σα] ] δῖ 1Π6 ϑινεεὶ 
ὈΙτογ, απ ἰοαο πεῖ ϑἰαπάεν, ἀπα ΓκίηἸθι } ννγαίῃ, απα [5ΕὙΎθῖ ἢ " παρ νναΐ, πα νίοϊεηςα ἀπα 411] οονεί- 

2 Οὐβηῆθϑδ; [{ ΠἸ]ΘῚἢ {πῸ Πεαγί νυ ἢ αν }]9 ἀπά ἀθν} 50 ροΐίϑδοη. ὍΠ6856: [Πΐησ5, ᾿ΓἐΠπεγείονο!, 1 δὰν ἴο γοὰ 
[τοπὶ Ἔχρογίεποθ, τὴν οὨ] ἄγε, ἰπαΐ γα την ατῖνε ἔοσγί ἢ Παίγεα, ννῃῖο ἢ 15. οἵ {πε ἄεν!], ἀηα οἰθανε ἴο 

3 (ῆε ἴονε οἵ αοά. ΚΙρἢίεοιιϑηοϑβ οαϑίείῃ οὐκ Παίγεα, παι ν ἀθϑίγονθῖῃ εῆνν. ΕῸΓγ ἢ {Παΐ [5 15 
Δ Πα ΠιιΠΊ Ὁ ]ς ἰ5 ἀϑῃαιηθά ἴοὸ ἀο ννῆαξ 15 τιη] δὲ, ΓΡείηρσ τεριονεα ποΐ οἵ δηοίπογ', θυ οἱ 5 οννῃ ἢβατί, 

4 θεσδιιβε πὸ 1 ογά Ἰοοϊκεῖ ἢ οα ΠΙ5 ἱπο!πατίοη. Ης ϑρεακείῃ ποῖ ἀραϊηϑὲ ἃ πον πταῃ, θεσαι88 {Π6 [δαγ 
5 οἵ οὐ ονετοοιπείῃ Παίτε. Εού [δαγίπρ' ἰεϑὲ ἢῈ 5δῃου]α οἤδξηά {Π6 1 οτά, μ6 νν1}] ποῖ ἀο νγοηρ ἴο δην 
7 τῆδῃ, ὄν ἴῃ πουρῃί. ὍὙΠεβα {Ππίπρϑ 1 ἰεαγηΐ δ ἰαϑί, αἰζεγ 1 δὰ τερεηΐεα σοποθύηΐηρ [οβερῇ. ΕῸΓ 
για τερεπίαπος αἰζεῦ ἃ βοαϊν 5οτὲ [ἀεβιγογείῃ ἱρπούαποθ, 4π4} εἰγίνει ἢ ἀννὰν {πΠῸὶ ἀδύκηθββ, δηά 

ἃ ἘΠ ΡΒ ςαπείῃ {πε αενεβ, ἀπ4 σίνειῃ Κπον]εάρε ἴο {Π6 508], ἀπ ἰεδάθίῃ {πε τηϊπα ἴο βαϊναίίοη. ᾿Απά 
υ ἴποβε τῃϊηρ5 ννῃΐ ἢ ἰΕ Παῖἢ ποῖ ἰεαγπί ἔτοτὴ πηδη, ἰξ Κποννοῖῃ ΤΠγοιΡῊ τερεπίαηοθ ΕῸγ ἀοά Ὀτουρῃξ 
ὉΡΟΏ ΠῚ ἃ ἀἴβεαβε οἵ πο Ἰΐνεγ ; δηά πα ποῖ {π6 ρτύαγεῖβ οἵ [ᾶοοὸρ τὴν [δίῃ ϑσισσοιγεα τη6, [ Πα6 

Πτο ΠΒαγάΪν (4116 ἀ θυ τὴν ϑρίγ Πα ἀδρατίεα. Εον Ὀγν ννηδΐ {πίπρϑ ἃ πηδη {γαηβργαβϑαίῃ, Ὀν {πε βαπγε 4150 
115 ΠῈ Ριηΐσπεά. δϑίηςε, [{πογείογε", τὴν ᾿ἱνεῦ ννὰ5 δεῖ πΊΘΎΟΊΙ6551ν ἀραίηδέ [Οϑαρῇ, ἴῃ πὴ ἰΐνεῦ ἴοο 

Ι 5υιεγεα πηϑυο ]εϑϑὶν, πα ννα5 Ππάσεα ἴον εἰανεη πιοηΐῃ5, ἴοΓ 50 ἰοησ ἃ {{π|6 ἃ5 1 αὶ Ῥβθὴ δΔηρΥΥ 
ἀϑαϊηϑε [οὉβερῇ. 

"1 Απά πον, πὴν οδι]άτεη, ΓἼ ἐχῃογέ νοι, Ιονε γε βαοῃ οἠς Πί5. Ὀγοίμεν, ἀπά ρυΐ ἀννὰν Παίγεα ἔγοηη 
᾿ 2 γοι Ποαγίϑ, ἰόν οπ6 δηοίῃεγ ἴῃ ἀςεΩ, ἀΠ4 ἴῃ νογά, απ ἴῃ Ἐπε ἱπο!παϊίοη οἵ {Π6 5δοὰ]. ἘῸΓ ἴῃ πα 

Ρίεϑεηος οἴτῃν ἰδίπεγ 1 θρᾶῖκα ρεδςεδθὶν ἴο [οϑερῇ ; δπᾶὰ πη 1 πα σομα ουξ, {πΠ6 βριγι οἱ Παίγεά 
ἀδγκεηςα τὴν πηϊη6,, Δη4 5{ἰγγε αὶ ΠΡ ΠΥ 501} ἴο 5[αν ΠΙΠΊ. 

α ΞΔ Θὲ 
13 ἴΙιονε γε οπα δηῃοίδεγ ἔγτοπι ἴῃς ἤεατί ; δηᾶ [ἴ Τονε γα, ἱπεγείογο, οπα δηοίποι ἔτοτη [πε Πδατί ; 3 

ἃ τῆδΔη 5ἰη αραϊηβί πες, Θρεαῖκ ρεδοβαθὶν ἴο Πἰπι,  δῃηὰ {ἃ πιῆ δἰη αρδϊηϑί ἔπεα, οαϑὲ [οσίῃ {πε 
ΔΠ4 ἴῃ τῆν 8081 ΠΟΙ] ποΐ σις; ἀπά τ ἢς τερεπί | ροίβοη οἵ Παΐε δῃα βρεαὶς ρεβοεδθὶν ἴο ἢϊπΊ, ἀπά 
«Πα σοηΐε55, ἰούγρίνε ΠΙΠΊ. ἴῃ τῆν 5011} ΠοΙ! ποῖ σι]; δηα 1{ Πα σοηΐίεϑβ δηά 

᾿ τερεηΐ, ἰογσίῖνε ΠΙπη. 

.4 Βειι πε ἄδην 1ἴ, 4ο ποΐ σεῖ ἰηΐο ἃ ραϑβϑίοῃ νν ἢ Π]πΊ, ἰεϑὲ σαιοῃίησ ἴῃς Ροΐβοη [γοπὶ {ΠπεῈ ἢα ἴακα 

Ν. 1. πιαίείῃ ντῖἢ ᾿γίηρ. (ἴ. 511. χχ. 25. 
οαυβείῃ.... ἄδγκηθββ. (ἱ 158. ν. 20. 
Κἰπάϊθίῃ : “ ἀϊξιυσθεῖῃ ᾽α: Ὁ ΒΑ 5. 
ϑα γγοίῃ ἂρ Ὁ βΑ 5). 

2. αἀοάἀ οεΙά Α: “1ῃε6 [οτά᾽ ἢβ-4 8. 
3. νυ αΡ ΑΡ": “Βεαϊτεά ᾽'Αθε Α ΡΟ άΘ ΓΘ, 

{πΠ6 Ἰνογᾷ Ἰοοκείῃ οαμ. (. 1 ὅπηι. χν!. 7. 
5 ἱπο!ηδίίοη β-α 51: “ἦ ἢΪβ οι} α. 

4. αοὔ εβ-Ρε: “Μοβὶ ΗἸρῇ ᾽ΌΑ 55. 
ονδγοοπιοίῃ πείτγεά β Α 5 : “ ἀννε!]εῖῃ ἴῃ ΠϊηῚ᾿ α, ὈΥ σογτιρίοη ἴῃ [Π6 Ηερτανν οὐ] Δ]. 

5. ΨΤΟΩΡ . . - ανϑὴῇ ἴῃ ἱπουρῃΐξ. ((. Τ. 05. ἰχ. 2; Μαῖί. ν. 21, 27. 
ἡ. τορβηΐδηοβ δἱζεσ 6 ροάϊυν ξοτξ... βεϊναίίοηῃ. (Ἕἴ. 2 (ουύ. νἱὶϊ. 1ὸ ; 9511. ἵν. 22ὥ. Βυδοκείβα νογάβ 816 ἃ 

δῖοββ : Ὁ Α. ; 
8, 80 β-α 5'. “ απᾶ ἴΐ δίῃ ποῖ Ἰἰδεαγηΐ {Π1|5 τῸπι ππδη, Ὀὰΐ 11 Κηοννεί ἢ Πον ἴο τεσεῖνε {Πο056 ννῆο γεΐασῃ σου ἢ 

ῥερεπίδηςσε᾽ α. ΕῸτγ “ἴ. . . τερεηΐδηςσε᾿ Α τεδάβ “σερεηίδηςε Κηονναίῃ ᾿. 
ὉΠ ΘΕ ἘΠῚ: ἵν. 4; 1 1π|. χῖχ: Ζ. 

οὗ ]αοοῦ :» α. 
βιισσουΓαά π16, ἐβοήθησάν μοι, «Αἰ: Ὁ β-ὰ 5 : ἔφθασαν ἃ. ΚΓ. Τ. [υἀ. χῖχ. 2 (ποίΕ). 

το. ((. [0}0. ἵν. 31,32. ΕῸΓ {Π6 ροριυ]δγὶῖν οὗ (Π6 ἀοοίτγιηε οἵ τεϊδ]ϊαί!οη ἴῃ [Π6 5ΒΕςοΠα σθηςατγ 'Β. Ὁ. οἱ, 2 Μᾶςοο. ν. 10, 
32,31. (ἐ (ΟΝ. 111-20: 

αἶβο ἢ α. 
11. εἴθνεη πιοηΐῃβ β Α 5; “ἴδῃ ρεχὶοάϑ ᾿ α. 

7ΤοβῈρἢ -Ὁ “α1}] Πα ννὰβ 5014 βΑ 5. 

ΨΙ. τ. ἴῃ {Ππ6 ἱποι!παίΐοη οὗ {πα βου]. (ἱ, τ (ἤτοη. χχίχ. 18. 
3-7. Α υπΐααθ ρᾶββϑαρα ἴῃ δησίεηϊ ᾿ἰϊεγαΐασγε οὐ {πε βιθ]εοὶ οὐ ἐουρίνεμεθβ. [1 βδῇονβ ὑϑιμδυκαῦ]α. ἰη5Ι5 ἢ, ἀηα {Π6 

αἰσϊίοα πὰ τπουρηΐ τα οἸΟβοὶν ρᾶγ8}16] ἰοὸ {Κα χν]]. 3; Μαῖίί. χν}!. 15. ΕΟΥΡΊνΝΕΠ655 15 ρευίθος ἤθη να βῖη ΟἿΓ 
οἴεηάίηρ Ὀτοίπου, δηα γαϑίοσε Π]πὶ ἴο σοπΊ Π]Ο ὙΠ ΟἸγβαῖνεβ. Βαϊ να οδηῃ αἱ ἰθβαϑί οαϑδί οὔΐ ΟἿ ον ΔΏΡΕΙ, 
δνεη ᾿ἢ Πα 15 ποΐῖ γεςοηοῖ]εά. 

3. 1 ἃ τῆδῃ βἷπ. (Οἵ Μαῖί. χν"], τα; [κα χν], 3. Οἡ {Π6 ἀπῖν οἴ τερακε, οἴ. (εν. χῖχ. 17. 
{86 ροΐβοῃ 8 Α 5... (ἢ σ. 4. 
ῬεδοΘΘΌΙν ... ποῖ δβι]6. (οπίταβι [6τ. ἰχ. 7. 
1 Πα... ταρεπί, ἔογρίνε. (Οἵ. [μ|Κα χν!!. 3. 

4. οσαἰοξίηρ {πε ροΐίβοῃ ἔγοπι {Π66, ἴῃ ἰεχὶ 190]ονν5. " ἰἸηίθης᾿ ἴῃ τ΄, 5, 1. 6. ννὰ5 βεραγαϊβα ἴγοιὴ 115 σοηίθχί ΌῪ τε 
᾿πτευροϊδίίοη, Ψ. 5. 
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ΤΗΒ  ΓΕΒΤΆΜΕΝΤΘ ΟΕ ΤΠΕ ΝΕ ΡΑ ΓΕ ΔΕΘΗΞ 

ὅ ἴο δυνθαγίηρ δηα 50 ἴῃοι 5ίη ἀοαθν. [18εἰ ποῖ ἀποίπμοι τπᾶῃ Ππθαῦ ἰῃν βεογεῖβ νῃεη δηραρθά ἴῃ ΙερᾺ] 
δίγιία, ἰοϑὲ ΠῈ οοπΊα ἴο μαῖα ἴΠεε δηα θεσοοπηα ἴῃν Ἔηαπην, ἀηα σογητηϊξ ἃ ογεαΐ δ ἀραϊπϑὲ {πδθε: ἰοῦ 

6 οἴϊτείπιοβ ες δάαγεββείῃ πος συμ] αν οὐ Ῥαϑίθῖ ἢ ΠΪπι56}Γ ἀρουὲ {περ ἢ υνἱοκεαά ἱπίεπι.] Απά 
{Ππουρὴ Πα ἄδην ἴἰ ἀπὰ γεΐ μαᾶνε ἃ 56η56 οἵ βῆατπηε ψῇεη τερίονεά, σῖνε ονεὶ τεργονίησ Πῖπι. ἘῸγ Πα 
νηο ἀδηϊθίῃ πιὰν τε ρεηΐ 50 ἃ5 ποῖ ἀρδίῃ ἴο ννγοηρ᾽ ἴΠεε ; γψεᾶ, ἢ6 πᾶν αἰϑὸ Πποποῦγ {Πεα, ἀπα [{δᾶγ 

7 404] Ἀὲ αἱ ρεᾶος. νὴ] {Πε6. Απα τ Πα θὲ β5ῃαπηβίθββ δηα ρεγϑοῖδέ ἴῃ ἢἰ5. ψνγοησ- ἀοίηρ, ἐνε 50 
[ογρῖνα Πἰπὶ ΠΌπι {πε Ππεατί, δηα ἰεανε [ἴο αοα {πε ἀνεηρίηρ. 

7. Τα πιδη ΡΓΟΒΡογθῖῃ πλοῖα Πδη νοι, ἄο ποῖ ΡῈ νεχεά, θαϊ ρύὰν αἶθο ἴον. ἢἰπλ", {παὶ με την Πᾶνα 
2 ρετγίεςξ ριοβρεγιίν. ΕῸΓ 80 ἴΐ ἰ5 εχρεαϊεηξ ἴογ γοι. πα τ ἢς θὲ Πιγίπεγ εχαϊίςα, με ποῖ εηνίοιυϑ [οὗ 

Πιπη᾽, γαπιθγη Βοσίηρ ἐπαΐ 411 ἤεϑῃ 5141] αἷε ; δηᾶ οὔε ριαῖβε ἰο (σά, νῇο σίνεϊῃ {ππρθ σοοά δπά 
3 Ρτγοπίδθϊε ἴο 411] πγβῆ. ὅεεὶς οἷξ ἴμε ᾿πασεπηεηΐβ οὗ {πε Τιογά, ἀπα {ῃγ γηϊπα νν1}} γοϑὲ δπα θὲ δὲ ρεᾶςβ. 
4 Απά {πουρἢ ἃ τηϑη Ὀδοοιη6 ΓΟ Ὀν Εν] τηδθδᾶη8, ἄνεῇ ἃ5 ἔἴδαιι, ἰῃς Ὀγοΐμει οἵ τὴν ἰδέ πε, ΡῈ ποῖ 164]- 
5 οὐδ; ΓΒΕ} νναῖί ἔοσ ἐπε εηά οἵ ἴῃς ογὰ. Ετὸτγ [Πα τακείἢ αὐνὰν ((τΓῸπὶ ἃ Πη8}} γε! ἢ σοϊίεη Ὀγ εν] 
6 τηξεδη5 Ηε ἰογρίνειῃ ἢϊπὶ [{ μα τερεηΐ, θαΐ {πε πηγερεπίδηϊ 15 Γεβογνεα ἴοσ δἴεγπαὶ ραηϊβῃτηεηῖ. Εογ 
{πε Ροοῦ πηϑῃ, 1[{ τες ἴτοπΊ εῆνυ ἢς ρ]βαβείῃ {πε Γιοσγά [ἢ 411] ἐΠίηρϑ, 15 Ὁ] βθεα θενοηά 411] τηεη, θεσαιῖιβα 

1 ὯῈ Παίῃ ποίΐ {πε ἔγαναῖ! οἵ ναῖπ πεη. Ραΐξ ἀννᾶν, {πεγείογε, 1εα]οιθν ἔγοπὶ γοῦ 5015, απ ἴονε οπα 
ἀποῖΠει ἢ ἀρτῖρσίηε655 οἱ Πθατί. 

8. ῦο γε αἶϑο ἐπεγείογε {61} {πεϑὲ {Πίπρϑ ἴο γοιγ σι] ἄγεη, [παΐ παν ποθοῦν πάδῃ δπα Τυεν! 7, ἴον ἔΓοπ 
2 1Π6ΠΊ 514} {πΠ6 Τιογά γαῖϑα πρ βϑϊνδίίοη ἴο ἴϑγβε]. [Εογ 1 Κπον {παΐ δἱ {πε Ἰἰαϑὲ γοιι στε 514]] 
ἀερατγί ἔτοπὶ ΗΠ. απ 58.411 νγα]κ ἴῃ 411 ννἱοκεπεββ, ἀπά δ] ςτίοη πὰ οογγαρίίοη Ὀεΐίογε ἴῃς 1,ογα.] 

3 Απα νἤεη πα Πα γεϑβίεα [ογ ἃ {π|||6 νν 116, ἢς ϑαϊα ἀσαίη ; Μν οί Ιάστοη, οθαν γουγ ἰαῖ ποῦ, ἀπα ΡυγΥ 
ὃ ΠΊΕ ΠΕΔΓ ἴο τὴν ἰαΐπεσβθ. Απά πε ἄγεν ὉΡ ἢΙ5 ἰεεῖ, ἀπα [611 8516 Ὲρ 'ἴπ ρβθᾶςο. ᾿Απά αἴϊζεγ ἥνε γεαΐϑβ 
{πον οαιτεα πη πρ ἴο Ηερθύοη, πα ἰα14 Ὠΐτὴ νν ἢ Π15 [ΕΠ εΥ5. 

4 » 

ΤΗῊΕ ΤΕΒΤΆΜΕΝΤ ΟΕ ΑΒΗΒΕ, ΤῊΝ ΤΈΝΤΗ 50Ν Οἱ ᾿ΑΘΟῸΒ ΑΝῸ ΖΊΙΡΛΗ. 

1. 7ὼΤῃῇες οοργ οἵ {πε Τεβίαπηεπί οἵ Αϑῆδθγ, ννμαΐῖ τπΐηρθ ἢῈ βραῖε ἴο ἢἰβ5 507η5 ἴῃ πε Πυπατοά «πᾶ 
2 ᾿υνεηίν- ἢ γεάν οἵ ἢϊ5 Π|6ὸ. ΓΕΟγ᾽ 116 ἢς ννα5 511] ἴῃ ἤθϑ τη, μα 54] ἴο π6πὶ: Ηθαγκεη, γε οἢ1]- 
ἄτεη οἵ Αϑῆεν, ἴο γουγ [δέ Παῦ, ἀπα 1 νν}}} ἀδοϊαγε ἴο γοιι 411 [δἰ 15. ἀρτγίσῃΐ ἴῃ ἴῃς βἰρῃί οἵ {πε 1 ογά. 

5. (( Ῥτον. χχν. 8-10 ; 511, χίχ. δ--Οο. 
δἀάτγεββείῃ αν ῖρ : ᾿5]αγείῃ ᾽ς Α 5. 

6. τερτονίηρ α: “ ὈτΙηρΊηρ ἰοσίῃ ᾿ β (5)}). 
ταρθηῖς. (ἐ 1. 8. ν. 4. 
50 85 ποῖ... ψσοηρ : “οὗ μανίηρ ψνγοηροα᾽ α. 
γεᾶα. .. δἔ Ρεδοβ: " δῃή ΠῈ τὴδν [ἔβασ 8η4] Ὀὲ αἱ ρεᾶςβ᾽ α. 
[ἴεϑσ δηᾶ]. “ἔδβαγ᾽ -Ἅ ὙΠ) ἃ σοστιιρί αἰ ορταρῇ οἵ ὙΠ" τε “ βοῃπουγ᾽. 

7. ἰεανε ἴο ἀοᾶ {πε ανεηρίηρ. (Οἱ. Κομ,. χὶϊ. 19. Αὕ ἴ5. πϑσξ ἀείεςξινα. 
Ιεᾶνε, [π|ὸ.“σινε᾽. 

ΝΠ. τ-7. ΗἸρῈ δἰῃϊοαὶ ἰθδοβίηρ ἧκε νὶ. 3-7. ΝΥε πιυδί θα ηἸβἢ εῆνυ, νμθη ἃ γῖναὶ ΡΓΟ5ρ6Γ5. 
1. μανε ρεσγίεςίϊ ργοβροσιίυ : “ὈῈ ρεπεοίεα᾽ αἴ. 
3. ταβί, δβιπεηαθά : “βῃϊηθε᾽ α: “ποῖ (» Ὀἢ) Ιεανε᾽ β--ἃ. 
5. ΘΔ] Α : “{Ππαπλ᾿ οΟἴΠΕΥ ἰεχίβ, σογγαρίν. 
ννθϑ ἢ ρσοϊζίεη Ὀγν εν] πθαπβ. (ἵ. Ρτον. ΧΙ. τι (Ρεβῃιίο, Ταγβαπι, ἀπα Γ,ΧΧ). 
5 τεβεσνεᾶ α(Α}) : “ἢ γεβεγνεῖῃ ᾽ θά εἰς 5). 
ἴοτ εἴεγμαὶ ρυπίβῃπηεπέ ἀΑ : “ἰοῦ Ἔνθ ἴῃ ριυηίβῃιηθης ᾿ ρὲ, ψμῖοῃ. τααιῖγοσ. “τογ (Πς6 υητερεηίδῃί 

ἀ5 ἴῃ Ὀάεῖρς 5). 
6. {πε ροοσ πῆϑῃ ἰΐ ἔγεε α: “ἴπ6 πηδῃ Ψ}}Ο 15 Ροοῦ ἃΠ4 ἔτες ᾽ β-ἃ Α 5". 

ΡΙβδαβθίῃ α: “βρίνει {πδκ5 ἰο  β-ἃ Α 5. 

ὈΙΕ5ββά -- δ : τεχίβ πανε "τίς  - ἽΦ). ΟἿ. Ρίγας Αθοίῃ ἵν. 3. , 
ἔγαν δὶ! οὗ ναΐῃ πιθῃ, α: “6ν]} ἱγανδ}} οὗ πλβῃ ᾿ β ΙΑ 5.. ((. Εςο!65. 1. 1.3, ἷν. ὃ, ν. 13. 

7. δαϊίοιυξυ: “" μαϊτεα᾿ ἰεχί. 
πρτγὶρμίηθββ. 866 Τ᾿. [55. 111. 1 (ποίε). 

ΨΙΠ. 1. Ἐ7πάδῃ δἀπά νι]. Βαδα “1μενὶ ἀπὰ 164}. ὅεε Τὶ. Κ. νὶ. 5-12 (ποί6); Τ. 1). ν. τὸ ; Τὶ Β. χι. 2. 

Τοτά ταῖβε ἃρ βαϊναϊοπ (- “τπἴο γοι᾽ ἢ ἢ) ΙΑ: “Ποτὰ ἰῃς ϑανίουγ αγῖδα ὑπΐο γοι᾿’ δα εἴ: “ΠΤ οτα ταῖ5α 
ὉΡ ἃ ϑανίοιιγσ᾽ Ὁ 5: “1ογά, βαἸνδίίοη, ἃ.156 ὑπΐίο τ15᾽ (ὃ. 

2. ΕἸτϑί σεηΐυγν Β. Ο. δα ἀππῖομ. ϊ 
πον. ΠΤ. ἴ[55. νἱ τ,,11- Α΄ νΊ!- 2: 
δἷ {πε αϑί Ὁ α. 
Ῥεΐογε : “το α. 

4. ἄγενν τρ Πὶβ ἔδεξϊ αβ: “" Κιββεά 15 βοῃβδ᾽ Α. ᾧ ΤῊΣ 

ς. ἤνε γεαῦβ. 1 (δα Ἰϊνεὰ 125 γεδῦβ (1. 1), πα νγᾶ5. ὈΟΥΏ 2131 Α. Μ. (70. ΧΧΝΊ. 20), μ6 αἰεά ἴῃ 2250, ἃπα νγὰ5 

Βιυιτίθα 2261: αΑ.Μ. Βαϊ Βεπ)απηΐῃ ννὰ5 Ὀυτίεα ἴῃ {πε οἵϑί γϑᾶγ δίζευ [5γ86] ννεηΐ ἀοινῃ ἱπῖο Εργυρί (1. Β. χιϊ. 3) ἴῃ 2172 

Α. Μ. (100. χῖν. 1), 1. ε. ἴῃ 2263, ΜΜΗΪΟΠ 15 4150 (Π6 ἀδίε οἵ ἴΠ8 ννὰγ θείννεεῃ Εργυρί δῃηά (απϑδῃ ([00. χὶνὶ.ο; Τὶ 5. ντ. 2 ; 

Τ. Β. χίϊ. 3). [5 Ὁ ἴῃδη τίραΐ, ἴῃ Τ. ἃ. 1. 1, ἴῃ τεδα]ηρ 127 γε Υϑ . 

ΤΙΤΙΕ α: Ὁ “ ςοποογηίΐηρ {ΠῈ ἵννο ἔδς685 οἵ νίςε (΄ ἀρ! οἰτγ ᾿ Α) ἀπά νίτγίιε ᾿ Ὁ 4 ε ΑΝ ϑ.:. 

Ι. 2. πρτὶρῃΐ, ἃ ρίαν ᾿ῇ Ηεῦτεν οὐ Ἢ" δηᾶ ἽΝ. 

3412 



ΗΕ ΕΘ ΑΜ ΕΝ ΘΕ ΑΘΒΕΟ ῚΣ 1:-5--2. ὃ 

3Τνοὸ ννὰγ5 παίῃ (οά ρίνεη ἴο πΠ6 5οπβ5 οἵ πιεῆ, δπα ἴννο ἱπο!παίίοηβ, ἰ'αηα ἴννο Κίη5. οἵ δοίίοῃ, ἀπὰ 
᾿4ἴννο πιοάο5 (οἵ δοϊϊομ)", απ Γίννο" ἰϑϑθθ. ὙΠογαίογε 411 {ΠΙηρ5 ἀγα ὈῪ ἴννοϑ, οὴθ. ονοῖ ἀραϊηϑδί (6 

ροίμοι. ΓΕΟΓ' {Ποῖα ἀγα νῸ νγᾶγϑβ οἵ σοοά δηά ὃν]], ἀπ ὙΠ {{π888 ἂύα {Π6 ἴννο [πο] Πδ.!0η5 ἴῃ Οἱ 

6 Ὀτθαϑῖς ἀἰβοσι πη παξίπρ ἐπε}. ὙπΠεγείογα {{ 16 501} ἕαϊκα ρ]βαβαγα ἴῃ ἐΠ6 σοοα (ἰπο]!παι10Π), 411 [15 

ἡ Δοϊίοῃβ ἀτε ἴῃ τρῃϊθοιιβηαβ5 ; ἀπά {{ ἰξ δίη [1 βιγαίρῃίνναν γτθρεηΐει ἢ. Εογ, Πανίηρ [15 {Πουρ 5. 5εΐ 

ὉΡΟοη τὶρῃςεοιιβηςθβ55, ἀΠ 6] οαϑβίϊηρ᾽ ἀνναν νυν] οἰκο Π685, [ἰ δίγα σ μνᾶν ονετίτοννεῖῃ {πς ον], πα πρτγοοίείῃ 

8.16 5η. Βιαῖΐ 1 ἴξ ᾿ποιηθ ἴο ἐπ δν]] ἱποιπϑξίοῃ, 4}1 [15 δοίίοηϑ ἀῦα ἰὴ νυ] Καάηθϑϑ, δηά ἰξ ἀτγίνειῃ 
ΑΥΤΑΥ ἴπε σοοά, ἀπ4 οἰδανείῃ ἴο {Πα εν!], πα 15 γα]ε Ὀν Βε]αγ; ενεη Ἐπουρἢ [τ νγουῖς νηδὲ 15 βοοα, 

"9 Βα ρεγνογίθίῃ ἰξ ἴο εν]. Εογ νμεπενοῦ 1 Ὀερίππείῃ ἴο ἀο ροοά, Πα ἰογοοῖῃ [Πς ἴδϑις οἵ ἴῃς δοίίοηῃ 
ἱπίο ον] ἔου ῃϊπι, βεείηρ {Πδὲ {πὸ ἰγεᾶϑβιγα οὗ [Π6 ἱπο!!παίίοη ἰ5 ΠΠ]εα νυ τ δη ΘΝ 1] 5ριυτι. 

ιΘᾺΑ ροΐϑοῃ πθη τηδὺ Μ] ἢ ννογ 5. ΠΕΙ͂Ρ ἰῃς σοοα ἴον {Π6 588Κε οἵ 1ῃς εν]], γεῖ [ἢ ἴϑϑιια οἵ {Πς δοίίοη 
2 Ἰεδά δίῃ ἴο πιίβοῃϊοῖ. ὙΠΕΓα ἴ5 ἃ πῃ ΜἯΠπῸ 5ῃονγείῃ, ἢ σοπιραϑϑίοη ἀροη ἢϊπΠὶ νν πο βεύνείῃ ἢί5 ἔπγη ἴῃ 

8 Εν]]} ; ἀπ {Π|5 [πη παῖ ἔννο αϑρεοΐβ, Βαϊ {πε ΠΟ] ς 5 εν]. Απά τῃεῖε 5. ἃ πδῃ ῃδΐ ἰονθῖῃ ὮὨΪ ΠῚ 
τπᾶξ ννουκεῖῃ εν], θεσαιβα Πα νοι] ρῥγείεν ἴανεη" ἴο αἶα ἴῃ 6ν}] ἴοσ ἢ 15. 5αῖκα ; δηα σοηοογηϊηρ᾽ {Π15 11 
ἰ5. οἰεαν {παῖ 1 Πδίῃ ἔννο ἀϑρεοΐβ, μυξ {ΠπῸ ὑνΠο]α 5 δη εν] ὑνοσκ. 

α 3.9: 

᾿4 Τ{7Ποιυρἢ ἱπάςρα Πα Πᾶνα ἰονε, γεῖ 15 πε νν]οκεά ἹΤΠΟΙΟΡῊ ἱπάεξεα {πεῖ ἰ5 ἰονε, γεξ 1 [5 ννὶοκοά 
ΜΏΟ σοποραϊεῖῃ νηδί 5 ἐνὶ] ἴοσῦ 1{ΠῸ βαῖκα οὗ {Π6  δ5 1 σοποθδ]θίῃ ννῃμαΐ ἰ5. ενῖ] ; πον [15 1Πΐπηρ 
σοοα παπηεΐ, Ραΐ {πε ἐπα οἵ ἐῃς δοϊΐοη ἰεπάθι ἢ. 5εαπηείῃ σοοά ἴῃ ΠδπΊς, Ὀαΐ ῃς πὰ οἵ {ῃς δοίΐοι 
πηΐο ον]. τοπάδιῃ ππἴο ον!]. 

Αποίδει ϑἰθαίεῖῃ, ἀοθῖῃ πη] α5ε]ν, ΡΙαπάδγείῃ, ἀείγαιά ει, δηα νντΠ 8] ριτ61 ἢ τΠῃς Ροοῦ : {Π|5 Γτοο 
μαι ἃ ἐννοίο!α αϑρεοῖ, μας {πε ΠΟΪῈ 15 εν]. Ηδς ψῃο ἀεἰγαι δι ἢϊ5 πεῖρῃθουν ργονοκείῃ αοά, δηα 
ϑυνεαγείῃ [45 εἰν ἀρσαϊηϑὶ της Μοβί ΗΙρΉ, δαπα γεῖ ρι(εῖ ἢ {πε ροογ: {πῸ Τογὰ νῃο. σοπηπηδηα βίῃ {ῃ6 

; Ἴ ἴανν με βείζεί ἢ αἱ ποιρῇῃΐϊ ἀπά ργονοϊςοίῃ, δηα γεῖ με γείγεβδμείῃ {π6 ροοῦ. Ης ᾿άἀεπίθιἢ {Ππ 50], απα' 
τηδἰςοῖῃ σὰν {πε Ροάν ; πε Κι] οἴ ἢ πηδην, ἀπ ρἰ τε. ἢ ἃ ἔδνν : [ῃ15, ἴοο, δίῃ ἃ ἱνοίο] αβϑρεοΐ, θαΐ ἰῃς 

8 ΨΠΟΪΘ ἰ5 εν]. Αποίποσ σοπιπλττεῖἢ δά ]ξεγν δηα ἰογηϊοδίίοη, απ ἀρϑίδι παῖ ἔγοπι πηβαΐβ, απ ἤθη 
με [αϑίειῃ ες ἄοειῃ εν], απα Ὀν {πε ρονεγ οἵ ἢϊ5. ννεα! ἢ ονετνν με πλεῖ πηδην ; δπα ποἰννπβίδηάϊηρ; 

"8 
6 

3. νο νγαγβ. Εδυεϑὶ οσσύγγεηςε οὗ [Π15 ρῆταβα ἴῃ [εν ]5ἢ ΠΠεγαίασα. (ἐ, [6Γ. χχὶ. 8 δηά 2 Εῃ. Χχχ. 15. (ΠΥ ποία). 
ἴννο ἱποϊπαίίοηβ. ὙὍΠε οἱάδβι τείετεηςε ἴο ἴπΠῸ ροοά γεϑεῖ. 966 ΤΥ (ὈΠΊΠΊΘηΐδΥν 271 206.) 4150 τὴν εα. 

2 Βαΐ. 92-93. ΕῸΓΊ ΠΕ δν]]} γεξοῦ οἵ. ΗΠ εὔτενν 51Γ. χν. 14, 511. χχὶ. 11, ΧΧνΊ]. σσό. Τῇηδ σοοά Ρ.]56 ἰ5 ἔτεα τῸΠπῚ Βε γ᾽ 5 
Ρονψεὺ (Τ. Β. νὶ]. 1), δάτηϊ5. ἢ0 εν] ἀδϑίτε (Τ. Ε. ἵν. 9), τεοεῖνεβ Ὡ0 βἼΟΥΥ ΠῸΠῚ πιθη (Τ᾽. Β. νὶ. 4). Οοα Κηονβ 
(Τ. Ν. 11. 5) δηά {τ165 1 (Τ΄. 705. 1Ϊ. 6), τενναγαβ δοςοσάϊηρ ἴο ἴὶ (1. 184. χη]. 8). ὙΤῊΘ γεβεὺ 15 ὈΠΠη 464 Ὀγ ἰοτηϊοδίίοη 
(Τ. 7.4. χν]. 3), δηα [Π6 εν] γεβεῦ ὈΠπη45 {ΠῸ πιϊπα (Τ. [α. χὶ. 1). 

4. 811 [Ππΐηρβ αὶ Ὁγ ἔἴννγοβ. (ἵ ν. 1; 511. ΧΧχχν]. 15, Χ]Π]. 24; Εςο]65. νἱϊ. 14. 
5. Τννἢ {πεβα ἀγα. ... ἀἰβογι πη πδίϊηρ {Π6πι, ρευμαρ5 ἃ Η ΘΌΥΑΙ5Πὶ [ῸΓ “δηά ἴΠ656. .. ἀἰβογίπηιηδία. 
6. Τὴα τῖρῆϊ οὗ σμοῖςε θεϊοηρϑ ἴο {π6 5011, ἃ5 ἴο {ΠῸ “ βριγιῖ οἵ {πΠ6 πα δυβίαπαϊηρ οἵ {Π6 πληα᾿ ἴῃ Τ. [πα. Χχ. . 

ἴῃ {πε σοοᾶ 84 5": “ἴο ννΑἱκ πὴ βοοάη655 α. 
411 15 δοίίοῃβ δασα: “1 ἀ065 8]] 115 δΔοί! ἢ 5 α. 

γ. Τῇα τηοάδ5 οἵ {πε ροοα γεβεῖ᾿β δοϊίοῃ. 
8. 1Ὁ 10 ἰποϊπθ ἴο {π6 δν]] ἱποιπδιίοῃ : “1 {Π6 πο] ]δίῖοη ᾿πο]η6 ἴο εν] ἡ ἰαχί. Βαΐ ἰῃ6 5ι]εςῖ πεῦα 5ῃου] Πς 

[ΠΕ 508} 85 ἴῃ ζ. 6. 80 “ 15 (δοι] 05) Ξε αὐτῆς, ποί αὐτοῦ. 
οΙεανείῃ ἴο ς ἢ: “" τεςεϊνεῃ  βΑ 5. 

᾿ ΠΕΣ Ὀγ ΒεΙίαγ. Τῇδ δον] ἰεπάδηον 15 ἸΙἀθητῆςα ἢ ϑαίδη ἴῃ Βαρα Βαίητγὰ 168, δηὰ 15 ἃ βίγτδησε βοά, 5. δὺ- 
ἢ τορ, 
9. ἴο ἄο: “85 που ρὴ ἴο 4ο᾽ βΑ 5. 

ἰηΐο εν] ἔοσ Ὠίπι α : “ Ἰηΐο εν!]} ἀοϊηρ ᾽β-Ὀ Α 5". 

ἰγβαβίιγε οὗ {πῸ ἱποι! παϊίοῃ, ἃ ραν οα ψογάϑ, 1. 6. ἽΝ ΝΣ, (Οἱ, Μαῖι. χιὶ. 35.“ Θν}} πλᾶπ . . . Εν]] ἰγθαϑαγε᾽, 
15 ΠΙΙδα νυ : “15 θοτῃ ἱτοπγ᾿ σ᾿. 
δι ΕΝ] 5ρίσγιξ {Πα ροΐβοη οὗ [ῃ6 εν!] βρί γι β-α σ : “ εν] ροΐβοῃ οἵ [ῃ6 ν]οκβάηθββ οἵ {Π6 ϑσρί γι Α. 

11. 1. Πε6Ιρ. 501 επιεηά ἴου νδγίοιιβ σοτγαρί τεδάϊηρϑ, 6. Ρ. ἀφιστῶσα, α. 
{πε ἰββ.. .. 1Ἰβαάδίῃ, οὐ “ τ (1Π6 5011} Ἰεβδ βίῃ ἴῃε ᾿ἰϑϑαθ᾽. 

2. Ὠΐπι. .. 6Υ1] : “1Πο56 ΠΟ βέγνε 15 [ὑσγη ᾿ α. 
3. ΨοΤτΚΟΙΗ αν]: Ὁ νΏΙΟἢ {πίηρσ 15 ννοκΚαάπεββ᾽ α: -  βίηοθ 6 4150 (Ἢ Ππκαννῖὶθα με ἡ 65) 5 ἴῃ ψιοκαάηββϑ᾽ 

ὈάεῖρΑ 5:. 
ἔογ Π15 βαεκε » αΑ. 

4. Α Πᾶ5 “ὙΒοιρῇ {πεν ἰονα, γεῖ ἀγα ἴμεν εν]]", ὅζο. 
σοπορθαϊϑίῃ : τεαδᾶ ἡ ἸΙονθίῃ᾿᾽, πη1655 ἃ βθηΐεηοα Πμὰ5 θθθη ἰοϑὶ θεΐίογα 4. 

6. {πε Ιᾶὰνν Ὁ α. 
. Ὀπί {πΠ6 ψνΠΟΪ6 15 αν] ςβ- 0 ἃ :  Β᾿. 
8. δἀι]ΐεγν. .. αρϑίαἰπαίῃ ἔγοπι πεαΐβ. (οηίτγαϑβι Τ. [05. ἰχ. 2. 

δηᾶ ογηϊοβίϊοη Ὁ» ἢ]. 
{Π6 Ροννεσ οὗ Πὶβ ννεαι ἢ: “ 5 ροννεῖ δηά ἢ]5 νγθα! ἢ Ὁ ἀρ Α. 
πον πϑίαηάϊηρ : ἰεχίβ γεδα " αἰϊεσ. 
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ἘΠΕΣΤΕΒΤΑΜΕΝΒΗΘΕ ΤΗΣ ΕΗ 

Π15. Ἐχοδϑϑίνε νυ σκεάπθθθ πα ἀεί [{π6᾿ σοπιπηαηατηδηΐβ : {Π|5, ἴοο, μα ἃ ἐννοίο!α αβϑρεςΐ, ας τῃς 
9 ΨΠηΟ]6 15 εν]. ὅσῃ πηθη ἃΓῸ ἤδΓ65 ; οἴβδη,---ἰἶτα ἔποβα ἐπαξ ἀϊνίάα [π6 ποοῦ, δας ἴῃ νεῖν ἀξδεα ἃγὲ 

10 πηοϊθαῃ. ΕὸῸν ἀοά [ῃ {Π6 4065 οἵ [πῈ σοπηπηδηαπηεηΐβ δίῃ ἐπιι5 ἀθοϊαγεά. 
91 Βαῖ ἀὁ ποὶ γε, πιν ομ]Πἄτεη, ννεαγ ἔννο ἴα οο5 {Ππὸ ππίο {Πεπ|, οἵ σοοάπεβθ ἀπά οὗ υνἱοϊκεάπεϑβ ; Βαϊ 

2 οἴδανα τπΐο σοοάηδββ οηΪϊν, ἴον (ἀοα Παίῃ 15 παθιαιίοη ἘΠπογεῖη, δα τηεη ἀθϑῖγα 1. Βαΐ ἔγοπὶ νἱοϊκεά- 
Π655 ἴδε ἀνναν, ἀθϑίγουντηρ {πε (Ἔν .}) ἱπο πιο Ὀν γουγ σοοα ψνοσκϑ ; ἴοσ {παν {πὲ ἂια ἀουθ]ε-ἰἀςδά 
βαῖνε ποΐ (οά, Ὀικ {Πεῖγ οννῃ ᾿τι5ῖ5, 580 {Παΐ ἘπεΥῪ τηᾶν ρΙεαβϑα Βεῖῖασ πα τηθη {κα αηΐο {ΠεπΊβεϊνεϑ. 

ι Ἐὸοΐ ροοά πΊδῃ, ὄνεη ἴπεν ἰπαΐ αἵὰ οἵ βίηρ]ε ίαςς, ἐπουρῇ παν ΡῈ ᾿πουρῇῃς Ὀν {πετὴ παῖ τὸ ἀοιθ]ε- 
2 [ἀςΕἀ ἴο 5ἴη, αὐε' [ἰδὲ θείούς σοὰ. Ἐρι τηϑὴν ἴῃ ΚΙΠΙησ [ΠῈ νυ ]οϊκεα (ὁ ἔννο ννουῖϑ, οἵ σοοά δπά εν]] ; 
3 Ραΐ {πΠ6 ψῇῃο]ε ἰ5 σοοά, θεοϑῖιϑε ἢς δίῃ τιρτοοϊεα δηά ἀεβίγουν ε {παΐ ννῃϊςἢ 15 εν!]. Οπε τηδη Παίθίῃ 

{Π6 πηθύοῖ ἢ] ἀπ πη} τι5ῖ πιαη, 4 τῆς πηδη νν πο σοπηπη! τε δα υ]οΥν δηα (αϑίείῃ : {Πϊ5, ἴοο, μαίῃ ἃ ἔνο- 
[ο]ἃ αβρεςΐ, θὰς τπῸ ΓνΠοΪε" ννουκ ἰ5 σοοά, Ὀεβοδιιθε πα [ο]]οννεῖῃ {πε Τιογά᾽ 5 ἘΧδΠΊρΙΘ, ἴῃ ἰΠαὲ 6 

4 δοςερίείῃ ποῖ ἴῃς βεεπηίηρ σοοῦ 85 ἴῃ σεηπίης ροοῦ. ΑἊΑποίπει ἀεϑίγει ἢ ποῖ ἴο 8566 ἃ ροοά ἄδν ψι 
1Π6πὶ {παῖ τἱοῖ, ἰεδὲ ἢῈ ἄβῇῆ]α ἢϊ5 θοάν δηά ροϊ]]αΐα ἢ15 5018] : [Π]5, ἴοο, 15 ἀοιιθ]ε-οεά, Βα {ΠῈ ν᾽ ΠοΪῈ 15 

5 σθοοά,. Ἐὸογ 510 ἢ πιεη ἀγα {ΠΚὰ ἴο βίαρϑ δηᾷ ἴο ῃ:η65, θεσδιιβε ἴῃ ἴΠ6 τηδηηογ οὗἉ νν114 δηΐπη415 {ΠΕ 566 ΠῈ 
ἴο ΒΕ υἀποΐδαη, θιῈ πεν αὐτὰ δἰτορείπμοσ οἰθδη ; Ῥεοδιιϑε [μεν νναὶκ᾽ τη ΖΕ 8] ἴογ {πε 1 ογὰ δηά αρϑίδίῃ 
ἴγοπὶ ννῃδΐ (ἀοά «͵50 παξείῃ δηᾷ (οὐ ἀθῖῃ Ὀγν ΗΙ5 σοπιπιαπαπηδηΐβ, ννατάϊηρ ΟΥ̓ {πεῈὶ εν] ἔγογη {πα 

. βΌΟΩ, 

δι γε 566, τὴν οἤϊΠἄγεη, πον [Πδὶ Πεῖα ἀύα ἔννο ΓΙΏ 411 ἰπίηρδ', μα αραίηβδί {πῸ οἵἴπει, απ {πε οἠς ἰ5 
πάθη Ὀγ {πΠῸ οἴπεγ: ΓῚΙη να] ἢ (15 πα ἀ6Π) σονεϊοιι5η655, ἰῃ σοηνὶνα! ν ἀγαηκαηηα55, ἰη ἰδ σεῦ 

2 δτῖεῦ, ἰη ννεα]οοῖὶς ρτοῆϊραον". Τεδίῃ ϑυσσεεάσξιῃ ἴο {Π|{6, Γα Ιϑῃοπουῦγ ἴο σίοῦν", ηἰσῃΐ ἴο ἄδν, δηά 
ἀδύκηθβ5 ἴο Πρῃξ ; [4η6 411 {πίπρϑ δύε τπηάδν ἰῃς ἄδν, 158 {Ππῖησβ ππάθύ 6, Γπαπ] δὲ τΠΐηρ5 ἀπ άογ 

3 ἀδβαῖῃ};}] ννῃεγείογε αἶϑοὸ εἴθγμαὶ [{{ππ| Ταυγαϊ ει ἀδαίῃ. Νοῖῦ πηᾶν ἴἰ θὲ 5αἰά {παῖ ἔγιίῃ 15. ἃ 116, ΠΟΥ 
4 τὶσῃξ νγοηρ ; [ὉΓ 411 ἐγατῃ 15 πάει {πς Πσῃς, Γενεη 85 411 [πΐηρϑ αιὰ ππάεν οά). ΑἹ] {π65ε {ῃΐηρϑ, 

τΠπετείοσε, 1 ργονεα ἴῃ τὴν [Π{6, ἀηα 1 νναπάογεα ποῖ Ομ [Πς6 γαίῃ οὗ πε 1 ογά, απ 1 βεδιοπεα οἷ 
[ῃς σοτητηδησπιεηΐς οἵ πες Μοϑβὲ ΗἸΡΉ, νναϊ Κίησ δοςογάϊηρ ἴο 411 γὴν ϑίγεησίῃ νν ἢ 5 ηρΊεπεβϑ οἵ ίαςα 
πηΐο ἰπαὶ ψνΠ]οἢ 15 σοοά. 

Θ᾽. 7ΖΤακε πεεά, ἐπεγείογε, γε αβο, πιν σμ ἄγε, ἰο {πε σοπητηδηαπηεηΐβ οὗ {ΠῸ 1 οτά, (Ο]]οννίησ {πε ἐγαῖῃ 
2 ΜΙ 5] ΠΡΊΘη655 οἵ ίαςσθ. Εοῦ {πεν (μδΐ αγα ἀουθ]ε-ἰδοςα τα συν οὗἉ αὶ ἐννοίοϊά βίῃ ; [[οὐ ἔμεν Ῥοίῃ 
Ὧο {Π6 εν!] [Πΐηρ δηα {πεν ἤανε ρ]βαβιγε ἴῃ {Π6πὶ παι ἄο 11}, (ο]]οννίησ {πῈ ἘχαπΊρὶα οἵ {πε ϑβρίγῖ5 οἵ 

3 ἀεοείί, δηα ϑἐγίνίηρ ἀραϊπϑε πηδηκίπα. 10)ὸ γε, ΓΠεγείογε, τὴν ἢ] ἄγε, Κεαρ {Πα ἰὰνν οὗ {ῃε Τιοτγά, ἀπά 
θῖνα ποΐ Πεοά τιηΐο ον]] 45 τππΐο σοοά ; θιι ἰοοῖς ὑπίο {πε Ἐπίηρ {Παΐ 15 τε 4}}ν σοοά, δπά Κεερ [1ξ ἴῃ 4] 

9. τα παγεὲβ α 5᾽. (Οἱ [μὲν. χὶ. 6; Τ)6αῖ. χὶν. 7. “ἴα Κα ϑυνπε θᾶ σὰ (Ὁ “Βαγζεβ᾽ " α 6). 

οἴθδη Κα ἔποβα {παὶ ἀϊνίάς {πΠῸ6 ποοῖ. Τεχίβ τεδα ὅτι ἐξ ἡμισείας καθαροί. Ἡτε ὅτι ἐξ ἡμισείας τ-- Ὁ“ἼΞ 12 
οΟΥΤαρί ἔογ Ὡ Θ ἽἼΞ)29. (Ἕῇ Βεζ. τγδῦ. χχὶ!. 13. (Ὁ, Ρεσῖεϑ, ννῆο, μοννενϑῖ, ὑν γον τα]εςοῖβ καθαροί. 5 

10. [8.165 οὗ Ππ6 σοπητηδηαπιοηΐβ : “ πεανθηὶν [401εῖ5᾽ ΒΑ 5:. (ΟΚ 1. 1. ν. 4; Τ᾿ Α. νὶ!. 5 (ΘΑ 5}). 

111. 1. αοᾶ: “Τιοτὰ οὐ α. 
2. ἀεβίσγουίηρ. .. ὃ. γουγ βοοᾶ ννοσκβ. Μαβίεγ {πε ἐν] ἰεηάεηου Ὀγ οεβάϊεηςε. ἴο ἴΠ6 ἰανν. ((, 511, Χχὶ. 11. 

{πε (εν :1) ἱποι πα τίοη. 866 ποίθϑβ οὐ 1. 3-9, δηὰ οἵ. Τ᾿ 14. χί. 1. “τε ἄδν! βΑ 5,. ὅ8εε 511. χχὶ. 27. 
5ογνϑ ποΐ 6ἀοᾶ, Ρεῖ: “τε ποῖ (σοάϑ, θιΐ βεσνε᾽ α. 

ΤᾺΣ 3: 5ε6 1 τ, ὃ. 
{Π15, ἴοο, μαίῃ αἰ ἐννοϊζοϊᾶ αβρεοΐ : “ἢε αϑο 15 ἀουθ]ε-ἀοεα ᾽ α ἀ Ρ. 
δοσθδρίσδίῃ : “ Ἔχρεοίει ᾿ α. 
5 ἴα βεπείπα ροοά, οπηθπαδά ἔγοπι ἡ“ ἢ τΠ6 ρεπαΐης σοοά ᾿ (( εν] β) α Α 8 "Ὁ, 

4. Αϑβοβίϊοῖβπηὶ 15 δά ἴῃ 1156], 
ἃ Βοοῦ ἅἄδν. ( Ἐδβίῃεσ νι1]. 17: “βοοά ἄαγϑ᾽ ς: 55. χχχίν, 12 (.ΧΧ). 

5. Θ6ΕΠη5 σοΥΓαρί. 
Γογᾶ α: “ἀοά᾿ β4Α 53. 
νεῖ αοά. . . οσοπιπιαηἀπιαηΐβ ἢ β-σ 51: “νπαὶ (οα παίει ̓  α: “ναὶ (οά α5ο ογάδγειῃ {Π6 πὰ ΓΠγου ἢ Ηἰ5 

ΠΟΙ Δ ἀπΠηδηΐβ ἴο μαῖα ᾽ Α. 
τνυνατάϊηρ εἴ: “δηὰ ἴΠπδὺ ψαγά ̓  Ὁ ἃ 51: “ δπά ἴο ναγά᾽ Α : ς ἃ οὐηϊξ 1ῃ15 αηὰ {πε {ο]ονίησ ννοτάϑ ἢ ἢ ρ' ἀδίεςιϊνα. 

Ν. 1. 5661. 4 (ῃοίε). 
ἴῃ ννθαϊ τῆ... οσονεἴοιβηθββ Ὁ α. 
ΡΓοῆίραον α: “ Ἰηἰειηρεγαηςσα ̓  86 5}: » 

2. Βτδοῖκείβ ᾿πάϊςσαΐα ᾿π Γ15]0η58. 
Θἴθγῃβδὶι 116. (Οἱ. 1) δη. χίϊ 1 ; 1 Επ. Χχχχνῖ!. 4) Χ]. 9, ἄς. 
Τανναϊίθίῃ, ννε Ἔεχρεςοὶ “ζΟ]]ονγεῖῃ οἡ ᾿. 

4. ΜῚ ΤΠ βἰηρίθηαβ.. .. βοοᾶ » α. 

ΝΙ. 2. το βιν οἵ α ἰννοΐοϊά βίῃ : “δτὔὲ σπμπαβίεηςεα ἀου]γ ̓  ἰεχί. (Οἱ. 1 Επ. ν. 9. 
ἴον ἴπεν Ροίῃ ἄο. .. 1 »ΌΡΑ. Βοπι. 1. 22ὥ. (ἐ. Τ. Α. 11. 3,111. 2. 
ΤΟ] οννίηρ. .. βίγινίπρ : “Ἔν 5ρίγῖῖ5 παίε γε ψ Ἐς ἢ (( θεσαιβε {Πα ν᾿ 4) βίτγινε ᾿ Ὁ ἀρ Α. 
οἵ ἀἄδοοὶΐ απ βίγιν!ηρ α: “ οὗ εν1] ΙΓ ἢ βίσινε ̓  ἃ εἴ 5. 
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ΤῊΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΥ ΑΘ5ΠΗΕ 2. ο---ὃ, 2 

4 ςοπηπηαπαπιοηΐϑ οὗ {πῸ 1 οὐ, Πανίπρ γοιῦγ σοηνοίβαίίοι ἱΠαιθίη, ἀπ 6] γοϑείηρ ἐΠογοίη. ΒΥ {Πς Ἰαίίοῦ 

εηε5 οἵ πιεπ ἀο 5Πονν {πεῖν γὶρῃίθοιιθηθϑϑ (οὐ τπηγσ Ὠϊθοι5η655), ἤθη μον πιθθὲ Π6 δηρεὶς οἵ {πε 

5. Τιοτά απ οἵ ϑαΐδῃ. Εοὺ ψῆεη {π6 οι] ἀδραγίβ γοι]ε 4, 1 15. του πηαεηΐθα Ὀν {πε ον] βρίγιε ννῃο ἢ 
αἶϑο ἴἰ βεγνϑά ἴῃ [πϑῖ5 ἀπ εν]] ννουῖζβ. 

α ΒΒ. Θ᾿ 

6 Βιῖι τ Πα ἴ5 ρεαςβίᾳῃὶ) ν τ ον πε πχθϑίθίῃ {ΠῸ Βαϊ {{ ρβασαία!ν ἔν 1ον", μα μαίῃ πιο {πε 6 
ΔηΡΕΪ οὗ ρεᾶςε, ἀπά πε ἰεδάδθιῃ Ὠἰπὶ ἱπίο εἴεγπαὶ] 1 ΔηΡῈ] οἵ ρεᾶςθ, ῃς Τοοπηίογίει ἢ Πἰπὶ νυ ἢ {1{6. 

16. 

7. Βεοοπῖε ποῖ, τὴν Ομ ἄγε, ἃ5 ϑοάοπΊ, ννΠΙοἢ 5ἰππεα ἀραϊηβὲ {ΠῸ δηρε]β οἵ {Π6 1 ογά, ἀπα Ρεγίβῃβα ἔογ 
2 Ἔνεῖ. Εογὶ Κπονν {παᾶὶ γε 5}4]] βίη, απ Ὀὲε ἀε]ϊνεγθα ἱπῖο {πῸὶ παπᾶ 5. οἵ γουγ Θπαιηΐ68 ; Γδηα} γοιγ 
Ια 5141} θὲ πιαάς ἡεϑοϊαίθ, ἀπά γοιμ ΠοΙν ρΙαςεβ ἀδϑίγου , δηα γε 5}4}}] "ΡῈ βοδίζεγεά υπίο {Πα ἰουγ 

3 σούηοΎ5 οὗ {πΠῸ βεαγίῃ. Απά νε 5Π4]] θὲ 5εΐ αἵ ποιρῇί ἴῃ {πε αἸβραίβίοη νϑηβῃίηρ' αννὰν ἃ5 νναΐῖοσ. {7Ππ|1}] 
1ῃ6 Μοβί Ηρ 5141] νἰϑίξ τπ6 δαγίῃ, οοπηίηρ ΗΪτη561{{85 πηδῃ, νυ 1 Π πιεη βατίηρ δηα ἀτίηΚίηρ ], ἀπ Ὀτοακ- 
ἴηρ τῃ6 Ππεδά οὗ {πε ἀγάροη ἰπ (ῃ6 νναΐθσ Ηδ 5141] βᾶνε [586] ἀπ 811 {πῈ (αβῃί1165 [(οἀ ϑρεακίηρ ἴῃ 

4 {πε ρεύβοῃ οἵ πιδῃ}. [Ἴπογοΐοτα ἀο ἴγα 4150, πὴν ομ!] ἀγθη", [611 ἔπεβε [Πΐηρϑ ἴο γοιιγ Ομ] άγεη, Παΐ {πεν 

5 ἀἴβοθεν Ηἰπὶ ποῖ. Πὸγ 1 πᾶνε Κποννῃ {πδξ γα 5141} δϑϑιιγθαν ΡῈ αἰϊβορεάϊθηϊ, ἀηἃ ἀβϑαγθαϊν δοῖί 
ππροάΪγ, ποῖ σἰνίηρ Ππεεα ἴο ἰῃς ἰανν οἵ ἀοά, Ραΐ ἰο {Π6 σοπιπηιαπαπηεηΐβ. οἵ πιθῃ, Ὀείηρ σογγιρίεα 

6 ἸῃτοιρῊ ννϊοϊκεάπεϑθ. Απα {πεγείογα 5141} γε θς βοδίίεγεα 45 (δα δηα 1)84η τὴν Ὀγείῆγθη, ἀηα γα 541] 
7 Κῆονν ποῖ γοιτ Ἰαπάς5, ἐγῖθε, απ τοηριια. Βα πα Γογα νν1}} σδίπεγ νοι ἱορείμει 1 ἰδ! ἐΠγουρῇ Η!5 
ἰεπάογ πηδγου, [4 η6} (ογ πε 5ακε οἵ ΑΡγαμδπι, [588ς, ΔηἋ 78ςοΡ.} 

Β. Απᾶνῆεη Πα Παά 5αἰά {πε5εὲ {πίπρϑ τπίο απ, πα σοπηπηαηάεα {Πεη], βαγίησ : Βαγν πῖε ἴῃ ΗΡτοη. 
2 Απά Πα [8]] δ5]εὲρ δπά ἀϊβά αἵ ἃ σοοά οἱά ἀρε. ἊἈπα ἢίβ 50Π5 ἀ14 5 πε πα σοπηπηαπαεα {Πεπ, ἀπά 
{πον οαττγίεα Πΐπι αρ ἴο ΠΕΡτοη, ἀπά Ὀυτεα Πίπη νυν} Π15 Γἀ ΠΥ. 

4-6. Α πιδη᾽5 ἰαἰζεσ εηα γτενθα]ς ἢΪβ {τιι6 σμαγαςίεσ. ὍΠα ἰάδα {παΐ σ᾽οοα ΟΥ̓ Εν}] ΔηΡ615 ῃγχθεΐ {Π6 8500] δἱ ἀβδίῃ δ5 ἰΐ 
Ἰεανθβ {Π6 ὈΟάΥ οσσυγα μετα ἢγϑί ἴῃ [εν 5} ᾿ἰεγαίασο (ἢ, Καιμαθοίῃ, 1 ο43, πα 566 τὴν (Ομηη1. 168, 169. 

4. γγΒεῃ ΠΕΥῪ τηδεΐξ --- 1)" : τεχί σοσγιιρί. “δηά δα ποννῃ ἴο᾽ Ξξοὸὶ 2 Ἰ})7)}} α (οἴ. Τ'. Α. νἱ]. 1): “ηα 1Π6Ὺ Κπον᾽ Ξξ Ἰ})1) 
ἧς (θ᾽ [εἰρς 

1Π6 δῆρεῖβ : “τε Ιανν ᾽ Α. 
ϑαΐδῃ : “ΒΕ Αγ ᾽ α. 

5. γου διε β4ᾺΑ 5": “εν!]᾽ α. 
6. ΜΙ ἴον Ὁ Α 5᾽. Ῥοβϑίθ!ν ἃ σουτυρίίϊοη ἔογ " ἀεραγίϑβ᾽, οὐ εἰβε γεαᾷ ννἱῖ ἢ [ΟΠ] οννηρ νογά5. 

τχθαΐθίῃ : “5}4}} ἱξηονν  α : “Κηεν ᾽ ΒΑ 5". 
ΘΏΡΕΙ οἵ ρΡβαςβ. (. 1. 10. νἱ. 5. 
Ιεδάείῃ α. (. Τ΄ Β. νὶ. 1. 
Τοοπιξοτγίθίῃ β Α, σοττιρί ἴον “Ιεθ. (Οἱ, τ 54πι. χχὶϊ. 4; 58. ἵν1]1, 18. 

ΝΙ1. 1. βἰπποᾶ αραϊηβί. ὙΠῈ 1ΧΧ τι565 ἀγνοεῖν ἴο ἰταηϑ]αίε δ, "7, πὰ. (Ρετ]65.) 
5 Ἐογ Π| πὸ ρεδα! ετίοαξ Ξοο ἡ σιν 51 ΠΤ Σ σὶν χυῖ; Ἱ 1π|6|: χα; ΤΠ [555 ν1: 1. 2.) τ: Ζ: 1χ: 6.5 1 [9 ν- 8; 

ἯΣ (ἃ: ν}11- 2: 
ἀε!νετεᾶ.... δπθηλθβ. (Οἱ. Τ. 155. νὶ. 2; Τὶ Ζ. χ. 6. 
ΠΟΙΥ Ρίδςοαβ ἀεβίσογεᾶ. (Ἕἱ. Τ. ἴ, χ. 3, ἄς. 
βοαδί(εσγαᾶ : Τ. Α. νι. 6; Τ. 1. χ. 4, ἄς. 

᾿ ἜΒΕΊΕΒΙΜΙΕ ΑΑῪ α5 Μϑῖογ. Ταχί 15 ὡς ὕδωρ ἄχρηστον -- ὮΝ) Ὁ23 σογγαρι ἴον 522) Ὁ)23. ((. 7. Ζ. ἴχ. 2. 
50 ΡΕ.]65. 

3. Α ΤΠεοορῆδην [ο]]οννεά ὈΥ {πε ἀδϑβίσγαςτίοη οὗ {Π6 ρσίπιεναὶ ἴοα, {πε ἀσαροη. (. Ρ5. ἰχχῖν. 13. 
Ὀγεακίηρ α: “ἴῃ ρεᾶςα Ὀγεακιηρ ᾽ ἢ βΑ 5). 
ἴῃ Αοτε; “ἘΠγουρἢ ᾽ α β-ρ. 

: 411 ἼΠ6 ἀδηί]εβ. ΕῸΓΪ [Π15 ππ]νθβδ βιη οἵ. Τ. Β. ἰχ. 2 (ποίβ) ; [εζ. ἵν. 2, ἄζε. ; 158. 1], 2-4, ἅς, ; Ῥ5. Χχί!, 27-31; 
Σν, 2: 
4-7. Εἰτϑί σεηΐασν Β. α. δἀάπίοη. (, Τ. 6. νι}. 2. 
5. Κπούνῃ : “τεδά᾽ ἢ ἀ Ρ Α - “ἴῃ τπ6 πεάνεηὶν τ Ὀ]είβ᾽᾽ β Α 5᾽. (ἢ 11. το. 
ἀϊβορεάϊεηξ ς - “πηΐο Πῖπλ᾿᾽ ἢ 1βᾺΑ 5. 
ὈΠΡΟΩΙΥν - “τοναγάβ Ὠϊπγ᾽ β Α 5). 
Ῥεΐηρ. .. νἱοκεάποϑβ Ὁ δ᾽ Ὁ : " θείηρ συγ ἀὐνὰν Ὀν 5Π6εῚ ψ]οΚεάπεββ᾽ ἀ ε Ρ. 

6. 5 αβδᾶ επᾶ δηῃ. ὅ8εε Τὶ (ἃ. νὶ]]. 2; Τ. 19. ν. 8, ν!]. 3. 
δηάᾶ γα α: “νΠο᾽ β. 

γ. ἴῃς Ιογὰά β-6 Α 5:: “Ης᾽ αο. 
{Ὠγουρἢ - “πε Πορε οἵ’ βΑ 5'. 

ΝΠΙ. 1. βοοᾶ οἹᾶ εἀρὲ : " σοοά 5]6εβρ᾽ ἰεχί. ὅεε Τ᾿ Ζ. χ. 6 (μοιί6). 
2. ἴο Ηεῦγοῃ » ΒΑ 5. Αἱ επὰ - ΚΆΑβμοσ {Π6 τεηῖ ἢ 5οη. οἵ ]6ςο}», {π6 βεσοηά 50ῃ οἵ Ζ|Πρδῃ, δηα ἢς Ἰϊνεά 126 

γεδγβ᾽ 15 (6). 
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ΤΠΕ ΤΕΘΤΓΆΑΜΕΝΤΘ ΘΟΕ ΤΠ -ὌῸτὸ ΝΕ ΕΣΡΑ ΡΕΙΝΕΘΗΙΞ 

ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΪΟΘΕΡΗ, ΤΗῊΕ ΕἸΕΝΕΝΤΗ 5ΟῸΝ ΟΕ ΑΓΟῸΒ ΑΝῸ ΚΔΑΟΗΕΙ, 

ΤΠΕ σορΥ οἵ {Πε Τεβίαπγχεηΐ οἵ οβερῃ. Δνμεη με ννὰβ δροιΐί ἴο ἐἴ6 ἢς σδ]]θα ἢϊ5. 5σοῇ5 δηά ἢΪ5 
Ὀτείμγεη τορείποσ, πα ϑαϊα ἴο {Πο6π :--- 

Μνυ Ὀτγείγεῃ δπα γὴν οι] ἄγε, 
Ἡδεατίζεη ἴο Γοβερῇ {πε Ὀεϊονεά οἵ [5γδε] ; 
Εἰνε δαῦ, ΠΡ 50η5, ππηΐο γ ουΓ (αἴ ΠοΥ. 
Ι Πᾶνα 5εθῇ πη τὴν [6 εῆνν δηα ἀδαδίῃ, 
γε 1 ννεπί ποῖ αϑίγαν, ᾿θαΐ ρεγβανεγε ' ἴῃ {πο {τυῖἢ οἵ {ΠῸ 1 οτά. 
ΤΠοβε τὶν Ὀγοίῆγοη μαϊεά της, ας {πε 1 οτά Ἰονεά τηε: 
ΎΤΠΕεν νυν ϑῃεα ἴο 5]αν πι6, θαΐ ἴῃς (οά οἵ τὴν ἰαΐποῖβ σιατγαςα της: 
ΤΠεν ἰεΐ πτε ἄοννῃ ἰηΐο ἃ ρῥἰζ, ἀπά 1π6 Μοβί ΗἸἰρῃ Ὀγοιυρῆϊ τηε ὰρ ἀραίῃ. 
Τ ννὰ5 5ο]  ᾿πηΐο βἰανεγν, αηα 1π6 Τ,ιογὰ οἵ 411 πηδάξε πε ἴτε: 
1 ννα5 ἴαΐκεη ἰηΐο σαρίϊνιεν, ἀπά Η!5 ϑίγοηρ Παπα βιιοςσοιιγεα ΠΊ6. 
Ι ννὰ5 θεβεῖ ν τῇ πυηρσεί, απα {πε Τοτγά Η!πι56}{ πουγίϑ Ἔα π1ε. 
Ι νναβ αἷοπε, αηα (ἀοᾶ σοτπηΐογίεα τηδ: 
Ι νναὰ5 δἱςκ, απά ἴῃε Τιογὰ νἱϑιίεα της: 
Ι ννὰβ ἴῃ ργίϑοῃ, δηα τὴν (οὐ 5ῃποννεά ίανοιιγ ππίο τηὲ ; 
Ιπ Ὀοπά5, αηα Ηδε τεϊεαβϑεα της ; 
ΘΙαπάεγεα, αηα Ηδ ρ]εδαεα τὴν σαιι56 : 
Βιζεγ]ν βροόκεη ἀρσαϊηβὲ Ὁν {πε Ἐσγυνρίίδησ, αη Ηδ ἀε]νογεα πη ; 
Ἐπνιεα Ὀν τὴν [ε]]ονν-ϑίανεβϑ, αηά Ηε εχδἰβα π|ο. 
Απᾶ {15 οὨϊεῖ σαρίαϊη οἵ ῬΠαγδοῆ επίγιβίεα ἴο πη6 ἢ5 ποιιθθ. Ἀπά [ βίγυρρ]βα ἀραϊηβί ἃ 5ῃαπηε- 

1655 νγογηδῃ, ἀγρίηρ᾽ ΠῚ6 ἴο ἔγαΏΒρ ΤΕ 55 ὙΠ με; πὲ πε (οα οἱ ἴ5γδεὶ τὴν ἰαῖπεῦ ἀε]νειεα της ἔγοιη 
{π6 Ὀυτγηίηρσ ἤατηθ. [νγὰβ οαϑί ἱπίο ργίβοῃ, 1 ννὰβ5 Βεαΐθη, ΓἸ ννὰ5 πηοοκαα! ; θυὲ {πε Τιοτὰ ργαπίεα πιὸ 
ἴο ἢπάᾶ πιεζον ἰη {πε ἱρῃϊ οἵ ΕΠ ε Κδδρογ ὁ ἔπε ργίβϑθη. 

Ἐογ {πε Τιογὰ ἀοίῃ ποῖ ἰούβακε Ἐπδην 1Παΐ ἔεαγ ΠΙΠῚ, 
ΝΕΙΓΠΕεΥ ἴῃ ἀαγκηεβ55, ΠΟΥ ἴῃ Ῥοπάϑ9, ΠΟΥ ἴπ ἐγ δυϊαξίοπϑ, ΠΟΙ [ἢ ΠΕΟΘσ5 1165. 
Εὸγ (οά [15 ποῖ ρειζ ἴο 5Π8Π16 ἃ5 ἃ πη8ῃ, 
Νού 85 {πε 5οη οἵ πιδῇ 15 ἢε αἰγαία, 
Νοῖ ἃ5 οπς ἰδὲ ἰ5 βαγίῃ- θογῃ ἰ5 Πα [ννεαὶς οὐ] δῆτιρῃίςα. 

α ] ΒΑ 5! 

Βιιῖ ἴῃ 41} {ποβε {πίπρϑ ἀοίῃ Ηε σίνε ργοϊθοϊίοη, Βιι ἴῃ 411} ρίαςθ "τε 15 δὲ μαπά, 

Απά ἰη ἀΐνετβ νναγνϑβ ἀοίῃ Ης Τοοπιηίοτί, 
(ΤΠοΙΡ Ἢ) ἴον ἃ {{{|6 ϑραοεὲ Ης ἀεραγίει ἴο {τν ὑπὸ ἱπο!πατίοη οἵ τῃς 5011}. 

ΤΙΤΙΕ α: ὉἙ “ σοποογηΐηρ ΒΟ τι εἰν Β ε ἔ5' : Ὁ “ σοποεγηϊηρ εηνγ ἡ ΑΡ ΒΓΕ, 
1--Χ, 4. [πὶ 115 Τεβίατιηεηΐϊ ἴΠῈγα Ἀρρβὰῦ ἴο θ6 ἵνο ἱπάβρεπάβηϊς υνυϊτη 5, ἴ---χ. 4 Πα χ. 5-- Χν}!. Ὑεΐ ἴῃ Πἰδίοσίοδὶ 

ΒΘΟΌΘΠΟΘ Χ. 5--οχνὶ 5ῃου] θὲ τεδὰ δἴϊεγ 1. ἴῃ ἴ--τχ. 4 1Π6 {Πεπὴ8 15 ἍἽμαϑιν ; ἴῃ Χ. 5.--χν] Ιτ 15 ὈτΟ ΠΕ ΥΥ ἰονα. [ΙᾺῃ 
1---χ. 4 ῬΟΓΡΠΑΓ 15 ο]]εα “τη6 Εργρίίδη τπδη᾿ (ἴν. 5), θαΐ Ῥεῃϊερῃτὶ(5) [ἢ Χ. 5--χν!} (6. δ. ΧΙ, 1; ΧΗΠΟ 1 ; χν. 6). [ἢ 
1-- . 4 5 ννβ 15 οδι]εὰ {πῸὸ Ἐρυριίίδηῃ νοπιδη (πα β- ἃ ψνΥοη ΡΥ ἴῃ Χνΐ. 1}, 116 ἴῃ χ. ς- -χνηὶ 5Π6 ἰ5 Κπονγῃ 8ἃ5 {πε 
Μειηρῃΐδη ΜοπΊδη (80, ἴοο, [πΠ6 σοηῆδία τεδαϊηρ ἴῃ {Π|. 6). ΝΕ Πηα 4150 γϑουστίηρ Ρηταδε5. {{κῈ " [Ὁϑερῇ τῆς 5οῃ οἵ 
ἃ Ταὶρ ίν πλδῃ᾿ (Χ. 6) ἀηα “1 ΠΕ] τὴν ρεδοα ἰεϑί 1 5Πποι]4 ριι το 5Πατης ̓  (Χ. 6, ἅς.) ἴῃ {Π6 Ἰαίει βεοίίοη. [ΌϑῈρῇ 8150 
ΥΔΏΒΊΕ5565 ἴΠε Ταεβίδπηθης 5 τα] οὗ {τυ Πα] 6 55 [ἢ 1ζ. 

Ι. 2. ΠΥ 5οῆβ. -. ἔαδίμεσγ : “πε ννογά5 οἵ τὴν πποιἢ ᾿ ἃ 
3. θπί ρεγβανοτεᾶ  ΌΡΑ. 
5. ἰπηΐο βίανετγυ αΑ: “ἴο Ρε ἃ βανε᾽ β 5. 
οαρ{ϊνζγ, πυηροσ. (ἐ Μαῖι. χχν. 35, 36 (ογ {Π15 ἀηα {πε πεχὶ νεῖϑε. ὍὕΠα γαϑα ]ά πο 6 ἴο ΟἿἹΓ [ΟΥ̓ 5. νοῦ 5 15 

ΝΕΙΥ 5 τι κίηρ. 
6. αμά ἀαοᾶ. .. ρτγίβοῃ » σῇ. 

Ιογά δεῖ: "Μοβί Ηἰρῃ᾽ 455 : “(οά  Α. 
ΤῺ αοὗ Αὐλοάξρ; “] ογά᾽ 5᾽: “16 ϑανίουγ᾽ αβ 55. 
1π Βοπᾶςξ ἀπά Ηδ τεϊβαξβά πιθ "» 4. ΔΜ ΊΓΠοαι ἰὶ δίαηζαθ 4-7 ἅττα ππεῦο θολὰ 35" 5ᾶγ5 [βαρ τι564 {ΠῈ 

ννογα5 ἴο ῬΟΓΡΠ τ᾽ 5 να. ' 
7. θγν {δε Ἐρυρίϊδῃβ : “ἰογ (Π1|γ) ἀγα πΠΊ5 ἢ α. 

ἙἘπνίεᾶ. .. 5ἴανεβ: “Δ βίανε᾽ α: » Αϑάϑῖϑ, 
11. τ. {π|5 ομίεῦ σαρίαϊη οὗ ῬΠδγθΟ : ὁ {Πα εἰιηποἢ οὗ ῬΠαγδομ᾿ β-Ὁ : “50 Ῥείαρῃγαβ᾽ (Ἢ ὑΒοιρμαγ᾽ Αὐ ὁ ἃ δ) Α. 
2. ΙΞΓΔΕῚ τὴν ἴδίμεγ θεὲ ῖρ : “πὶν δῖ μογ᾽ ἢ Αὐὐ οἀἐβ; ἐτὴν (ΔΊ ΠΕΥ ]Δοο ἃ ἃ : “τὴν δίμουϑ ᾿ ς. 
3. σταηίεά πα. .. τθσου, ἄς. (Ἕ. Πδη. 1. 9. 
4. ἀοίΐπ αἀ α : “ν᾿ β-α 5. 
-- ΘΙ Νίπη. ΧΧΠΠ. Τ0.1 1 ὅ8ηι. χν. 20: 
[θα κ οὐ]. Δη δἀάαϊεοη. 
αἰγὶ πίβα ἃ : Ἢ τε]εοϊεά᾽’ βΑ 5᾽, σογταριϊν. 

6. ἀοίῃ Ηες κρἱὶνϑ ρσγοίβοϊίοῃ, προίσταται, α : “ Ηε ἰ5 αἱ Παπά᾿, παρίσταται, [β 5᾽ : 615᾽ Δ. 
ἀερασγίθίῃ ἃ: “ ἀδραυτηρ᾽ ΒΑ. [58. Ἰῖν. 7. 
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ΤῊΝ ΤΕΞΘΤΑΜΕΝΤΙ ΘΕ ἸΟΘΕΡῊΗ :.. 1:---ὅ. 2 

[πίε τεμπιρίδείοηβ Ης 5ποννεα πιῈ ἀρρτγονεά, 
Απά [!π 8]}] οἵ {μεπὶ 1 ἐπάιπτεα ; 
Ἐογ επάπιταηος 15 ἃ πη ν ΟΠ ΠῚ, 
Απά ραζΐϊεποα σίνε ἢ πηδην σΟΟα {Π]ηΡ5. 

8 τ “ον οἴη ἀ14 {πε Εργρίίδῃ ννογῆδη τὨγθαΐθη τὴθ ἢ ἀδαῖ Ἐ! ον οἴϊεη α14 5ῆς σῖνε πιε ονεῦ 
ἴο ΡαΠΙσΠπιθηΐ, ἀπ ἔΠδπ 6081} πια θδοῖὶς ἀπ ἐμγεαΐθη πη, δηα ὑνῃθη 1 ννὰ5 πηνΠηρ᾿ το σοτηραην ΜΠ 

2 ΠΟΥ, 586 ϑαϊᾷ ἴο πε: Τῇοῖι 5Π8]} θῈ Ἰογά οἵ τηε, πα 41} {παΐ 15 1 τὴν Ποιιβ6, 1 [Ποιὰ νυ] σῖνε ΤΠ ν 56} 
5 Ὀπἴο πη6, Δη6 ἔποιι 5141 ὈῈ ἃ5 οὔ πιαϑδίθεσ Βιαξ 1 γεπηθπιθογεά ἴῃς ννογήβ. οἵ τὴν [αἴ Πεί, πα σοΐηρ 
4 ἱπΐο τὴν σμαπηθεγ, 1 Γννερί ἀπΠ4} ργανβα ππίο ἐπε Τογά. Απα ΤἼϑίεα τη Ἐπο58 δένεη γϑαίβ, ἀπά 1 ἀρρεαγεά 

το {πε Εργριίαηβ ἃ5 ὁπ [ἰνὶηρ Δα] !Ισατεῖν, ἴογ πεν ὑπαὶ [αϑί ἴογ (αἀοά᾽5. βακε τεοείνε θεαιϊῖν οἵ ἴαςο. 
5. Απᾶ [τὴν Ἰογὰ ννεῦε ἄννὰν ἔτοπΊ ΠοπΊο, 1 ἀγαηῖκ πο ννῖπε ; Πού ἰοῦ [τες ἄδν5 αἰα 1 ἴαϊκα τὴν [οοά, Ὀυΐ 

61 ρανε ἴΐ ἴο {πε ροοῦ ἃπά 5ἷςοκ. Απα 1 βοιρῃϊ {πὸ Τογά βαυν, 8Π4 1 νερί ἴογ {ῃΠε Ἐρυγρίίδηῃ ννοπηδη οὗ 
ΜειηρῃΪ5, ἴου νεῦν τἰποραβϑίηο]ν αἰα 516 ἴσοι] πῆς, ον αἰ8οὸ δἵ πἰσῇῃϊ 516 οᾶπηα ἴο της τηάᾶεγ ργεΐθησα 
οὗ νΙ51{᾿ἰΠρ’ τη6. 

α [} ΔΝ 9: 

ἡ Απᾶ Ρεσδιιβα 5ὴ6 ἢδα πο πΊαῖε σἢ]α 516 ρτε- Δηά θεσδιιθε 5ὴη6 ἤδα ἢοὸ πηδὶα οἢἹ]α 5Πη6 ρία- ἡ 
τεπα δα ἴο τεραγα πΠ16 ἃ5 ἃ 50ῃ. [επαςεἀ ἴο τεραζᾷά τηε 88 ἃ 50ῃ, 4Π6 50 1 ργαγεά ἴο 

της 1 ογά, αηὰ 5ῆ6 Ραγε ἃ πηδὶς Ἅἢ]]ά. 

8. ΑΠπά [οἵ ἃ {{π|6ὸ 516 οτηγαοθα τη ἃ5 ἃ 50ῃ, 8Π4 1 Κπεν ἰξ ποῖ ; Τθυΐ Ἰαΐθσ, 516 δουρῇῃξ ἴο ἄγαν πιὸ 
Ὃ ἱπίο ἰογηϊσαίίοη. Απαᾶ ψ εξ 1 ρεγοεϊνεα [ἴ 1 βοιγοννεα ππῖο ἀβαίῃ ; δπὰ ννῇεῃ 5Π6 Παά σοπε οι, 

Τ ᾿απλς ἴο πυγϑε6]}, ἀπά ἰατηεηΐεα ου ΠῈΓ πηδην ἄαγϑ, θεσαιιδε 1 τεσορηϊζΖεα ΠΕΥ σι ]ε ἀπ Πεῖ ἀεςεῖί. 
το Απάᾶ 1 ἀξοϊαγεα τπίο πεῖ {πε ννογάβ οἵ {πε Μοϑβὲ ΗΙρΉ, τ ΠαΡῚν 5ῃ6 ννου]ὰ ὰγη ἔγοπι ἢεὺ ἐν] [π|51. 

4, Οἶἶεη, {πετείογο, α14 5η6 Πδίζεσ της ψ ἢ ννογα 5 45 ἃ ΠοΙν πηδῃ, ἀπΠα σα] α}}ν πη Πα [411 ργαίβα τὴν 
2 ομαβίιν Ὀείοτε πεῖ Πυϑθϑηά, νν 116 ἀεβίγίηρ ἴο εῆϑηδῦα π]Ὲ θη ννῈ γνεσα αἰοπα. ᾿ΕῸοσ" 5ῆς ᾿ἰδιιάεα τῆς 
ΟΡΘΩΪΥ 45 ομαϑβίο, δΔη6 ἴῃ βεογεῖ 5Π6 ϑαϊὰ πηίο πιε: Εξδαγ ποῖ τὴν Πιυβθραπηᾶ ; ου Πα ἰ5 ρειβδιδαάεα οοη- 

3 οεγηΐησ ἴῃν σμαϑβίν : ἰοῦ Ἔνεη 5ῃοι 4 οἠα 16]] πὶ σοποογηϊηρ τι5, Π6 ννουἹα ποΐ Ὀε]ενε. νην ἴο 
411 [πΠ6568 τπίηρ δ 1 Ιὰν ἀροη {πε στουπά, ἀπ θεβοιρῃς (οα {παῖ πε Τοτὰ ννου]ά ΕἸ] νεῦ πηεὲ [τοπὶ ἤδΥ 

4 ἀεοεῖτ. Απᾶ νῆδη 5Π6 δα ργενδιεα ποιῃίηρ ΓΠεγεθν", 566 σαπιε Γαραϊπ! ἴο τὴη6 ἀπάεγ {πε ρ]εα οὗ 
5 ᾿Ἰπϑίγαοίίοη, {παΐ 5η6 γηϊσῃξ ἰεαύπῃ {πε νοτὰ οἵ ἀαοά. Απάᾶ 5Πε βαιά υπίο πιὸ: [ ποι νν]]]Ὲϑὲ {πᾶὶ 
1 5 μου ἰΙσανε τὴν 140]5, 116 νν ἢ πηθ, ἀπα 1 νν1}] ρεῦϑαδαα τῆν Ὠυβθαπα ἴο ἀερατί ἔγοπὶ ἢϊ5 ἰ40]5, 48πα 

6 ννε 11] νναἱὶ ἴῃ 1Πηε ἰανν οὕ τὴν οτγὰ, Απα 1 58α]4 τπίο πε: Τηε Τογὰ ψ]]οῖῃ ποΐ ἴπαὶ ἴποϑε ννῃῸ 
τενείεηςα Ηἰπὶ 5Που]α θὲ ἴῃ ὑποϊθαηηε55, Πού ἀοίῃ Ηδεξ ἴακε ρ᾽εαβαγε τη ἐμεπὶ [Παΐ σογηγη δαυ]ίεγν, 

ἢ ΓΡαΐ τη ἴποβε ὑπαὶ ἀρργόδοῃ Ηΐπὶ ἢ ἃ ραγε πεαγί απ ππαεῇ]εά ||ρΡ5. Βυξ 5Πη6 ἢε]α Ποὺ ρεᾶςε, 
8 Ιοηρίηρ ἴο δοσουηρ 15}. ΠῸΥ ἐνὶ} ἀδϑῖαε. Απα 1] σάνε πηγϑ561[ γεῖ πιοῦα ἴο [αϑίίηρ δηα ργανοῖ, ἰμαΐ [ἴῃς 
Ιοτγὰ πιϊσῃΐϊ ἀεἰίνεῦ πε ἔγοπη ἢετγ. 

ι ΓΑΠα' ἀραίη, δἴ δποίπεγ {{π|6 516 δ! πππΐο πηε: [{{ἰποῖῖ νν 1 ποί σοπηπη δάυϊζεγν, 1 νν1}} ΚΙΠ τὰν 
2 Πυβραπα Ὀν Ροίΐίβοῃ ; δηά ἴακε ἴπεε ἴο θὲ τὴν πυβραηά. [ {πειείογε, ννῆεη 1 ῃεαγὰ {Πϊ5, τεπί τὴν 

7. ἴδῃ ΒΑ : “εἰενεη α. 866 70. χν!]!]. 17; χίχ. 8. 
Ραίίεῃςα : “ἴο ἴῃοβε νῃο εηάμυτε  Α. 

111. 1. αῃᾶ θη... Ποσ, 5Ξῆβ α: “νῆεη..... πε! Απὰ 5ῃςε᾽ β ἃ Α8 5). 
2. ἴῃ ΙΥ ὨοΙίΒ6 ἃ: “της ̓  ΒΑ 5). 
3. αῖμεσγ ς (Ὁ “ []}ΔςοΡ᾽ ἀρ 4). (ἢ 700. χχχίχ. 6: “δι Πεῖβ πα εἴ δ᾽: “δι Πεῖβ οὗ τὴν ἔδίμεγ [σοῦ ". 
4. βΒανϑῃ: “ἴβθῃ ᾿ ἴὴ [υὉ. χὶν!]. 3. 
Ἐδυρίδῃβ ο: “ Εργυρίίδη ᾿ τεβὶ οἱ Μ55. 
ἴαβί ... Ῥδδπίυ οἵ ἔαος. ἴδῃ. 1. 15. 

5. (ἐν, 1Κ6 ΧΙ]. 45. (ΟΕ, ἔοσ [Ὀβερῇ, ΖεΡ. τιδῦ. 
Ιοτγτά α(Α 3): Ὁ Β 85". 

6. Ἑδπυρίίδῃ νομηδη οἵ Μεπιρῃΐβ, οοπῆςίε ἰεχί. 
7. αῃᾶ 5ο.... ΟΠ ΔΑ 5, αἰδίατθβ [Π6 ςοπίεχι. 
ὃ, Κηπον ἰΐ ποί. (ῇ χιὶν. 4. 

Ἰραΐ Ιαΐϑσ α: “παῖ ἃ: “ ΠηδΠ ν᾽ ἢ ε 5) : “Ἰαΐεγ᾽ ἔ: “δῃὰ αἴζεσ {ἢ]5᾽ Α. 
9. ΟΔΠ16 ἴο τπηγϑαῖῖ. (Οἱ, ΓΚε χν. 17. 

ΙΝ. τ. Οἴΐζθβη ἰμϑγεΐοσγε α : “ον οἴϊζδεη β-ἃ Α 5. 
3. Ῥτοιιηάᾶ -Ὁ “ἴῃ 5δοκο οῖῃ (-Ὁ “δηα 45Π65᾽ Α) βΑ 5. 
Βα ἀδβοσϊΐ α : “πε Ἐρυρίϊδῃ νοτγηδη  β- ἃ Α 5). 

4. αοᾶ ας: “πε οτά᾿ βΑ 5. 
5. ΠΥ Πυβραηά ας: “πε Ἐργριίδη᾿ β 5' (-Ῥ “ῬοιρΠατγ᾽ 5}). 

ἴῃ {Π6 ἴὰνν οὔ ΒΑ 5: “Ρείογε᾽ ες : “ἴῃ ἴπε ἤδῖηδ οἵ᾽ ἢ. 
6. θυΐ ἴῃ ἴποβε α οη]γ. 
7. Ὠ6]4 Ποῦ ρεᾶοθ ὈΡΑ: “νν5 δῆριν α β-ΌὈ . 

Ψ.1. ΠΥ Πυβραηά α; “ἴδε Εργυρίϊδη βΑ 51. (ῇ ἰν. κ. 
ΌΥ Ροΐβξοπ δπᾶα: “δηά 80 ἰαννπι γ᾽ β Α 5,, Όγ σοτταρίίοη ἴῃ Ηδῦτενν. 
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ΤΗΒΚΤΓΕΒΤΑΜΕΝΊΤΘ ΟΕ ΠΕ ἙΨΝΕΙΝΕ ΡΑΤΕΓΑΈΞΗΞΒΞ 

σανπηοηΐβ, πη δαί ππΐο Πεῦ: Δογηδῃ, τενούθηος (οά, δπά ἄο ποῖ {5 εν] ἀξεά, ἰοϑὲ ἔθου θἊ 
3 ἀαϑίγογοά ; ἴον ποιν ἱη6ο6 [Πδξ 1 νν}}} ἀβοίαγα [Π|5 τὴν ἀνία τηΐο 411 ππθη. ὅς ἐπμοτιείογε, μείηρ 
4 αἰταῖά, θεβοιρῆς {Παξ 1 ννου]α ποί ἄξοϊαγε {Π15 ἀθνίσθ. Απα 5Π6 ἀερατγίεα βοοιῃίηρ της ν ἢ οἱ 5, απ 
ΘΒ ηΠἸηρ᾽ ἴο Π16 ἐνεῖν ἀε]σῃϊ οἵ [Π6 βοῃβ οἵ πηεῃ. 

1.2. Απᾶ [αἰξειννατ 5) 5ὴ6. βεηΐ πηεὲ ἰοοά πηϊησ]εα νυν ἐποπαπίπιθηΐβ. Απαᾶ θη τῆς δυπιςῇ ψνῆο 
Ὀτουρπε 1 σαπης, 1 Ἰοοκεα τρ δηα θεΠε]α ἃ τούγθ]6. τη σἰνίηρ πα ΜΠ ἴῃς αἴ ἃ ϑινογά, δηά 

31 ρετοεϊνεά {παξ (Π6γ) βομθπηθ ννὰβ ἴο Ρερι]8 πηθ. Απά ἵνμεη πε Παά βοῆς οἷμξ᾽ 1 νερί, ποῦ αϊά 
41 ἰαϑῖβ ἐπαΐ οὔ δὴν οἴποι οἵ πεῖ ἰοο. ὅ0 {πξη αἰζοι οὔθ ἀν 58ῆς σβπΊα ἴο πηῈ δπα οὐρβοινεά ἐπε ἔοοά, 
5. 84 5414 πηΐο πηὲ : ννὴν 15 1 {παΐ ἔποῖῖ παϑὲ ποΐ θαΐθηῃ οἵ {πε ἰοοάΡ Απάα 1 5εϊ4 πηῖο πεῦ: [ξ ἰς5 

Ῥεσδιιβα ποι Ππαϑὶ Π]]εα 1 νι Γεθ ]ν} ἐποπαπίπιβηΐβ ; ἀπα πον βαϊϑὲ ποι : [ σοπια ποΐξ πϑαῦ ἴο 
6 ἰάοἷ5, θαΐ ἴο ἐπε 1 ογά Γδοηε,, Νον {πεγοείογε κηονν {παὶ {πῸ (ρα οὗ τὴν ἰδ μαι δῖ γενεαὶθα πηΐο 

γὴη6 ὃν ΠΙ5 δηρὲεὶ τῆν υν]οϊζεάποβθ, ἀπά 1 Πᾶνα Κερὲ 1 ἴο σοηνίοξ ἴπεε, 1 ΠαρΙν ποι τηαγϑί 566 
Δα ταρεηΐ. 

α ΞΘ. 

 Βιυῖ (δεῖ ἴδοι τπηαγϑῖ ἰδαγῃ {παΐ {ΠῸ ννυἱοἰςθ π6 95 Βεΐῖ ἰπαΐ ποι πηαγϑί ἰΙεαγη {παξ τς νυν] κοάηε85 ἢ 
οἵ ἴπ6 πηροάϊν Παῖῃ πὸ Ροννεῦ ονεῦ ἴποπὶ ἰῃαΐ οἵ ἐπε πηροαϊν παῖ πὸ ροννεῦ ονεῦ {παπὶ {παῖ 
γγοΥβἢρ (ἀοά ν ΙΓ ομαϑειν, ΡῈ ΠΟΙ 1 νν1}]] ἰαῖκα οἵ 1 ννούβῃὶρ (οά ἴῃ ομαβίϊγ, 1 ἰοοῖὶς οὗ 1 δηᾶ αἷε 
ἴ δηᾶ εδὲ Ρείογτο ἴπΠεεὲ. Απάᾶ πανίηρσ 50 δαϊά, 1 Βείογε ἢεῖ, βαγίησ : Τῆς (οά οἵ πιν [αἰ μεῖβ δηά 
ΡΓανεὰ {πὰ5: ὙΠ (οά οἵ πὶν [βίμειθ δπᾶ {πε ᾿ {Πς δῆρεὶ οἵ ΑΡγδῆδπι 5841} θῈ νυ ἱτἢ πλε. 
ΔΏΡΕΙ οἱ ΑΡταἤδπη, θῈ νυ της ; δηά αἴε. 

8 Απηα ἵνπεη 5Π6 8ανν {15} 516 [61] ᾿ιροὴ πεῖ ίαςς αἵ τὴν ἵεεῖ, ννεερίπρ ; δηᾶ 1 γαΐβεα Πεὺ αρ δηά 
Δαπηοη πε πού. Απά 5Π6 ριοπ)ϑε ἴο ἄο {ῃ15 ᾿πΙ αν ΠΟ πηοζα. 

α 4.5: 
71. Βαϊ πεῖ ἤδαιΐί ννὰβ 511} δεῖ ροη ον!], αηὰ 586 Βιυΐ (4 Α “πενειῖῃε]655᾽) πεὺ Πεατέ ννα5 511] δεῖ 

Ἰοοϊκεα δγοιηά πον ἴο δηϑηδγα της, απ αἰρῃίηρ 1 προρ πηθὲ ΜΠ ἃ νίενν ἴο ἰεννάπεββ, ἀπ 5ἰρῃίηρ 
ἄδθρῖν 5Π6 Ὀεξοαπὶς ἀοινηοαϑβί, {Πποιρῇ 506 ννὰθ 5πς Ὀεοδπηε ἀονηοδβί. 
τοί 51οΪκ. 

2 Απᾶ ψνῇρῃ Ποὺ Πυβραπὰ 8ὰνν Ποῖ, πε βαϊᾷ υὑπίο πε: ΝῺ ἰ5 ἴῃν οουηΐεπαησε (α]]επΡ Απά 
586 5814 Γππίο Πίτη) : 1 Πᾶνε ἃ ραϑΐῃ δ τὴν Ππεαγί, πα {πε στοδηίηρϑ οὗ ΠΥ 5ρ γῈ Ορρύεββ π|Ὲ; δηά 50 

3 Ὡς σοπγίογίεα ΒΕΓ ννῆ0 ννᾶβ ποΐ 5ίοκ. ὍὙΠεη, δοσογάϊηρ]ν βεϊζίηρ αη ορρογξυηϊν, 5Πη6 γιβῃθα ππΐο τηα 
ὙΠ 16 Ποῖ ΠυϑΡαηα ννὰβ γεῖ υυἱτποιιῖ, απ ϑαἰ ἃ ππίο πε: 1 νν}}1 πδηρ την 561, οὐ οαϑὲ την ϑε] ονεῖ δ οἰ ΠΗ, 

“4 1{τποῖ] νν 1 ποῖ 116 ἢ πὲ. Απά νἤεη 1 8ανν {πε βρί τς οἵ ΒεΙασ νγὰβ ἰγουὈ]]]ηρ Πα, 1 ργαγεά ππΐο 
5 1Πςε 1ιογά, ἀπα β814 υπΐο πεῦ: νΉν, Γννγείομεα τνοπιδη"}, τί που {του ]ςα ἀπὰ αἰϊβέυγθεά, ἈΠ πάθεα 
τῃγοι ἢ δίη8Ὁ ἹΝαπγοηθει {παῖ [{ποιι Κι} {Πγ56 1}, Αϑίεμο, ἐπε σοπουθίηε οὗ τὰν Ππυβραπά, τῆν τῖναὶ, 

6 νν1}}] Ῥεδὲ την ομ!] άγεη, ἀπά ποι ψν 1] ἀδϑίγου ΤΥ πιεπηοσίαὶ ἔτοστη οὐ {πῈ βαγίῃ. Απᾶ 5Π6Ὲ βαϊά πηίο 
της : 1,0, ἱπθη ἵπποι Ἰοναβί πε; ἰεΐ {158 ϑιῆοε πὲ: οὐἱν ίγίνε ἴοσ τὴν {6 [απ τὴν οἢΠ]ἀγοη", ἀπά 

11 εχρεοῖ Παΐξ 1 5141] δη]ον πὶν ἀεϑίγε Γα]5ϑο. Βιξ 51Π6 πεν ποῖ {παΐξ Ῥεοαιϑα οἵ τὴν ἰοιά 1 5ρᾷῖε 

μι 

2. απο Ποῦ Ὁ β- ἀά 5). 
αοᾶ αἴ: “16 Ιοτὰ’ β-ΓΑ 5. 

Κηον . .. ἄδνίςε α: “1 ν}}} ἄβοϊαγε ἢν πηροαϊν ἀενίςος  β Α 5, 1. 6. »)Ὲ “ψ]οκαά᾿ ον ΜΝ “Κηον᾽, 
3. 1815 ἄσνίοθ α : “ ἴο Δὴγ οὔξ Πεσ ψιοκαάπεβο᾽ β-  Α 8. 
4. βεῃάϊηρ. .. πθῃ β-4Α 51: “ἕνεῖν ἀε]ρης α. 

ΝΙ. 2. (μ6γ) Ξοπθπιθ..... Ῥθρι]α πλε α: “ 1Π15 (΄ Πετ᾽ Β) βομεπια.. . . θαβι]6 (- 1πΠ6 5001 Ρ)’ β- ἃ ΑΔ 55 51; ἐξ 
γγἃ 5 ἃ 50ῃ6Π16 οὗ ϑαΐδῃ δηῃηά ἴο Ὀερι]α (τη γ) 50] ἡ. 

5. ἀδαάϊν Ἔεπομδηϊπιθηΐβ ἃ: “ ἄδαίῃ ᾽ βᾺΑ 53. 
6. ΗἨἰβ ΔΏΡΘΙ αΑ : “84ὴ δῇρε)ὶ β-α ᾳ. 
7. ΔΘΏΡΕΙ οὗ ΑΡταπαπι. [5 1Π|5 ΜΊςΠΔΕ] οὐ {Π6 δῆρεὶ οἵ ρεαδςε Ὁ 

ΝΠ]. τ. ἄβερῖνυ, συντόμως, α, ΠσοΥΓαΡί οΥ συντόνως. 
Ῥεσαπλς ἀοννποεαβί, συνέπιπτε, οἴ. Τ. Ζ. ΧΕΙ: -Ἑ “ἴῃ σουπηίεηδηςα ᾽ ἃ (ς. Ψ. 2): -Ὁ “ἴῃ βρίτιτ Α. 
βεῖ ὍΡΟΩ πα... Ἰεννάπαββ Ὁ σὰ : “ βεῖ προ Ἰθνγάπεϑϑ᾽ ἃ εἴ 8} (οἴ. α). 

2. ἢ6σ Ὠυβραπᾶ α ΑσΡΓΒ; “τε Ἐρυρίίδη τηδη᾽ βὶ ΑὉ 8 51, 
νγ8Ὸ νγαὰ5 ποῖ 5ίοῖκ : “ἴῃ ψογάβ᾽᾽ α, σογΓΌΡί]γ. 

3. με... ορρογίιηϊίν α: “{Ππεη᾿’ β-α 51: “οηβ ἀδγυ᾽ ἃ: “δηᾶ νῆξῃ 1 ννὰβ ραβϑϑίηρ ᾽ Δδ ὃ; “δηά οἡ {πε βεςοηά 
ἄαγ᾽ ΑΡοας͵ 

ονοσ ἃ οἰ δεῖ 51: “Ἰηΐο ἃ ψν6}} Αδ' (Ἑ “ΟΥ̓ ονεσ ἃ οἱ ἢ (4) 5 ΑῬϑ ὁ ἀ)͵ 
5. Αβίεβοα: “Αβϑιίῃο᾽ εἰ ΑΡ δ; “ϑεῖῃο᾽ ᾿. 

ἴδοι ννἱἱΐ α β- σα 5: “5ῃ6 ψ1}} Ὁ 5 (Α). 
6. Ἰεῖ {115 βυῇῆος π|6: ΟἿἹ]Ὺ βίγίινα ἴοσ ἃ: “115 (Ὁ β-ὶ 58) αοπε ( Α) βυβῆςεϑβ τηα {παΐ (» ἃ [) ἴποιὺ βιγίνεϑβί ἰογ᾽ 

ΒΑ 53. 
δῃᾶϊα: » β-ιδά 551: “1’ ἃ: “1 τπεχείοσε᾽ ἀρ Α. 

7. τὰν Ἰογᾶ : “ἀοα ᾽Ὁ ἃ 5), ἀραϊηϑβί ςοηϊδχί. 

34ὃ 



8 {πι|5, ἀπ ποῖ θδοδιιβα οἵ Πεγ. 

ἢ6 τϑοοϊνείῃ τ ἢ ἃ νίονν ἴο ᾿ς νυ]οϊκοα ἤδϑίγα. 

ἀταρρσίηρ π|ὲ ἴο πᾶνε σοηπεχίοῃ νυν ἢ Πει. 

αὶ 

ἍνΠεη, ΓΠεγείογε", 1 σανν Παΐ ἴῃ Ποῖ τη ηθ 85 
85Π6 ννὰ5 Πο]άϊησ [αϑί ἴο πὴν σαγπιεηΐ, Τ Ιε[ 1 
ῬεἢΙη4, ἀπα Πεά ἀννὰν παϊζεά. 

α 

4 Απὰά ΠΒοϊαϊΐϊηρ αϑί ἴο {πΠ6 σαγηχεηΐ 5ῃ6 [βίβεὶν 
ἀοσιι5ε 4 πΊ6, ἀπ ννεη παι Πιιϑραηα σαπλα ἢς οαϑί 
πε ἱπίο ΡὈγίβϑοῃ ἴῃ ἢἰ5 ἤοιιβε ; δηα οἡ {Πς πηοίγον 
6 δοουρεα πὴ6 δἃηα 5εηΐ τὴηε ἰπίο ῬΠΑΥθΟ 5 
Ρτϑοη. 

α 

5 Απᾶὰ νῇδη 1 νὰβ ἰῇ Ῥοπάσ, ἰῃῆς Ἐργρίίαη 
ννοΠΊΔ ἢ ννἃ5 ΟρΡριεβϑϑεα ν τ στίεῖ, ἀπ] 5Π6 σατης 
8Δη6 Πεαια πον 1 σάνε {Πα ηΚ5 υπίο {πῸ Τιογὰ δηά 
58 Πρ ΡΓΔΙ565 ἴῃ ἴῃ6 δοάςε οἵ ἀδικηβββ, απ ψττῃ 
οἷδα νοίςε τα]οϊςεά, σ]ογί νη ρ ταν (οὐ {παΐ 1 ννὰ5 
ἀε]νεγεα ἔγοσῃ {πε Ππϑί{π| ἀδβίγα οἵ τῆς Εργρίίαη 
γνΟΠΊΔΏ. 

}1 

ἘΠῈ ΤΕΒΆΜΕΝΤ ΟἿ Τ[ΟΘΕΡΗ. ὅ, 2---ἸΙ0. 2 

Εὸγ 1 ἃ τηδ Παῖῃ (4]1|6Θη Ῥαείογα {πῸ ραϑϑίοῃ οὗ ἃ υνἱοκεα ἐδοῖγε ἀπά 
Βεοοπηα θηβὶανοα ὈΥ 1ΐ, ἐνθῆ ἃ5 5Π6, ννῃείενει σοοά {Πίηρ' ἢ τῆν Πϑαῦ ἢ ταραγά ἴο {παΐξ ραβϑίοῃ, 

Ι ἄςξοίατε, ἐπεγείούς, απίο νοῦ, πν οὨΠ]ἄγθη, {Πδξ 1 νγὰ8. ἀροιξ (ῃς δἰ χί Ποῖγ ἤθη 5Π6 ἀορατίοα 
ἔγογη π|ε ; δηά 1 Κηεὶξ Ρείογα ἴῃς 1 ογά 41] ἀν, ἀπά 411] {Π6 πίρῃξ; ἀπά ἀθουΐ ἄδννῃ 1 τοβο πρ, ννεερίηρ 

2 1Π6 ψΏΠῸ ἀηα ργαγίηρ ἴογ ἃ γθίβαβα ἔγοπι Ποῦ. ΑἹ Ἰαβί, ἰῃβη, 586 Ἰαἰ4 μοὶ οἵ τὴν ραγπιοηΐσ, [ογοῖΡ]ν, 

β5 

Δ ΏΘη, ἐπογείογε, 1 θανν {παΐξ ἴῃ Ποῖ πηδάποος 
5Π6 νγὰ5 Ποϊΐηρ ίαϑδί Ὁν ἴοτοε ἴο την σαγπιεηΐ, 
Ι Πεά αὐνὰν παϊκεά. 

β-ἀ 51 

Δηα 5}6 []5εἰν δοοιιβεά πὶς ἴο πεῖ Πιιβθαηά, 
Δηὦ (ῃ6 Ἐργρίίδῃ οαϑὲ τῆς ἱπίο ρυίβοῃ ἴῃ ἢὮϊς 
ἤοιιθθ, δη οὐ {Π6 πηοῖτγοιν ΠῈ βοοιιρεα πε ἀπά 
56 ηΐ πα ἰπηίο ῬΠαγθ ΟΠ 5 ργίβοηῃ. 

β-α ἡ 51 

Δηα νἤεδῃ 1 ννᾶ5 πη [εἰίείσς, [ἢ ς Ἐργρίίαῃ ννὰ5 
51οἷς ἢ οσίεί, ἀπα 5Π6 Πεαγα πον [ ϑδηρ' ρΓαῖβου 
πηΐο {πῸ Τιοτά ἴῃ {πε ἤοιιδε οἵ ἐἀδγίζηεβϑ, απα ἢ ἢ 
5]Δ ἃ νοῖΐςε τα]οϊοίηρ, σἹουῆςα (τοά οηἷν {παξ 1 ννὰ5 

. (ΕΠ Πνογεὰ ἔγοπι [Π6 1π|5{{π| ἀδβίγα οἵ {πε Ἐσγρίίαπ 
ΜνοΠηδηῃ. 

Αηά οἰΐεξη ἤδίῃ 5816 βεηΐ πηΐο πιὸ βαγίησ : (οηβοηΐ ἴο Γ{Π]Π] τὴν ἄεϑιγο", απ 1 υν1}] γοίοασο {πος 
2 τοῦ ἴῃν Ῥοηά5, Γ[δπα 1 ψ1}} ἔγες ἔπος ἔγοπι ἰῃς ἄδγκηθθθ. ᾿Απά ποῖ ὄνεη ἴῃ τποιρῃί αἰα 1 ἱπο!πε απίο 

Πεῖ. Εογ ἀοά Ἰονείῃ Πίπη ΠΟ ἰπ ἃ ἄξῃ οἵ ν]οἰςεάποββ σοπη ίηε65 [ϑεϊηρ᾽ νυν ἢ οΠαβεϊεγν, γαῖ ποῦ {Πὰπ 
3 ἴΠ6 πιδῇ Ψ}ΠῸ ἴῃ ΚΙηρβ᾽ μα πΊθογ5 σοπηθίπ65 ἰαχασν ἢ ΙΙσεῆςα. ΑΠπα [Γ ἃ πιδῃ ᾿ἰνεῖῃ 1 ΤΠ ϑβίν, 
Δηα ἀεβίγει ἢ 4150 βήογυν, δηὰ ἴπεῈ6ὶ Μοϑί Ηἰρῇ Κπουνεῖῃ {πα [ξ 15 ἐχρεάϊεπε ίου Βίτπη, Ηε Βεϑίουνοι ἢ {Πῖς 

4 αἶδο Ἰροη ΠΊΕ. Ηονν οἰϊεπ'", ἐποιρ 5ῃ6 ννοῖς δίοϊς, ἀϊ 5ῆ6 οοπιε ἄουνῃ Γίο π|ε7 αἴ πη] οϊςεα ἴον εἴπιες 9 

5. 8η6 Ιδίεπεα ἴο τὴν νοῖςε ἃ5. 1 ρίαγεά! Απά ψῃεη 1 Πεαγά πε στοαπίηρβ 1 ΠοΙά τὴν ρθᾶςο. ΓΕῸοΥ" 
ΜΠ ΠΕΠ 1 νγα5 ἴῃ ΠεγΓ Ποιιβο 5ῃ6 ννὰβ "γοηΐ ἴο βᾶγε Ποὺ ἃ ΠΊ5, ἃ Ὀγεαβίβ, απα ἰεσϑ, ΓΠπας 1 πηρῃς [6 ἢ 
Πεῦ; ἴογ 586 νναβ᾽ νϑγν θαι], Πρ! πα 1 4]ν δάογπεά" ἴῃ ογάεγ ἴο Βοσι]ε της. Απά {πε Τιοτά σπαγάςα 
ΠΊ6 ἔτοπὶ Ποῦ ἄδνίςοδϑ. 

2 

8, {πεαΐ ραββίοῃ α: 
ἴο Πίβϑ ας : “ἴο {πε᾿ β 8. 

ΨΙΠΠ:. 1. δ ηᾶ 411 α: “τορείμπου ψΊ ἢ 411 βᾺ 51. 
Ποῦ α: {πε Ἐργυγρίίαπ ννοπηδη ᾽ β- Α 5, 

2-4. ((, ἀεη. ΧΧΧΙΧ. 12-14, 16. 
3. Βεαγπηθηΐ, χιτῶνα, α: ἱμάτια, β. 

16 ἔξ 10 Ῥεππά - “ δηα 5ῃοοῖκ ἴὶ οἵα: Ὁ ΑΓΒ. 
Ὀν ἴοτοβ β-δεῖρ 5. 

Υε 566, {βεγείογε, γὴν ομ ἄγη, πονν στοαὶ {πίηρϑ ρίίθηοα ὑγουκεῖῃ, ἀπά ργάγοῦ νυ Γαϑείηρ, 80 

ἐδ ραϑβϑβίοῃ Ὀγ ψῃϊοῃ (» “Όγ νι ῃῖς ἢ ̓ Α) με ἰ5 νδῃααίβμεά᾽ β-ὰ μ Α 83. 

5. ὙΥ85 5101, σθένει, β- ἃ Α 51: “νὰ5 ορρτεββεά᾽, συνείχετο, α. 5 
ἔγοτῃ {Π6 1επ] ἄεξϑίγα Ξξῷὸ ΣΝ. 9501 επιοηᾷ ' [ΠΓΟῸΡῊ ἃ ρτείεχί τὶ ΠΝ ΠΣ α βὶ 5: “Ττοὴῖ {ΠπῸ ρτγείεχίς Δ. 

ἃ {πΚ6 σοστιρίοη οἴ, Ῥτον. χν]]]. 1. 

ΙΧ. Α οπιῖῖβ πηῈς ἢ Ἰῃ ἸΧ. 
2. αβιϊηρ τ]  οπαβιϊν. (οπίτγαβι Τ᾿ Α. 11. 8. 

[αϑιϊπρ β- 51: “ Βε]]ανίηρ ᾿ ἃ ἔ: “ΓΑΙ πε 55 α. 
{πε τηδῃ.. 

35. Σ)Ἐᾳ. 
δηᾷ 1 ἃ τπδῃ ((Ρυΐ πε ̓ “Ὁ 5})... 
δηᾶ 35 ηα: “Δηά [Γ᾿ Ῥ. 

5. δηᾶ Ὀτεοαβίβ Ὁ α. 
16 ψἹ τ συμπέσω. ὅ5εε ΓΤ. [υ4. ΧΙ], 3 (ποίε). 
δἀοτγηθᾶ. (ἱ. Ὑοπια 35, 

Χ. Α πϑὺν βεοίίοῃ ὈθρΊηβ. 
1. ῬΓΑΥΘΓ νυ [αϑίϊηρ. (ΟἿ, 1. 4) ἵν. 8. 

Εοτγ 

. ΠΑ ΠΡΕΓ5 β-Ὁ ἃ 51; “1Πε Κίηρ (( πηδη ᾽ Ὁ) ψῇο ἰπ ομαπηθοσβ᾽᾽ ἢ ς ἡ. 

ομαβειν ας (6): ΗΕ. 
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ΤῊΝ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤΞΓ ΘΕ. ΤΗΝ ΝΕ ΑΕ ΘΗ 

γε ἴοο, “γα (οἸ]ονν αἴτει οπαβειν ἀπα ραγιῖν τυ] ραίίεησε δηα ρύαν ει, ΜΙ [ἀϑεϊησ ἴῃ. Πα τΠν οὗ 
3 ἢεατγί, {ῃς Τιογὰ νν}}} ἄννε}}] ἀπιοηρ γοιῖι, θεσαιβε ΠῚ ἰονείῃ οπδϑίν. Απά νηεγθβοανοῦ ἴῃς Μοβί ΠΙΡΉ 
ἄννε! δῖ, ανεη ἐπουρῇ εῆνν, οἵ ϑίανεγν, οὐ 5Ϊα πον Βεί!]εῖ (4 πιδη), ἐπε Τιογὰ ννῆο ἀννε]]θ ἢ ἴῃ ἢ ΠῚ, 
οσ με ϑαϊκο οἵ Πΐβ ομαϑίίν ποῖ οὐἱν " ἀοἸ!νεγθῖῃ Πϊπὶ [ΓοπΊ εν]], ΓΈ αἰσὸ Ἔχ] θεῖ Πἰπὶ ὄνεη 85’ ΠΊ6. 

4, 5 ἘοὸΥῦ ἴπ ὄνεῖν νὰν {πε πηδη  ἰ5 {δα ἀρ, ννμεῖμεῦ ἴῃ ἀεςά, οὐ ἴῃ ννογά, οὐ ἴη τπουρῃί. Μν Ὀταείῆγεη κπενν 
πον ΠΥ [αίπεῦ ἰονεά πιο, δηά γεῖ 1 ἀϊά ποῖ εἊχδὶὲ πηγνϑε} [Ιη τὴν τη": ΑἰΓΠοιρ 1 ννα5 ἃ οἢΠ]ά, 

6 ΓῚ Παά {πε ἔδαγ οἵ (ὐσοά ἴῃ πὴν πεαιί"; ἴοσ 1 πενν παΐ 411 {πῖηρθ νου] ρα55 ἀννᾶν. Ὶ᾿ἈΑπα 1 αἷά ποῖ 
ταῖϑε την β6] (ασαϊηϑε {Π6Π}} νυ εν1] ᾿πΐαπέ, θαῈ 1 Ποηουγεα τὴν Ὀτεΐῆτεῃ ; δπα ουἂέ οἵ γεϑρεοΐ ἴου 
1Π6π|, ἐνθῃ θη 1 νναβ θείηρ' 3014, 1 γείγαϊπεα [τῸπὶ [ε]]Ππρ' [ῃς ΘΠ τη ο 185 ἐπαΐ 1 ννὰ5 ἃ 5οη οἵ Ϊβοοῦ, 
α σγεδξ πιδῃ ΔΠ6 ἃ πηϊρῃίγ. 

111 Ὅο γε αἴϑο, τὴν ομ]άγεη, Γπανα 1Π6 ἔδαγ οἵ (οά ἴῃ 411 γοῖγ ννουκβ θοίογε νοι εν ο5, Πα 7 Ποποιγ 
2 γουγ Ὀγεΐῆγθῃ. Εον Ἔνεῖν οἠα ΨΠῸ ἀοαίῃ {πε ἰανν οἵ {πε 1 ογα 5Π4]}] θεὲ ἰΙονεά ὃὉν Ηΐτ. πᾶ ψἤθη 

1 σαπιε ἴο {πε Ιπάοςοϊρίίαε νυν ἢ 16 ᾿5ΠπΊδε] 65, {παν δϑἰτεα πη, ϑαυίπσ: Ατί που ἃ βἷίανεῦΡ Απά 
31 5αἱά {παὶ 1 ννὰβ ἃ Ποπιθ- θοση 'ανε, {παΐ 1 πηρης ποῖ ρυΐ πὴν Ὀγείῃγεη ἴο σϑηαπΊθ. Απᾶ {πε εἰάεβε ᾿ 

οἵ [πϑπὴ βαϊᾷ ππΐο π|6: Του αἵ ποΐ ἃ 5ἷανε, ίογ Ἔνθ ἴῃ ν ἀρρεάύβησα ἀοίῃ πηᾶῖζα ἴἰ πιδηϊίεδί. Βαΐ 
41 54 ται 1 ννα5 [{πεῖγ} 5ανε Νον πεη ννῈ οαπηα ἰπΐο Εσγρί {πεν βίγονε σοποδύη!ηρ᾽ πγ6, νῃοἢ οὗ 
5 ἴῃεπὶ 5ῃοι ἃ θὰγν πιῈ δηὰ ἰακα πη6. Ὑπεγείογε ἰξ βεεπχεα σοοά ἴο 4}} {Παΐ 1 βου] τγεπηδίη ἴῃ Ἐσυρί 
6 ἱϊῃ τπς πηεγοπαηί οἵ τπεῖγ ἰγαάθ, 011] {Πὰν μου] γεΐαγηῃ Ὀγηρίηρ τπεγοπαηήϊθαε. Απά ἴπε 1 οτά 
7 θάνε π16 ἔανοιιν ἰπ {πε ἐγεϑ οἵ [Π6 πιεγοῃδηΐ, δη4 Πα επίγιβίεα ππἴο της 5 Ποιβθ. πα ἀοά Β]65564 
8 ἢΐπη ὈΚ ΠΥ πηεδη8, ἀπ ἱπογεαβαα ἢἰπΊ ἴη σοὶ ἀπά 5|νεῦ Γδηα ἴπ ποι ῃοΙα βασναηίβ᾽. Απα 1 ννὰ5 
ΜΙ Πίπι τες πποηίῃβ δηα ἥνε ἄδγ5. 

12.»ΛΆ.νὉῷ.ΚΞ Απά δροιυῖΐ {παΐ {ἰπ|6 {πε Μεπιρῃίδη ννοπιδῃ, {πε ννἱία οἵ Ῥεηίερῆτγί, οαπης ἄόννῃ ΠἿη ἃ ομαγίοι", ᾿ν ἢ 

2 στεαΐ ροιηρ, θβοδιιβα 58η6 Πα Πεαγά ἔγοπι Ποὺ δἰιπιοΠ5 σοποαγηΐηρ πη6΄. Απα 516 το]4 Πεῖ Πμυβθαηά 
τῆαϊ {πε πιεύοπαπε πα Ῥεοοπῖα τίς Ὁν πιδαηβ οἵ ἃ γοπηρ Ηδεῦτενν, απα {πεν 58 ν ἰμαΐ ἢ δα ἀβϑαγεαϊν 

3 Βεεξῆ βίοϊεη ουΐ οὗ με ἰαπά οἵ ζαηδδῆ. Νονν, ἐπεγείογε, γεπάευ }πϑίϊσα ππίο Πἰπι, ἀηα ἴα κα αὐνὰν {ΠῸ 
γουίῃ ἰο τῃν Πουιβ6 ; 50 584} {πε (οά οἵ ἰῃς Ηδργαννς5 ΌΪεβ5 {πεε, ἴου σγαοα ἔγοτη πεάνθη 5 ἸρΡοη ὨΪΠ]. 

15. τ΄ Απά Ῥεηίερηγίβ ννὰ5 ρεγϑιιδ θα Ὀγν Πει ννογάϑβ, δηα οοπηπηαηα θα {ΠῸ τηογομαηΐ ἴο θ6 Ὀτγοιρῃϊ, ἀπά 
οαἰα ππίο Πἰπὶ: ΝΥ μδς 15 1Π15 ἰπαὶ 1 Πεαὺ Γοοηποογηίηρ {πΠεε], {πὶ Ποῖ βίεαϊεϑέ ρεύβθοηβ οὐ οἵ {πε ἰαπά 

2 οἵ (δηδδῃ, απ 56116ϑὲ ἐπα πὴ ογ ϑἷανεβὺ Βαΐ {πε πηεγοπαπί [6]] αἱ ἢϊ5 [εεῖ, αηα Ῥεβοιρῃξ Ὠϊπι, βα γίηρ: 

31 Ῥεβεεοῇ ἔπεα, πὶν ἰογ, κπονν ποῖ τυπαΐ ποῖ βαγεϑί. Απά Ῥεπίερῃτίϑ βα]4 πηίο Πἰπὶ: ΔΝ Ποηςα, (Ποη, 

2. ῬΓάγοσ νυ ἔαβιϊηρ Ὁ β 5). 
3. εῆνυ ... Ῥεἔβ]θίἢ (ἃ ππε) α : “ἃ πιδῃ {8]}] ἰηῖΐο βεῆνυ . . . 5ἰδῃ θυ οὐ ἀδιζηθββ᾽ β 5᾽. ΕῸΓ νοΐ. οἵ. 1. 7. 

4. Τεχῖ --ς β-Ὸ 5 581: νι συνεπαίρεται (4) ἴοτ συνέρχεται, ἃ εἴ: συνέχεται, Ὁ 5 5᾽ : (πάντας γὰρ ἀνθρώπους) συνέρχεται, α. 

Βιυΐ ἃ ἰγδῆβθροβαβ Ψ. 4 δἰζευ “τηϊηα ᾿ ἴὴ τ΄. 5. 
ΠῚ πε. -  ΠπΕΕΙΡ - Α, ὍΣ ΧΙ Ὶ- 
6.1 ἄϊά ποῖ... ἱπίεπξ ς (ὃ “ποῖ᾽): “1 πιδαβιιγεά τηγϑο! Γ᾽ ΒΑ 51. Ῥευμᾶρβ τεδά “1 ἀϊὰ ποΐ Ἔχαὶῖ τυ 56] Γ᾿ - Ψ. 5. 

1 τπε “ποῖ᾽ 5. οὐ εα να ΠΊΔΥ σοπ]θοίαγε τπ6 οΥἱρίηαὶ Ηδῦτεν ϑνογὰ ννὰβ "ΠΟ Ἵ 45 ἴῃ Ρ5. οχχχὶ. 2 “1 ἱκερί τυ 561 

αυϊεῖ᾿᾽, ΠΟ ἢ ΤΙ ΧΧ τϑαᾶϑ ἃ5 2,5. 
δνβεῃ Ὁ ΒΑ 5". 
τ611Π1|πλῸὺ Ἐν τὰςσε᾽ β Α 53. 
]Αοονῦ » ςΑδν!ξ οᾶς͵ 
τηῖὶρμίν ΒΑ 5}: “}υ5 ᾿ α. (Οἱ. 2.2, Ῥτον. χν!]. 7 Ξξ δίκαιος 1,ΧΧ, 

ΧΙ. τ. θεΐογε γοιγυαβ  ΠὀὉ. 
2. σϑτηθ. .. ᾿βῃιηδεξεβ β-ἃ 51: “νᾶ5 σοπηϊηρ ΜΙ [Πς 15}. αἃὄ: “ο8πι6 ΜΠ {πεπῃ ἴο [πΠ6 [πάἀοςο!ρίίαε᾽ ΔΑ. 

βανίηρ... βίανε α: Ἐ΄ΟΥ ἃ ἔγεεπηαη Α: Ὁ βϑ,. 7Άϑπᾶγ (1]. 1187) 585 [5 Ὀτείἤγεη 5014 [Ὁϑερἢ ἃ5 θεϊηβ' 

{ΠΕ6 1 5]ανθ. 
8. Ποιηθ-οσῃ αἴ: “{Π61Γ Ποιηα-τ- οση ᾽ Ὁ ἀε Α-51. 
Ι τρί ποΐ ραΐς... βῆδιηβ. ( χ. 6, ἄς. 

. τηδηϊξεβί - “σοποεγηϊηρ ἴΠε6. Απᾶ Πα {πγεαϊεηβα πι6 Γυπίο ἀθδίῃ 7. βΑ 5), 

. ΜΠ οἢ οὗ [Π6π}, ἄς. α β 5). 

. βάν πι6 ἴανοισ. ἀξεη. ΧΧΧΙΧ. 21. 
. αοᾶ αε΄: “1Πε6 Τιοτα ’ β-4 Γ Ὰ 53. ἣ 
διηᾶ πὶ Πουιβε ΠΟΙ βεγναηΐβ: “Δπα ἴῃ νοῦ α: Ὁ» βΑ 5. ἔργον 15 ἃ τηϊϑίγδηϑδίίοη οἵ ΠῚΣΚ. 
ἤνε ἄδνβ Ὁ α. 

ΟΦ ΟΡ ὦ. 

ΧΙ]. τ. σαι ἄοννῃ α: “ρα55ε4 ᾽᾿βΑ 5. 
ἴῃ ἃ σμαγίοῖ ὍΡΑ 53. 
συ... πι6: “5Π6 Ἰοοκεοά δηῃά ϑδἂνν πε ᾽ Α. 
56... ΘΠ ἢΒ α: “ΒΕΓ δὐπαοῇ5 Πδα το] ποτ᾽ β 5}. ᾿ 

2. ἰπμαξ {πε6 πιεγομπαπί α: “σοποεγηΐϊηρ {πΠ6 τπϑσσπαηΐ [μὲ ἢς᾽ βΑ 53. 
3. ἴο ἔν πουξε δεῖ ϑ᾽ : “τὸ οἵἱῦ μβοιιβε᾽ α: “ἴο 6 (ἢν βίενατγά Ὁ ἃ 5 (Α). 

ἼΧΠΠ. 1. ἴο Βα Ῥγοιρβέ "ἀρ 51: “ἴο σοπηε'᾽ αδεῖ: “ἴο Ὀτίηρ ᾿ Αὔ. 
2. Βαξ. .. 8 πῖβ ἔεεξ αρ: “{πεγεΐοτε (ς δηᾶ᾽’ Α).. . . οἡ ἢΪ5 ἴδοθ᾽ β- σα 5". 
3. Απᾶ.... Βίπι α: “Ῥυΐ Πα 5αἱά (Ὁ " βαϊ4 ᾽ δ ε ἢ βᾺ 5). 
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ΠΕ ΤΕΞΤΆΜΕΝΤ ΘΕ ΤΟΘΕΡΗ 10...2ώ---10. 2 

15 16 ΠΟΡτονν δανα 
4 Βυξΐ πε Ρε]ϊενεα πίπι ποΐ, θα σοπιπηαπάςβα ἢϊη ἴο ΡῈ δι ρΡΕα δηα ᾿οδΐθῃ. 
δ ἴῃ (5 βἰαίεπιεπί, Ρεηίερῃγί5 βαιά : [εἰ 1ΠπῸ νου ΡῈ Ὀγουρῃί. 
6 ρΡείβδαῃςε ἴο Ῥεπίερῃτγί5 ((ογ ἢ νν 5 {Π|γὰ ἴῃ γδηὶς οἵ {Π6 οδποοῖβ οἵ ῬΠαγδΟ ΠῚ. 
ἢ (γοΐὴ ᾿ἰπι, απα ϑαϊά τἰπίο τηα: Ατί {ποῖ ἃ οἷανε οὐ ἔτεα 

8 ΠοθοΡ ΑΠ4] καϊ4 : Τῆς 15Ππ|86|1{69᾿. 
91 5αἱά : ΤΠπεν θουρπὶ πια ουξ οἵ ἴῃς ἰαηα οἵ (ἰδηδδη. 
Γρίγαϊ σ πένναν ᾿ ἢ6 σοπηπηαη 64 τηε ἴο θα βίγρρεά δηὰᾶ Ὀβαΐεηῃ. 

Δηά Πα 5414 : Τῆς 15} πη8ο] 165 επί γιιβίβα ὨΐπῚ τηΐο τὴ π11] {παν 5Που]4 γϑζατγη. 
Δηα ννῆεη ἢς ρετγϑίβις 

᾿Απα νῆβη 1 ννὰβ ὑγοιρῇῃί ἴῃ, 1 αἱ 
Απά ἢς ἰοοῖκ ππε ἀρατχί 

Αμπάᾶ [ 5εἰά : Α 5ἷανθ. Απᾶά πο “δἱά: 

Απά 6 δαἱά : Ηον αϊάϑβε ποι θδοοπλο {πε ῖϊ ο'ανορ Απά 
ΑΠπα Πα 5814 πιπΐο πῆς : ΓΤ σαΪγ "Ποῖ 1Ι65ὲ ; ἀηὰ 

ι Νὸον πε Μεπιρῃίδη ννογηδη ννα5 Ἰοοκίηρ τοι ἢ ἃ ννἱπάονν ᾿δξὲ τη6 ννῃ 116 1 ννα5 Ρείηρ Ὀεαίβῃ, ἴου 
Ποῖ Ποιιθ8 ννὰ8 Πδδῖ, Δη6 5Π6 βεηΐ τιηΐο ἢΪπὶ βαγίηρ ": Τὴν ᾿παραπηθηΐ 15 αη]ιβὲ ; ἴογ ἴοι ἀοϑβί ρα 5} 

2 8 ἰ[τεε ̓  πη ννῃο παίῃ Ὀδεη βίοϊςη, ἃ5 [που ρ ἢ ἢς νει ἃ {ΓΔ ὩΒΡΊ 6550 0. Απᾶ νψἤδη 1 πηδάς ἢῸ σἤδηρε 

ἴῃ Γτῇν ϑἰαιαπηεηΐ, ΓΠΟυΡἢ 1 ννὰ5 Βοδιοη", ἢ οἵδε πς ἴο ΡῈ 1πΊΡΓΙβοπθά, πη], ΠῈ ϑαϊά, [πε οὐνηειβ 
3 οἵ {πε θοὸν 5Ποι 1 ςοΠΊΟ. 
4 ςαρίϊνε Δ η6 ννε]]-θότη ἰδ ἰῃ θοπά5, νῆο ουρπῃξ γαῖποῦ ἴο Ρα ϑβεΐ δἱ ΠΠΡεγίν, απ θὲ νναϊἰςα προ 
5 5ῆ6 νν]5ῃε4 ἴο 566 πε οιἱ οἵ ἃ ἀδβϑίγε ' οἵ 5ϊη.., θα 1 ννα5 ἱρπογαηΐ σοποαύηϊηρ 411 {Ππ686 {Π]ηρ5. 

1 15 ποῖ {πΠῸ σπϑίοπι οἵ {Πς Εργριίαῃς ἴο ἴδϊκα {παΐ ννῃϊοῃ Ῥεϊοησοίῃ ἴο οἰπεῖϑ Ρείογε 
Ῥιιξ 45 οῦ ἜΠδ Ιλά, ῃς πηιϑὲ Ὀς6 

ἢς 5δ:α ἰο πε: 
6 ργοοῦ 15 σίνβη. 
[ΠΡ Ιϑοηεά, 

ΤΠΗϊ5, [Ππογοίογε, ἢς σαι σοποαγηϊηρ {Π6 τηεγοῆδηξ ; 

Απάᾶ {πὸ νοπιδη ϑαϊά πηΐο ποι μυιϑθαηᾶ : ΔΝΠεγοίογε ἀοϑί ἀπτοῖ ἀεΐαϊη τῃς 

Ἐογ 
Απά 

Ι Νον αἴζει ίοιιγ δηα ἰννεηΐν ἄανϑ σαπΊα ἴῃς ΘΠ ΠΊΕ] 165 ; ίογ πεν πα ποαια {παΐ [σοῦ Γτην (αι ποτ! 
2 νγὰ5 τηουτηΐηρ ᾿ ΠΊῸΟἢ  σΟΠΟΟΓΠΙηΡ᾽ ΠΊΕ. Απά {πεν σαπηε δη4 58:4 τιπΐο πῆς : Ηδονν 15 1 {Ππαΐ ἴδοι βαϊα ϑὲ 
{Παΐ ποι νναϑί ἃ δἷανε ἢ δηᾷ ἶο, ννγε ἤανε ἰξαυπί {Πδΐ ποι ατί {πε βοὴ οἵ ἃ γηϊρμέν πηδι ἴῃ {πε απ οὗ 

4 

9 (δηδδῃ, δπα {ἢν [δίπεν 5111} πηουπγηθῖῃ ἔογ ἔπεα ἴπ ϑδοκοϊοίἢ ᾿Γδηα 45} 65. ΓΛ Ώδη 1 Πεαγα {Π|5 πὶν 
Ῥοννε]β5 ννεσα ἡ] 55ο]νεα δηα τὴν Ππαϑατζί πηε]τθα᾽, δηα 1 ἀεϑίγεα σγεδῖν ἴο ννεερ, ας 1 γεϑίγαϊ πο σαγϑοῖΓ, 
{παῖ 1 5ῃοιϊὰ ποῖ ρας τὴν Ὀτγεΐῆγεη ἴο φἤδτπιθ. ΓΑΠΑ 1 βαϊᾷ υπίο Πατὰ, 1 Κηον ποί, 

5 ΤΠεη, ΓΠεγείογε ̓, {παν ἰοοὶς σοιη56] ἴο 5611 πηθ, [παΐ 1 5ῃου]ά ποΐ Ὀ6 [ουπά πη ἐΠεὶγ μαπάβ. 
[ξατεὰ ΓΩΥ [αἰ θυ, Ἰεϑὶ ἢς [5που]ἃ οσοπια δηςᾳ] Ἔχοουΐο ὉΡΟη {Πε6Π| ἃ στίενοιιβ νεηρεδηοα. 

ὁ Πεασά {πδΐξ ἢς ννὰβ πηρῃϊν ἢ (οὐ δηα ν ἢ τηεη. 
Τ τὴξ ἔγοπι {πῸ Ἰπασεπιεηΐ οἵ Ῥεηίρητγι. Απα {πεν οαπια δηα γααιεβίεα της, βανίηρ: 
νναϑί θοιρῆῃς Ὀν τι5 ντἢ πλοπαν, αηα ἢ6 νν}}} 5εΐ τι5 ἔγεα. 

Ι δτὴ ἃ 5ϊανς.. 
Ἐογ {πεν 

Εὸγ {πεν δά 
ἼΤΠδη 58:4 {ΠῸ6 πηεύοπαηΐ τππίο ποτ: Βαίδθαϑα 

σαν ̓  {παῖ τῃοὰ 

᾿Νον {πε Μεπιρῃίΐίδη ψψοπηδῃ βαἰ ἴο πεῖ Πιιβθαπά : Βὺν {πε σοῦ; ἴογ 1 Πεδι, ϑαϊα 5Π6, Τὰ {πον 
416 561Π1πσ΄ Ὠ1 ΠῚ. 

5. Δ 581 ς 

2 Απά »5ἰγαϊρῃζινναν 5η6 επί ἃ δππηυοῇ ἴο {πὸ 
3 ΙΞῃτγηδο εϑ, απ δϑκεα {Π6πὶ ἴο 5611 πῆς. Βυΐῖ  δϑκεά {ῃδπ| ἴο 561] πηα. 

ἰβ α: “αβί που β-Α 5. 
4. θ6 ὑγουρῃμῃίέ αρά ς᾽: “δηβνευ ᾽ δεῖϑ). 
5. Ῥεῃίθρῃτσίβ α : “της οὨ]εῇ οὗ [Π6 δα παςῃβ᾽ β 5] : “ Βἰπι᾽ Α. 

«ηἰτᾶ.... ῬΠΘΓΘΟΗ α. (. 94η. ν. 7. “15 γϑηὶς νγὰ5 βεοοηά ἰο Ρ.᾽ Α: 
1Π6 εὐ π ἢ 5, 'βανὶ ΙηΡ νυν 5 Δα σοπουθίης5 απ ΠὨΠ]Πάτεπ᾿ β. 

6. Απάϊ βαϊᾷ »α ἴο "ἀπ 1 βαϊά᾽ ἴῃ συ. 8. 
9. Τταϊν α οηΪγ. 

βίγαιρ ῆΐνναυ αξ. 

ΧΙΝ. 1. δῖ πὸ »ι ες 
ἔογ.. .. προῦ »βΑ 8. 
Ἠἰπὶα: “ΠΟΙ ΠυϑΡαηα᾿ β 5. 
ΤΥ: “1π6᾽ β-Ρ Αδνεοάξς, 
{μοι ἀοξί ρΡυηῖβῃ.... 

. τῖ6: “υ5᾽ ἀεῖρ. 
ΟΥΏΘΓΒ οὗ {πὸ ον : “ἢἷ5 (τὴν ἃ ΑΡ 8) ονποῖθ ἀρ Α. 
ΒΕΓ Πυβραῃηᾶ α : “ Πἰπὶ᾿᾿ βΑ 5). 
ἴῃ Ὀοπᾶξ» β4Α 5. 
θὲ ννεαἰϊεᾶ πἸροπ α: 

7. ΘΓ τ|ῖ. 8. 
5. Βογ ο: “ἴπ6 Μειηρηϊία νοιηδη᾽ β- ἃ Α“Ρ, 

ΧΝ. 1. ἴογ... μϑαζάᾷ α: " δῃηά μανιηρ πεασγά ᾽βΑ 51: 
3. ῆεῃ.. ... πιλεϊζεᾶ α οηΪϊγ. 
5. ΤΥ ἴδίποσ α: “7δςο᾽ βΑ 53. 
δτίενοιβ Ξ-Ξ κινδύνου. 
ἀαοᾶαρςρ: “πε Ιοτά ᾿ β-Ρ Α 53. 

ἡ. Θῃᾷ Πε Ψ|1 βεῖ τ15: “δηᾶ ἢ 5εί τ᾽ " ἀσ: “δηᾶ {ες πιεσοπμδηΐ κεῖ ᾽ (Ἑ “5 ΔΔ ΡΒ) Α, 

ΝΠ 1 εαα- γοῦίῃ α : “ ᾿Ἰηϑίγαςίεα (΄ Ξεηΐ ἰο᾽ Α) ΒΕΓ Βυβθαηα ἰο θὰγ πε β- 44 51: 
τη ἐπά οὐ {πὸ Τεβίαπιδηΐ οὗ Βεη)ατηϊη. 

2. Τπε οἤίεξ.. .. 5611 πιὸ σάν. 

85... ἈΓΘΏΒΡΥΤΕΒΞΒΟΓ: “ἴο0 ΡΕΠΙ5ἢ ὉΠ} 51] ἃ, σοΟΥΓΙΡΪγ. 

γαῖ ἀροη {πες βΑ 5. 

Ἔ 
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“ΈΠΙγα ἴῃ ταηὶς ἢ Ρ., 

ΚΘ {Π6Ὺ ννΕΥα ἴῃ {Π6 ἰδπη4 οὗ (δηδδῃ 

Δηά 586 βεηΐ ἃ εἰὐπποΐ ἴο {πς [5Πτηδο] 165 αηὰ 

ΤἼΕ οΠϊεῖ ςαρίείη, Πετε- 

(45) οἢῆςευ οἵ 4]} 

4 Α. 

: ἢ οπη5. ἰτοιὴ “ θυγ ἴο 



ΤΠΕΣΦΤΕΞΤΑΜΕΝΤ 5. ΘΕΎΕΠΕ ΤΝΕΙΕΝ Ε ΡΑΕ Ε ΘΕΙΚ 

ς ΔΑ 5! 
δίηςε ἴῃ6 δυπιοῖῃ ννου]α ποΐῖ ρίξε ἰο θὰν π16Ὲ (αἰ | ἴογε, οδ θα {πε [9 πη8ε6 ] 165 δηα δϑκεα ἐπεπὰ ἰὼ 
{πεῖγ ρυῖσθ) πε τοϊαγηςά, μανίηρ πιαήθ {γ|4] οἵ 5611 πιβ. ᾿Απά 5ίποβ μα ἀϊά ποῖ ἄρίεε (ἴο {πεῖν 3 
{Ππδπὶ, δηα πε πηδάς ποννῃ ἴο ᾿ιῖ5. πηϊϑίγεθϑ Ππαΐ ) ργίςθ) ἢε ἀεραγίεα". Βαΐ {π6 δαπιοῦ, πε ἢα 
{πεν Αϑκεά ἃ ἰαύρε ργίοε ἴον {πεῖν 5ἷανθ. δά πιδάς {{|4] οἵ {πεηγ}, πηδάε ἱζπονγῃ ἴο ἢϊΐς 

Πηϊσίγεϑα {παΐ {πᾶν ἀϑἰκεά ἃ ἰαύσε ρτῖςς Γίογ {πεῖγ 
βανε". 

4 ΓΑ 586 βεπξ δποίποι δππαοἢ ", βαγίηρ : ἔνε ἘΠΟῸΡἢ ἔπαν ἀδγηδηἋ ἔννο πηΐπδ5, Γσῖνε {πεπλ}, ἄο ποί 
βρᾶγα [[ἢς σοὶ"; οὐἱγν θὰν [Π6 Ῥον, ἀπ Ὀτγίηρ᾽ Ὠΐπι ἴο ΠΊ6. 

ς β-4 Α 51 

5» 7Πὲ εἰπιοῇ {πεγείοτε ννεηΐ δηα σαν {Πε6πΠὶ Απάᾶ Πα σανε {πεπὶ εἰρῃξν ρίεοες οἵ ροϊά ἴογ 5 
εἰσῃίν ρίεθςεβ. οἵ βροἱά, δη4 7] Πε τεοαϊνεα πιεΐ ;  πΊδ6, δῃά ἰοϊά (ῃ6Ὲ Ἐργρίίδη ννοσηδη {παῖ ἃ 
Ῥυΐ ἰο {πε Ἐπργυρίίαῃ ννοπηαη Πα βαϊά : 1 Πᾶνα | Πιιπαγαα ρῥίθςοαβ μα Ῥεβη σίνεῃ. 
σίνεη 4 πυπηατγεά. 

6 Απά ίπουρῇ 1 πον ({Π15) 1 Π6] ἃ τὴν ρεᾶςα, ἰεϑί [Π6 δαηιοῇ 5Π οι] 6 ρυΐ ἴο 5Π8 ΠΊ6. 
17. ὙὟε 8εε, {πεγείοτε, τὴν ομ! ἄτεη, ννηδΐ σγεαΐ {πίησϑ 1 εηάυτοά {πᾶΐ 1 σπου] ποῖ Ραΐ τὴν Ὀγείῃγεῃ ἴο 

2 ϑῃαπιε. ο γε αἷϑο, ᾿[ἐπογείογε", Ιονε ομα δποίμει, [πα ἢ Ἰοηρ-ϑιδγιηρ πΙάς να οπε δηοίμειβ 
3 ἴαυ 51. Ἐὸν (οά ΔΕ] σΠέείῃ [τα {Π6 ππϊέν οἵ Ὀγείῆγεη, ἀπά ἴπ {Π6 ραγροβα οὗ ἃ πεαγί {παΐ ἰδῖκεβ 
4 ΡΙεαβιγε ἴθ ἶονε. Απᾶ ψῆεη πὴν Ὀγοϊῆγεη οαπῆε ἱπίο ᾿ Ερσυρί {πεν ἰεαγπί {παῖ 1 Πα ταϊαγηεα {Πεὶγ 
5. ΠΊΟΠΟΥ τιηΐο ἰπεπὶ, πα ὩΡ τας {Πα πὶ ποῖ, ἀπ σοπηίογίεα πε π, Απά αἴζεγ ἴῃς ἀξαίῃ οἵ ἴαςοῦ τὴν 

(Δι πεῦ 1 ἰονεά {πδπὶ Γπιούε ἀθυπάδηῖν", απ 411 {Πίπρθ ννμαίβοενει. ἢ σοπηπηαπαάεα 1 αϊά ἵνεγν 
6 Δρυπάδηο γν" ἴοσγ ἔπε. Απηά 1 ϑδυἤεγεα ἐπεπὶ ποΐ ἴο θὲ αἰῆϊοιεα 1η [Ππ 5141] 6ϑὲ πηδίξεγ ; ἀπά 41] {πΠδΐ 
Ἵ νγἃ5 ἴῃ τὴν απά 1 σανε πηΐο {π6πὶ|. ᾿Δπά' {πεῖν σμΠ] ἀγεη ννεγα τὴν σΠΠ]ἄγεη, ἀηα τὴν σΠΠ] ἄγθη 85 ἘΠ ε γ 
ϑασνδηίβ ; δῃά {πεῖν Π|6 ννὰ5 ΤΥ [Π|, ἀηα 411 {πεῖν δα ἢ σηρ ννὰ5. τὴν βεγίηρ, Γα πα 411 ἘΠοῚγ 5 οἴη 95 

8 νγὰϑ ΠΥ ἱηπτγην". Μν ἰαπα ννὰ5 ἴπεῖγ ἰαπά, δπα {ΠΕ|γ σοιη561 ΠΥ σοιη561. Απᾶ 1 εχαϊίεα ποῖ 
τα 561 ἀπλοησ. [Πεπὶ Γἴη αὐγοσαησε Ῥεοδιι56 οὗ τὴν ᾿ννου! αν" ΡΊογν, Γαΐ 1 νναβ διηοπρ {ΠΕῈΠῚ 45 οπε οἵ 
1ῃε ἰεαβί". 

18: 1 γε αἷβο, ἐπεγείογοε, νναὶῖ ἰῃ τῆς σοτηπηδηαπγεηΐβ οἵ ἴῃς Τιοτά, πὴν οὨ!]!ἄγοη, Η αὶ νν1}}] χα] γοιῖ ἔπεσα, 
2 ηα ν}1}] Ὁ]655 γοὰ ἢ σοοά [Πίηρϑ ἴοσ ενεῦ πα ἐνεῦ. ᾿Δπα 1 δὴν ὁπ ββεκεῖῃ ἴο ἀο εν] ππίο γοιι, 
3 ὅο νν6 1] υππίο Ὠΐπη, ἀπ ῥύαὰν ἰού ἢἰπ), απ γε 5Π4}1] θὲ τεάἀεεπηεά οἵ {Πς 1, ογά ἔγοπι 411 εν}, [Ἐοτ], 
ΡεΠοΪά, γε 5ε6 {παΐὶ Γοιέ οἵ τὴν Πυιπ ΠΠν δηα Ἰοηρ-ϑυΠεγηρσ 1 ἰοοῖς τππΐο νυἱΐα τῃς ἀδυρῆῃϊΐει οἵ {Πς 
ΡΙοϑὲ οἵ Ηε]οροὶβ. Δηά ἃ πυπαάτγεά ἰαἰεηΐβ οἵ σοϊά ννεσε σίνε πὲ ψ ἢ Ποῖ, ἀπ {πΠῸ Τοτὰ πηδάς 

4 ἴΠεπῇ ἴο ξεῖνε π|δ. Απά δξς σανε πηὲ αἶβδο Ὀεδιῖν 45 ἃ ἤοννεγ θεγοηά {πε θεδαςα] ομε5 οὗ [5γδεὶ ; 
Αηα Ηες ργτεϑεγνεα τηε ᾿ππΐο οἷα ἀρὰ ἴῃ βίγεησίῃ δηά' ἴῃ Ὀεαπίν, Ὀεσαῖιβε 1 ννὰ85. {Π|Ὲ ἴῃ 411 {Πίηρϑ ἴο 
]Άςο0Ὁ. 

3. βίποε μα... Βαΐ {πΠ6 δυπίιοῃ.... πιαᾶς Κποννῃ Ὀε νΡ 5' : “βδίηςε ῃε δὐῆιοῃ. .. δηά πιδήάβ Κπονῃ ᾿ ἃ ἔ. 
4. ταῖϊηαβ ς -ἰ “οἵ ροϊά᾿ βΑ 5". 

δῖνεα ἴπεπὶ οδαἃ : “ἴακΚε σαγε  Ὀεἔρ. 
{οπρ ο: »ΒΑ 5. 

5. Τγεςαεϊναϑᾶ πιϑΐ, σοτγιρί ἰοΥ “ [οΥ πγα᾽. 
6. Ῥαΐ ἴο 5παπια Ἃ : “δε ἰογίπγεά ̓  Δ 6 ΓᾺ 5'. 

ΧΝΙ]. 3. ὁ πεαγί βΑ 5": “ἃ ροοά πβαζί᾽ ς. 
Ιονε β-ἃ: “ἴῃε ροοά ' σδ απ νῆ άρ, Νρδα ρευΠᾺρ5 " Ῥτοί μου! Π 655. 

4. Ἐσυρί Ὁ “ν με βᾺΑ 53. 
5. τὴν ἰαίμογ» β- ὰρ Αὔ 8, 

Βα (πεν Α) σοπιπιαηᾶεᾶ β-ὰ 4 Α 5; “πεν νν]βῃεα᾽ ς ἃ. 
πεῖ. τὰν β 8: ἵν τ ἘΠπΕΙΡ ΟἿ. 
Ννυν. .. Ἰαπᾶ » σδεῖ. 
ΠΕ πιο ρ᾿ τῆν -- {ΠπΕΙπ ΡῈ ἢ 5. 

8. 1 τὸ ... ἰδεαϑέ. Οἱ. Τὰπκὲ ΧΧΙϊ. 27. 

ΧΨΝΠΠ]. 1. Α μαᾶ5 “νδ]κ γε αἷβο, {πεγείογα, ἴῃ {ΠῸ6 βαπιθ ρϑίῃ, μὴν ομ]]άγαη (- ἦν πλε ἡ 49) ἀηα (οά (“ [5786] 
Θῃδαάαϊ ΑῬἢ ο ἃ ἢ 6) νν}}}}] σ]ουν γοι δηα δχα] γου ἔου Ἔνεσ. ᾿ 

Ης... ὈΙε55 γοι : “" ἀοὐ (Ὁ ἃ [) ν1}} εχαὶῖ γοιι᾿ ς ἃ ἴ. 
2. (Γῇ. Τ. α. νί-νῖῖ ; ΑΠΙΚατ. ὅγζ. Εἴαρ. 1. 20 “1 τ γ Ἔπειην πηδεὶ (πες ψῈ ἢ εν], πιεεῖ ποῖ ἢϊ ἢ βοοά᾿. 
8... ἡ» Δ: ᾿ 
ΤΥ Βυτην απᾶ ο: 1 β 5. 
Ῥτγίεβί οὗ Ηε]οροιβ ο. (Οἱ. [0Ὁ. χ]. το (ῃοί6). “ οἵ πὶγν πιαϑβίειϑβ ᾿(β- ἃ Α 5). 
ἰδΔ]εηΐβ. (Οἱ. [5Πδγ (11. 1211). 

4.Α [ᾶ5 “Απά {- "Αβεηδίῃ τὴν να ᾽ ΑὉ) ννᾶβ θεδιυι] ἃ5. ἃ ἤοννεγ, δηά (-Ὁ “1 νναϑ᾽ 49) θεὰ αὐ] θεγοηά ({ Ἀ}}᾿ 
ΑὉ) 186 Ἅσμβοβεὴ οὔββ οἵ [5186] (- " δπὰά ἱειηρεζαῖα δηά πυιηῦ]ε ᾿ ΑΡ), θεγοηα [,ενὶ δῃά [πάλῃ αἀπὰ ΝΑΡἢΐαΙ. Ηε 
Ρτεϑεγνεᾶ τη6 ἴῃ Ὀαδιῖν (“1 ννὰβ τῆοσγα Ὀεδατα] {Πα η {παγ’ Α) θεσδιιβα 1 ννὰβ5 {6 [δςοῦ ἴῃ 8}} (πη 5.5.᾿ 

85 ὃ ἥοννεσ " ς. 
κα... ἴο ]6ςον. ὅ:εε (δη. ταῦθα ᾿ἰχχχῖν. 6 ; ΝΠ,. τσ. χίν. 16. 
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Θ᾽ Σ 

: Απά Πιεδαῖ γε, τὴν ομ !άγθη, αΑ5ὺὸ {πε νἱϑίοη 

2 ΜΏΪΟΝ 1 βὰν. ὙΠετγα ννεγε ἔννεῖνα Παγίβ Γεθ ϊηρ: 
Δηα [6 πἷπε ψεῖα (ἢγϑι) ἀϊβρείβεα ονοῖ 411] [ῃς 
δαγίῃ, αηὰ {ΠκαννΊβ6 αἶβδο ἴῃς [ἢγεα. 

'ι8 ΑΠά 1 ν᾽ {παῖ [τοπὰ [4 ννὰ5 ὈοιΏ] ἃ 
Τνίγσίη [τνεαγίηρ 4 ᾿ἴπθη σαγπηθηΐ, Δηα ἔγοπῃ Πού] 
ννὰ5 ὈΟΥΠ ἃ ἰαπηρ, [ν!Ππουὲ 5ροῖ]; ἀπ οἡ ἢἰ5 
Ιε[ παπα {Ππεγὰ ννα5 85 ἴ{ ννεῖε ἃ Ἰ’οη ; δηά 4]] {πε 
Ὀεαϑίβ τιιβῃςα ἀρσαϊηϑί Ὠϊπη, δηα {πες ἰδ ονεῖ- 
σατη6 {Π6π|, αηα ἀεϑίγογεα {πεπῇ δηα {τοῦ {ΠΕη] 

9 ὑπηποΓ ἴοοί. Απα Ὀεοσδιιβε οὗ Πίπὶ {πε δηρα β δηὰ 
τὸ Γηθη τα] οἱ σε, ἀηα 411 ἐπε ἰἸαπά. Απά {Π686 {πίηρϑ 

5041} σοπηβ ἴο ρᾷᾶ85 ἴῃ {πεῖν βεάβϑοῃ, ἴῃ {πε ἰαϑί 

ΧΙΧ. Ηδετῖα {Π6 Αὐπηθηϊδῇ νϑύϑίοῇ σοΙη65 ἴο ΟἿΓ δά. 
1. βανν β: “Κηον᾽ ς. 

ἴῃ Ῥα]θβίηα. 
2. ατίβ. 866 ῃοίβ ἴῃ (οτημηθηΐδῦυ, Ρ. 191. 

Γεβάϊηρ - “ἴῃ ἃ ρ]αςε᾽ ας. 
411 Ὁ 5). 

3. ἴῆγτεαε παγίϑβ. 
5Π6 6} ὈΕΟΟΠΊΘ ΟΧΕη. 

αηᾶ Ηδ: “απά τῃα Τιοτά ’ ΑΡΒἈ, 
ουΐἷ οἵ ἄδτκηαββ ἱπίο Πρ 1. 

4. ἴπε πίηα. 

Εἰ “Ἰὔτθθ ΠΕΡ 1 Μη. ᾿ἰχχχῖχ. 72. 

ΤαθοῈ5 δῖε τερασγάβα 845 ἴἢ Ρα]ββίϊηθ. 
Μδοςδθθαβ (οἴ. Ψ. 11 [μον] δηὰ [π44})}.ὕ 

6. Ἰξοιυγίῃ, 1. 6. {ΡῈ Ξε ᾿δῇ. 
ἴνο » Αϑἕβ, 
δποΐίμπογ ποσῇ. Ρεῦῃαρβ Μαίίδίῃϊδϑβ. 

7-0. [5 1π6 Ὀ011- 4} [ῃ6 σαπ1ε 85 {Π6 ᾿διὴ οἵ τ. 8 

8. μοῖρ. (Ἕι. δῃη. χὶ. 34; “Ππ||6 Πεὶρ.᾿ 

“ὙΙΓΡΊΏ ̓  4150 οἰδϑῆαβ ψ] ἢ {Π6 Δ ΏΪΠη8] 5υπΊ 0 ]15Π|. 
Βεβοδῖηθ ἃ ἰατη ᾽. ΕῸΓ “ νψεδτησ᾽ οἴ. αν. ΧΙ]. 1. 

αι Ἰίοῃ --Ξ Τ6Δῃ. 
411 [86 Ὀεεαβίβ, 1. 6. {π6 (᾿εηί 168. 

[πᾶ {π6 Παγίβ] Ὁ {πε ἀτεεκ ἰεχίϑ. 
{πὸ οονν.. 

110δ-2 

2-.4. Α νἱϑίοῃ σοποθγηϊηρ' {πε Π1Π6 {1065 δηά τπ6 ἴῆταα, {ΠΕῚΓ σαρεϊν!γ ἀπά τεΐαση. 

ννετα ργεβεγνοᾶ Αδυῖοάξε; “[εα νΙΠ δας οἰποτ᾽ ΑΒ. 
ΕῸΥ {ΠΕΣ σἤδηρα Ἰηΐο Ἰδπ|05, οἷ. 1 Επ. χε. 38, πεσε {Π6 

ΕΕ ΒΞ: ον: 124; 158. 151 2, Χ]1: 16; ἱντῖ. τὸ: 
ΟΕ “πῆς {1065 ᾿, ΕἸΠΙΟΡΙς νεγϑίοῃ, 4 Εζγα χιῖ!. 40. 

5-9. ΤΗΪδβ βεοομά νΙ βίο 1ηἰσοάποα5 {Π6 ρεύβοῃ οὗ {π6 Μεββίδῃ. Τῇα ἀαία 15 {πε βεςοηά σεπίατγυ Β. Ο., 85 ἴπ6 Ὑ ψεῖνε 
50. “1π {Ππ6 πιϊάβί οὗ [πΠ6 Ππογῃϑβ᾽ 1Π1Ρ|165 {παΐ ἴῃ6 Μεβϑίδῇῃ 15 ἴο δύῖβε ἔγογη {πῸ 
Τυάδῃ ννᾶβ ἴο Πε]ρ---ἰῃς ΠΠοη οἡ {Πα ἰεΐς Πδηά ἴῃ ψ'. ὃ. 

15 1815 ἃ ( ῃγιβίίδη δἰϊθσγαίίοη οὗ " {πι|γά τῷ 1 ανὶ Ὁ 

ΘΕ ΕΠ χοὶ 12, 16. 
9. Τῇε Οτεεκ ἰεχί ᾿πίευργεῖβ ἡ σον ΑΥΡ ἢ 85 -ΞΞ Ραββί ; θπὶ {ΠῸ “1115 ἀύὲ ἴῃς {τ065, ποί "δῆρεϑὶβ απὰ πιδη᾽. 

ἼΠαν Πᾶνα ΠΟ ΡΪδοθ ἴῃ {Π15 ν᾽ βίο. 
. Βαγίβ Αρτοάρ; “1ῃς ἀεϑοθηάδηϊβ οὗ {π6Ὸ [ἢγχεα Παγίβ Δ; “ἴννο οὐ {πε [τες ματίϑ᾽᾽ Αδ, 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΤΟΘΕΡΗ 16. "---19. το 

Α 
Ηδαγ γε, ἱπεγείογε, ἴῃς νίϑίοη ννῃϊοῃ 1 ϑανν. Ἢ 

Ι5Ὧνν ννεῖνα Πατίβ (εβαίησ, Απα πΐπε οἵ {πδπὶ 2 
ψοῖῈ ἀἰθρεῖβεά. Νον {πε ἰῆγεα ννούε ρτεβεγνεά, 
θυΐ οὐ ἰῃε (ο]]ονίηρ αν {πον αἷθδο ψεῖς αΪ5- 
Ρειβθεά. Απα 1 8δνν ἰῃαΐ {ΠεῸ ἴἤτοα παι θεσαπης 9 
τῆτες 14π105, αἀπηα {πεν οἵ δα ἴο {πε Τοτὰ, αηά Ης 
Ὀτοιρσς {Πεπὶ ἰοτἢ ἰπΐο ἃ ἢουτγβῃίησ πα ννε]]- 
νναϊεγεα ρίαςε, γεαὰ Πα Ὀγοιρῃς {πεπὶ ουΐ οἵ 
ἀδγκηθϑ5 ᾿πΐο Πρ ῃϊ. 

Απᾶ {πεῖ ἴμεν οτεα πηΐο {πὸ Τογὰ ππῈ|] 4 
{μετα σαϊπεγεα ἐοσείμεγ υπίο {Ππε6πὶ ἔπε ηἷπα Πατγίϑ, 
Δηα {παν Ὀεοδπηα 85 ἵννεῖνε ϑἤῇξερ, δπά δἰξεγ ἃ 
{π|1Ὲ {πὲ {πεν ἱποίεαβεα δηα Ὀδοδπιε τῆδην 
ἤοςοκβ. Απά δἴζγ {Πεβ6 {πίηρϑ 1 δὰνν δῃ!α ὈεΠοΟ]ά, 5 
ἔννεῖνε Ὀ1115 ννεῦε ϑαοκίηρ ομα σον, νΠΪοἢ ριο- 
ἀπςεά ἃ 568 οἵ πΏ|κ, ἀπ {Πεγα ἀγαηϊς ἐπεγεοῦ τἢς 
ἔννεῖνε Ποοῖκβ δηά ἱπητππηιεγα Ὁ] ἤογαϑ. 
Απά {με πογηῃβ οἵ {πε Τίουσγίἢῃ 8]] ννεπὶ ἀρ 6 

τππίο ἤδανθ δηα Ὀεοδτηδ 85 ἃ νν4]}] ογ {πε ἤοοϊζϑ, 
Δη4 ἴῃ {πε πιϊάβε οἵ {ῃ6 Γἰννοὶ ἤογηβ {πεγε σσανν 
ἀποΐμεγ πούῃ. Απᾶ 1 δὲν ἃ Ὀμ]1 σα] ννϊοῇ 7 
ΒΌΓΓΟ Πα 66] Πα πὶ ἔννεῖνε {{π|65, απα 1 Ὀεσδπης ἃ 
ΠεΙρ ἴο {πε Ὀ0115 ν πον. 

ΑΠΑ 1 56ν ἴπῃ {πε πηϊάϑὲ οἵ {πΠῸ πογηϑ ἃ νίγρίη 8 
[νεαγίηρ ἃ πηαην-Οο]οιγε σαγπηθηΐ, ἀπά ἔτοτη 
67] ννεηΐ ἰογί ἢ ἃ ἰαπηῦ ; δῃα οἡ ἢϊ5 τίρῃξ (νγα5 
45 ἴἴ ψψεῦα ἃ Ἰτοη ; 84Πη6) 411] {Π6 θεαβίβ. δηα 411 {πε 
τερί 1165 γυϑηθα (αραϊηϑί ἢ1π|), αηα ἐπε απ ονεῖ- 
ςαΠΊ6 ἴΠπετὴ δηα ἀεβίγονεα ἴθ πη. ἈΑπαά {Πα Ρ0]]5 9 
γε]οϊςε Ῥεοδιβε οἵ ἢἰπΊ, αηἃ {π6 σον [4πη4 {Πα 
Πατγί5] Ἂεχυ]εα ἐορείῃαγ ἢ ἐπαπη. Απά {Π6ϑε τὸ 
τὨϊηρ8 Πγιϑί σΟΠΊΕ ἴο Ρ855 ἴῃ {πεῖ ϑεαϑοη. Απηάᾶ τι 

1| δἰοῃμβ μδ5 3-7, Πα 8 δηᾷ 11 ἴῃ ἰΐ αὐτὰ (δι Υγ ρυζγα. 

ΤΠῈ ὨΪη6 416 Τεραγαθα 85 δος 

ὕεά οὔ Πα ρεγηςεβ οὗ [ἄδῃ, 1,41}. 1. 6. 

ΘΙ ΒΘ ΤΠ Ὁ: 10] 
ΕῸΓ Π1η6 Δη4 ἃ 4] {1065 οἴ. 2 ΒΔΓ. [Χ]]. 5 (ποίε). 

150, [4845 ψοιά θὲ οί ; 1 ποί, {πΠ6 Ἰατὴ 15 ΗΙ γγσδηι8. 
γ. ἃ ΠῚ... {π|65 : “ἴψεϊνε οχθὴ Γῇ δυσγοι θα {Π6πὶ᾿ ΑΝ ἃ, ΡῸΓ “ βΒυττοιπηα θα τοδα ρευπαρϑ " ργοίεοιβα ". 

8. [ἔγοπῃ 7πᾶϑ ἢ νγαὰβ θογη]. Α ΟΠ τβιίδη δἀάϊτίοη. Α ομηἱίβ ἰξ, ἀπ ἃ ἀβῆμπιτε ἤδπηε ἰ5 πεῖς ουξ οὗ ΡΪαςσθ. Α 
50 Τεδᾶ " Απά 1 αν ἰῃδΐ ἴθ {Π6 πιϊάϑί οὗ {πῸὸὶ Πούπβ ἃ θ0]}1- δ] 

ΑΔ 



ΤῊΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΤΨΕΙΝΕ ΡΑΤΕΙΑΚΟΗΘΒ 

ςοΒ.51 Α 

τι ἄαγ5. ὸ γε {πεγείογθ, τὴν Ἵμ!] ἄγε, οὔβεγνε , 40 γα, πιν Ομ] άγεη, ποπουγ Γ,ενὶ ἀπά Τυάδῃ, ἴον 

1ῃ6 οομπηπηαηαπηεηίβ οἵ πε [ οτά, ἀπά ποηουν  ἰτγοπι {Πεπὶ 5141] αὐίϑε {πε βαϊναίίοη οἵ 1[5γδεὶ. 

Τιενὶ ἀπά Τπάδῇ ; ἴον ἔγοπι {Πεπὶ 5114}] αὐίϑε ᾿Γαηΐο 
γοι [1η6 1ιΑπὶρ οἵ (οά, ψῃο ἰδκεῖῃ ἀννὰν {πε 
51η οὗ {πε ννου]47 ομβ ψῃο βανείῃ [4}} {πῸ (αβη 1165 
Δη47 [5γϑεὶ. 

12 Ἐὸοὸγ Ηἰ5 ΚιηραοπΠΊ 15. 8δῃ δνεγίαϑίησ ΚΙΩΡΟΠΊ, ἘῸΓ ΠΥ Κιησάοπι ννὨΙΟἢ 15 ἀπιοηρ νοι 9Π4}} 12 

ΨΜΠΐοἢ 51.411} ποῖ ρᾶ85 ἀψὺ; ας τὴν Κίηραοπ) 3 σοΠΊΕ ἴο 8} επά 85 δ ψνίομει᾽ 5 μαπηπηοοῖς, νυ 

ΔΙΊΟΠΡ γοι! 5141] σοπηα ἴο δῃ 6επα 85 ἃ νγνδίοπει 5) νν1}}] ποῖ ἀρρϑδὺ δἴζεγ ἔπε ϑι ΠΊΠΊΘΓ. 
Βαπηπιοοϊς, νυ ἢ αἰζεῦ [Π6 βιπηπιδῦ αἰδαρρεδίείῃ. ᾿ 

20 . ΓΕΟΙΥΤΙ Κπον {παΐ αἴζεῦ τὶν ἀεαίῃ με Εργρίίαπϑ νν}}} δῆς γου, ας (οά ν1]] ἀνεῆρα γοιι, ἀπά ψ}}} 
2 Ὀτίησ νοῦ ἱπίο {Παὲ ψνῃῖοῃ Ηε ρτογηϊβεά ἴο γουγ ἰαίπεγβ. Βαυΐ γε 5}4]] σδύγυν ῸὉΡ πὶν θοη65 ΜΙ γοι ; 

ΓΙοΥ ἤδη τὴν Ὀοπεβ δία Ῥεΐηρ [δίκεη πρ {Π|1Πόγ, τΠε Τιογ 5141} θὲ ψ ἢ γοιῖι ἴῃ ᾿ἰσμε, ἀπά ΒΕ Αγ 5841] 
Ὀε ἴῃ ἀδυζηθϑα ἢ {ΠεῸ Ἐσυνρίίδηϑ,. 

ςΑνῇοεάρ 
β 81 

3. Δπᾶ οϑεῖν γα πρ Αβεηδίῃ γουγ πιοΐμε Γο {πε Απα οδύν γε ἃρ Ζιραῆ γουγ πιοίμεσ, δηα 8. 

Ηἱρροάτοπγεῖ, πα πεαύ ἈδΟΠΕΙ γουγ τηοίμεγ πἰρῇ ἴο ΒΙΠΔἢ Ὀν 1πΠῈ ΗΙρροάτοπια ἰὰν ΠΕΥ ΠΘΔΥ 
Ὀυγν Πού. ΚΝ Δοἢεὶ. 

4,5 Απᾶ νῆἤεῃ ἢε Πδ6 5αϊα {πεϑε [πΐπρϑ πε ϑβἰγείομεά οἷ ἢἰ5 ἔδεί, αῃὰ ἀϊβά αἱ 4 ροοά οἱᾶά αβθὲ. ῚἅἈμάὰ 

411 [5γ86] πηοιτηςα ἴον ὨϊπΊ, ἀηα 411] Εσγρί, τ ἃ στεδέ τηοιυτηϊησ. 

ς 8.51 

6 Αμπᾶ Ψψἤεη {πε ομ]άγεη οἵ 5γ86] ννεηΐ οι οἵ ΕἘὸν Πα [εἰξ ὄἌνεὴ ἴογ {πε Ἐρυρίίδμϑβ 5 ἱπουβῇ 6 

Ἐρυρί, ἴμεν ἴοοῖκ στ τπαπὶ {πε Ῥοπαβ οὗ [οβερῃ, ᾿ ἃ πιεπιθεῖ (οἵ {πεῖγ παίίοπ), ἀπα βῃοννεά {ΠῈπΠὶ 

απ {πεν δυτίεα Πἰπιὶ ἰη Ἡερτγοη ψἸ Πἰ5 (ΔΊ μεσ, 1 κἰπ 4π655, αἰάίπρ' ἔΠπεπὶ ἴπ ἐνεγν νουΚ, δηα σουμηδε], 

Δηα {πε γεαῖς οἵ 15 [Π{π 6 ννεῦε οὔθ πιυπάτγεα δπα | δηά γηδίζεσ. 
ἴξῃ γε αΥ5. 

ΤῊΗΕ ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΒΕΝ]ΊΑΜΙΝ, ΤΠῈ ἸΝΕΙΕΤΗ 5ῸΝ ΟΕ ΙΪΑσοῸΒ ΑΝῸ ΚΑΟΘΗΕΙ. 

11 Τῇε οορν οἵ {πε νογάβ οἵ Βεη]απγίη, νυν ἢ ἢς σοτηπηδηαςα ἢ 5 50η5 ἴο οὔϑβεῖνε, αἴζεγ πε δά ᾿ϊνεὰ 
2. ἃ ῃυπάτεα απ ἐψεηίγ-ῆνε γεαῖθ. Απά Πα Κιββϑεά {πεπὶ, απ βαἰ4 : Α8 ἴϑδαας ννὰ8 Ὀογῃ ἴο ΑΡγδῆδπι 
3 ἴῃ ἢἷ5 οἱά ἀρε, 50 αἷϑο ννὰβ8 1 ἴο Ϊαοορθ. Απά ίπος Κδοῇεὶ τὴν πιοίμεν ἀἰθα 1η οἱνίηρ πηα Ὀἰγῃ, 1 Πδα 
4 πὸ πη κ ; τπεγείογα 1 ννὰ5 βιιο]εα ὃν ΒΠΠΔἢ Πεὺ παπάπιαϊά. ἘῸΓγ Ἀδοῆεὶ γαπηαίη θα Ὀδύγεη [ου ἔννεῖνα 
γεαῖϑ [ἴζεγ 58η6 παᾷ ὈῬούπε [οβϑερῇῃ"; δηά 5ῆ6 ρίαγβά ἰῃς Τιογὰ ἔν ἢ [βίη ἔννεῖνα ἄᾶνϑ, απ 5816 

5 φοποεϊνεα δηά Ὀάᾶγε πε΄. Ἐὸγ ἰπὴν [αίπει! Ιονεά ΔοΠε] ἀδαῦν, [απ ργαγεα {πὲ Πε τηϊσῃΐ 5ε6 ἴννο 
6 5οη5 θούῃ ἴγοπὶ πεῦ). Ὑπεγείογε νναβ 1 ς]]εα Βεη]απηίη, {πὲ 15, ἃ ϑοῇ οἵ ἄδγϑ. 

11. 1δνἱ δπᾶ Τὰἄδῃ ς Δ. ὅ5εε Τὶ ΚΕ. νὶ. 5-|12 (ηοῖ6). “ [πάλῃ ἀπά Τιανὶ᾿ β 53. 
ἔγομῃ {Ππ6πὶ β Α 5: “[τᾺτῸπ {ΠΕῚΓ βεεά᾽ ς. 
πηΐο γοι β 5᾽ : “απΐο υ5᾽ ο: Ὁ Α. 
[{π6 1 πὰ, ἅς.1] ΟΠ τιβείδη δα! 10η5. 
το ἰδκοίῃ... ννοσϊᾶ ο: “ΌΥ στδαςθ᾿ β 5. 

12. Πδῃ. ν]ἱ]. 14. 
Ρδβ5 ανναυ ο β-Δ Ὁ : “ὈῈ 5Βῃδκεπ᾽ δ Ὁ 5). 
συϑῖομοῦγ5 Πα πηοοΚ. [58. 1. ὃ, χχῖν. 20. 

ΧΑ Ζ. ΟΕ δῇ. 25; Εχοα: ΧΙ ΤΟΣ 
3. Αβεηβίῃ γοῦγ τηοΐμογ ς ἀ: “ ΖΊ ΡΘΗ γουγ πιοίμεγ ᾿ εν ἄρ θ᾽; ἐγουγ Ὀτοίμεγ᾽ Αδ ΡΒ; “Ρτοίμεβ Αϑ, 

[ἴο τῃεῈ Ηἱρροάγοπιε) » ἃ. ((, 1 ΧΧ ἴῃ 6εη. χΙνη!. 7 (Ὁ Ξε Ἐρμγαίῃ). ἈδομΕὶ νγὰ5 Ῥυτβα πθᾶῦ ἘΡηγαίμ, αεη. 
χχχν. 16 ἢ, χΙν!]!. 7. 

ΠΙΡῊ ἴο ΒΙΙΠΘἢ β 5'. Τυ}. Χχχῖν. 16 5ᾶγ5 516 ννὰ5 Ὀυτεα ἤθδὺ ἈδΔΟΠΕΙ. 
4. βοοᾶ οἹᾶ αρε. 801 εἰπηεηῃὰ " ροοά 5βερ᾽ ς (ςἕ. Τ᾿. Ζ. χ. 6) : “ εἴεγῃδὶ 516 6ρ᾿᾽ β 51: οἔ, 7ετ. 11]. 39; Τ' 155. ν]].9: »Α. 
6. 5 ἱποιιρῇ.... παίϊοῃ δεῖ: "85 ἴὺυ ἢΪβ οὐ τη ἘΠΊ β᾽ ᾽ ὈΡ: -Ἐ΄ ]Ο5ῈΡἢ {ΠῸ εἰενεπίῃ βοὴ οὗ [0 δη4 ἢγϑὶ βοὴ 

οὗ Εδοῇεὶ Πϊνεα ομα μυπματαα δηᾶ ἴδῃ γεαῦϑ᾽ { 5. 

ΤΙΤΙΕ ο: Ἔ“ σοποεογηϊηρ ἃ Ραζα τη ᾽ β-α ρ 5]: -Ἐ “ἴο Ιονε ομε᾽β Πεῖσηθοι ἢ δ. 
1. 1. ψοτγᾶβ : " Τεβίδαιηεηϊ ἃ Α. 
2. οἷά αρε ςα : "πυπάτεαίῃ γεαγ᾽ β- 44. (ῇ ἀβη. χχί. 2, 5. ἀϑ8ῃδγ (1. 1172) βσίνεβ {Π6 βᾶπιὲ ἀἄαΐβ ἔοσ ΒΕη) ΔΙ] 5 

Ῥἰσῃ. 86:6, βονανοσ, [π0. χῖχ. 13. 
3. τὴν πιοΐμεγ Ὁ" β-  Αδνέοάρ δι, 
4. ᾿ννεῖνε γθασβ : “δἸενεη  ἴ [π|0. ΧΧΝΊ. 24, ΧΧΧΙΪ. 33. 

ἔννεῖνε ἄδυβ Ὁ ς. ἘρΥ [πε ρύδυεσ δηά ἰδβίϊηρ οἵ. ΝΠ. γὰρ α χὶν. 8. 
6. Βεπ]αταΐη, αὶ Ξοῃ οὗ ἄαυβ. (ἢ. (βῆ. χ]ῖν. 20 “ἃ 50ῃ οἵ οἱά αρε᾿; ΡΉ1]ο, 726 77π|. Λῆογε. 15. ΑΝ τεδᾶϑ “ βοὴ οἵ 

ἃ τῖρῃι μβαπᾶ᾿. (ῇ ἀεη. χχχν. 17, 18. [588γ ὄἽχρίαἰηβ Βεη)αιηΐη 45 Ξε 5οη οὗ ἴπ6 βου (11. 1172). 
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ς 

3 Απᾶ 6 5α]6 ππίο τὰ : Βνεη 

80, Ῥτοίμπεσ, νῇεη {πὲν δά 
ΒΕ ΓΡΡΕΩ͂ πιὲ οὗ πὶν οοδὲ ἴπεν 
σᾶνα π|6 ἴο {πε [5ΠπΊ86}1{65, πὰ 
{πεν σανς π16 ἃ ἰοίῃ οἱοίῃ, δης 
ΘΟΟΙΓΡΕΩ πη6, ἀηα Ῥαάςα πη τπη. 

4 Απὰ 85 ογ οῃξ οἵ {ἢεπῇ {Πδὲ παά 
Ῥεδΐίθῃ πι6 νυ] ἢ ἃ τοί, ἃ Ἰ'οη πεῖ 

Κ ΠΙΠῚ δη4 5]ενν ἢϊπ|.0. Απά 950 ἢ15 
᾿ς ειϑϑοοσίαίθϑ ννεσα δἤτγισῃτξεα. 

« 

β5' 
3. Δηὰ ἢς βαϊά ππΐο πιὲ: ἔνεη 

50, Ὀγοίπεῦ ; ἴογῦ θη τῆς [15ῃ- 
τη 6} 165 τοοῖς πιε, οης οἵ {Πεπὶ 
ΒΕ ΓΡΡΕα οἵ τὴν ςοδΐ, ἀπά σανε 
Π16. ἃ ἰοίῃ οἱοΐῃ, απα βοουγρεά 
16, Δη4 Ῥδ446 της τη. 4. ΑΠα 45 
ΠῈ ννεηΐ ννὰν ἴο πι46 τὴν σδί- 
πηθηΐ, ἃ Ἰἰΐοῃ πηεΐ ἢίπη, δηα 5]ενν 
ὮΪπη|. 5. Απὰα 90 5 δϑϑοοίδξεϑ 
ννεῦς δῆτισῃίεά, δηά ϑο]α πιε ἴο 
1Π6ῖγΓ σοΙη ΡΔΠΪΟΠ5. 

ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ ΟΕ ΒΕΝΊΑΜΙΝ 1. τ---. ὁ 

: Απάνμπεηιϊ ννεηΐ ἰηΐο Εργυρί, ἴο {|΄Ὀβερῇ, ἂηὰ τὴν Ὀγοΐπμαῦ τεσορη!Ζεαά π16, ἢς αἱ α7 τπίο πΊ6: 
2 Δ Πμαΐ ἀϊ4 παν 16}] τὴν [αἴπεῦ  Ππεη πεν 5ο] πιαῦ ΑΠΑ 1 5814 Γππΐο Πἰπ}}, ΤΠεν δος τῃν οοαΐ 
ψ]ἢ Ὀ]οοά «ηά 5επέ [{, ἀπά βαϊά : πονν ψ ῃείμογ ἘΠ15 ΡῈ ἴῃ ν 5οη᾽ 5 οοδί. 

Α 
Απαᾶ Ϊοϑερῇ βαιά πὑπίο πλεὲ: 3 

᾿ύνεη 50, Ὀγοΐπαγ, τπς (δηδϑηϊίε 
τηγο δηΐβ ϑἴοϊε τὴς Ὀν ίοτσοε. 
Απάᾶ [ἰ οσαπιαὲ ἴο ρᾷ85 {παΐ 854 
{πεν νεηΐ οὐ ἴπεῖὶγ ννὰν ἴμεν 
ΠΟΠΟΘαΪΘ ὦ ΠΥ σαϊπηεηΐ, ἃ5 
{Ποὰρ ἃ νν]]ἃ Ὀεαϑὶ Παᾷα πιεῖ 
τὴη6 δηά 5]αίη πὲ. Απά 80 ἢΪ5 5 
ἀϑϑοοίαίεβ 5014 τὴς ἴο {πε [5ῃ- 
τη 6 }1165. Απά {πον αἹα ποὶ Ἰἰα 6 
Ϊη βαγίῃησ (15. ἘῸΓ Πα ν]ϑπεά 

ΟΒ.5 
2 Απάϊ]εῖ νουῦ πηϊπηα Ὀς τπΐο σοοά, ἐνεῆ ἃ5 γε 
Κπον πια;: ἴογ δε {παΐ δίῃ 15 τηϊηα τρῃϊ βεαίῃ 

13 411 ππρϑ τίρμειν. Ἐξαγ γε {πε 1 οτά, δηά ἴονε 
γουγ πείσηρουγ; δηα ὄνεη ἐπουρῇ {πε βρί γα. οἵ 
ΒεΙ Αγ οἰαίτη γοῦ ἴο δος νοῦ νν ἢ ανϑῦν εν]!], 
γεί 5}4}}] {πεν ποῖ παν ἀοπηηίοη ονεῖ γοῖι, ἐνεῃ 

:4. 45 ἴμεν Πδά ποῖ ονεσ [οβερῇ πὴν Ὀγοΐίμεσ. ον 
᾿ς ΠΊΔΗΥ πηδη Μ]5Πεα ἴο 514ν ἢΪπΊ, ἀπά (ἀοά 516] 466 

πῖπι  Εογ Πα {παΐ (βαγείῃ (οα πᾶ Ἰονεῖῃ ἢϊ5 
πεῖσῆθοιγ σαηποΐῖ Ὀς 5πλεη Ὀν ἴῃ 5βρίγι οἵ 

5. ΒεΙΙαγ, θείη 5ῃ!ε] ἀεα Ὀν {πε ἔεαγ οἵ αοά. Νοῦ 
σαῃ ἢς Ἀὲ τυϊεά ονεῦ Ὀγ {πε ἄεδνίος οἵ πιεῃ οἵ 
Βεαβίβ, ἴου με 15 μεϊρεᾶ ὃν {πε Τιογά {πγουρῇ {πε 
Ιονε νῃϊοἢ πε Παΐῃ τοννα 5 ἢϊ5. πεῖρηθοιυτ. 

Ι. ἴο Τ]ΟΞΕΡ δπᾶ Ἂο: “δηᾶ Τοβερῃ᾿ β- 4 4.5. 
ΕΠ]6 ΠΑ Παγε᾽ ἴο ὁ ἀηά 1 γεοορηΖεα [Ο56ΡῊ ᾿. 

2. ΕἾ δῆ. Σχχν. 231-. 1. Ζ. ἵν. 9. 

Δηα Α ἀἰδσ ἔτοπι ΠῸ σοηίοχί δηά ἴΠ6 ὈΙΌΠΙςΔ] δοςοιηῖ. 

8. Απάᾶ Ιοὲ ποι ΑδὉ, 

111. τ. δῃᾶ βαγσίῃ εὰἀ : » β- 4 5. 
ΠΟΙ͂ εβ 51}: “τὰς ᾽Α. 

3. ΒΡ  γιῖβ οὗ Βεῖῖασ οἱαίπη. (. ΓμκῈ ΧΧΙ]. 31. 
οἸαἰπι β 51: “ ἀεηξηϊ᾽ ς. 

{παν ποΐ ο: “0 εν]] οὗ {Ἱ υ] δι!  ᾿ β 5. 
4. Βρέγσι ς -' οὗ {πε αἷγ᾽ β5,. (ε Ἐρῇ. 1ϊ. 2. 

6. 7Τοβεβρῃ Ὁ "δ 'ὺ  οἀρ δ: 
Γλῖμοσ - ' ]Δοοῦ ᾽ Ὁ 5). 
Πὶβ Ὀγείπσγεῃ ο: “ ἢἷἰβ βϑοηβϑ᾽ β- : “οὔἵ Ὀτείῆγεη ᾽ Ὁ. 

ἴο σοησεδὶ ἔγοπὶ πα ἴῃς ἠεεάς 
οἵ τν Ὀγείῆγεη. Απα ἢΠε οδ]]εά 
ἴο ΠΙπὶ ἢϊ5 Ὀτεΐῆγεη δηά βαϊά : 
1)0 ποΐ {ε]] τὴν ἰδίμεῦ ναί γε 7 
ἢανε ἄοπε ιππΐἴο πη6, Ὀὰΐ [61] ΠΪ ΠῚ 
85 1 ἢανε ἴο]α Βεη͵αγηίη. Απα 8 
Ιεῖ {π6 {πουρηῖβ ἀπιοηρ γοῖ Ὀς 
ΒΌΟΠ, δηα ἰεῖ ποῖ {πε56 ἰπίηρϑ 
(ΟΠΊΘ ἴο {π6 Πεαίξ οἵ τὴν αδίπεσ. 

Ι Ὅο γε δἷϑο, ἱπεγεΐογε, τὴν ομι!άγεη, ἧονε τς 1 οτὰ (οὐ οἵ πεανεῆ απα εαγίῃ, απ Κεερ Ηἰς 

ξοτητηδ Πα πηθηΐ5}, [Ὁ] ουνίηρ ἔπε Ἐχδπιρὶε οἵ ἴῃς σοοά δηά Ποῖν πιδη ΓΤ ΒΟΡΙ'. 

Α 

ἘῸΥ ἀπ|}] 15 ἀβαίῃ ἢς ννὰβ5 ποῖ ψ]]]}1ηρ ἴο 16]}] 2- 
τεραγάϊηρ ᾿ἰπηβε; Ῥας ἴδοορ, μανίησ ἰεαγηΐ 
1 ἔγοπι ἰῃς 1,ογά, ἰο]4 1 ἕο πίη. Νενεγίμο!εϑϑ 
Πα Κερί ἀξηνίηρ 1. Απά {πεη ψ ἢ ἀπο] ν Πα 
νγὰ5 Ρειβαδςα Ὀγν {Π6 δα] γδεοηϑ οἱἁ [5γδεὶ. 

6. Ἐὸογ Ϊοβερῇ αἷϑο θεβουρῆϊ οι [αἴ ποῖ [Πα Πα ψου]Ἱά ργὰν ἴογ ἢΐ5 Ὀγείῃγεη", παὶ [τῆς 1 ογα" ἡνου]ά 

11. 1-2. [45Πδγ (11. 1222} πια καβ Βεη)δ πη ὑπῸ ἤτγϑὲ ἴο στεσοσηϊζα ΓΟ5ΈΡἢ. 
1 χ. τ θεϊοηρϑ ἴο 1Π15 σοηϊοχί, γα τηϊσῃΐ τεαα 1 Ὀείοσε 11. 1, Δη4 

3-5. Τῇε ἰεχί οἵ α ΔΙοπα ἀρίβεβ ψ]ἢ [ῃς σοπίεχί, θυΐ Τ. Ζ. ἵν. 10 τηᾶῖκα5 15 ὈγοίΠοΥβ σῖνε τη πα Ἰοϊη-ο]Ϊοῖ ἢ. β 51 

5. ἴο {πεῖτγ σοι ραηίοῃβ β 5]: “ἴο (Πς Ι5ῃμηδε! ες Α. (ΟΓ, 75ῆῃαγ (1. 1187--90). 

ἴο «'ϊοϊ τ ανογν αν ]]: τεχὶ Ξϑ ἦς ππΐο ἐνευν δν]] οὗ διῆὶοιοη ἡ. 

5. Ὁν {πε Τογζᾶ .... ἴονα β (εΐ. ο) : “ὃν πε ἰονε᾽ (-΄ οὔ τπε Τογά᾿ β-ἃ ν 52) β-Ὸ 5. 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊΤΊΘ ΟΕ ΤΗΕῈ ΤΧΝΕΙΝΕ ΡΑΤΕΙΑΈΕΟΗΒ 

7 ποῖ ἱπιραῖΐς ἴο {Ππ6πΠὶ 48 δίῃ ᾿νναΐανεσ αν} πεν Πα ἄοπε τιπΐο πἰπι. Απα {ππ15 [Δο0Ὁ οτίεα οαῦ : ΜΥ 
σοοα οὨΠ]4, ποῖ παϑί ργανϑι!θα ονεῦ [Π6 Ῥοννε 5. οἵ ἴῃν ἰδία 7αοορ. Απαᾶ Πα επιρύδοεα Πίπι, ἀπά 
Κιββεά Πΐπι ἴον ἔννο Ποιιῖβ, βαυίηρ: 

5.9: ἿΝ 

8 [πίΠεε 5Π4]] θὲ [1Π]16δἀ {Π6 ργόρῆεον οἵ πεανεῃ Ιῃ {πεὲῈ 5411] θὲ {]Π||1δἡ πε ρίόρπεον οἵ 8 
[ςοποεγηΐϊηρ τῃ6 Γι τῚ οἵ (οά, ἀπηα ϑανίοιγ οἵ [πΠ6 Ππεανβη, νοι σαγϑ5 {πὶ τπΠ 6 Ὀ]απΊ6] 655 ομα 5114]] 
ννοΣ]4}, ἀπά {πᾶξ ἃ ὈΪΑΠΊ6]65σ5 ομα 514}} ΡῈ ) 6 ἀβῇῆϊβά ἴογ ἰαννῖεβϑϑ πε, {πῈ ϑίῃ]θϑθ οὔς 5}4]] 
ἀεἸΙνεγεα ὉΡ ἴου ἰανν]ε55 πηθη, Δ Πα ἃ 5 1655 006 5641 ἴδ ἔογ πηροα]ν πηθη. 
αἷς ἔογ ππροαϊν πηθεη [1η {πε Ὀ]οοά οὗ {πε οονε- 
πῃδηΐ, ἰοῦ {ῃε βαϊναίίοῃ οἵ πες (σεμίι]65 δηὰ οὗ [5γδεὶ, 
Δ Πη4 541] ἀεϑίγου, Βα αῦ δηα ἢϊ5 βούνδηίθΊ]. 

4 . ὅεε γε, ἐπεγείογαε, τὴν ομ] ἄγεη, {πε ἐπα οὗ ἐπε ροϑά πηδῃ ἢ Βε [Ὁ] ονγεῖβ οὗ ἢΐβ "οοπιραϑϑίοῃ, ἐμογο- 
2 ἴοτβ, νυν] ἢ 4 σοοά πηϊη4", [μὲ γε αἰϑοὶ πᾶν νγεαῦ οὔοννηβ οἵ ρίοιν. Εού ἴῃς σοοά τῆδη παίῃ ποῖ 
3.8 Τἀαγκ γε ; ἴογ με βῃοννείῃ τπηδύον ἴο 411 πηβη, Ἔνεῇ {ποιρῇ ἔπαν ὈεῈ βίηπειθ. [Αἥπὰ {ποιρῇ {πεν 
ἀενίϑε ν τ εν] ᾿ηθπὶ σοηοειηΐπρ Ὠΐπλ, Ὀν ἀοίηρ σοοά ἢ ονεϊσοτηξίῃ εν]], θείηρ 51] 46 Ὀγ ἀοά!]: 

4 δῃὰ πε Ἰονείῃ {πΠ6 τἱρῃίζεοιιβ 45 ἢ5 ονῃ 501]. [1 δὴν ΟΠ6 [5 σ]ογ θά, με εην! θεῖ ἢΐπὶ ποΐ ; 1 δὴν οπμε 
15 δῃγ ΠΕ, ΠΕ 15 ποῖ Ἰεαϊοὰϑβ; 1[ δὴν Ομ 15 να]ϊαηΐ, Π6 ργαίβεῖῃ πὶ; {πε νἱτγίμποιιβ τηδη Πα ἰδιιάδίῃ ; 
Γρῃ {πα ροοῦ τῆδῃ ἢε δίῃ τηείου ; οἡ 1Π6 ννεαὶς ἢε παίῃ Ἵσοπιραϑϑίοη ; πηΐο (οά Πα ϑἰηρείῃ ργαΐβεβ!. 

ΟΝ β- 51 

5 Απάᾶπιπὶι παῖ Παίῃ {πε στᾶσα οἵ ἃ σοοά 5ρι:{1ἰ Α5 ἰοῦ ίπι ννῆο παῖ {πε ἔεαν οἵ (οά, με ρίο- 5 
Πα Ἰονείῃ 85 ἢἰβ οννῇ 501]. ἰεοίει ἢ ἢΐπὶ 45 ἢ 4 ϑῇῃϊεϊα ; Πίπὶ {Ππαΐ Ἰονείῃ 

(οὐά ἢε Βεϊρείῃ ; πίπι {παῖ γε]εσοίειῃ τῇς Μοβί 
ΗΙΡῊ πε δαπιοηϊβῆαείῃ πα ἰὐγπείῃ Ὀδοῖ ; δπά 
Ππὶ {Ππαΐ παῖῃ {πε σζάςςε οὗ ἃ σοοά βρί τ ἢε Ἰονείῃ 
85 ἢϊ5 οὐνῇ 5011]. 

δι. [ Γιμεγείοσο, γε 150} μᾶνε ἃ Γροοά πηἰπα}, τμθῃ νν1}} ΒοΊΉ υνίοϊκθα τηθη ΡῈ δὲ ρεᾶςε ψ ἢ γοιι, ἀμ ά 
τῃε ῥγοῆϊραίε νν}}} γενεγεηςσα νοι [πα ἔπγῃ τππΐο σοοά ; ἅπαᾶ “πε σονεΐοιιβ νν1}}] ποῖ οὐἷν σεαβα ΠΟ Γη 

2 τῃεῖτ ἱπογάϊηδίε ἀδβῖγε, ας ἐνεὴ σῖνε {πε ορ]εοΐβ5 οἵ {Πεῖγ σονεϊοιβϑηεβα ἴο {ποτ ἐπαΐ αὐτὰ αἰπιοίεα. [1 

3 γε ἄο νε]], ενεη {πε ἀποίεδῃ 5ριγ5. ΜΠ ἔεε ἔγοπὶ γοι"; δηά ἰῃς Ὀεδϑίβ νν1}}] ἀγεδα γοι. ᾿ΕῸΣ ΨΠεγε 
Ποῖα 15 τενεγεηςε ίουγ σοοα ννοῦύκβ δηᾶ ᾿ρῃξ ἴῃ πε τπηϊπα, ὄνεη ἀδύκηεθθ Πεεῖῃ ἀὐννὰν ἰγοπὶ Ὠἰπλ."} 

4 [Εοτ! [Γ δὴν οὔς 4οε5 νίοϊεποα ἴο ἃ ΠοΙν πηδη, πε γερεηΐίείῃ ; ἴογ [ΠΕ Ποῖν πηδη᾽ 15. τπηεύοῖ αὶ] ἴο Πἰ5 
ταν] εσ, δηα Πποϊάείῃ ἢϊ5 ρεᾶςα. 

ς β-α 51 

5. Απα Π δὴν οἤβ Ρείγαγνείῃ ἃ τγὶρῃίθοιβ πη, ἴῃ 8 Απάα 1 δὴν οπβ Ὀείϊγανείῃ ἃ τὶρῃΐθοιιβ 508], δηα 5 
τἱσῃίθοιιβ τηδη ργαυείῃ : ἐποιρἢ ἴοῦ ἃ {116 πα θΡῈ {πε τὶρῃίθοιβ τηδη, Ππουρ ἢ Πα ργανείμ, ΡῈ Παπη- 
ΠυΠΊ]εα, γε ποῖ ἰοηρ δἴϊεγ με δρρεαζείῃ ίαγ Ὀ]εὰ ἴον ἃ {{{|6, γεξ ποῖ ἰοηρ δεν 6 δρρεδγείῃ 
τῆοΓε σ]Ἱογίοιιβ, 85 γγχὰ5 [οϑερῇ πῇγν Ὀτοΐπεγ. ΠΟΤῈ σἱογίοιιβ, αν ἃ5 νγὰ5 [Οβερῇ τὴν Ὀτοίπει. 

αϑ βϑίπερσα : »β-ρ 5). 
ἄοπα πηΐο ο: “ ἀεν!564 τεσατάϊηρ᾽ β 5. 

η. Απᾶ {π5 Ταοοῦ οβ-α : “1Πεη 7Οβερῃ᾽᾿ Α. 
ΟἾΔ - “ ]οβερμ ᾿ ὈΡΑ. 

ὃ. ΕἘῸΥ νἱσατγίοι5 ϑαβοσιηρ, εξ, 2 Μδος. νἹ]. 38 ἴῃ ργθ- (σι ϑίϊαη {1Π165. 
8. 5Βίῃ1655 β 51: “1Πε 51η1655᾽ σ᾿. 
ἴῃ {πε ὈΙ]οοᾶ οὗ πε οονεπϑῃΐ. Ηδθ. χι!!. 20. 

ΙΝ. 1. επᾶ ςβ 5: “ππετου Α. 
ογοννῃβ οὗ βίογυ : βαυ!δϑί τείεσσεηςα. (. Κεδν. 11. τὸ; [45.1. 12; Αδβ8ς. 15. ν1]. 22. 

2. αίῃ ποΐ αὖ ἄδεκ εγθβ. (Οἱ. Μαίϊ. νὶ. 22, 22. Βεῖΐ τεδά ρεύπαρϑβ " πίῃ ἃ σοιῃραϑϑίοηαϊα αγε᾽ : οἵ. Τὶ [55. ἵν. 6. 
3. ἄσνίβε σἹ ἢ αν] ἱπίεπέ β 51: “νΊ5} ποί νν6}}᾽ ς. 
ῬΥ ἀοϊπρ βοοά με οα ἀ εἴ: “πε {παΐ ἀοείῃ ροοά᾿ β 5}. 
ονεγοοσηθίῃ ανὶ]. (ἐ. Βοηι. χὶϊ. 21 ; Τ. 05. χν1}]. 2; Τ' Ὁ. ν];» νἹῖ. 
τὶ ίθοιιβ ΒΑ 51: “ητὶρῃίθοιιβ᾽ α. 

4. Ἰαυάδξῃ Α : “Ιονειῃ᾽ ε : “{τυβίεῃ απα ἰδ βίῃ β- Γ. 
βίηρείῃ ρσγαΐβεβ β: “[βατείῃ᾽ ς. 

ς. ΒεΙρείῃ ἢ: ἃ εξ τεδά " συπηθίῃ ν ἢ ᾿ σοτταρε ἕο ἡ Πδῖἢ Ρ]βάβατγα ἴῃ, οἵ. Ρ5. χιίχ. τὸ (ΧΧ). 

Ν. 1. μανε. .. πιϊπᾶ οβ 5}: δῖε σοοά᾽᾿᾿ Α. 
σονείοιϑηθϑβ Ὁ ΗΓ ἢ {ΠῸῪ Πα’ α. 

2 ΘΠ 1ΞΞ τ τ); να; ΠΝ νι 7: 
3. τανεγεηςα.. .. Πρῃέ ο: “Πρμὶ οἵ (,τενεγεηςα ἔοσγ᾽ Ὀ) βοοᾶ ψουκβ᾽ ἃ 6 5): “ΠΡΠϊ, ἃ ϑοοα ννοῦκ᾽ ἀ: “ἃ ματα 

Πρμτ σ. 
Ἴ. ποῖν " «ἀπ Α΄. 

τερεηΐζείῃ. (ἐ. Υ. 6. νὶ. 6. 
5. Α [85 " δηᾷ [ἴξ ἃ πδῃ ἴῆϑβυϊ ἃ τἱρμίεοιιβ 5οὰ], ΠῈ 15 5ΟΥΎΥ, θεσαῖιβε Π6 πδίῃ βεεη ἢΐτπ Βα η}]1 το, απ ἃ παῖ τερεηίεα, 

85 Μὰ5 [Ο56Ρἢ ΠΥ Ὀτοίπατ᾽. 
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ΤΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΊ ΟΕ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 58. 6---ἰ. 4 

1: ΤΠε ἱποϊ]!παίίοη οὗ {πε σοοά τηδη 15 ποΐ ἰπ {Π6 ρονγεῦ οἵ ἴῃς ἀεςεῖῖ οἵ [ῃς βρίγιε οἵ Βε]αγ, ίοσγ {ες 
2 ΔΠ6Ὲ] οἵ ρεᾶςε σιυυάδεῃ μἰ5 5ο]. ΓΑπαά" μῈ ραζείῃ ποί Γραββίοπδίαὶν ̓  προσ σΟΥΓΓΙΡΕ]6. τη ρ5, ΠΟΥ 
3 ρδίμεγειῃ τορείμογ τίομες ΓΙΒγο ΡῊ ἃ ἀεϑῖγε οἵ ρίεαβαγε", Ης ἀε] ΡΒ δῖ ποῖ ἴῃ ρ]βάβιιγα, [Πα στίενεῖῃ 
ποΐ ἢϊ5 πείρῃθοιι}, ΠΕ βαΐειἢ ποΐ ΠἰΠ1561 νυ ΠΧ γ65, π6 ογγαίῃ ποῖ ἴῃ {ΠῸ ὈρΠΠτἰηρ οἵ (ῃς ἐγεϑβ', ἴου 

Π4ψ[{Πε Τιοτὰ 15 5 ρογίίοη. Τῇῆε σοοά [πο]παίίοι γεσείνει ἢ ποὶ σἹογν πού αἸἰβποπηοιτ [τῸπὶ πηδη, δηπα ἴΐ 
Κποννεῖῃ ποῖ δὴν ΘΌΠ]6, οὐ ᾿ἴ6, οὐ Πρῃείηρ οὐ γεν! ]τηρ ; ἴογ {Π6 1 ογα ἀνν ! 6 [ἢ ἴῃ Πίπι δηα Προ πρ ΠΙ5 

5. 5011], Δη Πα γο]οϊ σε ἐονναγβ 411} πηεη αἷνναν. ὍπΠα ροοά πλϊπα Παίῃ ποῖ ἴννο τοηριι65, οἵ Ὀ]εϑϑίηρ δηάα οἵ 
οσυτγϑίηρ, οἵ σοπίμιπηεὶν δηα Γοἵ Ποηοιχ', οὗ βδούγον Δπα οἵ 1ου, οἵ αι!εΐηε585 δηα οἵ σοηΐαδίοη, οἵ ΠΥ ροοσίϑυ 
Δηα οὗ {γα ῖῃ, [οἵ ρονεγίν δηα οὔ ννεα! τ}; θὰ 1 παῖ οπε "Γαἰβροϑίτοη ', ἀποογγαρί δηα Ρρατα, σοποογηϊηρ 8}} 

6 πηεῃ. [{πΠδίἢ πὸ ἀουθ]ε ϑἰσῃί, ποῦ ἄοι]ε πεαγίηρ ; ἰου ἴῃ Ἔνεγυτῃίηρσ νυν] ἢ Πα ἀοείῃ, οὐ βρεακείῃ, οὐ 
7 βεείῃ, 6 Κπονείῃ {παΐ {Πς 1 ογὰ Ἰοοκείῃ οἡ ἢῖ5 δο]. ΑἊΑπά ἢδ οἰδαπβθίῃ ἢ15 πλϊπα πὶ ἤς πιὰν ποῖ 
Ὀε σοπμάεπηπηθα Ὀν πΠΊ6 45 νν6Ὲ}} αϑδ' ὃν αοα. Απά ἴῖῃ {{κεῈ πηδηηεῦ 1Π6 ψουκϑ οἵ Βα Αγ ἀγα οί], 
Δηα {Παγα [5 ΠΟ 51 Π0]6Π 655 [Π ἘΠ6Π1. 

6.5.9. Ἀ 

Ε ΤΠεγείοσε, τὰν οἰ άγεη, 1 1611] νοῦ, ἤξε πα ΕἸε6, πῆν Ομ] ἄγε, τηϑ]ῖοε [Δ ηα ἰογηϊςαίίοη] ; 
πη ]ῖςε οὗ Βε]ΐατ; ἴου ἢε σίνείϊῃ «ἃ ϑυνογά ἴο {ῃδπὴ | ίου ἴΐ σίνεϊἢ ἃ ϑσϑννογὰ ἴο {Πεπὶ Πδὲ οὔαν ἰΐ. 
ταὶ οὔεν ΠϊΠ1. 

σΌς β-Ὁ σα 51 Α 

2 Δπαίῃε ϑνοζά [5 τῆς πιοΐπεν 2. Απάα πε ϑυνογά 15 ἴῃς πηοίπεγ Απά {Π6 ϑννοσά ἰ5 πε πηοί ποῦ 
οὗ βενεῆ ενι]ϊ5. ΕἸγϑὲ {π6 πη | οὗ βδανεῇ εν1]]5. ΕἸτϑί {πΠῈ πηϊηα | οὗ βδενεῆ εβν]]5, πα 1ἰ σγεοεϊνείῃ 
ςοηςεϊναϊῃ ἰΠγουρῇ ΒΕ] αγ, 7 ἀημα ᾿ σοποεϊνείῃ {Πγουρῇ ΒΕΙΙαγ: δηᾶ 1 ([Π6π|} {πγουρῃ Βεῖῖασ. Απά 
ἢτϑί {Πετε ἰ5 ΒΙοοάηβα; βεοοηά-  βοιηείπι65 ἰΕ Ὀτγίησϑ [ογιἢ ἢτϑί, 3] ἢτϑὶ {Πετα 15 ὈΙοοάβῃθβαά (δε. 85 
'ν τυΐη ; {πίγαϊν, ἐγ θυ]δίίοη ; Ι ὈΙοοάϑηθά:; Ξεοοηάϊν, τα] ; {Πἰγά- τη ς 6 5}. 
[ουὐτί]ν, εχῖϊε ; ΠΠΉΪν, ἀδαγίῃ ; 1 ἵν, ἐγ υ]δίίοη ; ουχγί]ν, σαρί!- 
βίχίῃν, ραηΐϊς ; ϑενεπίηϊν, ἄθ-  νν ; ΠΕΠΪν, ἀδαγίῃ ; ϑιχίῃηϊγυ, 
βίέγαοίοη. Ραηΐς ; ϑδενεπίῃϊν, ἀδδβίγαοξοη.: 

3 Ὑπετγείογε ννὰ5 (δίῃ αἷϑο ἀε]νεγεα ονεῦ ἴο ϑβδενεὴ νεηρσέδησαβ Ὀν (σά, ἴον ἴῃ ἐνεῖν πυπαγεα νΘδΥ5 
τῆς Τιοτά Ὀγουρῃϊ οης ΡΪαρια προη ἩΪπΠΊ. 

ς ΒΑ 

4. Αμὰᾶ νἤδη πε νὰ5 ἴνο πυηάγεά γεαῖβ οἱ ἢς Δ Ώεη Πα ννὰ5 ἵννο Βυπατεα νϑαῖϑ οἱ πε θεσδῃ 
Ῥερδη ἴο ϑυῇαεν, δηα ἴῃ π6 ηϊΠ6- Πυπα γε ψεαῖ ᾿ ἴο βιυζεν, ἀπα ἴῃ 15 πη - Πυπα γε νεαὺ ἢ ννα5 

ΝΙ. 1. ἱποι!παίίοη. ὅεε 1. Α. 1. 3 (ποίβ). 
ΘΏΡΕΙ οὗ ρΡββοβθ. ὅ66 7. 10. νὶ. 5 (ῃοΐβ6) ; Τ' Α. νὶ. 6. 

3. ῬεΥΠδΡ5 Α 15 σὶρ ῃϊ ἴῃ [Π6 ΟἿ Ἰ55ΙΟΏ5. 
ΡΠ’ Ρ, ἄς. ὅ8εὲεςε Ὁ. 155. νὶ]. 2 (ποίβ). 
1 οτά 15 πὶβ ρογίΐοῃ. (Ἕἐ, Τ᾿ [νν. 1]. 12. ; 

4. τεςαϊν ἢ ποίΐ βΊογυ ... ἴγοπι πιεη. (. Ϊοῃηῃ ν. 41. 
Κποννείῃ ποΐ Ὁ ς. 
Ἠρῃίείῃ ὉπΡ Ππὶβ σοι]. (ἢ Τ. 6. ν. 7. 
τα]οϊοθίῃ.. .. αἷνναν. (ἐ ΡΗ]]. ἰν. 4. 

5. ΤοηΡιι65 οὗ Ὀ]6ββϑίηρ δηᾶ οἵ ουγβϑίηρ. (Οἵ, [84Π|65 111. 10. 
οὗ βοστονν δπᾶ οἵ ον Ὁ ς. 
[οἵ ρονεσίνυ... ψβα]} » Α. 

ἢ 16 Οδδηξείπ.. ο- (οὐ. (Γι Θοτι. ΧΙ: 91, 32- 
ἴῃ ΠΚ6 ΠΠΘΠΠΘΓ. “δηὰ ψῇοβο ἠοείῃ ᾽ Α. 
σνογΚΒ τ " οὗ ἀοὐἀ δηά4᾽᾿ Α. 
ἴῃ {π6πὶ»β-ἃ Α 5). 

ΝΙ]. 1-2. 866 ΠΥ (ΟΠΊΙΠΘηΐΑΙΥ 2271 ἦοε., Ῥ-. 2Οο6. Ἀδδα εἰἴπεσ (1) “ΕἸεῈ ἴΠ6 τηΔ]|1ς6 οἵ ΒΕ ΙΔΥ ; ἰοῦ {π6Ὸ ταϊηά 
ςοῃοοδίνει ἢ [σου ΒΕΙἸαγ, δηα 15 {πΠῈῸ τοί Ποσ οἵ βενθῃ εν]]5; δηά ἢχϑι, ὅτε., οὐ (2) " ΕἸδε {πε τηδ]ϊοα οὗ Βειΐαγ ; ἔοσ Πα 
σίνείῃ ἃ βϑυνοσὰ ἴο ἵποβε νγῇο οὔαν ἢϊπη. Απά {πε βινογσγά (ἄς. 5 ΑἹ). 

ΕῸΓ ἴπ6 βενεῆ σοιραζα {Πα εἰρ πὶ ρ]αριιθβ οὗ 511. χ]. ο; δπᾶ ϑβενεὴ οἵ Ρισκε Αοῖῃ, ν. 11. 
1. βίνεςῃ ἃ βννοζά ἴο: “15 ἃ βϑιυνογά ἰὴ {πε παηάϑβ οἵ᾽ Α8, 

πτῆὶ Ὁ 1 β.51. 
2. ἴπ6 πιϊπᾶ.... Βειασ οβ-αρ 51: “{Πεὲ πιϊηα σοποοίνει ἢ ν]οΚαάηθϑβ ἱπγοῦρἢ {Π6 πη ]ῖςε οὗ Βα Ιασ᾽ ἃ. 

βοῃηθίϊπηθβ αὖ ϑ᾽: “νπαὶῖ... 15᾽ 4 6. 
ΒΙοοάξῃβαᾶ. Κεδά φόνος ἴογ φθόνος. ((αἱπ᾽β ἢτϑί ον] ννὰβ τηπσάοσ. 
τυαῖῃ... δε εχρβοῖ “ρδῃηϊς᾿ πεσθ.0 5686 ποίεβ ἴἢ (ομηηθηΐδίυ, ρΡ. 207. 
ἀεβίγαοςςοῃ : εχ τεϑα5 " ἀδβοϊδίϊοη ᾿. 

3-4. (θη. ἷν. 15, 24 [6115 οἵ ἃ βενεηΐο! ἃ νβηρξαῆςε οἡ (δίῃ 5 ϑίαγεσ. Ηφῖα {ΠπῸ βενεηίο!α ρεηδὶν 15 ἰγαηϑίεγγεα το 
(δίῃ ΠΙπΊ561{. (οηίΐγαβί [{|00. ἵν. 1. 31, ΨΏΙΟΙ Ρα15 ἢἰ5 ἀδδίῃ ἴῃ Πὶβ δϑόοι ῃ γεδαύ. [5 1ιηθο ἢ ΠΕ τοσατάεξα δ5 (δἰ π᾽ 5 
βίαγεσ ἢ ((. Βοοκ οἱ Αάδιῃ δηὰ Ενε 1]. 13; [αἰϊκαὶ 1. 38, ἃς. 

4. ἵἴννο μυπάτγοα γεασγβ. (δίῃ ννὰϑ {Π|τίγ ἴο {Πϊτίγ-ῆνα ἤθη Πα δεν ΑΡεὶ, δοοογάϊηρ ἴο [π0. ἵν. 2. 
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ΤΗΝ» ΤΕΘΤΑΜΕΝΤΘ ΘΕ ΤῊΒ ΤΥΕΕΝΕ ΒΑ ΤΕΙΛΈΓ ΗΘ 

ς βΑ 

ἢ ννα8 ἀβδίγονεα. Εν οἡ δἼοοοιηΐ οἵ ΑΡεὶ, μἰ5. ἀεϑβίγονεα [ΐ {πε ΕἸοοά], οῃ δοσοιπί οἵ ΑΡεὶ, [5 
Ὀτγοΐμοι, νυ τ 411 [πῈ δν}]β ννὰβ πε Ἰπαρσεά, Ὀαΐ | τἱρῃίεοιιβ Ὀγοίμεσ. ΜΙ {πε βανεη ἐν}]5, ὑμετε- 
Τταθοῦ νυ βαναηΐν {{π|65 βενεη. ἴογθ, ννὰ8 (δίῃ Ἰπᾶάσεά, πὲ Τα πιεοῃ τυ βανεπίν 

{{π|65 ἴβενβῃ,. 

5 Βερκαῦβε ἴοι ἜἼνεῖ ἰῆοβα Ψη0 ἀγα {Π|͵πὸ0 (ὑαἴῃ ΓῚΠ θῆνν πα Παίϊτεα οἵ Ὀγείῃγε πη", 5141] θῈ ριιπϑῃθα ἢ 
{πε βατηε ἡπασεπηοηΐ!. 

6.5: Α 

θ΄. Απά ἀο γε, πιν οὨϊ]άτεπ, δε εν]]-ἀοίηρ, εανν, 1)0 γε, ἐπεγείογβ, τὴν σμη!!άγαη, ἤθε εν!]- ἀοίηρ 
Δηα Παίτεα οἵ Ὀγείγεῃ, ἀπ οἰεανε ἴο σοοάπεϑβθ  δῃηά οἷεανε ἴο σοοάηεϑ. Εοὺ πε {πᾶΐ μαίῃ τἰ 

2 δῃὰ ἰονε. ἢξ {παῖ ἤδίῃ ἃ ριγε πηϊπα ἴῃ ἰονε, 3 ἰοοκείῃ ποῖ οὔ ἃ νγοπιδῇ ψ ἢ ἃ νίενν ἰο ἰογηΐϊοα- 
Ιοοκείῃ ποῖ αἴει ἃ ννοπιδῇ νυν ἃ νίενν ἴο [ογηϊοα-  τοῃ, ἀπα ἢςῈ Ὀεποϊάδίῃ πὸ ἀςεῇ]επιεηΐ : [οσ ἔπεσα 
[ἴοη ; ίογ ἢε ἤαΐῃ πὸ αδβῇῆϊεπιεηΐ ἴῃ 15 ᾿εατγί, 3 τεϑίείῃ τροη πὶ ἃ Ποὶν βριγί. 
Ὀδοδιιβε {πε ϑριτἰ οὗ (σα τεϑίειῃ προη Πίηπι. 

ἣὮ "μ᾿ 

83. Εογ [85 {ΠῈ ϑιιη 15 ποῖ ἀβῇ]εα Ὀγν ϑῃίηϊηρ οὴ ἀπηρ δηα πηΐγα, ᾿ς γαΐμογ ἀσιθῖῃ ἀρ Ὀοίἢ απ ἀτινείῃ 
ΑΥΑΥ {πῸ ἐνὶ] 5Ππ1611}; 50. αἰδοὸ ἐπε ριτε πιϊπά, Πουρ ἢ ἐποοιηραϑβεά Ὀγ τμ6 ἀςῇ]επιεηῖβ οἵ βατίῃ, 
γαῖμοσ οἰθαηβϑίῃ (ἐπεπο) ἀπ ἰ5 ποῖ ἰ{561} ἀ6Η]6ά, 

Θθι Απάϊ Ρεϊϊενο ἐμαξ ποτα ΜΠ] θὲ αἶβο εν!]- ἀοίηρϑ ἀπτοηρσ γοιι, ἔγοπὶ {Π6 ννογά5. οἵ Εποοῃ {πε τὶρῃῖ- 
Θοι5 : [ῃαΐ γε 56.4}] σοπηπηῖξ ἰογηϊςδέίοη ἢ {πε ἰογπἰσαίίοη οἵ ϑοάοπΊ, ἀπα 5}.4]] ρεγίβῃ,, 41} ϑᾶνε ἃ ἔδνν, 
Πα 5141] τεηανν ννδηΐοη ἀδεαβ νυν] ννοπεῃ ; ἀπά {Π6 ἰτϊηράοπι οἵ τῆς ΤΠ ογὰ 5681] ποῖ Ὀςε ΔΙηΟΠρ᾽ γοι, 
ἴον. ϑίγαϊσζνναν Ηξε 51.411 [αἶκε 1ἴ ανναᾶν. 

ΟΒ.51: Α 

2 Νενειίμεῖθθβ ἴῃς ἰεπλρὶε οἵ (οά 5}4}} θὲ ἰὴ Βαΐ ἴῃ γοιγ ρογίίοη 504}} ΡῈ Ηϊ5 πηπειϊΐδηςα. 2 
γουγ ροχίίοη, πα ἐπε 1αϑὲ (πε πρΡ]6) 51.411 θῈ πῖοσε ᾿ Δηᾶ οὐ δοοοιηΐ οἵ {πε ἰεπΊρὶς οἵ {πε 1 ογά, [ᾶοὸΡ 
σἹογίοιιβ ἔπ8π ἐπε ἢτϑί. Αμά {πε ἔμψεῖνε {τρε5  Ἔχαϊϊεά της ἰῃδξ 1 5ῃοια θὲ ο]ογ πε [πγοιρῇ 1. 
5141} θὲ σαίμεγεα τοσεΐμεν ἔπεσε, δηα 411] τῃς  Απὰ {Π6 ἵννεϊνε {1065 5Π411] θῈ σαί μεγεα {πετε δηὰ 
(αεμΈ 1165, ἀπὲ} τ[ῃ6 Μοβὲ ΗἸρῃ 51.411 βεπα [ον 811] {πε (αβῃῖ 165. [Απαὰ {πε 1 οτά 5}.4}} θὲ ἰγεαίεα 3. 
Ηἰ5 ϑαϊναίίοῃ ἴῃ πα νιϑιϊαἰίοη οὗ δὴ Τοηΐϊν-  ψΙΠ Ουΐίαρσε δηα δεῖ δ πουρῃῖ. Απα Ης ν]]}} δ᾽ 

3 Βεσοζίεη ρσορῃμεῖ. [πᾶ Ηδ 5}4}} επίοσ ἰηΐο ἴπ6  ἀερατί ἔγοπὶ βαυίῃ ἴο ἤδάνεη : ἴογ [ Κπενν πον Ης ὦ 
[151] τεπρίς, δηα 1Πθγε 5141] {πε 1 ογὰ θὲ ἰγεαΐεα | 15 ου δαύίῃ δηὰ ον 1 πδάνθῃ, οὐ ὑνμδΐ 15 Ηϊ5 
ΙΓ ουΐγαρε, δηὰ δ 514}1 θὲ {{ππ|4 τρ ἀροη | πιδαϑιια ΔΠ4 ρἷαςοςε απα νὰν. 

48 ἴτεαε. ἊΑῃηά {Πε νοὶ] οἵ {πε ἴεγηρ]ςε 541] θὲ γεπί, 
Δηα {Ππε6 Θρίτι οἵ (ἀοά 5}.4}} ρᾳ85 οὴ ἴο ἴῃε ἀβη- 

[ἰ [με ΕἸοΟοΩ͂], ᾿πιροββι} }] 8 οα ΔἢΥ “Βτοροορ σγ ; ὄνβῇ τῆς ϑδιηδγιίδη (1307 Α. Μ.). 
ὑντα {με βανθῃ ονὴβ αὐ ρα : “ἴῃ [ἴῃς 700 γεαῖβ᾽ ""ἘΓῤλη ἢ. ΟὨΚΕοΙοβ δηα Ρ5. ]οῇ. οὐ ἃδεη. ἵν. 15. (σοπίγαβί οἢ 

Ψ. 24) 588 Υ ἢξ νν»ἃ5 ΡΕΠΙΒΗΘΩΑ͂ [οΥ βενεὴ σεἜη τ ]Οη5. 966 ΤΥ (ΟπΠΊΠ]ΕηΐδτΥ, Ρ. 20δ. 

ΧΠ11. 1-2. Α 566 ΠῚ5 ΠΊΟΓΘ ΟΥΡΊΠ4], [ΠΟῈΡ]. 5Ποσίευ. 
2. ΘΕ ΝΜ δις ν᾿. 2Ζὃ- 
μαίῃ... ἰῃ Πῖβ μεαζτί ς β 5: “ Ῥεμοϊάβιμ᾽ Α, ποῖ 50 ροοά. 

3. ὉΥ βῃἰπίηρ ο (: προσέχων ςβ-ἴᾺ 55. 
οΙεαηβαίῃ : ἰοχί σουγαρίν τεδαᾶβ “ θα Πάει τιρ΄. 

ΙΧ. 1. μαῖ. .. ἀπιοηρ γοῦ: “4150 ἀοίϊηρϑβ᾽ ς, ἀείξοίϊνε. 
ἔγοπι.. .. τἰβῃίθοιβ οβ-α 5᾽;:; “ογ΄ 1 πᾶνε ἰεαγηΐ τόμ {πΠῸ ῬοοΙς οὗ [πε νογάϑ,᾽ ἅς. ἀ: “ἔοσ 1 πανε πϑαγὰά ἔσοπι 

τ[Π6 τνογά8 οὗ οὔσ ἔδί πευβ᾽ Α. 
5141] τεαπὸνν ννυϑηΐοῃ ἄεεάᾶξ : “ ἀηα ἀΒδῃ γε ( }» Α) 514}} Ὀς τεηεναα τηΐἴο.. . ἀεεάθ᾽ {“τπἴσ᾽-. - ΘΕ Ξ 5" οὐ. ἊΝ 
βἰγαϊρμίνναν δ β 51}: “ἴῃς ἀρτρμτ᾽’ (εὐθεῖ) ΑΒ; “δὴ πρηρῃς ᾿πδη ΑΡ' θᾶ (6. Ῥαν4 5081} τακα {πὲ 

Κιησάοπι ἔτῸπὶ 5411) : Σ» ο. 
2. ΤΠε τεχί οἵ ς βὶ 8' 15 θεϊζεσ. Ὅῇε βεςοηά [θΠ1ρ]6 15 ποτα σ]οσίοιβ (οἰ. Ηαρραὶ 11. 9), πὰ ὑπάθσ ομη Ἡνγτοδηὰβ {ΠῈ 

ἔννεῖνα {1065 τηεΐ {ΠῈγα ἴῃ ννούβ ἢ Ιρ. 
1ῃ6 ἴδηιρῖα.. .. πῃ γοῦγ ρογίΐοῃ. 56:6 ΟὨΚεῖοβ δηᾶ Ρ5. [οῃ. οὐ εη. χἰϊχ. 27. 
811 ἴῃς ἀδηίεβ. ὙπῈ Μδοσδθθδη {γίαμηρηβ Ἰεδα ἴο {πΠ6 ὨορῈ οὗ ἃ βθηθγαὶ σοηνβγβίοῃ οἵ ἴπῈ (σθῃῖ65 ἴῃ [Π6 

Βεοοῃά σβηΐατυ Β.Ο. (, Τὶ 5. νἱϊ. 2. 566 τὴν (οἸηπη ηΐαΥ, ΡΡ. 210, 211. ΤῊς Ταβίδιπμεηΐβ ἃτῸ ΒΙΓΟΠΡῚΥ τἰηρεα ψΨΙ 
πηϊνεύβα ] ]5π|. (ἀοά υπάεχβίαηαδ. 4]1 τε, Τ. Ν. 11. αὶ (εξ 511. χνὶ]. 3). Τὴε ἴὰνν 15 βίνε ἴο Πρ; θη ἄνευ Πηδη, 
Τ. 1.. χῖν. 4.-. ΜίοθδΕΙ σαατάβ 4}1 ἴῃς στ]ρμίεουβ, Τὶ. 1. ν. γ (β ΑΒ 51). 

Αρατὶ ἔτόγη Ομτίϑίδη ᾿π[εγροϊδίϊοηβ Κα Τὶ. 705. χῖχ. 11, πε βαϊνδίίοῃ οἵ ἴπ6 (ἀθμί 165 ἰ5 ἰδαρμξ ἴῃ Τ. Γ,. ἵν. 4, 
Ὑ111- 14... 11; 8. 5. ὙΠ 5. ΤΟΝ νι}. 5: ἸΠᾺ. νι.29 Τ. Ὁ. νὶ. 7: ΤΟ 704. χχν. 5; Τ. Β. ἴχ. 2, Χ. 5. 

δ Ἰοηϊγ-δεξοίξει Ῥτγορμεῖ β.Ὁ: “ΗΚ ΝῊ Ῥεροίίθβῃ ϑ5οη ς. ἘΒαδα “ Ὀεϊονεά ̓  ἴουγ “οἠἱγ Ὀεροϊίθη᾽, ἃ5 
Τ. Ι,. νι, 15, “ Βεϊονεά δ5 ἃ ρσορμεῖ οἔτπμε Μοβὶ Η!ρῃ." 

3-5. (τ βιίδῃ δάαϊτοπβ. (Οἱ. [Κα χνη]. 32; Ματῖ ἰχ. 12. 
4. νεἰϊ οἵ [πε ἴβπιρῖθ, ἄς. (ἝἋἵ. Μαῖι. χχνῖϊ. 51. 

Ραββ οα ἴο ςβ-" ἃ: " αβοεῃᾶ᾽ ἢ 51: " ἀεβδοεηά᾽ ἡ. 
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ΤΗΕ ΤΕΒΘΤΑΜΕΝΊΤ ΟΕ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 7. 4ω---[:0. τὸ 

οἤβ 5: Α 

5. {ΠΠπ68 45 ἤτε ροιτεά ἰοσῃ. Απᾶ Ηςξ 5141] αϑοθηὰ 
ἔγοπλ Ηδάβθβ πα 514]} ρᾶ85 γοπὶ θαγίῃ ἰπίο 
Βεάνεθ. Απᾶ 1 Κῆον ον ἰοννὶν ἢῈ 5141] θὲς 
ΡΟ φαγί ἢ, ἀπ πονν σ]ογίοιιβ ἰη ἤθανεη.] 

ΙΝαν Ψἤεη ΪΟβερῇ ννᾶ5 ἴῃ Ερυρί, 1 Ιοηρεα ἴο 566 [15 ἤρτιιτα Γἀηα {Π6 ἔογπι οὗ ἢἰ5 σοιιπίεηδηςε" ; απ 
Πγουσ {πῸ ργάνεῖβ οἵ ἴασοῦ τὴν [αΐπεῦ 1 ϑανν Ὠϊγη, ννῃ1]6 ἀνναῖκα ἴῃ {πῸ ἀανίϊπηα, ενεπ ἢῖ5 δπίίγα 
ἤσια Ἔχϑςῖν 85 ἢα ννγ85. 

2 ΓΑπᾶ ψἤεη Πα Παα αἰεὶ {π65εὲ (Ὠΐηρβ, ἢς ϑαϊα πηΐο ἐπεηιχ": πον γα, ἐπεγείογε, τὴν οι] ἄγεη, {παῖ 
1 τηὶ ἀνίησ. 

ς Βι 51 

3 0ὸ γα, {πεγεΐοτε, ἐγαϊῃ εδοῇ ομα ἴο ἢϊ5. πεῖρῇ- 1)Ὸ γε, {πεγείογα, ἐγατῇ δηα τρῃίεοιιβηεβ5 ἰεδοῇ 3 
Ῥοιγ, ἀπ Κεαρ {πε ἰανν οἵ {πε Τογά πα Ηΐβ  οπς ἴο ἢΐβ πείρῇθοιιτ', απ Ἰπασεγηθπξ τπίο σοη- 
σΟΠΊΠΙΔΠαΠγΘηΐ5. Πτεπγδίίοη, δηα Κεερ {πε ἰαὰνν οἵ {πε Τιογὰ δηα ἢϊ5 

ΠοΟΠΊΓ]ΔηΠΠπΊΘηΐ5. 

[4 Βογ [Πε86 [Πΐηρβ (ὁ [1 ἰδανε γοιι 1ηϑίεδα οἵ ᾿Ππογϊΐϊαηοθ. 100 γε 4150, [πεγείογε ", σῖνε {Π6πὶ το γοιτ 
᾿ 5 ΟΠΠΠάγαη [ου δ Ἐνετ αϑίϊησ ροβϑαβϑίοη ; ἰοῦ 50 614 θοΐῃ Αθγαἤδη,, πα [5δας, αηπ Ϊασορ. Εὸοτ 41] πεϑε 

ΠΤ {πίηρϑ {πᾶν σᾶνε τι5 ἴοσγ δῇ ἱπῃοιϊΐζδηςε, βαγίηρ : Κεερ πες σοτηπηδπάγηξηΐϊβ οἵ (οά, πη{1] {πῸ Τιογά 
ΤΙ 6 5Π4}} τενεαὶ Η]5 βαϊναίίοη ἴο 411] (ἀφεπί]]ε5. ΓΑ πα! [ἤδη 5841] γε 5ες Εποςῃ, Νοδῇ, απ ὅπ απ, πὰ ΑΡτὰ- 

ἤατη, πα ἴϑαδο, ἀπ [8οο}, τἰϑίησ οὐ {πε τρῃΐ Ππαηα ἴῃ σ᾽] πε595. 

Ὁ. Α 
7 ΤΠαδη 5}4]] ννὰ 4͵50 τίϑε, ββδο ἢ οὔα ονεῖ Οὐ {{106, ἼΠΕη 51.411} ννεὲ αἷϑο σἴβθ, εβοῇ ονεῦ οἵ ον ἢ 

ννουβρρίηρ τῃῈ Κίηρ οἵ πεανεῃ, [ννῆο ἀρρεαύβα {τἴρ6, αηα ννε 541] ννουβῃϊὶρ {πεῸ πεανεηὶν Κίηρ. 
ὌρΟη δαί τη {πεῈ ἰογπὶ οὗ ἃ πηδῃ 1π ΠαπΊ]Πν. 
Απα 45 πιδὴν 85 Ὀε]ΐενε οἡ Ἠΐπὶ οὐ {πε βατίῃ 

᾿ 8 5841] τε]οίςε τ Ἡ]πι}. ὙΠΕεη Αἴ50 41] ππεη 5}|4]] ΤΏδη 5}8}] ννε 411 θῈ σπαηρεά, βογῆς ἰηΐο βῇογν ὃ 
τἶβε, ΒοπΊα τιπΐο σἹοῦν ἀπά βοπε τππΐο 5ῆαπη6θ. ἈΠ 50ΠῚ6 [ῃΐο 5ῃ8Π16 ; ἴον ἰῃς Τιογά ἤπᾶσεβ [5γ8ε] 
Απά {πε 1 ογὰ 5Π8]] ἡπάσε 15γ86] ἢγϑὶ, ἴοσ ἐπεὶγ , ἢγδε ἔογ 1ῃ6 υητίρῃξεοιιβηαθθ νη ϊοῃ (πον Πᾶνε 

ὉΠΓΙσ Θοιιβη685 ; [[0γ νπεη Ηε ἀρρεβαγεα ἃ5 σοὦ ὄδοπηπηϊίεα. 
ἴῃ {ῆε ἤεβῇ ἰο ἀε]ίνεν {πεπὶ {πεν Ὀεϊϊανεα Η!ὶπὴ : ᾿ 

9 ποῖ]. Απά ἔπεη 584}1 Ης πᾶσα 411 {με (εμέ 165, Αμά {ἢεη 80 (584}} Ηδ 1π466)} 411} τ[ῃς (αεπῖι]65.. 9 
[45 πιδην 85 θεϊενεά Ηΐπὶ ποῖ ψπεη Ηδ ἀρρεαγοά ἤ 

1ὸ ἸρΡοη εατίῃ}. Απα Ηε 5Π4]] οοην!ςὶ [5γαε] [Ὠγοιρη Αμὰ Ηε 5141] σοηνίοϊ ἰϑγὰ8] ἰῃγουσῇ [Πα τὸ 
1πεῈ οἤοβεη οπμοβ οἵ ῃς (επίῖ]65, ἐνεη ἂἊ5 Ηεξ οἽἤοόβεη (αεηΐ]65, 85 ἢ οοηνίοϊεα Ἐϑαιι [ΠΓΟυρΡἢ 
γεργονεᾷ Εδαιι {πτουρ ἰῃῈ ΜΙίαϊαηίίεσ, ψ πὸ ] {πε ΜΙάϊδηϊίο5 πο Ἰονεά {πεῖν Ὀγοίμγοη. Βα γε 
ἠάἀεςείνεά τΠεἰγ Ὀγείῃγεη, [50 1παὶ {παν [6]1] ἱπῖο {πεγοίογα, τὴν ομ]άγεη, ἢ τῃ6 Ρογείοη οἵ {ποιὰ 
[ογηϊσδίίοη, απ ἰ4ο]αίγν ; ἀπά ἐπὰν ννεγε α]θπαίεα {παῖ ἔθαγ τῃς 1 ογα. 
ἔτοπὶ (ἀοά], Ῥεσοπηίησ {πεγείοτε ομ!]ἄγεπ ἴῃ {πε 
Ρογίῖοη οὔ Πεπὶ {παῖ ἔδαγ τῆς Τιογά. 

5. Ηδάεβ ςθ ἀσ: “ ρεορίε᾽ εἰ 5. 
ΑπάΙ πον... πεανε  οΑΡο ἀθ 5, 

Χ. τ. Σ᾽ ς. Ἐαβίοσε ἴο θεριηηηρ ΟΥ̓ΠΙ. 1. ,ἀ). { 
3. πᾶ ᾿πάρεπηεπέ τπηΐο οσοπῆγπγαϊίου Ὁ» ἃ ΔῈ: “δηᾶ Ἰπάσειηεηΐ τπηΐο δι ἴῃ πὸ Γογά ᾿ Αὐποα, 
4. ἰεαᾶνε ο: “δῖνε᾽ Α: “τεδεοῃ᾽ β 53. 
5. Κεερ... οἔαοᾶ: “850 ἀο γε᾿ Α. 

ἴο 411 αδηῖ 165 : “1ἢ 411 {ΠῸ βασίμ  Α. : ᾿ ᾿ τ, 
6-). ὙΠε Τοβίδπιεηΐβ σῖνε ἃ ρυϊπαϊεἶνα νίαν οὗ [πὸ τεβυσγεοιίοη ἴὸ [Π|5 ρτεβεηΐ βατίῃ (οἴ, τ Επ. ν᾿ -χχχνὶ, ἸΧΧΧΠ]- ΧΟ), 

{γα ηϑίουπηε στα άμα !}}ν το 5: Ώ]655η655 (7. 1.. χν]. 9), οὗ τῃ6 τἱσῃίθοιβ. Νοῖβ [ἴῃ86 ογάθσ οὗ τβϑιστεοιίίοη. (ῇ. ψ. ὃ; οἴ. 
αἰϑο Τ. 74. χχν. 4; Ὦδηῃ. χὶϊ. 1, 2. Τῆδ τίβϑθῃ δηΐου Εάδθη, απᾶ εαΐ οἵ {πε ἵγεε οὗ 118, Τὶ 1,. χν!]. 10, 117) Δη4 αΜΜῈ}} ἴῃ {Πς 
Νενν [ἐγ ϑαθπη, Τ᾿. 9). ν. 12. 

Σ᾽ Θπδπὶ 5. 9}: “ΘΕ ο. (ΟΓ 1.5. νι Ὁ. 
οα {Π6 τρί παπᾶ ΒΑ 51: “οἡ ΗΙἰΒ τίσῃί παπᾶ ς. (Ἕἐ. Μαῖίί. χχν. 33, 34. 

7. ΟΥΘΓ οὐὖυγ {Γἱρα  ς. 
8. 51.411 τῖβα ςβ 5: “514}} ΡῈ σῃδηρεά᾽ Α. 

5ΟΙΊ6 πηΐο 5ῃδθιηα. (Οἵ. Π δῃ. χὶϊ. 2. (οπίταϑι τ Επ. ἰχχχῖςχο; 2 Μδος. νῖ--ν!] νΠθτα {Π6 τ]ρ ίθοι5 8006 δια ἴο τἴ56. 
ἘΠοῖσ αὐτὶ ρμ θουβηθββ ο : “{Π6 πητὶρ ϊθοιιβηθβ5 (4οη6) απο Η π᾿ β-ἃ 51. 
(οᾶ ἴῃ {πε ἤδϑῃ ς - '« ἀε ϊνεσεσ᾽ β. 

1Ο. [586] 15 Ἰπᾶρεα ὈγῪ (σεηί!ε βίαπάαγάβ. ς ΟΠ [5 {Π|15-ν 6 Υ56. 
Απᾶ.... ἀεδηῖθβ5  ΑδΡἈ, : 
845 Ηε οοηνϊοίεᾶ ... Ἰονεᾶ. Α Πα5 ἴπε Ὀείίεγ ἰαχί. Τῆς σοτγαρίίοη δηα δάάϊίοη. ἢ β 51] τεΐευβ ἴο ΝΠ. χχν. 
{πεογεΐογε Δα : “ποι β-ἃ, σουγαρίϊν. 

Θ). 
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ΤΗΒῚ ΤΕΒΤΆΜΕΝΈΤΘ ΟΕ Τ ΗΕ ὙΕΒΥΕΣ ΕΑ ΕΙΆΕΘΗΞ 

1 γε [{πεγείουθ, τὴν Ομ] ἄγεη ", ννα]κ ἴῃ ΠΟΙ π655 ᾿Γδοσονάϊηρ ἴο {Π6 σοπητηδπαπηδηΐβ οἵ {Π6 1 οτα 1, γε 
514] ἀραίη ἄννεὶ] βεσιγεὶν νυ πη6, δηα 411 [5γ86] 514}} ΒῈ σαϊπεγεά τιηΐο {πε 1 οσά. 

ς 
Δπηά 1 5141} πὸ ἰοῆσεῦ ὈῈ 

“4164 ἃ γτανϑηϊηρ ννο] Γοἡ δοοουηΐ 
οἵ ψνοιιγ ταναραϑ, θὰς [4 ̓ νογΚαῦ 
οἴ τῆς Τιογὰ αἰϑιγιθυίίησ ἰοοα ἴο 
{πεπὶ {παΐ ννοῦῖς δὶ 15 σοοά. 

β 5: 
1. Απά 1 51}4}1 πὸ ἰοησεθῖ ὈῈ 

οΔ]]6 ἃ ἃ γανεηΐηρ νο] Γ οη δοσουηΐ 
οἵ γοιυγ ταναραβ, θυΐ [4 ννουκει 
οἵ {πε 1,ογά, ἀϊδιγ αςτίησ ἰοοά 
ἴο {πεηγτπαΐ ννοσῦκ ννμαΐ [5 σοοά. 

ΑΔ 
Απᾶ 1 5141] πὸ ἰοῆρεῦ Ὀεὲ 

οΑ]]εα ἃ Τοαρίφίη οὗ γορ θ 5, αῃά 
47 ν ο]ῖ, οὐ δοςοιηΐ οἵ γΟυΓ 
γάναρεβ. Βυΐ ομε Ὀεϊονεά οἵ 2 
1ῃηε Τιοτά, απ 4 ἀοεγ οἵ {πε 

2 Απά {πεῦα 5141} αγίϑα ἴῃ {πὲ 
Ιαϊίεγ ἀδγν5] οπε Ὀεϊονεά οἵ {με 
Τοτά, [οἵ {πε {πρε οἵ Τπάδῃ 
δηά [1 6ν1]}, ἃ ἀοθι οἵ Ηἰ5 ροοά 
ΡΙθαβαγε ἴῃ δῖ5. πιο, [ἢ 
πον Κπηον]εάρε εδπη]οῃίεηΐησ 
[6 (Δεπι|1165]. 

2. Απὰᾶ πεύε 514}} γίϑε ὉΡ ΠῸΠῚ 
ΤΩΥ 5664 ἴῃ {Πε ἰδίζεγ {{Π165] οὔςῈ 
Ρεϊονεά οἵ {πε 1 οτά, [πϑαύίηνσ 
ἀρὸη {πε6 βαυῖῃ Ηἴ5 νοῖςε]. ἀπά 
ἃ ἄοεῦ οἵ ἰῆε σοοά ρίεαϑαγε οἵ 
ΗΙ5 ν"1}], [εη]ρ μι εηίησ ἢ πανν 
Κηον]εάσε 411] [πε (αεπί 1165, ἐνεῃ 
[ἢς Ἰίσῃξ οἵ Κπον]εάρα, Ὀαγϑίίηρ 
ἴῃ προη [5186] ἴοι βαϊναίίοη δηά 
[δαγίησ ἈΥΑΥ ἰΓοπΊ ἴπαθπ {Κα ἃ 
ννοΪΓ, απ σίνίησ ἴο {ῃε 5νηδ- 
σορτα οἵ {πε (αβπΈ1|695. 

β 
3 Ὁ0π|| {πὲ σοπϑιιπηπηδίίοη οὗ {πῈ ἀρ 588}1} με θῈ ἴῃ 1ῃ6 βυπαρόριαβ οἵ {πε (εμτ 165, Δηα ἀπλοηρ {ΠΕῚΓ 

4 τυ]εῖϑ, 5 ἃ βίγαίῃ οἵ πιιϑὶς ἴῃ {μ6 πιο οὗ 411. Απά ἢ 584}} θὲ ἱπβογί θεά 1ἢ 1πῸ Ποῖὶν Ὀοοῖΐκβ, θοΐῃ 

5 Ἠΐς νγουῖς δπα ἢἷς ψογά, δπαᾶ δ 5141} θὲ ἃ Ἅσβοβθῆ οπε οἵ (οά ἴογ Ἔενεύ. Απά {ῃγουρῃ {Πεπὴ δ 5}4]] 

θο ἴο δΔηά ἴτο 85 [ϑςοῦ πὶν (δῖ που, βαγίπο: Ηδ 51|41}] Η}] ὰρ {Ππαΐ ΜΉ ΐοἢ δοκεῖ οὐτην {{|Ρ 6]. 

ς ΞΥΘΙ 

121 Απμάᾶ ψεη Πα δά 5αἱα {ῃεϑ8ς6 [πΐηρϑ Πα βίγεϊο με Απά νἤεθη πε ἢηϊβμεά ἢ5 ψογάβ, ἢθ ϑαϊά:. 

2 ουἱ 5 [εεῖ. Απά αϊεά {1π [4 Ὀεδυιπι1} ἀπά 1 1 σοπηγπηδπα γοιι, ΠῚΥ ΟΠ] ἄγε, σαΓΓῪ ἊΡ ΠΊΥ ῬοΠα5 

3 σοοά 5]εερί. Δηά 5 βοῃβ αἰ ἂ5 με Πδά εη]οϊπθ ἃ ουἍ οἵ Εδυρί, ἀπά Ῥυγγ πε αἱ Ηερύοῃ, ΠΕδΥΓ ΠῚΥ 

ἘΠοπι, ἀπ {ΠῈ Ὺ ἴοοῖς ὰρ 5 θοάν ἀπά Ὀυπεά [ἰ | [Δῖπει8. 50. Βεηϊαπηίη αϊθα ἃ Πυπαάτεά πᾶ σ᾽ 

4 ἴῃ Ηεθύοη ν ἢ Πἰ5 ἰαῖποτο. Απά πε παπιθεῖ (οἵ ᾿ ἐνεπίγ-ῆνε γεᾶῖβ ο]ά, αἱ ἃ σοοά οἱ ἀρε, ἀπά {πεν ἢ 

1Πμ6 4455) οἵ Πΐ5 Πία νεγε ἃ Ππυπάγεά δηά ἐννεπίγ- ᾿Ρἰδοςβα Πίπὶ ἴῃ ἃ οοἴῆη. Αμπά [Ίη {δε πἰπείγ-ἢγβί 3 

ἤνε γεϑίϑ. γεαῦ ἔἴγοπι {πε επίγαμος οἵ {Π6 μη] άγεη οἵ [5.86] 

ἰηΐο Εργυρί, {πεν δπά τπεῖγ Ὀγείῃγεη Ὀγουρῃϊ ὰΡ 

[ἢε Ῥοποβ οἵ {πεῖ ἰδίμεῖβ βεογθῖν ἀατίηρ {Πα 

(δηαδηϊ 5 νναῦ; δηα {πεν θυτγοα ἐπεπὶ τη Ἡ Ρτοη, 

ΒΥ δε ἔδει οἵ {πεῖν [δίμειβ. Απα {μεν τεϊαγηεά 4 

ἔζοσι πε ἰαπά οὗ (απαδη δηά ἄννεὶς ἴῃ Ἐρυρέ πη] 

1ΠῸ ἀδν οἵ {πεῖν ἀδραγίαγα ἔτοπὶ {Πε ἰαπά οἵ Ερυρί. 

Θοοά ρἰδδβιζε οἵ Ηἰ5 πηουίῃ. 

11. ϑοοοτγάϊηρ.. . οἔοα: “Ῥεΐοτε ἴῃς δος οἵ᾽ β 5). 

ΒΘΟΌΓΕΙΥ : “ἴῃ Πορε᾿ τοχί, ΨΥΟΏΡῚΥ 85 ΓΙΧΧ ἴῃ ΕΖεκ. χχνηϊ. 26, ἃς. 

ΧΙ. Α 15 οὐἱβῖπδὶ δπὰ σεΐδτβ οὐἱγν ἴο Βεη)απηῖῃ. ς δή ἀβ ἃ ρυόρῇβου οἵ [Π6 Μεβϑβίδῃ ἀεβοεπαδά ἴτοιη [πάδῃ δηά [μἀν!. 

β 531 ἰγδῃϑίευβ ἴὶ ἴο Ραυ]. Οἱ, Τετγῖ. ““υ. 77αγε. ν. τ (οη αεη. χΧἸΙχ. 27). 

τς ἐΓ Ἴθι νας 
αι ὝΟΙΚΟΓ.... ψδαΐ 15 βοοᾶ » Α. ν 

ἀϊΞεγιδυξίηρ Τοοᾶ. (Οἵ, 1,ΧΧ οἵ 6εη. χΙχ. 27, ἀῃα “ ἀφ]: εβοαπι᾽, Τεγία Δ ὦ. 6. 

1Π6 5Ρ01]᾿. 
2: ες Ῥεϊονεᾶ οὗ {πε Τιογᾶ. Τευΐ. χχχῆῖ. 12, οἱ Βεη)αμηϊῃ. 

Ἐογ “ες Βεϊονβά᾽ --Ξ (ῃτίβι. 866 τὴν δᾶ. Αϑο. 158. 1. 4 (ποίβ). 
οὗ Ηἰβ τπιουΐῃ : “ἴῃ ἰδ του ᾽ α: “ οἵ Ηἰ5 ν᾿ β 488 51, 

Βυτγπιϊηρ ἰπ Ὁ εν (ἀ ἢ : “ 5ῃϊηϊηρ ᾽ ἃ. 
ς. ΤὨτουρη ἔπαπὶ.. .. πὴν Γδίμπογ ἢ: “Ῥεσδιβε οὗ μἰπι᾽, ἅς., 6: “θεοάιδα οἵ Ηΐτη δ ο Ὁ ΠΥ αί μεσ Ἰηϑίσαοίβα πη ᾽ Ὁ: 

»Ὲαάᾶ: “Ὀεσδιιβε οἵ [ῃ15 Πα ρυῆεά πιὲ ὑρ᾿᾽ Κ. 
811 αρ {παξ Βΐοἢ Ἰδοκεῖῃ. Α ρῆγαβε οἵ 51. Ραὰ]. (Ε. 2 (ου. χὶ. 9, ἅς. 

{τῖρα Ὁ: “ὈΕΙγ᾿ 4 ε 

ΧΙ]. Ηεζγε βΑ 51 15 {πε Ὀείζεσ ἰοχί. 
2. αἴ ἃ βοοᾶ οἱᾶ αρε β Α 5}: “ἴῃ ἃ θβδυῖι] ἀη4 ροοά 5]εερ᾽ ς. 8:6 7. Ζ. χ. 6. 

3. ὅ8εε Τ᾿. Ὁ. ν"]. 5 (μοἴ6). 
δπίγαποα ... ἱπίο: Τῇῆε τεχί δΌϑυσγαϊ!ν τοααβ “Θχοάμϑ . 

Οαπαδηϊ θη ννὰγ β Α 8᾽. ὅ8εε ΚΤ. 5. ν"ϊ. 2; ὙΤ. 6. ν]ῖ!]. 5. 
4. [81 ααὰ αἱ πε εἷοβε : " Βεη)ατηΐῃ, {πε τννει ἢ 5οη οὗ ]δοοῦ, {πε βεςοῃά ξοῃ οὗ ἤδοῃεὶ, Ἰϊνεὰ 125 γεδῦϑβ. 

460 

ΤΠετα ἴῃ6 Μ455. μα5 " ἀϊνι ἄς 

Ηδετο ς ἰν ϑίς τ ἰπΐο ἃ τείθεσεηος ἴο ἴπ6 Μεββίδῃ. 

Γῇ. ΕΡΆ. 1. 5. 

τ ὙΓΙΗ͂ 



ἈΡΡΕΝΘΥΙΧ Ἱ 

ΤᾺΑΑΝΘΙΙΑΆΑΤΙΟΝ ΟΕ Α ΤΑΤΕῈ ΗΕΒΕΚΕΝΝ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊ ΟΕ ΝΑΡΗΤΑΙ., ΝΝΗΙΓΗ 

ΓΟΟΝΤΑΙΝΘ ΕἘΚΑΟΜΕΝΊΤΘ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΙΘΟΙΝΑΙ, ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

ΤΠεβε ἐγαρπΊεηΐβ γα ἴῃ [ἴ4]105, δηα {ΠΕῚΓ ρᾶγα}16]5 ἴῃ ἴῃς οὐσίηαὶ Ταεβίατηθεηϊ σίνεῃ ἴῃ 1Π 6 πηδΥρΊη. 

ΤΗΙΒ 15 ΤΗΕ ΤΕΈΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΝΑΡΗΤΑΙ, 50Ν ΟΕ ΪΑΟΟ08. 

1 τ: 78ε Τεβίαγηεηΐ οἵ Ναρδῃίαδι!, ΝΑρῃΐα]! {Πῃς βοὴ οἵ Ϊαοοῦ, ἔν μοπη ΒΙΠΠδἢ, {πῸ μαπαπηδια οἵ ΒΚ ςΠεὶ, 
μαά Ῥοτπε δἰπὶἷ [216 τυγεσίζγσο ὁ Οοα].3 ΔΝ ῆδη Ναρῃίαδ!! Πα σύόννη οἱ, ἀπά Παἀ σοπΊα ἴο ἃ σοοά Τ. Νδρῃ. 
οἰ ἀρϑ, αῃὰ μαὰ οοπιρ]είεα Πἰ5. γεαῖβ οἵ βίγεηρίῃ, απὰ Πι] 6116 1πῈ ἀπν οἵ {πε βαυίῃ-θοση τηδη, Πα . 6 
Ῥεσδηῃ ἴο σοπηπηδηα ἢΐ5 σι] ἄγε, ἀπ Πα 8814 υτπίο {Πεπὶ, “Μν οι] άγεη, οοπηα δα ἄγαν πθαῦ Δη4 

2 τεοεῖνα {πε σοπηγηδηα5 οἵ νοῦ ἰαί παι. Απα {πεὲν δηϑινεγεα δηα βαϊά υππΐο ἢϊπη, “1,9, γε πεαυίζεη ἴο 
3 [Ὁ1Π] 411 {παΐ ἴποῖι σοπηπηδηάεϑὶ 5... ΑΠα ἢς 8814 πηΐο {Πεπ|, “1 40 ποΐ σοπιπηΔ Πα γοιι φολι 6 7717: Τὶ 705. 

722} οἴζυογ, 7107. 4071467172271.0 71} σοἰεῖ, ὅ7:07γ. αἰ 721}, σιεθφίαηιοθ  1Π8} 1 Ιεανε υπίο γοῖι ἤεγα ππάθσ {πε 51Π, χὶ. ὁ 
ποῦ ἄο 1 σοτηπηδπα νοῦ δὴν αἰ Που] ΤΠΙηρ νυ ςἢ γοιῖι πᾶν ποΐ ὈῈ 40]6 ἴο δοσοπΊρ 5ἢ, θαΐ 1 Θρεαῖ ἴο 

4 γοῖι ἀροιυξ δῇ εαϑν πηδίζεγ, νυ] οἢ νοῦ σα {π|6].΄ ΑΠα ΠΙ5 50η5 δηβινεγοα δηα γερ]εα ἃ βεςοηα {{Π|6, 
5 Δη64 5414, ΞΡεςΚ, Ο (δίμεσ, ἴοσγ γε ᾿ἰβδίεη. Ηε δα υπίο {Πεπ|, “1 οσῖνε γοῖϊ ἢ0 σοπηγηθηα 5ανε ἴῃ 
6 τεσαγά ἴο {πε ἰξαγ οἵ {με Τιούα : Ηἱἰπὶ 5}.4}} γε βεσνε, δηά ἴο Ηΐπὶ 5181] γε οἰεανε. ὙὍὉὙπεν ϑαϊὰ ὑπίο 

Πίπι, “ΝΥ Βαΐ πες μαίῃ Ηε οἵ οιι΄ βεύνίοε Ῥ᾽ Ηδε δά ππίο ἔμεπη, " Τὰ 15 ποῖ {παξ Ης μαίῃ πεεά οἵ 
ΔΏΥ ογοαΐιγα, θυΐ ἐπαΐ 411 ογεαίιγεβ οἵ {Π6 ννογ]α ἢανε πεεά οἵ ΗΐΪπη. Βιυΐῖ Ηξδ Παῖῃ ποΐ ογϑαΐεα ἐπα 
νου] ἰοσ ποιρῇῃΐ, θας {πΠαΐ ΗΙ5 ογεδίιγεβ 5η οι] εασ Η τ, ἀπ {παΐ ποης 5Που]4 4ὁ ἴο ἢϊ5 πεῖσῆθουτ 

7 Μῃδΐ ες ἀοίῃ ποί {κα ἴον Ὠιπηβεὶῖ ’ ὍΤΠαν ϑα!α ππΐο ἢϊπ|, “Οὐ ἰαί Ποῦ  παϑὲ ποι ἰουβοοίῃ 5εαδῃ τι5 
8 ἀερατγίϊηρ ἴγοπὴ ἢν ννᾶγ8, οὔ ΠΠΌπη {Π6 ννᾶγν8 οἵ οἵιγ (δ πεγϑ, εἰπεῖ ἴο {πε τἱρῃΐ οἵ ἴο ἴπε [εἴ Ἦε 

5814 υπΐο {πεπὶ, “Πα 1 οτά δπά 1 δια νυνἱηεβϑεϑ {παῖ [ἴ 15 ἐνεῆ ἂ5 γε ϑᾶὰν; θπί 1 ἀγεδα τῃΠδξ νι ἢ 15 Τὶ 1,ονὶ 

ἴο σΟΠΊΕ, ἰεϑῖ γε σὸ αϑίγαν αἰζει ἰῃ6 σοάϑβ οἵ βδἴίγαησε πδίϊοῃβ, 4Π6 να] ἀοσογαάϊηρ ἴο {Π6 ογά!πδης65 οὗ χίχ. 3 
{πε ρεορὶεβ οἵ {πε ἰδπά5, δαπὰ Ἰεϑὲ γὲ 7017: ἴῃ σῃ Π]Πάγεη οἵ [οβερῇ ἱπϑέεδα οὐ 26 εὐτίαγει οΥΓ  ευλ ἀπά Τ. ΝΑΡΗ. 

9 116 εὐϊέαγει ο7 Σμααη. ὍΤΠδν ϑαϊά ππΐο Πίπι, “Ναὶ ἀοϑβί ποῖ 5εα τΠδὶ ποῖ οοπητηδη6ϑξ τι5 ἴῃ ἘΠ15 ν]]. 2 
᾿1Ο ννῖϑε Ῥ᾽ Ηδε 5416 πηΐο πεπὴ, ἡ Βαοδιιβα 1 Κηον ἰῃδΐ οἠς ἄδν ἴῃς σμι]άγεη οὗ [οϑερῇ νν}}}] ἀδρατγί ἔτοπὶ 

16 Τ,οτά, {πε (οὰ οἵ {πεῖγ [αἴ ευβ, ἀπα σαῖιθα {ἢς ομ!]ἀτεη οὗ [5γ86] ἰο βίῃ, απά ἴο ΡῈ Ῥδῃϊϑῃεα ἔγοπη 
της σοοά ἰαηά ἱπΐο δποίπεγ δῖ 15 ποῖ οἵμγτϑβ, ἃ5 "νὰ ἢᾶνε θεδη εἊχ!]εα [Ὠγουρ ἢ Π15 θεϊηρ ἃ Βοπα-βογναηΐ 
ἴῃ Ερσνρί. 

1.2 “ΕἰππΠεῖ, 1 νν11}} [611] νοι 266 τϊδίογὶ 1 587, ἤθη 1 ννὰ5 ραβίυγίηρ ἴῃς ἤοοῖκ. [Ὃϑ88νν, ἀπα ἰο, τιν Ὁ. ΝΑρῆ. 

ἔννεῖνε Ὀγοῖμεγβ ϑνεῦα ραϑίασιηρ νυ] τὴς ἴῃ {ΠῸ Πε]α ; δηὰ Ἰο, ογζ μαΐλεγ σατὴς πα σαϊα 10 1ι5, “Μν ν. τ--3 
3 σΠΠΠ ἄγη, 72ε71 αηγα 56156 γε, φασἦ δ ογογ76 γ26,2 ννῃαϊ σοπΊ65 ἴο ἢϊ5 Ῥογίίοη." ᾧνε δηϑινεγεα δηά ϑαϊά πηΐο 
4 Ὠῖτη, “ Ννῆαϊ 51.411] ννε 56ε1Ζε ἢ 1ο, ννε 5ε6 ποίῃίηρ Ὀπὶ {πες ϑιη, πιοοη, απα ἐπε δἴαιβ ἜΗῃΗε ϑα!α πηΐο 

1ΠεπΠ|, “(Γαῖκε Πο] δ οἵ {πεπ. ὃ ΔνΏεη (ον: Πεαγά [ἰ με 5εϊΖεα ἃ βἰδῆ ἴῃ 15 παπᾶ, δηα 7ππηρεά ἀροη 
5 ἦἤ2 5ηι71 ἀῃ!α 58ῖ δηα τος {πεύεοη. Απᾶ νῆξη Τπ8ῃ 8ανν 1, πε αἀϊα ΠκΚεννίϑε ; πα Πα σεσεα ἃ ϑἰδαί, 

6 Δῃη64 βρύδησ προῇ Ζήε γηοογ, αηα τοάε ᾿παύεοῃ. 80 αϊά 411 {πε δ {γε 5; βοῇ γοάς τπροη ἢΪβ5 βίδι ἀπά 
7 ἢ15 ραπεΐ ἴῃ {πε ἤεανεηβ ; δῃηα Ϊοβϑερῇ οἷν γεπηδί πε αἱοπε προη ἘΠῈ φαγῇ. ἴασορ οὐἵ [αι μεΥ βαϊά 
πηΐο ΠἰπΊ, “Μν βοῇ, γὴν Παϑὲ ποῖ ποῖ ἄοπε 45 ἴῃν Ὀγοίμειβ.᾽" ΠΠε 414 πηΐο Πίπι, “ Μν [δίμεσ, 
ννῆδί ἤᾶνε {παν Τ {παῖ ἀγα θοση οἵ ννοπιδη ἴο 4ὁ ἴῃ [Πς πεανεῆβ, ἃ5 ἴπ {ΠεῸ επᾶ πεν πιιϑὲ πεεα5 βίδπα 
ἀροη {Πα βαυῖῃ ἢ 

τι ΟὙΜΠΙΚῖ Τοβερἢ ννὰ5 βρεακίηρ, ο, ἴῃεύε βίοοα πεᾶὺ Πἰπὶ ἃ ἤρα ὀγ τοῦ σγεαΐ τοῖγεσς ἐϊξο {λ6 τοῖτερις Τι ΝΑΡΗ. 
2 οὕ ἃ οίογί, αηαὶ Ζῖς λογηι5 τῦῦῦε ἤτέσο {|κεὲ [ἴῃς Πογηβ οἵ {πε Ἀεῦτη. Απά ἴδοορ αἰ ἴο ἢϊπι, “ἀεΐ ὑρ, ν. 6 
3 ΓΊΥ 50η [Ο5ΕρΡῇ, δη4 τε προῇ πἰπη. Απά 7οβερῇ σοί ὑρ ἀπά πιοιηΐϊεα προη {πα θ11}]. Απά ἴᾶοοῦρ 
4 οὐ δίμεσ ἀξραγίεα ἴγτοπ τ5. Εοῦ δου ἔοι Ποιιγθ [οϑερῇ σ]ογιθα ἴῃ {πε Ὀ11]]--αἱ {ἰπ|6ὲ5 ἢ6 νναϊκεά 

8Δη4 ταῃ, δ {{π|6ὲ5 ἦσ ότι ὰἃρ νυνὶ ᾿ἰπι, 111 ἢς σαπιε παᾶὺ ἴο [πάδῇ, απα [Οοϑαρῃ βἰγείομεα ουΐ {ΠΕ ν. 7 
5 ϑἰδηἀατά ἢ δα 1 ἢϊ5 παπᾶς δῃηά Ῥερδη ἴο ϑηλίε [πάῃ Πἰ5 Ὀγοΐπεσ. πῃ 5814 ἴο ἢΐην, “Μν 

τ ὉΩΐν π᾿ 2.Α ρίοββ [το πὶ ἄεη. ΧΧΧ. ὃ. 5.ὧΤῚ α͵50 ἴῃ Α ἢ ἃ σουσιρί [ΟΓΠΊ. 

4 Ἐὸγ 59 τεδά ψ] ἢ Τ. ΝΑΡΗ. ν. 2, κατὰ δύναμιν, ΓΙ ΞΡ, ΤΠ ΠΞ σου] {4]1] ουἱν θείογε {Π6 [ο]οννησ ΠΣ δ5. 
 Ρ]::Ὰ- δ ΟΠ πη: ΒΕ]: Ὁ 7:9 πε ἊΣ 
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ΤΠΕΣΤΕΒΘΤΆΑΜΕΝΤΘ ΟΕ ΠΕ ΤΨΨΕΕΝΕ  ΡΑΨΕΙ ΕΘΗ 

6 Ὀτοΐμοι, ἢν ἀοβέ ἔποιῖι ϑγηϊῖα πλα ἢ Ηδ 5αϊα υπῖο ΠἰπΊ, “ Βεσαιβα ἴποι ΠοΙάαϑε ἴῃ ἢν παηα5 ἰννεῖνε 
ἡ βίανεϑβ, δῃη4 1 πᾶνε οηἱν οὔβ ; ὄδίνε πὲ θη, ἀηα ἴπεῖα 5}Π4}1 θῈ ρεᾶςβ." Βαΐ }πάδῃ τείιβεα ἰο σίνε 

ἘΠ 6πὶ ἴο Ὠίπι, ἀπά [οβερῇ Ὀθαΐ Πίπι {ΠΠ] με Πα ἴαίζθη [ΠῸπὴ ΠΙπὶ ἴθ ἀραϊηϑί ἢΪδ5 νν1}}, ἀπ ΟὨΪγΚ ἔνο ψεγε 
8 ἰε ψ τ Ππάα ἢ. Τοβερῇ ἴμδη ϑαϊά ἴο 15 ἴεῃ Ὀγοΐμθίϑ, “ Δ μβεγείογε τη γε αἴαν [πάδἢ δηὰ Τιονὶ 
ο Περαγί ἴοπὶ {πεπὶ δπα [Ό]]ονν αἰζει. πηθ.᾿ ΔΉ Πῖ5 Ὀγοΐ παι μεαγα Τοβορῃ 5 ννογάβ, πεν ἀερατίεά 

ἔζογῃ Γ,ανὶ δηα Τ᾿ δῃ 845 ομα πΊδη, ἴο ἔο]]ονν [οβερῃ, ἀπ ἴπατε γαπηδιηθα υνἱἢ [πάδῃ οηϊν Βεη)απηη 

1ο, τἰ πη [κεν]. ΝΠ θη 1,ονὶ Ρεμε]α 115, με ἀθβϑοεπαβα ἔγοπῃ {Ππ σὰη {{]] οἱ ἰγου]ς οἵ 5ρίγξ. [΄βερῇ βαϊά 
12 ἴο Βεη͵]απιίη ἢἴ8. Ὀγοίμαι, “ Βεη)απλῖη, ταν Ὀγοῖπεγ ' Ατὐί που ποῖ τὴν Ὀγοΐμεγ ἢ (πε ἴποιῖι 450 νυ] ἢ 

της. Βιϊῖ Βεη]απνίη γεἤιβεα ἴοὸ σὸ ἢ [Οϑαρῇ ἢῖ5 Ὀγοΐμεσ. Απά [ἴἴ σᾶπηε ἴο ρᾶᾷ85 ψπεῃ {πε ἄδν 
ἄταν ἴο δῇ επᾶ, ἰο, ῃεγε αίοϑβϑε ἃ πηρΐν βίογηι, νυν] ἢ βεραίαίεα Τοβαρῇ ἔγοπὶ ἢἰ5. Ὀγοΐμείβ, 50 {παῖ 

13 πο ἔννο ψεγε εἰ ἰοσεῖμεσ. ὙνΠεη 1 Ραμ ε]α {Π15 νἰβίοη, 1 γεϊαϊεα 1 ἴο δοῦν πὶν [δίμεγ, απ Πα ϑαϊά 
ππΐο ΠΊΕ, ““ ΜΥ͂ 50η, 1 15 οηἷν ἃ ἀγξαπη, νυ] οἢ νν1}} ΠειΠεγΓ ἀϑοαηα ποῦ ἀεβοεηά, ἴον τε Παῖῃ ποῖ θεεη 
ΤΕΡΕΒ ΕΘ Εν 

4 - - ἔϑω 70 ἰογιρ {76 Φίαῤοσαῖ, τυλδηι 7 σατυ αγιοΐ 67 υἹδῖογ. Γγλϊ δέ τοῦ οἱοοαί 411 ἱοροίλον τοΐίλ αεοῦ τ Ὁ 
27 )αΐλεον οἱ ἴῃς δῆογε οἵ ώῴε Ογεαΐ ὅϑεα, ὀελοίαὶ α σλΐῤ σαγῖο σαϊἤγμρ ἴῃ Ἰῃ 6 τη 416 οὐ τῃς 868 νἱ, τ 

3 τοϊέπομ α σαϊίογ αγιαὶ αὶ ἡ: (ρΡ11ο1). Οὐ (αἴπεῦ ϑαϊά ἴο ιτι5, “1)0 γε 86εὲ6 νῇῆαί 1 δπὶ βεείησ 9" ἵε 
4 5814 τιπΐο Πίπ), “δε ὅεε 11. Ηδε 54 πηΐο ιτι5, “1)Ὸ ψῇαΐ γε 58ε6 πιεὲ ἀοίηρ." ὙΠεγειροη [δοοὉ οι 
5 ἰαῖμεγ ἴοοῖ οὔ Π15 οἱοΐμεβ, απα [ἤτενν ΠΙ πη5ε}{ πο {Π6 56α, ἀπ ννε 41] [ο]]οννεα ἢῖπη. Απαᾶ {πε ἢτγϑί 
6 ννεύε Τιενὶ δαπά πάδῃ, δπᾶ {πεν 1ππιρεα ἱπ(ίο {πα 5}1Ρ), ἀπά [δοοῦ νυν] {πΠῈπΔ. Απα ὈεΠο]ά ἴῃ ἐπαΐ 
ἡ 5810 ἴπεγὰ νγὰ5 411} {πε σοοάπεϑβ οἵ {πεῈ νοῦ. [ᾶοοὺῦ ουΐ [Δίπου ϑα!α τπῖο {Πεπ|, “ Τ οοῖΪς αἱ ψμδΐ 

ἰ5 εἴπ οα {πε πιαϑί ; ἴου {πεύε 15. ΠῸ 5ῃ1Ρ οὔ νης {πε παπὶεὲ οἵ [πε πηαβίει ἴ5 ποΐ ννυγίτἔεη 
8 οὐ {πε πιαϑί. ὙΠεη 1 ,ενὶ ἀπ Τπάδ Ἰοοκεά, 8Δη6 5ανν, ἀπ Ῥεποϊὶά παῖε ννὰ8. νυυ τε, “ Τ ΠΪ5 5Π1Ρ 
9 Ὀεϊοηρδ ἰο {π6 5οη οἵ Βείδοπεὶ, απα 41} ἴῃς σοοά {πεγείη." Δ Παη σοῦ οὐ ἔδίμεῦ πεανα {παΐ, 
Πα τα]οϊςεα νεῦν τηπςῇ, αηὰ Ρονεά ἄονπ, απα παηκεα αοα. Ηε 514, “Νοῖ δποιρῇ {πᾶς ΠΕ 85 

το Ὀ]ε55θα πιῈ οῇ δαί, Ηξ πα5 Ὀ]εββϑεά πὴε οἡ {πε 8εὰ ἴοο "" ΎΠΕεη Πα βαϊα πηΐο τ15, “ Μυ οι] ἄτγεῃ, 
11 4π| γουγβεῖνεβ {Κα τηεη, δπα ννῃηδίενεῦ εαοῇ οπε οἵ γοιῖι 5ε1ΖΕῈ5, {Ππαΐ 5141} θὲ Π15 5ηαγε." Ὑπετζεαροη 
12 1 Ἔν ϑρίϑδηρ ἴο {πε Ὀὶρ πιαϑί ἐπεγείη δπα δαῖ προ ἴ1. ὙπΠε βεοοηα αἴζεγ Πϊπ), 8, αἶβο Ἰεαρὶ 
13 ἴο {πε βεοοῃά πηδϑί, νυν ἢ ννὰ5 πεχί ἴο [1,εν1}5 πηαϑί, απ ἢε αἷἶδο δὲ {πείεοῃ. Απά {πε τεϑί οἵ 

ΓῊΥ Οἴπεσ Ὀγοίμεῖβ ἴοοὶς εδοῇ Πῖ5 οαΥ, ἀῃα Ιᾳοοῦ οϑΚ γμαΐλεγ σγασρεαὶ ἐδ ἕπυο γμακεγς ἴο ϑίεεγ {Π6 νὶ. 2 
14 510 ΡΥ ἴπεπη. Απάᾶ Τοόβερῇ νναβ5 [ες αοπθ. Ουζγ ἔδϊπεῦ ϑαϊα ππίο Πίπ), “Ὁ Μν βοὴ [οβερῇ, ἰακε 
15 ἴπου 459 {πῖπε οὐγ." ΒΒ Ποβερῇ τείαϑεα, Δ Ώθη τὴν ἰαίμει. δἂνν {παῖ [οϑερῃ τείαβεά ἰοὸ ἰακε 
5 οδί, ἢ6 8814 ππίο ᾿ΐπι, “(οπης Ποία, ΠΥ 850ῃ, Δπα ἔαϊζε οπα οἵ {πε τὰάάδτθ ψνΐοῃ 1 ΠοΙά ἴῃ 

τό τὴν παηάϑ, δα ϑἴξε [ες 5ῃ!ρ, ννῃ15ὲ τῆν Ὀτοίπεῖβ τον ἢ 1Π6 ΟᾶΥβ πΠπ|1}} γοῖ τεαοῇ απ. Απά 
με δαρμξ εαοῇ οπε οἵ ιι5, ἀπά ϑαϊά τιπΐο τι, “Τῆι5 γε 5}4]] βϑίεθ ἴΠεῈ 510, δπὰ γε ν1}}] ποῖ θὲ 
αἰγαϊα οἵ {πε ννᾶνεβ οἵ {πε 5ξα, πού οἵ βἰουπηιν νπα5. ἤθη παν 5}.4}} αιῖϑε αραϊηϑί νοι." 

51,2 “Απᾶ νῆεη ἢε Πδά τηδήβ δη επά οἵ οοπηπιδηαίηρ τ5, 16 αϊδαῤῥοαγεαῖ ἔζοτη α5. Απαά 7 βερῇ ἴοοκ 
ΒοΙ ες τυάάοτς, οπα ἢ τΠς τῖσμε Παπα δηα οπε ψ ἢ {Πα ες, πα {πε τεϑὲ οἵ τὴν Ὀγοΐπεῖβθ νεῦα 

3 τοννίησ, πα {Ππ 5810 5α!]ε οἡ δἀπά βοαίεα ονεῦ {πε νναΐεύβ.1 ᾿Ἀπά ἴεν! δηα [πάδἢ 5αΐ τιροη {ΠῸ ἔννο 
4 τηδϑβίϑ ἴο ἰοοκ οι ννῃϊοἢ ννὰν 1Π6 5ῃ 10 ννὰβ ἴο ἴα. Α'5 ἸΙοῃρ 85 [Ὁϑερῇ δηᾶ [πάδἢ ννεζε οἵ οἠς πηϊηά, 

Δῃηα [πάδῃ βῃμοννεά ἴο οβερῇ νος ννα5 {π6 τὶρῃΐ ννᾶν, [οβϑερῇ αϊτεοίεά - {11 Π6ὺ ἐπε 5Π1ρ, δηα 3 {πε 
5. 5Π1Ρ 5116 ου ρεδοεαῦϊν νυἱτπουὶ πίημάταηςσε, Απά δἴζεν ἃ ννῃ 116 ἃ απᾶγγαὶ δύοβϑα Ὀεΐννεεη [οϑερῇ δηά 
Τυάδῃ, ἀηα [οϑερῇ πο Ἰοηρεῖ οἰβεειεα {πε 5}1Ρ δοοογάϊηρσ ἴο {ΠῈ ννογάϑβ οἵ ἢϊ5 ἰδίπεγ δπα {πὰ ἰεδοῃίπσ ᾿ἱ 
οἵ Ππάδῃ ; δηὰ {Πε 5ῃ1ρ ννεπί ἃ ψύοπρ σοιΎβα, απα 276 τυαῦό5 97 ἐδῶ σφεα αασἠεα 1: οὐ ἃ τοοῖκ, οο 2λαέ Τ. ἢ 
ἠέ σἤτῤ τυας ὀγοίξε7: τ. Ξ νἱ. ς 

Ι «ΤΠρη 1 ἐνὶ δπα Τ᾿ ὰ8ῃ ἀεβοεηεα ἔοπὶ [Πς πηαϑίβ. ἴο Ἔϑοᾶρα ίου {Πεῖγ ᾿ἴνεϑ5, απ α5 ἴογ ἴπΠ6 ταβί οἵ 
2 ἴπε Ῥτγοίμείβ, γε εβοαρεα ἴογ οἷ ᾿ἶΐνεϑ ἴο {Π6 ϑῆοτε.« Απαᾶ Ῥεποὶα {παῖὰ σάπια ΄δοοῦ οὐ [αίπει, πὰ 
3 ἰουπα ιτ15 ἀἸβρείβεά, ομα ἤετε, δηα δηοίμεῦ {πεῦο. Ηδξ αἱ πηΐο τι5, “" νἢϊ ἰ5 1πῈ τηδίίει. ψ τ γου, 
4 ΤῊ βϑοηϑὺ Ῥευπδρ5 γοῖι Πᾶνε ποί βἰεεγεά {ῃς 5810 δ5 1 ουρῃΐ, (ενεη) 45 1 σοπηπηδηεα γον Απα 

ννε δα πππΐο Πΐπι, “ Βν τῆς [{{π οὗ τῃγν βεγναηΐϑ, γε ανε ποῖ ἀδρατγίεα ἤοπη δηγιῃίησ τας ποι Παβὶ 
σοΙητη Δ Π 64 τπι5; Ὀιῖ [Ο5ερῃ ἰγαηϑοιεθϑεα ἀρσαϊηδί ἘΠῸ σοπητηδπά; ἰοῦ ἢε αἰα ποῖ ϑίβεει {πε 3Π1]ρ 
δεςογαίϊηρ ἴο [ν σοπητηδηά, αηα 45 πε νναὰβ ἰηϑίγαοιεα ὃν [,ενὶ απὰ [πάδῃ, ἴογ με ννᾶ5 ]βαίοιιβ οἵ {πεπὶ.᾿ 

5 Απά Πα 5αϊα πηΐο τι5, “ 5Ππον πὲ ἴῃε ρίαςς (οἵ {πε 510). ΑΑπᾶ Πα 8ᾶνν, αῃα Ῥεπο]ά {πε ἴορβ οἵ 1ΠῸ 
6 τηδϑίβ ψεσε νίβι]6, απ Ῥεῃοϊά ἴξ ννὰ5 Ποαδίίϊῃηρ ροη {πε δυγίαοα οἵ {πῸὸὶ ναίει. Απάᾶ τὴν [δίπεγ 
ἡ ΜΥὨΙ51164, δη ννε 411 σαϊμεγεα σγοιπᾶ πΐπι. Απαᾶ Πα οαϑί ἢϊπΊ56][ ἱπίο {ΠῈῸ 8ε8 ἃ5 Ὀεΐογε, δηᾶ Πα 
8 τεραϊγεα της 5ῆ10. Απά πε τερτγονεά Τοβερῇ, δῃὰ βαϊά υηΐο Πίἰπι, “ Μν 5οη, ἴποῖι 5Π8] ποῖ ἀρδῖῃ 

ἀεοεῖνε (ποῦ) θὲ 16ϑίοιιβ οἵ ἐν Ὀγοίμειβ, ἴογ πεν ψνεγε θδυν ἰοϑί [Ὠγοιρἢ {Πεα.᾿ 
Ι: (Απάνμεῃ ] τεοομπηϊεά {Πϊ5 νἰϑίοπ ἴο τὴν (δίμεσ, ἢῈ ϑπτοία ἢΐ5 μαηάβ ἱορσείῃει δηα ϑἰσῃεά, δηὰ ἢ 5 

2. 3 ἐγεβ βῃεά ἴεαιβ. Απάᾶ] νναϊζεα {111 ννὰς δϑῃαπηβά, θαξ με 5σρᾷκε πὸ ννογά ἴο π|6. 50 1 ἴοοϊκ 1πΠ8 

1 ῬΙ. “(οπὶα ῃον, φῖνε ἴΠπεῖὴ ἴο πηθ᾿, Α. ΠΑΡ» ΑΔΙΡΙ͂Σ 
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ἈΡΡΕΝΟΙΧΊ 

παπᾶ οὗ πιν ἰαίμεῦ ἴο Ἔπιργαςς [ἰ ἀπηα ἴο Κί55 ἰΐ, απα 1 βαϊὰ ἴο Πίηγ, “ΟἿ βογναηΐ οἵ {πε Του ! ἢν ἀο 

4 τῃϊπε εγεβ 5πΠεα ἰεξαγβὺ᾽" Ηε εἰ πηΐο πΊ6, “Μν 8οη, θεοδιιβα οἵ [πΠ6 σγερειοη οἵ την νἱϑίοη παν 

Πεαγὲ δα5 ϑιηῖὶς νν [πίη πι6, απα τὴν θοάν 15 οοπίοππαα ν᾽ τεαβοη οἵ [βαρ πὶν 80η, ίογ 1 Ἰονεαά Πἰπὶ 
Δθονα γοιι 41] ; δηα [ον {πα υν]οἰςζθπ655 οἵ πν 50ηὴ [ϑερῇ γοῦ νν1}] Ὀς. 5επξ ἰηΐο οαρίϊνττν, ΔηΩ γοιι νν1}} 

5 Β6 βοδίζεγεά δπιοηρ τΠ6 παίϊίοηθ. ΕῸγ τῆν ἢγϑβὲ δἀπα βεοοηά νίβϑίοηϑ γε θοΐἢ οπα δπὰ (ῃς βδπηα νἰβίοῃ. 

6 Ὑπετγείογε 1 δολρφηαγιαῖ γοῖέ ποῖ 20 2ε71116 νυ] ἢ 1Π 6 5οη5 οἵ [οβερῇ, Βαϊ οὐἱν τυζίζ 7 συ «πα “μααλ.᾽ » 

31 “Ευτίπει, 1 1611 γοιι τὴν ἰοΐ 51.411] θὲ ἴῃ {πε θεβί οἵ 1Π6 πη! 4]6 οἵ {Π6 βαγίῃ, αηα γε 541] εδΐ δπᾷ μὲ 
2 βαιἰϑῆβα υνἱτἢ 115 ἀε]ρῃῖθ. 1 ννάσγηῃ γοῖι ποῖ ἴο Κίοϊς ἴῃ γοιγ ἰδίπεβϑθ, ἀπά ποΐ ἴο τἘθεὶ, δηα ποῖ ἰο (θεαί. 
3 Ορροβε ῃε σοπηπγαηά οὗ {πε 1 ογά, ννῃο ϑαιίβῆςβ γοὰ ἢ ἴῃς σοοά {πίηρϑ οἵ Η!5 βαυίῃ. Απά 6ο ποῖ χχχίϊ. 
[οὐσεῖ {πε Τιογὰ γόους αοά, {πε (οα οἵ νοι [ΔΊ Πεῦϑ ; ΝΟ ννὰβ σῆοβεῃ ὃν ουν [αῖπεν ΑΡγαΠαπὶ θη 15.) 

4 ἴδε παιίοῃβ ννεγα αἰνιἀδα τη {πε εἰπε οἵ ῬΏδΙεσ. Εὸγ αἵ {Πδΐ {ἰπ|ὲ {Π6 1 τά, Ὀ]65βεα θῈ Ης, σαπης ἄοννῃ 

Ποπὶ Ηἰ5 μίρμεϑὲ πεανεηβ, ἀπα Ὀγουρσης ἀοννῃ ἢ ἬΠπὶ βενεηΐν πλϊηϊβίεγηρ ΔηρῈ]5, ΜΊοΠδοΙ] δὲ πεῖν 
δ Πεδά. Ηε Ἴοπηπηδπάθα {πεπὶ ἴο τεαοῦ πε βενεηΐῖν [απΊ1165. νν]οἢ σρύδηρ ἴγογη {πε Ἰοΐη5 οἵ Νοδῇ 
6 Ξενεηΐν ἰδηρσιιασεθ. Βου νν ἢ {πῸ ἀηρεὶβ ἀδβοεηεα δηα αΤἃ δοςογαάϊηρ ἴο {ἴῃς σοτηπιαπα οἵ {Πείτ' 
Οτεαΐοσ. Βιυΐ {πῸ Πποῖν ἰδαῆρσααρε, ΠῈ Ηερῦγεν ἰδηριαρε, γεπηδίηθα οἡΪν ἴῃ 1Π6 Ποιιβε οἱ 5Πεπὶ δηά 
ἘΡει, απά ἴῃ πε ποιῖιῖβε οἵ Αγ μδπΊ οἷα" ( ΠΟΥ, ννῆο 15 οπα οἵ {πεὶγ ἀθβϑοεπαδηΐβ. 

θ᾽. «Απάοη {παῖ ἄαν ΜΙίςΠδΕΙ ἴοοῖς ἃ πηθββϑαρα ἴγοπῃ {πε Τ,οτ, ἀπηα βαϊα ἴο {πε βενεπίν πδίϊοηϑβ, ἴο βαο ἢ 

2 παϊίοῃ βεραγδαίεϊν : “υοι Κπονν {πε γα 6] ]!Ιοη. γοὰ ππάεγίοοϊκ, αηα {Πα ἰγεδοπθγοιιβ σοηίδάδγαον ἱπίο 
ΜΜὨΪοἢ γοιῖι επἰειεά ἀραϊηδὲ {πε Τογά οἵ πεανεη δηα δαγίῃ, δηα πον σἤοοβε [ο-ἦδν ννποπὶ γόοις ΜΠ] 

3 ΜνΟΥΒὨΪρ, ἀπ ΠΟ 5}.4}1} θὲ νοι ἱπίεισαββου ἴῃ 1ΠῸ Πεῖσμί οἵ πεανεη." ΝΙπηγοα {Π6 ννὶοκεά δηβννεεα 
Πα 5αϊά, “ΕῸϊ της ἴπεῖε 15 πΠοηῈ σίεαΐει ἔπδη ἢῈ πο ἰαισηϊ πὴ ΔΠα τὴν ΡΘΟΡΪΕ ἰῃ οἠς Ποῖ {Πε 

4 Ἰαῆσιαρε οἵ Κυβῃ. [Ι͂η [{κῈ πιαηπει αἶβοὸ δηβννεγεά Ραΐ, ἀπά Μίρτγαίπι, ἀπά ΤΌΡΑ], ἀπ Ϊαναῃ, ἀπά 
Μέεβεςῇ, απα Τίταβ; δηά Ἔνεγν παίίοηῃ οἤοβα 115 οννῇ δηῆρεὶ, πη] ΠοηεῈ οἵ πεπὶ πιεπίίοπεα ἐπα παπε οὗ 

5 ἴδε 1 ογά, Ὀ]εοϑεά ΡῈ Ηε. Βιυΐ ννῆεη Μίςῆβεὶ βαία τπίο Αγ ἤαπὶ οἷ [αἴ Πεσ, “ΑΡγαπΊ, ννῆοπὶ ἀοϑί 
ἴῆοι οἤοοβα, απα ννοπη νη] ἔποῦ ννουβῃῖρ ἡ ΑΡτὰπὶ δηβννεγεα, “1 Ἵἤοοβα δηα ϑεϊεοξ οὐἱν Η!ὶπὴ 
ΠΟ 5α] 4, απ πε ννουἹα ννὰ5 ογεαίεα ; Δ Ἴηο [ογπηεα πε ἴῃ {Π6 ννοτὴ οἵἩ τὴν τηοΐμοσ, θοάν νἹπίη Ροάν ; 
ΠΟ ρΡ]δοεα ἴῃ πὲ ϑρί τς δηα 501}; Ηΐπ 1 οἤοοβεα, απ ἴο Η!ὶπιὶ 1 νν1}] οἰεανθ, 1 πα τὴν 56εά, 411 {πε 

ἄδγνϑβ οἵ τῆς ννου]ά. 
ὃ. 1 τΤΒεη πε Μοϑὶ ΗἸΊΡῊ αἰβρειβεα {πε παίίοηβ, αηα] Δρρογίοπμθδα δηα δἱ]οϊεα ἴο Ἔνεῦν παίίοη [5 5ῆδ.α 

2 ἀῃα ἰΙοί. Απάᾶ [΄οπὶ {Παΐ {ἰτης 411] {ΠπῈῸ παίίοηβ οἵ {πε βαγῖἢ βεραγαΐεα {Ππεπηβεῖναβ ἴγοπ ἴπε Τιογά, Ὀ] ϑϑεα 
Ρε Ηε; οηἷἱν {πε ποιιϑε οἵ ΑΡγαἤδτῃ γε πη πε υυἱἢ Π15 Οσεαΐογ ἴο ννούϑῃρ Η!πὶ ; δηά δἴζεγ Πἰπὶ [5αᾶς 

3 δηα Ιβςοῦ. Ὑπεγαείογε. τὴν 50η5, 1 σοη]αιγε γοὰ ηοΐὶ ἴο φῸ αϑίγαν ἃπα] ψνοΟυβῃ]ρ δην οἴπει σοά [ἤδη 
4 Ἠΐπὶ ννῇῆοπι γοιι [αἰ Ππεῦβ πανε σποϑεη. ΕῸΣ Κῆονν δϑϑισεαϊν [Πδΐ {παῦε 15. ποπα {κα τπίο Ηΐπι, ἀπὰ 
ΠΟ οἰπεῦ νῇο σδῇ ἄο δ5 Ηδξ οἵ κε Ηἰβ ννοῦκϑβ ἴῃ πδανει δη6] οἡ δαγίῃ, δῃηα ἔπεύα 15 ΠοηΘ ΠΟ οδηῃ (ὁ 

5 ὑνοηάεῖβ {κὰ ππηΐῖο ΗῚ5 πηϊσῃῖν ἀςεαβ. Α ροιίίοη οηἱν οἵ Η 5 ροννεσ γοῖι σϑῇ 566 ἰῇ {ΠπῈ ογθαίίοη οὗ 
6 τῇᾶπ ; ἤονν πηαην ποίΐίβ Ὁ]6 ννοπάεῖβθ αὐτὰ ἔπεῖε ποίΐ ἴῃ ἢϊπιρΡ Ηε ογεδίεα Πίπὶ ἔτοπὶ Πμεδα ἴο ἔοοΐ ; νι 

ἢ15 εαΓ8 ΠῈ ἤδθδῦϑβ, δῃὰᾶ ν ἢ ΠΙ5 αγα5 Πα 5665, δῃηα ψ ἢ 15 Ὀγαΐη πα πηαεγβίαησϑ, πα νυ ἢ ΠΙ5 ποϑα πε 
5Π16115, ἀη τουτί “15 τυϊηαἶ-ῥίῤε ἴα Ὀτγίηρβ [ουίῃ ἢ15 νοῖςθ, δημα ἢ 15 σα]]δὲ ἢ6 ἈΡβοῦθ5 ἰοοα δηα Τ᾽. Νδρῆ. 
αἀγηῖκ, πα ψΠ ἢ 15 τοησαςε Πα σρεαΐζθ, αηα ἢ Πῖ5 πηουτῃ Πα σοπιρίεΐο5 (7); νι Π15 πα πα5 ἢς ἀο65 ΙΪ. 8 
Ὧ5 ννοσκ, ἀπ τυζίλ τς ἀδαγέ ἦδ γεοίογις, αγιαἱ τοῇίδε ἀξς σῤέσετε ἤε ἐαιεσῖς, παῖ τοῦδ ἀϊ5 ἤζυογ Δὸ ἐς α7ι0 71, ; 
8Π6 ΠΙ5 πηᾶνν συἹηά5, ἀπα νυ] ἢ 15 ἰεεῖ με να κβ, ἀηα “ἦς Ζεχρι 76 707 ὀγεαίλεγῃ,, ἀγα ὧγ ἀπ γδῆγις ἦε 

Ἴ 15 οοτεγισίσα, ΑΔΑἸα ποπε οἵ Πί5 πποτηθεγβ σμδηρ 5 [15 Γπποίίοη, θα ἐνεῦν οἠς Κεαρ5 ἴο [15 ουνγῃ. [1 15 
8 {πεγείογε ρύόρει ἴου πιδῃ ἴο ἰᾶὰῪ ἴο πεαγί 411 ἐπ 6βε {πίηρβ, ΝΟ παῖῃ οτεαΐεα Πἰπι, απα  ηο ἰἰ 15. ἐπαΐ 
δίῃ ψγουσῇς Πἰπὶ ουΐ οἵ Δη 111-5π|6]]Π]1ηρ᾽ ἄτορ ᾿ ἰη [Π6 ννοπῃ οἵ {πε ννοπιδη, αηα ΝΟ ἰἴ 15 [παΐ Ὀυήρθίῃ 
Ὠπὶ οὐ ᾿πίο {Πς Ἰίσμε οἵ {πε ννου]ά, δῃὰ Δ ο παῖ σίνεη Πίιη {πε βἰσῃξ οὗ εγοϑ δῃα {ῃς ννδϊΚίπρ' οὗ 
1π6 ἔεεΐῖ, αηὰ ΠΟ σδιιβείῃ Πἰπὶ ἴο βίδα πρτρῃΐ, αηα Ὀτησείῃ ἢϊπὶ πἰρῇ ἴο Πϊ5 (γεαΐογ δηα ἴοὸ Ηϊ5 
Ρίαςε, ἀπά Παίῃ ργεραγεά ροοά ἀδβεάβ ἴογ ἢϊπὶ ἴπ {πε ρίδος οἵ ἰηϑίσμξ, ἀπ παῖ ρουτγεά ἱπίο Πἰπὶ ἃ 

9 ἸΙνίπρ᾽ 501] 8η4 ἃ ρῖιγε 5ριγἴ οπι Η π|56 1, Β]εββεα 15 [ῃ6 πηᾶη ννῆο 4065 ποῖ εῆϊς {με ΠοΙν βρίγίΐ 
οἵ οὐ ψῇῃϊοῃ παίῃ Ῥεεη ραὰΐ ἀπα Ὀγεαίμεά 1πἴο Πίπι, απα Ὀ]εϑϑεα ἴ5 ῃς πὸ ταζιγηβ 1 ἴο [15 Ογεδίου 
85 ῬΌΓΕ 85 1 ννὰβ οἡ {Π6 ἄν ψἤεξη Ηε επηίτγιβίςα [{ (ἴο ΠΙπ1).᾿ 

ι1ὸ ΤΠα5 αγ ἃῖα {πε ψογάβ οἵ Ναρῇῃία!!, {πε ϑοη οὗ [5γϑ6], νυν νι ἢ Πα δαπιοηίϑῃεα Πἰ5 5σοη5, Ἔν ἢ 
τνογα5 ϑυνεαίεν ἤδη Ποπεαυ.2 

1 ΤῊΣ ρΡῆταβα 15 ἰουπα αἷβο ἴῃ {πὸ Ρισκε ΑΡοΊἢ,, 11]. 1. 2 ΕἘπηδηαβά. 88: τὴν 'Γοχί. 
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ἌΡΡΕΝΙΙΣΧΞ ΗΝ 

ΤἈᾺΑΑΝΘΙΆΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΚΑΜΑΙΟ ΑΝῸ ἀΚΕΕΚ ἘΚΑΘΜΕΝΊΤΘ ΟΕ ΑΝ ΟΕΚΙΑΙ͂ΝΑΙ, 

5ΞΟΌῦΚΟΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΤΕΝῚ ΑΝῸ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ Π7ΒΙ11ῈἘῈ5 

ΓΟΑΜΒΕΙΠΘΕ ΑΒΑΜΑΙΟ ΕἙΕΔΟΜΕΝΤ. 

(Ὁ: ὦ: 

τ ἰτοτη  - - ΠΝ ίεν τ ἐπαὶ 411 ἴὉ 6 πο οο το πος ἴῸ ΡΠ ἴπ  ΠΘΟῸΡ ΤῊ ΓΔΙΠΈΣ, ΠΕ ΕΠ 
εὐ ΔΠ6 ννε 58] ἴο ἴπεηὶ..... {πεν ἄδϑῖτγε οἷγ ἀδυρῃϊζεσ, απ ννε νν1}} ΡῈ 411 θγ(εϊ γε πη) αηα σοιηραπίοηϑβ. 

2 (Ἰγοσγηοίβε {πε ἐογεϑικίη οἵ γοιῖιγ ἤεϑἢ ἀπ ἀρρϑδὺ (1|κε ι.5), απᾶὶ ὈῈ βεα]βεα {κα τι5 ἴῃ {πε οἰγουπηοϊϑίοη 
οἵ... δηα ννὰ νν1}} Βὲ ἴο γίοι) Ὀ(γείῃγεη). 

(οΙ. ὁ. 
3. .-- ΠὩῪ ὈτοΙΠεΓ δί δνεῦν {{Ππ|6,.. .. Ἐπαΐ ννεσε ἴῃ Θἤθομεπι. .. τὴν Ὀγοίμεῦ ἀπ ΠΏ δη βμοννεά. .. ἰπ 
ΞΠΘΟΠεπὶ ἀπα ψῆδε..... (ἀοε.5) οὗ νίοϊεποε, ἀπά Ππάδῃ β5ῃμοννεά {πεπὶ. .. {πὶ 1 δηα ϑίπιεοῃ ΓΩΥ 
Ὀτοίῃογ ννεηΐ ἴο Πἰπι.. .. ἴο Ἀδυθεη οὐ Ὀγοΐπευ, ΠΟ... Τἀ4ῃ (Ὁ) Βείογε (παΐ πε 1ε) {πε 5ῃεερ... 

ΒΟΘΙΕΙΑΝ ΑΒΑΜΑΙΟ ΕΒΑΘΜΕΝΤ. 

4 [000]. 4]. - - Ρεαᾶςα, ἀπά 411 {πε ἀδϑίγα ]εμεβ5 οἵ {πε ἢγϑυ- ἔτα5 οἵ {Π6 βγῇ, 411 οἵ 1 ἔου [οοά δηά ἴοσυ 
ἀοπηϊηίοη ; {Π6 βινογά, Πσῃείηρ απ Ῥδίι]6 δη 5] δι ρίαν δηά ἴσοι ]ς δηα τασα 4η6 τηπγου δηα ἰδηλίηε. 

5 ΘΟΠΊΘΕΪΠ165 ἔποιι 514] εδΐ, δη ἃ βοτηδεϊπιεβ ἵπποι 5Π8]1 θῈ ΠΙΙΠΡΎΥ ; 5οπηδιϊπΊ65 ποῖ 5Π4} ἰαθουγ, δηά 
ΒΟΓΊΘΕΙΠΊ65 ΤΠοιι 5Π4]0 γεϑί ; ϑογηξίπηε65 ποῖ σα]: 5]6Ὲρ, ἀπ ϑοπγείίπηθϑ (Π6 5]εερ οἵ {πε Ἔνε 5}4]] 

6 ἀερατί. Νονν Ῥεῇῃο]α ον ἢε Π85 πιαάς [ῃξε σιεαίεγ Πδη 4]1}, αηα ον 1 σῖνε {πες {πε σγεαίπεες οὗ 
7 Θνεγ]αϑίηρ ρΡεᾶςθ. ἀπά ἴνγο ννεεῖκζβ ραββεά ἔγτοτγη γῆς, δῃᾷ 1 χευοίε γγο70Ὲ 72} σίσοῤρ. ὙΠΕη 1 5414: 716 Τοῦ 

Ο716 Ὁ15107: 15 Φύθ7ι ας 176 οἵζεγ. 1 ννοπάεγεά παΐ 411 {πε ν]βϑίοῃ 5ῃοια με (βίνεη) ἔο ἢ. “ἥἊπαᾶ 7 ἀτϊά νι. ἢ 
8 Ζλὴς αὖδο 771. 71} ἀδαγ ἀγα γευφαϊορα 11 10 710 714. Απα 1 ννεπΐ ἴο τὴν ἰδίμεγ [ϑδᾶς, αηὰ δ αἶβοὸ ἴῃ {{|κὸ νἱ]. 
9 ΤῆδηηοΓ (Ὀ]65564) πη6. ΤΠδη ἤδη δοοῦ 5ανν (πη τεραγά ἴο {Π6 ἴννεῖνε) 411 ἰῃδΐ ϑῃοι ἃ ἤάρρεη ἴο Πἰπὶ 
ΔοσογαΙηρ ἴο 5 νον, (απ Πονν {Π41) 1 ννὰβ ἢτϑί δ πε πεδά οἵ ([ῃε ρυϊεϑίῃοοα), αηά ἴο της οἵ 411 ἢ 5 
80η5 ἢς ἢδΔα σταηϊξα {πε οἤετγίηρ, (ῃς σανε {Πδη|κ5) το (οά, 4η4 οἹοςΠεά της νἹ ἢ ἴῃ σαγπιεηΐ οἵ {πα 
ΡΓΙΕβιΠοοά, δπα ( ὠ λσα τη} ἀαγιαῖς,. ἀρὰ 1 Ῥεσαπε ἃ ργίεβϑε ἴο αοά .. ., δη4 1 οἤεγεά 411] ἢ15 οἤεγίηρσ, νἱ. 

το ἃΠ6 Ὀ]655ε 4 τὴν ἰδίπεῦ ἴῃ τὴν [1{6, ἀηα ὈΪΘ55ε αὶ 411} πὴν Ὀγείϊῆγεη. ὍΤΠαεη {παν 411] Ὀ]εβϑεα της, δια (ΔΊ Π Υ 
11 8150 Ὀ]Ε556 4 της, δηα 1 Πηϊβῃςα [(ο]. 67 οἤειυίηρ ῃἰ5 οἤειίηρϑ ἴῃ Βεῖῃεὶ. Απᾶ ννὲ ννεπί ἴτοτη ΒειΠεὶ, 
12 Δη4 ἐραϊσοα ἴῃ [Π6 σαϑ5116 οἵ ΑἸ γαἤδτη οὐγ [αῖΠοι, τυξζΐ ἡεάας οἱ γαΐδεγ. Απά Ιϑαᾶς οἵα [ΔΊ 6.Γ ϑανν 115 ἰχ, 1} 
13 811, ἀῃ4 εξ Ὀ]εϑθαα τι5 δηά τε]οϊσεά. Απᾶ ψῆξῃ ἢε Κπὲν {παῖ 1 νναὰ5 ργίεβδε. οἵ τπεὲ Μοβὲ Ηἰρῃ ἀοά, 

τῃε 1 ογὰ οἵ πεάνεη, ἢε Ῥερδὴ ἴο οπαῦρε της, δῃα ἴο ζσαεἦ 7216 216 γζρἠές 97) 116 2γϊίφεϊλοοαῖϊ,, απιὰ 5814 ἴο ἰχ. 
14 της, “ [εν], ἴακα ες ἴο 1 νϑβε]ξ, τὴν 5οη, τὶν 50η, ἀραϊηβί 411 ἀβῇ]ετηθηΐ δ πα 411] οη. Τὴν τρηΐβ ἀγα 
τῷ στθαΐει Πδη ἰΠοϑβε οἵ 411 ἤββϑ ἢ. Απά πον, πὴν 50ῃ, 1 νν1}] 5ϑῃονν ἴπεε {πε γα]ε οὔ {ΠῸ {γαίῃ δηα νν1}} ποῖ 46 
τό ἔγοπὶ ἴπε6 δὴν τηδίζει ἴο ἰηίογπι ἴπεα ἴῃ {Π6 τὶρῃΐβ οἵ {πε ρυβϑίμοοά. ΕἸγϑί, ζαζο ἀσφεαῖ ἴο ἐψγϑοζῇ, τὰν ἴχ. ἐ 
17 500, ἀραίηϑί 411 ᾿ϑῖ δηα ππο]θαηηε685, απ ἀραϊηϑί 41] )ογριησαίζον. ΑΙ μα αὐ ἔλοιε ἑαξεο ἰο ἐλγοοζῇ ἃ τυΐ7ς ἰχ. ἡ 

ΟἵἉ ΤΥ [απ ν, πα ἄςῆ]ς ποῖ ἢν βεεα τ Πατ]οΐβ ; ἴοσγ ποὺ τί ἃ ποὶν βεβά, απα ΠοΙν 15 ἴῇν βεβά 
τ8 πκὲὰ τῆς Ποὶν ρίαςε, ἴογ ἃ Ποὶν ρτίεϑδί αγὲ που οδ]]6α ἀπηοηρ 411 της 5εεα οἵ Αθταθαπη. {οι αγέ τιῖρἦ ἢ, τὶ 

2ο ((ὐοα) απιὰ πἰρἢ ἴο 411 Η!5 πον οπεβ. Νον Ὀ6 που ριτα ἰπῃ ἴῃ γ ἤδϑῃ ἔτοπι Ἔνεγν ἀεβ]επηεηΐ οἵ 4]] “ 
ΠΊςῃ. τό 

1τ90 [(Οἱ. ε] “πε τυλογι ἐλοις τἰϑεϑδὲ ὰρ ἴο δηΖσγ ἐλε λολίδε οΥ Οοα,3 τυασὰ ἐλγδοί νι νναῖογ, πα με ἰχ. 1 
20 Οἰοῖῃε ἴῃ γβε! ψ ἢ ἘΠῈ σαγπηεπὶ οἵ {πε ρτεδίμποοα. ἅμα ψῃεη ἵπποι αγί οἰοίμεά, αραΐηῃ νναϑῇ ἐν 
21 Ὠδπα5 δηα τὴν ἱξεῖ, θείογε ἰῃοιι οὔϊεν δηντΐηρ οα {πε αἰΐασ. «πα τὐΐόλι ἐλοῖε ἰαἰκεϑδὲ τὸ ο7727 411 {παῖ 
22 15 διτίηρ ἴο οξε συ οὴυ {πε αἰΐδυ, αραίῃ τὐασΐ τῃν μαπᾶβ δπᾶ τῃν ἔεεῖ. Απά οὔδει {πῸ 5ρ|1ἰ Ἰορϑβ, δπά 
᾿Ρίονε {πΠεπὶ ἢγϑὶ (τε) ἔγοπΊ ὑνουπη5, ἀπ ἴπεη ΟΠ ΕΓ Πα πὶ; ἰοῦ ἴΠπ|5 1 ϑανν Α Ὀγαμαπὶ τὴν [ΔίΠεῦ τακίησ 

23 ῃεε. Οἵ 411 τῆς Ζευοένε κἰπ5 οἵ ννοοά, ἢε το! πιὲ ἐμαὶ ποξε οἵ {πεπὶ αἵὲ βίτηρ ἴο Ῥυγῃ οπἡ {Π6 ἰχ. 1 
24 ΔἸῖδ νγῇοβε 5Π1|0Κε σοεβ ὉΡ ν] ἢ ἃ ϑνεεῖ βανοῦσ ἊΑπα ἴπ686 δε {Π6Ὶ ΠΑΠΊΕ6Β :---εάδι, δηα Ῥᾶν, δπά 

ΔἸπηοηΩ, ἀηἀ ἢγ, ἀπα ρίπε," πὰ πιοιηίαίη 45}, ἀπ οὐ ρῦε85, ἃΠ4 ἤρ, δπά οἱΐνε, δηα ἰδυτγεὶ, απ πιντίϊε, (708! 

Υ 

τ 50 70}. χχχὶϊ. 3, “Ηἴ5 [δῖ Ποὺ οἱοι μα Πὶπν ἴῃ {Π6 σαυπηθηΐβ οἵ {πε ρυ!εϑίποοά, πα ἢ]]εα ἢΪ5 μα άϑ.᾽ 
2. Αἰκ. Ετδρ. δπὰ Τὶ ἴεν. 1Χ. 11 φῖνα " {Π6 βδῃοίπδτγν ᾿. 
 Τεχὶ τϑαᾶϑ "Πογῃϑ᾽ (Ν ΠῚ) σογγαρί ἴοΥ δὲιθν ν᾽ τ “ρίπε᾿. 
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ἈΡΡΕΝΊΘΤΣΧ ΤΙ 

25 Δα ἀϑρδἰδίῃιιβ. ὍΠ6βα ἀγα ἔπεν ψῃΐοἢ Πα το] πη 1ἴ ννὰ5 τρις ἴο οἤευ ππάδι {π6 ϑδογίῆος οἡ {πε 
αἰ. Απα ψἤπεη ((ποιῖι Παϑί ρ]αςεα) οἵ {πε ννοοά οὗ {π656 (γε 65) οἡ {Πς αἰΐαν, δηὰ ἰπς ἥτε Ῥερίπϑβ ἴο 

26 κίπά!ς [(ο]. 47 {πεπὶ, ἰμθη Ὀερὶπ ἴο βργίηκὶα ἐπε Ὀ]οοα οἡ {πε 5ἰάεβ οἵ {πε αἰΐα. Απᾶ αραΐίη ννᾶ8ἢ 
27 ἴῃν παηᾶβ δῃὰ ἢν ἰδεΐ ἔγοπι {πε Ὀ]οοά, απα θερίη ἴο οι αρ {Π6 1{π|05, βα] τε. ΟΠδγ [ῃς πεδά ἢτϑί, 
28 Δη4 τπροη ἰἰ ϑργεδα {πε (δΐ, αδπά ἰεΐ {πεγὰ οί θῈ βεεῆ οἡ ἰΐ πε Ὀ]οοα οὗ {πε οἴϊεγίησ οἵ {πε Ὀ.]1. Απά 

αἰζαγ 1 {π6 πεοῖς, απ αἴζεν ἴῃς πεοῖς [15 ἰογείερϑ, απ αἰζεσ [5 ἰοσγείερθ ἰῃς Ὀτγεαϑί νν ἢ ἴπε οἰάς, απ 
αἰτοῦ τῆς Ἰερϑ {π6 {Πίρὴ νυ {πὸ βρίπα οἵ {πε Ἰοΐη, ἀπα αἴζεγ {πΠ6 {Πρ {π6 Πἰπα-Ἰεσϑ νναϑῃθα τορείῃου 

2. 30 ΜΙ [Π6 εηΐγα!]5. Απα ἰεΐ 411 6 8α]64 νυ] 5 ]0 ἃ5 15 πιτηρ ἰου ἐπα πὶ δοσοιϊηρ ἴο {πεῖν πε. Απά 
αἰἴτεν {Π15 {ΠῸ πηδὰ] πηϊηρὶθα νυ] Οἱ], ἀπ αὶ αἰζεῦ 1 411, ννίης οἵ {ΠπῸ αἀτηκ-οῆεγίησ; δπα Ὀυτη οἡ {Ποπὶ 
{ταπκίποθηβε ; δηα ἰεὶ 411 τὴν ννοῦκβ θῈ ἴῃ ογάει, απμα 41} ἐν οἤεγίηρϑ θὲ ρ]βαϑβίηρ (0), ἴον. ἃ ϑινεεῖ 

31 βᾶνοιι" Ὀείοτε ἔπε Μοβὲ Ηρ σοά. Απᾶ ναίβοαενεν ποι ἐἀοαβί, ἀο ἃ ἴῃ ογάει ὈΚ πιδαβιγα δηά 
ψεῖσῃὶ ; δα ποιϊῃίηρ νυν ῃϊο] 15 ποίῖ Πίείηρ, απα [41] ποῖ βῃογέ οἵ {πε δοοοιηΐ οἵ νναξ 15 ιίηρ (Ὁ) σοη- 

32 σεγηίησ (Ὁ) {πΠ6 ἰορϑ [ῃδΐ αἵ βίϊηρ ἴο οἴει. ἴοσυ 4}1 ἰπαΐ βοεβ ΠΡ προη {πε αἰΐασ. Εὸγ {πε στεαΐ 
ὈυΠ]Π]οοΙΚς 4 ἰα]επί οἵ ννοοά ΡῪ ννεϊρῃξ ; δπά [{ πε ἰδξ αἰοης 15 οἤδξγεά, 5ιχ πηῖπαϑβ ; δηὰ [{ ἴἰ ἰ5. « Ῥ11- οἱ 2 
ΨΥ ΠΙΟἢ 5 οἤεγεά.... 

ψεῖβϑεϑ 9ο)"-66 ([οιηα] ον ἴῃ {πε (τεςκ). 

4223 μά ίου {Πε βεοοηά Ἀ1]] ἢν πλΐπαβ ; ἀπά ἴον {πε [δί δἰοπμε, ἥνε πηῖπα5. Απά ἴογ ἃ σιϑαῖ Ῥ.]Π]ΠοοΚ 
.44 (μόσχον) ἰοτΥ τηϊηα5. ᾿Ἀπὰ [1 1 θὲ ἃ τδπὶ οὔ δ ἢε-ροδί {Πδΐ 15 οἤεγεά, ἴου ϑίιοῃ {Πἰγίν πιίηαβ, πα ἴοι 
45 ἵπε [αξ ἴῆτεε πηῖπα5. ᾿Ἀπά [1{1 ΡῈ « ἰδπὴρ οἵ ἃ Κιὰ ἔνεηΐν πηϊπη85.; δηά ἴογ {πῸ ἰαξ ἔννο πηΐη85. 
46 Απά [1ῖ[ 1 Ρὲ «ἃ ἰδπὴρ νι Ποῖ Ὀ]Θγηβῃ οὐ {πῸὶ ἢτιϑθί γεαῦ, ογῦΓ. ἃ Κιαὰ οἵ {με σοαδΐίβ, ίζεεη τηΐπηδϑ ; 
4) 8η4ἃ [ογΓ {πΠ6 [αΐ Πα] ἃ πιῖπα. ἊΑπά ϑργίηϊο]α ὅ δα] προη {π6 σγεαΐ θ8]1] ἴο 5]ῖ 115 ἤδβϑῃ, δπᾶ οἴει 

ος 1 οη {ΠΕ αἱΐα. πε πηδαϑιτα 15 Πιιίηρ ἔου ἴπΠ6 11]. Απαᾶ ψνῃεγα ἔπεσα ἰ5. ἃ βιρεγῆιϊν οἵ 54], 
48 5410 {πεν (Π6 Πίάθ. Απα ἰοῦ {πε βεοοπα 1] ἢνε-ϑἰχίῃβ οἵ ἴπ6 πιεαβιτθ Απά ἴον. {πε 

490 ὈΌΠΟΟΚ (μόσχον) {ΠΕ ΠΑ] οἵὁἩ {πε πιεᾶβιγσε. πα [ογ {Π6 γὰπὶ Πα]ῇ ἃ πηδᾶβιιγθ, ἀπά ἔου ῃς πε- σοαΐ {Πε 
40 1ΚῈ πηβάϑισε. ἊΑπά ἴογ {π6 ἰδπὰρ δπα {πες Κιὰ {πε {π|γὰ οἵἉ {Πς πηβαϑιιαε. Απά {πε π|εα] {Παΐ 15 διείησ 

, 42 ἴογ ἴπετη. Εὸγ {Π6 στεαί ὁ Ρ8]] δηά ἴογ {πε βεοοπά 11] δηα 1Π6 ὈΌ]Π]ΟΟΪς ἃ πηθαβιγα οὗ πηθα]. Απά ἴοι 
᾿ς {Πε τδπὶ δηά {πε Πε-σοδί ἐννο- τ Π1γ45 οὗ ἃ πηθαβαγα, δηἃ ἰοῦ [Π6 Ια πὴ} δηα ἰοῦ {πε Κιά «ἃ {μϊγά ρατί οἵ 
᾿ 448 τηεΆ511Ὲ, ΔΠ6 {Π6 οἱ]. Απα {Πε ἰουτίῃ οἵ {πε πλδαβιτα ἴοσγ ἴῃ 6 1} πηηρ] Ἔα νυν τ {π|5. πηθα]. Απά 
᾿ς [οΥΓ1Π6 τἀπὶ {ΠΕ βἰχίῃ οἵ {πε πηθαβιτα, απα ἰοσ [6 ἰαπὴ {ΠΕ εἰρητῃ οἵ {πὸ τηδαϑιιγα Ταπά οἵ {ΠῸ ἰδπ] 7. 

ΑΠπά 845 ίου πε ννίπε, ροιγ ἃ [ραϊίοη δοοογαϊηρ ἴο {πε πηεαϑιγα οἵ {πε οἱ] οἡ πε θ1]}] απα {πε ταπὶ απ 
45 ἴδε Κιά. ΟΥ̓ [γδηκίηοεηβε 51Χ 5ῃε αὶβ ἴογ {πε θ01]], απα {πε ΠΑΙΓ ἐπεγθοῖ ἴοσυ {πῸ τάτγῃ, δηα ἰῃς {μϊτὰ 
46 τἱΒμετγεοῦ ἴον {Πε ΚΙά, ἀπ (16{) 411 [Π6 πιθα] (06) τηϊπρ]εα. 1 γοὰ οἴξεγ {Π|5 ποῖ τροη (Ὁ) {πε (Δ, ἰεΐ 

ἴπεγα ΡῈ οἤεγεα προη ἴ ἃ ννεϊρῃξ οὗ ἔννο᾿ 5μεΚεὶ5 οἵ ἐγαπκίησεηθε. Απά {πὸ {Πἰγὰ οὐ {πΠῸ πηδαβαγα 15 {πε 
47 {Π|τὰ οἵ ἴῃς βρῇδῃ. Απά πε ἔννο ραγίβ οἵ {πε θδίῃ δηὰᾶ {πε ψνεῖρῃϊ οἵ {ΠεῸὶ πλίπα δἵα οἵ Πῆν 5ἤεκεῖϑ. 

Απα οἵ {πε 5Πεκεὶ {Πε ἰουγίῃ ραγὶ 15 ἃ νεῖίρῃί.5 ὍΤῆα 5Πεῖεὶ σοπιεβ ἴο ΡῈ δροιιΐ δἰχίξεη ἐπευπηοὶ 
48 (θερμοί) ἀπ οἵ οπε (απ {πε 54π16) ννεῖρ; ΐ. Απά πονν, ΠΥ 850η, ἤθδι ΓΚ ϑγογ5 απα σίνε δαὶ ἴο ΠΥ 
ΠοΟΠη Πα 65, αη6 ἰεΐ ποῖ [ῃ656 πὶν ννογ 5 ἀδερατί ἴγοτι γουῦγ παατγί {πγουρῃοαυί 411} ἐν ἄανϑ, θθσδιιβα ποτὶ 

49 τ ἃ δοῖν ρῥγίεβδι οἵ {πεῸὸὶ Τογά. Ἀπά 811 τῃγ 5εεα 5841} θῈ ργίεδίβι Απά ἴο ἰῃν ϑοῆϑ 850 ρίῖνε σοπη- 
50 πηδηστηεηΐ {Παΐ παν 40 δοσογάϊηρ ἴο {5 τ156 5 85 1 ανεὲ βῆοννγῃ {πε6. ΕῸΐ 50 τὴν ἰδίμει ΑΡγαἢ 8 ΠῚ 

᾿ΡῚ ΟΟΙΠΠΊΔΗ 66 της ἴο 40 Δηά ἴο σῖνε σοπηπηδπαάπηεηΐ ἴο πΚ 5θοη5. πᾶ πον, ΠΊΥ 50ῃ, [ γε]οῖςε {παῖ {Ποιι 
Ὠαβδί Ῥεεη Ἵῆοβεη ἴο {πΠ6 πον ργίεβίποοά, ἃπά ἴἰο οὔει βδογίῆςε ἴο πε Του Μοβὲ ΗΙρῃ, 85 ἰξ 5 

52 Ὀεπίζπησ ἴἰο ἦο δοςογαϊηρ ἴο {Παΐ νν ΠΙοἢ 5 ογάδίηβα [οῦ Η!πι. ΝνΏβη ποῖ ἰαἰκαδὲ ἃ βαογίῆςςε ἰοὸ οἴει 
Ὀείοτε {Πε Τιογά οἵ δὴν ἤεβ, δοοογάϊηρ ἴο {πε τεοκοηίηρ οἵ ἴπῃ6 ψοοα 50 τϑοεῖνε ([1) 45 1 σοπηπηαηά 
{πεε6, δηα {πε 54]: δπά {Πε τηδαὶ δηά {πὰ ννίπε δηὰ {πὸ {τη κίηοεξηβε τεσείνα αἱ {πεὶγ παπάϑ ἴον. 411 {πε 

53 ΔηΪΠ1415. ΑΠπά αἰννᾶγνϑβ νναβϑῇ 7 (ἢν μαπάϑβ δηά πῃ ν ἔεεῖ νῇεη ποῖ σοσϑ ἴο {πε αἰΐαγ, απ ννῃθη ἴποιι Τυῦ. καὶ 
ϑοαϑί ἰοσίῃ τοῦ [Πε βαποίπαγν ἰεῖ πὸ Ὀ]οοά ἰοιοῇ ἰπν σαγπιθηΐβ. ὙΠοιῖι 5Π410 ποῖ {κΚίπα]ς 1ἴ {πε βαπηε ΡΣ ΣΕ ΞΑ 

55 ἀν7]. Απά τῆν Παπάβ δπα τὴν ἐξεῖ νναϑἢ οοπέϊπια!]ν ἔγοπι 411 ἤθϑῃ. Απα ἰεΐ πο Ὀ]οοά θὲ 5εεῆ Ἰροῇ γειβες 
56 πες, [4 π4 ἐνεῦν 501,7 ἕογ {πε Ὀ]οοά ἰ5 {πε 1Π{π (5οι}}) ἰπ {πε ἤεβϑῃ. Απά {{{ποὰ ρτερατγεϑβὲ ἴοσ ἐμ γ56 18 53-586 

ΔηΥ ἤξβῃ δὲ Ποπῆε ἴο εδΐ, οονεγ [15 Ὀ]οοά ἢγϑβί ἰπ {πῸὸ0 βαγίῃ Ῥείογε ποῖ εαΐοθϑὲ οἵ ἰῃς ἤςξϑῃ, δπα ποιῖ 
57 504] ποί εδί οἵ {πε θ]οοά. ἘῸΓ 580 πιν ἰδίπεγ ΑἸ γαμαηὶ σοπητηδη θα της; ἴοσ 80 με [ουπά ἴξ ἰπ {πε Τυῦ. χχὶ 

᾿ 58 νΙΠΠηρ᾽ οἵ [πΠεῈ ΒΟΟΙΚ οἵ Νοδῃ σοποεγηίῃρ {6 Ὀ]οοά. Απά πονν, 45 1 161} {πεε, τὴν Ῥεϊονεα 8οῃ, πο ἢὦὸὦοὃοὃΠΠρὁ)!)ρ 
τς τί Ρεϊονεα οὗ την (δῖ ῃεγ δηά Ποὶν πηΐο πε Τιοτά Μοβὶ ΗΙρῃ, απ που 5Πα]} Ρε Ιονεὰ θενοπά 411] ἰῇ ν 

Ι 

1 ΤῊΣ ἰδὲ ἰὴ ἴπῈ Αταπηαὶς Ῥσδοι 8} ἄρτθθα ψΠ (Παὶ ἴῃ 71}. χχὶ. 12. ΤῆῈ Οτεοῖκ ἐτασπιθηὶ ἀἄϊνετσες. ἴῃ 
ΟΠ Ωρ {ΠῈ ΔΙπιοη δηα {πε οἰϊνε, απὰ δἀάϊηρ {πε σχῖνος. 86:6 τὴν ἰαχὶ οὗ {πε Τ᾽ εβίαπηθηΐβ, 249. 

2 Τῇῆε Οτεεῖς μ85 {πε βεςοηά Ὀ1|]]᾿ Πετε δηᾺ ἴῃ νεῦβεϑ 38, 41. 
Ετηεηαεά. 8866 τὴν Ταχι. 
9566 ΨΕΙΒ6 32. 
Ηετςα [Ό]]ονν5 ἴῃ {πε ἰεχί θερμὸν δ΄ σοτταρὶ ἴοτ θερμῶν δ΄ -Ξ “ οἵ ἴοι {Πογπηοὶ. 

δ κρίσιν τε ὩΞΦΏ. 
᾿ Μεῖβαβ5 53-6 ἄρτξα δἰπιοβί νεγθα!ν ν ἢ [ιὉ. χχί. 16--1:8. 
"ΜΆ. τϑδαβ ουσης σεαῦτον, ὙΝΗΪΟΝ ΤηΔΥ ΡΟΞΒΙΌΙΥ θῈ εππεπ6α ἰηΐο ποιῇς σεαυτῷ. 
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ΤΗΒΟΙΕΈΒΤΑΜΕΝΊΤΘ. ΟΕ ΤΨΗΕΙ ΤΆ ΕΝΕ ΡΑΤΕΙΛΈΘΕΙ 

59 Ὀτεῖῆτεη. {δν ἰῃν 5εβά 5Π4}} θὲ ὈΪεϑϑεα ἴῃ τῆς βαγίῃ,7 απὰ τῆν βεεά 5Π4]1 ΡῈ βηγο]]εα ἴῃ {πε ῬοοΚ οἵ 
όο {πε τηϑπΊλοσαὶ οἵ [Π 6 πηΐο 41} αρεβ. Απά ἢν παπια δηᾶ {πε πδπης οἵ ἴῃν ϑεεα 514}1] ποῖ θὲ Ὀ]οιιεα 
6τ ουξ πηΐο 41} {πΠεῈ αρεϑ. ἊΑπά πονν, γὴν 5οη [,ονἱ, την βεεα 541] θὲ δ]εβϑεα προη {πε βαγί ἢ ππίο 481] {πὸ 
6: σεπαγαίίοπβ οἵ {πε ἀρεβ ᾿Ἀπᾶ ψῇξῃ ἔουγ νας κβ ϑεγε ΠῚ] Η]1ε ἴῃ 1ΠῸ γεαῖβ οἵ πὺν [{{π| 1. 6. 272. 7241} ΤΟΝ 

Ζευόγιγ-οὴρ  έλ γεαν, 7 Ἰοοῖς τιγεέο γ427.5 617 ἃ τυῖγε οἵ {πε ᾿ἴπεαρε οὗ πιν ἰαίπεν, ἐνεη 771]εα, [μῈ ἀδαρῃζεγ οὗ χὶ. 
63 Βείμιεϊ, ἔπε βοὴ οἵ 1 Ρδη, τὴν πηοί Ποῖα Ὀγοΐμεσ. Απᾶ «06 εορεοίνεσι αηη ὄαγε 726 αὶ ῃτϑὶ σοὶ, απ χὶ. 

Ι “4116 6 Πἷ5 παπλα (ααύβῃοπι ; ἴον 1 βαϊά {Πδΐ γὴν βεεά ννου]α θὲῈ ϑο]οι ποθ ἴῃ {πῸ απ ΨΠΕΥΘ 1 νγὰ5 
64 Ὀογη. ᾿Υὲ 476 50701177167.5 α΄... 77: 176 ἰαηα... Απὰ 22 [6 σαδ οὔ 116 ἰαα 7 δατὺ ἴῃ τὴν ν᾽ ϑίοῃμ παῖ χὶ. Ὁ 
65 ἢε νου] ΡῈ οαϑί οἷ, Π6 δηά ἢΪ5 βεεα ἔγοη) {ΠῸ οἤϊεῖ ργεϑι ποοά .... Τηϊτίν γεδῖβ οἱ ννὰϑ 1 ἴῃ τὴν 
66 ᾿ἰ{ε6 ννῆεη ἢ ννὰ8 Ὀούῃ, δηὰ [πη “ἴῃς [επί πποηίῃ ἢς ννα5 θοῇ ἰονναγάβ βιιηβεῖ. Απά δραίη 58Πη6 σοποεϊνεα 

Δηα θαγα πῖα δρουέ {ΠῸ {{π|ὲ {Παΐ 15 βἰηρσ νυν ἢ ννοπΊεη, ἀγα 7 σαἰίσεαί “5 τιατας Κα οἤαΐη.1 χί. 

ΟΑΜΒΕΙΠΘΕ ΑΒΑΜΑΙ͂Γ ΕΈΔΟΜΕΝΤ. 

66 [Ὁ]. 4] (Αμα 1 παρρεπ)εά δδϑουὲ {πε {ἰ(π|6 οὗ ννοπηθη {παΐ 1 ννὰ5 νυ ΠΕΥ, ἀπ 5Π6 σοποοῆνεα 
67 ἀδαΐῃ (απ Ῥᾶγε πῆθ δηοίῃαυ 80η, 8η4) 1 (ς8]]) 4 ἢῖ5. πᾶπια (Κοῆαίῃ. Απά 1 54.) ἰῃδὲ ἴο Πίτη χί. 

(νου Ὀ)ε “16 σαϊδογτηρ οΥ αἰ ([ῃε ρεορῖε, ἔοσγ) ἢ15 ννου]α θ6 {π6 ΒΙρ ἢ -(ργἘϑ})Ποοα (ονεῦ 411 15)γδεὶ. 
68 77: ἐλ γο(τιγ αν ἐλ1γ δ) ηφίλ γεαν Ο7 721}7 117 τυᾶς 1ε δογτι, ἴπι {π6 ἢγ(βϑι) πιοηΐῃ, (οη {Π6 ἢτ)ϑὲ ἀδν οὗ {πε χὶ.. 
69 πιο(πί}), δ βιιηγίβε. Απά δραίῃ 1 ννὰβ ψτ((ἢ Πατ), αηραῖ 5116 ἤαγε 716 α 1 ῖγα' 5071 ατια 7 σαἰλοαῖ Ζϊς πιαῖη6 χὶ. Ὁ 

ἥΗεγαγε, 707 1: τυᾶς ὀϊ{167 10 7716 σο7167711710. 1171 Ε ΚοςεαΙ ησΊΥ, ἴου ἃ5 βοοῇ 85 ἢ6 ννὰ5 θοΐη ἢε αϊβά ; δηά 
1 ννὰ5 νεγυ Ὀϊεγ ἴο τὴς σοποογηΐϊηρ Πἰπι, δεσαλισε ἤδ τυαᾶς {κε 10 αἴθ, πὰ 1 Ὀεβουρῆϊς δηα ργανεα [ού 

γι ὨϊπΊ, δης 11 νναὰ5 ἴῃ 411} Ὀϊτςοῦποϑθ. 271 216 γογέϊοίζ γεαγ ὁ τη») {172 σε δαγο, ἴθ τῃ 6 {πἰγὰ πηοπίῃ. Απά 
75 ἀσαΐῃ 1 ννὰ8 ψ τ Πασ, δηα 5η6 σοηςεϊνεά απηα Ῥᾶτε τὴς ἃ ἀδυρῃίΐεν, ἀπ 1 πηδάς δῦ πᾶπὶεὲ “Κοελεόφα, χὶ. 

((ου) 1 βαἰ((), ἃ5 5η6 παῖ Ῥοζης ἴο πῆς ποποιιγ, 58η6 παί θούηα [ου πὴὲ φίογψ ἴο ἴβϑγδεὶ, 771 176 οἶχέψ- 
7ριιγίὰ γεαν ο7 71}, {272 σἦδ δαγε, ἴὰ με ἢγϑὲ ἄδὺ οἵ {πε βενεηίῃ πχοηΐῃ, αἴξεν {παὲ [(ο]. 4.1] ννὲ επίεγεά 

73 Ερυνρί. [Ἷ}ἢἪ {πε ϑἰχίεί(επι ἢ) γεαῦ ννε επίεγεα {πε ἰαπά οἵ Ἐργυρί, ἀπά ἴο πὶν 50η5 (εῦα οίνθη) 1Π6 
74 ἀδυρπίεγϑ οἵ τὴν Ὀγοίεῦβ δὲ ἘΠῸ {{π|6.... ἴο {π6πὶ ϑοῆὴ5. 1ῆε ΠδΠΊ65 οἵἉ {Π6 5οῇβ οἵ Ογελον ([ 1ὁηιαΐ κι. Ὁ 

αγ141) δ. ΨἼηιεῖ , δῃ ἃ ἘΠ πδπηςθβ οἵ Ζῆε σογις οὐ 'ο(μαΐλ, 44:»7γα)7} ἀρεῖ 75Ἴα7 ἀηπια οόγογε «ρα ζ7εσίεῖ ; χὶϊ. 
75 (πα της παγηεβ οὔ 2ῴε σογς οΓ 77ογαγί, )7αλί «πα ἤπμολαῖ. (“π|4) “4 γιγαηε (0) 10 “272 ἂς τυ7 χὶϊ. 
76 “οολοόεα γ»:1} αἰατεσ 67, νυ Ὠ 116 1 ννα5 γεῖ Πἰνίηρ' ᾽η {Πα ο(4)}} γεαγ οἵ τὴν 6. Απαᾶ 1 οδ]]εα {πε πδπλε 

οἵ Ατγηγαγη, ννῆεη ἢε ννὰβ Ὀούῃ, ΑπηγαπΊ, ἴον 1 5! ννπεηῃ ἢς ννὰ5 Ὀούῃ, {Π|15 (ο 114) (51.411 Ὀγ)ησ ουξ {πε 
77 ῬΕΟΡΙΕ ἔγοπι {πε ([14πᾶ οἵ Ἐρ)γρί. Ὑπεγείογε ἢἰ5 πα πηῈ ννὰ5. οδ θα ἰῃ6 εχαϊεα ρεορίθ. ὧδ οϑδ (αν χὶϊ. 
78 (τυεγε ἐλφγν ὦογτι 16) ἀραὶ Π οσπερεα γη:7.71 ἡἀατολίεγ. Εἰρλέσον γεαγς οἱαὶ εὐας 7 τοι 7 τυδ71ὲ ἐη(1ο ἐδ ἐ)αγαῖ χὶϊ. 

97) (αρααι, αγιαἶ (γι1716) 1667: γεαγς οἱαῖ τυΐε7ι 7 σἶσεν “ὁ. ζδ(εἶοηη) απα ἀδβίγονεα {πῸ νογκοῖβ οὗ νίο]εποαβ. 
79 “41 7 τυᾶς γι27:61662: γεαγ5 οἷαί τυλεηι 7 ὀσεαγηε ῥγίοοί, ἀγα ἱπυογίγ-οῖρἑ γοαγς οἷαί τυλϑόηι 7 ἰοοῖς ἐο 7716 
8ο ὦ τυῖζσ. “πα φρἠξ «γα γογέν γεαγς οἱα τυᾶς 7 τυΐο7ι τῦϑ τυεγιΐ 1710 ἢ ἑαηαῖ οΥ Ἐργί, πιὰ εἰσμίν δηά 

ΠΪη6 γεαῖβ 1 ᾿νεα ἴῃ Ἐργυρί. 
81 [ΟἹ]. 6] Απά 411 {πε ἄαγϑβ οἵ τὴν [Π{ ννεγε 1(3)7 γεα75, Δμἃ 1 5ἂνν ΠῚ σογ5 97 116 Ζλ(γαὶ σφηι67 αΖ1021) χὶχ 
82 Ῥείογε 1 ἀϊεά. Απά 75 2.ε (ἀμραγεα αγιαῖ εἰσ )ήσογζ (γ647) 977 γ7:»}) 17, ἰπαΐϊ 15, [6 γ(εαγ) ἰπ ψνῃῖςἢ ΧΙ 

“)οσοῤᾷ τ1»} ὀγοΐδδγ αἴϊφαῖ, Τ ς4}16 (π1|ν}) 5ο(η5) δπα {πεῖν βοηβ, πη Ῥεσᾶη ἴο οῇαγρε {Πδπὶ ν ἢ 411 {παῖ 
νν85 ἴῃ ΤῇΥ Πααγί. , 

83 ΑΠάΙ δηβνεγεά δηά 9! ἴο (ΠΊ|ν) 50η5: 
(Ηεαγ) {πε νογά οἵ 1,ενὶ γουγ [δῖ Πευ, 
ἈΑπά ποαγΐζεη ἴο {πε ςοπηπηδη5 οὗ (οὐ Ρεϊονεά ; 

84 1 ρφῖνο γοῖι ἃ σἤαγρ, 721} 50715, ΧΙ. 
Απά 1 5ῃον γοῖ {πε συ, πὶν Ὀε]ονεά. 

85 [με{{8εῸ δυτὴ οὗ γου γουΚα ΡῈ γαῖ, (Ρ5.. 
Απά ([εὉ) τσ τεοιιθηθβϑ αρίάε νυν ἢ γοι ἔογ ἐνεῦ. ιόο 

86 Απαίπδε {τ(υτ})})... 
Απά ἴο πη {πε Παῖνεϑί 15 ὈΪ]εββεά. : 

8) 11 Ἰλαΐ σοτυφίζ ροοα, τεαρεῖῃ σοοά : ΧΙ, 
“λα ἦε ἐλαΐ σοτυείζ φυΐ,, Πϊ5 βεεά γεϊυγηείῃ ἀροη ΠἰΠη. 

88 Απᾶ γον, ΠΊΥ 50η8, ἃ ὈΟΟΚ οἵ ἰπϑίγαοίοη 1η νυϑάογη Ζσαςἤι γολ7 50715, 
Απα Ἰεῖ ψιβάοπι 6 νυ] γοῖ 8η ἐνετ]ϑίϊηρ ΠΟΠΟΙΙΓ. 

ἕο 176 ἐλαΐ ἰσαγησίδ νυ ϊϑάοπι, σ12 15 αγὰὸ ζοτιοη7 το {17792, ΧΙ} 
Ἀπά ΨψΠοβο ἀεϑρίβείῃ νν]ϑάομη 15 σίνε ονεῖ ἴο σοηίετηρί. 

90 Μῶν 80ῃ5, ΡΕΠοΪ]α “οσορἧ 7») ὀγοΐλέγ, ΧΙ. 
ἤζλο ραὺθ 7715 17} 2͵621071 171 1116 τυγτίζγρς ἀμ ἃ «50! Ρ]1πε οἵ τνυ]βάοιη. ΧΙ 

1 ΤῊ]5 νϑῦβα 15 πάθεα ἐουηά ἴῃ {πε Αταπηδῖς, θα 1 Πᾶνα σίνεῃ {Π6 ἰγαηβιδίοη οὗ [Π6 ατεεῖ, δ5 16 Ατδηλαῖὶς 15 (Ὸσ 
τῆς τηοϑῖ ραχί ψνδητηρ. 
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ἈΡΡΕΝΊΘΙΧ ἢ 

« [Ὁ]. . - . πιδη.. .. ἃη4 ἱπογεαβθα (Ὁ)... . ἴο Ἄὄνεγν σο(μηίγν) δηά οἰτγ . .. ἴο Ηἰπὶ Ὀγοῖποῦ. ,. ννᾶϑ5 χῇΐϊ. 3 
“ΊῈ 1ἰ, 1ὸ ὃς (ιοΐ {2416) ἃ σἐγαῦι 7 ἐγ 11, ἀπὰ ποῖ Π(Κα 10) ἃ βδίγαηρευ (πη 10), δῃηα ποῖ {|κὸ δὴ δἱΐδη ἴῃ ἴδ; 
[ογ ἢεν 41] σῖνε Π]πΊ Ποηοιιγ ἴῃ ἰξ, [ου 411 σεῖς ἴο Ιδαγη οὗὨ ἢϊ5 νν]βάοχη. ΧΙ, 4 
᾿ ΤΠ γγ1οηαῖς αγὸ γαιγ, 
᾿ς Απα ἴδον ἰδαΐ ςα]ιῖε ἢϊπὶ ἀγα στεαΐ Ομ 65. 
᾿ς Ἀπά οη ἃ 56αΐ οἵ ποῃοι πεν ρἷδοα ΠΪΠῚ, 

᾿ς 70 ἤσαν [πε ννογά5 οἵ ἢϊ5 ννϊϑάοπη. 
᾿ς Οτααδΐ να ἢ οἵ Ποποιγ 5. νυν 5 ΟΠ]. 
ος ἈΠ4ἃ ροΟαΪν ἔγδάϑαγε ἴο 4}} {Ππαὶ σε Που. ΧΙ, ἢ 

ΠῚ ΈΠΘτα οοτηα πηρΐν Κίηρϑ δηα τπλιιοῇ ρΘΟρὶο, 
ΑΠπα δὴ Ποβί 8Π4 πΊδην Ποιβεπιθη πα ομαγίοϊβ ἢ {Π6π]. 
“πα ἑαῖε... εοτιγι77.} αηιαἱ εἴΐγ, 
Απᾶ 5Ρ01] 411 {Πα 15 1 {Π6πΠ], 
7216 ἐγεασιγες οΓ τυΐξαΐονε άδν σλαί ποΐ φςροτ 
Νοῦ Πηά οἵ πεῖ "ιάἄδη {πἰηρ5 
ΟΣ... 

1 ΤῊΘ ἴοτμῃ ἴῃ ἴΠ6 Αταπηδῖὶς ναυῖθβ. Ὗ ε πᾶνε πεσε ἀπ ρ]ϊσαίε τε ουϊηρϑ οἵ [Π6 βαπιε ἩΕΌτανν οὐ βίη]. 



ἼΗΕ 5ΙΒΥΕΠΝΕ ΟΚΑΟΙΓΕΚΒ 

ΙΝΤΕΟΌΌΟΘΤΙΟΝ 

δι. ΘΙΒΥΙΠΙΝῈ ΟΕΑΟΓΙΕΒ ΙΝ ΟΕΝΕΒΑΙ.. 

ΤΗΒΕ οοἸ]εοίίοη οἵ νεῦβε5 Κπονῇ 85 (6 5: γ}] 1ης6 Οὐᾷο] 65 ννὰβ Οὐ σΊ ΠΑ }}ν σοπιρτῖϑεα 1η Π!ΓΘοη ΡοοΚ5 
Δηα νατίοιιβ ἐγαρηθηΐθ. ΤΏγες ῬοοΪτϑ (Χ, Χ ἀπά χν) αἵ βπίϊγε! ν πη βϑίηρ, απ {Παγα ἀγα σαρϑ ἰῃ β5οπῆε 
οἵ {ποβε {παῖ γεηηδίη, θαΐ νυν ἢ 4 ἰοΐαὶ οἵ βοπε 4,240 [1π65 {πεῖ ὈῈ]Κ 15. 511] νεῦν σοηϑίἀογα θα. Τῇς 
σιεαίεῦ ρατί οἵ 1ῃ|5 οο!]εςέίοη, ποννγαναι, 15. ἰαῖα αἀπα οἵ σοπιραγαίνεὶν {Π{|6 ἱπέγιηϑίς ννογίῃ, απ ἐπα 
Ρίαβεηΐ βίθαν ἀ6α]5. οἷν ψ ἢ ἰποβα οἵ 1ῃ6 [Γαρτηθηΐβ ψΠΐο ἀγα ργαβεγνε ἴῃ ὙΠΕορΠΙ 5. δα 
“ΑΙ μέοἰγολέγι, απιὰ ἰοσαϑίπει ἰογπιὶ ἃ Κιηά οὗ ργεϊπάα οὐ Ῥγοςπῃ, αηα νυ] 1ΠῸ δαγ] τοῦ θοοΐκ5 {Π|, ἵν πὰ ν. 
Βυΐ [ὃ ἢ} θῈ παοαϑϑαῦν ἴο σῖνε βοπῆα ρυε] πη Παῦν ϑἰκεῖοῃ οἵ {Π6 ργο απ ργεβεηίεα Ὁ. {πε δι νης 
Ππαγαΐῖαγαε ἴῃ σεπαίαὶ. 

Τι 15. ἃ οοπτγῆοη ἰδαίαγα οἵ βαυὶν Ρεορὶα5 ἴο ἰοοῖς ἰοῦ ογδοιι αν υἰζεγαηςαβ οἵ ἀϊνίηε οἵ αιιδϑὶ -αἰνίηε 
ἰηϑρίγαῖίοη ἔγοπῃ {Π6 πιουῖῃ οἵ οἱ ννοπΊεῃ, βοῇ 85 αἰαὶ τε ργεβεηΐεα Ὀγ {πε το οἵ Επάογ ἴῃ ἐπ6 ΟἹά 
Τεκίαπιεπί, ἴπ6 Ῥυιῃίδη ρῥγθϑίθϑθ ἀπτοηρ ἴΠ6 ατεοῖκβ, ἀη4, ροβϑίθὶν, [Π6 πνπιρῃ Ἐρετία δηηοησ ἴῃς 
Κοπίδηβ; δηᾶ ἴ δαὐάεα ἱπηπιθηβεῖν ἴο [Π6 ργαβδέίσε οὐ 510 υἰζεγαποθβ 1 παν σνεῦα δηλ ίριοι5. οὐ 
ἀπ που] το ππαεγβδίαηα. [{ ννὰβ ἔγοπΊ ἃ σοπηπΊοη [δα] !ηρ ΘΟ ἢ 45 [Π1|5 πΠαξ [Π6 5: ν11Ππὸ Οτἴδοῖεβ ἴοοκΚ 
{πεῖν τίϑε, θαΐ παν ἀγα ργα- πη παηΐ ἀπτοηρ᾽ 41] 5: Π}1}81 Π[αγαΐαγα ἴπ ἐπε δας ποῦν ννῃῖσ ἢ ἐπε ν νυ] θά 
ἀπά {πε [ϑοϊπαίζίοη ννῃϊοἢ {πεν εχεγοϊβεα ονεῦ {πε τηϊη5 οἵ θη. ὙΠεῖγ ροννεῦ ἔμεν ονεα οἢϊεΗν ἴο 
1Πεῖγ οἷαί πὶ ἴο γεπιοίε απ αν, πα ἴο ἴπ6 οὈϑουγιν ἴῃ νυν οἢ {παν νναύα αἰνναγϑ νταρρεά. Οἱ ατεεὶς 
οΥρίη, δηα υυγ τη ὈΥΙΠΟΙΡΑΙΪγ, 1 ποῖ εχ ο ϑίνεϊν, ἴῃ ατεεῖς, 1 ννὰβ αἱ Ἀοπια ἤετα παν ψψεγε ΤΠ εΗ͂ν 
νεπεγαίεα απα Πδα {Π6 πιοβί αἰγεοΐ ᾿ἱπἤτπθησα. [Ι͂ῈΠ {{π|6ὲ5 οἵ βρεοίδὶ απο! ν {παν ᾿νε {τεαπεηεν 
σοηϑα!εά, ΔΡΡΑταΠΕΪν νυ] ϑαςβίδοϊοιν γαϑα]ς. ὙΠεγα σαη θὲ [{{ἰ6 ἀουδὲ {παΐ {πε ἱπρϑηστν οὗ {πε 
οὐϑίοαϊαη5. οἱ {π6 ΘΙΡν"  ηθ. γῸ115 Βα ρΡ ΙΕ ϑογηδιΠΊ65 ἃ ϑυϊα 0] 6 ταβροηβα ἴο {πε αιιαοϑίίοη τη εν 
αἰδοιβϑίοῃ. 

Α Ῥεῖεῇ δεσοοιηΐ οἵ {ῃ686 οἵβοΐεβ ἀπηοηρσ ἴπ6 ᾿Ν οπηβῃβ ἰ5 σίνεη θεϊονν, θαΐ ἰξ 15 ποῖ νυ τ μεπὶ παῖ 
νῈ Πᾶνε ἴο ἄεαὶ. Ὑπεν πᾶνε πραγὶν 411 ρα 5Π 66, αηα πᾶνε ἰδ 1{{{|6 τχογα ἤδη ἃ παπλε δηά ἃ ἢἰϑίουν 
Ρεμῖπά. Βα {πεῖν σταδί ἱπίεγεϑί [165 ἰπ ἐπα ἔαοΐ {Ππαΐ {Ππ βιισσαϑ5 ψνοἢ πον δοῃίονεα 1η ἘΠεῖγ ἄδν δὰ 
7ενν5 δηΐά, ἰαΐεγ, (τἰβίίδῃβ, ββεκίηρ ἴο ἀείεηα οἵ ργορασαΐς {πεῖν [δι[ἢ, ἴο σοπηροβα οἱ δάδρί νειϑεϑ 
νυ Ιοἢ πεν ρΡαΐ ἰογτἢ ἀηάενύ {ΠπΠῈ Ππᾶπλε δπηα δας πουῖεν οἵ {Π6 ἀποίθηΐ πηγνϑίεγίοιιβ Ῥγορῃείαββαϑ Κποννῃ ἃ5 
πε 51: Όγ]5, πα ἴπ νυ οἢ 6550 η5 οἵ πιοποίῃεί5π) δηα πες {κα ννεγὰ ραΐ ἰογίῃ 5 {πε γϑδὶ ἐεδοῃίηρ οὗ {πε 
ἰηϑρί γε ἐεδομεῦβ οἵ πε πιοϑί ποδῦ δηίίψαϊν. ΜΠ {Π6 πιογϑ ιν οἵ βοῇ ἃ ργοσβεάϊηρ ννε ἤᾶνε ποῖ 
Βετα ἴο ἄδθ]: [ἰ 15 οἰοβεῖὶν θοιπα πρ ἢ {Πς απαβίίοη οὗ ἐπῸ δηςοίεηΐ [466 οἵ σοργυτῖσῃξ, νν]ς ἢ ννᾶ58, 85 
15 οὈνίοιιβ, γϑ σαν αΠδγαπὶ ἔτοπὶ οὐτ58. Βαΐ οὗἉ {Π6 ϑιισσαβϑθ οὗ [15 πηείῃοά οἵ ργοβεὶγἰϑίησ [μεγα οδῃ 
ὲ {π||6 ἀουθί, απ ἱπάβεά πηοϑὲ Ογβιίαη νυυεῦθ ἄόννῃ ἴο ἐπε {ἰπ|6ὲ οἵ Αὐριίϊηπα δοςερὶ ντπουΐ 
αιοϑίίοπ {πΠ6 σεπα! ΠΕ ΠΏ 655 οἵ {πε56 νεϑύβ6ϑ8. 

Τῆς 5:Ρυ]1|1η6 Οὔδο δ, {πεγείογα, ννΐοῃ να ρόβϑαϑθ δῖα ἃ σομηρι]δίίοη οἵ οἷά δηᾶ πενν οὐδοῖα5 
ννουκεα τπρ Ὁ. [εν ]ϑῃ οὐ ΟΠ τϑίίδη δυΐποῦβ ννῆο ᾿ἱνεα αἵ ναγίοιιβ {1π|65 θεΐννεθῃ Ὁ. τ6ο Β.6. δηά {πε ΗΠ 
ςεπίαγν, οὐ ἐνε ἰαΐεσ, Α.Ὁ. ὙΠεῖγ ομίθί ᾿πίούεϑί ἴου τι5 1165 ἴῃ (1) {πεῖν ἀδίε δῃμα ᾿πιεγριείαίίοη, (11) 
{πεῖν ταϊδτίοπ ἴο οἰμεῖ ἀροοσαϊνρίίς [Πϑγδίαγα, (111) ἘΠ 5146-Πρητϑ Ἰἤγοννη οἡ βίον. 

ΠΕ ἀρονε Ὀγίεί βκείοῆ τηιδὲ πονν θῈ ϑοπιαννῃδΐ Διηρ Πε644, ἰη οἵάεγ ἰο Ἂχρίδίη {πε ρεοι] αν 
δΔυϊπογίεν εἽχογοῖβεα ὈΥ [Π15 ἰοσπὰ οἵ ογδοΐα ονεῖ Ῥαρδη, [ενν8ἢ δηα (γί ϑείαη ἘΠπουρς 4{|κῈὸ. Απά [ἴἴ 
ΜΜ11 Ὀς πεοάδβϑαῦν ἴο σὸ ἱπίο 4 {Ππ||6 ποτε ἀείαι! ἃ5 ἴο {πΠ6 ιν] Πεύβεῖῇ δηα {πῈ Πἰϑδίογν οἵ {πε 
ΘΙΡΥ"ης ᾿αγαΐαγα. 

δ) ῊΞ ΘΙΒΥΙ. 

ΤΠΕ παπΊα ὁ ΘΙ ν᾽ ἢγϑί δἰγαςῖβ αἰϊεηϊίοη. [1 ἢδ5 θβθη πιαϊπίαι πα Ὀ. 50ΠΊΕ βοῃοἶαιθ. (εβρεοίδ!} }ν 
Ὀγν ΚΕ. Η. ΚΊαιβεη 1 “41 6ησας τ7161 α16 ἢ για 1671) 1Παΐ 1Π6 ννογὰ 15 ποῖ ἃ ρύόρϑι πᾶιηβ Ὀαΐ ἱπ]ρΡ]165 ἃ βδοιηά 
ἰϑϑαΐηρ ἔτοπὴ ἃ ϑα  εγγαηδαη οὔϑο]α, σοηνεγεά εἰΐπαν Ὀγ ἐπε ταβι]!ηρ οἵ {πῈ ννἱπά, 65 ἴῃ {πε σαβε οἵ ἴῃ6 
οὐκ οἵ θοάοπα, οἵ Ὀν {πε 5Ρ145ῃ οἵ νναΐῖεγσ. Βαΐ {ῃεγε βεεπὶβ ἴο 6 {Π{{|6 1π|ιδι:Πποδίίοη ἴοσ {Π15, ἀπά [ἴ 
ἴ5. θεζίει ἴο [Ὁ]]ονν [πε πηϊνεῖβαὶ ἰεϑιπλοην οὗ δπίαιυίν τη τεραγάϊηρ Σίβυλλα ἃ5 ἃ ΡΓΟρΕΙ πᾶαπθ. Νοῦύ 
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ΠΝ ΕΘΘΈΞΙΤΙΟΝ 

15 {ΠεγῈ ΔὴΥ ἱπῃθγεπέ ἱπηργοΑ Ὀ Π1ν ἴῃ ἀστίνί πο ἘΠῸ πάπα ἔγοπὶ Θεός δηα βουλή, ἴον ποτὰ 5 βυ!ῆοίοηξ 
εν άδηςε ἴο 5ῃονν {Ππαΐ ἀπηοπρ {ΠῸὸὶ Αδο]αη5 ἀπ Τ)ογίαπϑ Θεός ἀρρεαιεα 45 Σιός, αῃὰ ἴῃ δὴ Ιηϑοτ ρίϊοη 
Ποπὶ (υπΊᾶθ βολλᾷ [5 ἰοιπα ἴοσ βουλῇ. Σίβυλλα, {ποτγείοτε, πηθαπβ5 {πῸ σοιηβ6ὶ οὐ αοά (οἵ Τρ τε: 
0)}}).. ἡγοῦ, 1. 6). 

Ἐδεὶν νυυϊίοῦβ Κπονν οὐ Οἢ]ν ομα 5'0γ]. 80 Ηεγδοϊι5 (αρ. ΡΊ αἴδγο ἢ), Ατιβίορἢδηββ; Ρ]βφίο, δῃηᾷ 
Ατίβίοιϊε. Βυΐ ἴῃ σοιιῖβε οὗ {{π|6 τῆδην πτοία ϑνεῦα τεοορηϊΖαί, {που {ΠῸ εχαοί πυτῆθοι αἰ οτς 
νυ] ἀΕἸῪ ἀπιοηρ᾽ νᾶγίοιι5 ννγεύβ. ὍΤῊΟ θαι] εϑὲ πηεπείοη οἵ ἃ ρίπγα!εν οὐ ΘΙ Υ]5 5βε6π15 ἴο δπηαπαΐθ ΠῸΠΙ 
ἃ φεγίαίη βορῃϊβέ παπιθα ϑοραίεγ, νῆο ἰ5 αιποίε θγν ῬΠοίίι5 ἂἃ5 {π6 διίποῦ οὗ ἃ ᾿νουκ οη Ρτορπεεῖς 
γνογήθῃ “ὙΠ ]Ο ἢ ἱπο]α {πε 50- 4116 64 5: ν]5᾽. ΟἸποι υυτίξοτβ, 6. σ΄. ΘΟ] Πι15 πα ΑἸΙβοηΐτ15, ΓεσορΉΪΖα δὲ 
Ιεαϑὲ ἴῆγθε : Ῥαιβαηίαβ δηα Αδ]ΐαη βρεαῖ οἵ ἔοι: Ο]ετηεηὶ οὐ Αἰεχαπάγία πηθηϊίοηβ πἷπο, απ ΨαγγοἾς 
ἰδὲ (οΓ. 1 δοΐ. ὦ 4.) ποῖ 465 ἴση. ΤῊΘ πᾶτηδ5 ρίνεη ἴο {πε νατγίοιιβ 5:1Όγ]5 νΑΙῪ ΠΟΠΒΙ ἀογαΡ]ν, θαΐ ἔῃ ογα 
5. σοην!ποίηρ᾽ εβεϊπηοην ἰπαΐ {Π6 δαυ]δϑὲ ἀπ πιοδί ἕαπηοιιβ νναβ {πῸ Εὐγτῃγαθδη, οὐ νυ ποπὶ Ο]οτηδηξ 
ΡΙΈβεσνεβ. ἃ ἀείβι!εα θυ ϑοπιεννῃδί σοηϊιθεά δοοοιηῖ. Ηε οίνεβ Ποῖ ἀδίε δ5 ΡΙΓΪΟΓ ἴο Οτρἤβδιι5, 
ψΠεγθα5. οἴ ύ5, ἱπο μα πρ Αὐρυδβεῖπθ, παῖε ΠΕ σοπίοπηρογασυ ϑ ἢ {πε βίερε οἵ Ττον, δηα ϑυϊάας 
Ρυϊ5 ΠΟΥ Πεαυν ἔνε σεπίυτίες ἰαῖεσ. ὍΤπε Ετγτγαθδηβ μα] θνεά ἢεν ἔο ΡῈ {ΠπῸ οἤδριείηρ οἵ ἃ βϑῃερμεσά 
ΔΠᾺ ἃ ΠγΠΊΡῃ. Ἀοσοσοταίηρ ἰο δῃ δαυν δηα υνἱἀεϑργεδα ἐγααϊ τίου 5η6 ννας οοηπϑοίε τ ἢ ΑΡρο!]]ο. 
ΤῊ 15 γείεγγεα ἴο ἴῃ " (οηβίαπείπε᾽ ς᾽ Ογαϊζίο αὐ «5αγιείος, ῬΓΕβέγνεα [ἢ ΕΠΙΞΘΌΪ 115, νοτα ἰἰ 5 ϑαϊά ἐπΠαῖ 
5Π6 νγὰ5 δἴ 8η Θδυ]ν ἃρῈ σοηβοογαϊεα Ὀγ Ποῖ ραγεπέ ἀραίηδι μοῦ ψ}}] το ἐπα τετρ]6 οἵ παῖ σοά. ΑἹ ἢΪ5 
ΒαΠα5 5Π6 15 5814 ἴο ἤανε πιεῖ ἢεὺ ἄβδίῃ δῇζεγ βυιγνίνίπρ πίπα σοπογαίίοηβ οὗ τηξῇ, δηα ἢεῦ σγανε-ϑΐοπε 
ννἃ 5 [ογ Ἰοηρ' βΒῆοννῃ οἡ ἐς ΕτσγυἝγαθαη 5Πογε, νυν ἢ 116 ΠΕῚ ἱπηαρα οὐ ἴοίκεη ἴ5 γε σι ΪΑτ]ν ἰοιη οα {πε σοΐηϑ5 
οὗ {ῃδΐ ἴον. 

Βείοτςε ἰοηρ' {Π6 ο]αἰπ15 οἵ Ετνίῆγδε ἴο Βὲ {πε Βἰγίῃρίαςα οὔ ἐπε ΞΡ] ἡνεγα Ομ] εησεὰ Ὀγ Μαγραβϑιϑ, 
ἃ. ἴοννῃ 5814 ΌῪ Ῥαιιβϑαηΐαβ ἴο 116 ἰη Ττοΐδη 144. Ἐσγίηγαε θαβεά ποῖ οἰαϊπη5 οὐ ἐπὸ τα ϑε!πΊοην οἵ {πε 
ΘΙΡΥ] Ποῦβο ΙΓ 5 σοηϊαίπαα ἰπ {πε 11π65 (Οτας. ἴῃ Ῥαιβδηΐαβ χα. 12. Ὥ: 

εἰμὶ δ᾽ ἐγὼ γεγαυῖα μέσον θνητῆς τε Θεᾶς τε 
νύμφης τ᾽ ἀθανάτης, πατρὸς δ᾽ αὖ κητοφάγοιο 
μητρόθεν ᾿Ιδογενὴς, πατρὶς δέ μοί ἐστιν ᾿Ἐρυθρή. 

Βυξ Μαγραββιιβ 8]]Περεά {πὶ Ἐρυθρή νγα5 πιεῦεὶν δη δα]εοξῖνε, ἀπά {Ππαΐ ἐπε ποχὶ [1π6, 
Μαρπησσύός, μητρὸς ἱερή, ποταμὸς δ᾽ ᾿Αϊδωνεύς, 

Παα θεεη βιρριαββεά ὃν {πε Ἐτυιῃγαδδηβ. 
( οπηροίεά 4||Κ6 ν ἢ Ετγίηγαα δηα Μαγραβϑβιβ ἰ5 {πε 5ΙΡ.] οἵ (υπηδε, νΠοβε ἔαπιε βαυὶν γἰνα δά 

παὶ οἵἩ Ετγίηγαθβ. Τυδβιίη Ματγίγυ ραία ἃ νἰϑίε ἴο Οχπηαα, ἀπά τοὶαΐος πον μὸ δανν {πο {πὸ οᾶνδ τηδαα 
οἷ οἵἉ {πε ϑίπρ]ε πηαβϑῖνε γοοῖς ἔγοπῃ νυν ἢΪσἢ {π6 ογαοῖθϑ νγοῦα βίνεη, δηά {Πς [ῆτεε οἰβίθγηβ ἴῃ ψΐοἢ ἐπε 
5ΙΡΥ] νγαβ8 βαϊα ἴο νγαϑῃ. [{ ννὰβ {Π|5 Θίθυ] νῇο, ἴῃ ἔπε [ᾳπιοιις βίοιυ ἰο]α Ὀν Νατγίο δηά 1Ὄἃ νυ, οατης 
ἴο Κοπηε δπά οἥδεγεά {πε πίῃς (Ἀἰεία] Ῥοοῖκα ἰο Ταγαυίη, απ οη Βεΐηρ γειβθά ἢοῦ ρτίςε ςαπια Βδοῖς ΜΠ 5ῖχ θοοΚ5 δηά {ῃδη ΜΙ τπτοα. Ψατγίοιιβ ποίϊίςες οὐ Ποῖ δῖὲ ΡΓΕβεσνεα ὃν ΝΊΓΡΊ] απα Ονίᾷ. Τῇ 
[ΟΥΠΊΕΓ Γεργαβθηΐβ μου 45 Πανίηρ ᾿νε 7οο γεαΐβ δηά Βανίηρ 300 γεΐ ἴο τίη, ψνῃ 116 Ον!α τοϊδίεα ἐπαΐ Ῥεΐηρ' οἤεγεα ΒγῪ Αροἱο δὴν θοοη 5Π6 Ἵςῇοβε, 516 ἴοοϊς ὉΡ ἃ Παπαξαι] οἵ ϑαηα δῃὰ δϑίκεα ἰΠδὲ 5ΠῈ τηϊρμὶ 
᾿ῖνε ἃ5 ΠΊΔΩΥ γεδίβ 85 ἴΠεγε ὑνεγα ργαίηϑ ἴῃ ἴξ. 

ΤΏΕβ6 ἅγα {Π6 πιούα ἔατηοιβ ϑίθυ]5. [Ὁ 11 ποῖ θὲ ΠΕΟΕΒΒΑΥΓν ἴο ὁ πτούε ῃδη δηιπιδγαΐθ ἐῃ6 
ντίουβ οἴ εγβ σοππεοίεα νἢἢ Τίθιι, ϑαπηοβ, Ὁοίορμοη, ΒΠοάσϑ, ΕΡΠαβιιβ, Βα υ]οηΐα, Εργυρί, Τἰδγα, 
δΔη6 5|ο]ν. 

32. ΤῊΗΕ ΕΑΒΙΙΕΘΤ ΘΙΒΥΠΠΙΝῈ ΝΈΚΒΕΘ. 

ΤΠΕ ἢτϑί τείεγεηςα ἴο {πε ογδοΐθϑ οὗ ΞΙΡΥ ]5 ἰ5. ἰοιιπηὰ ἴῃ ἃ αιποίδείοη ἔγοπι Ηγδο ξι5, ΡΙΘβενεα ἴῃ ΡΙαΐατοῃ (26 γί. Ογ. 7ορ ς): πε βαγ5 ἴπαΐ [ῃ6 ροαδπὴβ σοπίαϊπεά πηδην σ᾽ ΟΟΠΊΥ τηδίζεγβ, δηά 
5ΒΡεοἰῆε5 “γηδην τενοϊ ξοη5 ἀπ ἸΡΗδαναΐβ οὔ Οτεοκ οἰτε8, πδην ἀρρεαίδηοας οἵ θδύθαΐοιις πογάθϑ Δηα πιυγάεγβ οὗ τυ]ετβ᾽, Ατίβίορῃδποβ τηεηξίοηβ {πὸ ΘΙΡΥ] πιογα ἔπᾶῃ οἤσα ἀπά αἰνναγβ νυ Π ΘΟΠια τπρε οὗ τεβρεοί (Ῥαχ 1ορ5, 1116), ἀηὰ Ρ]αΐο 5ΡΕΔΚ5 οἵ ἢεὺ ψ ἢ τανεγεηςε: Ατίϑέοεϊα ἰαγϑ βίγεβθϑ οῃ ἢοΥ πηθΙ πο οἷν σΠαγαοίει δηπ αἰ 5Ππ|ῖ5565 ΠΟΙ ΠΊΟΓΟ ΒΌΓΩΓΊΔΓΙΪν. Μοτγα ἀοίδ115 ἀγα σίνεη ὃν ϑιυίάδϑ, ννῆο ΒΙΙΓΑΓΊΔΤΙΖΕΒ [ῃς νυ τηρ5 οὐ [Π6 νατίοιιβ ΘΙ γ]5 νος μῈ Κποννϑ. ϑεῦνίιβ ἱπ Ἠϊς (ΟΠ ΠΐΑΥν Οἡ ΝΊΓΡΊΙ, Φ εἰ. ἵν, πχεπίῖοηβ ἐπαΐ {πὸ Οππηδεδη ΒΙΡΥ] αἰνί 6 α τπρ {πε ἀρὲβ ὑπάδγ {πε παπΊ65 οὗ πιείαϊς ἀπά 5ῃοννεα Ψ ΠΟΙ σοά νγὰϑ γι]6γ ἴῃ Ἔδοἢ (φηεῖς φρο γ:ῤογαγο1). Βαϊ ΤΠ θα 15 ποιῃϊηρ ἰο 5ῃοιν Ἔχδοῖ]ν νῆεη ςΟἸ]εοἰἰοη5 οὗ 51:10} νεύβεϑ ὀδπιε ἴο θὲ πιδάβ. [νψὲ ΠΊΔΥ Ὀα]ΐενε {Πε βίοιυ οὗ τῆς 51 γ] νῆο ἀρρεβαγεὰ ἴο Τἀγαιίη {Πεγα νγὰ5 δγεδαν ἃ οοϊ]δοϊίοη οὗ πἰπὸ Ὀοοῖκ5, θυιξ ἔπεν τησϑὲ ἤανε Ῥθδθ 5Π|41] ἴῃ ΠΟΠΊΡΑ55 ἱΓ ἃ σγογηδῃ σοι] σΑΥΓΥ ἐπ6πὶ ἰπ [Π6 σαΓΊ τοις (ογπὰ οὗ τοῖς. [ ἴβ ΡιίΌΡΑΡ]Ε {παῖ τΠεγε ννεῖε ἃ στεαΐ ΠαΠΊΡΕΓ οὗ ἀείδοῃεα οὔδοῖςθϑ, ξοπγεϊἑτηθϑ ΠΟηΒἰβεηρ᾽ οὗ ἃ 1ἴπῈ οὐ΄ ἔννο, ογγοηξ ἴῃ {π6 (τδεῖκ-ϑρεαϊκίησ γΟΥ], Πα ἴΠῈγῈ τὺ ἢανε Ῥεξῆ πηδην ρτίναϊε ςο]δοϊίοπβ. Αἴζοι πὸ ἀεϑίταςσίίοη οὗ {ῃς οἵῆοεϊα) ΒΙΡΥ "πα ῬΟΟΚ5 ἴῃ ἐπα Ὀυτγπίηρ οὗ {πε Οδρίϊο] ἰπ 82 8. Ο., ἃ σοπιπιβϑίοη τνᾶϑ αἰβραίοςπεά ἴο ςο]]εςὶ 

1106.2 269 ΒΡ 



ΤῊ ΒΙΒΝΕ ΘΙ ΕΙΞΕΒ 

ΟΥ̓ΔΟΪ65. ΓΟ ΠῚ ϑίον, ατεθοθ, ἀμ Αϑία Μίπο, δηα ἃ ἰαῦρε πιυγτθεῦ γεα Ὀγοιρμέ Βδοῖς (ἰπο!ἀϊηρ 
1,ΟςΟ [11π65 ἔγοπὶ Εγντῃγδ 6), ἔγοπὶ ννϊοἢ ἃ σο] σέο ννὰ5 τας. Αἰἴτον {5 {πε παγηθεῖϑ ἱπογθαβθα 50 
ΤᾺΡΙΑΙν {παΐ Αὐριϑίιι5 σοπΊ πη 64 2,ΟΟΟ Βριτῖοιι5 νο] ΠΊ65 ἴο Ὀε ἀεβίγονεα. Βιξ ν τ {πεὶγ ἱπούδαθε 

᾿ Ἷ1η 0]Κ {ΠΕ ῖγ γε Ῥεραη ἴο αἰ πη] η!5ἢ, δΔη4 ἴῃς ἘΠΊραγοΥ [ουπηα ἰῈ Ππαοαθϑαῦν ἴο οατν ουξ ἃ 5ἰγη τ 
ΡῬΙόΟΟ55 οἱ νεααϊηρ. 

4. ΤΗῊΗΕ ΪΤΕΨΙΒΗ ΘΙΒΥΓΠΙ͂ΝΕ ΝΈΚΘΕΒ. 

ΤῊς Ῥερίηπίηρ οἵ {π6 Μδοσαθεδη γενοὶὲ γενινεά ἘΠ επιῃιιϑίαϑηι οἵ της [ενν5 ἴῃ ἐνεῦν ἀδρατγίγηθηςξ 
οἵ ΠΠ|6. Απιοηρ οἴμοι {Πῖηρ5 [πε πηϊβϑίοηδγν 546 οἵ {πεῖν [αἰ 1 ἀγουβεα σγεαΐεν ἱπίεγαβί, απ ἃ ϑουΐοιιβ 
αἰτεπηρί ννὰ5 πιδάξε ἴο ρίδαςε 115 οἰαἰπὶ οἡ ἱπίε!]εσίια] σγοιπάβ τηογα οἰθασὶν θείΐίογε {π6 νου. ΑἹ {πε 
5816. {{πΠ|6 Εβϑοῃμαίΐοίορυν θεραῃ ἴο εἼχείοίθβε πτοία δηά τῆούα ἱπῆἤιθησε οὐ πιθη 5. π)λίηά5, δη4 {πε 
ςοπορρίϊοη οἵ ἃ ἢπδ] βείζίπηρ αγίσῃηξ οὗ 811 ἀρραγεηξ ἰη) υϑέϊσα Όν {Πα αἀϊτεςὲ πα σεπηεηῦ οἵ (οα ἀρρεα] ά 
ΨΠ ᾿πογθαϑίηρ ἴογοα ἴο {πΠῈῸ πλούε ἐπουρῃξία] οἵ πε [ενϑ. Τῆς ἰογπηεῦ ἰεπάθηον πιᾶν Ὀκὲ {Ππϑιταῖοα 
Ὀν 1ῃε αἰϊεπιρί οἵ Ατίβίοθυϊιϑ, ἃ [ονν Πνίηρ αἵ {Πς οοιγί οἵ Ῥίοϊεσην 11 ἀρουΐ τόο Β.6., ἴο ρίονε {πα 
1Πς Ὀεϑβί [Πεγαΐαγε οἵ σααοςα ννὰ5 ἴῃ γα] ν ἱπἀερίεα ἴο ἃ ἰαύῦρε εχίεπε ἴο }ϑννῖϑῃ ἱπβρίγαϊίοη : {ΠῸ 
Ἰατέοι ροῖϊηξ ὃν με σοπηροβίξίοη οἵ {πε Βοοῖκ5 οἵ 1) δη1ε] ἀπ Ἑποοῃ. Βοίῃ {Ππ686 [επάδποῖες σοπη ποθ 
ἴο βιισρεϑβέ ἴο ἃ ου]τναϊεα [ενν [ἱνίησ ἰη Εσγνρί ἀροιΐ {πε πη α]6 οἵ {πὲ Ξεοοηα σεπίαγν Β.6., ἐΠδξ, 1 
ἢε σου] 58 πε δυςπουῖν οἵ ἐπε δποίεπε δηα τανογεα 51Όγυ], με τηϊσῃξ Ὀν πιεδηβ οἵ νεῖβθϑ5 νυ τεη ἴῃ 
[πε ΘΙ νης βίν]α σαΐπ ἃ ναῦν τη οἢ νον δυάϊεηςς ἴογ τΠς ργοραραίίοη οἵ Ὠἰϑ5 ἴα ἢ. Ὑηα ὄχαπιρὶς 
οἵ {πε Ῥοοκ οἵἉ 1)δη16ὶ ννὰ8 ἴῃ 411 ργοβδθηΠν Ὀείοτε ἢΐη), ἀπ ἢς υνου]Ἱά τεοοσηΐζε ΠΟ ποῦ] ἴδα]ε ἴῃ ἐπε 
1568 Οἵ 5110 τηδδη5, Ἔβρθοίδ!]ν [{ ςο] δοίοη5. οὐ 5: ν]]1η6 Οταο]αβ ννασα ἔγοπΊ {ἰπης ἴο {{π|6 τεοεϊνίηνσ 
ἰαγρα δα ἀϊτοηβθ. Η!5 πιεῖ Ποα ννᾷ5 ποῖ ριισε ἱπνεπίίοη: ἢς ἴοοὶς δηοίεηξ ογαςοΐθβ δηα ρίεοεα {Πεπὶ 
τορείμει, δα ἀϊησ ραβϑασαβ οἵ ἢϊ5 οννῇ ννῃϊοῃ Ὀγεαιῃεα βέτοηρ᾽ πηοποίῃείϑπη δη4 ἐπε σ]ογιβοδίίοη οὐ {πε 
7εν ϑἢ ρεορίβ. [{ 15 ργοθαθὶ]ν ἴο [Π15 1 ππϊζποννῃ δυίῃοῦ παΐ ννε οννε πε σγεαίοσ ρατγί οἵ {πῸ τῃϊτά 
Ὀοοκ. Ηἰ5 εχϑιηρὶε σοι] Παγάϊν [41] ἴο ᾿πϑρῖγα ᾿πηϊταΐοιβ Βοΐἢ ἀπιοηρ Γ ἐνν5 ἀπα ἰαΐογ ἀπηοησ (ΓΙ ϑ.14 5. 
Νογ αἀϊὰ τπε {βε]ίηρ οἵ τῆς ἄδν 566 δηγτῃΐηρ ἱποοηρταοιϑ πῃ {ΠῈῸ αποίεης 510 υ] ἀεπουποίηρσ ἰἀο᾽αίγν 
Δη4 5]ηρΊηρ᾽ Π6 Ρ᾿γαΐβεβ οἵ {πεῈ Πᾶρρυ ἰαπά οἵ ᾿πάαθα. [πάεεά {πε ἢεν" ΤςοἸ]εοιίοη οὗ οὔδο]εβ δοῃίενεά 
ΝΕ ν σοηϑ᾽ ἀΘΥα Ὁ]ς ϑισοα85. : 

ἃ δ ΠΕ ΘΙΒΥΕΙΡΙΝΕΘ ΙΝ ΠΆΕΙ ΗΠ ΘΝ, 

ΤΗς Ρυτηΐηρ ΟΠ (Αρ [0] ἴῃ ὃ2 Β.6. τεβ] θά ἰη {πε σοπηρὶεῖς ἀδϑίγαςτίοη οἵ ἔπε οἤοῖα] σο]]δοϊίοη 
οἵ Θιθν πε Οτγβοῖεθ. ὅϑάνεη γεαῖβ ἰαΐεσ τῆς ϑεηπαίς ἀἰθραίοπεα ἴῆγες σοπηπβϑίοπεγθ ἴο ΕὙνίῆγαα 
ἴο (εἴοἢ ἔγΓοπΊ ἔπεηςοα δὴν {παῖ σοι] Ὀε ἀϊδοονετεά, ἀηα 45. ἃ γεϑ] οὐἩ {πεῖν εογίς βϑοπηε τοοοὺ νεῖβοϑ 
σνεγα Το] ]θοίβα ἔγογὴ {παΐ ρΙασα ΨΏ1|6 ἃ σοηϑίθγα Ὁ] 6 ΠππΊΡεΓ ννεῖα δα άεα ἔτοπὶ εἰϑεννῆθσαε. [ἰ [5 ποῖ 
᾿Π]ΡΓΟΡ4Ὀ]6 {Ππαΐ {πε ἱπίθιεβδε ἀγοιιβεα Ὀγ ἐπ|5 βεάγοῇ ἰπβριγεα {πῈ πηδηπίασίιτε οὗ γηϑην 5ρυτῖοι5 
ΟΥ̓8ΔΟ]65, ΒΟΠΊ6 οἵ ψνῃΪοἢ τᾶν πᾶνε θεεη οἵ [εννίϑἢ οτρίη. Ἐτοπὶ {πε πηδίουα]5. ἰΠπ|5 οο]]Θοϊεα ἃ 5ε]εο- 
τ΄οη ννὰ5 τηδάβ ὃν πε Οὐ δοοτην τί, απ {πε δοςερίεα νεῖβθϑ ννεῖε Κερί ἴῃ σχεδίαν βεοίεον. Νενοεῖ- 
{Π6 1655 βοπὴε Κπον]εάρε οἵ {Πεπὶ ννὰ5 ρΕ]1ς ργορεγίν. (Οἴςεγο (εἷς 7)7υ. 11. 54) τεῃιαγκβ οἡ {ΠῸ ατί 
ἀἰϑρίανεα ἴῃ 1Π6 ΠῚ 85 Ἐχεγηρ!ῆςα ὃν {πεῖν ἡ δογοβίίς ἰογπὶ δηα ἤτον ΘοπΊα ϑιυϑρίοίοη οἡ {πεῖν 
Βεηαηθη655. ΨΊΓΡῚ ἴῃ 15 [απηου5 ἀδβουρείοη οἵ τῃ6 αοϊάεη Αρε ἴῃ Ζ εἰορμουῖν ατιοΐε5 ἔΓοπῇ 516. 1]. 
85. Βαΐ {π6 ρυθ]οαίίοη οὗ ογδοὶθβ ἴοοΚ αὐνὰν πε πηαίη ροϊπὶ οἵ {πεῖν βαποίεν, απ ννε βηα {πε 
Ἐτηρεγοῖβ αΠΠσϑηΐ ἴῃ ργαβεγνίπρ᾽ {ΠΕ η1, ἃ5 ἔαγ 85 ροϑϑίθ]ε, ἰηνίοϊαῖε. ὅ0 Απριβίιϑβ ᾿πϑε πε ἃ 5θαυοῃ- 
ἴηρ ἱπαυῖγν ἰηΐο {ΠῈπὶ πα ἀεβίγογεα 4]] εχοαρί ἃ 5Π14}} οο]]δβοίΐοη ννῃϊο ἢ ννὰβ βίογεα τπηάδγ τῃΠς Ῥᾶβεὲ 
οἵ {ῃηε Ῥαϊδίίπε Αρο]ο. Α {υγίμογ ᾿ηνεβε ραιϊίοη νναὰ5 σαιτθα οἷἱέ οἱ 5: ΠΏ 11Ὺ Π1πῈ5 ὃν ΤΊΡεσίιβ. 

ΪῊ νῖενν οἵ {π686 (βοίΐβ5, [ξ 15 οὈνίοιιβ [πδξ {πῸ6ὶ ννῖάε Κπον]εάρε οἵ 5:Ὀν]}}1η6 νεῖβεϑ ἃπηοηρ ΕΑΥΪΥ 
ΟΠ τἰβιίδη ννγτε 5 ΡοΪ 5 ἴο ἴπεγα Πανίηρ ΘῈ πηδην ΠΟ]! Θοἰἰοη5 ονεῖῦ δηα ἀρονε {Πς οΠῆςοΪ4] ςοἸ]]εςίίοη οὗ 
Κοπηθ. [ΤῈ 15 ροβϑίθ]ε ἐπα {πε οἵδο]εβ γε]εςιε Ὀν {πε βογυτίην οἵ τπμῈ Ουϊπάξεοεμηνίτ! ᾿πϑζεδα οἵ Ρείηρ 
ἀοβίτογεα πλεγοὶν ἰοπα ἃ ψιάογ δυάΐεηςα, Ρείηρ ἱποογρογαίθα ἢ ναᾶτγίουιβ βαθβεαιιεηξ δα! οη5. 
ΤΠΔ5ΠΊ ΠΟΙ 85 1Πθ6 οἤῆοῖα] σοἸ]ΘοιΙοη  νν ἢ ο ἢ ννὰ5 ἤπα}}ν Ὀιγπθα Ὀν ογάεν οἵ 5:1 πὸ ἴῃ {πῈ τείρη οἵ" 

“ὙΠεοάοβίιι5, 'ννα5, 5 ἔα 85 νὰ Κηονν, Πενεσ ρι]15Π 64; ἰξ ννου]Ἱά ΔΡΡΕδι (παῖ ἴπ6 νεῖβϑεβ. ψνῃϊοἢ ννα 
ΡΟ556585 ννεῖξ 81] ργεβεγνεα 1η ρεῖναίε Παπά5. 

ΤΠΕεία 15 πο εν άεηςσε πδὲ [πε ΘΙ Ρνηε Οτγαο εβ επ]ογεα δὴν στεδῖ ρορυ]αγίν νν ἢ Ἰαΐεσ [νυ 5} 
ννγῖεῦβ. [΄ βαρῆιβ (4712. 1, ᾧ 4) ἱπάβεα δ]} 8465 ἴο 510. 111. 97 ΕἾ, θὰς τῆς βαὺὶν ἀρρτορτίαίϊίοη οἵ {πε 
ΘΙΡΌν] Ὀν ΟΠ ϑείδη υγίευβ 5εεπη5 ἴο ἤᾶνε Π}11Π{ἰε 4 ἀραϊηβὲ Ἔχίβηϑβίνε [ενν]ϑἢ ᾿ι586. Απιοηρ {πε δαυν 
ἘδΙΠεγβ. 8]]Π 5] 0 ῃ5 πα πμποίδίίοηβ αἵὰ νεῖν Πδαιεηί. Ηειπιαβ δἰ πάθ5 ἴο {πε 510 υ] ἰη Ῥαϑβίογ 2, ἃ 4. 
ΟἸεπιεπί οἵ Κοσης (οἴ. [ϑίη, Δ 2. αὐ (ὐασεί. 74) ΞΡ 65 οὕ {πε 510 ν} 5 ργορῇῆεον {πὲ ἴῃς ννου]α 5ῃοι]α 

1 ΤΗΣ βυρρεβίίοη παὲ {πὸ νυ ΟῚ νναθ Αὐ᾿ βίο] ι15. Ηἰ πη 561} 15 ἃ ταπιρίϊηρ οὴα δηά νὰβ ραΐ [ογιναγά Ὀ. ΑἸεχαηάγε 
(Ε χε. αἦ .510.). 

2. Τῇα οηἱγ ΘΙΌΥ Ως δογοϑίϊς νν ΠΟ ἢ 6 ΡΟ55655 15 {π6 (τ᾽ βίη οπδ ἴῃ 5:10. ν11]]. 217-50, νη ϊο 15 οἱ σοῃϑ ἀθσδΌΪν 
Ιαῖοσ ἀδίεβ. 
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ΙΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

ΡαγΙϑἢ Ὀν γε. 7ι5{1η τείεγβ νπουξ γεβαῦνα ἴο ΒΟΟΪΚ5 1Π| δηα ἵν, ΑἸΠεπαροτγαθ δηα ΤΠΕορΠΙ]π5 ἴο {Πα 
Ῥτγοεπὶ δαηα Βοοῖκ 111. (ΟἸεπιεηί οἵ ΑἸεχαηάγία ποίας ἔγεεὶν ἰτοπὶ 4}1 ἴ[π6 [ενν 5 ῬΟΟΚ5 ἀπά εἄνεη 
τοργεβεηΐβ σι. αι] 45 ἀρρεδ)ίηρ ἴο 1π6 51Όγ] (ϑίγοπη. νἱ), αἀηα (εἶβιι5 (αῤ. Ογᾷῖρ. ν, ὃ 4) 5 τηονεὰ ἴο 
τί ἀΐσι]α. Ὁν {πεῖν ἐγεαιιθηΐ τιδεὲ τη ΟΠ γιβείαη ννυθῦβ. Οτίσεη Ὠ]πη5 6] Γ οὔΪν οηοα πιθηϊίοηβ {π6 ΘΙΌν] 
(ε. (εἰς. ν, ὃ 61), νν 8116 Ταγί Π!14η, ἘΠ Ρ Ἢ ϑρεαϊκείηρ οὗ [πΠ6 ΘΙΌΥ] 85 δηΐεγίου ἴο 41} ΠΠτογαΐαγα (σα ΜΙ αί. 2), 
ΠΕνεΓ ΠΠΆΚΕ65 τι56 οἵ {πε ἐεϑεϊπηοην οὗ ἰῃς 510 ν] ἴῃ 5 δροϊορεῖίοϑ. [ναοϊαπίϊι5 τι565 [655 Γαϑεῖνα :ἶ Πα 
ἡποξε5 ἔγεεϊν ἔγομη 411 {πες } ενν]ϑἢ θοΟΚ5 ἀπα 5 νυ ἰηρ8 ἀγα ἃ ρεγίεοξς πη οἵ ΘΙ υ}Ππε νεῖβε8. ΙΒ 
νίενν οἵ {πῸ 510 ν]5 ννὰβ {παΐ, [ποιρὴ ἴπ ἐπεπίβεὶνεβ παν νεα ργορπαίεβϑεβ οὗ αϊϑε σοΐϑβ, γεῖΐ ἴγοτῃ 
εἰπηε ἴο {ἰπ|6 1164 νν ἢ Π᾿νίπε ᾿πϑρίγαϊίίοη παν ρουγεά [οσίῃ ργβοΐοιϑβ ἐγ η8. Απλθτοβε ἢ85 θα οηῈ 
αυοίαιίοη ἔγοηι {πε 5: Ύ Π1η65: Αὐριβίϊηα 15 ἀνγαγα οἵ ἃ ρύθ) πάσα ἀραϊηϑί ἘΠ απη, Ὀκ 1η ἀἸβοιιβϑίησ ἘΠΕῚΓ 
οἰαίτηβ εξ πες ποϊῃίησ ἴῃ {Πεπὶ ρεγίαϊηίησ ἴο {Π6 ννούϑῃ!ρ οἵ ἴα]βαε σοάβ δη6 Πα στανεὶν δα πιι5 1Π6 
51Ό.] ἰο {π6Ὸ παπηρεῖ οἵ ἔποϑε πο θεϊοηρ ἴο ἐπε (ἰζν οἵ (οὐ (ἐσ (νυ. 7)ε1 ΧνΊ11. 23). 

δό. ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΕ ΕΝΊΒΗ ΒΟΟΚΘΒ. 

ΤΠε ἴννο σοπϑι θα] ἱταρτηεηΐβ νυ] οἢ ἀγα τιϑιι4}}ν ργιπιθα αἵ {πε εηα οἱ {πε Ῥοοκ,, ἰορείμοσ ψ ἢ 
τΠε (ἢ τες 11π65 οἵ Εγαρστηςηΐ [ΐ, αύα ργθβαεγνα ἴο τ15 ἴῃ {πε ἰγεδίῖϑε οἵ Τ πβορῇη]5 σαὶ “ τέοίγειιη: (ε πα οὗ ἢτϑε 
σεπίαγν Α..) ἱπ νΒΪςοἢ {Ππ νυττεν δἰξεπιρίϑ ἴο }π|5{{{ν ἴο δῇ εἀὐποαίβα πϑαίπεη {πε (τ ϑιίδη [ἀε οἵ αοά 
ἀπά {πε ἀοοίτίης οἵ {πε δϑαγγεοίίοη. Ετοπὶ ΕἾ. 1. 20, ΑἸΙεχαηάεγ 845 ἀθάποξα ἃ (γι ϑείδη οὐ σίη ου 
1π6π|, ας {πεῖν ἴοπα 5 γαῖῃεῦ [νυνί μη (ΟΠ τίϑιίδη απα {ΠΕῚῚΓ πιαίη ριγρογί ἰ5 ἴο νἱπα!οαίε {πε 
υπίαπε σονογείσηΐν οἵ τῆς Ηοἱν [πν! 1016 (οὐ 85 ἀσαϊηϑί {πε ὑπα!ρη!βεα βίογίεβ οἵ ροϊν Πείϑπι οἡ {ΠῈ 
οπε Παηά, δπα {πες ννούβῃ!ρ οἵ δηϊπια]ς απα 140]5 οα ἴπεῸ οἴπεύ. [}ἢ οπαγδοίθύ {Πα ν αὐγὰ οἱ ϑεὶν 51: ΠΉΠ|8Γ 
ἴο 111. 1- 45 Δῃ4 8]] 56επὶ ἴο οτίριπαΐε ἴγογη Ερυρί. ὙΠαία 15 πο αἰδιποΐῖνα τηᾶτκ οἵ ἀαΐε, θυΐ {πε 
Ἐτασπηεηΐβ ἀα πιοϑὲ ριον ργαο- (ἢτγβείαη. ὍὙῆον αΐα δϑου θεά το {π6 ΕΥὐνίγαθδη 510ν] ὃν [1.40- 
ἰαπίϊ5 δηα (Ἰεπηεπί οἵ Αἰεχαπάγια. Ετοπὶ [ῃς ννᾶν ἴῃ ψῃοῇ ὙΓΠΕΟΡΠΙΠ 5 ἱπίγοάιιοα5 {Π656 [1Π65 
(αὐ “τί. 1ῖ. 26 Σίβυλλα δέ, ἐν “Ἕλλησιν καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν γενομένη προφῆτις, ἐν ἀρχῇ τῆς προφητείας 
αὐτῆς ὀνειδίζει τὸ τῶν ἀνθρώπων γένος λέγουσα... .) {πε ἰηΐεγεποα Πα5 θΕεη ἄγαννη [δὲ {πεν βιοοά οτίσίη- 
ΑΠν αἱ {πε θεριπηΐϊηρ οἵἉ [ῃς {Πϊγα θοΟΚ. 

Βοοῖϊκ 1171 πᾶ5 Ὀθεεη νδγίοιιβὶ ν αἰνιάεά, ἘὙΘ ΠΕ Ὁ αἰντ65 [πο ἴἤγεα γαίῃ ϑεοί ΟΠ 851-294: 295-4δδ: 
48--ὅὃ28, θυΐ {Π656 βεοίίοῃβ ἀῦα ποΐ δης ΓΕ] ν ΠοΠΊ ΟΡ ΠΕΟΙ5. 

ΎΤΠε (ο]]οννηρ 15 δῇ δηδὶγϑίβ: 
1--7 15 δη ἱπίγοάιποίίοη Ἔχργαϑϑίηρ {Π6 ρϑίη οἵ {πε 510 .] ὑπάδγ {πε 1ϑινίπε σοπηρα]ϑΙοη. 
8-. 45 ΕΧΡτεβ5 ἴῃς [εννίϑἢῃ Παίγεά οἵ [Δο]δίγν δπὰ ρῖνε ἃ ἀββογίριίοη οὗ {πε ἵγσιςε οὐ {πΠῸ (τααΐου οἵ 

τῆς Ννοτ]ά. 
46--62 4ῃ ἐϑοῃμαίοϊορσίοδὶ ραββασε ἀθβογιθίηρ {Π6 γείση οἵ {πε Η οἷν Κίηρ πα τῆς ἀαϑβίγιοίίοη οἵ ἴῃς 

ψοΚεά. 1,|π65 46, 47 ἀῃηὰ 52 σίνε δῃ ἱπαϊ!ςδίίοη οἵ ἀαΐε, ννϊο ἢ, ποννενει, 15 ποῖ εαϑὺ ἴο ἔχ. [{π|ὰν 
Ὀ6 845 εαυϊν 85 ς. 168 Β.6., αἴ ννῃϊςἢ {ἰπ|6 οπλας ἢγϑί ἱπζεγίεγεα ἀδοϊβίνεϊν ἴῃ {ΠῸ δῇαϊγβ οἵ Ερυρί ὃν {πε 
ει θα 55 οἵ ΡΟρ 5 ΓΔεη85. ὙΠδη {πε τῆτες πῆς οἵ ]. 52 ΨΠῃο τε ἴο δἰηιοϊ οπηα νου] θε, ρευῃαρϑ, 
τῆς ἀταοςῃῖ. Οὖἷ {πεῸ ἀαΐε πᾶν θὲ ς. οό Β.6. ψῆεη Ρίοϊεπην Δρίοη Ρεαιβαίμεα ὃν νν1}] ἢϊ5 Κιησάοιη 
οἵ ὕνγεπε ἴο ἴπε ᾿οπια ρεορὶθ. [1}ἡἢη 115 σαϑε {πε ἴῆγεε πηεη νου ΡῈ Μαιῖιβ, 5.118, ἀπα (ἰηπᾶ. 

Οὖ 1 πᾶν Ὀδ 85 ἰαΐε 85 σ. 51 Β.Ὸ. ννῆξη Ῥίοϊετην Αὐ]είες θααιδαῖΠεα ἢϊ5 Κιησάοπ το Π5 οπΊαῃ 
οἵεαϊοβ. ὙΠεη {ΠῸ6 ἴἤγεα πλεη ννου] ΡῈ {Πς Τ υϊαπηνίγϑ, νν μείμεῦ τῃ6 ΕἸτγϑίὶ (5σο Νο]Ζ, σἠα. Εςσελαί,, 
Ῥ- 47), οὐ {πε ϑεςοοῃά (50 Ετσὶε 6 Ρ, [πῖγ. Ρ. χχν). ὍΤΠε τη 64]6 ἀδίε 15, οη {Π6 ψῃοΪε, ἴο θεὲ ρτγείεγγεά. 

᾿ς ΑἸεχαπάζα. νου] τείεγ {πε “ Ποὴν Κίηρ ̓  οὔ]. 49 ἴο Ν᾽ εβραϑίδη δπὰ [ῃ6 "ἴἤγεα πιειι᾿᾿ ἴο (α]ρα, Οἴμο, δπά 
ΨΊΓ6.1 15, θας [Π15 15 4αϊα ᾿πηργορδὈ ]ε. 

όὅ2-92. Τῃε ἀεβίγιοίίοη οὗ Βε]αγ: ἃ ἰαΐα ραβϑᾶσα ριΌΡΔΌΪν ἔγοπῃ {πς ἰαΐίεγ ρατί οἵ {πε ἢγϑί 
οαπίαγν Α.Ὁ. Βοιιββεῖ, “ μἌειελγίξί, ΡῬΌ. 87, 1οοὺ, ςοηϑίἀειβ ἴῃΠ6 ραβϑᾶσε ἴο ΡῈ [Ἐννίϑῃ, θπς [ΠΟ Που, 
τανίθνιησ Ὠἰπὶ ἴῃ 7 λδοί. 1. 111.- 2 οἼΐτεγεσ, τ 896, τηαϊηϊδίηϑ 115 ΟΠ τ βιίαη οτρίη, αηὰ (εἤοκεη 15 οὗ {πε 
5816 ΟΡἱπίοη. Τα απαϑίϊοη ἰαύρεὶν τὰγηϑ οἡ {πε πηεδηίΐηρ σίνεη ἴο Σεβαστήνων ἴῃ 64. Τῆς ἰάδ4 {Παϊ 
1ῃ6 ννῆο]ε ννογ] ἃ 5ῃου]ά σοπλα ππάεγ ἴΠῸ ἀοπλϊηίοη οὗ ἃ ϑννογηδῃ γασιΓβ ἴῃ ν] 1]. ΖοΟο. πε πιοβῖ ργοῦρδὈ]ε 
ΧΡ Δ πδίιοη 15 [παΐ {ΠῈ6 ννοπηδῃ 15 ΚοπΊα. 

9ο3-6. Βουτ ᾿ἰη65 οἵ {γαηϑιτοη τιϑιια}}ν τεσαγάεα 45 (τγιϑείαη, ΡαὉ πος πεσαϑϑαυ!ν 50. 
97-294. Α 5εοίίοη ἀεγίνεα ρυϊπλατν ἔγοπι {πε Εὐγνγαθεαη 510 ν] τεϊατίησ ἴο 86 ὈυΠάϊηρ οἵ 

ΒΑθνΊοη, δε βίουν οἵ της Τιΐδηβ δηά ἴμε Ὀἰγῃ οἵ Ζοειι5, νν ἢ ἃ βῃογί ϑαπιγηαιν οἵ Ὠἰβίογν ἀδαϊησ 
5ΡΕΟΙ4Πν νν ἢ {πε Πἰδίογν οὗ {πε ἴεν. 7πε δηι αν οἵ τε βεοζίοη ἰ5 αἰτεϑίε Ὀν {πε τείεγεηςεβ τὸ 

1 Τοιδι!εα τείεγεηςεϑβ ἀγα σίνεη ἴῃ ϑίγαυνε (2) 7χα γεοηέαᾳ {Ἰδγογηενι δ ἐγ 707 147,2 φήέας αῤια 7, αοέαγιέζιε)ι γοῤογ μι 147, 
1817) ἀπ ΑἸεχαπάγε (Εἰ χοιγϑς αὐ οἱὀγίϊέια, 254 6). ΑἸ5ο ἴῃ Ψεγνογϑθὲ (226 Οαγηεϊγλῤμς δἱὀγίηηϊς ἀῤκμα «δ αγιείος 
“Ῥαΐγες αἰϊδεοῤέῥαϊζο, Ῥαᾶτὶβ, 1844) ἀπὰ Βεβαηςοη (1226 Φ ηιῤίοξ σις ἐθς βὸγες ὧδ ΑΕ σίΐδο ογέ μαὶξ ὧδε ογαςίες σἱὀγέἤζις, 
Μοπίδυθδῃ, 1851). 
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ΤΕ ΒΘΙΒΥΓΕΙΝΕΣ ΘΕΚΟΙΒΕΞ 

ἴ ἴῃ ΑἸοχαπάον Ῥοϊγῃϊδίογ (8ο-40 Β.6.) δηἃ ΑὈγνάβηιϊβ (ἢιϑδί οὔ βεοοηα σεπίυν Β. 6.) δπα ΌῪ {πε 
(γεαιιεπί αποίΐβδιϊοηβ ἴῃ ΟἨγιβιίδη ννυγῖεσβ. ὙΠΘΥα δα ἴννο πιαίη πηδίκβ οἵ ἀδίε : (1) [ῃ6 τείεγεηος ἴο 
[Πε βενεηίῃ Κίηρ οἵ Ἐρσγρί ἰπ 192, 193 (εἴ. 418, 6ο8) ψν»ῇῆο ἴ5, ἴῃ 411 ργορδὈ!Π ἐγ, ΡίοΙετην ῬΗΪ]οπηδίου 
182-146 Β.6.; (2) πε ἀεβογιρίίοη οἵ Ἀοπὶα ἴῃ 175 ἴ(., νν ἢ νου συ 1η6 γεδῖβ [πλτηθϊδέεϊν 
ἐΟ]]οννίηρ {πῸ Ῥαίΐε!ε οἵ Ῥγάπα τόδ α.Ὁ. Α ἀϑδίε ςἴγο. τόο Α.1). νγοι]α 5εεπὶ ἴο ὈῈ {πε τηοβὲ ργοθδθῖα. 
Τῆς ψογκίηρ τρ οὗ οἷα πεαίμϑβη ογϑοῖεβ ὈΚ ἃ εν ννου]α ἰΠπεθη Ὀα οἰοβεὶν ρβᾷγβ}]6] ἴο {πα αἰζεπηρί οὗ 
Αὐϑίορυϊαβ ἀθουΐ 1Π6 βαπηθ ἀαΐθ ἴο ρζονβ ῃμαΐ {π6Ὲ ΟἹα Ταβίαμημεηϊ ννὰ5 {πΠῸ6 ρυϊπηαῦν βοιτοα οὗ {π6 
θεϑὲ ᾿νοσκβ οἵ δῃοϊεπί ατεεῖ [τεγαΐαγε. ὙΠ6 ΘΙΌΥ 158 [αῖκεβ ποῖ οἷν {π6 Εγνιἤγαεαη ϑιΌ νυ], θα αἴσοὸ 
εχίγαοϊϑ ἔτοπὶ της Βαρυ]οηίδη (97--104), ἀηα ρεύμαρϑ {ΠῈ ΟὉΠμαϊάδοδη (218--90). Βιΐ {πε Ιδτίει βεοϊίοη 
5. αἶ5ο δϑου!θεά Ὀν 1, Δοξαηξίι5 ἴο {πε Ἐσυττγαεαη 510 γυ]. 

205-488 οοπίαίη [ογ {πε πιοϑδὲ ραγί ἃ Ἷο]]βοϊίοη οἵ νϑιΐοιιβ οὐδε οἵ ἀἰεγεηΐς ἀδίεϑ. Μδϑην οἵ 
1Π6πὶ αἱ οὗ ἃ βἜΈπειαὶ οπαγδοίεγ δηα σαηηοΐ ὈῈ ἢἰβίογίο!ν Δα πιϊΠ 6. Βαΐ {Π6 (ο]]οννίηρ ραϑϑαρεβ 
οοπίφίη βοπλα ποίε οἵ {{ΠΊ|6. 

214--1[ὃ 966ΠῚ5 ἴο ταίεσγ ἴο {π6 ἰηΐθγηδὶ βίγισρίεβ ἰη Εσγρί Ῥεΐννβεῃ Ῥίοϊετην Ρῃϊ]οπηείοι: απάὰ 
Ριοΐεπιν Επεγρεΐεβ νν ]οἢ ἐπα δα ψ ἢ {πε σαρίαγε οἵ Επιεγρεῖεβ ἢ Ουρι ἴῃ 154. Β.6. 

223--33 τηᾶνὺ τείει ἴο {Π6 ἀεβεογδίίοη οἵ ἴῃ Τα πρ]α Ὀν Απίίϊοομι5 ἘΡΙΡΠδη65 ἴῃ τόδ 8.6. 
250--5 ΡΓΟΡΔΌΪν ταίειβ ἴο {πε ΜΙ γδάδίίο νναῦ οὗ 88-- 84 Β.6. 
488-- 400 15 Ὀεϑῖ ἐχρίδἰπϑα δ5 ἀδρίοιίηρ {πε ἐνεηΐβ οἵ 162-142 Β.6. 
464--Ὸ ἀρρεδῖϑβ ἴο δᾶνε τγείεγεηςε ἴο {πε ϑοοίαὶ! νναι οἵ 8ρ--ὃὃ Β.6. 
485--ὃ τηεηίίοηβ {πε σαρίαγε οἵ (γίπαρα δηα (οτίπίῃ ἴπῃ 146 8.6. 
Τα ϑεοίίοῃ σοηΐαίη5 ΒΟΠ16 ἀποίθηΐ ογδ0165, 6.5. 464-6; 401-20. 
Τῆς ραββᾶρε δρουΐ ΑἸθχαπάσδι 481--7 [5 τείεσγεα ἴοὸ Ὀν δ διζο 45 σοπηίηρ' ἔγοτη ἴῃς Ῥεγϑίαη 510 γ]; 

ψΜΠ1|6 ῃς ϑομοϊίοη οἡ Ρ]αίο, δ λαεωῖγ. 244. ἀϑουῖθεβ 1 ἴο ἐπῈ Ὁπαϊάδεδη 510 γ]. 
Τ1πη65 414--32 ἀ΄6 Ἀϑουθεα οἡ {π6 διυίποιιν οἵ Ραυβαηΐαβ δηα Νιτο ἴο {ῃ6 Ετγίμγαεαη 510 υ]. 
489-829. ΤῊΪ5 Ἰοηρ᾽ βεοίίοῃ Ῥερίηβ ἢ ννοα5 οἡ νϑγίοιιβ ἰδη45, Πα] ἜΘ ΡΘοΙΔ ἢν οα ατεεςα, νυν ΐοῇ 

5 ἴο Ὀε βιιθ) ιραϊέα ὃν ἃ Ὀαγθαγίδῃ ροννεῦ. ὙΠαδη ἰο]]ονν5 ρύϑίβα οἵ ἐπε [ενν8 δηὰ «ἃ τεΐίεγεηοε ἴο {πῸ 
αἰίδοϊς οἵ Απίϊοομι5 ΕΡΙρΠμαπα5 οὴ Ερυρί ἴῃ 170 8.6. (611-15). Αἡ εϑομδίοϊορίοαὶ ραϑϑαρα σοπΊ65 
πεχί, ἰεδαϊηρ ΠΡ ἴο {πε ἀεδβογίρίίοη οἵ {Π6 σοπηίηρ οὗ πε Μεβϑβίδῃ, ἴο θὲ [ο]οννεά ὃν ἃ {ἰπιε οἵ [θα] 
Ρβᾶςε δηά ργοϑβρεγίν ἴογ {πΠ6 [εννβι ὍΠ15 15 ἱπξεγγιρίεα Ὀν ἃ 5ῃογί ραββϑαρε (732--40), ννῃϊο ἢ ἈΡΡΘδΥβ 
το φςεἰεργαῖα {πε σαρίατα οὗ {πε Αογὰ οἱ [εΘγυβαὶ πὶ ἰτοπὶ {πε ϑε]ειοϊα ἰσοορθ. ἊΑποίμεν Μεβϑϑίδηϊς 
Ράϑϑᾶρε (γ67--95) 15 [Ὁ] οννεα Ὀν ἃ βσῃοτί ἀδθβουρίίοη οἵ {Π6 5:5 {παΐ ἂὔε ἴο ργεοβαε {ῃε εηὰ (γοό--δοδ) 
δηα {πε ῬοΟΟΚ επαᾶϑβ ν τ δῃ ΕΡΙΠΟσιια, νν 1 ἢ ἴῃ 1156 566 πη5 ἴο. μῈ οοτηροϑίίε, 819-29 Ρεΐπσ' ρραγεηΐξὶν 
ἃ ἰαΐεγ δααϊίοη. 

ΤΠ6 πδῦκϑ οὗ ἄαζο {πδη 1 {ἢ]ς5 ἰαϑί ϑϑεοίίοη αἴ δ ἰο ]οννϑ :--- 

5ποδὅ-τι. Κείεγϑθ ἴο ἴῃ (δ 15} ἱπναβίοη οἵ Αϑία Μίπου ἴῃ 280 Β.6. 
52οτ-όι. ϑυβ)]υραίίοη οἵ αύεεοα Ἐϑρεοία!ν αἰζεγ [6 σαρίατα οἵ (ογίητῃ ἴῃ 146 8. 6. 
572.8ὃ5. Ῥτοβρεγίίν οἵ {πΠ6 [εννϑ 'π Μδοσαθαδη {{π|65 ς. 140 Β.6. 
δοϑ--᾿5 τείεγ ραγι οι αγὶν ἴο 180-179 Β.6. 
732--40 τερτεϑβεηΐ {πε βαρ οἵ δ. 140 Β.6. 
τ 5ῃοι ἃ Ρὲε ποιίἰςεά {παΐ 1]. 7γχ6 Ῥεδῖβ πιαγκβ οἱ μανίηρσ εξ δἷ ἰεαϑί νγνογκεά ονεῦ ὃν ἃ (τίβείδῃ 

Ὠδηά. 

Ταϊκίπσ {πεῸ ῬοοΪΚ 85 ἃ ψο]ε ἔμεσγε 15 η0 δἀεαιδίε γεαβοη ἰογ ἀουρίίησ [Πδἰ 11η65 97--ὃ1 0 ἅτε, νι ἢ 
τΠε εχοερίίΐοη οὗ ἃ ἴενν ραϑβϑαρεβ (6. δ. 350-- 5, 464--ο, 776) εἰζπεῖ σοπηροβεα οἵ ἱποογροίαϊεα Ὀγζ ἃ 7ενν, 
ΡΓΟΡΔΡΪν ᾿ἰνίηρ ἰῃ Ερυρί δρουΐ 140 Β.6. Τῆς Ἐργρίίαηῃ οο]ουτίηρ 15 πιαυ Καα 6. σ. Ὀν {πε ἱπίεγεϑέ ἴῃ 
Ἐργρίϊδη Ὠίβίογν, 159, 161, 214-18, 448, ὁοδ- τα; Ὀυΐ [6 νυυίζεγ Π85 ἔγεαιθηΐ τγείεγεησθβ ἴο οπΊα 
δΔη4 ατεεςε, δη4, ἴο ἃ ἰεϑϑεῦ ἄερτεε, ἴο Αϑίαᾳ Μίπου. 

Αη αἰζεπηρί μα5 θεεῆ πηδάς (Όν Ετσίε 1160) ἴο σον [μαΐ ᾿ἰης65 ο7--δοῦ, ἰορεῖμαι ψ ἢ ἴῃς Ῥύοεπῃ, 
φοΙηρτβεα ἐπ ροεπὶ {παΐ ννεπί ππάδι {πε πᾶπια οἵ ἐπε Ετνίῃγαθεαη 51ΌγΥ], ἀπ 15 ϑδαίά Ὀν 1, δοϊδηί5 1 
ἴο σοπΊρτγίϑε δρουῦὲ οπςε 1ποιϑαπα ᾿ἰπε5. [1 15 4 Γυγίπεῦ ϑυρσραβίίοη οἵ ΒΙβεῖς {Παΐ 11π65 τ-- 45, ὃ19--29 
ΓηΔΥ ὃε ἀϑογθεά το {πε δυΐμοῦ οἵ Βοοῖβ 1 δηὰᾶ 11. Τῆδβε ϑυρσεοβίίοηβ μάνα ἴΠε πιογίς. οἵ ργονί ἀϊηρ 
ἃ. σοπηρτεεηβίνε ἔγταγηθννογκ ἴον ἐπε ἢγϑίὶ τες 5: νης θοοΚκ5, θΈ πεν σαπηοί ΡῈ τεσαγαβα 85 ποῦ 
1πδπ ἰεπίαίϊναε. Τί 5 ρτόθθΌ]ε, ἴοσ ἰπϑίαπος, [μὲ 111. 97--1Ὸᾷ σοπλεβ οπῇ ἴῃς (Βαϊ άδεαη 510], οὐ 
Ροβϑίθὶν Α Ηεργεν 5100] (7οβερῆιβ, “411. 1. ὃ 4) δῃὰ {πε [τεαυθπΐ ποίϊος οἵ Εσγρί ἴο νῇῃίοῃ τγεΐεγεηοα 
Πᾶ5 θεεη πηδάς ννοι]ά βιισρεϑὶ {μαΐ ρατίβ δὲ ἰεαϑὲ οἵ ἴῃς ροεπὶ αὔε ἔγοπὶ δηποΐπει βοιῦοθ, ΑἹ {Π6 58πὶε 
τἰπιε, 1Ὲ 5 οὈνίοιιβ (πα 1πΠ6 Ετνταθαη σ1Όν] Ῥεοαπης Ὀγ ἴαγ ἰἢε πιοϑὲ ποίςά, δηὰ ἰΐ 15 αυϊῖα ροββίθ]ς 
1ῃαΐ οἴει δηςϊεηΐ ογβοϊθϑ ϑνἰοἢ Ῥογα πο βρεοΐαὶ πηαγῖκ οὗ δας πουβῃίρ νεα οο]]εοϊβα πἀπάεγ ΠῈῚ ἢ ΔΠΊΕ. 

ΤἼα ἰουγίῃ ῬΟΟΚ ἀοεβ ποῖ ργεϑεηΐ δὴν βιοῇ αἰ σα] Ρτοθ]επι5. [5 ρ΄ δ ἴ5 [Αἰγ]ν δἰπηρ]ε. Αἰεγ 

1 2 έν. 7κ5Ζ. 1. 6. 
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ἸΝΓΕΘΙΘΘΕΤΙΘΝ 

ἃ ἀεβουριίοη οἵ (οὐ 45 ἔπε βοιιγοα οἱ ἰπϑρίγαϊίοη (1--23) {ΠῸ νυγεγ ργοσθεάβ ἴο ἄγαν ἃ ρἰοΐαγε οἵ {πε 

Ἶον οἵ τῆς τἱρῃίεοιιβ δηὰ {ῃε [αϊε οἵ {π6ὸ ὑπροαὶϊν (24-.6). Ηδ [Πεη ΡΙΌΡΟΒβ65 ἃ 5εῖοῃ οἵ {Π6 Πίβίογυ 
οἵ {πε ἴεῃ ρσεπεγαιίίοηβ οἵ {πε νου], Ὀὰΐ δἴζογ ἔννο σεπογαίίοηβ μῈ Ὀγεακβ Οἱ ἰηΐο ἃ βευῖεβ οἵ οὔδο]εβ 

αραϊπϑί ναγίουϑ σουηςγ65 ἀπ ἴοννη5 ἴῃ {πε ἀἰ5π|4] 5: ΡΥ }]πε βίγ]ε (47-151). ὙΠοη [Ο]]ονν8. Δη ἐβομαίο- 

Ἰοσίοα! ραβϑϑᾶρε (152-92) ἱη:ευταρίθα Ὁν δὴ Ἔχπουίδίίοη ἴο τερεπίδηςε (162-- 78). 
Τῆς Ροοΐκ 15, ἐπεγείογε, ἴῃ 411 ργορδθι Ἕν ἃ ππίΐγ, ἀπά [15 ἄδίε οαὰ ὈῈ Πχϑά ν ἢ σοηϑί θυ ]α 

οετίαιϊηΐν. 
18. “ὃ 5ΡΘδΚ οἵ {πε γεϑζογαϊίοῃ οἵ [δοάϊοθα αἴξεγ {πε βαγίπαιαῖκα οἵ ὅο Α.Ὁ. 
115-18 Θρεαῖς οἵ {Π6 ᾿πίεγηδὶ βίγισ!εβ ἴῃ [εὐ βα] πη ἀπγίησ {ΠΕ 5ῖερα πη 69 Δ.Ὁ. 
125--6 βρεαῖκ οἵ με ἀεϑίγιοίίοη οὗ {πε Ταπηρὶβ. 
119--24 5ρεαῖ. οἵ {πε ἀϊβδαρρεάγαηςε οἵ Νεῖο, {πῸ εχρεοίαίίοῃ οἵ ἢἰ5 γεΐυγη, ἀπ [6 ϑίγιρϑ]εϑ οἵ 

ὅς Α.})., 4 ἃ 5:Π|11ὰΓ εχρεοΐδίίοη γαοιτ5 ἴῃ 148 [ 
128,120, 143,144 5ρεαϊς οἵ ἃ στεαΐ βαγίμαμακε ἴῃ Ουργαβ, ν  οἢ 15 Πχεά ὃν ἃ ποίϊςε οἵ Επϑεθ 5 

ἴῃ 7) ἈΠ’ τ 
: Τῆς ἀδίε ἐπθη 15 δἴζεγ γό Α.}., θαΐ ποί Ἰοηρ αἰζεγ, δῃηὰ δἷ ἃ {{π|6 ννῆεηῃ {Π6 5εἰγγίησ ἐνεηΐβ οἵ {6 

γεαῖϑ ὅ9--70 ννεῖε [τΓ65} ἴῃ πηε π᾿ 5 πη Π65, απΠα {πΠ6 εχρεοίδίίοη οὗ {πε τείαγη οἵ Νείο ννὰ5 γβαὶ δηά νίνϊά. 
50 ὃν σεηθίαὶ σοηβεηΐ {ΠῸ ΒΟΟΚ [5 βου ρεα τὸ δου [ΠῈ γϑαγ ὃο Α.}. 

ΎΠειΕ 15 50ΠΊ6Ὲ ἀπορίην 845 ἴο πεῖπεν {ΠῸ νυτεγ ἰ5. ἃ εν οὐ ἃ (ἢ τιϑίίαη. [ὶῃ ίανουγ οἵ {ΠῈ 
Ιατίεῦ σα ρροϑιτίοη 15 δα ἀποεα {Ππ6 ο ]ΟΟΪΚ οἡ ἰςπΊρ]65 (28) πα βδογίῆοαβ (29), ἴπε πγεηϊίοη οἵ [πε (οἹ]ν 
οἵ {πεῸὶ 7ενν8 (117), απ {ῃπ ϑίγεϑβ ἰαἰΪ4 οὐ τερεηΐδηςς (168). Βιυΐ ποης οἵ {πεβε ἰάθαβ ννου]α ὈῈ 
ππηδίμγα] ἴῃ ἃ πουρμία] [εν οἵ δὃο Α.Ὁ., αηα 85 ἴπεγα 15 ποι ῃϊησ βρεοίβοδ!ν (γί ϑείδη ἴῃ [Π6 ῬΟΟΚ, 
80 1 εηπ5 νυ] ἢ δη Ἐϑομδίοϊοσίσα! οὐ] ΟΟΚ νυ! οἢ βεειη5 αἰ 501Πποῖ]ν }εννίϑἢ ἰπ σπαγαοΐογ, 

Τῆς ΠΠΠ Ῥοοϊκς ριεϑεπίβ ριΟὈ]απ5 οἵ [15 οννῇ. [{ 15 ορνίοιιβ δὶ οπςβ [ῃδὲ 11Π65 1--1: βίδπα Ὀν 
{ῃπαπηβεῖνεβ. ὙΠΕοῪ ρΐνε ἃ τε ϑκείοῃ οἵ Πίβίογυ τρ ἴο {Π6 {ἰπηε οἵ Ηδαάτγίδῃ, οἵ, [{]. σι θῈ σεπαΐηα, θΡ 
111 τς {πε οὗ Μδγοιῖιβ Δ ΌγΕ 15. 

Τα τεϑὲ οὗ {πε ῬοοκΚ οοπϑίϑίβ, 'π {πε πηαίη, οἵ ἴῃς ργοοϊαπιδίίοη οἵ ἰγοι 65 ἴῃ ναιίοιβ ἰδ πα5 ; 1ἢ 
Ἐργυρί (52-114), Αϑία (115--26), ἄἀτεεςς, [{]ν, ἀπα οἴποῖ απ 5 (137--78), Ερυρί, [πάΐα, ( Οτ πίῃ, ὅζο. 
(1γ9--227), Αϑἴα, ΤὭγαςς, ὅζο. (286--343), ΒαΌγ]οη, το. (43.4--83), Εργρί, διο. (484--511). ΤῊϊ5 Π]]5 
ἘΡ {πε πηαίη θ.}Κ οἵ {με Ῥοοκ, θα, ἱπίεγθρεγβθεα ἀπηοηρ {Π686 σοηνεηίίοηδὶ ΘΙ Ύ}1ηα ουϊρουτγίηρσϑ, ἔπαγε 
8ΓῈ βϑεοίίοηβ οἡ οἴμεὺ βιιθ]εοῖβ νυν οἢ τπηθτῖξ αἰζεπίίοη. ὅϑιι ἢ ἃῇα δὴ οὐδ ἴο ὕβρις (228--46), ννϊοἢ 
566Π|5 Εδϑίθγη ἴῃ ομαγδοίεγ, ἀπά ἴῃ νης ΗΠ Θ γαηαΐ οἰαἰπη5 ἴο πανα ἀἰβοοναγεα ἃ αἰγεοῖ αιοΐδίοη 
ἔἴγοτῃ ἰπ6 Ανεβῖα ; δὴ [464] ἀεϑογρίίοη οἵ [πάδεα (247--55, 26ο--8ὃ5); ἃ ΟΠ τ ϑείδη [γασπηεπί (256--ο9) ; 
8ῃ ἐϑομδίοϊοσίοαὶ ραβϑαρε (344--85) ; ἃ ἀεπιιποϊαιίοη οἵ εν]] ᾿ἰνεῖβ (386--.402) ; ἃ Πἰπί οἵ δῃ αἰίδοϊκ οῃ 
1ῃ6 Ηοὶν [πὰ δηὰ οὗ Α [)᾽νίηε νεηρϑαηοα (403--23) ; δΔῃηα ἃ ἀεβογίρίίοη οἵ ἃ οοπηίηρ θδί]ε οἵ {πε 
βίδγϑβ (512-- 21). : 

Ῥαββϑασεϑ ΨΏΙΟἢ Ῥεαι ἀροη {Πε6 αμπεβίίοη οὗ {πε ἀδίε αἴξ αδ5. ἴοϊοννβ. [π᾿ {πε ἤτγϑί βθοίίοη {ῃῈ 
εχίγανασαηξΐ ργαῖβε οἵ Ἡδατγίδη (48, 49) ννουἹά θὲ ἱπεχρ σαθ]ε ἴῃ ἃ [Θννβῃ ννυγπρ εχοερί ἴῃ {πα 
ΘΔΙΕΙΓ γεαῦβ οἱ ἢϊΐ5 γείσῃ, οὔ δἱ δὴν ταί θείογε {πε τενοὶὲ οἵ Βα (οςσῆθα δηᾶ {πε εγεοέίοη οἵ “Ε]Π18 
(δριτο] πα οἡ {πε 5116 οἵ [εγυβαίεπη. Βαΐ ]. 51 5ρεαῖκβ οἵ ἴῆγεε βϑιισοεϑϑοῦβ οἵ Ηδατγίδη, οπα οἵ ννῇοπη 
(Όν ψῃῖοῃ Μάατζοιιβ Αὐ γε τι5 15 ρΡγο Όν πιεδηΐ) 5Θῃου]α τείρῃ ἰαΐες ἰη 6. ΤἬσδγα 15 σοοά γϑάβοη ἴο 
ϑιϑρεςῖ {Πϊ5 11η6 ἴο 6 ἃ ἰδΐεγ ἱπίευροϊδείοη. 

Ιῃ 1Πς πηαίη βεοίίοη, 52 ἴο επά, ῃς Ἄοἤίεί ᾿πα!ςδίίοη οἵ δίς [165 1Π 11πῈ5 411--13, ΜΏΙΟΠ δε ἴο 
ΒΡΕΔΚ οἵ ΤΙὰ5 85 ἀοοτηξα ἴο ἀδαίῃ 85 θϑοὺῇ 85 6 γεδοῃεα [Τ(α]ν οἡ ἢϊ5 γεξυση τοπὰ {ΠΕ σαρίαγε οὗ 
7εγαβαίεση. Ὅὴε εχρεοϊαδίζίοη, ννοἢ ἀρρεαῖβ ἴο ἤᾶνε Ῥβεῆ ϑοπηεννῃδί νν εἰν Πε]ά, ννα5, οἵ ἐοιιγβα, 
[Αἰ πε Ὀν Πἰϑίογυν, απὰ 80 {ῃ15 βεοίίοῃ δὲ δὴν ταΐε, 1{ {πε επιεηδίίοη ργοροϑβαα Ρὲ δοςερίεα, ἰ5 ἢχεά 
ἴον πε γεαγ 70 4.0. Ἐογ {με τεϑί {πεῸ εχρεοϊδίίοη οἵ {πε γεΐυτη οἵ Νεο ἀρρεδιίβ ἰῇ 44 ἔ,, 104 Π, 
130 Γ΄, 215 ἢι, 263 Ε΄, α5. ἃ σοηνίοἰίοη ἀςερὶν ΠΕ], ΑΙ Πουρ ἢ ἢς 15 Ὀγ [815 εἰπτα Π4]}Γ ἸΔεπ πε ἢ 
τῆς Απεςοῃγίϑί. 

ΤΠΕ σεποῦαὶ σοποϊιϑίοῃ ἰεανε {πΠῸὸ ἀδία πΊοῦα οὐΓτ; 655 πποούΐίαίη. Βαΐ {πεῖς 15 ΠῸ γε] γεαβοη 
ἴο ϑεραζδαῖΐβ 1--51 ἰγοπῃ {πε γεϑὲ οἵ ἴῃς Ῥοοκ, δπά 1 ννε ὄεχοερέ [1πη65 51 δηά 411-13 ννε πᾶν ἤχ {πε 
ἀαἴε 45 βοπιθννῆσγα ἴῃ {πε τείσῃ οἵ Ηδαάτγίδη Ὀεΐογε 120 α.}.} 

ΤΠΕ δυΐμοῦ 5εεπ185 πα ου θές ]ν ἰο Ὀε ᾿ἰνίηρ ἰη Εργρί. 80 {πε 5100] ο4115. βεύβεὶ (1 τῃ6 ἐεχί θῈ 
ποΐ σογγαιρί) 5ἰϑίεγ οἵ 1515. (52), απ μα πλιοῇ ἴο 5δὰῪ δροιΐ Ερυρί δπᾶ 15 τοννῃϑ (6ο--τ14, 179-99, 

458--, 484--511). 
ΟρπΠΙοἢ5 8ΓῈ πΊιοἢ αἰν!εα 85 ἴο ψνῃείπεῦ {π6 δυΐῃοῦ 15 ἃ [ενν ογ ἃ (ἢ γίβιίίδη. ὅδε δα]εοίίνε 

1 ΤῊ τηϊηαΐα αἸββεοίίοη οὗ ἃ " Η σου Οὐ Ἰςσπλ᾿ τᾶν 6 Ππϑίγαϊεα ὈΥ {Π6 [Ο]]Ονηρ [4016 τἀ Κα ἴτοπ ΖΑἢΠ’ 5 
“2οζανῥέολε δ μα Ζ671 :--- 

(α) Α. Τ. 71, 1ΠῚ (ΟΥ 115)-78 ; ὃ 2οο-- ; 228-46; 361-433; 484-531. 
(6) δ. Α. Ὁ. 120, 1--498, κοῦ: 52-110; 179-09; 206-27 ; 247--360 (οΥ, δἱ ΔηῪ ταίβ, 247-85 ; 328-82); 434-33. 
(2) δ. Α. Ὁ. 150, 40Ὁ-κοῦ ; 51; 257; 413, ΔΠ4 ΡΙΟΌΔΡΙΥ τηδηΥ ᾿ἰβο]αῖθ  νεγβ685. 
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ΤΗΕ ΒΙΒΥΓΕΙ ΝΕ ΘΕΆ ΟΙΕΘΒ 

θεοχρίστους ἴῃ 1. 68 566ΠῚ5 ἴο 5ἴαπιρ ἴπ6 ββοίίοη ἴο νη ϊο 1 Ῥεϊοηρϑ 85 (ἢγιβείδη, δηὰ 256-09 τὲ 
πη ΠΊ ϑια κα ᾽ν ἴπς βαπιθ. Βαΐ ἴογ ἴῃς τεϑί οἵ πε Ὀοοῖς {Π6 ουτοοΚ 18 πλοῖο [ Ἐννίβῃ ἔπαη ΟΠυβείδη. 
ΎΠετε ἴ5 πὸ τοίογοπος ἴο ἃ Νὰν Τοβίαπιεηί νυ πο, αν ἀπ ροβϑίθ]α αχοερίίοη οἵ 1. 158 (οί. Αρος. 
νὶ 11. 10]. 

ὃ η. ΜΆΝΟΒΟΕΚΙΡΤΞ. 

ΘΡδοῖαὶ βούνίος ἴῃ {Π6 οο]]δίίοη οὗ Μ595. α5 θεεὴ γεηάεγεα ὃν ΑΔ. Μαὶ, [Κ αὶὶ, αηὰ 'ἄζαοῃ. ζ7ῇῃε 

Γ651}}15 ἃτὸ σίνεη δ ἰδηρίῃ ἴῃ [πε ἱπιγοάποιίοη ἰο (εῇοκεη᾽ 5 εἀϊτίοη. Τῆς Μ55. [8}] Ἰηΐο ἴἤγεα πιδίη 
οἶαβϑθβ, ἴο ννῃϊοἢ τῃς ἐεγπιβ Ὡ, Φ, αηπὰ Ψ ἂε σοηνεηςί παν σίνεη. ὍΠα [ο]]ονίηρ διε {πε οηἱν Μ55. 
ννΠοἢ σοπίαϊη ἀπε } ενν 15 ἢ ΡΟΓΓΙΟΠΒ :---- 

1 οἷα55 Ὡ: 
Ν. (οάά. Νεαίϊοαηὶ 1120, 742, Ὀοΐῃ Γουγίεθηςῃ σεπΐαγν, οοηΐαίῃ ἱν. 

(οά. Μοπδοβηϑίβ 1541 οομίδίη5 ἱν. 

Ιη οἶα95 Φ: 
Α. (οά. Ννϊὶμάοθοηεης:5 ἢἰβέ. σύ. χον!. 6, ΠΠ δα πίῃ σδηΐαγν, σοηΐαϊηϑ 411 ΟἿἿ 56. 0Π5. 
Ρ. (οά. Μοπδοεηῃβίβ 251, δἔτεεηΐῃ σαπίαγν, σοπίϑίηβ 411 οἷα. βθοίίοηβ εχοαρί ἰπς ἢγϑί ρατγί οἵ 

τῆς Ῥτγοίοριια. ' 
5. (οά, ϑοουδ)θηβίβ 11 Σ 7 σοηίδί 5 8}} οἷ ϑεοίη8. 
1). (οά. Βοαϊείαπι5 Βαγοςοίαπιβ τος, επα οὗ Πεεητῃ σεηΐαγν, οοηΐαίη5 8411 οὐἵ βεοίίοηβ αχοθρί 

τῃς Ῥτοίοσιιε αδηὰ 11]. 1--τοό. 

ΤΙ οἶα55 Ψ: 

Ε. (οά. ΕἸοτγεπείπαβ 1, υτεπεϊδηιϊι5 ρῥ] αἴ. χί. 17, π τεαπῖῃ σεπέαγν, σοπίδίπϑ {1 νυ ἢ [Π6 ϑα Ὀϑοεΐρ- 

ἰοῃ στίχοι ᾿ αλὸ (1,034 {1Π65), ἵν νυν] ἢ Βα βου ρείοη ρπά 2 (181 [1Π65), ν νὰ σι βου ριοη στίχοι 
φλη 3 (558 [1π65). 

Β. (οά. Ρατγίϑίπιιβ 2851, εηα οὗ ἈΠ βαπῖῃ οεπίαγν, σοπίδίῃϑ {{| (νυ 1 Π δ  ΠΉ1Π|ΑῪ γε πιατῖς στίχοι αλδ), 
ἵν (στίχοι ρπα), ν. 1--ιοό. 

Ι1.. (οά. Ῥαγίβίπιι φρο: 1475 4.1. οοπΐδίηβ ἴῃς ϑαπιῈ ῃγεα θοο κα νὰ 1Π6 βαπλε τΕπΊα Κ5 ; 
οὐἷν ΒοΟΚ Ηἰ 15 σα] λόγος τέταρτος Δη4 Βοοϊς ἱν λόγος πέμπτος. 

Τ. (οά. Τοϊείδηιι5, αΑ Μ5. γεοεηῖν αἰδοονενεα ἴῃ [Π6 Τ Ρταγν οἵ Τοϊθάο (ἰδ πβάχαὶ, νυγττεῃ 

ἀροιέ τοο, οσοπίφϊπίηρ 411 ουγ βεοίίοηβ Ἔχοαρί ν. 482-εηα. [{ Π85 [,δείη ποΐεββ θοίῃ ἴῃ 168 
τηατρίη πα Ὀεϊνεεπ πε ̓ ἰη65, θα: (ἀεΗοκΚεη τεραγάβ 1 85 οἵ πὸ ραγιϊοι]αγ να]πα. 

Βεϑιάες {π6 Μ9595. {πε [ο]]ονίηρ εχίγαςίϑ πᾶνε Ὀεεη ἰοαηά :--- 

(οά. Ῥατγίϑίπιιβ 1044 σοηίδ!ηβ ἱν. 179-85, 187, 189, 190; ν. 923-111. 
(οά. Χῖ. 1257 σοπίδϊηβ νῖϊϊ. 217--50. , 

ΤἼα οἰϊαιίομϑ ἴῃ {πε δαῦὶν ἘδίΠοΥβ ἀγα αἶβο οἱ σύεαΐ βεύνίςε ἴῃ γεϑίογίηρ {πῸ ἰεχί. 

(εβοκεη ο4115 αἰτεηίίοη ἴο ἴΠ6 εχίγεπηε αἰ ΠΠσα]ν οἱ δὐγινίηρ αἵ ἃ ϑαι ϑίασίογν ἰεχῖ. [{ 15 ποίΐ 
ἰπἰτεαπεηΐ ἴο ἢπα [ἰπ65 ἴῃ ψῃϊο ἢ πὸ Μ5. ρσίνεβ ἃ πιθίγίσα!ν ροβϑίθ]ε τεχῖ, δηα ἤθη ἰ ὈεοΟΠΊΕ5 
ΠΘΟΘΘΘΑΓΥ ἴο πᾶνε τεοουτδε ἴο σοπ]θοΐαγα. [Ι͂η ΟΥΠοΥ ἰηβίδηςαβ ἃ σοπηροβίϊε ἰαχί Πᾶ5 ἴο Ὀ6 [ογπηεα οἱ, 
οἵ βδνεγαὶ αἰ εγεηΐς νεγϑίοηθ. Βιυΐ (εῆοκεη αὐγίνεϑ δὲ ἴννο σοποϊτιϑίοπϑ ἐπὶ αὔε οἵ ἀεξῆηϊίε νδ]αα. 
ΕἸτγϑῖ, (ῃ6 Ὡ εχ 15. οῃ 1ῃς ννῇο]α ργαθίεγαθ!]ε ἴο Φ δπᾶ Ψ; δπά ϑεοοπαϊν, ᾧ δῃὰ Ψ ϑεξηὶ ἴο ἤᾶνε 
ὈγδηςΠΕα οἵ ΠΌπη δ ει} 16 8η6 Ὀοίζει τεχί, ἀπά οἵ {πε ἴννο Φ ἰ5 ἴο θὲ ρτείεγιεα, πουρὴ ποῖ ὈΚ ΔηΥ 
ΠΊΕΔΠ5 ἰῃ ἀνεῦν ἰηβίδηςα. 

Α5 τεραγάϑβ {πες ἀαΐε οἵ {πε αἰ δγεηΐ οἰα5565 οἵ Μ55., (εβοκεη ννουἹά ραϊ ἐπα ὦ ἴῃ {πὸ {Πτὰ οὐ 
[ουγ ἢ σεπίαγν, πα ννοι]α πη ἃ Κιηα οὗ Ψ θείογε πε ἐπα οἵ ἔπε ΠΗ σεπξατγν. 

ᾧ ὃ. ΤΗΕΟΙΟαΥ. 

ΤΕ πιαίη οδ]εςὶ οὗ πε 7ενν15}} ΘΙ θυ 1515 15 το πηαϊηϊαίη {Π6 ππηὶν δηα βονειεϊσηίν οἵ αοά. αοάὰ 
15. οὔθ Βείηρ, ἰῃν]ϑι ]ς, 56] πϑργαηρσ, νου Ὀερίπηϊηρ οὐ ἐπα. [Ιἀοϊαίγν 15 σοπἀεπηπηεα ἴῃ τεΥπι5 οὗ 
ὈΠΙΘαϑαΓΕα βοοίῃ ; ἴῃς Ὠεδίμεη σοάϑβ ἂα ποιῃϊηρ, [{{6|655 ἀπ ρόνναγ 655 ; ἴῃς ϑαογεα δηἰπηα]5 οἵ Εσγρίέ 
ΔΓΕ πιϑύεὶν ἀεοερίίϊοῃϑ; [515 ἀηα ϑαγαρίβ νν}}} ΡῈ ἰοιπα ἱπεῆεοινε το ΠΕΡ {πεῖγ ννουθῃρρε β ἴῃ 1Π6 

1 Ουΐ Ργαβεηΐ {Π|τὰ θΟΟΚ οοπίαϊῃϑ ΟὨΪΥ 829 1ἴπ65. Βαϊ {ποῖα ἰ5 σοοα τϑᾶϑοῃ ἴο ϑιρροβε {πὶ οὐἹρΊ πα! ᾿ξ σοηταϊηθά 
ΠΟηΒΙ ἀεγδ Ὁ ]ν τότε ἤδη 115. 

2. Ουΐ ὈΟΟΚ οοηΐδϊηδ 192. Βαϊ Ψ Οἰλ5 86, 94, 95, 112, 113, 115, 148, 153, 154, 182, 183, 186, 191. 
8. Οὐ ῬΟΟΚ Πδ5 ΟΠΙΪΥ͂ 531. 

974 



ΠΝ ΕΘΟΌΘΠΘΟΤΙΟΝ 

τἰπι6 οἵ διτίοεν αἰοίγεϑθ. ῬΠοεθι5 δἰπηβοὶζ, ἰῃς ἱπϑρίγαν οἵ πε ᾿ιδαΐπθη 510 γ], 15. ἃ πλογα «δἰ ϑίοη. ΑἹ] 

ἰἀο᾽αίετϑ, οὐ ννμαΐενει οἷαβδ, ἀγα ρεορὶα ννῆο ἤᾶνα πιϊϑία κεη {Π6 ἔστι Πρῆνναν οὗ Π{{6 ἀη4 νναμάογεα οὔ 
ἱπίο τογέποιι5 Ὀγ-ναγ8. ἼΠὸν Πᾶνα [ἈΠ6 ἴο τεσορηῖζα {πε τας (οά, ΝΟ «αἰ Ποισῇ 50 ἰοίν δηὰ 
πια͵ δεῖς, μα. γεῖ τενεαϊθά Ηη56}{ το πηθη, απ ΠΟ Καεερβ ἃ οοηϑίαηξ ννᾶΐοῇῃ ονοῖ 41} [ῃαΐ βοεβ οὴ 

οἢ δαῦίῃ. Ὅπε ἱσπούδηςα δηά νι] {τα μϑριαβϑίοηβ οἵ Ραγ Πα τηδη αὐα πον! ὶν βζογηρ παρ ἰοῦ ἴῃς 
ννοτΙ ἃ νο]ιπιες οἵ ννγαῖῃ {ΠπΠαΐ νν}}} Ὀυγβί [οστ ἢ ἴῃ ΓΘγγ! Ὁ] 6 ἀδϑεγιοίίοη. 

ἼΠς ἀοοίτίηε οὔ αοά, (Πςη, ἰ5. ἃ [αἰτ]ν ΠῚ] οπα : ἀραίη δηά ἀρδίη ϑίγεβθβ ἰ5. ἰαϊ4 οἡ 115 πηΐαπο 
Ροβίτἰοη 85 εχίβείηρ ἔγοπι 411} {πῆς ἀηα ονηίησ πὸ Ογεαΐοι. ὍΤη6 ἴεγπη5. ϑνῃΪο ἢ ἜΧΡΥΘ55. [815 ἰάθα 
(αὐτοφυής, αὐτογένητος, αὐτολόχευτος) ἀγα 1Πδηη5Έ]νῈ5 ορθη ἴο πηἰβοοηϑβίγιοιοη, θὰ: πον 56 6ΠῚ ἴο ἱπΠΊΡ]ν 
ποΐῃίηρ πιοῦα {παη (οα 5 δἴογηαὶ εχίδίθηςο, 45 σοηϊγαβι θα νυ [ἢ ἰἀο]5 {παΐ ἀγ ἴῃς ννουβ οἵ πηεπ᾿ 5 
Παη4|5 απ {πῸ σοάϑ οἵ τὴν τ Ποϊορν σοποογηΐηρ ννποϑα ΟἰγῚἢ 50 Ἰηϑην ἴα]65 υγεῦα τἰθ, [ἢ ἴἤγεα γεϑρεοῖβ 
Η!5 ἱπεϊπηαΐθ σοπποχίοῃ νυν ἐπε νίβίθ]6 ννουἹα 15 νπαϊςαίεα : Ηε 15 {π6 (τεαῖου δηα ϑιιϑίαϊ που οὗ «]], 
56 Πα Ἰηρ γαίῃ δηα ἔγα!{π] σεαβοηϑ, ἀπ τηδη! ϑιίησ Η 5 ννγαῖῃ ἴῃ ΠΑΙ]ϑζογπη5 ἀπ δαγίμαυακοθ. Ηδ Πὰ5 
αἶθο τονθαὶεα Ηἰπιϑεὶ ἴο πηαῃ, δηα δἰ που {ΠπῸ πιεαπϑ οἵ ΗῚ5 561 γενεϊαιίοη αὐ ποῖ δοΐπ!!ν βἰδίθα 
{παν αὔα ρύοθδθὶν τεσαγάθα 85 ᾿γίηρ ἴῃ 1Πς νίβ: 016 ῬΡῃεποπιεηα οἵ παΐιγα ᾿πά δραίη (σοά ἴ5 πα} }ν 
τὸ πᾶσα {πῈ ννου]ά, βεπάϊηρ {Ππ πὲ εἰτ ον ἴο ἃ [γοϑἢ [{{ὸ οἵ παρρίῃμεββ οῃ βαῦζἢ οὐ ἴο ἴῃς ἀροάθ οἵ 
1155, νΏ1ΠῸῈ {πῸ ννϊοκεα αὐτὰ οοπάεπηηδα ἴο {πε ψοα5 οἵ Ταγίαγιιβ. [{ πᾶν θὲ ποίβα {Παΐ 5ἴγ6585 15 [αἰ 
οὐ {πε σοποερίίοη οἵ (οὐ ΗἰπΊϑε]Γ Βείηρ τς [πάρε (οἴ. ἵν. 41, 189) 45 που ρῇ ἴῃ Ργοΐοβϑὶ ἀϑαϊηϑί τΠ6 
ΟΠ τ βείαη ἄς οἵ (ῃτίϑε 5 {πε πάρε οὗἉ 411], ννῆεγθαβ 1Π6 ννοσκ οἵ Οτγϑδίίοη 15 σαυγιε οαξ Ἐπγουρἢ {πα 
τηθάϊαπι οὗ της ΝΝογά (1. 20, οἵ. Ῥ5. χχ χῖ, 6). ! 

ἍΤ τεραγά ἴο ἡνουβῃ!ρ Πεγα ἀγα γαῦν ἱηρ σοποορίίοηβ. ὙΠα οἱ εΓ ραβϑαραβ 5ρεᾶῖκ ἔγεεὶν οἵ ἴῃς 
οἴϊεγιηρ οἵ βαογῆςεϑ (6.5. Εταρ. 1. 21: ΒΙκ. Π|. 576 [{}, θα ἴῃ {π6 ἰοαγίῃ ῬοοΪς γε Ππά ἃ τερυαϊδίίοι 
οἵ 411 δηίπηαὶ βδογῆςθϑ ()ὃ [.) ἀπά Ἄενεη οὗ ἃ νἱ᾽ϑ 016 ἰεπιρὶς (8 δηὰ 28). Τῃ15 θοΟΟΙς 566ΠῚ5 ἴο 6 
τἰπσαα νυν Ἐδβδεηθ ἐπουρῆς νος ἢ πηδη [δϑί8. [1561 4150 ἴῃ {πε ϑίγεβϑβϑ ἰδίάᾷ οὐ ταςσα Ὀείογε πΊε8]}5 
(25 ἴ[.) ἀπὰ ᾿πϑγαϊίοηβ (τ65). 

Τῆς πιίάά]ε οἵ {πε βεοοηα σεηξαγν Β.Ο. ννὰ5. ἃ {{π1ὲ ὑνεη πιεη᾿5. ΠλΪΠ65 ννεγα ναῦν {11 οἵ {πε 
{πουρῃξ οἵ {πε σοπηίηρσ ᾿πἀσεηγεηξ οἵ (οά, ἀπά {πε [ἰτογαΐαγα οἵ ἐπας ἀρ ἱπἤπεηςεα ἄδερὶν {πε {πουρῆΐ 
οἵ ϑιιοσεββίνε σεπογαίίοηβ. 90 δἰ πουρἢ [πε πιαίη Ἐϑοπαίοϊοσίοαὶ ρογίίοηβ οἵ {πε ΘΙ γ}] πη65 οσσαγ ἴῃ 
τῆς {πϊγὰ Ῥοοῖκ, βοῆοθϑ οἵ {πΠεπὶ αὔε ποΐ ἰδοϊκίηρ ἴῃ οἱ εν ραγίϑ. ὍὙΠπα γαίῃ οἵ (ἀοά 485 [ἴ οὐ] πγϊπαΐε5 
ἴῃ ᾿πάσεπηεηΐ οἡ {πε δαγίῃ ἰ5 ἀερίςϊε ἴῃ βοεπα5 οἵ θεν! άἀογίηρσ σοπιρίεχιῖγ. ΑΔ Ρυποῖραὶ εἰθηχεπί 15 
ἤγε, νυ ς ἢ ἰ5 ἴο θατη πρ {πε ννου. ϑϑοπιηεείπηεϑβ ἰἰ 15 1η {Πε ἰούπὶ οἵ ἃ γιιβῃῖπρ' ϑίγεαιη (11. 54), 5οπια- 
Εἰπ|65. 85 Δ δββϑῆςε (11. 72), ϑοπηθί πη65 1 σοπΊθ5 ἴῃ [οὐ πὶ οἵ ἃ ϑινογὰ (1. 672, 79, ἵν. 174). Δ πηρῃῖν 
ἀδυκηεβθ 15 ἴο βῆνεῖορ {πῸ φαγῇ (ν. 349); {Π6 5ι1η, πιοοῃ, ἃπα ϑἴαγϑ ἀγα ἴο [4] (11|. 8οι, ν. 346) ; {ῃε 
νειν Ππεανεπὶν Ροάϊε5 αὐτὰ ἴο σοπῆα οἴαϑῃϊηρ ἄοννη (111. 8ο Π{); ἃ ϑἴαγ 15 ἴο θῈ οπβ οἵ {πε ἀρεηίβ οἵ {πε 
ἀεδέγαςσιίοη (ν. 1.58 [). (οὐ ΠἰπΊιβ6! 15 ἴο ἀρρεαῦ ἴῃ {πε οἱοιιάς (ν. 65 (). ΤΤῇαε ἀεϑιγαιςοιίοη οὗ 
{πῸ βαγίῃ 15 βοπιείπηεβ γεργεβεηΐεα ἃ5 οοιηρίεΐα (6. ο. 11. 84 1). Μοτε φϑηδγα! ν [τ 15. οηἱγν τς 
πΠΡΟΑΪν ΠΟ αῇα ἴο ΡῈ ἀεδϑίγογεά, {πῸ τἰρμίεοιιβ θείη γεϑοσναα [ογ ἃ δ]εβϑεα [6 (ν. 475-85). Τῆς 
β'σῃ5 οἵ {πε ἐπα αἵε πηδαπίίοιά. ὙΠεΊα ἰ5 ἴο ΡῈ ἃ στεαΐ ἱπούδαβε οἵ νυν οκεάποβϑ πα ργαϑαχηρίίοι ; ἴῃ 
1ηε Ιαΐεῦ Ῥοοῖςβ {Π||5 15. τπιϑιι8}}ν σοπηδοίθα νυ {πῸ τοίη οἵ Νετο. Α σοπιεΐῖ 5 ἴο Πειαὶα τῆς επά 
(111. 244). Μιατίοιιβ ροιίγαϊ[5 αὔε ἴο θὲ ββεῆ, ε. β. ἃ θαί(]ε απιοησ ἔπε οἱοι 5 (1. δο5. ν. 212). ΤΠεγα 
15 ἴο θῈ στεαΐ ἐἰβέγεθϑ ἀπηοηρ πδίίοηβ (11. 556 ἢ, ν. 225). Βεϊΐαγ ἰ5 ἴο ἀρρεᾶι δῃηά ἰεβα πῆβη δϑίγαν 
ΜΊ νᾶτγίοιιβ ᾿γίπρ νοηάοΥ5 (11. 64 Ε{). Νέετῖο ἰ5 ἴο γείαγη ἴῃ ρτίάθ ἀπά δὐγορϑηςε, {Π6 τνου]α [5 ἴο [4]] 
ὑπάϑγ ἴῃς ἀοιηϊηίοη οἵ ἃ ννοπηδῃ (111. 7.5 ἢ. ᾿ 

1 15. ποίίσθδ]ε ἐμαὶ {πε ἀεϑίγαςοίίοη οὗ {πὰ ννου]  ἰ5 ποῖ βίγοηρσ)ν αἰβιϊησι 9 αὶ ἔτοπὶ πα σεπηεηῖβ 
1Ππδξ αὔε ἴο αἴεοϊ πιϑγεῖν σογίαίη ἰοσα {ἰ65. ὙΠΕ τιηΐνεγϑαὶ δηα {π6 ραγου τ 5ῃδάς ΟΥ̓ νεγῪ Θδ51}Ὁ 
ἰπΐο οηβ ἃποίμεγ. ᾽ΠΊ}|4γ]ν ἴῃ 5οπΊῈ ραββαροβ πε πα ρεπηεηΐ ἰ5 ΠΊ γεν ἃ ρύθ ας ἴο {Π6 Ὁϑία 15} πηεηΐ 
οἵ ἃ Ὀ]εββεα Κίησάοπη ἀπιοηρσ {πε σοαϊν οἡ βαγίῃ (ε. σ᾿. 1{|.. 767 Π.). ὙΠε Μεβϑίδῃ Πἰπηβεὶ 15 ἴο σοπΊα 
ἔγοτ ἤξάνεη ἴο ἀϑϑιιπηε {πε ἰτησάήοπι (ν. 414 Π.)}. ἴ50πη4εἴ Πἰ5 γὰ]α [πε σοάϊν αιὰ ἴο βη)]ον βσύεαΐ ρΡθᾶςα 
(11. 702 [(); {πῈ βαγέῃ ἰ5 ἴο Ὀτίησ [οτᾺἢ Ποῖ {γυϊ5 ἴῃ Ἔχιγαογάϊηαγν ἀθυηάδηςε (111. 741 Π) ; της τουρ ἢ 
Ρίαςεβ οἵ παίιγε ἀγα ἴο ὈῈ πιαάς βιποοίῃ ({11. 777 Π), απ ὄνεη {Πα δηϊ πη] ννου!α 15 ἴο 5Παγα ἴῃ {Π68 
πηΐνογβαὶ ρεᾶοα δηα σοοάν!}} (11. 785 Π{.). 7 Θγαβα]επὶ 15 ἴο θεοοπης πα [αἰ γεϑὲ 5ροῖ οἡ βαυῖῃ (ν. 420 ΠΗ); 
[Π6 6πΊρ]6 5 ἴο θῈ τεβριεπάθδηΐ οὔοα πούς νυ {πε οσἰ[5 οἵ ναγεα ΡεορΙ 65 (11. 657, 772). 

Τὶ Ψ 1} θὲ βεεη {παι {πε στεαίει ρατγί οἵ {π6β8ς [ἀν]}}Πς σοηςερίίοῃβ ας ποῖ ἴῃ {Πα πΊβεῖνε 5 ἸΠΙα 116 ΟΥ 
ῬΕΟΙ]Π τ, θυ {πεῖν [Ὁ]1π685 αἀπα νατίεῖν πηαῖτα {πῸὸὶ ΘΙ θυ] ης ννουκίηρϑ σοηϑρίσιιοιιβ ἈΠΊΟΏΡ᾽ 51ΠῚ1]8Γ 
᾿Ἰππεγαῖαγε. ὙΠον ἐεϑεν το πε ἀεξερ-τοοίεα εἰ 5ϑαιἰϑίδοςοη νὰ ἐπε -ργαϑεπί σοηα!οηβ ἀπιοηρ ἴῃς 
πηοϑβί ἰουα] 5ρί γι5 οὗ {πε [ενν8, πα {πε σοηῆάεηξ πορα {Παΐ {πε ἀρραγεπί πη) ιϑίῖςα οἵ (αοά᾽ 5 ἀβαϊϊηρϑ 
ἴῃ 1Π6 ννογ]α 45 ϑῆοννῃ ἴῃ {πε ἐγ ρἢ οἵ Η15 δποπιίαϑ, νγου]α θα τὶσῃϊεα υνΠΠ]π πὸ νεῖν ἰοηρ {ἰπ|ὲ ὈΓ 
τῆς νΙπαϊοαίίοη οἵ ΗΪ5 Π᾿νίπε ραγροβε ἴοσ πηεῃ. 
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ᾧ 9. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 
(α) ΟΗΙΕΕ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΧΤ. 

Βεία]εῖι5, Χ γϑβίαβ, οΖόγ ζγιογηέηε Ογαςσιζογιεγε 7.10 γὲ Οεΐο, Βα5ε}], 1545. 
Ορϑοροειι5, [οἢ., Σιβυλλιακοὶ Χρησμοί, Ῥατὶδ, 1590. 
ΘΔ Ἰαθιιβ ϑεγνδίϊι5, Σιβυλλιακοὶ Χρησμοί, ΑἸηϑίετάδηι, 1687--0. 
Μαὶ, Αἤρεϊο, Σιβύλλης Λόγοι ιδ', ΜΊΔη, 1δ17. 
ΑἸεχαηάτσε, (., Χρησμοὶ Σιβυλλιακοί, ῬΑΤΙ5, 1841, 1853. 
ΕτΊβά]εΡ, 1. Η., Χρησμοὶ Σιβυλλιακοί, 1.ΕἸΡΖΙΡ, 1852. 
ΚΖδΟΉ, ΑἸοΙβία5, Χρησμοὶ Σιβυλλιακοί, ΝΊΕΠΠηδ, 1δο1. 
(εἤΠοΚΕη, ]., 2226 Ογαειεία «1 γάζα, Τ,ΕἸρ:1ρ᾽, 1902. 

(ὁ) ΟῊΙΕΕ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΕΝΟΌΙΒΙΕΒ ΑΝῸ ΕΡΙΤΙΟΝΒ. 

ΘΟΆν ΠΥ, ἡ ΘΙ ν]]αθ᾽ ἴῃ Δ'ϑαῖ- Ελςγῥἑοῤάκίο (07 ἀΐα55. “4: ἐΖεγέιέγεδτυξοςογιδεἤα) έ. 
ὙΠοτίδο5, Β., 1. 2ὁγὲ δεὀγέἰιρίαγη»ι ψε67γ15 δεοίδοίας ω7151 δεεὀζθοίζ, Ἡ αντϊδα, 1815. 
ΒΙ6ακ, Ε᾿, “εθεν αἰ Ἐπιίβίθμαηρ ὑηα ἄδη Ζιιβαπιπιεηπδηρ ἀαὺ ᾿η5 ἴῃ δοῃΐ ΒοΠοτη εὐπαϊΐεμθη Θδπιπλ] ηρ 

51 ὈΎ}]ΠΊΒΟ ΠΟΥ Οταϊκοὶ,᾿ Ζζθοὶ. Ζεοϊέδελζ., τ819, 1820. 
(εἰτότεσ, ἀ γζΖίζοελε (σϑδελίελέο, Θιταϊρασί, 1831. 
ΜοϊΚπηηδηη, .1)6 Ογασιί δ δ ήὀγ{ἐζγι5, 1 ΕἸ ρρ, 1853. 
ΑἸεχαηάτσε, ᾿ἰ χοιγϑες αὐ ο1ὀγέζἬἬγα, ῬάαΥ15, τδ δ. 
Εννα]ά, Η., «4, ὀλαγιεζιεγιρ ἐῤ67 Ἐγιλδίσλιέγι,, 7ηλαδέ τα ᾿ἤεγέλ (67 οἱὀγ{ίζγιζδολεη δήσλογ, (ἀαδιτπρθη, τ8 58. 
ΚΙδυβεη, Κ. Η., “ΖΞ χφας τεγ4 216 }εγιαΐό7ι, (αι ηρεη, 1ὃ 5ὅ. 
Κειι55, “1.65 510 γ}165 σῃγέςθηηαββ, Λϑοευοίίο λύτο, 1861. 
Βδαΐ, Β., ὥὕγεξγιεγρ. .. τεγα] 7 χέ (ἐς 4. Βιεελες (67. σζόὀγ{ἰἼγιζεσλεγι Ογαξεῖ, Βταϑῖδα, 1878. 
ΗΠΡεηἕε]ά, , αδελε “4.οξαζνφέξ, [επὰ, 1857. 

" “θ16 714]5οῆς ΑΡΟΚαΙγρες υπὰ ἀϊῈ πειθβϑίθεῃ ΕΘυβοπαηρϑη, Ζεζίρδελ). (67 τυῖδς. Τ οοίορίο, τ86ο. 
» “16 714 ]5οῆθη 51. ]6η ἀπηὰ ἄεΥ Εββεη!ϑηγαβ, 2. Κ77.7.., τ871. 

Τάτόςσαμε, |., “ 50γ ἰὰ ἀδΐς ἀπ ἰγοϊβϑ!ὸ πη Πἰνγα 465 οὐδ 6165 5: Ὀυ 15, ευμ “γελέοίοσίφηεε, τ86ο. 
ἩΠΠἀΕΌτδαπαΐ, “ 1)85 τοπηιβοῃα ΑΠΕΟτἸϑί πίστη ζὰγ Ζεῖῖ ἀεσ ΟΠ Ραγιηρ [ΟΠ ΠΠ15 πα 465 Ν'. 51 γ 1} Π]5 ἤθη ΒΟ 65, 

2: ΓΖ. ἼΣ. 5. ξὴ το; 1872: ἣν: ΜΝ , 
Ζαμη, Τ., “ερεν ὕγβργαηρ απα τα] σιὔβθη (Πασϑοῖθυ ἀδὺ 5 νυ} 15 πη ΒΟ ΠΘΓ ἵν, ν,᾿ Ζεδολγ. 77 ζίγελῖ, 777155. 

2εγ4} Φίγολί. 7, δόογι, 1886. 
1615, Κ.., .οΖόγ δ ζηζοοδε δέάζέογ, Βευ!η, τ18οο. 
Ἐδἢτ, Ε., ϑζηαζω 1721 Ογαςσιία ο1ὀγέζζγα, τ ρβαΐα, ἱ 393. 
(ΕΠΌΚΕη, ]., “ Κοιηροβιτίοη πα Επίβιθ μη σϑζεὶς ἀασ Οὐάσϊα ΘΙ γ} Ππα, 7 χίθ... ζ7ρἐεγ5ιεολη)ρε7ι, 1902. 

ΤΠΕ ΠΙταγαΐασα νι ἢ το ΠῈ 5 οἡ {πῸ ΘΙΌΎ]1η6 ΒΟΟΚΒ5 15 ἃ ΝΕΙῪ ἰαυρα ΟΠ6, ΔΠ4 ΟἿΪν ἃ ϑ36]θοίίοη ἢδὰ5 θθθῆ ρίνβη 
ΕΌονθ. Α {π]Π1εγ ΒΙΌΠΟρταρηΥ (ὰρΡ ἴο 1900) Μ}1}} θῈ ἐοιπα ἴῃ ΤοΥγγ᾽β ἰγαηϑίαίοι". ΟΥ̓ ἴπ6 ννουκβ πηθπίϊοηβα ΑἸθχαηάτε᾽ 5 
Ἐχωγοϑιές ααἱ 1ὀγέἤγια 15. ἃ τοῖα οὗ 1: πιδίϊοη προῃ ννΒ]Οἢ τπ6 ργαβεηΐ νου ἰϊὰ5 ἄγαννῃ ἔγθεῖγ. ἘΕὙΙΘα]16}᾽5 εἀϊείοη, 
ν] 115 ϑρ γε ἰγαηβιδίοη ᾿ηἴο (αευτηδη ΠεχαπΊείθυβ, σοηΐα! 5 ΤηΔ Ἣν 5δῆπὶ βαρ σεϑίοηβ. Ἀζαο 5 ἰαχί 15 ἔστη !ϑηθά 
ΜΙ ἃ ροοά αῥαγαΐις «γ112ε165, Ὀὰϊ 1 15 οὐ 1Π6 ψν 016 ᾿ΠΊΘΥΙΟΣ ἴὸ (σαἤοϊκειν" 8 ΠΟ ἢ ἔουπη5 {ΠῸ Ὀδ515 οἵ ἴΠ6 ργεβϑηΐ 
{δ 5] αίοη. ΟΠ ΤΕΥ ἢδ5. 50η16 ϑευνίσθα Ὁ ]8 σαηλαυκβ ἴῃ Πἰ5 ἐ]έδέογγν οΥΓ ἐΐε 7οουΐδσὰ εοῤίε (ἘΠ ΠΡΊΙ5}. {γαηϑδίϊοη, 
ἘΔ ΙΠΡΟΥΡΉ, 18δ6), αηα 5146]! σηϊ5. τᾶν Ὅς φ]βαηβα ἔτοπὶ νδυῖοιι5 ὈΟΟΚ5 οὐ [Θννῖϑἢ Ηϊἰβίοῦν ἀπά Ἐβομαίοϊοσυ, ποίδΌ]ν 
ΚΕ. Η. Ομδιῖεβ, ᾿οεςλαΐζοίοργ; Βοιδββεί, δ δέζρζογ ω167. 7ιεαἴ67ι Ζ2ε ΛΔ]. 7, Ζεοϊζαξέε7 ; ἀτιὰ ΝΟ], 7ηαδοῖο ΑΙ οκαζν 6. 

(ῶ ΤΕΛΝΘΙΑΤΙΟΝΒ. 

ΤῊΕ [ο]]οννηρ ἀῖα ποϊεα ἴῃ {ΠῸ νεῖν {1 ΒΙΒΙΟσταρὴν ἴῃ 7214 «ἱὀγίἪηο Ογαείος ἐγαγοίαξεαί ἡγονε ἔλε (γόος ζρέο 
Ἐρπρίζες δίαρ ἵζεγϑε οἵ Μ. 5. Τ ετγ. 

(α) ἘΠΕΊ 5}. 
1. ΕἸογεσ, 716 «οἱὀγδέζγιο Ογαεῖες, τα ϑ]αϊεα ἔτοπὶ {πΠ6 θ6ϑί ασυθεῖκ σορ 65 δηα σοπιρατθα ἢ {Π6 βδογε ργορἤδοῖθ5, 

ἜΒΡΘοΙΔ}Πν νν ἢ λᾶαν α απα {Π6 Κανεϊαδίίοη, πα ν]ἢ ἃ5 Πλποἢ ΠΙβίοΥυ ἃ5 Ρ]δΙην ϑἤονδ ἰῃαΐ τηϑην οἱ {πε 510γ]᾽5 
ῬΙΘαΙΟΙΙΟΠ5 ἃΓ6 Ἐχϑοῖν {]ΠΠ1εἀ. ΜΈ ἀηβννεῦβ ἴο ΟὈ] οι ΟΠ 5 π]Δ46 ἀραϊηϑί ἴΠεπὴ, ᾿οηάοη, 1731. 

Τεῖτν, Μ. 5.) οΖ. εἷΖ., Νενν Ὑουκ, 1800. 

(ὁ) Ἐτεηςῇ. 
ΟΠΒδμρίεσ, 3.,) Ογαρίος ἐὁ ἴα 16γζί, ἰγτα σα 5 ῬΔῚΓ ΘΙ ΠΡ Ποσίεη ΟἸΠΔΙΡΙοΥ εἴ }εδῃ Ἰλοετιεῖ, 1702, 1703. 
Βοποπμέ-ΓΘο]ετα, ἴῃ δύ (6 7 ἀζείοῖγε ἐδ5 γερο, ν 015. ν]], ν 11], ΙΧ. 

(ὦ ἀετμηδη. 
Νδῆγαηνσ, [. (., ΔΛίεμη ῥήελογ οἱδγηηγδολογ Τγοῤἠοεοίηηροη αὰ8 ἀαΥ συ ἢ Ιβοπθη ἴῃ ἦϊε ἀδιΐβομα ϑρΎαοῃα 

ἀθρεγβείζι, Η 4116, 1δ10. 
ΕὙΙΘΑΠ16 Ὁ, 1. Η., 12)26 «οτὀγ ίζγιδολονι Το εασηγσο το ἰδ γαρ φοραλρηο ζ, πΔΟ ὭθθεΥ Ηδηαβο τιθη- ετ- 

δ᾽εϊσ μα ηρ, Πη1 ΚυΙ ΟΠ 6 πὶ (ΟΠ Πηδηΐαυα απΠ4 Π] 6 ΓΙΊΒοῃαῚ ἀδαΐβομεσ Γ᾽ εεγβείζιησ, [,εἰρζὶρ, 1852. 
1455, Ε΄, “1016 βγη 5 θη Οὐδκαὶ᾿ (ἢ “2οΚγ. τε.  οοιαεῤ. ἐδ5 «4 {67 1 ὁεζαητε7ι5), ΤΙ σε η, τ90ο. 

(4) [14] 18ῃ. 
Απίο]ηὶ, Ν'., Ογαειῖξ δχἱῤιγι1 ἐγασοί αἰ γέρο 1722 σεγ51 724α2αγιῖ, ΨιίεΥρο, 1775. 

(4) 1.4τἴη. 
(αβίδ!ο, 5., δλόγζρημα Ογαρσία (6 Ογαξεο γι 7. αὐζγ1247222 σογεζδα δέ 771 δααίε7ι αγι7οξαξίο65, Β456], 1546. 
Μαὶϊ, Αἤρεϊο, 85 ἄῦονε, ΜΊ]δη, 1817, 1828. 

(7) ϑΡδῃ!βῆ. 
Ῥογεῆο, Βα]ίαϑασ, Ογάςιζος (6 ας α026 δ1όϊίας. ᾿γογεέίξας ἐς Ολγέφίο γιε65170 «δ 6207. ε7117γ6 ἐος (ογ{1{65, (ὰετιςα, 1621. 
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ΕΙΠΕ ΘΙΒΥ ΞΕΙ͂ΝΕ ΘΚ ΑΞ ΕΞ 

ΕΚΑΘΟΜΕΝΤΘ 

Ϊ 

(4) Ο νε πιογίᾳὶ πιεη οἵ ἤξβθῃ νΠῃῸ αὐ πουρῃΐ, (2) νην ἀο γε 80 αυίοΚὶν αχαὶτ γουγβεῖνεβ, πανίηρ᾽ ΠΟ 
ἐγ υηίΐο {{{π᾿5 επὰ ὃ (4) Πὸ γε ποέ ἰγεγῦ]ε δὲ ποῦ δα (σού, ννο ονεγ!οο 8 νοι" (4) ἴπΠ6 Μοβί ΗΙΡἢ 
ν ΠΟ Κποννβ, ννῆο Ιοοῖκβ οη 41], υνῆο ννἱἴπεβ565 41], (5) ννο ποιυγβῃ65 411} ἴῃς Οὐεαΐου ννῆο ἢδ5 ρ᾽δηϊεά 
Ὠΐ5 ϑνεεῖ ϑρίγιξ ἴῃ 411, (6) δῃὰ πιδάε Πἰπι ἃ συΐάε ἴο 411 πηογία!βῦ (7) ΤΠεῖα ἰ5. πε (οά, 5016. 5ονε- 
τεῖρῃ, Ἔχςα]ϊεηΐ ἴῃ ροννεῖ, ππθεροϊζίεη, (8) αἰ πιρμῖν, ἰην!51016, γαῖ βεείηρ᾽ 411 μΙπηβο!.. (9) εἰ ἢς Πίπ- 
56 115 θῈ 614 ΌὈν πὸ πηοτίδ] ἤεβῃ. (10) Εογ ννῃαΐ ἤδβϑδβῃ Ἵδη 5εὲ ν βί]γν ἴῃ πβανεηὶν δη6 ἴσιο (11) οί, 
{πὲ πιπλουΐα], ψνμοβα ἀροάς ἰ5 {πε πεανεη (12) Νὰγν ποῖ ὄἌὄνεὴ ἴδοε ἴο δος νυ] [Πς 5115 τᾶγϑ 
(13) αὐτὰ τῆδη 8016 ἰο βίαπα, θείπρ' πιογίδ!5, (14) πιεσε νεϊπβ δηὰ ἤξϑῃ ννεααβά ἴο θομεβ. (15) δ ουβῃϊ!ρ 
ΠΐπΊ, ΠΟ 5 δἴοπε Ριίηςςε οἵ {πε δ ου]ά, (16) ννῆο δαἷοπε εχίβίβ. ἴτοπὶ ρα ἴο ἄρε, (17) 5681{ δργυηρ, 
πηΡεροίζεῃ, ΠοΙαΐπρ' 411 ἴῃ συνᾶν ἰΠγοιρῇ 411 {ἰπ|6, (1 8) σἰνίηρ ἴο 411 πῖβῃ {πεῖν τοϑίίηρ {{π|6 ἴῃ τΠ6 
ςοπηπηοη ᾿ἰσῃῖ. (19) Βιιΐ οὗ γοιγ δεν] σοιη56] γε 584}} πανε {πε διτίηρ τγενναγά, (20) ἴον ἰΠδΐ [ογβακίηρ 
{πε Ποποιιγίηρ οἵ 1πΠ6 ἔστιια ἀπ οἴεγπαὶ (οά, (21) ἀπά {ῃε οἤετγίησ ἴο πὶ οἵ ϑσδοιεὰ ἢεοαϊοπηθ5, 
(22) γε πᾶνε πιδάβ γοιιγ 5δουῦῆσεβ ἴο {πῸ ἀεἰτ1ε5 ἰη Ηδάδβϑβ. (23) [ἢ ἰπβοίεησα δη4 τηδάηεββ γε ΑἸ Κα, 
αηα, [ογβακίηρ [ῃς βίγαίρσῃς Προ, (24) γε ἰυγπεα αϑίάθ δηα ννοίε νναπάειίηρ ἰΠτουσ ἢ. ΓΠΟΓΠ5 
(2.5) δὰ βίαϊκεβϑ. (εαβε, ναίῃ πηογίαβ, (26) τοαγηΐηρ 'ῃ ἀδγκπαεϑ5 ἀηα ἴῃ Ὀ]δοῖς πηττςν πἰρσηΐ, (27) πα ἰεανα 
της ἀδικης585 οἵ πἰρῃΐ δηὰ ἴαἶκε πο] οἵ {πε Ἰίρῃι. (28) Βεμῃοϊ]ὰ ἢς 15 ρ]αίῃ ὑπο 411 δηα ϑιιοῃ ἃ5 σδηποῖ 
Ρε τηἰββεά. (29) ἴοπις, ριιγβαε ποῖ ενεῖ ἀδυκηθ85 δηα πηαγκίηθϑϑ' (30) Βεμο]ά, ἴῃς ϑννεεῖ- γε Ἰρῃϊ 
οὗ 1ῃ6 δὴ βῃϊπεβθ Ὀγσ μον [οτἢ. (31) (οποοίνε νυϊϑάοπι ἱπ ὑοῦ Πεαγίβ δηα ἤᾶνε Κηον]οάθα. 
(32) ΤΠεῖε ἰ5 οπς (οα νῇῆο 56η65 γαίῃ πα ννἱπα5 απα βεαυίπημαῖκαϑ, (33) ΠΡ ηΪη95, [Γ]Πη65, ΡῈ ϑΈ]Θηςςα 
Δ Πα 586] σαγα5, (34) απ 5πον δὐα δ]: ἢν 5ῃμου]α 1 ἀείαι! πεπὶ οπς ὈγΥ οπαῦ (35) Ηβ 5 Τιογὰ οἵ 
ἤδάνεη, ϑονεγείρῃ οἵ βαιίῃ, τῆς. οης Ἐπχιβίεηςα. 

Π 

(α) Βαϊ {{τῃῆε σοάβ πᾶνε οἴδργίηρ δηα γεῖΐ γεγηδίη ἱπηπιογίαὶ, (2) {μετα νοῦ] μᾶνε Ὀεεη ποῦ σοάβ 
Ῥοτη 1Πδη τπεη, (3) ποι ννοι]α γοοτῇ πανὰ Ὀεδη ἐοιηα ἴογ πιογίβ]5 ἴο βίδπά. 

ΠῚ 

(4) Βυῖ 1 δὴν {πϊπρ Ὀτουρμς ἱπίο θείη νυν ΠΟ] ρετίϑμεθ, (οά οουἱά ποΐ μανε Ῥεθη [Ἀϑῃϊοηθά 
(2) ἔγοπῃ 1ῃςε Ἰοίηβ οἵ ἃ πηδῃ δηά ἴγοτη {πε νγοσρθ. (94) Βιιῖ (οά 15 οπα, πιοϑδὲ Ἔεχδ]ῖθα οἵ 8]], νγῆο ἢΠδα5 
τηϑάε (4) ἴῃς ἤεάνεη, {πε βαη, {ΠῸ βἴαγϑ, δηά {Πε τηοοη, (5) Πα. ἔαγῖ]ς φαγί ἴοο, ἀηαὰ [ἴῃς βυνε]] ηρ5. οἵ 
1ῃε βεα-νναΐοσ, (6) απὰ ἴῃς Ἰοῖν πηουπίδίηβ, απ ραγεηπῖαὶ [οπηΐ5 οἵ βρτίηρβ. (7) Αβαίη ἢε Ὀγίηρϑ ἰηἴο 

ι. Πα νΠο]Ὲ Εταρτηδηΐ 15 ργεβοσνθὰ ἴῃ ΤὭθορῃ. αὐ “4 το1. ᾽ϊ. 36. ὙΠΕ ἤγϑι [πὸ 15 φαοίβα Ὀγ ΟἸδιη. ΑἹ. «δζγονα. 111. 
3.14. ΤΠ βίγοηρ Πιοπο  Παίβιη οὗ {Π6 ραβϑαρα 15 σον [Θνν 15}. γαῖπεσ πη (τίη, μὰς ΕΘ ΩΣ (δ μα. 12. Ογ. «510... 
Ρ- 16 ΗΠ.) ροϊηΐῖβ ουΐξ 115 οΪοβε 5: Π]Πδυιγ νν ἢ ΟΥΡΗΪς νυ τη 55. 

5,6. (ἢ. ννΊβάοπι χίϊ. 1. Ὑῇῆα ᾿ἴπε5 δῖα αυοίθα ἴῃ 1,Αςῖ. 7):ν. 7 ηι5Ζ. ἵν. 6. 5. ἃ5 σοῃηηρ ἴγοηι {ῃ6 ὈεβΊπηϊηρ οὗ 1Π6 
Ἐτγίῆγάθδη 5100]. [ἢ 6 1,Αςϊ. 45 θεόν ἴοΥ βροτῶν, Ὀπΐ 115 15 ΡΥοΡΑΌΪν 4 (γι ϑεϊδη δ] τγδίῖοη. 

7-ο. Ουοίεα Ὀγ 7μυ5ίη, (ολ. αὐ γαέε. τ6. 
10: Οἱ {1}; δ ϊο ν. 26. 
12. (εβοκεη αιοίεβ ἃ 51: }}}1Υ ἱπουρ ἢ βου θα α ἴο ϑοοζαίθϑ ἴῃ (ει. Δ]. } γοέΐγεέ. νὶ. 71. 
14. Τῆς τεπάδηηρ [Ο]]ονν5 {πε γαϑιογδίίοη οὗ ΝΝδιιςκ. 
18. ἰεβεϊηρ, {1π16, κριτήριον, 15 οἵ ἀοι 1] τηθαηΐηρ. (δβοκεη «ποίε5. ΡΉΪΟ, 226 Οὐὴῇ 7] πα. 20, Ῥ. 145 ἴῃ ψν Ἐ]ΟΠ 1 

ἈΡΡΘΔΙ5 ἴο τηθϑῃ " ἀἸβογὶ πη πδτοη ᾿. ὍΤἼΘ ρἤταβε " σοπηηοη Πρ 15 ΡΙΟΡΔΌΙΥ οἵ ϑίοϊα οὐἱρίη. [{ ΥθουΓϑ ἴῃ 11]. 494. 
22. ἘῸΥ πε Ιἄδα τπαῖ ἴΠπΠῸ Πεαΐπεη ροαβ δῖα ἀβδα οἴ. 11]. 545 Πῖ., ν1]. 3093. 
28-35. Ομοϊεά ἴῃ ΟἸειη. ΑἹ. ᾿γοΐγεξέ. ν1}]. 37. [,1η6 28 15 450 αιοίεα ἴῃ .5 2γο γε. ν. 14. 116. 
30. ΑἸἰεχαῃμάσε βιρροβεϑ {πε “ϑννεεί-εγεαὰ ᾿ρῆτ᾽ το τεΐεσ ἴο (ῃσὶϑί. Βυΐ {π6 τπουρῇῃϊ 1 τποσα οἱ ἴπ6 δεῖμα] βιῃ 

ἀεοϊαγηρ ἴῃς ρΊογυ οὗ ἀοά. 

11. Τῆς βεοοῃά Ἐταρηηθηΐ 15 α50 ἰουπά ἴῃ ὙΠΘΟΡΠΙ 5 (αα “417. 11. 3. 2), ἀπ ἴ5. Δ !αἀ δα ἴο ϑρεοϊῆοδιὶν ἴῃ [(οη- 
βίδπιη 6᾽5] 7. αὶ σαγιοί, εοϑί. 4. Τῇ ἈΡΡΘδΐβ ἴο θὲ οἱοβεὶγ σοηπεοῖεα ψ] ἢ [Π6 [ο]] νης ΕΥ̓ΑΡΤΊΕΏΐ. 

111. Τῆς Ἐταρτηβηΐ ἰ5 ργθϑεσνϑα ἴῃ ὙΠεορῆ. αὐ «4 τ7. 11. 36. 29. Τῆδ ἢγϑί δπά 16 βεοοπά ᾿1πΠ65 ἂῖὲ αυοίβα ἴῃ ΗἸΡΡ. 
Ῥλίΐος. ν. τό, ἀπὰ ἴῃ 1μἀςῖ. 222. 7557. 1. δ. 3, ΔΠα Δ]π6 66 ἴο ἴῃ [υϑέϊη, (ὐλογέ. ααἱ σγαέο. 23. 6. 
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ΤῊΗΕ ΘΒΙΒΥΕΓΙ ΝΕ ΒΘΘΚΘ ΞΕπλΟΜεΝ ΠῚ ΝΕ ὃ: 70 

Ὀεΐηρ᾽ {ΠῸ τη] εἸτπι465 σοιη 1655 1η Ππιπ 6. οἵ [Π6 οὐδαΐατοβ οἵ {Π6 ννΐει, (8) δηὰ Ης Κεερϑ αἰΐνε τΠ6 
ΤῈ ΡΈ 165 {Ππαΐ πτονε οἡ {Πδ βαυῖῃ,(9) ἀπα {Π6 πιδηϊο] 4 Θροοΐα5 οἵ ννἱπροά ἘΠΐηρϑ, ἐννε{τεσί πο ψ]ῈΠ οἶδα νοῖσα, 
(10) Ὀτζοόννῃ Ὀἰγά5. ἢ Πα {11}, θοαίίησ [Π6 αἱν ἢ οὐ ϑιγαίο πε νυνίηρσϑ; (11) ἀπά ἔῃ πε πηοιιηΐαίῃ 
σἸαάθβ ἢ 85 δεῖ {πΠῸ6ὶ νη ἃ τγαοα οἵ ᾿βϑαβίβ, (12) δηα ἴο τ1ι58 πιοῦΐαϊβ ἢΠῈ ἢδ5 ϑιθ]εοίεα 411] ἀοπηαϑίϊς 
ογαδίι 65. (13) Ηδς 85 σοπϑίϊ[πἰ6α] πα ἃ5 {πε ΠΊνί πεῖν ἀρροϊπίβα τα]εν οἵ 41], απ (14) ἴο Πίπι ἢε 
Πα5 ϑιι] οί ναῦν ναγίείν οἵ τπίηρϑ, απα {Ππίηρϑ {παὶ σδηποῖ θὲ τηἀεγϑίοοα. (15) ΕῸΥ ννμαΐ πιοιίδὶ 
ΠΕ5ἢ σδῃ ποιν 41} {πΠ656 {πηρϑῦ (τ6) Νὰν, ποῃξ ἱζπονν8 {Ππεπὶ βϑᾶανεὲ Ηβ ψῆο ΠΌΠπι {πῸ Ῥεσίπηΐηρ Πἃ5 
πηλας {Π6π|, (17) 1ῃς ἱπσογιιρί!]ς Ογεαΐοσ, {πΠ6 Ετογηδ], ἀννε]]Π Πρ τὼ ἐπ 5κν (18), ραζείπρ᾽ θοίουα ἴῃς 
σοοά πλις ἢ στθαΐει γαυνατα οἵ σοοά (19) Βαϊ ἴον τῆς εν]! Δ η Ὁ “πηὐαϑὲ ΓΑ Ιβί Πρ ΠΡ ναὶ δηα δηρεγ, 
(2.0) Δη 4 ννᾶῖ δηα] ρϑϑί!]!θησα πα ἰφαγπ] ννοαϑ. (21) ε τεη, ἢν ἀο γε νϑίηὶν Ἔχαὶὲ γοιγβεῖνεβ. ἰὸ με 
τοοΐεα οὐἱ (22) ΒΕ δϑῃαπηξά οἵ πηδϊκίησ σοάϑβ οἵ οαΐβ αηά βεαϑβίϑ. (23) 1)ο65 ποῖ πηδη655 δη4 [ΓΘΠΖΥῪ 
ἴα κα ἀννὰν 16 βεῆβε οἵ [Πε πηϊηά, (24) [{ σοάβ ρυυοίη ἀἸ5Π65 δηα σαυν ΟΠ ροίβ: (25) δἀπα ἴῃ ρίαςε οἵ 
ἀνε! !τηρ ἴῃ {ΠῸ σοϊάδη 11π||{1655 5κν (26) {πεν Ἰοοῖς πιο -εαΐθη δηα αὐτὰ ννονεη ψνἱἢ [ΠΟ κ 5ρι ἀεγϑ᾽ ννε 05. 
(Ωγ οΐϑ νἰεΙαθο. [οΙΚ, ννογβῃ!ρρίηρ βεγρθηΐβ, ἄορϑ δηα οαΐβ, (28) γε τενεγθηςα υνἱησοα ογθδίιγεβ δπα 
ΔηΪΠη415 1Πδὶ οὐεαρ οἡ ἴπ6 βαγίῃ, (29) αἀπα ἱπηαρσαβ οἱ βίοης δηᾷ ϑἰδίιεβ πηαάθ νυν Παπάσ, (39) απ 
βίομεϑ ρι]εἀ τορεῖμεγ ὃν {πε τοῦά8. ὙΠδδε τΠΐπρϑ γε τενεύεηςα (31) δηα πλδὴν οἴπεῦ 'ναΐη [Πίησϑ 
ννΠΙΟΠ 1 15 ἃ 5ῃπΊ6 Ἔνβὴ ἴο πιεπίίοη. (32) Τθβε δἵὰ σοάβ νγῆο ἰθϑᾷ οἡ ννεδῖκ- νυ] 16 τηεη ὈῪ εὐ 
(32) το πὶ ννῇοβα νευν πιοιῖῃ ἀεδαϊν Ρροΐβοη 15 ροισγε. (34) Βαεΐ ἴο Ηϊπὶ ΝΟ 15 θοίῃ [|| ἀπα ἀδαίῃ- 
655, επη6|6855 Πἰρῃς, (35) απ νν πο ροι8 [οσ ἢ ἀροη πε ο᾽αάπεϑβ ϑυνεεῖεγ {μδη ([πβοϊοαβ) ΠοπαΥ, 
(36) ἰο Ηἰπὶ αἴοπε Ὀδεηα τῆν πεοῖ, (47) ἀπαὶ πο]! ]Π6 7 ἴῃγ ραῖῃ ἀπιοιὰρ {πῸ Ὀ]Εββεα ᾿νεϑ. (948) ΑἹ] 
1ῃ 656 [Πϊηρ5 γε [εἴ ἂπα αιαίεα {Π6 [1] σου] εὖ οἵ 1πι51ϊςο, (39) απαα  ]τογαΐεά, κίγοηρ, (ογΠ ε(, [Π ΠΟ ννῖϑε 
τεπηρεγαα, (40) γε 411 οἵ γοῖι ἢ 5ρίγι ἐγ Ζίεα Όν ἴον. (41) Απᾶ γε ψ1} ποῖ νγαϊζε ἴο βοεγπεββ 
ΔΠ6 σΟΠΊΘ ἴο ἃ ἰεπηρεγαΐα πη, (42) απα Κηον {πε Κίηρ, ἴῃς αοα ΝΠ ονεῖβεαϑ8 81] ἰπίηρθ. (43) ΤΠαγε- 
ἴοτε {πΠ6 ρίβαγῃ οἵ ὈΪαζίησ ἤγα 15 σοπηῖηρ προ νου. (44) Υα 5141} θῈ θαγπεα νὴ ἢ τογοῇα5 {πε ]Ἰνε]οπρ 
ἄαν ἰπτουρσποῦί {πε ἀρε, (45) Ὀεϊηρ ἀϑῃαπηεά οὗ νοῦν ἰγίπρ Πππ11]|6 4015. (46) Βιυξ πεν ννο Ποηοιιτ 
{πε γε απ βνετ]αϑίίηρ (οὐ (47) ἱπῃογιῖ Π{6, Ἐγουσποις {ΠῸ δεοηίδη {{π|6 (48) ἀννε!]Ππρ' ᾿π {Π6 [Εγ11Ὲ 
σαιάδη οἵ Ῥαγδάϊβε, (49) [βαϑίϊηρ οἡ ϑυγεεῖ Βτοδα ποτα τῆς βίαυγν παϑάνθῃ. 

ΒΟΟΚΊ ΠῚ 

(1) Ο τμου νῆο {πππάεγαβὲ ἔγοπιὶ οἡ Πίσῃ, Ὀ]εσϑεα πθανεαϊν οηθ, νῆο Ππαϑὲ πε ΟΠογαθίπι (2) ἃ5 τὮν 
[ἤγοπθ, 1 ρίαν ἴπεα σῖνε Π16 ἃ βῃοσγί γεϑρίζε ἔγοπῇ ΠΊΪΠ6. ὈΠΕΥΓΙηΡ ΟΥΔΟΪΕ, (3) [ῸΥΓ ΠῚ 5011} νυ] 1 πα 15 
γε ῦν. (4) Ναν, ννὴν αἷἀ τὴν πεαγί ἀσαίη Πυζίεγ, ἀπ ννὴν 15. ΠΊν 5οὰ], (5) ἰδϑῃεά ν ἢ ἃ 5ριΓ ΠΌΠῚ 
νη, σοτη ρα] ]ε το δηποιηςα ΠΡ πηεϑβαρα (6) ἴο 4110 ὅ0 ἀραΐῃ 1 1} ργοοϊαίπι 411 (7) [παῖ (οά 
145 π16 ργοοϊαιπη ππίο πηςῃ. 

ὃ. ΚΕΕΡ5 εἰϊνβ. πε νεγ ψυχοτροφεῖται 15 ΔρρΑτΙΕΏΓΥ ἰουπα πον ῆθγε εἶδθ. ΤΠ6 τη]44|6 15 ἃ {|| αὐνκινναγά, δηα 
ὉὈΡϑοροθριιϑ᾽ τοδαϊηρ, ψυχοτροφεῖ τε ([τοηλ Μ), 15 ηοΐ τβ! 8 Ὁ]6. 

12: ΘΙ Ἐπ. νΠΠ 7.8. ΒΗ, ΤῸ ΟΡ Δπριαζ 28 ([μ6 νμο]Ὲ σπαρίοι 5ῃ οι] ΡῈ τεδά). 
17-19. Ουοίεα Ὀγ [μἀςϊ. 2) ᾽,γγα Γοὶ ΧΧΙΙ, 7, ἃ5 ΓοΠπΊ Ετγτγαθδῃ 510]. 
18: Τὸ. ΘΓ ΘΊΓΔΟΙ  ΧΧΙΣ 25. 
21. Τῆς αμαϑίϊοη 15 ἃ ΠΙΡΉΪΚ σΟΠΊρΡΙα 556 οηθ. ΕῸΥ {πε ἱπουρῆϊ οἵ. 11]. 57 ἢ. 
22. ΠΠῸ ΠΠΘΏΓΙΟΠ, οἵ ςαἰ5 ἃ5 οβ]εοῖβ οἵ ψψνοσβῃϊρ ροϊπίβ ἴο δὴ Εβυριίδῃ βοῦγςα οἔ. 11]. 30. 
25. 11π|1{1655, ἀπείρονα, Δ ἐπχεηάείοη οὗ ΔΝ Πα πγονν 2. 
26. ἸοοΙκ πιοίῃ-εαΐβῃ. Τῆβ ρῆγαββ σητόβρωτα δέδορκε 15 ΞΟΟΓΠΓΙΠΥ Π10416]164 οη {π6 Ὠεγοὶς ἸἉ]οπὶ πῦρ. . δεδορκώς 

(Οἀγ55. χῖχ. 446, ὅς.). Ὑὴδ βδιοδ5Π) 15 νεῖν εἴξοιϊϊνθ. ΤΠ ἀεϊῆεα οαίβ ῥ᾽] δ΄ σαν υγΥ ΠΊΟΓΘΕ]5, Δα {Π6 ἰπιᾶρο8 816 
σονεγθα ψ] ἢ ΘρΙἀουϑ᾽ γε 5. 

32. ΝΟ Ιδαὰ οῃ... ὈΥῪ βε116, δόλῳ ἡγητῆρες 15 Δ ΠΙΑτηον {25 σι σ ρα ϑίίοη ἔου δολοήτορες. 
35. ΤἼΙ5 Π1Π6. Δη4 {Π6 Ἰαχι τα ἀδἤςσϊοπι. ὙΠΕΓΊα ἰ5 ποι ϊηρ ἴο 5ῃονν Πονν {ΠῸῪ 5ῃοι 4 θς Π]]εἀ πρ. 
37. Τἰποι πεῖ. ὍΤὴῈ νεγρ 5 υποογίαϊηῃ. Μϑ. τϑδάϊηρ 15 ἀνακλινοῖ. ΚΖ. Δἰ[ειβ ἴο ἀνακλίνοις, ας 1Π6 ορίδιϊνε 15 

ἀν Κυναγα δέξο {Π6 ᾿πιρεσγαῖϊναε. Ῥευῃαρ5 τεϑά ἀνακαίνου, “ τεηενν.᾿ 
3ὃ. ΤἼὴΒ πηϑίδρπῃου οἵ [Π6 σὰρ 15 ρΡγοῦα Ὀ]ν ἀδτῖνεα [τῸπὴ [58. 1]. 17. 
45. Μ5. “Ῥ εϊηρ αϑματηδᾷ οἔ 1165 1ὴ ἴῃ6 ἔαπτ6 140]5᾽. 
46--.4ὼ8. Οπυοίεα Ὀγ 1.ἀςι. 2)έν. 7157. 11. 12. 109. 
47. Τα ρῆγαϑβε ἱπμογίξ 116 τες ]}1]5 Μδῖίί. χῖχ. 29, θαὰξ 15 ποῖ Ἔσο! υϑίνεὶν ἃ (ἢτιϑίαῃ σοποθρίϊοῃ. Γ 
49. ϑυυβεῖ Ῥγεαᾶ. ΤηΪΐϊβ 5 ΡΥΟΌΔΌΙΪΥ τηᾶπηδ, ϑΗΐοῃ ἰ5 ἴο "6 ἴῃ6 ἰοοά οὗ {μ6 δ]εβϑβεα. (Ἕἐ. 510. 111. 746 δηὰ 

2 Βατύυςῇ χχίὶχ. 8. 

1Π1. 1-ὸἩ. 7 ηἼγοαϊείίογι. 716 7) ᾽ν ή7ι6 φοηηῤηε452071. 
1. Τα ᾿ἴηε πεϑᾶάβ επιεπάδίοη ἴο πηᾶκα ᾿ βδοδῃ. Βδαδα ὑψίβρομε, μάκαρ, οὐράνιε ὃς ἔχεις τὰ Χερουβίμ. ὙΤΠΕ ϑοδηβίοῃ 

ΒΌΘ65 ΠΊΟΙΕ ΒΥ ἀοσεπί [ἢΔη ὈΥ 5ίτγίοϊ τα ]θ5, πα ᾿πἀθϑά ἴῃ 4}} [ἢ15 βεοίίοη {ποτα ἀγα τηθίγιςα] ἃ ΠΟΥΠΊΔ 1165. 
3. Τα 5100] τεριδυ!Υ τεργαβεηΐβ Πουβαὶῇ 85 βρεακίησ ὑπάθγ Ὠἰνίηα σοιπρα]δίοη, οὗ, ἰηξ. 1. 295. ὙΠ ΕΔΙΠΕΥ5 
ἀπε προ 5 ῃ6α ΠεΥ Ἰῃϑρίγδίίοη ἔγοπι Παΐ οὐ 1πεὸ ΗἩεῦτενν ρσορμεῖβ Ὀγ 115 την] Πρ ΟΠαγαοίεγ. 

378ὃ 



ΠΕ ΒΙΒΥΓΕΙΝΕ  ΒΟΘΚΘ. Βροῖκ ΤΠ ΓΕΙΝΕΒ 1- δ 

(8) γε πιεῃ {παῖ Ῥεαῦ {π6 ἰογπὶ ἰπαὶ (ἀοα αἸά πιοι]ὰ ἴῃ ἢῖ5. ᾿ἰπηαρθ, (9) ννῆν ἄο γε νδηάδι αἵ 
ΤᾺ Πἀοπὶ δηα ναὶ κ ποΐ ἰπΠ {πῆς 5ἰγαίσῃξ ραΐῃ, (10) Ῥείηρ Ἴνεὺ ταϊπα τι] οἵ ἰἢε εἴθγηαὶ (τεαίου Ὁ 
(1) ΤΙ παῖε 15. οπμα βονειείρῃ (οά, ἱπεῇδθίθ, ννῆοβε αν] ηρ 15 ἴῃ πθάνθῃ, (12) 561{ϑρυπηρ, πηβεθη 
γεῖ ββεΐηρ 4}1 ΠΙπηβα!  αἰοπθ. (13) ΝῸ τηδβοπ 5 παπᾶ αἰ τηακε ἢϊπΊ, ΠΟΥ (065 βογῆς πΊο 46] (οὐ πιεὰ 
γτοπῦ ρο]ά. (14) οὐ ἱνοῦν ΌΥ {πα ναιῖθα 5111] οἵ πιδῆ τεργαβϑεηΐ ῃπϊπη. (15) Βαΐ Π6, Πίπηβε}  Ετειπαὶ, 
Παΐῃ τενθαὶθα Ηἰπηϑεὶ (16) 45 πα ννῆο 5 αηὰ ννὰβ Ὀείογε, γεαὰ δηᾶ 5}4]}] θῈ πεγεαίζεσ. (17) Εοι 
ννῆο, Ὀεΐπρ᾽ πχοιίαϊὶ, σαῃ σαζε ουὐ (ἀοὰ νυ [ἢ Πϊβ5 ἐγεβ (18) ΟΥ ννῇο σοι] θαι ἄνα ἴο ἤπεαῦ {Π6 πηθῖε 
πᾶτη6 (190) οὗ {πε πηϊσμίν, πεανεηὶν οὐ, ἐπε νου 4-α]ογρ (20) ΝΤΠο ὃν Πί5 ννογὰ ογεαίςα 41], θοῇ 
ἤδανθη δηα 5εᾷ (21) δηα {{γ6]655 ϑι1η δη4 πιοοη δὲ {111 (22) πα ἐνν!η Κ]ηρ᾽ σἕαγϑ, Πρ ην τποίῃογ Οσαδη, 
(23) 5ρτίπρβ δηὰ τίνειβ, ἤγε ἱπιηηογίαὶ, αν ἀηα ηἰρηΐθ. (24) 68 ἴἰ 15. οα Ηϊπη56]Γ ννῆο ἰαϑῃϊοπεα 
[ουτ-Ἰετεγεὰ Ααδπη), (2.5) {πΠ6 ἢτϑὶ πηᾶῃ [Ἀϑ]οηθα, νΠηο σοπηρ εΐεβ ἴῃ 15 πατηα (26) πιοίῃ δης ἀπ5Κ, 
απίαγοίίς δηα αὐοίῖς. (27) Ηε ἴοο Ῥοΐῇῃ εϑίδὈ] }5ηεα 1ῃς [αϑῃϊοη οἱ [πε ἰούπὶ οὗ πιοῖία] πηεη (28) δπά 
πιαάς {πε Βεαβίβ απηα [ἢίησβ {Παΐ οὔθερ δηὰ ἤν. (29) Υε 64ο ποῖ ννούϑῇῃϊ!ρ ποι ίδβαγ (σοά, θυ νναπάεγ αἵ 
Παρμαζαγά, (30) θοννίηρ ἄοννῃ ἴο βεύρεηΐβ Δπηα ἀοίηρ βδογῆοα ἴο οαΐ8, (31) ἀπα ἴο ἄππηρ [4015 ἀηα βίοης 
βίδίιεβ οἵ πιογίαὶ νυρῃΐϑ, (32) ἀπ δἰζτπρ ἄοννη Ὀείογα 6 ἄοοῖβ οἵ σοι Ϊθβϑ [εηρ]65 (93) γ8 ννεᾶγν 
1ῃες οὐ ψ»ῆο ενεῖ 15, ο σιιαγάβ. 411] (34), ἰαἰζίησ γουγ ἀα!σῃς ἴῃ πιβαγα Ὁ ]ς βίομεϑ, ἰογρείηρ τΠς 
Ἰυπαρεπιεηΐ (35) οἵ {πε Εἴεγηδ] ϑανίουν ν μο οὐοαϊεα ἤξανθη δηα βγῇ. (36) Ὁ τᾶςς {Παΐ ἀε]!ρῃΐβ ἴῃ 
Ὀ]οοά, ογαίεν, νυ κεα τασα οἵ ροα 855 τηξῃ, (37) [ἴᾶτ5. ἀπ ἀοα]6-οηρτεά, ἱτηπηοῦδ], (38) δαπ]τογοιϑ, 
ΙἀοΙαίτοιιβ, οὔ ννν ἄανίςεβ, (39) νυ] ννῆοβα ἤδατΐ ἰ5. εν!], ἃ ἰγεηζίθα βρι, (40) 5σηδιοπίηρ ἴοτ 
ὙΟΌΓΘΕΪν 5, μανίηρ᾽ ἃ 5Π4Π|61655 πηϊπα ἢ (41) ΕῸΓ πὸ πηδὴ οἵ ννϑα! ἢ ἐπάοννεα νυ σοοάβ νν1}}} οῖνε 
δΔῃν Ρατί ἴο δῃοίπει, (42) Ὀπΐὶ τηϊβεγα Ὁ] 6 τηΘϑ ΠΠ655 541] ΡῈ ἀπιοηρ 4}} τηογία]β5, (43) ἀμα [α ἢ {Πὸν 5}.4}} 
πανεγ Κεερ δἷ 8]], (44) θυὰς τπαην νυνὶ ἀοννεα ννοπίεη 514}}] ἤανε οἴπει ϑεογεῖ ἰονεῖβ [ῸΓ [ππουε 5 56 ΚΕ, 
(45) ἀπὰ σαϊηϊηρ Πα 5 θα Πα 5 504} ποῖ βαρ πο] οἵ {πε τορε οἵ [1{6. 

(46) Βυιῖ ννῆει ἈοπΊα 5}4}] τι]εὲ ονεῦ Ερυρί δ5 νῈ]], (47) 145 516 5111 Παεϑιϊδίεβ ἴο 40,7 ἐμεπ {πε 
πισ μτ1εϑὲ Κίηράοπι (48) οἵ {Ππ ἱπηηηογίαὶ Κίηρ ονεῦ ΠΊΘη 5Π4}} ἀρρεαῦ. (49) Απὰ «ἃ Ποὶν ργίηος 5.41} 
ΠΟΠΊΘ ἴο νν ΕἸ {Πε βεερίτγα ονεῦ 411] [ῃ6 νου] (50) υηΐο 41} ἀρεβ οἵ πυγύγιηρ {{π|6. (51) Απα {Πδη ἐποῖα 
58Π4}1 ΡῈ ᾿ἱπεχούαθ]ε νυγαῖῃ οὐ 1 τη τηθη. (52) ΤὭγεα ψ ἢ Ρἱΐδοιιβ [ας 5Π4}} Ὀσίηρ᾽ τι οὴ  ΟΠΊΟ, 
(53) δηὰ 411 115 ρΡεορὶε 5141] ρεγίϑ) ἴὶἢ {πεῖγ οννῇ ἀνα ]]!ηρ5, (54) νυ παηθοῦναῦ ἃ οδίαγαοίΐ οἵ ἤγε 5}41]} 
Πονν ἔγοπη ἤεαάνεη. (55) Ὁ ννυτεϊομαα της ! ννἤεη 514} {παὶ ἀδν αὔγῖνε, (56) Ἔενεὴ {πε Ππαᾶσεπγεπέ οἵ {πε 
εἴεγηδὶ (οά, {πε πισῃῖν Καὶ ἱησ ἢ (57) Υεῖ ἰοῦ {πες ργεβεπί μὲ γε ἰοιιπάςα, Ο να οἰτιε5, αἀπα δαογηδα 4]] οὗ 
γοῦ (58) νυ τ [6 Π1Ρ165 δηα ταςα- σου Γ565, ἢ πηαγκαῖς δηα ϑἰδίιαϑ (59) οἵ σο]α δηὰ ϑϊνεῦ απ βίοπε, {παῖ 
γε ΠΊΔΥ ΠΟΠΊΕ ἴο {Π6 ἦδν οὗ ΒΓ γη 655. (60) ΕῸτ σοπηο ἰΐ νν1]}], νμαπανεγ ἴῃ οἄοιι οἵ Ὀεϊπηβδίοης ρεύνϑάςβ 
(61) 411 πηαηϊκίπα. Βιαΐ 1 νν1}]} {61} οἷ ἴῃ ρατγίίςιαγ (62) 411 ἘΠ ο56 οἰ 165 1η νυ ἢ πηεη ἀγα ἴο 9 Ἐν ννοα. 

8-45. Ῥταῖβε οἵ (οά δηὰ ἀδηιποϊαίοη οὗ Ιἀο]αῖσγ. ὙΠΕ ραβϑαρα 15 ϑι ΠΉΠ]ΔῚ ἴο ΕἾ. ἱ. ἀηα 1. (Υ, αἶβο 158. χὶ. 18 ἢ ; 
γνΊβάοπι οὗ ϑοϊοπίοῃ χιϊϊ. 10 ; 

12. Βϑβαίῃρ . . . 8Δ]Ίοῆβ. ὙΠΕΙΕ 15 ΠῸ π6βα ἴο δ]ίεγ ὁρῶν μόνος (φ, Ψ) ᾿ἱπῖο ὁρώμενος. ἘῸΓ {πε {πουρπὶ οἵ, ΟγΖλ. 
Δ αρ. ἵν. 9 ἴ. οὐδέ τις αὐτὸν εἰσοράει θνητῶν αὐτὸς δέ τε πάντας ὁρᾶται. 

14. Ὀγ {πὸ νατγίεά 5111]. τέχνῃσ᾽ 15 ἃ σοῃ]εοίαγα οὐ ΝΥ ΠΔπχονν 2. [{ 15 Ροβϑ1:0]6 ἴο ἰγαηῃβϑίαία ἴπΠῈ Μ595. τεχνῆς, “ΠΟ 
Τη06ε] οὗ {ΠΕ ατί οἵ τῆδῃ... .᾿ 
ΠΕ ΕἸΧΟΩ ἘΣΠ 20. ΠῚ’ ΧΠΠ122, ὅΟ. 
20. ΕοΥ (σοά᾿ 5 ννογά 85 {πε ἀρεηΐ οἵ (σεαίϊοῃ οἵ. Ρ5. χχχ ]. 6. [1 15 ποῖ γεΐ ρειβοῃ!ῇῆβα ἃ5 ἴῃ ΡΠ]]οΟ. 
24. ΤῊΘ Ἰεϊίευβ οἵ Δάδπὶ δῖα γερτεϑεηίθα 85 σίνίηρ {Π|ὸ [Ω1{14}5 οὐ Εδϑί, νν εϑῖ, ϑουΐῃ, αηὰ Νοσῖῃ. [Ι͂ἢ 2 Επ. χχχ. 13 

8 ΔΟΙΌΒΙΙΟ 15 ΤοΥπηεα οἡ {Π15 ἢδιηθ. Τὴδ βϑαῖηθ ἰάβα γεοιτθ ἰῇ δὴ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΙ5 νυτ τἰπρ, 726 77ογιχότες «δ Ἴγια οἦ .51071 4, 
Δ ἴῃ Αὑρ. 7γαεΐζ. 1γη 7οἦ. ξναιο. τχ. 14. 

25. ἴῃ Πὶβ ἢβπ16. ΕῸζ καὶ οὔνομα 1ἴΐἴ 15 ΠΘΟΘΘΒΔΙΎ ἴο ΓΕΔ κατ᾽ οὔνομα. 
30. ΤἼΘ οὈ]βοῖβ οὗ νγούβῃ!ρ ἃΓῈ βρεοῖδ!ν Εργρίϊδη. ((. Ζγαρ. 11]. 27. 
31. ἄππηρ. ἀλάλοις. 80 ΑἸεχδαπάζγε βπηθη 5 ἔτοπι ἄλλοις. 
33. γε εασυ. Τῃε Μ995. τεδάϊηρ τηρεῖτε σα ΠαταάΪν θα ἰγαηβαἰθά. Εἰ θ6δα τείρετ᾽ ἀεί, ((. 158. χΧΙΠ]. 24. 
34. ἴογβεί προ. ἐκλαθέοντες 4065 ποῖ ΟσΟυΓ Εἰβεννῃοτα ἴῃ {ΠῸ δοΐῖνα ννἸἢ τἢ15 τηβαηϊηρ. Μείη. ϑυρρεςίβ ἐκλελαθόντες, 

Ὀὰΐϊ [Π15 15 5.8} σαιιϑαίϊνε ᾿ῃ πιθδηϊηνσ. 
37. ΤῊἼὮδ ταϑίοσγδαίοῃ οἱ {πε ταχὶ 5 ἀπε ἴο (βίδ]ο. 
40. ἴογ γούγβθινεβ. ΕῸΓ αὐτοῖς [ἴ 566 15 ΠΕΘΘΒΘΔΥΥ͂ ἴο τΕδ 4 αὑτοῖς. 
42. τη 8. Π}685, κακίη ἴῃ ἴΠ6 5Ρ6ΟΪ4] 5εηβ6ε οἵ σζζγρΖ,εςς. (, Κοιῃ. 1. 29. 
44-5. ἴπ τ Τίπι. ν. 11, 12 ΓΕΒ ΌΪΑΙΙΥ σοηϑβι τε σΠαγοἢ τν]άονν5 αὐτὰ ἰοσι ἀάθῃ ἴο ΤΠΔΥΤΥ ἀρᾶῖη. Ηδτγα τῃ6 οὈ]εδοιίοη 

566ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἀραϊηβί 5Βεσοῃα τηΔΊΥ ΡῈ 5 ἴῃ ΡΈΠΕΓΔΙ. 
45. ΤΟΡΕ οὔ 6. ΤῊΙΒ 15 ΡΥΓΟΌΔΌΪΥ ἃ πϑυῖο8] τηβίδ ρου. 
46-62. Τῆς τεῖρῃ οὗ {πῸὸ Ηοὶν Κίηῃρ δπα ἴῃς ἀδϑβίγιςιοη οὗ πε νὶοκεά. Εογ ἴΠ6 αμδϑβιίίοη οὗ πε ἄαῖα 5ε6 [πἴτο- 

ἀποιίοῃ, Ρ. 371. 
46. Α ΚἈΔΌΡΙΩϊς σιι655 845 ἴο {πε {ἰπ|ὸ οὗ {Π6 σοηγϊηρ οὗ [ῃΠ6 Μεβϑίδῃ ννὰ8 ἢἰπε ποτ 5 αἰζευ [6 δπηρίγα οἵ Κοιηα πᾶ 

Ἔχίθη 64 ονεῦ [Π6 ψ0]6 ννου]ϊά. ((, Ἐλδεγϑμείπ), 1 2}6 για 7 γιε5, ᾿. τόρ (νν 1 ποι65). 
47. ἴὰ.5 586 511] παβιζαίεβ ἴο ἄοτ. ὍΤῆὲε ἰεχί ἴ5. πποογίδίη, δηὰ νᾶτῖοιιθ Ἐπηθη ἀδίϊοηβ ἀύα ΡΟββϑί]6. [πὶ (εΗοκΚεπ᾿ 5 

ἴοχὶ εἰσέτι ([ογ Μ595. εἰς ἐν) δηθύνουσα ἔτότε δὴ" ᾿ξ 5665 ΠΕΘΟΘΘΘΑΓΙΥ͂ ἴο οπηϊΐ δή. Βαγοβοῃ πὰ Εδἢγ βυρραβί εἰς ἕν δ᾽ ἰθύνει. 
49. 8. ΠΟΙΥ Ργίηοθ. Ηε πιιβί ΡῈ ἴΠῈ Μαββίδῃ, δηά ποῖ 85 ΑἸεχαηάγε βιρσρεϑίβ, Ν αβραβίδῃ. 
54. ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἃ τείεσεηςα ἴο ἴπ6 θυγηϊηρ οὗἨ (6 (δρίτο] πα Ππρρὶΐοσ ἴῃ 84 Β.6., ἴῃ ννῃῖσἢ της 51ὈΎ}Π1}πη6 ΒΟΟΙκ5 ρογ 564, 

Οἱ ἴο ἴῃς ἀδϑβίγαοιοη Ὀγ ΠΡΕΙΠΙηρ οὗ {Π6 βιαίας οἵ ᾿πρρίΐεῦ οὴ τἴπ6 ΑἸΡαη Μοιηΐ ἴῃ 57 Β. 6. 
6ο. Εὸῖ Ὀτγμηβίομα 85 ἃ ἰδαΐιτγε οἵ {πὸ Τ᾿ υἀρεπηεηὶ οἴ. ᾿ηἴτ. 462 ; τ Εποςῇ οχνὶ!. 6. 
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(63) Ετοπι {πε βίοοϊκ οἱ ϑεραβίς Βε]αγ 5.41] σοπηα ἴῃ ἰαΐει {ἰπ|6 (64) ἀηα 51.411 {γαῖα {π6 τηουηίδίη 
ΠεΙρἢς5 ἀπα ταῖβε {πε 568, (65) ἰῃς στεαΐῖ ἤεγν διη δηα τῆς Ὀτίσῃξ τηοοῃ, (66) ἀπ ἢς 5841] γαΐβε ἃρ {πε 
ἀεδα δηα 514}1] ρευύξογτη γῆδην 555 (67) ἴογ τηβξῃ: Ραΐ {πῸν 5}4}} ποῖ Ὀὲ εἴεςτζίνε ἴπ μίση. (68) Νὰᾶν, 
Ὀυΐ ἢς ἀξδοεῖναβ πιογίαϊβ, απ πηδην 5.41} ἢς ἄεςεῖνε, (69) Η ερτενν5 (δ τα] δηα αἰδοῖ δηὰ ἰανν]εϑ5 ἴοο, 
Δα οἴποὺ (70) πῆθη νγῆο ἤᾶνε πενεῦ γψεῖ ᾿ἰϑθίεηεα ἴο ἰῆς ννοτά οἵ ἀοά. (71) Βυΐ αἱ ψῇῃδίβοενεγ 
{της {ῃς6 ἰπγεαίϊεπεα νϑηραδηςα οἵ πε ΑἸπηρηΐν αοά ἦτανν5 πεϑύ, (72) ἀπ ἤεγν εηεῖρν σΟπΊΘ5 
τῆγουρἢ {Π6 ϑυνε!]!ηρ᾽ σαγρα ἴο δαυίῃ, (72) ἀπ θυγη5. ῸΡ ΒεΙαγ αἀπὰ [Π6 ονεγνγεεηίησ πηθη, (74) ενεῃ 
411} ννῆο μανὲ ρευΐ {πεῖν {τϑὲ 1Π ὨΪπΊ, (75) ἴδῃ [Π6 ννου]α 5141} θῈ ὑἀπάεγ {πΠῸ ἀοπηίηίοῃ οἵ 4 νγνοιηδῃ᾿ 5 
Παηπάς (76) ορενίηρ Ποὺ Ἔνεῦν θεμαβέ. ᾿ (77) Τμεη ψπεη ἃ ψίάονν 5841] τεϊρῃ ονεῦ {πεῸ6ὶ ψο]α ννου]ά 
(78) δῃηὰ ςαϑὲ θοίῇῃ σο]ά δπᾶ ιἶνεγ ἰηΐο πε ροάϊικε ἄεξερ, (79) απᾶ ἔπ Ῥγαββ δπά ἰγοῆ οἵ 5ῃπογινεά 
ΓηδΔη (80) οσαϑί ἰπηΐο {πεῸὶ 5εα, ἴπθη τῇς »Εἰεπιεηῖβ οὗ ἴῃς ννοῦγ]ϊ ἃ οὔς δηᾷᾶ 4]1} (81) 514}1} θῈ νυνἱάοννεά, 
Πα {πε οά Δ Ώοβε ἀννε]]πρ 15. ἱπί [πΠῈ 5κὺ (82) 5881] γῸ}} ὑρ 1ῃ6 ἤξανεῃ ἃ5 ἃ ῬΟΟΪΚ 15 τ ]]βά. 
(83) Απά {πε νος Πγπηαπιεηΐ ἴῃ 115 ναΥῖδα [ΟΥΠῚ5 5141] [411] οὐ {πΠῸ ἀϊνίηε φαγί (84) ἀπά οὐ {δε 5868: 
Δη4 ἴπεβη 5}4]] ἥονν ἃ σξαϑβε]εββ οδίαγαςΐ οἵ γαρίηρ ἤτγο, (85) δηὰ 5841} Ὀπγη ἰδηα δηα 5εα, (86) ἀπά {πε 
Πτεγηδπηθηΐ οἵ πεανεη πὰ {πε βίαγβ δηά ογεδίίοη [561 (87) 11 5841] οαϑδὲ ᾿πΐο ὁπε πηοϊΐεη τηδ55 δη οἰεδῃ 
ἀἴθθοῖνθ. (88) ΤΠεῃ πο ποῖα 5141] [πεγε θῈ {πε 1πλϊπαυῖαϑ᾽ ἐν] ΚΙ Ιη σ᾽ οὐ, (89) πὸ πἰρῃΐ, πὸ ἄδννη, 
ΠΟ σοηβίδηϊΐ ἦδγϑ8 οἵ σαγα, (90) ΠῸ βρυίηρ,, 0 ϑιιπη παι, ΠῸ ννπΐεῦ ΠΟΥ δαξαπηη. (91) Απά {πεη {πε πάρε- 
πχεηΐ οἵ {πΠ6 ΜΙρῃΐν (αοα 5}4]] σοπηα ἰηΐο {πῸ πηϊάϑε (92) οἵ {πε τηϊρηςν δξοῃ, ἤθη 411 {Ππ656 1πϊηρϑ5 
8841] σοιὴξ ἴο ρβ855.,} 

(93) Ὁ ἰοῦ {με νναΐεγν ἔγϑοῖζα απα 411} [Π6 ἀγν απ, (94) ννεηῃ 1ΠῸ ϑδιη αγίϑεβ ὑνῃ ]οἢ Πσανεῦ δεῖβ ἀρϑίη. 
(9.5) .Δ11 51.411} οθεν μἰὶπὶ 45 ἢε δϑοεηάβ ἀραΐη Ἰροη πε νου], (96) ἔουγ 85 πηιοἢ ἃ5 ἢ6 ἢγϑβί αβῃϊοηθά 
1Πεπ|, δη4 ἢΪ5 γηϊρῃί. 

(97) Βυς ψνμεηβοανεῦ {ΠπῸ τῃγεαίεπεά νεησεαπος οἵ {πε Μίρμίν αοα 15 Ῥτοιρσῃξ ἴο ρΡ485, (98) ἰμαΐ 
νξβηρσϑδησα ϑν] 1 νυν ]οἢ οησε Πα τὨτεαϊεηθα τηογία]5 νῆεη ἔμεν πηϑάς ἃ ἴοννεῖ (99) ἴῃ {πε Αϑϑυγίδῃ 
ἸΔης--Νον 411 ννεγε οἵ οῃς ἴοῆριτε (100) δἀη4 πεν ἀεβίγεα ἴο ἀϑοεηά ἰηΐο {πε δίδεγν πδανεη. (τοι) Βαΐ 
βίταισϊνναν {πε Ετεγπδ] αἰ ἃ στεδῖ βίγεθϑ (102) τροη τῆς ὈΪαϑίβ : ῃεη {ΠεῸ νν πα 5 ἀδ5η66 ἄοννη [πε στδαΐῖ 

63-92. ΤῊς σοπηϊηρ δηπ ἀδϑβίγαοίίοη οὗ Β6]ϊασ. [ἢ Ῥ. {Π15 βεοίιοῃ 15 ᾿ηἰγοάποθα νν ἢ τῃς ἔο]]οννησ ννογάβ : “ Αἰιασ 115 
5}6 ῥγοςσεααβ ἴῃ ΠΟΙ ἀἸβοουσβα δρουΐ {πΠ6 ἀδορίνιηρ ἀαδν]], {πΠῈ6 ΑΠπες τΙβῖ, Δηα 5ρεακ5 ἃ5 [Ὁ] ]οννϑ5.᾽ 

63. ϑεραβίε 15 ϑειῃηδγια, δηα [ΠῸ ταίεγθηςα 1ἰ5 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἴο 5: πο ΜᾶΑρι5 τεραγάθα ἃ5. Βε]14] οὐ ἴπ6 Απτοἢσιϑι. Βαΐ 
Ε(Πδ6 βίοοϊκ οἵ ϑεβραβίε ᾿ τῆδυ τγοίεσ το {πε ΕἸηρεγοῦβ (Αραδ), ἀηά, 1 50, Β δ ῖαυ 15 Νεῖο ταργεβεηΐβα 85 ταϊυσηϊησ. 850 
Κ. Η. βαηδβ (“4345:. 75α. Ρ. ᾿Ιχν11}). 

64. ταῖβε. Τῆδ τι56ὲ οἵ {πε νεῖ στήσει 15 ἀἸϊβῆςυ!. ῬΟΘΒΙΡΙΥ 1ξ 4] [6 5 115 ππθαπῖηρ ἴτΟΠῚ ἡ ὈΥηρ ἀοννῃ ἴῃ [Π15 1ἰη6 ἴο 
ἐΥΤαῖβα πρ᾿᾽ ἴῃ]. 66. Οτ ἴῃ]. 64 ννε πηϊσῆϊ τεδὰ στρώσει. 

67. Τὴ Αοίβ οἵ Ῥεΐεσγ νι Θ᾽πηοη Χχνῆ] Ηἶ, Θίτηοη Μαρὶβ τεβυβοιίαίεβ ἃ ἀεαά ον, θὰΐ ΟΗΪΚ ἴῃ ἀρρδεάτζαηςθ. Δ ΉΘΩ 
Ὠε ἀεραγίβ ἴῃς6 σβδαγιη νϑη 565, δης ἴἰ 15 581. Ῥβίθυ. γγνῆο δοίμα!!ν Ῥεγίουμηβ {ΠῈ ταϊγαοὶθ, ὍὙΠ6 πηγαδ ΠΥ οὐ {πΠ6 ΠΊ]Γ80]65 
15 Δ] πα ςα ἴο ἴῃ 5. ΗἸΡΡΟΙ. χχὶ. 1οό. 14. 

7ο. Τα τεδάϊηρ οἵ φ οὔπω Θεοῦ λόγον περ ποΐ ΠΕΟΕΘϑΑ ΓΙ ΪΥ 6 Αἰτεγεά. 
γι. Τῆς ἰάδα {παῖ 1Π6 νου] ννου]ά Ρὲ ἀεϑίτογεά Ὀγ. ἔτεα ρρεδῖβ δηηοησ ἴΠ6 Κοιηδῃβ 85 ἃ ϑίοις ἀοοίσηθ. ῬγΟΌΘΌΙν 

1 ννὰ5 ἀδγινεά ἔγοτη ΗἩδσδο! 58. Απιοηρ {Π6 [ανν5 1 ννὰ5 ΡΟβϑι ὉΪΚῪ βιρρεβίεα Ὀγ Οτϊθηΐδὶ ᾿μἤπθηςαϑ. 
75. ἘοΥ ἴῃς ἴΙάεα οὗ 1ῃε6 ἀοπλϊηίοη οὗ ἃ ψομπηδῃ οἷ. ν]]]. 2οο. [ἰ Πὰ5 Ὀθβὴ βυρρεβίεα {δῖ (Ἰ]εοραίσζα 15 ᾿ηεη 64, 

ΚΥΔη ΒΟΥ α ἰηΐο ἃ ἀεπηοηΐαςαὶ ρεγβοηαρθ. Βοιιϑδεῖ βεὲ5 ἃ στϑοο]]εοίίοη οὐ {Π6 τηγίῃϊοαὶ 5864 Μοῃβίθσ, ΟΥ̓ ΒΊΏΔΠΪΥ 
τεσαγαβα 85 [βγη] η]1η6. 

79. ἴπεῈ ὕγαββ ἴοο δηᾶ ἴγσοῃ. Καὶ χαλκόν τε σίδηρον. Ἐπιαηα νΙἢ ΔΝ ΠἸαπιονΖ ἰηΐο σὺν χαλκῷ τε σίδηρον. 
81. ῬεΕ ννἱᾶοννεα. Ῥγορδῦϊγυ, 45 Β]455 βιισεϑβίβ, " θεγείζ οὗ Ἰινίηρ τ] δ᾽. 
δὃ2. (ἢ 158. χχχὶν 4; Ρ5. οἷϊ. 26 ; Αρος. νὶ. 14, δηὰ ἔτει θην ἴῃ Ἰαΐεσ ᾿εγαίαγα, 6. Ρ. Δυιηθηΐδη Αρος, οὗ ΤΠ 4Πη1ε], 

240. 13 (οἴ. Βοιιβϑεῖ- Κϑδηδ ἴῃ «γιΖζελγίεέ 1, ρόγια,, Ρ. 242). 
84. οαἴαγαςοΐ οὗ... ῆγθ. (ἱ. ϑεοσζείβ οἵ ΕΠΟςἢ χ. 3. 
86. βἴατβ, σήματα, ἃ ΠΟη]δοίαΓΑ] επηθηἀδίϊοη ἰου ἤματα. 
890. ΤΠΕ ςοβϑϑδίίοη οἵ ββαβ0ῃ5 5 ραγδ]] 6] ἴῃ ϑεβογεῖβ οἵ ἘΏΟΟ. Χχχῆ]. 2; οὗ, 4150 4 ΕΖγα νὶϊ δῃᾷ 510. 11. 325. 
90. ννἱπΐεσ. ὙΠετῖα 15 ΠΟ πααα ἴο δἱΐοσ ῃ6 Μ58. τεδάϊηρ χειμών ἴο χειμῶν᾽, 
92. ἴπε πιὶρ πῖν ββοη (αἰὼν μέγας) ννγὰ5 ΟΥ̓ΙΡΊΠΑΙΥ ἃ ϑἴοιϊς σοποθρίοῃ. 
93-6. ΤΕ Ἰἴπ865 δὺξ 5ΌΔ}Ὺ τεραγάθα 45 (Πγιβίίδη, θαϊ {Ποτὲ 15 ποίην αἰβιιποιίνεν (τι βίίαπ ἴῃ {Ππεῖη. ὍΠα 

τείεσεηοβ ἴο ἴΠπΠ6 σι ΡΓΟΌΘΟΙΥ ροαθβ ὕῬδοῖ ἰο Μδίδοῃὶ ἱν. 1, 2. [{ ἴθ. Ροββίθὶε, ᾿Ἰπἀεβά, {παῖ }πϑτῖη 15 τϑίθυτίηρ ἴο {Π658 
Τ1η65 ἴῃ Οολογί. ααἱ σγαεε. 38, πὰ 1 580 ἢε υπάεγϑίοοα ἔπει το ΡῈ (τ ϑίδῃ 1ῃ Ἰηϊεσρτεϊδίίοη. Βαΐ ἴμδΐ ἄἀοαδβ ποῖ ρτονε 
{παῖ {πεν ἀῇα οἱ (σι ϑίϊδῃ οὐ] Ίη. 

ο6. αϑῃιῃ:ϊοπεά (ἐπήγνυε) ίοΥ Μ55. “Κηεν ᾿ (ἐπέγνω). 
997-294. Α Ἰοηξ 5εοίίοῃ ἔγοπι {πῸὸ Ετγιμγδθαη 510] Ὀασίηηϊηρ ἢ ἔννεῖνε ᾿1η65 δἀδρίεα ἔγοπῃ {πΠ6 Βδυ]οπίδη 510]. 

ΤΠΕ ΡῬάᾶϑϑᾶρα 15 γ᾽ ον αιοίθα οὐ Δ] 6 το : οἵ. Ἐπ560. 1. 23, 24) ὙΠΟ «ποίε5 το πὶ ΑἸθχαηάδυ ΡοΟΪγ βίου (Η. 890-40 Β.6.); 
7οβερῆιιβ, «492. 1. 4. 53. Ἐπβε 5. ργέβεσνεϑ 50 ποίϊσεβ ἰῃ Αργάδξηιβ δηα Επροϊθπλ5 (οἰ. γαεῤ. Εν. ἰχ. 14, χν]]). 
Ἰιςῖ. 7)ῖν. 7ρι5Ζ. 1. 6 Ἔχρ] ἸΟ ΕἸν τείευϑ {Π6 βθοίίοη ἴο [πΠ6 Ετγίμγαθδη 5100], θαΐ ἃ ποῖσε ἴῃ {π6 ϑελοίζα οἡ ῬΙαῖο, λαθά. 
244 Β Δ50γ065 ἴπΠ6 δοσοιηῖΐ οὗ {Π6 ἴοννεσ δηὰ [Πς σ᾽δηΐβ ἴο της Η ρτεν 510]. , . 

Ιοο. ΤΠΕΓΕ ἈΡρδβδῖβ ἴο θῈ βοπία σοηξιβίοη οὗ {Π6 βίοιυ ἴῃ (᾿αηαβὶβ πὶ {Π6 Ἰαρθηα οὗ τῃ6 β'δηΐβ θ᾽] ηρ Ῥε]οη Οἢ 
Ο5β5α. Ἠοιηεσ, ο. χὶ. 304 Εἴ : Νιγρ. σεογρ. 1. 280 Π. 

102. ΤΠ6 νἱηὰ 15 ποί πηβηϊτοηθα ἴῃ (απεβὶϑ, θαϊ {πῈ6 Δ] ]πϑίοῃ οσοιγα ἴῃ [0Ὸ}1665 Χ. 26; 7Οβερμα5, “15:7. 1. 4. 3; 
ἘΡΙΡΏ. “4“3᾽.ν: ΠΠα67. 1. τ. 5. ; 
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ἰοννεῦ ἔγοπι οὐ Ὠρῆ, (109) απα ἱποϊίθα πιογίδα] πηθη ἴο πγαίια] ϑεγα. (το 4) Τογείογε πηθι παπλεα {ΠῸ 
εἰν Βαρυίοη. 

(το5) Βυΐ ννῆεη {πε ἴοννεῖ ννὰϑ [4 ]Π]}Θ ἢ ἀηα] Πηθη᾽5 ἰοηριι65 (1Ο6) αἰντ 66 οΥΓ νυ] ἀΐνοτϑ [᾿η45 οἵ βοιιη 5, 
1π6η {πΠῈ  ΠοΪς (107) βατῖῃ Ῥεραη ἴο Ρὲ ΠΙΙεα νυν βεραγαΐε Κίησάοπιβ. (1οὔ) Τ Ἴδη σαπΊα {π6 το πίῃ 
σεπογδίίοη οἵ γι ἰο]αΐα τηεη, (109) βίποα {πε Ποοα σαπὶα προη {πε τηδη οἵ γοῦθ (10) Απάᾶ Οτἵομοβ, 
Τίίδη, απ Ἰαρεΐαβ ᾿νεῦα κίηρσο, (11) {πῃ6. σοοα]ϊεϑὲ ομ] ἄγε οἵ δία δηα Ουγζϑηοϑ, νν ΟΠ πηθη οΑ]1οά 
(12) Ἑδυιῆ πα δανεη, ἀπ᾽ πη ἘΠ 6 πη 50 (1 13) Ῥεσδιιβα πεν νεζε {πε ἢιϑί οὔ 81} αὐεἰσυ]αΐο πηθη. (14) ΤὭτοο- 
[οἱ ννεγα {πε ἀϊνίϑίοπϑ οἵ βαυτῃ ἴῃ τῆς Ροτγίίοη οἵ εαςῇ, (1.5) δῃα εαοῇ ννὰ8 κίηρ' ἴῃ 5 ον "ἢ 5Ρῇ6Ίθ, ποῦ 
ἀϊά ἐπεν ἤσῃιί, (16) ον οαΐἢϑ ἢδα θεεη πιδάε ἴο {πεῖν (δ δύ, πα {πε 5ἤδιεϑ νεσα 151. (17) ΤΠεη {πεῖγ 
[Δι ποτ᾿ 5 Π1]] {ἰπ|ε οἵ αϑὸ αὐγνεα (18) απὰ 580 Πα αἰε. ἊἈΑπά ἢΙ5 50η5 ἰῃ πηοηϑίγοιιβ {τὰ ηϑρυεϑϑίοη οὐ {Πεῖτγ 
οδίῃβ (19) 5ε{γεα ῸΡ βίγ6 ἀραϊηδί οη6 δποίπεῦ (20) ἃ5 ἴο ννῆο 5ῃοι1]α τγείρῃ οναι πλοῦΐᾳ 5 [ῃ Ροβϑθϑϑίοῃ 
οἵ τονδὶ ποηοιγ. (21) Απά (τόποβ δηα Τιΐδη ἰουσῃξ ἀραϊηϑὲ εδο οἴπασ. (22) Βιιῖῖ ἰπετη Κἤθα δηά 
(αἴ δπᾶ ραγὶαπα-Ἰονίησ ΑΡῃτγοαϊίζε, (23) 1) επγείογ απα Ηδβίϊα ἀπά [αἰτ-ἰγαϑϑεα 1)οης (24) Ὀγοιρῆς ἴο 
{τ Π 5810, γεσοποι!ηρ ἴῃς Κίηρϑ (25) 41} Ὀγείῃγεῃ 45 {πεν ννεῖε δηα οἵ οηβ Κίηῃ, δηα ἐπε οἵπεῖ (26) πιθη 
ΠΟ ψψεῦα οὐ {π|κ6 Ὀ]οοά δπά ραγεηΐαρε. (27) Απά {πδν γεβοϊνεα παΐ (τόποβ 5Ποι]4 τείρη α5. Κίπρ οὗ 
411, (28) θεςσαιιβα μῈ ννὰβ εἰ δϑί δηὰ [αἰγεϑί οἵ ἔογπῃ. (29) Βαυΐ Τιΐδη ογ ἢϊ5 ρα ἱπηροβεα τηϊσῃςν οδίῃς 
οη Οτοποβ (30) {παΐ μῈ ϑῃοιυά ποῖ γεαι ἃ ἰαπην οἵὨ π|4]6 οἢ!] άγθη, 50 {παΐ 6 Ὠἰπη561 ταϊσῃς θς Κίηρ 
(41) εη οἷά ρὲ δηᾷ ἀδαίῃ ονεγίοοϊς ὑγοηοβ. (32) 50 Ἠδηβοονον ΕΠοα 65 ἴῃ ἴγανδι!, τῆς ΤΙΐδης 
νοι] 5ἱ1 Ῥεϑίάς μεσ (33) απ ἴβαυ ἰῃ ρίεοεϑ Ἔνεῦν πΊαὶα οἢ]]4, (34) θας [πε ννοπηθῃ ΟΠ Πάτεπ {πεν 
ψνου]α ἰΙεανε αἰϊνε το Ὀ6 γεαιεα νυ] ἢ {πεῖγ ποῖ ποῦ. (35) Βαΐ οἵιν ἰδὰν πεα ννεη 5Πη6 Ὀγοιυρῃξ ἰουίῃ 
Ποῦ {γα οΠ1|4 (36) Ὀγτουρῃΐ ἰοτῃ Ηδίὰ ἢιβδί: ἀπ εη {πεν ϑανν εν ἀθηῖ]ν (47) ἘΠπαΐ {ΠῸ οὨΠΠἃ τνὰ5 
[επλα]α {πεν ννεπΐ ἀὐνὰγ ἴο {πεῖ ΠοπΊε5, [ῃοβα γουρῇ (38) ΤΙιΐαη5. Απά ἤδη Κἤεα Ὀγοιρπξ [ογίῃ ἃ πιδη 
ΟΠΠ]α, (39) νν Ποπὶ 516 αυοκὶν σεηΐ ἀνναν, ἴο Ὀς Ἰδαιδά Ξε γε αν ἀηα Ρτίνιϊν, (40) το ῬΗγυρία, ἰακίηρ 
ἴτε Ογείαπ πῆοπ ἀπάθυ δίῃ ἱπίο ΠΘΓ οοππβεὶ. (41τ) Τπεγείογε ἔμεν σανε ἢΐπὶ [ῃ6 πδπηε οἵ Ζειιβ 
θεσδιιβα ΠΕ ννὰϑ5 βεπΐ δυναν ππϑυβρεοίεα. (42) [πῃ {Πκθὸ πηδῆπει ἴοο 516 βεηΐ αννὰὺ Ροβείάοῃ βία {Π|]|ν. 
(43) ΤΠεη αδἱ {πε {πγὰ {ἰπη6 ἈΠθα, ροα 4655 ἀπηοπρ ἡγοπΊθη, σάνε Ὀἰτἢ το ΡΙ]αΐο (44) 45 516 ννὰβ ραβϑίπρ 
Τοάοπα, ννεησα τα ἘΠ6 νναΐεγυ οοιι565 (45) οἵ {πε τῖνεν Επγοριι5, απὰ {ΠῈ νναΐει ἤοννεά ἴο {πε 5εὰ 
(46) ΒΙεπάοά τ [ἢ της Ρεηεῖμβ, απα {παν (4]] 1 ἴῃς δίνρίδη βίγεαπη. (47) Βαϊ ννῆδη {πε Τιϊδηβ πεατά 
{πὶ {Ππεγε νεγε 50η5 (48) θούῃ ργίνι!ν ἴο {πε ππίορη οἵ (τόοποβ απὰ Πα, (49) ἰπεη ΤΙΐδη τηϊιβίεγεα ἢϊς 
βενεηίν 50Πη5, (50) αηα Πε]α ἴῃ θοηάθ ύοηοβ δηά δεα 5 σοηϑοτί. (51) πᾶ πε πιά ἰμεπὶ ἴπ με 
εαγίῃ δηα Κερί {πεπὶ ἴῃ [εἰίειβ. (52) ΤΠεη ἱπά θεά της βοηβ οὗ τλρ ἢ  Υ Ογόποβ Πεαγά οὗἉ 1{, (52) ἀπά 
{πεν τα βεα ῸΡ ἴογ Ὠϊπὶ ἃ στεαΐῖ ννὰγ δηά θϑίί]ς ἀΐπ. (54) Απα {Πϊ15 15 1π6 Ῥερίηπίηρ οἵ νναῦ ἴο 811 πιουταὶ 5 
(55) [γεϑ {Π|5 15 πε ἢγϑί Ῥερίπηίηρ᾽ οἵ ψὰγ ἴο πηογίδ]5]. 

(56) Απά τῃεη (οά ἱπῇϊοϊαα εν}! οὐ τῃς ΤΙΐδηβ. (57) Απαᾶ 411 {πεῸ (8 π|11}165 οἵ {πε Τίιϊαη5 δηά οὗ 
Οτομοβ (58) ἀἸεα. ὙΠεη 1π [ἢπ οἰγο! ηρ᾽ σοιτβα οὗ {ἰπ|ὸ (59) {πε Ἐρυγρίίδη επιρῖγε ἀύοβθ, ἔπθη {παΐ οὗ 
1ῃ6 Ῥεγϑίδηβ, (60) οἵ {πε Μεάςβ αῃὰ Ετῃϊορίδηβ ἀπα οἵ Αβϑυγίαη Βδρυίοη, (61) ἐπεη {πδὲ οὗ {πεῸ Μδοε- 
ἀοπίδη5, αραίΐη (ῃδί: οἵ Εσγρί δηα ἰῃεη οἵ ἸλοπΊα, 

(62) Απά {πεη {ΠπῈ πηεβϑαρε οἵ πε ἀτεδαί (οά Πυζίετεα ἴῃ τὴν Ὀγεαϑὲ (63) δηὰ Ῥαάδθ πὲ ργορῇεβυ 

104. Τῆς ἀεγινδίϊοη 15 ἴα Κα ἰτοπ (ἀαη 6515 νΠΘγα [Π6 ΠΔΠΊ6 15 σοπηθοίθα ψΊ ἢ οὐ, ΒΆΡΕΙ ἰ5 ΡΓΌΡΔΌΙν δα 211 “ σαῖε 
οἵ σοά᾽, ἀηὰ Βαρυ]οη ὀαό 1[αγιὶ “ σαῖε οὗ {πΠῈ σοάϑβ᾽. 

το ἢ: Τῆς δοίουηὶ οὗ [μ6 Τίϊδηβ ἰ5 ΡΔΓΆ]16] το Ηεβίοά, Ζζδοσ. 421 Ε(,, θὰϊ ἀἰβετβ 'π βενεσγαὶ ἀδίαι5. 866 Ετὶθαὶ., 
ἘΖρ2., Ὁ. Χχν!]. 
ἘΠΕ (οπιράτα [Π6 δοσουπηΐ ἴῃ ΕΡΙΡΗ. “1πεογαίμς οχὶν, ἴῃ ΜΒ] ἢ ΝΌΔΗ 15 τερτεβεηΐθα 85 ἀἸν! ἀρ [Π6 νου] ἀπιοηρ ΠΪ5 

ἴῆτεα 5005 ἀν επαοιος ἔτομῃ {ΠῈ πὶ 8ῃ οαῖῃ ἰπδΐ ποης 5Βου ᾿ἴηναάς 5 Ὀτγοί ποτ ρογίίοη. [{ 15 ἥοηλ Η ΔΠ}᾽5 νἱοἸδ τοι 
οὗ 1ῃ15 σοπιραςῖ ὈΥ το  Ὀΐηρ 5μεπη οἵ ζαπαδῃ {παῖ ΕΡΙρμδηΐιβ ἀβάμποας {ΠῸ Ἰπϑίϊοα πα πιογα γ οἵ {πε σοπηπιαπα το 
15γ8 6] ἴο Ἔχίθυῃηπαία [6 Οδηδδηϊαβ. Αἱ Θ' ΠΉΠ]ΔΓ βίογυ 15 1ο]4 ἴπ δὴ ΕἸῃϊορίδη νγοτκ (Δ εόγα ΜΝΜασαςσί, εἀ. Βεζοὶά, 1905). 

119. ΕῸΓ τῆς νγᾶτϑ οἵ {πε σοάβ οἴ. Ηεβ. Ζζφοσ. 629 ἢ. 
122. (εἤοκεη αμιοίεβ ἃ ΕΝ Β[ΟΥΥ (τοῦ Μόβες οἵ Κμογξη (ίογν οὗ Αγνιθριζα 1. 6) ἴῃ ψνῇῃϊο ἢ Κιομοβ 15 

τερτεβεηϊεά ὈΚ. Ζύνδῃ. 
132. ΤἼΕ δοςουηῖ 15 συγ ΟἸ5]Υ ΡΔΤΆ]]6] ἴο Αρος. ΧΙ!. 4. 
140. ΤΕ ογάϊπατγ δοσουηΐ 85 Δ] 464 ἴο ἴῃ (Δ]]ΠπηδοΠιι5, 27}77171 ἐο Ζ61ι5, 46 ἢ. ; Ταιοτ. 11. 629 Εἴ, ; ΝΊγρ. (δος. ἵν. 150 

τερτεβεηΐβ Ζειβ ἃ5 γεαγϑα ἴῃ σεῖα ἤδη ἴπΠῈ (γείαϑ5 ἄτοννῃ Ηΐἷδβ ᾿πίδῃί οὐδ Ὀγ θεαιΐηρ ΟΥ̓ΠῚΡ 85. 
141. ΤἼΕ ἀετιναίίοη οἵ Ζευδ, τοπι ἴΠῈ Ῥτεροβιίτοη οὐ διεπέμφθη, “᾿6 νγὰ5 5εηΐ ἀνναΥ ̓, 18 ΘΙ ΠΡ Π]ΑΓΙΥ υνθαῖζ, ἀη πιᾶν θα 

ποί οΥἹΡΊηδὶ, θα εῇοκ. ΘΟΙΠΡΆΓΕΚ5 ἃ 511] Ὺ ἀεγιναίίοη ἴῃ (οτπαῖίι5 2. 
144. Ποάοπα ννᾶ5 ςε]εγαϊεα [οΥ 115 νυν ]βροσῖηρ οα5, {πΠῈ πιοϑβὲ δποϊεηΐ οτδο]α οὗ Ζειι5. 
145. πε τίνϑγ ΕΌγοριβ, 1. 6. Ἡοπλοτ᾽ 5 ΤΊςΑγΈβίεβ, ἃ {Ὑ αΐαγν οὐ [η6 Ῥεηδῖιβ. [ἢ 71. 11. 753 {. 11 15 ϑα! ἃ ἴο ἤονν ψ τῇ 

{πε Ῥεπεῖαβ, Βαϊ ποῖ ἴο τη] 516 115 ννγαΐεσβ. ἩΤΊΘΓ 8|50 πη ΟΠ5 115 σοηηθχίοῃ ἢ Θίγχ. 
156-61. Α σοῃοῖδα 5. 1ΠΊΠΊΔΤΥ ὙΨΏ]Οἢ 15, ΡΘΙΠαρ5, ποῖ οὐ ρΊη4] Ποτθ. Ετίβα 6 ϑυρρεϑβίβ {Ππαΐ 156 15 ρος κε τρ Ὀγ 199, 

{πε ᾿πίεγνθηίηρ ΠἴπῈ5 Ὀθῖηρ' δ ᾿πιεγροϊδίίοῃ. 
159. ΤἼΕ Ρῥτγοπηίηεηςα σίνεη ἴο Εσγρί 5 ἴο Ὀ6 ποιϊςε. [1 [5 {πε ἤγϑι οὗ Ἔπιρίγεβ δηά 1Π6 οτἱγ ἢδπη6Ὲ {Πδΐ γβουΓ5. 
162-294. ΤΕ Βαδυἱοπίαῃ 510Υ] βἴδπάϊηρ ἴῃ {Π6 τετηοΐε ραϑί γανίαννϑ {πΠ6 Ὠἰβίογυ οἵ {π6 γνου]α 88 ἔατ 5 1Π6 {ἰπ|6 οὗ 

Ουταϑβ (167-210 Δῃ ἱῃίεγρο]δί!οη). 
162. διυίίεγεά, ἵπτατο, Ξο Μ55. ΕΖ. ΣΙ (φῇ κΚ. “ βϑίοοα τ ἵστατο. 
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ΤΗΝ  ΘΙΒΥΓΞΓΙ͂ΝΕ ΒΟΘΚΘ. ΒΌΟΘΚ {ΠῚ ΕἸΝΕΞ τό 510 

ΒανΈγα}] ]ν ἀθουΐ εδοῇ (64) ἰαπὰ απᾶ ἴο {πεὶγ Κίηρϑ, δηα ἴο ριιῖξζ {Ππεπὶ ἴῃ τηϊηα οἵ {πίηρϑ {παΐ ἃγὰ 
ἴο Ρ6Ε. (65) πα 1Π15 ννὰ5 {πε ἢτγϑί {πίηρ πὶ (ἀοὰ νοτποπβαίεα ἐο πὶν ππαεγϑίαπάϊηρ, (66) παπλεὶν ἤονν 
ἼΔΩ ἰἰΠροπι5 οὗ πῆϑη αἵα θείη πγιβίεγεα. (67) ΕἸτβὲ οἵ 411 {π6 πουβε οἵ ϑοϊομηοῃ 5141} Ποϊά 
ϑναν, (68) ἀπά ἔπε Ῥποαεηϊςΐίδη ἱηναᾶετγβ οἵ Αϑία απα οὗ {πε ἰϑ]αη5 45 ννε]] (69), ἀπὰ {πε τὰςε οὗ {πε 
ῬΑΙΊΡἢ νυ ] Δ η5, Ῥεγβϑίδηβ, απ Ῥηγνυρίαπμϑβ, (70) ἀπᾶ {παΐϊ ἴοο οἵ ἴπεῸὶ (ατίδῃηβ απᾶ Μυϑίδηβ δῃηᾶ νἀ ϊδηβ 
ΤΊΟἢ 1η σοϊ]ά. 

(71) ὙΠεη 51.411} οοπὶε ἰῃῇς (τεεκβ ονεγννεθηΐηρ δηα πΠΠΟΪγΚ: (72) ἔπη ἃ νεὺν τηοίϊεν τασε οὗ 
Μδοβάοηϊα 5}41] ΠΟ] ἃ ϑδυνᾶν, (73) ννῆο 5}.4}] σοπλε 85 ἃ ἀγεαά ννᾶῖ οἱοιιά προη πηογίαϊ9. (74) Βαϊ 1Π6 
(οά οἵ Πεανθῃ -5}4}] ϑηλα ἘΠεπὶ υἰίεγὶν. 

(75) Νεχὲ {πδγα 584}} θὲ {Π6 ϑυνᾶὰν οἵ δποίπει ἘγΊΡΙγα, (76) ἀἢ Ἐπιρίτα οἵ τηλην οαῖν πεαάϑ ἔτοπὴ {Π6 
ννεβϑίειῃ 568, (77) ννῃ 1 ἢ 5}411 ΠΟ] ϑννὰν ονεῖ τηποῇ ἰαπά, ἀηα 51.411] σον δε τηϑην πηδη, (78) πα 5Π4]] 
σϑι158 ἴβαυ ἴο γῆδην Κίηρδ ἴῃ {{Πη6 ἴο σοπηα ; (79) πλιοῇ σοϊά ἴοο δηα 51|νῈ γ᾿ 1ἴ 541] τὰν 5} (80) ἔγοπ 
ΓΊΔΩΥ ΟἸΕ165: δηα ἀρδίῃ {Πεγε 5141] θῈ ἴῃ {πε σοάϊηκε εαγίῃ (81) ρο]ά, γεβ, απα ϑιϊνεν, απ γαϊππεηΐ ἴοο. 

(82) Απὰ {Πᾶν 5}4}] αδῆϊοϊ πηογία]5. Βαυΐ {Πο86 τηδῃ 5Π4}} ἤᾶνε ἃ σιεαΐ (82) [4]], νπεηβοενεῦ ΠῸῪ 
ΘηΐΕΓ Οἡ 8 οοιγβα οὗ πη]τπϑῖ ᾿πβοίθησθ. (84) Δπα ϑἰγαισῃϊζνναν ἃ ϑἴγεϑβ οἵ τπηῃροα] 655. 5141] [411 οἡ 
{Π6π|, (8.5) ἀπ τη4]6 514] ἄγανν πϑαῦ ἴο τῆϑ]ε, ἀηα {παν 5Π4]] 5εῖ {πεῖν σμ]]άτεη (86) τη 111- [Δτηθα Ποιιβ65, 
Δ η4 {Ππεγα 584]] θὲ ἴῃ ἴποϑε ἄδγϑ8 (87) στεαΐ {γι θυ] δίίοη ἀπηοηρ πΊθη, ἀηα 11 584] 5εΐ 81} [Πίησβ νγοην, 
(88) 4η4 οἰ ἐνεγν Πίηρσ' 5ηοτί, πα Π]] ἐνευν τη νυ ἢ ἐν ]5, (89) Ἐπγουρ ἢ σονεϊοιβηθβο ἰῃς6 σογγαρίει 
οὗ Ππ|86, 4η4 111-σοϊίξη ννεδ!τῃ, (90) 1 πηδὴν ἰαηα 5 ηα οϑρεοία!]ν ἴῃ ΜαςἼεάοηϊα. (91) Απα [ἴ 5141] 5:1 
ΠΡ δΒαίΐγει, απα {πᾶν 514]}} 5ἤονν 411 πιδηπευ οἵ δι1]6, (92) τππη11] [Π6 βενθηῖῃ γαίρη ἤεη {παῦε 5}4]] 
τεσ (93) ονεῦ Εσγρί ἃ Κίηρ, ννῇο 514}] θὲ οἵ ατξεεῖκς οτἱρίη. 

(94) Διὰ τη {πε παίϊοη οὗ πε Μιρῃΐν (οὐ 5}411] με ἀραίῃ ροννεῦπιὶ, (95) {παΐ παίίοη νηΐ ο ἢ 5}4]] 
ΒΕ ἴο 811] πχογίαϊβ. {πΠ6 στιϊάε οὗ 16. (96) Βυΐ ννῆν Πα5 (ἀοά ρεΐ 1Π|5 ἴοο ἰπἴΐο γὴν πη ἴο 5ᾶν (97) 
νν δὶ 51.4}} θὲ {πε ἢτιϑί ἐνὶ] δῃᾶ {ΠεῸ πεχί ομα δῃα ἴπε ἰδὲ ννῃϊοῇ 15 ἴο [41] (98) οἱ 411] τηξῃ, δῃὰ ννῆδί 
5η4}} θεῈ {πε Ῥεριπηΐϊηρ οἵ ἴπεϑε Ὁ (99) ΕἸγϑβὶ οἵ 4}} (ἀοὰ 5}4}] ἱπῆϊοϊ εν1] οἡ της ΤΙΐαηϑ, (200) ἔογ {πεν 
584] βιιδυ νεηρσδαηςα δ {πε μαπά8 οἵ {πε βοηῃβ οἵ {πε τπηϊσῃν σόμοβ, (201) Ὀθσδιιϑε ἔΠπεν θοιπά Ογοηοβ 
Δηα {ΠῸ Ποποιιγεα τηοΐμασ. (202) ΤΠ εξη, ςεοοηάϊν, {πεῈὶ τξεκϑ 541} μανε ἐγταηηΐεβ ἀπ Παιρῃΐν 
(205) Κίηρϑ, ονεγυνεαεηϊηρ Πα πποΠαβίο, (204) δα] θγοι5 δηα αν}] [πῃ ἘνεΎν ννᾶν, Δα ΠΟ Ἰοηρει 5Π4}} Ὁ 
πιοιί8]5 ἤανε (205) τγεϑί [τῸΠΊ ννασ. Απά {πε τεγτ0]6 ῬΗγυσίδηϑβ 5641] ρεγίϑῃ, (206) 411] οἵ {ῃεπι, δῃὰ εν!] 
5841} θῈ τπροη Ττον οὐ παῖ ἀαν. (207) Τἤεξη ἴο {πε Ῥεγϑίδηβ δπὰ Αϑϑυγίδηβ ἐνὶ] 56.411 σοσηε, (208) ἀπά 
ἴο {πεῸ ψοΪε οἵ Ἐρνρί, δηὰ ἴο Τιργα απὰ {πε ΕἸ ορίαιι5, (209) ἀπ τπῸ (ἰείαηβ απ ῬαπΊρῃν 185 
Δ εν] μαγά ἴο τεπῆονε, (10) αῃά ἴο 411] πιθσῆ. ΔὮν, πεη, ἀο 1 ἀδῖδι] εαο}} βενεγα ]ν ἢ 

(11) Βυς ἤδη ἰπα ἢιβδὲ αν γεδοῃθα {πεῖγ δηα, βίγαι  μίνναν ἤθη 5}.4]] (12) ὈῈ ἃ βεςοηᾷ 56.685 
προη πιθη. Βιυΐ πον 1 νν1}] ργοοϊαίηι {15 ἢτϑί οὗ 411. (13) Εν] 5141] σοπηα ἴο {π6 σοαᾶϊν τῆβῃ, γνῆο 
ἄννε]] ἀγοιηα {πε στοαί τεπΊρ]ς6 (14) οἵ ϑοϊοπιοῃ, δηα ννῆο ίε {πε ἀεθοεηάδηίΐβ οὗ τἱρῃτεοιιβ (1.5) πε. 
Υ εἰ οἵ [Π686 αἷϑθὸ 1 νν}}} ργοοϊαϊπι (16) {πε [Ἀπη}}ν δηὰ Κιπαγεα οὗ {πεῖν [Δ Π6γ5 δηα ἴῃς Ρξορὶςα οἵ δ]], 
(17) ενευν τ ῃῖηρ Ἔχ ΡΥ ϑϑὶν ψν1}1] 1 ργοοϊαϊμη, Ὁ πιοιίαὶ] οἵ σαπηϊηρ νν 1165 δηα ογαίν πηϊηα. 

.«(((8) Τεγε 15 ἃ οἱΐν {(πηατῖηα ) ἄοννῃ πη {πε ἰαπά οἵ {τ οἵ {πε (μα άβεαβ, (19) ἔτοπῃ νυ ἢ σΟΠΊ65 

τ6γ Π[. ΤῊὴδ ᾿ϊϑὲ οἵ ννου]ὰ ροννεῦϑβ [4]15 Ἰηΐο ἥνε ἀϊν:βῖοηβ: (α) Αϑἰα, (ὁ) ὅστεεςε, (ε) ουης, (4) Ἐρβυρί, (6) }ενν8. 
τ68. απᾶ {πε Ῥποεηίοίδη ἱηναᾶοτβ οὗ Αβία, ἄς. Μ55. πᾶνε " ἱηναάεγβ οἵ Ῥῃοβηϊοῖϊα, Αδαδ, ἅς. 
172. ἴμεπ. εἶτα ΨοΙΚτηδηη ἴοσ ἄλλο, Μ595. 
175-93. Κοπλς 15 511} ἃ ἀϊβίδῃηις ροννεῦ, πὶ 1ἃ ἀύοιβαβ ᾿ἰπΐθηδε ἈρΡργεμοηβίοη. ὙΠὲ [1Πη65 566 ΠῚ ἴο τοῆβοϊς ἃ ἀδίε 

Ῥεΐννεεη 190 (Μαρηαβιδ) δηα τόδ Β. Ὁ. ννῇξεηῃ λοπλα ᾿πίεσνεηβα ἴο εῇξοϊ ἃ ρεδᾶοε θεΐννεεη {πῸ Ἡ ϑιηοηθδηβ δη4 1, γ5145. 
176. οὗ τϑν ποαγν παεαᾶβ, }1ἴ. Κ ν ὨϊτῈ ἀηα πδὴν Ππεδάθη᾽, τείεσυγιηρ ἴο [Π6 Ἀοπιδη ϑϑηδία. 
178. ῬεΥΠΔΡ5 γϑίουγίηρ ἴο ἴΠ6 σἤεοκ οὗ Αμπίοσμι5 ΕΡΙΡΠμδηαῈ5 Ὁ α. ΡοΟρΠ 5 [ΔῈ πᾶ5 ἴῃ τό68 Β. 6.; οἵ. ΡΟΙΥΒ. ΧχΙχ. 27. 
179. Κ εἰουσίηρ ἴο {π6 {Ραΐα οὗ 15,Οοο ἰδ]εηἰ5 Ἐχαοίεα αἴζεσ Μδσπαϑίδ. 
18ο. ἔπεγα 518} θὲ ἴῃ {πὸ βοάϊκαε βαγίῃ βροϊᾶ. ὍΤΠΕ ππεδηΐϊηρ 566Π15 ἴο θ6 1ΠπΠδΐ πηθη ψου]α Π146 {ΠΕῚΓ ἰγεαβαγαβ ἴῃ 

οτάευ ἴο ργανεηῖ {Πεῖγ θεϊηρ γααυϊβϑιοηβα ἴο ραν {πε {τρυῖα. ΤΠ ργαςοιίῖςε 15 ΠΟ ἀθιηΠ66 ἴῃ 5ΊΓΆΟἢ Χχῖχ. 10; 2 ΕΠΟΟᾺ Ἰ]. 2. 
183 Ε΄ ὙΠΕ Ραχισυδυ νὶοα5 ἅττα οὐ οὗ ρΙαςε 85 δου θεά ἴο ἴΠπΠῈ Ἀοπηδη5 οὗ [Π15 βδυ]ν ἀδῖθβ. 
188. ΤἼῊΘ [πε 15 τερεαϊεά ἴῃ 1. 613, ννῇθσα 1ἴ τείευβ ἴο ΑἸ οοἢ 5 ἴΠ6 ταδί. 
190. Μαοβάοηϊα ννὰβ ἀϊν 4θα δἴτεσ [πε Ῥδίι]αῈ οἵ Ῥγάπα (168 Β.6.), ἀῃπα τηδάς ἃ Ἰλοπηδῃ ργονίηςε ἴῃ 147 Β.6. 
192. ΤΠΕ βενεηίῃ Κιηρ ἰ5 Ριοϊεην ΝΠ], ΡΒΙοπηείοσ, 5οη οὗ (Ἰεοραίτα 1, απ σταηάβξοῃ οἵ Απίοςομαβ 111. Ηδ ννὰϑ 

Ῥτοο]αϊ πη α Κιηρ ἴῃ 182 ΒΟ. Εννα]ά, μοννενοῦ, νου] ππάοσβϑίδηα {πΠ6 Κιηρ το θ6 Ῥίον ῬΏγβΚοη. 
194. Τα Ἔχαϊίδίίοη οἵ [ῃΠ6 [ενν85 τεΐεσβ ἴο {Π6 ἀσὲὰ οἵ [πε ἰαίεγ Μδοσαθεαβ. 
199-210. Αποίπετ ἀἰῆεσεηΐ επυπηεγδίίοῃ οἵ νου] ροννεῖβ θεσίηπίηρ ἢ τ[Π6 ΤΙΔη5. 
20ο. 1.6. υἱοῖς γὰρ κρατεροῖο δίκας τίσουσι Κρόνοιο εἸηεηἀ θα [ΤῸΠῚ υἱοι γαρ κρτ. Κρονου τισουσιν δικας (ΒΔα1). 
204. αἀι!ΐεγοιβ τγείευβ ἴο [πε δράποϊίοη οἵ Ηεϊθη Ὀγ Ῥδγ5. 
209. 8Π Εν] μεγά ἴο γεπιονθ. Ἐεδὰ τ᾽ ἄπορον ἴοΥ τε κακόν (ἢ Ἡ ουννεσγά θη). 
211-17. ΔΑ Ἰηϊγοάποίοη ἴο ἃ 5βΚείςἢ οἵ [εν ]5ἢ ΠἸβίοτυ, ννῃϊοἢ αχίθηαβ ἴο 294. 
218. ΤΠα ἰδοιηᾶ 5 ἴο θὲ ἢ]]εὰ ὰἃρ Ὀγ “ (δπηδγῖμα ᾽, ῃοἢ ἘΠΙΡΟ]επλι5 ρῖνεϑ 85 8ῃ Οἱ Πᾶη]6 ἴου {7Υ.- ΞΟ γδάθγ ροΪ 5 

ουἱ {πὶ (δηπδτῖπα ταϊσῃΐ θῈ σοηποοίθα ψ] ἢ τΠπῸ Αταῦὶς ννοτά ἔοσ τηοοη, ὕ01 Ῥεΐηρ οἣς οἵ ἴῃς πιδίῃ βεαῖβ οἵ ἴΠ6 ννούβ}]ρ 
οἵ ϑῖη πὸ Μοοὴ οά. ἙἘναϊὰ υὑπάετβίαπμαἀβ Οὐρχαλδαίου ἴο τείεγ ἴο ΑὈτΑΠᾶπι, δηα “ἴπε ἰαπα οὗ ΑΡγάπδηι᾿ ἴο πηεδῇ 
Ῥαϊεϑιῖπθ. Ηδε τεαάβ σηκός τε ἴοΥ καμάρινα. ἘῸΥ Οὗρ Χαλδαίων Ψ τεαὰ εὐρυάγυια, ας {Π|5 5ΕΕ]Ὼ5 ἃ ΠΊΕΥΘ 5 11655. 

219. ΕΟΥ δὴ Ψ τεαάϑ μοι, “τὴν ταςε᾽ ; 85 1 τῆς 510γ] οἸδ᾽ πχεὰ ἃ Μεβοροίδπηϊδη ἀββοβηΐ. 
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ἃ τᾶςς οἵ πιοϑί τὶρῃίθοιιβ πηθῃ, (20) ννῆο Ἔνεῦ σῖνε {πεηηβεῖνεθ ΠΡ ἴο βοιπηά οοιηξοὶ δηα [αἷν ἀ6665. 
(51) ον πεν ϑεαύοῇ ποῖ οὐ {Π6 οἰτο! ηρ᾽ σου Γ56 οἵ {Π6 ϑιιη οὔ πε τηοοη, (22) ποι πηοηβίγοϑι 65 Βεηθαίῃ 

{πε δαγίῃ, (22) ποῦ {π6Ὸὸ ἀδρίῃ οἵ Οοθαη᾿ 5 5] πΊπη θυ ηρ 568, (24) ΠΟΥ ρογίςηϊβ οἵ 5ῃη662Ζ65, απα Ὀἰγάβ οἵ 
ΔΌΡΌΤΕΓΒ, (2.5) ΠΟΥ ννΖαγά5, ποι’ πηρὶ οἰΔη5, ΠΟΙ ποΠδηΐοιβ, ()6) ποῦ τῆς ἀδοε 5 οὐ νεηγ]οα 515᾿ (ΟΟ] 15} 
ψογάσ, (27) πού ἄο {πον βίαν {μα ργεαϊοιίοηβ οἵ μα] άδθδηῃ αϑίγοϊορυ, (28) ἢον ἀο {ΠῸν ἀϑίγοποπΊίζε : 
[οὐ 4}1 {π656 τΐηρϑ αὐ ἰπ {πεῖν παΐαγα ργοης ἰο ἀδοεῖνα, (29) 5ιιοἢ {Πΐη65 45 νυ 1655 ΠΊΘΠ ἃΓῈ ΒΘ Ι ΌΠΐησ 
οἷ αν ὃν ἄδν, (30) εχεγοίϑίηρ ἘΠ Γ 501}}5 ἴογ ἃ νους οἵ πο ρζοῆί. (31) ε5, δηὰ {πεν πᾶνε ἰδισῇῃϊς 

ἀεςεῖῖϑ το 111-ϑἰαυγθα πιεη, (32) ΠῸπῚ νυ] ἢ σοπΊα πΊδην 6ν 115 ἴο πιογία ]5 οἡ {Π6 εατίῃ, (33) 580 1Πδΐ {Πὰν 
α΄α Ἰε4 αϑίγαν ἴγοπιὶ σοοα ρϑίῃϑβ δηά τἰρῃίθοιιβ αοίβ. (34) θθας {π6θ6 αΠΠΠσΈ μΕ]ν ῥγαςίίβε. 1πιϑέϊοθ δη4 
νίτίας, (2.5) ἀπά ποῖ σονεϊοιιϑῃθϑϑ, ΜΠ ἢ 15 {Π6 βοιιγοα οἵ πηγγδα 115 (36) ἴο πηοτίαὶ πηβη, οἵ νγὰῦγ δηά 
ἀεβρείαΐε [πηῖη6. 

(537) Βεξ {πεν Βανα 1ι|5ῖ πιθαβιιγαβ ἰπ οουηΐγν δ η4 οἰΐγν, (38) ποΥ ἀο πον σαιγν οὐξ πρῃξ το εγίεϑ 
οπς ἀρϑίηϑδί δῃηοίποι, (39) ποὺ ἄο ἔπεν ἀτίνε οἵ πουάβ. οἵ ὁὀχϑὴ δηᾶ 5ῆεερ δη6 βοδίϑβ, (49) ΠΟΥ 4065 
ἃ πείρῃθουγ τεπηονα 5. πεῖρη οι 5 ἰα πα πΊαγ5, (41) ποὺ ἄοαβ ἃ πηδῃ οὐ πιο ἢ ἡγε] ἢ να χ 15 [6556 1 
Ῥτοίποσ, (42) πού ἄοεβ δῆγοπο Διο νν!άοννβ θαΐ γί θεν αϑϑϑίβ ἘΠΕ πη, (43) ανεῦ τεδαν ἴο βιρρὶν {Παπὶ 
ὙΠ σοτη ἀηα ννῖὶπα δηά οἱ]. (44) Δηά αἰννᾶγβ {πε ννβα! ἢν πηᾶῃ δπιοηρ ἴπΠῈ ΡΕοΟρὶςῈ 5θπη65 ἃ ρογίίοῃ 
οἵ 5. μαγνεϑῖ ἴο ἔποβϑα πο πᾶνε ποίῃίηρσ, (4.5) θαΐ ἀγα ἴῃ νναηΐ, (46) {᾿] Π]]ΠΠρ ἘΠ 6 σοτηπηδηά οὗ {πε 
ΜΙρῃίν αοά, πε ὄονογ δρἰἀϊηρ βίγαίη : (47) ίογ ἤ βανεὴ ἢδ5 νγοιρῆς {ῃς βαγίῃ ἴον 411] Αἰ κα. 

(48) Βαϊ ψῇεη {πΠῸ Ρβορὶς οἵ ἔννεῖνε γῖρθε5. νντἢ {πεῖν (αοά-5επί ἰδ εγβ (49) 5141} ἰΙβανε Εσγρί αδπὰ 
Ραζϑιιο ἘΠεῖγ γοδά, (50) Ἰουγπανίηρ ἢ ἃ ἤεῖν Ρ1Π|8γ ἴῃ 1ΠεῈ πἰρ-τἰπ16, (51) Δηα 1η ἃ ρ|Π|αγ οἵ οἱοιά 
Ὁ ὨΠΘΏΒΟΘν ΕΓ {πε ἄαννη ἰεδά5 οἡ ἄδν, (52) ονεῦ πεῖ Ηε 5}4}] δεῖ ΠΡ αδ5 ἰεαάδσ {ῃ6 τηἱϊρῃΐν πηδη (52) 
Μοβεϑ, ψνῇοπι {ΠῸ ρυῖποθοβ ἰοαηα δηα ἰοοὶς ΠοπΊα ἔγοπη ἃ πηδύβῃ, (54) πὰ Ὀτίπρίηρ ΠΡ ο4|164 ἤΠεσ 5οῃ. 
Βυΐ ννῆξη ἢξ οδπΊε, (55) ἰεδάϊηρ {πε ρεορὶε ννποπὶ (σοά ννὰ5 Ὀτγηρὶῆρ ἔτοιη Εσγυρί (56) ἴο Μοκπηΐ 5ἴμα, 
πε (οά σάνε {πεπὶ {πε ἰανν ἰογί ἢ ἔγοπὶ ἤεάνεῃ, (57) νυ Πρ 411} 115 ογα πα ησοε65 οα ἔννο 4065, (58) δηὰ 
ςοπητηαηἀςα ἴο ΚΕορ ἰμεπὶ: απὰ ἰΓ 580 θὲ δὴν ἀϊβοθενεά, (59) με μοι ρὰν {πε ρεπαϊίν, εἰς Παγ 
δοοογαϊησ ἴο ἰᾷνν οὐ ὈῪ πιογία [5᾽ Πα 45, (60) οὐ [{ 6 εβοαρεα πηογία] πηθη, 6 5ῃοιυ αὶ ρεγίϑῃ Ὀν ἀϊνίπα 
Ἰπϑίςα. 
' (63) Τὸ {Πεπὶ αἰοης ἄοεβ {Π6 {τ {{8] Πα] ἃ γε] ἃ 115. γι (64) πρ ἴο δὴ παπατγεά [ο]4 ἔγοπι οπε, δηά 
1Π6 ῃγδαβιγεβ οἵ οὐ ἅτἴα γἱεϊάεά. 

(65) Βυξ {πεν ἴοο 5114}1 πᾶνε εν!], παι γ 5.4}1 {πεν Ἔϑοᾶρα (66) ραεϑί!εηςθ. ὅδ, απ ἰῃοι ἴοο 5}4]1 
Ιεανε ἢν ἰονεὶν Ξῃτγίηε (67) δπα ἢεςε, βίπςε 1ἰ 15 ἴῃ γ ἰαίε ἴο ἰεαᾶνα [ϊπῈ ΠοὶΪγ 5011. (68) ΑἸα ἴποιι 5 δ]ζ 
Β6 σαττθα ἴο {πε Αϑϑουγίδηβ, δηα 5Πα]ῖ 566 {ηϊπε ἰηΐαπί σὨΠ] ἄγε (69) Θηϑανεα ἴο Ποβίη]ε τηεῃ, (70) δηά 
1ῃν ννῖνεβ: δηά 411 τῆν ᾿νε! Πποοα ἀηα τνθα] τ 51.411] ρθγῖϑῃ. (71) Απάᾶ εἜνεῖν ἰδηα 541] θὲ [μ]] οἵ ἰῃεε 
ἃ ηἃ ἀνεῖν 5εᾶ: (72) δῃὰ Ἔνεῦν ομα 514}1] ΡῈ ἱποεηβεά δ ἴῃγν οτιβίοπιβ (73) Δηα 1Π6 ννμο]ε ἰδ πα 54] 
θὲ δπιρίν οἵ {μεε: δηά {πε [εποβα α]ΐδι, (74) δῃα [Π6 ἰεγηρὶε οἵ ἴῃς Μίρῃίν (οά δηά {Πε ἰοηρ 
νν4}}5 (75) 5141] 41] [411 ἰο {πε στγοιπά, θεοδιιβα ποι ἀϊἀϑὲ ποί ορεν ἴῃ ἰπγ πιϊηα (76) {πα ΠοΙν ἰαὰνν οἵ 
186 [τηπηοτίδὶ (οί, Ὀπΐ ννεηίεϑί αβϑίγαν, (77) ἀπα αι ἀϑὲ βδεῖνε πηϊβαγα]α ἰ40]5, ἀηα] αἰ ϑὲ ποὶ ἰραγ (78) 
1π6 Ιτπηπηουτίαὶ Ἐδίπεν οἵ σοάβ δπα οὗ 41] τηβῃ, (79) πού ννοιυ]άϑε ποποῦγ Ηΐπι, θὰ ἀἸἀ5ὲ Ποποῖν Πα 
14.015 οἵ πιογίαὶ πε. (80) Τ πβογείοτε ἔογ βενεὴ ἀθοδάδϑ οὗ {ἰπ|65 τὰν {τ {π| Ἰα16] (81) 5}.4}] 411 θῈ επιρίν 
οἵ ἴῃες δηᾷ (50 584}}} ἰῇ ν ννοπμάτοιιβ 5ῆγη6. (82) Βυΐ {Πεγε ἀννδῖῖ5 ἔπε 6 σοοά δῖ {πε θη δηά Ἂχοεεάϊηρ 
στεαΐ σίογν, (82) ἂβ 1πε 1πηπιογία] (αοὰ 85 ογάαϊηθα [ογ τῃ66. Βαΐ ἀὁ ἴποιῖῖ ἴατγν, (84) ἐγυδεηρ τη {Π6 
ΠοΙν ἰαννβ οἵ πε ΜΙρῃιν ἀοά, (85) πε Βοννίηρ την ἵκζηδε ποι ραν ϑὶ ἰονναγὰ 1Π6 ἸΙσῃὶ οἵ ἀαννῃ. 

227--ὃ. ἀβίγοϊορυ ... δϑίσοῃομϊζθ. ὍΤΠς αἰϑιϊποιίίοη Ὀεΐννεεη ἀστρολογεῖν Δη4 ἀστρονομεῖν ἈΡΡΘΔΓΒ5, ἀρατί ἔτοπὶ 
1Π15 ρᾷβϑαρε, ἴο θῈ ποῖ βδυ δῦ [μη ϑϑχίιβ ΕΠΊΡΙτΙο5. ΕῸΥ Πα] ἄδδδ 85 ἴπΠῈ ΠΟΠΊΘ οὗ ΔϑίγοποιΥ οἵ. ΡΉΠ]Ο, 226 272ργαζίογιο 
“«Αὐγαλαημ, ας. 32. 

242. ΤΠΕ Πα 15. πΊθί γα} ν ἀοέεςξζινα, ἀηα Πᾶ5 ἴο 6 επηδηάοά. ἘΒδδά οὐδέ γέ τις χήρας θλίβει μᾶλλον δὲ βοηθεῖ (ΜεΙη.). 
246. Ἔανοτ εδίάϊπρ, ἔμμονον, ςοῃ]εοίαγα, ἔογ “Ἰανν[α]᾽, ἔννομον. ἘῸΓ “ βίγαϊῃ ᾽, ὕμνον, {Π616 15. ἃ ναγϊδηΐ, " 51ε6ρ᾽, ὕπνον. 
247. Ἐὸτ με βεητπηθηΐ οἴ. 11. 319 Ηϊ,, ν1}1. 110 Η. 
248. αοἄ-Ξεηΐ Ιϑδᾶθσβ. ὙΠεβῈ τα εἰπε Μοβαβ δηᾶά Αδύοῃ, οἵ, δοοογάϊηρ ἴο [βνν]ϑἢ ἰγδα το, Δησ6]5, ΔΝ ΠΟ 

συϊάεα τΠς Ι5γϑθ! τα μοβῖ. ΜΟΙ πιῆ σοπΊραγεβ ΡΉ]]ο, "γζέα 7705 15,1, Ρ. 628. 
251. ΨΠΕΏΒΟΕΟνΕΓ (ὅταν), ἃ σοηῃ]εοίυγα οὗ οῇοϊς. ου “ 411 (πᾶν). 
26ο. ἄϊν πε (θείῃ) 566 πὶ5 τεαυϊσεα ἴοσ Μ55. “411 (πάσῃ). (Οοτηρατζα {Π6 ἰτ65ρΡ855 οἵ Ασῆδη (Τ1πᾶρσ΄. νι). Αἰτου {Π15 11πῈὲ 

ἴννο 11Π65 816 ογηϊεα. [11η65 247 πα 585 δῖα ᾿Ἰηϑεσίεα ἴῃ βοῖηβ Μ59. 
264. τηβαβιγαβ οἵ ἀοα ρευῃδρ5 -- " Ὀομπίξοι!5 Ἰηθαϑαγαϑ᾽. ΤΠ ᾿ππρετίεοϊ τελέθοντο (ἀγα γ]61464) 15, ΡΕΥΠαΡ5, τι566 

ΒηΟΙΛΙΟΑΙΪΥ. 
͵ 266. Ἰεανβ. καταλιπών, [που πΊεΊ ΓΟ }}Ὺ ἀοίδοϊνε, πεεα πο ὈῈ δἰϊεγεά ἴο κάρτα λιπών (ΝΥ Π]Δηλον" 112) οὐ κιλλείπων 
ΑἸεχ). 
283. ἱπηπηοτία]. Μ955. καὶ βροτός ίοΥ ἄμβροτος. ΜοΙΪΚπηδηη τνου]ά τεδά ὁ καὶ βροτός, ἀπ υπαἀετβίαπα ἃ τεΐθγεηςσθ ἴο 

τῆς Τποᾶτηδίϊοη, θαΐ [Π15 15 ΠΙΡΉΪΥ ᾿ρΥΟΡ Δ ]6. 
ὃς. ΤῊδ ἰαχί 15 σαυίδ! ]γ σούταρί. ὙΠε Μ55. Πᾶνε ὁππότε σεῖο καμὸν ὀρθὸν γόνυ πρὸς φάυς ἄρῃ, “νΕΏΕν ΕΓ Πα [Π||5 

τὴν {ἰτεὰ (οΥ “ δῃηά τὴν ̓) Κῆθε ὑρτὶσῃΐ τονναστά {πε ΠΙΡἢϊ. Τῆς εἰηεηάδίοη ἰ5 ἢοΐ νεῖΎ νίοϊθδηΐ ἴο ὁππότε σου κάμπτων 
ὄρθρου γόνυ πρὸς φάος ἀρῇ. 
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(86) Απά ἐπε ἐπε αοά οἵ ἤδανεη 5Π4}] βεηα «ἃ Κίηρ, (87) δηα 5841] 1πᾶσε βοῇ πα ψνἢ Β]οοά ἀπά 
ἤδπηε οἵ ἔτεα. (88) Τετε 5 ἃ τουδὶ {0 6, ννοϑα [ΠΊ 1] 51.411 (89) πενεῦ δια ]6 : ἀπά [ἢ Ϊ5 ἴῃ [Π6 οἰγοῦ 
οἵ {{π|65 (90) 50.4}} ἤανε ἀοπηίπίοῃ ἀπε 5141} θεσίη ἴο γαῖβθ ὉΡ ἃ πεὲνν βῃτγίηε οἵ αοά. (91) Απά 4]] ἔπε 
Κίηρϑ οἵ [ῃ6 Ῥευβϑίδῃβ 5114}} βδισσοιῦν ἴἰ (92) νυ] ἢ σο] ἀπ Ὀγαβ5 ἀπά ννῈ}} υυγουρῇῃςξ ἰγοη. (92) Εον (οά 
Η!πιβε]  514}1 σῖνε ἃ Ποῖν ἄγεαπη Ὀγ πἰρῃς. (94) Απά πε ἐς Τεπιρὶς 5.41} θὲ αραΐῃ 45 ἰΐ 
ννα5 Ὀείογα. 

(95) ΤΠεη πάθεα τὴν 5ριυ σεαϑεα 115 (οὐ -5θηΐ βεγαίη, (06) αηὰ 1 θεβοιρῃΐ {πες ατεαὶ Ἐδίπεῦ ἴο 
εᾶ56 ΠΊΕ ἴγοπΊ ΠΥ 50.0.61]. (97) Απά δραὶπ ἴῃς ννογὰ οἵ {πε ἀτεαῖ (οά Πυξίεγεα ἴῃ τὴν Ὀτδαβί, (98) απά 
Ῥαάδβ πὲ ργορἤῇαϑυ οἵ βαοῇ βενεγαὶ (99) ἰαπα δηὰ ἴο ραΐ ἴῃ {πε πιἰη 5 οἵ {πε Κίηρϑ {παΐ ννῃϊοἢ 15 ἴο θα. 
(3099) Απά 1ῃ15 ἢιδὲ ἀοα ρεΐ [ἴξ ἴῃ τὴν τηϊπα ἴο 5αν, (301) ἢονν πηαην στίενοιβ ννοας ἴῃς Ετογηαὶ Πὰ5 
ἀενίβεα ἴογ Βαργίοη, (202) θεοδιιβε ἴ βαοκεα Η!5 στγεαΐ ἰερ]ε6. 

(504) νοε υπίο ἴπεε Βαθγυίοη δπηά τὰςα οἵ Αϑββϑυσγίδῃ πιεῃ, ἃ γΓυϑῃϊηρ ἀδβιίσιοίίοη 5 σοπηΐησ ΟΠ6 
ἅἄδν ἀροη {πε νμοΪε απ οἵ {πε ϑἰπηείβ, (305) δηα ἃ Ἵγαβῇ 5Π4]1] ἀδβδίγον ἴῃς ψοὶα σουππίγν οἱ πΊδῃ, 
(996) ἐνεη {πε βοουγρα οἵ {πε Μίρῃϊςν (οὐ {{Πε ἱπβρίγεν οἵ τὴν βίγαϊηβ7. 

(307) ον ἔγοπι [Πα αἱ ἔἴτοπὶ ἀρονε παῦε 5641] σοπιε ἴο {πεεὲ Βαρυίοη (308) (γεὰ ἔγοπη πδανεη ἘΠπεῦα 
541] σοπηβ ἄοννῃ ἴο {πε6 ἴγοπι ἴπΠῈ Ηοὶν ΡΙαςε) (309) δπὰ ἴο {πε οι] γα οἵ ννγϑίῃ δἴθίηδὶ ρεγαϊίοη. 
(το) Απάὰ ἰδεη ποι 5μα]ΐ δε 45 ἴποιι νναϑί θείογε 45 ἱποιρῇ ἔποιι ἢαάϑι ποΐ Ῥεεη Ὀθούῃ. (11) Απά ἴπθη 
{ποῖ 5μα]ῖ Ῥὲ ϑιγίειιε νν ἢ ὈΪοΟά, 45 ἰογπιεσὶν που ἐπ γ5ε1 (12) αἀϊ 5: 5.11} {πε ὈΙοοά οἵ σοοά πΊεῃ 
δ πα 1π5ῖ, (13) ννοβε Ὀ]οοα ἐνεῆ πονν οὐίεβ5 τππίο {ῃς [γί ῃεϑὶ ἤδάνεη. 

(14) Τεη 5141] σοπὶε ποιης ἴο ἴῃεε, Ο Ἐργυρί, ἃ πιῖρῃιν ρίαρσια (15) ἀπα ἀγεδά, ννῖςῃ ποὺ ἀϊά 5. 
πανεῦ Ἂχρεοῖΐ ἴο ςοπΊα ἴο ἴΠε6. (16) ον ἃ 5υνογα 5841] σὸ [Βτουρ ἢ 1Π6 πηϊάϑβε οἵ {ῃεε7, (17) ἀπά οου- 
Πιδίοῃ ἀηα ἀδαίῃ δης ἰαπηῖηθ 5141] ἰαϑὲ (18) ἴο {π6 βενεπίῃ σεπογδίίοη οἵ Κίηρϑ, απὰ ἵπεὰ ποῖ 5ἢ δέ 
ςΕ886. 

(19) νοε υπίο {πεα, ἰαηα οἵ ἀορ ἀπά Μαρορ {Πδΐ ατί ἴῃ {πΠπ πηϊάϑί οἱ (20) {πΠῸ τίνειβ οἵ ΕἸΗΪορία ; 
νν αΐ δῇ ουϊρουγίηρσ οἵ Ὀ]Ϊοοα 5}4]0{ ποι τεοεῖνε, (21) ἀπά ποι 564]0 ΡῈ σα ἀπηοηρ πηεη ἐπε Παδιΐα- 
τίοη οὗ πᾶ σεπηεηΐ, (22) απα {Π6 ἀγεηοῃεα βαγίἢ 5Π4]] ἀσίηὶς ἐπ ν [1{6 Ὀ]οοά. 

(23) νοε πηΐο {πεε, ἰἶἰῦγα: νοα ἴο {Π6 5εα δηᾶ ἰαπα ἢ (24) Υε ἀδιιρῃίειβ οἵ {πε ννεϑβί ἴο ψῇῃϑΐ ἃ 
Ὀἱτίοτ ἄαν 5.41] γε σοπῖε : (25) γεα σοπῆα ρυτβιςα Ὀν ἃ στίενοιιβ βίγαυσρ!α, (26) ἀγεδα[] δηα στίθνοιιϑ: 
ἃ ἀγεδαία] ᾿πἀσεπηεηΐ 5141] ἔπαγε θὲ ἀραΐῃ. (27) Απά ρεγίοίοε γε 5}4]] 411] σοπια ἴο ρεγαϊίοῃ (28) [ού- 
ΔΒΓΊΠΟἢ 845 γε υἰζειῖν ἀεβίγονεα {πε στεαῖ Ηοοιιβδε οἵ [π6 Ετεγπηαὶ, (29) απα στουηά [ἰ [εαγβι} }ν ἢ ἴσο 
ἴεεῖῃ. (30) Ἱπεγείογα ποι 5]} 58εε τῆν ἰαπά [{]] οἵ ἀεαα Ὀοαίεβ, (21) ϑοπβ ἔγοπη ννᾶῦ ἀπα 41] αϑϑϑαυ 5 
οὗ {πε ἄεν!], (22) Ὀν ἰαπηίης ἀπά ραϑί!εηςς, απ Ὁ. βαναρε-πεατίεα ἴοαϑ. (32) Απά 4}} τῆν ἰαπα 514]] 
Ὀκὰ επιρίν οἴ τἢεε, απ ἐν οἰτ65 ἀδβογίβ. 

(34) [π {πε ννεϑὲ ἃ βίαι 5141] ϑῃϊηςβ, νι] ο ἢ {παν 5}4]] ο41]} ἃ σοιηεί, (2.5) ἃ πηεββεηραῦ ἴο τηξῇ οἵ {πα 
ϑυνογά, [ἀπλῖπη6, απα ἀδδίῃ, (36) απ {πε [ἀπδϑιγιοίοη 7 οὗ τα]πρ πχεη δηα στεαΐ ποίδὈ 65. 

(47) Δσαίη {πεγε 5041] θὲ νεῦν στξαΐ βίσῃϑβ απηοηρ πε : (48) [οΥ ἄξερ εὐάγίηρ Ταηαῖϑ 50.411 Ιεανε {πε 
Μαβοίϊς 8εδ, (49) δηἃ ἄοννῃ πε ἄξερ Ῥεά «ἃ [εγῖ116 Γαγίονν 5041} ΒῈ ἄγαννῃ, (40) αηα {πε ναϑὲ βίγει πη 5141] 

286. Κίηρ. Τῇδ Κίηρ 15 γγιβ, [που ρ᾿  ΡΟΒΒΙΌ]Υ {Π6 τυ τευ Πδ5 ἴῃ Πλ]Πα Πα ον {{Π|65 τα Πα ῦ πδὴ {Π6 Βαθυἱοηΐδῃ 
σδρίίνιγ, αηὰ Ἰοοῖκβ5 ἴου ἃ ἀδ]νεσευ |κὲ Ογταβ. Εννα]α ππάογβίδηπβ {πε Κίπρ ἴο ΡῈ {Π6 Μαβϑίδῃ. 

288. ΤἼςΕ τουδὶ] {τῖρ6 15 [πά8}}, ἔτῸ πὰ νυ ΒΟ {τα βρσϑηρ [6585 500 οἵ [οζεάεκ. 
293. ΤΕ νυ τιΐευ 15 ΡΥ ΡΔΌΙΥ πη Κίηρ οὗ [Π6 5ἴοτυυ ἴῃ 1 Εβάγαβ 11]. 3 Η. 
295-488. ΤΠε [Πἰγά τηαΐη βεοίίοη ἴῃ ἴπ6ὸ θοοΚ. Τὴ ἀδίε 15 ὑποογίαίη, νϑτ]ο 5. βεοιοη5 οὐ ἀϊβεγεηΐ ἀρὲβ θεϊηρ 

ΔΡΡΆΓΘΠΕΙΥ Ἰποογρογαϊεα. ΑἸθχαπάσγα ΘῈ ΡΡΟβ65 ἴΠ6 βἀϊΐοῦ ἴο θ6 ἃ (ῃγβιϊδῃ ουἁ βειηΐ-[ονν οὗ {πῸὸ ἀρὲ οἵ {πε Απιοπίηεϑ, 
Ῥαΐ {ΠΕΓ6 15 0 ἵγαςε οὗ (γι βιίδη ᾿πῆπεηςθ. Βαάΐί ραῖβ {πΠ6 ἀδῖε δἵ δθουΐ 140 Β. Ο. 

306. [Π6 ἱπβρίγεσ οὗ πν βίγαϊπβ. Τῇῆβ {{||6 ἡγήτορος ὕμνων 15 συτίουβ ἀηὰ οὗ πησετγίδϊ πη πηεδ η]ηΡ'. 
307. ἔγοπι [Π6 δἰγ, οὐ "αἵ ἄδννηῃ (50 Καυΐζβοῃ, “2 εμαεῤ.). 
314-18. οε οἡ Εργρί. Βοιιβϑεί τεσαγάβ {πΠ656 [1Πη65 8ἃ5 ἃ ἰδίευ 1 5θ ΓΟ. 
316. Κείεγεηςε ἴο {Π6 Ἰηΐεγη] βίσαρρ]ε θείννεεη {ΠῸ ἴννο Ὀσοίμεῖβ Ριο εν ΝῚ] ῬΒΙΠοπλείου ἀπᾶ Ρίοϊετην Επεγσείεϑβ [1, 

ΠΟ τεϊσηεα σοῃ]ΟΙ ΠΟΥ ἴῃ Ερυρὶ ἔτομη 170 Β.6. Τῇῆε Μ955. τεδάϊηρ 15 ὈΠΠΊΘΊσΙοα], πα δπηθπάἀδίϊοηβ ἀγα ΡΌΓΕΙΥ 
ςοΟη]εοΐαζα!. 

318. (ῇ. Β0ΡΓ. 192. Ηετε, Βονενεσ, ἴξ 15 ροϊηϊβα ουἱκῃπαὶ [ΠΕΓῸ 15. ἃ ΠΊΟΤΕ ΟὈνίοιιβ Ὀγθακ ἴῃ ἴΠ6 Ῥιοϊεπηαὶς Πἰϑίουν 
αἴτεσ [ΠῈ ἀδδίῃ οἵ Ρίοϊεπὶν Ῥγϑίζοη ἴῃ 117 Β.6. 

319-22. ΤΠ6 παιηεβ αορ δηά Μαρορ οσοιΓ [τεαυεηι]ν 1 ἴῃ Δροοδὶγρίϊς Ππεογαίαγο, αι {πεῚΓ ΔΘ ητἸΠοδίιοη 15 ποῖ νι πουΐ 
αἰῆσα!γ. Νονῇθτα εἶθ δῖα {πο Ὺ Ἰοσαίβα δ5 " πιά 1Π6 σίνοῖβ οὐ ΕἰΠορῖα᾽. Ηδσε, ρεσμδρϑ5, ἴπΠδὺ ταρτεβϑεηΐ ΝΟ 5, 
νν ΠΟ τεϊυσηεα ψ] ἢ Απιϊοσπυ5 ἴτοτη Εργρί, ἤθη ἢ6 ἀεβεογαίθα [ῃ6 Τειρ]ε. [ἢ ΒΡ Ιηΐς 1ΠΘοΪοσῪ ορ δηά Μᾶβος 
ἃτῈ ἴποβα ΨΠῸ τονοὶζ ἀραϊηβδὶ (οά δηᾶ Ηἰβ Μεβϑίδῃ. 866 γεΐδεσγθησθϑ ἴῃ ΝΟ]Ζ, Ἴαϊδελς Εϑελαΐοίορίσ, Ρ. 176. 

324. ἀδκιρῃίοτβ οὗ ἴῃς νεξί. ὙΠαβε ἀγα ργοῦα]ν ΓΙ δη5 ἴῃ {Π6 ΔγμῚΥ οἵ Απίοςμα5. ΑἸεχαηάτγε υπάθγβίδπηάϑ [6 
Ρὥγαβε το τείευ ἴο [ῃς. Κοπιαηθ ὑπάδι Νεθραβίαη. Ἐχρίαπαίϊοηβ αἰ Πεσ νι άθγν, θὰϊ {Πεγα 15, ΝΘΥῪ ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ, ἃ τείεσεποα 
ἴο ΕΖεΚ. χχχν!. 39, νν ΠΙΠἢ τεργεβεηΐβ Μαρορ, Ρεγϑία. Ετῃιορία, δηὰ Γἰργὰ 85 τη το ἢϊησ ἴο ἰὰῪ ναϑβίβ ἴπε Ηοὶγ [,δπηά. 

333. ἴῃ οἰζ165 ἄδβεεσίβευ Μ595. πᾶνε “Πα ἀεϑβοϊδίϊουβ οὗ τὴγ εἰϊγ ̓. 
334- ῬΕΙΠΑΡΒ τείεγβ ἴο {πῈ σογηεῖ πηθητοπβα ἴῃ ὅεηεςα, Λίαζ. Ομ ασοί. νἱϊ. 15, ἃ5 οσσαττίηρ αἴ {Π6 ἀθδίῃ οὗ [)επηδίσίτβ, 

Κιηρ οἵ ϑυτίδ. 
436. ἀεβίγαοζίοη. φοράν, που Ρ ἢ ὨΔΘΓΤΙΟΔΠΥ [α]56, 15 ποῖ πΡΓΟΡΔΌΙΪΥ ΟΥΙΡΊΏΔΙ. 
338, Ταηαῖβ τὸ {πε Ἐϊνεσ θοη. Τηε΄ Μδϑθοίϊς 56δ᾽ -Ξ [με 5εὰ οὗ Αζον. 
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ΤῊ ΘΙΒΥΠΓΠΙΝΕ ΒΟΟΙζ5:. Βοοκ ΠῚ,  ΤΙΝΕΘ 241-:02 

Ῥεηά [5 πεοῖς. (41) (αβπι5 {πθῦα 5Π4}} θῈ δηα γαννηΐηρ σα ]5 : δηα πιδην οἰ165 (42) 5841] [4}} νυνὶ 41] 
{Πεὶτ Ρβορὶε : ἴῃ Αϑίδ᾽ 5 ἰαπᾷ [4551|5, (43) ὕβρτεη, Ραπαοπηία, (οἱορῆοη, ΕρΠ6ϑι5, Νίςαδα, (44) Απεϊοςῇ, 
Ογαρτα, ϑίπορα, ϑπγγηδ, ΜΙ αγίπο, (45) (αΖα τίσ ἰη νεα! ἢ, Ἡ! γάρ 15, Δ ϑῖγ ραϊδθα, (46) αηὰ οἵ Ευτορε 
[ατηοιβ Ταπαρτία, τον] Μείορεα, (47) Δηιίροπε, Μαρηεσϑία, δηα αἀἰνίπα Μγοεπδθ. (48) πον ἤθη {παῖ 
1Π6 Ῥφ ει] ταςε οἵ Ερσυρί 5 πίρῇ [15 ἀοοπὶ, (49) ἀπά πεη ἴο {ῃς Μαρηεϑίδηῃβ {ΠῸ γεαῦ {παΐ 5. ραϑβί 
5Π4}] ΡῈ Ὀεϊζίοσ. 

(50) Εογ 411 {π6Ὸ ννεδ! ἢ {παξ  οπλα τεςεῖνεα ΠτῸπῚ ἐγ Βυϊαιν Αϑία, (51) {Πγεείοϊ ἃ ἃ5 πηιισἢ 5.41} Α 518 
Τεοεῖνα Ῥδοῖὶς ἀσαίη (52) ΠΌΠΊ ἈοπΊα, πα 54} γερᾶν ἴο πε πεύ Πίάδοιιβ νίοίβηςθ. (52) Απά ἴον 41] 
ἴμοβε ομ !ἄγεη οἵ Αϑία ννῆο βεύνεα [1ἰα]αη Ποπιθϑ, (54) [4] Δη5 ἴο ἐννεηΐν -[Ο] 4 5}.4}] Πἴνε ἰπ θοπάδρε 
πη ρεπυῖν ἴῃ Αϑία, (55) δπα 5141} ρᾶν θαςοῖκ {πεῖν ἀεθὲ ἴεη ἱπουϑβαπά-[ο]ά. 

(56) Ο Ιλοπιε, ραπηρεγεὰ ροϊάβξη οἴβδργίηρ οἵ 1 αζππι ! (57) ποι νἱγρίη οἵκ ἰπτοχίςαϊεα Ὀν τπν πιδην 
5] 1οὙ5 1Π τηδυγίασε, (58) 45 ἃ ϑἰανε- στ] δῃδ]ς το θῈ νεαάάεα νἱϊποιι σεγεπιοην, (59) απ οἰ πη65 
5841} ἐν πιϊϑίγεϑϑ 5ῆθαγ ἢν ᾿πχυτγίαηϊς ἰοοΪζ5, (60) πα ραϑϑίησ βεηΐεησα οἡ ἴπεε 5041] οαϑί {πεὸ [ΓΟΠῚ 
εανεη ἴο εαγίῃ, (61) αηα 5141] {ππ1ΠῈ6 ἀΡ ἀραίη [τῸπὶ δαγῖ ἴο ἤξανεη, (62) Ὀεσαιῖιβε πιεη πε το ἃ δά 
Δ η4 ἰανν 655 {π|6. 

(63) ϑ'απιοβ ἴοο 5}4]1] θ6 βαῃά, [)ε]ος 53Π4}} νδηϊβῇ (64) απὰ οιηε Ῥεοογης ἃ βίγεεϊ : ἂἀπὰ 411] {ῃε 
ΟΥ̓ οΪ65 ἃτῈ Ὀείηρ [1]Π]1ε. (6.5) ΟΥἁ ρεγιϑῃϊησ ϑηλγίπα ἔπεσε 514}} ΒῈ πο δοσοιηΐί. Οὐ{|ανν 5}Π.4}1 5Π6 
Ῥε, (66) θυ ννἱ1 ἢ εν}] σοσηβε}5 πα {πε ν]] δὴν οἵ Πεγ ἰεαάθγβ. 

(67) Βιιῖ ἰγαπαα}} ρεᾶοβ 5.41] πιαῖκα [15 γᾶν ἴο {Π6 ἰΙαπά οἵ Αϑῖα. (68) Απᾶὰ Ευτορε 5114}} ἔμεπ θὲ 
ἤάαρρν, ἴα δἱγ βαϊιτίοιιϑ, (69) γϑαῦ αἰζει. γεϑι Ὀιδοίηρ δηα [γε [γΟΠῚ ϑίουπηβ δπα ἴτεε ΠΌπι ἢα]], 
(79) Ρτοάιοίηρ ἐνευντπίηρ, Ὀἰγά5 ἀπά οἵεερίηρ ογθαίαγεβ οἵ {π6 εαγῃ. (71) ΤὭτίος ΠαΡΡῪ ννπο 584} 
᾿νε απίο {παῖ {1π|6, πηδη (72) ΟΥ̓ ννοπηδῃ : ἜΠαΡΡν Π6 ννῃοββ {6 15. 5 δπιοηρ σοππέγν (ΟἸΚ . (72) ΕοΥ 
ΒοΟα ἰανν 58.4}] σοπΊα ἴπ 115 {1|1Π655 ἔτοστη {Πα βίδυγυ ἤξανεη (74) Ἰροη πλέῃ, απα σοοά [π5ἰΐςε, ἀαπὰ ννἱἢ 
1 (75) ἴῃ6 Βεϑὲ οἵ 411] οῃῇδβ ἴο πηεη, βορειῖ σοῃοοτγά, (76) ἀπά αδβεοιίοη, [δι Πα] η655, Ἐπ 510 ἤοπῚ 
βίγδησοιβ Δη6 Γ6]]ονν- οἱ Π1[ΖῈπ5 ἴοο. (77) Απα ᾿δυν]αβϑηθββ, Πα γπγγίηρ, εῆνυ, γαίῃ, ἀπα [ΟΠ]ν (78) 5141] 
ἤεε ἴτοΠΊ πΊεῃ: ρϑητγν, ἴοο, 5Π4]}} ἤεθβ, δῃηὰ αἰϊἰβίγεβϑϑ, (79) απ πηγάδι, απ ἀεβίγαςξινε ἐγ δ5, δηά 
Ῥα]εἴα] (ει 5, (80) ἀπά {πεῖι5 Ὀγ πὶρῃί δηα ὄνεγυ ἐν} ἴῃ ποβε ἄδγ5. 

(81) Βυΐ Μαοβάοηΐβ 5114}1 Ὀγίπρ' ἰογ ἢ ἃ συίθνοιβ σαἰαπηϊίν ἔογ Αϑία, (82) ἀπά ίογ Επίορε ἵπεγε 5841] 
5Βηοοΐῖ ὉΡ ἃ ἀεβρεγαίΐε νγοβ, (83) ἔγοπὶ [Π6 γασα οἵ 1ῃ6 ϑδοῇ οἵ (ζοποβ, ἃ [δ ν᾽ οὗἩ ὈῬαβίαγ 5 δηα δἷανεϑ. 
(84) ΤῊΙ5 514] βιιθάτιε ἐνεη {πε [ογεἀ οεἰΐγ οἵ Βαρυίοη, (85) αηα αἴζεγ θείηρ σα! θα γηϊβίγεβ5 οὗ Ἔἐνεῦν 
ἰαῃ οἡ ννῃ]ς ἢ {ΠΕ 51η Ἰοοῖ5, (86) 51.411 ρευίϑῃ υν τ τη βού ]ε ἔαίε, (87) Κεερίηρ θυ ἃ πᾶπηα δπηοηρ ἰΐ5 
[ατ- απ εγηρ 50η5 οὗ ἃ ἰαΐει ρα. 

(88) πε ἄδν {παῖε 5Π4}] σοπηα ππεχρεβοίεαϊν ἴο Αϑίδ᾽5 ννεδι την ἰαη (89) ἃ πιαῃ οἶδα υυἱτῃ 4 ρυτρὶς 
οἷοακ προη ἢί5. 5Βῃοιυ!άείβ, (00) ϑᾶναρε, ἃ ϑίγδηρεσ ἔγοπι }πϑιΐοθ, ἤεγυ: ἔοσ 6 πίῃ δχαϊξεά Ηἰπιβοιῦ 
(91) θνεῆ δραϊηβί {π6 {πυπάθσγ, αὶ πηουία] ἃ5 ες ἰῖ58. Απά 411] Αϑία 541} πανα δὴ ενὶ] γοῖκε, (92) απά 

344. Ογαρτεα. ΑἸεχ.᾿ 5 βπχεηἀφίοη ἔοσγ Ταπαρτα (566 ᾿ἴπ6 346). 
Μυτγὶπθ. Αἢ επιεπάδίοη οὗ ΑἸεχ. ἴοσγ Μάρος. 

347. ΤἼε επά οὗ [Π8 11π6 ἰ5 πποετίδίη. Μείπεκε βυρρεϑίθ Μγοεηδο, Οἰδηῖμεία (1ῃ 1,ΟοΥἰ5). 
350-62. Α σγεαῖ Κοπίδῃ ἀϊβαβίευ ἴῃ Αϑία. [{ ἃ βρεοϊῆς οσοββίοῃ ἰ5 ἴο θὲ ἰουπά 1ξ τηδῦ θῈ ἴπεῸὸὶ Μιιμγαάδιϊς νναῦ οὗ 

δ8-δὃ4 Β.6.; οΥ ἴΠ6 ἀεΐεαι οὗ (υδϑϑὰβ αἱ σδύγῃδε ἴῃ 53 Β.Ο. Βαΐ ρΟβϑιῦ]ν ἰἴὶ ἀδποίθβ πη σεὶν [Π6 ΠαΠΊ]ησ οὗ τΠ6 νου] 
Ροννε 5 {Παΐ 15 ἴο ργεοεάβ ἴῃς ἄδγϑβ οἵ [ῃ6 Μεβϑϑβίαῃ. 

356 ἢ. ΤΠ ρἱεΐυτε βυρρεβίεα Ὀγν [58. χὶϊὶ ; Αρος. χν]]]. 
363. ϑάπιοβ.... βεηά. ΕῸΓ {Π6 ῥΙαν οὐ ψογάβ Σάμος ἄμμος, Δῆλος ἄδηλος, Ῥώμη ῥύμη, εἴ, ἵν. 92, νἱϊ!. τός, τ66. 

ΑΙβο Τετι. 226 ῥαμίίο 2, 1Αςῖ. νι]. 25. ᾿ 
366. ἼΠΕετΕ 15 Δρρδύθηιν ἃ σᾺΡ δἰΐοσ {Π15 : θαΐ {πῸ ΠοΪῈ οτάθυ οὗ ᾿1πῈ5 15 αποογίαϊη. 
372. ΤῊΒ Π1π6 15 ὉΠ] η16}}1Ρ10]6 Δ ηα πο 5διἰβέδοϊοσυ δπιεπάδιϊοη ἢδ5 θεθη βιισροϑίεα. (δἤοκεη ργοροβεβ μακάρων κεν 

ἔῃ φάτις ὡς ἐν ἀγραύλοις, ἀπ Ξιδρεοίβ ἃ (γ᾿ 5ιίδη ἱπιογροϊδίϊΐοθ. Βα (Πς ἢτϑι ρατί 5ῃου]α ργοθδῦὶν θῈ μάκαρ ὅς κεν ἔῃ. 
Εὸτ ἴῃς τπουρῆϊ οἴ. Ρ55. 50]. Χν]]. 50. 

376. ἔτοπι Ξίγα ΡῈ. δπᾶ 6] ονν-οἰ(Ζοηβ ἴοο. ξείνων ἀπὸ κἀστῶν, ἃ σοη]εξοίαγα ἴοτ ξείνων ἀπὸ καὐτῶν. 
381-7. ΠΙβαϑίου ἴο Αϑία δη4 Εὔτορα διβϑίηρ ἴτοπὶ Μαςσεάοηϊα : ρεύμαρϑ τοτὰ ἴῃΠ6 Ῥεγϑίδη 510 υ]. 
383. ΑἸεχαηθσ ρᾶνα ΠΙΠΊ56]Ε ουἱΐ ἴο θῈ {πΠ6 βοὴ οἵ Τπρριεσ Απηπιοη δἰζαυ ἢ. νίβϑὶς το {πὸ βῃσίπε οἵ {πα (οά ἴῃ 

332 ΒΟ. ΤἼΒβ {γδηβίδίίοη [Ο]ονν5 Δη δπιεηάδίίοη οἵ (ϑίαϊϊο. Μ59. πᾶνβ νόθον δοῦλόν τε. 
384. ΒΑΡγ]οη, σαρίαγεα ἴῃ 331 Β.6. 
388-40ο. ΤΕ τείβεγθηςα 15 πηιοἢ αἰβριαϊεα. ὍΠΕ νίαν δάορίεα μετα ἰ5, ἰη [Π6 τηδίη, {παὶ οἵ Η!Πρθηξε!ά, για. 412οζ., 

68 ἢ. ὙΠ6 ὑηκπονῃ ομα (388) 15 Απίϊοοῃι5 ΕΡΙΡμδηθβ; {π6Ὸ γτᾶσα ψῃϊοἢ με ἀεξβίτογϑ (394) 5. μἰβ Ὀσοίμοσ ϑοϊδιιοιι5 
ῬΠοραίοτ᾽ 5 ἰηΐδηι σϑοθ. Βυΐὶ Πειηβίγίιβ, (ῃ6 οἰάθγ βοη οὗ ϑ86]διοιβ, μὰ [Π6 σϑοπβ5 οὐ Απεοομι5 ρΐ ἴο ἄθδίῃ (395). 
Α ςεγίαίῃ ΑἸεχαηάθυ Β4]85, ποννενεῦ, σδπηα ἔουνγαγὰ α5. ἴΠ6 ββοοῃμὰ βοη οὗ Απίϊοοδιιβ, δηά ἴῃ 150 Β.6. Πεπιείτία5 1 {6}]} 
ἴῃ θαῖ!6 ἀραϊηϑί πὶ (398). ΑἸεχαπάθυ Βαϊας ννὰ5 ἀδίβαίθα. ὉγῪ Ῥίο!θπιν ΡΗΪ]Οπιείου ἰπ 145, απ 5ΠΟΥΕΥ αἰζεγννατάϑ 
ἀϑϑαββίηδίε, [)θπηθίτι5 ΠῚ {Πεη τεϊρηβα δἴομθ, θαΐ ἃ ὑϑιγροῦ, ΤυύΡΠοη, βεϊζεα {π6 ἰἤτοηα (400), δὲ ἢτϑί ἴῃ [ῃ 6 πᾶπια 
οἵ ΑἸΓΊΟΟΠ5, ἃ γουης 5οὴ οὗ ΑἸεχαηάευ Βαίαβ. Ηβθ, πούγενοῖ, ἀϊθά, οὐ ννὰβ πηυγάσδγεα, ἴῃ 142, ἀπά ΤυΥΡμοη {Πεῃ 
ῬεςδπΊα 5016 Κίηρ,. ᾿ 

388. ππεχρθοΐθαϊν ἴο Αβίαβ νειν Ιδπά, οἵ ὁ ἀπεχρεοίθα!ν ἔτοπὶ Αϑία ἰο {πΠ6 ννεα τῆν ἰαπά᾽, ΑΙ Μ53. Πανε 
ἐξ, θὰϊ ἐς 5εεῖηβ γτεαυί τά, 

391. ἴοτ με μαίῃ βχδϑιίβά Ηἰπιβε] ενεη αραϊηβί {πὸ ἐπαπᾶθγ. ὙΤῇε τεηάετγίηρ γαϑίβ οα ἃ ςοπ)εοΐατε. Μ59. Πᾶνε 
“ΤοΥ [6 1Ππυη6Γ ταῖβαα Ὠϊτη ὉΡ Ὀαίοσθ, ἃ πιδῃ᾿. 
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τῆς ἀτεποῃβα δαγίῃ 5}.4}1 ἀσίηὶς ἰαῦρε ἀγαυρηῖβ οἵ Ὀ]οοά. (94) Βιιξ ὄἐνεὴ 50 Ηδάδεϑ 5Π4]}1 δἰζεηα ἰτη 
αἰτεῖν ἀςδϑίγογεα. (94) "ν 1Π6 τᾶςε οἵ ἴποβϑε ννῆοβε [βῃ}}ν 6 νν5η65 ἴο ἀεϑβίγου (95) ὈΚ 1Πεπὶ 5}8}} 
Π15 οννῇ αμην ΡῈ ἀεϑίγογεα. (96) Υεῖ αἴζει ἰεανίηρ οὴα τοοΐ, ννῇϊο ἢ {π6 1)εβίγονει 584}} οὰΐ οἰ, 
(97) πε 5141} ρυῖ ουΐῃ ἃ 5146- ϑῃοοί οἵ ἴξεη ποίπβ8. (98) Η6 5141] οσυἱξ ἄοννῃ [ΠῸ νναυγίου ραγεπηξ οἵ ἐπε 
ΡυΓΡΙα τᾶςθ, (99) 14πα ἴα ὨΙπη56 1 δἱ πε παπᾶ οἵ ἢἰ5 σίαπάβομϑ 5Π4}} ρει βῃ ἴῃ ἃ {κε αίε οἵ ννατή: 
(400) «πὰ τῃδη ἃ ραΐαϑίίε ἤούῃ 51.4}1 ἤανε ἀοπηϊηίοῃ. 

(4ο1) ΤΠεη (εν 6 ΡΉγνσία 5Π4}} μανε ἃ βίρῃ (402) νἤεη ἴῃ {πε ἰαπᾶ οἵ Ἀπαα δῇ δοσιιγβεά γᾶςε, 
ἃ Ῥεγεηηῖαὶ Ὀγαηοῇ (4024) νἱσοΙοι5 ψν ἢ τοοίβ {παΐ ἔξεὶ ἢο {Π|γ5ϊ, (404) αἰβαρρεαῖβ βζοοϊκς δπ6 4]] ἴῃ οπε 
πἰρῃϊ, (405) νυ] τηθη δηα 8}} πῃ με οἷἵν οὗ {Π6 βαγίῃ- 5ϑῃακίησ Τπυπάετεγ, (406) νν]ςἢ ἴῃ ἐἰπηε ἴο σοπΠΊΘ 
πεν 58.411} “4}} ἔγοπὶ [Παΐ Ἔνεπῖ 1)ογν]δειπὶ (407) ἴῃ ἀπηοίεηΐ ἄατῖς Ῥηγνυρία, {πε ἰαπα οἵ γτῆδην ἔξδίϑ. 
(4οδ) Τπαΐϊ {ἰπ|6 σοεβ Ὀγ ἴῃ6 παπΊα οἵ 1ῃ6 Εδγίῃ- 5 Πα κῃ {{π|6δ. (409) [{ 5141} 5Βῃαίίενγ {ΠεῈ γεςθβϑβϑεβ οὗ 
1Π6 δα ἀπα ΡῈ}] ἀοννῃ 16 νν 8115, (10) 8η4 5:5 5114}1} βρυϊησ [ογτἢ ννῃ]οΠ ἀγα {πε Ῥεριπηίηρ ποΐ οὗ 
σοοα Ραΐ οἱ εν!]. (11) [ἴ 5Π411 πανε Κίηρβ Ἄεχρεζί 1ῖὶἢ {Π6 νναΐ οὗ ἜἌνεῦν {{|06, (12) ἔνν αν ἱπάϊρθποῖιβ 
ἀεβοεπάδηϊίβ οἵ Αθηθδβ, 8 δρογίβ πα] γιοῦ. (12) Βιυξ [ἢ ἴεν {{π|65 ἴῃοιι 514]: ΡῈ ἃ ργεν ἴο ἔῃ γν Ιονεύϑ. 

(14) Πῆππὶ, 1 ριτν {Πα : ἴον ἴῃ ϑραγία δῇ ἀνεηρίηρ ἔαγν (1.5) 5Π4}1 ραΐ ἰουἢ ἃ βῃοοί εχοβεαϊηρ ἔδίγ, 
ενεῦ ἰατηεα δα πΟΌΪ6, (16) ἰδανίησ {πε αι -ϑργεδα 5εὰ οἵ Αϑία ἀπ Επίορε. (17) Βαΐ ἴο ἔπεα δθονε 
411 1 5411 Ὀσίηρ ἰα πχθηΐδίοηβ δηα ἰαθουτ5 αηα σγοδηίΐηρβ, (18) δηα δεῖ {πεπὶ ἄοννῃ ; γεΐῖ ἴο Πιΐυτα 
σεηογδίοηβ ν᾽ [Δ Π16 514]1] πενεῦ ννὰχ οἱά. 

(19) ΤΠεη ἀρϑίῃ {Πα γα 514]1} με. δὴ ἀρεὰ ψὶρῃϊΐ (56 ἴῃ νυυ!πρ᾿, (20) πα ἴα]5ε ἴῃ ὈΙΓΠρίαςε : δηὰ τε 
Πρμὲ ἴῃ 15. εγεβ 5041] δεῖ. (21) Ὑεῖ ἢε 5Π4}1] ἤανε πιο ν]ΐ, απ ἃ νεῖβε Πίιεα ἴο ἢΠἰ5 ἱπουρης5 
(22) ὈΪεπ6α τπᾶδὺ ἔννο παπΊε5. (ΟΠίδη 5411} ἢε οδ]] (24) ᾿ιϊἰπΊ5ε]Γ, απ ἢ6 5141} νυγῖε [ῃε βἴούυ οἵ 
ΠῚ τη, ποῖ γα Π}}ν ᾿πα 666, (24) θκῈ ΜΠ ροςείῖς 5Κ1} : ἰοῦ ἢ6 5}4}} σαίη ροββεβϑίοη οἵ τὴν νεῦϑεβ δηά 
τηδαϑιγεβ. (25) Ηδ ἢγϑί 5Π48]} υπίο] ἃ τὴν θοοΚβ νν ἢ ἢϊ5 Πδηα5 : (26) ἀηα ἔπεη τσῃξ ᾿νε] 584}1 πε ἀςοὶς 
οὐκ [ῃς Πεϊγηεα τηεξη οἵ νναΐ,, (27) Η εοΐου Ῥυίαπιβ 5δοη δηα ΑΑσοῃ]]]65, οἴβρεϊηρ οἵ Ῥείειιβ, (28) ἀπά 411 {πε 
ταδί ννῆο οαγεά ἴογ ἀοιρῃηΐϊν ἀδεάβ. (29) ὕεια δῃηὰ ἢξ 514}} πηᾶκε σοάβ ϑδίαπα Ὀγ [πε ννδυγίογβθ 5146 
(30) Ιεβαϊηρσ αϑίγαν ἴῃ ἄνευ ψὰν {ἢε πηογία]5 οἵ επηρίν μεδά. (3231) Τ Πεῖγ ν] ἀθβργεδα σἹοῦν γαῖμοῦ νν1}} 
1 θεὲ ἴο ἢᾶνε αϊεὰ (32) ἴῃ Τ|πιπὶ : Ῥαΐ Πα Πἰπη561{ 5Π4}} γεςεῖνε ἢΪ5 γΓεσοιηρεηβα. 

(32) Το 1 γοϊὰ ἴοο {Π6 τὰςε οἵ 1 οοΙῸ5 5Π8}] Ὀγίηρ ἰουτἢ τηδην ἐν! ]5. 
(34) Ὁμαϊςεάοη, ἴο ννῇοβε ἰοΐ Παϑβ [4]]|6η τ[ῃς ραϑϑᾶρε οἵ {Π6 παῖγον 868, (35) ἰο {πεε ἴοο 9] {ῃ6 

βοίοη οἵ “3 1ο]14 σοπηα απ ννουὶς γα ]η. 
(36) νζίςιι5, ἔγοπ ἴΠδε {πε 568 514}} γεηα αννὰν {ἢν Ροπάδγοιιϑ ννεα] τη. (97) ἘΔ μα ποι, ΒγΖαπίϊαπη, 

οπα ἀδν νυν] ἸοΟΚ οἡ Ατεϑ᾽ 5ῃ 1614 Ἑ, (98) δηα {πεη ἴποιι 5Πα]ῖ γεσεῖνε σγοδηϊηρδ Δη6 5645 οἵ Ὀ]οοά. 
(39) Τποιι ἴοο, Κα τα505, ἰοί[ν τηουπίδίη οἱ Γγοΐα, ἔγοπὴ ἃ ΓΟΟΚ (40) Ορβηΐϊηρ ἴῃ ΟΠ δ 5Π15 ἔγοπὶ ἴῃ ΡεακΚ 

ννδῖεγ 51.4}} ῬῈΌΡ]6 ἐογίῃ, (41) ἀπὲ} 1 σαῖιθε αἄνεῃ Ῥαΐαγα᾽β ργορῇείῖϊς ννομάδιβ ἴο σεᾶβ6. 
(42) Ο Ονυξίςιιβ, ποι μὲ ἀννε]]εϑῖ ἴπ νπα- στουνίηρ ΡῬγοροηίίβ, (43) {πε ογεϑίεα ννανε οἵ Ἀγυγπηάδοιιβ 

58Π4}} {πη 6Γ τοι δροιΐ {ΠεΕα. 
(44) Απά που, ἈΠο΄Ε5, 5Π4]1 ἔου ἃ ἰοπηρ {ἰπ|ὲ εβοᾶρε δἰανεῦν, (4.53) ἴποιι ἀδισμίεγ οἵ {πε ἄδν, δπά 

σταδῖ 5Π4]} θῈ ἢν ννεα! τ 1 ἰδίαι εἰπγ65, (46) πα οη {πε 568 ποι 5η411 πᾶνε βίγεηρτῃ ργε- πη! πε πί ον Γ 

306. ΤΕ Βεβίγουοθσ 15 1) επηείγι5 1, 
307. Βἰά6-Ξϑοοί. ΤΠ] 15 ΑἸεχαηάεσ ΒαΪαθ, ῇο σάνε ΠΙΠΊ56]Γ οὐδ ἃ5 ἃ 580η οἵ Απίϊοσμιβ ΕΡΙΡβαηθ5. ὍΠα “ ἴδῃ 

Βογηβϑ᾽, 18 11 τεΐεσϑ ἴο ῃϊπι, την Πᾶνα σεΐεγεηςα ἴο {Π6 ἴξη Ἰδίίεγβ οἵ ΑἸεχαημάσγοβ. Βιαΐ οἵ. Π δηῖεὶ νι]. 7 Πτ 
ΤἼΕ τϑδάϊηρ Ἰῃ 397 δῃὰ 390 5 τποογίαϊη. ΤΠ σοη]εδοΐαγα [ΟΠ] οννθά ἴῃ 390 15 καὐτὸς ὑφ᾽ υἱωνῶν καθ᾽ ὁμόφρονα αἶσαν ἤΔρηος. 

398. Τῇε ρΡασγεηΐ 15 Π.ῈπΊΕ Γ5 1: 1Πη6 ΡΌΓΡΙΕ γαοα 5 Πεπηδίτι5 1, ννο τηδυγεα (]εοραίτα οὗ Ερυρί. 
309. ΤῊΪΒ 15 τοηρ. ΑἸθχαπάθσ Βδὶαβ νγὰβ δϑϑαβϑιηδίθα ὈΥ 5οΠη6 [Ὁ] Οννεῖβ δἰζευ ἃ ἀείεαϊ ὈγῪῚ Ῥίοϊεπιν ῬΒΙ]οπΊεῖοσ, 

ποῖ Ὀγ {Π6 Παηᾶ οἵ 1) ειηδίγ ϑ᾽ σὨ]άγεη. 
40ο. 8 Ραγαβίΐε ἤογῃ, '. 6. Τύυρθοη. 
4ο1-ἰδ, Τὴ ΕΔ]] οὗ Ττονυ. Ἐτοπὶ {πε Ετγίῃταδεδη ϑ᾽Όγ]. (Οἱ, Ῥαιι5. Χ. 12. 2. 
402. ἴπε Ια πᾶ οὗ ΕΠδα -. Ρῃγγρία. Ὅῃε " δοςυϊβεά τὰςε᾽ ξΞ ἴπε Ὑσο͵δηβ, δησαϑίουβ οὗ ἴΠ6 ᾿Ἀομηδηϑ8. 

11η)65 402-4 ΤΕΟῸΓ ΕἌΔΙΪν 1ἢ 1. 184-66. ἘῸΓ κῦμα ἰΐ 566 Π15 ὨΕΟΘβϑδῖν ἴο γεδα κλῆμα, “ ὈγΔΉΘΠ ᾿. 
405. {πε οἱΐν οίπε.... Ἰδμυηάοζεσ, ᾿. 6. Ττου, ννἤοβα νν 8115 ννεῦα Ὀ811 Ὀγ Ῥοβεϊάοη. 
406. Θοτγγίαδαπι ἰ5 ἰῃ ῬΗγνυρία, οα 1Π6 ΤΠ τῖ5. Οοἱπβ οὗ 115 εἰϊνγ νι {πΠ6 Ππεδα οὗ ῬΡοβεϊάοῃ μανε Ῥεβῃ ἔουπα. 

Βυϊ [6 ΠΟ]Ὲ ραββαφσε 406-09, ννῃϊοἢ ἀρρθαῖβ ἴο ἀπε ν ὙτΤΟΥ ΜΠ ΤΟΥ] αιιπι, μα5. ποῖ θεθη ϑαιβίδοςου!ν Ἔχρὶαἰπβά. 
11 15 Ῥοβϑίθ!ς [Πδὲ Του] θιιη} 15 ΓΠΘΓΕΙῪ βαρραϑβιεα ἴῃ [15 Π 6 γα] τηβδηϊηρ (ΞΞ ξλς 276} οΓ ἐλ 5647) ἃ5 ἃ Ὡϊσκπαπηβ ἔογ ΤΊΤΟΥ. 

412. νυν ἱπάϊρθποιβ ἀδβοθεπάδηϊςβ οὗ Αθπεαβ. Ἐδδά Αἰνεάδας δολίους αὐτόχθονας. 
413. ἴῃ ἴονεσγβ, ἴ. 6. Ῥαγὶβ δῃὰ Ἠείθεῃ. (εβοκεη σοιηραγεβ Ραυβαπίαβ Χ. 12. 2 ἡ δὲ ᾿Ηροφίλη, νεωτέρα μὲν ἐκείνης 

(δε. τῆς Δελφικῆς) φαίνεται δὲ ὅμως πρὸ τοῦ πολέμου γεγονυῖα καὶ αὕτη τοῦ Τρωικοῦ" καὶ Ἑλένην τε προεδήλωσεν ἐν τοῖς 
χρησμοῖς ὡς ἐπ᾽ ὀλέθρῳ τῆς ᾿Ασίας καὶ Εὐρώπης τραφήσοιτο ἐν Σπάρτῃ. ᾿ 

419. αρϑᾶ υυἱρῃΐ, 1. 6. Ἡοπιεσ. ΕῸΓ {Π6 σοπίεπίϊοι {παὶ Ἡ οπιοσ Ὀοσγοννεα τοη} {π6 5100] οἵ. 1,4ςϊ. 227. 75. 1. 6. 9, 
Τ)1οά. 51ς. ἵν. 66. Τῆδ δύριυμπηδηΐ 15 4150 ουηά ἴῃ Ατὶβίοθαϊαβ ἴῃ [Π6 βεσοηῃά σδηΐυγν Β.6. δὴ 

420. Τα ὈΠΙΠάη655 οἵ Ηοπηοσ ἰ5 Δ] δα ἴο 45 δα Ὺ 85 ἴῃ ἴπ6 Ἡοπιοεῖς ἤγπηη ἴο ΑΡΟ]]ο, φποίεα ἴῃ ΤΠιογά. 1]. 104. 
422. ἵἴννο ΠΕ ΠΊ65, 1.6. ἴῃς 72αἀ αμὰ ΟἿγ5567. 
433-88, Α 5611|65 οὗ σδ᾽ δι 165 οἱ νϑυῖοι5 ἴον 5 Δη4 σΟὈὨΙΓΙ65. 
437. Ἰοοῖκ οῃ... 5ῃϊε]4. Ὑηδε τοπάθγίηρ γεβίβ οὴ δη δπηθηἀαδίίοη (ἀσπίδα δέρξῃ ἴον ἴΑσιδι στέρξῃ). 
441. Ῥαΐαζγα, [πε ββαροσὶ οἵ Χδηῃΐμαβ, οοηΐδϊηβα ἃ ἰαπηοιβ οὔδοὶα οἵ Αροο. (ἐ. Ηογαςθ, (γῆι. 111. 4. 64. 
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οἴμειθ. (47) Βαΐ ἰπ {πε επά τῇοιι 5ηδ]: "6 ἃ ρύξὺ ἴο τῃγν ἰονεῖβ (48) νντἢ ἐν θεδιῖν ἀηα την ὑνθ 1}: 

ἃ δτίενοιιβ γόκα 5ῃ4]1 ποῖ ρας ἀροη ἴπν πεοϊς. 
(49) Επτίπογπίοσο, ἃ Πγάϊδη θαυ πα πα κα 5Π4}] ἰὰν Ῥεγϑία πη γα] η5, (50) ὈγΙηρΊηΡ᾽ πγοϑὲ αἴτει] ννοα5 οὴ 

Επτορε ἀπά Αϑία. (51) ΤΥΠε Θ᾽ ἀοπίδηϑβ᾽ Ρ]εία! Κίηρ, δηα [Π6 ννᾶῦ οἵ οἴμϑγβ (52) 51.4}1 Ὀγίηρ Ῥ4]Ὲ αι] 

ἀεϑιγαςτίοπ το ἐπα 5εα-ἰατίηρ ϑαπιίδηβ (52) ΔΝ Τὰ {πε Ὀ]οοά οἵἉ ρει ϑῃϊηρ τηεη 1Πς Ρ]αίη 51.4}1 ῬῸ ΡΟ] ς 

το {π6 568: δΠ4 νυῖνεβ νυ Ὀγσ ἢ -τορεά ρσἱτ]5 (55) 51.411] ϑῃοιιξ δἱουα ἰοῦ {Ποῖ οννῇ ΠΙάθοιδ' νΊο]εηςα, 
(56) Ξοπῖε ἴογ {πεῖν Ὀγίἀθρυοοπιβ, ΞΟΠΊ6 ου {Π6ἰγΓ Ρο  5Π 1 ηρ᾽ 50η8, 

(57) Τῇε τοκεη οἵ Ουρι: δη βαπαμακα 5841} ἀθβίγου [15 γανίπεβ, (58) ἂπὰ δά 65 δ οἠβ [6]} 
Θ,ΟΟΡ 5141] ροββεββ ΠἰπΊ56]{ οἵ πῆδην 501115. 

(59) Ττ41}115, πείρῃθοιυγ ἰο ΕΡΙ6515, 514}} 5ῃ8 Κα ἄόννῃ νν!ἢ δη δαί ῃαμαῖκα (60) 15 νν6}}- Βα} νν4}}5 ἀηα 
ΡΕΟΡΙΘ οἵ βίου!-βεαγίε πηθη. (61) Απά {Π6 βαγίῃ 5041} θΒῈ ἀγεηομεα Ὀν ὈοΙΪηρ' νναῖεγ, (62) ἀπα {πε 
βίυρεῆεα δαγίῃ 5}4}] ἀσίηκ ἴῃ πιϊβέ ἃ5. ννῈ}] : ἀπα {Πεῖε 584} θ6 δὴ οάοιιγ οἵ β!]ρῃαγ. (63) 5απ)οβ ἴοο 
αἴ τῃαΐ {{τὴ6 50.411] 1114 ἃ τον] πηδηβίοη. 

(64) [τἀν ἴο τμες πὸ ἔογείρῃ νναῦ 514}} σοιηα, (65) θυ ἃ ρεορὶε οἵ τῃν δ]οοά 5}4}} ἀδβίγουν ἴπες, 
(66) 5Π:απηε]εβ5. οπμθ, υν ἢ Πηδην ννοαβ, ϑίινναγί α5 ἴποιι ατί δπα πηυοῇ τεποννηεαά. (67) Απα τδοιι, 

ϑἰγείο με Ὀν ἐπίπε οὐ ϑναγπὶ ἀ5165, (68) Τοάγε]εθβ οὐ τῇν οὨ]]ἀγοη᾿5 Ππξιγα, 5Π4}0 51᾽4Ὺ τῆν 56 1 {7 
(69) ἀηὰ ἴμοιι 5Π41 θῈ ποῖ {π6 πηοΐπεγ οἵ μθύοαβ θαΐ {ΠῸ6 πιιτβε οὗ θεδϑβίβ. 

(79) Βιιῖ ννῇεη ἴγοπι [{ὰ]ν ἃ ἀδϑέγονει. 5}.48}] οογηα, (71) {πθῃ 1 Δοάϊοεα, (72) που [αἰγ ον οἵ 1πῸ 
(ατίδηϑ βεβϑίάε {πε ννοπάτοιιϑ νναΐεγϑ οὗ Τγοιβ, ἔμοιι 5η4]: ΡῈ ἀδϑῆςβα πεδάϊοηρ, (73) ἀηα Ὀς 516 ηΐ αἴζου 
Ῥεπιοαπηίηρσ τὰν πιο -ναιπίεα ρΡαγεηΐ. 

(γ4) Τῆς Τῆγαοίαη ΟΓΟΡΕΖΙ 514}] γῖϑε τὨγουρποιΐ ἨἩ δεπΊι5. 
(75) Οὰ τῃε (απιηραηίδηβ ἔπεσα [4115 οπαιϊίεγίπο οὗ ἰδεῖ, Ὀγ τοαβοη οἵ [ῃς οἱΐγ-νναϑεηρ [Δ ΠΊ1η6, 

(76) ἀπά {μεν 5141} θενναῖ {πεῖν ἸΙοηρ-Ἰνεὰ ἀποεϑίου. 
(77) Οντηοβ ἀπά ϑαγάο, ὃν ἴῃς στγεαΐῖ βίογπη βεἀἀϊε5 (78) ἀπα τπ86 ἰδ8ηεβ8. οἵ {πὸ Ηοὶν ἀοά {Πγοὰρἢ 

{πε ἀερίἢβ οἵ {Πα 5εα, (79) 5841] ϑίπὶς θεπεδίῃ {πῸ νγαᾶνα νν τ {πεῖν βεα-ἰαγίηρ ομ] ἄτεη. (80) .ΑἸαθ ἴον 
411 {πε πιαϊάς ἰπαΐ Ταδίῃ 5141] ννεά, (81) δπὰ {πε ἰδάϑ ννῆοηι {πεῸὸὶ ἄξερ 5141} αἰζεπα ἀπαηδαϊθά. 
(82) 4145 ἰοῦ {πε ᾿ἱπίδηϊ σμ!]!ἄγεη οδίίηρ οα πε 5εα, αηά ἴπα βἴογεβ οἵ ννεδίτῃ. 

(82) Τῆς παρρυ Μυϑίδη ἰαηα 5411 διιάάθηϊν ργοάϊπιοε ἃ τοναὶ ταςθ. (84) Βαυΐ ποΐ ἴον ἰοηρ 51Π48]] 
(ατίμαρε {γυνή θ6. (85) Απᾶ τῃς (αἰαἰίαηβ 514}} ἤανε ἃ πηίβογαθ]ς δηα ρἰΐθοιιβ ἰαίθ. (δ6) ΤῸ 

Τεηεαοϑ ἴοο ἔῃεγα 584] σοπῆο ἃ ἤη8] ππεηπ4]16α εν!]. (87) πᾶ Ὀγαζθη ϑίογοη πα που, (ογπίῃ, ἴοο 
(88) 15Ππ81} γτεβοιηά νἹτἢ Πονν]5 ἰου 4}} : δηα Απ]15 5411 5ῃουξ ἴῃ δαπι4] πιθαϑαγε. 

(89) ΤΠεη ννἤεῃ γὴν βρί τς σεαβαα 115 Ἰηϑρίγεα βίγαΐη; (90) αραῖπ ἴῃς ογαοὶς οἵ Μίρῃίν ἀοά 5{{πτγεὰ 
νη τὴν Ὀτεδϑί, (91) πη θ846 πιὲ ρΡΙΌρἤαϑυ οἵ βενεῦβὶ ἰδ η65. 

(92) νος ἰο {πε τᾶςς οἵ Ῥῃοεηϊοίαηβ, τηεη πα υνογηεῃ, (93) ἀπά ἴοὸ 4}1 {πεῖγ βεατ-οοδϑί οἱ 165: ποῖ 
οπα οὗ γοιι, (9.4) 5141} σοπτε ἴο 1Π6 Ἰσῃς οἵ {πε 5ὰπ ἴῃ {παΐ ΠΡ Έ {παῖ 15 σοπηπηοη ἴο 411. (9.5) ΝοΥ 5}4]]} 
ἴπεγα θ6 δὴν πΊοτα ΔηΥ ΠΕΠΊΡοτηρ οὗ την 1 ποῖ ἐσῖθε το πες, (96) θεσαιβα οἵ {πῖπε πητὶσῃζϊθοιιϑ 
τοηστια δηα την ἰανν]655 δηα τπιποίθδη [{{6 (97) νι ὶς ἢ 411 πᾶνε δά, ορεπίηρ {πεῖν πιο ἴον ππο]ΕΔΏΏ 685, 
(98) ἀηὰ Ῥεοδιιβα πεν σονεπαηίθα νυ] πηοπϑίτγοιιβ ἡνογά5, ἴα 56 απ πη]αϑί, (99) πα βιοοά Ρεΐογε (οά 

. 447. ἘΠποάδθβ ννὰβ βυθάυπεά ὈγῪ Ἐοῃλα ἴῃ 167 8.6.,) δἰζεσ. πανί ϑισσαβϑία!!ν τπαϊηϊα! ηεα 115 ᾿πάεροηάεξηςς δπὰ 
ῬΙΌΟΒΡΕΓΙΥ Πγου ἢ τηδην αἰ ἤςα]ΐ γεαῦϑ. 

451-2. Βαδάϊησ νευῦ ὑποοτίαϊη. Α ϑἱρῃςΐ Ἂπιοηάδίίοη νου σῖνε “8 Ὀαϊείῃ! Κιῃρ δῃηᾷ νγαῦ οἵ οἴπεὺβ 5411] Ὀτίης 
ῬΑ] δία] ἀδϑίσαςοίίοπ ἴο {ῃ6 56δ-ἰαυίηρ 50η5 οὗ {πε ΘΙ ἀοπίδηβ.᾽ 9] θη ννγὰ5 θυ ῬΑγΟ 51] ταναραα Ὀν Ατΐαχεγχεβ Οὐἤι5 ἴῃ 
552 Β.0. 

456. ὈτγΙἀερτοοπιβ (νυμφίων), ἃ σοπ]εοίατα οὗ Ἰἐζαοἢ ἴοσ “ σογρϑβεβ᾽ (νεκύων). 
462. ταῖβέ : ἃ ςοπ]εσίαγα (ἀχλύν ἔοτ αὐτῆς). 
465. ϑ4π105 {6]] ᾿ηΐο [ης6 μαπάϑ οὗ [Π6 Ῥίο!θη165 5οπλ6 {1π|6 Ὀείοσα 274 Β.6. 
464 {{ Ἐείεσεηςε ρτό Δ Ό]Υ ἴο ἴῃς 50.141] Νζῖ. 

ὯΟ ἔογεϊβῃ νναὰσγ. Εοζ οὔτις Μ55. Πᾶνε οὗτος. 
467. ἀϑῇεβ, σποδιῇσι, ἃ σοηῃ]εοίατε ἴοΥ ὁ οἴεσιηρϑ᾽, σπονδῇσι. 
468. Μ55. υπίῃιθ!!σῖῦ]6. Ψατγίοιιβ σοη͵θοίατεβ ργοροβεά. ὍΠε ἰοχί ἰγαηϑαίεβ ἀπροιδὴς τεκέεσσιν ἑοῖς ἐναρίξεαι αὑτην", 
470. 4 ἀεδβίσουθζ,, ἱ. 6. ρΡγοθδὈ]Υ 5.11α, ννῆο 58|]164 ἔογ ἄτεεςοα ἴῃ 87 Β. 6. ἴο ργοββεσουῖς ἴῃς νγᾶγ ἀϑαϊηϑί ΜΙ γδάδίεβ. 
472. ΕοΥ [Π6 βαγίπαυαῖκαβ δ Τδοάϊοσδα οἴ, ἰν. το7. ὙΠαε ἀδίε ἰ5, πονενευ, ᾿ῃοοσίδ!η. 
473. ἵν πυποῃ-ναπηίεά ρατεηΐ, 1. ε. Ζειι5, νἤοβα ἤριασα 15 νΕΥΎ σΟΠΠΊΟη Οὐ ἴΠ6 οοΟΙη5 οὗ {πε ἴονῃ. 
474. ΤὨτγαοίδη Οσοριζί. ὍὙΠα τεϑιογδίϊοη οἵ ΠμῈ56 ΠΑΠΊ65 ἰ5 ἀπε ἴο Μείμπεκε. ᾧ ψΨ Θρῇκες ἀκρόβυζοι. 
475. οἰϊγ-ενναβίίηρ. Μ55. “τα 8] ᾿᾿ (πτολίπορθον (380 (αβἴ4].) ἔοΥ πολύκαρπον). 
476. Τα επά οὗ [Π6 11ὴ6 15 ἀρρδυεῃι σΟΥΓΙΡΕΥ τεϑίοσγεα ἔγοηι 473. 
477. Ογγῆοβ απᾶ ϑεγάο - (υβίοα δηα ϑδζαϊηϊα. 
480. (οπηρασα ἴῃ αἰβοιβδίοη οὐ ἀβαίῃ τγεργεβεηΐθα ἃ5 τηδυγίασα ἴῃ 1. (, [ναννϑοη᾿β “μερί ἀγέες γοἐά- ἐογὸ αγιὦ 

ἡιοαΐθγγ (αγόες γείζρίογι, ΡΡ. 546 Ε΄. 
484. (ατγίμαρε. [{ 15 ρσγοροϑβεά ἴο τεδά " Ὁμαϊςβάοπ ᾽. Βαϊ [86 δ!] βίο τηδὺ θεὲ ἴο {Π6 [8}} οἱ (ἀσίηδασα 1 146 Β.6. 
48γ-ὃ. Τῆς τεηάεσιηνρ 15 ἃ τηθτα σοη͵εδοίαγα, {πΠῸ τεχὶ θεϊηρ ἀπ] η 16 }1Π16 1016. 
Ὁ αρϑ Α ΠΤΙΠΘΓ 56 γ165 οὗ ννοαϑβ, ἴπΠ6 Ῥγόβρευῖν οἵ {Π6 τὶρῃϊΐεθοιιϑ, Ἐβοῃδίο!ορΊςα] ρ᾽οΐαγαβ, ἃη 4 Ἔχ Πουΐαι!οη5. ἴο {γι 

ΔΝ ΟΥΒΉΙΡ. : 
495. ΠΟΓ ἔγῖρα. Ῥευῆδρβ “" [Ὠγουσπμοιΐ (ΠΥ τας ᾽, κατὰ φῦλον ἴοτ καὶ φῦλον. 
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{πῸ ατεαὶ Κίηρ, (500) αηὰ ορεπεά νυ (4]βεμοοα {πεῖν ΒΙτἢν πλουτῃ. ὙΠογείογα 5Π.4}} Πα (501) πλᾶγ- 
νε]]ουϑῖν Ὀγπηρ {Π6πὶ ἰονν ννἢ ΗΙ5 βοουγρεβ τῆογα ἤδη δὴν (502) απ, ἀΔηα (ἀοά 5Π4}} 5δεπα οὐ {ΠΕ ΠῚ 
ἃ Ὀϊζίει ἰδίας, (595) θαγηίΐησ {πεὶγ οἰτἰε5. οπι {πα στουπα ἀπα ἘΠεῖγ τηδην Γουη δ. 1 065. 

(5.4) νοε ἴο {πες, πηι ῃ-νεχεά Οτεῖς. Τὸ {πες 5Π.4]] σοπὶα ἃ βοοιιγρε (505) ἀπά ἃ ἀγεδά εἴδγπὰὶ 
ἀσβίγαςζίοη. Απά 411 {π6Ὸ βαυγίἢ 5Π.41}1] 58ε6 ἴῆεε οὔσε πιοίε νει πεά ἴῃ 5πΊοΚα, (507) δῃμα ἤτε 584] 
πονοῦ ἰδανα {πεα Ὀκΐ ποι 5μα]ῖ θυτγη. 

(598) Ννοε υπΐο πες, ΤὭγαςε : πον 5Πα}0 ποι σοπηε ἴο {πε γοῖίκα οἵ θΡοπάδρε : (599) νεη (αἸδίίδηβ 
τα πρ]εα νυ ἐπ ς ϑοπβ οἵ ᾿λαγάδπιβ (10) ϑννοορ οὔ ἴο γαναβα Ηδ]1845, ἴπθη 5.411 ΒῈ {πῖπε εν] ἄδν, 
(11) πὰ ἴο ἃ βίγαηρε ἰαπά ἴποιῖι 5411 σίνε {{π|πθῈ οννῃ ) δηᾶ γεσεῖνε πουρῃί. 

(12) Τννοε υπίο ἴμες, αορ απᾶ Μᾶαρορ, δπά ἴο 4}} {πε βενεγαὶ {{|065, (14) Μαιϑίδηβ απὰ Ῥδοίδηβί, 
μον πιδην εν] ]ς ἰαῖε Ὀτίηρϑ πεδὲ ἴο νοι : (14) (πΊαην, ἴοον, ἴο {πε 5οηβ οἵ ἴῃε Τγοίδηβ, Μ υϑίϑηβ δηά 
Ῥῃιυρίαπθ. (15) Δηάᾶ πιϑην ἰτρεβ5 οἵ {π6 Ῥαιρυ απ ἀπα Τὺ να αη5. 5}.4}} [4]], (16) οἵ Μοοῖβ δπά 
ΕτΗϊορίαπβ απ παίΐίοηβ οἵ Ῥδγρθάαγοιιβ βρεεςῇ, (17) (αρρδάοοίδῃβ δια Ασὐαθίαπβ. Βθΐ ἢν ϑῃου]ά 
Ι ργοοϊαίπῃ {πε ἰαΐϊς οὗ εαοῇ δενεία!ν" (18) ἴογ Ἰροη 411 παίΐοῃβ Ψῆο0 ανν6}}] οἱὐ τῇς βαγίῃ (19) {πῸ 
Μοβὲ ΗἸΡἢ 5141] βεπα ἃ ουίδενοιιβ Β0οιγρε, 

(20) Βυιξ νυν πεηβοανεῦ ἃ ΠαπΊεγου5 ῬΑΥΡαγΔ 1 τασα 514]] [411] ἀροὸη {πε ατϑεῖβ, (21) ἰξ 51.411} ἀββϑίγουν 
πιαην Πεδαβ οὗ ρίοἰκεα πλέῃ, (22) δῃηα την οἵ πΊεη᾿5 δαί οοϊκβ 5141} {πεν ταν ϑῃ, (23) δῃα Πεγάβ οἵ 
Ποῖβε58 δηά τηι]65 ἀπά Ἰοννίηρ οχεη. (24) Απα ννε]]- 11 ΠοιιθῈ5. 50.411} {ΠῸν ἰανν]θ551ν Ῥαγα τυ ἢ ἤτα. 
(25) Απά πιδην πλίβευαθ]ε νυ ]ρ 5. 5641} {ΠπῸν οαγῦν ὈΥ ἴογος 845 βϑἷανεβ ἴο δηοίῃει ἰδπά, (26) Ἵμ!!!ἄγεῃ 
αηα ἰεπάον ἀξερ- γε τνοσηεῃ, (27) σημαϊοῃεα ποῸπὶ {Πεῖγ σΠαμηθεῖβ δηα ψν]ἢ ἀε]σαΐα ἰδβεϊ [4]]Π1πΠρ' 
[ουννατά. (28) ΤΙ πεν 5141] 5εῈὲ τπεπὶ ἴῃ θοπάϑ δ ἴῃς παπᾶ οἵ βίγδηρε-τοηριεα [065 (29) ϑΠ}ϑυ!ηρ Ἔνεσν 
ποῖγοι οἵ ουΐτασαε. Ἀπά {πεν 5181] πανε (80) πο πΊδῃ ἴο ἰεπά {πεπὶ θυ ἃ {Π|16 αἱα 1ῃ νναῦ δηά ἴο 
σποοοῦγ {πεῖν ᾿ἰνε5. (31) ΤΟΥ 5841] 5εε 1ῃς ἴοε γεαρίηρ {Π6 δη]ονπηεπί οἵ {πεῖγ οὐνῃ Ῥοϑβϑεβϑίοῃβ 8η4 
οὗ 411 {πεῖγ ννεδ! τη, (32) δπα {γα πη] πο 5141] θῈ ππάεγπεαίῃ {πεῖγ Κηῆθεβ. (32) Απ πυπατγεα 5}4}} ἢεε 
ἀπά ομα 5141} σαν 1ῃεπὶ 41]: (94) δαπὰ ἔνε 5Π4]}} τοιῖ ἃ ἤεανυν βαυβάγοῃ ; δπᾶ ἴεν, [γον οἱἹα 
ασαϊηβξ ἀποίμεν (35) ἴῃ 5Πδπιθῆι! σρηξιδίοη Ὀγ {πε ἀγεδα ἀΐπῃ οἵ Ῥαίιε, (36) 51.411 Ὀτίηρ εχυϊζαίϊίοη ἴο 
τῃε ἴοε Ρυΐ ἴο ατεεῖκβ πιουγηίηρ. 

(537) Τεη 411 Ηε]]α5 58.411 116 ἀπάεγ {ΠῈ γόοκε οἵ 5βίανεγν, (38) δῃὰ νναΐ δηα Ῥεβί!]!εησα 5041} σοπλα 
ὉΡΟη 411 πιδηκίηα δὲ οηςε, (39) απά (ἀρὰ 5841] πηακε {Π6 στεαῖ πεανεὴ βονε Ὀτϑζεῃ, (40) δῃὰ ἀτγοιρῃξ 
ονεῦ {πῈ ννῆοΪε εαγίῃ, απ 1ἰ οἵ τοη. (41) ΤΠεῃ 411 πηδη κί πα 5Π411] στίενοιβὶν ἰαπηθηΐ (42) πὸ βονν!ηρ 
ἀπ πο Ρ]ουρηϊηρ : δηα ἔτεα προη θαγίῃ (43) 5841} Ηξ βεπα ἄοννῃ ςοϊαπιη προπ σΟἸπτηη, ννπο ογεαίϊοα 
Πδανεη δηὰ εδτίῃ : (44) δπὰ οἵ 411 πηδηκίηα {πε {πιγὰ ραγῖ 518}} ΡῈ ἀθβίγουβά. 

(45) Ηε]]α5, ἢν ἀοϑβὲ μοι ραΐ την {ταβὲ ἴῃ σονεγηοῦϑ, (46) τηογίᾳ] πιθῃ ἡ ῆΟ ἀύα ρούγθ  εϑ5 ἴο Ἔεβοᾶρα 
1ῃς σοηϑιυπηπηδιίοη οὗ ἀεαῖῃ Ὁ (47) ΔΝ ΤΠ τνμαΐ νίενν ἀοβὶ ἴοι ργοῆεγ ναΐη οιῇβ ἴο {πΠ6 ἀεδά (48) δπὰ 
58οῖΊῆςε ἰο ἰ4οἷ5Ρ ΠΟ 45 ρυΐ εὐγοῦ ἴῃ της Πεαιΐ, (49) [πὶ ποὺ 5Ππου]άβί ρεγίογπι ἔπ656 τίΐεβ 

ἀπ ἴογϑαϊτε {πε ἴαος οἵ Μίρῃίν αοα ἢ (50) Κδνεγεηςσε {πε πᾶτης οὗ {πε Εδίπεγ οἵ 41] δηὰ ἔογρεῖ ἢ πὶ 
ποῖ. (51) Τπεῖε δαἵὲ ἃ 1ποιιϑαῃα γεαῖβ δηα ἔνε πυπατεα πῆογα, (52) βίποα {πε τείρῃ οἵ 1ῃς μαυρῃίν 
Κίηρϑβ (52) οὔ {πε (υεεῖκβ πο ψεγα {πε ρίοπεειβ οἵ ἐν] το πηδηϊίηα, (54) μοϊάΐηρ ἔαβέ ἴο πηδὴν ἴ40]5 
οἵ ἀείιηςὶ σοί, (55) πεσε ῦν γε πᾶνε Ὀεεη ἰδιρῃΐ ἴο ΤΠῚΠΚ ναΐη ἰμίηρθ. (56) Βευῖ νῆεηῃ {πε ψγῖῃ 
οἵ τῆς σγεαὶ (ἀσοά 5}4}1 θὲ ροη γοιι, (57) ἔμβῃ 514}} γε πον {πε ίαςε οἵ {πε σγεαῖ (οά: (58) πα 
ΘΝΟΓΥ 508] οἵ πιεη ὙΠ ἄδερ στόδηδ, (59) πρταἰϑίηρ {πεῖν Παπα5 βίγαῖρηΐ ἰο {Π6 Ὀτοδα ἤθάᾶνςη, (60) 584] 

Ῥερίῃ ἴο ς4}} ἴο [5 βυσοουν {πε Μίρμν Κίηρ, (61) ἀηα ἴο 56εἰκ ννῆο 51|4}} σοπῖε 85 ἃ ἀε]ίνογεν ἴτοπὶ ἴῃ 6 

τηϊσῃν ντάῖῃ. 
(62) Βιιῖ ςοτης απά ἰεαγῃ Πϊ5 δῃά βἴογε ἰξ ἴπ τῇν πιὶπά, (63) ᾿᾿ονν πιαην 5Π4}} θὲ ἴῃ 6 τνοεβ οἵ {πε 

ξου. ἀεβίγιοξίοη. ὍΤΠε τεδάϊηρ (Ο]]ονν5 ἃ σοη)εοίωυτα οὗ ΝΥ ΠἸαπιοννῖῖ2, ἐξαλάπαξις ἴον ἐξαλαπάξει. 
5ο9. Τῇε Οδυ]ϑῃ ᾿ηναϑβίοῃ οὗ 280 Β.6. 
510. ΤἼΕ ἸπῈ 85 1ἴ βία παϑβ 15 πῃτηείγι οὶ]. 
ΞΤΟΟΡ ου ἴο ταναρε Ηξ]]α5, ἔμβῃ 58.811 Βε {πἰπα ενὶ ἄαν. Ἀεδα Ἕλλαδ᾽ ἐπέσσυνται πορθεῖν, τότε σοι κακὸν ἔσται. 

511. ({Ππΐπε οννῆ). ΘΌΡΡΙΥ τὸ σόν αἰζετ δώσεις. 
512-13. ΤΠΕ |ἰπ8Ὲ5 ᾶτὲ οοσγιρί δηα {πε πδΠ165 οὗ ἴΠ6 {πρε5. σδηποῖ θῈ τεβίογε ν]Π σογίαϊπίγ. ΕοΥ Ναγβίαῃβ μα 

5004 ρεσμαρϑ5 τεδᾶ Μαγάϊδῃβ, ἃ {τῖῦ6 ᾿ΠΠδὈἸτη σ᾽ τπ6 Η11] σουπηίτν οὗ Ἡγυϊκδηΐα. 
520 ἢ. ῬτοῦδΌΙν τοίεγτϊηρ ἴο {πῈ Ἰλοπιδη ᾿πναβίοη ου] μη πδτίηρ ἴῃ {Π6 σαρίατα οἱ (ουπίῃ 1η 146 8. Ο. : 50 Ηρ η[ε]ά, 

ΤΠα τείεγεηςθ, ποννενοσ, μηδ 6 ἴο {πε (δ 50 ᾿ηναβίοῃ οὗ 279 Β.0. 
525. ΟἿ 158: Χχχ 17. 9 6Π|: ΣΕ ΧΙ 30. 
534. βαυδάτοῃ (λόχον), ΝΥ ΠΙΔηλονν12᾽5 σοη]εοίαγα ἴοτ Κ γαίῃ ᾿ (χόλον). 
539. Οἱ. Ιθευῖ. ΧΧνΠ]. 23; 1 ΕΠ. Ιχχχ. 2; [0}. ΧΧΊΙ]. 1δ. 
5.43. σοΙππηῃ προ σοἸτπηη. ΑἸεχαπάτεβ βιρρεβίίοη πολύνηστον 15 (ΟἸ]οννεα [οΓ [Π6 πη! η 6 }}151}0]6 πολὺν ἱστόν. 
544. 5841] Ρε ἀεβίγουϑά, ἔσσετ᾽ ἄϊστον, ἃ ξοῃ]εοΐατε ἴοτ ἔσσεται αὖθις. 
545, 547-9. Ουοϊεα Ὀγ [.4ςϊ. 227. 715. 1. 15. 15. 
5.54. ὨοΙάϊηρ ἔαβέ, κατέχοντες, ἃ Πξοπ]εοΐαΓα ἴοσ θανεόντων, ννῃΪΟ ἢ Ιεανε5 ΠΟ βονεγηΐηρ νοΓΌ. 
63. ΑὝὄΠἴπε ἢα5 δεν! ἀθῃεν ἀτορρεά ουἱ ἴεν [ῃ]ῖ5. ὙΠμαῖ ἰπβεγίθα 15 ἃ τλεα οοῃ]εοῖαγαε. ΑΡΡδγεηιὶν [μ6 τε]: 15 

{πα τῆς ἀοοπὶ οὗ Ηε]185 15 ᾿γσγθνοοδΌῦ ἤχεά. 
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ΨΕΈΓΕΣ ΘΙ ΡΥ ΕΓΙΝΕ ΒΘΘΚΘ: Βοοκ. ΠΊ, ΤῊΝΕ5 564-622 

αἰγο!ηρ γεατβ. [ΕῸγ ποῖ ὄνεὴ [ ποι 5Ποι]άϑι οΥεγΓ ὰρ Ππεοδίοπῃθβ οἵ βϑογίςεϑ], (64) ἃ5 πιϑῆν δἃ5 
Ηε]1Δ5 οἤεγεα οἱ οἱ, οἵ Κίπε απὰ Ὀε]]οννίηρ Ὀ1:115, (65) Ὀτησίησ πο] ε Ὀὰγπξ βδογίποθϑ ἴο {πε τεπΊρ]ς 
οἵ τῆς Μίρμιν αοά, (66) ποῖ ἐνεῃ 50 ψ 1 ἰῃοιι ἐβοαρα ἔγοπὶ αι γηρ νναῦ δηα ρϑηΐς (67) ἀπά ρεϑί!εηςς, 
ἀηα [Πε6 γοκε οὗ θοπάαρε αραΐη. (68) Βαυΐ 530 Ιοπρ' {Π6 γᾶσε οἵ ροἊ]ε85 πΊξῃ 584} εχίϑί, (69) πππ|1} {πε 
ἄδγ οἵ [αἴε γεδοῇῃαϑ [15 ἀρροϊηΐεα επά. (70) Ὗε 584] ποΐ βδούϊῇοε ἴο (σοά ππῖ|1] 411 {Ππε586 {Ππίηρϑ σοπΊα 
ἴο Ρ455. (71) ναίβοενεγ {πθῈ οὴς (σᾶ ρῃγροβαβ [115 ποΐ οἵ 115 Δοσοπηρ 5ῃπηθηξ. (72) Εογ {παΐ 4]] 
τὨΐηρϑ θῈ δοοοπῃρ 5ῃη64 {Π6 5ἴΓ655 οἵ πβοθϑϑίτυ ν}1}} [Πϑἰϑί. 

(73) Τεῖα 5141} θὲ {πεγϑαίζεγ ἃ πον ταςα οἵ (οά-βαγίηρ τηεη, (74) δἀπογίηρ ἴο {ΠῈ σοιη56]5 απ {πε 
τη οἵ {πε Μοϑβί ΗΙρἢ : (75) νῇο ρᾶὰν {{}} ποποιῖιγ ἴο {Π6 ἰεπ1ρ]6 οἵ {Π6 τηϊρῃν αοά, (76) ννἱ ἢ ἀτίηὶς 
οἴεγίηρϑ δης δλί οἤεγιηρϑ δηα βαογεα πεοαίογῃθ5, (77) νυν! ϑαογίῆςαβ οὐ ᾿πϑὲγ Ὀ0115 απ ΠΟ] τη 96 γαπη5, 
(78) ἀπά ρίοιιϑὶν οἵξεγ ἃ5 νοϊα Ὀυγηΐ βδουῆςαβ τί ἢ ἤοοϊϑ οἵἉ βγϑι!πρ 5Π6Ὲρ δηα ἰαπλθ5 τροη ἴῃς στεαΐ 
αἰΐατ. (80) Απά ἴῃ σγὶρῃξθοιιβηεϑβ ροββϑεϑϑίηρ {Π6 ἰανν οἵ {πὲ Μοϑβί ΗΙρῃ, (81) {παν 5841] ἄννε]] ΠαΡΡΙν 
ἴπ ἐπε ῖγ οἰ1165 ἀπά τίς ἢ Πεϊά5, (82) {παπΊβεϊνεβ 85 ργορῃείβ εχϑϊεὰ Ὀγν {πε Ἱπιπιογία! πε, (82) δπα 
Ὀτίπρίηρ σγεδΐ ον ἴο 41] πιογία 5. (84) Εοῦ ἴο {πεπὶ αἷομπε {π6 Μίσῃηΐν αοα Π85 σίνεη ἀϊβοίεεξ σοιη56ὶ, 
(85) δης (ϑἢ δπα δη Ἂχοα]]εηΐ ππάἀεγβίαηαίηρ [ἢ {Πεῖγ Πδαγίβ : (86) ἰπ {Παΐ {πον σίνε ποΐ {μεπΊβεϊνεϑ 
ἴο ναίη ἀεοείΐ5, πού πόποι {ΠῸ6 ννοῦῖζβ οὐ πηεη8 Παηάϑ, (87) οἵ σοὶ δηπ Ὀγαβϑθ, δίνει Οὐ ἱνουυ, 
(88) [4ο]5 οἵ ἀεαά σοάϑβ οἵ ννοοά δηὰᾷ βίοπε, (89) 140]5 οἵ οἷαν νεγπη]οη ρΡαϊηΐςα, ρος αγεαά ΠΚεῆδϑϑας οὗ 
Ρεαϑίϑ, (90) 5ιιο {Πῖηρθ. 45 πιθη νν ἢ πλη 5 νοϊά οὗ σοιη586] 4ο ποποῖγ. (91) Βιυΐ {πεν ἰπϑίεδα γαῖβα 
Πεανεηννατ 5 ΠΟΪν ἀγπΊ5, (92) τἰϑίηρ εατὶν ἔγοηλ {πεῖγ ΒΕ δηα ὄνεΐ οἰεδηϑίησ {πεῖ ἤδϑῇ (94) νυν τ ἢ ννδΐευ, 
δΔη4 {πεν ποηοιγ Η πὶ αἰοπα ννῃο τεῖσῃβ ἴου Ἔνεῦ, (94) ἴῃς Ετεγηδὶ, ἀπ αἰζαγ ἢϊπὶ ἘΠΕΙΓ ραγεηΐβ: δηάᾶ 
ποτα πη δὴν (95) τηεῃ {παν τα πη [ὰ] οἵ [Π6 ρυγίν οἵ πηαύγίασα. (6) Νοῦ ἀο {πεν πο ππῃοὶν 
ἰηϊεγοοιγϑθε νυ Ῥον5, (97) ἃ5 4ο {πε Ῥῃοβηϊοίδηβ, Ερυρίίδηβ, δηα 1 φἰη5, (98) ἀηα σῤαεζοις Η61145, ἀπά 
ΠΊΔΩΥ Παῖίΐοηϑβ οἵ οἰπει πΊθῃ, (99) Ῥεγϑίδηβ απα (ἀδ]αϊίδηῃβ δηα 411 Αϑία, [γα ηϑσγαβϑϑίηρ (600) τς ΠοΙγν ἰανν 
οὔ Πα ᾿τπηπηογία] οὐ νυν ῃΐοῃ πα ογάδίπθᾶ. (601) Εοὶ ψνῃ]ςοἢ σαῖιβε {πε Ἐτεγηδ] 51.4}] ἱπηροϑα οη 4]] γβη 
(602) τεσ υζίοη δηα ἰαπλῖηα δ πα ννοεβ ἀη4 σύοδῃβ, (602) νναζ, ἴοο, δη4] ρεϑίἊεηςε δηα ἰδαγία] σ᾽ γη 165 ; 
(6.4) θεσαιιβα παν νοι] ποΐ Ποποιι ἴῃ ΠΟ] Π655 ΠΕ εἴεγηδὶ Εδί παῖ οἵ 411] τηεη, (605) Ριτιΐ γενεγεποεά δηα 
Βοποιιγεα 140]5 (606) τηβ ας ὈΓν τηεη’5 μαηά5, νν σῇ πλεη {Ππεηηβεῖνεβ 564] σαϑὲ (607) ᾿ηἴο ἘΠῸ ογαηηΐε5 
οἵ τοοῖκβ δηα ἢια ἴῃ βῃδπηα, (698) ννμεηβοανεῦ ἃ γοιίμέμ] Κίησ οἵ Εργρί, βενεηῖῃ ἴῃ ᾿ἰης, (609) οἵ 
ἢ15. οὐννῇ ἰαπα τεοκοπθά ἔτοση πε ἀτεαῖκβ 5141] γείσῃ ονεῦ (10) δῇ δπηρίγα, ονεῦ ννῃϊοἢ πε ἀουρίν 
Μαοδάοηπίδῃβ 541] χεῖρ ; (11) ἀπ {Πϑγὰ σοιηθ5 ἴτοπὶ Αϑία ἃ πηρῃΐν Κίησ, ἃ ἤεῖν εβαρ]α, (12) ννῆο 
5841] ἀδγκεη ὄνεῖν ἰαπα ν ἢ ἰοοί ἀηα Πούβε, (12) ἀπα 58.411} ὑγεακ ἃρ νειν ῃίησ ἀηα Π]] Ἐνεγυίῃίησ 
ὙΠ ΤΊ] 5ΘΓΙΘ5 : (14) πα 5141] σαδί ἄοννῃ ἴῃς Κιησάοτῃ οἵ Ἐργυρί, ἀπαὶ ἰακίηρ 41}1 (15) 15. ψνεδ!ῃ, 54] 
τίἀἜ ἀροη {Π6 Ὀτοδά 5ιτγίαςε οἵ [με 5εὰ. (16) Απά ἰπεη αἱ ἰεησίῃ ἰο οά {πε στεαΐ Κίηρ, {πε Εἴεγηδιὶ, 
(17) ἴμεν 51.411 Ῥεπά {πῸ ννῃϊῖε Κηθα προη {πε {Γαϊε{π|] εαγίῃ, (18) αἀπὰ ἐπα ννοῦκ οὔ πηεπ᾿5 Παηᾷ 5}4]] 
41} [411 ἱπῖο 1Π6 ἤδπηε οἵ ἤγε. (19) Απαὰ {πεη (οά 5}4]] σίνε σγεαΐ ον ἴο πε. (20) Εουὺ {πε εαγίῃ 
ἀηα {Π6 ἴγεαβ δηα {πε ᾿πηπτηεγαῦ]α ἤοοκϑ οἱ 5ῃξερ, (21) 5}41}} σίνε {πεῖγ ἔγιια ἔγαϊ ἴοὸ τηδηκίηα, (22) οὗ 
ψνΙη6 δηα βυνεεῖ ποπαν δηα ψῃϊΐα τη (22) ἀηα σογη ψν]οἢ 15 ἴο πηβη {πε πιοϑὲ Ἔεχοε]]εηΐξ οἱ οἵ 8]]. 

(24) Βυΐ ποι, Ο πιαη οἵ ν1]65, ἰάσῦν ποῖ νν ἢ Πεϑιϊαιίοη, (25) θαΐ ἐπγπίηρ γουπα ἀραΐη πιαῖζα ἱπίεγ- 
ςεϑϑίοη ἴο ἀοά. (26) ϑεογίῆςε ἰο ἀοά Πιιμηαάτεάβ οἵ 1115 ἀηα ἢγϑε!ηρ απ 05 (27) δπα οἵ σοαΐῖϑ ἴῃ {πε 
ΟἰγΟ]ηρ᾽ Θεαϑοη58. (28) Ὗεα, γπηδῖκε ἱπίεγοαϑϑίοη ἴο ΗΠ πὶ, ἐῃς Ττητηογία] (οά, 1 ρεγοῆαποα Ηδ πᾶν ἤᾶνε 
ΓΊΕΓΟΥ ρΡοη ἴπε6. (29) Εογ Ηδε δἱοηθ 15 ἀοά, δηὰ ἴπεγα 15 ποῆβ Ῥεϑιίάθβ. (30) Ηοηοιι τἰρμέεοιιβηθϑ5 
ΔΠΑ ΟΡΡΙΕ55 ΠῸ πη8η : (31) ἴογ {πε56 ἀγε {πΠ6 σοπηπιαηά5 οἵ {πε Ετεγηδὶ ἴο ννυγεϊοῃεα πιογία]ϑ. 

(32) Βυΐ ἀο ἴποιι Ῥενναγε οἵ ἴῃς ννγαῖῃ οἵ {πε πηϊρηΐϊν ἀοά, (352) ψ Πεπονεῖ {πε σοπϑιπηπηδίίοη οὗ 

564. ΠΕ Ὀεριπηϊηρ οὗ {πε ᾿ἴπη6 15 4αϊῖα πποογίδϊη. Μ|55. ἢανε ὅ Ἔνεὴ ἴποβα νῃϊο Η61145 οἥεσεα". 
573 ΠΗ. ΤΏς ΠΔΡΡΥ 5ἴαϊε οὔ τπε τἱρῃίεουβ. ὙΠῈ νυ ΕΓ Π85, ρεσμδρ5, ἴῃ τϊη [Π6 ργοβρεγιν οἵ της [6ὺνν8 ὑπ ά6 1. ΘΙ ΠΊΟη 

Μδοςδθεαβ. 
5.γ8. ἤοοκϑβ, μῆλα. ΕῸΓ [Π15 ΜεηαεΙββοῆη βιρϑαϑίβ " ΓΠΙΡῊ 5, μῆρα, Ὀὰΐ [Π6 σοΥΓΘοΙΊΟη 15 ποῖ σοην] ον. 
589. (ἐ. ΝΝΊβαοτη ΧΙ]. 14. ϑ0ΓΠἢ ΡδΙηΠΩΡ ννὰ5 σΟΠΊΠΊΟΙ ΔΊΟηρ ἴῃ6 Ἐοιηδηβ : οἵ. Ρ]ηγ, Δ αζ. 1152. χχχν. 45; Νίτῳ. 

ΠΕ σ᾽]. ΣΧ. 25. 
Τῆδ τεδαάϊηρ 15 πποεγίδϊη. Ῥεγῃδρ5 πήλινα μιλτόχριστ᾽ ἢ ζωγραφίας τυποειδεῖς (5ο Ν᾿ ΟἸΚΠΊΔ ΠΠ). 

591-2. (ἢ. ἵν. τός-ό, ὙΠα ᾿ηβἰβίθβῃςε Οἡ Ἰυϑίγαίοη 15 5ρθοῖα! ]ν Ε5βθεπθ. (, [οβερῃ. Δ 624. Ζιεώ. 11. 8. 5. ΕὌΥ ΡΥΔΥΘΥ 
οἡ νακίηρ οἴ. Ρ55. 50]. νὶἱ. 6. 

όοο. ΤῊΕ επὰ οὗ {Π8 1Ἰπε 15 ἃ ςοη)εοίαγα. (ὅνπερ ἔθηκεν ἴοτ ὃν παρέβησαν). Μ595. “ἜΘΗ ΠΥ {ταηβρυεββαά᾽. 
6οθ. (. 1538. 11]. 18, 19, χΧχὶ. 7. 
6οδ. ἃ γουΐῃῖι! Κίησ, 1. 6. ΡιοΟΙε ΠΥ ῬὨΙ]οΟΙηΕίου, οἷ. 192. [ἢ ἤξεϊηρ ἔτοπὶ ἴΠ6 ᾿ηναϑίοη οὗ Απίοοῆιβ ΕΡΙΡΠΔη65 

(ι1γο-τό9 Β. 6.) Πα ννὰ5 οδρίυγεα δηαὰ Ὀσοιρῆς θᾶΟΚ ἃ Ρῥυϊθοπθ. Απίϊοσπιβ (4164 ἰο τάκ ΑἸθχαηάτγία, θὰϊ σαρίυγαά 
τυ (ἢ Ὀοοΐγ δηά τείυσηοα ὈΥ 5εᾶ (61 5). 

613. ((. βιιρτα 188. 
616. ΤῊΒ ννυιῖευ ρα 5565 ονεὺ δῇ ἰηίεγναὶ οἵ γεᾶγβ ἃ Πα σοπηθ5 ἴο {Π6 Ῥσόβϑρεσζοιιβ σοῃα! τ] οη5 ἀπάδγ {πε ἰδίου Δίδοσαθαδαβ. 
618. Ι4ςϊ. φαοίε5 [Πἰ5 πε (2) Ζυ. 7γ157. ν]]. 19. 9) 45 ἔργα δὲ χειροποίητα Θεῶν κατακαυθήσονται. Ἠδ ταΐετϑ ἰἴξ ἴο 1Π6 

Ἐτγτγαδδη 510 γ]. 
625-6. Ουοϊεα Ὀγ (Ἰεπ,. ΑἹ. “γοΐγεξέ. νὶϊ. 74 ἃ5 ΟΥΡΗΪΟ νεῖϑ65. 
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ΤΗΕ 5ΙΒΥΠΠΙΝῈ ΒΟΟΚΘ. Βοοκ [{Π1], [1νὲ5 634-606 

ΡΘϑίμ!βηςοςα σΟΠ]65 ΠΡΟ 8}]} τηοτίδ]5, (34) απα, ονεγγοννῃ, παν πιεεΐ ψ]Π ἃ ἔογιθ]6 τε θυτοη (35) δπά 
Κίηρ᾽ σαρίαγεϑ Κίηρ' ἀηα ἴακοβ ἢ5 ἰαπά, (36) δῃᾷ παίϊοηϑ τανασα πδίϊοηβ ἀπ ροϊεηΐαίαϑβ ρεορίε, (47) δπά 
ΓᾺ]ο 5. 411 ἤθε ἴο ἀποίπει ἰδηά, (38) ἀπα {Ππ ἰαπα 15 οπαηρεά ἰῃ πιθη δηα ἃ θαγθατίδη πιρίγε (39) Γαναρ 5 
ΗεΙ]45, απ ἀγαΐηβ {πῸ τίσἢ ἰαπα (40) οἵἉ [15 ννβα] ἢ, Δηα πηθῃ σοπλα ίαςα ἰο ἴαοε ἰῃ ϑἔγα (41) ἴοσγ {πε 
54 Κα οἵ σοὶὰ δηά νεῖ, (42) (1π6 ἰονε οἵ πιοπαν 5}4}} θῈ {πῈὶ βϑῃερῃεγά οἵ εν}]5 ἴο πηδην) (43) ἰπ ἃ 
[ογεῖσῃ ἰαπά. ἀπά 41]1] 51.411] θὲ ππρυτιθά, (44) ἀπα νυ ]ζαγεβ ἀπ ϑαναρε θεαβίβ οἱ {πε δαί (45) 514]] 
ἄενοιι [ῃς ἤεβἢ οἵ ϑδοπῖθ. ἹἈπᾶ νῇεη 411] {Πεϑε {Πίπηρϑ αἵὸ Π|6Π1ε4, (46) με σίαῃξς δαγί ἢ 51.411 ἀδνουγ 
1Πε τε] ῖς5 οἵ {πε ἀεδά. (47) πα 1 51.4}] 411 θῈ τππϑοννῃ δηα πηρ]ουρῃεα, (48) ᾿τοοϊαἰτηΐηρ᾽ ἴῃ 115 ποῦν 
τῆς οσοτγαρίίοη οἵἨ πιγτῖδα8. οἵ τηβη. (49) Απα ἔπμεη ἴογ πιᾶπην 5ρᾷςθ5 οἵ {{π|6 ἴῃ οἰτο]ηρ᾽ γεαγβ [τηθη 
5141} σαίμει δπᾶά Ὀυση ἴῃ {πεῖν Ποιβ65] (50) ἴαρεϑ δηὰᾶ 5}16145 δῃά ανε]η8 δηα ἀϊνεθ Κίπά 5. οὗ 
γε Ρροη5. (51) Νοῦ 58} ννοοά θὲ ουἱ πὶ {πε {Π]οἸκεῖ το Κίπα]ς τε. 

(52) Απα {πε ἔγοπὶ {πε ϑιιηγίθα (οα 5141} βεμὰ « Κίησ, (52) Ψῇο 5141] σῖνε ὄνεῖν ἰαπᾶ σε]ϊεῦ 
ἴγοπ {Π6 Ῥδης οἵ νναῦ: (54) ϑοπῆς ἢς 5141] αν δηᾷ ἴο οἴπεῖβ μῈ 514]1] οσοπβϑεοίαίες [4] {Π ||] νονν8. 
(55) Νοιῖ᾿ 5411 ἢς ὁ 411 {πεβ8ε {πΐπρϑ ὃν ἢϊβ ουνῃ ψ1}], (56) Βαϊ ἴῃ ομεαΐεπος ἴο {πῸ σοοά ογαϊηδηςεβ οὗ 
1ῃ6 τηϊσῃίν αοά. 

(57) Απᾶ αρϑίῃ {πε ρεορίε οἵ {πες πηὶρῃν (αοά 5141] θὲ ἰδάάεη ψν τ Ἔχ ος! ]θηξ ννε] τ, (58) ἢ σο]ά 
ΔΠ6 511ν6γΓ αηα ριγρΙὶε δἀοηπιεπί. (59) ΤΠε απ 5141] θεαγ Ποῖ ἴπογεαβα, ἀπ {πε 868 (60) 51.411] θ6 [{]] 
οἵ σοοά τῃϊηρ5. Απᾶ Κίηρϑ 5841] θερίῃ ἴο 6 ννεᾶσγγυ (61) οὗ γβρϑ Πρ ἐνὶ] οπε ἀρδίηϑδε ἀποίμογ ψ ἢ 
ννγαῖῃ. (62) Επνν ἰ5 πο σοοῦ ἰῃίηρ᾽ ογ πηΐβεγα]ς πηογία]5. (635) Βυῖΐ αραΐϊῃ {πΠῸ6 [κίηρϑ οἵ {πΠεῸὶ πδίϊοῃϑ 
5141] [ῆτονν {πα πηβεὶνο5 ἀραϊηβί {Π|5 ἰαπα (64) ἴῃ ἴγοορβ, Ὀτηρίηρ γειγ θατοη οα ἐΠπετηβεῖνεβ. (65) Εού 
1Π6 βῃγίπε οἵ {Π6 πηρῃίν (οα πα {πε ποῦ]εϑὲ τηεη (66) ἴμεν 5841} βεεῖς ἔο τανασε νν εῆβοενεγ {πεν 
σΟΠΊΕ ἴο {πε ἰαπά. (67) [πῃ ἃ τίηρ τοιπᾶ πε οἷν ἴῃς δοοιγβεα Κίηρϑ 5641] ρίδαος (68) εδςῇ ομε ἢ 15 
τῇτομα υνἹῈΠ [5 [ΏΠ6 6] ρεορὶς Ὁν πίπι. (69) Απά μεη ἢ ἃ πρίν νοῖςε (οὐ 581] 5ρεακ πηΐο 41] 
(79) ἴῃς ὑπ! ϑο!ρ]1Ππεα επηρίν-πιϊπεα Ρεορὶα, δηα «πάσεπηεπξ 56.411 σοπης προπ {πεπ (71) ἰτοπὶ {Πα 
τηϊσηῖν (ἀὐοά, ἀηα 411] 514}} ρεγίϑῃ (72) αἱ ἰῃε παπᾶ οἵ {πε Ἐτεγηαὶ. ἐΕτοπη ἤεανεη 5}8]] [41] 
(73) πεῖν ϑννογάβ ἄονῃ ἴο {πε βγῇ: ΠΙρμ 5. 5}411] σοιπε Ὀτῖρμί (74) απ Ῥτεαΐϊ, βδϑῃίπρ ἱπίο {πε 
τηϊάϑί οἵ πηθῃ. (75) Δπά βαγίῃ, {πε πηίνεβθαὶ Μοίμεσ, 5181] 5ῆαϊκε ἴῃ {ῃοβε ἀδγυϑ (76) αἱ τπε παπᾶ οὗ 
τῃε Ετεγπαὶ, πα {πῸ ἤβῃεβ ἴῃ {πε 86α, (77) δπά 411 ἰῃς θεαβίβ οἵ {πε δαγίῃ απαᾷ {πῸ σοιηί]655 ἐγ 65 οὗ 
Πνίηρ ἰΠϊηρ5, (78) δηα 411 5οι]β οὗ πηεπ δπα νεῖν 568 (79) 5141} σῃπἀεν δὲ {πε ργεβεηςα οὗ τῃ6 Ἐτεγηδ] 
Δα ποτε 5141} θῈ ρϑηΐς. (80) Απά {πε ἰοννεγίηρ πηουπηίαίη ρα δ δια τῃς 1115 οἵ {πε σ᾽δηΐβ (81) Ηξς 
5141] γεπά, δπά {Π6Ὸ τηιγκὺ ἀρ γ55 5841] ΡῈ νίβ:}]6 ἴο 411. (82) Απὰ {ῃς ίσῃς-Ππηρ' τανὶπαβ ἴῃ {πε ἴον 
τηοιτιπΐαί 5 (83) 5041} Ὀς Π|}] οἵ ἀεαα Ὀοάϊεβ : {πΠῸ τοοῖκβ 5141] ἤονν (84) ν ἢ Ὀ]οΟά, ἀπα εδοῇ ἰογγεηΐ 
5Π411 Ποοα {πε ρ]αίη. (85) Τα ννε}1- θα} νν4}15 οὐ ἰῃς αἰδαβίεοίεα πηθη 58.411 811 [411] το {πε στοιπά, 
(86) Ὀεσαιιβα παν Κηονν ποί {πε ἰαὰνν (87) πού ἴῃς ᾿πἀσειηεπί οἵ {πε Μίρμίν ἀοά, Ὀαΐ νυ] υντ1695 
τηϊηα (88) νυ] οπα τιηϊτεα οηϑίαισῃς γε σαϑὲ γοῦγ 5ρεαῖϑ᾽ ἀραίηβθὶ ἴῃς ΗΠ ον πε. (δ9) Απα αοά 
584] 1πᾶδε 411 νυῖτῃ ννᾶῦ δηα ϑυνογά, (90) ἀπὰ νὰ ἔτεα δηα οδίδοϊ γϑιηβ οὗ ταῖηῃ. Απά ἔπεσα 514}} ΡῈ 
(91) Ὀτὶπηδίοπε ἔτοπι ἤξάνεη, γεᾶ βίοηεβ δηά [41] (92) ἱποθϑβϑδαηΐ δηὰ σιίενοιιβ: δηα ἄδαίῃ 51.411} ΒῈ προῖ 
ἴῃς [ουποοίεα Ὀαεαβίβ8. Ὁ (93) Απὰ 1Πδη 5}8}1 {πεν Κπονν 1[ῃς 1πιπιοτία] (οά, ννῆο ογάδίῃηβ ἴπθβς [Πΐηρϑ, 
(94) Ἰννα:τηρ. ἀηα Ιαΐηπεπίίηρσ ἘΠγουσῇ {πε Ἰεηστῃ ἀπ Ὀτεδατῃ οἵ {πα ἰαπα τ (9.5) 5141} σοπης νυ ἐπε 
Ρεγϑῃϊησ οἵ πηεξῃ : δηα 4}} {πε 5ῃδβπιθίθββ (96) 51.411] ΡῈ ννδϑῃεα ψ ἢ Ὀ]οοά.᾽ Υἶςα, {ΠΕ απ 11561{ 5141] 

635-7. Αἢ δ]]αβίοῃ ἴο {πε ᾿ῃναβίοη οὗ Εσγρί Ὀγν Αμπίοοπιβ ΕΡΙΡΠδη65 (566 οἡ ]. 6οδ). 
638. ἃ Ρατγρατγίδῃ βῃρίζγεα, 1. 6. Κομηθ. (. ]. 520. 
642. ἴο πηϑΏν, πολέσσιν, ΡΟΞ510]Υ ἰπτε 464 ἃ5 ἔγτοῃι πολύς. 
648. τπιντίααβ (μυρίων) 15 πη ΠΊΕ Γ1ς 41. ῬΟΒΒΙΌΪΥ τεδα μερόπων, “ ἀτιϊσυ]αΐε ᾿. ' 

Αἰἴζεῦ [Π15 νεῦϑε ἴπεσα 15 ἃ ΡᾺρ ἴῃ ἴῃς τεχί. ὙΠΕ [πε ΘῸΡΡΙ ΙΕ 15. ἃ σοῃ͵δοῖιγα. ὍὙΠὲ τπουσῃξ 15 ἴα κε ἔγοιι ΕΖΕΚ, 
χχχῖν, 9, 8Δη4 15 τοίεισβά ἴο ἀραίῃ ἴῃ 1νδςί. 7)7.. 7η5Ζ. νὶϊ. 26. 4. 

όφτι. Ἀδουτβ ἴῃ 729. 
652 ἢ. ΤΠε σοτηϊησ οὗ [ΠῈ Μεβϑβίδῃ. 

ἔγοπι πΠ6 βιιησγίβα, ἀπ᾽ ἠελίοιο, ὨγΑΥ πηθδῃ Εἰ ΠΟΥ “ ἔτοπὶ πε Εαϑί ᾿ ΟΥ “ἤτοπὶ ἤεανεηῦ: οἴ. 5ι|ρτ. 286 (οὗ Ογτα5), 510. 
ν. 414. 

Ἡο]τΖιηδηη {πη Κ5 οὗ δ᾽ πιο Μδοοάθειιβ ἃ5 ἴπΠῈ μεανεη-ϑεηΐ Κιηρ. 
6ς7. ΡΘορῖβ (λαός). Μείπεκε δῃηὰ (βῆοκ. δἱΐεσ ἴο “ [Ἔα π1ρ16 (ναός), Ὀὰΐ {Π15 56 615 πη ΘΟαϑϑαγ. , 
661--2. 514}1 Ῥερίπ.... ψγαῖῃ. Μ595. “5}4}1] θερίῃ ἴο θὈ6 ΔΏΡΤΥ ννἱῖ ομς Δποίπευ (κοτέειν) ἀνθ ηρὶηρ Εν }}5 ἴῃ {ΠΕῚΓ 

τϊπΠα ᾿β. ὙΤΠΕ {ταηβϑ᾽δίιοη γε ΠεΥ5 κοπιᾶν... ἀπαμύνοντες. 
663. Α ἔτεβῃ οπϑίδυσῃι δραϊηδὶ ἴπΠ6 Ἡοὶν Οἰϊγ. ὙΠα ἀεβογιρίίοη 15 θοσγοννεα ἴῃ ρᾶτγί [τῸΠῚ 61. 1.15. (ἢ τ Επ. 

ἵν τ 
ὁ. ΟΕ 2. ΕΖ: χὴ 25.: ΟΙεῖα; ΑἹΕ διζχολο Κα. 5: 45: 
673: ΕἸ Ἰ οι ζῶν ἴχοζ, χιι. 10. δ. 

5841} φοπθ. Α σοῃηρδτίβοῃ ψ 1 1 ἘΏ. οἰϊ. 2. 3 βυισραϑίβ {Πδΐ [ου ἵξονται να 5ῃοι ἃ νεγν Πκοὶγ τεδά φρίξονται. 
688. γε ᾿αβί γοιγ Ξρβαγβ. ΤπῃεῈ σἤδηρε οἵ ρεΐβοῃ 15 ἀννκννατά. Ῥεῦμαρβ γσεδα “πεν ᾿[ἰτεὰ ἀρ στεργόδοῃ ̓  (ἦραν 

ἔλεγχος ἴογ ἤρατε λόγχας). 
όφι. ((, Αρος. ἰχ. 17. 
694. ΤἼΕ τεχί οἵ [πὸ Μ55. πεεάβ 5οπΊῈ διηεηἀδίίοη. Βααα (ἢ ᾿Ζας ἢ) οἰμωγή τ᾽ ἀλαλαγμὸς ὁμοῦ κατ᾽ ἀπείρονα γαῖαν. 
695. 516 1161655 (ἀναιδεῖς) ἴοΥ “ ΞΡΘΕΟἢ]655 ᾿ (ἄναυδοι). 

999 



ὍΠΙΕΞΘΙ ΒΥ ΙΝΕ ΒΘΟΙΚΘ. τΡοῦκ ΤΣ ΤᾺΝΈΘ..6097:-758 

ἀτίηκ (97) οἵ ἴῃς Ὀοοά οἵ {πθ ρογίϑῃίηρ: (6 Ὀεαβίβ 51.4}1 εαὲξ {πεῖ 411] οἔ ἤεϑῃ. (οϑ) ἀοά 
Η π156 1, τῆς στεαΐ εἴεγηαὶ (οα (99) θαά6 πιὲ ριόΌρἤαϑθν ἴπ656 {πίηρϑ: απα πον 5Π4]] ποῖ ἰαοῖκ {Ποὶγ 
Γι] ΕΠ] πιεῖ. (709) Νοιπίηρ [8115 οἵ 115 ἀρροϊπίεᾳ οπα ννπεπ Πα Ραΐ σοποεῖνεβ πε ἱπουρῃί. (701) Εὸτ 
411 ονεῦ {π6 ννουἹά {πε ϑριίγι οἵ (οά σαηποΐ Ἰ6. . 

(7γο2) Τ ἤδη αραΐῃ 411 [Π6 8οη5 οἵ {ῃῈ ρύεαΐ (οαᾶ (703) 5141] ᾿νε χφαίθεν ἀγοσηα ἴΠ6 τΕπΊρ]6, 
τἀ]οἰοηρ ἴῃ ποβα σι5. (704) ννῃίοῃ Ηδ 514}1] σίνε, γνῆο ἰ5. ἴηε Οτεδίου, δηα βονθγείρη τἰρῃΐθοιιβ 
Τυάρο. (705) ἕο Ηδβ ὃν Ηϊιηβε!ῇ 5141] 5614 {Π6πΊ, βίαπαίπρ θαβϑίάς {ΠπῈπὶ αἰοπα 'ἴπ Ηἰβ πιῖβῃΐ, 
(γοό) εποίϊγοϊησ {Π6πΠ|, 5. 1 ννεῦα, νυ ἢ ἃ ννα}} οἱ Παπιηρ ἤτθ. (707) Ετεα ἔτοπὶ νναῦ 504} {πεν ὈῈ 
ἴῃ οἷν δπᾶ οσουπίγν. (708) Εὸν {πεν 5141] ποῖ [δεὶ {πε ἰουοῇ οἵ Ποία ννγαῦ, ἴοσγ {πε Ετεύηδὶ 5}.41] 
ΡῈ (7.9) Ηἰϊπιβεῖ {πεῖς σπαπιρίοη, απα ἴΠ6 Παηά οἵ {πε Ηοὶν πα. (το) Απά {πθῃ 411] {πε [5165 
Δ Πα {Πα οἰτἰ65. 51.4}} σαν, (11) Ηονν ἀοίῃ {ῃ6 Ετεγηαὶ ἴον ἴΠοϑα πηεη ! (12) Εου 411 {Πίησϑ νου κ 
ἴῃ συτηραίαν νὴ {Ππεπὶ ἀπα ΠΕΙρ {Ππεπὶ, (13) {π6 πεάνεῃ δηα (οὐ 5 ομαγίοῖ {π6 5η, πα {Π6 πηοοῃ. 
(15) Α ϑνψεεὶ ϑίγαίπ 5Π4}} {πον ατέεν ἔγοπὶ {πεῖν τππου ἢ 5 ἴῃ ἢν πηη5. (16) (οπΊΕ, ἰεΐ τι5 411 [41] προ 
1ῃ6 δαγῖῃ ἀπά ϑιρρ]ςαίς (17) {πε Εἴεγηδὶ Κι ίπρ, {πῸ τηϊρῃΐν, νει] αϑίίησ οα. (18) [με τι5 τηδκα 
Ργοοθββίοη ἴο ΠῚ5 Τεπιρίς, ἴον Ηε ἰ5 {Πε 5ο]α Ροϊεηίαίῖε. (19) Απάα ἰεξ τι5 41 ροπάδι {Π6 ἰανν οἵ {Π6 
Μοϑβὶ Ηἰρῇ (οά, (20) ννῇῆο 15 {πε πιοβί τρῃίΐθοιιβ οἵ 411] οἡ δαύῖῃ. (21) Βιιῖ ννγεὲ δά σοηβ δϑβίγαν 
ἔγοπὶ {Π6 ραΐῃ οἵ {πε Ἐτεγηδὶ, (22) ἀηα ἢ [οο 50: Ποαγί ννουβῃῖρρεα {Π6 ννουκβ οἵ πΊθη᾿5 ἢδηά5, 
(22) ἰ4015 πὰ ἱπιαρὲβ οἵ πιεη ἰπαΐ αἵε ἀβαά. (24) 30 51Π48]1] {πεῈῸ 5οὺ]β οἵ {π6 [α! 1 ταῖβε {Πε|: 
οὐν. (25) (οπλε, ἰεξ τι5 τγοισποιΐ (οὐ 5. ρεορὶς [4}} προη οἷ ίαοαβ, (26) απα ρ᾽δάάεη νυ ἤν ΠῚ ἢ 5 
ἀοά οἷν ΕδίΠπεγ τπγουρῇοιξς οἷἵ ΠοιιβαΠο] 5, (27) [πγη 5! ηρ Ομ !56]νῈ5. νυ ἴΠ6 ννεαροηβ οὗ οἷγ 
ΘΠΘΠΊΪ65 ἰπγουσῃοιξ {ΠπΠῸ ννῃοΪε ἰαηα (28) ἰοῦ βενεὴ ϑρδηβ8 οἵ οἰγοϊίηρ γεαΐβ, (29) ἰαίρεβ δηα 8} 1614}5 
Δ ηα Π6]π|5 ἀπ ννεαροηβ οἵ 4] δπαᾶ βιιηάσν Κη 5 (30) ἴῃ σγθαΐῖ πιιπΊθεῦβ, ἀΠ 6] απδη. 165 οἵ ον 5 ἀπά 
αἴτοννϑ δη αν] ηβ. (931) οι ἄνθη ννοοα 54} ποῖ θὲ ουΐ ἔγοπῃ ἴῃς [οἰκο ἔου Κιπα] τη τα. ἢ 

(42) Βειΐ, ννυγεΐοεα Η 6]1645, οεαβε {Πῖπε αἰτόραηςα : (23) Βιρρ σαῖε ἐπε στεαΐ πεαγὲ οἔτμε Εἴογηδὶ απ 
ἰαϊςζε Πεεά ἴο ἰἤγνβεῖί. (34) Τὸ αἰβραίςῃ ἱπάεξεά αραϊηϑὲ 1Π|5 οἱἵν {Πῖπηε 1Π|-ανΊϑεα Ρεορίβ, (35) νν ῃῖοἢ 
οομηε5 ποΐ οἵ τῆς ΠοΙν ἰαηά οἵ {πὸ ΜΙρῃίν ! (936) Ατοιϑα ποῖ (απηδγίηα : ̓{|5 Ρείϊίζει ποΐ ατγοιιβεά. 
(Κοιιθα ποῖ) (37) ἃ Ἰεοραγά ἔγοπι [5 [ἰα11, ἰαϑὲ 5 ϊεῖ θε[4 11. (438) Ναν, νυ 014 [Πἰης Παηά, ἀπά 
ΠΠΘΓΊ5ῃ ποΐ ἃ ϑρίγιε οἵ ονεγιυνεεηίησ αὐγόσαηςσα ἴῃ ἢν Ὀτεαϑί, (39) αἰβραϊοῃίηρ ἴο ἃ πιίρῃΐν σοηπίαβί. 
(40) Απά 5εῖνε ἴῃς Μίρῃίν ἀοα, {παΐ ἴΠοῖῖ πηανϑὶ ἤανε ἃ 5πατο ἰη [Π656 σι. 

(41) Βιιῖ νῆεη {δε ἰαἰεα ἄαν 5141] γεαςῇ {Π|5 σοπδιυγηγηδίίοη, (42) απ {Ππεύε 51.411 σοπῆα ἴο πιογία[ϑ 
1πε Ἰπαρσεπιοηΐ οἵ {πΠ6 Ετεγπα] (οά, (43) ἰΠπετα 514}} σοπῆα Προη πιεη ἃ στοαί ἡπᾶάρεπιεηΐ πα ἘπΊρίγα. 
(44) Εογ Εδγίῃ τΠς πηΐνογβαὶ πιοίπει 51.4]}1 σίνε ἴο πτοία 5 πεῖ Ῥεϑὲ (45) {τΓπῸ ἴῃ σοιιπΈ]655 ϑἴογα οἵ 
ΠΟΙ, τνῖηα δηα οἱ]. (46) Υεα, οπὶ πεανεη 5.4}} σοπια ἃ ϑδϑεεῖ ἀγαιρῃς οὗ ᾿πβοίοιι5 ποπαν, (47) {π6 
ἴγϑϑβ 54}] γἱε! ἃ {πεῖν Ῥγορϑγ [ππ|{5, 4η6 τς ἢ ἤοοϊο, (48) πα Κίης αηα απ 5 οἵ 5ῆςξερ απά Κιὰ5 οἵ σοαΐβ. 
(49) ΗΕ νν1}] σϑιιϑε ϑινεεῖ [ουμῃηΐαίη5. οὐ να πη} ἴο Ὀιτϑὲ ἰοστῖῃ. (50) Απά {πε οἰτ165. 518}}] θῈ {1} 
οἵ σοοά {Πϊηρ5 πὰ {Π6 ἢε] 45 τίςῃ : (51) πείε ποι 5Π.4}1 ἔῃεγα θῈ δὴν ϑυγογά {ῃγοισμοις {Π6 απ ΠΟΥ 
Ῥαίι]6 ἀϊπ: (52) ποὺ 5841] {πε βαγίῃ θῈ σοηνι ϑεα δὴν πλοτα νυ] ἢ ἀεερ- ἀγαννῃ σγοαηθ. (53) ΝὼῸ τνᾶγ 

702-31. ΤΠε ρεᾶςα Δη4 ρτοβϑρευν οὗ {ΠῸ βοηβ οἱ (σοά. 
7ο5. ἴῃ Ηἰβ πιὶρῃϊ (μεγαλωστί) ἴοΥ “ Δη6] ΡΊΘΔΙΥ ̓  (μεγάλως τε). 850 (εῇόκεη. 
ποῦ. (Εἴ. Ζθοῖα, 1]. 5. - 
το. 15165. ΞΞ “ (ἀ 1165 : εἴ. 58. χΙῖχ. 1, 11: δ. 
713. Αἴτεσ {ῃ15 1. 675. 15 ᾿ηζεγροϊαίβα ἴῃ ἴῃ6 Μ595. 
715. Ἀεδάϊηρ ἃ {Ππ||Ὶ ἀποοτίδιη. Τῆς Πγπὶη 15 πη α6]16 4 οἡ {πὸ ᾿Ππδοογαῖϊς Ῥϑ8]1η5 χον -Ὁ, 
718. 8 Κα ργοσδθββίοῃ (πομπῶμεν), ἃ σοῃ]εοίιατγα (οΥ ἡ βεπά᾿ (πέμπωμεν). 
721. ΤἼε σοηξεββίοη οὗ ἴῃ σοηνοτγίεα 15 φυοίβα Ὀγ [πϑιῖη, Οολογί, τό. 
725-31. ΑΡΡΔΙΘΠΓΙΥ δῃ δἰτεγηαίϊνα Πγπλη ἸΠΟΟΥΡούδτΙηρ 649--51. 
,2ὃ Ν΄. (. 649 ἢ. 
730. αν 11 πη 5 (ἀκίδων), ἃ σοπ)]εσίατε οἵ Μείπεκε ἴοσ " οἵ [πς πη}ι5ι ᾿ (ἀδίκων). 
732-40. Α νατγηϊηρ ἴο ατεξεοβ. 
734-5. Α ρᾶϑβᾶρε ἴπαΐ ῃδ5 σίνε πιο) ἰγο Ὁ] 6 ἀηα οσσαβίοηθά τπηδην σοη]εοΐιτοβ. ὍΠ6 ταπάδτϊησ Κϑαρϑ ἴπΠ6 Μ55. 

τεδάϊηρ ν] ἢ {Π6 5 ηΡ]6 ἐχοερίοη οὗ μή ἴογ μέν ἴῃ 735. [{ 15. ΡΓΟΌΔΡΙΪΥ ἃ ἰαπηΐ βυηρ δὲ {Π6 Ἔχραυϊβίοη οὗ {πὸ ϑεἰεαςιά 
ΒΑΥΓΊΒΟΩ [τοπὴ {πΠῸ Αοτΐὰ αἵ [ευιιβα] θη} ἴῃ 141 Β. 6. 

736. Δῃ δποϊθηϊ ρτόνευρ αποίεα ὈΥ ϑ6γν 5 οἡ ΨΊΓΡ. “4471. 11], 701. ὙΠΟΓΕ ννὰ5 ἃ ϑιναιὴρ τουηα (απιάτῖηα ἡ ΙΟ ἢ 
Ῥτοϊεοίβα {πε οἰτν {1}} 1 ννὰ5 ἀγαϊηθά. 

737. ΔΙΠΟΙΠΕΥ Ρῥτόνεγ : {Π6 νετῦ 15 ἰδοκίηρ. 
.739. ἀϊθραίομίπρ. ὉΠ ρδτυιῖς!ρ]6 15. πγαβα., νἤθγεα5 " Η 6}]15᾽ 15 ἔειη. ΡτοῦΔΟΙΥ 1ῃ6 υυτῖοῦ Πα5 ἴῃ πιϊηα τ[Π6 ϑεἸθποια 
ἴῃρ. 
74: Π.. Τῇ Ὀ]εββϑιηρβ οἵ Μεβϑίδῃ᾽ 5 τεῖβῃ. 
γ741--3. Ουοίεα Ὀγ [(4οι. 7). 7 ηιδή. νΊ]. 20. 1. 858 ἤτοπὶ {Π6 Εὐγίῆγαθδη 510 γ]. 
742. Οὐςουτΐβ ΟΠΪΥ ἴῃ [δΔοΐ. ΔΠ 4 566Π15 ἴο ΡῈ ἃ ἀουῦδίει. (, ϑεογείβ οἵ Εποςῇ ἰχν. 6. 
7γ46-8. Ατὰ τηατκεά ὃν ΔΝ Ί]ΔΠη. ἃ5 Δπ ἱπιθγροϊαζίοη. 

747. ἴτεεβ.. .. ἔγυϊίβ. [{ 15 θεϑβί ἴο γεδὰ (νι ΕἘ ἢ) δένδρων τ᾽ ἀκροδρύων. Ἐοτ {Π6 {τυϊεξα] 655 οὗ ἴτε 65 οἵ. 2 Εποο]ι 
ΙΣ. ἢ: 

749. ((, 70ε] Π|. 18. ΑΑἕ 5ἰ πη]! αν θα ἴῃ Κοταη, δϑζα χν 

0. 



ΤΗΕ ΒΙΒΥΠΓΙΝΕῈ ΒΟΟΚΘ. Βοοκ. Π, [νῈ5 754-809 

5841} {Ὡθγε θῈ δὴν πΊούα πού ἀγουρῃΐ [Ὠγουρδουΐ {πε ἰαηά,, (54) πο [απλίηθ ΠΟΥ ἢ 41} ἰο ψνοῦκ πανος οη 
1Πε οτορβ. (55) Βιυϊῖ {Ππεῖε 56Π4}1 θὲ ἃ σγεδῖ ρεᾶςβ [Ὠγουρῃουῦξ 411 [ῃῈ εατίῃ, (56) δπα Κίηρ 5884}} θ6 
[ἘΠ α]ν νυν Κίηρ᾽ {Π] τπ6 επὰ (57) οὗ της ἀρε, δῃᾶ ἃ σοπηίηοῃ ἰανν ἴογ πηεη Ἐπγουρποιιῖξ 411 {πῸ βαγίῃ 
(58) 5.4}1 της Ἐτειμδ] ρεγίεςξ ἴῃ [ΠῈ βίαγγν πεάνεη (59) ἴογ 411 {ῃοβα 1πϊησϑ νυ ἢ ἤανα θεθ ψτουρῃς 
ὈΥ πηϊβεύα Ὁ ]8 πηογίαϊβ. (60) Εὸν δ ἀθονε ἰ5 (οὰ δηά {πεῖ ἰ8 ἤοῆς εἶδε. (61) Ηξε ἴοο 5841] θυση 
νυ ἥτε τῃς ταςε οἵ βία Ροσῃ τηξη. 

(62) Βυιΐῖ σοπβθογαΐθ γοῦγ πηϊη45 νυ Πῖη γοῦν Ὀγεαβίβ, (62) ἀη αὶ Ἔβϑοπανν τη]αννα] βαύνίςε : βαῖνε {ΠῸ 
Τἰνίπο σοα. (64) 5μπη δα π]ίεγν ἀπά σοηπιβεά ᾿πθγσοιι8ε νν 1 πΊ4165. (65) ΒΘαγ [ΠπῈ οννῃ οἤβρυίηρ 
πα 5'αν 1 ποῖ: (66) ἴον ἰῃς6 Ἐξαγηδὶ νν1}} σαγεὶν θῈ νντοῖῃ νυν ἢ Π]πὶ ννο σοτηπηῖ5 ἘΠ 656 5 η5. 

(67) Απά τῆς ἱπἀεεά πὲ νν}}} γαῖβα ΠΡ ἢ15 Κίῃραοπι ἴοσ 411 ασὲβ (68) ονεῖ τηξῃ, 6 ψῇῆο οὔςθ σᾶνε. 
ἃ. ὮοΙν ἰᾶνν (69) ἰο σοάϊν πλεη, ἴο 411] οἵ ψῇοπὶ Ηδ ργοπηϊβεα ἴο ορεῇ ουξ ἰΠε εαγίῃ (70) ἀπά {πε ψου]ά, 
δηα [πε ρογίβ]β οἵ [πε Ὀ]εββεά, δηὰ 4}] 1ογβ8, (71) δῃηὰ Ἐνεγ] αϑιϊηρ βεῆβε δπΠα εἴεγπαὶ σ᾽δάπεβϑ. 

(72) Απά ἔτοπὶ ἐνεῖν ἰδπα ἴμεν 584] Ὀτηρ᾽ [ΓΔ ηἸκΙ ποεῆβε δηα οἱ 5 το {πε Ποιιβε (72) οὔ {πε σίεαῖ αοά: 
δἀηα {ΠπεῖῈ 51.411 θῈ πο οἴπει (74) μοιιβε ἔοσ πθη ἄνεη ἴῃ Γαΐπτα σεπεγαίίοιβ ἴο Κηονν (75) δας οἷν {παῖ 
ννοἢ Ηδ [65 σίνεῃ ἴο ξαιζ {π] τηθη ἴο ἤοηοιγ. (76) ἘΣ πηοιία]β 6411 {παΐ αἴοπα (πε Ποιιβ6) οὗ {πε 
στεαῖ αοά. (77) Απά 8}]] ἴῃς ραΐῃϑβ οἵ {Π6 ρ]αίῃ δῃηα 1ῃ 6 βῇξεγ Ῥϑηῖϑ, (78) απ {πε Ἰοίειν πιοιιηΐαίηβ 
δηά τῆς νν]]ἃ 5εὰ ννανεβ (79) 5141} θεοοπγε βεαϑύ ἴο ἔγανεὶ ονεῖ Ὀγν [οοΐ οἵὐὔ᾽ 5841] ἴῃ [ῃοβϑε ἄαγνβ. (80) Εοῦ 
πουρσῃΐ Ρυς ρεᾶςςα 541] Ὁοπηα Ἰροη {πε ἰαηα οἵ {πε σοοά : (81) δηὰ ἴῃς ργορῃείβ οἵ {πὸ Μίρῃςν αοά 
5}.4}} ἴδ Κα αὐνᾶὰὺ ἴῃς ϑινογά. (82) Εὸγ πεν δίὲ {πε 7πᾶρεβ οἵ πιοιΐα] τηδη δηά 7ι5ὲ Κίηρϑ. (83) ἔνεηῃ 
Ὑν θα] ἢ 5}.4}] Ὀς τὶρῃϊθοιιβ ἀπηοηρ πηθῃ : (84) ἴογ {815 15 πε 1πᾶσεπηεηΐ δα {Π6 τὰ]α οἵ {πΠ6 Μιρμίν αοά. 

(85) Ἀε]οῖςε, Ο νἱτρίηῃ, πα Ἔχ] : ἴογ ἴο {πες (86) {πε (τγεαΐον οἵ ἤξανεη πα βγῇ ἢδ5 ρίνε Ἔνεῖ- 
ἰαϑίίησ ον. (87) Δηπά ἴῃ {πε6 5}4}1] ἢς ἄννεὶ!, αηὰ ἴμοιῖι 5141} ἤανε εἴεγηδὶ ᾿ἰσῃΐ. 

(88) Απά ννοϊνεβ απὰ ἰδπ105 ἱοσείμει 5141] σγσγορ σύαϑϑ προῃ {πε πηοιιηΐδίη5, (89) πα ἰεοραγαά5. 51|4]] 
(εε ἃ νι Κιά5. (90) Ῥγον]ηρ θθαῖβ 5841] 116 νυ" ἢ σα]νεβ, (91) ἀπα {ΠῸ σαγηϊνογοιιβ ᾿’οη 514}} δαὶ ἤν 
ἴπ {πε πιδῆρσει (92) {κε {πε οχ, απὰ {πε {ἰπηἰεϑὲ ἰηΐαηΐβ. 5641} ἰεδα {Ππεπὶ ἴῃ θοπά5, (93) ἔογ Ηδ 5}14}} 
πΊαῖκα {πε θεαβίβ ροη [πε βαγίῃ ἱποαρδθὶς οἵ παῦπη. (94) ϑεγρεπίβ 8πᾶ 8505 5Π4}} 5'εβρ ἢ θᾶ 65, 
(95) απὰ 5141} ποῖ ἤδυπὶ {Ππ6πὶ: ἰοῦ (ἀο᾽5 παπᾶ 5}.4}] ΡῈ οὐγοίελφα ονεύ ἴῃ 6 πη. 

(96) Νονν 1 ψ1}} (611 {πεε ἃ νεῖν εν! ἄεπί βίσῃ, [μὲ ποῖ πηαγϑὲ ππάογβίδηα (97) θη [Π6 ἐπα οἵ 
4}1 {Ππῖπρϑ 15 σοπηίησ οὐ {ῃ6 βαγίῃ. (98) ΔΝΏδη ϑννογάβ ἴῃ {πε δίδγ- 1 ἤδξανθη (99) ἀρρεαῦ Ὀγ πῖρῃΐ 
τονναγ5. ἀπϑὶς ἀπά τονναγβ5 ἄδνη, (800) ἀπά ϑἰγαϊσ γένναν αιιβὲ 15 σαυτεα ἔγοπι ἤδανεη (δο1) Τΐο βαγίῇ, 
Δη4 4}1 {π6 Ὀτὶρ πα 55 οὗ ἘΠῈ ϑδη (802) [4115 δὲ πηϊἀάαν Πποπὶ της Ποανεηβή, ἀπά {πε πιοοπ᾿ 5 (803) τα ν8 
58ῃ116 [οὐτἢ δηά οοπης Ῥδοῖ ἰο βεαγίῃ, (804) δηά δ ϑδίσῃ σοπγεβ ἔγογη {ΠῸ το 5 ΜΠ αἀτρρίηρ βίγεδπηβ οὗ 
Ὀ]οοά : (805) πα ἴῃ ἃ οἱοια γε 5Π4]] 5εε ἃ θαί(|6 οἵ ἰοοί δηὰ ποῦθε, (806) 85 ἃ πυπί οἵ νὰ Ὀεαϑβίβ, 
{κε απίο πηϊϑίν οἱοιάβ. (807) ΤῊΪβ 15 ἴΠ6 σοηϑιπηπηαίίοη οἵ ννᾶ νος (οὐ, ποβε ἀννε! ]!ηρ᾽ 15. ἴῃ 
εάνθῃ, 15 Ὀσηρσίηρσ ἴο ρᾷ855. (δοδ) Βεῖΐ 41] πηιιϑί βδογίῆοα ἴο τῃ6 ΜΙρῃιν Κίηρ. 

(809) Τ65ε αὔε {πε δοΐβ οὔ {πε νγδίῃ οἵ (αἀσοὰ ννῃϊ ἢ 1, Ἰεανίηρ ἱπς ἔα τ- ΟΥ̓ ννα}15 οἵ Αιϑϑυτίαῃ Βαρν]οη 

δι. ταοβ. Αποίποῦ γϑδάϊηρ ἰδ “τη]ρστ᾽ (γένος Ψ, μένος φ). 
γό2-6. Απ Ἔἐχβογίδιϊοῃ ἴο τἰσῆς Πνίησ. ὍΠα Πη65 Ἰητουγαρί, δηα ἀγα ΡΟΒΒΙ ΡΥ οἱ οὗ ΡΙδοβ. 
γ62. ςοπββογαῖβ γουγ πὶηᾶβ. Βδδάϊηρ πποοτγίαίϊη. Μ55. “δ αβίθηϊηρ ΤΥ πλϊπα᾿ (κατασπεύσαντες ἐμὰς φρένας). 

ΤῊ 5πηρ]οϑὶ επηεηάδίϊοῃ 15, ἃ5 ἀῦονα, κατασπείσαντες ἑάς. 
"γ6γ--8ὃ4. Ἑυτίμεῦ ἀδβοτγρείοη οὗ τπ6 Μεβϑίδηϊς Κίηράομη. Τῆς ραββαρξ τη τοίου ἴο {Π6 εἴθυῃδὶ σοπάϊτοη οἵ {ΠῈ 

σοῦϊν, ἴογ ἴπε Μεβϑίδηϊς Κἰηράοπι οα βγη ννὰ5 ποῖ τεραγάβα ἃ5 ρεγπιδηβηῖ ; σοηίγαϑβί γ67--ὃ. 
772. Εοτ ἴῃε οἴεσγίηρϑβ οἵ [πε σοηνεγίεα μεδίμῃθῃ ἴο ἴῃς ΤΕΏΊΡΙ]Ε, οἴ. 158. ἰχ ; ΤΟΙΣ ΧΗ]. 11; 1 ΕΏ. Χο. 33) 37. 
γ73-4. Ῥευπαρ5 ἃ τείεγεηςε ἴο {πΠῸ ἀεϑβίγασιοη οὐ της Τεηρ]Ὲ οα Μοαῦηΐ (οτζΖίπι, Ὁν Το πη ἩγτοδΠι15. 
75. Ὀπξ οἷν {πμαΐ νυ μίοῃ. [1δςὶ. 222. 7η5. ἵν. 6. 5 τεδ 8 ἄλλον ἴου ἀλλ᾽ ὅν, “(ἀρὰ σανε Αποίμεσ ἴο [Δ] {ὰ] πχεη το 

ΒοΟΠΟυΓ᾽, ἀπ ΞΌΡΡΟΞ65 ἃ τείεσεηςε ἴο {πε 5οη οὗ αοά. 
το ζαϊςμτ] πε. Μ55. Πᾶνε πιστὸν ἄνδρα ἸηδίεΔ4 οὗ πιστοῖς ἄνδρεσσι. 

γ7γ6. Μ588. Βᾶνε “07 πηογία]5 ς8}} Ηἰπὶ [Π6 5οῃ οὗ {π6 Μίβ ιν αοά᾽. Εογ “βοπ᾿ (υἱόν) ἴξ 15 ργοροβεά ἴο τεδά " τετηρὶ θ᾿ 

(ναόν). 11 15 51 ΠΊΡΙ6Γ ἴο τεδα " δἴομε ̓  (οἷον). 850 Μεπάβιββοῃη. αἰτὄγεγ, ΗἸΡεηίε!α δηὰ ἘῈΈΠΥ ταραγὰ 1ῃ6 1ἴπῈ ἃ5 δῇ 

1 εγροϊδίϊοῃ. 
77. ἘρΥ 1Π6 βῃγοοιῃϊηρ ἀννᾶν οὗ {π6 ἀΙΠΠου] 165 οὗ ἡδίαγα οἵ. 158. χὶ. 1.5, 16, χ]. 3; 55. 50]. χὶ. 5 ἢ. 
781. ΕῸΓ ἴΠ6 ρΡατὶ αϑϑίρ πα ἴο {πΠ6 ριΌρμείβ οἵ. τ Μδος. χίν. 41. 
δὲς Π: ΕἸ ΖΒΟΙ,- 11: 10. [56- ΠΠν 1- 
"88 Ε΄. ΟΓ, 158. χὶ. 6. Νιγρ. αὶ. ἵν. 17, 21 ἢ; 1νδοίαητία5 ααοίεϑ5 788-01, 794 85 ἔτοηι {π6 Ετγιμσδεδη 5100]. 
794. τη ἀ5Ρ5, δη επδηδαίίοῃ οἵ (ῃς Μ5. τεδάϊηρ ἅμα σφισι, “ ννὶιῃ ἘΠατηβεὶν65.᾽ 
γοῦ-8ο8. ΤΠδ οἰρῃβ ἰμαΐ δύθ ἴο μεγαὶὰ ἴπεῸ επᾷ. (οπιραζε ἴΠ6 βἰρῃβ τεϊαίεὰ ἴῃ 2 Μδος. ν. 1-4 ἃ5 ρτεοβάϊηρ 1ῃ6 

Ἰηναϑίοῃ οὗ Ερυρί ὃ. Απίίοςμιβ ἘΡίρμαπθβ, ἀπά ἴῃ 7 βερῃαβ, 2. 7. νί. 5. 85 Ργεβαρίηρ {Π6 [4]] οἵ ΓἜγιιβα]ειη. 

801. ΤῊΘ ᾿ἴπ6 15 ἀείδοιϊϊνε δῃη ετηθηἀδίϊοηβ σα ΟὨΪΚ Ὀ6 Πσομῃ]εοίατγα]. 
8ο5. (ῇ. Τας. “7251. ν. 13. “νίϑαθ ῬΕῚ σοσ ΠΊ σΟΠΟΌΓΓΕΓΕ δοῖθβ᾽. 
8ο7. {1π6 σοηδβιπηπηαίίοη οὗ ψψασγ. Βεδάϊηρ ἀραίη πποεσίδίη. Ῥευμαρϑ “ἴπ6 επά οὗ 811} πῖη55᾽, τοῦτο τέλος πάντων 

τελέει Θεύς. 80 ΚΖΔΟῊ ἔτοιη 797. 
809-29. ἘΡΙῺΌΟΡ ΕΣ ἀπα ογεαθηζδ]5. 

1.Δςΐ. ΕΧΡΙΘΘΒΙΥ δϑϑίρῃβ δ8δο9-ἰὸ ἴο [Π6 Ἐτγιμγαέδη 5100], ψῃο, 45 με β8ᾶγ8, οἰδί π)5 ἴο πᾶνε Ὀξεὴ Ῥοζῃ δἵ Βδθγίοη. 

Βυΐ 1 15 ποῖ βᾶϑὺ ἴὸ 5εεὲ ΨὩῪ ἴμε Ἐτγιμβγαθαη Θ1Ό0γ] 5που]α σοπια ἔγοιι Βαθγίοη, ἀηὰ ᾿ξ ἢᾶ5 Ῥεεῆ βιρϑεβίθα πᾶ [Π6 
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(10) ἱπιρε! δὰ Όν ἔγεηζυ, πὰ σοπηϊηρ᾽ 45 ἃ ἤτγα ἰδιπο Πα ἰογῖἢ ἀραϊηβί Η 6]145, (11) ἀπὶ ργοο Δ᾽ ΠΊΙρ᾽ τππΐο 

411 πηδη κί πα, (12) 50 45 ἴο ργοοϊαίπη τπΐο τηογία 5 {Π6 τηγϑίεγθβ οἵ ἀοά. 
(13) ΑΠπά τηογία]5 ἰῃγουσμους ατεαοα 5Π4}] ο4}} πε ἃ βίγδηρεγ οἵ δποίῃογ ἰδηά, (14) Ῥοτη οἵ Εγνίηγας 

Δ Π6 5ῃδπΊεῖεθθ. ΟἸμεῖβ 5841] ς 41} πι6, θογῃ οἵ πιν γτποΐπεσ (γος (1.5) ἀπα πὶν δι ποῦ (ὐποβῖοβ, Π6 ΘΙΡΥ], 

(16) ἃ οἴαζύ ἱπιροβίοι. Βαυΐ ψῆδη 411 {π6βε6 1Πηρϑ οοπα ἴο ρᾶ55, (17) {Πεὴ γε 541] πηαΐζο τηθηίζίοη οἵ 

ΠΊ6, 8Π4 ΠΟ τηϑῃ ΔΠΥ ΠΊΟΓΕ (18) 5141] 6411 πιε οὔᾶζυ, [πε ριορῃείεββ οἵ {πῈὸ ΜΙρῃίν αοά. (19) Εοῖ ἢς 
ἀϊᾶ τοὶ τενϑαὶ ἰο της ἴποβε τΠπΐηρϑ ν᾿ ΠΙοἢ Ῥείογε μα τενεαὶεά ἴο τὴν ραγθηΐϑ, (20) θζ 411 {πόϑ56 1πίηρβ 

ΜΠ ΐοἢ Παρρεπεά ἢτϑί οἵ 4}} οα παῖ (ποῖ) ἀεἴδι!εά ἴο πη, (21) θαΐ οἵ {Πε6 ἰαΐδθγ 1ῃΪη95 (ἀοὰ Πδῖῃ ρΡαϊ 81} 

ἴπ ΠῚῊΉΥ πάεγϑίαπαϊηρ, (22) 50 παῖ 1 πηᾶν ῥγοοϊαίπιὶ {πῈ ἰΠίηρ5 {πὶ 5}4}} θῈ ἂπᾶ {πᾶΐ ννεῦε Ῥείογε 
(223) ἀπά {611 {μετη ἴο πηοτίδ] πηθη. ἘῸΓ ἤδη {Π6 νου] ννὰ5. Ὀείηρ᾽ 5υνα]]ονν εα ἀρ (94) ὈῪ {πε ννδίε 8, 
ΔΠ4 οπα ΠΊΔΠ ΟὨΪΥ ν᾽ ΠΟ [ουπα ἔΆνοιυΓ ννᾶ5 ἰε[ς, (2.5) Ποδίίπρ οἡ {Πα νναΐειβ ἴῃ ἃ ἀννε!]ηρ οἵ μθννῃ ννοού, 

(26) νυῖτἢ θεαβίβ δηά δἰι 5, ἐπὶ {ΠπῸ ννου]α πηὶρῃΐ ΡῈ γερ]εηῖβηθα ἀρσαΐπ : (27) ἢῖ5. ἀδιρῇῃτϊει-Ιη-Ἰὰνν ννὰ5 
Ι, δῃηὰ οὗ Πῖβ. Ὀ]οοά 1 οᾶπιε, (28) ἰο ψῃοπι {πε ἤτοι {Ππίηρβ παρρεμθά: ἂπά ποὺν [Πε ἰαίϊίεν ΠΙη95 
Πᾶνε 411 θεεη οἱ. (29) 80 [εἰ 41} {πε56 {πίπρϑ θῈ δεοσοιηΐίαβά ἔτσι [ῃδξ αύε βροΐζθῃ οἱ τὴν ποιῇ. 

ΒΟΟΚΊΝ 

(1) Ηξαγ, Ο γε ρβορὶε οὗ ναιπίίηρ Αϑία ἀπά Επτορα, (2) ννπαΐ ργορμείῖς βίγαίηβ οἵ {γαῖ 1 Ραγροβε 
το ΡοιχΓ ἰοστἢ, [πγουσῊ {πε Ποηϊςα 5ρεεοῇ οὗ πιν πιοιίῃ ἔγοπι οἷ Βῃσίπθ. (4) Νὸ οὔδοὶἜ- πηοηρογ 1 οὗ 
ἃ ἴαϊδε ῬΏοεθι5 ψνῃοπὶ ναίῃ (5) τῆεπ Πᾶνα οδ]]εὰ ἃ ροὰ πὰ [δίβεϊν ἐείπηεα ἃ βεεύ; (6) θυξ {ῃς 
ΡΓορΠμεΐεβϑ οἵ {πε τηϊρμῃίν (οά ψΠοπὶ τηεπ᾿5 παη45 (Δϑῃϊοπεα ποί, (7) Π|κῈ ἴο ἀπγη 140]5 οἵ Ρο 5ῃη64 
βίομεβ. (8) Ἐογ Ηξ [85 ποί 45 Ηἰβ μαρίζαϊίοῃ ἃ βίοπε ϑβεῖ ΠΡ ἰἢ ἃ ἰεπιρία, (9) ἀπ} Δπη4 Π6]Ρ1655, 
ἃ ὈπρΌεαγ οὗ πιδν ννοα5 ἴο πιογίαἰς. (10) Βιιῖ Ηξε ἰ5. οὔε ννῆοπῆ πΠοπῈ οδῃ 866 [ΠῸΠῚ εαγίῃ, ΠΟΥ πηεᾶβιτα 
(11) νυ τηοτγίδὶ] εν εβ, βεείησ Ηδ ννᾶ5 ποί (ϑῃϊοηεα Ὀγ ποία] μαμα. (12) ΔΝ 411- γα γα οῖπθ᾽ νῖενν 
Ηε ῬεΠο] 5 41], γεῖ Ηἰπηβε]Γ 15 βθαη Όν ποπθ. (13) Ηἰβ 15 [πε πυυκν πἰρῃΐ ἀπα ἄαν, {Π6 81η, (14) [ῃς 
βίδιβ ΔΠ4] πΊοοῃ, ἀπ 5εᾷ {Π6 Παιπί οὗ 88; (15) απά ἰαπᾶ δηα τίνεῖβ δηα] {ΠῸ βοιτοα οἵ ρεύεηῃϊαὶ 
βίγεατηβ, (16) ογεαΐιγεβ ογἀαϊπεα ογ ϑϑίαίηϊησ [{{εὸὶ Δη ἃ 5γοννοῦϑβ {Πδὶ σαιι56 {Π6 οούπῆε] ἃ {πὶ ἴο στονν, 
(17) ἀπα {τεε5 δηα νίηεϑ δηά οἶϊνε ἰγεεβ. (18) Ηδ Πα5 ἀτγίνε ἃ σοδά τὶρῃΐ πγουρῇ τὴν Πεατί (19) ἴο 
16}} οὗν ΕΧΘΔΟΙΪν 411 1Πδὲ 15 παρρεηΐηρ ἴο πιθῃ πον δηα 8]}1] {Ππαΐ 15 ἴο πᾶρρεη, (20) γεδοῃίηρ Ποπῇ ἴῃς 
βτϑὶ σεπογδίίοη ἴο {πεῸὶ ἐβπίῃ. (21) Εοῦ Ηδς 5141] νἱπάϊςαίς 811 (22) Ὀν Ὀτγίησίηρ τ το Ρρᾷ55. Βαυΐ ὁ 
ἴῃουι, Ὁ ρεορὶς, βεαγκβη ἰῃ 411 {Πίπσϑ ἴο [πε 510] (23) 45 58η6 ροιιτ5 [οσγίῃ ἔγιε 5ρεεςῇ ἰτοτὴ Ποὶν τηουτῇῃ. 

(24) ΗδρΡΡΥῪ 5141} ἰῃοϑβε πηξῃ Βὲ ἰῃγουρῃοιυΐ {[Π6 βαυίῃ ννῆο 5841] ἔγα]ν ἰονε πε Μιρηίν αοά, Ὀ]οσβϑίηρ 
Ηἰπὶ (26) Ρείογε βαϊίησ απα ἀτίπἰκίηρ, δίδαηοῃ ἴπ {πεῖς σοῦ] η655. (27) ΝΟ, θη {πεν 566 {Π6π|, 584] 

ὌὩ οὔ {ῃ8 Βαρυ])ομίδη 5101 μα5 Ῥβεῃ Ῥυγροβεὶν οπιττεα δηα βοπηα 11Π65 ἔγοηι ἴῃ Ετγίῃγαεαῃ δἀάεα ν]τΠοῖ σαγεία] 
Δα) ϑἰΠηθηΐ. 

811. Τὴ6 βεηΐεηςα ἰδοῖκβ ἃ νευῦ. [πϑίθδα οἵ “" πηοσία]β᾽ (θνητοῖς) 1ἰ 15 Ργοροββά ἴο τεδά “1 5πον ̓  (φαίνω). ΑΥ̓ΕΥ [Π15 
πε βδοιὴηβ Μ55. 5ῆον ἃ βᾶρ. [{ 5 βυρροβίεα {παῖ 1[ἴ σοηϊαϊ πα τῃ6 παηλα ϑϑιηθεῖῃα, νμο, Δοσογάϊηρ ἴο δίῃ, (ολογί. 37, 
ννὰ5 ἴῃς ἀδιυρῃίεγ οἱ Βδγοϑϑιιβ {Π6 ΠΙβιοσγίδη. 
Ε΄ τὰ Αςοοτάϊηρ ἴο ΨΊγρ. “4471. νὶ. 36, Πθεΐρμοῦθ, τΠ6 Ουπιαθαη 5100], 15 [ῃς ἀδυρῃίου οἵ (Ἰαδιοιι5, δα ΡΟϑϑιΌΪῪ οὗ 

ἴγςα. 
819. (οηραῖα Ρ]αΐατο 5 δοσοιηΐ οὗ {Πα 510] (226 νέλ. ον. ν᾿). 
δι19-29. ΤΠ656ε ᾿Ϊη65 ἃτὰ ποΐ τείεσγεά το Ὦγ 1.δοῖ., δηα ΑἸεχ. τεραγάβ {ΠῈ πὶ ἃ5 ΒΡΕΓΙΟΙ5. 
δι19. ἴογ ΠῈ αἰᾶ ποΐ γενβὲὶ ἴο πι6β. Μϑ95. τεδᾷ “Του ἢθ Ψ}}] ποῖ τενβᾷὶ] ἴο τηθ (δηλώσει). ἘῸΓ οὐ Ἰἐζαςῇ τεϑδᾶβ ὅς. 
823. 51445 τεργθεβεηΐβ {π6 Ὁ ῃαϊάδθβη 510] 85 ἃ ἀδβδοεηάασπί οἵ Νοόδῇ, δῃηὰ ϑᾶγ5 516 Ῥτορῇῃθϑιθα ἀθουΐ {πε {1π16 Οἱ 

ΑἸΕχδηάεσ ἴμ6 ατεαῖ. ἘΡίρῃ. αὠν. “|α67. 26. ὃ 8 5ϑᾶγ5 ἴπ6 (ἀποβίϊοβ αἰγὶ θαϊεα σαγίαϊη θΟΟΚΒ5 ἴο Νουα {πε ννΠς οὐ Νοδῆ. 
Ταΐίδη, οἡ ἴΠ6 οἴμεσ παηά (οχαΐ. ς. γαξε. 41), ϑᾶγ5 τῃμδῖ {Π6 510] ννὰβ ποῖ οἰάβθσ πῃ Μοβεβ. 

ΙΝ. 1-24. ΤΠε 510γ] οἰαϊπὴβ ἴο θῈ πε ρσορμείεβββ οἵ {πε ἴσα, ᾿ην]510]ς6, πα δἰμηϊρμν (οά. 
Ι. Ηθαδζ, κλῦτε. Μοβίὶ Μ955. μανε “ψεερ᾿ (κλαῖε). 
2. ΒΏΓΙΠ6 (μεγάροιο). Μεπάε]ββομη᾿ 5 ἐπε δίϊοη ἔου ἡ σγθαΐ ᾽ (μεγάλοιο) ἀρτεαίηρ νἸ ἢ “τοῦτ ᾿., 
4. (Υ, ν. 326. [11π65 4-7 τε υοίδα ἴῃ (Ἰεβη. ΑἹ. 2 χοΐγ. ἵν. 50. 
ὃ. 5αῖ ΠΡ ἴῃ ἃ ἴεπιρῖα (ἱδρυνθέντα). ὙΠΕΓΕ ἰ5 ἃ νατίδηϊ " ἀγαρσεά ἴο ἃ ἰβῃ1ρ]6 ᾿ (ἑλκυσθέντα). 
 Βεριζδίίοη (οἶκον). Βυγεβοῖ ψου]ὰ τεϑὰ “ἢ Κεπθϑϑ᾽ (εἰκόν᾽), θὰτ {πῈ ἔδηι. βεπάει οὗ {Π185 νογὰ ψου!α οδᾶιιϑε ἃ 

ἀἰῆπου!γ. ὙΠ ΤΕΥ ἈΡρδαῖβ ἴο σοπμάειηη ἴΠῸ δποϊθηΐ ϑεπλς Ἰάδα οἵ 5βδοτεα βϑίομεϑβ 45 {πε ἀνε! ΠΡ ΡΙαοα οὗ ἃ βοά. 
9. Π6]Ρ1655 (νωθρόν), ἀπ εηεπάδίϊοη ἔοσ " τοοῖ ἢ] 655 ᾿ (νωδόν). 
11. ΤῊς 6ηα οὗ [Π6 ᾿ἴπε 15 ὑποδγίαϊη ἴῃ τεδάϊηρ. Ῥεσῃδρ5 τεδά οὐδ᾽ ἐπλάσθη χερὶ θνητῇ. 
12. Εἰ ΕΤΑΡΟ Ι. 8: 
18. ΕἸΣ ἰ- δ. 
20. ἴο ἔπε δπίῃ. (ἴ. 11. 15 ς΄ ὙΠὴε Μ955. Πᾶνε “ ἴο {πε εἰενεηῖῃ ᾿ (ἑνδεκάτην οΥ ἑνδεκάτης). Βαϊ τς λνου] 5 ἢ βίουυ 

15 ΓΘ ρΌ]ΑΥΙΥ αἰν!ἀΕἀ ᾿ηΐο ἴεη ρετὶοάϑβ. 
23. 85 516 Ρουτβ ἴογίῃ. ὍΠε ρδυίοὶρὶε 15, πονγενεσ, πα ΒΟ} 1η6. 
24-34. Τὴ6 ΠΔΡΡΙΠ655 οὗ [πε σοαϊγ. 
24-30. Οποίεα Ὀγ Τ[υ8ι. (ο΄. 16. ὙἼΠΕ Ἰαϑὶ [ῃγεα 11π65 δὺα 4150 ψιοίβα ἴῃ (Ἰειη. Δ]. } γοΐγ. ἵν. 62. 
26. ΕΟΥ [Π6 ουδίομπι οἱ βαυηρ 5͵αςθ Ὀείοσγα τηξαὶβ οἵ.. Ατὶϑί. “420. 15. 1 ννὰθ. ἃ ϑίσιοῖ τὰ]ς ἀπιοηρ ἴῃς Ἐ556)65 

τῷ ουδωσὶ 8... 11. 8. 5), ἀπὰ ἃπλοηρ ἴῃ6 Ῥῃδιβθθθ. (Οἵ, ΜΊβμηδ, δεγαζλοίλ 11; ϑομῦγεσ, 7ετυϊδὰ Τεοῤέε, 1)ῖν. 1], 
ΝΟ]. 11, Ρ. 117. 

27. ΤὴΘ ΔΌΠοιτθηςΒ οὗ [ΕἸ ρ]65 ἀπα δῃϊηγ8] βϑου!ῆςε 15 5ρεοίδ ιν Εββϑεηθ. (Οἱ. ΠΙρμιίοοι, (οέοσϑίαγιδ, Ρ. 369 ΒΚ, 
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ἀἴδοννῃ 411] θγ ρα (28) απ δἰΐδυβ, ναῖη εγθοίίουϑβ οἵ 56η561655 βδίοῃβϑ, (29) θείοιι δα νυ σοποίαπὶ Ὀ]οοά 
οἵ ᾿ἰνίηρ {Πίπρϑ δ Πα βϑϑογίβοαβ (30) οἵ ἰοιιτ-[οοϊε Ὀεαβδίβ. Βυΐξ {Πὰν 5141] Ἰἰοοῖϊς ο {πε στεαΐ σίογυν οὗ 
1πΠεῈ οπα (σοά (31) πειί Ποῦ σοπη πη τπηρ' ἀαϑίαγα πλαγάθγ, που Ῥατίουίηρ ον ἀἰβῃοηαβί (32) σ δίῃ, νι οἢ ἰπηρ5 
ατ δ᾽τοσείμεῦ αν]. (33) Νοῦ ο {πεν 5εῖ {πεῖν [οα] αἰεοϊίοη οη δποίμογ᾽ 5 Ρεά, (34) [ποῦ οὴ {π6 παίείαὶ 
αηα Βίάδοιι5 αριιδε οἵ πη8]65]. 

(35) Ννῇοβε σοηνεγϑαίίοηῃ. αηα σοα 1655 ΔΠ6] ΠΊα ΠΠΘΓ5 οἴ Ποῦ πιεη (346) νν1}} πανεῖ Ἐπγι]δίθ, τηθη νΠοβ6 
Αἰαοίοἢ 5 α΄ 5εξ οὔ 5Π8 ΠΊ6]655η655. ᾿ (237) Βυΐ τηοοκίηρ {παῖ ἢ τα] 165ὲ ἀπά Ἰαυρῃίοσ, (48) ἔθος 
ἴῃ 1ΠΕΙγ βεηβθ  ββηθϑϑ, {παν νν1}} (Α]|5εὶν αἰίγιθαζε το {Ππεπὶ (39) 411 {πε ἀαϑβέαγα!ν πα εν]! ἀεεάς {παῖ 
ἘΠαν 5Π411 ἀο. (40) Εογ 5ἷονν οἵ (δ: 15. 4}1 {πΠ6 ταςα οἵ πηθβῃ. Βιιΐ νει (41) {πε ἃ551Ζε5 οὔ [Π6 ννου]Ἱά 
ΔΠ4 οἵ πιοιία]5 514} σοπηα, νοι (αοά ΠἰπΊ56}Γ (42) 5Π4}} Πο! ἃ ψνἤεη πε Ἰπάσεϑ ἀηροαϊν ἀπα σοαϊν 
ΑἸἸΚα : (4.3) [θη 5141] Πα βεπα [εξ πηροαὶν ἴῃ {Π6 ἤγα Ρεηδαίῃ {Π6 πηυγκν σ]οοπι, (44) δη {θη 58.841] 
{πεν Κηον ψ παῖ στίθνοιϑ ἱπιρίεεν {παν ἤᾶνε σοπιπηἰε. (45) Βαΐ {π6 σον 5Π4}}] γεπιαίῃ ἀροα 
τπ6 {π|{Πὶ] Πα], (46) ννῆεη (οὐ ᾿α5 σίνεη [ῃθπὶ Ὀγθαῖῃ απηα [16 ἀπ ρύαςθ. (47) Βαυΐ 411} {π68ς 
τηϊηρβ αὐτὰ ἴο θὲ δοςοπ)ρ 5η6 4 1 [Π6 [επί σεπεγαίίοη. (48) Νονν 1 νν1}}] {611 411 {παξ 1ἴ5. ἴο οοπηε ἴο 
855 ἴτοπῃ {ἢε ἢγβὶ σεπεγαίίοῃ. 

(49) ΕἸτϑὲ οὗ 411, τῆς. Αϑϑυτίαῃβ 5841} γα]α ονϑῦ 411 τηδηκίηά, (50) Πο]ἀἸηρ {Π6 ννου]α ἴον ϑχ ρεηθια- 
τἰοη5. πηάδι ἘΠεῖγ συναν, (51) ἰτοπὶ [Πς {ἰπ|6 ννῃθη, δίῆσα ἴΠ6 ἤδανθηὶν (ἀοά ννὰ5 ντοίῃ ἢ (52) {πε 
οἰτ65 ἘΠαπηβεῖνεβ δης 411 πηδηκίηα, (54) {πε 5εα σονεγεα {πες δαί νυ {ΠῸ οὐ ταὶς οἵ πε ἤοοα. 

(54) Τεηὶ 5141} ἔπε Μεάδϑβ βυθάμπε δηα νϑιπῖ {Πα πΊβεῖνεβ οἡ {Πεῖγ [ἤτοπθ, (5.5) γεῖ {πεῖν σεπαγδαίϊοηβ 
5141} ΡῈ θαΐ ἔννο. [π {πεῖν {{π|6 5641] Ὅς {πεβε πιὶσῃτν ννοῦκβ. (56) 1)ΑγκΚ]ησ ηἰσῃς 51.411} [841] αἱ {πε 
τηϊ 4416 Ποῖ οἵ ἄδν : (57) {πε ϑίαιϑ ἀπ {Π6 πηοοπ᾽ 5 αἰ5]ς 56.411 [41] ἴτοπὶ πβανεη. (58) Απά {πε βαγίῃ 
5Πηδεη ὈΥ {πε ἀρπεᾶναὶ οἵ ἃ πιρῃΐν βαγίπαϊαῖςα (59) 51.411 οαϑδὲ ἀοννῃ Πεδα]οηρ τηδην οἰτίε5 δηΐ 
γγο 5 οὗ τηεη. (60) Απά {πε 1514 πη 645 5141} ρεερ ἰοσγίῃ ἔτοπὶ ἴΠ6 ἀδθρίῃβ οἵ {ΠῸ 568. 

(61) Βιιξ νψγῇεη στεαΐ Επργαΐεϑ 5411 τὰ ἴῃ τογγεηΐβ οἵ Ὀ]οοά, (62) {Πεη Ῥεϊνιχὶ Μεάθς δπά 
Ῥεγϑίδῃβ ἴῃς ἀγεδά αΐη οἵ θδίε]ς (65) 5141] διῖ5ε 1ἢ νγαῦ. Αμπάᾶ {πε Μεάββ, ονευϊγοννῃ ὃν {Πς Ῥεγϑίδηϑ᾽ 
5ρΡ6δῖ5, (64) 51.411] ἤθε ονεῦ ἴῃς Ὀγοδά νναίεγβ οὗ ἰπε Τίρσῖβ. (65) Απα {πῈ Ῥεγϑίδηϑ᾽ πηὶσῃξ 5841] θὲ 
ΒΌΡΓΕΠΊΕ ἴπ 411 {Π6 ὑνοσ]α ; (66) γεῖ {πεν 5184}1} μανε θιυΐ οπε σεπεζαίίοη οἵ ριόβρεζοιιβ Κίπσβῃρ. 

(67) ΤΠεα ἔπεσε 5141] "6 411 [ποϑα εν] ννοῦκβ ΠΟ ἢ πηθη ραν ἴο ὈῈ βραιθά, (68) νναῦβ δῃα πηιγάδιϑ, 
50 5Πη5 δηα αχί]ε5, (69) {πε πεδάϊοηρ οὐαϑἢ οἵ ἴοννεῖβ δηα 1Π6 ονεγίῃγονν οἵ οἰτίεβ, (70) ἤθη ῥγοιά 
Η ε]]65 51.411 541] το ἰῃ6 Ὀγοδα Ηε]]εβροπί, (71) τ ησίηρ σγίθνοιιβ ἀοοιη ἴο ΡΗγνοίδηβ δηα ἰο Αϑία. 

(72) ΤΠεη ἱπίο Ερυρί {πε πιαην-αγγοννεα ἰαπα οἵ ννῇῆδδΐ, (73) ἰαπυίπα ἀπ [δι αγα οἵ ογορϑ5 5181] 
βία!κΚ ἴοσγ ἱννεηίν οἰτο!ηρ νεδίβ, (74) θη ἐπε ΝΊ]Ὲ, {πε σογη] Δ 6᾽ 5. Πιιγβ6, (75) 5141] 146 [15 Ὀ]Αςο 
νναίευ ϑοπηεννετε εἶδε θεποδίῃ [Π6 εαυίῃ. 

(76) ΤΠεγε 51.411 σοπια οπὶ Αιϑία ἃ Κίηρ Ὀγαπα!ϑῃϊηρ ἃ τηρῃΐν βνογα (77) ΜΠ 5ῃ]ρΡ5 ἱπππαπηθγδθὶα ; 
ΔΠ4 ονεῦ {πε νναΐεγν ραίῃϑ8 οἵ {πε ἄξερ (78) ἢδ 5141] Ἰοιγηαν οἡ ἰοοΐ, 4 514] σι ἃ ραΐῃ ἴογ ἢ15 5ῃ1Ρ5 
ΓΠΓΟῸΡἢ 4 Ἰογν πιοιιηίαίη ρεαῖκ. (79) Υεῖ ογάνεη Αιϑία 5141] γεοεῖνε Π1πὶ Ῥδοῖκ ἃ Πιριείνα ἔγοπη ννδγ. 

(80) Νντείς με 51. 1} ν 514}1] θῈ θυγπθα ὰἃρ ΠῸπὶ επα ἴο ἐπα (81) Ὀν ἃ βίγεαπι οἵ πισῃίν ἥτε ἤδη 
Ετπδ᾽5 ἤαπης θεῖς ῃε5 ἰοσίῃ. (82) Απά ΟὉτζοϊομ᾽ 5 σγεαΐ οἱἵγν 514] [41] ἱπίο {πε ἄδβερ βίγεαπη. (84) Η 6115 
5}4}} ἢᾶνε οἰτγίε: δηά τηεη αἰβίσασῃξ νἹἢ ταρα οηα αραϊηβί δποίπου (84) 5141] οαϑδὲ ἄόννῃη μεδαϊοησ 
ΓΩΘΔΩΥ οἰξίεβ αηα 514]] 51 τηδην (85) ἴῃ Ὀδίι]ε : δηά {πε ϑίγιία 5841] θὲ οἵ ἀοιιθίξα] ἰβϑια. 

(86) Βυΐϊ ννβεη (ῃς τος οἵ πιοτγία!β σοπηεβ ἴο {π6 επί σεηαδγαίίοῃ, (87) πεη {π6 Ῥειβίαηβ 5.41] 
ἐχρεγίεηςε {πε γοόοῖκε οἵ βἰανεγν δηα ἰεΎγου. 

28. ΤῊδ τεδάϊηρ᾽ ΠΟΠΊ65 τομῇ [πϑι1η. [ἢ (ΟἸετηθηΐ ἃ 11η6 15 ᾿πβογίβα Πϑῖα ἔγομη ΕὟδρ. 111. 49 δηα ΔποίΠου αξίοσ 1. 30. 
34. Τῇδ [1π6 15 ρΡσο δ ΪΥ ἃ 5]ο585 δηα 15 οπηιεα 1 Ὡ. 
35-46. ΤἼε ἱπηρεπάϊηρ πα σειηθηΐ οἡ ἴπῈ ἀηροαϊΪνΥ. 
38. ΕῸΓ ἴπ6 {πουρῆς {παῖ ἴῃ 6 μοαῖ θη ἀγα {Ποτηβεῖναα σΌ ΠΥ οὗ {ΠῈ 5ᾶπλῈ οΠαΥρα5 πο ἢ Πα γ Ὀτὶηρ ἀραϊηϑὲ ἴΠπῈ σΟα]Κ 

οἴ. Τετῖ. “42οἱ. καὶ ο. 
46. ΤΊ τἱβῃϊθοιιβ τα ἴο 6 φυϊοϊςοηεα ἀρϑίη ἴου ἃ [ασίπαῦ ΠΠ86 οα βαστῖῃ. Ὅἢα Π1π6 τϑουτβ ἰηΐγα 11η6 180. 
47-85. ΤΠα Πιβίοτυ οἵ ἴῃς ἢγϑβί πίης σεηθγδίοῃ5. 
5ο. Βεπεγαίίζοῃ 15 εν  ἀθηυγ ἃ νᾶρτια ἴεῖη. Αϑϑυσίδη ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ ΠΊΑΥ Ὀ6 5αϊά ἴο ἤαᾶνε ἰαβίεα γοι σ ]Υ 51Χχ σθηςαγ! 65 

(ε. 1250-630 Β. (.). ὙΠε Μεαΐδη επιρίτε οἰοβεα ψ] ἢ {Πς ἀείεδαϊ οἵ Αβίγαρεβ Ὁν Ουγαὰβ ἴῃ 546 8. Ο. 
56. ῬοΞ5ΙΌΙ]Υ δῇ δ]]υϑίοη ἴοὸ {π6 Ῥμαποιηεηοῃ πηθηϊοπαα ἴῃ Ηετοά. 1. 71. Τυτίηρ ἃ Ὀδί|6 θείννεθη {Π6 Τγάϊαη5 ἀπά 

Μεάδε5 ἴῃ κὃς Β.6. ἴῃς ἀδύ βάδην Ὀεοδῖηδ ῃρ ἢ. 
ός. ΤΠδ οοηπιαβί οὗ Ερυρί ἴῃ 525 Β. 6. πηδᾶν Ὀα 5814 ἴο μανε βρίνεη {π6Ὲ Ῥεγβίδῃβ ἴΠ6 Ἔπιρίγα οἵ {πΠ6 ψου]ά. 
7ο. Τα Αἰπεηΐϊδηβ σεπέ τηδυϊ πι6 αβϑίϑῖαποα ἴο 1Π6 Ιοηΐδη5 ἴῃ {ΠΕῚΓ τανο]ῖ ᾿τοτη Ραϑία ἴῃ 499 Β.6. 
72. οὗ νῃεαί. Ἐρυ πυρόφορον τε Ὡ 45 φαῦλος ἐπέλθῃ. ὍΤΠΕ 5] ποίῖνα νου] ΡῈ υ564 85 1πἴυΓα. 
)6--7γ9. ΤΠε ἐχρεάϊτίομ οὗ Χεῦχαβ 491-490 ΒΟ. Ἐεΐεγεηςε 15 τη846 ἴο {Π6 Ὀτάρε οὗ θοδίβ θ.11 δοσοϑβ {[Π6 Ηδ]]θβροηΐῖ 

(Ηετοά. νἱϊ. 35--54), ἀηα τε σδη8] σπΐ [του ρῃ Μοιιπὶ Αἴμοβ (Η ετοά. ν]]. 22-ὃ ; ἼΠας. ἵν. 109 ; [τν. ν. 174). 
82. Ῥοββιθ])ν Ὁγοΐοῃ 5 σοηϊιβεά ψ ἢ ΘυθΑΥ5, ονοσ Ἰν] ἢ, αἰζεσ 115 σαρίαγα, {Π6 τίνευ Οὐαί ἢ ]15. ννὰ5 τὰγηθα (Ηδτγοά. 

ν. 45). ϑοιηα Μ95. Πᾶνε "ἃ ρυβαῖΐ οἰτν οἵ γθ71:.᾿ (βροτῶν) ἴοτ “ (τοίοῃ᾽. 
83-ς. ὙΠε Ρεϊοροηπαβίδῃ ννΆΓ, Οὐ, πλοῦ ρσ Δ ΌΪν, [Π6 Πρ μιηρ ἡ μΙοἢ ἐπα 6α ἴῃ τΠ6 ΤῊΪΓΥ Ὑβαγϑ᾽ Τταςα ἴῃ 446 Β.6. 
87. ΤΠε τεέθσεηςε νου θὲ ἴο ΑἸεχαπάθι᾽β νἱοΐουίθϑ, Ἔβρθοῖδ!} Υ αἵ ἴπε ατγαηϊσυβ (334 Β.0.) ἀπ [5585 (333 Β.6.). 
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(88) Βιυῖ ψβεη {πῸ Μαοεάομῃίδης θοαβὲ οἵ {πε βοορίγα, (89) {πε ὙΠΕΡ65. ἴοο ἴῃ ἰαΐθι αν8 5}.4]] 
Ἔχρεγίαεποα σαρίπγο. (90) Απαᾶ (διίδηϑ 5141} οσσιρυ ΤὙγτα απ {πε Τ γγίαῃβ 58.411 ρογίβῃ ; (91) δπά 
58 4 5141] εῆνείορ {πε ννῇοϊε οἵ ϑδπ1οβ τπάογ βαη 1115, (92) ἀπ 1) 6105 5141} ἀρρϑδι πο πιούθ, ὑαΐ 41] 
Τεῖοβ. 5141} ἀἰβαρρεαί. (99) Απά Βαρυίοη πηρμίν ἴο Ῥεπμοϊα συΐ ραν ἴῃ Ὀαίε]ς (94) 51.411} βίαπά 
Ῥυογεά τπρ ὃὈγ ἱπεῆεοιίνε πορθβ. (95) ΜαἼοβάοηϊαδῃβ 51.4}1] οσσιρν Βαοίτα ; δηᾶ {πῸ Πιρτείνεβ. ἔγοπι 
Βαοίτα (96) ἀπα ὅϑι1ι58 541] 411 ἤεε ἴο {πΠ6 ἰαπᾶ οἵ ἄστβεςο. 

(97) Ῥοβίοσγιν 5141} Κῆονν ἃ {{π|6ὲ ὑνπθη νεῖν εἀάγίηρ Ῥυγτγαπηιβ (98) ρα πρ ἰογνναγα [5 βίγαπά 
5Π4}1} σοπια ἴο {πε ΠοΙν ἰϑίαπα. (99) Απαᾶ ἐπου, Βαγίβ, 5π41 [41]] δῃᾷ Ονζίοιιβ ἴοο ψΏεπ 1Π6 βατίῃ 
(1900) φαΐνειβ ΜῈ δαγ Πητιαῖκο5 απα οἰεε5. ρογίβῃ. (1ο1) Απά ἴο {π6ὸ ἈΠοαΐδη5 ἘΠογα 5141] σοπηα ἃ ἰαϑί 
Βυΐ ογοννηΐηρ αἸβαβίευ. 

(1ο2) Νοῖ 5141} {πῸ τηϊρῃξ οἵ Μαοεάοηία ἰαϑὲ. Βιυΐ ἤοπὶ (ἢ ννεβϑί (103) ἃ σία [4]! ῃ νναῦ 584] 
ὈΙοβϑοπὶ ἔογίῃ, μευ ον {πῸ νου (104) 5141] βεῦνε δ5 ϑίανεβ. πηάογ ἰΠ6 νόκο οἵ {πε 5015. οἵ [Τἰαὶν. 
(105) Απαά τμοιι, 11-σἰατγεα (ογ πίῃ, 5141} οπα ἄδν ἰοοῖς οἡ ἐἢν σαρίπγα. (106) (ἰἀτίμαρε, τΠγ ἴοννου, 
ἴοο, 5.411] θεπα {6 ἱκπεε ἴο εαγίῃ. 

(1ογ7) Μίβεγαθιε 1δοάϊοεα, πες ἴοο δη. ει Πα πα κα 51.411] ομς ἄαν ταΖε (1οδ) ἰη ῥτεοϊριταΐα γαΐῃ, δῖ 
ἴθοιι 5Π41Ὁ ϑδίδηξ 111} παρ ἀραΐη 85 ἃ οἰΐν. 

(199) Ο ἴαϊν Τγείΐδη Μγγα, τὰν αυίϊνεγίηρσ σαγ ἢ 5141} ἢο ἰοησεῖ (10) ΠοΙα {περ ἤγπὶ: ας [Α]]Πηρ 
ἄοννῃ πεδάϊοηρ οἡ {πε βαγίῃ, (11) ἴοι 5Πα]ξ Ρὲ [αίη ἴο ἔδεε ἃ5 δὴ Ἔχ! ἴο δηοΐμεῦ ἰαπηά, (12) {ννῃδΐ 
{{π|6 ονεῦ {πε ἱπηρίειε5 οἵ Ῥαΐατα [πε Τνογά (19) 5Π4}1 οργεδα {πε ἀδυῖς 5εα ννᾶνὰ ψἱ1Π {πππάθυηρ5 
Πα φαγητά καϑή. 

(14) Εογ ἴπεε, ἴοο, Αὐπηβηΐα, {Π6 βἔγαϑϑ οἱ ϑίανεγνυ 15 1η ϑίογα. 
(15) Τὸ ϑοίντηα ἴοο {πε εν]! Ὀ]αϑὲ οἵ νναῦ 5841] σοπια (16) ἔτοπι 1{α]ν, ἀπ 5141] ἰὰν' ἴῃ γυΐη5 (αοα 5 

στεδΐ ἰεπΊρὶε, (17) ννπεπανεῖ, σοηπάεηϊ ἴῃ ἐμεῖν [ΟΠ]ν, {Πα ν 51.411] σαϑὶ σοα πε55 ἴο {πε νυ πα 5 (18) δπά 
σοπιπιίξ Παίοία] τηυγάσγβ θεΐοσε ἴῃς ἐεπηρ]6ε. (19) Απά πςδη ἤγομη 1{α]ν ἃ συεαΐ κίηρ, {θ᾿ ἃ ἱπριενα 
5]ανε, (20) 5141] ἤεε ὑπβθεη, πῃοαγά οἵ, ονεῦ ἴῃς ραββᾶρε οἵ τῆς Επρῆγαϊοθ ; (21) ννπθη Πα 518}} ἄγε 
ανθη ἐῃε Παΐεῇι! ρο]]ἐΐοη οἵ ἃ πηοῖ ποτ᾽ τητπγάθγ, (22) ἀπά τηδην οἴμοι τΠϊηρ5 θοϑίάθ, νεπτυτίηρ 50. [δῦ 
νγἢ νοΚεα παηα. (29) Απά πηδην ἰοῦ ἐς ἰἤτοπε οἵ ἀοπηα 5141} ἄγε {πε στοιηά νυἱτ {πεῖν Ὀ]οοά, 
(24) ννεῃ πε ἢδ5 τη ἀὐναν Ὀεγομά {πε Ῥαγίῃίδη ἰαπά. (25) Απά ἃ χοιηδη ἰβαάθι 5Π.4]] οοπε ἴο ϑυτία, 
ὙΠῸ 51.811 θυτη ἄοννῃ ον πηα᾽ 5. [απ ρ]Ὲ νν ἢ ἤτε, (26) ἀπα {Πογεν ἢ οἰαν πιδην πιεη, (27) ἀπ 584}} 
νναϑίε {Π6 στεαΐ ἰαπα οἵ πε [εννϑ νυ 115 Ὀγοδα ννᾶν. 

(28) Απὰ ῃεη δη βαυζπαιῖαῖϊζα 5141] ἀδϑίγον 546 Π|15 ἀπ] Ῥαρἤο5 τοσείποσ, (29) θη [Π6 ἀΑτκ 5[ΟΥΠΊΥ 
ννδίει 5Π41] βυνατηρ υρζι. 

89. ΤΏΕΌ65 ννὰβ σαρίυγεα Ὀγ ΑἸθχαηάθυ ἴῃ 335 Β.6. 
9οο. Οδγίδῃβ ρεγΠΔρΡ5 ΞΞ " Πογσεῃδτῖα5.. (ἐ. Ρ]αΐο, Ζαεῆδς 187. 

ΟΟΟΌΡΥ ἼὙγα. (αρίυτε οὗ Τ γα 332 Β.6. 
ΟἹ, 92. (. 1. 363. ΑἸεχαηάγε ννου]αὰ ρ]αςα ἴΠ 656 11Π65 δἴζεσ 96 ; Κζαοῇ δἴζεσ 100. 
93. Βα γϊοη σαρίατεα νυ ποῦί γεϑιϑίδησα 331 Β. 6. 
95. ΑἸεχδαηάεδγ᾽ 5 Ἰηναϑίοῃ οὗ Βαςοίσια. (ἐ. ϑίγαθο, χὶ ; Αυγίδῃ, 111. 29. 

ἔγομπι Βαοίγιθβ. ΕῸΓ͵ ὑπὸ Βάκτρων 1ΐ 566 Πη5 ΠΕΘΟΘΒΒΔΙΥ ἴο Τοδα ἀπὸ Βάκτρων. 
95. ὅδε βιισγε μετα α 5οΟὴ αἰΐζεγ ΒαΡυ]οη. 
97, οὃ. ΤΠε Ῥυσγάαπλιβ 15 ἃ (ἸΠ]οδη σῖνεσ. ΤῊ15 ογαοὶα 15 αποίϊεα Ὀγ ϑίγαρο, (ἰδο97. 1. ᾿. 53, Χὶϊ, Ρ. 536, ψῇῆο ἴῃ {ΠῸ 

ΒΘΟΟΠΩ ΠἰπΠ6 Πᾶ5 “ ΟΥρτιβ᾽ ἴογ “ ἰϑαηα ". Ι 
99. ἴμοι, Βαγὶβ. Βααῖ᾽ 5 σοῃ]θοίαγα! δπηεηάδίϊοη ἴοσ ὑ ϑυρατῖβϑ. ΒΑγὶ5 νὰ5 ἃ Ριϑι ἴα η ἴον, ᾿πθητοποα ὈΥ Ρ]ΙΩγ 

ν. 42. ὙΤΠε ὦ 15 βί σις ν ΙοηρΡ. Αποίπεοῦ σοη]εσίαγα 15 Κιβύρα, ἃ ΡΗτγρίδη ἴον. 
Ι1ο1. (ῇ. ν!]]. 166. 
Ιο2. Μαοςοβάοηϊδῃ Δ δῇβ θεσὶ ΠηΪηρ᾽ 'ῃ 214 Β. Ο. δηα δηαϊηρ ἢ {πε Βαίς οἵ Ρνάπα, ι6δ Β. 6. 
1ο5, τοῦ. (αρίυτα οὗ (ουϊηῖῃ δημὰ (αγίμαρε, 146 Β.6. ὃ 
107. ᾿δοάϊοεα. Ὅῃε ἔδπηοιβ εαγίμασακε Πεσα ἴῃ ἃ. Ὁ. ὅο (Τδς. “47:71. χὶν. 27) 566 15 ἴοο ἰαΐβ. Οτ ἴδε βίγεηρτῃ οὗ 

“526. 111. 471 ΓΙΡΒείοοι (δ λλῤῥὝαγι5, Ρ. 38) ρΡοδβια!αῖεβ ἀπ βαγίπασάακα ἴῃ Γἀοάϊσδα ἀθοιΐ 125 Β. Ὁ. ; Ὀαΐϊ πα ἰπίβγεποβ 15 
ΡΓΕΟΔΙΙΟΙ5. 

112-13. ΤΠ6 ταδάϊηρ 15 πποογίδϊηῃ, δηα {Π6 [1ὴ65 ἀγα οὔτε ἴῃ δὴν Μ55. Ὅηε τεπάθυηρ [Ο]]ονν5. ἃ σςοη]δοίαγα 
ὁ Μέδων ἔογ ὅμαδον. 

114. ΑΥπιθηΐδη ννᾶ15 Α. Ὁ. 43-66, ἴῃ ΜΏΙΟΘΗ Ἰαϊτεσ γεαγ ΤΙγιἀαἴεβ σαπηα ἴο ΚοηΊα ἴο ταοεῖνε ἢ15 σόν ἔτοι Ν το. 
115-28. Π᾿βαβίευ ἴο [6 5416Π1. 
117, 118, Καίευγιηρ ἴο {Π6 Ἰῃΐοσηδὶ βί τ Ρ. ]65 ἴῃ [6σιϑα θη ἀπτηρ ἴῃς βίασα. (ἵ, [Ὀβαρ 5, 8᾽. Δ νὶ. 3. 
118. Θηα οσοπηπῖϊξ Παίζει] πηιγᾶθγβ. Πα τεδαϊηρ οἵ με Μ595. ἰ5 σογταυρί. 
110 ἢ. Νετὸ αἸδα Ὁ. Πῖβ οὐνῃ Παπὰ ἴῃ Α. Ὁ. 68, θαΐ {ποτα ννὰ5 ἃ ρεγϑίβίθης Ὀ6]16ῇ {παὶ πα ννου]Ἱᾶ σγείαση. Αἱ ἰεαϑὲ [ἢτες 

ίαϊϑε ΝΝευο᾽β ἄζοϑβε αἱ αἰβεγεηΐ {{π165. 
119. ἔυρτὶονα 5ανα (δράστης). ϑοῖης Μ55. Πᾶνε " βίασ᾽ (ἀστήρ). 

.121. Νεῖο Παὰ 5. ονῃ τηοῖμοῦ ρὰΐ ἴο ἄξαίῃ (ϑιεῖ. Δ εγο χχχὶν). [1ὸ (55. ἱχῖν. 9 ρίδϑετνεβ ἃ ρϑειάο- ᾽ν] ης8 
ΟΥΔΟΪΕ : ἔσχατος Αἰνεαδῶν μητροκτόνος ἡγεμονεύσει. 

123. Τῆς γεδῦ οὗ (δ]θα, ΟΠ, δηα Δ Ί6 115. 
125. Τὴς Κοπδη ἰδαάεσ ἰ5 Τίϊι5. 
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ΤΗΕ ΘΒΙΒΥΕΞΠΙΝΕ ΒΟΘΟΚΘ. Βοοκ ἵν, ΕΝΕΚ τσ τθοὸ 

(30) Βυῖ ννῆεβη ἃ βγεργαπα βἰαγίίπρ ἔγοπὶ ἃ ἄξερ σοανεσῃ ἰῃ {πε ἰδηά οἵ [{4]ν (41) 5141} τεδοῇ {πε 
Ὀτοδα ἤεάνεῃ, (32) ἀπ Ὀυτπ πλὴν ἃ οἷἵν πα σοῃϑιΠΊ6 [15 πηεη, (33) δηα οἰοι 5 οἵ βοοίν δϑῆεβ Ῥεϑεῖ 
{πε σγεαΐ πεάνβεῃ, (34) δῃα ργαίηβ [4]] [τοπὶ ἴΠε δκν {κε τεὰ εαὐίῃ, (35) πθη γεοορηῖζε {Π6 ψγαίῃ οἵ πα 
(οά οἵ πεανεη, (36) Ὀεσαιιϑα τ ν 5041} ἀδβδίγσονυ {πῸ6 σα] 1655 τὰσα οἵ σοαϊν πηεη. (37) Απά ἴο {πε 
ννεϑί 51.411} οοπηβ {πε ϑἰγιε οἵ ραίμπεγίηρ νναΐ, (38) ἀπ {πε εχ ]α ἔγοπὶ Ἀοπτα, Ὀυδη ἰϑῃϊηρ ἃ πιϊσῃν 
ΒυνΟΓά, (39) ογοβϑίηρ ἴῃς ΕπΡΏγαξεϑ νυν ἢ την τηντία 5. 

(40) 1Π|-5ἰαγγεα Απείοςῃ, {πεν 51.411] ο411 {πΠε6 πὸ ἰοῆρεῦ ἃ οἱΐν, (41) θη. ᾿ῃ τῆν [ΟΠν {ποι (4116ϑὲ 
ὉΠΕΕΥ [Γἰ4]]}14ῃ 5ρ6αῖ5. (42) Απα Ουσγγῃῖβ 5041] ΡῈ σοηβιπιεα Ὀγ ρεϑίι!εηςα δηὰᾶ ἀγεδαάξα] βεγιία. 

(43) Νοε ἴο πες, ννυγείοῃεα υρζιβ, ῃς ἰΙενεὶ βεατννανε (44) 51.811} εβῆνεῖορ {πεὲ ἐοϑβεά τπρ δπά ἄοννῃ 
ψ] ἢ ννϊπίσν Ὀ]αβίϑ. 

(45) Τ Πεγε 5141} σοπὶε ἴο Αϑία σγεαΐ ννεδ! ἢ ννῃϊοῇ Ἀ οπλα οηςε (46) 5ἴο]ε ον. Πεύβεὶ δηα ϑίογεὰ ἴῃ 
ἢαγ στίοἢ ἰγααϑασα-ἤοιιθε. (47) Δπα ἰννοίο! α δηα] πιούε 541] 98ηε γοϑίογτε (48) ἴο Αϑία, απά ἴῃεη ἐποσα 
5841] θὲ ἃ ϑυγίει: οἵ νναῖ. 

(49) Τα οἰτ|65 οὔζῃς (δγίδηβ Ὀγν {με ννδΐειβ οτπμε Μαβθαηάεγ, (50) νυ τ 411 {πεῖν ας ]επγχεηΐβ εχ οεεάϊηρ 
[αἱγ, 58.411 ΡῈ ἀβείγογεά ὃν ρἱπομίηρ (51) [απηῖηθ, ννῆθη Μαδαηάεγ Ὀυ1165 Ποὺ ὈΪδοϊς νναῖεγ. (52) Βυΐ ἤθη 
[αιτ ἢ ἴῃ σα πε 55 56.411] ρευιβἢ ἤΓῸπΊ πηεξη, (52) ἀπά 1π|5ῖ|ς6 15 μι ἄδῃ ἀνναν ἴῃ {Π6 ννου]ά, (54) 18πά τηεη, 
Ῥεοοπηίηρ᾽ Γεηοσδαθβϑ᾽ δηα ἱἰνίησ οἡ τη Ποὶν δηΐε Ρ Γ[565, (5.5) σοπηηλ ἀθεα 5. οἵ 5ῃ8π)6 δηά δοΐβ ἀδϑβίδγαϊ νυ 
ΔΠ4 6ν]], (56) αμα ἢ πηδη ἴακε5 δοσοιηΐ οἵ {πε σοάϊγν, θυΐ ἐνεη (57) ἴῃ {Πα ῖγ βεηβε θβϑθϑβθ, [ο πα ἴοο]5, 
ἀεϑίτουν {Πεηὶ 4]], (58) γε]οϊοίησ ἴῃ δοίβ. οἵ νίοϊδησε δηα ἐυγηίησ {πεῖ Ὠαπάβ ἴο ἀδεάβ οἵ Ὀ]οοα 564 ; 
(59) ἴδῃ θὲ διτὰ ἰμαΐ (ὐοα 15 πο πιοίε οἵ τεπάεγ τηεζον, (60) Ὀυΐ σπαϑῃίησ Η 5 τεεῖῃ ἴῃ νυγδίῃ δηά 
ἀδϑίγογίηρ δ οπςε (61) {πΠῈ6 ννῇο]ε γᾶςε οἵ πιεὶ ὈῪ πιθδῃβ οἱ ἃ πηρῆΐν σοηῆαρτγϑίίοη. 

(62) Ο 11]-ϑἴαγγεα πιογία]β, ἰεῖ ποῖ {Π686 [πίηρϑ Ρε, δπα (63) ἀτίνε ποΐ {πε σγεαΐὶ (σά ἴο ἄϊνετβ ἀεεάς 
οἵ νυγϑίῃ ; θαΐ πᾶνε ἄοπε ψΙ (64) ϑννοτ 5. δηα πιοδηΐηρθ δηα ΚΙ] ηρ οὗ γτηεη, δηα ἀξεάϑ οἵ νίο]εηςε, 
(65) δῃμα νναϑῇ γόυγ νος Ὀοά 65. ἴῃ ἐνει-ταπηϊηρσ τνεῖβ, (66) αη6, σἰγεϊοίηρ γοιγτ παηβ ἴο ἤξάνεη, 
566 Κ [οὐρΊνεη 85 ἰου νοι ἰογπηει ἀδεάσ, (67) ἀπα νυ] ἢ ρύαῖβεβ αϑὶς ραζάοη [ουγ γοιμ ὈΙΓΓ6ΥΓ πΠρΟΑ] 655. 
(68) οὐ νΜ1]}] σταπὶ τερεπίδησε (69) απὰ νν}}} ποῖ δύ: Ηδξ νν1}}] βίαν ἢϊ5. γαίῃ οὔσας τόσα 1 ΠΠ 
ΟΠ6 δοοοΙά (70) γε ῥργδοίβε ργξοίοιιβ. βΟα]!η655 ἢ γοῦΓ ἤεδαγίβ. (71) Βαυΐξ 1{ ἢ εν1] πη γε ορεν 
της ποῖ, ΡΒ ἀεἰ!ρμεηρ ἴῃ ππρΟ]1η655 (72) γε τεςείνε 411 {Π656 ννογάϑβ νυ! 1-αῇξοϊςα βαγϑ5, (73) (ἤθη ἤτε 
584} σοπης Ἰροη ἴπ6 ννῃο]ε ννογ]ά, ἀπά ἃ γηϊσῃηΐν βίση (74) νι ϑυνογά δηα {ταπιρεῖ δὲ {ΠῸ τγίϑίησ οὗ {πε 
58η. (75) Τὴ νμοὶα ννου]ὰ 5141] Πεδῦ ἃ τι Ὀ] ησ Δηα ἃ τιϊρηΐν γοασ. (76) πα ἢδ 5141} θατη [Π6 ννῃο]α 
εἀτίῃ, δηα σοηϑαπηα {Π6 Ψ ΠοΪς γαςε οὗ πιεη, (77) απ 41] {Π6 οἵ 1165 δηα τίνεβ ἀηα [Π6 5δεα. (78) Ηε 5}4]] 
Ὀυγη ἐνεγντῃίηρ οἷ, πα ποτα 5411 θεὲ βοοίν ἀιβί. 

(χ9) Βαϊ νπεη αἱ ἰαϑί Ἔνεγν τ πίηρ 5641} ἤαᾶνε Ῥεεη γεαποβα ἴο ἦπιϑι ἀηα δ5Π65 (80) ἀπά (ἀοά 5}4]] 
4αξηοῇ {Π6 σίαηΐ ἥτε, ἐνεη 85 δε Κιπαϊεά 1ἰ, (81) [πε (οὐ Ἡ π1561 5141] [ἀϑῃῖοη ἀραΐη [ῃ6 θοηα5 δηὰ 
8565 οὗ τηξῃ, (82) δηα 541] γαῖβε ὉΡ πιογία]58 πος ΠΊΟΓΕ 85 ἴπεν ννεγα Ὀείογα. 

(83) Απα πεη {πε Ἰπαρεπηαπί 541] σοσπης ννπεγείη (σοά ΠΙπη561{ 5Π4]] σῖνε βεπίεησε, (84) Ἰαἀσίηρ ἴῃς 
νου] αραίη. Απά 411] νῇῆο πᾶνε βἰππεα ψ ἢ ἀεεα5 οἵ ἱπηριεῖν (85) ἃ ἤξὰρ οἵ βαυῖῃ 5}.4}} σονεῦ δρδίῃ, 
(86) δῃηὰ ταῦγκν Τατίδγιϑβ δηα πε Ὀ]δοῖὶς τεσεϑϑεβ οὗ ἢ6]1. (87) Βιυιϊξ 411 ψῇο γε σοαϊν 5}4}] ᾿νε ἀρϑίῃ 
Οἡ δίῃ (89) ῇεη ἀοὰ ρσῖνεβ Ὀγεδίῃ δηὰ [{{π δηα σσαςε ἴο {ΠεπΊ, (90) ἔπε σοάϊν. ΤΑ Πα 1Π6η 8]] 5141] 

13ο-6. ΤἼΘ στεαῖΐ εγυρίίοη οὗ Ν εβαν!ιβ νν ]ο ἢ ονεσνν ΠΕ] 64 Ῥοιηρειῖ, Αυριϑβί 23, 24, Α. Ὁ. 79. (ἢ ΡΥ, 22. νὶ. 16. 20. 
130. βίατγεπρ ἔγομι. ΕῸΥ ἀποστραφθείς 1ὶ 15 ἰεπηρίϊηρ ἴο τεδα (ἢ ΔΙΕχαπαγθ) ἀπαστραφθείς “ 5ῃοι οὐ πΚε ΠΙΡΒηϊη σ᾽. 
139. 1ἰ ννὰβ εχρεοϊεα {πᾶαΐ Νεῖο νουἹά σχεΐζαση ἔσο Ῥατχίῃϊα. 
140. ῬτοΡΔΡΙν τὴς ϑυσγίδη ΑὨΓΟΟἢ 15 πιθαηΐ, ψν] ἢ τενο]ίεα βενείαὶ {ἰπὴ65 ἀσαϊηϑβί ἸλοηΊα. 
141. ΟΠ... Πα]ἴδη βρθαγβ. Τῆα ἰεχί τεπάθτϑ ἀφροσύνης ᾿Ιτάλοις. 850 ᾧ Ψ. (Οεῇβοκεη τεδαβ ἀφροσύνῃσι τεαῖς ν] ἢ Ω. 
142. Ουγγπιβ ἃ σοη]εοΐατε. Μ595. Πᾶνε "ϑουσοϑ᾽ ου " γργιι5᾽. ΑἸθχαηάγε βυρβαϑίβ Συρίην. 
143. (. σβῴζα, 129. 
145-8. Α Κοιηδη ἀείεαί. Ῥσγοθδὶν {πε ἀείεαϊ οἵ Ραείιιβ αἱ Ἀδηάεία ἴῃ Α. Ὁ. 62. 
148. ΤἼὴδ ᾿π6 15 οῃλθα τη ᾧ Ψ. 
153-4. ΤῊ ἰεχί μὰ5 θβοοπηα σουσαρί. 154 15 Ομ 64 ἴῃ βοηα Μ595. δηᾷ ἴῃ οἴπεῖβ 153-4 ἅτ6 Ἰοϊ θά. 
159-61. Ουοιεά ὃν [,Αςϊ. 724 7γα 7)61 23. 5. 
Ι6ο. ΡΠ βῃίηρ Πῖ5 θείῃ, βρύχοντα. [ἀςΐ. Πᾶ5 “Πεανυ νν ἢ ννγδίῃ ", βρίθοντα. 
1Ιός. ΤἼε ϑβίτεβϑβ οὔ σοιῃρίεία ᾿πϑίγαί!οη 5ε 6 ΠῚ5 ἔϑϑεηα. (Οἵ. 1]. 592. 
168. αοᾶ νν}]] σταηΐ. Θεὸς δώσει. 80 ΨΝοΪΚπηηδηη ἔγοπιὶ Ὡ νν]οἢ τεααβ Θεὸς δὲ δώσει. Ψ Π45 Θεὺς δ᾽ ἔξει. 
173. ΑΠΟΙΠΕῚ τεδαϊηρ ρῖνεβ " ἤγα 514}1] θ6 ᾿ῃσγοιρουΐ {Π6 ἡγοῦ] νυν πασαείη [ῃ15 βίστι 15 νγουρης᾽, ἐν ᾧ τόδε σῆμα τέτυκται. 

50 Φ ψ. 
179-92. ΤΠα [πα ραπιθηΐ ἐο] νη οἡ 1Πς ἀδβίσγαοιίοη οὗ {π6 νου]. ὍΠε ρᾶββϑαρα ΠΡ ἴο 190 15 αυοίεά ἴῃ “2. (οι. 

ν. 7 ἃ5 ἃ ἰ6βΠἸΟῊΥ̓ οὗ {Π6 510γ] ἴο [ῃ6  δϑυσσεοίοη, ἴπ6 Νὰν [1{6, {π6 [παραιηθηῖ. 
1δι. ((, ΕΖεκ. χχχνῖὶ. 1--10.ὕ 
183 Ε΄. (ἢ, σπμῴχγα 4ο-6. 
ιὃς. ΤῊε εχ ἴῃ «42. (ογιϑί. ζ.ς. τὰ 5 “ἴῆοϑε πηογία]β, νῇο πᾶνε βδἰπηεα ν τ ἀδε45 οὗἉ ᾿ἱπηρ᾿εῖν, {Π6 βδαυῖῃ 514}} σονοσ᾽. 
187. ΑἴεΥ 1ῃ15 ἴΠ6τα 15 ἃ ννεδκ 1ἰπε Ἰηβεγίεα οἠἱγ ἴῃ Ὡ δηά τε]εοϊεα Ὀγ ζαοῦ δηὰ (εῆοκεη. 
190. ἴπεῃ. .. 5181] Ῥεπμοϊᾶ ἐπεπιβεῖνεβ, τότ᾽ εἰσόψονται ἐπυτούς. ὙΤῊΘ ἴεχί σοιη65 ἔτγοπὶ .«422ς. (ογιοΙ. Ὡ ἢδ5 κόψονται, 

“Ῥανν41} ᾽. φ εἴσονται χάριν αὐτοῖς (ΟΥ αὑτοῖς) ΡῬΕΓΠΑΡ5 “5}4}} Πᾶνε 1πειήβεῖνεβ ἴο μδηκ᾽. ῬΟΒϑίΌΙ]γΥ τῃῈ ἴσας τεδάϊηρ 15 
τότ᾽ ὄψονται θεὸν αὐτόν. ᾿ 
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6 ΠμοΙά {πεπΊβεῖνεϑ, 7 (91) θεμοϊἀϊηρ {πὸ Ιονεὶν ἀπα ρ᾽θαβαηί σα η]Πρης. (92) ΤἬἭτιοα ὈΪθϑέ {Π6 πλαη ννῆο 
ΤΠῖνε5 τἀηι1] {Παΐ {{Π|6. 

ΒΟΟΚΝνΝν 

(() Νον οοπλε, μθαγκθη πηΐο 1Π6 νοῦ] σμγοηΐο]α οἵ 1ΠῈ 80η5 οἵ [,αἴτππη. (2) Ν ευν ἢτϑὶ οὗ 8}]} 
αἴζογ πε ἄξοεαβε οὗ 1πεῈὸὶ Κίπρβ (9) οἵ Ἐργυρί, 411] οἵ ψῇποπὶ ἃ {κε πηδαϑιγα οἵ βαγίῃ θούθ ἄοννῃ ; 
(4) ἀπά αἴϊεγ {πε οἰτίζεη οἵ Ῥε]]α, απάθγ οπὶ {πΠ6 ΨΠοΪς (5) Εαϑὲ παα θεεη βιθάιπεα δηά {πε  εϑί 
ΜΠ [15 βἴογεβ οἵ ψεαιίῃ, (6) ννῇοπὶ Βαρυίοη αἰ51]π5οπεα δηα παηαεα ονεῦ, ἃ σοῦρβε, ἴο ῬΏΠΠΡ, 
(7) [ατπιεα ὃν πο για γτεροτί ἃ 5οη οἵ Ζειιβ, οἵ ΑπηπΊοη : (8) ἀπά δἰζεγ {Πς πηδι οὗ {Π6 (δτη]ν Δηα Β]οοά οὗ 
Αβεαγβαςιβ, (9) γνῆο οαπιθ ἔγοπιὶ ΤΤΟΥ, νν πο οἷανε {Π6 ΟὨγιϑῃηρ ἤτα ; (10) δηά δίϊζε πῆδην Κίηρϑ δηα 
νγΑΎ κα νρσῃΐβ, (11) ἀπα αἰτοῦ ἰηίαπίβ, ομ] ἄγε οἵ τπΠ6 θεαϑί ΠΟ Ρτε 5. οἡ 5ῃεερ, (12) ἴπεγα 514] 
Ρε ἃ Κίηρ ἢγϑί οἵ 411, γγο 51.411] ϑιπὶ ΠΡ ἰνίςα ἴδῃ (13) ϑ 1 ΠΙ5. 1η1{|4] Ἰειίεγ : ἀπα ἴῃ ννᾶῦβ ΠῈ 58] 
σοΠΠπεΓ ἴογ ἰἸοηρ. (14) Ηδ 5841] μανε ἢῖ5. ἢιϑβὲ ᾿ηἰ{14] οὗ ἰξη: δηὰ 50 αἰΐει ΠΙπΊ (1.5) 5Π4]] γεῖθῃ οπςε 
Ψ ΠΟ Πᾶ5 {πε ἢτϑὲ οἵ ἰεἰΐεσβ. (16) Βείογε ῃἰπὶ ΤὭγασς 5}4}] σοννεύ, απὰ ϑίοϊν, δηα, ἰδΐεγ, Μειηρῃιϑ: 
(17) Μειηρῃῖὶς μυτ]εα Πεβάϊοηρ Ὀν (πε ννἱοκεάπεββ οἵ [15 τα ]ετβ (18) δηα οἵ δη υπηίδγηδ]ε ννοπΊίδῃ 
ΠΟ [6]] προ 1ἴπῸ νγανε. (19) Απάᾶ Πα 5Π84]} ογάδϊῃ ἰανν8 ἴου 1ῃ6 ρεορὶβ δηά ὑγίηρ 41} 1πῖηρ5 ὑπάεν 
ἢἷ5 συνᾶν. (20) Αἴεζγ ἃ Ἰἰοὴρ {ἰπ|Ὲὲ ἢς 5041] απ ονεῦ {π6Ὸ6 βπηρῖγα τὸ δἀποίμει, (21) ψῆο 5}.4]}1] μανε 
Πἰ5 ἢιϑὶ ᾿εἰΐεγ οἵ {πε πυτθεῦ οἵ ἴῆγεα διυπαγεά, (22) απ ἃ γίνει 5 οὐ ἢ Π8ΠΊΘ, νγῆ0 5}4]}] 450 
τεῖίσῃ ονεῦ {πε Ῥειβϑίδηβ (22) δηα Βαργυίοη : {πδῃ ἢε 514]] βιράπαε ἴΠεῈ Μεάε5 ψ ἢ Π15 βρεαγ. (24) ΤΠεη 
ΟΠ6 5141] τεῖρῃ ννῆο Πᾶ5 {πε Ἰείϊίεσ οἵ {πε παπιρεῖ ἤτεα. (25) ΤΠα πεχί Ἰκίησ ψῆο 5}4]] γείρῃ 5841] 
Πᾶνα ὑνῖσε ἴθεη ἰοσγ Πϊ5 ἢτϑὶ ἰεξίεσ : (26) δηα ἢῈ 514}] σὸ ἴο Οσθδῃβ ίαγ πεβϑὶ (27) νναΐεσ, αἰ γεοίίηρ Π15 
ἜΌΡ ραϊπϑὶ ἴῃς Αυβοηίδηϑβί. ( (28) ΤΠεη 6 51.411 ὈῈ βονεγείρῃ ννῆο Πα5 πε ἰείίεν οἵ Πῆν, (29) ἃ 
αἴτει! βεγρεηΐ σδιιβίηρ στίενοιβ νγαῦ, γγῆ0 5}41}} οπε ἄδν ρυΐ ἔοσίῃ ἢῖ5. ἤδηᾶβ (30) οὐ ἢἰβ. ον (ΑπηΪν 
δηα 51αν {Πεπ|, πα 5}.4}} τῇγονν 41} ᾿πῖο σοηπιβδίοῃ, (31) 85 δίῃ]δῖθβ, σμαγίοίθεσ, τη γάδγεγ, ἀπ ἄοεγ οἵ 
ἃ ἰποιβαηά εχίγανασαπηί δοῖβ. (32) Ηδ 5}84]] ρίειςεβ, ἴοο, {πε Π1]1 Ῥαίννβθῃ ἴννο 5665, δπαὶ Ῥεβρυιηκὶς 
τ ἢ Ὀ]οοά ; (43) ἵεα, ενεῆ νἤεη ἢῈ ἀἴβαρρεδιβ, 6 5.41} θὲ πιαϊίσπαηῖ. ΤΏἤΏδη Πα 5Π4]] γεΐζαγη, 
(34) πιαϊκίησ ῃπ|561} εαπ4] ἴο οά : Ὀυΐ οα 5641] σοηνίηοβ Πἰπὶ 1Π8ῖ Πα 15 ποῖ. 

(35) Τῆτγες Κίηρβ αἴζεσ πὶ 5411} ρεγίϑῃ δ εαοῇ οἴπει 5 μβαπᾶάβ. (36) ΤΠθη ἴΠεγα 5641] σοοτης ἃ 
στεαῖ ἀεδβϑίγογει. οἵ ροαϊν τηξη (37) νῆο αἰβρίαγβ {πε ἰεϊϊεγ οἵ βενεηΐνῃ. (38) Ηἰ5 8οῃ, ννῆο ἢδὰ5 
1Π6 ἰηϊτ|4] οὐ τες πυιπάγεά, 5141} ονεγοοπηα Πἰπὶ (29) απα ἴα κα ἀννὰν ἢῖ5 ροννεῦ : δηά αἰζεσγ ΠΙπὶ {Πεγε 

101. Οπμτβά ἴῃ Φ Ψ. 
192 (ἕ 11]. 371. 

Ν. 1τ-51. Α Ὀγιϑῇ βκκείςῃ οἱ πίβίογυ {1} τΠ6 τεῖὶρὴ οὗ Ηδατγίδῃ. 
1. μβασβθῃ. ὍΤῇδ τεδάϊηρ ἰ5 ἀπε ἴὸ ἔζαοῃ. Μϑ55. πᾶνε πὸ νεῦθ. ᾧ Ψ κλεινῶν τε Λατίνων. 
Τῆς ἢτϑί εἰενβὴ 11η65 τεουγ δ {π6 εσι πηϊηρ᾽ οὗ {π6 νει ῬΟΟΚ. 

4. Τα οἰξΖεη οὗ Ῥε]1α -- ΑἸεχαηάθυ ῃ6 ατεαῖ. (Οἵ. [ὰν. χ. τ6δ “ ὕὕπιι5 ΡΕ]]α6οῸ ᾿ὰνθηὶ ἤοη ϑβῆοῖς οὐ ἰ5᾽. 
6. ΑἸεχαμάθυ ἀϊεὰ οἵ ἔδνευ. δα Βαργυίοη 323 Β. 6. (Ἰεπι. ΑἹ. }γοίγ. χ. 96 αιοίεβ {π6Ὸ ἢγϑί ρατί οἵ 1ῃ15 11π6 ἃ5 ὃν 

Βαβυλὼν ἤλεγξε νεκρόν. 
7. Αἴτεῦ ἢ15 νὶϑὶ: ἴο {π6 ἴθιηρ]α οὗ Ζειιβ Απηπηοη ἴῃ 332 Β. Ὁ. ΑἸεχδηάεῦ 566ΠῚ5 ἴο μᾶνα ρεγϑιδαβα ΠΙπιβε]ῇ {παΐ με ννα5 

1ῃ6 5οη οἵ [Παΐ σοά. 
8. Αββαγδαοιβ, Κίηρ οἵ Ρῇσγυρία δηὰ σγθαῖ- στδηαίδιμευ οἵ ἄθηθαβ. Τῇ ταϑίοσαϊοη οὗ ἴπΠ6 παπα ἰ5 ἀπε τὸ (δϑβίδίϊο. 
9. Βείδσσίηρ ἴο {πΠῈ Ἔεβοᾶρε οὗ Αθπεαβ ΠΌΠῚ Ὀυσηϊηρ του. Τεχί σουταρί ; τεβίογσεα Ὀγ ἈΖ. ἔτοιη χὶ]. 9. 
11. 1.6. ἈοπΊ]5 δηα ειηι5. 

.12. ἔννίος θη. ὉΠ ἤδηηε ἰ5 Καῖσαρ (Κ ἀεποίηρ 20) ; [ἴπ6 14 βῖνεϑ Ἰούλιος (1 ἀδποίϊηρ 10). 
15. ΟΩ[6 ΨΠὴο Πε5 [πε ἢγϑξί οὗ [εἰΐθγβ. 1.6. Αὔγουστος. 
16. Ἐεέΐεσεμοαβ ἴο {π6 Βδίι6 οἵ ῬΠΠΠΡΡΙ, {π6 νναῦ νι ϑεχίαβ Ροιηρεῖι5, ἀπα [Π6 βίσυσρ]α ἢ Δηΐοηγ δηα (Ἰεοραίΐχα 

ἴῃ Ἐργυρί. 
18. πε ἀεβεσγίίοη οἵ (]εορϑίγα᾽ 5 ἥεεϊΐ αἱ Ἀσίη. ὙΠα ρᾶγὰ}]6] "πὸ ἴῃ Χὶϊ. 22 μὰ5 ὑπὸ δουρί ἴογ ἐπὶ κῦμα. 
21. ΠΟ 5411] ανε... ἴμγεε πυπάγεα. 1. ε. Τιβέριος. 
23. αἵ Ὀεΐνεεῃ Ιλοτηξ δηα Ῥαδυίῃϊα Α. Ὁ. 34-5. 
24. ΨὮοΟ Πα... ἴγεα. 1. 6. Γαῖος. 
25. ἰννὶοα ἴδῃ -- Κ. Κλαύδιος 15 πιεδηΐ. 
26. (Ἰαυά!5᾽ 5ῃοτί-Πνεα ἐχρεαϊίοῃ ἴο Βτιδίη Α. Ὁ. 43. 
27. Τα τϑδάϊηρ 15 υποοτίδίηῃ. Αὐβοηΐδ 15 βί γον 5. [{4]γ, θὰζ 15 ἀϑεα Ρροβίϊσα!ν ἔοσ {Π6 ννΠΟ]6 σου ΓΥ. 
28. ἔν - ο Ν. Νέρων 15 πηεδηΐ. 
29. Α βεγρεηΐ ννδβ ἰοιηά δγοιιηά Νεῖο᾽β πθοὶς ἤθη Πα νγὰ5 δῃ ἱπέδηί. ((. Τὰς. “λι1. χὶ. 11. 
30. ΕῸΥ Νεῖο᾽β τηυτγάοσ οὗ ἢ15 ποίου οἷ. 111. 121. 
31. ΑἜὕταέεσεηςε ἴο Νεῖο᾽β σοιηρείϊησ 45 ἃ Ἅσβατγίοίεο ἴῃ ἴῃς ΟἸγπιρίαῃ απηθβ5. ((, [ἀνεηαὶ] χ. 224 ἢ. 
32. Νεῖο πηᾶῖε δῃ αἰίεπιρί ἴο ρίεσςα {Π6 15. πλι5 οὗ (οσίητῃ, ἴπ Α. Ὁ. 66-7. (1. 138. 
ἮΙ Βεΐννεθεη ἔννο βεαιβ. δίκυμον ὄρος ἰ5 ἃ ςοπ)δοΐατα οὗ ΚΖΑΟἢ ἔγοπι χὶϊ. 84: Φ Ψ πᾶνε δίζκμον ὕδωρ. 

33. Ἐοὸγ ἴῃς εἘχρεοίϊδίοη οὗ {π6 τεϊατηῃ οὗ ΝΝεσο ςΐ. ἵν. 110. 
34. Ἐοὸγ {Π6 οἰαίτη οἵ Απιὶςῃτῖϑί ἴο θῈ (οά οἴ, 2 ΤῊ655. ἰἴ. 4; [τεῃ. ν. 25.1; Α8ς. 158. ἵν. 6. 
35. (4]0Ρα, Οἵπο, δπᾶ Ν 6115. 
37. 1.6. Οὐεσπασίανος ἴῃ σοΠπα ΠΕ ΥΟΥ οὗ {ΠΕ [Ενν8. 
39. Απ υπρτουηαεά 5αβρίοίοη σμαῦρεβ ΤΊϊ5 νυ δἰεπιρίϊηρ ἴο βυρρίδηΐ Πἰ5 δῖ πεσ, Οἵ, 5εῖ. 772. ς, 6. 
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584} ΡῈ ἃ βονεγείρῃ (40) οἵ {πε Ἰεζίεν οἵ ἔοιισ, 8 ουγβϑά τῆϑη. Απά πεχί (41) ἃ γτενεγεηά πιδη οἵ {ῃε 
Πυγηθεν οἵ Πν. Απά δεν Πἰπὶ (42) οπα ψψῇοβε ἰηϊτ14] ϑίρηιῆθθ τῆγοε Πυπάτεά, (42) ἃ (εἰς πηοπη- 
ἰδίηεεῦ ; δηα Πα, Βοί-ἰοοεα ἰοῦ Εδϑβίεγῃ νναᾶγ, (44) 5.411] ποῖ Ἔβοᾶρε Ἰρῆοῦ]α ἰδΐε, "τ 5841} βιισσαπη. 
Α ἰογείρῃ ἀϊπιβὲ 5Π411] ῃι46 15 σοῦρϑβε, (45) ενεῇ οὔς πδὲ ἢδ5 {πε ἤδπὶε οἵ πε Νεπίδεδη ἥοννεσ. Απά 
Αἰτευ πὶ ἀποῖ μευ 514]] τεῖση, (46) ἃ 511νεγ- Πα] πηθα πηᾶῃ: Πα 5Π.4}] ἢανε ἴΠ6 πᾶπλε οἵ ἃ 5εὰ. (47) Ηε 
51.411] θ6 ἃ πιοϑί Ἔβχοε]ςηΐ πάῃ δηα 5Π4]] πα εγϑίδηα ενεγυιῃΐηρ. (48) Απά ἴῃ τὴν {ἰπ|ε, πηοϑὲ εχ οα]]εηΐ, 
τηοβέ ΠΟ ]6, ἀΔγκ- Παϊγεά ρῥγίηςε, (50) πα 1πη τῃς εἰπε οὗἉ ἐῃγν βοίοηϑ, 411 ἔπεβε ὍΣ 5141] σοπῆθ. (51) Αἰζεσ 
μἷπι τῆταα 588} τεῖση, θυΐ {Ππ {Π|γὰ 5}Π.4}] γα]α ἰαΐα ἴῃ {{{6. 

(52) ΤὨσγίοε ψνγείοῃοά 1, 1 δηλ νγεαγί θα ἴο σοποεῖνε {Π6 τηθβϑᾶρε οὗ ἐνὶ] ἴῃ τὴν Πεατί, (52) 1 [Πα ἈΠΉ Π1αν 
{ΠἸεπηα οἵ [515, ἀηᾶ τῃς ἱπβρίγοά βίγαιη οἵ ογδοϊθεβ. (54) ΕἸγβί οἵ 411} ἀγοιπα {ΠῈ ϑἴδρϑ οἵ τὴν ἰαπιεηϊεά 
τεηρ]6, (55) [τεηζίβά ΡΙΘβϑίεϑβϑεϑ 5641] γα 5, δηα [ποι 56,4] Ὀ6 ἴῃ αν! παπάβ (56) οὴ ἰμαΐ ἀδὺ ννῆεη {Π6 
ΝΙ]Ὲ Ρᾶ5565 ονεῖῦ (57) ἴπ6 ψῇοε ἰαπά οἵ Εργυρὲ ὑρ ἴο ϑἰχίεε ομαθιῖ5, (58) 50 ἃ5 ἴο Ποοά {πε ννῇο]ε 
Ιαηα δηά ἄγεηοῇ 1ἴ ψ] ἢ 115 σίγεαπηβ. (59) Δπά τῆς στζᾶςοε οἵ {π6 ἰδ πα 54} βιι5:46 δῃα {πε σ]ογν οἵ 
115 δςα. 

(60) Μειιρῃϊ5, ἔπουι 568} πιουσγῃ τόσα ἐμαη 41] ἰοῦ Ερυρί. (61) Εοι που, ψνμο Ὀεΐίογε νναϑὲ τε 
τησηΐϊν πηιϊϑίγαβϑϑ οἵ εαγίῃ, 5Π4]} Ῥεοοπῆς (62) τηΐβεγα θ]α, 50 ἐπαΐ ὄνεη Ηα νῆοβε ἀε]ρῃς 15 πη {ΠῈ 
πα Πάεγ 5141} μου (63) ἔτοπὶ ἤδανεη ΜΙ ἃ ἰουα νοῖςε : Ὁ Μειρῃί5, ταϊσηϊν ἴῃ ϑἰγεησίῃ, (64) ποι 
ννῃο οἵ οἱά αϊά5ῖ Ροαϑβί 50 Ἰοιά]ν ἴο τηϊβεγα]ε τηεη, (6.5) 5141} πχοιγη νντεϊο πε δηά 111-ϑἴαγγεά, (66) 50 
1παΐ [Πς δἴθγηδὶ ᾿πηπιοῦία] (αοα νν1}]] ποῖος {Πδε ἴῃ {πε οἱοιιά5. (67) Δ Ώεγε 15 τὰν ϑρίγιε πὲ ἢα5 θεξη 
50 Ππηαβίογία] δηοηρ πεη (68) ΕΟΓΑϑπ ΠΟ 845 ποῖ ἢαϑὶ ϑρεηΐ ἢν αν ἀροη πὴῪ αἰνίπεὶν δποἰηϊεά 
βεγνδηΐβ, (69) ἀπα Παϑί ἰδιιημοῃεα ἰογί ἢ αν] ἀροη τθῃ {παΐ αἵὰ βοοά, (70) ἴῃ τεζατῃ ἴοσ βοῇ Πίηρ5 
που 514} πᾶνε ϑιιοἢ ἃ πτ|86 ογ ἢν τεσοσηρεηθα. (71) Τποῖι 5η411 πᾶνε πὸ Ἰοῆρσει δὴν τῖρῃξ Τορεηϊν ἡ 
Διηοησ ἴῃ6 ὈΪΕβθεα. (72) ἼΠποιι ἢαϑὲ (816 ἔγοπὶ ἰῃς ϑἴαγϑβ : ἴοι 5181} ποῖ αϑοεπα ἴο Ὦξανξεη. 
(7χ3) ἼΠ65ε τπῖηρθ αοα Ραάβ πῆς [6}] [οσῖῃῇ ἴἰο Ἐργυρί (74) ἴῃ πε Ἰἰαϑὲ {ἰπ|ὸ νεη πηεη 58.411] θὲ 
ὙΥΠΟΙΪν εν]]. (75) Βυιΐῖ ν]οκεα τπηξη ἐχμαιϑί νυν] κε ημεβ5 ἀνναϊτηρ (76) [πε ννγϑῖῃ οὗ {πε ᾿γηγηογίδὶ, Ἰοια- 
τ[πυπαάεγίηρ αοα οὗ Πεδάνεη, (77) δῃα ννουϑῃρρίηρσ ϑδίομαθϑ ἴη ρίαος οἵ ἀοά, αηά Ὀεαϑβίϑ, (78) δπά 
ἰξατγίηρ ἃ πηοίϊαν ογοννα οἵ ἀδιςε5, νν πο πᾶνε ἢῸ βρεθοῖ, (79) πὸ υπάἀεγϑίαπαϊηρ δηα πὸ Πεατγίην, 
ΒΟΉ {Π]Π 55 45 ἴΐ 15 ἃ βϑῆδπηξς ἴοι πΠ16 Ἔνβῇ ἴο πηθηίίοῃ, (80) βαοῇ βανείαὶ [οσπὶ οἵ 140]15 ψνοἢ οὐνα ΠΕ Γγ 
Ῥεΐησ ἴο {π6 Παηα5 οἵ πιογίᾳ] τηθεῃ. (δὃ1) Απά ἔτοπη {πεῖ ον ἰαθοιτβ δηα Π)ΐβεγαθ]α ἄανίοαβ 
(82) πιεῃ πᾶνε ἴαῖκεη ἴο {μεπηβεϊνεβ σοάβ οὗ ννοοά δηά εἴοπμε, (83) οἵ Ὀγαβ8 δηά σο]ά δηά 5|ῖνεσ ἴοο, 
να σοί, (84) [Π|{6|ε85 δηα ἀπτὴρ δηα ϑπηεϊτεα ἴῃ ἴῃς ἥτε, (85) μαναὰ {πεν πιαάς, ρυζίίηρσ {πεῖγ ἰγαϑβὲ 
1η ναΐῃ ἴῃ 51 Οἢ δ5 ἴπεθε. (86) {7 πιοιυῖ5 απα Χουΐβ αὐα ἴῃ {τυ ]αίίοη. ΑΡγάοβ 1απχθηΐβ, (87) δπὰ 
(1πε οἰτ[ε5) οἵ Ή εγδοῖεβ, Ζειιβ δηά Ἡεγπιεβ. (88) Απά {πεὰ ΑἸεχαπάτσία, ἰατηοιιβ ππιγϑε οἵ οἰεἰεβ, (89) νναῦ 
5141] ηοΐ Ιεᾶνε, ποὺ ἔδτηΐπθ, μαΐ ἔποι 5Π 4] ρᾷὰν {πε ρεηδιίν (90) οἵ ἴῃ γν παιρῃίης655 δηα 411] ἢν [ουΠΊΕΥ 
ἀςεάβ. (91) [οπρ᾽ ἀσεϑ 5Π4]1 ἔπου ΡῈ ἴῃ ϑΐεηςς δηά {πε ἄἂν οὗ τεΐζατηῃ ἔποι 5μ δ] ποῖ 566. (92) Απά 

40. οὐτβαᾶ. Μ9595. ὑπίγϑηβ]ία Ὁ ]Ὲ. 10 15 δ: ηρ]εβί ἴο επ]ε Πα τέφθος μόρος ἴο ἐφθαρμένος. (οΙΊρατα {Π6 ἹΠΊρΡΥΘ Δί Ίοη 
θείρεσθε. 

Ἷ 41. Νερούας, 1.6. ΝΝεῖνα, γῆ ννᾶδϑ Ὄνεῦ 60 δἱ Π]5 δο}βββίοῃ, Δ ννὰ5 ἸΟῃΡ ΤειΕθΕΓ 4 85 (ῃ6 βεηι]εϑί οἵ [Π6 ἘΠΊΡΕΓΟΥ5. 
42. Τραίανος ὍοΟΤΩ αἵ 114]1ςὰ ἴῃ 5 Ραῖη. ΑἸΕΥ σοητ]η8] νν8γ5 1ἢ {Π6 Ἐδϑβὶ Πα αϊεά αἱ 561 1πὰ5 ἴῃ (ΠΠ]]οΐδ. 
45. ΤἼδ ρδσβὶεὺ (σέλινον) {πγη]5η6 ἃ [ῃς6 ψνγεαῖῃ ΙΓ ἢ ννα5 {ΠῸ6 ρυ1Ζα αἱ {πε Νειηξδῃ σϑιῆββ. (. Ριπάδσ, ΟΖ. χὶὶ!. 46: 

“Ν2,. ἵν. 143. 
46. 1. 6. Ηδάτϊδῃ, ννοβε Ὠδπὶ6 γεο 4115 [ῃ6 Αὐτίδίϊς 568. 
50. Ηδάτγίδῃ παά ἢο Ἵῃιάσεη. Ηες δάορίεα ἤγϑβι 1.. νεσιβ δηα {Πθ ΑΠτΟΠ]ηι15. 
51. Οπ [Π]5 11π6 566 [πΐξ- Ρ. 373. 
52-0. Α φΠδ]απλΥ ἴῃ Ερυρί. 
53. ξατα εν γε πα (γνωστή) : ΡΕΥΠαρ5 “ Κἰπϑυνοιηδη ̓  (γνωτή). Α 5ιρϑεβίίοη 15 “1515, ἴῃοα 5118]1 Κηονν οά᾿ (Ἶσι, 

Θεὸν γνώσῃ) ἔτοχῃ νἹῖ. 66. 
55. ΓΌΒΏ, ἀΐξουσι : τχοϑί Μ55. “Ἰηογξαβα᾽, αὔξουσι. 
6ο-72. γοες οα Μειηρἢ!5. 
67. (ἐ. τε ἀϊγσα οὐ Βδθυ)οη ἴῃ 158. χὶν ; 4150 χίχ. 12 ἢ. 
68. ἀϊνίποὶν δποϊπίβα, ρεσῃδρ5 - " (τιβιδη᾿.. 
7ο. ΤΕ Πυγβα 15 ΡΟ] Ἀοπηθ. ΑἸδχ. ννου]ά ἰγαηϑ]αΐα “" Τοβϑίθυ- 1] 4, 
σι. ΤῊδ 56η586 15 υηϑαϊϑίασίουυ. δε πϊσῃϊ τεδά “ΤΠ οι 5Π4} 0 ἸοησαΥ Πᾶνε ἃ στρ ἀπλοηρ {Π6 οἰΔη5 οὗ της Ὀ]εβϑεα ἢ 

(φρήτραις ἴογ φανερῶς). 
2: ΟἾ 58. χἰν 12,13. 
͵3-τιο. Τα οσοηαπβίοη οὗ Εργυρί. 
86. Τεχί σοχγαρί ἴῃ {πε φεςσοηα [41 οὗ {πε 11η6. 

ΤὨΗπιοιιΐβ ἀπὰ ΣΧ ουιβ ἀγα ἴον 5 ἴῃ ΓΌΝΥ Ερυρί οοπηεοίεα ψΊ ἢ {Π6 γο 5 Πρ οὗ ΑπΊεη. 
ΑΡνγάοβ 15 πλευεὶν ἃ σοῃ]εοίαγα! επηεη ἀδίϊοη (κόπτετ᾽ "Αβυδος). 

87. ΤὴΘ νοσά ἴογ οἰζῖ65 15 πιϊβδβίηῃρ. ὍὙΠῈ ἴἢγαα τουνῇβ ἀγα Ἡυδο]Ἐορο}15, [)105ρ0}}5 (-- ΤΏΡ 65), δηὰ Ἡεγπιορο] 5. 
80. ΤἼΕ Ἰαἰίεσ ρατί οὗ {πε 11η6 15 πηϊβϑίησ, ὍΠε τεϑβίοσγαίοῃ 15 Ὀγ ΑἸβχ. 
ΟἹ. Α 5ὰρ ἴῃ {πε Μ9595. δἴζεσ [Π15 11π6. 
92. ΤῊΘ ᾿ἴπε 15 ουΐ 5ποσί. ΞϑΌΡΡΙΥ Νεῖλος ὀπάζων. 
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ΠΕ ΘΙ ΒΕ ΓΙΝΈΘΘΘΘΙΚ ΘΟ Βοος νι, ΠΝ ΕΒ ΟΞ 

ΠΟ πιο 514}} {π6 ΝΙ16 ἤονν [ογ {πε νυ 115. Ῥοοη οὗ ἀε]ϊοΐοιιβ ἀσίηϊς. (93) ΕΣ ἴῃς Ῥεγϑίαδηῃ 5}.4}] 

ςοπα προη την Πεϊά [Κα Πα1] (94) ἀπ 514}1 ἀδϑίγον ἢν ἰδηά ἂπὰ ἴῃγν τηθη οἱ εν] δτιίβ, (9.5) νυ ἢ 

ΒΙοοά δηά Ἴούρβεβ, ΤὈεϑίάςβ τῃν ο]ογίοιιβ δἰίδιϑ ; (96) ἃ ρεορὶε οὗ τπποοιῖῃ τη, βζαϊννατί, τε ἢ 

ΒΙοοά, οὔ ϑεηβεὶθϑβ ταρα, (97) ἴῃ [1]1 ἔογοα {|Ὸ {ΠῸ βαπᾶ ἴο παβίβη ἴῃ ν ἀοοπι. (98) πα τἢςη, Ο τΠοιι 

τίς ἢ νυ ἢ τΠ6 ννεδ! ἢ οἵὗὨ οἰτἴ65, που 5μα]ε θὲ τὶς νυ ἢ ἀϊδίγεθθ (99) Α1] Αϑία 51.411} 'πηουγη Ῥεδσδιιβα 

οἵ {ποβε σἱ[5. οἵ {πΐπε ἔτοτη νης ἢ (100) 5816 Ἰογεὰ ἴο οὔοννῃ Πα Πεδά, πον [(]]Π}ρ᾽ ἀροη δατγίῃ. 
(τοι) Απὰ πε ἴο ψῃοβε ἰοΐ [6] τπς Ῥογβίδηβ᾽ ἰδ πα 5411 ννᾶγ ἴπες ἄοννη, (102) ἀπ ΚΙΠ Πρ τηαη ὈΓν 
ΓΔ 5881} οὔ οὐδ τγ ννμοὶς 116, (105) 50 ἐπαΐῖ Ὀυΐ ἃ {π|γὰ ραγί 564] γεπιαίη ἴο νυγείοῃεα γηθῃ. 
(194) Απά πε 5841} Ιδαὰρ οὴ {πεθ νυ Ἰρης βρτγίηρ ἰτοπὶ {πε ΔΝ εβϑί, (105) Ὀ]οοκδαίηρ ἢν ΨΠΟ]ς ἰαπά 

ἀπα ἰαγίηρ ἰζ 41} ἴῃ νναϑίβ. (106) Βιιῖ ννῆθη Πε γβοῇεϑ ἢΐ5. Ζεη! ἢ οἵ ροννεΐ, δῃα ἢ15 θοϊάποο5 Κπονν5 

ΠΟ 5Πδπι6, (107) Πα 5841] σοπιε απ Ἔνεη ἴο βδοὶς ἴῃς οἷΐν οἵ [ῃε Ὀ]εββϑεά. (τοῦδ) πᾶ τῃεη ἃ Κίηρ 

86 ηΐ ἔγοπιὶ (οά ἀραϊηϑὶ Πἰπὶ (109) 5Π4}} ἀεβίγου 41 {πε πηϊρν Κίηρβ δπὰ {ΠῸ θεϑί οὔ [ῃς πηβη. (10) Απὰ 
80 5Π4}} τῆς πα σεπηεηΐ σΟΠΊ6 ἔγοπὶ {Π6 ᾿πιπηογία] ὩρΡοη τηξῃ. 

(11) Ννοε υπΐἴο ἴπεα, τὰν ογάνεη πεαγί, ἢν ἀοϑί ποῖ ρίόνοκα πι6 (12) ἴο ἄδοίαγε {Πε86 {Π!ηρ5 πηΐο 
Ἐρσγνρί, ἐνεη {πῸ στίαενοιι5 ραγεοη οὗ βονογεῖσηΐν ἢ (13) ὅο ἴο ἴῃς Ἐδβί, ἴο ἴῃς 5βηβθ]εββ Ρείβίδῃ 
{10 65, δα οἰσηῖν ἴο {π6πὶ {ΠῈ6 ριαϑεπί απα ἴπαΐϊ νν ]]οἢ 15 το ὈΕ. 

(15) Τα βίγεδπι οἵ {πε τίνει Επιρηγαϊεβ 5141} Ὀτίηρ οἡ ἃ ἢοοά (16) ἀπά [ἰ 5841 ἀδϑίγου Ῥεγϑίδῃβ 
δη6 ΙΡεγίδηϑ αηα ΒαΡυ]οηίβηβ, (17) ἀπὰ Μαββαρεΐδε Ἰονεῖβ οἵ ννᾶῦ δηᾶ {γαβίίηρ ἴῃ θον8. (18) ΤῊε 
ψνΠ0]6 οἵ Αϑία 51.411 Ὁ]αΖε νυνὶ ἢδπιεβ οἵ ἥτε 45 ἴδι' 45 {Πε ἰϑδηά5. (19) ῬεγραπΊαβ, οἵ οἱ 580 νεπεγαθ]α, 
5841] ρευίϑῃ δ5 ἃ οἰ ιβίεσ οἵ ρσίδαρεβϑ, (20) δπά ΡῬίζαπε 5141] ἀρρεαι δῆοηρ ΠΊΘη ἃ5 ἃ τηδ55 οἵ γ1115. 
(21) Τπὲ ννῇῆοϊ]ε οἵ 1.650005 5141] δίῃῖκ ἱπίο {πε ἄξερ αῦγυϑ85 ἴο ρεγίϑῃ. (22) ϑιηγγηδ 5Π4]] ομα ἄδὺ πηοιτῃ 
τΟ]]6α ἄοννη {πε οἰ“ ; (23) 516 {παΐ οἵ οἱ ννὰ5 τενεγεά δηά γεηοινηπεά 5}|4}1] ρεγίβϑῃ. (24) Τπε Βιην- 
ΠΙΔΠ5 514] τηοιγη {Πεῖγ ἰδπηα τεαποβά ἴο 45Π65, (25) δηα σύεαῖ ϑυγία δηα ῬΠοεηῖος νυἹ 15 πα πάᾶ8 
οἴ Ρβορίθϑβ. 

(26) δ οε ἰο ἰῃεε, Γγοεΐᾳ, ἴοσ 411 {πε εν}]5 {πὶ {ΠῈ 5εὰ 15 ἀενιϑίηρ αραϊπϑί ἴῃθε, (27) ἱηναάϊηρ οἵ 1[5 
ΟΠ δοσοιά τῃγ νοεθεροπα απ, (28) 50 45 ἴο ἤοοα ψ ἢ εν1] βαγίηαακο δηα Ὀἰζίον βίγοαπιβ (29) [ἢ ς 
την ΙΓ ]655 πῆ γυγῃ- Ὀγοδίῃίηρ ἰαηα οἵ ἃ γοΐδ. 

(59) Ῥηγυρία, ἴοο, 5141} πανε στίενοιιβ ναί οἡ δοοοιηΐ οἵ {πε ἱπέαξαδίοη (31) ν Πεγεν Ἀπαθὰ {Πς 
(πλοῖα) οἵ Ζειιβ σαπης δηα βίαγεα {Πογα. 

. (22) Τὴδε 568 5}4}} ἀδβδίγου {πε [Ἀπη1|ν οἵ τῆς Ταιγ δηα {Πεῖγ θαγραγίαη (οἰ Κ, (33) δπα ἃ ἄθνουγεγ 
50.411 51αν {πῸ60 Τιαριίῖπδε ᾿πγουρπουΐ {Πεῖγ ἰἸαηα7. (34) ΤΠπε ἀεερ-εαἀαγίηρ γίνε 5Π4}} ἀεβδίγον [6 
ΤΠαϑϑα]ίδη ἰδηά, (35) ἐνεη Ῥεπεῖτβ νυ 115 ἄδερ βἴγεαμη ομαϑβίησ πιογίβ]5 ἴτοπῈ {ΠῸ ἰαπά. 

(37) Ῥοεῖβ 5841] ϑίηρ ννε]]- ἂ- ἀδν ἴογ ῃτίςε- νγείο με Ηε]]α5, ἤθη οὴς ἔγοπὶ [{84]Ὺ 584}}] ρίεγος 1ΠῸ 
ΠΕΟΚ οὗ {πε ἰβίμπιιβ, ανεη {πΠῸ τηϊρῖν Κίηρ οὗ τπηρῃῖν ΚοπΊΕ, ἃ σοῦ Κα τηδηῃ, (40) ἴο ΨΠοτη, ἔπον 5ᾶν, 
Ζειι5 Πἰπι5 6] σανα ὈΙγἢ δπα οἷ αν Ηεγα. (41) Ν Ἴο σοιιγιπρ᾽ ΔΡΡΙδιιβα νν ἢ ΠοηϊΘα ϑίγαῖηβ υἱΐογεα 

93.111 ἅτε σοηίαἰπεα (εχοερί 98) οἠἱν ἴῃ {π6 Ῥατὶβ Ἔβχοετρί, ννῃ]οἢ Πᾶ5 Ὀεβϑιεβ ἰν. 179-90 (5ε6 [ηἰγοαποίίοη, Ρ. 374). 
Ατ ἴδε επὰ οὗ 111 πεσε 15 ἃ 5 ΠΊΠΊΔΥΥ 1ῃ ΡΥΟβ6 οἵ {π6 σοπίθηϊβ οἵ {Π|5 ραϑβϑᾶϑε. 

93. ΤἼΕ 1ἴπ6 15 ΟηἱγΥ ἐοιπα ἴῃ {πΠῸ Ῥατὶβ ἐχοεγρί, απὰ ἴΠ6 νοτχά ἴου ἢβ]άβ (δάπος) 15 οπιλϊττεά. Ῥοϑβίθὶν [6 Ῥεσϑίδιῃ 15 
ΝΕΙΟ τεργαβεητίηρ {Π6 Αι τὶβὲ γεϊυσηίηρ δ ἴΠ6 μεδὰ οὗ ἃ Ραγίῃίδη ἅσιηγ, οἴ. 147. ΕῸΥ [Π6 ἀεϑβογρίίοη οἴ. τ ΕΠ. Ἱν]. 5. 
ἘΈΏΙ σΟΠΊΡΑΓΙ65 ἃ βίτ Κιηρ᾽ ραβϑαρα ἴῃ (ομηπηοαίδη, (αγηλι. 4291. 825 ΠΗ. 

95. Βεβίᾶς ἢν ρἱογίοιιβ αἰΐαγβ. Τεχίὶ δραίη υποοτίαΐη. (δῆσϊκ. ργοροβαϑ “5}8}} 1] {]} τῃϊηα αἰΐασβ᾿᾽, περιπλήσουσί 
τε βωμούς. 

ΙΟΙ. Βεδάϊηρ ἀπε ἴο Βυγεβοῇ το] ΡΑΙῚ5 Ἔχοασρί. ἡ 
104. Νέετο ἰϑ5 ἴο 1Ιδδά ἃ ϑιισοθβϑίαὶ σαπηραῖρη ἰπ ἴπ6 Νν εβδί, Ἐογ βργίῃρ (ἅλματι) Ῥαγ. Ἔχοεσρὶ Πδ5 "σπδαγοι᾽ (ἅρματι). 
107-1ο. ΤΕ ᾿ἰη65 τὰ συοίεα ἴῃ 1,8οῖ. 7) ἦν. 7γ15. νὶϊ. 18. 5. [ἢ τοῦ τεδά (ἢ (ΕΠ ΚΘ) ἀναιδές ἴογ ἀηδές. ' 

, 1οδ. ΤῊΘ Μεββίδῃ ἰ5 ἴο ἰπίδγνεμα ΠΌπι πθάνϑη ἴο ϑᾶνα [ευιβα! θη]. ᾧ Ψ ΔΥ6 ὈΠΙΠΕΙΓΙΟΔΙ : σθεναρὸς βασιλεὺς ἐκπεμφθεὶς 
επτι τοῦτον. 

111-31. (ΔΙΑ Π 1165 ἴῃ νϑῦῖουβ Εἰ βίθγῃ σου Ὑ165 ἑοσγεῖο]ά, 
112. ΤΠδ ρατίτοη οὗ βονεγεῖίσηῖν νου] γαΐεσ ἴο 1Π6 ἀἰβραίΐεϑ ἃ5 ἴο {Π6 ἱπιρϑυῖαὶ [ἤτοης οὗ Ἀο Πα. 
119. ΤῊΘ 51Π1116 15. ἃ {116 βίγαϊηβα, ΑἸεχ. ψουἹά γεδά “ἐτοπη 115 ἐου ἠδι!οη 5 (βαθρηδόν). 
125. Ἀεδά πολύφυλον ἕογ Μ595. πολύφυτον. 
129. ΤΠε βριπεῖβ ἄμυρον, μυρίπνουν, ἀγα ΔΡΡΑΙΘΏΓΥ σἤοβεη ἴο ΡΙΑΥ οὐ {Π6 ἤδη ἴγτγα, {π6 Ἄς ἢῃ]οΐ οἰΐγ οἵ ἔγοῖὰ. Βαΐ 

ἴογ ἄμυρον (»1γ77.1.4655) ννε τηϊσϊ ΡΟΒΒΙΌΪν τεδα ἀμάραν (εσαίφ7-ἐαγι7161). 
130. ἰηξαϊιδίίοη (λύσσης), ἃ 51 ΡΈΒΓΟΙΠ [ΟΥ “ βυϊεῖ᾽ (λύπης). ἈΠδα 15 οἱοβοὶν σοπηδοίαα ἡ] ΟΥ̓ ΕΙθ, ννῆοϑα νΟΥΘὨ]Ρ 

ννὰ5 αἰϊεηα δα ψιτἢ στεαῖ ΟΥΡΊ65. 
132-6. ΤΠε ψῃο]Ὲ ἰεχὶ 15 σουσταρί δηα ΟἿΪΥ ἃ σοη]εοίαγαὶ γαβϑίοσδαίίοη 15 Ροϑϑιθ]α. [Ι͂ἢ 133 ἃ ἄβνοιιγεγ (δάπτων) 15 

ἃ σοηῃ]θοίατα ΤΥ “βτουηα᾽ (δάπεδον). [ἢ 135 μέροπας, “τηοτία]5᾽, ἰ5 ΤΕ [ὉΓ μορφάς 136 15 τεσατάβα ἃ5 ἃ ἀουθ]εὶ οἵ 
135 δηά οἰηϊτεα. [1 τα η5, [ΠῚ υα]γ, “ Εν ἄδηι5 οἰαἰπαϊηρ (σα γὶησ) ομα ἄδνὺ ἴο Ὀερεῖ (6 [ουπὶ5 οὗ θβαβίβ᾽. 
" ες 1αῤὝίέλαε ννετεὲ ἃ Μὰ {106 ᾿ἰνίηρ ἴῃ ὙΠ ΠΘΒΘΑΙΚ ἴῃ Ποτοὶς {ἰη165, ἀηα {Π6 Δ οιθ2η5 15 ἴῃ 6 ῬΧΓΙΏΟΙΡΑΙ τῖνασ οἵ 

εβ558]}γ. 
137-54. Τα τείυση οὗ Νετο. 
138. ((, 632. ΤῊε ἀεβοτὶρίίοη ἴῃ {πε ποχί ἴννο ᾿1Π65 15 ὈΙΓΕῚΥ βαυοδϑίϊα. 
140. 1{ ννὰ5 5βα]α τῃδι Νεσυοβ Ὀϊγῖ ἢ ννὰϑ5 ΨΥΑΡΡΘα ἴῃ τηγϑίεγυ, οἵ. 51εῖ, Δ 670 6. 
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ΤΗΕ ΘΙΒΥΠΠΙΝΕῈ ΒΟΟΙΚΘ. Βοοκ Ν, [πνῈ5 142-88 

Ὑν ἢ τηθ] οάϊουβ νοῖςε (42) 5.41] ἀδδίγον πηδην ἰορείμεν νυ ἢ15 111-ϑἴαγγεα τηοίῃπεύ. (42) Τ ἤδη 514]] 
ἤεε τοπὶ Βαρνίοη Α κίηρ (εαγία] ἀηα] σἤδπΊ6 1655 (44) ννοπὶ 411 πιογία 5 δηα 411 {π6Ὸ6ὶ θεϑί πηβη Ἰοδίῃα. 
(45) Εοτ ἢς ἀεβίγονεα γηδην δηὰ ἰδ ἢἰ5 παπάϑ οἡ [Πε6 ννοπὴρ (46) ἀηὰ ϑἰππεα ἀραίηβί νγῖνεβ Πα νγᾶ5 
Ῥοῖη οἵ δθοπηίπα 16 ραγεπίασε. (47) ΗΠ 5}Π41] σοπιε ἴο {ἰπῈ Μεάββ δπά ἴο πε Κίηρϑ οἵ εξ Ῥεγϑίβῃϑβ, 
(48) {πε Ετϑῖ μοπὶ ἢε ἀεϑίγεά δηα ἴο νποπὶ πε δα δα ρίογν, (49) πιακίηρ ἢ5 1αἷγ ἢ [Π686 αν] πηεῃ 
ασαϊηϑί ἴῃς ἔσπε ρεορὶθ. (50) Ηβ ϑεϊζεά {πε ἰβπιρὶθ θυ} Ὀν αοά, ἀηα Ὀυγπὶ {πε οἰτΖεηβ απ {π6 
ῬεορΙα ψο νηΐ ῸΡ ἴο {ἴ, ννοπι 1 πᾶνε 751]ν ϑιπρ. (52) ΕΓ θη μ6 ἀϊθά {Π6 ννῇοἹα οἵ ογεδίίοη 
ννα5 5ῃαίκεῃ (52) δῃὰ Κίηρϑ ρεγίβῃεά, αηα ἴΠο8ε δἀιηοηρ γΠΟΠΊ {ΠΕ ἘπΊρίγα γαπηαϊ πα (54) ἀδϑίτονεα {πὸ 
στεδΐ οἷΐν δῃὰ {πΠ6 τὶρῃίθοιιβ ρεορΐβ. 

(55) Βυϊ ννῇεῃ αἴξ {ΠῈ ἰουσῃ γεαὺ ἃ σιεαΐ ϑδίδι βῃϊηςββ, (56) ννῃϊοἢ Ὀν [1561{ 541} ἀδβίγον τῆς 
(ΠΟΙ ον Ιαπά, {Ῥεςδιιβε οἵ τῆς πόποι (57) νν μοἢ {πεν ἢγϑί ραία ἴο Ροβεϊίάοῃ βοα οἵ {Π6 βεδΐ, (58) {ῃεη 
5841} σοΠΊΘ ἃ σίεαΐ βίαι ἔγοπὶ ἤξανεη ἱπΐο {πῸ ἀϊνίπε 5εα, (59) δῃα 5411 θυση πρ {πε ἄξερ 5εα δπά 
Βαρυΐοη 1561 (60) ἀπα {πε ἰδπά οἵ [{4]ν οἡ ψνοβε δοσουηΐ (61) πηδην [αἰ ἘΠ] σαϊπίβ οἵ {πε ΗἩ  γαννβ 
Πᾶνε ρει ϑῃεα, απα {Π6 ἴσια ρβορίβ. 

(62) ΤΠοιῖι 514] ΡῈ αἰῆϊοϊεα νυν ἢ αν] ἀπιοηρ᾽ ἐν] τηεη, (62) πα Ποῖ 54] γεπηαίῃ αἰίεγὶν ἀδϑοϊαίε 
ἴογ ψοΪε αρὲϑ μεγεαΐζεγ, . ... (65) παίίηρ ἴῃν 501} θεοδιιβα που ἀϊἀϑὲ ἰονε πιασίς (66) Αἀι]τετῖεϑ 
αὐτὸ ἢ {πες ἀπά ππ]αννία] ἱπτεγοοῦγβα νυ Ὀονϑ5, (67) εἤεμηδία δπα πη]υϑι, ἔποῖι νν!οκεα οἰζγν, ποϑίέ 
111-5αγτγαά οἵ 411. (68) νοε υπΐο ἴπεε 411] πποίδδη οἷΐν οἵ 1, δἰΐη ἰδηά, (69) ἰγτεηζίε απ Τροίβοη- 
Ἰονίπρτ, ἱπ ψίἀοννῃοοα 584]: ἴδμοιι 511 βεϑίάς ἴῃ γ θδηῖκ8, (70) δπά τίνεγ ΤΊΡεγ 5841] τηοιγη ἔογ {Πες, Πΐ5 
νυἱία, (71) ἰμδὲ Παάϑέ «ἃ Ὀ]οοάιῃϊγϑῖν πεαγί πὰ ἃ σοῦ ]655 πη. (72) [1451 ποι ποΐ πον νπμαΐ (οά 
σα ἦο δηά τνῆδαΐ δἵὰ ἢἰβ ἀεϑίρῃβ Ὁ (724). Βιιῖ ἴποιῖι Παϑβί βαϊά, 1 ἂπὶ ππίηια, δη ποθ 5}4}] Ὀγίπρ γαίῃ 
οἡ τη6. (74) Βαϊ πονν οὰ ψῆοβε Βείηρ 5 ἰοῦ Ἔνεῦ 5641] ἀβϑίγουν {περ δηὰ 8]] οἵ {πίπε, (75) πα {πετα 
50.411 θῈ πο τοΐκεῃ οἵ ἴπθα ἴῃ {παὶ ἰδπά, (76) α5 οἵ οἷά νψῆεη με ΜΙιρῃΐῖν ἀοά ἰοιηά ἴογ πες {πίηα 
Ποποιιῖ. (77) Βαπιαίπ, Ο ἰανν]εθ5 οπς, πηΐαιια, δη4, να ἀεα πηΐο ἢδπηϊηρ ἤτε, (78) τηαῖτα της Ποπα ἴῃ 
186 πείπεν γτορίοη οἵ Ηδάεβ ννῆείε ἰᾶνγ5 δῖα ποῖ. 

(79) Βαξ πονν οὔςς τῆοτε, Ερυρί,  Ῥεπιοδῃ ἢν ἄοοπι. (80) Μεγιρῃίϑθ, ἔποιῖι 5Π4]: ΡῈ πη ἴῃε νδη οἵ 
{του Ὁ]65, Γ5πι|ϊττεπ ἴῃ τΪπα Δηκ]| 657}. (δ1) Τα νεῦν Ῥυγαγη 5 ἴῃ ἘΠῈῈ 5141} αἱΐεσ ἃ βρεες}ῇ ]θββ νοΐςε. 
(82) Ῥυίμοι, μου {παΐ οἵ οἱ νγαϑὲ 1π|51]ν Τα] δα πε ἀοαθ]ε οἰΐν, (83) ΒΕ που 5116πὲ ἰοῦ ἀρὲβ {παῖ 
Ποῖ πιαγϑί σεαβα ΠΌηι ἐῃν νν]οκεάπεθθ. (84) [πβϑοϊεηςε, βίογεῃοιιβα οἵ ἐν] νγοββ, [γεηζί αὶ νυ τηποῇ 
Ἰαπηεπίατίοῃ, (8.5) αἶγα αι] βυετγογ, {1}} οἵ ἔδαῦβ, μοι 5Πα]Έ γεπηαίῃ ἃ ννίάονν ἴογ ενεῦ. (86) ΕῸΓ τηδην 
ἃ γεαῦ ἴποιι νναϑί {πε 5016 βονεγείσῃ οἵ ἴπ6 ψου]Ἱά. 

(87) Βαϊ ψἤῇεη Βατγοα ριιῖ5. οἡ ἴῃς ννῃϊε Κι (88) ονεῖ 5ο!]εα οἱοίμεβ, πᾶν 1 ποῖ ἴἵνε οὐ δε Ῥοζῃ. 

143. ΒΑΡΎ ]ΟΙ ΡΓΟΡΔΡΌΙΥΚ πλεδηβ Ἀοιπθ. Βαΐ 1ξ 15 βοϊίοΘ 416 {παῖ τὴ ἴῃ Ανεβία ΑΖῃιάδ]ςα μα5 Π]5 βεδΐ αἱ Βδθυ]ομ, δηά 
ΞοηῈ μᾶνὰ ϑιρροβεά {παῖ {πε Νεσο πιγίῃ μᾶ5 θογγοννεα Ἵσεγίαϊῃ ἔβαΐαγαβ ἔτότα [Π]5 5οῦτοα. 

146. ΑοπλΠΈ 016, μιαρῶν. Μοβὶ Μ595. τεδά “51 18}}᾽, μικρῶν, Ὀὰπΐ [ῃ6 σογγαοίίοη 15 σατίδιη. [{ 15 ποι σθα ]Ὲ ἴῃ ἢονν 

Δ ὩΥ ἀεῖδ!!]5 Νετο δῃηά τῃ6 Αι σῃγδὲ ἀγα σοηξιβεά. 

148. Νεῖο ἀεδϑίγεα ἴο ἰγδηβίεῦ ἢἰβ βεδῖ οὗ επηρίγα ἴο ἴῃ8 Εδϑί. ((. 5υεῖ. λ,67270 40. 

1ςο. Νεῖο ἀἸᾺ ποΐ, οἵ σουτβα, σαρίατε [ετυβα θη. Βαϊ Πἰ5 βαπαϊπρ Ν᾽ εβραϑίδῃ ἴο {πε Ἐπδϑί ἴο 416}} {πῃ Τεν 58} γανοὶς 

γννὰ5 [πε Ῥεριπηϊηρ οἵ {πε επά. 
152. ἀϊαᾶ, θανέοντος. Μ55. “ἀρρεαγεὰ᾽᾽, προφανέντος. Βαΐ Νετοβ ἄἀβδίῃ ννὰβ [Ὁ] ονναα ὈΚΥ ἃ ἴδγγιῆς βαγίπαιακα 

(Ὀῖο 63. 28), ἀῃὰ τῃ6 Κίπρϑ Ψ1ῃ0 ρεγῖβῃβα νου] θ6 (α]Ρα, Οἵμο, μα ΝΊΕ]1185. 

Μ99. Πᾶνε " ἴῃς ̓  ἡ [οΥΓ “ἴῃς ννῇῆο]ε οἵ᾽, ὅλη, αῃὰ {πε 11π6 15 1εἴξ ἀπ πηβίτῖ 8]. 

1δ5τ-όι. Αἢ δροςδὶγρίϊς ραβϑβδαββ βυβρρεβίεά Ὀγ ἃ ποίδ ]8 σοπιεῖ ΨΏΙΟΩ ἀρρθαγεα ἴῃ Α. Ὁ. 73 (ΡΠ η. Λιίαί. ἐΠ154. 11. 25), 

δηᾷ ἴ5 ϑαυρροβεά ἴο ρύδϑαρε {πε δίβ οἵ Ἀοπηβ. 
157. ΤΕ 1ἰπῈ 15. σοστιιρῖ; ρεύθαρϑθ νγα 5ποι] τεδα “θεσδιβε οὐ {Π6 ῥγεοίοιιϑ {Π]ηρ5. ψΒΙΟΠ δἱοσγει πα παν Ραΐ οη 

Ῥοβείάοῃ σοά οἵ {πε 5βεα᾽. ὙΤὴΠῈ διτορδῆςε οὗ Βαρυίοη (-- ἈοτηΕ) 5 Ὀαβεά ἴο ἃ ἰασρε ἐχίεηϊς ου ἴπ6 ψεδ] ἢ οὗ 115. 56ᾶ- 

ῬοΥπδ τππεσομδηάῖ5ε, οἴ. Αροα. χν]!. 4-20. 
162--78. Α ἀϊτρε οη οπια βυρρεϑίεα Ὀγ [58. χἱ!. ἀπά Αρος. χν]]]. 

164. ΤῊ 1ἴπε οτηϊττεα (“᾿ξ 584}} θῈ, θαΐ ἴξ 5141} τεπιαΐῃ αὐίθυ!ν ἀβϑοϊδίθ οσ ἐνεσγ᾽) ἰ5 εν ἀθητ]ν ἃ ἀουθ]εί. 
ιός. τιδρῖς, φαρμακίη. Γ΄. Αρος. χν]!. 23. 
τό9. ροϊβοη-Ἰονίῃρ, ἐχιδνοχάρης, ῬτΟΡΕΤΙΥ “ 4611 5 μτ]πρ᾽ ἴῃ νίρειβ᾽. ΤῊ Ψογὰ πηᾶῦ πᾶνε θεβη βιρβθβίεα Ὁ. [Π6 5ἴουυ 

οὗ τῇς ἀθαδίῃ οὗ (]βοραίζα. 
173. Εἴ, 158. Σίν. 5. 
177. Α τείδεσεηςε ἴο {πε ργϑαΐ ἢτβ οἵ Α. Ὁ. 63. 
179-205. Α ἀΐτρε οὐ Μειῃρῃϊβ δῃηά οἱμεῦ Ἐρβυρίίδῃ ἴονη8. 

180. 5πιϊξΐεπ ἰπ {πίπα ΘΉΚΙες, πληχθεῖσα τένοντας (ΟΕ ΗΚ.) τηΔΥ τεῖθυ ἰο 1Π6 βυϑίεπι οἵ σδῆδ]5 νυ ἢ ογοββϑα δηςίθηΐ 

Μειαρμῖβ. Βαΐ ἴπ6 Μ895. τεδάϊηρ βῖνεβ πλησθεῖσα τένοντος, ἃπΠα ἰζ 15 ΘΙ ΠΊρ]6 ἴο τεδα ψ ἢ ΑἸΕχ. πλησθεῖσα θανόντων, 

“6164 ψ τῇ ἴῃς ἀδαά᾽᾿.. ᾿ 

181. ΑἍὄὔ τείδγεηςθ ἴο ἴπε βουπαϊηρ ρυγαπηϊα πηεητοπαά ἴῃ ΡΠ Ωγ, Διίαί. ΕΠ15έ. χχχνὶ, 58, ἀν. χν. 5. 

182. Ῥγίποη -- ΡΙΊΠοπι, ἴπΠ6 ἰγεαβαγα οἷν Ρατιϊ}ν θα] ὈῪ {Ππ6 Ιβγαβ!ϊῖεβ. ὙΠῈ Ἀοπηδηβ Ὁ} ΔΠΟΙΠΕΙ Οἷς οοβα 

ὉΥ, ο4116 ΗξετοροβΒ. [ἰ 15 Ερυρί ἴῃ βΈΠΕΙΑΙ τῖμ ον τπ8η Μεμρῃ!5 οὐ Ργίμοῃ {Παΐ 15 πον δἀ ἀγβϑββά. 

Ἐὸτ ΞΡΕεβ 1655 (ἄναυδον) ἴῃ Μ55. Βανε " βῃαπηθ θϑϑ᾽ (ἀναιδῆ). 
184. ΘΕ. 231 δὲ 
187. Βαζοβ, ἃ οἰτγν οἵ Ογτεπαΐςδ. σαρίατεα Ὀγ [Π6 Ῥεγϑβίδῃβ ἴῃ [Π6 {{πη6 οὗ Τλδυῖι5, ὙΠε ΚΙ (κυπάσσιον) νγὰ5 ἃ ΡεΙδίΔῃ 

ϑατπιθηῖ. Τα ογᾶο]8 'ἴ5 ῬΡγΟΡΔΌΪΥ 4η ἀποίθηϊ οη6 : γενοίμαν ΒΏον)5 ἃ [)οτίο Θηαϊηρ. 
40ο 



ΓΉΓΕ; ΘΙ ΒΥ ΕΙΝΕ ΒΌΘΙΚ 5: ΒΟ Ν, ΕἸΝῈΒ 180-228 

(89) Ο ὙΠερεβ, νμεία 15 ἐῃγν σιοαΐ βίγεηρίῃ ἢ ἃ βᾶναρε πῆηδῃ (90) 5Π4]] υἱΐεγὶν ἀδβίγου τΠῪ Ρεορίϑβ. 
Απά δου, ἰαἰκίηρ τῃγ δοπιργε σαγπιεηΐβ (91) 5δδ]ξ τηοιτη, ΡΟΟΥΓ ψτεΐοῃ, δἴοπθ, ἀηα 5641} σπηαΐτε [1] 
διηθηςβ (92) ἴοσγ 411 {παΐ ἐποιῖῖ αἰἀ5ὲ Ὀείογα [πη {Π6 ϑῃδυηθίθβϑηβββ οἵ [Πίηθ ἤεαγί. (99) Απά {πον 5141] 
πα κα στίθνοιιβ ἰαπηθηξ Βεύδιβε οἵ {πεῖν ἰανν]655 46 εά5. 

(94) ὅνεπε δὴ ΕἸΠΙορίδη ἤαγο 5141} ἀδβϑίγου. (95) Τ᾽ ειοῃῖγα [Π6 ἐτς- 5 Κι ΠΕ 6 Τά! αη5 5141] ογο ιν 
ΟΟσιρν. (96) Ρεπίαροϊ!β, ἰπου 5ῃδ]Ε πηοῦτῃ : [8 πιδη οἵ πησῃιν βίγαηρίῃ 51.4}} ἀδϑίγον {περ} (97)0 
ΤΡ να, βἰεερεα ἴῃ ἴθαγβ, γνῆο 518] [611 [ογ ἢ ἐν ἀοοπιβῦὺ (98) Απα ψῇῃδΐ πηοιίδ]. Ογγεηθ, 5141] ννεαρ 
Ρἰΐεοιι5 ἰεαῖβ ἴον {πε ἢ (99) Ποῖ 5Π4] ηοΐ σθαβα ἢν ἰαπηεπί ἴο {Πα {ἰπ|ς οἵ πίης Παΐεία! ἀεϑεγιςτίοη. 

(2οο) Απιοηρσ ἰῃς Βτίϊαίηβ δηα {πῸ (αδι115 τίσ ἢ 1π σοὶ (201) πε οσεδη 514] γοδΐ Η]]6« νυν] ἢ βέγεαπη5 
οἵ ὈΙοοά: (202) [ογαϑπλιιοῃ ἃ5 {πεν ἴοο σοπΊπηεα υνἱοκεάμεθθ ἀραϊπϑὲ {πῸὸὶ οὨ] ἄγεθ οὔ αοά 
(202) Τνμεπ {πε τεα Κίηρ Ὀγουρηΐ ἀσαϊηϑέ τΠῈ σι οηΐδη5 (204) ἃ στεαΐ πογάε οἵ (ἀδι]β ουκ οἵ ϑγιίαΐ. 
Απά ἢε 5}4]] ϑ'αν Ἄενεη πεε, ()ο5) Ὁ Κδνεηηδ, ἀη 6 58}4}] γα] ονεῦ {πες νυ] Ὀ]οοά5Πεά. 

(Δο6) Υε πάϊΐαη5, ΡῈ ποΐ ονεῦβοϊ]ά, δηᾶ νε βἴοιι- πεαγίεα ΕἸ ορίαηβ. (207) ΕῸσ ννθη τῆς οἴτοϊε οἵ 
{πε ἀγοπεᾶ Αχίϑ, (δρυίσοσγη (208) δηά Τϑῦγι5 ἀπλοηρ {Π6 Τ νίπ5 τανοῖνα γτουηα πηϊά πδάνεη, (209) δηά 
ΨΊΓΡῸ 15 σοπηΐηρ [οσίῃ, αηα {Π6 διιη (10) γεῖρῃβ πχίηρ ἢἰ5 ἤγε- ἤΠαβϑῃϊηρ θεὶς ἀροιξ Πῖβ Ὀτον : (11) ἔπεη 
{Π6γῈ 5}4}1} θὲ ἃ σύεαΐ ςεϊδϑδίίαὶ σοηῆαρτγαίίοη οἡ ἴΠῈ εαγίῃ, (12) δπα ἴῃ {ἢεῈ Ὀαίε]α οἵ {Π6 ϑίαιϑθ ἃ πενν 
ογθδίίοῃ 5641] σοπλε οί, 580 {παῖ (12) ἴπΠ6 ννμοὶα ἰαπα οὗ {πῈὸ ΕἸΠΙορίαηβ. 51.411} ρϑυϑῃ ἢ ἤγα δπά 
τηοδηΪηΡ5. 

(14) 1)ο δου ἴοο, (οτ πίῃ, θεπιοαη {πε ρῥίζεοιιβ ἀδϑίγιοίίοη πὲ 15 ἴῃ ἔπΠεῈ. (15) Εοῦ ἤθη ψἱτἢ 
{πεῖν ννεῖς οἵ {νϊϑιεα [Ὠτεδα {πε ἴῃγεα ϑἰϑίει- αίθβ (16) Ὀγίπρ Ῥδοῖς ῃϊπὶ {Παΐ Ηςα Ὀγ σαΐ]ε ἰο ἴῃ6 Ῥδηκ 
οἵ [Π6 ϑίμιηι5 (17) ἴπ πη! ἀ- αἰγὶ ἐΠπαξ 411 τηῆᾶν 5εε ἢϊπ), (18) ψῇῆο οὔςςε ρίεγοεα {πε τγοοῖς ψ ἢ ἀπςίε 
Ὀγα55, (19) ἴδῃ ἢῈ 51.411 ἀβοίγου την ἰαπα «πὰ νναβίς ἰΐ, 45 1 ννὰβ ἀείζεγπιηεα Ὀεΐογε. (20) Εοῦ ἴο 
Ὠῖτη (οάἀ Παίῃ σίνεη βίγεηρίῃ ἴο ἐο (21) σιιοἢ [Πίηρϑ 45 ποπα οἵ 411 ἔπε ούπγεγ Κίηρϑ πᾶνε ἄοπεα. 

(22) ΒῸγ ἢτϑβί οὗ 41}1 ουξείπρ ΟΥ̓ ν ἢ ἃ πηϊρμγν Οἷον ἔπε τοοΐβ ἔγοπη ἴἤγες πεδάϑ, (22) ἢε 51.4}}] σίνε 
1Πεπὶ ἴο ἢϊ5 τηϊρην οοτηγαάδβ ἴο ἄδνοιγ (24) 50 ἰπΠαΐ παν 514}} εδαὲ τῆς ἢσδϑῃ οἵ ἔπε ραγεηΐβ οἵ {πε 
ὉΠΠΟΙΪν Κίηρ. (25) ΕῸΓ ἴου 811] πηεη Ὀ]οοά δηά Πούγοῦβ ἂῦα ἴῃ δίογε (26) θεσαιιβϑε οἵ {πε σγεαΐ οἰΐν δηά 
1Πε τἱσμίθοιβ ρεορίε, (27) θγουρσῃξ ϑαίε [Ὠγουρἢ 411, νοτη Ῥτονίάεηςε εχδϊξεά. 

(28) Ο βου ππβεξε]εα δηά οἵ εν!] σοιη56ε], θεϑεῖ τ ἐν] (Δία, (29) σουγος οἵ τοῦθ] δπά [5 σγεαΐ 
ἐπα πηΐο πλεη (30) ννῆξδη οἵξαίίοη 15 νεχεά δηά αραίῃ βανεά Ὀγζ ἴῃς δίεϑ, (21) Ο νίοϊ]εηςε, ουπέαίη- 
Πεδά οἵ εν1]8 ἀπά στγεαΐ Ῥᾷπθ ππΐο πιεη, (22) Ψῆο οἵ πηογία]5 παΐῃ ἀεϑίγεα ἔπεα, γνπὸ νυν ΐη Πΐπὶ 
Παῖῃ ποῖ θεεὴῆ νεχϑθὰρΡ (32) ΒΥ πες ἃ Κίηρ οαϑί ἄονῃ ἢδᾶ5 ἰοϑδὲ 5 δυριβὲ [1{6. (34) Τῇοι Παβί 
ογάεγεα 411 δπγῖϑα πα Παϑδὲ Ὀγοισῃς οπ 411] πες ἢοοά-τἰἀς οἵ εν], (3.5) δηὰ {ῃγοῦρῃ {πες {Π6 αδίγ 
ΡΙαίη5 οἵ 1Π6 βαγίῃ ἤανε θεεη αἰϊεγεά. (46) ΤὭγον οἷἱὯ ἰμεβε βεβάβ οἱ 5ίγίίε (ρεγμαρβα {πεν αἵὰ ἴῃν 
451) ἴοσγ οἵιγ σοηϊεπίίοη. (37) Ηον δπὰ νψῇῆδέ ἀοβί ἔποιι βρεαῖ 1 ψ1}] ρεύϑυδάς ἔπε, γεα, ὄνεη 
1 ῬΙαπηε {πεῸ 1 5ὰν 11. (348) ΤΠεγα ννὰβ οῆςε δπιοηρ τηθη {πε Ὀτίρῃς βαπτγαγ, θη {πε Ὀεᾶτη οἵ τῃς 

193. 6 Κα Ιαπιϑηΐ (κόψονται), ἀῇ Θπχεηἀδίίοη ἔου “566 ἰατηθηΐ᾽ (ὄψονται). ὙΠῈ ἐπαϊηρ οἵ ᾿ἴπ65 192, 193 δῖδ ἰγαηϑ8- 
Ροβεά ἴὴ ἴ[Ὡὲ Μ55.. 

194. ὅ01Σξεῃ6, πηοάετηῃ Αϑβδουδη. ὙΠεσα ννὰ5 δὴ ΕἸΠΙορίδη ἰηναβίοῃ οὗ Εργυρί ἰπ 24 Β.6. 
195. Τδυςῆίγα, ἃ οἰΐγ ᾿ῃ Ογγεηδῖςσα, δἤεγννασαβ σα ]|]16α Αὐϑίποα. 
196. Ῥεπίαροϊβ, ἃ αἰϑβίγιοϊς θη [πε σοαϑβὲ δ γαοϊηρ Ογτεηθ. ΤΠα ἰεχί 15 πηςογίδίῃ. 
20ο0-5. ΝΥοεβ οἡ δνεβίεσῃ ρεορὶεϑβ. 
20ο. Βτίϊαϊῃηβ. Μ55. Βρύτεσσι. ΔΜΊΑΙΙ. βυρσεβίβ Βρύγεσσι. 
203. Μεδηΐηρ πποργίαϊῃ. βασιλεὺς Φοῖνιξ πᾶν τείευ ἴο Νεβραϑδίδῃ ψῃῸ Ὀγουρηϊ (δ]1[ς ἴγοορθ ἴο ἴπ6 σαπιραῖσῃ ἴῃ 

Ῥαϊεβίϊπθ. ΟΥ̓ ἴπεῦα πλᾶὺ 6 δῇ δ] ]ϑίοη ἴο {πΠῸ ῬΡῃοθηὶχ νη ϊο ἢ γεαρρθαγαά δἱ σογίαϊη ᾿πίθγναϊβ, ἀπ ᾿ξ 50 {ῃς τείξσεηςα 
ψνου]α ρσόρδῦ]γ ΡῈ ἴο Νεζο. 

. 205. Μ955. “1[ἢξε, Κανεπηδᾶ μεθ᾽ (σε. .. αὕτη Ῥαβέννη). 
206-13. Α σοπῆερταίίοῃ ἴο οσσιγ ἀπιοηρ ἔπε ΕἸΠΙορίδη5 δὲ ἃ σουίαϊη σοη)ποίίοη οὗἉ ϑβἴδγϑ. 
206. ΒΕ ποΐ ονεῖβοϊᾷ, μὴ θαρσεῖτε. Μ9595. “ξδγ ποῖ᾽, μὴ ταρβεῖτε. 
207. ΔΙΓΟΒΕΩ͂, κυρτοῦ, ἢ ΕΠ Πα δίίοη ἴοσυ τούτους ΜΙ οῖναϑ ΠΟ 56ῆ56. 
210. ἢγε- Παβῃίηρ. Τῆς νογά 15 αποργίδίῃ. 
214-.8. Α ἄϊτρε οἡ (οσίητῃ. 
216. Ἀεδάϊηρ πποετίδϊη. [πὲ τεβίογεα ἰεχί 5 ἰσαηϑαιεα 15 δοοερίεα {ΠεῈῖα 15 ΔΡΡδύθηί!υ ἃ γεΐίθγεηςα δρδίη ἴο Νετο. 

Ιπ τ[Π6 παχί ᾿ἴπε Π6 ββεπὶβ σοηπιβθα ἢ Θ᾽πιοη Μάδριιβ, Ψῃο, δοσοτσάϊηρ ἴο ἱγδάι!τοη, πιθὲ ἢϊ15 ἀθαῖῃ 16 Ηγίπρ ἴῃ 
1η6 αἷγσ. [21η6 218 ψοι]ά {πε σγείαση ἴο Νετο δηα ἢΪ5 δἰἰεπηρί ἴο ρίεσος {ΠῈ [βίμπηιβ οὗ (ουίηίῃ. 

Ῥαπ, ὄχθην. φΨ ἢάνε ὀμφήν, “ νοϊςε᾽. 
225. (Γῇ. {π6 ρΙοΐατα ἴῃ ΤΠ Δη. νὶ]. 8. ὙΠε (ἢτεα πεδάϑβ την 6 {πε ἴἤγεα ΕἸανίδη Ἐ ΠΊΡΕσοσβ5. 
οὐἰίηρ ΟΥ̓ (σπασσάμενος), ἃ Ξιιρρεβίϊοη ἔοσ " νει ηιϊησ᾽ (στησάμενος). 

223. ὨἰΞ οΘοπηγαᾶδβ (ἑτάροις), ἃ σοπ]εοίαγα ἔοσ " οἴου (ἑτέροις). 50 μεγάλοις ἔογ μεγάλως. 
224. ἘῸΓ Ραγεηΐβ (γονέων) νγε 5ῃου 4 ρεγῃαρβ τεδά “γαςθ᾽ (γενέας). ΤῊΘ ὑηπῃοὶγν Κίηρ 15 Νετο. 
228-46. Α τὰ ἀἰϊβρυϊεα ραββδαρα. ΗΔ εΡγαμάΐς 5665 ἴῃ ἰἰ ἃ ἀἄϊγεςι δ᾽] υϑίοη ἴο {π6 Ανεϑία. Ἐδῆγ τοραγάϑ ᾿ἴ δ5. δῃ 

δάάγεββ ἴο Ἀοπιθ. [{ 566ΠῚ5 ΤΟΥ ΡΥΌΌ4Ὁ]6 {παῖ ᾿ξ τείειβ ἴο {πΠ6 ΒδΌΡίηϊς σοποερίϊοη οὔ Πα [4}] οὗ Αάδπι Ὀγτουρῃς δρουΐ 
ὈΥ 1πμ6 δῆνυ οἵ [Π8 Αηρεῖβ, δπὰά οὗ ἴῃς νη μάγαννα! οὗ [πα 5 ες ίηδῇ ἴτοπὶ εατίῃ. Βαΐ τῃ6 ννΒΟ]Ὲ ραββαρα ἰἴ5 ΟΌβοιγα. 

230. ὃγ {π6 Ἐαΐββ (Μοίραις). Μ55. πᾶνε “ψῃεθη ἀδβίϊηγ ἰ5 ἀραίῃ βανεά᾽, σωζομένης πάλι Μοίρης. 
. 237. ΑἸεχ. νου] τεδα “1 τΠμου Παβί διιρΐ ἀραϊηβῖ τη6, 5ρεακ τ᾿, εἰ δέ τι μέμφεαι αὔδα. 

1105: 401 ᾽ ἃ 



ἘΠΕ ΘΙΒΥΓΤΙΝΕ ΒΟΟΙΚ δ Βοος ον, ΠΕΙΝΈΘ, 1 ΞΟ ΘΩ 

ῬΙοΟΡΠεῖβ ννὰ8 5Βῃεα ἰουίῃ ἴῃ οοποοιά. (40) Δ ἴοηριιε ἀ]Ἰ 5. ΠΠ1πρ ἃ αϊγ Πποηπίθα ἀτίηκ ἴο 411 πηογίαϊβ 
(41) σαπια ἰογί ἢ δηα νναχϑα στεδίει, δηα γεαγεα 115 σεηΐῖ]ε ΟΙΌΡ ἴογ 411. (42) Ἱϊπεγείογαε, Ο ἔποι οἵ 
οτατηραα σουμηβεὶ, ἰουηΐδίη- Ποδα οἵ 1π6 σιεδίαϑδί οἵ εν:]5, (43) ἴῃς ποοϊκεά ἰκηϊα ἀπὰ πηουγηίΐηρ 5841] 
σοῖς οὐ {παΐ ἄαν. (44) Ὁ ποι βοιγοα οἵ ἰγου]6 δηα [15 σγεαΐ ἐπα ππίο τηςῃ, (45) ἤθη ογεαϊίοη 5 
νεχεά δηα αραΐϊη βϑανεὰ ὃν {πε αΐεβ, (46) ᾿ἰβίβη ἴο τὴν ὈἰζίεΓ ϑρεεοῇ οἵ εν] βομηά, οι Ῥαηα 
τιηΐο ΠΊΘη. 

(47) Βυαξ ννῇεῃ {πὸ Ῥεγβίδη ἰδπηα 5Π4}1 ΡῈ χαυϊὶ οἵ νναῖ (48) αηᾶ οἵ ρεϑβί]!δηςε δηα ᾿απηεπίδείϊοῃ, {πε η 
1π6τα 5141} "6 οἡ {παΐ ἄδἂν (49) {πε σόα κα πεανεηὶν τὰςε οὗ {πε Ὀ]εϑβεα εννβ, (50) ννο ἄννε]] ἀγοιιπά 
{πε οἰΐν οἵ (οά «ἷ [Π6 σεπίτε οἵ βαγίῃ. (51) Βυιμάϊησ 4 ούααΐ τίηρ-νν}} ἃ5 ἴα ἃ5 ορρα (52) {πεν ζε 
εχαϊτεα οὐ ΠΙρἢ ἃρ ἴο {πε ἀδγκίηρ οἱο5. (52) Νὸὼ τῆοῦξ 5}4]] {πΠ6 ἐγιπιρθῖ ἢ 155 ἰοσίῃ {ῃς Ὀ]αβὲ οὗ 
να τ᾽ 5. Τασπη0 1}, (54) ΠΟΥ 564]} {πεν ρευῖβῃ δὴν πιούα Ὀν ἴΠπΠ6 ἰαηαίϊο παπα5 οἵ {Πεῖγ ίοεβ. (55) Βεΐ πον 
5Π4}} δεῖ ΠΡ ἴγορῇ!ε5 γοιπᾶ [ἢ δῇ ἂρὲ ἱπποςεπί οὗ δ. Πι. 

(56) Τεη ἔπαγε 5114}} σοπηα ἔγοπὶ ἴῃς 5κὺ ἃ Ἴοεγΐδίη Ἂχαϊθα πιδῃ, (57) ποβα παηά 5. πεν παἰ]θά 
προη {πε {γυϊ{{1] ἴγεα, (58) ἘΠῈ ποῦ] αβὶ οἵ ἐπε Η Ἔῦγενβ, νο 5181] οπα ἄδν οϑιβα {πε βη ἴο βέαπα 5111], 
(59) ννβεη ἢξ ογ85 νυ] ἢ [1 Θρεεςοῇ δηά ρυτε 1105. 

(60) 1,εἰ τῃν ϑριγις νη την Ὀτεαβδὲ πὸ ἰοησεῖ θὲ νεχεά, που ὈΪΕσβεα οπα, (61) ἢ] οἵ ἀοά, 
ἘΧοα]εηΐ ἴῃ ννεδὶ τῇ, οἷν Ἰοησεά-ἴοι Ὀ] οββοτῃ, (62) ρΙεαϑαηΐ ᾿ἰσῃΐ, αυσιιβὲ οβῃοοί, Ιοησεα-ἴογ Ὀγϑηςῇ, 
(64) ννε]]-ἀνοιγεα π6868, [αἰΓ οἷΐν, ἱπϑριίγεα ἴῃ Ὦγπηηβ. (64) Νὸ Ἰοηρεῦ 5}4}1 {πεῈ6ὶ (γξεῖκθ᾽ πποϊθδη 
[οοῖ τὰῃ τοί ἴῃ τῆν ᾿ἰδηά, (65) ἴογ {πὲν 58.4}} ἤανε νυ πίη {Πεῖγ Ὀγεαβίβ ἃ τη ἰπαΐ σοηΐού πη ἴο τῆν 
Ιαννβ. (66) Βιιῖ τῆν ΠΟΌΪῈ βοηβ 54] εποίγοϊα ἔπεα ἢ Ποπουτ, (67) ἀπα ψν ἢ ΠοΙν πηυϑῖς {παν 5}4]] 
αἰζεηα τῃν ἴδ ]6, (68) νυν] ἀϊνεῖβ Κιπά5 οἵ βαουίῆοεϑ δηα ργαγεῖϑ ἴο ἔπε ποηοῖγ οἵ οα. (69) ΑἸ] ἢοβε 
τ σῃμίθουβ τηθη ΠΟ ἔγοπι 5ῃογί-νεα δῇηΠ!ςτοη να ἐπάπιγεα ἔγοι 165, (70) 5411 Πᾶνα ἃ πηοΓῈ ΔΠΊΡ]6 ἀπά 
ννε}1-[ἀνουτεα γτορα οἵ 75. (71) Βαΐξ τῆς ενὶ] πε ννμο {τ|πΔ ἴο ἴῃ ὈγεθζΖα ἃ ἰανν]εβ5 ἰοησιια (72) 5141] 
οεα56 ἴο βρεαΐϊς οης ἀραϊηϑέ δῃοίποσυ, (72) ἀπά πεν 58}4}]} ῃ146 {πεπίβεὶναβ {π|}} [ΠῸ ννου]α ρᾳ55 ἀνυναν7. 
(7,4) Απά {πεη 514}] σοῦης ἔγοπι {πε οἱοιι5 ἃ γαίῃ οἵ Παπηίησ ἥτε. (75) Νὸ Ἰοησεὶ 5}4}} πηθδη ρδίμεγ 
ἴη {πῸ ὈΠΙΠΕ σογη- ᾽ς ἔγοπι {πε εαγίῃ. (76) 41] 5Π4}} γεπγαΐῃ ᾿πβϑόννη δ Πα ἸΠΡΙΟΌΡΠΘα, τπ|1] τηογία] 
τηδη ἴακε ποίε οἵ (77) οί, {πε (μϊεΓ οἵ 81}, πε Τπηπιοῦίαὶ δηα Ετεγηδὶ, (78) ἀπ ἢῸ ἸΟΠΘῈΓ ΡΔῪ Ποπιαθα 
ἴο πηοτίαὶ ἐπίησϑ, (79) Ποῦ ἄορβ ἀπά νυϊξυγοβ, νος Ἐρυρί Πα5 ἰδιρῃΐ (80) ἴο γανείεποα ΜΙ ναΐη 
τηουτἢ5 δηα [οο] 15} ᾿ρ5. (81) Βαξ τῃε ΠΟΙ͂ ἰαπα οἵ {πε σοᾶϊν δἱομβ 51.411] θθδὺ 411} {πε86 {π|ησϑ. 
(82) Αἡ διιργοβίαὶ βίγεαπι (|51:1ΠΠ|Ππρ’ Πομαν απα πΉ1}[|ς 5141] ἤονν ἔγοπι τοοῖκ δηα [ουηΐαίη ἴοσ 41] {πε | 
τρῃέεουβ. (84) Εογ {πεν ἤχεά {πεῖγ πόρε οἡ πε οὴες ἀοά, πε Ἐδίπεγ ψῆοὺ «αἰοης 15 βχοεα]εηΐ, 
(85) ἀπὰ {πεν Πε]ὰ [αϑὲ ἴο στεαΐ ρίεἰῖν απὰ [διῃ. 

(86) Βυϊ νψῇῆν, Ὁ νῇῆν, ἄοεβ πὶν ννῖβε γηϊηα ἰὰν {Π15 θυγάθη οἡ πιαῦΡ (δ7) Νον [ἴΐ 15 ποι, Ὁ 
ταις ῃεα Αϑία, {παξ 1 ρίτεοιϑὶν Ἰαπηεπί, ἀπ {ΠῸ τὰςε οἵ {πε Ἰοπίδηϑ, (δγίδηβ, απ Τ νἀ ἴδη5 τὶ ἢ ἰη σο]ά. 
(89) νοε ἴο {πες, ϑαγά 5: δηα το {πε6, ἰονεὶν Τυα}115. (90) Ννοε ἴο ἔπεα, 1 οάϊςαα, ἰαϊγ εἰν, μον 
5148] γε ρεγίϑῃ (91) ἀεδίγογεά Ὀγν εαὐμηταῖκεβ δηα τεαποεα ἴο ἀϊιϑῖ. (92) ΤῸ ἀπϑκν Αϑία δηὰ (6 
ΓΆΟΘΣ Οἵ {Π6 γα 8η5 το ἴῃ σο]ά...... 

(93) Τα βῃγίπε οἵ Ατίδθπηϑ [αϑῃϊοπεά (ν᾽ {πε οἰτίζεηϑ) οἵ Ερἢδβιιβ (94) 58.411] οπβ ἄδν Ὀν γαννηίηρϑ 

240. ΤΠΕ ἰοηρτια νγὰ5 ρευῃδρβ ἃ σομπηεῖ, ἃ βίρῃ οἵ ρεᾶοβ δηα ργοβϑρευϊγ. μέλι σταγέουσα, “ ἀἸ5{[ΠΠ|ὴΡ... Βοπαγεά᾽ 15 
ἃ. ςοῃ]εοίαγα οὗ ΑἸεχ. ἔογ μὲν σταγέουσα ᾧΦᾧ. (Ψ Πα5 μὲν στυγέουσα.) 

241. ἘῸΥ φαῖνε τέ τε φαίνετο. - 
249. Τιαςῖ. αποία5 1Π]5 11η6 δηα ταίεγϑ ἴἴ ἴο {πῈ (τ βι 185. ν ῬΗ 
250. Εοτ ἴῃε ἈΔΌΡΙηΐς ἰάδα τπαὶ Γ6γιιβα δὶ ννὰβ {Π6 σεπίτε οἵ [Π6 βαυίῃ οἵ. 1 Ἐπ. χχν]. 1 ; 0116 65 ν]]]. 
255. ΤῊ τοχί ἰ5 οουγαρῖ, δηα {ΠπῸ επηθπάδίϊοη ργοροβαά 15 5115 ῃϊτ. Ἀδδα ἀλλὰ πέριξ στήσουσ᾽ ἀκάκῳ αἰῶνι τρόπαια. 
256-9. Α (Πτιβίϊδῃ ᾿πτουροϊδίϊοῃ. . 
257. Μ55. νῃοβε βαηᾶβ ἢδ βργεδά οιι᾽, οὗ παλάμας ἥπλωσεν. ΕῸΓ ἥπλωσεν τεδὰ ἥλωσαν. ἘΦἢτ, τεδάϊηρ ὀαριστύς 

ἴῃ 258, τεηάδϑ “Ποβα μδηαϑ5 [ἴΠ6 σοιαρδην οὗ {πῸὸ Ηδῦτενβ βργέδα ουἵ᾽. Β]455 γϑίεσϑβ [Π15 η6 ἴο Μοϑβεβ (Εχοά. χν!]. 12). 
258. ἴῃ {π6ὸ Μ55. [Π6 νεγῇ 15 ἴῃ 1ῃ6 ραβί, στῆσε. Μδην σομηπηεηίδίουβ ἔγεαΐ [15 ἃ5 τείθιτίηρ ἴο [οϑηπα, Ὀαΐ τηδη1- 

εβεὶν [η6 4]1υϑίοῃ 15 ἴο 51. [πὰ Χχὶ]. 43, 44. ᾿ 
26ο-δὃς. ΤΠΕ σοπλϊηρ ΡΤΟΒΡΟ Ιν οὗ Τάδε ἀπά {Π6 ΡΠ Ρἢϊ οἵ {πΠ6 ππροάϊγ. ; κὸν 

ΒΙΕῈΚ δπάᾶ (είγοσου ἰγθαΐ {Π15 βεοίοη 845 ομδ οὗ {πῸ οἱ ἀδϑβί (ες. 160 Β.6.)», καῖ ννιπουῦΐ σοην! Πα ηρ᾽ γε 50η. 
262. Ἀεδὰ θάλος ἴοΥ τέλος, Δη4 ἔρνος ἴογ ἅγνος. . 
26η. αἰζεπᾶ ἔῃν 8016. Ῥεγῃδρβ “βεΐ ἃρ (ἐπιστήσουσι) (ῃγ 4016 ̓́ , Ἀοίδγγίησ ἴο {πῈ τεϑίοσαιίοη οὐ {πΠ6 ΤεΩρ 6 

58 ΟΥΠο 65, νΏ]Οἢ νν85 ἴο "6 οἣβ οὗἉ [Π6 ἔβξαΐασαβ οἵ ἴῃς. ἢδνν [Ἐγ.154]6Π1. ᾿ Ἂς: ᾿ 
270. ΤΟΡΕ ἴθ. ἃ ςοῃ]εδοίαγε (κάλων ἔογ καλόν: οἴ. [1]. 45). ὙΠΕ πιείδρμου νου] 6 ἃ πϑαζίςαὶ οῃθ, Ὀαΐ ἴξ 15. Ποΐ νΕΥῪ 

ςοηνϊποίηρ, δ η4 ἴΠ6ΓΕ 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃ σουγαρίϊοη ἴῃ {Π6 ἰαχί. ; ᾿ 
273. ὉΠπ|1] [Π6 ννοῦ] ραξξβ αὐσαν. Ἐδδά (ἢ ΕΖας ἢ) ἕως ἀλλαχθῇ ὁ κόσμος ἴογ ἕως κόσμος ἀλλαγῇ. 
280. ναΐῃ τιουίῃβ, κενοῖς. Μ55. “πειν᾽ (νέοις). ΑἸεχαπάτγε βυρϑαϑίβ " {Πεῖγ τηουτῃ 5 (στομάτεσσιν ἑοϊς). 
286-07. Τ᾿βαβίειβ ἴῃ Αϑία [Ὁ] Οννηρ᾽ 8ῃ δατίῃαπακα. ἦ ἊΝ 

ὙΠΕ͵Ὲ νγὰ5 ἃ 5ρεοῖδ!]ν βενεσα βαις μα ιαῖκα ἴῃ Α. Ὁ. 17, ἀεῖα!]5 οἵ ννῃϊοῃ ἀγα βίνθη ἴῃ Τὰς. “4211. 11. 47; ΡῬ]ηγ, Δαΐ. 
ΤΠ. ᾿ϊ. 86. Ὑ εἶνε οἰτ65 ννεσα ἀδϑίγογεα ἴῃ οπα ηἰρῃϊ δηα ϑδγάϊ5 ϑιβεγεα τηοϑὲ βενεσεὶνυ. 

292. ΟὈνίου5ν {Πετα 15 ἃ σὰρ δἰζευ [Π15 11π6. [{ τηδὺ θὲ ἢ]]εὰ ἴῃ νν ἢ ἃ 1ἴπε {κε ἱν. 101. 
293. ΤῊΘ [ἘΠΊΡ]6 οὗ ΕΡΠδβιιβ βιγνῖνεά, πα ννὰ5 σμβαηρϑά ᾿πίο ἃ (τσ ϑίϊδη ΟΠυσοῇ. 
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ἘΠΕ ΙΕΎΕΕΙΝΗ ΒΌΟΘΙΣΘΙ ΒΟΥ; Εἰνεὸ 209. 241 

δηα πυακίηρϑ οὗ {π6 δαγ! οἰπκ ἰπίο {Π6 αἰνίπε 568 (95) Πθδα]οηρ, ἐνεη ἃ5 [επηρεϑβίβ ονούνν ΠΕ] ΠΊ 5}105. 

(96) ἙΡΠεβιι5. 5841} Ἰατηεπὶ ργοβέγαξβ ἀπά τνεαρίηρ ὈΥ Ποὺ 8ῃουεβ, (97) δπ6] βεεκίῃρ ἴοι Ποῖ [6 πΊρ]6 

ννὨΙο ἢ 15 πὸ ἰΙοηρεῦ ἱπΠδὈιδά. 
(98) Απά {πεπ ἰπ πυγαῖῃ {πὶ Τπηπιουία! (οά ννΠοῸ ἄννε}15 ἴῃ πράνεῃ (99) 5411 ἢ] [τοπὶ ὑῃε 5Κν 

ἃ ἤδεν πιεΐεου ἄονῃ οα ἐπε ΠΠΠΟΙῪ με. (300) Απά ἰηβίεδα οἵ ννἱηΐεγ {πεῦα 5Π4}1 ὈῈ ϑιιπιπηθῦ οἡ 

τπαὲ ἄαν, (401) ἀπά ἔπεη ἱπάθεα 5141} θῈ διαξαπιη᾽ 5 επά ἴο τηογία] τηθη. (302) Εοὸγ Ηδ ψπο πη 5 

[τοπὺ οὐ ΠΙσῊ 5841] υἱίουν ἀδϑίγου 411 ἐπ 58Π8 ΠΊ6 1655 πηβη, (303) ἢ ἘΠ Πἀοτίηρ5 ἀπά ΠΡ ςηΪΠΘ5 ΕΥῸΟΙ 

βαταΐπρ {μυπάουθο] 5, (304) οα ἔποβϑα νΠῸ γα ἢΐβ ΘῃθπΊϊο5, ἀπ Π6 5Π4}} ἀβϑίγου {ΠῈπΠῈ ἃ5 ἈΠΡΌΟΙΥ 

(305) 80 {παΐ ἀεαὰ θοάϊθβ 5841] γεπιαίη οἡ ἴΠ6 βδαγίῃ τηογα παπιθγοιϑ ἔΠδη [Π6 58 ηά. 

(3806) ϑπιγγπα ἴοο 5114}1 σοπῖε θεπιοδηίηρ ΠΕ πιἰπβΈγθὶ (307) ἴο {πε βαΐεβ οἵ ἘΡΠΕΒι5, Δηα 5868 

5Π.4}1 ρουῖϑῃ τῆογε ἐπογοιρῆϊὶν. 
(9ο8) Απὰ Ογπηε, {πε [θο 5, νυ ἱτἢ ΠῈγ σίγααπιβ ἱπϑρίγοα οἵ (οά, (309) πυη]ς4 ἄοννῃ ὈῪ 1ῃς Παηα5 

οἵ σοί 655 πιθη, πη]π5ῖ πα ἰανν]655, (310) 5841 ποῖ 50. πηιοἢ ἃ85. ραΐ ἔογίῃ ἃ Ῥγάποῃ ἰονναγά Πεάνεη, 

(11) Ῥυὲ 5141] γεπιαίη ἀεαά Ὀν ἰΐβ. βυνείπρ βίγεαπιθ. (12) Απά {πεη {παν 5141} σγοδῇ ἰορεῖμεγ 

νναϊτῖησ ἀἢ 6ν}] ἄοοση. (13) ὙΠΕΥ 514}} Κπονν Ψψῃεπ πεν μάνα ἃ ἴοκεη ψηθγείογε {πον Πᾶνε 

Ια οιιγοά, (14) {παξ βέμ Ῥογῃ [0]]ς δῃα 5Π8π16]655 ταος οἵ {πε γυπιαθαηβ. (15) Τἤθη θη {ΠΕῈΥ 5}18]] 

Ῥεπιοδη {πεῖν ννἱοκεα ἰαπα τεάποβα ἴο 85Πε5 (16) 1,650005 5}4}] θὲ ἴογ ενεῦ ἀδϑίγογεά ὃν τι άδηα5. 
(17) νος υπίο ἐπεε Οἴρνγα, ἴποιι [αἰγ οἰΐν, οεαβα τῃγ τουῦῖ, (18) ἀη4 Η!εγαρο 5, μου Ἰαπά ἀπίαπεὶν 

ψνεάαδα ἰο {πε σοά οἵ ννεα!ῃ. (19) που 5Π8]1 πᾶνε, ννμαΐ ποι Παϑί Ἰοηρϑά ἴο ἤδνε, βοϊά Ῥυΐ 

βοϊά οἵ πιδην ἴδαίϑ, (20) θυγγίηρσ ἰξ πη {πε δαγίῃ Ὀγν {πε ϑἴγεαπηβ οἵ Ὑπαεγιηοάοη. (21) Απά τοοϊς- 

οἰπρίησ Τιῖρο 5 ΒΥ Μαδαπάει᾽5 τναΐογϑ, (22) 1εἷξ τυϊάοννα Ὀν {πε ὈΠΠονν5 δὲ πἰρηξ ἀραίηβε {πε 5ῆογε, 

(23) (οὐ᾽β Ῥγονίάβηςε 5}4}1] οὔθ ἀν τῆδῖζα ἃ [1]] επὰ οἱ ἔπεε τππίο {Π6 ρ᾽γοιιπά. 
(24) Μαν ἰξ πενεγ θεί4}] πιε ἴο σποοβε ψ}ΠΠηρ]ν {πα απ {Παΐ 15 πείρῃθοιγ ἴο ῬΏοαθιιβ. (25) πε 

ἄλν ἃ τηξίεοῦ ἔΓῸΠῚ οὐ Πίρῃ 5Π4}} ἀδβδίγον ἀεϊοαέε ΜΙ]εῖιβ, (26) [ογαϑηλιοῃ 85 5ὴ6 Ἵῇοβε {ΠῈ 
ἀεοείεπι! νεῦθε οἵ ῬΠοεριιβ, (27) ἀπ πηδπ᾿5 ἰεαιπεα βίαν ἀπ ρυπάθηὶ σομη86]. 

(28) Βε ανουγαθ]ε, Ἐδίμεσ οὗ 411, ἕο {πεὲὸ ἀε!σαῖς {γΓαϊεα] απ, (29) ἴο σιεαῖ Ππάδθα, ἐπαΐ να 

ΤΑΥ͂ 866 1ῇν ρυζροβεβ. (320) Ηξεν ἢτβί αϊάξε ποῖ πον, Ο ἀοά, ψΠΠ τὨΐπε δοΐῖβ. οἵ ἰάνοιγ, 

(31) 50 {παξ 51ε βεεπηβα ἴο 81] πιδηϊίπα ἴο θὲ τῆς οδ]εςξ οἵ ἔῃ ν βρεοῖαὶ σίας, (32) ἀπ4 ἴο γβα]ζα 
ψνΠδΐ 4 παῦρα 5Πη6 Πα [τῸπὶ ἐΠ6α. 

(32) ΤΗτίοα γε με πιθ, 1 ἰΙοῆρ ἴο 5ε6 [ες Τῆτναςοίδηβ᾽ ψογκβ, (34) ἀπά {π6 ννᾺ}} {παῖ 5ρδῃβ5 
ἵνο 5685, ἀγασσεά Ὀν Ατεβ (35) τίνευ- κα τη τῆς ἀπὲ ΠΚ6 ἃ ἤϑδῃίηρ αἴνογ. 

(36) νντείομεα Ης]Ποβροπέ, ἃ 5δοπ οὗ ἔπε Αϑϑυτίαῃϑ 5141} οπε ἄν γοίκε ἴπεθ. (37) ΤΊ πε ΤὨγδοίδηϑ᾽ 
Ῥαίε]ε 5841} οοπης δηά υἱέεγὶν ἀδβίγου τπν πιὶσ με : (38) ἀπά δὴ Ερυρίίαη Κίηρ᾽ 5141} ἰακε Μαςβάοηία, 

(39) ἀπά ἃ θαιβατγίαη οἰ πιε 5181] οσαϑδὲ ἄοννῃ {πε πιὶρῃξ οὗ τυ]εῦβ. (40) 1 νἀ ἴαη5 ἀπα (ἀαἰαίίδηβ, Ῥαπι- 
ΡὨγ]αη5 δηα Ῥιβϑιἰδη5 (41) θεαγῦ τι]α νν ἢ 411 ἐΠεῖγ ρεορα ἀγπιεά στ ὈΙ ζεῖ βίγίς. 

206. ργοβίγαϊθ. ἈΚ εδα ὑπτία ἴίοσ ὕπτια δ᾽. 
298-3ος, ΕἼΤΙ ΠΟΥ ΘΔ] 165 πα τανεῖϑα] οὗ βδαβθοῆθ. ΤΠ6 βϑθοίίοη 566 Π15 Πη]5ρδοθα ΠαΥδ. 
301. δζπ|η 5 επα, μετόπωρ᾽ ἴοτ Μ995. μετέπειτ᾽. 
306. πιϊπδίτγεϊ, λυρουργόν. (ΕΗΚ.᾽5 επιεπάἀδίίοη ἔοσ Λυκουργόν. ΤἼΕ τεΐεγεηςα νου] θῈ ἴο Ἡομηθσ. ΤΠα ἰάθα 566Π15 

το θ6 {παῖ ἴῃ {Π6 βϑπευαδὶ ἀἰβίγεββ Ἔνεη {πΠῸ ἱπνείογαΐα τίνα τυ Ὀθίννεεη ΕΡΉΘβι5 δηα ϑιηγγηδ νου] ο6856. 
308. ΤἼΕ Ρβορὶβ οὔ τῃε Αϑίατίς (ππιαθ νεσε ταραγάθα ἃ5 βρβοῖα!]ν ΓΟ 5. Βαΐ {π6 ταέεγθηςθ ἴο {Πς ᾿ἱπϑρ᾽ γε γε ΠΊ5 

νοι] πὶ ἴῃ Ὀείίου ψ ἢ τΠ6 (πηγδα ἴῃ (διηρδηϊΐϊᾶ. 
310. Ἀεδα κλῆμα προήσει ἴοτΥ ἅρμα προδώσει. 
311. 5υνθ Πρ (κυμαίνουσι) ἴογ “ (ὰπηααδη ᾿᾿ (κυμήοισιν). ΤῊΘ Ρ]ΑΥ Οἤ ννογά5 56επη5 ἴο τη8 Κα 115 διηθηάδιοη ργείεσα 8 

το (ἀεβο Κεἢ 5 κυανέοισιν. 
316. ΤΠ Ετϊάδηιβ ννὰβ5 ἃ σῖνεὺ ἔδπιουβ ἴῃ οἱά Ιεσεπάβ. Ηδξζαδ, ρευῃδρϑβ, ιι564 ἴοσ {π6ὸ 5δεαὰ. (ἢ. ΨΊΓΘΙ 5.“ ΔΟΠοίοῖα 

Ροσι]α᾽. 
317. Οἶρντα. Μεπάβ]ββομηβ δτηθπηάδίϊοη ἴοσ όσύογτα. ΟἾΡυγα ννὰ8 οἡ ἴπΠ6 θογάθιβ οὗ (ατῖα δηὰ Τγοΐδ. 
319. Ἰοηρϑα ἴο Βανε (πεπύθηκας). Μ55. “πιδάθ᾽ (πεποίηκας). (Ἰοία, χρυσόν, 15 ἃ ΞΒιρ!εβίβα οπηοπάδτιοη ἴοσ 2άεζὸ, χῶρον. 

10 σαυσῖα5 ἡ {ΠῸ ἰάδδ οἵ " ννεάἀ6ἀ το {πε ροά οἵ ννεβ τ ᾽ (Πλούτωνι μιγεῖσα). 
Οπδ οἵ {πε ἐβαΐιγεβ οἵ Η]εσαροΙβ νὰ 5 {π6 Ῥ]ουϊοηπίαπη, ἃ ΠΟΙ6 ᾿ιϑὲ νά Ἐπουσἢ ἴο Δάπηϊξ ἃ ᾿πδη, τθαοῃϊηρ ἄθερ 

ἰηΐο {π6 βασίῃ, ἔγοπλ νν] ἢ ̓ἰβϑιεα ἃ τπθρ ἢ ϊ τς ναροῦσ. 866 Βδηιθαυν, Οζζίος ἀραὶ δισλοῤγίος οὐ δ άγγρία, ». 86. 
322. εξ νἱάοννεα. Βεδά χηρευθεῖσα ἴογ Μ538. κληρωθεῖσα. 5Ποι]α ννε τεδά “ μυτ!εα ἀοννη, καρριφθεῖσα 

ὙΤΙΡΟΙ5 ννὰ5 ϑιἰπαϊθα οἡ ἃ ἢ1]}] ονεσπαηρίηρ ἴπΠ6 Μδδδηάςεσ. : 
323. Ἐεδα πέδονδε ἴοΥ ποθ᾿ ἥδε. 
324. ΜΙΙΕΐα5 ννὰβ ποῖ ἔδυ ἔγότῃ [ῃς ἔβπλοι5 [Πρ ]6 οἵ Αρο]]ο δἱ Βγδποῃ! δα. 
327. βίυάν -- μελέτην, ἃ ῬΪΑΥ οῃ Μίλητον. ΜΙΊ]εῖι5 ννὰβ ργοιὰ οἵ Πεὺ ρἢ]Π]ΟϑορἤεΥ5, αηα Ἔϑρεοῖδ! !ν οὐ ΤΑ ]65. 
334. Τα βσϑαῖ νν8}} {παΐ βϑρβηπεὰ {Πξ ᾿ἰβίῃπηιθ Οἢ νν ϊο ἢ ΒυΖζαηταπη βιοοά. 
335. {|πῸ (σ᾽) ἃ βυρσρεβίιοη ἴου "το (ἐπ). ὙὍῆε αϊνϑσγ ννὰϑθ ΡΥ ὈΪΥῪ ἃ 568 Ὀἰγά. 
336. Χετγχαϑβ᾽ Ὀτιάρα δοσοβ5 {πε Ηε]]Ἔβροηΐ. 
337. Βεδαϊησ ποογίαϊῃ. [ἰ 15 βυρρεβίεα ἴο τεδα Λυσίμαχον ἴοΥ εἰς σὲ μάχη, ἀῃ!ά ἰγαηδϑίαῖα “ὙῊΘ ὙΤΒγδοϊδηβ᾽ τηϊρς 

584} υἱζευὶν ὑπο 1 γϑπηδοῃυ5᾽. ὍΠ6 ταΐεγεησα ννου]Ἱά θ6 ἴο (6 ἀδαίῃ οὐ Γιγϑιπιάσμαβ ἴῃ της Ὀαῖτ]6 οὐ (οτγαυρεαΐοῃ ἴῃ 
281 ΒΟ. Ηἰἴ5 νδῃα 5 ῃοσ, 56] σι 5, νγὰ5 δίῃ ὈΥ Ριο ΠΥ Κεγαιποβ, απ Πα ἴῃ 15 ἴὰγπ τνὰ5 ἀείεαϊε ἀηα ΚΙΠ]6α ὃγ {πα 
(αι}5 ἴῃ 280 Β. 6. ᾿ 

341:. ῬΕ6ΔΓ ταα (κρατέουσι). ῬεΥπδρ5 τεδά κροτέουσι, “τεπρυπηα ννἸἢ ἀἸη οὗὨ ΔΓΠῚ5 ᾿. 
4093 τ) ὉΠ 2 



ἘΠΕ, ΒΙΒΥΓΠΓΙΝΕ ΒΘΟΙΚΘ ΒΌΟΟΝ; 1ΠΝῈΞ 222 ΟΝ 

.((42) ΤὭτος-νγεϊομεα [{ἀἰν, ἴποιι 5Πα]ῖ ταπιαΐη 411] ἀεϑοϊαΐθ, ππυνερί. (42) Α Ῥαᾳϊβᾶι μεαβϑί ἴῃ 
την Ἰυχυτχίαηΐ ἰαπα 5}4]}} ἀδθβίγον {πεα. 

(44) Τπθη πε Ῥτοδα ἤδανθη ἀρονε ἰ5 οἰδαγί, (45) πιβῆ 514}1} Πδαῦ ἃ οὔδβ)), ἃ5 οὐ ππάθγ, ἐνεη 
1πΠεῈ νοῖςεΕ οὗ ἀοά. (46) Αμπμᾶ ενεῆ ἰῃε ἱπηρογῖβῃα }}]6Ὲ ἤγεβ οὗ ἐπς ϑιιη [56] 5841} ΡῈ πὸ πιούδ, 
(47) ποῖ 5041} ἴῃεγε θῈ δὴν πιούε ἴῃς Ὀυρης τηοοη]ρῆς (48) ἴῃ ἐπε ᾿αϑὲ {πα νεη (οα 5}8]] 
τείσῃ, (49) ΑἹ]! τΠϊηρ5 5841} θεοοπια ὈΪδοκ ἀπα ἀδυκηεβ5 51.411] θῈ ονεσ {πε βαγίῃ, (50) (απ τπηογία]ϑ 
5411] θῈ Ὀ]ΙΠ4 δηα Ὀεαϑίβ. ἐεν1}]}) δηα ἴσοι ]6. (51) Ὑπαΐῖ ἀδν 5141] ἰαϑὲ Ἰοηρ' {ἰπ|ε, 50 {παΐ (52) πιεῃ 
Μ11 ἰακα ποΐῖε οἵ ἀοα Η!ΪπΊβεϊΐ, [μ6Ὲ Κίηρ, πε Δ αΐοπει οἵ 411] τοπὶ ἤεᾶνεη. (53) πε ἢδ 51)8}} 
Πανε ἢο ρῥἷἵν ἴον ἴποβϑα ῆῸ δὲ ἢἰβ ίοεϑ, (54) ῇεπ ἴπεν ϑρεπα {πεπηβεῖνεβ ἴῃ βαογίοίηρ Πεγάς 
οἵ ἸΙατρ5 δῃηὰ ϑῆβερ δηα Ἰονίηρ Ὀ0115, (55) οἵ σύθαΐ σαῖνεβ ἴοο ψ ἢ οἱ! θα ἤογηβ (56) ἴο [{{6|6585 
ΗἨξειπΊε5 δηα σοάϑ οἵ βίοηθβ. (57) Βαΐ ἰεΐ 1πι5ίϊς6, ννὶβά πη, απ ο]οῦν πο] ἃ συγὰν ονεῖ {πΠ6 π5ῖ, (58) 1εϑ5ξ 
τῆς Γπηπτογία] αοα ἴῃ δῆσον ἀἐϑδίγον (59) {πε νῃοΙ]ς ΡὈΙοοάδβίαϊπρα γὰςος οὗ τπηξη δηά {πεῖς 5 Πα πΊε]θϑς 
Κίη. (6ο) δε πεεάϑβ πγιιί ἰονε (ἀσοὰά {πε Ἐδίμεσ, {πε Ν σε, {πε Ἐπνετ]αϑίϊηρ, 

(61) Τεγε 5141] ΡῈ αἱ {πε ἰαβί {{π|6ὲ, δσοιιξ {πῸ νναηΐπρ οἵ {πε τηοοη, (62) ἃ νου] -οοην]πίηρ 
νναγ ἀεοεῖτα] ἴῃ συ] θα] 655. (62) Απα ἔπαγε 5114}1] σοπῖε ἔτοτι {πε επᾶβ οἵ με εαγίῃ ἃ πηδίγιοϊα 
(64) Ἠεείηρ απὰ ἀδνίϑίηρ 5βῃαγρ- εασεα ρ᾽δηβ ἴῃ ἢϊ5 τπηϊη. (65) Ηδς 5}4}1 γαῖη 411 {πῸ βαγίῃ, δπά 
Θαΐη 411 ροννει, (66) δῃηὰ ϑιιγραβθ 411] τῆβηῃ ἴῃ ἴπεῸ οππηΐησ οἵ 15 πηϊηα. (67) Τ Παῖς ἴογ νος Πα 
ΡΕΓ5ῃεα ΠΕ 5}4]].561Ζε δῖ οὔῆοβ. (68) Απᾶ ἢε 5141] ἀδβδίγου γτῆδην τπηεῃ πα σγεδί ἰνγδηΐβ, (69) δπά 
56.411] Ῥυγη 411 πηθη 845 ΠΟΠ6 ΟἴΠΕῚ νεῖ αϊ4. (70) Απά {ποβε 1παΐ ννεῖε [β!]εη ἤε 541] ταῖϑε ὉΡ 
σαί [Πγουρῇ σοηίγαιν Ζεα]. (71) Απα ἴτοπὶ ἴῃε ννεϑί 51.411] σοπῆβ πλοῦ ναΓ ἴο τῆθῃ, (72) αἀπά 
βίτεαπη5 οἱ Ὀ]οοά 51.411] ἤονν Πρ ἴο {πε Ῥδηῖκβ οἵ {πε ἀεερ-εἀὐανίηρ τἰνείϑ. )(73) Απαά ρ8}} 514]] 
ἀἸ5111 ἴῃ πε ρ]αίπβ οἵ Μαςεάοηϊδί. .. (74) αἰ]ίαποε, ας ἴο {πεὸ Κίηρ ΠοΌπι {πε ννεϑὲ ἀεβιγαοι οηή. 
(75) Αμπά τπθη ἃ νἱπίγν ᾿]αϑί 51.411 ΌΪονν ἱπτοιυρῃουΐ {πε δατίῃ, (76) ἀπὰ {πε ῥ]αίπ 514}} θεὲ Π]1ςὰ 
ἀϑαΐῃ ΜΙ οὐιι6] ννὰσ. (77) Εου ἤγε 56.411] γαίῃ οὐ πηοῦία] τηβ ἔγοπι ἴῃς βε]άς5 οἵ ἤβανεη, (78) ἔτγε 
δΔη4 Ὀ]οοά, νναΐεγ, πχείθοι, ἀδικηεβϑθ, πεανεηβ πἰρῃΐ, (79) ἀπ σοηϑιχγηρίίοη ἴῃ ννᾶι ἃπα δ πηϊβί ονϑιῖ 
1Πε. 5141 πη (80) 5141] ἀεβίγου αἱ οῆςε 41]1] Κίηρβ απᾶ {πε Ὀεβί οἵ τηξῃ. 

(81) ΤΠεη αἱ ἰαϑὲ ννᾶῖ᾽᾿ 5 ρίἴξοιιβ για 514}1] ὈῈ βἰορρεα (82) απα ο πΊδι 51.411] ἢρῇῃξ. δὴν τηοτα 
ἢ ϑυνογβ οὐ βῖξεὶ, (84) ποὺ ν ἢ 1ανε]η5. εἰτΠογ, ἔογ {Ππ656 τπΐηρϑ 5641} ἢὸ πιούε θὲ ρεγγηϊςά. 
(84) Βυΐ {πε ννῖίβε ρεορὶβ {πμαΐ αἵὰ ᾿εἴξ 5841] ανε ρεᾶςε, (85) Πανίωρ παᾷά {{|4] οἵ εν] ἐπαΐ Ἰαΐεν πεν 
τηϊρῆτ τε]οῖςε. 

(86) Ἧε πιαίγιοἰ 65, οςαϑε ἔγοπιὶ γὙου 54 ΠΊ 6 6 55Πη655 Δηα] υν]ο]ςεα Ῥοϊάηθβ5. (87) ε {πᾶΐ οἵ οἱά 
(οα}}ν Πιγη!ϑηεα Ῥου5 ἴοι δριιϑε, (88) δηα δεῖ ἰῇ γοῖγ ἤοι565 ἃ5 ἢαυ]οΐβ ἴποβα ννῆο Ὀεΐογε ννεῦε ριιγε 
(89) ν τ νναηΐοη νίοϊεηςς δηά ριιηἰβῃπηεηΐ απὰ Ἰἰαρουγεα ἰουπθϑ5. (90) [πῃ {πδε ἃ τηοΐμεῦ Παά 
᾿ποδϑίποιβ σογηπΊεῖος ΜΙ Ποῖ οἢ 1], (91) ἀπά 4 ἀδυρσῃίεν Ὀεσδηλε {πε Ὀτγάδθ οἵ περ οννῇ [αΐεγ. (92) [πῃ 
166 ὄδνθη Κίηρϑβ Ρείου]εά {πεῖν 111-ϑίαγγεα πηοιίῃ : (923) ἴῃ πες ἐν] πτεη ἄνεῃ ἰοππηα τηξδη8 ἴο [ἰ6 νν τἢ 
Ρεαβίβ. (94) 51|επος, μοι τηΐβεγαθ]ς, ννἱο κε οἰΐν, ἔγοπη {π6 γενεαὶ {παῖ πο Παιδί. (95) Εοσυ πο Ἰοῃρεγ 
ππηάεγ ἐπα τοοῦ οἵ ἐν νἱτγρὶπ-ιονίηρ σουγί 5}4}} [π6 νἱγρὶπϑ τεπα 1ῃ6 αϊνίπε ἅτε. (97) Ουεπηοπεά 
ἔγοπι ἴδε νναὰβ {π|πε Ποιιβθ, ἀθϑιγεὰ οἵ οἱά, (98) ννἤεῃ ἰογ {πε βεσοῃά {{π|6 1 δἂνν [πἰπε ἤουβε μυτγ]θά 
(99) μεδάϊσηρ ἄοννῃ, ἱαρρεὰ στ ἔτεα, Ὁν δῇ πηποὶν παπᾶ, (400) [πη ανοσ Ποιτγίϑῃϊηρ Ποιβ6, {ΠΕ 
τεπιρὶς {παΐ συνε ἢν σοί, (401) πιαάδ νυ] ἢ μον παπάϑ, (402) ἀηα βοῇ 85 πΊεη ἔγοπι ἐπεῖγ 5οὰ] 
δηα Ὀοάν [[561{ {τιιϑϊεα ννου]ὰ θὲ ἐνεῦ ἱπγηηγοσίδὶ. 

(494) Νοῖ τεοκΙεβϑὶν ἄο {πεν ριαῖϑε ἃ (σοά οἵ βθῆβϑίβββ βαγίῃ, (404) ποὺ ἀΪά ἃ συπηΐηρ νου πηδῃ 

343. ΤΠε τοδάϊηρ οὔ ἴπ6Ὲ Μ55. πεεάβ βοπῆς οογγϑοίίοθ. Ἐδδα ἐξαπολεῖ σε ίοτ ἐξαπολέσθαι. 
344. Μ55. υπϊητθ} Πρ 10 16. Βεδά ἔσται δ᾽ ὅπποταν αἴθριος οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθεν. 
3258-6ο. Ουοίεα Ὀγ [Δςϊ. 726 7γα 1261, χχίιϊ. 8. 
359. Ὀ]οοάκξίεἰπαά (βροτόεν) ἃ σοη͵εοείατα οΥ “Πέε ’ (βίοτον). 
3261-ὃς. 'ν͵αῖϑ δηὰ ἀϊβαβίεβ ργεοθαϊηρ πε εηά. 
363. ΤΠπε επᾶβξ οὗ πε βαγίῃ. ΕἸΊΠε Ῥαυίῃΐα, οὐ ἴπ6 δεϑδί οοποεϊνεὰ οἵ 85 ἴῃς βοθῆβ οἵ {ἴΠ6 ἀρρεάζδηςς οὗ ἴῃς 

Απιϊοῃγίϑί τη {πε ἕογπι οἵ Νεσο. Α βίῃ ]αγ ἀεβογιρίίοη ἴῃ Τεβίαπιθηΐ οἵ ἴῃ Ἰιοσγά ν. 
ὙἼΤΠΕῈ ράββᾶσα ἰ5 γείεσγεα ἴο ἴῃ 1δοῖ. 7)6 ἤ7ογίο } 675. 11. ὃ. 

3267. ῬτοθΔΌΪΥ {πΠῸ βονεγεϊσηΐγ. 
370-3. Ετ]Εα] 16 Ὁ σαρροβαβ ἴΠπ6β6 11η65 ἴο Ὀ6 δη ἱπιεγροϊδίίοῃ. 
373. Α ὄ ΡΔΡ δἴϊεσ [ῃ15 ᾿ἴπ6. Τὴ βεῆβα ννὰβ ρσόθδῦϊν, “Βαϊ σοα 514}} βεπὰ ἔτοπὶ οὴ ἢ ἴο {πᾶὶ Ῥ6ορὶῈ Παρ (οτ 

4]]Ἰ]Δ 66) ᾿. 
386-402. Ουτϊρυγϑί οὗ μαϊτεά δραϊηβδὲ Εοπιθ. ΕῸΥ {πε ἀδϑβοσιρίιοη οἵ. 11]. 185 Ε΄. 
395. Νὼ ροοά βεῆβ6 ἌἽδῇ ὃὈ6 οθίαϊπθά ἔγοπι ἴῃ Μ55. Α βοπιενῃδί Ὀο]α δπιθηάδιίϊοη ἰ5 ργοροϑεά. Ἀδδά οὐκέτι γὰρ 

παρὰ σεῖο τέγει φιλοπαρθένου αὐλῆς. ΤῊΕ τείετεποα ἴ5 Δρραγβῃίὶγ ἴο ἴπ6 θυγηϊηρ οὗ {π6 Τεηρὶς οἵ νεϑβία ἴῃ Α. ἢ. 64 (ου 
ΡΟΒ5ιθ]Ὺ {πε βεοοπὰ Ὀυγηϊηρ ἰῃ Α.Ὁ. 191). 

398. ΤΠΕ 510] εἰαίτηβ ἴο πᾶν βεεὴ πε Ταπλρ]ς δἱ ΤἜγυβϑαϊεπὶ ἔνίος ἀδβίτογεά, δηα ταραγάβ 115 ἀθβίγαιοιοη ἃ5 {Π6 
τβαβοη ἴον ἴπΠ6 Ὀυγηίηρ οὗ Ν᾽ εβίαδ᾽ 5 Τ᾽ ΠΊρΡ]6. 

4ο1. Τῇς ᾿πάδβίγασ 1 γ οὗ Ἡεγοά᾽ 5 ΤϑιΏρ]Ὲ ννὰ5 ἃ ἀοσῃῆα ἀξβερ-τοοίξα ἴῃ (6 [Ἐν πλϊπα, (οπΊρᾶγα {Π6 ϑἴουυ ἴῃ 
7Τοβερμα5, δ 611. 1εά. νὶ. 5. 

403. 56 551655 (ἄφρονος) ἴογ “ ναηϊθῃεά᾽ (ἀφανοῦς). 
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δπηοηρ {Ππαπ πᾶ κε ἃ σοα οἵ βΐοπε : (4095) πο οὐπαίηδηΐ οἵ σο]ὰ ἴο ἰδϑδά 5011}5 αϑίγαν (ὁ ἔπ ν ψνουβῃίρ. 
(496) Βιιὶ ἀοά, {πε στεαΐ Εαίποι οἵ 411 νντΐπ νῃοπὴ 15 ἴῃς Ὀγεδίῃ οἵ (οά, (407) πεν ννείε ννοπὶ ἴο 
τενεγεποα ϑν 1] ΠΟΙν ϑδογίῆςεβ ἀηα Ππεοαΐομηρθ5. (408) Βιιξ πον δὴ οὔϑβοιγα πη Ποὶν Κίηρ Πα5 σὍηΘ τρ 
(409) απά ςαϑέ ἴξ ἄοννῃ απα [εἴς 1 ψιπουΐ ᾿ππα  αηΐ (10) ἢ ἃ σύθαΐ πη] 4ς6 Πα νἢ ἀουρῃιν 

γναυγίοσβ. (11) Βαξ πε ΠἰπΊ56 1 ρεγιβῃεα νυν θη Π6 Ἰαπάρθά οπ {π6 τηδὶ παπᾶ ἴγοπι π6 Ἐξογπδ] Γδηά, 
(12) Δηὰ πο ϑ:ςἢ βρη Πα5 γεΐ θεβθὴ νγοιρῆξ οἡ πλεη (13) {Παΐ οἴμεῖβ 5Πο 14 ἘΠῚΠΚ ἴο ἰὰγ ἴῃ γα ϊη5 {πε 
γεαΐ οἷν. 

᾿ (14) Ἐδε ἴΠπετα Ππᾶ5. σοπηθ ἴγοπὶ [ἴῃς ρ᾽αίηβ οἵ ἤεάνεὴ ἃ Ὀ]εθβαα πιᾶῃ (15) νυν {ΠῸ βοερίγε 
π Πῖ5 βαπα ννῆϊοῃ (ἀοά 45 σοπιπη τε ἴο 15 οΪαβρ : (16) ἀπα πε ἢδ5 νγοῇ [αἱγ “ογηϊηΐοη ονεῖ 41], δηά 
ἢδ5 τεϑδίογεα ἴο 81} (17) {πε βοοά 1π6 ννε! τ ννῃ]σἢ {Π [Οὐ ΠΊῈῚ τηβη ἴοοῖκ. (18) Δπα Πα Π85 ἀδϑίγογεα 
Ἔνεγυ οἷν ἔγοπι [15 ἰου πα δ. !Οη5 νυ Π ἢ 5Πεεῖβ οἵ ἤγε, (19) ἀπὰ θαγπξ τρ {ΠΕ [Ἀτλ1Π165 οὐ {πε πηθη ννῆο θείογε 
ψΓοιρ ἢ ἐν!], (20) ἀπα ἐπε εἰν νη ἢ (αοά ἰονεα Πα πιδάε (21) γηογε γαάϊδηξ {ἤδη {Πα βίαγϑ ἀπηα {πε σὰ 
δηα {πε πιοοη ; (23) 8πᾶ Π6 5εἴ [{ δ5 {Π6 Ἶθνν δὶ οὗ {πθ ννογά, δπά πηδάς ἃ ἰδιρῖα (23) εχοβεάϊηρ [αἰγ 
ἴῃ 115 αὶγ βαποίιδγν, απ [ϑῃ!οηεα 1{ (24) [πη 51Ζε οἵ τηϑην [αγ]οηρβ, 1 ἃ σίαπε ἴοννεσ (25) τοιιοῃίησ 
{πε νεγν οἱοι 5 ἀπά βεεη οἵ 8]], (26) 50 {Πδξ 411 τῆς δ: Πα] δηα 41} {πε γρ;ῃξεοιιβ πᾶν 56Ὲ (27) {πε σον 
οἵ {πε ἰηνίϑ: 016 (οά, {πε νἱϑίοη οἵ ἀε]ρμι, (28) Εδϑί απα δ εβί βανε Πγπιηεα ἰουίῃ πε σίοῦν οἵ οί: 
(29) ίογῦ πὸ ἰοῆσεῦ αἵε ψγαίοπεα πηογία]β θεβεῖ ἢ ἀεεάβ οἵ 5ῆδπηα, (920) δαἀπ!ξεγῖες ἀπ πππδΐαγαὶ 
Ραϑϑίοῃϑβ ἴογ θουϑ, (321) πλιγάεγ ἀπ {ππλλ}0, θὰ τίνα! γν 15 ἴα! γ ἀτηοηρ 411. (35) [{ 15. {πε 1ᾶ5: {ἰτπὴ|Ὸ οὗ 
{πε ϑδαϊηΐϑ, νῇεη (ἀοα ΔοσοΠΊΡ 15Π65 ἴΠ 656 {Πίηρβ, (532) (οά ἴδε βεηάεγ οἵ ἐπαπάετγ, ἐπε Οτεαΐογ οὐ {πε 
στγεδΐ ΤαγηρΙ6. 

(34) νοε ἴο τῃεε, Βαθυίομ, βροϊἀβη-τοπμθα δηὰ ρο]θη-ϑαπα4]1ε6, (35) ἴοι ννῆο [Ὸγ πηδην ἃ γϑαῖ 
γνναϑί ατθθ, 5016 βονεγείσῃ οἵ ἴῃς νου], (46) οἵ οἱ 580 σγεαΐ δηα σοβπιορο!!ΐαη, ἢ ποῦα ἢ]: μοι [16 
(37) οη σοϊάδβη πιοιηΐδιηβ δηα Ὁγν ΕἸΡἨγαΐεβ᾽ βίτεατηβ. (938) Τ Ποῖ 5Π4]1 ΡῈ ἰενε!]εὰ Ὀν δ βαγίῃ- 
Πα Κα 5 5ΠοοΚ : δηά {πε ἀγεδα Ῥαγίῃίδηβ (39) πᾶνε πιδάθ ἴῆδε γϑί!α [γουρσ ἢ δηα τἢγοιρῃ. Κεερ 
τὴν πιουῖῃ νυν] {πε Ὀγίά|6 οὗ σοπϑίγαϊηΐ, (40) ποι τὰςς οἵ πε δ] δε5, δπα 5 ποῖ ποῦ οαγὰ (41) ποιν 
τῃοι πηαγϑί τὰ]6 τΠπΠεῈ Ρεγϑίδηϑθ οὐ ἤᾶνε ἀοπηϊπίοη ονεῖ ἴῃ Μεάδββθ. (42) οι Ῥεοδιιβε οὗ {πε επηρίτο 
1πδὶ ποὺ Ππαάϑί, ΤΊ Ποῖ 5141} βεηα ἢοβίαρεβ (43) ἰο Ἀοπιβ, Ἔνεὴ ἔῆοβε ψγῆο ννεΐε 'π. θοπάαρε ἴο Αϑίατ. 
(44) Τπεγείογε τποι {Πγ 5610, που μαιισϊν αεβη, 5ῆα]ς σοπλε ἴο {πε ϑαπηηοηβ οἵ [Πϊηε (4.5) δαάνεγβαγίεβ 
Οἢ ψῃοβε δοσουηΐ ποι Παϑί βεηΐ γαηβοπι, (46) δηα ἴογ [ἢν ογοοκεα νοσεῖ ἔμοιῖι 5Π41} σίνε ἃ Ὀιτίοτ 
γτεοΚοηΐϊηρ ἴο {Π1πΠῈ ἘΠΕ ΠΊ165. , 

(47) ΔΑπά ἴῃ 1ῃε ἰαϑὲ {ἰπ|6 πε 5εᾶ 5Π4]] ΡῈ ἄγν, (48) ἀμ πὸ ἰοῆρεν 5Π4]] 5ῃ1ρ5 5411 ἕο []ν, (49) ἀπά 
δτεαῖ Αϑία ψῃϊοῇ ργοάμπιοαβ ἐνεγντῃίηρ 5Π.41}1] θὲ νναΐεσ, (590) διὰ Οτεΐς ἃ ρἰαίη. Ουρια 5841} πᾶνὸ 
ἃ σύεδί βούίον (51) Δη4 Ῥᾷρῇοβ 5}4]] Ἰαπιαπέ δἱοι Ππεῦ ργίθνοιιβ [δίε, 50 {παΐ (52) Ἔενεῆῇ 4] απηῖ5 {ΠῈ 
δταδΐ οἱἵν 514}} ρεγςεῖνε [Πδΐ 516 ἢδ5 βυβεγεά ἃ σγεαΐῖ βούγονν. (53) Νον ἀραίη {πε ατν ἰαηα πΡ ἴο {πε 
56 8-5ῆογε 5Π4]1 θ6 Ῥδζγβθη, (54) δηα βϑιναγπηβ οἵ Ἰοοιιδίβ 5Π4}] νναϑίε ἰῃς ἰδηα οἵ ὕγργιβ. (55) Υε 11- 
βίδγγεα πηογία]5, γε 5041] νγεαερ ψῇεη γε ἰοοῖκ ἰονναιά Τγγαε. (56) Ῥμοεηίοΐα, συίθνοιιβ ννγαῖῃ ἀννα 5 
πες, {11 ποιι (4116ϑὲ (57) ψ ἢ ἃ στίθνοιϑβ [41] 580 ἐπαΐ τῃ6 ϑ΄γεηβ ἴῃ νοῦν {γα ἢ σΘῃου]ά ψεερ. 

(58) ΤΠεγα 51.411} θὲ ἃ {{π16 ἰπ {π6 ΠΠ σεπογαίίοη, θη Ερυρί 5 ἀδοίγαοίίοη 56.411 σθαβα, (59) θη 
Κίηρϑ 4} {Πα πΊβεϊνεϑ ἰπ 588 ΠΊ6685 πηδύγίασεβ (60) Απά Ῥαπιρῆν απ γὰσθ5. 5Π4}} βείε]ε ἴῃ Εργρΐ, 
(ό1) ἀπηά ἰπ Μδοεάοηία δπά ἰῃ Αϑία δηά ἀπιοηρ {πε 1 γοΐαηϑβ (62) 216γ6 «ἤκαὶ] ὁφ ἃ νγου!4-οοην] βίη ἸνᾶΓ 
Μ]ῈΠ σίγεαπηϑ οὔ Ὀ]οοά ἴῃ {πες ἀιιϑί, (63) ννῃ] ἢ « Κίησ οὗ ΒΚ οπια ἀπα νγεϑίθγη ργίποαβ 5Π4]] αὐγεϑί. 

408. Τῆς Κίηρ 15 ΤΙῖα5. 
411. Τεχί ὑποοτίαϊῃ. ΤΙϊὰβ5 ΠΡ ΈΓΘα ΤΟΥ 5οπηα ἴἰπὴθὸ ἴῃ Εργρί δἰζεγ {πε οαρίυγε οἵ }6γιαβαϊθμ, ἀμ {ῃετθ ννὰβ5. δὴ 

εἐχρεοίδίϊοη διηοηρ' ἴῃ 6 [ενν5 {πὶ 6 ᾿νου]α ἀϊε ἀἴγεοιν Πα 5οῖ οοΐ οἡ 1{4]1Δῃ 501. Βεδα χέρσῳ ἀπ᾽ ἀθανάτης ἐπιβὰς γῆς 
Δα υπάἀετϑίδηα χέρσῳ οἵ [πΠ6 πη η]αηα οὗ [ἰἀ]ν. 

414-33. ΤἼΘ σοπηηρ οὗ [πΠ6 Μεβϑβίδῃ, σοῃποεϊνε οὗ ἃ5 δγεααν πανίηρ οσουττγαά. 
420, 421. Ουοίεα Ὀγ [,«4ςἰ. 7)1«. 7γ5:. νὶϊ. 24. 6. 
422. ΤῊΘ Π1η6 15 πηυτ]αϊεα ἴῃ {Π6 πιά 416. ὍΤῊς εἸηθηάαδίίοη βιισϑαϑίθα ἰ5 καὶ κόσμου κατέθηκεν ἄγαλμα, νεών τ᾽ ἐποίησεν 

ἐν σηκῷ καλῷ περικαλλέα. 
434-46. ΝΥοε5 οἡὐ Βαθυ]οη δηα (Π6 Ρδυιῃϊδηβ. 
235- ΟἹ ἴ5ᾶ. χ]νἹ- δ. 
437. ΤὴΕ ρβοϊάθῃ τηουηΐβῖηβ ἀΥῸῈ ᾿πθσὸ]ν ἃ ρσόνεγθ αὶ ἤρογα [ῸΥ ᾿ 6 η56 ἡ δ τ. 
439. ταῖτ]δ (κροτεῖν) ἔοΥ Μ55. “σα ]ε᾿ (κρατεῖν). [Ιῃ {πε Ἰατίευ ΠΑ] οὗ {πε ᾿ἰηῈ τῃς Μ998. γεδάϊηρ μὰ5 θεεὴ Καερι νι {1 

5126516 αἰζθσαζίοηῃ οἵ φιμόν ἴο φιμῷ. 
443. ΤΠε ἰεχὶ 15 ἀραίῃ σογγαρί. Ἀδδά εἰς ρώμην πέμψεις συ καὶ ΓΑσιδι θητεύοντας. Απὐραβία5, ΒΥ ἀϊρ]ομηαοΥ, ἱπάποεά 

1ῃ6 Ῥασγίῃϊδηβ ἴο τεβίογα [ῃ6 ἘοπΊδη ὈΥΙΒΟΏΘΓΒ οἀρίατεα αἱ ΟδΥγῆδθ. 
444. Ἀεδαϊηρ ἀσαῖη πποογίαϊη. ΕῸΓ εἰς κρίσιν τεδα ἐπὶ κλῆσιν. 
447-597. (οηνι]βῖοπβ οὗ παίαγα. 
451. Ἰατπηθηΐ, αἰάξει. ΑἸΕΧαΠάγο᾽ 5 δπηθπἀδίοη ἔογ ἀίξει. 
457. ΕῸΥ ἴΠ6 5Ιτγθη5 8ἃ5 βριγὶῖβ. οὗ Ἰαπχβηϊδίίοη οἵ. 2 Βδγ. χ. 8. 

Ε 158: νγ ἴῃ Εβυρί. ΕῸγ “ἤθη... 5η81} σβᾶβε᾿ (ὅτε παύσετ᾽) νγε 5ποι]4, ρεύμαρβ, τεδὰ " ννΠεη. . . 5181} σοπλα ᾿ (ὅτ᾽ 
ελευσετ ). 

459. ῬεΙΠΔΡ5 ἃ τείεσεηςε ἴο (]εοραίγα ἀπά (δθβᾶσ. 
4ότ. ΕοΥ Τυυοΐθηβ ΑἸεχ. βυρρβεβίβ "1 γϑηϑβ᾽, τείθυσηρ ἴο Οςἰανίδη᾽ 5 ςαρίυτε οὗ Ρε]βίατη πα ΑἸ]εχαπατία, 
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(64) Δ πε ἃ νυἱπίγν Ὀ]αϑί ἀἰ51115 Ἰη [οσπὶ οὗ βπονν, (65) δηα ἃ σιεδαῖ σγίνευ δηα {Πε ἰαγρεϑί [ακεβ δὰ 
ἔγοζεῃ, (66) οἰγαϊσ μνναν ἃ Ὀαγθαγίαῃ ἤογάς 51.411 πιακε [15 νὰν ἴο {π6Ὸ ἰδηα οἵ Αϑβία, (67) δἀπᾶ 5841] 
ἀεβίτον {πε ταςς οἵ ἴῃς ἀγεαάβα ΤἬὭτγαοίαηβ α5. που ρ ἴ ννεῦα θαΐ ραν. (68) Απά {Πεη πηογία]5 ἴῃ 
ἀεϑρειαίίοη 51.411] ἄδνοιι {Ππεῖγ οννῃ ραιεηΐβ (69) ἴῃ [Πς ᾿ἰαϑὶ βίαρε οἵ ἰδγηίπθ, δηα 5.41] σοῃϑιιπηα ᾿Π6ΠῚ 
οΥΈ ἢν 45 ἰοοά. (70) Απά ἰτοπὶ Ἔνεῦν ποιιβα θεαβίβ 54}] ἀδνοῦγ {πΠ6 [4 0]6 (71) δῃά [πε νεῖν Ὀἰγά5 
5141} ἀδνοῦγ 411 πιογία]β, (72) αηα 85. ἃ γεϑι] οἵ σγίενοιιβ νναῦ {πε Ὀ]οοάϑβίαϊ πε οσδδῃ 5}41] θὲ Π|1εἃ 
(73) νυ {πε Πα} ἀπα Ὀ]οοά οἵ 1Π6 ᾿Ἰπηβεηβαΐς πεη. (74) ΤΠεη ϑᾳςἢ [αἰ πα 55 51.411 [Πθτα θα ἘΠγουρἢ- 
ουξ {Ππ6 φαγί (75) {παΐ οπε πηᾶν ἰε6}] τη6 παπηρεσ οὗ πε δπα ἴπ6 πιδαϑιτα οἵ ννοπιεη. (76) Μυτίδά 
5141} θῈ τΠε Ιαπγεηίδίοηβ οἵ ἐπε νυγεϊζομρά σεπεγδίίοη ἀροιΐ {Π6 [εγπ (77) νν θη {ΠῈ6 ϑη βεῖβ πενεῦ 
ἴο τἶϑε αραίῃ, (78) νναϊτἰῆσ΄ ἴο θῈ Ὀδίπεα ἴῃ {πε νναΐεῖβ οἵ οσβαη. (79) ΕῸΓ 1ἴἃ Ππᾶ5 βδεεῆ {π6 ὉΠΠΟΪγΥ 
νἹ] αἰ ηἴ65 οἵ τηϑην τηθῃ. (80) Τ οτος 5141} θῈ ἃ πιοοη αβ δι κηθβ5 ἄνθ ἀγοσπα ἴπΠῸ σγααΐ ἤξάνεῃ, 
(81) ἀηα πο 5116}: πηϊδί 51.411 βῆνεϊορ {δε [οἱ 45 οὗ βαγίῃ (82) ἃ βεοοῃά {{π|δ.0. Βαῖΐ ἴπθῃ (ἀσοὐ᾿ 5 ΠΙΡϊ 5.41] 
συας (894) 411 [ἢοϑε σοοα πλδῃ ννῆο ἤᾶνε ταϊβεα {πεῖγ ἢν πηη5 ἴο (οά. 

(84) [515, ἴποι σοα 655 [τιοα 111- σίατγεα, που 5Π4]Ὁ γεπηδίη Ὀζ [Π6 βίγεατηβ οἵ Ν1]ε (85) δίοῃε, [γεη ζί θα 
Ῥεῖ 5Ρρεεοἢ 695 Όν {Πα βαπάϑβ οὐ Ασπεγοῃ, (86) ἀπ πὸ πηεπιοῦν οἵ {πες 51.4}] γεπηαίη Ἐπγουσῃουΐ {ΠῸ ΠΟ] 8 
εαγίῃ. (87) Απά {ποιῖ, ϑαιαρίβ, σονεγθά νυ τϑὴν τ|561655 βίομβϑβ, (88) 5Π410 116 ἃ σίαηὶ σοῦρβε ἴῃ 
Ἐρνρὲ τἢτίςς 11]-ϑίαγγεα. (89) Απάᾶ 411 ννῇῆο ἤανε Ῥιουρῃς {πε ργεοίοιιβ [πίηρα οἵ Ἐργυγρί ἴο {πεα, 
(90) 5141} ψψεαρ ἴον {πες Ὀϊτοεν, θαι π]κίησ {Πα πὶ οἵ της πηπιοῖίαὶ] (οά. (91) ΤΠεν 5}.4}1} Κπονν 
{πες ἴο θὲ ποιϊῃίηρ, 411 γνο πανε ϑιηρ Πν πΊη5 ἴο πες ἂς αοα. (92) Δπα {πμεη ομε οἵ {πε ριιεϑίβ 584] 
5840, ἃ [ἰπεη- οἰ πιδη, (93) (οπΊε, εξ τι5 5εῖ πρ {πε 811: ἰεπΊρ]Ὲ οὗ τῃ6 ἔγαε αοά. (94) ὥοπηε, ἰεξ τι5 
σἤδησε {πε στίενοιβ οπβίοπι ννε ἤανε τεςεϊνεα [τῸπῚ οἷ (τ μποτ5, (95) ν πογεν, ρεγίογμηϊηρ ργοςεϑβί ἢ 8 
Δηα τιΐεϑ ἴο σοαάβ οἵ βίοῃηε δῃηα βαγίπεηννασε, {πεν μα ποὺ βθδεη86. (97) [,εἴ τι8 τὰ σ Οὔ Ύ5ΕἸνεβ δηα ΠΥ πΊη 
τῆς [πητηοτία] (οὐ, (98) πε ἘΔΊΠΕυ ΠΙ πη56 1 ννμο 15 ἴτοπὶ Ἔνεγαϑίϊηρ, (99) {πῈ (ΠΙεΓ οἵ 411, ἔπῃε Ττπε, [ῃς 
Κιηρ, (500) πε Ἐδέμ, ϑυδβίδιησι οὗ 5οι}5, {πὲ ατεαὶ Εἴεγηα] αοά. (501) Απαὰ ἴπδῃ ἴῃ Ἐσυνρί {ποῖα 
5}8}1 θ6Ὲ ἃ σιεδῖ δῃης ἤοὶν ἰεπηρ]ε, (502). αηα ἴο 1{ {πΠ6 ρεορὶε ννῆοπι (ἀοα τηδάς 5114}1 Ὀγίηρ βου ῇοαϑ. 
(592) Το {Πε8ε (ἀοὰ 5}Π4]] σταπηΐξ ἃ 1Π|{π ντῃοιὲ ἀεοαν. 

(504) Βυΐ νῇςηῃ, Ἰἰδανίηρ {πε 5ῃδ πη6 655 {1065 οἵ {ῃε ΤΎΌ4111, (505) {πε ἘΠΠΙορίδη5 ἴδύγν ἴο {11} ἐπ Ια πᾶ 
οὗ ἘἙρυρί, (596) ἴμεν 5411] Ῥερίῃ {πεῖν εν] ἀδεάς {παΐ 411] {πεῸ6ὶ ἰδϊζίε πῖηρθ ΓηΔν ΘΟΠΊΕ ἴο ΡΆ85. 
(597) Εογ {πεν 5841] ἀεϑίγον τῆς σγεαΐ τεπΊρ]ςε οἵ {πε ἰαπὰ οἵ ἔσγρι. (5οδ) Απᾶ (οά 5141] γαίῃ στίεν- 
Οἷα5 ννγαῖῃ πἀροη {Ππαπὶ ἄοννη ἴο βαιίῃ, (509) 80 85 ἴο ἀδβϑίγονυ 4]}} {ΠῈ6 εν!] απὰ 411 {ῃς ἰανν]ε5858. (10) Απά 
ἘΠΕΓΘ 5141] θ6. πὸ ποῦς δὴν βραγίησ ἰῇ {παΐ ἰδηα (11) Ῥεοδιιβα ἴπεν αἸα ποῖ εερ ἱπαΐ μοῦ ἀοά 
επίγιιβίεα ἴο {Π6πΠ1. 
“{12) 1 5ανν {πε ἰτεαϊδηϊηρ οἵ {πε σ]εαπηῖηρ 5ὰη δη]οηρ 1Π6 5ἴαιβ, (13) ἀπα ἘΠ πιοοη 5 στίθνοιιϑ ννγϑίῃ 

απποηρ {πε ΠΡ ςηίησ ἤδβϑηθϑ. (14) ΤΠὴς ϑἴδιϑ ἰγαναι θα νυ] νναγῦ: δηα ἀοά 5υῆετγεα {Πεπὶ ἴἰο ἤρδί. 
(15) Εογ 1πϑίϑδα οἵ {πε ϑδιιη ἰοῃρ Παπηδϑ τΌ56 ἴῃ γενοὶί, (17) δηα {πε ἱννο- πογπεά γανοϊαίίοη οἵ {πε ποθι 
ννα5 σμαηρεά. (16) Τμιοϊ(εγ ννασεα Ὀδίεε, πχοππίεα οἡ 1. εο᾽5 θδοῖς. (18) (αρτίοογη βδπιοίε {πε ΠΕ] οὗ 
τῃς γοιηρσ Τδυγιβ: (19) ἀπά Ταῦτ σηδιομεά ἔγοπη (ρτίσογη 15 ἂν οἵ τεΐαση. (20) Οτίοη γεπιονϑά 
1π6 5.4165 580 1πδΐ {Πᾶν γεπηδι πε ἢῸ τηοστα. (21) Ψίγρο σῃμδηρεά Ποῦ 5βρῆεγε στ ἴῃς6 Τ ννη5 ἴῃ ΑΥΊ65. 
(22) Τε Ρ]εἰδά ἀρρεαιεά πο πιούῖε : δηά {πε τγαροη αἀἰβοννηεα (με Βα]... (23) Ρίβοςβ επίεγεα ᾿πΐο {Π6 
σΊγα]α οὔ εο. (24) δησςεγῦ αἸά ποΐ βίαν, ἴοι πε ἰξατεα Οτίοη. (25) ϑοούρίο ἄἴενν ὉΡ ἢ 5 181], θβοδιβα 
οἵ ϑᾶνᾶρε 1,εο : (26) δῃηὰ πες ἀορ-ϑίδυ ρεγίϑῃεα τοπῇ ἴῃς ϑιη5 ἤδπια. (27) Τῆς πιὶρῃὶ οἵ ἀουρῃίν 
Τιποῖοσ θυγτπεα ὰπρ Ααημυαγία5. (28) Ή φανεῃ 1{561{ ννὰ5 ϑείγγεα 111] 1 5ῃοοῖς [Π6 νναγγίογβ, (29) δπᾶ ἴῃ 
ϑῆσεῦ οαϑὲ {Π6 πὶ Πα ]οηρ ἴο {πε βαγίῃ. (40) Απα βηλϊτίεη συν! [{ν ἰηΐο {πε νναΐεγβ οἵ Οσσδδῃ, (31) ἴμεν 
Κίπα]εα {πε ννμοΪα εαιίῃ : δηα {Π6 5]ςν γτεγηδί πε βίδυεβϑ. 

464-74. Α δα 5 Ἰηνδβίοῃ. ῬτΟΡΑΡΙΥ ΔῊ ἃποϊθηΐ οὔδοὶθ οἡ {Π6 δα! 5ῃ ἰητοδα ᾿πΐο Αϑία δἰζεσ {ΠΕῚΓ στερα δα δἵ 
ΠΕἸΡΗΙ ἴῃ 279 Β.6. 

476-83. Α ΡΪαριια οὗ ἀδυκηεβ5, (Πς σὶρ ζεοιι5 Οἢἱν Πανηρ ΠΡ. 
476. νυτεϊοῃεά, δειλή, ἃ σοπ]εοίυτε ἴοτ Μ995. δεινή. 
482. ΤῊΣ νυίτεν μᾶ5 ἴῃ ταϊηα ῬγΟΌΔΌΪΥΎ ἴῃς ἀδηζηα55 {πᾶὶ τεϊρηθα ἴῃ Ἐρυρί ἤθη οηἱγ {Π6 [5γϑα] 65 μαὰ ΠΡ Ηϊ. 
484-503. ΠΕ σοπνεγϑίοη οἵ Εργρί. ἘΌὰΓ ᾿1η65 ἅττα αποίεα Ὀγ (Ιαηλ. ΑἹ. }γοΐγ. ἵν. 5δο ἢ 5Πσῃΐ ΔΙΤογδ ΙΟη5. ἔτοιη 

ΠπῸ Μ|99: 
487. 50 (Ἰεπι. Βυῖ ἴῃς. Μ55. Βᾶνς “ βίγειςῃεα οἡ [ἢν βϑίοῃεβ ποὺ 5ῃ8]: Ππανὰ τηδην 10 115᾽, λίθοις ἐπικείμενε πολλὰ 

μογήσεις. 
489. ΟΥ ΡεΥΠαρ5 “νῃοῖι {Π6 5Ρ6}} οἵ ἔρσγρε μαίῃ Ὀσουῦρῆΐ ἴο τς ὅσσους δ᾽ Αἰγύπτου πόθος ἤγαγεν εἴς σε (50 ΚἈΖ.). 
501. ΤΠΕῈ Ταηιρ]ε οὗ Οηϊα5 αἱ ΗΕ] ΙΟΡΟΙ 5 ννὰϑ5 ἀεβίτογεα ὈΥ οτάεσ οἵ Νεβραϑβίδῃ. 
504-τι. Ἰ) εβίσαςίοη οἵ {πῈ ΤΕΙΏΡΙ6 [Ὁ] οννεὰ Ὀγ (οά᾽ 5 νβηρεδησα. 
504. Τα ὙτΙΡ4111, Ρτορεσὶν ἃ τὰ 468 {106 Πνιηρ οἢ {Π6 θοτάετβ οἵ ΤἭτγαςθ, δῖα ΠΥ ϑεα βἜΠΕΓΑΙΥ ἴου βᾶναᾶϑαϑβ. 
505. Τῆς Μ895. ἴατιτγν 15 ἴο θῈ Κερί. Βυΐῖ “ἴπε ἰαπά οἵ Ἐργρί᾽ 15. Αἰεχαηάγε᾽5 επιβηἀδίίοῃ (Αἰγύπτου γαῖαν ἴοΓ 

Αἴγυπτον ἑήν τε). 
512-31. ΤῊΣ ὈΔΙΠς οὗ {Π6 βίδιϑ ; οἵ. Γαρδῃ, }λαγε5.1. 72. 1 τε 5ίατγβ δύξ ἴδε δ5 τεργεβθητίηρ δρεὶὶς θεῖηρ5, {Π6 

᾿ 566Π6 15 ΡΆ͵ΓΔ4]16] ἴο ἴῃς “ννὰγ ἴῃ βανθῃ᾽ ἴῇ Αρος. χίϊ. 7. ΟἿΪΥ Ποῖα δ]Ϊ ἂύ ἥμιν Ἔχρε θά. 
514. να. Α πεοεβϑαῖν επιεηάδίϊοη ἔου ἴπῸὸ Μ55. τϑδάϊηρ, γῇ] ἢ σῖνεβ ΠΟ 5658. 
517. τανοϊμαξίοη (ῥοῖζος) ἴοτ “ ἰγοι 0] 6 (ὀιζύς). 
525. Μ55. υποετίαϊη. 
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ἘΠΕ ΑΒΘ ΜΡΊΙΘΟΝ ΘΕ ΜΩΒΕΘ 

ΙΝΤΕΘΌΘΕΈΕΈΙΟΝ 

δι. ΘΉΘΕ ἈἸΘΘΘΌΝΙ ΘΕ. ΠΗ ΒΟΘΙ:. 

ΤΗΕ Αδβϑιυπιρίίοη οἵ Μοβεβ ννᾶ8 ἴῃ 411 ρύόορὈ  ν ἃ σοπηροβίίε ννοσῖς, δηα οοηϑβίβίθα οἵ ἵνο 
οὐ σΊ ΠΑ }]ν αἰδεϊπος Ῥοοῖκ5, οἵ νη ΐο ἢ ἴΠ6 ἢτδί ννὰβ ἴῃε Ταβίαπιεπί οἵ Μοβεβ, ἀπά 1ῆς βϑεοοῃά ἴῃς 
᾿Αϑϑαπιρίίοη. με [ούπιεν ψγὰβ τυτἠείαπ ἴῃ Ηεθτανν, θεΐννεεη Α. Ὁ. 7 δῃᾶ 29, πη ροϑβϑϑίθ]ν αἷβϑο {πε 
Ἰαϊίει. Α Οτεοκ νογβίοη οἵ ἴῃς δπεῖγε νους ἀρρεαγεά ἴῃ ἴῃς ἢγϑε σεηζυγυ Α. Ὁ. ΟΥ̓ 115 ἃ ἔενν ρῆγαβεϑξ 
δηα ϑεπΐεηοαϑ ρρεαῦ ἴο πᾶνε θεεῇ ργεβεγνεα ἴῃ Αοίβ νἱϊ. 46, [πά6 ο, τό, 18, 2 αζᾳοῃ, (Ἰεπηεηΐ οὗ 
ΑἸεχαπάσγία, Οὐίρεη, δηα οἴπεγ ατεεκ νυῖετθ. Τὰς ατεεκ νεγϑίοῃ νγἃ5 ᾿ταποίαϊεά ἰῃΐο ΙδΔιη ποῖ 
Ἰαίεν. {πη τε ΠΠ οςεπίαγν. ΟΥ̓ {Π|5 νεγβϑίοη ἃ ἰαῦρε {ταρσῃπηθηΐὶ ννὰ8 αἰθδοονοιε Ὀν (ὑοτίδηὶ ἴῃ 
ἃ οἰχιῃ-ςεπίυγν Μ5. ἰπ {πε Απιρτγοβίδη ΠΡ γαγν ἴῃ ΜΊ]Δη. 

ΤΠε ὈοΟΙς ννα5 νυγιτεπ Ὀν ἃ ῬΠατγίβαϊς Οὐ θεἰϊδὲ ἀπ ννὰ5 ἀεϑιίσηεα Ὀν 115 δα ΠΟΥ 45 ἃ Ρριοίαϑί 
αραϊηβί ἴῃς σγονίηρ βεουϊαγζαίίοη οἵ ἴῃς ῬΠαγίβαίς ραγίν ἐπτοαρἢ 115 [πϑίοη νυν ἢ ΡΟ] Πς 4] [46 4]5 δηὰ 
Ρορυΐαν Μεβϑβίδηϊς Ῥε εῖβ. [58 δαῖμοῦ βουρης Πογαίη ἴο γε 8}} Π15 ραγίν ἴο {πε οἱ ραίῃϑ, νῃϊοἢ {παν 
γνεῦε ἰαϑί [ογϑακίηρ, οἵ βίγρ!Ὲ ππορίγιβινε ορεάΐϊεηςε ἴο ἴπε ἰανν. ΠΕ ο]ογίῆεβ δοσογάϊπρὶν {πε οἱά 
ἰ46415 ψνῃϊο ἢ μαα Ῥεδη σευ βηεα δηα ριυτϑιεα Ὀγν ἴῃς (Παϑία ἀπ Ἐλεὶν ῬΠαγίβαϊο ραγίν, θαΐ ὑνῃῖο ἢ 
της ῬΠατγίϑαίστη οἵ {Πε ἢγβε σεηΐατν Β. Ὁ. 44 Ῥεσαη ἴο αϊδοννῃ ἴῃ ἴανοιγ οἵ ἃ πιούα δςείϊΐνε γόϊβ ἴπ ἴῃς 
1||θ οἵ {1πεῸ παίίοῃ. Απά γεῖ πε ννὰ5 {{|]] οἵ ραϊγιοιΐβηι ; ἴογ ἢς Ἰοοϊκεά ἴον {πε τεΐαγη οἵ {πε Τῇ Ττ1Ρ65, 
1Π6Ὲ εϑίδ ]!5Ππγεηΐ οἵ {πε {πεοογαίῖς Κίηράοῃι, με ἐπα ρΡἢ οἵ [ϑ5γ86] ονϑῦ [[5 ἴοαβ.. Βαΐ [ΠουΡἢ ἃ ραίτγοί 
με ννὰβ ποῖ ἃ Ζεαϊοίύ. πε ἀπίν οἵ ΤῊΝ [αἰτ αὶ ννὰ5 ποῖ ἴο γεϑοζί ἴο αὐπΊ5, Ραΐϊ 5 ΠΊΡῚΥ ἴο Κεερ {δε 
Ιανν, απ ρζέραζθ, [πγουρῇῃ τερεπίδησα, ἰοῦ πε ρεύβοῃδὶ ἱπηίεγνεπίίοη οἵ ἀοά ἰπ τπεὶγ θεμδὶΓ. 
Ασοοτάϊηρσὶ!ν, μου Πα ἀερίςοΐβ ἴῃ 41] [15 πούγογϑ [πε ρεγβεοιξοη πη εγ Απίίοσμι5, Πα ἰδανεϑ πππηθη- 
τἰοπεα [ῃς στεδξ δοῃιενεπηεηΐβ οἵ {1πῈὸὶ Μδοοαθδδη ἰεαάειϑ απ οἡΪἷν οποα γαίειβ ἴο {ΠεῸ βηξίτα ἀγπαβίν 
ἔγοιη 1ό5 ἴο 27 Β. 6., δηά {παὲ ἴη πιοβί αἰβραγαρίηρσ ἰεγπη5. Εουῦ Ὠΐπι {πε ἔτσι βαϊπίβ Πα ἤθτοαβ οἵ {Π6 
{τἰπ|6 ψεγε ποΐ [π|45 ἀηα 5 σγεδὲ Ὀγείῆτγεη, θιιὲ δη ορβεοιγα στοιρ οἵ τηαγίγτϑ--- Ε]εαζαι δηα ἢϊ5 βενεη 
5005, ῆΟ ὉΠΙΕΘΙ ΒΕ ΠΡῚΥν γιε!]εα {πεγηβεὶνεβ ἴο ἀεδίῃ οἡ ὈεμΑ]Γ οἵ ἀοά αηά {πε ἰανν. [ἢ βεί(ίηρ ἰουῖῃ 
ἢ15 1468] ϑαϊηΐβ δῃηα ἤδγοαβ οὐἵγ ἀπίῃ ἰ46411Ζε ἀ6]1Ὀαγαΐεῖν {πε ἰαοῖβ5 οἵ Ὠἰϑίογν δηα τε ργεβϑεηϊεα ἃ5 
ἃ 5ἴηρ)]ε ἱποίάεηξ ἔννο αἰϊβείηςς ὄνεηΐβ--- ἃ ραγάοηδθ]ας ΠΡεγίν οἡ {πε ρατΐ οἵ δὴ Δροσδὶνριίβι-- -ποῖ ἴο 
ϑρεαῖς οἵ δῇ πποοηηπεγαθ]ε ορεϊπγϊϑὲ ἀπά ἰ46α]15ῖ. Ηἰ5 δοίίοη 1η τεραγὰ ἴο {πε Μοσαθεδη πιονεπΊεηΐ 
ννὰ5 1Π6 παίυγαὶ οιοοπῆα οἵ Πΐ5 σοποερίίοη οὗ τε] ρίοη, ἀηα γεῆεοξεα ΠΙ5 αδἰιτπᾶς τοννατά5 {πε ργεβεπί 
ἀοπηϊπαηΐ ἰογπὶ οἵ Ῥηαγίϑαίβῃ ; ἴοσγ ἢς οἰθαυν σαν {πε στον ίηρ 5εου]αγζαίίοη οἱ {Π6 τε]! ρίοη οἵ ἢῖ5 
{τἰτης, δηα Ραμ 8Ρ5 ἰούεϑανν ἴῃς ἄσοπ ἴο ΨΏΙΟΝ 15 σου ΠΙΓΥ ννὰ5. ΠυγΥν ηρ ἀπά θυ 5 Οἢ ἃ 5Ποτιβἰρ ϊεὰ 
Δηἃ ππϑρίτίττπι4] ρο]ον, πα ἰαθουγεοά ἡ] 411 5. ροννεσ ἴο βίαν [15 ἀοννηνψαγά ργοσίεβθ. Βαΐ 81] ἴῃ 
ναΐη. Ηε θυ ρΙανεα αἰγεϑῃ {πε ρατί οἵ (ἰαἀβϑαηάσγα. πε ἰεανεηΐηρ οἵ ῬΠδγίβαίβηι ννΠΠ δαγίῃ]γν ΡΟ] Εἰς 4] 
46 815 νψεπί οὔ δρᾶςς, αηα {πεῸ τπηονετηεπὶ {ππι5 ᾿π|εἰαῖεα σα] παῖε ἃ ἤπα}}ν ἴῃ πε ἀεϑίγαςίίοη οἵ 
7εύαβαίαπη ὃν {πε Κοπδῃβ ἴῃ 70 Α. Ὁ. 

ΤῈ (45 πο {{Π{π|6 ἴο {πε ἱπίεγεϑδε οἵ [πε Ῥοοῖκ {παῖ 1 ννὰ5 νντι θη ἀπαγίηρ 1Π6 δατὶν |1{6 οἵ οἷ 1, ογά, 
ΟΥ ΡΟΒΒΙ]ν σοπίεπηρογαηεοιϑὶν ἢ Η! 5 ρα Ὀ]1ς γηϊηἰβέγν, απ {Παΐ [15 σοποσδρίίοη οἵἉ 5ρίτἴπ4] γα] σίοη 
ἃ5 ΟΡΡΟβαεὰα ἴο δη δ]]ΐϊαποε οἱ γε]!σίοη νυ ρο {65 σοηεγα! ΟΥ̓ ἢ Δηγ βρεοίῆο 5οΠοο] οἵ ρΡο Εἰς 5 ννὰ5 
Εϑϑθητ14}}ν οπα νν ἢ Π[5.} 

2. ΤῊΕΞ ΡΕΕΒΕΝῚΤ ΒΟΟΙ ΙΝ ΒΕΑΙΙΤῪ α ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΜΟΘΕΒ---ΝΟῸΥ ΤΗΕ ΑΒΒΌΜΡΤΙΟΝ, 
ΜΉΙΟΗ 15 ΡΕΕΒΕΒΝΕ. ΟΝΙῪ ΙΝ Α ἘῈΝ ἀΒΕΕῈΚ ΟὐὔΟΤΑΤΙΟΝΒ. 

Ιῃ {πὸ [ἰϑῖ5. οἵ Αροογυρῆαὶ Ῥοοῖκβ ννεὲ Πα πιεπίίοη οἵ ἃ Τ᾽ δδεϊαπχεπὶ οἵ Μοβεβ (Διαθήκη Μωυσέω") 
[ο]]οννεα ἱπηπηεάίαίεῖὶν Ὁν ἂη Αϑββιπιρίίοη οἵ Μοϑβεβ (Ἀνυάληψις Μωυσέως). [Ιη {πε “1,5 οἵ δ5᾽χίν 
ΒοοΚκβ᾽ δηά ἴῃ τῆς ϑνῃορϑῖὶβ οἵ Αἰπαηαβίιϑ πε παπηρεῦ οἵ βζίομοι 15 οπητεά, Ρυξ {Π|5 ἀεϑιἀδγαίΐι πη 15 
ΒΌΡΡΙΙΕα Ὀν ἐμ Θιοποπηείγν οἵ ΝΙςερποσιιβ, νυ μΙο ἢ αϑϑίρηβ ἴο {Πεπὶ γεβρθοίνεϊ Υ Τ010Ὸ δηα 1,400 
ΒΈΙΟΠΟΙ. Θοῃ γεν σοπ]δοίαγεα {παΐξ {πεϑε ἀςϑίσηαίϊομϑ ὑνεγα {{{168 οἵ ἴννο βεραγαῖΐε ἀἰϊνίδίοπβ οἵ ὁπθ 

1 ΤῊΙ5 56ΟΙΙΟ ἰ5 ΠΊΔΙΗΪΥ ἰαἴκοη ἔἴτοπὴ τὰῦ εαἀϊτίοη οὗ [ῃς “4.5 »ϑγιῤέϊογι ο7 ἤοσος, ΡΡ. χὶὶ! 54. 
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πα [ες βαπῖε Ῥοοκ, {πε ἢτϑὲ οἵ ννῃϊο ἢ ἢ85 Ὀεεη ργεβϑεγνεά, ννῆεγθαβ {6 σαοΐαίίοηβ ἴῃ τμς Εδέμους 
αἰπιοϑί 411 Ῥεϊοηρ ἴο {πε βεοοη. ὍπῈ βἰπαϊες οἵ 1Π6 ριεβεηΐ νυγιῖαγ πᾶνε ἰεα ἢϊπι ἰο δοςερί {Πϊ5 
ϑιρρεβίίοη 1π ἃ πηοαϊπεα ἰογπη. Τῆς “ Τεβίαπηεης ̓  δηα "Αβϑαυπιρίίοη᾿ πιεπιοηδα ἴῃ {π6 ἀθονε [1515 
ατα ποῖ ἴο Ὀὲ τεραγάβα νι ΘΟ γεῦ 85. ὁ ννο δεραγαΐα αἰνίβϑίοηβ οἵ οὔε δηά {πε βαπηα ννουκ᾽, θὰ ἃ5 
ἴννο οτὶσῖπα!ν ἱπάθροπάεηΐ ννοῦκβ βιι βεαπεν Ρυΐ τορσεῖπεγ δηά εαϊίςα 45 οπα. 

ΟΥ̓ τ1π6 [1 δἰίη {ταρτηεηΐ οἵ {πεῸὸὶ Αϑϑιπηρίίοη (1. 6. {π6 Τ᾽ βδίαπηεηῖ), ννϊ ἢ σοηϑίϑιεα οὐρίηδ!γ οὗὨ 
1.100 5[οῃοῖ, αροσς οπα6- Πα] Γ ἴ5 ργύεβείνεα. ϑοπλε ντξείβ, ἃ5 ηβοῦ (2)ας διε ἐ6γ “Σιδηάφι, 
ΡΡ. 48ο 54:), πᾶνε βοιρῃί ἴο [ἀε πεν {π|5 Ταϑίαπιεηΐϊ νυν {Π6 Βοοκ οἵ ΤΌ 116ε65. Βαξ {Π15 15 ἱπηροβϑί- 
ὈΠῈ; ἴογ δίποβ 4,300 5.1 Ποἱ, αῦε δϑϑίσπϑά ἴο {πε (δηοηΐοαὶ Βοοὶς οἵ (σεῃεϑὶβ ἰῃ {πῸ ες ποπηθίγν οὗ 
ΝΊςΕρἤουι5, {Π15 Τ᾽ αϑδίαπιεηΐ, 1{ 1 ννεσα τἀ θηίῖοαὶ νυ ἢ τς ΒΟΟΚ οὗ ΤΌ 1|6 65, ννου]α πᾶνε τὰη ἴο δ,οοὸ 
οὐ ὅνοοο ἴϊομποιὶ δῃηα ποΐ ἴο 1,100, 85 ἴΐ 15 Πεγε βίαίε. Τπαἀδρεπάεςεπίν οἵ τηϊ5 ίαςς οἡ ἃ ναγίεῖν οὗ 
στουηαϑ {Π15 ᾿ἀΘ πε Ποδίίοη 15 ᾿η δ ΠΊ15510]6. 

Ννε 51.811] ποῖν σίνε βοπε οἵ {πε ργοιιη 5 ἴογ γεραγάϊηρ {πε Γι δέϊη νεγϑίοη δηα {ΠῈ ατεεκ γαστηθηΐβ 
ἴη 1Π6 Βαίπειβ αἃ5 Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἔννο οὐἱρῖπα! ν ̓πἀαρεπάθηΐς γου8, ΝΠ] ἢ ννεγα δα βασι θῖν εὐἀϊτεά 
τορσείῃετσ. 

15, ΤΠε ῬοοῖΪς αιοϊεα Ὀγ {πάᾶ6, (Ἰεπλεηΐ οἵ ΑἸεχαηάτία, αηα ἰαΐαι ατεεῖκ νυτίΐζεγϑ,, ννὰ5 ΠΟΙΙΥ 
ςοποεγηξα ψ ἢ {πε ᾿πα!ϊν!άτπ4] ἀεϑίϊην οὗ Μοβαϑ, 1. ε. ἢΪ5. αϑϑιιπηρίίοη αηα ἱποϊἀεηΐβ σοηποοϊεα ψ] ἢ [{. 
ΤῊΙϊ5 ννὰβ {πΠῈ6 οτρίπαὶ Αϑβϑαπιρίίοη οὗ Μοβαβ. 

“ὃ. ΤἼε ῬοΟΙς ρδγία!ν ργεϑεγνεα ἴῃ {Πης 1 δίῃ νεγϑίοη 15 1ῃ6 “" Τεβϑίδμηεης᾽᾿ ννῃϊοἢ ννὰβ ΠΟΙ 
ἴα ῖζθη ΠΡ ψ ἢ {Π6 ἀδϑίίηῖε5 οἵ ἴΠῈ σμοβεη ρθορΪα : [ἴ νν85 αἰ ϑίϊηςί 4150 ἔγογῃ πε Αϑβϑυπιρίίοη οἵ Μοβαϑ: 
ἴον δοςογάϊηρσ ἴο ἐπε Τ,αἰη νογϑίοη (1. ε. {πε “ Τ᾽ εοϊαπηεηΐ ) Μοϑεϑ νν5 ἴο αἴ δὴ ογάϊπαγν ἀεαίῃ. Ὅῆι5 
ἴῃ 1. 15 Μοβεβ βᾶγ8: “1 δηλ ραβϑϑίῃρ αὐνᾶὰν ἴο 5Ϊεεὲρ νι πὶν [αί πεῖ ἐνθη ἴῃ {πὸ ργεβεηςς οἵ 411 {ΠῸ 
ῬΕΟΡΙΘ, 8η4 5[ ΠΑ Υ]ν ἴῃ χ. 14. [ΙῺη {{|.. 195 {πε Ἴ Τρ 65 ϑρεαὶς οἵ Μοβεϑ᾽ ἀεαίῃ. [ΪἋπ {πεϑε [ἤτεε ραϑϑαρεβ 
πε ἀδαίῃ τείειγεα ἴο 15 οὈν!ουϑν δη οὐ πατν οηα, δηα {πε βαπῆε ίαςξ ννὰ5 βίαϊεά ἴῃ χ. 12, Ὀείογε 1ἴ 
νν85 ἰηϊεγροϊαιεα Ὀν ἴδε εἀϊζοῦ ννῆο ἸοΙπηεα {πε “ Τ εϑίαπγεηὶ ̓  δηα της “ Αβϑαπιρίίοη οἵ Μοβαβ᾽ ἱπίο οῇβ 
Ῥοοϊς. [Ιῃ χ. 12, ἵ. 6. “Ετοπὶ τὴν ἀξαίῃ [ἀϑϑαπιρίίοη] ππ|}} ΠῚ5 δάνεηέ, Παγα νν}}} θςῈ ΟΟΙ, εἰπαβ, 
115 ννογὰ "δϑϑιιπιρίϊοη ᾿ νγα5 ᾿πἰγοάπσεθα ὃν της ἤπα] εὐϊίοῦ ἰηΐο ἴῃς Ταβίαγηεηΐ, ννῃϊο ἢ Κηςονν ποίῃίηρ 
οἵ Μοβεβ᾽ αϑϑιγηρίίοη, ἴῃ ογάεγ ἴο ρίεραγε ἐμ γεαάεγ ἴοσγ ἔς πηαίη βυθή]εςξ οἵ {πε δά ἀεα ψοσκ, “Τ Πα 
᾿Αϑϑυπιρίίοη οἱ Μοβεϑ᾽. 

45. Τῃ {πε {πἰγίεεπίῃ βεοϊίοη οἵ ἐπε Ῥαΐαεα Ἡ!ἰϑίογίςα εὐϊεα Ὀγν Ν}βιθν---αὴ Ο. Τ᾿. Ὠἰδίογν οὗ 
ἐνεηΐβ ἴγοπὶ Αάδπι ἴο Τ)4η16]---οἴ [Πς ρογίίοη νυν ἢ ἀε8]5 νυν τε [ῃς ἀξαῖῃ οἱ Μοβεβ, ραγί βεεπηβ ἴο θὲ 

ὉΠ πη δίεὶν ἀδγίνεα ἔγοπι ἔπε " Ταβίδιη πε δηά ραγὲ ποτ {Π6 “Αβϑαπιρέίοη ̓  ΡΓΟΡΟΥΪν 50 οα᾿]εά. Τα 
[ο]]οννίηρ ᾿1π65 (ρΡ. 257--58) ννου]ά ἴογπὶ ἃ βεείηρ οἷοβε το ἐπα “ Το: τατηδητ᾽. 

καὶ εἶπεν Μωῦσῆς πρὸς Ἰησοῦν (τὸν) τοῦ Ναυί. ᾿Ανέλθωμεν ἐν τῷ ὄρει. καὶ ἀνελθόντων αὐτῶν εἶδεν 
Μωῦσῆς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν. κάτελθε πρὸς τὸν λαόν, καὶ ἀνάγγειλον αὐτοῖς ὅτι 
Μωῦσῆς ἐτελεύτησεν. καὶ κατῆλθεν ᾿Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν, ὁ δὲ Μωῦσῆς τὰ τέλη τοῦ βίου ἐκτήσατο. δεῖς 
Μοβε65 αἰ ϑπηῖ558ε5 [οϑῆμα πα 165 ἀρρϑιεηΐ]ν δῇ ογάϊπαγν ἀθαῖμ. Βαΐ δοοογάϊηρσ ἴο ἴπΠ6 Αϑβϑιπηρίίοη 
ῬΙΌΡετ (56εε ΟΙεη. ΑἸεχ. ϑζγο. νὶ. 15) θοῖῃ 7οϑπα δηὰ (α]Ὲ 0 ννεύε ργεβεηΐ, ὑνπθη {πε ἀβϑαπιρίίοη 

1 Τὰ 15 Ὡοΐ ΠρΡΓΟΡΔΡ]6 {Πδΐ {Π6 Ἰοϑὲ Πα]ῇ οἵ [πμ6 Τεβίαπηθης θα] ἢ σατγίδϊη τανε] δι! ῃ 5 πλδᾶάθ Ὀγ Μοβεϑβ, δηὰ {παῖ 
1 ο]Ϊοβεα νη Π15 ἀἰβαρρδαζδηςα ἴῃ ἃ οἱομά, 50 {πδαΐ ἢϊ5 ἀξδαίῃ ννὰβ Ια ἴσοιη Ππιιπηδῃ βρη. Ὗνε πηᾶῖκα {Π15 σοπ]εοΐαγα οἡ 
[πε στουπά οὗἉ [Πε [ΟἸ]οννηρ βἰδίεπηθηΐ ἴῃ 8η οἱ (δίεηδ οἡ ἴῃς Ρεηίαίεαιςῃ (Εαρτῖς. (σα. εοα. Κ77), 11. 121--2) “ Ἐπί 
αυ146Π0 ᾿ἢ ἈΡΟΟΓΥΡΠΟ Τηγϑίοοααα σοάϊοα ἸΙερογα, ΕΌΪ αἷ6 σγεαΐΐς γεόϊες σισόξέζιέα αρίζι47, γεύσει ζοίαα7, αὰ0 τε ΡΟΥα 
τηοσίι5 εδί Μοβαβ, ἰοσιπὶ 5ΕρΡΌΪΟΥΙ ΠΟΙ Ρ] χατη ΟΟι]05 ΟἸγουπηβία πα πὶ ΡΕΥβΊ ΓΙ ΧΊ556. ᾿ἴὰ αὖ 11}15 ΠΘΠ 16. ΠΟΤ ΘΠ ΕΠῇ 
Ἰερσιϑδίοσεη Πα 86 Ἰοσι ν]άεγα ροϊπθσις ὉΡῚ σαάανεῦ σοηάἀοτείασ᾽, Ηδτα ἴῃογῈ 15 Δῃ δχίγδοσ ΠΑ ΥῪ ἀἰβα ρρεάσγαηςα οὗ 
Μοβεϑ᾽ θοαγν δ5 ἴῃ [)ειί. χχχῖν. 5, 6 Ῥῃϊ πο δϑϑιπιρίίοη. 1 {π6 νυ Ππαά βοὴ δοαιδιηΐεα ἢ [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 
Αϑϑυτηρίοῃ, ἴθ ΏΙΟἢ τῃς ἀδία:}5 οὐ Μοβαϑϑ᾽ δϑοβεηβίοῃ ἴο ἤδανβὴ ννεύε τεοογάεα, ῃ6 σοι ποῖ πᾶνε νυττίεη ἴῃ {Π6 568 
νΑΡῸΘ [ΕΓΠΊ5. Σ 

2 Οη ρΡ. Ιο5-ἸΙο οὗ πιγ εδἀϊίίοη 1 πᾶνε ϑῆονῃ ὈΥ δὴ δχϑιηϊπδίϊοη οἵ {πῈ εχ ϑίϊησ ατϑεῖς ἐταριμεηίβ οὗ {πε 
«455τπ)ρηφέζογι φγοῤό7, ἴπαὶ [Π6 ογάθι οἵ δοίίοῃ ἴῃ ᾿ξ ννὰ5 ργοῦρδΌϊνυ 85 [Ὁ]ονν5 : 

19, ΜΊΟΠΔΕ] ννὰ5 σουηηλβϑι οηθα ἴο ὈυσΥ Μοβαβ. 
25. ϑαίδῃ ορροβεά {ῃ6 θυσία! οἡ πε »τοιπηά (4) {παΐ ἢ ννὰβ ἴπ6 Ἰοτά οἵ πηδίζου (ὕλη) δῃμὰ {παὶ δοσογάϊ! Ρ]Υ {ΠΕ 

Ῥοάγν 5ῃοιυ]α ΡῈ τὶρῃτα}]ν Παπα θα ονεῖ ἴο Πϊμπὴ; (6) τῃαὶ Μοβεβ ννἂβ ἃ πηιγάεγου, πανίηρ ϑἰαϊη {πῸ Ἐρυρίϊδη. 
35, ΜΙςἢδ6] πανίηρ τε θυςεα ϑαΐδη᾽ 5 δος ϑδί!οη5 ργοσοα 64 ἴο σπαῖρε ϑαίδη νὰ Πανίηρ Ἰηϑιραϊεα {ΠπΠ6 βεσρθηΐ ἴο 

ἰειηρίὶ να. 
45. ΕἸἼΠΑΙΪγ, 411 ορροϑβιῖοη μανίηρ ὈΕΈθη ΟνεγοοπΊ6, ἴΠ6 ἀβϑαπηρίίοῃ ἴΟΟῸΚ ρΙάαςε ἴῃ ἴπ6 ργεβεηςα οὗ [οβμια αηᾶ (Δ]Ε}, 

ΔΩ ἴῃ ἃ ΝΕΥΥ ΡΘΟΙ]ΠΑΓ νγᾶγ. Α ἰνο-ίο] ἡ ργαβεηίδίοη οὐ Μοβαβ Ἀρρεδῖεά: οὔβ ννὰβ Μοβεβ ἴῃ σοπρδην ΜΙ ΔΏΡΈΪ5, 
της ΟἴΠΕΥ ννὰβ ἴῃε ἀθδά θοάν οἵ Μοβεϑ, Ὀεϊηρ' ᾿λυγεα ἴῃ [Π6 στεοθββθβ οὗ {πε τηουπηίδι 8. 

ΤῊΝ ΡᾶββαρῈ8 ἰῇ βιρρογί οὗ 19 ν}}} θεὲ ἐουιηά ἴῃ ϑθνεσγιβ, Ρδιτγο ἢ οὗ Απίϊοςῃ (Α. Ὁ. 512-19). 566 Οταπιθῖ, (αζ. Ζ71 
2. (Γαΐλολ,, Ρ. τόο ; Πκεννῖϑα ἴΠ6 ἴνγο ἈποηΥΠΊοι5 ραβϑαρθβ οἕ. εΖζ. ΟἹ. ῬΡ. 161, 163; ἴννο 5οῃο]α ἔγοιη Οδουτηθηΐα5 
(ς. 990). [ἢ βυρροτί οὗ 29 746 9; (ἸΙεπη. ΑἸδχ., «4 απεηιόγαΐ. 121: Ε2. 7μακσφ; Τιάγταιβ ΑἸεχ. (309-94); ϑϑνεγαβ οὗ 
ΑπΈοΟἢ ; “εἰα «5 γγιοα Λέσαθ7ι, 11. 20; ΔΠΟΠΥ ΠΟ5 ρᾶββαρθβ ἴῃ (τσδιηθιβ (αΐ, 172 2. (αΐλοί., ΡΡ. τόο, 161, 163 δῃά 
1ῆ6 5. ῇῃο]α οὗ Οβδουπηδηΐι5. [Ι͂ἢ βιυρροτί οὗ 39 Οτίρεη, 724 γέρε. 111. 2. 1. [Ιη βυρροτί οὗ 45 ΟἸεπι. ΑἸεχ., .ϑ2γοῦΊ. 
ν]. 15; Οτίσθῃ, 772 705.- ΠΟ. 11. τ; ἙἘποάϊα5, 52. σα Ατεριεεί. 258. ΑἹ] {Πε56 ραβϑᾶρεδ ᾶγα βίνεῃ ἴῃ {{]} ἴῃ τὴν βἀϊίοη, 
ΡΡ. 1ος-1ο. 
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ΙΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ 

οἵ Μοβες ἴοοῖϊκ ρίαςε. ὙΠπὲ ψογάβ {μαξ [Ὁ]]ονν οα {π6 ἀθονε ἰπ ἴῃς Ῥαίδεα Ηϊἰβίογίοα αἵθ θαβθά 

αἰεἰπηαΐοὶν οἡ 16 Αϑϑβιιμηρίίοη ρύορεὺ ἂπᾶ ἀδεαὶ ψἱἢ {ΠῈ βία οἵ ϑαγηπηδεὶ δηα Μίςμδεὶ ονεγ {ΠῈ 

Ροάγ οἵ Μοβεβ, {πε τεὰ] Μοβββ ἴῃ ἃ βρί τι ἔογπὶ Ππανίηρ Ῥεεη θοῦπε οἵ ἰο πβάνεη ὈῪ ΔΏΡΕΪ5. 

45. Τπε ἵνο Βοοκϑβ---ἰῃε " Τεϑίαπιεηΐ δπα ῃς " Αϑϑιπιρίίοη ᾿---υγεῖ ργορΔΌ]ν Ραΐ τορεῖπεγ ἴῃ 

ὁπ ψοσκ ἴῃ πε ἢτοῖ σεπέμγν Α. Π., βίποα [46 ἄγαν ροὸη οί ἴῃ Πἰ5 ἘΡΊ5116. ὅες ᾧ το. Ϊ]οβερῇιβ 

(51. ἵν. 8. 48), 116 ΠοΙϊάϊηρ ἰαϑὲ το Πευῖ. χχχίν. 5, 6, 5ῃονβ {παΐ᾿ ἢ6 15 ἀννᾶτε οἵ τῃ6 πενν οἱδὶ ΠῚ5 

τηδάθ οἡ Μοβεβ᾽ Ρεμδὶ ἴῃ τε Αϑϑυπιρίίοη : νέφους αἰφνίδιον ὑπὲρ αὐτοῦ στάντος, ἀφανίζεται κατά τινος 

φάραγγος. Γέγραφε δὲ αὐτὸν ἐν τοῖς ἱεραῖς βίβλοις τεθνεῶτα, δείσας μὴ δι’ ὑπερβολὴν τῆς περὶ αὐτὸν ἀρετῆς 

πρὸς τὸ θεῖον αὐτὸν ἀναχωρῆσαι τολμήσωσιν εἰπεῖν. 1)ο65 ἴῃς δοροιηξ οὗἉ {πε Τταηδπραγαίίοη ροϊηΐ 

ἴπ ΔηΥ τεβρεοΐ ἴο ροριυ αν Ὀε]ϊεῇ ἰῃ Μοβαβ᾽ αϑϑυγηρίίοη ἢ 

δ2. ΟΤΗΕΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΜΟΒΕΒ. 

Ι:. 7,γι ὥ, ευΐϊελ {1{6Κ αἰ276. 

(α)  εαγασὴ Ζαρολμγια 7)οδαγηε ἰταπϑϊαῖεα ὃν Δ ἄπβομε ἱπῖο (εγγηδη (1882). “ εἤγαϊά 7705 ἤε 

(προ ΠΡ Ὁ5) εα. ᾿ν δυϊπιγη (Ρατγίβ 1629) νἸἢ ἃ 1 τίη ἐγαηβ᾽ϑίίοη, νυ] ἢ αι ίογ ννὰ5 ΓΕΡῸ 5Πεα Ὀγν 

Ἐδθτίοϊαβ ἴῃ 1714 απὰ Αἰτόγεγ ἴθ 1840. Ὑνο οἰπεῦ γεσεηβίοηβ οἵ 115 ὑνοῦκ ψείε ῥτίηϊεὰ Ὀγ 

76] Ππεῖκ ἴῃ μἰ5 Βοί ἀα- Πῆϊάγασολ ἱ. τι 5-2ρ, τ853; νὶ. γ1--ὃ, τ877. 

προ Πλδγπ. Τῆς Ηεῦγειν Αροςαῖίγρϑβε ἰε}]5 οἵ Μοβεϑ᾽ ἱγαπϑίογπιδίίοη ἱπο ἴῃς ἴογῃη οἵ ἃ ἤεῖν 

Δησα] δη Πῖ5 ἀβοεηΐ {ΠγουΡἢ [πε βενεη ἢεανεῃβ. Θἴηςε 1 βϑῆοννβ πηδην δἰπη 65 ννἢ 2 Επος᾿, βοῖηςα 

οἵ 1[[5 οοπίδηΐβ Ψ|Π ΡῈ [ουπα ὑπάεγ ὃ 4 οὗ {με [πἰγοάποίίοη ἴο {Πα ὈοοΟΪς. 

Αποίποι ἰεσεηα ἀεα]πρ ἢ τ[Πε τειηρογαῖν {ταηϑἰδιίοη οἵ Μοβαεβ Ὀείογε 15 ἀθαίῃ ἱπίο μεάνεη 

ἴ5 ργεβεγνα ἴῃ ἐπε Μιάγαβῃ Βεγαϑῃϊε ΚαρΡαιὶ οἵ Κα. Μοβεβ Ηδ- λαγβῆδη ρα] 15ῃ6 4 Ὀν [6]]ΠἸπεῖκ τη Ὠ15 

Βείὰ λα-Μ|Έιάγαςελ νὶ, ὃ 25. ἍΝΏΕη {ταπϑαϊεα ἱπίο μεανεη ἴΠ6 ἤθάνεη]ν Γεγιβα]επὶ ἀπ ἴῃς ΤΕπΊρ]6 

ψγετα τονεαϊθα ἴο Πΐπι, ἀπά μα ννα5 ἰο] ἃ {πεϑεὲ μου] ἀθβοεηα ἴο εἀγίῃ αἰζεγ οά δα ραϊῃεγεα [5γαε] 
ἃ βεςοηά {ἰπ|Ὲ ἔγοπι {πε εηά5 οὗ {πε εαὐῖῃ. 

Οπ {πε ἀθονε Ἰερεπάβ 5εὲ Βεεογ, Ζεόθηι 7705ῖς γἱασὴ ἀπ αι αδγ γα ἰϊδολσόι δαρε, τ863; 

Μ. ατὔπθαμπι, λίεμο βεῖίγρε 5.7 σϑηηδελόηι δ ασεηιάηαῖί, τὅ8. 
(6) 71 σγεσᾷ. ῬΏὮΙ]ο5Β Κεία  οσῖς,; Τοβερῇι5, “17:1. ἵν. 8: 2, 20: 

βίβλος λόγων μυστικῶν Μωυσέως. ΤΗΪΐ5 ῬοοΪκΚ 15 πιεπείοηεα ἰπ (ῃς Αοἴβ οἵ πε Νίσεης (ουποι] 

τ. 18. [5 σοηΐδηϊβ α5 ἵμεγε σίνεπ μανε {πεῖγ ρα }1615 π΄ δ ηΐς ΠΠογαΐαγο. ὅ56ες σευδεά ιεγε. 

ἸΣ 52. 
"ἢ 7ι ΑΙ γαῤίς «γε διίανοσιῖς. 866 τὴν εὐϊτίοη οἵ 716 445 ϑηεηηρίίογι, Ρ. ΧνΊ. 

1. 711 (λγεδίλαη {7167 αἰη7 6. 

Αοοαϊγῥοῖς Ποσῖς ἴθ ΤΊβο μεθ Υ 5 “ῥοσαΐνῥεοες ΑΙ ῥοογγρήαε. ΤῊΐ5 ῬΟΟΚ 15 γοησὶν παιηεά ἀπά 
θεϊοησ 5 γεα}]ν το {πε Δάδπηῖς ᾿ἰτεγαΐαγα. 

Αοογγῥίμνι Ποσῖς (Απόκρυφον Μωυσέως). Αρςοοτγαίΐηρ ἴο ΕπΓΠΑΙ 5 δηα οἴ εγβ (Α]. νῖ. 16 νγᾶ8 

Βοιτοννεά ἔτοπι [15 θοοΐς, Ὀὰὲ τπεγα σαη ΡῈ {116 ἀουδὲ {παὶ {πε θογγονίησ 15 180 ἴΠ6 οἴου νᾶγ. 

84. ΤΗΕ ΙΑΤΙΝ ΨΕΚΒΘΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΔΒΘΌΜΡΤΙΟΝ. 

ΤΗΕ 5οϊΐαγν Μ5. οἵ [Πϊ5 νεγϑίοῃ νγὰβ ἀἰβοονεγεά ἴῃ 16 «Απιθγοϑίδη ΠἰΡγαῦν ἴῃ. ΜΊ]Δη Ὀν (ετγίδηὶ 
ΔΠη4 ρι]15Π6 4 Ὀν Πἰπι ἴῃ 5 770». σασγ. οὐ 2 γογ, 1.1. 55-64 ἴῃ τ8δι1. ΤΠΐ5 Μ5. 15 ἃ ραϊὶπιρϑεϑβί οἵ {πε 
ΒΙΧΊῃ σεπίυγν. [{ σοηϑίϑίβ οἵ εἰρῃϊ [ο]οβ νυγιτεη οα θοίἢ 5ἰ4εθ. ὙΠετα ἰ5 πὸ αἰν!ϑίοη οἵ νγογάϑβ, δηα΄ 

οσσαβίομα!ν ἡ ΠΟΪς νεῦβαβ 4Γ6 ἀπά θοίρ μαγα]Ὲ. [ΙΕ ἰ5 ποῖ, 45 βοῆοϊαγβθ πᾶνε βϑιρροβεά, ἴΠ6 δοίιι4] ννογκ 

οἵ ἐπε οτίσίπαὶ 1,δἰἰη {γα πϑϊδίοσ, θυ  ΟὨΪῪ ἃ ἱγασ πηεηΐδιν σΟΡῪ οἵ {παΐ νεγϑίοη ; ἴου οἵ ἰεχί σοηίδίηβ 
ἀπρ!ςαῖρ τεπάδγίηρϑδ απα δἰίζετηρίβ δ ἃ Ὀεζζεσ {γαπϑίδίίοη, νν ἢ ὑνεγε ὈΥΪΠΊΑΎΠΪΥ πηαγρίηδ] σ]οϑ565, 
θὰξ ννεγα αἴεγνναγάβ ἱπισοάποεα Ὀτ’ 4 οσορυ ἰϑὲ ἱπίο {πε ἱεχί; ο, ν. 6, χί. 13, ἀπ ΡΓΟΡΔΟΙν ἰῃ νί. 3 δηᾺ 
ΝΠ]. 5. ; 

ΤὨς 1 ἀτίη Βε]οηρβ ἴῃ ϑίυ]ε ἀπά οὐ πορσταρῆν ἴο πε ΒΓ σεπίυγυ. Νααυν 411 [15 οῃίεῖ Ἵμᾶγαο- 
τεγίϑεϊοϑ σα θὲ ραγβ]] ες ἔτοτα {πῸ ΒΕ Π-οεπίαγν Βορθίο Μ5. Καὶ εἀϊτεά ἴῃ 1886 ὃν Ννογάβυνοσγίῃ, 

ϑαηάδν ἀπά ΝΕ. Α [μ]] βεπάν οἵ ουγ Μϑ. δπά [15 ἰἀϊοϑβυ μογαϑίεβ πα ογίεἴσα ] νγογίῃ ψ}}}} θῈ ἰουπά 
ἴη ΤῇΥ εὐἀϊίοη, ΡΡ. ΧΧχ--χΧΧνί. 

ἃ 5. ΤῊΕ [,ΔΑΤῚΝ ΝΈΒΒΘΙΟΝ--τ-α ΤἈΑΛΝΒΓΑΤΙΟΝ ΕΕΟΜ ΤῊΕ ΟΚΕΕΚ. 

ΟΥ̓ με ἀεγναιίοη οἵ οὐ 1, Αἴ τεχί ἔγοπὶ ἴῃς αταεὶς (Πθγα σαῃ θὲ πο αιπεϑίϊοη. 
ὍΤΠιυ5 (1) ατεεὶς ννογάβ αὐτὰ ἰγαηϑιογαϊεα, 45 εὐδαίγίο ἱ. 17 ἴτοπὶ κεδρόω, “67, 6772745 111, 11 ἔΓΟΠῚ 

ἐρῆμος, αεγοδιδίϊα νὶϊϊ. 2. ἴτοτη ἀκροβυστία. 
(2) ἀτεεκ ἰογπιβ δηά [ἀϊοπη5 συγνίνε ἴῃ {πε 1 δΔιίη, Τῆι 5οεπε ἱ. 7 Ξξξ τῇ σκηνῇ : “546 Π05 61Ο] 

ςαρείνοϑβ᾽ {11.1.2 15 4ῃ ἱπγηϊατίοη οὗ {πῈ τξεῖ ἕως τοῦ ἡμᾶς αἰχμαλωτισθῆναι. 
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(3) Νοῖ ᾿π Γεθ πεν γα πιιιϑὲ ἰγαηϑίαϊα ποΐ {πε 1 βεΐη ἐεχέ, Βαϊ πῸ6 ατεεκ νμίςῃ 1 ΡΓΕΒΌΡΡΟΒ65 
Ὀαΐ ὙγΠ1ς ἢ] ννὰ5 πηβγεπάθγοά ὈῪ ἴΠε (ταηϑαῖοσ. Τῆι 2:7 ταιιδὲ ποῖ 6 τεηθγεά Ὀγ “[ογ᾽ ἴπ ἴϊ. 4,5; 
ΝΠ. 2, 4; ΧΟ ΤΙ, ὅζο. [ἢ νὶϊ. 7 “40 οτίβηξΐε δά οσοϊεηΐεπι᾿ ἴ5 ἴο θὲ γεπάεγϑα ποῖ " ἔγογη δαϑί ἴο νγεϑί Βα 
“ΠΠῸΠῚ διηγίβα ἴο ϑιηβεῖ᾽, ἴ. 6. ἀφ᾽ ἡλίου ἀνατέλλοντος μέχρι δυομένου. ἼΤΠς Ατεεῖς ἰ5 ΒΌΒΟΘΡΤΙΌΙε οἵ 
ΕἸΓΠΕῚΓ πχεδηΐπσ. 

(4) Εταρπηεηΐβ οἵ {πε ατεεῖκ νογϑίοη ἀγα 5:1} ργεβεγνεά : 5ε6 ποΐε οὐ ἱ. 14. 

δό. ΤῊΕ Οκεξεκ- -Α ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΤῊΝ ΗΕΒΒΕΥ͂Ν. 

ΤῊς νίενν πγαϊηϊαϊπεα ὃν ἩΠΡΘηΓ6] 4 {παξ {Π|5 Ῥοοὶς ννα5. νυ θη οὐ ρίηδ!ν ἴῃ τρεῖς μα5 θεδη 
Ἰοηρ᾽ ἀπίνουβα ν ἀραηάοηθα. ὍὉΠε οηἱν αμεϑίίοη. δὲ ἴϑϑιια ποὺν ἰ5 85 ἴο {Π6 οτρί παὶ θείησ Ηδθῦγεν οὐ 
Ατατηδίς. ϑοητηαι- Μογχ, (ο]δηΐὶ, Ηδυβγαῖῃ, απ (αγγίοσγε ἀδοϊάς ἴοσ ἐπε Ἰαἰίει, ἀμ Β οβεπίπμαὶ ἴου 
τῆς [Ογπιοῦ. ΟΥ̓ {Ππ656 ϑοῇο αῦβ οοἱν ϑοῃ πη ατ- ΜΕΥΓΧ πα ἴῃ ἃ πιίποῦ ἄδργεα  οϑεμίμαὶ ἤανα ἱτεδίεά 
{ΠῈ απιεβίίοη βογίουβὶν. [Ι͂η 1Πς6 ἡ γελίν Κὶ τουϊςοεησολα. Εν )ογϑολιίε ἀἐ5 “4. Τ᾽ 1.11. τττ-- 55 Θομπηΐατ- 
Μεγχ 5πονν πον ταν {πε ἰεχὶ δάπιῖ5. οἵ τεϊγαπϑίαϊίοη ἱπίο Αταπηαῖς ἢ θα ἐΠ|5. ργοοῦ 5. ΒΟΥ 
ἰηδαἀξαμπαδίε, ἴοΓ ἴῃς 58Π16 ραβϑᾶρεϑβ οδῇ θὲ ᾿ι8ῖ ἃ5 γθδΠν τεπάογεά ἱπίο Ηεργανν. [Ι͂ἢ ἴννο ραβϑαροϑ, 
Ποννενογ, {πεν ἀγρὲ 1Πδὲ {ΠῸ ἰἀἸοϑν πογαβίθβ οὐ [ῃς 1 δτίη ταχὲ οδῃ θῈ Ἂχρ᾽αἰπθα οἡ {πε Βυροιμεϑίβ οἵ 
80 Ατατηδῖς οὐἹρίηαὶ μὰς ἠοῖ οἡ [Παΐ οἵ ἃ ἤεριεν. ὙὍὙῇὲ ἢγϑί ἰβ ἷ. τὸ "ριογηϊζίε.. .. οὐηηΐα ηπδ6 
τηληάαΐα 5υπΐ αἰ ἰαοἰαα᾽. Ηδετα {πε ροβίτίοη οὗ “αἰ [Δοΐαϑ᾽ (ἡ ΠΙοἢ τε ΠΡ") αἴτεγ [15 ου]εςξ ἰ5 πθβιιδ] ἴῃ 
Αταγηαῖς συ οῦ ἼΡΞΙΝ ΥἽ 5. Βιυΐ {πε βαπι6 ογάεγ 5 ἰοιηά- αἷδο ἴῃ Ηδσερτεν. ὅεε [βι. χἱϊχ. ὁ: 
2 (ἤτοη. χχν !. το. 7Πε βϑοοπῃά ἱπϑίαηος οὗ ΑἸΙερεὰ Αταπιαῖς ογάευ 15 {Ππαΐ ἴῃ 111. 2 “ϑαηςΐα ναϑἃ 
ΟΠηηΐα ᾿Ξ 5. ΟΝ Ὁ Νπρ. ὙΤΠα ροϑίτίοη οἵ " οπηηΐα 15 πο ἀοιδὲ σοπίογπια!ε ο Αταπηαίς, θαΐ ἴξ 
ἰδ 4150 ροϑβϑίθ]ε ἴῃ οἱαϑϑίοδὶ Ἡεῦγενν, Ὡρ9 δρ Ὅ5. (ΟἿ 2 ὅδπι. 1. 9 ; 761. χἱΠ. το, ΧΙ ν 11. 41. 

Ατποηρ πε Ῥοβιεϊνε σγουπαβ ἴογ α Ηερτενν οὐἹρῖπαὶ πλὶρῃξ Βα ἐπιιπηχεγαίεα ἐπε [Ὁ] ον ίηρ: 

το Μἰεύγετυ Ταϊοηταίς ῥίγαςες σηγυῖνο 1γ ἐλο ἐοχέ, “ Οἰγοιπηῖθο 11. 7 Ξξ 3} Ν ξξ ' 1 ψν}}} ργοίεοι: 
οἱ. ει. Χχχίϊ, τὸ; ἴεσ. χχχὶ" 20; 5: χχχίϊ τον ὁ. Ὀἰνίεπεα, δ νεἰ πρδην ον. 2 Ξ 
ΤᾺΣ ἼρΌΓῸ: οὗ τ Κίηρο χνί. 21. “1ὴ βαςογάοξεβ νοοδθιηΐαγ᾽ νἱἷ. 1 τὸ ὈΏΠΣΠτΟν Ἰδηρο: Πα το: 
ΧΧΙΠ. 14. ΤΠε656 ἀύα ρα ΗΟ γαϊβπη5, απ σαπηοΐῖ ἀρραγεπίϊν θῈ Ἐχρ αἰηεα ἔγοπὶ Ατγαγηδίς. 

2, 771 507716 ζαδέ5 τῦϑ 1771151 1γαηϑίαίο, τοΐ {δε 2, αἴ, ὁμμέ ἐΔ6 Πίφόγειυ φγεομῤῥοσεα ὧγ 1. ὙΠ ἴῃ 
Ϊ. 7 “διισσαϑβου ᾽ξξ διάδοχος Ξ- Π "), νν ϊς ἢ πλαϑὲ ἤθεα θὲ γεπάεγαα " πηϊπιβίεγ ς᾽. [Ι͂π 1. 152. “ποη σοερίξ᾽ 

Ξε οὐκ ἤρξατο -- ᾿"υκὴπ κῦ, νυ ἢ τηιϑὲ μοῦα ΡῈ τεπα γε “Πα ννα8 ποῖ ρ᾽εαβεά᾽, " ἀἰ4 ποῖ σοπϑεηΐ᾽. 

45, Δ΄ γεφηιοηίίγ 11 ἐς οπῖγν ἐἠγοτρὰ γοίγαηίαίϊογι ἐζαΐ τοῦδ σαὶ 1ι716197 δἰ αηιαἱ 1116 δοι7εδ οΥ {}6 «ον 7 1ο715 
711 116 ἰεχί. ΙΏ ἵν. 9 Με πᾶνε {πε ἱπῃροβϑίθ]ε ἰεχί “ Χ {{Π|}0π5. ογεβοεηΐ εἴ ἀενεηίεηΐ ἀρ ὑπαίοβή ἴῃ 
τετηρούα {τ θιπη᾽. Ηδετε “ {θα πηλ’ 15 ἴογ “τ θαυπι ἡ ἀπά “ παΐοϑ᾽ σογγαρέ ἴογ “"παίίοπεβ᾽. (Ἰ]επλεη 
ΓΘ ηΠεγ5 ἴῃς ἰεχῖ {πιι5 ἐπηεπαδά : “Ζεῆη ϑιβᾷπηπια ννεγάξῃ ἱπηπΊου τ Ἐἢγ Ζι Ηεἰάδη ννεγάεδη. Νον, ἴο 
{γα ηϑδίε " ἀενεηίεηξ δρια παίίοπεϑ Ὀν “ Ῥεσοπης Πεδίπεηβ᾽ ἰἴ5 Πρ ϊν αιεβιοπαθὶα. Βαΐ, ἐνεη 1{ [ἢ 15 
γνΕΓ6 ΡΟΒ51016, “ σγεβοεηξ εἴ ἀδνεηίεηξ ᾿ σαπηοί, 1{ {πε οΟτὶσίπα] ννὰβ απλ ες, τηεαη “111 θεσοπλε πηοτα 
Δηα τηογε᾽, δηά ᾿ἴ σαπηοῖ 4ο 580 ἴῃ εἰΐμεῦ αὐξεκ οὐ 1 ἰη. Απαᾶ ἤπα]ὶν {15 Ιάδα4 οἵ {πε Τεη Τύρα 
Ῥεοοπηϊηρ Ππεδίμεη 15 σοηίγαγν ἴο πε Ὀε]ϊείβ Ἔχ ρΥεϑβαα ἴῃ 4 ΕΖία χί. 46--48, ἀηα ἰῃ ῬΏΠο, 2 κ΄. σα 
(1272. 31, ἃ5 ἴο {ῃεὶγ γε] !ρίοιιβ οπαγαοΐεγ δηα {ΠΕ ᾿ΠῚΠΊ6 Π 56 Πα ΕΓ5 ἰη {πε ἢτϑί σεηίυγν Α.Ὁ. ΤΠδαΐ 
ΟἿΓ ΔυΐΠΟΥ βἤδγαϑβ ἴῃ {Π|5 νίανν 15 οἰθαγ ἔγοπη 11]. 5-14, ψἤεγε ἢῈ τεργαβεηΐβ 411] {πε Τ θα. 45. Ἰοἰπίηρ 
ἴῃ ἃ σαηείαὶ σοηίεβϑίοη οἵ ϑίη ἢ {πε Τννο ΤιΡΕ5, δηα 411 ἴῃς Τυῖρα5 ἴῃ 11]. 9 85 οἰαϊπλίησ {παῖ 
(οὐ ΠΒαὰ βδννούῃ {παΐ {Πε βεεα οἵ ΑΡτγαμαπι, [ϑᾶᾶςο, αἀπα οἵ σοῦ 5που]α πενεγ [αἰ] ἔγοσῃ {πε ἰαπα [παῖ 
Ηε Πα σίγεη {Πεπὶ, ἀπά ἔγογῃ χ. 8, νῇεγα 4}} {πὲ ΤΥ ΡῈ5. ἀγα τεριεβδεηϊεα 85. υἱ{ἰγηδίεὶν {τ ππ ρῃδηΐ. 
ννε σοποϊπάε, ἐπεγείογα, {παΐ ἵν. 9. βρεαῖςβ. ἰανοιγαθν οἵ ἔπε Τεὴ Τιῖρεβ. ὙΤὴς γεγὺ “ ογεβοεηξ 5 
τπεγείοσε ψνμαΐ ννεὲ πηρῃξ εχρεοῖ. Ὅῇε σοττγαυρίίοη, ἐπεγείογε, 1165. ἴῃ ὑ“ ἀδνεηίεης ἡ δπαὶ “ {τ θα πι᾿, 
ἼΤΠΕ [οὐ πλοῦ Ξξξ κατελεύσονται -Ξ 11“, ννΪΟ ἢ 15 ΟὈν ΟΌ5]Υ σογγαρί ἴογ 13}. Νεχί ἴῃ ἴμε ρῆγαβε “ἴῃ 
ἰεπιροῦα {τ θασπι να 5ποιυ]ἃ Πᾶνε {πε τἰπ|6ὲ ἀεῆπεα ἀατγίηρ ννῃ]οἢ {Π|5 ἰπούεαβα ἴοοῖκ ρίασθ. ΕἾοπὶ 
ῬΏΠ]ο, [οϑερῆι5, απ 4 ΕζΖία ννγαὰ πον παῖ ἴἴ ννὰϑθ ννῃ]Ὲ {πε Τεη ὙΤτῖρεβ ψψέγα ἴῃ χε, Ηξεποα 
ὈὩ (1. 6. “τ θασηη ᾽) 15 σουγαρέ ἴοσγ ΠΣ οὐ Ὁ 3᾽ ΞΞ ' οαρ{ἱνταϊ|5 σδε᾿. ΤΠ15 γεοοηϑίγαιοίίοη οἵ 
[πε οτίρίηαὶ 15 ποῖ ροβϑίθ]ε ἔγοπὶ δὴ Ατγαπηαῖς θαοκΚρτγοιηά. 

Ιῃ 1. 13. “ὭΟΩ σοερίτ᾽ τε οὐκ ἤρξατο, ας {πε εχ τεαιῖγαεθ ἃ νεγῦ οἵ ἀποίπει τηβαπίησ. Νον 
οὐκ ἤρξατο -- δυσὶ Νῦ, νν ῃϊςἢ σαῃ αἶσοὸ πηδαᾶῃ ἡ νγα5 ποῖ ρεαβεα ". 

ΒοΥῖ οἴπει ρᾷβϑαρεβ 5εῈ {πε ποίεϑβ οῇ ν. 5, Υ. 6, νἱϊ. 4, ΧΙϊ. 7. 

41ο 



ΓΝΤΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δ ΠΕ ἸΡΆΠΕ: 

ΤΠΕε ῬοοΚ νναβ ννυγ τε Ρείοτε Δ. ἢ. 70 ; ἔογ πε δπηρῖα ννὰ8 ἰο- ϑίδηα 1] {ΠῸ βία] 15 πηεηΐ οἵ ἐπ 6 
ἐπεοογαίίς ΚιπραοπΊ, ἱ. 17. [1 ννὰβ βίαηαϊηρ θη [6 ὈΟΟΚ ννὰ5 νυγιεη ; ἴογ 1{ 1 Πα [4]]|επ συ οῇ 
δῇ δνεπί οσουἹὰ ποῖ πᾶνε θβθη Ρ85564 ονεῦ ἴῃ διθησθ. [{ σου] ποῖ πᾶνε θεθη ραϑ5ε4 ονεῦ ἴῃ ἃ οοΐς, 
ΠΕ 411 [πς ἰογίιπεβ οἵ {πε απ ρ 6, ενεῃ 115 [απ ρούαῦν ΡγΓοίδηδίίοηβ Ὀν ἃ [1655 ὈγΙεϑι Ποοά, αὐα 
ΠΤ Ἐν τϑθοῖειθα : 5ΕῸ ἱἰ- 24, 8. ΟΣ ἢ: 2; ἡ 2, 4: νι 1. 0; ΝΠ. 5. ὑνηθη {ΠῈ ἐο ΠΡ ]6 616 141] 1. 16 ΓῈ 
δῇ ἱπεῆδοθαθ]ς πλαιῖς οα 811 σα ϑεαπεπηΐξ ΠΠτεγαΐατα. 

50 αν ἴογ ἴῃς ἰδίεϑί {{πη1ἰ οἵ σοπῃροϑιί(οη, 1. 6. Α. 0). 7ο. Νον 885 ἴο [5 εαὐ]}16ϑὲ, ΤῊ 15.2 Β.6.; 
ον Ηετιοά ἰ5 αἰγεδὰν ἀεδά, νί. 6, αηα ἴῃς δγαγ οἵ Νατγιιβϑ αἰγεδαν ραϑβί, νί. 9. ὙΠ {πὸ 1ἰπηϊῖ5. 116 
Ρεϊννεεη 2 Β. Ὁ. δηα Α. Ὁ. 7ζο. Βαΐ {πεγὰ αὔα ἀδίαᾳ ἴοῦ ἃ πβαγεν ἀδίεγμη παίίοη. [}η νί. 7 ἴῃς βἰδίεγηθηΐ, 
.Απά ἢε (Ηεζγοα) 5141} θεσεῖ σμι]άγεη, ννῆο, ϑασοεδαϊηρ ἢ πι, 5641] τὰ]α ἰοσ ϑπογίοσ ρογίοαβ, 15 ἔγιις οἵ 
Ατομεῖδιιβ αἰοπα ; ἰοῦ ῬΉΙΗΡ απὰ Απίρα5 γεϊσπεα ἰοηρσεῦ ἔπδη {πεῖν ἰαῖποσ, Πδηςς {πε ῬοοϊΚ πιυβῖ 
μανε Ὀεεῇ νυ θη Ὀείογε Α. Ὁ. 20. Βιΐ τῆς [1π|1ἴ5 την ὈῈ ἀεῆηεα 511} τῆηογε οἰοβεῖν. Εοῦ {πε 
Ρτεαϊςξίοη {παὶ Ἤ εγοα᾽ 5. 50η5 ϑῃου]ᾶ τι]ε ον ϑῃογίευ ρειοάβ ἔπη {πεῖν (δι Πει την 6 γεαβοηδθὶν 
ΘΧΡΙ αἰπεα ἔγοπὶ ἴννο σοηϑί ἀθυύδίίοηβ : (4) ἔγοση [ΠῈ σαπαίαὶ Ἔχρεοίδίζὶοη ἐπαΐ {πε ϑοη5 οἵ βοῇ ἃ ψὶοκεά 
Κίηρσ σου] ποῖ ἰοπρ ργεβεύνα {πεῖγ δαςποσγιῖν ; Ὀαΐ 511] τηοτα (6) ἔγοπι ἐπα δοίτα] ἀεροϑίζίοη οἵ Αὐομε- 
Ιαιι5 αἰΐεγ ἃ ϑῃμογί τεῖίσῃ οἵ ἴξη γεαΐϑ, 4 Β. 6.-Α. 0. 6---ὴ ἐνεηΐ τΠδΐ ννου]ὰ πϑξιγα! ν Ὅς σοηβίγμεα 
Ὀγν οὐ αὐἴποῦ 1η {ΠῈ ἸΙρῃς οἵ ἃ αἰνίπε πα σεγηεηΐ, απ βυρσεβί ἴο Πῖπ {ΠῸ ργααϊοξίοη τπδὲ ἀρρεαΥβ ἴῃ 
ουγ ἰεχί. Ηξεηςε, ποννενεῦ ννὰ την ἱπίεγργοΐ {Π6 “οὐ Ποιιγβ᾽ ἴῃ νῖϊ. 1, 1 πᾶν θὲ ἰδίτὶν σοποϊ πε 
{πμαΐ ρατί οἵ ἴπε8εὲ Παᾷ αἰγεδᾶν εἰαρβεαὰ ψνῆβη ἴπε δυΐμου ντγοίθ, απα {παῖ {πε Ἔα! θϑί ΠΠπ||{ οἵ σοπι- 
Ροϑίζίοη ννὰβ Α. Ὁ. 7. 1ΤΠὰ5 {πε ΡοοΪς ννὰ5 ννυυὶτςτ6π θεΐννεθη {Π6 γεαῖβ Α. Ὁ. 7--20. 

ᾧ ὃ. ΤῊΕ ΑΥΤΗΟΚ--Αα ΡΗΑΕΙΘΑΙΟ ΟΥἸΕΤΙΘΤ. 

ΤῊΕ 5οΠοο] ἴο ννῃϊοἢ {πε νυτῖῖεν οἵ οἵἵγ οοκΚ Ὀεϊοηρεα σδηποΐ μ6 πιίϑίαϊζεη. (1) Ης ννὰ8 ποῖ ἃ 586- 
ἄπςοξε ; ἴογ με ἰοοῖϑ ἰογνναγά ἴο {Π6 αἰγεςΐ ᾿πτεγνεηίίοη οἵ οὐ οἡ Ὀεἢ 4] οἵ [5γ8ε], απα ΠῚ5 εϑίδ Ὁ 15 πγεηΐ 
οὔ πε {πεοογαίίο Κίησάοπι οἡ εαγῖῃ. Ηδς ἄννε]]5 οη {πε {ατιγε Ὁ] ϑϑεάηςϑβ οἵ {Πε σὶρσῃίεοιβ (Χ. 10, 11). 
ΕἸΠ4Πν, ἢς αἰΐαοκϑ πε ϑαδάποεδη ραγίν ἴῃ {πε πχοϑὲ Ὀἰζίεγ τεγπη58. (2) Πα νν88 ποΐ ἃ Ζεαϊοίΐ, 45 )111- 
τΔηη δηα ΘΟ ἴγαυ ΒΌΡΡΟΒΕ, ἴοσ ἢἰ5. σοπηρ]εΐα ϑ]]θηος 45 ἴο πη ΜδἼοοαθεδη τγἰϑίηρ᾽ ἰουπη5 δῃ πη ρῃδτίς 
σεηβαγε οὗ {πεῖ γ ἀρΡεδ] ἴο αύτῆβ8. Τἢϊ5 5116 ποε 15 411 {πῈ πλογε ἱπηργεϑϑίνε, α5 {ΠῈ νυ ει ννὰ5 ἐπογουρσηϊν 
δοηυδίηϊεα ἢ 411} [Π6 Πἰβίογν οἵ {πὲ ΜϑοἼοσαρεαη πχονεπιεηῖ. Μοζβεονεσ, νη 1]5σὲ πες ενίποθϑ οἰθαγν 
ἢϊ5 ἀνεγϑίοη ἴο ἃ πη Πτςηΐ [πάδ]5π|, ΠΕ πα ϊσαῖεϑ 115ὲ 5. οἰθαγὶν 5. δαπιίγαίίοπθ. ΗΠ ΜΠ] ποῖ {τγιϑέ 
8ῃ ἃγπὶ οἵ ἤεϑῇῆ. Η!5 1464] ἤεζοὸ (ςἢ. 1Χ) ννὰβ ποῖ οὔς ψῇῆο ἢἤξνν ἴο διύγὴβ οὴ θεαὶ] οἵ [5γϑεὶ, θας οπς 
ψΟ ἀηϊα {Π6 πηοϑί Ὀϊ[[δΓ ρεγβασυίζίοη ἴῃ {Πς Πίβίοτν οἵ 19γαεὶ γαῖϑε πὸ παηα ἰπ βεϊ .ἀείεπος, θα 
σοπηπλ τε 5. σαιι5ε ἴο αοά. (ἢ. χ {γί πεῦ 15 ὑνΟΙν ἀραϊηβέ {πε ἰάεα οἵ α Ζεαϊοί διΐίμοι. Ὅῃαε 
τπεοοτγαίίο Κίησαοπι 15 μέγα ηἰγοαιτιοεα, ποῖ Ὀγ [Π6 πηΠτταηΐ δοΐβ οἵ ἴῃς βαϊηΐβ, θααῈ Ὀν ἴῃς ἀϊτγεςὶ ᾿πΐετ- 
νεπίΐϊοη οἵ (οά. : 

(59) Ηε νν85 ποῖ δὴ Ἐϑβεηἷς--α νίενν [ῃδι ἢδα5 θεθη δἀνοοδίεα ὃν ϑοῃπηας απ Μοῦχ. Ἐοῦ {πε ᾿ 
επίγαε θοΟΚ 15 ἱπϊεγρεπείγαϊς νυ ἢ παίίοπαὶ ἤορα5 δηα δβϑρίγαϊίοπθ. Τῆς ἰά64] οἵ {πε Εββεης ννᾶϑ8 
1᾿πα Πν 1 τι4115ἴ1ς πα εἰ σα], ἀπ ποῖ παίίοπαὶ. Τῆς στεαίεβε ἱπίεγαϑί 15. ταίζθη 1η 41} {πὸ ἰογίαηββ οὗ 
ἘΠΕ ΓΕΙΠΡΙΕ; 11.4.8. ᾽ν. 5, 4; {{Π 2; νι 1- ὅϑιῖο δὴ ᾿πίδγεβι μοι ποὶ θὲ παΐαγαὶ ἸΏ ἀπ Εἰ 55επε. 
ΤῈ δυΐμοῦ αἶθὺὸ ννὰβ ΠΊῸΟἢ σοησοίηθα ἴῃ {πῈ οἤπαγαςίοι οἵ ἴῃς [επΊρ]Ὲ βαογῆςεβ, δι ἴῃς Ἐβϑεης 
ἀἰδαρργονεα νον οἵ δηϊπ18] βαογίῆςεαϑ. 

(4) τοι {πε ργεοςξάϊηρ [δοῖβ 1 [Ο]]ονν5 {Πδὲ Οοὐγ δαΐποΥ ννὰ5 πε ποῦ ϑαάάμποεε, Ζεαϊοί, πού Εϑ56 πε, 
θυΐ 4 Ῥῃατγίϑαϊς (λυ! ειϊϑὲ. Ηδ νὰ ἃ ῬΠδγίθεε οὗ ἃ [αϑί-αἰβδαρρεαγίηρ ἴγρε, γεοδ! ] ησ ἰπ 411} τεϑρεοῖβ 
[με ΟΠ αβια οἵ {πε εαγὶν ΜαἼοοαθεδη {ἰπ|65, ἀπά πρῃο]άϊηρ {πε οἱ ἐγαα!εοηβ οἵ σαϊεῖπάς πα τεϑίρπα- 
τίοη. 

δ Ὁ ΤΠ ΗΒΟΙΘΟΥ. 

(οοα τυογῷς. Οπ (πε ἀοοίτγίης οἵ πιεγὶξ οὐ σοοά ννουκβ, οὔγ' δυΐμοτ 5 νίεννβ ἃ΄ΙῈ πῆρα ΠΕΔΥΪΥ 
4116 ἴο Ο.Τ. οοποερίίομβ ἴπαη ἴο {Πς Ἰερα]ϑπι οἵ {ῃς τα ἱηῖς ἀοοίτγίπε οἵ τηδη᾿5 τἱσῃςθοιιβη 6585, 
ΜΠΙΟη ὈΠΚ5 50 ἰαύσεὶν ἴῃ [νυ 8 [Παγαΐιγε ἔγοπη Α. Ὁ. 50 οηνναγά5, ἀπ ἀραίηϑέ ννοἢ {πῸ Ῥαυ]ηε 
αἸα]θοῖίς. ννα8 80 ν]βογοιιϑὶν αἰγεοίε. 80. [82. ννὰϑ τηδη᾿5 τ σῃξθοιιβηεβθο ἔγοπῇ ἰηνοϊνίπρ πηοΥ ονεῦ 
ἀραϊηβί ο΄, παῖ [ῃς σγεαΐεθί ἤεγο οἵ [πἀαίϑπι 15 γεργεβεηΐεα 45 ἀεξοϊαγίησ: “Νοῖ ἰογ δὴν νίτίας 
ΟΥ̓ ΒίγεηρῈ ἢ οἵ γηΐπε, θαΐ οἵ ΗΙ5 σοοά ρ]βαϑιιγε πανε Η!5 σοπιραϑβίοη δηα Ἰοηρ-ϑυ εγιησ [4]1|ςη το Πὴν 
ἰοῖ᾿ (Χ|!. 7). Θ:πΉ τὶν {πε εἰθοξίοη οὗ {πε παίΐοη ννβ ποΐ ἄτι ἴο δὴν τσ ἰεοῦβηε6β85 οἵ [15 οννῇ : "ῸΓ 
1588 πηΐο νοιι, [οβἤτια, [ξ 15 ποῖ οἡ δοςοιιηΐ οὗ {πε σοα]ηα55 οἵ ἘΠ15 ρεορῖὶε παῖ ἔποιι 5Π4]0 τοοῖ οὰυξ {πα 
παϊϊοηβ ᾽(ΧΙϊ. 8). ΤῊ!5 ς4]], ἐπεγείογε, Αἰ κε οὔ με ἱπά!νί ἀπ] α5 οἵ ἴῃς παίΐοη ννὰ5 ἃ πιαίίεγ οἵ σζαςε, ἀπά 
1πῸ σονεηαπέ γεϊαίίοη θεΐννεεη οα απα [5086] νγαὰβ θαϑεά οἡ αἰνίπε σίδος απὰ ποῖ οὐ ΠυπΊδη πηοιϊί. 
Βυΐ ν᾿ Π1Π5ὲ [πε ἀϊνίπε σγᾶοε 15 πηδάε [ῃς δοβοϊαῖε ρτε-οοηαϊείοη οὐ [5γ86]᾽5 εἰθοίίοη δηα ϑαἰναίίοῃ, 

4τι 



ΕΠ ΔΕΒΌΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΘΕ5 

πε πεοεϑϑιίν οὗ ννούκϑ 15. 0 1655 1ηϑιβϑίε οἡ δηά εἰοταὶ ΓΕΘΡΟΠΒΙὈΠΠ1Εν δἰηγπιοα, Χίϊ. 1ο-12 : “ὙΠοβε, 
1πεγείογε, νΠῸ (0 Δηα [16] ἐπε σοπιτηδηαπιεηίβ οἵ (οά 5841] ἱπούδαβε δῃηα ᾿ς Ρτοβρογοά ; Ῥαξ Ποβε 
ΠΟ 51η δηά εεΐ αἵ ποιρῃξ {πε σογηπηαηἀπιεηΐβ 56.841] ΡῈ νυττποιέ {πε Ὀ]εββϑίηρϑ Ρείογε τηδπίϊοπεάα, δηά 
ΤΠ ον 51.411} θῈ ριιη!βηθα νυ ἢ τηδὴν τογπγεηΐβ. ὙΠΕεΓα 15, πονγενεῦ, ομα ραβϑϑᾶσα ἴγτοπΊ ΜΗΪοἢ [ΠῈ 5εηβε 
οἵ ἀεπιεσγις ἰ5. ΠΟΙ Ϊν ἀρϑεηΐ, 1. 6. ἴΧχ. 4 54.: “ΟὔὈβεήνα δηά Κηον ἰπαΐ πεῖ μεν ἀτα ἐπε [ίπεῖβ ΠΟΥ 
{πεῖν [ογείδι μειβ επηρί αοα, 50 85 ἴο {τδηϑρίεβϑ ΠῚ5 σομηπηδηάβ. Απα γε πον ἐπὶ {15 5. Οὐ Γ 
βίγεησίῃ.: ὍΠ656 ψνογάϑβ ᾿πηρὶν Ππδΐ 4 [δι 1] τεπηηδηΐ εχ βίο αἵ 41} εἰπ]ε5. Βιι ἐνεῆ 50 {πὸν ἰηΐγο- 
ἄτα ἃ ποίας οἱ αἰδβοογά ᾿πΐο ἴπ6 νυυτετ᾽ 5 {Ππεο]οσνυ. 

ποίει. ἊΝῈ ἤᾶνα τοιοπεα τερεαίεαϊν οἡ {Π|5 σπαγδοίεγιϑεῖς [η΄ Οὐ ΔυΐποΥ, 50 {πδΐ 1 ἀοε5 
ποΐ 641] ἔογ ΓγΠ ον ποίίςα παγα. [ΙΕ ννὰ5 ἰγρῖςαὶ οἵ ἴῃς οἱάεγ ῬΠαγίβεαβ, δηα [ἢ 115 γεβρεοῖ {πε ἴοπα 
οἵ {πε θοΟΙΚ ἢδ5 [15 ΔΗ ΠΠ 165. ννἢ [ῃδὲ οἵ {πε ϑεύπηοη οα ἴπε Μοιηΐ, ννῃῖο ἢ Ὁϑϑεητα ]ν Ἔχ ΒΡ 115. ἘΠ 15 
τε ΠΡ ΘΓ. 
Ζ λθ 77655ταγεῖς ζηραολι. ὙΠείε 15 ηὸ Μεβϑίδῃ. ὍΤΠ15 15 ργόρ ον ἀπε ἴο {πε ἔαςξ {πΠαΐ {πε οοη- 

οαρίίοη οἵ ἴῃῆε Μαεβϑβίδῃ, 45 ἃ πιδῆ οἵ νναΐ, νγὰβ8 σαϊ πίη πΊοῦα 84 ποῖα δοσερίδηςς δπιοηρϑί {Π6 
ῬΒΑΓίβ665, πη ννα5 ἴΠιι5 οἵ ἃ παΐιγε ἴο ργοπιοῖβ 1Π6 σγοννίπρ βεσι]αγζαίίοη οὗ ῬΠαγίβαίβγα. Νο 5:0 ἢ 
Μεββίδῃ οοι]ὰ θς δοϊηον]εαρσεά Ὀν οὐγ δυΐῃου. 

Τῆς Κίηραοπι ννᾶ5 ἴο θῈ υϑῃεγοά ἴῃ ὉΓ ἃ ἀδγ οἵ τερεπίδηςε ([. 17). 1780 γεδίϑ πὲς με ἀδδίῃ 
οἵ Μοβε5, Βεξννεεπ Α. Ὁ. 75 πὰ τοῦ () (οά ννα5 ἴο ἱπίδινεηε οῃ θεῆδ] οἵ [ϑγδε]-- -οὐὔ 15γ86] ἀπά ποῖ 
τηθγεὶν οἱ ᾿πάδῇἢ δα Βεη)απηῖη. Οἵ Δα ΠΟΥ ἀἰννανϑ ἄννε}]5 οἡ {πΠῸ βο]]ἀατγν οὗ πε παίίοη. Α5 {πε 
{1065 ϑυῆεγεα νἱσαγίοιϑ!ν ἴοῦ Ἔασῇ οἴμοι 5 βἰη5 (11. 5),. 580 ἴῃ6 ῥργοπιῖϑεθ ναῖε πδάς το {π6 Ὑ ψεῖνα 
ΤΙΡΕ5 σο]]εοινεὶν (111. 9), ἀηα πεν ψνεγε 411 ἰο ΡῈ σ]ογβεά τορείμον (χ. 8). υτγίηρ {πεῖν Κίησάογη 
15.8.6] 5 Ὡδί]οη 8] ἐπε η165 ννεῖς ἴο θὲ ἀεβίτονεα (χ. 8). ΕἸΠΑΙν, [5γα 6] νὰ ἴο ΡῈ εχαϊίεα ἴο ἤεανεῃ 
(Χ. 9), ῇεπος {πεν ϑῃοι]ά 566 ἐμεῖν Ἔπεπη 65 ἴῃ (εμεηπᾶ (Χ. 10). 

4] 7ο565᾽ τεγιῖχησ γοίαίῖογι ἐο “παῖδε. Μοβα65 ννὰβ ργεραζεά ἔγοπι {πε ἰουηάδίίοη οἵ ἴΠ6 ννου]ά ἴο ΡῈ 
1Π6 πιχεαϊαίον οἵ (οά᾽5 σονεηδηΐ νυ Η! 15 ΡΕΟρΪα (1. 14; 111. 12). Ῥτγε-εχίβίεηοε 15. ἤεγε δβογρεα ἴο 
Μοβεβ, θυῖΐ ἴο ᾿ϊπὶ πηίαιεὶν. [Ιη ΑἸοχαπάσγίδη [π|4415Π| 1ἴ ννὰ5 σοησεϊνεα ἴο ὈῈ {πε ργογοραίίνε οὗ 
τη ΚΙΠα σαπεία!ν. Τυτγίηρσ ἢ5 Π|{ὸ Μοϑεβ ννὰ5 [5γβεὶ 5 ᾿ἰηζεγσεβϑου ἢ (οὐ (ΧΙ. 11, 17); ἴογ ἰογίν 
γεδῖβ Π6 βιιεγεα πδην τΠΐηρϑ αἵ {Πεῖγ μαπάβ ἴῃ Ἐρσγυρί, πε Κεὰ 5868, ἀπά 1π6 ν οὐ ποβ5 {{11|. ττὴ 
ΛΠ ἀθουΐ ἴο αΐξ, ἢῈ σμοβα [οβῆυα ἴῃ 5 βίθδά (Χ. 15), ΔΡΡΑτοΠΕΙν, ἃ5 ἴῃ6 ριοόρῇῃεῖ ργοπηϑεα 1ῃ 
Τευῖ. Χνη!. 15. Ηἰς ἀξαῖῃ ννὰβ δὴ οὐ παῦν ΟΠ (1. 15; 111-14; Χ. 12, 14), θα πο 5ἰηρ]ε ρ]αςε νγὰϑ8 
ννούῆν ἴο τηᾶγῖκ {ΠῈ ρΪαςε οἵ Πῖ5 θυτγίαὶ] ; [οι ἢ15 βερι! οῆγε ννὰβ ἔτοπὶ {Π6 τἰβίηρ᾽ το {πε βείίηρ βιη, δηά 
ἔτοτὰ [με βου τη ἴο τΠ6 ςοπῆπεϑ οἵ {Π6 ποιῖῃ (χι. 8). Ηἰ65 τεϊδίίοῃ, πιούεονε, νν ἢ [5γαεὶ ἀϊα ποῖ σαα868 
ΜΙ] ἀεδίῃ ; Πα ννὰβ δρροϊπίεα ὃν ἀοά ἴο Ὀὲ {πεῖγ ἱπίεγοαϑβογ ἴῃ {Πε βρί για] ννοτ]α (ΧΙϊ, 6). 

“εγαφί, ἴϑγδοὶ ννὰβ (οα᾽5 οννῇ ρεορὶε (1. 12); {πε ννουἹά ννὰβ ογεαίεα ἴῃ {πεῖγ θεῃδὶ] ([. 12), ἀπά 
Μοβεβ8 ρτεραζεά, θείογε {πε ἐουιπάδεϊοη οἵ {πε ννογ]ά, ἴο εϑίβ Ὀ]Π 15} [ῃς σονεηδηΐ γεϊδίίοη θεΐννεεη αοά 
δῃὰ Ηἰ5 ρεορὶε (1. 14), αῃὰ Τ}εγυβαὶεπὶ ργεραγεα ἴῃ {{κὸὶ πηᾶππθῦ ἴο ΡῈ πε σεπηίγε οἵ {πε ννούβῃ!ρ οἵ 
ὙΔὮΏννεἢ {Π] ἘΠῈ ἐϑίδὈ !]ϑῃπηεηΐς οἵ [πε ἐπεοογδέϊς Κη σοη1. 

ᾧ το. ἹΝΕΙΌΕΝΟΕ ΟΝ ΤῊΗΕ ΝΕΝΝ ΤΕΈΘΤΑΜΕΝΤ. 

7ιάε ννὰ5 πππαπδϑι παν δοαιαδϊηϊεά ἢ {πε Ταβίαπηθηΐ οὗ Μοϑεβ δπα τΠε Αϑβϑυτηρίίοη οἵ Μοβεβ 
ΡΙΓΟΡΕγν 80- 4}164. Ετοπὶ {πΠ6 ἰαϊΐεγ [84Ὁ 9 15 ἀεγίνεά : ὁ δὲ Μιχαὴλ ὁ ἀρχάγγελος, ὅτε τῷ διαβόλῳ 
διακρινόμενος διελέγετο περὶ τοῦ Μωυσέως σώματος, οὐκ ἐτόλμησε κρίσιν ἐπενεγκεῖν βλασφημίας, ἀλλ᾽ εἶπεν" 
᾿ἜἘπιτιμήσαι σοι Κύριος. 

70ἀ-ε᾽ 5 ἀοαιιαἰπίαπος ννἱτἢ (Πς Ταεβίαπηεης οἵ Μόοβαε5 πηᾶν θ6 γϑαβοόηθθὶν σοποϊ 66 ἔγοπι [Π6 [ΟΠ] ]ονν- 
'η6᾽ ΡΑΓΆ116]5: 

7066 τό γογγυσταί, μεμψίμοιροι 1]. 7 ΠΙΘΓΠ]ΟΒΙ 
κατὰ τὰς ἐπιθυμίας αὐτῶν πορευόμενοι: καὶ τὸ στόμα 11. 9. Εἴ ΠΊΔΠι15 ΘΟΓΙΠῚ οἴ ᾿ηθηΐα8. ΘΟΓΙΠῚ ᾿ΠΠΠ] Π4ἃ 

αὐτῶν λαλεῖ ὑπέρογκα ἰγϑοίδηΐαβ, εἴ οβ βουιπὶ Ἰοαιαίαγ ρα ηςἃ 
θαυμάζοντες πρόσωπα, ὠφελείας χάριν. Υ. 5. ΤηΓΔηΐ65. ΡΕΓΘΟηδ5. ΟΠΡΙαΙΔἴιΠ) εἰ ΔΟΟΙρΙΘηΐα5 

Ὠ}ΠΠ ΘΓ. 

ΤΠΕ ἀσεβεῖς ννῆο ἅτε τηδηϊοπηεά ἴῃ [πᾶς 4 ἀρρεαῖ ἔνῖςε ἰη 4.55. Μονυϑ3. νἱ]. 2, 7 (ἡγρῖ). ὙὍΤΠε 
αοἶα5565 οἵ εν!) ἀοεῦβ ατε ἴῃοϑε νῆο 51.411] θεὲ " Ϊὲ}1 τῆς ἰαβί {ἰπ|ε᾽, [πᾶς 18, ἀηα ννξη “της {{π|65 5141} θὲ 
εἐηάδά᾽᾿, ἴῃ .Δ.55. Μονυϑ. νἱϊ. 1. 

᾿ ΤῊΪ5 Ὀε] εἴ ἀρρεαῖϑ ἰῃ ΔΝ Ιβάοπι δηὰ 2 ἘΠΟΟἢ 85 {πε ργεγορδίϊνα οἵ πηδηκιηα ΡΘΏΘΥΑΙγ. ΤῊ] νίαν 15 με ηρσεὰ 
ὈγΥ Ὅτ. Ῥοτίεσ (Τῆς Ῥυβ-οχιβίεποα οὗ ἴῃ6 50] ἴὴΏ Τὴ Βοοῖκ οἵ νιβάομπι δηᾶ ἴῃ ἴῃς ἈδΌΙ ποδὶ νυ ἴῃ τῃς 
““»ιεγίεαγι 7ομγηαΐ οΥ 7 ἠεοίορσγ, [8}., 1908, ΡΡ. 53-115}, Ὀὰϊ 1 σαηηοῖ ἄσγαα ΜῈ} Ὠ1ΠῚ. 
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ΙΝΤΚΟΌΌΟΤΙΟΝ 

2 Ῥείεγ ἰϊ. 13 ἡδονὴν ἡγούμενοι τὴν ἐν ἡμέρᾳ τρυφήν,  ὀ ὀὀΑΒ85. ΜΟγ5. ΥἹῖ. 5 ΟΥΊΩΙ ποτὰ αἰ6ὶ ἃπηδηΐθ5 οοην νὰ. 

τῤϊα. ἐντρυφῶντες ἐν ταῖς ἀγαπαῖς αὐτῶν συνευωχούμενοι νΪ. 8 Πα ΘὈΙΠλιι5 ἀἸβο  Ὀ]ΠΙ ΟΠ 65 οἵ ᾿ΧΌΓΙ ΔΙῚ, 

ὑμῖν. Ι 

Αοίϑ νἱϊ, 26 ποιήσας τέρατα καὶ σημεῖα ἐν τῇ Αἰγύπτῳ 111. 11 Μογβ65.... 411 πηυ]ῖα ράϑ5115 δϑί 'η θρυρίο 

καὶ ἐν ᾿Ερυθρᾷ θαλάσσῃ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἔτη τεσσαρά- εἴ ἴῃ τηᾶγὶ ΓῦτΟ οἱ ἴῃ ΠΘΓΘΠΊΟ ΔΠΠΪ5 Δ]. 

κοντα. 

Εσοι οἴπεὺ ροϑβϑί]ε Ῥογγοννίηρϑ οὐ ρᾷγ8}16]5 5866 πιν εὐϊτίοη, ΡΡ. ἱχίν. 54. 

δ1ι. ΒΙΒΙΠΟΟΘΚΑΡΗΥ. 

(α) ΟΗΙΕΕ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΕΒ ΤΈΧΤ, 
Οογῖδηὶ, 727ο71. σας. οἰ φγοῦι, 1. 1. 55τ- 64, 1861. 
ἩΠΠΡΘη Ε]4, Ληου τέ, 7 65 α})1671171 ὁχίγα (Οα)107167)1 γεοο {14715, 107-35, 1876; 77ἐ5δῖας 7κααεογηέηι, 435-68, 1869 

(τειγαηβὶ αἰβα ᾿ηῖο ατεεκ). 
ΨοΙΚπηιαγ, 727056 Ῥγοῤἠεοίζε τεγιαῖ Π171᾽16 αλγέ, 1867. 
ΘΟΒπλάς ἀπα Μεσχ, " ΠΪῈ Αββϑυμηρίῖο Μοϑίϑ᾽ (Μεγχ, “γελέν 3117 εὐϊςοεγιδοπα δ οήο Εγ)ογϑολιρ αδ5 «4 εγι. 7 δ5έα- 

»,167,75, 1. 1..111--52, 1868). 
Ετὶίζϑοῃα, 4 12ῤγὲ ΑΙ ῤοογγῥἠλ Κ͵ί. 1 5 αηιεγιϊ, 700-30, 1871. 
ΟΠΒατεβ, 7726 “σσηηιῤίϊογι οὐ 77οσος. .. ἐλὲ τεγιοητογαθε ΤΈχέ . .. ἑοσοξλ67, τυτίλ ἐλε Τοχέ ἔγι 15... ογίζίσαλν 

ε)6γιαἶδαῖ 777, 1807. 
ΟΙελθη, 7724 «4 ςςτγιῤίζογι οΥ 770565, 1004. 

(Ὁ) ΟῊΙΕΡ Ο(ΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΌΤΕΙΕΒ, 
(οἰδηὶ, “1.᾿Αββοπιρίίοη ἀθ Μοῖβε᾽ (Δευμο ὧδ Τλόοίορίε, ἵν. 65-94, 1868). 
Εδηβοι, ΖΊΉΖΖ, χὶ. γ6-τοῦ, 466-8; χὶϊ. 213-28; χῖν. 89-92 ; ΧΥΪ]. 542-62 ; ΧΧνΊ]]. 102-4. 
Ἐοβθηῖμδὶ, Κ227 αῤοογγῥλϊδελε δηελογ, 13--38, 1885. 
Βα] ἀθηβρεσρεσ, 7)α5 «δ οἰῤεζὀευιυη5 55 6171 7έδιέ, 25--31, 1888, 
Πδδηθ, ᾿οσμαεῤὝργαῤἦα, 95--130, 1891. 
6 Εδγε, 165 “2οεαϊνγῥοες 7ιζυσ5, 67--75, 1892. 
ΟΒ411|65, οΖ. εἴ... ῬΡ. ΧΙ1-Ἰχν. 
ΟἸεπλεη ἴῃ ΚΚαιίζβοῃ, “420 Κ. τε. δ οοιφα., τ899. [1..311--31. 
Βυγκιῖ, “ΤῊΘ Αϑϑιυμπρίϊοη οὗ Μοβαϑ᾽ ἴῃ Ηδϑίηρϑ᾽ 8.2). 1. 448--50, 1900. 

(ὦ ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 
ΨοΟΙΚπηδτ, 7705 6 ̓γοῤἠοξίε τεγιαῖ ΕΠ1γγηγιείαλγέ. .. 217) εγοέθγιηιαίθ αἰφιεέδολ ἠογαμοροροόση, 1867. 
ΟΠΒδσῖθβ, 726 .4 5 ϑτηιῤίζογι ο7 770565 ἐγανίαζοα ἤγοηι ἐλο 1 αὐζρ οὐ χέλ εογέμγγν 77.5., ἐλ 1τεγ1ι67ηογιαἰφα 7 6χέ ογ τυλϊο 15 

2μὀϊελοα λεγετυζίλ, Τοσοίλογ τυΐΐλ {ἢ6 Τοχέ 171: Ζ5 γοείογεαὶ ἀγα εγἠζεα ἐν ο»ιογιαἶδαῖ ᾿Όγ"ι, 1807. 
[ἢ 1815 1αϑὲ ννουῖκ (ρρ. χν-- αν) ἃ ἔα]1 ΙΒ] ΙΟστα ΡΥ 5 ρίνεη ; 566 αἰ5ὸ ϑοῃιίιγοσ᾽, σδεεῖ, ἐἰ. 774. Τούῥος, 1ϊ. 223 56. 
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ἘΠΕ ΑΘΘΕΝΕΡΡΤΤΙΟΝ ΘΕ ΝΙΘΞΕ5 

11 Ὑ7πὲ Τεοβίδποηΐ οἵ Νοβϑβ δυο [π 6 {πΠ|πηρ5 ννῃίοῃ Π6 σοι ηαθά ἴῃ [Π6 οη6 Πιιπαγϑᾶ δηά ἐννοπίὶ θη 
2 ψγΘΔΓ οὗ Πἰ5β 11Π{6, [Πδΐ 5. {η6 ἔννο ἱποιιθϑαπα ἤνε πυπάγεάίῃ νεαῦ ἤτοπὶ [ἢς οἵξαίίοη οὗ {πῸὸὶ ψου]ά: 
3 [Βαϊ δοςογαίηρσ ἴο οτδηΐαὶ τεοϊζοηίηρ ἐπ ἔννο ἐμπουβαπά δηᾶ βενϑη Ππυπάγεαξῃ, απᾶ ἐπα ἔουσγ πυπαάγθαξῃ 
4 αἴτεγ {Π6 ἀξραιίαγα ἔγτοπὶ Ῥῃοαῃίοία), νῃεη {πα ΡεορΙς μα σοπα [οτίῃ δἴζεγ με Εχοάιιβ {πὲ τνὰ5 τηδάς 
5. Ὁν Μοβεβ ο Απηπηδη θανοηά {πε ᾿ογάδη, ἰπ ἐπε ργόορπεον {πὲ ννα5 πηδάθ Ὁν Μοβαβ ἴῃ {πε Ῥοοῖὶς Πειίεγο- 

6, 1 ΠΟΓῚΥ : Δηα ἢδ ς4]]εα ἴο ΠΙπΊ [οϑῆπα {πε βοὴ οἵ Νπη, ἃ πηδη ἀρρίονεά οὗ ἴῃς 1 ογά, {πΠαξ ἢ6 πηῖρῃς ὈῈ 
8 {Π6 πηϊη! δεν οὔ [Π6 ρεορὶε δπά οἵ {πε ἰαθεγηδοὶς οὐ {πε ἐθϑεϊπηοην υνἹἘἢ 411] 115 Ποῖν ἘΠ ησ5, ἀπά ἰδὲ δε 
9 τηῖρῃϊ Ὀγίπρ' [Π6 Ρεορὶβ πο {ΠπΠῸ ἰαηα σίνεη ἴἰο {πεῖν Γαΐμογβ, [Πδὲ 1 5ῃοι ἃ θὲ σίνεη ἴο {πεπὶ δοσογάϊηρ 

ἴο {Π6 οονεηδπῖ δηά {Π6 οδΐῃ, ννῃϊο Ηε βραῖκε ἴῃ τῃς ταθεγπδοὶε ἴο σῖνε (11) Όν } οϑῆια : βανίηρσ ἴο Τοβῆτα 

Ι.. τ. Τῆτεα [1π65 ἀγα νναηῖησ. ὍὙΠΉΕβ6 πηλιβί ποΐ σοηϑβῖϑί οἵ πΊοσα {Π 8 ἰοσίν - εἰσ ΟΥ̓ Τοσίγ- Π]ηα 1165, ΟΥ [655 1Πδη [οτίγ- 
ἤνβ 85 1Π6 [ο]ονηρ ΠἸὴ65 ἴῃ 1ῃη6 Μ5. 5πονν. Νον 51η66, 451 πᾶνε 5Βῆονψῃ εἰβενμαγα, [Π]5 ῬΟΟΪΚ 15 {Π6 δοίμα] διαθήκη 
Μωυσέως οΥ 7 5 αλ»67171ὲ71 770 γ51 (ϑ8ε6. Ὁ. χὶν οὗ τὴν (οπηΠ1.), πα βίποε {πε Τεβίδιηεηίβ οὗ {π6ὸ Ὑνεϊνε Ῥδίγ δυο ῃ5 
Ῥερη δΙνναγϑ Ί ἢ {Π6 {Π|6 οὗ {π6Ὸ Ταβίαμηεπηί (οί. Τ. ΚευΌ. 1.1 ἀντίγραφον διαθήκης Ῥουβήμ, ὅσα ἐνετείλατο) 50 Πετε {Π6 
ταχί πιοϑὲ ΡΥΟΡΔΌΪΥ τ :-- 

“Ταβίδιηθηΐαπι ΜΟΥΚ] 
Οὐδ6 ρτεςοδρὶΐ 8ῆ0 νὶ 
ἴδ 6 615 (ΠΊΟ εἰ χχηηο. 

Ηετα 1 Πᾶνθ ριυΐ φηας ἀπα ποΐ φηοα 5ποα ἴῃ Ἔνεὺν σα56 ἴῃς Ταβίδμηθηΐξβ πᾶνε ἅ οὐ ὅσα ἴῃ {Π]5 νεΥν ϑαῖηθ σοηίεχί. 
ΗΠΡΕηίΕ] ἃ γοϑίοσαβ : ἡ Αϑϑυπιρίϊο Μουϑβὶβ απ86 ἰφοΐα δϑί 800 ν]ΐδε 6}115 (π|οὸ εἴ χχπῆο ; ΝΟ ΟΙΚιηδΥ : [1061 ρῥσοίειϊαα 

Μονϑ15 4116ΠῚ 5. τ ρ51: αῆο δείαι5 σεηΐθϑιπηο ν]σθϑίπιο; Βὔηβοη : Γ1|Ρ6Υ τεοθρίϊοηῖβ Μογϑὶ ἔδοίδα ἀηπηοῸ νἱΐαα εἰι5 ΟΠΟ 
εἰ χχπτο ; (Ἰεηῆθῃ : [1ΌὈ6Γ ῥγοΐειαα Μουϑ15, απδε ἔδοία εϑί ἃπη0 ν]ΐαα εἰιι5 (10 εἴ Χχχπηο.ὄ 

Βοῆτηας Μευχ᾽ 5 τεβίοσδίϊοη (' εἴ ἰδοΐιπι εϑ Δ ΠηῸ δείδια Μογϑὶ σθηΐθϑίπιο εἰ ν]ΡΈϑΙ ΠΊΟ ̓ ) νΨ}}}} ποὶ ἄο πϑύβ ονΐῃρ ἴο 
115 ὈθΙηρ ἴοο 5Ποσί 85 νγῈ}} ἃ5 οὴ οἴπεῖ ρχοιηῖβ. Ὑὴηα πεβά οὗ ἃ {Π|16 σι ἢ 85 Ταβίδιηθηΐϊαπη ΟΥ Αϑβιηρίϊο 15 ἀρδιηϑί 
ΜοΙΚπηλδτ᾿β πὰ (]θ πη ἢ 5 γαβϑίοσδίοη : νΗ116 {Π6 ἕδος τΠαὶ ἐπ 6 ῬΟΟΚ 15 ποῖ 1π6ὸ Αϑϑυτηρίοη Ὀαΐ ἴΠ6 Ταβϑίδιηεηΐ 15 ἀραϊηϑί 
ἩΠΠΡ ΘΙ 6] 4᾽5 δηα ἈδηβοΠ 5. 

2-4. ΤΠ656 νεῦβεϑβ 8ΔΥ6 δῇ που ρο ΔΙΊ ΟῊ --ρΡΡΑΥΘηΓΥ τηδάς ὈγῪ ἃ ταὶς βουῖθε απ ἴῃ {πΠῸ εβί. Νὸ Ηερταν ν ΠΟΥ 
νου] τεσαγαὰ ΠΙΠ561 οὐ πεὺ [Πδῃ δὴ Οτ]εηΐαὶ, δηα ἃ [ενν ἰ5 Ὀξυοηα αιδϑίίοη {πε δαῖπου οὗ [Π15 θοοῖς. Ηδηςε ΠΒε οουἹά 
ποῖ πᾶνε νυ! 6 νεῖβϑα 3. Νοὺῦ οοι]ᾶ ἃ [ενν πᾶνε ἀδβοσιθεα Ἡδῦτοη, ἔτοπὶ ΠΟ ἢ [4000 5εΐ ουίΐ ίογ Ερυρί, 85 Ὀεϊηρ ἴῃ 
ῬΠοεηϊοῖα. Μοβ65, τπηούθονεσ, σου] ποῖ ἤανα 5ρόκεη οὗ Ατημηδη 8ἃ5 Ῥεγοημά ἴῃς [ογάδῃ : ΟἿΪΥΚ ἃ ἄνα! ]εσ ἴῃ [ΘΓ 58]6 1 
σου] Πᾶνα 50 ἀδβουιθεά [{. 

2. ἴννο πουβαηᾷᾶ ἤνα πυπάτγραίζηῃ νεασγ. (οηίταϑβί {ΠῈ ἀδίθϑ σίνθη ἴῃ [0Ὁ1|665 (2450 Α. Μ.), [οβερῆαβ, «4215. ν]]]. 
3..ᾧᾷὗὕ ἃ χχ. 1ο (2550), ϑαιηδγιίδη Ῥεηϊδίθιοῃ (3309), Γ,ΧΧ (3850), γν 16 τἴῃ6 Μαββογείῖς στο ΠΟΙ ΟΡῪ (2706) 566 115 
ὉΠ ΚΠΟνΝῚ ἴο 4}1] {πε οἴπεσβ. Βαΐ οἴ. {πΠ6 “ Οτδηΐαδὶ τεοϊςοηὶηρ ᾽ οἵ νεῖϑα 3 (45 γεϑίοσβα). 

3. ἴῃε ἔννο ἱποιβαπηᾶ δηᾶ βενε πυηδτγεάςῃ, απᾶ {πε ἴουγ πυπᾶάτγεάξη. Τεχί -ῷ “ ΠΌΠΊΘΓΙ5... ΠΊ5 εἴ... ΠῚῸ5 
εἴ. . .. Ππηα5᾽. [Ι ταβίοσε (ἢ (]ΕΠπΊ 6) “υηθτ5 ΜΜηλι5 εἴ ΘΟσηλι5, εἰ σΟσΟσπλα5᾿. 

ἔοι Βυπάτγεατῃ αἴίεσγ {πΠεῸ ἀεραγίιγε ἔγοπι ῬΠποεηϊοία. ΤΠὴΘ ὨΌΠΊΌΕΓΙ οὗ γεαῖβ νΔΥ 165 ἴῃ αἸΠδγεηΐ δος ΠΟΥ 65; ἃ5 
5ΟΠΊ6 φῖνα 400 (εἴ. (ξεη. χν. 13), οἴ πεβ 43... ὙΠῸ Ζογλ,ι1έ5 ἃ φίέο οἵ τεοκοηϊηρ α150 νᾶῦῖθ5. Τῆς ϑαμπηδγϊίδη τεσ κοηϊηρ 
(εξ. 415ο 1,ΧΧ, 7Τ0011ε65,. ( 14]. 111. 17; 7 βθρμαβ, “4712. 11. 15. 2; 5, ]οη. οὐ Εχοά. χὶϊ. 40) δρταςσαβ ἴῃ {πε ἔοαγ 
δΒυηάγεά ΔηἋ {ΠΙΓΓΥ γεαὺβ {π6 βοϊ]ουση οὗ {π6 ραίγγοῦβ ἴω ᾿δηδδαη. Εχοά. χὶὶ. 40 (Μδ55. εχ) βίαϊεβ [Παΐ [5γ86] 
50] ουγΠ α ἴῃ Εργρὶ ἴουγ Πυπαγεα δηα {Πἰγίγ γεαῦβ, ἢ }]6 ἀξη. χν. 13 ᾿ΠΔΥ Ὀ6 ᾿πίευρτείθα εἰ ΠῈΥ ννᾶγ. 866 4]50 
Αεἰϑ νἱῖ. 6. 

4. Απηπηδη---Ἰη {Π6 {06 οὗ (δα, πολι. δ'αε7., 64. Τᾶσ., 88, 31; 92, 2. 
5. ἴῃ {π6 ρσορῆεου. 2γογρίζαθ 1 ἴαϊκε ἃ5 - φγοζοίζα. (δ ὁσςϑι ΠΥ 15 ἔοι πη ἔοΥ ὦ ἴῃ ΠΕ -σαπίατν Γδίη. ΓΙ. 22 

δορηας ΤΟΥ 271: δεθ7ια, 1. 9. 
6. ςΑ]16α ἴο πῖπη... Νὰ. (, Ἰ)ευῖ. χχχι. 7. 

{πε 5οῃ οὕ Νπη. Τεχί --  ἡζζμεηε ανε, {πε 1ΧΧ 5ρειπησ οὗ [Π6 ΠΔΠΊ6. 
ΔΡΡτονεᾶ οἵ {πε 1 ογά. (ἢ Αοἰβ 11. 22; 2 ΤΙπ). 11]. 15. 

7. ταϊπϊβίεσ οἵ πε ρβεορῖβ. Τεχί τὸ. σημεζεϑϑοῦ φίοόζ. διάδοχος τχεδηβ {Π6 σἤεξ τη] βίου οἵ {πῸ Κιηρσ ἴῃ ΓΙΧΧ οἵ 
1 ΟΠτοη. Χν]]]. 17; 2 (ἤτοη. χχν]. 11, ΧΧΝΠ]. 7; 4150 ἴῃ ῬΏΙ]Ο, ἀπ Τοϑερῆυβ, “4212. χν. το. [πῃ ΘΊσγδςοῃ χῖν]. ᾿ {ΠπῸ Ηδθτεανν 
εαυϊνα]εηΐ 15 ΓΦ, 1[Π6 βρβεοΐδὶ ἴθυπὶ πι564 ἴῃ Εχοά. χχίν. 1.3; ΧΧΧΙΙ. 11; Ναπ,. χὶ. 28 ; ΤΌ5ῃ. 1.1 ἴο ἀξβοῦῖθα Τοϑῃμα᾿ 5 
τε]δίίοη ἴο Μοβαϑβ ; αἰβο ἴῃ Ναπι. ν]]]. 26, χε., ἴἴ 15. 564 οὗ βεύν]ςθ ἴῃ [Π6 ἴἀθθσηδοα. (, 4355. Μοϑβ. χ. 15 (ποίε). 

τὰ γηδο]α οὗ {πε ἐεβεϊμηοην, 1. 6. [6 [4 θθσηδοὶς ἴῃ 115 ἀϑρεςῖΐ οὗ ἃ ννἱῖ[ηε85 ἴο (το ̓β ρσέβεηςθ, ψ ἢ {Π6 ἀτκ δηά 
1Π6 [40165 οὗ [εϑι]πηοηγ. [ἢ ἰ15 ἀϑρεοΐ οἵ πιβϑίϊησ-Ρ σα 1᾿ἴ ννὰ5 ἴπΠῸ βροῖ ψπεῖα (οα 5ροκε ἴο Μοβεβ δπὰᾶ Ϊοϑῆμα, 1)6αϊ. 
χχχὶ, 14-:23. 

8. Ὀτγίηρ. .. ἱπίο. 850 Πδαυΐ. χχχὶ. 7 (ϑαιηδγϊίδη ταχί, ϑυγῖας δηά Νυϊσαίε νευϑ] 05), ἀραϊηϑβί ἡ εηίεσ᾽ (Μαβϑοσζείῖς, 
ΙΧ Χ, Ταγροπὶ οὗ ΟὨΚΕΪοϑ5). 

ἴο {ΠΕ ῚΓ [αΌΠΘΓΚ - φαζγίόις, 80 1 επηθηά ἰεοχί ἐα ἐγϊόλές. 
9. ἴπμε οονεπαηΐ δηᾶ ἴπ6 οαίῃ. (ἢ, 1]. 7 (τεϑίοσβα), 111. 9, χὶ. 17) ΧΙ]. 13. 
νυ Ηδς 5ρεκοε, σευ. χχχὶ. 14, 20, 23. 
Ὀν ]1Ὀβῆσυα. Ταεχί -ῷ ὧδ 7δϑιεηι, οἴ. ν. 1 46 γερές. 
βαυίηρ ἴο 71οβῆτδ, τεϑιιπλε5 νεῖβα 6. ἦ Απά ἢε ςδἹἹδά". 
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ΤΠΕ ΑΘΘΟΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΘΘΕΘ 1. το--, 2 

το {π656 ννογβ : “(Βε βἰτοῃηρ) δπᾶ οὗ ἃ βοοᾶ σοιιγαβα 50 ἃ5 ἴο (ὁ ν τς τῃν πιϊρῇῃΐξ 411 [ῃδὶ ἢας5 θθθῆ ςοηι- 
. 12 τηδη 66 {Παΐ ποι πηαγϑί θ6 Ὀ]απ.6 1655 ππίο αοα. ὅ.0 βδίί ἢ (ῃς 1 ογά οὔ πε ννου]α. Ἐον Ης Παίῃ ογεαϊεά 

13 {[Π6 ννουἹἃ οἡ Ὀε 4] οἵ ΗῚ5 ρβεορίε. Βαεΐ Ηδ ννὰβ ποΐ ρΙβαββϑᾶ ο γτηδηἱεϑε {Π|5 ρυτροβα οὗ ογεαίίοη ἔτο πῇ 
τε [ουπάτίοη οἵ {πῸ νου], ἑη ογάεγ {παΐ {πΠῸ (αβπΈ 1165 πλῖρς ἐπεγεθν Βα σοηνίοίεά, γεα ἴο {Ππεῖγ οννῃ 

14 ΠυιηΠ]) αἰίοη τσ με Ὀν (ΠΕ 1Ὁ) ἀγριιπηιθηΐβ σοηνίοϊ οης ἀποΐίμεσ. ἊἈοσογάϊηρσὶν Ηδ ἀεϑίσπεά δηά ἀδν!βεά 
πιθ, αηά Ηδ ρτεραγεά πηὲ Ρείογα {πε ἰουπάδίίοη οὗ [πΠ6 ννου]ά, [παὶ 1 δποιϊα με {πῸ πηεαϊδίον οἵ Η 5 

15 ςονεπαπί. Απᾶ πον 1 ἄξοϊαγε ὑπο {πεὰ {Παΐ {πὸ {{π|6 οἵ {πΠῈ γεαῦβ οὗ τὴν [{{6 5. Π|Π]|16δα δηα 1 πὶ 
τό ραᾳϑϑίηρ' ΑννᾺΥ ἴο 5166 0 Ψ 1 πιν [Δ Ππαῦβ Ἔνθη ἴῃ [Π6 ργθβεηςς οἵ 41] {π6 ρββεορὶίβ. Απά γεςεῖνε ἔποι (ἢ 15 
τ νυτιτηρ {Πᾶΐ ποι πηανϑί ἰζῆονν πον ἴο ρύθβοεγνα [Π6 ῬοοΚ5 ψνῃ] ἢ 1 51}.411] 6] νεῦ ππίο {Πεα : δπα {ποι 

58]: δεῖ {π686 ἴῃ ογάεγ δηα δποίηϊ {πο πὶ νυ ΟἹ] οἵ σεάδγ δηα ρυς Ππ6Πὶ ἀννᾶν ἴῃ δαιί θη νε 5565 ἴῃ 
18 {π6 ΡΙαςε ψῃϊοἢ Ηε τηδάς ἴγοπιὶ τῆς Ὀερὶπηϊηρ οἵ {πε ογθδίίοη οἵ 1πε ννοι]ά, {παΐ Η15. παπὶεὲ 5ῃοιυ]ά 

θὲ οδ θα ἀροη ππ|1] ἐΠ6 ἄδν οἵ τερεπίδηςα ἴῃ {ΠῈ ν᾽ ϑι ἰδίου νυν παγανν ἢ {πὸ 1 οΥγα νν1}] νίϑις ἐπε πὶ ἴῃ 
1Π6 σοηϑδιιπηπηδίίοη οἵ {πε ἐπα οὗ ἴῃς ἄδν3. 

λι Απᾶπονν ἴΠπεν 5Π8]] σὸ Ὀν πγεδηϑ οἵ ῃεε ἱπίο {πε ἰαπά ψνῃϊοῃ Ης ἀδίεγπηηθα δπα ργοπη!ϑεά ἴο ρσῖνε ἴο 
2 {πεῖτγ [ΔΈ εϑ, ἰη {Π6 νυν ]οἢ ποι 5641} Ὁ]655 πα σῖνε ἴο {Π6π} πα] ντά π4}}ν ἀπ σοπῆτγπηι τπΐο {Π6πὶ {Πεἰτ' 

το. {Βε βίγσοῃρ) απᾶ οὗ α βοοᾶ σοιγαρθ. Τεχί -- δύ φχγομιῖζζζε. 2 γο)12 16 15 ἄτι6 ἴο ἃ σοσγαρτίοη ἴῃ ἰἢ6 Ηεῦτανν 
ἽΝ [ογ ΚΝ, νΠ16 {πΠῸ οζ θείγαγϑ ἃ νοσᾷά Ἰοϑβί δἰζεσ ψογότεγι ἄος ---Ξ ΠΠΠ ἽΔΠ. Ῥγόθαῦὶν ΓΚ ννὰβ8 οπυηιἰθα δἴοσ ΠΙΠ. 
ΟἸεπιθη 5 βυρϑεϑίίοη, “Απα Ρῥσουηϊβδθ᾽ Πμὰ5 Ὡ0 βιρροῖί ἴῃ {πΠ6 Ο.ὕΤ. ἰεχί. Μοβεβ εχϑοίεα 0 ῥγοπηϊβα ἴτοπη [οϑἢιᾶ, 
ψΠ116 τὴν ταϑίοσγαίοῃ 15 ἸΡΠΕ]α Ὀγ ει. χχχὶ. 7, ἅς. 

{παΐ που πιαυϑί ΡῈ... υπίο αοάᾶ. Τεχὶ -- 6952} Ζα60, σοΥΤαρί ἴου 575 2)4ο. ΟἸδηηδη γε άδυβ " α5 15 ὈΪΔ ΠΊ61655. 
ὙΠεγδθίοσε ἴππ5 βϑῖ ἢ, ὅτ ς.᾽, ρας ηρ ἃ ἢ]}] σίορ αἴΐευ ἐλ 
ΙΔ πλ 616 55 απίο αοᾶ. (ἢ, Τρ ευῖ. χν!]. 13, ἄο. 

11. 50 5: [ἢ {πὸ ογά. (ἀσοά 5δγ8 [Π656 ννογήϑ5 " Βα βίτοηρ ̓, ἅς., ἀϊγεοῦγν ἴῃ ΤΠ ευί. χχχὶ. 23; ὈγῪ Μοβεϑ, χχχίὶ. 6, 7. 
Ιοτᾶ οἵ πε ννογτ. (ἢ ἵν. 2 "Τοτγτὰ οὗ 411]... νῇο τυ]οϑὲ {ΠπΠ6 νου! ̓. (ΟἿ. χὶ. 17. 

12. ογβαϊθα {πΠῸ ννογ!α ου θε 81 οὗ Ηἰβ ρεορῖθ. Τὴε ργεναδίεηί [πα δ᾽ϑέϊς νίονν ἔγοπὶ ἢγϑ σθηΐασυ Α. Ὁ. ΟηνναΓά5. 
Γῇ. 4 Εζτα νὶ. 55, 59, Ν]]. 11; 2 ΒαΑγΐ. χῖν. 18 (ηοΐθ). Τῇδ 511} τόσα Παῦτονν νίαν {παῖ {πΠ6 ννουἹα νγὰβ ογεαίβα [ου 
ἴη6 5ακα οἵ {πῈῸ τὶἱρῃβίεοιβ ἴῃ [5786] οσοιιγβ ἰῇ 2 ΒΑΓ. χὶν. 19, Χν. 7, Χχὶ. 24. (ἢ, Ηογπιαθ᾽ ΘΠερμεσά, Χ75. 1. 1. 6, 11. 
4. 1, ἵν, ν ([ογ {Π6 ΟΠ Ότο ἢ’ 5 5816). ΤΕ ἸΑΥροΥ νίενν---ἰ δὲ ̓ ξ ννὰ5 οσ {πεὸ βᾶκε οἵ πιδη Κη, ννα ἤπα ἴῃ 2 Βϑζ. χίν. 18 : 
4 Εζ2τὰ νῖϊϊ. 1, 44; Ηδγπιδ5, 77 αγια. χιϊ. 4; Πϑιῖη Ματί. “201. ἴ. το ἀπᾷ ροβί-δροβίο]ιο νυυϊταυθ σΘηογα ]ν. 

13. νγα5. .. ΡΙβαβεᾶ. Ταεχί -- οϑϑΖζί - ὈΥΜῚΠ ΝΠ ΘΟ. 150 τπθδηβ " ννᾶ5 ΡΙεαβϑά᾽. 
Ῥύγροβθ. Τεχί -ῷ 2ηεο  ζο7167)1. 

13,14. ὙἼΠΕ656 νϑῦβε5 816 βίγοη ]ν ργεάδβιιπαγίδη. ΤῊ (θμί 65 ἀγα [ογε-οσάαϊ πα ἴο Ἰρῃογδηςα δηά Ὀ]ΙΠα σοπ]εοίατα, 
γν 116 Μοϑβε5 15 1Π6 σβοβεη ἀσεηΐ οἵ [ἢ ἔγτια τανε δίὶοη. 

14. Θυοίεα ὈΥ (εἸἰαϑίιβ οἵ (γζίσιτη ἴῃ ἢ15 (ὐηρ7). «4 εἱ. .5.γγ1. Λε. ᾽ϊ. τ8, “16 ργορῃμεῖ Μοβαθβ θείης δρουΐ ἰο ἀερατγί 
ἐτοηη 118, 45 15 υυυϊτθη ἴῃ [Π6 ὈΟΟΙΪΚ οἵ ἴπΠ6 Αββιυπηρίίοη οἵ Μόοβεβ, Βῃπηπηοηεα [οϑῆπα, Π6 σοη οἵ Ναη, ἀπά, βρεακίηρ 
ΜἸΓΠ ΗΠ, 5α]ά : καὶ προεθεάσατό με ὁ Θεὸς πρὸ καταβολῆς κόσμου εἶναί με τῆς διαθήκης αὐτοῦ μεσίτην." ' 

Μόοβεβ πεῖ 15 δϑϑίβῃθα ργε- χἰβίθηοα ἃ5 ἰ5 {π6ὸ ὅοηὴ οἵ Μϑδῃ ἴῃ 1 Επηῃ. χἹ!. 2 (ποίθ). [Αἴογ [πάδίϑηι, Κα τΠὲ 
ΑἸεχαηάτσιδη ἔοσγτη οἵ ἢγϑί σθηΐαγν Α. Ὁ.» Πα] 4 {π6 ρσγε-εχϊβίεποα οἱ 8]1 50ο1115 41Κ6. 8566 2 Επ. χχιῇ. δ. 

Νοίε {παΐ {Π6 1ἰῖη Πᾶ5 “Δ Ἰῃ1{10 ΟΥΡῚ5 [ουγασιηχ᾽ -Φ (οἰαϑβίιιϑ᾽ πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
τηραἀϊαῖογ. Μοβεβ 15 ῃοΐ βίνεη {Π15 {Π|6 1ῃ τπ6 Οὐ Τ. ν Πετα πάθεα {Π6 ννοσγὰ ΟὨ]Υ οσσιγ5 οηςΘ, ἴῃ [00 ἰχ. 33 (ΧΧ), 

Ὀαϊ ΠΕ ΟὈν]ουϑῚν Ἐχαγοῖβαβ τη θα ϊδίοσιδὶ απο οη5 ἴῃ ΕΧΟά. χχ. 19; θεῖ. ν. 2, 5. ὙΠῈ {Π|6 ννὰβ5 σουητη ΟΠ] ἀϑεϊρηθα ἴο 
Πϊπὶ ὈΚ 1π6 ἢγϑί σθηΐυσυ ἃ. Ὁ. (ἢ. 1. 14, 111. 12; (Δ]. 11. 18; ΡΒ, ΚΖ22. 270γ5. 111. το; Ταϊτηπά (566 Τανυ, ἡΔἰσμἠοό. 
μα Ολαία. 1 6χ. 111. 595, 596). [11 15 πηρ)ϊεα ἴῃ ΗδΌ. ν|]]. 6, ἰχ. 15, ΧΙ]. 24. 

{π΄ ΞΙΒῈΡ ὐἱΐπ τῆν [πἰπεῖθ. (Ἷ ΠῚ. 13, σ. 12, 14.:: [θδξ. χχχὶ. τό; 2 Βᾶσ. χῖν. 2. Ὀθβεῖνε ἵπδτα ἴ5 πῸ 
τείεσεηςα ἴο Μοβεϑβ᾽ Αϑϑυπιρίίοῃ. [{Π0|1κ86 οὐγ ἰεχί, δυϊ. χχχῖν. 5, 6 βίαίε 1ηδὲ Πῖβ ἀθδίῃ ννὰθ ννὶπεϑϑεα ὈΥ πὸ οἤθ, 
ψ 116 {Π6 τεεὶς ἐταρτηθηίβ οὗ {πῸ Αϑϑιπιρίϊοῃ ἤγαῖκα [βῆμα ἀηα (Α]εὉ δοης νίαν ᾿ξ, ἀπ ποῖ 8}} {ῃ6 ρβορ!δβ. 

16. ἔμοιι. ϑυρρὶγν Ζι ἴο ἢ]] {Π6 βρᾶςβ ἴῃ {Π6 ἰθαχί. (ΟἿ χ. 11, χὶ. 1. 
{π6Ὸ θΟΟΚΒ, 1. ε. της Ῥεηϊαίβαςῃ. 

17. ἀποῖϊηπί. ΒοοκΒδ νεσε ἴππ|5 ργεβεσνεά. Ἐνθϑη {Π6 Πβάνθη]ν ὈΟΟΚ5 5μονῃ ἴο Εποοἢ, 2 ΕΠ. χΧχὶϊ. 12, ἀγα "ἐγαργαῃξ 
ΜΙ ταγυτγῃ ᾿. 

ἔγομι {πὸ Ῥεριππίηρ οὗ {ΠῸ ογεαίίοηῃ οὗ {πῸ ννογϊ ἃ. (, νεῖϑε 14. 
1Π6 Ρ]δ866, 1. 6. ᾿εγαβα θη... Ζίοη 15 βαϊά ἴο θῈ {πε σεηίγε οὗ {πε βατίῃ ἴὴ ἘΖεκ, χχχν!. 12; 1 Επ. χχνῖ. 1, χς. 26: 

7 Ό16 65 νὴ ; ψνΏ116 τη [πα 540 [ῃς6 νου] 15 βαϊᾷ ἴο θὲ ογβεαϊβα ψ τ Ζίοη 85 ἃ βίδσίησ- ]αςα. 
18. 00} ἔπε ἄαν οὗ τεαρεπΐβδῃηςθ. ΤῊ]5 πιαβί πᾶνε θεεη νυτϊτεη Ρεΐοσα Α. Ὁ. 70, ἃ5 ἴΠ6 δχίϑίϊησ [εῃ1ρ16 ἰ5 ἐεχρεοίβα 

ἴο βίδηα ὑη11] της ΤΓΠΕοογαδίις ΚΙηΡοΙη ἰ5 βεῖ ὑρ. 
ἴπῸ ἄδυ οὗ τερεπηΐβδῃοθ. Α στξαΐῖ πδίϊοῃδὶ τερεηΐδηςσα ννὰ5 ἴὺ ΠΟΙ ἴῃ {π6 πον Κίηράοπ) οἵ (οά, αηὰ ννὰβ ἃ 

ΠΕΟΘΒΒΔΥΥ ΠΟΙ ΠΊΟῊ ἴο 15 σοπηηρ. “ΤῈ Ι5γ8 6] ργδοίϊβεβ τερεηΐδηςα, ἰξ νν}} θὲ γεάβεπιβά ; 1 ποῖ, 1ζ νν}}} ποῖ θὲ γεάβοεπηβά, 
58 Πῆ. 970. “[518Ὲ] ν}}} ποί [016] [ῃς ρτβαΐ τερεπίδποα θεΐογα ΕἸ) ἢ σοπηεβ,᾽ Ρίγκα ΚΕ. ΕἸΙ ζοσ, ΧΠ ; οἵ. Μα], ἵν. 6, απ 
Τὰς 1. τό, 17; Μεαῖίί. χνὶ]. το- 12. “1 }1 [5γϑθὶ ἱορείῖμει τερεηϊεα ἴου ἃ βίησὶε δύ, γεάδιπρίϊοη [ΠΟ ΡῊ {πῸ Μεββίδῃ 
ΜΟΙ] {Ο]]ονν ᾽, ΡῬεϑικία 1635. 

με ν᾽ ϑιζαξίοπ, ἴῃ ἃ βοοᾶ ββῆβθ. (. [π|Κε 1. 79; Αοίβ χν. 14- ΕΓ {πε "δά ϑβεῆβε οἴ, 2 Βδγ. χχ. 1 (ποι6). ΤῇἊ 
{ἰππ6 οὗ ν]ϑἰταϊίοη, ΔΝ 154. 111. 7; [αὐκα χίχ. 44, 15 ἴῃ8 βειτπρ ἃΡ οἵ {π6 Κίηρσάομῃ οὗ (οά. 

{π6 σοπϑατηπιδίϊοῃ, 1. 6. {Π6 τἰπλ6 οὗ [π6 Κίῃηράοιη. (. 2 Βαγ. χχν]]. 15, χχίχ. 8. (οηίγαδβι 2 ΒΔΓ. ΧΧχ. 3. 

ΠΠ. 1. Απᾶ πονν. ϑ0ρρὶν εΖ 211ε7ις ἴῃ Ἰαςσιιηδ. 
2. ἴπε6ῖγ ἱππεγίΐαηςε ἴῃ π|6. (, “᾿πῃεγίϊδηςς ἴῃ {Π6 5οη οὗ [6556 ᾽, 2 ϑ8π|. χχ.ὄ 1. ΟΥ̓Ύ[0Υ “ἷπ πηε᾽ γτεδά 272 δαλι, ἃ 

Ἡερταν ταρει!]οη δἰΐευ 2722 σηέα. 
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ΤῊΕ. ΑΘΘΌΟΜΡΤΙΟΝΕΘΕ ΜΙ ΘΘΕῈΒ δ: - Ὁ 

ἱπῃογίΐδμοθ ἴῃ πῆ δηα εϑί Ὁ Π158}: ἰογ {πεῖ τς Κίησάοπη, δπα ποι 5614] αρροὶπὲ {Π6 πὶ ΡΓεἰδοΐαγε5 
8 δοςοταϊηρ ἴο {πε ροοά ρΡ΄βαϑαγα οἵ {πεῖγ 1, ογὰ ἴῃ Ἰπάρεπηεηΐ δηα τἰρῃίθοιιβηεθθ. Απά ἰξ 58.811 σοῦχθ ἴο 
Ραβ5 ἤνβ γϑδῖβ αἴζεγ πεν εηΐειν ἱπίο {πε ἰδηά, ἐπαὲ ἐΠπευθαῖεγ παν 5Π41}1 θῈ τυ ]εά Ὀν οἢὨϊεία δηά 

4 Κίηρβϑ (ογ εἰρῃίθεη νεαιβ, ἀπ ἀπιγίησ πἰπείεεη γεαῖβ {Π6 ἴδῃ ἰσῖρθβ 5881 Ὀγθαῖκ αὐναν. Απά {πε 
ἔννεῖνε {τ 65 5641 ρὸ ἄοννῃ δπα ἰγαηβίευ [ῃς ἔα ῬἝγηϑοῖα οὗ {π6 ἰαβείπιοην. ὙΠεη [Πς (οά οἵ πεανεῃ 
ΜΨ1}1 τηαῖκα {πε οουγὲ οἵ ΗΙ5 τ Ρεύπδοὶε δηα 1π6 ἔοννεσ οἵ Η!5 βαποΐπαγυ, δηα {π6 ἔννο ΠΟΙν ἐγῖθε5 5141] 

δ θ6 ([Πεγ6) βϑίδ]Π15Π64 : Ὀαϊ 16 ἴδῃ {τ 65 51.811 ἜϑίδὈ } 15} Κίηραάοπιβ ἴου ἐπειηβεῖνεβ δοοοαΐηρ ἴο {μεὶγ 
7 ον ογάϊπαηοαβ. ᾿Απά {πᾶν 51Π4}1] οὔϊεγ βδογίῆσεβ [γουρποιιξ ᾿ννεηίν γεαῖϑ : ἀπα βενεη 5181] επίγεποῇ 
ἴῃς νν 4115, δῃα 1 ν}}] Ργοίΐθοϊ ηἷπα, θα ἔοι 5Π4}} ἔγαῆβοτθββ {πε σονεηδηΐ οὗ {πε 1 οτγά, ἀπά ρτγοίδπε {πε 

8 οἴῃ νης τῃς Γοτὰ πηδάς ν] ἢ [πο πὶ. ΑΑπα {ΠΕ νῪ 5181] βαογίῆςς {Πεῖνγ ϑοηβ ἴο βίγαηρε σοάβ, δῃά {πεν 
9. 54]] 5εῖ τρ 14.015 1η ἴῃς βαποίπανγν, ἴο ννούϑΐρ ἐπθτη. Απά ἴῃ {πε ουδὲ οἵ {π8ὸ 1 ογὰ {παν 5841] νγουῖς 

ἱπηρίεῖν δηα δηρίανε νεῖν ἴογπι οἵ θεαϑί, φύση τῆϑην Δοτηϊπδίϊοηβ. 
[ Απᾶ!ἢ ἴΠο5ε ἄδγϑ ἃ Κίῃσ τοτὴ {πε εαϑβί 5Π.4}] οοπῆς αραϊηϑί ἴῃετη δηὰ ἢΐ5 σανδίγυ 5141] σονεν πεῖν 
2 Ιαμιά. Απά ἢε 5841] θαγῃ {Πεὶγ σοϊοην ψ ἢ ἔτεα ἰορσεῖ μοῦ ψΙΠ [Π6 ΠοΙν [επΊρ]6 οὔ ἐῃε 1, ογά, δηα ἢ 5141] 
3 ΟΔΥΓΥ ἀΥΑΥ 41} [Π6Ὲ ΠοΙν νε55615. Δηά ἢδ 5141] σαϑί [οσττἢ 411 {ΠπεῸ ρξορὶε, απὰὶ μα 58.411] ἕαϊκε ἔῃεπὶ ἴο {π6 
4 Ἰλπὰ οἵἉ Πϊ5 παίϊν!γ, γεα Π6 5Π4}] ἴα Κα {Π6 ἔνγο ἐγ θε5 στ πΐπι. ὙΠεη [Πς ἴνγο ἐγ 65 5841] σ4}} ἄροη ἐπα 
δ ἴδῃ {τθ65, πα 58] ΠΊΆγΟἢ 85 ἃ ᾿Ιομ685 οἡ {π6Ὸ ἀπιδίν ρ]αίηβ, θείπρ Πα ηΡῚΥ ἀπά {Πἰγϑῖγ. Απα {πεν 584}]} 
ΟΥ̓ δἱουά : “ΚἸρΠίεοιυβ δηα ΠοΙν 5 ἐπα Τιογά, ἴοσ, ἱπαϑιηι ἢ 85 γε πᾶνε βἰπηθά, να ἴοο, ἴῃ {π|6 τη δηΠΕΥ, 

6 ανε Ῥεβϑη οδυγιεα ἀνναὺ νυ γοιι, ἰοσεῖμεν νυ ἢ οὐ οΠΠΠἀγεη. ὙΠ6η {πῸ ἴδῃ ἐγρε5 5181] πηουγπη οα 
7 Ἠεαγίηρ 1Π6 τεργοδοθαβ οὔ {πε ἔννο {{065, ἃῃα {παν 518}} βὰν: “ναὶ πᾶνε γε ἄοπε ππίο γου, 
8 Ῥγείῃγεη ἢ Ηδ5 ποῖ {Πϊ15 {{]Όυ]ας ΟΣ σοπηα οἡ 411] {πε ποιιδε οὗ [5Γ86] 9 Απά 81] {π6 {τἰθε5 51.411] πηουγῃ, 

δρροϊηΐϊ. Τεχί -- ὠἴὔζηι77765 56 ειὴ5 σουτιρί. 
Ρτγεΐεοΐασεβ. Τεχι -Ξ γηαρςζθγία ΠΟζΟΥ 4771, ἴ. 6. τοπαρχίας. ῬΕΙΠΔΡ5 ννῈ 5Ποιι]ἃ ἰγαηβίαία ἡ Ἰος δὶ τηαρϑίγαϊθβ.. (ἢ, 

ΠΤ ευϊ. χνὶ. 18 : 1 (ἤτοη. ΧΧΙΪΙ. 4. 
3. 1 5141] οοπια ἴο ρβᾳαβ85. ὙΠΕΓΊΕ 15 ἃ σ8Ρ ἴῃ ἴΠε ἰεχί. 

Ἦνεβ γβδϑσῦβ. .1 βιρρὶν “ἤνε᾿. Ὅῇα σοπαμπαβῖ οὗ (βηδδη ἰοοΐς ἥνε γεαῦβ, [οϑἢ. χὶν. 10; [Ὁβερῆι5, “4712. ν. 1. 19. 
εἰβ: βίθθῃ γθδζβ, 1.6. {π6 πἤεεη Ἰπάρεϑ, δηά {πῸ τῆτες Κίηρϑ, 5801, αν], πὰ ϑοϊοιηοη. 
πἰπαίθεῃ ὑθδσβ, {πῸ πἰηθίεεῃ Κίηρδ οὗ [ϑύδϑὶ ἔγοιυ [6γοροδπη ἴο ΗΠ οβῆεα. ΤῊΪΒ 15 8ῃ δηῃϊοὶραίοη, 45 νεῖβε 4 

ταί Γη5 ἴο {Π6 τετῆονδὶ οὗ {πΠ6 δύῖκ ἴο [ϑυυβαίθηὶ Ὀγ Παν]ά. 
{γῖρ6 5 51.411 Ὀγθδκ ανναν. Τεχί -- αὐγηληῤό7ι5 7106. Ἐδδα “ 56 ἀρτυμηρεπηῖ {0 π5᾽. 

4. ἴνεϊνε. Τεχί ΞξῷἮ.[«ἴνο᾿. ὍΤΠα τεΐθγεηςβ 15 ἴο Πδν]4᾽ 5 δοίίοῃ ἴῃ 2 581. νὶ. 1,2. (ἢ τ Κιίηρϑ νὴ. 1-4. 
{φῦθγπδοὶα οἵ {πΠ6 ἰαϑυϊποην. Τεχί τῷ “ ἰδϑιϊπιοὴν οἵ {Π6 τ ατηδο]ε ᾿. 
{π6 ἀοᾶ οὗ πεανεη. ( ἵν. 4, ν. 3; ὅεη. χχῖν. 7ζ. Αἕζεσ [πε Ἔχε 1Π15. {π|6 θεσαπηε εαπεηΐῖ. (ΟΕ, Εζγα ν. 11, 

νὶ: Ὁ; ὅδ: Σ 9.5: 1|- 18, 6: 
σουγί, Τεχί - φα αὲ βδημθηαρα ἴο αἠέαγι. (. Εχοά. χχν]!. 9. 
ἴοννθσ. Τεχί -ῷΖ μεγγ2ε7)2 εὐηθῃαεα ἴο ζμγγό)ι. (, [Π6 ἴοννεσ ἴῃ 1 Επ. Ἰἰχχχίχ. 50,67, 73. ὙΠε τοχὶ 15 πποογίαη. ΕῸΓΣ 

αἸέΐαγε αὐ γ) γγ1έ771. Ν ΟἸΚΥΩΔΥ ϑυρρεβίβ ἠοοῖ7,21 ἃ πα 767γ7γαηι; ΗἩδαρὶ 2ογΖαγι ἀηα 207677)1. 
5. Α Ρδσγξῃίῃεβ81:5. 
6. τυννεμηῖυ γε 875, ἴΠῸ ἱννθηίν βονεσεισὴβ (Ἰπο] άϊηρ ΑἴΠ4114}5) οὗ ΓΔ}. 
7. Αρρδζβεηῖν [Πς “βενβῃ᾿᾽, " πίηθ᾽, δηα “[ουγ᾽ τεῖσηβ τηϊϑῖ -θῈ ἴακεη βασσαββίνεὶυ οἵ τἤγεα ρεγιοάβ, οἵ πε δἄνδηςθ, 

Ροννεσ, δηά 8]Π1ηρ ἀννὰν οὗ [πάδἢ. ἔ 
ΤἼΕ “ βενεπ  δῖαὲ Ἀεῃοῦοδπι, ΑἸ] ἢ, Αϑα, [εποϑπαρπῃδΐ, [Ἐποσαπι, Α μαζί ἢ. αηα Αἰμα]αἢῃ. ὍΤΠα “ πῖπε᾿ δῖε Το δϑῇ, 

ΑπλδΖίδῃ, ἴὕΖζ ἢ, οἵ απ, ΑμαΖ, Ἠεζεκίδῃ, Μαπάαββεῆ. Ατηοῃ, [οβίδῃ ; νῃ16 ἴῃ6 “ἰουγ᾽ δε [6 ῃοδμαζ, [6 ΠΟΙ ΚἸ ΠῚ, 
ΤεΠοϊδοπίη, αηὰ Ζεάςκίδῃ. 

ἔου, ᾿ηβεχίεα το σοτηρίθία {ἢς ἱννεηίγ. ᾿ 
ἴγϑῆβρσαββ. Τεχί -- σαϊεριδγιέ ταὶ Ξ-- προσβήσονται σοτταρί [ΟΥ̓ παραβήσονται. (. ΕΖεϊς. χν!. 59, ἄτα. 
186 οαἴῃ. Τεχί -- Μη7»1 τ--- ὅρον σοτγιρί ἴοσγ ὅρκον. ΤῆΠι5 1Π6 σοι Ι ΠδίΙοη οὗ σονεπδηΐ δηα οδίῃ 15 γεϑίογσεα, (, 

(6βῃ. χχν!. 28; δ]5ο 455. Μοϑβ. 1. ο; 11]. 9, Χχὶ. 17, χὶϊ. 13. 
ὃ. 1ἅο]5 ἴῃ ἴῃς βαποίΐιιασγυν. Ταοχί - 2οέία σεοζαε. ἘῸΥ τ 15 ἔοστῃ οἵ {πὸ δΌ]αῖίνε οἴ. 1. 9. “1ῃ βοθθαθ᾽. Ἐδηβοῇ ρτο- 

Ροϑβε5 Ζάοία οὐδεθια, σοτηρδυηρ ΓΧΧ οἵ ]εγ. χχχὶ!. 34 τὰ μιάσματα αὐτῶν. 
9. ἴογπη. Τεχί -- .52)»ν2227244122162)2 ΟΥἸτ 6 ἴῃ τεχί δαυ ολ))ι67η1 ᾿Ὠγουρἢ ἢπιῖ. ΕῸΓ “Ὀεαβδί. . . ΠΊΔΩΥ ΔΟΠΊ Δ ΙΟἢ5᾽ 

οἵ. ΕΖεΚ. ν|]]. 10, ννθσα ἴΠεσὰ 15 [Π6 ϑαῖηβ δρροϑίζἰοῃ. 

111. τ. ἃ κΚίῃρ ἴγσοπι πε βαβί. Νεθυσμδάμηαδζζασ, 588-- 586 Β. Ο. 
2. οοἴομυ. Τἢη15 ρῖνεβ ἃ οἷὰε ἴο ἴῃς ἀαΐβ οἵ τῆς. τεακ οἵ ἴῃ {γα ηβ]αῖίοη ἃ5 Ὀεὶηρ᾽ Ἰἰαῖευ ἴΠδῃ 135 Α. 1.) ΒΩ 

Ἡδάτγίδη τε ρα}} } Ἐπ βα! θη 845 ἃ Κοπηδη σοϊοηγ. (τ. ν. 6, νὶ. 9. ᾿ 
411 [πε πον νβββεῖβ, 2 (ἤτοῃ. χχχνὶ. 7ζ. Ρατὶ παά θδβεὶ τεπιονεα ἴῃ [ΘΟ Κ᾽ Πλ5 ταῖρ, δοσογάϊηρ ἴο [0 4η. 1. 2 ; 

76. χχν!. 19, 20; ΨΏ116 2 Βδΐ. νὶ ἀββοῦῖθεβ [ῃΠ6 σοῃοθδὶπηεηΐ οὗ {ΠπῸ νε55615 ὈῪ δῆρε]β, 2 Μδος. 1]. 4-ὃ Ὀγ. [εγειπηίδῃ, 
ἴο Ρῥγδβεῦνε 1Πετὰ [οσ {πε ἑαΐατε Μεββιδηὶς Κίηρ μι. 

4. τιατοῦ. Ῥοβϑίθ!ν {[π6 ἰαχί αἰμεθ7ι: 56 ἴ5 στρ, δηα 15 ἀπὸ ἴο ἃ σογγιρίοη οὗ ἀχθέσονται, “ »Υ1}} θῈ ᾿πά!σηδηΐ, ἱπίο 
ἀχθήσονται. ΤῊΪ5 5115 1Π6 511τ1}16 οὗ [ες ἸΙοη655 Ὀείζευ. 

ΠύηρτΥ δπᾶ {πἰγϑίυ, 2 Βδγ. ᾿ἰχχνὶϊ. 14. Τοχί δα άβ “ νἸἢ οὐγ σΒΙΠ]Πάγθη᾽. 1 {ταῆβροβα ἴο {πε βηά Ὁΐ νεῖβ6 5. 
5, Εἰἱρμῃίθοιι δηᾶ πον. 2 Βδζγ. ᾿ἰχχν]]. 3, 4. 
᾿πδβηλι ἢ 85 γε μενα βἰπηβᾶ, [υάδῇ βιιῆειβ ἔου {Π6 βἰηβ οἵ [586]. 2 Βαϑγ. ἰχχν!ϊ. 10 ; [εἴ χὶ. 17; δῃ. ἰχ. 7; 

1 Βαγιςῇ 11. 26 4ϑοσῖρς ἴῃς σαρίϊν!Υ ἴο {ΠΕ 5ἰη5 οὗ ᾿δῇ 45 ννεὶ]]. 
γ. ἢανε γε ἄοπθ. Τεχί -Ξ " 5}4]} νε ἀο᾽. 

τΠ15 {εἰ θυϊαιίοη. ὙὍΠα Δ᾽] ϑίοη 566 Πὶ5 ἴο 6 ἴο βοῖηθ γεοθηΐ σα ΠΥ. 

4τό 



ΤῊΣ ΑΘΘΌΜΡΤΙΘΝ ΟΥ̓ ΜΟΘΘΕΒ 9. 8--ὅ. 2 

τς 9 οἵίπρ τππΐο μεάνθη δης βαγίηρ :  αοα οἵ ΑΡταμαπὶ αοα οὗ ἴϑααο αη4 (οάἂ οἵ Ϊδοσῇ, τεπιεηιθεῦ Τὴν 
β οονεπδηΐ ὑνῃϊο ἢ ΤΠοιῖι αἰ 5: πλάκα νν [ἢ ἐπα πη, απ τπ6 οαίῃ ψνῃίοῃ Ποῖ αἸἀ51 συνεαῦ ππίο {Πθπὶ Ὀν 

το ΤὭν σε Γ, {παΐ {πεῖν 5εεα 5ῃΠοι]4 πανεῦ [41] ἔγοπὶ {Π6 απ ννῃῖοῃ ἼΠοῖ παϑὲ σίνεη {πεπη. Τἤδη ἐπαν 
ΤΙ 504] γεπηετη εῦΓ πη6, ϑανίηρ, ἴῃ {παΐ ἄν, {06 πο {106 δηα δαοῇ τηδη τιηΐο ἢ]5 πεῖρηθοιγ : “ [5 ποῖ 

τη15 {παὲ νη ἢ Μοβο5 “14 πθη ἄδοίαγα τπηΐο 115 1Π ΡΥΟΡΠΘοΙΘ5, νῃῸ βϑαβεγεα τηδην {Πϊησθ ἴῃ Ερσγρί 
12 Δῃηα ἴῃ ἴῃς Κεα ὅεα απὰ ἴῃ ἴῃς νοῦ ε85 απτίηρ ἰογίν γεαῖϑ: ἀπ ἀϑϑαγοαιϊν Τα] 164 πεανε πὰ 
δα ἢ το ννϊπ685 ἀραϊηϑδὲ τι5, [Πδΐ ννε 5ϑῃοια ποῖ γαηβρύοϑθ Η 5 σοπηπηδησπηδηΐβ, ἰη {ΠῸ ννῃΪο ἢ Πα ννὰ5 

13 ἃ πιεάϊαζου πηΐο τι5Ὁ Βομοϊά {πεϑὲ [Πίησϑ πανα Ὀεία !] θῇ 115 αἴζει. ἢ15 ἀβαίῃ δοοογάϊηρ ἴο ἢΪ5 ἀδο]αγαίίοη, 
ἃ5 ἢα ἀβοϊαγεα ἴο τι5 αἱ ἰπαΐ τίπτε, γα Ῥ6 ΠΟΙ {π656 ἤᾶνε ἴδίζεη ρίδοα ἐνεη ἴο οἵμ" Ῥεΐηρ σευ εα ἀνα 

14 οσαρίϊνε ἱπΐο ἴδ σοιηΐτν οἵ {π6 δαϑί.᾿ ΝΟ 5}4}] "ὲῈ αἰβο ἰῃ θοηάδρε ἴον. δροιι βενεηίν απ βϑενεη γϑδίϑ. 
ἔτ ΎὝΠεη ἔδογε 5141] επίθγ ὁπ ΠΟ 15 ονοῦ ἔΠ6π, ἀπΠα Πο 5141] 5σργεδα ἔοσγῖ ἢ ἢ15 Πδη65, αηα ΚηςΕ] προη ἢ ΐ5 

2 Κηθε5 δηά ρύδᾶν οἡ {πεῖν θεμΑ]Γ βαγίηρ : “Τιοτγα οἵ 41], Κ ηρ οἡ {πε Ιἰοΐεν ἰἤγοηθ, ννῆο τι]εϑὲ τῃς ννου]ά, 
Πα αἰ ά5ὲ ψν1}} παΐ 115 ρΡεορ]ς 5ῃου] ῬῈ ΤὭϊπα εἰεςΐ ρθορίο, θη (ἸΠ4664} ΤΠοιι ἀκ 51 νν1}} ἐμαὶ ΤΙ Ποιι 
5Ποιυ 5: θῈ σα] 16 {πεῖν (οα, ἀςοοτάϊηρ ἴο ἴῃς σονεηπδηΐ νος Ποῖ ἀΤα51 πηαῖκε ἢ {πεῖν [Δ ἢ 6 Ύ5. 

3 Απά γεῖ παν πανα σοπθ ἰηῃ οσαρίϊνίτγ ἴῃ ἀποίῃεν ἰαπα τ ἘΠΕΙΓ γίνε ἀπά {πεῖν Ομ] ἄγαη, δηά 
4 Τατοιηα7 {Π6 σαΐεβ οἱ βδίγαηρε ρβορ 5 αἀηπα ψΠεγα {παῖε 15 σίεαΐ νϑηϊΐγ. Καραγά δης Πᾶνε σοπιρα5- 
5 ϑίοῃ οἡ ἔπει, Ο ΤΙ οτὰ οἵ πεανεη. ὙΠεη (οα ΜΠ] γαπηλαπηρει ἘΠ 6 πΊ οἡ ἀοοοιηΐ οἵ {πε σονεπαηΐ ψῃΪοῃ 

6 Ηε πιδάς ψ ἢ {πεῖν (ας Παῖβ, ἀπ ΗῸ νν1]}] τηδηϊεϑὶ ΗΠ 5 σοπιραξϑίοη ἴῃ τῃοϑα {{π|65 αἶἰδο. Απάᾶ Ηε ψ1]] 
Ραΐ 1 ἱπῖο {π6 τηϊπα οὗ « Κίηρ' ἴο ἤανε σοπηραβϑίοῃ οἡ {ΠῈ6πΠ|, απ ἢε 5114]] βεπα {πεπὶ οἱ ἴο {πεῖν ἰαπὰ 

ἡ ἃπα σοιιηΐν. ὙΠΕη βοπΊα ρογίίοηβ οὗ {Π6 {1065 5641} σὸ Ὁρ δῃᾷ {πΠῸν 5141] οοπΊα ἴο {Πεῖγ ἀρροϊπίεα 
8 Ρίαςε, δηα [παν 5141] απονν δ τοι πα {Π6 ρΐαςα νυ] νν 4115. Δ πᾶ {ΠῸ ἔννο {{1065 51.411} σοπείππα ἴῃ {πε ὶγ 
ΡΓΕϑογι θεὰ ([{ἢ, 546] ἀηα ἰαπχεηίίηρ Ὀδσοδιιβα ἔμεν 1} ποΐ θῈ 4016 ἴο οἴξεγ βαογίῆςεβ ἰο {πε Τιογα οἵ {πεῖν 

9 ἰαῖμεγβ. Απάα {πε ἴβη {{|0 65 5.4] ᾿πούδαϑε δηα τα] ΡῚν ἀπτοηρ {π6 θη 165 ἀπτίηρ τ[Πς {ἰπ|6 οἵ {πεῖν 
οαρίϊν ίν. 

τ Απάᾶ ψΠεη {Ππ {{π|65 οἵ οπαϑβιϊβαπιθηΐ ἄγανν πἰρῃ πα νεηρεᾶπος αὐῖβεβ ΤὨγο ρἢ ἰΠς Κίηρϑ νν ΠΟ 5Πατα 
ν 8 π΄ {ΠΕ ῚΓ σα! ἀπα Ριιπῖβῃ {Παπὶ, ἔην ἘΠαιηβεῖναβ. α5ο 50.4}} θῈ αἰν4εα 45 ἴο {πε (τὰ. ΔΝ Πεγείοτε 

8, ἤδανβῃ, δὴ εαμυϊναιεηΐ ἴογ " ἀαοά ᾿. (ἢ, Πδη. ἵν. 23. 
9. ἴπε οαἴῃ. ἀεη. χν!ϊ. 8. (. Ρ55. 50]. χνἱ]. 5; Τεβί. χὶῖ Ραίζγ.,. [πἀ. 22. 
10-13. ΤΠΕ56 νεῦβεβϑ δῖδ [Π6 βδοιῖςε οὗ 2 ΒΆΓἿῪ. ἰχχχῖν. 2-5, Οὐ εἶδα θοΐῃῇ ρᾶββϑαρεθ δῖε ἀδγίνεα ἴτοπὶ {ΠῸ 5816 

ΟΥΡΊΏ4]. (ἢ Πδη. ΙΧ. 11-13. 
11. ἴθ. Ταχί -ῷ λέγ, νυ] ἢ 1 επηε πα νυν ἢ ΘΟΠ πα (- ΜΟΥχ το Ζη7)1. 

ἴῃ Ἐρνρί ... γϑαῖβ. (Ἕἰ. Αοίβ νἱ]. 36; 2 Βδϑζ:. ἰχχχίν. 3. 
12. απ δββιυγεαϊν οα]]16α, ἄς. 80 1 τεηάθγ εὐ ζσεέαγο ({οείαζις δ ἴῃ ἰαχι) Ζγυοσααξ. .. ἐδϑίσς. [Ι)θαῖ, ἵν. 26, 

ΣΧ. ΤῸ, ΧΧΧΙ. 28: 2 ΒΒΆΓ. χΧΙχ. 1, ἰχχχῖν. 2. 
τηραϊαίογ. 866 Ἰ. 14 (ποί6). 

13. ΒεΠοΙά ἴπεεθ. Τεχί -ῷ φϑαξ σουσιρί οΥ δες θα. (, 2 Βδγ. ᾿ἰχχχίὶν. 5. 
αἴζεν Πὶ5 ἀθαίῃ, ἐδ Ζεΐο -- " αἰϊεσ ῃϊπλ᾿. (. [00 χχί. 21. 

14. Ξανεπίν απᾶ ξεν γξαῦβ. Ρευπᾶρϑ [Π15 ΠΠΊΡΘΥ 15 ἴο 6 (δ Κθὴ ἃ5 ᾿πρ᾿ γηρ δὴ ἰπἀδῆηϊα ρετοά. (ἐ ὅεη. 
τς ἷν. 24; Μεαῖι. χν. 22. [ἢ ΔηΥ͂ σᾶ56 ἴΐ 15 ἃ πιοάϊ οδίίοη οὗ [εγθπηϊα ἢ 5 ΡΙΌΡΠΕΟΥ οὗ {πΠ6 βενθηίν γθαῦϑ᾽ σδριϊν!ν, [6Γ. 
ο΄ ΧΧν. 11,12, ΧΧΙΧ. 10. ΜΝ ΏΙΟΠ Δη. ΙΧ. 24 τειηζουργεῖβ ἃ5 Ὀεηρ βενεηΐν ννεα 5 οὗ γεαῖϑ, 1. 6. 4906. Μεῖχ ϑιβρεοῖβ ἃ Ό]αν 

οη ἽΝ -- γ7 αῃὰᾷ ΠῚ ΠΣ, “βίγδηρε βεύνίοθ᾽, ἴ. 6. " Ἰ4ο  δίσγ, υνῃϊςἢ 15 οἴϊβη ἀεποίεα ὃγ ἢ Κ᾿). 

ΙΝ. 1. οπθ, 1. 6. Π4η16]: Π δῃ. ἰχ. 4-10. 
2. εἰεςΐ ρβεορίβ. ((. [5384. χἱῇ. 1, ἄς. 
3. Ταγουπαᾶτ. Ταεχί -ὸ οζεα. ἈΚ εδά ρεύπαρϑ "βὸ δροιιΐ ἴῃ {πΠῸ σαίεϑ᾽. 

νεαῃϊΐίγ. Τεχί -- "χαϊθοίας -- μεγαλειότης ΠΟΥΓΙΡῚ [ῸΓ ματαιίτης, 1.6. 84ῇ ἰ΄4ο0]1. ((, Ρ5. Χχχὶ. 6; αἷἶβδο 2 Κίηρϑβ 
1 10; {681- 11. 5, Χ-. 3. 

ΠΡ ππ᾿ ᾿χ- 18; το; 2 ΒΑΓ. ΧΙν ]- 18: 
6. ΟΥγῦ5: Εεἴ- 2 ΘὨτοῖ. χχχνὶ. 22, 23; ΕΖΙΑ ι. 1“- 

1 8. ποί Ὀ6 6016 ἴο οἶδε ββογίῆσθεβ. ΕῸΣ {πΠῸ ἰονν να]ιια δεῖ οὔ ἴΠ6 ψνούβῃ!ρ οὗ {πΠῸ τεϑίοσγεα [θΠρΡ]6, οἵ. 2 Βδζ. 
“ποΐ δ5 {Ὁ]]}Ὺ δ5 ἴῃ ἴῃ6 Ὀεριηηϊηρ᾽, ἰχν]]. 5, 6 (Ηρ. 11. 3; ΕΖγὰ 11]. 12). Τὴ βδουιῆσεϑ ννεσε ὑῃδοσερίβθ!θ, οἴ. {πε 

| “Ρο πε Ὀτεαά᾿ οἵ Μδὶ. 1. 7; 1 Επη. Ἰἰχχχῖχ. 73: ὙΠπα οδ]δβοίίοη μετα ᾿ηἀδεα 15 ποΐ δὴ Ε556η6 ὁη6 ἴο 5δουϊῆςε ἃ5 500}, 
Ῥαΐ ἴο {Π6 ἱπηρετγίεοιοη οὗ {Π6 ὑνουβῃὶρ οὗ (σοά᾽5 ρβορὶε 50 ἰοῃρ ἃ5 {πε  ννεῦα β]εςὶ ἰο πααίμεη ροινεῖβ. ἀοά νοι]ά 
τεϑίοσα {ΠΕῚΓ ρΊογυ δηὰ ἔγεθάοπι ννπεη {ποὺ ταρεπίεα, 1. 17, θα οἢ ΠΟ οἴμεὺ σοπαΊοῃ, ἰχ. 

9. πλπ] ΕἼ ρῚν ἀπιοηρ {πε ἀδηΐ 65 ἀπγίηρ [Π6 {ἰπ16 οὗ ἐπεὶγ οαρίϊντν. Ταεχί Ξε Τ΄ ἀθνεηϊεηΐ δρια παίοϑί 1ἢ ΓΕ ΠΊΡΟΓΕ 
Τ{ απ. 1. 2 εσεγιέογιζ σαπιποῖ γαίευ ἴο ἃ ΡΟΙΠΡ' ΠΡ ἴο [6γυβα θη, ποῦ σδη σφι ταθαῃ αν ΐηρ Ὀὰΐ “ἀπιοηρ ᾿ οὐ “ὙΠ΄. Νοὸν 
εἰδυογιΐογιξ --ς ὙΠ), νυν Ὡς ἢ 15 δἢ Ἔα  σουταρίίοη οὗ 13" τ εν ῤἠζεαὀιε712147 ἀπ ἃ γαΐος 15 σοτταρί ΤΟΥ παζίογιες. ἔγημε, 1. 6. 
ἡγδηετέγι τ-- ὍΘ Δ), νυ ϊοἢ ΒΕ οβθηῖμδὶ ἰαῖκεβ ἴο θὲ σογγαρέ ἴον Ὁ Ων τα ἡμωζεζογμηι. Βαϊ 1 ργεΐδγ ἴο δπηθηά ἴο ὩΠ" 3 οὐ 
ὈΣΣ, εαῤῥτυϊίαζές στέαε, σοταρατίηρ [οβερῃυ5, «4512. χὶ. 5. 2; 4 τα χἱῖ!, 536-48; ΡΉ]1ο, Ζεσ. αὐ (αΐτέμι, 31. (ΟἸΕΠΊΘ ἢ 5 

] Το οτὶηρ “ννεγάξῃ ἹΠῚ ΠΊΘΓ ΤΟ ὮΥ (ε7 πετέ71:2 οὗ αἰευε71:16711) τὰ Ἡ εἰ άθη ννεγάθῃ 15 6 ΠῚ ΡΟΒ51016. 

ν. τ. [ῃγουρῇ {πὸ Κίηρβ. Τεχί --. ἠὲ γέρες, οἴ. 6 7651έ)ι, 1. 9. ΤΠΏ656 Κίηρϑ ἀγα πε ϑεϊθιοίάδα νν πο Πα δποουγασθα 
| 1η6 ἀΐδιιϑε οὗ 16 [εν δῇ ἰανν ἀπ ὑνΟΥΒ]ρ, δῃά ἰαίβθσυ, ἰπ (πΠ6 ρεύβϑοῃ οὗ Απίϊοοπιβ, ρα ηἰβῃθα {ΠῸ ἀροβίαϊα παίίοη. (ἢ. 

2 Μᾶδος. ἰν. 16. 
2. αϊνίἀεά 45 ἴο {πε ἐγ. ΑἸγοδάν ὑπάρϑγ {ΠῸ ϑεϊειοϊά ἀοπιϊπαίϊοθ {Π6 Θπουπη 165 οὗ {Π6 ϑαάάμποσδδη ργὶθϑιποοά 

τεδοϊθα ἀροῇ 1Π6 5 γσίευ 5οΥ]θ 65 δηά ἰδ ἰοὸ ἃ τε σίοιι αυναϊκεηίηρ ἀπά {ΠῸ ἐογπγαίίοιυ οὗ ψνμαῖ ννὰβ Ἰαΐεσ Κῆοννῃ ἃ5 ἴῃ 8 
Ῥμαχίβαϊς ραγίγ. 56:6 1 Επ. χες. 6, 7 (μοίε). 

1106-2 417 ἘΣΘ 



ΤΗῊΗΕ ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΘΕΘ ὃ. -ς--Ὁἢ. ς 

1 δῖ Ῥεθη βεαϊά: “ὙΠαν 5141} τὰγτη αϑίάθε ἤοπὰ στρ εοιβηθ55 ἀπ ἈΡΡΥΌδοἢ ἴημα ν, δηα {πον 
51.411 ἀφ ῆ]ε νν ἢ ρο]]υἰοη5 {Π6 Ποιιθε οὗ {Πεὶγ ὑγουϑῃ!ρ,᾿ δηά [Ὀεσοδι56] “ἘΠπαν 5}.4}} σὸ ἀ- νπογίηρ δου 

4 βίτδησε σοάβ. Εοῦ ἴπαν 5}.4]] ποῖ (Ὁ! ]ονν ἀπ ἰτπ1 οἵ (σοά, Ὀὰξ βοπηα 5}8]] ροϊ]ΐα {πε αἰΐασ ἢ {Πα 
5 (νοσυν) σἱῇϑβ νῃῖοῃ {πεν οἥξγ ἴο {πε Τιοτά, ννῆο δἵὲ ποῖ ργιεϑδίβ θὰ βἰανεβ, 5οη5 οἵ ϑίανεαδυ Απά πιϑῆν 

ἴῃ ἴποβα {{π|65 5141} ἤανε τεϑρεοΐ τπίο ἐθϑίγαθ]α ρείβϑοηβ δηδ τγϑοθῖνα σιῇβ, δῃὰ ρογνογί ᾿πᾶρσε- 
6 πιδηΐ [οἡ γεςροϊνίηρσ ργαβεηΐβ]. Απά οη [ἢ ϊ5 δοσοιπΐ ἔπε σοΐοην ἀηα ἴῃς Βογάεδιβ οἵ ἐῃεῖν παδιξαιίοη 

5Π4}} θὲ ΠΙ]εα νυ ἰανν]ε85 ἀθεαβ δἀη6 1] 41 {165: [Πο5 6 νν ΠῸ νυ] Κάϊν ἀδραγί ἔγοπι {πε 1, ογὰ 51.411 θ6 
Ἰπάρεϑ : {πεν 5Π4]1] Β6 τεαᾶν ἴο 1πᾶσε ἴὺῸΓ ΠΊΟΠΘΥ 845 ΘΔ Οἢ τηΔῪ νν]5ῃ. 

ι Τῇεη {Πεῖα 514}] ΡῈ γαϊβεα πρ πηΐο {ποτ Κίηρϑβ θεαγίηρ τα116, αηα {ΠΟΥ 5118} σ4}} ἘΠα πη βεῖνεβ ρυαϑίβ οἵ 
2 1ῃε. Μοβὶ ΗἸρἢ σοά : {πᾶν 5141] δϑϑιγεα]ν ννοσῖς ἱπι φαϊν τη της ΠοΙν οἵ Πο]16ε5. Απά δη ἰπϑοϊθηΐ Κίησ 
5841] σιισοςεα {Π6π|, ννῆο νν}}} ποῖ θε οἵ ἐπε γαςς οἵ {πε ρτίθϑίβ, ἃ πηδῃ ΒΟ] πα 5 8πΊ)6 1655, αηα ἢῈ 5}4]]} 

3 Ἰπᾶρσεα {πεπῈ 45 ἴπεν 5141] ἄξεβθεγνε. Απάᾶ ἢε 5141] ουἱϊ οἱ {πεῖν σῃ!θῖ πλθη νυ {πε ϑυνογά, δηα 5114]] 
4 ἀεβίγον Ζλδηη ἴῃ βεογεῖ ρΙαςεϑ, 580 [παΐ πῸ οὔξ πΊιᾶὺ Κπον εγε {πεῖγ ὈοαΙε5 ατα. Ηδε 5Π4]] αν {ῃε 
5 οἷά δηᾷ {ῃς γοιηρ, αηα ἢε 541] ποῖ βδραύθ. ὙΠεη {πε ἔβαν οὗ Πἰπὶ 51.411} θὰ [θυ ἀπο Ἐπεπὶ ἴῃ {ΠΕῚΓ 

3. παῖ Ῥεεη βαϊᾶ -- μεζηη γε1: Ἔὐγηθημθα ὃν ϑομπηαι- ΜοΥχ τοι χοΐι7)2 ζε17. 
ΤῊΪ5 βαυῖηρ 15 ρἰεσεα τορεῖπου ἔτοπὶ {πῸ Ο.Τ'., 6. ».. ΕΖεῖς. 111. 20, “ἴασγη. .. τ] δουϑηθ 55); χῆν. 7, “ἄβῆϊε.. 

Ἄν ΟΥ̓ ἢρ. ΓΟ, ἴοο, Ρ55. 30]. 1. 9, ν111. 26. “ΤΠ δΥ Ψ}}}] σοὸ. .. βοάβ,᾽ θεαί. χχχί. 16. 
[δ6οϑιβε]. Τεχί -ὸ σζζα, Μν Ώ]Ο ἢ πηᾶν, Ποννανεὺ τα “1Πδι᾽ ᾿πἰτοά πο] ηρ ἃ παν ααοίδίοη. 
3,4. Τῆε6βε νεύβ65 σδῃποΐ γαίεσ ἴο {πΠ6ὸ Μδοοαθαδη ΠΡ - αἰ αϑίβ. ΤῆδῪ αἸα ποῖ ΡῸ ἀϑίταγ αἴζεσ βίταηρε σοάβ. Μοζβονεΐ, 

{παν ᾿νετα οὗ ἴσια ῥσίθβον ἀθβοθηΐ (1 Μδος. 11. 1-- 5), Δηα ποῖ 50η5 οὗ 5βανεβ. ΤῇΕΥ δῖε τοίεγσεα ἴο ἴῃ νὶ. 1, 8ἃη4 50 {ΠΕ ῚΓ 
πηδηςοη μετα νου Ῥὲ ργεπιδίισθ Βαΐ {ΠῸ βιίαϊειηθηΐβ βαϊῖ [4595 δπα Μεπεῖδιιβ Ἔχϑοῖν, τη ΗΘ] ΘΠ ζίηρ᾽ ΡΥΪαϑίβ ΨῃῸ 
Ρτεςβαβά [πΠ6 Μδοοαῦεεβ. (. 2 Μδες. ἰν. 13,19, 20, ν. 8. .Α ἀεεῖβῖνε ἑδείοσ ἴῃ ἴῃς Ἰἀεηεβοδίϊοη 15 {Π6 βίαταπηθηΐ ἡ ῃΟ 
τα ποῖ ρτίθϑίβ Ὀαΐ βίανεβ, 50η5 οὗ ϑΪανθεβ᾽. Μεῃεῖδιβ νγὰβ ποῖ οὗ {π6 {τ|θὲ οἵ 1,ενὶ, θαξ ἃ Βεη)δηλα, 2 Μδος. 11]. 4, ἷν. 23. 
ΟΕ, τῃς ᾿πηρ]]σδίίοη ἴῃ 1 Μᾶδος. νἱϊ. 14 παῖ οἴ ΠοΥ ΠΙΡΉ-Ῥυϊεϑίβ μα Ὀεϊοηρθαά τὸ ποη- Αδτοηῖς ἔα μλ1}165. Μούξονου {ΠῸῪ 
νν ΎῈ ἴΠ6 ΠΟΠΊΪΠ665 δηἀ δὈϑο]αίε ἴοοΪ5 οὗ Απίΐοοπι5, 2 Μδος. ἵν. 7-9, 23-9ῶ. [Οβερῆιβ, “212. χ"ϊ. το. 5 πηεηίίοηβ, Βαϊ ΟὨ]Υ 
το ἄεηγυ, {πῸ ϑἰαπάοσ (πὶ Ηγγοδπιιβ᾽β τηοί που πα θεθδ ἃ σαρίϊνε ἀπάδθτ Απίοομαβ. ΟἿ τῃς6 Ταϊπγα αἶβο ἔου {Π6 ἴδἰβ. 

5. Απά ᾿ηϑῆν. 80 1 επηθηά “ 4] ΘηἰΠῚ τηδρ 5. Ὁ] ϑαηΐ᾽ τε Ὁ Δ ἽἼΠ, 1. 6. “ἴῃς τηδῆγ᾽ οὐ “1π6Ὸ6ὶ ἈΔΌΡΙ5᾽. Τεχί δ445 
“ ἀοσίογξϑ δουμπλ᾽, ἃ ΡΊ]Ο55 οἡ ἴΠ6 νοσζα ἴῃ 1Π6 Ἰαίΐεσ πηθδηϊηρ. 

5841 πᾶνε τεβρεοῖ τιηΐο ἄδβίγα 8 ρεβοηβ δπᾶ τσγεοαῖνα "ἱἵβ δῃᾶ ρεγνεγί. ὍΤὴςε ἰεχὶ τεαᾶβ “εσυηΐ 
᾿λϊγαηΐε5. ῬΡΕΥβοηα5 ΟαρΙ ἀϊταἴππι εἴ Δοσαρίϊοπαβ πησηθσιτη εἴ ρεγσνεηάθηϊ᾽, ΜνΠ]ΟῊ 15 ἀπ- ϑαπη1ς. «Γερο Ζἰογι65 15 ΔΏ Εα5Ὺ 
ςοτγαρίίϊοη οὗ πεοίῤῥογιίθ5, Αἰζαυ νν ἢ ἢ, κε 485. ἃ ποι, 2,1742107 1471 σου] βίδη. Νον ᾿βανίηρ ἴογ ἴῃς ργεϑβθηΐ φφφΖεϊ- 
ζαΐμεγ: Ἰεῖ 5. ρᾷ855 οὔ ἴο [6 ποχί οἴδιβε. ΤῇΪβ τὰηβ 267 Ψε7ιαἴεγιέ {με ίϊας. ὙΤῊΪΒ ρῆταβα ἄοεβ ποῖ οσσὰγ ἴῃ [εν ]5ἢ 
ΠΠτογαΐασγθ, Βαϊ ννα ἢπά, 1 ϑδτη. ν1]]. 3 “ δοσαρεγιηΐ παπεγα εἴ ρεγνεσίοσαης ἱπά]οἰτιπη᾿ Ξε ΤΠ ΧΧ ἐλάμβανον δῶρα καὶ ἐξέκλινον 
δικαιώματα, ΘΞΦΘ ἾΘ) ἽΠΨ ΠΡ Ἠξηςε Ὶ δοςερὶ ΨΝΊΈβεὶοτ᾽5 επημεπάδιίοη 2εγυόγέεγιί. Νὰ πᾶνε πον “ εγαηΐ τηϊγαπΐεβ 
Ρειβοηδϑ σπρίἀϊταΐιπι εἰ δοοϊριθηΐαβ τη ηθτιπιὶ εἰ ρογνογίεηξς ᾿πϑυϊαβ᾽. Νον ἰξνε σοιηρατα Πα. χν]. 19 6 Ππά οὐκ 

ἐκκλινοῦσι κρίσιν οὐδὲ ἐπιγνώσονται πρόσωπον οὐδὲ λήψονται δῶρα, ἽΠΙΦ ΠΣ 1 28 ἼΞΠ δ ΞΟ πῸΠ οἷ, ΜΠ Ὴ 15 
ἘΧδΟΙν ψμδὶ να μαναὰ δὐγίνεα αἵ αροῦε. ὙΠῸ οὐἹρίπαὶ οὗ οὐζ ἰεχὶ σου] θὲ γεοοπβίτιιοίθα ἔγοπι [5 νεῖβα 5ᾶνθ {Πδΐ 
Ἰηβίεδα οἵ Ἵ3Π ννγεὲ 5ῃοιυ]ά 568 δὲ), (Οἱ, 2 (ἤτοη. χίχ. 7 οὐδὲ θαυμάσαι πρόσωπον οὐδὲ λαβεῖν δῶρα (1.ΧΧ), 825 δ δ) 

ἽΠΠΟΣ ΤΙΡΟΝ, 
γε πᾶνε 511} ἴο σοπϑιάθσ επφΖωζία ζει. (Ἰεπηθη σοιραῖεβ [ϑδηῃ. ἰχ. 23, Χχ. 11,19. Ηδ τἱρῃΐ πᾶνε δάάδβά 

ΕΖΕΚ. χχὶ!. 6, ὙΠ ΠΞ, Απά γεῖ ἴῃ ποπα οὗ με ἢᾶνε νὰ ἃ τξεὰ] ρϑγ8}}6]. «ἡ εῤἧεγαο ῥοόγας 1 μανε Ὀτδοκείεα 
8ἃ5 Δ) Ἐχρ᾽δηῃηδίοσυ Ρ]οϑ5. 

6. ἴμοβα ῇῆο νυνἱ οκεάϊν ἀδρατγί ἔἴγομῃ {πὸ 1 ογά 5841] ΡῈ ἡπᾶρεβ. ὙΠετα 15 ἃ οὐτίοι5 αἰ ορυάρῆΥ ἴῃ {πε ἰεχί ἤοσγα : 
“ἃ ἄεο υἵ 4] ἔδοϊξ Ἔσπηΐ 1Π1ΡῚ] ᾿ἀ]ς 65 ̓, “ἃ ἀογηϊηο 648] ἔδοιαπξ σα ηξ 1ΠῚΡῚ] ᾿πἀ]σα5᾽ : {Π6 ἢγϑί δηα ᾿ΠΓΘΥΙΟΥ νεϑ!οὴ νᾶ 5 
Ἰηϊθηἀβα το Ὀὲ ἀεἸειθά. ΕῸΓ φῶ ῥιοίηγι δγιόγιΐ 12 212 τεαὰ ψρ μασίιγιΐ Ζηιῤῆε ὁγιεγιξ πα ἴΠ6 ἰεχί 15 τεϑίογεά Ξξ 

ὉΠΟΒΦ ὍΡΟΝ) Π ΠῚ. (ΟἿ 2 88π|. χχὶϊ. 22 ΠΡ. “ποη ερὶ ἱπιρίε ἃ Πδο πῆθο, ΠΡΟΣ ΝΣ ὟΣ Δη4 455. Μοϑβ. 
ΧΙ, 17 “51 « «. ᾿πη|ρῖ6 ἐδοθγιηῖ". 

{παν 5161] Ρε γεαᾶγν ἴο Ἰυᾶρε ἴογ πηομαυν. Τεχί - “εὐιηΐ ἴῃ δῖ ροβί ἱπάϊσαγε ᾽, “᾿Ἰμογαηΐ ἴῃ σΔΙΡΟ ἱπάϊσαγε᾽. 
ΤἼε βεοοῃα νεγϑβίοῃ οὗ πε ἀουθ]εῖ ρῖνεβ {ΠῸ τὶσῃϊ οἰὰθ. 702: εαγιῴο τ--- ἐν ἀγρῷ σοΥΓαρΐ ἴοΥ ἐν ἀργύρῳ -Ξ- 522. 

ΨΙ. τ. Κίηρβ Ὀεασγίηρ γυῖα, 1. ε. της Μδοοαρεαβ Κα [πάδ5, Τομδίμδη, αηᾶ ϑιτηοη, ἱπουρ ἢ ποῖ το] ςΔ}}Υ βίγ] θα 
Κιηρβ. (ἱ. “Κιηρ οἵ {πΠεῈ ννεβί᾽, νἱ. ὃ. 

ἴμεν 5811 9411 [πελβεῖνεβ ργίεϑίβ οἵ πε Νίοβξί ΗἸρῊ αοά. Τ7οπαίμαη θεσαιια Πρ - ρσϊεβί ἴῃ 153 Β.0.,) δΔηα 1Π6 
οἴῆος ννὰβ ἀξοϊαγεὰ ἴο ὈῈ πεγεαϊίαιν ἴῃ ἴπῸ6 Μδοσαῦθδῃ ἔδυαν ἴῃ 141 Β.Ὁ. 

5811 {πεβεῖνεβ. Τεχί τῷ 222... ψοχαῤιε)ιζ17,, ἃ Ἠ Ε ταῖσι. (Υ τ (ἤτγοη. ΧΧΙΙ. 14 (1.Χ Χ). 
Ῥσγιεβϑίβ οὗ {πε Μοξί Ηρ αοᾶ. Τηϊς {Π|6 ννὰ5 οἱ αἰπιεα Ὀγ ἴπ6ὲ Μδοςδαθεδῃ ρυϊπηοθ- τ εϑίβ. ((. 5. οχ, ἃ Ὠγπῆη ἴο 

διπιοη. “ὙἼΠου δτί ἃ ρῥυῖθϑί ἔοσυ Ἔνεὺ δῇζεσ {πε ογάεσ οὗ Μεὶομιζεαεκ.ὄ 
5141] αββϑ γεν νοσκ ἱπίαυϊίγ. Τεχί - μαοζογιί μιείογιΐες, ἃ Ἡ ΕὈΤΑ 51. 

2. τῇ ἰπβοϊθηΐ κΚίηρ, ΗἩεγοά [μὰ ατεαῖ, 37-4 ΒΟ. Ηε ννὰ5 οἠἱγν δ] ἃ [ενν, [οβϑερῆιβ, “π2. χῖν. 15. 2, ἴ6 βοὴ οἵ 
ΑπΕΡαΐοσ οὗ ΤΙἀστηεα, πουρῇ ΝΊςοΟΙΑ5 οὗ ᾿ϑδιηαβοῦβ οἰαἰτπηεα ἃ [ον] 5ἢ οὐἹρίη ἴογ ΑΠΕΙρδΐευ. 

7υᾶρε ἴπθι. Ηετοά οὐ οἵ [ῃῈ Μδοσαθδδῃ ἔδπλν, [Π6 ϑαάδάμποεδῃ δγϑίοογδου, δηα δοςογάϊηρ ἴο ν]. 4, 5 ορργεϑϑεά 
1η6 πδίϊοη δἷ ἰΙασρεὲ. ὙὍΠπὲ ῬΠδγιβεαβ δηά [Π6 Εϑβεηββ αἸὰ ποῖ βῆ ευ ὑπ δὺ Ὠϊτη. 

3. 1πεῖγ ομίεῦ θη. ἨἩδτστοα οἡ Ὀεσοιηϊηρ Κίηρ ἐχεουίεα (οτίγ-ῆνε οἵ {ΠεῸ ϑαδάιισθδη ΠΟΌ]65 (“4212. χν. 1. 2; “Βεἰί. 
“μΩ. 1. 18. 4). 

ἀεβίγου. 1 τεδὰ οδίριριεοὶ ἴου σφι σοτγαρί. ΗΠ εξ] ἃ οπλβηά5 ἰηΐο σοϑφοάζοί, νυν ὨΊ ἢ 15 να αῖκ. 1 Πᾶνα οπηϊεα “εἴ 
ΠοΥρούδ ΠΠ]οσαπη᾽ Ὀφξίογε “αὖ Π6 ΠΟ βοϊαῖ᾽. 

βεοσγεῖΐῖ ρΐβδοεβ. Τῇδβα βεοζεῖ τη σά ουβ ἃ. τη θη] οηἘα ἴῃ «4212. χν. 1Ο. 4. 
4. γοὰιηρ, επᾶ ἢ6. Ῥεσῆαρϑβ, ψε 5ῃοι]ὰ τεδά "γοιηρ ς᾽, ἄς. (. Τ)ευΐ. Χχν!]!. 50. 
5. ((. 2 Μδος. νὶ]. 3 ἴοτ ἴῃ6 ρῃγχαβεοϊορυ. 

41τ8ὃ 

.-.».-.--- « 



ὙΎ Ἃ} Φ«τΡ ΤΌ ἐν. μ- 

ΤΗΒΕ ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΘΕΘ 6. 6---. 7 

6 Ιαη. Απαᾶ ἢε 5Π4]] εχβοιΐίε "πασαγηθηΐθ οἡ {Π6Πὶ ἃ5 ἴῃ6 Ἐσγρίίδηβ Ὄχεοιΐθα Ὡροη {Π6Π1, ἀπίῃς 
ἡ τπϊτν δηα ἴοιγ γεδίβ, δηα ἢ 5Π4]] ριιηῖ5 ἢ ποτ. Απα Πα 514}] θΒεσεῖ σμΠ]Πάγαη, (νυν 0.) ϑαοσεαάϊηρ Ὠἰ πη 
8 5.41] γι ]6 ον ϑῃογίευ ρευοάβ. [πἴο ἐπεῖγ ραγίβ σομπογίβ δηὰ ἃ ροννεσίαϊ Κίηρσ οἵ {Π6 ννεϑί 5.41] σοιηεξ, 
9 ΠΟ 5Π4}] σοηη]πει {Πεπὶ: δηα Πα 5Π4]} αἶκε ἐΠπεπὶ σαρίϊνε, δηα Ῥατπ ἃ ραγί οἵ {Πεῖγ [επηρ] 6 ἢ ἢτα, 
(44) 51.411 οσιιο ἔν 50Π16 ἀγοι πα Ἐπεὶ σοϊοην. 

71. Απά ψΠδη {15 15 ἄοπα {ΠῸ εἰπι65 5841 ΡῈ οπάβά, ἴῃ ἃ πιοπηθηΐ [ῃς (ϑεςοηαν οοιι56 5841] ΒῈ ζεπάθαν, 
29) 3 1ἴΠ6 ἴοιιγ ἤοιιγβ 5Π4}} σοπηθ. ὍΠΕΥν 5141] θὲ ἰογοεά..... Δπά, ἴῃ τπς ἔἴπηε οὗ {π65ς, ἀδϑοίγαςοϊινε απ 

4 ἱπιρίοιιβ ΠΊΕ 5114] γιι]8, ϑανίησ {Πδΐ ἘΠεὲν τα 15ῖ. Απα {πεβε 514]] δ! αΡ ἴΠς ροίΐίβοπ οἵ {πεῖγ πιϊη 5, 
Βείηρ γααοῃαεγοι8 ΠΊΘΏ, 561 {- Ρ]Θαβαυβ, (Ἰ556 ΠΊ 0] 6 5. ἴπ 411 {ΠΕῚΓ ον ΔΠδιγ5. ἀπ Ἰονεῖβ οἵ Ῥαησηιδίβ αἵ 

59 6 ἐνεῦν Ποιιγ οἵ {πε ἄδν, σ᾽ αϊίοηβ, σουγπΊαηάβ.... ])ενοιγεῖβ οἵ {πε σοοάβ οἵ {Πς (ροοι βαγίησ {παΐ 
7 {πεν ἦο 50 οὐ {Π6 σσγοιιπά οὗ {πεῖν πβεϊςσθ, θα 22: γεαϊέγν ἴἰο ἀδβέγον ἔπαπὶ, σοπηρ]δίπει5, ἀθοθιΈΠι], 
ΠΟΠΟΘδ]ηρ ἘΠ ΠΊΒΕΪνεβ ἰαϑὲ {παν σπου] 6 ᾿Ἐοορη!Ζεά, ἱπηρίοιι5, Π]]Εα νυν ἢ Ἰανν]αθϑηθθο απα [πἰ αν 

6. τπϊγίν δπᾶ ἴοι γεαγβ. Ηετοα ταὶρ 64 ἴοΥ {ΠΙγν -Ο ΙΓ γϑαῦβ ἴταυ ΑΠΓΙΡΟΠ 55 ἀξδίῃ, ἀηα {ΠΙτγ-ϑανθη δἰαυ Π6 
μαά Ῥδθϑη ἀθοϊαγεα κΚιηρ Ὀγ 1ῃς Κοχηδη. 

7. Ομ] ἄγε... Βπογίοσ ρογιοᾶβ ὍΠε ἴεχιὶ 15 ἀδἔεοίϊνε : " (ρ)γοάποεί παῖΐοϑβ (411 βα)σσεάδηϊαβ 5101 Ὀγανίοσα θη ροτγα 
ἀοπατζθηῖ᾽ (γε τηιιϑί γθδα ἊἰολγΖγαγε7ι). Ἡ το 5. 50η5 ἅΓῈ ἴο ΓΕΙΡῚ ΤΟΥ 5Πουίου ρεῦιοάβ {Ππδῃ {Πεὶγ Γαΐ ῃθσ. ΤῊΪ5 15 {ΠπῈ 
οὗ Δτόμε]αι5 οΪν, 85 ΔΠΓΠΡα5 γε δα [οτίγ-ἤγες γεαῦβ αηα ῬΉΠΠΡ {πιτίγτϑενεη. 80 {Πδῖ [Π15 ὈΟΟΚ πιιϑὲ Ὀ6 δδι]ετ ΓΠΔῃ 
Α.Ὁ. 30, 1. 6. {Π|τίγ -ΟυὙ γϑαγβ οση Ἡ εγοα᾽ 5 ἄβδίῃ ἴῃ 4 Β.6. ἢ 1Π]655 νγῈ ΒΌρΡΡροβε {παΐ {π6 δυΐπου 15 {π᾿ ηΚίηρ οὗ Ασομεϊδιιβ 
Πα Αρτρρα, ννῆο δἰοπα δα οἱοϑα σοῃηδχιοη ] ἢ [6γ58]6Π1. 

8. Τηΐο {πεῖν ραγίβ οοπογίβξ. Τεχίὶ τ “ἸΏ ρᾶγα5 ΘΟ ΠῚ ΠΊΟΓΕΙ5᾽, ΕΠ] 4664 Ἰηΐο “ἴῃ ραζίεβ θοῦ} σοποτίαϑ᾽. 
αι Ροννεγῖμ! Κίηρ οἵ πε ννεβϑί. Μδγιιθ, σονεῦηου οὗ ϑ'υσῖδ, 416]}164 ἃ [ενν]8ἢ γα 6] ]Ποη ἴῃ 4 Β.6. (“1512. κνὶ]. το. ὁ, 

10: 1Ἰ. 1). 
ννμο. Ταεχὶ --- φώζα σοΥΓαρί ἔογ φιε. 

9. θαγῃ ἃ Ρατγί οὗ {Παὶγ ἴθπηρῖθ. ΤΠ 5ο] ἀἴεΥ5 οὗ Ν᾽ υιι5᾽5 ᾿᾿δυϊεηδηΐ ΘΔ ΌΙηι5 414 σι οἢ ἀδπγαρα {Ππαΐ [Π6 γαραῖγϑ νοσῈ 
ποῖ σομπηρ]είβα {111 Ν ΕΥο᾽ 5 γερὴ (.411. χχ. 9. 7). 

ογαοίν βοπηθ. Δίδγιι5 οσσιοὶῆεα 2,οοο (.1212. χν]]. το. 10). 

ΨΝΙ1. τ. {Π6 {1π|65 5141] θῈ επᾶεᾶ. δε ἤανα πονν υγιὶνβά δἱ [ῃΠ6 ἀδΐε δἱ ννῃὶοῇ {Π6 δας ΠΟΥ 15 ΨΥ ΥἹ ΠΡ, Πα 50 ἰδανῈβ5 
ΟὈνΐίοιι5 Πἰβίοσι αὶ 4} 1510Π5 ἴου ΟΌϑοισγε ργβαϊοῖοη5 δηα ΘὨΙρ Πη 168] συ. ]5. ΤΠ ἰεχί 15 οἴϊεη ἀοαθίᾷα]. 

{βεοοπᾶςΣ... {(επᾶςεα). Ταχὶ ἀείεοίίνε, “. .. Εἴμγ ΟἸΓΒῚ5. ἃ... .᾿ ΜεΙΧ τεδᾶάβ σεφιεοίέ7γ, ποῖ Λλίεί), ἀπά 
ΗΠΡεηίε]α αεὺζ τοὶ αΖίε7. 

2. Τηα τοχῖ, ΟΠ ἀδῆδβ ἰγαηβ δίῃ, 15: “ Γορυηΐυγ  βθοαηά.... Δ6... . ΡΟΒ . «- - 1Π1{Π15 5 δα αχιζι5. ν1}}} ΡΓΟΡΊου 
Ἰη1 ΠῚ ΠῚ} ἴγ65 Βεριϊπηαε βεσιηάδ {τα ἴῃ ἰασίϊα ἄπαα ἢ... τὰ . . - ἴα 6.᾽ ΕῸΓ αἰζεπηρίεα τεβίογδίοηβ 566 ΠΥ (οΠΠ1., Ρ- 7ὃ. 

3-|το. ΤΕ Ιἀδητποδίϊοη οὔ Πα ρεύβοηβ ματα αἰίδοϊςεα 15 τη ΓΟ ἀϊβρυϊεα. ὙΠΕΥ σαηποί Ὀς [πε Ητοάϊδη ργίηςθβ, ἃ5 νϑύ. ΤῸ 
ΟΣ ]α βι Ποη6 οὗ {Π6π|. ΝΟΥ σδη {πεν Ὀὲ {ἴΠ6 ῬΠδγβθαβ. ὙΠΕΙΓ νοῦϑί ΘΠ Γη165 ΠΈνοΥ δοοιι5664 {Π6Π|ὶ οὗ Ορβϑῃ ΠΠΌ]Ι5Π1ηΡ 
δ᾽υζίοην Δ ηα ργοῆϊραον. Μαζίί. χχι]. 25. ΠΕ ΠΕΙΟΠ5 ΟὨΪΥ {ΠΕῚΓ βεογεῖ " ἐχίοσίοη δηα Ἔχοθϑβ᾽. ((οἱδηὶ ᾿ηρ ηΙΟ 5]Κ βαρραϑίϑ 
ἀπαὶ {πῸ [ενν]5ἢ ἀοοίοῦβ δἵ πα πὰ ἴ75Π8 δῇευ Α. Ὁ. 135 δῖε πιδαηῖ. Βιυΐ 6 σϑαῦϊγαϑ ἴοο ἰαΐε ἃ ἀδΐε ἔου ἴῃ6 ῬοοΚ.) 
ΝΟΥ γεὶ δῇ νεῖβεβ 3, 4 Ὀ6 δϑϑίβηῃβα ἴο {πΠ6Ὸ ϑαάάμοεδαβ, πα 6-1ο ἴο {πε ῬΏασγίβεαεβ. ὍΠ15 αἰνιβϑίοη 15 ποΐ 5. 1Π6 4 Ὀγ {πὲ 
εχ. ὙΤης Κοπηδη ργοσυγαΐουβ, ἀρϑῖη, ἀγα Ἔχομ 64 ὈΥ Ρἤγαβαβ κα “1)Ὸ ποῖ τοιοῇ πὲ ἰεϑί πο 5Που!άϑὲ ρο]]ΐα πλα᾿, 
ΔΠ6 “Ποποδδ]ηρ {ΠΕΠΊ5ΕΪνῈ5 ἰθϑί {πε Ὺ 5Που]α ΡῈ γεσορηιζεά᾽. ὙΠα πιοϑὲ ρσόοῦα]Ὲ εἘχρ]αηδίϊοῃ 15 [μηδὲ πε ϑαάάιισεες 
816 τηδαηΐ. Τῆα ρῥ]αὺν οὐ ΚΝ, [Π6 ῥυιθβίν δἱοοΐηθββ οὗ νεῖ. 10, δηὰᾶ {ΠΕῈῚΓ σὰ]α (1Π6 Θδη θα ΓΙΠ,, νν] ἢ ννὰ5. αἰ ηγοϑίὶ 
Ἐπί γεν ϑαδάμποδδῃ, νγὰβ [ἢ 6 ν]γίι! 4] τ] ὩΡ᾽ Ρονν Υ ἀπ 6Γ [Π6 ἈοΠΊΔη5 ἔτ ΠῈ Α. Ὁ. 6 {1} 70). ὍΠε οἱοϑα ρᾶγα}1 615 ἢ {ΠῈ 
αἰίαοκβ οὐ [86 ϑαάάμοδαβ ἴῃ {[Π6 Ῥϑδίστηβ οἵ ϑοϊουηοη 566ΠῚ ἴο οἰ ςἢ {6 πηδίζεσ. 

3. ἴῃ ἴῃς {ἰπι6 οὐ [πεβθ. Τοχί -Ξ (6 ἀς ---Ξ ἐπὶ τούτων (3). ῬΕΓΠΔΡΒ τα ϑ]αῖα “ βοιης οὗ ἴΠ656᾽ Ξξξ ἐκ τούτων. 
ἀεβίσγαοςινε. (ΟἿ νεῖϑε 5. 
ἱπηρίοιιβ, σου] ποῖ θὲ βαϊὰ οἵ ἃ ῬΠδσιβθε. 
5141] τι]6. (Οἵ. νϑυ. ὃ, αἰϑὸ ἔοσυ {πε ϑαδάμποθαη σοηῃϑβιιατίοη οὗ ἴῃ 6 Θδη Θά ὙΠ 55. 50]. ἵν. 1 σὺ κάθησαι βέβηλε ἐν 

συνεδρίῳ. 

βαγυίπρ παΐ {παν ἀγα 1π5ῖ, ἃ ραν οὐ Ὁ ΡΥΝ “ ϑαάδάμποδεβ δηὰ ὉΥΥῚΝ “751. ϑαγίηρ. 1 τεδᾶ ὠϊοογιέρς ἴου 
αἰοοογέες σοΥταρί. 

4. Ῥοίΐβοηῆ. Ηδξετα 1 ἴακε Ἴγαηὲε α2ιὲδ 274} 51407147]2 τ--Ξ θυμὸν τῶν καρδιῶν αὐτῶν -Ξ πΞὸ ΓῸΠ, νἤογα ΠΌΠ 5ῃου ἃ Βᾶνα 

θεεῃ γεπάετσαά ἰόν - ροϊβοη. ΤῊΪ5 βσῖνεϑβ ἃ βΡὉΟἄ 5εη86, θπὶ {Π6 σμδηρδ οἵ αλ[2))707714222 Ἰτιῖο α7ριΖσογιε7)2 (50 ΟἸ]ΕΠΊ6Π) ἄοε65 ποί. 
{τραοπογοιβ. 55. 50]. ἵν. 27 ἀπὸ ἀνθρώπων δολίων καὶ ἁμαρτωλῶν. 
ΒΕΙ ΡΙΘαβασβ. ΡῬτΌΡΔΌΪν τπ6 Ἡδῦγενν ΟΥΙΡΊ 4] ννὰβ πηϊβγεδα ὈΥ), “οὐ {Π6πηβεῖνας᾽, ᾿πϑίθδα οὗ ΟΥ̓ΊΝν,, “οὗ 1ῃς 

τσ ἢν. ὙὉὯΠαε ἀδβιρηδίϊοη ἡ ρΙβαβοῦβ οἵ [Π6 πριν ᾿ νου] [Πθη 6 ΡᾶγΆ}16] ἴο ἀνθρωπάρεσκοι, Ῥ55. 30]. ἵν, ιι564 οὗ {πε 
ϑαάάποβαβ. 

ἀἰββειαθ]οσβ. Τεχί -ὸ κοΐ. (ἢ Ῥ55. 50]. ἵν. 7 ἐν ὑποκρίσει. 
5. ΤῊΙΒ νεῖβε οὗ βενεῆ [1Π65 15 ὉΠ θορ Πού ]6, εχοθρί ἴου ογι,[75. 
6. θενούγεγβ οὗ ἴμ6 ροοᾶβ οἵ ἴπ6 {(ροοῦγ). (. π6 σῆατρε ἀσαϊηβί {πε ϑαάδυςθεβ ἴῃ Ῥ55. 30]. ἵν. 11, 13,15, 23; 

ΧΙ, 2, 4; 4150 ἴῃς σβαῖρε ἴὴ Μαῖίί. Χχῇ!]. 14; Μαζκ χι]. 40; [μπκῸ χχ. 47. 
{(Ροογ). Τεχί -- {2απεφεο)γε,ι. 
75Εῖς 6, »25671ςογάζανι. ΤῊΣ Ηεργεν ΠΡῚΝ 15 οἴΐζβη {πι5 τεπάεγεά, ἤαγα πλϊβίαΚαηὶγ. ὙΠῸ ϑαάάμσοεες ᾿νεῖα ἃ 

ΡΓΟνΘΓΌΙ4}Ὺ βανεσα (μέ. χχ. 9. 1) 5 1Π6 ῬΉΔγβθα 5. νοΥῈ τ θγο ἃ] ἴῃ Ἰπᾶρεπχεηΐ (.4.22. χα. το. 6). 86:6 αἷβο Ρ585. 80]. 
ἵν..2, 3: 

7. ἴο ἀεβίγου ἴπεπὶ. Τεχί -- οἐζ ἐχίθχηιζηαζογες, σοΥγαρὶ ἔοσ 27 6χ 1ογ7))1171α 7671. 
ἀεδοοϊα]. (Υ. 55. 50]. ἵν. 4,12, 14. ; 
ςοποθαϊῖηρ [μα πλβεῖνεβ, ἄς. (. 95. 50]. ἵν. 5 ἐν νυκτὶ καὶ ἐν ἀποκρύφοις ἁμαρτάνει ὡς οὐχ ὁρώμενος. (ΓΕ 4150 1. 7. 
ἱτηρίοιιβ... ἱπίφαϊξν. ΕῸΥ παράνομοι ἃπια ἁμαρτωλοί ἃ5 ΘρΡ᾿ΓΠεῖ5 οὗ {πε ϑαάάμποεεβ σεα γ]6 δηὰᾶ 7ᾶπι65, εκ 

97 «οέομιοϑ, Ττπἰτοά, χΙν--Χ]ν 11]. 

“4ἸῸ Ὁ Θ Ὁ 
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8 [ΓῸΠῚ 500 7156. ἴο δηϑ6ῖ : βαγίηρ : ̓νε 5}4}} πᾶνε [βαϑίϊηρβ ἀπά ᾿πχαγν, οαϊτίηρ ἀπά ατίηκίηρ, πᾶ ννα 
9 5181] δβδέβθπι οὕ γβ εν 65 85 ρυησαβ.᾽ Απα {Ποιρἢ {πεῖν παπ5 ἀπά {πεῖν γταϊπες οι ἢ ἀποίδδῃ τηΐηρο γεΐ 

το {πεῖγ που ἢ 518} 5ρθαὶς σγοδὲ {ῃίηρϑ, ἀπά {πεν 518] βὰν Πιγίμούπιοσα :  ΠῸ ποῖ ἰοιοῖ τὴς ἰδϑὲ 1ῇοα 
5Ποι 1451 ΡΟ] πα πιῈ ἴῃ {Π6 ρΐαοα ᾳνῃεσε 1 οίαπά ὃ... 

8᾽΄τ Απάτμετε 5681] οοπιθ ὉΡΟη {Πεπὶ ἃ βεοοηα ν]5ἰζαίζίοη δη6] νυγαῖῃ, 5 οἢ 45 Πα5 ποῖ Βείδ 6 η {Πδ πὶ [το πη 
ἴπ6 Ῥερίηηΐπρ ἀΠῚ] τῃαΐ {{π|6, πη νυ ἢ Ης ΝΠ] 5εἰγ αρ ἀραίπδε {Πεπὶ τπῸ Κίηρ οἵ τῃς Κίηρϑβ οἵ ἐπε 
Θαγί ἢ δΔηα οπε {παΐ τα]θίῃ ἢ στόδι ροννεῖ, ννο 5141] οσπιοῖ ἐν [Πο56 ννῆο σοηΐδϑβ ἴο ἐποῖν οἰτοιτης 5! 0 - 

2 πα {ποβα πο σοπΟΘβ] ([[) ἢ 5Π4}} ἐογίαγε δη ἃ ἀο] νοῦ πα πῇ ΠΡ ἴο ΡῈ Ῥοιιπά δηά ᾿εά ἰπίο Ρυΐβοη, 
3 Δηά {ΠΕῚὉ ννῖν 65 5Π411 Ὀ6 βίνεη ἴο ἔπε σοάβ ἀπιοηρ ἴῃς (σβητι]65, αῃα ἘΠεῖγ γοιηρ 50η5 54] θῈ ορεταίεά 
4 οἡ Ὀγ πε Ρῃγϑιοίδηβ ἴῃ οὐεν ἴο Ὀτίηρ [ογνναυα {πεῖν [ογεϑκίη. Απά οἴπεῖβ ἀπιοηρϑὶ {ποτὴ 5Π4}1 ΒῈ 
ΡαΠΙ5Π 66 ὃν τοτίαγε5 Δηα ἤγα δη4 βινογά, ἃη4 [ΠΟΥ 5141 ΒῈ [ογεβα ἴο θβᾶν ἰπ ρι]ῖς {πεῖν ἰά4ο]5, ρο!!αϊεὰ 

5. 85 ἴῃεν γε {Πκ6 ἴῃοϑε ψῆῃο Κεερ. Ππαπη. Απα ἐπεν 5141] Πκοννίσε ΒῈ [ουοεα Ὀγ ἔποθε πο τουίατο ἰϑεζσον 
ἴο εηΐοι {ΠΕ1Ὁ ἱππιοϑβὲ βαποίπαγν, δηα {παν 51.411 θὲ ἰογοε Ὀγν σοαάβ ἴο Ὁ] ϑρῆοπης ν ἢ ἰπβοίθηςε {ῃθ 
ὙνΟΓΩ, Πη41}ν δἴτεγ {Ππ656 {Πίησ5 {ΠῈῸ Ιᾶαννβ ἀπά ναί {πεν Πα δῇονε ἰδεῖν αἰξαν. 

ἔγοπι βιιητῖβα ἴο βαηβαῖ, ποῖ "ἴγοπὶ Εαϑὶ ἴο Δ εϑί ᾿ 85 {πΠ86 ρῆγαβε ἴῃ ασδεῖ τηϊρηϊ 4150 τηθδηῃ. 
ὃ. 58.411 δϑίθθπι οὔγβεῖνεβ. Ταεχί - δΖ 2":εἰαότλ!12ε5 7105. ῬΟΒΒΙΌΙΥ 2οἑαὀηηεηέ5, “ νγ8 58.411 σης, θα 705 15 ἀσαϊηϑί {Π|5. 

Ρτίποθβ. Τεχί δα65 “νν 5}4]] 6 ̓ . Αἢ ᾿πίγιϑίοῃ ἀκ ἴο {Π6 ΕἸ] ου]τγ οὗἉ 205. 
Ὁ: ἘΠΟΙΡΗ ᾿ς. γεῦ. Ἰεσίξῦ- .- ΔΗ ΘΡΙΕΙσ (5 1 ΘΆΙΟ ἹΣ 1 
τηοαΐῃ.. . ΞΡΕ6Κ ρτεαΐ [πίηρϑ. [0 δῃ. νὶϊ. 8, 20; [π46 τό. 

9, 1ο. ΕῸΓ {Π|5. σομα θ᾽ πδιοη Οὗ ΡΥΕΒΕΪν δ] οοίη 655. ὙΠ ἀη ἀποθαῃ ἀπα ἡγοῦ! α]ν [1δ, οἴ, Ῥ 55. 50]. ἱ. 8; 1Π. 14,15; 
ΠῚ 15. ΧΥΠΕῸΡ̓17- ἦ 

10. 58. ἴχν. 56. Εσοαΐ [1η65 ἀγα ἀείεοίζινε δἱ {πε επά οὗ 1ο. 

ΨΠΙ-Χ. ΤῊΪβ “ βεοοηα ν] 5! αι! 15 ἴοο ἀοσαγαΐα δη δοοουηΐ οἵ Απιὶοοπ5. ΕΡΙΡΠ Πα δ᾽ ρεγϑθοιτίομ ἴὸ σεῖο ἴο ΔῺΥ 
ΟἾΠΕΥ σΑ]ΔΠΊΪΥ,) ΟΥ τὸ Πᾶνε θθεὴ ἃ Ὀᾶῦξ ργεαϊοί!ομ, 6. 5. οἵ Βδὺ (όοῃθδ᾽5 βιρργαβϑίοῃ ἴῃ Α.Ὁ. 136. ϑίγαηρ εν ἐπουσῇ 
{Πετα 15 ἃ ΡῈ} ἴῃ πε ΠΙβίοτυ θεΐννεεη Ν' δηᾶ ΝῚ οἵ [Π15 θοοῖκ, γεγο δῃ δοσοὰηΐ οὐ Απίοςθιι5᾽5 ἀδναβίβιοη 15 τεφαϊγεα. 
11 15 δια! γ ουΐ οὗ ρίαςα μεσθ. ὙΠ να πᾶνε ἃ οἰθαῦ οα86 οὗ ἰγδηβροβιίοη ὈΥ {ῃς6 πα] βδἀϊΐοσ. (Οἵ, τ Επ. χοῖ-χοῖϊ. 
Ν᾽ επᾶβ στ {π6 Ἡ εἸ]επἰΖίηρ Ῥυεϑίβ ὑπάθσ Απεοοπαβ, ΨῚ Ῥαρίηβ ἢ {π6 Μδοςαθεδη ργίποθθ. ϑῈΟἢ ἃ ἱταρίς {ἰπ16 
νου] ποῖ θὲ οπηϊτεα ἴῃ ἃ νους {16 1Π15, 5:1} 1655 σου] {πΠῈ στεαίεδί ἀθβεογαίίοη οἵ 1Πς τε πηρ]Ὲ πᾶνε θεὲ πὶ ονεγὶοοῖκοά 
ΨΏΘΏ ΠΊΪΠΟΥ [ΠΏ] 165 ἴο 1 ἀγα πηθη 0166, 6. δ. 11. 4, 8, 9 ; 111. 2 ; ἵν. 7, 8; ν. 3, 4; νὶ. 1, 9. 

ΨΊΠ. 1. ἃ βεοοπᾶ νἱβίζαἰίοη. 50 ἴχ. 2. ὙΠ6 Πηδ] νγοεβ νοι] ποΐ θὲ 50 ἀββογι θεά. ὍΤῇε ἰεχί μαβ..... δε (οὐ 26) 
ΟὨΪγ. ἘΤΖΒοΠε γεϑίογθϑ ζαγία. 1 τεδα αὐέογα ἢ ΜΕτῖχ. 

ΞΘ 85 πε ποῖ, ὅσ: 1961. ΧΙ 1; δ: [ΕἸ χχχ 7; ᾿ Νίδος. ιχ. 25; Μαῖϊ. χχῖν, ΖΙ: αὶ τὺ 15. “Ποῖ πα 
Ὀεσϊηηϊηρ᾽᾽, α σαδοῖδίο, ΝΥ ΪΟἢ 15 ΠΘΔΤΘΥ ἴΠ6 ϑγτῖδο (Ξε α ὠζοότες σαξοιογηελ1) οἵ δ. χὶ. 1 πῃ {Π6 ΤΧΧ οἵ ΤΠοοά. 
(οπιραγα ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου, Ματί. χχῖν. 21. 

Κίπρ' οὗ {πε Κίηρβ οἵ {π6 βασγίῃ, υϑεὰ οἵ Αὐΐδχευχββ ἴῃ ΕΖγα νῖϊ. 12, 50 πδίαγα! ν μετα οἵ [ΠῈ ἀδϑροίῖ Απίϊοομπαβ Γ΄. 
οΠ6 {παῖ γα]. Τεχί --- φοζοοίαΐσηι. 1 τϑδα 2οϊογίαζο)η. 
ογαοίν. .. οἰγοππιοϊδίοη. (Οἵ, τ Μδος. 1. 4δ, όο, 6 ; 2 Μδος. νὶ. 10, νῖ]]. 4. ΕῸΓ [Π6 ογαοϊγίησ οἴ. [Ὀ56ρΡῃ. 

227. ΣΙ. κ. 2. 
2. ᾿ΟΏς681. Τεχί --- γεχαγιίθς. 1 τεδα χοἰαγιίες. ῬΟΒβΙΟΪΥ ννε 5Βῃου ά τϑδα σεχα)ήδο, “ ΕἸΓΟΌΠΟΙ56 ᾽, ΟΓ Ἔνεη οραζδς, 

“γείαβε ἴο σοηξεϑβϑβ᾽. 
3. υῖνεβ 5141] ΡῈ βρίνε ἴο {πε ροᾶβ, ἅς. Ετγ {Π6Ὸ οὐ οἵ νεηι5 56ε6. 2 Μδος. νὶ. 4. Βιυϊ εἰϊ25 αογιαὐτε7ι 17, τα 6 

.ροΥγαρί ἔοτ αεαογιαῤιγιέ7 (Ἡ ἀαρι)ὴ. ὙΠΘη ἰγαηβίδῖα ἡ νν1}} θῈ ἀἸβιτ θαϊε αὶ ἀπτοηρ {πῸ (απ 116 5᾽. 
1πεὶσ γουηρ Ξοη5, ἄς. (ἔ, τ Μδος. 1. 15; ΤΟ56ρῃ. “41η"7. χιϊ. 5.1. (ΟἿ 1 (οΥ. νἱ!. 1δ. 

4. ἰογτίαγεβ. (ἵ. 2 Μδος. νὶ. 28, νἱῖ ; [οβερῇ. “4122. χὶϊ. 5. 4. 
ἤτγε. 2 Μᾶδςος. νὶ. 11. 
Ῥεδγ ἰπ ΡεΡὶς {πεῖν ἰ4ο]5. 2 Μδος. νὶ. 7. ΕῸΓ {Π6 σαττγίηρ οὗ 140]5 οἵ. Αἴποβ ν. 26 ; [58. χὶνὶ. 7; Ερίϑί. [6ζ. 4, 26. 
ΡοΙαἰεᾶ, ἄς. ΤΠ τε θυηρ ἴ5 πησατίδιη ἀπά αι σα]. 
1|κ6. ὙΤαεχί - φαγΖζε7 --- αἰϑο “ κα νν 56 ἡ Ἰῃ [Π6 πεχῖ νεῖβα. 

5. ἱππιοβί βαποΐπεατγνυ οἵ {Π6 πεδίμεη ἰθΠΡ]65 ψ ] ἢ {Π6 [ενν5 Ἰνεσα σοΠΊΡΕ]]84 το Ὀ.1}14. (Υ τ Μδος. ἰ. 47; [ο56ρἈ. 
“11. χν. 5. 4. ΟΥ̓ 1ἴ τηᾶὺ θὲ ἴπε Ηοὶγν ΡΙδςε. 

{πε σνογά -- ὁ λόγος -- 3, ννΊ ἢ ἴῃ ἰαία Ηερτεν (760. 5640. ν!]. τοῦ, δα.) ἀπ Αταιηδὶς τα “πα ρεύβοη ᾽ οἵ σοά. 
{πε ἴαννβ απᾶ. 1 τεδὰ “σε5 δέ ἴου ἰεχί 62 ἐθφ6ς5. 
νυμαῖ.... ἀρονε {πεὶσ αἰΐδζ, 1. 6. {πῸ βδούιῆςσα προ 11, Μαδίί. χχὶ. 18. (ΟἸεπηθη βίαίεβ [Πα ππάδγ αὐΖαγ7Ζ1η7,:. ννῈ 

416 ἴο υπάεογβϑίαπα ΓΙ. Βαΐ {Π15 Ἰαἰευ ννοσα β: ΠΊΡΙῪ τηθδη8 {Π6 ταϊβεαά ρ]αίουπι ἴῃ {Π6 ΘΥΠαΡΌΡΊΘ το πὶ Μν ΠΙΟἢ ΡΥΑΥΘΥ5 
ὙΕΙ͂ δα δηᾶ πε Τὰν τεαα. ὙΠΕΓΕ ἰ5 ΠῸ ΡΊΟΙΠα, 50 [ΔΓ ἃ5 1 ΔΠῈ ἄννᾶῦα, ἴοσ ενϑὺ σοῃηδοίηρ [Π6 ἴννο 4685. 566 Δ Ἴρ207271 
αγιεῖ ͵ογελτ ο7 1λε “5 γγαροριε, Βοχ ἀπα Οδβίεγευ, 309 544. Ξξξ ϑομθγοτγ᾽", 11. 450. ὙΠῈ Ἐχργαϑϑίοῃ [νοιγβ οὐ ἰπίετ- 
Ρτειίης ἴῃς Ἰητηοϑβί βαποίπαγυ οἵ {πῸ ΤΕΙΏΡΙ6. 

ΙΧ. ΤΗο Πἰϑίοσγιςδὶ γείεγεποαϑ βεοιῃ ἴο ΡῈ ἴο 2 Μδοςο. νὶ. 18 (ΕἸΕαΖαγ [πΠ6 5.γθ6) δηά νὶϊ ((Π6 βενεὴ Ὀγοίμεῖβ, 50η5 οὗ 
1τη6 νὶάον), γνῆο ννεπΐ ἴο ἴῃ6 τογίιγεβ σαῖῃεσ [Πδῃ εαΐ 5νν1ηε᾽5 ἤδβῃ ; ψῃΠ6 ἴῃ 1 Μδος. 1ἴϊ. 29-38 νγ αύα 1ο]Ἱὰ οἵ ῃοϑῈ ψῃὴο 
ἢξά το ἴῃς βεογεῖ ρίαςεβ οὔ πε ν] άθσγηςβ55, ἴο ἀνοϊα [Πς “ ἀπο]βδη νἰϑἰϊδίϊοη (4.55. Μο5. ἰχ. 2) οἵ Απίοοπαβ. ΕῸΥ {ΠΕ οἷοϑα 
ΡΑΓΆ]1615 ΨΠΠ 1 ἀπ 2 Μδοςοδθ665 566 {ΠΕ ποῖαϑ8. 

ΤῊϊβ5 ρῥἰεοίηρ τορείμεσ οἵ ἀδίδ!]5 μᾶ5 ἃ ριίσροβε. ὙΤὴΠῈ ΔυΓΠΟΥ ἰπιθπ ! ΟΠ Δ}Ὺ ἀνοϊά5 ἃ τεΐθσεηςα ἴο Μαιίδί  α5, δη4 
{Ππ5 ὈΥ͂ ἱπηρ!]ςαἰίοη σεηβασγαθ [πΠ6 Μδοσαῦθδῃ πρτίϑίηρ ΜΙ 115 τπείῃοα 5 ἃπα αἰπη5. Ηδ δπιρμαϑβίζεβ {ΠῈ ορροβεὰ ΡΟ] οΥ 
οἵ [μ6 Ὁμαβίά5, ἂ5 ενϊἀεηςεὰ ὈΥ {πε ραβϑαρεβ υοίβα δβρονβε, Βῃ ννᾶὺ οἵ βιισρδϑίίηρ Δηα ὑτρίηρ {ΠΕῚΓ βέγιοίοσ πα ααϊ δ βίο 
πιοῖμοάβ. Τα ἰάἅ68] 15 ποῖ “1εἴ τι νναγ᾽, Ὀὰΐ “εἴ τι5 ἀ16 ταῖποσ Πδῃ ἰγαηβργθϑβ᾽. 

ΤΠΕ Ὁ Πδϑὶ 49᾽ τε προσατΥ σΟδ] το ἢ [Π6 Μάδσσαθδαβ, τ Μδος. ἴΪ. 42, ἄτς., 15 ποῖ τηβῃτ πε. [{ βοοῃ επάβά, ἀπά 

1Π6 ῬΠατγίβθοϑ τεϊυση θα ἴοὸ {Πεῖγ οἱ δἰετπάε οὗ ποη-τοϑἰϑίδποα. Βαΐ Ὀγ {πε οἰοβα οἵ {π6 ἢγϑί σεπίμγυ Β.0. ΡΠ τ βα 51, ἃ5 

τῆς Ῥ56]πὶ5 οὗ ϑοϊογηοῃ 5ῃονν, νγὰβ θείη ἰδανεηθά νἱἢ ραίτγιοιίβπι ἀπὰ θατίμ!γ ΡΟ] ἶσα] ἰάεαϑθ. Οὐγ Δ ΠΟΥ πιιιϑὲ Πᾶνα 

Ῥδθῃ ἴῃ {π6 πη μουν ὅγ {Π6 {ἰπ|6 ἢ6 ντοίδ. 
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ΠΕ ΑΘΘΟΝΜΡΤΙΘΟΝ ΟΝ ΜΌΘΒΕ5Β᾽ 9. τῷ: 4 

Θι.ι Ὑ7Τμεη ἴῃ {παὶ ἄδν ἔπαγε 5881] θῈ ἃ τηδῃ οἵ {ΠῸ {{|06 οἱ Τ ἐνὶ, ννοβα πα ΠΊ6 5Π4}} ΡῈ Τάχο, ννῆο Πανίηρ 

2 ϑθνθὴ 50Πη5 5881 5ρθδδαῖ ἰο {πεπὶ ἜἌχῃογίίηρ ({Παγη) : ᾿ ΟΡβείνςε, πν 50η5, θ6Πο] 4 ἃ βεοοπα τα 655 (46) 

πποῖθδη νἰϑἰταϊτίοη μὰ5 σοπα προη ἴΠπ6 ρΕΟρΙΘ, ἀπ ἃ ΡαΠΙβῃπηθηΐ ΠΊΘΓΟ 1655 Δη4 ἴα θχοθαάϊηρ ἴῃς ἢτϑί. 

3 ΕοΥ ψῃδὶ παίίοη οὐ ἡ Ππαΐ ταρίοη οὐ Πα Ρβορὶβ οἵ ἴποϑεὲ ῆΟ διε ἱπηρίουϑβ τονναγάϑβ 1Π6 Τιογά, ννῆο 

ὁ πᾶνε ἄοπε τῆϑην ἈΒΡοπιϊπαίίοηβ, πᾶνε βιιβαδγεα ἃ5 σγθαΐ οδ] Δ ΠΊ] 165 ἃ5 πᾶνε ὈΕ[Ά]Π]ΊΘὴ 80 Νον, {Ππετγο- 

[ογθ, ΠΥ 50ῃ5, ἤθδγ π|ὲ: ἴον οὔβεινε δηά Κπονν {παὶ πϑι  Παὺ αἰά τῆς [[Πεγ85. ποῦ ἘΠεῖγ [ογοίδι Πο 5 

- ἰεηρὲ (οά, 50 85 ἴο ἱγδηβριοϑϑ Η5 σοπηπηαηἦ8. Απά γε Κπονν {Παΐ {Π|5 15. Οἱμ΄ ΒΕ ΓεΠΡΊΗ, δη ἔΠ||5 ννα 

6 1} ἀο. 1.εἴ τι5 [αϑὲ ἴον {πε ϑδρᾶςς οἵ τες ἄδνϑ ἀπά οἡ {πε ἐουγίῃ ἰδ τι5 σῸὸ ἰηΐο ἃ σάνε ννῃΐοἢ 15 ἴῃ 

1π6 Πε]4, ἀπά ἰεΐ τι5 ἀϊθ γαῖ μεγ [Πδη ἰγαηβρτεββ {ΠῸ σοπηπηαπα5 οἵ {πε Τ οτά οὗ [ογάς, τηε αοα οἵ οὔκ 

7 [αἴ ποτβ. Εὸγ {Γ ννα ἀο {Π15 ἀπά αΐς, οἵ Β]οοα 5148}] θῈ ἀνεηρεὰ Ῥείογε {πε 1νοσα. 
Οὐ Απά τοι Ηἴβ Ἰἰηράοτη 5Π4}} ἀρρϑᾶγ ἱπγουρποιυξ 811 Η]5 ογθαίίοη, 

Απᾶ {πεη ϑαΐδῃ 5411] θῈ ἢο πΊοσε, 
Απὰά ϑογζονν 5Π4]} ἀδραιξ νυ ΠΙΠ1. 

, Ὑ70πεὴ ἴῃς Παηάϑ οἵ {πε δῆρεὶ 514]] ΡῈ ἢ] 
ΔΝΉΟ Πὰ5 θεεῆ δρροϊπίεά οἽοῃίοΐ, . 
Απά Πα 5Π4}} ἐογε νἢ ἀνεῆρσα {Πεπὶ οἵ {Πε|ΐ ἘΠΕ ΠΊ165. 

3 ἘΕοτγίῃε Ηδανεοηὶν Οης νν1}] ατῖϑε οπλ ΗΙ5 τονδὶ [ἤγοης, 
Δπά Ηες ΜΠ] σοὸ ἰουίῃ ἔγτοπι Η15 μον Παθιϊαΐίοη 
ὙΠ ᾿πα]σπαίίοη δηα ννγαῖῃ οἡ δοςοιπί οἵ Η 5 50η8. 

,“ παῖδε θδυίῃ 5881] γοπιθ]ς : ἴο [15 σοῃῇ 65 5}4]] [ἴ ῬῈ 5ῃδίκεῃ : 
Απᾶ τς ΒΙρἢ πιοιιηΐδιηϑ 5Π4}] θῈ πηαάε ἰονν 
Απὰᾶ {πὸ Η1115 5881] Β6 5ῆδβκϑη δηά (4]]. 

1. ἄαν πᾶσα 5181} 6. 1 τεδὰᾶ ὠὲ εγὶζ ἴου ἰεχί ὠἰϊεο)ιέε. ᾿ 
οἵ πε ἔγσίρε οἵ μεν]. Τῆι της (Παϑι ἃ πηονεπιεηΐ εππδηδίβα ἴτοηὶ [6 ΡΥ] Θβε]γ {τρ6. ΟἿΥ ΔΌΓΠΟΥ 5βειηϑ5 ἴο 4 ΘητἸ ἐγ 

τ1π6 ΕἸεαζαῦ μεγα τ ἢ [ῃ6 ΕἸΘαΖαῦ οἔ 2 Μδος. νὶ. 18, γγῆο ννὰ5 ομε οὗ ἴῃε Ἵῃϊθῖ βοῦθ65, ΔπΠ6, δοςοσγαάϊης ἴο 4 Μᾶδςοςο. ν. 5; 

ἃ ῬΓΕϑῖ. 
Ταχο. Ρχγοίεββϑου Βιγκίτ ἢὰ5 οἤετγεα {π6 τὶρῃΐ ᾿πιογργείδίίοη. ὍΤάχο 15 ἃ πηϊδίακα ἔοσ Τάχος ΞΞ Ταξωκ -- ΡῚ 531, 

ΠΟ ἢ Ὀγ (επηλαίγία Ξξ ἜΧΟΝ, ΕἸεαζασ. (ἢ, 4 δῖδςς. 1. 8... ΤῊΪΒ5 ᾿ἱπτουργείδιοι βγη Ρ ΠΘη5 [Π6 ἀρ πηδηΐ ἴοΥ ἃ ἀἸϑ]οσδίϊοη 
οὗ 1Πε ἰεχί. 

βενεὴ βοῆβ. Τῃὲ νἱάον οὗ 2 Μδος. νὶϊ ([Ὁ]οννῖπρ οα {Π6 τηδγίγγαοπι οἱ Ε]ΘαΖΑυ ἴῃ νὶ. 18--31) Δηα 4 Μδςο. Πᾶ5 
Θθνθῇ 580η5. Μαδίζδίῃϊδβ δα ἥνε,  Μδςς. 11]. 1. 

5181] ΞΡεδΚ. [ τεδα ὠεεί, ίου ἴαχὶ Ἄζοθ7ις. 
2. Ξεοοπᾶ. .. πηοίδϑῃ νἰβίςαἰίοπ, ποὺ ΔΗΓΙΟσἤιι5, νυ 1 ἢ 115 σεγειη αὶ ἀβἢ]ειηθηΐ Δ Π 4 ΠΊΟΥΔ] ΔΡΟΠ Δί] Οη5. Τῆς 

ἢγϑῖ ννὰβ ὑπο ΝΕΡΌ Πδηθζζασ. 866 σῃδρίεγ 11]. 
ἕατ αχοβεάϊηρ. [1 τεδα ελ,22216715 ἴου δλ,η2Ζ7ι71., τεχῖ. 

Ξ ΘΙ ΠΌΞΕΡΙ 20. ΧΙ1:3:5: 
4. πείίπμογ ἀἰᾶ {πῸ ἔαΐμαγβ, ἄς. Τεχί τῷ “ πυπη δηλ τειηρίδηβς ἀδαηι ΠδῸ ΡΑΓΘηζ65. ἢῸΟ ΡΤΟΔΥῚ Θογα] ᾿. (ΟἸΕΠΊΕῃ 

ταβίοσαϑ “ὩΘΙΠΕσ ἀἰὰ 1 ΠΟΥ {πὸ [δι Πογβ᾽, βαρ γίηρ ἐρὸ ἴο ἄρύεε ν ἢ Ζεγιῤίαγι, νν ΟΠ, Ποννανοῦ, 15. σοΟΥΤρὶ ἔου 
ἐοριῤίῥαγιέες. (, [6 σοηβοϊουβηθϑβ οὗ ἐα]Π]]Π]ὴρ (οα᾽5 ἰᾶνν ἴῃ ἴῃ6 Ῥϑαὶπιῖ8. ὙΠ6 56η86 οἵ 5ϊη 15 πηλυκϑα]ν ἀρβθηΐ δἵ 
{Ἐ{Π|65: ἤθύε ν ἢ τεσατσγα ἴο {ΠῸ πδίϊοη. 

6. ἔαβι, μεῖα ἃ ϑ'ρὴ ποῖ οὗ τερεπίδησε θυΐ οἵ ἀδβρεγαΐῖε γεϑοϊυτοη. ΕῸΣ ἰαϑίηρ οἴ. Ἰ)Δη. νὶ. 1δ, ἰχ. 3; 2 ΒΑΓ. ν. 7; 
σου; 4 Εἶτα ἡ. 20; ὅζς. : 

16εἴ τι ρο ἰῃηΐο ἃ αν. ἝἋἵ τ Μδος. ἱ. 53, 11. 31; Τ[ ββρῇ. “412. ΧΙ]. 6. 2; ΗΕΡ. χὶ. 38; αἰβο 2 Νίδος. νἱ. 11; Χ- 6. 
Ιεῖ τι ἄϊε γαῖ μπογ μδῃ ἔγαηβρσαεββ. ΕῸΓ [ΠΪ5 ἴγρίςδὶ δηὰ βαγηδϑί πιοῖΐζο οὐ ἴποϑε ρεγβεουϊθα ππάθσ ἈΠ ΘΟ Πα 5, 

οἵ. 2 Μᾶδος. νἹῖ. 2; 4 Μδος. ἴΧ.Ὶ ; 8150 ἴογ [Π6 τεϑοῖνα,  Μάδος. 11. 37; 2 Μδοα. νὶ. 19; “4212. ΧΙ. 6. 1. 
7. ἀνεηρϑᾶ. (ἱ [ῃ6 βδενεὴ Ὀσγείῆσγεη, 2 Μδος. ν]]. 17, 19, 31) 35-7-. 

Χ. τ-το. ΤΠ 656 νεῖϑε85 [ουπ ἃ ἤυτηη οὗ ἴδῃ βίδηῃζαβ ν] ἢ τῆγαα Π1π65 ες. ὙΠΕΊα ἀγα ἴἤγθα τηδῖη αἰ ν] 5105, 1--2, 3-ό, 
γ-ιο. Νοῖε {παῖ τπε Κιησάοπι δηα ἴῃς ΔῃηρΡῈ] ἀρρβαγ ἴη της ἢγϑε ἀϊνίϑίοη, θὰ: οα Ἡ]Π.561} ἀυῖβαβ ἰὴ {Πε6 βεςοπά. 

1. Ηἰβ -κιπράομῃη. (ἢ. [ῃε " Κιησάοπι οἵ (οά᾿ ἴῃ Μαῖκ απὰ [μκὲ; Ρ85. 50]. χν]. 4. ὙΠΕΓΘ 15 ἢ πηθητοη οὗ ἃ ΕΝ 
Πβάνεη δῃηά ἃ πδνν εαυῖῃ Πεσα. 

ϑαΐβῃ βεετὴβ ἴο 6 πεῖε πε πεδά οἵ {πεῸ Κιπσάομι οἵ εν]]. Βαϊ 20 βυρρεϑῖβ ἴΠδΐ ἢδ 15 1η6 δάννεύϑβδιυ οἵ [5γ86]. 
Βοσζον,, ἄς. (Οἱ. 158. χχχν. τὸ ; Κδν. χχὶ. 4. 

2. Βαπᾶξ.... Π11εἅ. ΚΓ. Εχοά. χχν]]. 41, χχῖχ. 9; [ἂν. χχὶ. τὸ; Ταϑῖ. [νενὶ ν1]. το. Ηέετΐα [ἴ 5] 5} 1ῆ65 [Π6 ἀείερα- 
ΤΟ Οἱ ΡΟΥΘ 85 ὙΨΑΥΓΙΟΥ ΠΟΐ ἃ5 ρυϊεϑῖ. 

{πε ρει. Μίςομδεὶ. (ἢ [)δΔη. χὶ 1. Ηθδ 15 [5γδ6]᾽5 ραΐσοῃ δηῆρεὶ. 
οΠϊεῖ. Μ|ΊοΠδΕὶ 15 αἱ {πη6 Πεδὰ οἵ {Π6 ἔοτοθϑβ οὗ ἤδάνβῃ, Εδν. χὶϊ. 7. Ηξεγα μα ἀνεῆρσοβ [5786], ας ἴῃ νεῖ. 7 οα ἄο65 

50. ΤΠ 3-10 (ὨΙΓἢ Βα]οηρ ἴο ἴΠ6 τοχῖ) ἀύε ᾿ποοηϑιϑίθηϊ ἢ 1-2, Δῃ ἸΠ ΒΟΥ τ ΟΏ, ἃ5 ἴΠ6 [6] 1οἸγ οἱ νετ. 1, σοηϊγαβίεα 
ννἹἢ 1Πς τΤΕΥΤΟΥ οἱ 4--Ὁ, 4150 5ῆονν5. 

3τ-ό6. 5195}5 ἴο Δοσοπίρδην (σοα᾿ 5 σΟΠΊηΡ. 
3. ἴῃε δανβηϊν οὔθ. (ἢ 1]. 4, ἵν. 4. 

ἯἨΘδ 11 γὸ Τογσῖῃ, ἄς. Μι|ς, 1. 3; 158. ΧΧν]. 21: 1 Επη. 1. 3. 
ἔγοπι Ηἰβ μποῖν παριζαϊίοη. [1Ὁ)ειῖ. χχν]. 15; [58. [Χ}1]. 15. 

4. ΠΙρῇ πιουηΐδῖηβ. .. πιϑδᾶς Ἰονν. [58. χὶ. 4: 1 Επη. 1. 6. 
δηᾷ {ΠπῸ Π1115 5411 ΡῈ βῇβκβϑη δπᾶ: | τεδα " εἰ ς0}165 σοπουτθηΐυγ εἴ (ΟΥ̓ “εἴ σοπουἜπίαγ εἴ σοῆνδ}]65᾽. Πα 

ῃουηϊΔ]η5 νου] ποῖ θῈ 5ῃακεη δἴϊεσ θεϊησ τηδάς ἰονν, πού σου]ά 1π6 νδ]]Ὲγ5 (411. γε σϑάυῖγα ἃ Ὦ})] αἴϊεσ ἴῃ6 ΒΙΡἢ 
τηοιηΐδιη5. (, 158. χ]. 4. [115 εαϑὺ ἴο ἜἌχρ᾽δίῃ εογεναζίες τς ΤῊ σοτταρί ἴον ΤΙ) ἃ5 ἴὴ 1 ΧΧ οὗ 158. χὶ]. 12- 
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11. 12 

13 

ΤΈΠΕΑΘΘΌΟΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΘΕΒ ΟΞ 15 

Απᾶ {Π6 Πογῃβ οἵ {πΠ6 βύῃ 5181] ΡῈ Ῥσγοῖίκβῃ δᾶ πε 5141} ΡῈ ἰυγηρά ἰηΐο ἄδγκηθ55 ; 
Απά {Π6 ποθ 5141] ποΐ βἷνα Ποῖ Πἰρῃΐ, ἀπα θεὲ τπγηθα νΠΟΙ]ν ᾿πΐο Ὀ]οοά. 
Απὰα {8επ εἰτοῖς οἵ {πε ϑἴδυβ 5411 θῈ αϊβίυσθεα. 
Απα {πε 8ε8 514} γείγε ἱπίο ἴῃς δΌγ55, 
Απά {πε ἰοπηΐαίηβ οἱ νναΐευβ 5141] [41], 
Απὰά {Πες τἰνεῖβ 5181] ἄγ τρ. 
Εον πεῈ Μοϑὶ ΗΙΡῊ ν}}] αγῖβε, {πῈ Ἐτεγπαὶ (οα αἴοπθ, 
Αμπα Ης ν1}] ἀρρεδγ ἴο ραμῃιϑῃ {πε (αεηί 1165, 
Απα Ηε ν1}] ἀεβίγον 411 ἐῃεῖν 140 ]5. 
ΤΊΠεη μοι, Ὁ 15Γ86], 58] θῈ ἤδρΡΡυ, 
Απὰ {ποι 5Ππ41} Ὑπηουπηΐ προη {Π6 ποϑοῖςθ ἀηα πη σ5 οὗ {Π6 δδρἹο, 
Απα {πεν 5141} θὲ επαβα]. 
Απὰαᾶ ἀοά Μ1]}] δχαὶῖ [ἢθε, 
Απᾶ Ηεςξ ΜΠ] σαι5ε {πες ἴο Ἀρριόδοῃ ἴο πε ἤδαάνθη οἵ {πε ϑἕἴδγϑ, 
{πη {πε ρῖαςς οὗ {πεῖγ Πα δε η 7. 
Απά {ποῖ 5Π81 Ιοοκ ἔγοπι οἡ Πρ δηα 5Π4}} 5εε ἴῇν Ἔπεπηῖθβ ἰη ἀα(μθππ8), 
Απα ἴπου 5Π8]1 τεοορηϊζε {Πεπὶ ἀπά σε]οίςε, 
Απα ἴπου 5Π4]} σῖνε {δ ηκ5 ἀπα σοηΐαββ τῃγν (τεδΐου. 
Απά ἀο ποι, ᾿οϑῆπα ((μῈ 5οη οὔ Ναη, Κεερ {μεϑε ννοτὰάβ ἀπ {Π15 θοοῖ ; ΕῸν ἔγοπὶ τὴν ἀθδίῃ 

[ἀϑϑυτηρίϊοη [ὑπ1|}} Ηἰ5 δάνεπί ἔπεσα 514}1 ΡῈ (ΟΙ, {ἰπηεθ. ἊΑπά {15 15 πε οουγϑβε οὗ {π6 ἐἰπηθβ ΠΟ ἢ 

5. Τὴε Μ5. Πα8 “50] ποῃ ἀδι ᾿ὰπηθη εἰ ἴῃ Το ΠΕ Ὀτὶ5 σοηνεσίεηϊΐ 586 σούηπα ᾿ηδ86 εἰ σοηἐ Προ ηΐαγ εἰ ἰοΐα σοηνοσίξ 586 
ἴῃ Βϑηρῶϊηθ᾽. ὍΘ οΥάεγ βεεπὴ5 ντοησ. ΠΕ ἀδΥκθηϊηρ 15 αἰνναγθ σοηπεοίεα ψ]ἢ {πε σιη, δηα οἠΪγν ν] ἢ [Π6 πιοοη 
ἴῃ σοη]ηοσίοη ψ]Ὦ τ1. (ΙΓ. 70ε] 11. 10; 111. 15; Εν (165. χὶ!. 2. 866 δ]50 ἴ58. χἱϊἹ. τὸ ; Μεαῖί. χχὶν. 29; Ματῖκ χἱἱἹ. 24 : 
ΓΚ6 χχῆῖ!. 45; Αοςίβ 11. 2ο ; εν. νὶ]. 12, ἰχ. 2. Αραΐῃ, “ποῇ ἀδθϊ ἸὰπΊθῃ ᾿ 15. ᾿ι564. ΟὨΪΥ οὗ {πε τηοοῃ, ΕΖΕΚ. χχχίϊ, 7 ; 
Μαῖι. χχῖν. 29 ; Μαῖΐκ χι]. 24. ΤὨϊγάϊγυ, “ τατηεα ᾿ητοὸ Ὀ]οΟα 15 οηΐϊν ιιϑε4 οἵ 1ΠῈ πιοοῃ, [06] 11. 31; Ακςίϑ 11. 2ο; εν. 
νὶ. 12ὥ. ΤΠ51 δἰΐεσ {πε τοχίὶ ἴο 

“(Ετ σογηπδ 50115 σοῃ πη ρἜηζυγ εἰ ἴῃ [πε τα 5 σοηνοτίεϊ 56 : 
ΕτΊαη8 πο ἀδ01 ᾿τηδη εἴ ἰοΐα σοηνεσζίεί 56 ἢ βϑησι!ηεηη.᾽ 

οἶγοθ. Τεχί -- ογόζο. 
6. ἰουπίαϊηβ... ἴα411. (ἐ. Ρ55. 950]. χνὶϊ. 21 ; Ταβῖ. [(δν] ἵν. 1 ; 4 ΕΖιὰ νὶ. 24. 

ξουπίαϊηβ.. .. δηᾶ τίνοσβ. (ἢ εν. νι]. 10, ΧΥῚ. 4. 
ἄτν ὑρ. 1 τεδὰ δχαγεσεοηΐ ου Μ5. ἐχῥαυεδεο7ιί. : 

7-το. (οά Ριη15Π65 [πε (βης 65, ἀθϑίσουβ {πεῖν 14.015, πη 5. [5γα 6] {ΠῚ Ρἢ ονετ λομηθ, Πα Ἔχα]β πεῖ ἴο πρανθη. 

γ. Ἐΐζεγηδὶ αοᾶ. (. ει. ΧΧχὶ]. 27 ὩἽΡ ΠΌΝ, 8ὲ ηὰ ΡΙΟΌΔΌΙν 8" τα Ὀαϑεά οἡ νεῖϑε 29 οἵ {Ππδΐ Ἵμπδρίοσ. 
410η6, 1. ε. ψιΠοιυΐ ΠΕΙρΡ οὗ ΜΊςμδαὶ ογ Μεβϑϑῖδῃ. (ἢ. 4 Εζτα ν. 26, νὶ. 6. 
ἀεβξίγου ... 1ἅο015. (Οἵ, τ Επ. χεὶ. 9. 

δ. [5786] ἴο {ὙἸΌΤΩΡἪΉ ἢ [Π15 ννουἹα ονεσ Κοηλα. 
ΎΊΠεη ἴποι. .. ΠΑΡΡΥ. θευΐ. ΧΧΧΊΙ]. 29. 
Ἰπιουηΐ Ἰροη ἴΠ6 ΠΈοΚβ. 50 ει. ΧΧΧΙΙ]. 29 ἴῃ ΠΧΧ 5υγ, ΝΡ. Ταγρ. Οπκ., Τάτγρ. [οη., [ἀὐοἢϊ. Μοάδγη βομο αῖϑ, 

Βομενεσ, τεηάαυ “ τεδα ἀροῃ {ΠΕ ΠΙΡῊ ρ]ασα. ΕῸΓ “πϑοῖκβ᾽ οἵ. ΒΑγιςῇ ἵν. 26; αἰβὸ ἴοσ {πὸ 1ῖ4δα [οβϑῇ. χ. 24. Αἢ 
ΟΙάοΓ ἴοσπι οὗ ἴμε Εδρ]ε ΝΊβίοη, τμαΐ ἴῃ 4 ΕΖγα χὶ 5644. πηδὺ Πετα ὈῈ ἴῃ ἴΠ6 υγϊηα οὗ 1Π6 νυϊίθσ. Νὸον 11π6 2 15 ἴοο Ιοῃρ 
ΔΗ Ἰης 3 ἴοο 5ϑῃοσί. ΕὈστηοαὶν 1 δοςεριβα τ. ΟΠμαγης᾽ 5 ϑυρρεϑβίίοη {Πδὶ εἴζες ἐποΐτ5 ἐμὲ (οἴ. 158. ᾿ἴχ. 20) ννὰβ5 ἰοϑὲ δίϊζεσ 
2, εῤῥοὐτεγιέ:γ. (ΟἸεΠΊδη ϑυσρεϑίβ οε5 ἀφηίέας; Ὀὰπΐ ΠΘΙ ΠΟΥ δοσοιιηῖβ [ΟΥ̓ [ἢ6 ᾿γγασα]ατγ. πΠοϊο 4, ἀηα ΤΠΕΙῈ 15 0 ἰο55 οὗ 
Ιετίετϑ ἢ 16 Μ5. Ηδξηςε 1 ρτόροβε {Πδΐ {Πθσγα μα 5 ὈΘΘῺ 5 ΠΊΡῚΥ ἃ γα Πβροϑιίτοῃ οἱ εογζοος οὐ αἠας (1. 6. αἰαε) ἔτοτῃ [1π6 3 
ῖο 2. ΤὭρδῃ 6Ζ Ζηεῤἠεότε717147. -- καὶ συντελεσθήσονται, 2927 41671{147 ΟΥ αἰϑἐοὐηέγι247. Ἡδηςε: 

“Απά {Ποὺ 5148} σὸ Ρ ἀραϊηβί ἴῃ εαρὶς 
Απά 115 πεοκβ δπα ννηρ5 5Π8]} θὲ ἀδϑίτογεά.» 

9. ἰϑγϑεὶ ἴο θὲ Ἵχαϊίεὰ ἴο μεάνεῃ. 
ἴο ΔΡργοβοῖ. Τεχίὶ -- ζαδζεέ7ε, 1.6. ν)}2. 
τπμ6 πδανεπ οὗ {πε βίαγβ. (Οἵ. Ρ55. 80]. 1. ς ὑψώθησαν ἕως τῶν ἄστρων, ἀῃα Τ6Γ. 11. (Χχν}. ἴῃ 1,ΧΧ) 9. (ἢ μα 

βίατϑ οὗ πδανεη᾽, [58. χὶν. 13 (1,Χ Χ), οὐ “πε βίασβ οἵ ασοά᾽ (Ηεθ}.), ψνιςῃ, ποννενεσ, Ταγρ. [οπ. τη θυ “Ππ6 ρβορὶςα οὗ 
αοά᾿. Βεγε, μβονψεένεσ, ἴθ 15. πὸ τηδίδρπου, θαΐϊ ἃ ἀδϑογρίίοη οἵ [5γ86] ἰγαηϑῆσιγεα δηα β]ογιῆθα δἰζεσ [πῈ ἤπαὶ 
)υάρειηξφηῖ. (1 Επ. εἰν. 2, 6. 

Τα πε ρίδαςς οὗ πεῖς παδιζαϊίοπ. " Τοχί - ἔρεο ψαῤίξαἐϊογιῖ5 Φογ14771. “Ο714711 5115 ποθι ΠῈῚ ἡ βίαυβ ᾿ ΠΟΥ “{πεθ᾽ 
ΤΠΘ Ῥάγδ] 6 }15Ππὶ 4150 γα αῖτοβ “ δηά Ης᾽ ἴο σομηιῆεηοα {ΠῸ οἰαιβε. ὙΠαγα 1 τεδά Ὁ ΡΠῚ “δῃᾶᾷ Ηδ ν"}}} Ἂϑί Ὁ] 15}. ᾿ [ῸΓ 

ὈΥΡΣ “ἴῃ 1Π6 ρΙαςθ᾽, απὰ ὯΞ ἽἼΞΦΙ “τὴν παριταίοη ἀπιοηρ {Π6πλ᾿ ἕο ὩΣ “πεῖν Ππαθιταϊτίοπ᾽, ἀηα τοπάσγ: 
“Απὰ Ἠδ ν]]]} ἜϑίαὈ] 15} τὴν Παιταῖ!οη ἀπιοπρ᾽ ὙΠ 61}. 

ΟΙεα Ἐπ: εἰν: 2.».4: 6: 
10, 58.411 Ιοοῖκ. 1 τεδα εο)οζίοίδς ἴον εογϑρΖρες, τεχί. 
5Π61 566. 1 τεδὰ υζηδόξς ἴου υτἹαδ5, ἰεχῖ. 
ας μθπηα. Μϑ8. Πμα5 Ζεγγαωι --- γῇ, 1.6. δ ΟΥ̓ {τα ῃϑ]ςτογαϊθα ἀ5 ἴῃ [οϑῆ. χυῖ!. τ6 ([,ΧΧ), ἄς. Οεπδηπᾶ 15 

οΔ]]6α “της νδ]]αν ᾿ ἰῇ 761. 11. 23; 1Π|, 40, Δηὰ 50 ὯΣΠ περά ποῖ Ρὲ τεϑίοτε. (]επιθη {Π]1η 15 “ἴῃ ἴογγα ̓  σδη θ6 5ὰρ- 
Ροτίβα ὈΥ ἴ58. ἰχνὶ. 24, Ὀὰΐ {ΠῈῸ σᾶ565 ἀύξ ποῖ ρδζβδ]]εὶ. ἴ 

Τῃ Θδυ] ει {1π|65 (158. Ιχνὶ. 24; 1 Επ. χχνὶ!. 2, 3») [ἴν. 17). 2, Χα. 26, 27) δ μεηηδ νγὰ5 οοῃϑι ἀδιεα τῃ6 ρίδοβ οἵ ριηῖ5- 
τηδηΐ [οΥ (δ! 1} 1655 [Ἔνν5, ν ΠΟ 5Ππου]ὰ θα τογπηεπίεα τπατα ἴῃ {{]] νῖενν οὗ {πε στρ πίθοιιβ. Βαϊ ἴῃ ΝΟΤ, τἰηγ65 11 παᾶ σοπια 
ἴο Ὅς 1πουρῆϊ οὗ 85 ἴπε αΐασα ἀρ οάε οὗἉ 41] [π6 ννἱεκεά. (ἱ. 4 Εζγα νἱῖ. 36. 

11. 1Π15 θοοΚ. ( Ι. 16, χὶΙ. 1. , 
12. [ἀββαπιρέϊοη]. ΤΠ οτὶρῖπαὶ μετα το] 4 οὐἱν οἵ Μοβεβ᾽ ἀβαΐῃ, ποῖ Πὶβ5 αϑϑιμηριίοη. (Οἵ. 1. 15. ἀπά χ. 15. 1ὴ6 

ἁἀάϊτίοῃ 15 ἀπε ἴο ἴπε δαϊζογ, νῆο σοι θ]η6α [5 “ Ταβίατηθηϊ οἵ Μοϑβεβ᾽ νι Ἀποίμασ ἡνοῦκ, {Π6  Αϑϑαπιρίίοη οἱ Μοβοϑβ᾽. 
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ΤΗΕ ΑΘΘΌΜΡΤΙΟΝ ΟΕ ΜΟΘΕΘ 10. 14---11. τό 

Γ5 1πεν 51.841} ραγϑιια {11 [ΠῈ ν᾿ ἀγα σοηϑιπηηδίθα, ΑΠπα 1 5141] ρΡῸ ἴο 5'δαερ ψΠ τὴν (ας Πογ5. ΔΝ Πετγείοις, 
7οϑῆθα ποῖ (σοη οἵ) Ναη, (06 βίγοηρ δη6) θὲ οἵ ροοά σοιγαρα ; ((ογὺ (σοα Παῖῃ σποόϑβεη ({Πεοὺ ἕο θὲ 
τηϊπ σοῦ ἴῃ [Π6 σα πΊε σονεπηαπηί. 

ιτ. Απᾶ ν ἤδη [οϑπια παὰ μεαγὰ {πῸ ννογάβ οἵ Μοβεβ {παΐ νγεῦε 50 νυγϊτξεη ἴῃ ἢἰβ υνυγίτἰπρ' 411 [Παΐ πε 
2 ἢφα Ρείοτε βαϊά, ἢε τϑηΐ ἢϊ5 οἰοίμεϑ δπα οαϑὲ ΠΙπΊ56 1 δ Μοϑεϑ᾽ δεῖ. Απᾶ Μοβδοϑβ σοπιίογίςε πΠίπι δηὰ 

» 4 νερί ψ τ μη. Αηά [βῆμα ἀηϑυνογεα ΠΪΠῚ πα 5αϊα : “Μὴν ἀοβί ἔποιι σοπιΐογε πα, (πιγ) ἰογὰ 
Μοβεβῦ᾽ Αμά Πονν 5Π4}} 1 θῈ οοπιξοτίβα ἴῃ τεσαγὰ ἴο ἴῃς ὈΙΓαγ νογα νυν] οἢ ἔποῖι Παϑὲ ϑροΐζεη ᾿νῃ]οἢ 
Πα5 σοπα ἰογίῃ γοπὶ (ἢν που, νν ἢ ἢ 5. [α]} οἵ τϑαῦβ δη6 ἰαπγχεηϊαίίοη, ἰη {παΐ ποι ἀερατγίεσε ἔτοπὶ 

6 [μἰ5 ρεορίὶε  (Βιυῖΐ πον) ννῃαΐ ρίαςβ 5}4]] γτεςεῖνε {πεαῦῬΡ ΟΥ̓ ννῆδῖί 5141] 6 {Π6 ϑίρῃ {παΐ τηδγῖκβ ((Π νυ) 
7 5ερ  ]οτα Ρ Οὐ ΨῆΟ 5.41} ἄαγε ἴο πιονε ἴῃν θοᾶν ἔγοπι ἵπθποθ 85 {Ππαΐ οἵ ἃ 2267 πχδῇ ἔγοπη ρ]αςα ἴο 
8 Ρίαοα ὃ ΕῸΓ 8ἃ]] πιὲπ ΨΏθη πεν αἷς πᾶνε δοοογαϊηρ ἴο {Ππεῖγ ἀρα {πεῖν 5ερα!σἢ τες οἡ εαγίῃ ἢ Ραΐ τῇ γ 
ΒΡ. ΓΟ τα 15 ἔγοπη ἘΠε τίϑίηρ ἴο 1Π6 βείτηρσ βιη, δηἋ [ΓῸΠῚ 1Π6 βδοιίῃ ἴο {πε σοηῇπεϑ οὗ {πεῈ ποσίῃ : δ]} 

τ το ἴῃς νου] 15 ἴῃ βερα! σοῆγαε. Μν ἰογά, ἔποι γί ἀδθραγίϊηρ, ἀπ ἃ ννῆο 514] βεὰ [ῃ15 ρεορῖεῷ Οὐ νῆο 
τι 5 ἴΠεγα {Παΐ 51.411] ἤανε σοπηραϑϑίοη οἡ ἘΠπεπὶ Πα ΨῆΟ 5}.4}] ες {πεῖν σια ὈγῪ [Π6 νναὰν ὃ Οὖὐ᾽ ψῇῆο 5}Π4|} 

ΡΓΑΥῪ ἴογ {μεπὶ, ποῖ οπλϊἰπρ ἃ βίπρ]θ ἄν, ἴῃ ογάθυ ἐπαΐ 1 τηδὺ ἰεδὰ {πεπὶ ἰπΐο {πε ἰαηα οὗἉ 2.61). ἴοτε- 
1, ἔδίμπογθὴ ον {πεγείοιε δπὶ 1 ἴἰοὸ Τοβίθγ [Π]5 ρεορὶςε 85 ἃ δίμεγ (Π15) οὔἱν 5οῃ, οἵ 85 ἃ πιϊβέγεββ ἦέ7' 

ἀδυρῃίογ, ἃ νίγρίη ννῆο 15 θείηρ᾽ ργεραγεα ἴο 6 σίνε ἴο {Π6 Πυβραηα νυν ἤοπὶ 506 νν1}] γενεσα, νν ἢ 116 566 
σαν 5 ΠῈῦ ρείβοῃ ἔτοπὶ {Π6 διη δης ((ακε5. σατο) {Ππαΐ Ποῦ δεῖ ἀγα ποῖ ππϑῃοα ἴου γυπηΐησ ἀροη ἐπε 

᾿ τ στουηά. (Απά πον) 514}} 1 βι!ρρΙν {πεπὶ ἢ [ορα δηα ἀτίηϊς δοοογαϊηρ ἴο ἴΠ6 ριβαβιγε οἵ {πεῖν 
ὑἀ4 ΜΠ1ΠΡ Ἐὸτ οἵ {δμεπὶ πεσε 5Π4}} ΡῈ ὅοο,οοο (πΊεην), ἴογ {πε8ε πᾶνε τη] ρ]16 το 1Πἰ5. ἀερστες ἘΠγοιΡἢ 
ταρ ἴῃ ν ργανθίβ, (»1}) Ιονὰ Μοβεβ. Απα νῇδΐ υυ]ϑάοπὶ οἵ πηἀογβίαπαϊηρ πᾶνε 1 {παὶ 1 5ῃου]ὰ Ἰπάσε οἵ 

τό Δῆϑννεῦ ὈΥ ννογά ἴῃ ἴῃς Ποιιβδε (οἵ πε ΤΠ ογα)}} Απά {πε Κίηρϑβ οἵ ἴῃς Απηογίίες αἰϑδο ἤθη {πεν πθαν 
{παΐ ννγεὲ αἵὲ αἰίδοκίηρ ζάδηε, Ὀδ]!ανίηρ δὶ ἔπαγε 15. πο ἰοηροι διποηρ πα πὶ {πε βϑαοοα ορίγ ψῃο 

5» 

ΟΟΙ, {{1π|65, 1. Ε. 2350 γεΑΓ- ΝΕ 5, ΟΥ 1,750 γεαῦβ. ΤΠ5 το] {πῈ (τααίίοη (2,500 γεαῦβ θείοτε Μοβεβ᾽ ἀ4θδι ἢ) ἰο {πῈ 
ἢπα] Ἱπαρεπιθηΐ νν1}} θῈ 4,250 γ6 875 οὐ ὃς }1}011665. (ΕΓ 58 η}. 97", νν ῃῖοἢ ρῖνεϑ ἴΠ6 βδπὶ ἄδία ίου ἴΠπ6 Με β51411᾽5 σοι ηΐπρ. 

| 13. οὗ {πε {ἰπ|ιὲ5β. Μ5. --- . .. ἀογιεηε᾽ ΘΠ] 6 Π464 ἴο Ζδηιεογη7). 
14. Μοβεβ Ἔχρεοῖβ δὴ ογαϊηδγυ ἀδξαίῃ, ἃ 5166 0 νυ] 15 ἔδιΠοῚ5 ἴῃ 5160]. 

] 15. {06 βίγοωρ δπᾶν Ῥε οἵ βροοᾶ Ἴοοιγαρε. Μϑ. μηρία 76. 1 πᾶνε τοϑίουεα ν τ Θομτηϊάι- Μευχ " σοπίοτίατγε εἰ 
τη ἰΕὐς-. 9661. τὸ (ποῖε): (- [9δι- χχσὶ- 6; 2,25. 

| (ἴοτ) . .. {{πε6). 1 ΘΌΡΡΙΥ μαλλὶ 26 αἴτευ βγηια ἔδ. 
τηϊηϊἰβίοσ. 8566 1. 7 (ποίθ). [15 [οϑἤσα ἴππι5 [Π6 ργόρπαὶ ργομϑεα ἴῃ Π)εὰΐ. χν 1]. 15 Ὁ 

β ΧΙ. τ. Νοβεβ᾽ ἴδβεῖ. 1 επηεῃα Μ9. 2εεδς 7160ς ἴο Ξ4ώες ἤ7ογιδο. 
4. σομΐοτί τ6.. . 6 οοπιϊοτίεα. 1 τεδα Ἅ“ϑο]αυῖθ. .. 50] ῦοτ ἡ ἢ Θομμλαι- ΜΙουχ ἴοσ Μ 9. “ σεΐαγοβ.. 

ΠΟΙ ΡοΥ ᾽ ; ΨΟΙΚΠΊΔΥΓ ΕἸἰημθη45 ἴο “ ΖΕ] 5... . ΖΕ] Ὀοτ᾽. 
ΕῸΓ ἴΠῈ πιουτηϊηρ δἱ ἢ15 ἀδραζίαγα, οἴ. 2 ΒΔΓ. ΧΧΧΙΙ. 3, ΙΧΧΥἹ]. 2; 4 ΕΖγὰ χίϊ. 44. 
ἀερατί -- ἀϊε, α5 ἴῃ 2 Βδζ. χὶν. 19, Χν. 1, Χἱ!. 2, ἃς. 

| 1Π15 ρΡεορίβ. Τεχί - 2μόε 152 (α). 
. 5. (Βαϊ πον) ψνῆδί, ἄς. Τεχι 15 ἀείξοιίνα. 

] 7. ΒΑ] ἀθηβρευρεὺ [Π1ηΚ5 {Π|5 νεῦϑε 15 ἀϊγεοίεα ἀρδϊηϑί [Π6 (τ ϑι 5, ἃ5 ( σ᾽ ϑυ 5 ὈΟαγῪ τνὰ5 πιονθα ἴγτοῦὶ [Π6 οΥο55 ἴο 
| 1Π6 βερυ]οῆτε. β 

ἔγσοπι ἴπθῆσθ. [ γεϑβϑίογαε 2726 ἴου 272 ὁ. 
{παῖ οὗ ἃ (πθγε) ϑβῃ. [1 ταϑβίοσγε λοληΖ7ι1ς ἴου λολῖο. 

δ. 411 [Π6 ννοτὶὰ 15 ἴῃ βερίοῆγαε. (ἐ ΤῇΠας. 11. 43 πᾶσα γῆ τάφος. 
9. ἴμποι ατί ἀδβραγίϊπρ. 1 τεβίογε αές ἔοτ αὐ ἀϊ: Μ8. 

| 11. Ῥγαν. ((. χι!. 6. 
| ποΐ οπλϊτἰηρ. Τεχίὶ -- γ6ς φαΐϊε715 τ-- οὐδὲ παριείς. 
] βίηρ!θ. Μ3. -- κρζῖο σουγιρί ΤΟΥ 2422142)1. 

Τοτοίδίμεγβ. [ στεβίοτε αζασψοχιέηὲ ἴοσ «1 γαῤογιέψι. Ἐς] “47,107 76071142)1. 
.12. οβίεσ. Μϑ5. -- 2οδογο (λαγις φι{οόε))1) --- δυνήσομαι (τὸν λαὸν τοῦτον) -- (ΠῚΠ ὮΝ ΠῚ) ὈΞῚΝ ψ μεῖς ΟΞῚΝ ἰ5 οσουταρί ἔοτ 

| ΣΥΣΙΝ Ξε “ῃου ΓΙ] 5 ἢ ̓. 
᾿ 8.5 δὶ πιϊβίγεββ μεσ ἀδιρῃζεσγ, α νἱγρίη. Τεχί Ξε ' τὰ παιδπη {Π]|1Δπὶ ἀομλἸ Πα νἸγρΊπθτα Τ.᾿ [κυρίαν (5Ξ εἰολἼ712)1) σἈτὶ 
' 6 ΔΡΡΙΙΕα ἴο ρεύβοῃβ ἃ5 Ν᾽ ΟἸ ΚΙ ΙΓ ΞῸΡΡΟΞ565 δῃηα τηθδῃ “Ἰοσιπηγχαῖε᾽, ἡ ΠΙ5 οὐννμ᾽, μη {Π6 ΟἹ ΠΟυΪ γ 15 βοϊνεά. Βαξ Πα γερειῖ- 

τοη οὗ Ζαλιφηέα) 15. Ἀρ᾿Αἰηϑί [Π15 νίθνν. 1ἴ 56θ1:ὴ5 ἴο γε υϊγα ἃ ράτγα}16] που ἴῃ {Π6 ΠΟΙ ΠαΐῖνῈ 5 Οἢ ἃ5 ὐγιζηα. Απὰ ννὰ5 
κύριος ἐν οΥ Δρρ!ϊεἀ ἴῃ [πΠ6 ἀῦονε 56 η868 ἔνε ἴο ἰπηρϑὺ ΕΔΙΠΠ Πρ [Π15 να τηϊρ τ ἢ ΕἸ Ζ5οῃο τεδα ἡλίαγιε αἰογ)λ171ε1, τ) 17,ρ 7167), 

ΟΥ 5ἴποαβ κυρία αἴοπε τηᾶὺ ΡῈ ϑβυβρίεϊοιιβ ἰπ {Π|5 5εῆϑ88 εἰολιΐγα τἴ7, 9 17167)1 ΤΑΥ͂ τ ΠΡῚΠ3 ΠΟΝ3 οοΥταρί ἴον ΓῚΞΠ ΠΟΣΞ, 
“ΤΩ ἸϑίΧ655 οἱ [πΠ6 Ποιιβε ᾿. 

ἴο Βα βίνβῃη. 1 τεβίοσε “72 ἴου ἑαἐ Μ5. 
ΒΟ. [1 ταϑίογαε φέθ))2 ΙΟΥ φηαέ. 
Τα Τα: (Υ ΘΙΓΔΟΙ ΣΧΥ]: 28: 
Βυατγάβξ Πασ ρεῦβοῃ. (Οἱ. 5 γδοῇ νι]. 24, 25. 

13. (Απμᾶ πον). [ 5ιυρρὶν εἴ φρῖ το Π}] {πε ἰασιπδ. 
ΡΙεαβισγε οἵ {πεὶγ νν1}}1. [1 σεδα σοῤέῤέῥαΐεηι σοζιεγιέαζές ἴον Μ΄. τ νοἰιεγιξαΐοηι τ'οἐμγιζα 5. ΓΙ, Ἐρ[ι. 1. 5. 

14. Θοο,οοο. [1 ἰηϑβοτί 1) θείοσε ( γμΖΖα, ἔγοπῃ Εἰχοά. χὶϊ. 37. 
{τ η). [ τεβίοτγε ὑΖΚζΖ ἴῃ ἰδσὰπα ἰῃ Μ8. 

15. (οὔ [με Τοσγᾶλ). 1 τεϑβίογα 7)ο γι ἴῃ Ιασιιηα αἴτου ἀοηιο ἴῃ Μ 5. 
16. ἀιηοηρ {π6π|. [1 τεδά σδειέ)ι ἴου σελιοΐ Μ5. 

ΒαοΓοΩᾶῖ βρίσγτις. .. πιδηϊΐοιά. (Οἱ. πνεῦμα. . . ἅγιον. .. πολυμευές, ΔΥ 54. νὶ. 25. 
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ἽΠΕ  ΑΘΘΌΜΡΤΙΘΝ ΘΕ ΜΜΘΘΕΘ 1  Ἰ6Ξ 9.11 

45 ννούίῃν οἵ {πῸὶ Γογά, πηϑητο]  ἀηα] ᾿ΠσΟΠΊρΡΓΕ ΠΕ Ώ510]6, της Ἰἰοτὰ οἵ {πῸὶ νοζγά, ννῆο ννὰ5. [δ {ἢ {1] ἴῃ 
411 τῃϊηρ5, (σοὐ᾽ 5 ομίθῇ ρύορπεῖ ἐῃγουρῃους [6 δαγίῃ, [π6 πιοϑὲ ρεγίεος [θϑοθοι ἴῃ [Πς ννου]Ἱά, [πα ῃς 

17 5. Π0 Ιοηρεῦ ἀπιοηρ {Π6Π1], 58.411 δὰν “16εἰ τι5 ΡῸ ἀρδίηϑε πο. [ΙΓ {πῈ οπεῖην ἤᾶνα Ὀιΐ οποα 
το ρϊ ἱπηρίοιϑὶν ἀραϊηϑί 1Ποῖν 1 ογά, παν πᾶνε πο δανοοδίε ἴο οἥξγ ρύανεῖβ οἡ {πεῖν θα ἢ 4} το τῃς 
Τοτὰ, {κε Μοβαβ ἴῃς ρύξεαΐ πηεββεησοι, νὴ ὄνον Ποῖ: ἂν Δη6 ηἰσῃΐ Πα ἢ5 Κηςοβ Πχεα ἴο {6 
εατἢ, ργανίηρ δηα Ἰοοκίηρ ἴον Παρ ἴο Ἠ! πὶ {Παΐ τα] θῇ 411 [Π6 ννου]ὰ νυ ἢ σοπηραϑββίοη δηὰ στσῃίεοιϑ- 

18 Π655, γεπηϊηάϊησ 7}}121 οἵ ἴπΠε6 σονεπαηΐ οἵ {πε δίῃειβ δηα ὑγοριἰδείηρσ ἴῃς Τιογὰ ἢ τΠ6 οαί. ον 
{πεν 5141] δὰν : “ΗἋδἬ 15 ποΐ ψιῇ {Ππεπὶ: ἰεΐ τι5 σὸ {πεγαίογε δη6] ἀδβίγου {πεπὶ ἰγοπΊ οἵ {Π6 ίαςβ οὗ {πε 

19 δαυῖῃ. ΑΕ 51.4}} τῃςῃ θεοοπηῆε οἵ [Π15 Ρεορὶα, τὴν ἰοιὰ Μοβεβϑ᾽ 
121... Αμάᾶ ν ἤθη Τοβῆπα Παα βηϊ5Π θα ({Π656) ννογάβ5, πε οαϑδί ΠἰπηβεὶΓ ἀραίη δὲ {πε θεῖ οἵ Μοβεβ. Απάὰ 

Μοϑεϑβ ἴοοῖϊκ Πἰ5 αηα δηὰ γαϊϑεα ἢϊη ἱπῖο τπῸ ϑδϑαΐ Ὀείογε Πίπι, αηὰ δηϑννεύεα δηᾶ ϑαϊα πὑπίο ἢϊπ: 
3» 4 []οὈϑῆπα, (Ὁ ποῖ ἀδβϑρίβε {λυ 56], θὰς δεῖ τῃν τη αἱ εα86, αηα Πεαύκεη ἴο πὴν ννογάβ. ΑἹ] {ΠῸ6 παίίοῃβ 

ννῃΪοἢ αὐτὰ ἴῃ {Π6 εαὐῖῃ (αἀοὰ Παΐῃ ογεαϊεα δηὰ τι5, Η6 δίῃ ἰογεβεθῃ {Π6 πὶ πὰ ἃκ5 ἔγοιῃ {Π6 Ὀαρὶπηΐησ 
οἵ τῆς ογεαίίοη οὗ {πε βδαγίῃ υππίο {πε ἐπα οἵ πε ρὲ, ἂπὰ ποιϊῃίησ ἢδ5 θβεῆ περ]βοϊεά Ὀγ Ηΐϊπὶ ἐνεη ἴο 

5 1ῆς ᾿δαϑδὲ τπϊηρ, Βαϊ 411 [πηρς Ηδ Παίῃ ἰοΐθϑεθη δηά Ἵοαυβθα 411 ἴο οοῖπα ἔογίῃ. (Ὑ6δ) 4}} {πἰηρ5 
ὙΠ ]οἢ ἀγα ἴο θῈ ἴῃ {Π|5 δαγίῃ {πὸ Τιογά πίῃ ἰογεβεθη δηά ἰο! {πεν ἀγα Ὀγοισης ἰογνναγα (πίο τἢς 

6 Ἰίσῃῖ.... Τῆς ἴ,ογαὰν μαίῃ οἡ {πεῖν θΈΠΑ]Γ ἀρροϊπίεα πε ἴο (ραν) ίογ {ΠΕ6ῚΓ δίηβ δη 4 {πηαῖκα ᾿ηΐεύοαβ- 
7 5ἴοῃν ἴου ἴῃεπη. Εὸοτ ποίΐ [ογ δὴν νἱτγίιε οὐ βίγεηρεῃ οἱ πηΐης, Ὀι οὗ Ηἰ5 βοοᾶ ρίβθαβυσγθα πανε ΗΙ5 οοπη- 
8 ραϑϑίοη δηᾷᾶ ἰοησϑαυβαεγίηρ (Δ]16ῇ ἴο πὶν ἰοῖ. ἘῸΓ 1 58ν υηΐο γοι, [οϑῆπα : ἰξ ἰ5 ποῖ οἡ δοσοιηΐ οἵ {ΠῈ 
9 σοα]Π655 οὗ [Π15 ρΡβορὶε {πδΐ ἴποιῖι 5.4}: γτοοῖ ουξ ἰῃς παίϊίοηβ. ὍΠε Ἰρμΐβ οἵ {Π6 πεϑάνεη, {πε ἔουπᾶα- 
ἰἰοπ5 οἵ [Πε βαγί ἢ ἤανε θεεῆ πιαάς 8πᾶ ἀρρτονεὰ Ὀν (οὰ δπηά αζὔὰὲ ὑπᾶεγ {πε βίρηδί σίπρ οἵ Η!5 τσῃς 

το βαη. ὍὉῇοθβε, ἰπεγοίονο, νῆο ἀο δηα {π]6] ἴῃς σοπηπηδηαπηεηΐβ5 οἵ αοα 5Π4]] ᾿πογεαϑα αηα Ὀ6 Ργοϑρείεα: 
11 θα ἰποϑὲ ῆΟ 5ἴη δηά εξ δ πουρῇῃΐ {Π6 σοιηπηδηπηεηΐ5 5181] 6 υυἱμουΐ ἐμ6 Ὀ]6ββίπρβ Ὀείογε τηβη- 
12 [ἰοηθ 6], 4ηἀ {πεν 5141} θῈ Ριιῃιβῃθα νν ἢ την τογπγεηΐβ Ὀγ {ΠῸ ἠδίίοηβ. Βαϊ ΠΟΥ ἴο τοοί οι δηὰ 
13 ἀδβίγου {πεπὶ ἰ5 ποΐ ρογπηε. Εὸν οὐ Μ1] σοὸ ἰοσγί ἢ ννῆο Πα5 ἰογθβεαη 41} {Πίηρϑ ἴοῦ ἐνεῖ, δηα Η5 

σονεοηδηΐ ἢᾶ5 Ὀξεη δϑίβ ὉΠ 566 Δηα Ὀγν ἴῃς οαἰῇ ψῃῖςῃἢ ... 

σογίῃν οὔ ἐπε Τογά. (Οἵ ΝΥ ]5ά. 11]. 5. 
Ἰογᾶ οἵ {με ννογᾶ, ἃ τη] 16 ἘΧΡΥ 550}. 
αὶ [π] ἴῃ 411 [πἰηρβ. Ναη,. ΧΙ]. 7; ΗΘΡ. 11]. 2. 
αοὔ᾽Ξ ομϊοῖ ργορῃμεῖί. Τεχί -- ὠἰζωυληηεηι. .. φγογείοηι τ Ὁ ΠΌΝΠ δ) -- ' δ Ρτορῇμεὶ οἵ ἀοά᾿. 
[{π8| με... {μ6πι]. Α αἰ ορτάρῆν τοι ἀθονε. 

17. ΓΟΌΡΗΣ ἱπηρίοιβιν ἀρ ϑίπβέ. Τεχι -- ἡηιζὴο γοοογιμ7ι: Ἴγ1-- Ἃ ἸΜ Ἵ, ρεγμαρβ σογιιρί ἴοσ 2 3 . (Εν. 6 (ποίε). 
πο εἀνοοσείε ἴο ΟΗδσ ργαγεγβ. ΤὴΪϊβ ἰ5 1π6 ἑπποιίοη οἵ [Θγθιηϊδ ἢ Ἔϑρεοίδ}}ν (ἴογ Μοβ65 οἴ. νεῖ. 14)» 6. 8. 2 Μδος. 

χν. 14; 4 ΒΑΤΙΘΪ 1]. 3; 2 Β41 11. 2 (Π0.6). 
Νίοξεβ. Μ5. ντοηρὶν δα 5 " νναϑ᾽. ; 
Ἰοοκίηρ ἴογ Βεῖρ... ννογσά. Μϑ. --Ξ “Ϊπίπθηβ Ποηληὶ ρΡοϊθηΐειη οὐθεπι,᾿ 'ὥο. ἀοηηάγῖ 15. ΟἸΘΑΥ͂Υ ἃ σΟΥΓΕΡΙΙΟΏ. 

ΗΠΡΟη ο] ἃ βυρρεβίβ ογιγίῤοϊογιίοηι ογόδηι. Βυΐϊ ἰξ 15 Ὀείίεσ ἴο τϑδα ὀλρηγῖς ἃπὰ ογὦΐδδ, “Ῥοίεηίεπὶ ΟΠ 5. ΟΥΪ5.᾽ 
ΘΟΒΠά - ΜοΥχ βυιρροβί “ ΟΠΊηὶ ροίϊεηί(α τα πθηί)ε πὰ οὐ 6 ἢ1 ̓. 

ΧΙ]. 2. (ἢ, 5:ἴτὸ Ρίβϊκα 140 ου Ναχτη. χχνϊ. 28. “ὙΤΒεεαροι (Μ0565) ταἰβεα Πΐμη (7 ο5Πι18) ἔγομη {πε σσουηῃά δὰ ρ]δοθά 
Π1η} θ6ϑ]4ς Πἰπγ561 οἡ 1Π6 σἤαῖγ. 

3. {πυβεῖῖ. 1 ταβίοσα 26 ἴου εὐ, Μ5. 
4. Δ νογά οὗ σοπιίοτί ἀσαίϊηϑί ἔπ6 {ἰπ|6 οὐ [5186]}5 {γἱθυϊαϊίοη. αοά πηαάς ᾿ϑγααεὶ πὰ [Π6 παίίοηβ, ἀπ ἔογεβεαβ ἴῃς 

ἀρβϑίίηϊθϑ οὗ θοῖῃ. Ὑπετζείοσα 8}} ἐπαΐ θεΐα}}5 πλυϑβί ἰεπὰ ἴο ἴΠ6 βαπια δηὰ ([5Γ86]᾽5 Ὀεπεῆϊ, 1. 12). 
οαυβεά 811 ἴο οοπια ἔοσγίῃ. 1 τεδὰ " ργοιπονὶξ οὐποία᾽ ἔογ Μ8. “ρτγονονὶζ οἰιπὶ δΖε᾽; 2γονουξέ τῇᾶύ. ποννανεῦ, θ6 

σοῖγαρὶ ἔον φγαογονέ τε προέγνω τε Ν)), νν 1 ἢ ἀραῖη ταῦ ΡῈ σογγαρί ἔογ Ἵ"", 2γαεαεδέϊγαυζί. ἄγω 4 
6. αρροϊπίβᾶ πιὲ ἴο {ργβαὺυλ ἴογ ἐπεὶγ βίῃβ. ΤῊΪβ ἰϑ ἃ γϑὰ] [εν] ἰάθβα δηᾶ μοὶ θοιτονεὰ ἔγομη (γι ηϊγ. (. 

Τεγεηιίδῃ (5εα χὶ. 17 ἃθονε) ; αἰδὸ Εποςῇ, 2 Επ. ᾿χῖν. 5 (Μ538. Α, Β), ἴμ6 τἱβῃίβουβ ἐογείδίμεγβ, ΡΏΠο, 2). χέε). Ἰχ 

(1. 436). (οπίταβί 2 Επη. {11.1. Τῇε τεχί 15 ἀδίεοϊϊναε. 1 βΌΡΡΙν ογαγεηι πα 22) 0 7762). 
γη. βίγεηρίῃ. 1 τεδά ἡγημιζἼαΐοηε ἴου Μ5. 2ι,17γ7211α]6 2). ᾿ 

οἵ Ηἰβ βοοᾶ ρίβαβιιγε. Τεχὶ --- ζγη1267 αγιξζτε5 --: ἐπιεικέστερον. ἐπιεικῶς ἴῃ ὈΟΙῚ ἰἴ5 Οσουτίεηοε5 ἴθ ἴΠ6 Ο.Τ, 

-α ΝΠ, τῃ6 νει, 50 ἴπᾶὶ 1 Πᾶνε τοπάεγθά ἴὲ “οἵ Ηἰἶβ σοοά ρ]δαβιγε᾽ ἴῃ {π6 τεχῖ, που ρ ἢ ἃ οἱοβεῦ γε πάογίηρ οὗ [ῃ 6 
Ἡδῦταν νουϊὰ ΡῈ “Ηδ ννὰ5 ρεαββά ἐμαὶ Ηἰβ5 σοπηραβϑβίοῃ, ὅζε., 5Βου]α [411] ἴο τὰν ἰοϊ᾿. (Οἵ. ἔογ [ῃ15 ἀοοίτγιηε οἱ {πε 

ἀἰνίπε εἰθοϊίοη, Κομη. ἴχ. 11, 12, ἴο Ὀυίν!εσα, ἀπά (8]. 1. 15, ἴο βεύνίςε. Ασοοζάϊησ ἴο {Π6 Ταπομυπια ΡΙΚΙκαάς 3, αοά 

ἄοεβ ποῖ ἀείϊειπιηθ θείογεμαπα Ἰνμεί μεσ ἃ πιᾶῃ 5181] θὲ τὶ ρβῃΐθοιιβ οὐ νὶοκαά, θὰϊ ρυῖ5 [Π15 ἴῃ ἴΠ6 Ρόννευ οὗ {Π6 τηδῃ. 

566 2 Επῃ. ΧΧΧ. 15. οὐδ Ἃ , 
8. ποῖ οῃ βδοςοιηΐ οὗ {πε βοάϊποββ, ἅς. Οἵ, Π δα. ἴχ. 4, 5, 6; Εζεϊκ. χχχνὶ. 22, 32. ὙΠῸ πϑίϊοη 15. 50 61] ἀπα 

ῃεεα5 500} ἐτεαπεηΐ οΠαϑιϊβεπηεπί, {παῖ 115 βοϊεοίίοη Ὁ (οά πγιβὲ με ἀπε ποῖ ἴο τπαεῖς Βαϊ ἰο [ῃ6 Π)᾽νῖπα Ρυ ΡΟΒΕ. γει 
1)6 νου] νναὰβ οσθαίθα οὔ θθῃδὶῇ οὗ [5.86], 1. 12; δηᾷ ἰἴΐ 15 αοά᾽ 5 ἰοσεϊςζηον!θᾶσε, μοὶ Ηἰ5 ρυγροβα, {πᾶῖ 15 ἄνα! οἡ ἴῃ 
ΧΗ 7, 5 15: 

9. ᾿Ιρῃῖβ. Ἐδδά ἠχεηιίζια ἴοΥ ταχί ολλγΐα. 
Τουπάδίίοηβ. Κεδα ἡιηγααη,ιεγιέα ἴον ἰεχὶ Μχηιαηιεγέα. 
διηἃ ἀρργονϑᾶ. 1 τεδᾶ οΖ 2γοῤαέα ἴον τεΐ φγοναΐα. ᾿ 
ϑἰρηεξί τίηρ. Ἐδεδα αλιγιζΐο ἴου γιτ12ο. (Ἷ. 16. χχὶ!. 24 ἀποσφράγισμα ἐπὶ τῆς χειρὸς τῆς δεξιᾶς μου, αἶβὸ ϑΘίγαοῃ 

ΧΙΠΧΟΙΙ. 
Ιο. αοὔἅ. Ἀεδὰ .77262 ου εἰ, Μ5. ι 
11. 5141] 6. ννἱπουὲ ἐπε ὈΙεββίησβ. Ιεδα χαχεόιμεγι δογα (μοπλ. Ρ].1.) ἴΟΥ σαγέγε ὀογαῦί. Ἐαΐ ϑοΒῃάς- ΜεΥχ 

τηΔῪ Ὀ6 τὶρηῖ, ΨΠο ταϊαίη {Πε ἱεχί δηα τειγδηβὶδία τοῖς γὰρ ἁμαρτάνουσιν. . ἐστὶ ὑστερεῖν τῶν ἀγαθῶν. 
12. ἀδβίγου. 1 τεδὰ δχέζγσιαΐ ἴου γεγφηεαΐ. 
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“ΟΠ Ε ΕΞ ΚΕΤΟ ΘΕΈΝΟΩΟΞΗ 

ΙΝΤ ΚΟΙΌΟΤΙΟΝ 

τ ΠΟΙ ἸΘΘΘΌΝΙ ΟΝ ΠΕ ΒΌΟΘΙΕ- 

ΤῊΣ ΒοΟΚ οἵ [ἴῃς ϑεογείβ οἵ Ἐποοῇ 85, 50 δι 85 15 γεῖ Κηόννῃ, θθθη ργεϑούνεα οὐἱν ἴῃ ϑἰανοηίο. 
Ἐογ {πε ϑαε οἴ σοηνοηίεηςε 1{ νν1}]} τη [Π15 εἀϊίοη θῈ ἀεϑίσηδίεα 5ῃοσιν ἃ5 “2 ποοδ᾿, ἴῃ σοπίτ δ ἸϑΕ πος! οη 
το 1ῃ6 οἱεν Ῥοοϊς οἵ" ἘΠΟΟΙΝ ἡ] ἢ 15 ἀεϑίρηδίθα 5 “1 Εποο΄᾿. 

ΤῊ πεν [ταρπιεηΐ οἵ {Π6 Ἐποςῇϊς ΠΠεγαΐαγε σαπΊ6 ἴο σης ἘΠτοιρῇ σεγίαϊη ΜΘ. ννῃϊοἢ ννεγα 
[ουπὰ ἰπ αϑ514 δἀηα] ϑεγνία. Μν δἰζεηίίοη ννὰβ ἢγϑί ἄγαννῃ ἴο 1Π15 ἴαοΐ ννπεη εαἀϊίίησ {πΠ6 ΕἸΠΙορῖς οἵ 
τ Ἑποςοἢ Ὀγν δῇ αὔίίοε Ὀν Κοζαῖκ οἡ Κιιβϑίδη Ῥβειαδρίργαρῇῃϊς 1, 1{ογαΐαγα 1 της αλγό. 7. ᾿γοί. 7 ἀφοὶ., 
ΡΡ. 127-158 (1892). 4.5 [ἴ ννὰ5 βίαϊεα ἴῃ {15 αὐίίς]8 {πᾶΐ {Ππεγα ννὰ58 ἃ ϑ]ανοηῖΐο Ν εἰβίοη οἵ ἴῃς Βοοῖ 
οἵ Εποοῦ πἰςποτίο Κπόννῃ [Ὠγοιρ ἢ της ΕΤΠΪορΡΙς Νειβίοη, ἰ ἈΡΡ ΙΕ το τῃς ἰαῖε Ργοίεθθον. Μοσῇ! ἴον 
ΠΕΡ, νῆο ριοουγεα ρυηΐθα οορίε5 οἵ ἵἴννο οἵ {πε Μ55. ἴῃ πχαεϑίίοη. Δ Ώεη οησε 1 μά Ὀεΐογε τὴς 
Ῥτγοίεθϑου Μογῇ]}5 ΕΠΡΊΙ5η ἰγαηϑ᾽δίοηβ οἵ {Πε56 τεχίϑ, ἃ α14 ποῖ ἴακα της ῇ σιν ἴο ἠϊβοονεῦ ἰδ 
Κ οζαϊς᾽5 βἰδίεπηθηΐ ννὰβ ἀδνοϊ οἵ ἰουιιπάδίίοη. Τῆς Βοοϊς οἵ πες ϑεογεῖβ οἵ Εποοῇ ννᾶϑ, α8 ἴ{ βοοπ' 
ἰγδηϑριγεα, ἃ παν Ρβεπθρίσταρῃ, 4πηα ποΐ ἴῃ Δην 56Π56 ἃ νεΐβϑίοῃ οἵ {ῃε οι δηὰ ννε]]- πον ΒοΟΙκ 
οἵ Εποςοῃ. [ἢ 50ΠῚ6 τεβϑρεοΐβ ἴἰ 15 οἵ 0 1655 να], ἃ5 ννε 5Π48}] 566 ἴῃ [ῃ6 5661εὶ. 

2 ἘπΟΟΝ ἴῃ 115 Ργθβδεηΐ [ογΠΊ ννὰ5 ννυυ! 6 βοπηθννῆθγα ἀΡοιΐ ἴῃς θερὶπηίηρ οἵ ἴῃς (γί ϑιίδη γᾶ. 
. 115 ἤπΠ8] εὐϊΐοῦ ννὰ8 δὴ Η εἸ]θδηϊϑεῖς [ενν, πα {πε ρ]αςσε οἵ [15 σοπτροϑβίτοη ννὰ5 Ερυρί. 

νν τε αἵ ϑυςῇ ἃ δία, απα τη Ερυρί, 1[ἴ ννὰβ ποῖ ἴο ὈῈ εχρεοίεα {παῖ ἰἰ 5ῃοιι ἃ ὄχογοῖβε ἃ αἰγθοῖ 
᾿Ἰηἤμπεπος οἡ 1Π6 νυγίῖειβ οἵ ἴῃς Νεν Τεβίδπηεηῖ. Οἡ 1ῃ6 οἴπει Πδηᾷ, 1 οσοαβίοπα! !ν Ἔχ 1115 βυγικίησ 
ΡΑγ4116115π|5 ἴῃ ἀ]σίΙοη δηα ἐπουρῇϊΐ, απα βοσηε οὗ {Π6 ἀδιῖκ ραβϑαρσαϑ οἵ πε Ἰδτίεῦ αὐα 411 Βαϊ ἱπῈ ΧΡ] δ Ὁ ]εῈ 
οι 115 διά. 

ΑἸΒουΡῊ τπ6 νεῖν Κηον]θάσε παῖ βοῇ ἃ θοΟΙΚς νεῖ αχίϑίθα νναὰθ ἰοϑδὲ [ου ρύόθθ]ν ἴννεῖϊνο 
Πυπάγεα γεδῦβ, 1 πενθγίῃ 6] 655 ννα5. πη ἢ π8ε4 Ὀοΐῃ ὃν (ἸΠ γιϑίίαη ἀπ Πειείίς ἴῃ {ΠῈ6 βαυὶν σεηίαΓ 65. 
Τῆι5 οἰζαίίοηθ Ἀρρεδὺ ΠοπΊ ἰἴ, [Ποιρ ἢ νι πουΐ δοκηον]εασεπιεηΐ, ἴῃ τπ6 Βοοῖκα οἱ Δάδπὶ απὰ ἔνε, 
1ῃε Αροοδίνρβεβ οἵ Μοβεβ δῃᾶ Ῥϑμὺὶ] (Α.}. 40ο--500), {πΠ6 5: νη 6 Οτδοὶοβ, τἰῃς ϑοεηβίοη οἵ 1[ϑαῖδῃ 
Δη4 τῃ6 Ἐίβι]ες οἵ Βαγπαραβ (Δ.Ὁ. 709-90). [ἰ 15 σποϊθβα Ὀν παπηε ἴῃ ἐπε Ἰαΐει ρογίοηβ. οἵ {ῃςε 
Ταβίδιηξηΐβ οὗ 1 νὶ, 1) δηῖεὶ, απ ΝΑρἢῃΐα]1. [1 ννὰ5 τείεγγεα ἴο θγῪ Οτίρσεη δηα ργο αν Ὀν ΟἸαπιεηΐὶ 
οἵ ΑἸδχαηάτχία, ἀηα ᾿ι56ε64 ὃν [τεϑηδοιι5, ἀη ἃ ἔενν ρῇγαϑθεϑ ἴῃ τς Νενν Τεβίαπιεηϊ πᾶν θὲ ἀεγῖνεα 
ἔγοηῖ 11. 

Βυΐ 1’ ννὰβ ποῖ οηἱν οὐ (ἢ ειβείδη [Πτογαΐαγε τπαΐς τπῸ6 ᾿πἤμπεπος οἵ 2 Εποοῇ 15 πηδηϊίεϑί. ἃ 
Ἡεῦτονν ῬΟΟΚ δητ 1ε4 “ἴπε ΒοοΙς οἵ Τ᾿ ποομ᾿ (1})π 55) ἀπ ὰ ἰνῖςοε “πε Βοοῖς οἵ {πε ϑεογεῖβ οἵ Εποομ᾿ 
(ἸΠ ἢ) ἼΞ0) ἴῃ 1ῃ6 Ζομαγ Ἔχ] 115 ναῦν οἰοβα δίβηϊεθ ἢ Ζ Εποοῃ. Ἀ.. [5Ππη|δ86], ἃ τηᾶιῖνυ οἵ 
τῃε Ηδατίδηϊς ρΡεγβεουίίοη, 15 οἰαϊ πηθα ἴο θὲ ἰΐ5 δυΐῃοσν, Ὀαΐ 115 σοητροβίτοη Ῥαοηρ5 πηοϑὶ ργοθαΪν ἴο 
ἃ ἰαῖεν ἠδίθβ. [1 15, ῃοννενεῖ, ροββί]ε, [παξ {η15 Ηεῦτενν Βοοκ οἵ Εποοῇ Πα5 ργεβεγνεα [ἢ 50Π16 σᾶϑῈ5 
τῆς Ηεῦτγανν οὐἱρῖπαὶ, [ΓοΠΊ νυν Π1ο ἢ) ἀρραγαητν ρογίοηβ οἵ 2 ΕΠΟΟΙ δια ἀεγῖνεά. Βυΐ {πε ᾿πἤπεηπςοε οἵ 
2 ΕΠΟΟΝ 15 ποῖ οοηπῆηεα ἴο 1Π15 Ηδῦτγενν Βοοῖς οἵ Ἐποοῃ. Ττασοβ οἱ ἃ αἵὲ ἰουπα εἰθὸ ἴῃ {πε 
ΔΡοοσαὶνρίϊς ταστηθηΐ ρα] 15Π6 6 Ὀγν [6]]Ππεῖκ, δοίλ λα- 71 αγασελ νῖ. τ9--30, ἀῃα 4150 ἴῃ {πε Ζοπμαγ. 

2. ΤῊΕ ΤΟ ϑάνονιῦ ΝΜΈΚΒΙΟΝΞΒ. 

ΤΠῊς ἵννο νεϊϑίοηβ οἵ {πε ϑ᾽ανοηΐὶς γεάδοϊίζοη οἵ {πε ῬοοκΚ οἵ Ἐποοῦ Ποπ νῃ]οἢ {πε (Ο]]οννηρ 
{γα η5]δί!Ιοη5 ἤανα ὈΘα τηδας ατὲ: 

1. ΤἼηε οοπηρὶεῖε νογϑίοη, ΡῈ] 5 πε ᾿ν Μι. ΔΑ. Ρορόν ἴῃ πε 7 γαηδαςίζογις ο7 ἐλ Πρ ίογίσας αἰ 
“«Ἱγολασοίορτεαί ϑοοῖφίν οΥ 116 ζ7γῖυεγ ιν ογ ]7οσεοτυ, νοὶ]. 111. (Μόβοονν, [ηἱνεῖϑιιν Ρτεβ5, 1880), ὙΠε 
Μ5. 158 ϑοιῖῃ Ἐ πβϑίδη τεσεηβίοῃ, ἀδίίηρσ ἴγτοπὶ {πε ϑδθοοηα ἢ 4]Γ οἵ {πε βδενεηπίθεπίῃ σεπίιγν δηα Ὀεϊοηρ5 
το Μτ. Α. Κηϊπάον. [{ 15 ἴῃ πιϑην Ρ]αοα5 8580 σουτπρί {Παΐ επηεηάδίζοη ἴῃ ἐπε ἀθϑεποε οἵ ἴῃς ατεεῖκ 
ἰεχί. 5 ̓ΠΠΡΟβϑιὉ]68. ὍΤη15 νεγβίοη 15 πηι Κα Ὀγ {Π6 ἰετῖεγ Α ἴῃ Μογῆϊ!]Ἐ5 ἰγαπϑδίοη. 

1 586 ἡετυϊδὰ ϑιςψε. ᾿. 677 5646. 
2 ὝΠΕΓαΕ 5 ἃ Βιι ]Πρσατίαη τεσθηβιοῃ οὗ ἴΠ6 ἃῦονα νϑύβιίοῃ ἰὴ ἃ Μ5. ἴῃ τπ6 ρυΌ]1ς ΠΡταγγ οἵ Βεϊρταάς δοοογάϊηρ ἴο 

ΜοτΙῆΙΙ (εη. Ε ἀϊτου). 
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ΤΗΕ ΒΘΟΚΌὍΕ ΠῈ ΒΕ ΘΕ ΕΞ ΘΕ ΈΝΘΕΟΗ 

2. ΤΠε ἱποοπηρίεῖα νοιϑίοη, ρα ]Π15Πη64 Ὀν Νοναίζκονίέ ἰπ ἴπ6 βἰχίειῃ νο]τπης οἵ {πε [Πογᾶγν 
τπηασαζίπε δήάγιμε (Αρτγατη, 1884). πε ΜΆ. 15 ἃ ϑεγνίδηῃ τεσεηϑίοη ἀδίησ [τοπὶ {π6 ϑἰχίεεηιῃ 
οαηζαγν, ΔΠα 15 ἰπ {πε ΡαΌ]Πο ΓΑ γαῦν αἱ Βεϊσταάθ. [Ιἰ 15. πιαῦκεά Β ἴῖῃ Μογῇ!] 5 ἐγαηϑιδιίοηῃ. [Ἃἢ 
οὐε ἴο βραῦα Ὀ1Ό]ϊσα] βιπδηΐϊβ ἰῃς6 σοη[ιβίοη ᾿πβαραγα Ὁ ]6 ἔγοπὶ πε οπηϊβϑίοη οἵ ἰῃς αἰνἰβίοη οἵ (ῃς 
ΡδΙΑσΎΑΡ 5 ἰηΐο νεῦβεβ 8η6] ΠῸΠῚ ἃ αἰβροβί[οη οἵ ἴῃ6 ραύαρσγαρῇῃβ {παπηβεϊὶνεβ ἰπ Δην νὰν αἰ Ἕεγεης 
ἔγοτη παΐ ἴο ννῃῖοῃ ἔπε ν ἀγα αἰγθααν ἰι564, 1 πᾶνε δἀορίαδα {παΐ αὐγαηρογηθηΐ οἵ ραγαρταρ 5 δηα νεῖβοϑ 
Ὑν ἢ ἢ Βοΐῃ ΜοτΗ] δηα Βοηννεΐβοῃ ἐπιρὶ ουεα τη {Π61Γ ἰγα ηϑ᾽ατίοπϑ. [ΓΕ πιαβὲ θς ροϊπίεὰ ουΐ, Ποννενοσ, 
τῃαΐ ἴῃ της σοπηρίεΐε νεγβίοη (44) {Ππεῖε ἀγα οἡἱν βἰχίγ-ίῃγεα, νν 1] Μοσγῆ]] απμα Βοηννεΐβοῃ θοίῃ αἰνίάε 
16 58 πιε αιαπίίν οἵ ἰεχί ἱπίο ϑἰχίγ -εἰσῃξ ραγασταρῇβ ; [Παΐ ἴῃ {πε ἱποοπΊρίείε νεγβίοη (Β) ἰποῦα ἰ5 πὸ 
αἰν ϑίοη ᾿ηἴο ΡΥ Ύ ΡΒ ; {Πᾶΐ ἴῃ πεῖ Ποὺ ΑΔ ποῦ Β 15 {παῖε δὴν αἰνίβίοη οἵ {πε ραύαριαρηβ ἱπΐο νοϑύϑαϑ,; 
Δηα {παᾶΐ ἴπ πειῖῃαεγ Α ποῖ Β " αἵὰ ἴῃς {{{|ὸ8 οὐ 1π6Ὸ ραγασγδαρῇβ ἰῇ Ὀτδοϊκεῖβ, 45 ἱπαϊσαῖθα πῃ ΜοτγΗΙ]] 5 
ἰταπϑϊδιίοη. (Ν. ΕΌΚΒΕΒ.) 

ᾧ4. ΤΗΕ Τ᾿ΑΝΟῦΔΟΕ ΑΝῸ ΡΙΑΓΕ ΟΕ ΜΕΙΤΙΝΑ. 

1. Ῥατί οἵ {Π|5 Ροοῖκ-- οβϑι ᾽ν {πε τηδίη ρατί--νναβ νυγέεη ἴοσ {πε ἢγϑί τἰπ|6 ἴῃ ατεεῖς. ΤῊΪ5 15 
5ῃοννῃ ὈΥ 500ἢ βιδίεπηεηίβ, (1) ἂἃ5 χχχ. 19, “Δηα 1 ἀρροϊηΐεα Πίτη ἃ παπε (1.6. Α ἀδπη) ἴγοπι ἐπε ἴοι 
σοιηροηεπί ρατῖβ: ἔτοπῇ Εδϑί, [τοπὶ δ εϑί, ἔγοπη ϑοσίῃ, ἴγοπὶ Νογίῃ. Ααδπι5᾽ ΠαπΠΊ6 ἴ5. ἤεύα ἀδγίνοα 
ἔγοπι {ΠῸ ἱπ|τ|4] ἰδίαι οἵ 1ῃ6 (αξεῖς παπΊα5. οἵ {πε ἴουγ αυατίείβ, ἰ.6. ἀνατολή, δύσις, ἄρκτος, μεσημβρία. 
ΤΠΪ5 ἴδπου ννὰ5 ἢτγϑί εἰαθογαϊθα ἴῃ ασεεῖκ, 45. {Ππ|5. ἀθυϊναίίοη 15. ἱΠΊροβϑίθ]ε. ἴῃ ϑογηϊεῖς ἰαηριαρα5. 
(2) Αραΐπ, {Π6 ννγῖτεῦ [Ὁ]]ονν5 1ΠῸ σῃιΌποίορν οὗ {πὸ 1,ΧΧ, Ἑπορῇ 15 τό γεαῖβ οἱ ννῆξη πα θεσϑδΐ 
Μείμιβεῖδῃ. Αοσοτάϊηρ ἴο ἴπΠ6 Ηερίανν ἀπα ϑαπιαγίίαῃ σΠγΟΠοΙ σία ἢῈ ννὰ85 65. 7 βερῆιβ αἶβο 
(41. 1. 3. 4), 1 15. ἴτπε, δάορίβ ἴῃς 1,ΧΧ σῃγοποίοσυ. (4) [ἢ 1]. 4 ἴῃς νυτίζει γαργοάποθϑ {ἢ Γ,ΧΧ 
ἰεχί οἵ 1)ειῖ. Χχχίϊ. 25 δρϑαϊηδὲ {πεὸ Ηεργενν. (4) Τῆς ψτῖεγ ΓΕ ἘΠ Εν τι56ὲ5 ϑίγαοῃ, ἀπαᾶ οἴῃ 
τριάς 65 1 αἰπιοϑδί ννογὰ ἴον ψοσγὰ : οἷ. Χ]Π!. 2, 2--ϑίγαο ΧΧΗΪ. 7; Χ. 20, 22, 24: 450 χἰνίϊ. 5 
---ίγαοῇ 1. 2: 4150 11. 1, 4- -ϑίγαοῃ νὶϊ. 22; 11. 4: αἷβο ἱχί. 2--ίγαοἢῃ χχχίχ. 25: αἷβο ἰχν. 2-- 
ΘΙ Οἢ ΧνΥ]]. 9, 5. (5) ἰχν. 4 5εεπὶ5 ἴο θὲ ἀεγίνεα ἔτοηιὶ [πε Βοοῖϊς οἱ ΔΝ βάοπ νὶϊ. 17, 18. 850 [δι 85 
ννε σἂῃ Ἰπάᾶρα, 1 νναὰ5 ἴῃς (τεεῖς Νειβίοπϑ οἵ ϑίγαοῃ δηα ΔΜ Ιβάοπι {Ππαΐ οὐγ Δα ΠΟΥ τι5ς 6. 

ΘΟΠΊΘ βεοίίοηβ οἵ [15 ῬΟΟΙΪΚς πᾶν πᾶνε εξ νυ τεη οτρίπα!]ν ἴῃ Ηςῦτενν. (ες ὁ 4 ὡα 3η.) 
2. ΤἼΏΙϊΒ θΟΟΚ ἴῃ 115 ργεϑεηΐ ἰογύτη ννὰ5 νυϊτεη ἴῃ Ερσγυρί, ἀπ ργόρϑΌ]ν ἴῃ ΑἸεχαπάγία. ΤῊΪβ5 15 

ἀεάποιθ]ε ἔτοπν {πῈ [Ο]]οννίηρ αςῖ5. (1) Ετοπη {πε νατεῖν οὗ βρεῤυϊδίίοηβ νυν] ςοἢ 1 ΠΟΙ] 45 ἴῃ σοπηπηοῃ 
ἢ ῬΏΠῸΟ ἀπα ννυτηρ5 νυν ἢ ννεύα Η ]]εηϊϑῖς ἴῃ ομαγαοίοσ οὐ οἰγου]αῖεα ἰαύρεὶν ἴῃ Ἐσγρί. ΤΠ 
1Π6 εχίϑίεηίς ννὰ5 οἵδεαΐβα ἔγοπὶ {ΠῈ ποη-οχίβϑίεπί, χχίν. 2; Χχν. 1: οἵ. ῬΏΠο, εἷδ 7711. 7; 5015 ψψε σα 
οτεαίβα Ὀείογε {πε ἰοιιπάδίίοη οἵ ἴπ6 ννου]ά, Χ ΧΙ. 5: οἵ. ῬΏΠ]ο, ἐσ δοηηηο, 1. 22; ὁ Ἱραγιίϊδι 4; 
ΔΝ Ίβἀοπ ν]]], 19, 2ο. Αραίΐη, πῆδῃ Πα ϑενεῃ πδίιτε5 οὐ ρονγεῖβ, χχχ. 9: οἵ. ΡΉΠ]ο, ἐδ τα Οὐ. 40. 
Μη σου] οΟΥρΊ ΠΑ ἢν 566 ἴῃς δηρεὶθ ἴῃ Πεάνεη, χχχί. 2: οἵ. ΡΏΠο, ὠμασεί. 11. (σεηι. ΧΧΧΙ. ὙΠοτα 
566 η5 ἴο Ὀ6 πο γΓαϑαυγιεοίίζοῃ οἵ {πε θοάν, ]. 2 ; ἰχν. 6 : 80 με Βοοκ οἵ ΝΝ βάοπι αηὰ ΡΉΠ]ο ἰδιρης. ΕἸπΑΠΪν, 
ΒΨΘΔΓΙΩΡ 15 ΓΕργοθαίεα Όν Ὀοίῃ, χΙῖχ. 1,2: οἷ, ῬΏΠ]ο, ας 5246. 7 φρ. 11. τ. (2) Τῆε νῇοὶε Μεβϑίδηϊς 
τεδοῃίησ οὗ {πε ΟἹα Τεβίαπηεηΐς ἀοα5 ποῖ ἢπα ἃ ϑἰηρ]ε εοῇο ἴῃ {πὸ νουκ οὗ [15 Πε]]εηϊζΖεα ϑγαα!ῖς 
οἵ Ἐσγρίῖ, Αἰ πουρ ἢ Πα 5Ποννβ [απ] σιν νυ ἢ αἰ πιοϑὲ ἐνειν Ὀοοϊς οὗ {πε ΟἹα Τεβέδιηεηῖ. (9) ΤΠε 
ῬΠΟΘΏΙΧΘ5 4η6 ΟΠ ΑΙ ΚΥ άγί65, χι1]---πηοηβίγοι5 σεγρεηΐϑ ἢ {Ππ Πεδα5 οἵ εγοσοα65----αΥτα παίπγα] ρυοα ποῖ 
οἵ {πὸ Εργρίίδη ἱπιαστπαϊίοη. (4) ΤΠπε ϑυπογει βίος οπαγαςίεγ οἵ {πε δοσοοπηΐ οἵ {πε στ δαϊίοη, χχν-- ΧΧν!, 
τπηάοι θέε] ν Ὀεΐγανϑ Εσγρίίαῃ ε]επηεπίϑ. 

4. ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΒ ΒΟΟΚ Ὸ ΪΤΕΝΝΊΒΗ ΑΝῸ Γ(ἩΒΙΒΤΙΑΝ ΓΠΙΤΕΒΑΤΌΚΕ. 

[η τῆς δοοῖ οὗ ““«ἀηῺλ απα ἔνε οἵ ἴπε ΒΓ σεηΐαγν ννὲ πη ἴννο ραϑϑαρὲβ ἀγαννῃ ἔγοπὶ οἷ ὈΟΟΚ 
νυ ΠΙ ἢ ἀγα αιιοϊαίίοηϑ ἴῃ 56 η56 πηοῖε {Παη ἴῃ ννογάϑ. Τῆι 1η 1. νὶ ννὲ γεδά : "Βυΐ {Π6 νυἱοκεα ϑαίδη.... 
56εῖ τὴς δ παιρῇῃΐ, απα βουρῃΐ {πε (οαπΠεδά, 50 ἰπαΐ 1 Πυγ]θα Πϊπη ἄοννη ἴγοπὶ πεανθη. ΤῊ 15 ἀγαννη 
ἴτοπὶ ΧΧΙΧ. 4. 5: Οἠξ ἴτοῖὴ ΟΕ πὲ ΟΥΟΕΙ͂ Οἱ δῃσοὶθ (1.86. ϑηίδη, οἱ: ΧΧΧῚ 4)". δοποεῖνθο δῇ 
ἱπηροβϑῖθ 16 {ποιρῃΐξ, ἴο ρίαςς πἰ5 γόης Ὠίρσμεσγ ἴπδη {πὰ οἰοιι5. αῦονα {πε βαγίῃ, {παΐ πα πιρῃΐ 
Βεσοσης εαῖ14] ἴῃ τὰκ ἴο ΜΥ ρονεῖ. Αμάᾶ 1 τῆτενν ῃἰπὶ Ποπὶ {πε πεῖσις. Αραίη ἴῃ {πὰ δοοῖ οὗ 
“4αἀ»η2 αηα ἶνο, 1. νι: “ΔΝ ΏΕη ννε ἀννοὶῖ ἴῃ {πε σαίάήξῃ.. .. νγα ϑανν ἢ|5 ΔηρῈ]5 ἴῃδΐ ϑϑηρ ῥγαῖβῈ5 ἴῃ 
Πεανεη. 715 σοπΊεβ ἴγοπι χχχί. 2: “1 τηδάβξ ἴῃε πεανεηβ ὀρεη ἴο Πίπι, {παῖ Πα βῇῃοι]α 5εε 1Π6 δηρεὶβ 
Βησίησ ἴῃς βοηρ οἵ νοοῦν. ὅ86εεῈ ποΐθϑ οὔ χχχί. 2 ἴου βἰ ΠΊΠαΓ νίαν ἴῃ ῬΏΙΠΟ δπά δι. Ερῆτσαπι. 

1 ΓΠΙ5 αἰνΊ βίο ἰηἴο νεῦβῈ 5 νγὰ5. ΠΕ ΘΑ] τη846 Ὀγ ἴῃς σηεγαὶ ΕἸ Ἰτοσ νΠθη Πα εαἀϊθα [Π15 θΟΟΚ ἴῃ 1896. 
3 Τῆς Ὀτδοκείϊηρ οὗ [Πε6 {165 ἴῃ Α ννὰϑ ἄπ ποῖ ἴο {π6 {γαηϑίαΐογ θαΐ το ἴῃς εαϊζοτ, ἴου {παν πᾶνε ΠΟ οἰδίπη ἴο Βεϊηρ 

ΟΥ̓ΡΊΩ4]. ὍΠΟΥ ἃγα ποῖ βίνεηῃ ἴῃ ϑοκοϊον᾽ 5 ἰαχὶ ψῃ]Ο ἢ νγὰ5 ᾿ἰ5ε4 Ὀγ Ργοΐεβϑου Μοζῇ!ὶ), ποὺ τὰ ἴπεν ἑοὰηά ἴῃ Β. Α ἔδν 
{165 ἀο ἀρρεασ ἴῃ Β, Ὀκὶ ἢ οπα Ἐχοεριίοη {Ππ656 σοπϑὶϑὲ πλογεὶν οἵ " Εμίγν οὗ ΠΟΘΙ ἱπίο {πε ἤτϑί πεάνεη, Επίσγν οἵ 
ἙἘπΟΟἢ ἰπΐο ἴπ6 βεςοηα Πεβανεη᾽, ἅς. (ἀεη. Τ᾿ αἸτοτ). 
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ΙΝΤ ΚΟΘΌΓΤΙΟΝ 

Αφαΐη ἰπ 1. χὶν οὗ {πε ἐουπιού θοοῖς {πὸ ννογά8 : “ἼΤ Πα σαιάδῃ, ἰηῖο (Πς ἀροάς οἵ ᾿ἰρῃξ ποὺ Ἰοηραβί ογ, 
ψΠογείῃ ἰ5 πὸ ἀδγίζπεβϑ, δηᾷ 1. χὶ: “ὙΠπαΐὶ σαγάδξη ἴῃ ΠΟ ννὰ5. πὸ ἀδγκηθ55, ἀτα ρι Δ ]ν ἀετγίνες 

(τοπὶ 2 Επ. χχχὶί. 2: “- - - {πε ρ)]οοπ ]θϑϑ ρημτ ’ βεεη ὃν Αάδπηι ἰη Ῥαγαάϊϑβε. 
Νεχέ ἴῃ {πε ““2οσαϊγῥδε ο7) 770565 (4. ΤΊΘοΠοηά. 1866) Ρ. τὸ γε πᾶνε ἃ ἔιγίπεν ἀενεϊορχτηεπέ οἵ ἃ 

βἰαϊεπγεπε {παΐ ἀρρεδῖβ ἴῃ οὐγ ἰοχί τοραγάϊηρ {Πα βιιη : 5εα ρος. Μοβ. χχχνὶ. 1--2 ὑπάογ “Τῆς ΒοοΙκ5 

οἵ Αάδη δῃὰ Τνε᾽ ἴῃ [Πϊ15 νο] ΠΊΕ. 
Ιῃ τῃ6 ἀποην ΠΊοι5 υνγ εἰπρ᾿ 726. γηογεζϊζτες δἼγια σέ δ οηι 4, νγὲ ἤᾶνα πιοδὲ ριΌΡΑΌΙν ἀποίπαι ἴγαςς οἵ 

{π6 ἰπῆπεοπςος οἵ οὐ ἰεχὶ ἴῃ {Π15 σεπίιπγν. [Ι}ἢ {Π|5 ἐγθαίίβα {πε ἀεεναίίοη οἵ Α ἀαπι5 παπης ἔτοπὶ 1Π6 

ἰπἰτ1415 οὐ ἐπα ἔουγ απαγίογϑ οἵ ἘΠῸ βγῇ 15 σίνεη δ ἰεησίῃ. Τϊδβ ἀδγίναίοη ἈΡΡθαῦβ ργοθΪγ [οὐ {Πα 
ἢγϑί {ἰπ|6 ἴῃ [Παγαΐαγε ἴῃ ΧΧΧ. 12 (5εΕ ποίε). 

Ιη {πε Τουτὶ ἢ σεπίαγν ποτα ἀγα ππαοιθίθα ἱπαϊςαίίοπβ οἵ [5 τι5εὲ 'ἴη {πε “οεαίνῥεε ὁ7 απ (εα. 
Τίβομεπα. 1866). ὙΠιι5 {πε σἰδίεπηεπί, ρΡ. 64, οὗτός ἐστιν ὁ παράδεισος, ἔνθα... δένδρον παμμεγέθη (516) 

ὡραῖον, ἐν ᾧ ἐπανεπαύετο τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον 15 θεγοπά ῃ ροΞ51:ΠΠ{ οἵ ιαβίίοη ἃ (τ βείδη δα δρίδίίοη 

οἵ 2 Ἐποοῇ νἱϊϊ. 4: “Απά ἴῃ {πε πιϊάϑὲ οἵ (ἢς ἰτεαβ παῖ οὗ [{{6, 1 {Ππᾶΐ ρίασε, ννποίεοη 1τ1ῃη6 Τ,ιοτά 

τεϑίβ, εη Ηδ σοεβ. ἃρ ἰπίο ΡῬαιβαῖβο. Αραίη {πε ννογάβ, ρ. 64, ἐκ τῆς ῥίζης αὐτοῦ ἐξήρχετο 

ες ὕδωρ, μεριζόμενον εἰς τέσσαρα ὀρύγματα, ἀπ! Ρ. 52, ποταμοὶ τέσσαρες . . . ῥέοντες μέλι καὶ γάλα καὶ 

ἔλαιον καὶ οἶνον, αἰὰ αἰπιοβί νεῦραὶ γεργοάποίίοηβ οἵ οὐχ εχξ, ν] 1]. 5: “Ἴννο 5ριη65 σοπτα οὐ ννῃ]ςἢ 

586η64 ἰοτίῃ Ποπαν ἂπᾶ μλΐκ, απ {πεῖν βργίηρϑ 56 πα [ουίῃ Οἱ] δηὰ ννῖηε, ἀηα πεν βεραγαῖΐε ἱπῖο ἰουγ 
Ρατί5.. ΨΝΊΏ ὑνο ομαγαςοίουϑεῖς Γεδίαγεβ οὐ Π16}} ἴῃ {Π|15 ΑΡΡοσαῖνρϑβο, ἱ.6. οὐκ ἦν ἐκεῖ φῶς ἀηὰ ὁ πύρινος 
ποταμός (ΡΡ. 57; 58) νγε ΤῆΔΥ σοπΊραγα χ. 1 οὗ οἷιγ ἰαχί: “Απά {πεῖὰ 5 πὸ ᾿ἰρῃξ ἴπατα .... ἀηα ἃ ἤογν 

τἴνεῦ σοπηίηρ ἰογτἢ.᾿ 
Ιπ τῃς εδιὶν ρατὶ οἵ {πὲ {Π|γὰ ἀπα ἴῃ {πῸ βεοοπα οεπίαγν ἴΠδγα ἰ5 {ΠεῈ [Ὁ] οννίηρ ενίάθηςα οἵ πα 

εχίβίεμος οὗ οἷγ ἰεχί. Τῇῆυβ ἴῃ {πεῸὶ «δχόγηηιε Ογαρίος, 11. 75. ὀρφανικοῖς χήραις τ᾽ ἐπιδευομένοις τε 
παράσχου, ἀῃᾷ 8ὃ σὴν χεῖρα πενητεύουσιν ὄρεξον τε ἴοο οἰοδϑεῖν ράᾶγα]]εὶ ἴο 11. 1," ϑίγείομ [ουί γοιγ 
μαπαάβ ἴο {πε οὔρῆδῃ δηὰ ἴο {πε νίάον (Β), " ϑιγείςῃ οὔ γοιιν παηάβ ἴο ἔπε ροοῦ (Α), ἴο θεὲ αοοίἀοηΐαὶ. 

Ιη Ιτεηϑαιι5 εογήγα [Π|α67. ν. 28. 3 να ἴανε ἴῃς [εν ἢ ϑρεουαίϊίοῃ 1η Οὐ ἰαχῖ, ΧΧΧΙΠΪ. 1, 2, 
τεργοάποβα ἴο {πε εἤξοι {πὶ 45 {ΠῸ ννοῦῖκ οἵ ογεδίίοη ἰαϑίβα οἷχ ἀανϑ 50 1ῃς ννουἹ ννοι!α 1αϑὲ ὅό,θοο 
γεδίβ, δη {παΐ {Πεγὰ ννοι]ὰ ΡῈ τοοο γεδίβ οἵ τεϑὲ σογγεϑροπαάϊηρ ἴο ἴπς ἤτϑε βα Ὀ δίῃ δἰζεῦ ογεδίίοη. 
ΕἘῸ ἴοσὶ, χα χα 1 2 {ΠΟ ΓΕΞῚ: 

ΤΠΕῖα 5 ἃ αἰγεοί γείεσεπος ἴῃ Οτίρεπη᾽ 5 αὐ δ γέρε. 1. 3.2 “Ναπὶ εἴ ἴῃ εο [106110. .. 4ιιεπὶ Η εὐ Πιὰ5 
σομβουῖρϑίς, [ἴα τείεγίαιγ : Ῥυίγηο οπηηΐι πη ογεάθ, αἶα ππι|5 οϑί Πει5, απ οπηηΐα ογεαν! δίαμα σοπῃροϑιμῇ : 
4] οἰπὶ ΠΙΠ1] εβϑεῖ Ρυ 15, 6556 ἔεοϊξ οπημΐα. .. . 964 εἰ ἴῃ Ἑποοῖ ΠἰΡτὸ ἢἰ5 δἰ πλ}}1ἃ ἀθϑογ θαπίαγ.᾿ Νονν 
5ῖποα Πεγα 15 ἢο δοοοιπηΐ οἵ ἐπε ογεδίίοη ἰῃ τ Εποςῃ, Οτίρεη ἰ5 Ποία γοίευτπο ἴο 2 Εποςῇ χχίν-ΧΧχ. 

Τῆς {ταρσπιοπί οἵ {πε “12οεαίγῥοο ὁ Ζεῤλαρέαλ ρτεβεγνεά ἴῃ Ο]επιθηΐξ, 5. 27072. ν. 11. 77 15 {|κεννίβε 
ἴο Ὀ6 {ταςεά ἴο οι τεχί: οἵ. Χχνη!. 1 (ποίε). 

Τυτίηρ {ΠπῸ γεαῖβ Α.1). 50-ἸΟῸ οἵ ἰεχί 566Π15 ποΐ ἴο θὲ ψιπουξ ννυϊπ655 1ῃ {πε ΠΠαγαΐαγε οἵ ἰπαΐ 
Ρειοά. Τῇ ἴῃ 16 “4:“εὐλ5ῖοη ο7) Πεαΐϊαλ, νιϊϊ. τό ννεὲ τεδα νυ τ τεραγὰ ἴο ἴῃς δηρεὶβ οἵ {πε δἰχίῃ 
ἤεάνεη : “ Οπηηϊππὶ ττπᾶ 5ρεοΐεβ εἴ σ]ογία δε ημ4115, ὑνμογεαβ {πε ἀἰἤεγεηςος Ὀεΐννεεη {ΠπῈ δηρεῖῖς ογάε 5 
ἴῃ {πε ἰοννεῖ ἤεανεηβ 15 γερεαΐεα!ν ροϊπίεα ουἵ. Νον ἴῃ οἱ τεχῖ, χίχ. 1, 1ξ 15 βϑαα οὗ {πε ϑδενεὴ Ρδῃα5 
οἵ δῆρεὶβς ργεβδεηΐ ἰῇ [Πς δἰχίῃ πεαάνεη {παῖ “ {Πετα ἴ5. πὸ αϊβεγεπος ἴπ {Πεὶγ ίαοεβ οὐ ὈεΠανίοιι οὐ 
τηδηηεῦ οὗ ἀγεβ5.᾽ 

Ιη 4 Ξξγα νῖϊ. 97 πε ννογἀ5 “ἱποίρίες να ]τα5 δοσγιτη ἴα] ρσοτα ϑἰσιιξ 501 ἀγα ἰοαπα ἴῃ ἰ. 5 “Τ Πεῖγ ἴθ 65 
γνΕΓῈ ϑῃϊηίηρσ {Κα {πε δι᾿. 

ΔΊ 2 δαγηοῖ ἵν. 3.1 5ῃοννεά [ἰ (1.6. Ῥαγδά!56) ἰο Αάδπὶ Ὀείογε μῈ βίπηθα᾽᾿᾽, οοπηραῦε χχχί. 2. 
Ιη τες Φ2ιελίο 97) δαγηαδας χν. 4. τί λέγει τό: Συνετέλεσεν ἐν ἕξ ἡμέραις. τοῦτο λέγει ὅτι ἐν 

ἑξακισχιλίοις ἔτεσιν συντελέσει Κύριος τὰ σύνπαντα. ἡἧ γὰρ ἡμέρα παρ᾽ αὐτῷ σημαίνει χιλία ἔτη, ννε πᾶνε 
Δ ἘΧροϑιτίοη οὗ {πε γαῖ μοῦ σοηίαβεα τνογάϑβ ἴῃ οἷ ἰαχί, ΧΧχίϊ. 2-οχΧ ΧΧΙ. [Ι͂ἢ χν. 5-7, πονενει, {πε 
νντίτεγ οἵ τῃ15 ἘΡΙ 5116 ἀοεϑβ ποῖ ἄξνείορ ἰοσίοα!]ν ἴπΠῈ τπουρμξ τ τερατγά ἴο τπῈ βενεηῖῃ ἀδν ; ἴον {πε 
βονθηίῃ ἄν οη ΨὨΙοἢ (οὰ τεβίεα ἤτοπὶ Ηἰ5 ννοῦκβ 5ϑῃου]α ἰῃ δοσογάδησα νυ] {ΠῸ σαῖς ργίηοίρ]α οὗ 
ἱπιογργείβίίοη ἃ5 ἴῃ χν. 4 πᾶνε θεβῃ ἴαίζει 45 ἃ Ξυ ΠΡΟ] οἵ ἃ ἰποιιβαηὰ γϑαῦϑ οἵ τγαϑβί, ἴ.6. τπῈ τα] πη ΐ απ. 
Ιῃ χν. 8, ποννενεσ, {Π15 ψυυϊει ϑἤοννβ 15 γαϊαγη ἴο οὐν ἰεχί Ὀγν ἢΐ5 τιδεὲ οἵ {πε ρεου]αγ ρῆγαβε “πε 
εἰσῃῖῃ ἀαν᾽: οὐ τὰ νῦν σάββατα [ἐμοὶ] δεκτά, ἀλλὰ ὃ πεποίηκα, ἐν ᾧ καταπαύσας τὰ πάντα ἀρχὴν ἡμέρας 
ὀγδόης ποιήσω, ὅ ἐστιν ἄλλου κόσμου ἀρχήν. [Ιἴ τηᾶν ποῖ θῈ Δηη155 ἢείῈ ἴο ροϊηΐ οαξ παῖ ἴῃ 1Π6 ποχί 
οἤαρίαι, ἴῃ νεῖϑε 5,1 Εποοῦ (ἰχχχίχ. 56, 66) ἰ5 αιοίϊεα 45 ϑογίρίασε. Τῆς ἰαςΐ, ἱπεγείογθ, {παῖ 
Βαύπαραβ ἄοεβ ποῖ ἡποίε οἷ ἰαχῖ 85 ϑογίρίινε πᾶν ροϊπίὶ ἴο ἢί5. αἀἰβογιπηϊπαϊίοη Ὀείννεεπ {πε ἴννο 
ὈοοΟΚ5 οὗ Εποοῃ ἴο πε ἀείτγίπηεηί οἵ πε ἰαϊίεν. Αραίῃ ἴῃ {Π15 Ερίβεϊα, χνι. τ, [Πς ννογὰ8. ὁδοὶ δύο 
εἰσὶν... ἥ τε τοῦ φωτὸς καὶ ἣ τοῦ σκότους 5Ξεοῖὴ ἴο Ρ6 ἀετίνεα ἔγοιη οἷα ἰοχί, χχχ. 15, “1-ς. 5δονεα 
Πῖπὶ {Π6 ἴννο νναγϑ8, ἴῃς ᾿ἰρῃξ ἀπά τε ἀάγκηθθθ. ὙΠουρΡΏ {πε Τννο δνανϑ αὐτὰ οἴζεῃ ἀθβουθεα ἴῃ 
Εαυν ΠΠταγαΐασγε (5εε ποΐε οῇ χχχ. 15), ΟὐΪν ἴῃ Βαίπαθαβ αἵὰ ἴπεν ἀδβουθεα ἴῃ [Πς ϑαπηα [ε Π15 85 1 
Οἵ τεχί. 
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ΤῊΝ ΒΟΘΚ ΘΕ ΤΗΕΘΒΕΘΕΕ ΞΘ ΕΝΘΘΗ 

Ιπ ἰμς Νεν Τεϑίαπιεπΐ [Πε ϑἰ πη] αυῖεν οἵ Ἐπουρῇῃς ἀπα αἰϊοίίοι 15 ϑυ!ποίθητν ἰαῦρα ἴο εϑίδ Ὁ  5ἢ ἃ 
οἴοϑα σοηποχίοῃ ἴ ποΐ ἃ ᾿Πγαγν ἀερεπάξηοας. ΜΉ Π 51. Μαίϊ. ν. 9, " ΒΙβϑβεά αὔεὲ 1Π6 ρεδοεγηδίκούβ, 
σογραία 11]. 11, ΒΙεββεά ἰ5. ἢἣε ψῆο ἱπιρίαηίβ ρεαοβ.᾿ ΝΠ 51. Μαίί. ν. 34, 35, 27, “ϑννδαῦ ποΐ δἵἱ 
411: πείῖπεῦ Όν ἴπΠῈ ἤεάνεπ. .. ΠΟΥ ὈΓγ ἴΠ6 βαγίῃ.. .. ποῦ ὃν [Θγιβαίθηι,. .. Βαϊ ἰδεῖ νοῦ βρεεςοῇ ΒΕ, 
ες, γοα: Ναν, Παν,, σοπηραίε ΧΙχ. 1, “1 σννεᾶῦ ποῖ ὈΚ δὴν οδίῃ, πεῖ πεν Ὁν πδανθη, ποῦ ν᾽ εασγίῃ, 
ὩΟΓ ὈΥ ΔηΥ Οἴποῦ ογθδίασγε ψῃ]οἢ (ασοά οτεαϊεα.. .. 1 ποτα 15. πὸ {τας 1η πηθη, ἰεΐ τΠδτὴ βυνεαῖ ὈΥ͂ 
πὸ νοτοβο ς τεα, γαα,, Οἱ ΠΕ ΠΑ ἢ (986 ποίβϑη 

ΔΊ νί!. 2ο, “ΒΥ {πεῖν ἢπ|15 γε 5141} Κηονν {ΠῈπ|, σοπΊραγα Χ]1]. 14; “πη ἘΠοῖγ νου ἀγα Κποννῃ 
1Πο56 ννῇο [16 εν!]ν. ὙὍὴε ψογάς "Βε οἵ σοοά οἤεε, θῈ ποΐ αἰγαι 4, δὲ, Μαίι χῖν. 27, αἵὰ οὗ [γεχιεηΐ 
ὉΘΟΙΓΓΘΏΘΘ ἴῃ ΟἸ’ ἰοχὶ, 1. 8; χα. 2; ΧΧΙ. 5; ὅτ: ΜΠ 9... ΝΙαιι. παν: 24: ΤΏΠΕΡΙΕ ἘΠῈ ΚΙΠΡ ΘΙ 
ΡΓεΡραγεά [οΓ γοὺ ἴγομι {πε΄ ἰουπάδξίου οἵ 1ῃς νυου]ά, σοπηραίε ἴχ. 1, “115. ρίαος (1.6. Ῥαγβα 56) 
Ο Ἑποοῆ, ἰ5 ργεραγαά ἴον {ῃε γρμίθοιιβ.. . . ἴου δίεγηδὶ ἱπηπογιίδησε.: Ναεχί ψ ἢ ΤοΠη χὶν. 2, “ [ἢ τὴν 
Ἐδίμει 5 ἤοῖιθα δὲ ΠΊΔΠΥ ΠΊΔΗΒΙΟΠ5, σοΙΊραΓα ἱχῖὶ. 2, “1π [πε σγααΐ {{π|6 (ἴο σοπηα) . . . 816 την 
πιδηϑίοηβ ρΓεραιθα ἰοῦ πηδη, σοοά ἴογ ἴῃς σοοά, 84 ἴον {πε Ραα. ΔΝ Αοἰβ χίν. 15, “ε 5ῃου]ά 
τατη ΠοπῚ {Π656 ναΐπῃ ἰῃηρθ ππίο {Πς Ἰνίηρ (οὐ, ΨῆΟ πιαάς ἴπε πθάνεη δηα {πε βαυίῃ,᾽ σοπΊρδτγα 11. 2, 
“Βονν ποΐ ἄονψῃ ἴο ναΐη σοάβ... . νῆο πηδήξε πειῖπεῦ ἤδάνθη ποὺ δαγί ἢ. [ἢ {ΠῸ Ῥαυ]ηθ Ἐ βι165 ἘΠοσα 
ΑΙ 5θνεῦαὶ ρᾶγα} 1615 ἴῃ Ἐπουρῃς δηα αἰςίίοη. ΔΜ ΠΏ (ΟἹ. 1. τό, “ Τ)οπλη!οη5 ΟΥ̓ ῬΓΙΠΟΙρΑ {165 Οὐ ροννεῖβ, 
σοπιραίε ΧΧΟῚΙ, “Ποπιϊηίοηβ, ογάθιβ, ἀπ σονεγηπιθηΐβ ̓ : ἢ ΡΠ. ἵν. 25, “ΞΡρβαῖκ γς {γα εδοἢ 
οὴΘ ΜΠ 5. πεῖσῃθουγ,, σοπηρατα Χ]. 12, “ ΒΙεββθα 15. μ6 ἴπ ὑνῇοπ) ἰ5 {τ} {πᾶὶ ἢ6 πᾶν βρεακ 
{γαῖ ἴο Πῖ5 πεῖσῃθοιτγ. Ἐὸοχ οἴπεῦ Ῥδι]ηθ ΡῬαγα 1615 ἢ οὐ τεχέ 866 τὴν εὐϊτίοη, ΡΡ. ΧΧχίχ-- ΧΙ]. 
ἢ ΗΘ. χὶ. 4, “Τῆς νου] 5 πᾶνε Ῥεβῇ ἐγταπηθα ὃν {πε ψογὰ οἵ ἀοά, 50 {παΐ ννῃδί 15 ϑβεβεῆ πδίῃ ποί 
Ῥεθη πιαάθ ουξ οὗ ἰπίηρβ νος ἀο ἀρρεαγ, σοπηραίε χχν, 1, “1 Ἵσοπηγηδηάδα..... {Ππαΐ νί510]6 {πίηρϑ 
5ῃοια ςοπς ἄοννῃ ἔγοπὶ ἰην 5: 016, δηα χχίν. 2, “1 16}1] το {πεε..... 411 παὶ 1 οτεαίεα ἔγοπὶ ποη- 
Ῥείηρ, αηὰ νίβϑι0]6 [Πΐηρϑ ΠΌπῚ την !5 1016. ΜΈ εν. 1. 16, “ ΗΙ5 σοππίεηδησε νγὰ5 85 1ΠῈ δῖιη βῃϊ ποίη, 
σΟΙΉΡΑΓΙΕ ἱ. 4, “ὙΠοΙγ ἴαςεβ ψεῖα βῃϊηίηρ {πὸ {π6 δα ᾿: ἢ ΙΧ. 1, ΤΠΉΕγα ννὰ5 σίνεη ἴο ἢΐπὶ {πὰ κὰν 
οἵ τπε ρῖξ οἵ ἴῃς αρῦγϑϑ, σοπιραγε Χ]!. 1, “ὙΠῈ αν -ΠοΙ άειβ δηα συδγάβ οἵ ἴῃς σαΐεβ οἵ πε}. ΜΠ 
Καν. ἵν. 6,“ Α φ΄4ϑ5ν 8568, σοπίραγε 111. 2, .Α νεῖν ρίξει 5εὰ ργεῖεγ ἴπδηῃ ἴΠ6 εαυῖη]ν 5εα.’ Ὅ15 
5864 ἴῃ {πε ἢνϑδὶ πεανεη, ποννανού, πᾶν Ὀς τηργεὶν “ἴΠ6 νναΐειβ ΠΟ ψνεῖα ἀρονα {ΠῸ6 Πιπηαπηεηῖ᾽ 
( ης 1- 7) ΔΙ πεν. τ. 5,6, ἈΠῸ {πὲ ΔΏΡΕΙ.. -. 58] -ο- ὑπαὶ ἘΠΘπΘ. 5Π4}} ΡῈ {{π|Ὲ ΠΟ ἸΟΠΡΘΈΠΗ 
οογραζε ἰχν. 7, “ἼΠεη 411] {Ππ|6 5141] ρεγίβῃ, αηὰ ἐπε γεαίβ, ὅζο. : ΧΧΧΙΠΪ. 2, “Τρδὲ.... ποτα ββου]ά 
Ρε. .. ἃ {{π|6 οὗ ποϊ-σοιππίίηρσ, ἐπ 4|655, νυ πε ΕΓ γααῦβ, Ποὺ πηοηΐῃ5, ὧζο. 

ΕἸΠΔΠν, ᾿π {πε Τ΄ 1(ον. 111. 2 ννε ᾶνε ἀνεηρίηρ ρονγεῖϑ ἴῃ {Π6 1Πϊγὰ Πδάναη: ἐν αὐτῷ εἰσὶ πάντα τὰ 
πνεύματα τῶν ἐπαγωγῶν εἰς ἐκδίκησιν τῶν ἀνόμων, .. . οἱ ταχθέντες εἰς ἡμέραν κρίσεως, ποιῆσαι ἐκδίκησιν... 
τοῖς πνεύμασι τῆς πλάνης. ΔΜΊΓ {Πε58ε σομηρατα {πΠῸ Δη66]5 οἵ ρι ΠΙϑῃπηοηΐ τη {[Π6 {Π|γὰ ἤεάνεη ἴῃ Χ. 2. 
ννΠ ἢ της ϑἰαϊεπιεηΐ ἔτοπὶ ΕἘποοἢ ἴῃ Τ. Π δηῃ ν. 5, 6 τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας. ᾿Ανέγνων γὰρ ἐν βίβλῳ 
᾿Ενὼχ τοῦ δικαίου, ὅτι ὁ ἄρχων ὑμῶν ὁ Σατανᾶς ἐστίν νγε τηϊρῃϊ σοπηραῖα ΧνΠ]. 9, “ΤΠ 656 αύα {πΠ6 ἀτίρουῖ 
([.6. ᾿Ἐγρηγοροί) ννῆο νι ἘΠεῖν ρσίπος ϑαΐβηδι τα]θοΐθα τΠ6 1 ογὰ οἵ ᾿ἰσμι. [Ιη ἴῃς Τ. ΝΑρΗ. ἵν. 1-- 
1πῸ6 δυςΠουν οἵ Εποοΐ 15 οἰαϊμηεα Ὀν ἴῃε ννγιῖει δ5. [Ο]]οννβ : ̓Ανέγνων ἐν γραφῇ Ενώχ, ὅτι καίγε 
ὑμεῖς ἀποστήσεσθε ἀπὸ κυρίου, πορευόμενοι κατὰ πᾶσαν ἀνομίαν ἐθνῶν, καὶ ποιήσετε πᾶσαν πονηρίαν 
Σοδόμων. 2. καὶ ἐπάξει κύριος ὑμῖν αἰχμαλωσίαν .. . ἕως ἀναλώσει κύριος πάντας ὑμᾶς. ὍῊ!5 πᾶν ΒΕ ἃ Ιοοβε 
αὐαρίαδτίοη ἴο ἰαΐδι {1π|65 οὗ 2 Εποςῇ χχχίν. 2,32. Τῃε αποίατίοη τη Τ΄. 51Π|. ν. 4 15 ργοθδθὶν ἀεγίνεά 
ἔγοπὶ ἴῃς ϑᾶγη6 βουγος, 44 450 {παῖ ἴῃ Τ. Βεη]. 9 ὑπονοῶ δὲ καὶ πράξεις οὐ καλὰς ἐν ὑμῖν ἔσεσθαι, ἀπὸ 
λόγων Ἐνὼχ τοῦ δικαίου: πορνεύσετε γὰρ πορνείαν Σοδόμων, καὶ ἀπωλεῖσθε ἕως βραχύ (80 β' 51, ἀπά 
Ρτδοϊί αν ο). ὙΤΠΕ ννογάβ ἴῃ Τ. πᾶ. Χνη!. 1--2 ἀνέγνων ἐν βίβλοις ᾿Ενὼχ τοῦ δικαίου (5ο β' Α 51, Ραξ ποῖ 
α), ὅσα κακὰ ποιήσετε ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις. φυλάξασθε οὖν, τέκνα μου, ἀπὸ τῆς πορνείας τῇηᾶν [{κΚεννῖδε 
θε ἰουπάςα προη 11. ὍΠε Ἰοοβα δηά ἱπαοσιγαΐα σμαγαοίθυ οὗ [πΠ6 ἡυοϊδίϊοηβ πηᾶν ἴῃ Ρατί 6 δοσοιηϊεά 
[οΥ 845 (ο]]ονν8. 

ΑἸΠΟυρΡἢ ἰτ ἰ5. ἃ πιαῖϊει οἵ ἀεπιοηδβίγαϊοη {παὶ ἃ σοηϑίθγα]α ρατί οἵ {πε Ῥοοῖκ ννὰβ νυτςτεη 
ΟΥΡΊΠΔΙΠν ἴῃ ατεεῖς, ἃ βθεπη8 0 655 δια [δὶ σεγίαίη ρογίοηβ. οἵ ἴ ννεγα [ουπάθα οὐ Ἡδρτεν 
οτρίηα]5. 500 ἢ δὴ Πγυροίμεϑίβ βεοτηβ πεοαββαῦν ον ηρ ἴο ἴΠ6 ἀρονα Εποοῇῖς αποΐαίοηβ νν Ὁ) ἀρρεαι 
ἴῃ της 7:5 2αλρογι5 ο7 ἐΔε Χ 77 αϊγίαγελς. Ἐογ ἴῃς ἰαςξ {παῖ 16 Ἰαϊίει ννοῦῖκ ννὰβ νυυτδη τη Ηδρτενν 
ΟὈ]Ισα 5. τι5 ἴο σοπο]Ἂς {παΐ 115 ΔΌ ΠΟΥ ΟΥ̓ δι μοῖ5 ἄσγανν προη Ἡδρτανν οὐ ρῖη4]5 τη 1[ῃ6 αποϊδίοηβ ΠΌῸΠῚ 
Εποομ. [πᾶνε ποῖ αδἰζεπηρίςά ἴπ {πε ργεβεηξς ννοσκ ἴο αἸβουπγηαΐα ἔπ6 ρογίοηβ ἀδγῖνεα ΠοΌπὶ ΗἩεῦγτενν 
ΟΥΡΊη415. ΕῸΐ 500 ἢ ἃ ἴαϑὶς γα ἢᾶνε ποῖ βιιηοϊεπί πηδίογία]5, μα ννηδὶ ννα Πᾶνε, πηούθονεῦ, ἤανα ποῖ 
Ῥεεη ργεϑεινεα νυν ϑυηοίϊεηΐ τσσιταον. 

Βαϊ {ποτα 5 Γασί μοῦ δνίάδπος ἴῃ 115 ἀϊγεοίίοη. Μδην οὗ {πε πιοβί ποίΐβ]ε βἰφίοτηθηΐβ τεσγάϊηνσ 
ἘΠΟΟἢ ἴῃ 2 Ἐποοἢ δῖα ἴο θὲ ἰουηά ἴῃ ἰδῖεν ἤεθγενν ννυτἰπσθ. Νονν [ἴ 15 ἤαγάϊν σοποεῖναθ]ε [Παΐ {Π6 56 
τλδάττοῃ5 ννεῖα Ὀοιγοννεὰ ἴοπὶ 4 ἀτεεὶς βουγοθ. δε τπηϊιδὶ αϑϑιίπηα ἴπαΐϊ Πα] βοῦγος 15 πδίϊνε ἴο 
Τυἀαίϑπη, απὰ {παΐ α ἘΠοςἢ 15 δη οὐ δίδηαίηρσ δηα σοπηραγδίϊνεὶν οαυν Γεργεβεηϊαίίοη οὗ [ῃ15 γϑα!τοη. 
ΤῊΪ5 ἰγϑάϊτίοη ἀρρθδῖθ ἴῃ νϑιΐοι8 ἔογπη5. ἴῃ πε ᾿ ΒοΟΚ οἵ Ἐποοῃ᾿ (Ἴ)Π 59), ϑοπιείϊπηε5. ΟΠ] ]ςα [Πα 
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ΠΥ̓ΕΘΘΌΞΤΙΘΝ 

ΘΈΡΕΙ ἘΠ ΕΙΚΕΙΟΌ  {{π8: ἘΠῸ “ ΒΟΟΙ͂Σ Οὗ {πὸ [18115.). πὲ «116 οἵ ΕΒ ΠΟΟΙ  (Π}5π 3Π), δπα ἐπ8 ΗΙζαϊος 
ΒδῦΡαιϊ.. Κδ'νε 51.411 ἄξαὶ πείε οηἱν νυν {πε ἢιδὲ απ ροϊπί οἷ ἃ ίενν οὔ της την Ροϊηΐ5. 1η ἡν ἢΪο ἢ 
1Π15 ννουκ ἄγαννβ οὴ 2 ΕποΟἢ οὐ γαῖ πεῦ προη {πὸ Ἤ εργανν δοιιτοα ὈΕ πα 2 ΕποοΙ,. 

Ιη {Π15 ννοῦκ ΚΕ. 5ῃπιδεὶ (οἵ {ῃς {ἰπὶι6 οἵ ΗΠ δατα ) ἀϑοθηας [Ὠνοσρ {Π6 οἱχ ἤδανθῆβ δηα ἰ5 
τεσεῖνεα ὃν ἰῃς Μεξαΐγοῃ, 1.6. Εποοἢ, δ {π6 εηΐγαηοθ ἴο {ἢ 6 βενεπῖῃ. Ἐποςῇ ἰς}15 Πἰπὶ πον Πα ννὰ8 
{γα πϑαϊθα ({Π|--ν, ντ]--χν]) ἴῃ ἃ ἤδεν σπατγῖοί ἴο πεάνθη ἴῃ οὐάθγ [Πού ἴο θαι νυν] πε 55 ἀραϊηϑί ἢἰ5. νυνὶ κοα 
σοπίεπηρογασγίθ : ἤονν (οὐ {ταηϑῆσιγεα Πἰπὶ ἀηα πηδαά Πίπη [{κ6 οης οἵ {πΠ6Ὸ δύ οπαηρε β (ς.  ὕποοἢ 
ΧΧΙΪ. 6Ὁ- το}: πονν με πα Ῥεδϑη ἰηϑίγιοίεα τ Π6 πηγνϑίεσιεβ οἵ ογεαίίοη, ἴῃ τΠΐησθ ραϑὲ απα ἴο ςοπηε 
(ο΄. Σ Εποςοῇ χχίν--- Χ ΧΗ. 2): πονν οὐ ἀΡοάς υπάετ {πε {τες οὗ [ΠΠῸ, νν ἤθη Α ἄδτη ννὰ5 ἀσίνεη [ουτἢ [ΓΟ ΠῚ 
Ῥανδάϊβε (οἴ, 5 Εποςοἢ νι]. 2): πονν Δάδπι ἀηα 5 σοηςαΠρογαγ 65 σανν {πῈ Πεανθην σ]οῦν {11 τῃς [81] 
οἵ {πε δῆρεὶβ (οἴ. ᾿ Ἐποςοῇ χχχίϊ. 2). [Ι͂ἢ Χνι]--ΧΧη [Π6 δεν ἤδθανθηβ δια αθβου 66, ἴΠ6 σοι 565. οἵ 
1ΠπῈ ϑιη, πιοοῃ, απ βίαγθ. Ἐνεη {πὰ ἴἢγεε πδανεηβ πιεπιοπϑα ἴῃ 2 Εποςῇ χχίὶ. 6---χΧίϊ, 1---οηἷν ἴῃ τῃς 
Α τεοβξηϑίοῃ 85 {ΠῸ εἰσι ἢ, π ἢ, αηα τα τῇ, 1.6. ΜαζΖα] οί, Κα πομανῖπι), Αιγανοῖῃ---αγα γερτοάπςοεα Πεύε, θΐ 
νἹἢ ἃ ἀἰβδγεηςα : ΜιΖαίοίῃ δηα Κ πσπαν πὶ ἀγα ρ᾽αςεα θαϊον [Π6 βανθὴ Ππεανεηβ ἀπ Ατανοίῃ ἀρονα 
{ΠεπΔ. ΤΠΐ5 [αν 5} ννοῦῖς ννὰ5 ΡῈ] 5 Π6α Ὀν [ε]]Π|πεῖκ, δ. .17. 1873, ν. 170-Ἴρο ; ἀηα ὑπαεὺ {ΠεῈ {{{|Ὲ 
ΓῊΡΘΠ ἼΒΟ αἱ 1,επηρεῖρ ἰῃ 1864 ἀπὰ Ναιϑβαν ἴῃ 1876. 

Αραΐπ νὰ πα ἃ ἰασρε διποιηΐ οἵ πηαΐογία! ἢὰ5 θθεη Ῥοιγοινεα το 2 ἘΠποοῖ ὈῪ ἴῃς ΠῚ ΠῚΡῚΣ 
ὙΏΙΘΙ 15 ρῥτπίεα ἴῃ [6]]Π]1Πεκ᾿Ὲ .8....17., ἡ 58ᾳ64ᾳβ. ΤΠ|5 ψογκΚ [6115 οἵ Μοβαβ᾽ αϑοθεηΐ ἴο πδάνεῃ, δι 
Μείδέγοῃ μα5 ἰγαηϑίογπιβα ἢϊ5 Ρθοᾶν ἰμΐο ἃ ἤξγν ἤσιγα {κα ἴο {παΐ οἵ [ῃ6 δηρεῖθ. [}η {πε ἢγϑὶ 
Βεανεὴ Μοβεβ 5665 νναΐειϑβ, δ 4]5ο ννἱηάοννθ Ὀν νν Πίσῃ ἀγα ἰδὲ ἴῃ δπα οι 41] {πε {Πίπηρϑ ροτίαἰπίηνσ 
ἴο Πιιπηαη [{{6 πη 115 πεεά5. [Ι͂ἢ {πε βεσοηα ἤδανεη ἢα 5665 ἴπ6 δῇῆρεὶϑ πο σοπίτοὶ {πα οἰοι5, {ΠῈ 
νη 45, ἀπά {πε γαίῃ ; τὴ τῆς {Π|τὰ, ἴῃς δηρεὶς ρ᾽αςεα ονεῖ νερσείαφίίοη ; ἴῃ {πε (ουτί ἢ, [Πο5εῈ ονεῖ {πε 
δδύίῃ, ϑιιη, τηοοῃ, βίαγϑ, ρἰαπεῖβ, αηα 5Ρρῆεγεβ. πε βενεηίῃ ἤδαάνεῃ, ννε οὔϑβεῖνε, 15. οδ᾽Ἱεα ᾿Αταθοῖ". 
Μο 565 15 αἶβο ρυϊν!εσεα ἴο νίανν Π6}} ἀπηα Ῥαγαάϊϑε. ὍΤηδ δῆρεὶ (δθτιαὶ σοπάιιοίβ Πίστη το 611. “ὙΠαγε 
ἢ 5665 {Π6 πηδηϊ το] τούπηεηΐβ ΔηΠ 6] Ριηἰϑῃτηθηΐβ οἵ {πε αἰ εγεηΐ ο]α5565 οἵ βίππειβ, ἰποθα ὑπὸ ψγοτα 
εηνίοιβ οἵ {πεῖν [ΕἸ ]ονν πιεη πα θογε [8]56 νυν] Π655 ἀραϊηϑί [Π6τὴ ; ὑνοσηθη ΨηΟ Ἐχροβε {ΠεῚΓ οἤ δ ΠῚ5 
ἴο γοιιηρ πΊεῃ ; ϑἰπηθΥβ ννῆ0 σοπηπηϊεἀ Δα π]ῖεγν, ἐπεί, απα πηυγάεγ; [Πο586 ΠΟ ρα] γε ἘΠεγηβεῖνεϑ; 
ῃοϑε νῃο ἀεβεογαίεα {Π6 ϑαρ δίῃ, ἀδϑρίϑεα {πε ᾿ἰεαγηεά, απ ρεγϑβεοιζεα ογρῆδηβ; ἴποϑε Ψῆο σοπι- 
τηϊ 64 Ξοάοτην δηα 1ἀοἰαίγν, οὐ σα βεα {Πεῖὶγ ραγοηΐβ; ἴποϑα ννῆο ἴοοῖκ ὈγΙθ65, μεῖς {πεῖν (ε!ονν τηθη ἴο 
5Πδπηε, 46] νεγεα τρ {Ππεῖγ Ὀτγοίμει- [συ τα ἴο πε (ααπίι16, πα ἀδηίθα ἐπε οὐαὶ ἰανν; ἴποβα {παΐ δῖε 
411 Κιη 45 οἵ ἰογθιάεῃ [οοά ; τἰϑιιτεῖβ ; αροβίαξζεϑ, Δη4 Ὀ]ϑρμειηεῦβ ἢ ἴΠοϑα ννῆο ννγοῖα {πε ἱποῆδθ]ε 
ΠαΑΠΊΕ οἱ (οί, ἀπα ἴποϑεὲ νῃο δἷε οη Ὑοπὶ Κίρριιγ. [Ι͂η Ραγδαϊβε ἀπιοηρ οἴει {πίησθ Μοβεβ 5665 
1ΠῈ σιιδτγαΐδη ἀραὶ οἵ Ῥαγδαϊβαε βἰτπρ. ἀπ 6 {πε ἔτεα οἵ [Π{; αἰϑο "πε [οππίαίη οἵ [{{6 νυ] ]!ηρ ἰοστ ἢ 
ἴγοπι θεηδαίῃ {πὰ ἵγεε οὗ {|| ἀπα αἰνταΐηρ [561 ἱπίο ἴοι ϑίγεαγηβ, απ ἴοι τίνει Ποννίηρ ἀπάδι 
Εδοἢ τἤτοηο, {πε ῃτβὶ οἵ ποπον, {πε βεσοπα οἵ γῖκ, πε {Πϊγα οὗ νης, απα {πὸ (ουτ ἢ οἵ ρατο θα απ. ἢ 

ᾧ 5. ΑΤΕ ΑΝΡῸ ΑὐΤΗΟΚΒΗΙΡ. 

ΤΠῈ πμεβίίοη οἵ πε ἄδίε ἢαβ5 ἴο ἃ ἰαῖρε αχίεπι Ῥδθεὴ ἀείειπηίπεα αἰγεαάν. Τῆς ραβϑαραβ 
ΡῬΙΓΕΘρΡροσεα ὃν {με 7 επἼαηηογιές 7 16 Χ 77 αϊγίαγελς ταυβδὶ θὲς οἵ ἃ ρτε- ἢγιβείαη ἀδίες. Ὅῇεθε 
Ρᾶϑϑαρ 5 την δεϊοηρ ἴο δῇ οἰ δι ἔουπῇ οἵ ἴῃς Εποςἢ ἰγαα!τίοη τΠδῃ 5 ΕποΟῃ. 2. Εποοῇ [1η [15 ργεβαηΐ 
ἴογπὶ νναὰ5 νυ εἢ ργόραῦὶν Ὀεΐννεεη 20 Ρ.(. δηα Α.}Ὁ. 70. ΤῈ νναὰβ νυυϊτὲεπ αἰζει 20 Β.6., ἴου 1 πλαῖκασς 
156 οὗ ϑίναςῇ, τ Εποςοῇ, απα ἴῃς Βοοκ οἵ ΔΝ Ιβάοπὶ (5ε6 πὴν εὐϊίίοη ΡΡ. ΧΧν. 54.), ἀῃα Ὀείογε α. Ὁ. 7γο; 
ἴογ {πε τεπηρ]α ἴ5. 5111] ϑἰδπάίηρ. δε πηᾶν, {πεγείογε, γεαβοηα]ν ἀϑϑῖσῃ [15 σοπηροϑίτίοη ἴο {π6 
ΡεΠοα Α.Ὁ. τ--6. 

ΤΠΕ δυΐμοι ννὰ5 ἃ [εν ἈΠῸ ἰἱνεά ἴῃ Εργρί, ρύόρδθὶν ἱπ Αἰεχαπάγια. Ης Ῥεϊοησεά ἴο {πε 
οὐ ποάοχ Πε]]εηΐϊβεῖς [πιἀαῖϑπι οἵ ἢἰβ αν. Τῆι πε Ὀε]ίενεα ἴῃ πε ναίτις οἵ βογίῆςθ, χἱ. 6 ; 
ΠΧ. 1,.2 ; ἰχνῖὶ. ; Ὀαΐ ΠΕ 15 σαγεία! ἴο επίογοα δ] σε παα νίεννβ τεραγάϊησ {Παπη, χὶν. 5, 4; ἱχί. 4, 5 
ἴῃ 1Π6 ἰανν, 1. ὃ, ο; δῃᾷ {Π|κευνῖβε ἴῃ ἃ Ὀ]εββαα ἱπηγηογία εν, 1. 2 ; ἰχν. 6, 8--το ; ἴῃ νν ῃῖοὶν {πε τὶρῃίθοιι5 
5141] νγεαῦ “{Πε γαἰϊπχεπί οἵ (σοά 5 σίογν᾽, χχὶ!. 8. [Ιη ατιδϑίϊοηβ δἤεοιίηρ {πῸ οτίρίπ οὐ {πε βαγίῃ, βίῃ, 
ἀεδίῃ, δζο., με 4|1ονν5 Πἰπηβα]Γ ἘΠ6 πιοϑὲ πηγεϑίγιοϊε [τΓεεάομι ἀπά Ῥογγοινν5 Πεαὶν ἴτοπὶ ανεῦν παατίει. 
ΤΏυ5, Ρ]αἴοηϊς (ΧΧχ. τό, ποίε), Ἐσγρίίδῃ (Χχν. 2 ποίε), ἀπά Ζεπα (ἰν 1]. 4.-6 ποίε58), 6]επιθηΐβ ἃ1ς 
δΔαορίεα ἱπίο ἢϊ5 βϑυϑίεπῃ. Ὅ7ἢε τεϑα] ἰ5 πδίιγα Πν συ πογαε ϑεϊς. 

δ 6. 5ΟΜΕ ΟΕ ΤΗΕ ΑΥΤΗΟΒ 5 ὙΙΕΝΥΘ ΟΝ ΓΚΕΑΤΙΟΝ, ΑΝΤΗΒΟΡΟΠΟΟΥ, ΑΝΌ ΕΤΗΙΟΞΒ. 
“2, ἀοά ἰη {πε Ὀερίηπίηρ ογεδίεα {πε νου] ουξ οὗ ποίῃίηρ, χχίν. 2. (Εοι « ἀδίδι θα δοσοιπέ οὗ 

Εδοῇ ἐγ 5 ογεδίίοῃβ 58εὲ:6 ΧΧν- χχχ.) [}ἡἬα [Π15 ογεδίίοῃ ΠῈ τηδάδ βενεὴ πδάνεπβ, ΧΧΧ. 2, 3, Δη4 8}} {πε 

Δ 566 7ετυΐεῖ ἔπιεγο. 1. 676--7, ψΠεποα [Π15 δοσοιιηΐ 15 ἀετῖνϑά. 
ΟΥ̓ εἶδε ἰοσπηβὰ ἰξ ουξ οἵ ρτε- εχ βίϊηρ δἰθπιθηΐβ, Χχν. 1, ΏΘΓΘ να πᾶνε ἂῃ δάαρίαϊϊοη οὗ {πὸ ερο {ΠΕΘΟΙΥ οὗ {ΠπῸ 

ἈΠΙνΕΓΞ56. 
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ΤΠΕ ΒΟΟΘΙΚ ΘΕ ΠΕ ΒΕ ΘΒ ΘΕ ἘΝΌΘΕΙ 

ΔΏΡΟΙΙς Ποβίβ---ἶπο Ἰαϊίοῦ ννεῦα ογεαϊεα οἡ {πε ἢγϑί ἦν ---Δηα 41] δηΪπ14] δηα ρ]απί [Π{6, ἀπ ἔμπα }]}Ὺ τηδη 
οη {πε ϑίχίῃ ἄν. ῚΑἴϊεγ Ηἰβ ννοῦκ οἡ 1Π6 δἱῖχ ἄδνϑβ (οα γταβίθδα οἡ {ῃε βενεηῖῃ. ΤηΪβ 5ἱχ ἄδγϑ οὗ 
νοῦ Κ ΓΟ] οννε ἃ Ὀν ἃ βενβεηῖῃ οἵ ταϑὶ 5 δί οῆςξ ἃ ᾿ἰβίογυν οἵ {πε ραϑὲ δηά ἃ ἰογεοδϑβίίησ οἵ 1πῸ ἔπΐυγα. 
Α5 τῇς ννου]ὰ ννὰβ πΠΊΔ46 ἴῃ δἱχ ἄδυϑ, 50 [15 ῃϑίογυ ννοι]α θὲ ΔοςσοπΊρ 564 ἴῃ ὅοοο γϑαῖϑ, απ 85 1ΠῸ 
5'Χχ ἀδγϑ οἵ ογεαϊίοῃ ννεῦα (ο]οννεα Ὀν οἠε οὗ ταϑῖ, 50 ἰῃε ὅ,οοο γεαῖβ οἵ [πε ννογ] 5 ῃἰϑίογν ννου]ὰ θὲ 
[ΟἹ] οννεα ὃν ἃ τεϑί οἵ ττοοο γεαΐίβ. (θη 115 οἴοβε ννοῦ]ὰ Ῥερίῃ [ῆς εἰσίῃ εἴεγπαὶ ἄδν οὐὨ Ὀ]6ββϑεάμεϑ5 
νν ἤθη {{π|6 5ῃ οι] ΒΕ ΠΟ πιοίε, ΧΧΧίϊ. 2-- -ΧΧ ΧΙ]. 2. 

Α5 τεραΐάς γἤδῃ, 411 {πε 5οι1}5 οἵ πίβη ννεῦε ογεαΐεα Ὀείογε {πε [οιιπάδίίοη οἵ {με νου], Χ ΧΙ. 5, 
ΔΠ6 4150 ἃ Ππΐιιγε ρΪασε οἵ ἀροάε ἴῃ ἤεάνεη οὐ Π6]] [ογ Ἔνεῦν ἱπά ιν! τ] σοι], ΧΙ Χ. 2 ; ᾿ν11]. 5; ἱχῖ. 2. ΤΠῈ 
θα ννᾶβϑ Γεϑοϊνθα ἴοι πηδη᾽ 5 88Κε, ἰχν. 3 (Β). ψνΠεη ψνιβάοπη πιδάς τηδη οἵ βενεὴ βιιθϑίδηςεβ, χχχ. ὃ, 
αἱ (ὐσοά᾽ 5 σοπηπηδηά, (οὐ σάνε Πἰπὶ [Π6 παπὶα Δάδπὶ ΠῸπι {πε ἴοι αιπατγίειβ οἵ {πε βαγίῃ--ἀνατολή, 
δύσις, ἄρκτος, μεσημβρία---χχχ. 13. Μη’ 5011] ννὰ5 ογεαϊεά ογισί πα ὴν σοοά, αηα Ἰν ἢ 116 ἴῃ της δγάεηῃ Πα 
σου] 566 [ἢς δηραὶβ ἴῃ ἤεανεη, χχχί. 2. Ἐτσεα- 1} ννὰβ5 Ὀεϑίοννεα προη Πϊπι, ἀπα {πς Κπον]εᾶρε οὗ 
ϑοοα 8ηά εν!]. Ηδξ νναβ {πκϑυνῖβε ᾿ἰπϑίγαοίεα ἴῃ ἴη6 Τννο νυν οἵ ᾿ἰρῃϊ δηὰ ἀαγκηθϑθ, ἀπ ἴπεη είς ἴο 
τηου]α ἢ ον ἀδβίίην, χχχ. 15. Βιυΐ ἴῃς ἱποοζγρογαίίοη οἵ {ΠῈ 501} ἴῃ ἴῃς Ῥοάν ἢ 115 Πεσεσϑαῦν 
ἸΙπη] τα ἰοῦ 5 Ὀ᾽αβεά 115 ργαίεγθηςαβ ἴῃ ἴῃς αϊγεοίίοη οὗ εν!], Πα] δαί ἢ σαπηα ἴῃ ἃ5 {Π6 ἔγαϊ οἵ βίη, χχχ. τό. 
Μεη δηά δηρεὶβ Ψ1}] θὲ "πᾶσεά δηα ρυη]5Πῃ6α ἴογ Ἔνεῦν ἰογπ οἵ 5ϊη ἷ, χ]. 12, 125; ΧΙνὶ. 4; ἰχν. 6; Βυϊ 
της τἱσῃίθοιιβ ψν1]1] ἐβοαρε {πε ἰαϑί 1παρεπιεηΐ, ἰχν. ὃ ; ἰχνὶ. 7; δῃᾷ ν1}} θὲ σαίπεγεα 1η εἴεγηδὶ 116, 
Ιχν. ὃ, Δη6] νν1}} θῈ βενεὴ {{π|65 Ὀσίρῃίεν ἔπη {πὲ σαη, ᾿ἰχν]. 7, ἀηα {πᾶν 1} ἤανε πὸ Ια ΡΟ, ΠΟΥ 
ΒΙΟΚΏ655, ΠΟΙ ΒΟΥΓΟΥ, ΠΟΙ δηχίεςν, ΠΟΙ πεαα, 8η64 δῇ ἱποουύγαρί Ὁ] 6 ρα 58. 56.411] ΡῈ {πεῖγ ῥγοϊθοίϊοι 
Πα {ΠεῚγ εἴθυηαὶ Παθιϊδίίοη, ἰχν. 9, 10. .Α5 ἴοι ϑἰππείβ, Π6}1] 15. ρσεραιεά [οσγ {Π6ΠῚ ἃ5 δῇ εἴεγηδὶ 
[ΠΠογἴδησα, Χ. 4,6. Αμπαᾶ {Πεγα 15 η0 ηἰοιςεϑβϑίοη οἵ ἀεραγίεα βαἰηΐβ ογ {Π6 {ἰντηρ,, 111]. 1. 

Ιη δὴ εἰπῖςα] γοραγα {Πεγα ἀια τπηδὴν ΠΟΌΪΕῈ βεηςπηιεηΐβ ἴο ᾿ς [ουπα ἰπ οἷ δυΐμοι, μας σεπαγα!ν 
ἴῃ ἃ νεὺν ὉΠ᾿|]ΠΕγασν οι π. ὍΤΠης ϑἰανοηῖς Νεγβίοη 15, πὸ ἀοιυθί, ραγίϊα !ν το ΡῈ Ὀ]απηεα πεῦθ. 1 ψ}]} 
ΔΡΡΕπμα εξ δὴ ουί]ης οἵ ἃ πιδη᾿5 εἴ ῃῖςα] απι{165. νυ βαπάγν θεαί 665 δοσογάϊηρ ἴο οὐ δυΐῃου. 
Ἐνεῦν πιϑη 5ποι] 4 νου ; ίογ Ὀ]εθθεα 15 πε ννῇο Ὀεμο]άϑβ ἐῃς ἰαθοιτ οἵ ΠΙ5 ουννῃ πδηά5, θαΐϊ οσπγβεα 15 
ἢῈ ννῆο Ἰοοῖκβ ἴο τπᾶάο πε Ἰαθουγβ οὗ δηοίπευ, 111. 7, ὃ. Απάα πηεῃ, Π|καυνίβε, 5Βηο ἃ ΡῈ ἱπιρατί4}}ν 1π5ῖἴ ; 
ἴον ὈΪΕββεα 15 6 ψγῆο Ἂχεοιῖαβ ἃ πΐ 1πασεπιεπηί, Χ]1Π. 7. Απα πΊδη 5Π0ι114 4150 ριδοίίβα σμδαγιν δηά 
ῬὈεπεῆςεηςε. Ὑῆἢεν 5Που]α ποΐ ΠΙάς {πεῖν 5ΠΠ]ν γ ἴῃ 1Π6 βαγίῃ, Ὀὰΐ αϑϑιϑέ {ΠῈ (4 Π ὰ] πηδη 1η ἢΪ5 αἰπίοίίοη, 
11. 2, Δη4 δἰγείοῃ οὐκ {Πεῖγ παη 5 ἴο {πΠ6 ογρῆδῃ, {ΠῸ νιον δηα {ΠῸ ϑίγαησοσ, [1.14 πα σῖνε Ὀτεδά ἴο 
186 ἤυηρστν, δῃηα οἱοίῃε {πε παἰκεά, αηὰ ταῖβε {Πς (41}1|6η, Δ ηα νυ} υνἱποιέ ὈΪαπηε Ῥείοσε {πε ἔαςε οἵ [Π6 
Ιογά, ᾿χ. ΕἸγΠαυπΊοσε, πηθη ϑῃοι]α ηοΐ ϑννεαῦ εἰς Πεῦ ὈΚ ἤδανεθη οὐ εαγίῃ οὐ ὈῪ δὴν οἴμει ογεαίιγε 
ΠΟ ἢ (οὐ πηδάε, Ρυΐ Ὀν 4 ννοτά, γεα, γε, οὔ πᾶύ, Πᾶν, ΧΙ ΙΧ. 1 ; ποῖ Πεγ σῃου]α {παν ἀνεηρα {Πεπ|- 
56 Ϊνεϑβ, 1. 4, ΠΟΥ ἈΡιι56 δηα σδ]ππηηϊαΐε {πεῖν πεϊσῃθοιτ, 111. 2 ; θυς ἐπάαγε ἄνεῦν δἰπιίοιίίοη ἀπα ανεῦν 
Εν} ννογὰ δηα αἴίδοϊς ἔογ ἐπε βακε οἱ {πε Τ,οσά, ]. 3; 11. 92. Μοζδεονεῦσ, {πεν μου] βἤπη ρῥγάς : (ου 
(οά Παίεϑ {πε ῥγοιιά, [χ11]. 4; απᾷ νναὶκ ἴῃ Ἰοπρ-ϑυβογίησ, [η παι Π}Π{ν, ἴῃ [411 ἀπα {τα τ, ἴῃ δ᾽ σ Κη 655, 
ἴπ ἀΡιι56, ἴῃ τεπιρίαζίοῃ, ἴῃ πακεάπεϑϑ, ἴπ ρυνδίίοη, ᾿ονίησ ομα δποίπεγ {ΠΠ] πεν ἀεραζξ ἔγοπὶ {Π15 
αϑε οἵ 1115, ἰΙχυἱ. 6. ΕἼ ΠΑΠν, ννῆεγθαβ οπα πηδη 15 πλοία Ὠοποιγα]ε [Πδη ἀποίπεγ, εἰπε οἡ {ΠΕ στοιηά 
οἵ οἰπηΐϊηρ οἵ οἵ 5ίγεηρίῃ, οἵ ῥυγν οΥΓ νν]ϑαοπΊ, οἵ σοπηθ] Π 655 οὐ ππάεγβίαπαίϊηρ, ἰεῖ 1 θὲ Πεαγά 
ενεύννῃογα ἰπαΐ ἤοης ἰ5 Ὀείΐίεῦ {πη πε ννῃο δατϑ (οά, ΧΙΠ]|. 2, 2. 

δ. ΟΝ ΤΗΕ ΨΑΙΕ ΟΕ ΤῈ ΒΟΟΚΊῚΝ ΕἸΌΓΙΘΑΤΙΝΟ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΆΒΥ ΑΝῸ [ΑΤῈΚΝ 
ΚΕΙΙσΙοῦΒ. ΤΗΟΌΘΗΤ. 

566 τὴν εὐϊίίοη, ΡΡ. ΧΧΙΧ- ΙΝ]. 

ᾧ ὃ, ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 

ΟΒΙ]65 ἀη4 Μοχῆϊ!. 716 δοοῖ ὁ 216 «ὁ δεγοίς 97 Εηοεῖ, ἰταπϑαϊθα ἴσου της ϑ᾽ανοηῖς Ὀγ ΝΝ. Ἀ. Μουῆι!, Μ.Α. 
δηα βἀϊτεα ἢ [ηἰτοάποίςοη, ΝΝοεβ, αηα [ηα]ςεβ, ὉγῪ Κ. Η. Οβασὶεβ, Οχίογχά, 1896. ᾿ 

Βοηῃνεΐβοῃ. 7)ὰ5 σἠατουΐσολε ᾿ογοολόιος (ΑὉΠΑ Πα] ρθη ἀθσ Οδεισευ (αβε] 5. ἢ. ἄεγ ΔΝ Ἰββεηβοῃ., ΡΠ1]Ο].-ΠΙβῖ, 
ΚΊαββϑε, Νεια ΕοΙρσε, Βά. 1, Νο. 3). Βεηίη, 1806. 

Ἠδύηδοκ. (αΕ5.ἢ. ἀ6γ δ] σ]51]. Γτοσγαΐυσ, 11,1. 564 564. 
ΟΠ Αη|65. Ηδβίϊηρϑ, 5. 7). 1. γο8--11. 

Ἔπεγε. δέ. ᾿. 225- ὃ. 
Ζριεγε. 8γ7121.}} 

Πα. Μοτυΐεὰ Επεγε. ν. 181--2. 

1 ΟΡ δεῖνα ἴΠπαΐ πε νν}}} ΒῈ βρεοῖδ!ν ρα ΠΙ5Πεἀ ἴοσ 1}]-ἰγεδιπιθηΐ οὗἩ Δη]Π14]5, ἵν}}]. 4-6. 
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Τ᾽ 
ἴ 

ΒΟ ΘΙ ΟΕ ΞΕ ΒΕΓ ΚΒ ΘΒ ΘΙ ΥΕΝΘΘΗ 

Α 

ΟΥ Ξποελ)ς 2976 «παῖ ἐδ α71. 

ΤΠΕΚΕ ννᾶ5 ἃ ννῖβϑε τηδῃ, ἃ σγεαΐ αγιῆοού, ἀηα {ΠῸ 1 ογὰ σοποεϊνεα ἰονα ἴου ἢϊπΠΊ δηα τγεσεῖνεα ἢ ΙΠ}, 
[μας μα 5ῃουα Ὀεποϊά {πε πρρειπηοϑί ἀννο!]!τηρδ ἀπα θὲ δη εγε-ννπ655 οἵ {πε ννῖϑε δηα σύεδί δηά 
᾿ποοποοίνα]ς πη ἱπιηλαΐα]ε γε] πὶ οὗ οὐ ΑἸπιρν, οἵ ἴῃς νεῦν ννοπάογία! δηα σ]ογίοιιβ ἀπ Ὀτρῃϊ 
δηα πιδηγν-εγεά ϑἰδίίοη οἵ ἴῃς 1 ογ᾽5 βογνδηΐβ, δη4 οἵ {πε ᾿πδοσαβϑί 16 [πτοης οἵ {πε 1 οτά, αηα οἵ {πε 
ἄεστεεβ ἀπά πηδη ϑίδίοηβ οἵ ἐπα ἱποούροῦθαὶ μοϑίϑ, απ οἵ {πε ᾿πΠ6Η 8 16 πη! ἰϑιγαίίοη οἵ {π6 ταυ τᾶς 
οὗ ἴδε εἰεπηθηΐβ, απ οὗ ἐπε νατγίοι5 ἀρ ραγίξομ Δ Πα ᾿πεχ ρ 6 551016 βίησίηρ οἵ {ΠεῈ Ποϑὲ οἵ Ὁ πευι πΊ, ἀπά 
οἵ {πε Ῥοιιηα11655 ᾿Πσῃϊ. 

Α 

Αἴ {Παΐ τἰπηε, ἢε ϑδϊ, ννῇοη τὴν τόδ γεδῖ 
ννὰ5 φςοπιρ] εἰς, 1 Βεσαΐ ἢν βοὴ Μαίμιιβαὶ. Αἤεγ 
ἘΠ15 ἴοο 1 ̓ ἱνεά ἔννο πυιπάτεα νεαῦβ ἀπ αὶ σογρ]εΐεα 
οὔ 81} {πΠ6 γϑαῖβ οἵ τὴν [{{ ἴτε μυπαγεα δηὰ 5ἰχίν- 

2 ἥνε γεαΐβ. Οη {πε ἢιϑβὲ ἦδν οἵ {πε ἢύϑέ πηοηῖῇ 1 
να 5 ἴῃ ΠΥ ἤΠοῖιδε δἰοπα δηα ινᾶ8 γθϑίηρ Οἡ ΤΥ 

3 σοι ἢ δηα 5ερί. Απά ψθη 1 ννὰβ δβϑίξερ, σίξαΐ 
ἀἸἰϑίγεϑβ σα ΠΊῈ ῸΡ ἱπίο τὴν ἤδατγί, δηα 1 ννὰβ εερ- 
ἱπσ ΜΙ ΠΥ ανεὲβ5 ἴῃ 5]66}Ρ, ἀπά 1 οοιἱὰ ποῖ 
ππηαειϑίδηα ννῆδΐ [ἢ15 ἀϊβίγεβϑϑ ννα5, οὐ ννῃαΐ νου] 

4 ΠΆΡΡρβῃ ἴο πιε.. Απά ἴμοῖα ἀρρβαγεά ἴο τὴς ἔννο 
τῆεῃ, ἐχοεεάϊηρ Ὀἱρ, 580 {παΐ 1 πονεῦ δ8ιν ϑιιοἢ οη 

5 δδύίῃ ; {ποεῖν ίαςεβ ννεῖε βῃϊηῖηρ {Κα ἴΠ6 ϑὰη, ΠΕἰγ 
Εγε5 ἴοο τύσ7ε {πὸ ἃ θυγηΐηρ ΠΙΡΉϊ, απ ΠΌΠΊ ἐπεὶ 
Ιρ5 νναὰβ ἥτε σοπηηρ [ογί ἢ. Τνν ἢ οἹοιΠίηρ ἀπά 
βίησίηρ οἵ ναγίοιιβ Κιπάϑ᾽ ἰῇ ἀρρεαίδησε ρΈΓΡΪΕ, 
{ΠΕ ῖγ ννΐησϑ τῦσγ ὈτΙ σεῦ τΠδη σο]α, {Πεὶγ Πδηα5 
ΜΗΙον πδῃ βηονν. ὙΠπὲν ψεῖε δἰδηάϊησ δ {πε 
Πεδά οἵ πῖν σους δηα Ὀεσαη ἴο 641] πηε ὈΥ ΓῊΥ 

ὁ πατιε.. Απάᾶ 1 δἵἴοβε "ῸΠῚ ΠῊΥ 51.ῈὲρΡ δῃηά αν 
οἰθαυν ἴποβα ἴννο τηξη βἰδηαίησ ἴῃ τοηΐ οἵ πια. 

1 Απὰ 1 5αϊυίεα ἐπὲπὶ ἀπα ννὰβ βείζε ν] ἢ [δδγ 
ἀηα {πε ἀρρεάζδηςε οἵ ΠΥ ἴδςε ννὰ5 οῃδηρεα [τῸΠῚ 

8 ξογγοῦ, 8η4 1Πο56 πιθη βαϊ ἴο πιε: “Ἧδνε σουγαρε, 
Ἑποςΐ, ἄο ποΐ ίξαγ ; {π6Ὸ εἴεγῃαὶ (σοά 9εηΐ τ15 ἴο 

π᾿ 73. ΘΕ ἘΠῚ ἸΧχχα 9, 5. 
5. ἴαςεβ.. .. βύη. 

ΕΥ65, ἃς. 
ἢτγε Ἴοοπιΐηρ ἴογίῃ. (ἱ. Κδν. ἴχ. 17; Χὶ. 5. 

Κιηα5᾽. 
νατγίοιιβ (Β), 1. 6. αἰἤδυϊηρ ἔτοτλ οὴς ἃ ποΐμευ. 
{πα ὶγ νὶπρα Ὁ Β. 
νυνμϊζοσ μα σῆονν. (ἴ. τ Επ. ον]. 29,10; Δροο. Ρείτὶ. 

οὐνν Ομδηρεᾶ. Ό δῃ. ν. 6, 9, 1ο. 
Γῇ Μαῖίι. χῖν. 27. 

7. ΔρΡρεαζαποα 
δ. ανε οουγαρα. 

ἄο ποί ἔξαγ. 

Β 

Νονν θεΠο]ά {πε Ροοϊκο οἵ {πε βεογεί οἵ αοά, {πε 
γεν ο]δίοηβ οἵ Εποοῇ. 

ΑἹ {δῖ {1π|6 σσῆθη ἴῆτεε Ὠαμάγεα δηα ϑἰχίγ- 11 
ἤνε γνεαύβ ννεσε Π|]Π]1]εα ἴο π1ς, οἱ ἃ οειΐδιίη ἂν 2 
οἵ {πες βεοοηά πιοπίῃ 1 ννὰϑ 4190 ΠῈ ἴῃ τὴν ΠΟΙΙ56. 

1 νναϑ ἴῃ στϑαΐῖ ἴσοι ]6, ννεερίηρ νυ] ἢ τὴν αγαε5, 3 
Δα ννὰϑ5 τεϑίίηρ, αϑῖθαρ οὐ ΠῚ σους, δηα] ἔπεῖα 4 
ΔΡΡεατῖδα ἴο πηῈ ἴννο νεῦν ὈΪΡ᾽ πΊθῃ, βοῇ 845 1 πᾶνε 
ΠΕνΟΙΓ 566 οὐ δαδιίῃ-. - Ποῖ ίαοαϑ σϑῇοπε [κε {Π6 5 
510, {πεῖν αγε5 τὐδ7γ [πὸ Ὀαγπηρ οΔη61165, οὐξ οἵ 
1ῃε1γ πποιί 5 ννὰ5 γα οοπηίηρ ἰοσίῃ, {Ππεῖγ ΟἹ οί 65 
αγιαἴ βἰησίηρ ννεῦα νϑυίοβ, δηα {πεῖ ἀγπΊ5. {π|κὲ 
σοϊάδη ννἱηρδ--- ἴΠ6 Πϑδὰ οἵ πῇν σοιοῇ, δπα 
ο4116 4 ἸρΡοη π1|6 ΌΚ ΠΠΥ ΠΑΠΊΘ. 

“για 1 Ἀανὶηρ ἀννοκθη ἔΓΟΠῚ ΠΥ 5]εῈρ δηα βἰοοά 6 
ὋΡ 7αΐ τὴν σοιο! 7} Ῥοννεά ἄοννη ἴο ἰπθπὶ δηά 7 
σονεζαεα τὴν ἴαςα [ΓΟΠῚ [ΕΥΓΌΥ. 

Απα τε ἴννο πηθη 5Ρ0[Κ ἴο πΊε : “ Ηαδνε Ἴοιιγᾶρα, 8 
πος, ἀο ποί ἴδαγ, ἰῃῆς Ετεγηα] Γογὰ ἤδίῃ ϑεηΐ 

ΕἘ πιχε τ: πεν ῖ 16; 2. ἘΠΤΕ Υ]1: Οἡ. 
θη ΧΦ Ὁ: Εἰ. ΕΖΟΚῚ 1 11; πδν 1: 14; ΧΙΣ 12. 

ΐ ΤΠΕ ποχί οἰδιιβε 15 σοσχιρί. 
οὗ νατίοιιβ. Κἰπᾶβ (Α). ὙΠε ἴαχε μᾶ5 γαφωκγαγιέγα -ε " οἵ ἀἸϑί τ δας! οη ̓ . Επηςηά ἴο γαξ(α)λῆγα -- ' οἵἩ αἀἰξεγεηιϊ 

ΤΕ ΤΧΧ στρηάσοτβ {πι5 ἴῃς Ησερτον “ἴδαγ ποῖ᾽. 
62 ΚΙΏΡΒ 1: 15: ΕἸΖΟΙ ἢ]. 6.5.1 Εἰ. χν. Ι- 
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ΤΉ ΒΟΘΙΚ ΟΕ ΠΕ ΕΟ πε τ ΘΕ Νοι. ο.. 
Α 

{Π66, ἀπ ἰο! ποῖ 5Π4]1 ἰο- ἀαν ἀϑοθπα υν ἢ τι5 
9 ἰπίο ἤδανβϑῃ, πᾶ ποῖ 5Π]: {61} [ἢν 5οη5 δηᾶ 8]]} 
τὴν Ποιιβεῃοϊ 411 {παΐ {παν 51.411] ἐο ννἱπουὲ {πες 
Οἡ δαυῖῃ τη τἢν Ποιιϑε, ἀπά ἰδεῖ πῸὺ οἠδ ϑεεῖὶς {πεεὲ 

τὸ {Π1 τῆς Τιοτά τεζασγη {πδ6 ἰο πθη. Απᾶ  πηδάς 
Παϑῖε ἴο ορεν {Πεπὶ δη6 ννεηΐξ οἷ ἤῸΠῚ ΠΊν Ποιιβ6, 
Δ ηἋ πηδάς ἴο {πε ἀοοΥ5, ἃ5 1[ἰ ννὰ5 ογά ει εα τῆς, δῃά 
ΒΠΙΠΊΟΠΕα ΤΥ 50η5 Μαΐίθιιϑα] απ Κεσὶπὶ δπά 
(τα! δα] ἀηα πιαάς Κποννη ἴο {πεπ 41] {πῸ πηαύνε 5 
1Πο58 2,262) ἢ [014 Πη6. 

ΤΠε [ηϑίγαοίοῃ. 

9ΟΏ5. 

τ ΤΙ ΕΠ τὉ τηςὶ ΓΑΥ σμη]ἄτεη. 1 Κπονν ποί νυν πεν 
21 50, οὐ ψνῆδί νν}}] ὈΕ (411 τηε ; πον {πεγείογε, τὴν 
ΟὨΠΠάγθη, 1 [611] νοι: τἀγῃ ποῖ ἤοπὶ (οα Ρεΐογε 
{πε ίαςε οἵ {Πε ναΐῃ, ννῆο πηδάξ ποῖ ἤξανεη δπά 
εαιίῃ, ἴογ {πε886 5}4}} ρευῖϑῃ δπᾶὰ ἰῆοθε ψῃο 

3 ϑνΟΥΒΏΙΡ {ΠΕ6Π|, Δ η6] παν ἴῃς 1 ογά πιακα σοηβάεπί 
4Ὑου Πααγίϑ ἴῃ {ΠῸ ἴεαῦ οἵ πη. Απάᾶ πονν, ΠῚῪ 
οὨΠἄγεη, ἰεξ πὸ οἠς {πηἰς ἰο 5εεῖς πε, ἀπε} {πε 
Τοτά γεξαγη τὴθ ἴο νοι. 

Ηονν Εποςοῇ ἰηϑίτιςίοα ἢἰς 

ΟΥ Εποοἢ᾽ 5. δϑϑιμηρίίοη ; ἤονν {ἢε δῆρεὶβ ἰοοῖς 
Πϊπι ἱπίο 1ῃς ἢτβέ πβανεη. 

Τὰ σαπιθ ἴο ρ855, γῆεη Εποοῇ δα το] ἢΐς βοηϑ, 
{παΐ {Π6 δῆρε]5 ἴοοῖκ ἢΪπΊ οἡ ἴο {πεῖν νίησϑ απά 
ὈοΥῈ ΠἰπΠῚ ὉΡ οἡ ἴο {πε ἢγϑε ἤδανεὴ δπαᾶ ρδοθά 

2 ᾿ϊπὶ οἡ ἴπε οἰοιιά5. Απαᾶ {πεῖο 1 Ἰοοϊτεα, απ 
αϑαίη 1 Ἰοοκεα Πίρῃαοσ, ἀπα 5ανν [Πς εἰπεῖ, δπὰ 

3 ἴΠεγῪ Ρἰδοθα πη οἡ {πε ἢγϑί ἤδάνεη δηά ςῃμονεά 
ΓΒ ἃ νΕΙῪ βσύθαι 68, σγεαίεῦ ἤδη [Π6 δαυῖῃϊν 
568. 

ϑ91 

ΟΓΊμΕ Αηρεὶβ τυ ]τηρσ {πες ϑἴδιϑ. 
ΤΠΕν Ῥγοιρῃί Ῥείογε πὶν ἴαςε τῆς εἰάδῖα δηὰ 

τᾺ]ε 5. οὐ {ΠῸ βίβ!ϊαγ ογάειβ, πα ϑῃποννεα τῆς ἔννο 
Πυπαγεα δηρεῖβ, πο τα6 1ΠῸ ϑἰαγα απ Ζἠεΐγ 

2 56 γνίςε5 ἴο πε βεάνεῃβ, αηὰ ἢν ψ τ {πεῖν ννἱπρϑ 
Δηα σοπης τοιϊηα 411} ἰποϑε ννο 541]. 

4: 

Θϑοθηα νυ] ἢ 15. 
9. 50η5. 
1ο. Βδρὶπ). 8466 ἱν]]. 2. 

ΘΙ τ αν ἅς: 

ααἰάαᾶ. ἀεη. ἱν. 18 (1(Χ Χ) ρῖνεϑβ 1Π15 5 πε 5δοη οὔ [Π6 Εποςῆ ΠΟ 15 (αἰπ᾽5 ρταπάβοῃ. 

11. 1. Κπον ποῖ ψὨϊςΠοτζ. 
2. ἴυγῃ τοί ἔγομπι αοά. 

(ΟἾ νλι τὸ 
1 541). χὶϊ. 20. 

ναίῃ βοᾶβ... ψῆο ππαρᾶθ πειῖπεῦ πεανε που βαγίῃ (Β). 
{π| 18; [085 Σ11.255.2. 

3. ΤΑ ΚΕ σοηδάεηί, ἄς. Ρτον. χὶν. 26. 

5 Οἡ ἴο {πε Πεανεῆβ. 
ΤΕΙΙ τῆν 5οη5 δηὰ {Πν ΠΟυβῈΠ οἱ 411 τπαξ ἘΠῸν 9 

ταπϑὲ ὁ 1η τῃν ἤοιιβ6, ἀπα ἰεΐ πο οπε βϑεῖὶς {Π66, 
{Π1 τῆς Τιογα τεΐαγη {πεε ἴο ἐποπι. 

Απάα 1 ̓ ἰδίθδηβα δηα υνεπξ οἷ, βιιπηπηοπο ΤΥ τὸ 
50η5 ΜεπΠιβαίΐοπη απ Βερίπι, απ το] τπεῖη Αἷ] 

Β 

5 ἴο ἴΠ66, 6 ΠΟ] το- αν ἔποιι 5Π4}} σὸ ἀρ ψ ἢ 

{παἰ ἴποβ6 ἴννο τηξη Παά βροΐκβηῃ ἴο π16. 

Ὶ 

ἄγεῃ, ἴση ποῖ αννᾶν ἤοπὶ (οά, ννα]ς Βείογε ἐπε 
Τογα 5 ἴδσε δη4 οὔβεῖνε ἢΐ5 παρεπηεπίβ, δηα θονν 
ηοΐ. ἀοννῃ ἴο ναΐη σοί, ἰο σοάβ ννῇο πηδάε πε ποι 
ἤδανθῃ ποι βαγίῃ, {πεν 5141] ρεσγίβῃ. 

Κεερ γουΐ πεαγίβ ἔγις ἴο ἰεγοῦ οὗ {πε 1 οτά, 3 
Δη4 πον, τὴν οἢΙ] ἄγε, εξ πὸ οπε 56} πις {{|]4 
[868 Γιογά γείατη πηα ἴο γοιι. 

Ἐποςἢ 5 ἀϑοεπηΐ οἡ ἰο πε τοί πεανθϑηῃ. 

Απά 1ἴ Παρρεπεά ψῆεη 1 ἢαά βροΐίζεβῃ ἴο πὴν 8 
505, πη {πε ἔννο πηδῃ ϑιπηπιοηεα της, απα ἰοοΐς 
Πγ6 οἥ ἴο {πεῖν ννίησβ ἀη6] σαΥγεἀ τη6 ΠΡ οη ἴο {πε 
Πιϑ πεανεη δηά 8εΐ γῆς ἄονυνῃ ἴπεζο, 

Δη 4 Ὀιοιρῆς 4 
τε Ὀείογε ἴπε ίαςς οἵ {π6 εἰάδθι, [π6 συ ]εσ οὗ {πε 
βίαν ογάθγβ, αη 6 ϑῃονγεα πα 411] {Πεῖγ σου 565, 
Δη6 ἰΠεῖγ ραβϑᾶραθ ἴτῸΠῚ γεαῦ ἴο γε, δῃηα Πα 
Βῃοννεα πΊ6 ἔννο πιιπάγε δηρεῖὶς, ἀπ πε βῃονεὰ 
Π16 {Π6Γ6 ἃ νεῦν συεδί 568, στεδίεν ἤδη {ΠπῸ δαυίῃ]ν 2 

Απα ΡεΠοΪά, πν σμΠ]ἄγεη, 1 Κηον ποῖ νν πεῖ 2 
Ι 60, ποῦ Ψῇῃδξ νν1}}} ΒΕ (811 πηθ, ἀπ πονν, ΤΥ οἢ1]- Σ΄ 

568, δηἃ δηρεὶβ ννεῦα ἢγίηρ τυ τ ἘΠΕΙγ νη 5. ) 

ἱ 

1 Ἐπ. Ιχχχὶ. 5, 6 ; χοὶ. 1 τη θητ]οη5 Πθπη, Βαϊ ποῖ ὈῪ ΠΑΠΊ6. 

50. Β Τρ ΠΥ οηλῖίϑ. 

ΟἹ. Αςιϑιχίν. 15: [61 Υ Τῷ; αἷἰδὸ ᾿Ξ ΧΟ δ; ἴ-π' 

111. 1. [π1 Επ. χῖν. 8 {πε εἰοιιά5 ᾿ηνιῖα δηα [Π6 νὶηα5 ταῖϑα Εποςῆ. 
2. [86 εἴμοσγ -- πε ἢγπγαπιεηΐ οὗ 456. [58. ν]]. 9) 1. 6. [ἴῃς ἢγβί ἤξάνβῃ. 
3. ἃ νοτῪ βτεδαΐ 5εα. (ἢ. Κεν. ἵν. 6 ; χν. 2. Ιη Τεβϑί. [ον] 11. 7 [15 568 1ἰἴ65 θεΐννεεη {Π8 ἤγϑβι ἀπα ϑεσοοῃὰ πεᾶνβῃβ. 

ΠῚ 

ΙΝ. τ. τῆς εἰάεγβ, σδαγδἼϑ λίγα τ " εἸάδσ᾽, ἴ. 6. οὴ6 8εΐ 'ἴῃ σοπηΔη ΟνΕΥ. ; 
{τῆς τα ]οτβ οὗ {μΠ6 βίθιαγ ογᾶθχϑ. ΕῸΓΪ Δηοίμεσ δοςομηΐ οὗ ἴΠ6886 566 1 Επ. ᾿χχχίϊ. 9-18, 20. Νοῖβ {Π6 ἀϊνεγρεηςα 

οἱ Β, γνῃϊς ἢ τμᾶκαβ [ῃς ε]άθσ, οὐ βρεοῖδὶ δῆρεὶ, οὗ ῃε βίαγβ αςΐ ἃ5 συ άθ ἴο Εποςἢ ἴῃ {Π6 ἢγϑίὶ ἤδάνεη. 
ἴνο πυπάᾶγεα δηρε]5. Ιῃ τ Επ. ν]. 5 1Π15 15 ἴπ6 πυσηρεῖ οὗ [Π6 ἀροϑβίδεζιηρ Δη6Ε]5. Ι 

432 ἱ 



ΠΕΡ ΒΘΟΚΘΕΣΕΠΕ ΒΕΘΒΕΤΘ ΘΕ ἘΝΘΟΗ δ. 1-- 38: ἢ 

Α 

1 
᾿ 5ΠΟΨ. 

δὲ 

2 {πεῖν [θυ γ10]6 βογα- οι565, απα {Π6 οἱοιι 5 ννἤεησα 
“ {πεν σΟΠΊΘ οι ἀηαἃ ἰηἴο ννῃΪο ἢ παν σῸ. 

ΟΥ τῆς ἄδνν δηὰ οἵ ἰῃς οἷϊνε-οἱ!, απα ναγίοιβ | 
ἤοννοίϑ. 

ΤΠαν 5πονεα πὶς {πε {τεαϑισο-ποιβε οἵ {Π6 
ἄενν, κα οἱ] οἵ 1Π6 οἷΐνε, απαὶ {Π6 ἀρρβαΐδησε οὗ 

ο΄ 1{5 [ὈΓΠ|, 45 οὗ 411] [ῃς ἤοννεῖϑβ οἵ {πε βαγίῃ ; Πιγίῃοῦ 
τς πΠΔην δηραΪβ συδαίάϊηρ {π6 ἰγεαβιγατ-ῃοιϑε5. οὗ 

ἱ {Ἃ{Ππε86 Ζάζηρο, αλραῖ ἕονν {παν ατα πιαάα ἴο 5Παῖΐ 
 ΠΠ ἀπηα ΟΡΞΕη. ᾿ 

| ἢδανθη. 

Απά ἴποβα πηεὴ ἴοοῖϊκ πΠ16 ἀπά ες πηε τρ οἡ ἴο 
τὴ6 βεσοῃμα ἤεάνεῃ, ἀπ βϑῃοννεά πὲ ἄδικηςϑ5, 
στεαίεγ ἘΠπδη δαί] ἀἰαγίζηθ55, ἀπ ἴπεγε 1 8ανν 
ΡΓΙβοηδιβ. Ππαηρσίησ, νναϊοῃεα, ανναϊςησ {Π6 στεαΐ 

2 ἃΠ Ῥοιη61|655 ᾿ππρεπηθηΐ, απ {Π656 4η66]5 γε ῦα 
ἀΑτκ-Ἰοοκίησ, ποῖα ἔμαη θαυ ]ν ἀδγκηθβθ, δηά 
ἰποαϑϑαηΐν πηακίηρσ νεαρίηρ ἱπυοιρσῇ 41] Ποιιίβ, 
Δηα 1 5414 ἴο {πε πΊεὴ ψνῆο. ννγεῦε ψ ἢ της: 

3 “ΝΥ Ποτγεΐοτα αὐὰ {Ππ656 ᾿ἰποαϑϑαηί!ν ἐογεπγεα δ᾽ {παν 
ΔΏσννεεα της: “ἼΠ6βε αὐ (ἀοά᾽5 ἀροϑβίδίεβ, ῇῆο 
ορεγνεα ποῖ (οα᾿ 5 σοπηπηαηάβ, θυ. ἴοοκΚ σοιιη56] 
ἢ ἘΠΕῚ οννη ΜΜ01}1, ἀπ ἐπίηεα ἀννὰν νυ ἢ {πεῖν 
ΡΓΙΠΟΘ, ννῆο «ἶβ8ο 25 [δϑῖϊεηβα οἡ {πῸ ΠΠἢ ἤδανεῃ. 

Ο 4 ΑΠΑ Ι [εξ στεαΐ ριῖν ἴογ πε, δηα πεν βαϊπίεα 
᾿ς της, Δη6 546 ἴο πε: “Μδη οἵ (οά, ργαν ἴογ τι5 ἴο 

δίπε Τιοτά ̓  : δηα 1 ἀπϑννείεα ἴο ἔπεπὶ: “ΝΟ δῆ 
Ι, ἃ πηοτία] πηδη, (παῖ 1 5ῃοι !α ρύαν ἴον δῆρεὶβ9ϑ 

᾿ς ΨΜἭὸῸΟῸ Κπονγείῃ νι Πεῦ 1 σο, οὐ ψν πὶ νυν} ὈΕ(]] 
ΓΘ ἢ ΟΥ̓ ΨῇΟ νν1}}] ραν ἴογ πηεὲ 9᾽ 

"1 

ΟΥ̓ {πε αϑϑιπηρίίοη οἵ Εποςῇ ἴο {πε {Πἰγὰ ἤδανεη. 

Απαᾶ {ποβ6 πηεη ἴοοῖκ πὲς ἰπεηςθ, δηα ἰεα πα 
ἋΡ οἡ ἴο {πε {π|γὰ πεανεη, δηα ρἰαςβα πε ἴῃετζα : 

τ 

ἘΠΕ Ξε: Τ᾿" 111. 2: 
βίοσγε-μοιξε οὗ οἱοιπᾶ (Π). 

ΨΙ. τ. ἰγβαβίιγε-ποιβε οἵ {πε ἄδθνν. (ἴ. τ Επ. Ιχ. 20. 

ΝΙ]1. 1. ἄδγκπαββ.. .. ργίβοπειβ. 
1. 4; [.46 6, ἀηὰ ροβϑίθὶν Τεϑί. [ον] 11]. 2. 

ΧΥΠ]. 4 (μοί). 
3. ἴΟΟΚ σοίῃβεὶ νυ {παὶγ οννῃ Ψ1]]. 

Ἐπ6ῖγ ργίποα -ῷ ϑαΐδῃδι!, χν}]. 3. 
ΒΕ Πεανεη. 

δη οἵ αοᾶ. [Ιθευϊ. χχχΙϊ. 1. 
ΕΓ τ ΒΒ π᾿ χν. 2. 

110δ.2 

| ΟΓ ἴον Εποςοῇ νναβ ἰακεηὴ οἡ ἴο {πε βεοοηά 

Οἱ μον {πῈ Αηρεὶβ Κεαρ {πε βἴογε-ἤοιιβαβ οἵ {πε 

Απα Ποῖα Ἰοοϊκοα ἄοννῃ απηπ ϑανν {ΠῸ ἰτϑαϑιγθτῦ 

Ποιιϑ65 οἵ [πε σ5πονν, απ ἴΠς6 δῆρεὶθ ψῆο Κεερ 

. νναϊομοᾶ, ἀνναϊηρ {πΠ6 ρτοαΐῖ δπᾶ δοιυπάϊεββ πᾶρεπιθηίΐ. 
ἘΠΕ δῆρΡ6]5 ΨΠ0 5: πη64 ψ] ἢ νοσηθῃ ἀγα ἱπηρυ]ϑοηθα ἀπά δγ {Π6 δατίῃ ἴῃ 

Ι Ἐπ. χ ἃ5 ἴῇ 2 Επη. χνἹ]. 7; ἴῃοβε ΨηὴοῸ ϑἰῃηεα ὈΥῪ ΔΊ ΠΟ ἀτα ἱπΊρ ΙϑοηΘα ἴῃ (Π6 βεοομά πεάᾶνβῃ. 

ΤΠΕβα δῆρεὶβ Πα ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ θαθη ἴῃ {πῸ ΗΠ Ππεάνεη, 566 χν]ϊὶ. 
Ἰεδάδθσ 4Ιοπα 5ῃοι]ὰ [γε ἱπηρτὶϑοηςα {Πθγα, ννῃθη {Π6Ὺ ἀγα ταἀμποβά ἰο {πε βεσοπά. 

4. ΤΠΘ δΔῆρε]5 δϑκ Εποςἢ ἴο ᾿πίεγοθαε ἴοσ {Π6Π|, ἃ5 ἴῃ 1 Επη. χα]. 4. 

ΒΡ 

Η 6 9ῃΠοννεα τὴς6 {Π6 βἴογε-οιιθ6 οἵ οἱοιι, νῆθηοε 5.1 
[ σοα5 ΠΡ δπα σοαβ οἷ, ἀπ βῃοννεα πῆς 41] {πε 
γδαϑιγε- ἤοιι565 οἵ ϑῆονν δηά ςοοἱά, δηα τουτί ]ε 
Δηρσα]5. σιιαγαϊησ {πῸὶ ἰγεαβιγα- ἤοιι565, 

Δηα πε θὲ 
5ῃονεα π|6 [6 ἐτεαβιγο- οι565 οὐ {πε ἄδνν, {κε 
ΟἾἶνα οἵδ, ἀπ δηρεὶς σιιδγαϊηρ {ΠΕῖΓ {τδαβαγα- 
ἤοιι565, δη4 {πεῖγ οἱοιίηρ {π|κῈ 411 {ΠπῸ ἤοννειϑβ οἵ 
[Π6 δαι ἢ. 

ἘΠΠΟΟΠ 5 ἀϑοδηΐ ἴο πα βεοοηά Πεᾶνοι.. 

Απά {Πε ἔνο πιξη ραςεα πὲ ζάεηεσ δα οαΥγε 7 α 
ΠῚ ΠΡ οἡ ἴο {πε βεοοπα ἤξαάνβῃ, απ βῃοννεα π|εὲ 
{Πότ ργβοηθίϑ κερί οὔ {Π6 ῃπηθαβαγε αβο πα σεπηθηΐ, 
Δ Π4 1 5δανν {πΠ6 σοπήδθιηπαα ψεερίηρ, ἀπ 1 βροζκε 2 
ἴο {πε ἔννο πηξῇ ψγῆο ννεῦα νυ] ἢ πηε : “ΝΝεσγείογε 
αἴ {Πε86 ἰογπιεηίεα 2 δηά [πε ἴννο πηθη 8814 ἴο 
τ16 : “ἼΠεϑε αἵε ἴπε οσα 5 αροϑβϑίδίεβ, ποΐ 11ϑίδη- 3 
ἰηρ ἴο ἔπε ον 5. νοῖςε, θα ἰακίπρ σοι561 οὗ 
{πεῖ οννῃ νν1}}.᾿ 

Απά 1 ννᾶϑ νεῖν 50ὙὙῪ ἰοῦ ἔπεη. Απά τἢς 4 
ΔΏρεἶβ θοννεά ἄονη ἴο π|Ὲ δη4 ϑαἰὰ ἴο τηε : “Μδη 
οἵ ἀοά, νοι] {Παΐ {ποιῖῖ τσ θὲ ρύαν ἰογ τι5 ἴο 
ἀοα Τ᾿ 

ΑΠπα 1 ποννεσεα ἴπθπὶ; “ΝΟ δπὶ [, ἃ πιοιίαὶ 5 
πηδη, {Παξ 1 5Ποι]ἃ Ρυαν [ογ δηρεὶς ἢ νν πο ἰζῆοννβ 
ννΠΠΠΟΓ 1 σὸ οἵ νῆδί ψν1}] θεία }} πηε οὐ τὐΐο ρταὰν 
[ον 7229 Ὁ 

Τῆς αϑοεηΐ οἡ ο {πε τπἰγα ἤεδαάνεη. 

Απά {πὰ ἔννο πηεῃ ρἰαςεα πι6 ἴΠεποε δηα οδιτγίεα 8.1 
ΠῚ ΠΡ οη ἴο {πε {π|γὰ ἤξανεη δηα ϑεΐῖ πηὲ ἄοννῃ 

Ν. τ. ἰγβαβυσγε-ουβαβ οὗ ἴΠ6 βῆονυ. [0 χχχν!ῖ. 22; ο΄. 1 Επ. χ. 17, 18ὅ--ὴ ἴῃε6 βεοοημα πεανθ ἀσοοτάϊηρ ἴο 

Γῇ. τ Ἐπ. ἰχ. 19. .Α 56 6Π15 σουτιρί. 

ΘΕ 2 Ῥεῖ. 

566, Ποννενευσ, 

ΟΥ ἴβα. σὶνι. το. 

Βαΐ ἴὸ 15 βαιά ἴο 5686. ψῃγν {Πε|Γ 
566 χχῖχ. 3-95 (ηοί65). 

ΝΠΠ]. 1. Ῥαγζδάϊβε 15 πεσε ἴῃ {Π6 {π|γὰ ἤβάνβῃ, 85 ἴῃ 2 (ου. χἱϊ. 2, 4. 
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9 

2 σοοαηα85. 

ΤΠΕΒΟΘΟΚΤΟΡ ΤΗΕ ΒΕΘΕΕΤ5Β ΘΕ ΕΝΘΟΗ δ τϑϑὶ ἢ 

ΑΔ 

Δη4 1 ἸΙοοκεαὰ ἀονηνναγάβ, ἀμ ϑαὰνν ἰἢς ρτοάτιος 
οἵ {πε8ε ρ͵δοβϑβ, βιιοἢ ἃ5 πδϑ ἤθνεῦ θεθῆ Κηοννῃ ἴογ 

Απά 1 8νν 4}} {πεῸ6 βινεεῖ-οννοσγίηρ 
ἴγεεβ δῃᾶ Ὀεπο]α {πεῖν ταϊ5, νΠ]ο ἢ ννετε ουνθοῖ- 
5ΓΊ6]]Π1ηΡ,, Δη4 411} {πε ἰοοα5 θογης ὅγ ἐλο7,2 ὈῸΒΌ] πη Ρ 

38 ΜΠ ἰγασύαηΐ Ἐχα]αίίοη. ᾿Α πα ἴπῃ {πε τηϊάϑε οὗ 
1Π6 ἴγεςβ5 {Ππαΐ οὗἉ [Π{, 1ὴ {ΠπΠαΐ ρίδος ψῃογθοη {πε 
Τοτὰ γαϑῖβ, ἤθη 6 σΌΘ5 ῸΡ ἱπίο ραιδαΐβε: δηά 
1815 ἴγεε ἰ5. οἵ ᾿ἱπεῆθ]ε σοοάπεββ δῃηά ἔγαρτγδηζε, 

4 δΔηα δάογηθδα ποτε [Π8η ἐνεγν εχίϑεηρ {Πίηρ ; δηά 
Οἡ 4}] 51465. 27 2 ἴῃ ἰογπὶ οἱ] -Ἰοοϊκίηρ δηά 
νεγΓ ΠΟ δηα ἤγε- κα δηα σονοῖϑ 41], απ ἴΕ Πα5. 
Ρτοάᾳοα ἔτοΠ] 81] ἔγτι115. [1{5 γοοῖ 15 ἴη {πε σαγάξη 

δῖ {πε εαγίῃ᾽ 5 επά. ᾿ἊὡἂἈπάᾶ ραγαήϊβε ἰ5 Ὀδίνεδῃ 
ΠΟΥΓΙΡΕ ΗΠ δη4 ἱποουγαρι ΠΠγ. Απά ἔνο 
ΒΡΓΠΡ5. σοπα οὐξ ΠΟ 5επα [ουἢ ἤοπον πὰ 
ΓΚ, Δη4 ἘΠΕῚ ϑργίηρϑ ϑε πα [ογί ἢ οἱ] δηα ννῖπα, 
Δα {πεν βαραΐαΐε ἱπίο ἴοιιγ ραγίβ, αῃα σὸ τοιηά 

6 1 πεῖ σουΓ56, ἀπ 6 σοὺ ἄονῃ ἰηΐο {ΠῸ ραγδαῖβε 
οἵ Εάεη, Ῥείννβεη σουγαρε Ὀ1Π1 ν δηα ἱποογγαρέ!- 
ΠῚ ν. Δπα (Παποβ {παν σὸ ἰοσγίῃ δἱοηρ {πε εαγίῃ, 
Δη6 Πᾶνθ ἃ γενοϊ υτίοη ἴο {Πεῖγ οἶγοὶα ἄνεη 85 οἵου 

ἡ εἰεπηεηί5β. Απᾶ ἤεγα {ῃεγε 15 πὸ πηίγα [ἃ] ἔγχεα, 
8 Δη4 ἐνεῖυ Ρῥΐδοβ 15 Ὀ]εββεά. Απά “΄δγζγε γε ἴἤτεε 
ἢυπαγαα ΔηΡε]5 ναῦν Ὀτίσἢξ, πο Κεερ {πῸ σατάεη, 
Δη4 ΜΠ ᾿ποαϑβϑαπί ϑυνεεῖ βἰησίηρ Δηα πϑνεῖ-ϑ]θηΐ 
νοΙσ65 βεῦνε {πΠῸ Τογὰ τγουρσπουΐ 411] ἀαγβ ἀπά 
ἤουγθ. Απᾶ Ἰ 5εἰ4 : “ον νεῦν ϑδψεεῖ 15. ῃϊ5 
ΡΙδςα, δῃηᾶ {Πποβὲ πηδη βδϊ ἴο πιδ: 

ἼΠε ϑῃονίησ το Ἐποοῦ οἵ {πε ρἷαςε οἵ {πε 
τ ρῃΐεοιιβ ἀπ σοπιραββίοηδία. 

ΤΠ15. ΡΪασα, Ὁ Ἐποςῇ, 15 ργεραγθεα ἴον. ἰῆῃς 
γτρμΐδοιιβ, νῆο πάτα 411] τηδηπεῖ οἵ οἤδξηςε ἔγοτγη 
1Πο5ε ἴπαΐ Ἔχαβρείαξΐε {πεῖν 501115, νῆο ἀνεσγί {πεῖν 
Εγεβ ἔγτοπὶ ἰηϊαυϊν, ΔΠ4 πηᾶκε τἰρῃΐθοιιβ ᾿πᾶρσο- 
τηεηΐ, Δηα σἵνε Ὀγεδά ἴο {πε πυηρογίηρ, απα σονογ 
της παῖζε ν ἢ ΟἹο ίηρ, ἀπα ταῖβε ἀρ {πε (8]]εη, 
ΔΠη6 ΠΕΙΡ ᾿η] γε οὐΡἤδη5, απ ῆο νναὶκ νὶτπουΐ 
ίαυ!ε θείοτε τῆς ἴαοε οὗ {πε 1 σά, ἀπα ςοῦνε ᾿ἰπὶ 

Β 

ἴῃ 1ῃςε τηϊάϑί οἵ Ῥαγααῖβε, ἀμ ἃ ρίαςε ππκποινη ἴῃ 
ΒΟΟάΠ6855 οὗ Δρρεάαγαηςδ. 

Ἐνειν ἴγεα βυγεοεῖ- οννεγίηρ, ανοῦν ἔγταϊε τῖρο, 41} 2 
ΓΑΔΏΠΕΙ Οἱ ἰοοά ρεγρείια!ν ΕΟ] πσ νυ 41] 
Ρ]εαβαηΐ 5Ππ16115, δηα ἔοιιγ εἵνετα ἤονυνίηρ Ὀγν ψΙῃ 
αυϊθί σοι88, Δ Ἔν γν σιν 15 σοοά, Βεατγίησ 
[τὰ ἴον [οοά. δηα {πε ἰγεε οὐ {{{ὸ ἴ5 δὲ {πὲ 3 
Ρίαςς, αἱ νηΐ ἢ (ἀοά τεϑῖβ ἤθη ἢε σοοβ ἋΡ ἰηπῖο ἢ 
Ῥαγδάϊβε, δηὰ {Πδΐ ἔτεος 15 ἱπ6 8816 ἴογ ἔπ σοοά- 
Ὧ655 οὗ [5 ϑινεεῖ ϑοβηΐ, 8Π64 δηοίμοι οἱΐνε ἔγε 5 

Ι δΙοηρβϑίβ ννὰβ αἰνναγβ ἀἰβοπαγρίησ {ηε οἱ] οὗ 15 
{τὐ|. 

Απά {μος 5. πὸ ἴτεε {πεῖὰ νι πους {ταἱΐ, ἀπα 7. 
ΕΝΕΓΥ ἴγεα 15 Ὀ]εϑθεά. Απα {π86 δηρεὶβ συαγαϊηρ 8. 
{πῃ Ῥαγϑάϊβε δία νεγὺ Ὀτίρῃΐ δηα βεῦνε {πε Ἐογά 
411 ἄαγϑ ν ἢ ἱποαϑϑαηί νοῖσε δηπ ϑυνεοΐ ϑἰησίησ. 
Αηα 1 καϊα : “Ηονν νεῖν ϑινεεί 15 1Π15 ρίαςε 

Αμπα 1Πς ἴννο πῆθῃ δηϑινεγεα της : " ΤῊϊ5 ρἷαςε, 9. 
Εποςἢ, 15 ριεραγεά ἴοῦγ {πε τἱρσῃίθοιιβ, νη βυῆεγ ἢ 
οἤεηςε ἴη {πεῖν ᾿ἶνεβ5 ΔΠ4 βρίζε ἴῃ ἘΠεῖγ 5015, ἀπά 
ἀν ει {ΠΕ6ῚὉ ἐν εϑ8 ἔγοπη ᾿η]5ῖ1 6 46] πηα κα τσῃίθοιιβ 
Ἰπασεπγεηΐ, ἴο σῖνε Ὀγεδα ἴο ἴπῸ6ὶ πυπρεγίηρ, ἴο 
οἰοῖμε {πε ῃδκβα δηὰ Ἵοονέγ {Ππεπὶ νυ ἢ ἃ σαγπιεηΐ, 
ἴο ταῖϑβε ῃς (β]]εη, ἀπα ΠΕΡ ἰἢῈ ψιοηρσεά, ννῆο 
νναἱκ Ρείοτς (οά᾽ 5 ίαςε δῃά ξεῖνε ἢἰπΊ αἷοπε : ΠΟΥ 

ὉΠ Κποννῃ ἴῃ Ροοάπεββ οὗ δρρεάγδαηςε (Β), ἰ. 6. {π6 τε οἵ ννΒΊς ἢ 15 ποῖ Κῆοννῃ Δηγννῆεγα 656. 
2. 811 [π6 βννεοί-Ποννεσίηρ ἰγεββ, ὅζο. 

811 {Πε ἴοοᾶξ. 
3. ἴῃ 186 πιϊᾶΞξί οἵ {πε ἴγεθς {παΐ οὗ 118. 

7 ν θ ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 οἰ. τ Ἐπ. χχν. 4, 5; Κδν. 1]. 7; ΣΧΙΪ.. 2, 14; 4 ΕΖταὰ νἱῖ. 53; 111. 65; Ταϑί. ,ονὶ χνἹ]]. 11- 
ἘΡΙΡΒδηΐιβ, ζ7αογ. 66, Ρ. 278, θδη5 {πε ἀοοίγπα ἂἃ5 Μδηϊομδθδη. Ἰχο ἸῈ, 2. 

Γῇ, ἅδη. 11. 9; 1 Επ᾿ Χχίχ. 2; ρος. Μοβὶβ χχχν!!. 4. 
Γῇ. ἐἔνεϊνε πηδηηοσ οὗ ἔγταϊ5᾽, Εδν. χχὶϊ. 2. ἣν ᾿ Ἐ . 

ΕῸΓ ἴπς “ἰτεα οὗ |ε᾿ 5εεὲ (δῃ. 1|.. 9.ὡ ΕῸΥ [15 ἔα Πα ἐξαίασε ἴῃ 
566 Ἂ͵50 

ἴῃ {παῖ ΡΙαοα ννβεγεο ἔπε ᾿νογά γαβίβ. (ῇ,. Αρος. δι] (εά4. ΤΊΞςἢ., Ὀ. 64) δένδρον παμμεγέθη ὡραῖον, ἐν ᾧ ἐπανα- 
παύετο τὸ πνεῦμα ἅγιον, ἀπ Αρος. Μοϑβῖϑ χχίϊ. 4 καὶ ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ ὅπου ἦν τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐνετρεπίζετο. ὲ γῇ 

5. θαΐννεθῃ σογγαρ! 1 Πν δηᾶ ἱποογγαρε ἐν, 1. 6. αἱ {πῸ δδτί 5 επά. (Οἱ. “πε δηᾶ8 οὔ [Π6 βαιτῃ,᾽ 1 Επ. χχχὶϊ, 1, 
ἴο ψΒΙΟἢ ΕΠΟΟἢ ρῥτοςαεαβ ἔτομη ἴΠε σαγάδηῃ οὗ τὶρ ηθοιϑηθβ5. ᾿ " α 

ΤΊΠΕδ6 ἀγα [Κα ονοσ ἰηΐο (Π6 Αρος, Ρδι}}} (ε4. ΤΊΞΟΝ., Ρ. 52), ἀπ 4150 Ἰηΐο {πε ΚΚούδῃ χ]ν!, νΠΕΓα, ἴουγ γἴνεγξβ (Β). 
Ποννενεῖ, ἃ ΤΊν Υ Οὗ ἸΠΟΟΥΓΙΡΕὉ]6 νναΐου σαρίασαβ {πΠῸ τίνοσ οἱ οἱ. 5 
ςοποθρίϊοη ψῃδΐ ἡψεγα οὐ] βῖπα}]ν ἔννο ἀἸδσγεπὶ σοποεριίοηβ- -ἰῃς δατίη]ν ἀηὰ [Π6 Πεᾶνθηὶν Ῥαγὰΐ58. 

ΤΠ Ἰαϊζεσ ὁσουτϑ ἴῃ 1 Ἐπ. ΙΧ, 8, Ιχὶ. 12, ΙΧχ. 3. 
Γῇ χχῖϊ. ὃ ; Ἐνδηρ. ΝΊςοά. 11. 3. 

ΓΙ, Μαῖίϊί. χχν. 34; αἷϑο 1 Εη. Ιχ. 8 (ποίβ). 

{πε οἱάογ ἰΙάβα : ἀξηῃ. 11]. 8-17;; 1 Επῃ. χχχίϊ. 3-6; ᾿ἰχχν!]. 3. 
ΘηοΥΠεσ οἷΐνε γε (Β). 

ΙΧ, τι Ργεραγεᾶ ἴογ {πΠ6 γἱρῃίθοιιβ. 
ανετγί {ποὶγ αγεβ ἔσοιῃ ἱπίαυϊςν. δ. οχίχ. 37. 
ΤΊ Κα τἰρῃίθοιβ ᾿πᾶρεπηθηΐ. Ἐπεκ. χνη!. 8. 

ΤῊΘ ΝΥΠΕΥ 566 Π15 ἴο θῈ ὈΓΙΠΡΊΩΡ ἸηῖΟ ΟἿ6 ΟΥ̓ΡΔΩΙΟ 
ΤἼΕ ἰὈΥΊΕΙ νγὰ5 

δῖνε Ὀγεδᾶ, ἄς, ἘΖεκ. χν!]. 7; εἴ, ΤΟΌ. ἱν. 16; 4 ΕΖτα ἰϊ. 20 ; Οσ. 5100]]. "1, 83; νἱ", 404 - 5 ἀηὰ εβ5ρ. Μαίί. χχν. 35-09. 
ΠΕΙΡ ἰηϊυτγεα ογρἤμβδηβ. 
ναὶ κ τυἱτποιυΐῖ ἔδλυι. [κε 1, 6. 

ΘΕ 155. 1 17; 161 παῖ 17. 16] 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕ ΘΕΓΕΕΤΘ ΟΕ ἘΝΟΟΗ 9. :--ἸῸ. 6 

Α 

αἴομε, δηα ἴογ {πεπὶ 5 ρύθραγεα {Π15 ρ΄δος [ου 
εἴεγηαὶ ἱπηῃαγδηςθ. 

Ηετς ἴμεν ϑμοννεα Εποοῇ {π6 τεσ ]ε ρασς δηὰ 
ΔΤΙΟΙΙ5 ἰοΥΓ65. 

}). Αμπὰᾶ δοβε ἵνο πιεηῃ ἰεα πὶ Ρ οἡ ἴο {πε 
Νογίμεγη ἰάθβ, δῃὰ βῇοννεδ π|ὲ ἴπείε ἃ νϑῦν 

2 ἴεγγθ]α. ρίαςθ, δῃὰ 2676 τοῦ 4}} τηδηηθ οὗ 
Ἐς τογΐυγεβ ἴπ {π8ξ ρίασε: οὐπ6] ἀδυκηθβα ἀπά πη- 

ΠΠῸπιϊπ 66] σ]οοπι, πα ἔπαγε 15 πο Πρ {Πεύα, ας 
τασγκΥ ἔτα οοπϑίδηεν ἤδγηείῃ δἱοῦς, ἀπα 2.676 ἐς 
ἃ ἥξγν τῖνου σογπηίησ ἰογίῃ, ἀπ ταὶ ψΠο]ε ρ]δος 
'5. ἐνεύγννῃεσγε ἤγε, απ ὄνεγνινμεια Ζλ6γ6 ἐς τοϑί 

3 δηᾷ ἴςε, {Πἰγϑὲ δηα βῃϊνουίηρ, ν ἢ 16 {ΠῈ ῬΟη 5 δύα 
νεγν οτιαὶ, απα {Π6 δηρε]5 θαγα] πα ΠΊΘγο 655. 
Ὀεαγ Πρ ΔΠΡΤΥ νεΆΡΟΠ58, ΠΊΕ ΟΙ]655 τογίαγα, πα 1 

4 5614 : “Ννοε, ψοε, μονν νεὺν ἴεγγι 8 ]ς 15 115 ρίαοσς, 
δΔη4 ἴῃοβ6 πηεη βδ]4 ἴο τηε : Τὴϊ5 ρίαςε, Ὁ Βποςἢ, 
5. Ῥγεραγεά ἴογ {πόδα πο αἰϑίιοποιν (οά, Ψηο 
οὐ δαγίῃ ργδοίϊβε δίῃ αραϊηϑί παΐυγα, ὑνοἢ 15 
ΟΠ] 4-σογγαρίίοη αἰζεγ {πε ϑοαοπηῖις [αϑβῃΐϊοῃ, 
τηδσῖο- πηαϊκίησ, ἐπ παηϊπηθπίβ δηα ἀεν! 5} τυ]τοἢ- 
οταίτ5, απ ψῆο Ὀοαβὶ οἵ {πεῖγ ψιοκεα ἀδεάϑ, 

5 5[εδ]ησ, 1165, σα] απληΐεβ, εῆνυ, γδησοιῦγ, ἰογηΐσα- 
τίομ, πητἄθσ, απ Ψνῃο. δοσιιβεα, βίδα! {Π 6 5011}5 
οὗ πιϑῆ, ψῆο, βεείησ {ΠῸ ΡοΟΥ ἴαϊκε αννὰν {πεῖγ 
σοοάβ δηα ἐπεπΊβεϊνεβ τνὰχ τίσῇ, ᾿Π]υτησ ἘΠ 6 ΠῚ 
ἴογ οἴμεὺ πηεη᾿5 σοοάϑβ; ννῆο Ὀεΐηρ δ0]ε ἴο βαίϑίν 
1ῃῆς επιρίγν, πηδάς τ1πΠ6 Πυηρεγίηρ ἴο 416; Ῥείησ 

6 4016 ἴο εἰοίμε, δἰπρρεα {πῸῈ πακεά; δπὰ ψῃῸ 
Κπενν ποῖ {πεῖγ ογεαΐοι, δη Ὀοννθὰ ἄονη ἴο 
50111655 (σς. ΠΠ{π|655) (σοάϑ5, ννῆο σαπηοΐ 566 Πού 
Πδαγ, ναΐη σοάς, τὐὔο αίδο Ὁ. ἤαννῃ ἱπλαραβ δηα 
Ῥονν ἄοννῃ ἴο ππο]θδη παπάϊννοῦϊ, ἰου 411 {Π656 15 
ΡΓεΡραγεα {Π|5 ρίαςε δπιοησϑί ἴΠ686, ἴου εἴβιηδ] 
ΤΠ ΠΘγιΐδηςα. 

δἴβεγῃδὶ ἱππογίζαποα. (Οἵ. ΗΕ}. ᾿π. 15. 

Β 

[οΥγ {Ππ6ϑεὲ 15. {Π|5 ρίασθ ρύβραίεα (Ὸγ δῃ οἴθγηδὶ] 
᾿ΠΠογιίαηςα. 

Απαᾶ [με ἵνο τπθῃ [{Ππεὰ τὴς ἃρ ἴπεηςς, ἀμ 10 1 
ΟΑΥΠΕΩ πΊ6Ὲ ΠΡ ἴο {πε πούίῃ οἱ τε ἤξανθη, απαὰ 
5ῃοννεα πῆξ ἴἤεῦαε ἃ νεῖν ἰογγὶ 16 ρας, 411] τογίατο 
Δηα τογπιοηΐ ; δ {ῃαΐ ρίαςθ 24ε7γε τὐᾶς ἀδύκηςϑο 2 
δηἃ σ]οοπὶ, δηα ἤεγα 15. πο ᾿ἰσῃὲ {πεγα, θὰ ἤτς 
ἀηα ἤδηγχε, δηα οὔβοιγν σοπλε ἄονη δἷ {πδ 
ΡΙαςα δηά Ζζε7 ἐς ςο]α δηὐ ἰςε δηά ἀπηρεοηβ, απ 3 
ΟΥΕΙ τα] θη 1685 δηρσο θ σΑΥΓΨ ΠΡ ἀΥΓΠῚ5. Δηα ἴοτ- 
τηδηΐϊίηρ τ Πουζ πηεύον. 

ΑΠπα 1 Καἰά : “Ηον νεῖν ἴευγ]ε ἴ5 [ἢ15 ρἷαςθ. 4 
Απά {πὲ ἴννο πιθῇ δηϑβϑινεγεα τηε: “Ἥ“ΤῊ15. ρἷδοα, 
Ἑπποςῇ,, 15 ργεραγεά ἴον {πε αἰϊἰϑῃοπεϑίῖ, [δὶ ψνοσκ 
ΘΌΘΪ655 {πίησθ οὐ δβαγίῃ, ννῆο πηαϊζα υυἱτομοταίι 
δηα 5ούοεγυ δηά θοδϑί οἵ {πεῖγ ννογκβ, ννῃο ϑίξαὶ 5 
τ ΘΠ 5. 501115 βεογείν, νῆο βενεῦ ἃ δἰπάϊηρ γοκο, 
ννῆο στύονν τίσ Ὀν ἀοίηρ νίοϊεηςε, ἔγοπι {πε Ρύὸ- 
Ρετν οἵ {πε οἴμείϑβ, ννο θείπο 40]6ε ἴο {εεά, ΚΙ]] 
{πε πυιηρσεγίησ ἘΠΓΟυΡἢ [απλΐης, δηα θείησ 40] ἴο 
οΪοίμε {πῸ πακεά, ἴοοῖκ αὐνὰν {πεῖν οἱοίμεβ, ννῆῇο 
τεςοσηϊΖαα ποῖ {πεῖγ ογεαΐοσγ, θυΐ Ῥοννεα ἄοννη ἴο ό 
ναῖϊπ σοάβ: ἰοῦ 411 {Ππεϑ8ε 15 {Π1|5 ρίαςε ργεραγοά 
[οὐ δῇ εἴεύῃδὶ ᾿πῃευδησε. 

Χ, τ-6. ΤΠε 1άδα οἵ εν} ἴὰ ἤβάνο 15 ἰοσειρῃ το τηοάδγη ἱπΠουρηῖ, θυΐϊ να πη ϑαίΐδῃ ργεϑεπίης Πἰμη56} ἴῃ 
μϑάνθη ἴῃ [00 1. 7, 8, Ώ}16 ἘΡῃ. ν]. 12 5ρθᾶῖκβ οἵ “ἴπηε ϑριγιίαα] Ποϑίβ οὗ ννὶσκεάπαβϑ ἴῃ {Π6 Ππδανεηϊν ρ]αοθϑ᾽. 

᾿ 7, 8, 9 τερτεβεηΐβ {Π6 ἐπα οὗ [Π15 βίδίε οἵ {Π]ηΡ5. 
Βδν. ΧΙ. 

ϑαΐδῃ 15 οαϑί ἄοννῃη δηά πεησαείοσιῃ [1πγ1|164 ἰο {π6Ὸ δαγίϊ, χὶ]. 12. 
ὙἼΤΠΕ οἹάοΥ νίαν 15 ἰουπηα τη Ταβί. ἰϑαὰς 146, 147; Ταϑβῖ. Τά ςοῦ 153, Βαϊ ννὰβ ἰαίεσ Ὀδη θη θα ἔτοπη θοΐῃ (γι σία η δηά 
7ενΊ5ἢ ᾿μουρῃϊ. 

2. ἄδγσκῃβϑξϑ, ἄς. 
βίοοιι (Β). 
ἤεγν τίνοσ. 

Ῥυπιβῃσηθηΐ, {κὰ πὸ ατεακ ΡῬυτρῃ]ερείποη. 

γἶρία σατὶ 4150 τηϑδῃ ἴορ. 
Γῇ, Αρος. Ῥείγὶ 12; Ἄροο. δὰ}, ΡΡ. 57 δηὰ 62. 

Ι͂η 1 Επ. χίν. το ; )δῃ. ν]]. 10 1Π15 1Ι4δα 15 οοηηθοίθα νὰ (ἀοα᾽ 5. ΠΟΙΙΠ655, θὰϊ πούα ᾿ἢ οοημοῖο5 
Γι Κδν. χῖχ. 20: Χχ. 10, 149 15; ΧΧΙ. 8: Οἵ. 510 11. 11. τοότ-2οο, 252-95, 

486: ἰἰϊ. 84; νἱϊϊ. 411; Αρος. Ρεῖτῖ 8; Αρος. ῬΔΕ], Ρ.. 57. ΟἸεηι. ΑἸεχ. ἔχε. ἡ θοά. 38 σουαθίπϑϑ {Ππ6 ἴννο ἰά645. 
ἢτε.... 8δηᾶ ἔγοβί δῃηᾶ ἰςα. (Γι. τ Επ. χίν. 13, γῇεσα (σοά᾽ 5 ἀννε! της 15 ἀθβογιθθά. 

3. ΒΟΥ ΔηΡ615 οὗ ἀεϑβίτσαςιοη, οἴ. 2 ὅ8η1. χχῖν. 16; 2 Κίῃρϑ χῖχ. 351; 1 (ῇβτγοη. ΧΧὶ. 15; δηα ργόρδὈΪ]ν ϑίγασῃ χχχῖχ. 2ὃ. 
ἴῃ τ Επ. 11]. 3, 4; ἵν]. 1; ΙΧΠ]ν Τ1 ; [Χ1Π]- 1, ἃ 01455 οὗ 6ν]] δῆ ]5 γνἤοββε 5016 ἔπποιίοῃ 15 ἴο ρα ηἰϑἢ ἢγϑί ἀρρεδῖβ, απὰ τῃ6 
1468 βεθὴβ δἰγεδαν ἃ ἔδυ, 1] 14 Ὑ οηα. 
τῆς ψιοκεα ᾿ηΐο {Π6 ἔασγηδος οὗ ἤτγα. 
ΑΡγδῆδῖῃ Α. ΧΙ [0] ον 5 οὐγ ἰεχί ΟἹ οβεὶγ. 

4. Ῥτεραγεᾶ, ἄς. (οῃηίγαβί Μαίί. χχν. 41. 

Γῇ Ἀδν. ᾿χ. 11,15 (ΑΡοΙ]γοὨ) ; χν!. 
ΕῸΓ Ἰαΐεσ ὁσσυσγθηςθβ οὗ {Π6Ὸ νῖεν οἵ. Ταϑί. [νον] 11. 3; Ἄρος. Ρείτὶ 6, ὃ. 

Ι͂Ὶ Μεαῖί. χι. 49, πΠοννενεῦ, σοοά δῆσβὶς σαϑβὶ 
Τεβῖ. 

4, 5. Εοτ [Πε 51η5 οἴ. εν. χχί. ὃ; Αρος. Ρείγὶ 17; Τεβί. [βδὰς (ε(. [Δ η165, Ρ. 148). ΟἿ 5 ἴοο »Ὑο85 ἴο ἈρΡρΕᾺΓ ἴῃ 
1ῃ6 ἰοχί. 

5. 5015 οἵ πιθσῃ. ((. 'ἀδν. χν"]. 13. 
6. (ἢ [ν. χῖχ. 4; χχνὶ. α ; Οὐ. 5100]]. ν. 77γ--ὃς ; νὶ!]. 378-31; 395-8 ; Φγαρμι. 1. 20-2: 111. 21-4.5.Ψ 
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ἘΠῈΒΟΘΙΕΕ ΘΕ ὙΠ Ε ΘΕ ΘΕ ΕΞ ΘΕ ΕΝ ΘΕ ΤῊ Γ 

Ἂ Β 
δεῖς ταν ἴοοῖς ΕποοΝ ὰρ οὐ τὸ ἔπε [Οὐτῃ 

πεανεη ψ Πεγα ἰ5 πο σοιιϑε οἵ 811 δηά 
ΤΊΟΟΠ. 

ἼΠοβ6 τηξῆ ἴοοῖ πΊ6, δηα ἰδ τὴε ΠΡ οη ἴο {πε 
[ουσ ἢ Ππεάνεη, απα 5ποννεά πὲ 41} {πΠῸ ϑιισοεϑϑῖνα 
σοίηρϑ, αηα 411] ἴΠ6 τὰνϑ οἵ {πε ἸΙσῃΐ οὗ σι απά 
τηοοη. ηα 1 τηεδαϑυγεα {πεῖ σοίηρϑ, Δηα σοπ]- 
Ραιοα {πεῖν Πσηξ, ἀπ 5ανν {Ππαξ {πε ϑιιη’5 ΠΡ 15 
στεαίεσ ἤδη [π6 τηοοη 5. [{5 οἶγοῖὶες δηα {ἢξ 
ὙΠ Θ 618. οα ΜΝ ΠΙΟἢ ἴΕ σοῖὰβ αἰννᾶνβ, {{κὸ ἃ νυυἱπὰ 
σοίηρ ραϑί ψ τ νεῖν τπᾶγνα] οι βρεεά, δηα ἀἂν 
αηά ηἰσῃξ 1 645 πὸ ταδί. 715 ραβϑαρε δηά γεζιγη 
αγ6 αεςοηηῤαηῖφα ὦ}; ἴοι σύεαΐ ϑἴαιβ, σηαῖ δας 
βίαι Πα5 ππάεγ ἴἴ ἃ ἱποιιϑαηα οἴαίϑ, ἰο ἴπῸ τῖρσῃΐ 
οἵ {πε βιιη 5 ψννῇξεϊὶ, αλα ὦ)’ ἴοι ἴο ἐπε Ἰε[, εαοῇ 
Πανίηρσ πηάεγ 1ἴ ἃ ΤΠποιιβαηςα ϑἴδγβ, αοσ εἴπει εἰσῃΐ 
1Ποιιϑδης, ἰϑϑαίηρ ἢ {Π6 ση σοπίϊπια! ν. Απά 
Ὀν ἀδν Πίϊζεεη τηνγίαα 5. οἵ δῆρεὶβ αἰζεπα 1{, δπά 
Ὀν πῖρῃΐϊ ἃ {ποιβαη. Απα ἰχ- νηρεα ομεϑ 
5516 νν ἢ ἐπε δηρε]β Ὀείογε πε ϑιιη’5 ΘΕ] ἰηΐο 
{πε ἤεῖν ἤδιμεβ, απ ἃ πιπαγεα δηρσεὶς. Κιίπα]ς 
[Π6 ϑιιη δηά 5εΐ 1ἴ{ δ] σθί. 

ΕἘποοἢ 5 αβοοπί οὐ ἴο {πε [ουτ ἢ ποάνθῃ. 

Απά {πε ἴννο τηθη {Πα τηῈ ὉΡ ἴπεποο, ἀπ 11΄ 
σΑΥΓΙΕα ΠῚ ΠΡ οἡ ἴο {πε ἰουγ ἢ πθάνεη, απα σον 
τὴ6 411 ἘΠ6 σοιιγϑεβ Πα σοίῃρϑ 8η6] 411] {πε τὰγϑβ οὗ 
{Π6 ᾿’σμς οί οἵ {ΠῸ ϑιη αἀπηα οἵ ἐπε πιοοῃ, {πεῖγ 
τηξαϑιγεπηεηΐβ απ {Πεῖγ σοίηρϑ, ἀπά 1 5ανν ἘΠοῖτ 
ΘΟΙΏσ5. 

ΤῊΣ ϑη Π85 δενβηίοϊ ἃ ποῖα ᾿ἰσῃξ {πεη {πὰ 2 
τηοοη δηα {ΠΕ61 οἴγο]ε5 ασα ἔπε σματίοΐῖβ. οἡ ὑνῃϊςἢ 
ΘΔ Οἢ οἵ {Πεπὶ τί 465 7151 ἃ5 1Π6 ννἱπὰ σοεβ, δη Ἔνοὺ 
ΒΌΪΏΡ Δη6 τοξιγηϊηρ {παν Πᾶνε γαϑὲ ποπεῦ Ὀν 
ἄαν ποῦ ὃν πίρῃϊ. 

Δηᾶ 7 σατὸ ἴουγ σγεαΐ βδίαιβ οὔ {πε τἰρῃὶ οἵ 3 
1ῃ6 ϑιιη᾿5 σπαγίοί δπά ἴοι οη ἐπε ἰεξε σοίησ ψ ἢ 4 
1ΠπῈ 5ὰη αἰννανϑ, απ δηροὶβ σοίηρ' Ὀείογο {Π6 511Π᾿5 
σΠατῖοῖ. 

ἰὼ] 

ῳ) 

-Ἐ- 

τ 

ΟΥ̓ ΊΠΕ νεγν πιαγνε]]οιιβ εἰεπηεηΐβ οἱ {πε βιη. 

12 Δηά 1 Ἰοοκεά δῃᾷᾶ 5ανν οἵπεῦ ἢνίησ εἰ επιεηῖ5 
οἱ τῆς ϑη, ννοϑθε πᾶπηε 76 ῬΏοδηϊχεβ δηά 
ΟΠ ΑΙ Κν τί, τηάγνε! οι ἀηπα ννομάδγία!, νυν {εεὶ 
Δηα [4115 1η [Π6 ἰογπι οἵ ἃ ἰΐοῃ, απα ἃ ογοσοα!]ες 

ΕἸνίη σ᾽ 5ριγῖβ, σαοΐ ἀαυῖηιο ἴννεῖναε τυῖγοσ, Δη4 12 
εδςἢ οἱ {πε δηῆρε]5 {Παΐ γο}}15 1ΠῸ σματγῖοί μα 5 ἴννεῖνε 
υνῖηρϑ, σϑΙγν ησ ἄανν ἀη4 Πεαΐ, νμεη {πΠς Τ ογὰ 
ςοπηπηαη 45 [Π6 πῇ ἴο ἀεβοοπα οἡ το {πε φαγί τυ ἢ 

Πεδά, {πεῖ ἀρρεαΐίδησε 5 δπρυγρ Ἔα, κὰ {πε 
ταῖηΡονν ; {πεὶΐ 51ΖῈ 25 πῖπε πυπαγεα πηξαϑιΎ65, 
1ΠΕΙΓ νηρθ ἄγ ἤϊε ἴποϑε οἵ δῆρεῖβ, εαοῇ ας 
τινεἶνε, αηα {πεν αἰζεπα δηα δοοοιηρϑην {πε ϑιη, 
Ὀδαγίησ πεδί δηὰ ἄενν, 45 1ἴ 15 ογάεγεα {Πεπὶ [ὉΠ 

5 αοά. Τῆι δῴε σϑ7ι τενοῖνεβ ἀπ σΌ65, ΔΠ6 γἰθ65 
τπΠῸ4εγ ἴπ6 ἤδάνεη, δη4 115 σου86. σῸ65 πΠ6ογ {πε 
εαγῃ ψ ἢ {πε ΠΡ οἱ 115 τὰν 8 ̓ποεϑϑαηί]ν. 

ΧΙ. τ. ἔουγίῃ πεαάνεη. ΤὨϊ5, ἀοοοτάϊηρ ἴο Οὐασήσα 12Ὁ, σοπίαϊηεα ἴῃς Πράνεηὶν [ειτϑα]θη,, [Π6 ΘΠ Ρ]6, {π6 Αἰταγ, 
απα ΜΊςδΕΙ ψμῸ οἴεγεα ἀδ1}ν βϑοσγιῆςα. 

{πε βυςςαββῖνε ροΐηρβ...... οἵ βϑῦῃ δῃηᾶ τοοη. (ἢ τ Επ. ᾿ἰχχπ-ἰχχνη. 
2. Πα βύῃ 65 Ξενβϑῃῖςο]ᾶ πιοτσα Πρῃΐ, ἄς. (Β). “(Γῇ τ Επ. Ιχχῃ]. 37. 

{186 ΠΕ Ε15 (( [Πε σπατιοῖβ᾽, Β). (Γ΄, τ Εη, ΙΧΧΙ]. 5, ΙΧΧΊ], 2, ἰΙχχν, 3, ΙΧΧΧΙΙ. δ. 
ἅἄεν επηᾶ πἰρπί 1 Ππαβ πὸ γεϑί. 1 ΕΠ. χ]!. 7, ΙΧχ ]. 37. 

3, ἢ ΝΟΕΙΠῚ ΕΠ 
ἘΠ τ Ἐπ ἸχχΥν, ἢ. 

ΧΙ]. 1. Ῥμορηΐϊχαβ απᾶ ΟΠδΙΚνάσγι. ὍΤΠΙβ 15 [ΠῸ οἡΪγ τείεσεηςε ἴο {Πμ656 ογεαΐαγαβ τη ΠἰΠογαΐασθ. ὍΤῆα ΡΠΟΘΙΪΧ τνὰ5 
Αἰννᾶγ5 50]]ς}ἀγυ, Τὰς. “42171. ν]. 28, [ΘννΊ5 ἢ Δα ς ΠΟ 65 Πηα ἃ τγαίεγεηςε ἴο ἴΠπ6 Ρῃοαηϊχ ἴῃ [00 χχῖχ. 18, πεσε {παν τα πάει 

ΦῚΓΞ “85 ἴπε ρῃοεηϊχ δπᾶ ποῖ "85 ἴπε βαῃᾶ᾽, ὉὍῆε 8016 ννὰβ5 Ρε]ϊενεά ἴῃ ὈῪ 1 (]βη. σα (7. χχν ; Τεγί]δη, ἐδ λ)65. 
Οαγηι. χὶῖ, ἄς. ὙΠὲ ροεπὶ .7)6 ἔάοε,γίεε οἵ ἴῃ6. ρβειαο-" δοίης 5 Πᾶ5 ἸΠΔΠΥ͂ ΔΡΡαῖθηΐ τείεγεποαβ ἴο οὐἵ ἱεχί. ὙΠα 
ΡΠΟΘΩΪΧ 15, 6. Ρ. ἃ " ϑαῖβ)]εβ ῬῃΟΘΟΙ᾿ (33, οἵ, ΧΙ]. 2 ΠΕΓ͵Ε), 1ἴ στεεῖβ ἴΠ6 δθῃ αἵ σὶβϑίηρ (43-50) ἀπ οἷδρ5 115 "ν]ηρδ (51-4). 
ΓΟ, χν. 1. Ἐργζ ἴΠε ἔνο ἀϊβεγεης Ἰεσεηαβ ἴῃ ἴΠ6 Ταϊτηπα ἀρουξ {πῸὶ ΡΠΟΘΉΪΧ᾽ 5. ΟΥΡΊΏ 56ὲ6 ΔΙ ΌΙΡΕΥ, Δ.- Ἔν Τὼ ἀἰδγι 
Ζαἰηηα, ςοδῦ-Ο, ἀπ οἡ [Πς ααεϑίοῃ σαησγα!γ, ΓἸρτοοί, ὥς., οα 1 (Ἰδηι. σαὶ (7. χχν. 

ΠΑ Κυαγὶ, ΒΕ ἘΠ] ΡΥ ἃ {Γδηϑ]ογαίίοη οἵ Χαλκύδραι, ὈγάΖει Ὠγάγαβ ΟΥ βεύρεηΐβ.Ό ἼΠ656 δῖα οἰαϑϑαα ἢ [Πα 
ΟΒεγαθῖτα ἴῃ 1 Ἐπ. Χχ. 7, Πα 50 -Ξ {πε ϑεύδρῇῃιπ οὗ [58. νὶ. 2,6. ἼΠ656 ἴῃθῃ ννεύα ρευαρ5 Ἷοποαϊναα 85 ννηρδα ἀγαρΌΠ5, 
ἃ5 ἴπ6 δΔῃδίορυ οὗ {πε δῃϊπηα! -ἰἶκα ἰοττὴβ οὗ {πῸῈ ΟΠοσυθῖτη ἴῃ ΕΖΕΚ. 1. 5-1τὶ νου] ἸΕΔα τι5 ἴο ϑΌρροβθε. πε ϑεγρεῆῖϊ ἃ5 
δ η ΟὈ]εςΐ οὗ Τενεύξῃος ΟΥΓ ἃ 5 ΠΊ00] οἵ Ὠδδ!ην Οσσιγβ5 ἢ Ναιϊη. χχὶ. 8,9; 2 Κίηρϑ χνῇ!. 4; Μαῖίί. χ. 16 ; [ὁ 11]. 14; 
ἴῃ ἃ Ρῃγϑίςα!ν θα βεῆβε ἴῃ ΝΠ. χχὶ. 6; Πευῖ. ν]]]. 15; 158. χῖν. 29, χχχ. 6; δῃα τπουδ}}ν ἃ5 ἃ ἀδϑιβηδίϊοη οἱ ϑδίδῃ 
ἴῃ κεν. χὶϊ. 9. [1 15 βισῃϊῆοδηΐ [Πδΐ πεῖῖῃοτ ΟΠασα πὰ ΠΟΥ Θεσαρῃϊπι οσσυτγ ἴῃ {πὸ ΝΟΤΙ ; {ΠΕῚΓ σΠαγδοῖοσ ϑ[165 ἀγῸ Πιβϑα 
ἴῃ ἴΠεῈ ἔουγ ᾿νιηρ ογεαίισαβ οὗ αν. ἴν. 6-8. 

ἔδεϊ δπᾶ 8115... οἵ ἃ ἴοπ. ΤὴῃαῈ (που θΙηλ᾽5 [εεΐ ἴῃ Ε Ζεῖϊς. 1. 7 ἂτὸ {πκῸ σαϊὶναο᾽ [ξεῖ. 
2. βοῇ Πα5 ἔνεϊνε, 1. 6. ἔνν]ςῈ 85 ΠΊΔΩΥ Μ]η55 85 ἴπε6 δηρεὶ οὗ χὶ. 4. 

Ῥεασγίηρ πεαί δπα ἄενν. ( οπίγαβί 1 Ἐπ. ἰχ. 20. 
3. 5ο65 ππᾶρσ {πε εατίῃ. 75 βεεὴ5 ἴο σομΗϊοΐ νυ ἢ χχχ. 3,  ΠΘγῈ {Π6 ϑι:η᾽5 βοΙηρ5 ΜΟυ] ἃ ἈΡΡΘαΥ ἴο Ὀεὲ ἴῃ {ΠῈ 

Γουγῖ ἢ ἤρανθη. 866 χῖν. 2 (ποϊο). 
ἸπΠΟΘΒΕΘ Εν. (Γ. “ αἰνναγϑδ᾽, ΧΙ. 2. 

1ΠπῈ ϑι1η᾿5 γᾶν 5. 

τὸ 

παρόν αν σοονθο σαι σοαρ,ααν»-- αι οὐρλαπροσιαπο.σδαταν»-. σασαι οοααο 
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ΓΗ ΒΟΟΚ ΘΕ ΠΕ ΞΕ ΘΕ ΕΎ ΘΙ. ΘΙ ΕΝΘΟΗ 19..1-- 18, 

Α 

ΤΠΕ ἀηρε]5 ἰοοῖς Τ᾿ ποο ἀπα ρ]δοοα ΠΪΠῚ ἢ πὸ 
εαϑὲ δ ἴῃς ϑι1η᾽5 σαΐεϑ. 

8: 

ΡΙαοβα πὲ δ {πὸ 511πη᾿5 σαΐθβ, 'νῆθγα {Π6 δὰ 5065 
[οσυῖ ἢ δοςοογάϊηρ το {πε ταρσυ]αίίοη οἱ {ΠῈ βεαϑοῃ85 

δηα τῆς εἰγουϊ οὗ {πε πποηίῃβ οὐ {Π6 ννΠηοἷς γϑαΐ, 
ἀηα {π6 παηῖρεῦ οἵ τῃ6 ποι 57 αν ἀπα πίρῃί. 

5 Απά 1 9ᾶνν δἱχ σαΐεβ. ορεβῆ, θοῇ σαΐε πανίηρ 
οἰχίγτομε βἰδαϊα δηα ἃ απδτίει οἵ οπς βίδα πιΠη, 

5126 20 ὧδ 50 πηιςῆ, του ρ ἢ ννῃο ἢ [πε σὰ σΟα65 

[οσῖῃ, ἀπά ροβϑβ ἴο {πε ννεϑί, ἀῃα 15 πηδάε ἐνεῃ, 

4 αῃὰ τίβεβ [ἢγουρῃοιΐ 411 της πηοηΐῃ5, δηα {πΓΠ5 

Ῥδοῖς ἀραίη ἔγοπι ἰΠς6 ϑἱχ σαΐεβ δοοογάίης ἴο {Π6 

ο΄ πο ιιορεβϑίοῃ οἵ ἴπΠ6 βεδβοῃβ ; {πΠι5 16 δεγῖο( οἵ ἴῃς 
ὑΠο]6 γεατ 15 πη] 564 αἴξεγ {πε γαίιγηβ οἵ {Π6 ἴοιιγ 

564 5ΟΠ5. 

Ἷ ΤΠεν ἰοοῖς Εποοῇ ἴο {Π6 Ναβί. 

Απὰ ραίη ἴποϑε πεη ἰεα πιὸ ἀννὰν ἴο {πε 
νγνεϑίεσῃ ραγίβ, 4ΠηΠ4 ϑῃοννεα π|6 δἱῖχ ρύεαΐ σαΐεβ 
ΟΡΘῃ οουγεβροηάϊηρ ἴο {πε Ἐλδδβίογη σαΐθϑ, ορροϑβίξε 
ἴο ψἤοτε {πε ϑιιη βεΐβ, δοσογάϊησ ἴο {ΠῸ πα Γ ΕΓ 
οὗ {πες ἄανϑδ ἴπτες πυπαγεα δηα δἰχίγτ-ῆνε δηὰ ἃ 
ααάτγίεσ. ΤΠυ5 ἀραίΐίη 1 σοαβ ἀόνη ἴο [πε ννεϑΐθσῃ 
σαῖεβ, αλαῖ ἄγαννϑ ἀννὰν 115 ΠΠΡἢς, [π6 σιθαΐπεβϑ οἵ 
[15 ὈτΙρΒίηθθθ, ἀπάθγ ἰῆε εβαγίῃ ; [Ὸγ βίπος {ἴῃς 
ογοόννῃ οὗ [15 ϑῃτηῖησ 5 1η Ππεανεη νυ] ἢ {ΠῸ 1 οτά, 

3 Δη4 συαγάεα ὃὈγν ἔοι! Πυπαγοά δηρσαὶδ, νυ 116 {πε 

51 ΘΌΕΒ ΤΟΙΠα οἡ ΨΜΏΕ6] ππάει ἴῃς θαυ, ἀπά 
βίδηαθ βενεη σγεαΐ Ποιιγβ ἴῃ ηἰρῃΐ, απ ϑρεηάϑ 
ΠΑ]Γ 225 σολγϑς ἀπά θύ τπ6 εἀγίῃ, ννπεη 1 σοπγε5 ἴο 
τῃε εαϑίεγη Ἀρρυόδοῦ ἰπ {πε εἰσθίῃ Πουγ οἵ τΠε 
πἰσῃς, τ Ὀτίηρα [15 ἸΙρῃῖθ, δηα τῃς ογονῃ οἱ 
5ῃϊπίηρ,, Δη της σὰη ἤδπλος ἰουζῃ ποῖα {Ππαη τα. 

Τῆς εἰεπιεηΐβ οἵ {πε δυη, ἴῃς ῬΠοΘηΪΧεα ἂδπηά 
ΟΠ ΑΙΚν ἀσὶ Ὀγοόῖκα ἰηΐο βοηρ. 

ΤΠρη {ΠῸ ο]επχεηΐϑ οἱ {Π6 σι, σα] ῬΏοδηϊχος 
8η4 (ΠΥ Ὀγεαὶς ἱπέο βοηρ, ἐΠπεγείογα Ἔνεῖν 
ΙΓ Πυζέεγθ ννΠ 115 ννίηρϑ, γα] οἱοίησ αἵ {πε σίνεγ 
οἵ ἸΙρῃῖ, δηὰ ἴμεν ὑγοκε ἰπῖΐο ϑοὴρ αἱ 1{Πε 
ςοτητηδηα οἵ [ῃς [Τ οτα. 

ἼΠΕ ρῖνεγ οἵ Ἰισῃξ σοπλεβ το σίνε Ὀγσηε55 ἴο 

1}15 σῃδρίεσυ. 
2-.5. (ΟΥγμρί. 
5. ἔοιιγ Ξβαβοῦβ. 

ΧΙΝ. τ. ἴὰγεε μυπᾶγεα δπᾶ οἰχίν-ἢνε δῃᾶ αὶ απδτί 
Ῥυϊ τοϑίαβεα ἴο τεοορΏ]Ζα ᾿ἴ ἔγοπι πδίϊομδ] ρτο)μα!ςα. 

ΕρὩϊ οἵ τΠς [Πηΐνεῦϑε, Αρος. Μοβὶβ χχχνὶ. 3. Τῆς ογονῃ 
3. βϑίαπάβ. ννε 5ῃοιυ]ὰ ἐχρεοὶ " σεα565 ἔγοπὶ 5ῃϊηϊησ᾽; 

| 866 ΨΥ {Ποτὸ 5Που]α ὈῈ στε) ΠΟΙΓ5. 

ΧΝ. 1. 866 ΧΙϊ. τ (ηοιΕ]. 
τπεαγεΐογε ἐνεγὺ Ὀἰγᾶ..... Τρηῖ. 

ΎΠοβε πιο οί πΠ|6 ανναν ἴὸ ἴῃς δαβί, ἀπά 

ΔΠη4 1 πιοαϑιυγεα δίδει {τα]ν, ἀπά τη ογϑίοοα {Πεῖγ- 

ΧΙἼΙΠΙ1. τ. {π6 βυῃ᾿β βεαΐββ, 1.6. {πε δὶχ οἵ ἴῃηε πεχί νεῦϑε. 

2. ἴῃ τ Ἐη. Ἰχχὶϊ. 5 ἴπε ϑιῃ τεϊαγηβ δέζθυ βαηβαὶ τὨγοιρ ἢ 1ῃ6 πουῖῃ το {Π6 δαϑῖ ἴο τῖβα ἀϑδῖη. 
] ἀυτίηρ [Π6 Ὠϊρ ς {πε 51}, Π]Οἢ ταν ὶνε5 τὨγουσὴ {πε ἐουτίῃ Πεᾶνθῃ χὶ, Χχχ. 3, 5065 ὑπάογ {πε βατίῃ. 

Ἰρσῆς αἱ πρὶ, ἃ5 115 σσοννῃ 5 [ΔΚ ἕτοιμη ἰΐ, ἀπ ᾿ΐ5 οὐνῃ ΠΏΣ 15. ὑπάευ [Π6 βατῖῃ. ὙΠῸ δ0η σδηποῖ 5ῃϊπε Ῥείοτε 1Π8 

5ΒΡρεπᾶβ μ481} 15 σοιγβα, 1. 6. Δρρατεηΐν [Π6 βενθὴ Πουγβ, νν ΒΙΟἢ ἅτε ποῖ Ποιγ5 οἵ ἤχϑα ἀπγατοη. 

» 
«- 

" 

ΟΠ Αμα τἢο ἴννο πἸοη οδΥεα τὴς ἴο {πε αϑί οἵδ τ 

Πἔπς Πδανθη απ 5ποννθά πιὸ ἴπΠ6 σαΐεθ. [του 6) 

νης {πε δι σοαβ ΠΡ δὲ ἴπῸ ἀρροϊηΐϊςα βεββοηἙ 

| Δηα αἴϊζεγ {πεῸ ςοπιρ]οιίοη οὐ ἄνεῦν πιοηΐῇ δηΐ 
αἴζεν {πε σπογίοηίηρ ἴο τῆς ΙςηρτΠπεηίηρ οἴῃ ἀαν5 

δηα πἰρῃΐσ, 5ἱχ συεδαῖ σαΐββ, ἀηα ἴῃς βγθαΐῃεϑϑβ οἱ 2 

1ΠῈ6 ρτορογίίοῃβ οἵ ἴποϑε σαίεβ, αῃά 1 σου] ποῖ 

ςοΠΊρΡΓ ΠΕ πα {Πεῖγ σγθαΐποϑϑο; Δη6 οἴ {Ποδ8ςε {ΠΥ ἢ 

ὙΠ ἢ {πε σὰ σοε5 ΠΡ ΔΠ6 σοαβ ονεῖ ἴο ἴῃς Ν᾽αβῖ 3 

[χορ ἀπε ἢιθί σαΐοθ ἴ{ σοθ8 οὔξκ ἰοτεν-ονο 

ἄαγβ, τπγοισῃ {πῸ ϑθοοπά ραΐθϑ {ῃιγίν-ῆνε, 

τὨγουρἢ τῃς ἐοατ ἢ σαΐε5 τπἰγίγτῆνο ἄαγϑ, [ΠγοιρΡ] 

{πε ΗΠ τηϊγίγ-ἥνε, [τοῖσι ἘΠς βιχίῃ σαΐεβ... 

αἱ τῃε σοίηρ ουΐ οἵ {πε ββάβοη ἴῃς γεαῦβ ΠηΙβἢ αἵ ὅ 
1Πε6 τείπγηϑ5 οἵ {Πε ϑεα50ῇ8. 

Αμπά {πὸ ἵννο τηθὴ λύε πὶ 0 ἴο {πε Ννεβε 14 1 

οἵ {πεῸὸ πεανεὴ δηᾶ ϑῃοννεα πὶὲ δῖχ σε ὁρεῆ 

σαΐεβ αἴεγ {πε 1 ἀϑίογη επίγαπος δη4 ορροβϑίζε ἴϊ, 

τῆτουρσἢ ΜΠ ΙΟἢ (ςς. σαΐ65) {ΠῸ δὰ η σο65 ἀόννῃ {Παγο 

αἴτει ἴῃς σοίηρ πρ ἔτοπι ἴῃς Εδβίοιῃη σαΐεβ δης 

δοοογαίϊπρ ἴο {Π6 Πα ΠῚ 6Γ οἵ ἄαν5, Ππ|5 1Ε σο65 ον 2 

τὨτουρἢ ἐπε δ εβίεγη σαΐεβ. θη ἰξ σοαβ ουΐ 

ἔγοπι με ν εβέεγῃ σαΐεϑ, ἴοτιγ αη σα ]5 ἴα κα {Π6 στον 

Πα σαΥΓΥ ἴ ἀρ ἴο {πε 1 οτά, ἀπά [Π6 ϑ1π ἔπ γΠ5 [5.3 

οπατίοι δη σοεβ ουξ νἱπουΐ Πρμΐ, ἀπά πον Ρυΐ 

1ῃε οὔονῃ οὐ ἴἰ σαί αί ἴπὸ " αϑίθγη σαΐδβ. 

ΟΕ αὶ Επ. ᾿χχῆ. 2--37, ΝΝΗϊΟΙ 15. ὴ0 ἀουθὲ {Π6 ΟΥΙΒΊΠΑΙ] οὗ 

(ἢ χὶ. 6. Ἴνο οἵ {ΠπῸ ἴουγ ἀγα ἄθα]ῖ νυν ἰὼ 1 τη. ἸΧΧΧΙΙ. 115-20. 

ΕΓ. ὍΤῆδ νυοΥ οὔ 1 Ἐπ. ἸΧΧΠ-ἸΧΧΧ Κηδνν οὗ ἴΠ6 50] ΔΓ γΘ ΔΓ, 

Ιῃ οὔτ ἰεχῖ, ΟΕ Υ Εσ, 
115 νι Πουζ 

15 [πε δάεά ᾿ιρῃς θεβίοννεα Ὀγ σοά. 
1 Πα5 “ϑοεβ νιμπουΐ Πρπτ᾿. 

Βαϊ 11 15 μβαγὰ ἴὸ 

Α ραγεηϊμεεὶς τείεγεπος ἴο {ΠῸ Ξοηρ5 οὗ Ὀ1γ5 αἴ 5 1156. 
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16 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΓΕΕΤΊ 5. ΟΕ ΕΝΟΟΘΗ 15. ζ2. 16. 6 

Α 

{πῈ Ψ Πο]Ὲ ν οτ]α, δηα πὰ τπηογπίησ σιαια ἴα Κα 
56.406, ννῃ]ο ἢ 15 {πε τὰνϑ οἵ ἴῃ ϑδιη, απα {πε ϑιη 
οὗ {πε εἀγίῃ ροαβ οι, δηὰ γεσεῖνεϑ 115 Ὀγσ ΠΠ6 55 

3 ἴο ᾿ἰσμί ἀρ πε νν πο] ίαςς οἵ {πῈ εαγίῃ, δηά {πεν 
5ποννεα πὴὲ {Π||5 σα]συϊαίίοη οἵ {πε ϑι1η᾿5 σοίηρσ. 
Απᾶὰ {πὰ σαΐεβ. νηοῦ 1 επίεγϑ, ἔπαθε αγε {πε 
στεαΐ σαΐεβ οἵ ἴῃς Τοοπιρυΐδίίοη οἵ ἴῃς Ποιιγβ7 

4 οἵ ἴπε νϑδῦ; ίογ 115 γεάϑοῃ {ΠῈ ϑιη 15 ἃ σγεαΐ 
ογεαίίοη, ἤοβα οἰγου ζασίς ἰννεηΐν-εἰρῃξ γεαῦϑ, 
Αῃα Βερὶηβ ἀρϑίη το ἔπε Ὀεσιπηΐηρσ. 

ΤΠεν ἴοοικς ΕποςΟῇ ἀηα ἀρϑίη μος Πἰπ ἴῃ {πε 
εαϑί δ ἴπε οοιυτβε οἵ {πΠῈ πιοοῃ. 

ἼΠοϑε πιεῇ βῃοννεα τπηε {πε οἵποῦ σοιτ86, {παῖ 
οἵ πε πιοοῃ, ἴννεῖνε σγεαΐ σαΐεβ, οσγσοννῃθα [γΟΠῚ 
τνεϑὶ ἴο εαϑί, Ὁν ψῃϊο ἢ πε πηοοῇ σοαβ ἴῃ δηά οἷ 

2 οἵ {πε οἰϑοιμηδιν ἰΠπη|65. [ἰ σοα5 [ἢ αἵ {πε ἢγϑί 
σαῖΐε ἴο {πε ννεβίεγῃ ρἷδοαβ οἵ {πῸ6 δι. Ὀν {πε ἢγϑίὶ 
σαῖαϑ ν ἢ Ζἀγίψ-οπε ἀαγ5 εχαςίϊν, Ὀν {πε βεοοηά 
σαῖαϑ ἢ {Πϊτίγτ-οπε ἄανϑ εχαςίϊν, Ὁν {με {π|τὰ 
ἢ {πϊγίν ἀανϑ ἐχϑοῖϊν, ὈὉν ῃ6 ἰουσ νυ τῇ 
1Π1τἰν ἀν Ἵχϑοῖϊν, ὈὉν {με ἅΠΠ νυ τὨϊγίντ-ομς 
ἄδνϑ8 δνδοίϊγ, Ὀν {πῸ ϑίχίῃ νυ ἰὨϊτίγ- μα δν5 
εὝχϑοῖϊν, Ὀν πε βενεηῖῃ ἢ {Πἰγν ἀν Ἂχαςίϊν, 
Ὀν {πε εἰσθτῃ ψ τ {πἰτῖν -ομεὲ ἀανϑ ρεγίεςεν, Ὀν 
{πε πἰηῖῃ ἢ τηϊγίγτοπε ἄανβθ ἐν δοῖϊν, Ὀν {Π6 
τεηῖῃ νυ ἢ {ΠΙγν ἀαγϑ ρογίεςεϊν, Ὀγν {πε εἰενεηῖῃ 
ὙΠ τὨΙγίγτ-οης ἀαν85 εχδοίϊν, Ὁ. {πς νει ἢ ἢ 

3 τυνεηΐν-εἰσῃΐ ἀν Ἔχϑοῖϊν. Απά [ἰ σοαβ ᾿Πγουρἢ 
1Π6 ννεβίεγῃ σαΐαβ ἴῃ {πε οὐάδγ δηα μὰ πιθεγ οἵ {πε 

4 δαϑίεγῃ, δη6] δΔοσοιηὈ]}15Π65 {πε ἴἢγες Ὠυπατγεὰ δηά 

μι 

βιχίγ-ἥνε δηά ἃ αυδγίει ἄανϑ οἵ {ΠῸ 50]αι νϑδᾶγ, 
5 ΜΏΠΕ {ΠΕ ᾿πηδιΓ γεαι Πᾶ5 ἴσας πυπαάτεα δηα Πῆν- 

ἔοιιγ, δηα {ποσὰ αὐὰ νναπίίηρ 20 27 {νεῖνε ἄαν8 οἵ 
1ῃς 5οἰδὺ οἴγοὶα, ννῃ ἢ ἀγα {πῸὸὶ ᾿ππᾶὺ εραοΐβ οὗ 
τῃ6 οἱ νει. [ΤΠι|5, ἴοο, πε στεδΐ οἰγοὶς σοη- 

6 ἰα΄π5 ἧνε πυηάγεα. ἀπα τὨϊγὲγ-ἶννο νεαι8.}] ΤΠῈ 
αυδιΐεν οΓ ἃ αν 15 οὐπητεα ἴογ ἴἤγες νεαΐϑ, {πε 
(ουγίῃ {1615 229} ἐχαςιν. ὙΠεγείογε ἔμεν διε ἴακεη 
ουΐϑιάς οὗ ἤδανθὴ ίογ ἴῆγεε νεδαίβ δηά αὔὲ ποῖ 
δαὐάςξα ἴο {πε πιπιρεῖ οἵ ἄανϑ, Ῥεσαῖϑε παν 

ΧΥ!. τ. ἕνεϊνε δτεαῖ βεαίεἷ .- 

Β 

ΤΙ ἔννο Δηρο]5 5ῃοννεα τὴς (ἢ 5 ἀἰβροβιζίοη οἵ 15. 
[Π6 σαΐεβ Ὁν ψῃῖοῃ τ σοΘ5 ΠΡ δηὰ ροϑβ οι. 
ἼΠΕ56 σαΐαβ {πε 1,ογὰ τηδ6ε ἴον {πε ἰακίπρ οὗ {ἰπτε 
ἀης4 οοτπίϊηρσ οἵ {ΠῸ γεαγϑβ ἔογ {ΠῸ βιιη. 

Απα πον 5ποννεα πὶ {πε οἰ αῖ [πᾶν ἀἰβροβί- 18 
τἴοη, 411 115. σοιιύβαβ, 8η64 ἴπῸ ἴννο τῆβδῃ ροϊπίεά 
ουξ ἴο πα 4]] [5 οἰγοιυτῖ5, ἀηα {πᾶν ροϊηϊεά οἱ 
ἴο ΠΊ6 [15 σαΐεϑβ, ἔννεῖνε εἴεγηδὶ σαΐεβ ἴο {πε Ἐϊαϑί, 
το ρ ἢ ΠΟ ἴπῸ πιοοη επΐειβ δὲ [Π6 ὑ5118] 
ΒΘΆ50Πη5, ἴπι1ι5 450 ἴῃγοισῃ {πε Δ εβίεσῃ σαΐεϑβ 2 
αἴτει σοίηρ τουηα απ δοςογαάϊηρ ἴο {πε παπηθογ 
οἴ τῃε ᾿αβδίεγῃ σαΐεϑ. 

ΤΠιι5 1 σοο5 ἄονν αἶπσο {πγοιρὴ {πὸ Δ εβίογῃ. 3 
σαΐθβ, δῃηα σομηρ οΐθβ πε γεαι; {πεγαίογε ἴἴ σοαβ 5 
ἴῃ ἴη6 γεαι ἢ τἢτες πυπάτεα δηα βἰχίγ-ίοιγ 
ἀἀν8 σομηρ]είε, απα {πεγείοσγε ἰἰ 15 σα] ]εά οιϑίάς 
Πρανθη, δηα {ΠῸ ψεδιίβ αἵὰ ῃοΐ τεοκοηδα ἰῃ {ῃε 6 
ΠΕΓΊΡΕΓ οὗ ἴῃς ἄαν5, θεσαιιθα ἴΠπῸ βεαβοηβ οἵ ἴΠπῸ 
γαδι σἤδηραο. 

ΤΏαβε ἀτὰ {πε βάπηδ 85 {Ππ6 βαίεβ οὗ {πε δὴ ἴῃ ΧΠ], χὶν. 
2. ΤΏΙ5 δοσουηΐ οδηποΐ ΡΟΒΒ:ὈΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο {π6 τηοομ, θὰξ ΔΡΡ]165 ρεσίβοι!ν ἴο ἴπῈ σι, πῖον τὲ ἐπεγείογε θὲ 

πη αἀδγβίοοα 5 ἴπε 5. ]εςί. Τῆς πυπηθεῖβ Πεη δα δα τορεῖμου τὸ 365, ννῃΙΟ ἢ δοσοταβ ἢ ἴΠῈ ϑίαϊεπηθηΐ ἴῃ νεῦβα 4 
[παῖ ἃ 5011 γϑδυ τε 365: ἄδυϑ, νν}1}8 ἴΏ νεῖβε 5 ννε ρσοςβδά ἴο {πε ᾿ἰΠΔΓ ὙΘΔΥ ἡ ΠΙΟἢ δηποιηΐβ ἴο 354 ἀδγ5. 

5. 364 ἄδκν5 Ἄοοπιρϊείε (Β). 
ἵννεῖνε ἄαυξ. Μοτζε Ἐχδοῖϊν 11}. 
[ΤΠ5, ἴοο, ἴπε στεαΐῖ ογοὶα σοπίαϊπβ ἥνε πυηάτοα δπᾶ {πἰγίγ-ἶννο γεατγϑ]. 

ΤΠΕΥ ἀἴόϑα ΟὈν οι 5] ν ἔτῸΠῚ ἃ ΠΊΔΙΡΊΩΔΙ 9]058. {πεν ἤᾶνε ΠΟ τα] σοηπδχίοῃ νἹἢ 1Π6 ςοηίεχί. 

ἼῊΙ15 566 ΠῈ5 ἴο Ὀ6 δἢ δἰῦοι ἴοι 354 (Α). 

Ι μαᾶνε Ὀγτδοκοίθα {ἢθ56 ννοσά5 ἃ5 
ΤῊΘ νΎᾺοΥ ἴῃ [ἢ 15 

ΠΟΠδρίεσ ἄοαβ τοὶ σεῖ θεγοηα ἴπ6 Μείοηϊς ογοὶθβ, ῃετθαβ ἴπε σύεαΐὶ ογοὶε οἱ 532 γξδῖβ ἰ5 ρτοάποεα ὈΥ πιὰ] Πρ  γιηρ 
τορείμοσ πε Μείοηϊς ογοὶε οὗ 19 γεαῖβ δῃά πε 50]4γ ογοὶε οὗ 28 γεαῖβ. Τὴϊ5 στθαΐῖ ογο]α 15 σα δα {πῈ Π1οηγϑίδῃ οΥὐΓ 
αὐστοαῖ Ῥδβομα] Ρετὶοά. Α5 1ἴ πο] 665 8}} ἴΠ6 νδτγὶδί!οηβ ἴῃ τεβρεοὶ οὗ ἴπῸὶ πὲνν πΠΊοοη5 δηα {Ππ6 ἀοιηίηϊςαὶ Ἰείτε β8, ἰτ 15 
ΠΟΠΒΘΟΠΘΏΓΙΥ ἃ ΡΕΓΙΟα ἴῃ ὑνῃ]ο ἢ Ἐδδίαυ πα 4}} {πε τηονδῦ]ε δηα ᾿πηπηον 8 0]6 ἔδαβίβ νου] οσσιγ οἡ ἴΠ6 βαπια ἄδὺ οὗ 
τὴ6 ννεεῖκ ἀῃὰ πιοηΐῃ δ5 ἴῃ ἴΠ6 σοισαβροηαϊηρ γε οἵ {π6 ργεοβάϊηρ ογο]α. ΤΠ15 ογο]α ννὰ5 ἢγϑί ργοροϑϑα Ὀγ Δ Ἰοτοσ5 
οἵ Ααᾳυϊίαίηα, ἐς. Α. Ὁ. 457. [ἴ 15 ΟὈνίου5 {πᾶΐ δὴν τεΐίετεημος ἴο ϑᾳςἢ ἃ σγοϊα ἤΕΓΕ 15 ἀῇ ᾿πίγαϑίοη. 

6. ἴῃε αυὐδτίετγ, ἄς. Ἐχραπαίίοη οὗ ἰδὰρ γξδζσ. 
Ὀθοδιβα που σπδῆρε {πὸ {ἰπι6, ἄς. ἨἩρεΙ6551Υ σοτγιρί. 

γ. νἹ 15 Τρ (Β). ΤὨΙβ βεειὴβ ἴο ἱπρ]Ὺ {παῖ ΠΟΥ Ἰἰρῖνς 15 ποῖ θοιτοννεα ἔπτῸμ ἴΠπΠ6 βδῃ ἃ5 15 ἴδρις ἴῃ 1 Εῃ. 
Ιχχπὶ ; “το 1ῃε Πρ 5 ̓ (Α) 5θεπηβ πιθδη!ηρ] 655. 
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Γι 

Τοῆαηρε {πε {ἰπλε οἱ τῃΠ6 γεαῖϑ ἴο ἔννο πδιν τηοητἢ5 
τοννατὰ5 σοπιρίθίίΐοη, ἴο ἴννο οἴπεῖβ ἰοναγαβ 

ἡ αἰπι πα οἵ. Απαᾶ ννἤεη {Π6 ννεϑίθγη βαΐεβ δίς 
βη 566, [ἰ γεϊαγηβ πα σοαϑ ἴο ἐπε βαϑβίεγη ἴο {πε 
᾿ρμῖ5, ἀπ ροαβ ἴπι5 ἄαν ἀπα πίριί δθοῦΐ τῃς 
Βεανεῆϊν αἴγοΐθβ, ἰοννεσ ἴπαη 41] οἴγοὶθβ, βϑυν του 
τμαη {πῸ πεανεηΐν νυν] η45, απα 5ρ1{115 ἀηα εἰ απο ηΐ8 

8 Δῃηά δηρεὶβ Πγίπρ ; βοῇ δῆροὶ ἢὰ5 ϑἱὶχ ννίπρβ. [{ 
ἢ45 ἃ ϑενεηίο!  σοιιγβα ἴῃ πἰηείεεη γϑδύϑ. 

ΟΥ̓ τε οἰησίπηρβ οἵ ἴῃς δῆρεὶβ, ννῃῖοῃ 1{ 15. 1η1- 
ΒΟΒΒΙΡΙ]ΕῈ το ἀεβοσῖθα. 

Ιη τῃ6 τηϊάϑὲ οὐ {[ῇ6 ἤρανεὴβ 1 9ᾷνν δύπΊθα 
50] 4Ἰεἴ5, βεύνίησ {πῸ Τιοτα, ψ ἢ νπραηα ἀπα 
οὔρϑηβ, ΙΓ ᾿πσοϑϑαηΐ νοῖςα, νυ] ϑνεεῖ νοΐςα, 
ΜΊΓΠ συνεεῖ δηα ἰησαββδαηΐ τοῖος Πα νδύῖοι!5 5]ηρ- 

ΤΉ ΒΟΘΙΕ ΘΕΥΤΗΞΒ ΒΕ ΘΕΕ͵Τ 5.ὍΕ ἘΝΟΟΘΗ. Τῦ. 6--18:5 

Β 

Απαᾶ ν ἤδη {μὸν 1Πηῖ5ἢ: τῃς νεβίεγῃ 7 
σαΐο5 δηα ἰἰ σοθβ ἴονγαι 5 ἰῃς Εδβίεγηῃ νν ἢ 115 
Τσδῖ. 
Τῆι {πεῖγ οἴγοῖα σοαβ ἀγοιης {κα ἴῃ6 Πεάνεη, 

δηα {Ποῖγ σμαγοῖ, οὴ ἴο ννϊο ἢ {πς ννπα τηουηΐβ 
ἴῃ 115 σοιιγβα, δηά ἡγίησ ϑρίγῖ5. ἄγαν δἰοηρ {πεῖν 
ομαγίοίῖ, 51Χ ννίηρϑ ἴο Ἔδοῇ δηρεὶ. 

ΤῊϊβ 15 {πε ᾿ππᾶγ αἰ προϑβιτίοη. 

Απὰά ἴῃ ἴπ6 τηϊάϑςὶ οἵ {π6 ἤξανθεη [ ἂν αἵπηξα 17 ε 
ττΟΟρ5 βείνίηρσ {πΠεῈ Τοτὰ οἡ ον τ θα 15 δηα οὐρδηβ 
νυ ἢ ᾿ποθϑϑαπί νοῖοσθ. Απα 1 ννα5 ἀε]ρσῃϊςεά [ἰἰβζεη- 
ἴῃ 20 ἐλε771. 

ἵπρ’, ννΒΙΟ ἢ 11 15 ᾿πηροϑ51016 ἴο ἀἜβοῦῖθα, αηα τὐλπελ 
ἀϑίοῃ βῃεβ. Ἔνεγν τηϊη,, 580 ννοη εὐ 1] ἃ Πα πγαᾶῖνεὶ- 
Ιοι5 5 ἔῃς οἰησίηρ οἵ ἴποϑαὲ δηραῖβ, ἀπ4 1 ννὰ8 
ἀεΠ ρῃΐεα ᾿Ιϑτοηίησ ἴο 1. 

ΟΥ̓ δε ἰακίηρ οἵ Ἑποοῖι οη ἴο ἴῃς πῇ Πεάνεη. 

ΤΠ πιδη ἴοοῖὶς πια οἡ ἴο ἴπε ΠΙ ἤδάνεη δηὰ 
Ρἰαςεα της, δηᾶ {πούὰ 1 5δᾶνν πιᾶην ἀηα σου πη} 655 
50] 4|εἴ5, σ411δ4ἃ (τίροσι, οἵ παππαη. ἀρρθδαίδῃςε, 
Δη6 {πεῖν 51Ζε τὐᾶς σγοαΐον. ἴπαῃ τῇαὶ οἵ στεαΐ 
σίδηῖβ 

ἘπΠοΟἢ᾿ 5 αϑοθηΐ οἡ ἰο ἴδε ἢ ἤξανεη. 

3. 
Πδαάνεῃ, δηα 1 5ὰνν {Ππαῖα πηδην ἰΓΟΟΡ5, Εροτοί, δηὰ 
{πεῖν ἀρρεαΐίδηοβ ννὰ5 {κε {π6 μυτηδη ΔΡρεαγαποο 
Δα {Πεὶγ 5ῖΖε σγεαΐεν {πη {Ππαΐ οἵ στεαΐ σίδηΐβ 

Ἂ 
2 δῃᾷ {πεῖν ίαςεϑ πεσε, ἀρ πε 5]δηςε οὐ ἐπεῖν ποι ἢ5 ρεγρείμαὶ, απα ἘΠπογα ννὰ5 ΠΟ 5είνίσε οἡ {πε 
ΒΙΠ Πεάνεη, ἀπὰ 1 ϑαϊὰ ἰὸ πε πιεη Ψῆο ννεῦα ἢ πιὰ: “ ΝΥ Βεγείογε αἵτε ἴΠε8ὲ νεῖν νι παῦε δηὰ 
{πεῖν ἴδσεϑ τηεδησποῖν, ἀπ {πεῖν πιουῖῃ5 5116ηΐ, απα τυλδγεογε 15 μετα ἢο βεγνίοα οἡ {Π|5 ἤεξάνεῃ θ᾽ 

3 Απα {πεν ϑϑϊά ἴο πὲ : Τῆδβε αὔε ἴπε ατίροσί, ννῆο ψ ἢ {πεῖν ῥγίηςς. ϑαίδηδι! γε]εοίε της Τογὰ οἵ 

[ ΘΒ οἢ δῆρεὶ πα5 βὶχ ννπρβ. ΤΠ ᾿ποοΠ᾽5 αἰϊεπάδηϊ ΔηΡ6]5 πᾶνε σὴν ννηρΡ5, ἃ5 ἴΠ6 β΄ 5 αἰἰεηάδηΐ ογεαΐασεβ ἤδα 
᾿ διυοῖνε (χἸϊ. 2). 
Ἐπ 8. ΤῊΟ ταίεγεηςε ἰ5 ἴο πε Μείοηϊς σγο]α, νν ἰοἢ σοπϑβἰβίβ οὗ ἃ ρευϊοά οὗ ηἰπείβεμ 50] Γ γβαγ5, ἔα υ ̓ν ἢ]Ο ἢ. [Π6 Πανν ΤΠΟΟἢ5 
ΒΔΡΡρεῆ οἡ {πε βϑᾶπηε ἀδγύϑ οὗ {πε γεᾶῦ Τποα τογ6. Α.5 πἰῃείβεῃ 5018 γε 815 - 6,939.186 ἀδγ5 -- 235 ἰὉΠΑΤ ΠΠΟΏ ἢ 5 5ΞΞ 
πἰηδίθεεη ΠΩ γεδῖ5 Δηα βενθῃ ΠΙΟΗΙΠ5, πε βοάν ἃηΠα ἰΠΠΔΥ γθαῖ5 σαῃ Ὧδ ταοοποι]εα Ὀγ ἱπίογοδιιηρ σενεῃ ἰπΠὰΓ 
το π ἢ5 αἱ ἴΠ6 οἷοβε οὗ {Π6 δίῃ, δέῃ, τα, τ 31}, τότ, αηὰ τοῖἢ γεαῖβ οἵ {Π6 ογοὶβ. 

ΧΥΙΙ. ἀγηιεᾶ βοϊάϊεσβ. ὙΠ ρυγροβα ἴου ἡ ῃῖ ἢ ΤΠΕΥ̓ γα ΔΥμΘ 4 5: σίνεῃ ἴῃ Ταβί. [(δν] 11]. 3, Πεσθ, ποννανθγ, {παν 
16 ἴῃ {πε τηϊγὰ ἤράνεη, ποῖ [πε ἔοι. ὙΠΕΥ ἅτε ταχθέντες εἰς ἡμέραν κρίσεως, ποιῆσαι ἐκδίκησιν ἐν τοῖς πνεύμασι τῆς πλάνης 
καὶ τοῦ Βελίαρ. 

βοσνίηρ πε Τνογτά... νατίοιιβ βίηρίηρ. ὍΤΠΪΒ5 5 πε Γὰποίίοη αϑϑιρηβα Ὀγ Ταβϑῖ. [(εν] 1]. 8 ἴο {πΠ6 Ἰπῃδθιϊδηίβ 
οἵ {πε ἐοασίῃ πεάνεη... . ἐν ᾧ ἀεὶ ὕμνοι τῷ θεῷ προσφέρονται. Νοίῖε {πε ΑἸ ΟΡΤΑΡΗΥ “ΜΙ βινεεῖ δηα ᾿Ἰποεϑβαηΐ (νοὶςε)᾽. 

ΧΥΠΠ]. τ. ΕΠ μεάνεη. Οὐ ἰεχί ἀπα Τεβί. [νον] 111. 7 ΑἸ ΠΥ ἀΡβο αἴε]ν ἃ5 ἴο {Π6 ᾿πΠ Πα ὈἸαπίβ οἵ {πε ΠΕ Πεάνεη. 
Αςοοτάϊηρ ἴο {πε ἰδτίεσ {πε ἰη πα ταπί5 ἀγα οἱ ἄγγελοι οἱ φέροντες τὰς ἀποκρίσεις τοῖς ἀγγέλοις τοῦ προσώπου κυρίου. ΤῊϊ5 
νίαν", ποννενευ, 566 15 ΠΠπηϊτεα ἴοὸ {πῸ Ταβί. [μενὶ, νμεσθαβ να πὰ ἴῃ λας. 120 [Π6 58Π16 νίβνν Ἔβχργεβϑεά ἃ5 Πείξ : 1.6. ἴῃ 
ΡΠ της ΠῚ μεάνεη ατα ἴο ΡῈ ἰοιιπά “ ποβίβ οἵ δῆρεὶς ργαϊϑίηρ (οά Ὀγ πὶρῃῖ, μας Κεαρίπρ 5116 ηἰ Ὀγ ἄδνὺ {παὶ οα πλὰγ 
᾿δδγ ἴΠ6 ρύδῖβεβ οὗ [5τ86].᾿ ὍΓἢα ἰδίζεσ οἰαιβα ἰ5 ἃ ἰαῖα δ ηὶς ἰάθα. Αραΐῃ, 'π (]διη. ΑἸθχ. ϑζγολη. ν. 11. 77. ννε πὰ 
ἃ ἴταρτάδης οἵ ἴπ6 Αροσδίυρβε οὗ Ζερῃαηῃίδῃ ψ ἢΐς ἢ βαρρογίβ, δῃᾷ ἴῃ 41} ργοθδὈ. ν 15 θαβεα οη, ουγ ἰαχί : ἄρ᾽ οὐχ ὅμοια 
ταῦτα τοῖς ὑπὸ Σοφονία λεχθεῖσι τοῦ προφήτου; καὶ ἀνέλαβέν με πνεῦμα καὶ ἀνήνεγκέν με εἰς οὐρανὸν πέμπτον καὶ ἐθεώρουν 
ἀγγέλους καλουμένους κυρίους .. . ὑμνοῦντας θεὸν ἄρρητον ὕψιστον. ὙΠΙ5 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒ56 15 Ἔχίδηϊξ ἴῃ ΤΠΘθαὶς ἴῃ ἃ γα πηθηΐτΥ 
ςοηαϊίοη, θυ {Π656 ἱγαρτηβηΐβ ἀο ποῖ σοπίδϊη ἴῃε ραβϑᾶρα }ι5ῖ ααοῖεά. 

ατίρογι. ὙΠεβα τὰ (Π6 δ αἴςμείβ, {πε ᾿Εγρήγοροι, οΥ ΣΝ, οὗ Ποπι να πᾶνε 50 {{}} δοσοιμῖβ ἴῃ 1 Επ. νἱσχνὶ, 
ΧΙΧ, ΙΧχχχν!]. 

3. με ατίροσγι. ὙΠεβε ἀγὰ [Π6 δῆσοϑὶβ Ποβα Ὀτείῆτθη τα} ]]εα ἀπ4 ψνεγα σοπἤῆηδα ἴῃ 1Π6 βεοοη ἤδᾶνεη. ὅεα 
νὶ. 3 (ποῖα). ὙΠεβε Νν δίςμεῦβ γε 6 ]]εα ἀραϊηϑὲ αοά Ὀείογαε {πε Δῆρε]β νγεσα [επηρίεα ἴο 5ῖη νὰ {Π6 ἀδυρίθιβ οὗ τηθη. 
Ιῃ Οἴἢοσ ννοτάβ, γε ἤᾶνε ἤεῖθ [6 ἀρξεηΐβ οὔ {π6 οὔ βίπαὶ στενοῖς 'ὰ πεάνεῃ, {Π6 ϑαΐδηβ ; δΔη6 {Πε1γ Ιθδάθυ 15 πδίαγα!!ν 
πδηηθα ϑαΐδηδι!. ὍὙΠδβα εχίβιεα 85 εν]] ἀρέεποῖαβ θεΐογα {Π6 [4]] οὗ ἴπ6 δηρεὶβ ; ἔογ ἴῃ 1 Επῃ. ᾿ἷν. 6 τπ6 σι οὗ {πῈ 
Ιαίτει σοηδβἰϑίεα ἴῃ Ὀεσοοιηΐηρ σα ]εοῖ ἴο ϑαίδη. 8566 1 Ἐπ. χὶ. 7 (ποῖθ). Ὅπα τί μετα, ποννθνυευ, ναυ]85 βοπλθν δὶ 
ἔτοπι 1ῃδἴ ἴῃ 1 Επ. νἱ-χνὶ. ὍΠα Ἰεδάετβ ἴῃ 1 Ἐπ. νἱ-χνὶ ἀγα ποὶ ϑαΐδῃβ, Ὀαὶ “Δ το μοτβ᾽, π|κῈ {Πεἰγ [ΟἹ] οννεσβ. ἴῃ 1 Εηῃ. 
Ἰχῖχ, ποινενεσ, γε πᾶνθ δῇ ἃσσοιηΐ νΠ ἢ ΠΑΥΠΊΟΠΪΖῈ5. ὙΠ οἵ ταχί. Ὑἤεῖε να 566 {πα ἴΠ6 βιρθγίοῦ δηρεὶθ παὰ 
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᾿Απά {πεῸ πιεη οδιγίθα πα ΠΡ οη ἴο ἴῃ6 ΠΗ͂ 18 κ᾿ 



ΤΉ ΘΟΘΚΘΕ ΗΕ ΞΕ ΘΕ ΘΕ ΕΝ ΘΟ ΤΣ 

Α 

4 Ἰίσὶς, πα αἰζαι {Π6πὶ ἀγα ἴπΠο86 ΨηῸ αἵὰ Π6]4 ἴῃ στεαῖ ἀαγκηεθθ οἡ ἴῃς σοοοηα ἤεᾶνεῃ, ἀπά [ἤγεα οἵ 
ἘΠΕῈπὶ ννθηΐ ἄοννῃ οἡ ἴο εὐ πΌτη {πΠ6 1 οτγά᾽ 5 ἐἤγοηε, ἴο {Π6 ρίαος Ετπιοη, απ Ὀτοῖκα τῃγοι σῇ {πεῖν 
νον5 οὐ ἴΠ6 5ῃου]άεν οὗ ἴπῈ ἩΠ] Ἐγπιοη δηα ϑανν ἴπε ἀδιρηϊζεγβ οἵ πε πον σοοά {πεν δύ, δπα ἴοοῖκ 

5 ἴο 1ΠεπΊβεϊνεβ ννῖνεϑ, ἀηα Ὀείουϊεα {ΠῈ φαγὶ ἢ ἘΠπεὶγ ἀεεά5, ΠΟ ἴῃ 411] {{π|65 οὗ {πεῖγ ἀρὰ πηαάε 
ὁ ἸαννΊθθθηθθθ δηα πλϊχίηρ, δΔηα σίαηὶβ αἀ΄α ΒΟΓ ΔΠ4] πηᾶύνε!]οιι5 Ὀἷρ πε ἀπά στοδαΐῖ εηπηϊῖν. Απά 

τῃεγείογε αοά παρα ἐΠαπὶ νυν] στεαΐῖ πα σαπηεπέ, αηα {παν ννεαρ ἴον {πεῖν Ὀγαίγαη ἀπα {παν νν}}] θῈ 
7 Ρυῃίθηθα οἡ [πε .1 ογ 5 σύεαΐ ἄν. ᾿Απᾶ 1 αἰά ἴο ῃῆε ἀτίροσι : “1 δανν γοῦν Ὀγοίἤτε δηα {πεῖν 
Ὑ ΟΣ Κ5, απ α {Πεὶγ σύθδί ἰογπηοηΐβ, ἀπά 1 ργαγεά [ογ {Πθτη, Ραΐ {πε Τιοτά Πα5 σοπάεπιπθα ἐπεπὶ 20 ὧδ 

ὃ. πηάεγ δαυίῃ {11 Πδανεη δηα φαγί 541] ἐπα ἴογ Ἔνεγ.᾿ Αμπά 1 ϑαϊάᾷ : “" ν πβεγείογε ἀο γοι νναϊξ, Ὀγείῃγεη, 
Δ η4 ἐο ποΐ βεῖνβ Ῥεΐογε {Πη6 1, γ᾽ 5 ίαςε, αηά ἤᾶνε ποῖ ραΐ νοι βευνίςες Ὀεΐίογε {Π6 1 ογά᾽ 5 ἴαςο, ἰεϑὲ 
γοῦ δῆσαι γοιμ Τιοτα αἰέεγὶν ρ᾽ 

9. Απά [μον ἰἰβίεπεὰ ἴο τὴν δαπιοηϊίίοῃ, ἀπ βροῖκε ἴο {πΠῸ60 ἴουγ τϑηϊςα ἴῃ ἤοάνεη, απ ἰο ! 85 1 ἰοοά 
ΜΠ ΤΠο56 ἔννο πλεη ἴοι {γιπηρεῖϑ ἰΓυπηρεϊεα τοσεῖμεῦ ἢ στεαΐ νοΐςα, ἀμ {πε (τίρογί Ὀτοῖκα ἱπίο 
50η 5 ΜΝ] οηα νοΐςσα, δηα {Π61Γ νοῖςα ννεηΐ πρ Ὀείογε ἐπε 1 ογὰ ΡΠ {1} ἀπά αἰεςιηρὶν. 

ἫΝ )}) 

ΟΙΓ {πε ακίησ οἱ ἘἙποοὴ οη ἴο {πε δἰχίῃ ἤδανεη. 

ἘΡ οἡ ἴο ἴῃε βιχίῃ ἤεβανεη, απ ἴπδγε 1 ϑανν βανεῃ [ οδιγίεα πη6 τπρ οἡ ἴο [ἢς 5᾽ ΧΈ ἢ ἤξαάνεη, δπά 1 8ανν 
Ρδηα5 οἱ δηῃρεῖβ, νεῦν Ὀγίσῃς ἀηα νεῖν σ]ογίοιιϑ, [ ἔπεα ϑενθη στη οἵ δῆρεὶβ νεῖν Ὀτίρῃὶ δηά 
Δηα {πε|Γ ίασεβ βῃϊηίησ πτοία ἴἤδη {πὲ 51:1᾿5.} σ]ογίοιιβ, {ΠῸῚγ ἔαοθβ βηϊηίηο Κα τῃ6 ϑῃ, δηά 
Βῃϊηΐηρ, σ᾽ δίεπιηρ, ἀπ ἰῃαγα 15 η0 αϊβδγεηςσε ἴῃ 1 ἴπεῖα 15 πὸ αἰ δγεποε ἴῃ Ζλθῖγ ἴαοΘ5, Πού ἴῃ ζἤθῆζ 
ἘΠΕῚ ἔαοα5, οἱ θα νίοιιγ, ΟΓ Πα ΠηοΙ οὗἩ ἀγ655; ἃΠ6 | εχίεπε, ποὺ ἴῃ πε σοτηροβίτίοη οἵ 2{ε17 οἱ οἵ 65. 
ἴῃε5ε τηβκε ἴῃς οἵάδίβ, απα ἰεατῃ ἴῃς σοίηρβ οἵ ΤΠΕ686 οἵρδηΐζε δηα ἰεαίη {πε σοοά οἵάεγίηρ οἵ 
ἴῃς ϑίδιβ, 44 ἴῃς αἰταγαϊίοη οἵ {πε πιοοῃ, οἵ ] {πε νου] ἀπά {πε σοίηρϑ οἵ {πε βίδγϑ, οἵ τπ6 ϑᾷῃ 
τενοϊατίοη οἵ {πε βιιη, απ {πε σοοά ρονογηπιεηξ  δηά οἴ ἢς πηοοῃ. 

4 οἵ {πε νοῦ]. Απᾶ νπεη παν 566 ον!]- ἀοίηρ Αηρεῖβ, δῆρε]5, {Πε56. Πθανεηὶν δῆρε]θ Παιπηο- 

[Ὁ] 

τε 6 ]]εα Ῥείογε {πΠεῈ ογεαίϊοη οἵ Αάδηι; ὑπαΐ {Πᾶν Παὰ ἰειηρίεαά ἔνε δηά Ὀγουρῃς ἀρουῦΐ {πὸ [4}1 οἵ {πῈ δῆρβὶβ ἴῃ {πε 
ἄδγ5 οὗ ]ατεά. Τῇῆυ5, ἢ 1 Ἐη. ᾿χὶχ δῃᾶ ἤδύθ, [π6 ἰεδάδιβ οἵ {Π6 δῆρεβὶβ γνῆο [6]1] ἴῃ [ἀγεᾶ᾽ 5 ἄδγϑβ ἂῖεὲ ϑαίδῃβ. ΤηΪϊβ 
15. Ῥσϑούϊοδ!ν {Π6 νίανν οἵ ρογίίοηβ οὗ {με Ταϊιηθα, 866 Δ θου, ρρ. 211, 243; 244. 

νγῸ υυἱτῃ ποὶγ ρσγίηοθ ϑδΐβῃβι!. Οοίεα ἴῃ Τεϑί. θη ν. 5, 6... τῶν πνευμάτων τῆς πονηρίας. ᾿Ανέγνων γὰρ ἐν 
βίβλῳ “Ἑνὼχ τοῦ δικαίου... ὅτι ὁ ἄρχων ὑμῶν ὁ Σατανᾶς ἐστίν (ὑμῶν 15 σογΓαρίὶ ἔοτ αὐτῶν). Οὐ ἰεχὶ σαῃ ΠαγάΪν ππεϑη {πΠδὶ 
4}1 τ[η6 Δ δίομεγβ γε }]]εα, θαϊ ομ]ν {πᾶ ᾿ξ νγὰ5 τοην [Π6 οἷα85 οὐ {Π6 ι΄ δίςμϑυϑ {πὶ {Π6 τ6 5615 ργοςεεάβά. [{ 15 ᾿ἰπἀβεά 
ῬΟΒ51016 ἐμαὶ [η6 νυ] θυ 5. ΘΟ ΠΘΙη6 τηδῪ ΟἸΗῈΤ ἔγομη (Π6 σοποερίϊοη να ἤν βίνθβῃ δῦονε, δη4 6 85 ἴοϊϊοννβ. ὉὙΠπὲ 
ΤΟ Ρ6ΠΠ1οὰ5. Δ δίομθυβ, νὴ {ΠΕΙΓ ῥσίηος ϑαίδηδι!, ἀγα οοημῆπϑα ἴοὸ τῃ6 ΗΠ πεανεη. ὙΠαῈ βυθοσγαϊηαία ΔηΡῈ]5. ({ δἴζευ 
{Π6πὰ ᾽) γῆ {ο]!οννεα {Ππ6ηὶ (ἢ Ξξ “ἴῃς ογάβϑυ {παΐ ννὰ8 πῃ 6γ Πἰιη.) χχίχ. 4) ᾶ.α ᾿πηρυ]βοηθα ἴῃ {πε βεοοηά πεάνεῃ, ννθγθαβ5 
1ῃη6 Νναίομειβ ψγῇῆο ννεῃΐ ἔα ΠΕΥ δη4 ἀδβοεηάδα ἴὸ θατίῃ δηὰ ϑἰηπεαᾶ ν] νΟΠΊΘΏ ΔΥῸ ᾿ΠΊΡΓΙΪΒΟΠΘα ὩΠάΘΓ ἴῃς δδυίῃ. 
ΤῊΪ5. νίαν 15 νϑυν αἰίγασίνα, θυ ταῖσαθ πλούα αἰ που] 1165 ἐπαη {πΠ6 οπα να πᾶνε [ο]οννεά. ὍὙπεῈ Μ55. τεδάϊηρ γί ἴῃ 
ν]]. 3 ἀοε5 ᾿ἰπάββά ἕανοιυγ ἴἰ, θὰΐ ἔῸΣ “Ρυποα ΠΟ ἴῃ ἰΠαὶ νεῦβα ννα πηιϑί γοδα "ργίηςε δηά Ἰεδάθιβ ψπο᾿. ὍΤὴα ᾿πηδΐπ 
ΟὈ]δοιΙοη5, Πονενεσ, 116 ἴῃ χν]. ὃ, 9, Δηά ἴῃ νἱϊ. 3 Ποσα {Π6 ΡΥΪβοπεὺβ οὗ ἴΠ6 βεοοηα ἤϑᾶνϑῃ ἃγῈ οἰθαυν Ἰἀδπιῆδα 
ΜΠ [6 {4116 Δ αΐοςῃεγβ. [ἢ χχὶχ. 4, 5 ϑαΐβῃδ!] νυν ἢ ΠΪ5 ΔηΡ 615 15 οαδί ἄοννῃ ἔτοηι ἤδανθῃ, ἴο ἴΠ6 δἰἷσ, αθονα {πΠῈῸ αὔγϑ55. 

4. αἴΐζογ ἴπθηὶ (Α), 1. 6. οἵ {πε ϑᾶπιθ βοσΐ 85 ἵππου. 
ἴμπγθθ. Ασοογάϊηρ ἴο 1 ΕΠ. ἴχ. 6 {Π6 Ἰεδάβθι ννὰ5 ΑΖΆ2ΖΕ], οὐ νἱ. 3, 'χ. 7 ϑ6η))αζαᾳ ; [αἸκυΐ Βομίηι, δεγεδεί. 44 βρῖνεβ 

Α5586] δηὰ 56 ῃη)]αΖᾷ. 
ΕττηοΏ. 5661 ["η. νὶ. 2-6. 
ὕγοκα {ῃγουρῃ ὑπεὶγσ νονβ. δυο Ὠηεδη5 ἃ ρἷδος οὗ ουγϑίησ ΟΥΓ νονίησ. δῆε 5ῃμουά Ἔχρεοὶ “ΡῬουπά 

τΠΘηλβεῖνεβ. Ὁ. πηι] νονν8᾿ ἃ5 ἴῃ 1 Επῃ. νὶ. 5. 
ἢ ΠΣ δ, 1.2. 

6. 1 ἘΠ Χ 2 1: 
ΤΠ ν Ψ1] θ6 ρΡυπὶξῃβᾶ. Νοῖ ἴποβε νῆο ννεερ, θεῖ {πῈ 1ϑι{α] ΔΝ αἴ θϑ. ΓῈ ΡΠ] 564. 

η. ΤΠΕΙΕ 15 Β0Πὴη6 σοηἤιβίοη ἴῃ {Π|5 νεῖβα. ΠΟΟἢ Πδ5 566 ἴῃ νὶϊ {π6 τϑθε] οι 5 ΝΝν δίς μθυβ ἴῃ τοσηθηΐ ἢ ἴΠ6 βασοηά 
Ὠξάνβῃ, θὰϊ Πεσο Πα ρτοσεαάϑβ ἴο τείου ἴο {Π6 1π5ι{π] ΝΥ δίς πευϑ ριιη!ϑηθα ἀπηάθι της δασίῃ. δα ἢᾶνα ποΐ ἢδα τῇ δοσουηΐ 
οἵ Π15 ἸοῦγηοΥ ἐπ] {Π6Υ. 

Ι ργαγεᾶ ἴοσγ πεπὶ. ὅ6ε6 ν]ϊ. αὶ (ποίε). ᾿ 
ὃ, 9. Τῆς ναίομεῦβ αύα ϑι]δεηΐ ουἱϊ οὗ βυπιρδίῃν ἴον {πεῖν ἔ8]]επ Ὀγειῆσθη, δηα δἰ ἸμοΟ ἢ 5 τ Ρα Κα [ΠΕΥ τγαϑπηα {ΠΕ ῚΓ 

ΟΥΒΠΙΡ, θὰΐ νΊ ἢ βαάηθ55. 

ΧΙΧ. τ. ΤῊϊ5 δοοουηΐ οὗ {ΠεῸ βἰχίῃ ἤδανθὴ ἀἰϑαρίεαβθ ΠΊΟΥῈ ΟΥ 1655 ΜΠ {παΐ οὐ Τοβί. [αν] 111. 5, 6, ἢ {πᾶΐ οὗ 
λας. ταῦ, πιὰ ννἸ ἢ {Πα σο]ου 1655 δοσοιηΐ ἴῃ Α56. 5. 

ἴπογε 15 πὸ ἀϊβθγθηςα ἴῃ {πεὶσ ἔδοεβ, ἄς. Αϑο. νἱῖϊ. 16 “ΟΠΊΠΙτΠῚ τηὰ 5ρθοῖθθ εἰ ρ]ογία Δ 66 11815᾽ 566 }}15 ἴο Ὀ6 
ἀογῖνεα ἔγοτη Οἱιγ ἱεχὶ, ἃ5 1ξ εππρ Πα βίζεβ ἴΠ6 αἰ ἤξεγεηοθβ ἴῃ βΊουυ θείνγαεῃ ἴῃ6 Δηρο]ϊο ογάθυβ ἴῃ βδοἢ οὗ 1Π6 ἢτϑβί ἥνε 
ἤδάᾶνεῃβ, ἃΠ4 ἘΠΊ ρ ἢ 5126 5 Ὧ0 1655 ἴῃ 6 δαιδ]ν ἴῃ ΡΊΟΥΥ οὗ 411 1πῈ δῆρε]5 οἵ ἴΠ6 βίχίῃ ἤβάνβη. ((. 4586. 15. ν1]. 5--7.) 

2. ΤῊΘ Πδάνθηὶν ὈοάΪ65 ἀτα Πα 6γ {7116] ἴῃ τ Ἐπ. ᾿χχ!--ἸΧχχῖ], 

440 

191 Απάὰ τπεπος ἴποϑα πιεη ἴοοῖκ πιὸ ἀπ ΌοΓα ΠῚ6 Απά {Πα ἵννο πιξη ἴοοῖὶς πῆς ἤοπ] ἴμεηςε, {Π6Ὺ 18] 

[Ὁ] 



ΘΠ ΕΕΒΘΘΚ ΘΕ ΤῊ ΘΕΘΕΕΥΘ ΘΕ ἘΝΘΘΟΘΗΣ: 19. “4ς--30. 2 

ἣν 

{πὸ ν τηδῖζε σου] τηθηΐβ ΔΠ6 ἰηδίγιοίίοη, δηἋἃ 
ουνθεῖ ἀπα Ἰοιια ϑἰηρίηρ, δηα 411 σολισς οἵ Ργδ56. 
ΤΠε56 ἀγα {πε διοῃαηροὶδ ηῸ ἀγα ἀρονα δηρεΐβ, 

4 πηδαϑιτα 811 {{6 τὴ ποανοη 4η64 οἡ βαγίῃ, δηαὰ τῆς 
ΔΏΘΟ]5 ΠΟ ἃτῈ αΞῥοτηιδα! ΟΝ ΕΥ ΘΑ 50ῃ5 ἃηα νθδΥ8, 
της δηρεῖβ ΨΠῸ δια ονοῖ Ττνοῖβ δηα 56, δη ννΠῸ 
αἵ ονεῖ {πε ἔτυ15 οἵ ἴῃς δαγίῃ, απ {πῸ δῆρεὶβ 
ΨὯΟ δ΄Ὲ ονεῖ ἐνεῖν οἵαθβ, σίνίηρ ἰοοα ἴο 4]], ἴο 

5 Ἔναν ᾿ἰνίπρ [Πϊησ, ἀηα {ΠῸ δηραὶβ νν πο νυτῖΐε 41] 
τῆς 5οι}]5 οἵ πηθῃ, 8ΔΠη4 411] {πεῖγ ἀβεάβ, ἀπα {Π61ν 

6 Ἰίνες Ὀείογτε ἰῆς Τιογά 5 ίαςε ; ἴῃ {πεὶΐ τηϊαϑὲ αὐα 

ιν 

οἷχ ῬΠΟΘΠΙΧΕΒ Δη6] 51: χΧ Ὁβειιθὶπὶ δηα 51Χ οἱχ- 
νυἱησαα ολός σοηζίη8}} ν νυ οηα νοΐοβ 5] ΠΡΊΩΝ 
ΟΠ6 νοΐοςξ, δηα 1ἰ 15 ποῖ ΡΟβϑ1:016 ἴο ἀδϑοῦῖρε {πε Γ 
ΒΠσΊησ, ΔΠ64 {πεν τα͵οῖος Τθείονε ἴῃς ΤογαΤ δἱ 
15 οοϊβίοοί. 

Ηξεηςε {πεν ἴοοῖϊκς ἔπος ᾿πΐο {πε σϑανθηΐῃ Πδαάνεη. 

Απα {Ποβ6 ἴννο πηεη {[{Πππα πα τ ρ ἴπεηςοα οἡ ἴο 
{πῸ βδενεηῖῃ Ηδξανεῃ, αηα 1 8ανν ἴΠαγῈ ἃ νεῖν στεδί 
Πρηΐ, πη ἤεῦν ἰγοορβ οἵ σγεδΐ δίοπαμραὶβ, 1η- 
ΠΟΓΡΟΙΘΑΙ ἴογοεθ, δπα ἀοπηηΐίοηβθ, οὐάθίθ δηά 
Θονεγηπηεηΐβ, σΠΘΓΙ ΠῚ ΔΠ6] 5ΕΥΆΡἢΪΠΊ, [ΠΙΌΠ65 
ἃ Π6 τΤῆηδηγντ-ενεα οπε5, Πη6 τεσ πηθηΐβ, {πε [οδηϊ 
βίδιοηβ οἱ ᾿ρῃΐ, απ 1 Ῥεσαπης αἰγαϊα, αηὰ Ὀεσδη 
ἴο {τε πΊ 0 16 ἢ στεαῖ ευγουύ, 4Δη6] [Πο0586 πλεη ἴοοῖΪς 
6, 84η4 ἰεὰ πι|ὲ αἰϊζοι. {πεπὶ, αῃὰ ϑαϊά ἴο πιε: 
“Ἧδλνε οουζασε, Εποοἢ, ἄο ποῖ ἔξαγ, δηά βῃονεα 
πη6 {Π6 Τιοτγὰ τομὴ αἴδσ, δετηρ οη Η!5 νεγν Πρ 
τῆτοηα. Ἐὸγ ννῆδξ 15 πεσε οἡ ἴῃς ἰδεῖ ἤξανεῃ, 
Εἰἶπσα Π6 ΕΟ ἀνε 5. πεῖε; ὧπ ΤΡ τοπιῆ 
ἤδανθη ἰ5 αοάα, ἴῃ ἴῃ6 ΗΠ ερτγενν ἰοησιια ἢ 15 οδ]]εα 
Αὐαναῖ. Απαᾶ 411] πε ἤεδανεηϊν ἰγοορθ νοι] 

4. ϑυθοτγαϊηδίο 5ρ 5 ΔΓ6 Ὄνεσ ἴΠ656 παίαγαὶ οὈ]εοῖβ πη 1 Εη. ἸΙχ. 

Β 

πἶΖα 411 τῆς πεανθηὶν πὸ, ούσδηῖζε {ΠῈ σοτηπΊδης5, 
τξδο!η55. δηἋ ΘΙ ΡΏΟην, δηα δ᾽ ησίηρ δηαἃ ἀνοῦν 
ΘἹογίοιιβ ΡγΓαῖ56. 

Απά τῃοβ6 δηρσεὶς ἐψαΐ γμίο ονθὺ {Π6 βεαβοῃ5 4 
δΔηἀ {ΠπῸ γεαίβ, αηα {Π6 δῇρα]β ἰΠδξ ἀὐύα ονει ΓΝ Ε 5 

Δα 5645, δης ἰῃε δηρε]5 ἰπαΐ αὐτὸ ονεῖ {πε ἔτι 
ΔΠ4 σγαϑθ δηα ἐνεγνἐῃίηρ θῸΡΌΠ Πρ (526), δηα 
ΔΏΡΕΙ5 το οὐρϑηῖΖα 411 {ΠῸ 116 οἵ 411] ρεορὶε δηά 
νυτῖίε Ρεΐίογε {πὸ Τιουα 5 ίαςα. 

9 

Τη {πεῖν πιά σὲ βδανθη ΡΠΟΘΠΙΧΘ5, ϑενθῇ ΟΠ δ Π ΠῚ, 6 
Δα βενθῇ 5ἰχ -ησεα οη65, νοϊοίηρ᾽ Δη6 5 ΠσΊηρ ἴο 
ΘΔ οἢ οἴΠεῚ 845 οπϑ, δηα ἰ{ 15 ᾿Π7ΡΟ551016 ἴο ἀβϑβοῦθε 
{πεῖν ϑἰπρίησ, αηα {πε Τιογα τα]οΐσεβ 1η 15 ἰοοι- 
βίοο!. 

ἙἘπποςἢ᾿ 5 αϑοοηΐ οὐ ἴο ἴῃς ϑενθηίΐῃ Ηδαδνεῃ. 

Αμά πε ἴννο πιεῇ πὰ πὲ ΠΡ ἴπεπος δηά 20 1ἱ 
οαΥγθα τὴθ ὰρ οἡ ἴο ἔπε βενεηῖῃ πεάνεη. πᾶ 
Ι 5ανν ποτε ἃ σγεαΐ ᾿ἰρῃς πα 411 {πε ΠΕΥΥῪ ἰΓΟΟΡ5 
Οἵ ἱποούρογεαὶ ἀὐσμδηρεὶβ ἀηα {πε 5ῃϊηίηρ βίδίϊοη 
οἵ {πε Οϑίδηϊπι, αηα 1 θεοδπΊα αἰ! απὰ Ὀεραη 
ἴο {γε ΠΊ 16. 

Απά Πα ἵνο τῆεῃ ρεΐ πῆς ἴῃ τΠς πηῖαβι οἵ {ΠΕπ|, 
βαγίηρ ἴο πα: ᾿ Ηανξ οοιγασε, ΕΠοΟΉ, ἴδαγ ποῖ. 

ΎΠΕαν 5πονεά πιὲ [ποπΠὶ δδι {πε 1, οτά ϑἰττηρ᾽ οἡ 
Π15 ἴἤτγοπε, δηπα 41} {πῸ6ὶ μεανεηὶν ἰτοορθ ἴῃ σοπη- 
Ρᾶηΐς5. βίερρίῃρ οἡ ἴο {πε βἴερβ ἀπά {πεν Κερί 

Ῥονίησ ἄοννῃ ἴο ἴῃς ΤΟΥ, ἀπα ννου]α ἘΠεη νναὶΚ 4 

ΑΥΑΥ Δηα σὸ ἴο {ΠεῚγ ραςεβ ἴῃ Ἰοὸν δηα ΠαΡΡίῃ 655 
Δ Πα ἴῃ ΤΠ]  ϑ γα Ὁ]6. ᾿’σῃΐ ; 

Ἐπ: ππ ἸΣτχ 15: ΚΕΝ ΙΝ. ΤΡ ΧΥῚ δὲ 
ῬΟΡΡΙπρ (Β.), 1π|. “ΒοΙΠΙηΡ᾽, 1. 6. “ΒΌΒΒΙηρ ἰοτίῃ᾽᾽, “δου ηάδηϊ". 

5. λα ρῃ86]1᾽5 [απο] οη ἸῺ 1 ΕΠ. ΧΧ. 3. 
6. εἷἰχ βἰχ- υνϊπρεᾶ οπθβ. 1.6. ϑεσδρῃΐμη, οἔ, χἱϊ. α (ποίε8). Νοῖε {παὶ ΟΠ ουαθΊηι ἀπ 6 ΘΟΛᾺ ΆΪη. ἀτὸ αἶβο ἴῃ {Π6 βενεηῖῃ 

Βεάνθη. ὅλας. τ2ῦ ρίαςεβ ϑβγαρῃϊμι, ΟΡ μβηηΐπη, ἀμ (ἨΔ ]] οἴ, Πα οἵΠ εὺ ΔΏΡΕ]5 οὗ 5ΘΥν ΠΕ ἸΏ τῆς βεανθβῆῖῃ ἔβαν. ζαβϑί. 
Τιδνὶ 111. 5 ἀρύθαθβ νυ ἢ [Π15 νεῖβθ, ἀπά ρἴδοθϑ ἴῃ [ἢς βιχίῃ ἤβάνεη ἀρχάγγελοι οἱ λειτουργοῦντες. 

οτς νοΐςβ. Α αἰ τορταρῇῃν. 

ΧΧ. τ. ὙΝΊΠ 1Π15 ἀεβογρίίοῃ οἵ ἴπΠῈ πδάνεηὶν Ποβίβ, οἴ. 158. νὶ ; Εζεὶς. ᾿ς 1 1". χῖν. 9-|7, Ἰχσχσὶ. γχ -ο; δν. ᾿ν. ΕῸΓ 

Ολαρ. τ2ῦ 566 χίχ. 6 (ποίε). 
ἀοπηϊηϊοηβ, ογάἄσξυβ, δηᾶα ρονεγηπιεηΐβ. 

Βυΐξ 1815 ἀοοοιηΐ σᾶ νΝ6}] σοΠΊρΑΓΕ ἔου σσδηάθιγ νν}{ΠῚ δὴν οὗἩ 16 ἄθονα. 
«ον ΤΒτοηα5. 50. ἜΧχδοῖ (ΟἹ. 1. 16 εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε 

ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι. (Οἵ. ΕΡΉ. 1. 21 ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας καὶ δυνάμεως καὶ κυριότητος : 4150. [λ0η). ν]1]. 38; ἘΡΗ. 11: τὸ. 15" 
ΠΕΡ 111: 22: 1 ΕἸ: ἸΣῚ. τὸ: 

τιϑηγ -εγεᾶ. ὅϑ6ε6Π15 ἴο θὲ ἀετινεά ἔτοπὶ ΕΖΕΚ. χ. 12. ΤΠΕ56 ἀγα {πΠ6 ΟΡ ΠΔΏΏ]η)}. ΘΕ τ ἘΠῚ ἸΣῚ ΤΟΣ ἀπ Β᾽ ΠΕ: 
πἰης τορὶπιεηΐίβ. δῆ πιιϑί τοδα “ἰἜπ᾽, ἴο ἄστϑα ν [ἢ νευ. 3, ἡ ΠΈτα {Ππεγε ἀγα ἴθ οταᾶθβ σογγεϑροη!ηρ ἴο {πε τε ἢ 

᾽ [- ᾽ δ 

βίερ5. 
Ιοδηϊξ βίείίοηβ οἵ Πρ πὶ. Αρρδγεηίν 5016 γτεΐδγεησοα ἴο ἴηε ΑΡροσαῖίνρβα οἵ [οῃη. 
Ι Ῥεοδπια αἴγαϊα, ἃς. 

2. ανε οούτζαρα, ἅς. 
3. πε Γοτζγᾶ ... 

1 Ἐπ᾿ σῖν. 14. 
6 1: 8: 

οὔ Ηἰβ νεγὺ Πίρἢ {Πγοῃθ. 
τε τ ἤρθανε. (. χχὶ. 6 (ποῖθ), χχὶ]. 1. 
Αταναῖ. 866 ΧΧΙ]], 1- 
411 {πθῸ μεανβϑῃὶν ἴγοορβ.. .. 

παι 1; ΓΈΕΠ- ον. 20; δν. σῖσ. ἢ. 

ου {πε ἴεῃ βίερβ βςἼοογάϊπρ ἴο {ποὶγ γαηῖ. ὙΠεβε Ποβίβ σοηβίϑί οἵ [ῃ6 ἴθ 
ΤΟΟΡ5 πιθηϊτοηδα ἴῃ νϑῦ, 1, δυσαηρεά ἴῃ (ἢ6 οΥάεσ οὗ {Ππεῖγ ταηῖκ. Δοσογάϊηρ ἴο Μαϊπιοηά6ϑ5 ἴῃ πε 1725 λη6 ΤΠ ἄογα 5.1: 
 οοοάς Ζάογα (. 2, ΤΠῈῪ αἴὰ : ΟὉβδ)οιῃ, Ορμαπηΐπι, ΑΥα πη, ΟΠΑβἢ μηδ πὰ, 5 εγαρ ἢ πη, ΜΙ Α]᾿ ἀομῖπα, Ἐ]ΠΟΒ πη, Βεης 
ΕἸΟΒΙηι, Κεγαθίπι, [5ῃῖηι (ΛΈ θοσ, Ρ. 163). [ἢ τπῈ δογέζλ γιογηοία ἴῃ 1151 15 ἀϊβεσεης : Αὐε]]ηι, [5ῃϊπι, ΒΘης ΕἸΟΠ ΠῚ, 
ΔΜ] δοῃϊηι, Ὁ μα βῃμλ}] πη, ΤΑΥΘ 5 ]η}, Θ᾽ ηδ᾽ τη, Κουαθῖπη, ΟΡΠδηηΐπι, ϑεσαρῃϊπη (ΕἸΒΕμΠΠΘΉ ΡΥ, 11... 374). Βαϊ 1ΠῈ 
πεδγαϑί ρᾶγΆ}16] 15 ἴο θὲ ἰουπὰ ἴῃ ὑπ πἰπε οτάεγβ οἵ ΠὨ]οηγϑίιβ ἴΠπ6 ΑΥθορδρίία, ἰ. 6. Σεραφίμ, Χερουβίμ, Θρόνοι, ΚΚυριότητες, 
Δυνάμεις, Ἔ ξουσίαι, ᾿Αρχαί, ᾿Αρχάγγελοι, ΓΆγγελοι. ὙΠΕΒ56 ἅτε τερτγοάιοβα 1η Ἰ)απίθ, 27. ς. ΧΧΝἾ, ννἤθγε ἴΠ6 5115 ΠΕ] 
ἀϊευιησ υγαηρεπΊιεηΐ οἵ στέροτιν ἴῃς ατεαὶ (919 οι. χχχῖν. 7) 15 σα ηβυγαα. 
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ΤΗΒ ΘΟΘΚ ΘΕ ΗΕ ΒΕ ΕΕΤ ΘΘΕ ΕΝ ΘΕ 9."-:- 

ἊΝ 

σοΟΙη6 8η4 5ἴδαπα οὐ {πε ἴδῃ ϑΐερβ δοςογαϊίηρ ἴο 
{πεῖ τάκ, απ νοι] Ῥονν ἄονῃ ἴο {πε ἴ,οτά, 

4 Δῃα νοι] ἀραΐῃ σὸ ἴο {ΠεῖΓ Ρ]αςσαβ ἴῃ 70. δπά 
[ΕἸ] τον, ϑἰησίησ σοηρϑ ἴῃ ἴῃ6 Ὀοιϊηα 655 Πἰσῃς ἢ 
5Π14}1} ἀηα ἰεηάεδγ νοΐςθ5, σ᾽] ουοιϑὶ ν βεγνίηρ Πἰπ1. 

ΟΥ̓ πον {πε δηρεὶβ παῦε ἰες Ἑποςῇ, αἱ πε ἐπα οἵ 
1ῃς βενεηίῃ δανεῃ, δηα ννεπί ἀνναν ἔγο ΠῚ 
Ὠἰπὶ ἀπδεβῃ. 

τ} Απάᾶ {πε οἤπεγιθὶπὶ ἀπὰ 5εγαρμῖπὶ πἰαμάϊηρ 
ἀθουΐ πε τῃτοῆα, {πε 5: χ-ννησεα δηα τηδην-εγεὰ 
ΟΠ65 ἦο ποΐ ἀερατί, βίιαμαϊησ Ὀείογε {πῸ6ὶ 1 ον 5 
ίαςς ἀοίηρ ἢΐ5 ν1]], αηα σονεῦ [15 νος Τῃτγοης, 
51ΠΡΊηρ᾽ ΜΓ σαπί]α νοῖςα θείογε {πε 1 ογά 5 ας: 
“Ηον, ποῖν, μοῖγ, τὰ Κυ]εῦ οΚΓ ϑδθδοίῃ, 
Πεανεηβ δηά βαγίἢῃ αύα [11] οἵ ΤῊν σον." Πεη 
Ι[8δνν 411 {πεβεὲ τπίηρϑ, ἴΠοϑῈ πηθη αἰ ἴο τη6: 
“ΕΠοΟἢ, {Ππι5 [ΑΥ ἰ5 1 σοπηπηδηάεα τι5 ἴο ᾿ΟΌΓΠΕΥ 
ὙΠ {πεα, ἀπά ἴῃοβα πηθη ννεηΐ ἀννᾶν ἵγοπ ΠΊ6, 

δηα {Ππεγεαροη 1 ἂν ἢεπὶ ποῖ. Απα 1 τεπηαϊηεα 
δἰοηα δ {πε επαὰ οἵ {με ϑενεηΐῃ ἤδάνεπ ἀπά 
Ὀεσαπλς αἰγαϊά, δηα [611] οὔ τὴν ίδοβ δῃηά αἱ ἴο 
τὭγ561{: “νος ἰ5. τηε, γαῖ [ὰ5 Ῥείβ! ! θη πιεϑ᾽ 

3 Δπά {ἢε 1,ογὰ βεπῖ ομε οἵ [15 ο]Ἱογίοιιβ ομεϑβ, {πε 
γσῆδηρσεὶ (δΌτε], δηα ἀφς βαϊα ἴο πιε: "ανε 
οουγαρε, Ἐποςοῆ, ἄο ποῖ [δαι, αὐὔίϑβε Ρεΐίογτε {Π6 
Τογα 5 ίαςε ἱπίο εἴδγηϊῖν, αὺῖϑε, σοπηα ἢ πης; 

4 Δῃ4 1 δῃϑννεγεα ἢἰπΊ, ἀπ ϑαἰά ἴῃ τηγϑεῖξ: “Μν 
ΤΙ ογα, τὴν 5011 15 ἀεραγίεα ἔγοῃι πε, ἴγοιη ἴΈΎΓΟΥ 
Δη4 {τοι Ὀ] !ηρ,᾿ Δηα 1 ς41]6 4 ἴο {πα πιοὴ πο ἰδ 
[Π6 ῸΡ ἴο 1[Πϊ15 ρῥΙαςε, οῃ ῃεπὶ 1 γο]εά, ἀπα 227 ἐς 

δ ΜΙ {Πδπὶ 1 σὸ Ρείογε {πῸῈ Τογά᾿5 ίαοθ. Απά 
(αθΎ 16] σαιρσῆξ πΠ16 ὉΡ, 85 ἃ ἰβαῦ σδιιριξ αρ ὃν {πε 
ψΙηα, ἀηα ρ]αοεα πιε Ὀείΐίοτε {πε 1, ογά᾽5 ἴαςο. 

Ὁ 

[Ὁ] ἡ: 8 

Β 

ἀΠπΠ4 {πα ρ]ογίοιιβ 21 
ΟΠ65 βεύνίπρ' Πῖπὶ 40 ποΐ ἰεανε ἢϊπὶ Ὀῃν πίρῃξ ποι 
50 ἀννὰν ὈΥν ἄν, βίαπαϊηρσ Ὀείογε {πε 1 ογα 5 ἴαςε, 
Δη4 ννογκίηρ᾽ Πΐ5 νν1}], ἀπ 411 [πε ἰτοορϑβ οἵ ομεγα- 
ὈΓπὶ δη4 βεγδρῃίτη ἀρουξ Π15 [ἤγοπα πανεῦ εανίπρ' 
Δἴ, ἀπ ἴΠ6 δἰχ -νίησεα ομαβ οονεῖ ἢῖβ. [πίοπα, 
βίηρίηρ Ρείογε {Πθ6 1 οτγά᾽ 5 ἴαςα. 

Απᾶ ψῃεη 1 8δνν 4}1, Π6 ἔνγο πηεπ ψεπί ἀναγ : 
[γοπὶ πιὸ Δη4 {πεησαίογνναγά 1 9ανν {ΠπῈπῚ ποῖ. 
Αμπα πεν Ἰείς πλαὲ αἷοπε δὲ ἴῃς επα οἵ πβᾶνεῃ, 
Δηα 1 στον αἴγαϊ ἃ ἀπα [6]] οἱ τὴν ἴίαςε. 

Αηά {πε 1 ογά βεηΐ οπα οἵ ἢἰ5 φ]ογίοιιβ. οὔ δϑ : 
(Δ Ρ γε] ἴο πη6, απ Πα ϑαϊά ἴο πιὸ : " ανε Ἴοουτ- 
αθε, Εποςοῇ, ἔεαῦ ποῖ {πε ἴγοορβ, οοπηε δῇ πΊ6, 
«πα βἰδπα Ὀείογε ἴῃς 1, ̓ογα᾽ 5 ίαςς ἱπίο εἰεγηϊέν. 

ΑΠπα 1 5αϊα ἴο Πϊπὶ: “οα 15 πῆς, γὴν ἴ,οτά, ΠΥ 
801] 15 ΘῸΠ6 οἷΐξ͵ οἵ πὲ ογ [είγοσ, 6411 ὉΡ ἴο πῆς 
[ΠεῈ ἵννο πηεὴ ννμο Ὀγουρσῃξ πη ἴο {πε ρΐαςε, θε- 
οδιι5ε 1 {γϑῖεα {Π6πῈ ἀπά υνἱἢ {Πεπὶ 1 σὸ Ὀείογε 
{πε 1, ογά᾽ 5 ίασε. 

Απαὰ ἀδῦθτεὶ βεϊΖεά της, 18[ 45 ἃ ἰεα[ϑεἰζεά Όγ ς- 
τῃ6 ννἱπά, απ ἴοοὶς πιο, ἀπά ριι πιεὲ θείογε {πε 
Τοτ᾽ 5 ἔαςα. 

ιῖ᾽ὸο 

.5} 

Ξε 

Α 

6 ΑΠπά] 8κν {ΠΕ εἰρη Ἡραᾶνεμ, υν]ΐο ἢ 15. ο4}16 4 τη {πῃ Ηεθτενν ἰοησιιθ Μαζδίοίῃ, σμαηρεν οἵ ἐῃς 
ΒΕ450η5, οἵ ἀτουρῇΐ, Δηα οἵ ννεΐ. ἀπα οἵ ἐπε ἔννεῖνε ϑίρηβ οἵ {πς ζοάϊδο, ννῃΐοἢ ἀγα ἀρονε {πε βενεηῖῃ 
Ἠξανεη. Απᾶ [1 ἂν {πεῸὸ πίπίῃ Ἡδξανεη, νοι ἴ5. Τα] δα ἴῃ. Ηδρτεν Κυςμανίπι, νμογε ἀγα {πε 
Πδανθηὶν ΠοπΊεβ οἵ {πε ἵννεῖνε ϑῖρῃϑ οἵ {πε χοαϊΐας. ἫΝ 

7η ἐΔ6 ἐσγη1}} δίσανοηι ἐλε ἀγολαησεὶ Πϊεμασί ἐρα Ελιοολ 1ο δεγῦγε {ἦς 7 ογ εἶ 5 ασο. 

ι 0 ἴδε ἐπ Ηξανεῃ, Ασγανοίῃ, 1 5αιν Πα ἀρρεάγαηςα οἵ ἴῃς Τοτά 8 ἴαςε, {κα ἰτοη τηδάε ἴο ρίον' ἰῇ 
ἤγε, πα Ὀγουρῇί οι, Επη: ἰηρ᾽ 5Θραῦκϑ, ἂηα [ἃ θυτῆβ. ὙΤΠι5 1 5ἂνν ἐῃε [οτα 5 δος, μας [ῃ6 Τ,ογ 5 ἴαςε 
5. ἰη6 416, γηδγνε]]οιιβ δηα ναῦν ἀννίμ], ἀπ νεγΥύ, νεῖν [αγγ0 16. 

2 Απᾶ ψνΠο δη1 1 ἴο [1ε]] οἵ {πε 1 οτ᾽5 ππθρθακαῦ]ε Ὀείηρ, αηὰ οἵ Πἰ5. νεῖν ψοπαάδγία! ἔαςε ἢ ἂἀπά 
Ι σαηποί [6}1] {πε αυδηξίν οἵ Π15 πιαην ἱπϑίγιςςοη5, απ ναγίοιι5 νοῖςεϑ, {πΠ6Ὸ Τ,ογα᾽ 5 τῆγοπε νεῖν στααΐ 

ΧΧΙ. τ. ἄο ποΐ ἀδβραγί. (Εἴ. τ Επῃ. χίὶν. 23. 
ΞΙΧ-υἱηρεά.... Τὴν ρβογυν. ἰ[ϑἃ. νὶ. 2, 3. 

3: Ηπνε ΘΟ ΓαΡ6. 586Ὲ 1: 8, ΣΣ. 2; Χχὶ. κ᾽ 1 Βῃ. Χύ Ι- 
δ: ἘΓ ν 6 5. 
6. ΤῊϊ5 νεῦβε 15 οἰ βδυὶν δῃ Ἰητεγροϊατίοη. [ἴ 15 ποῖ ἑοιπα εἰ[Ποῦ ἴῃ Β οὐ 50Κ. Εὐγίπαογιποσα, [πτουρηουΐ {πΠ6 τγαϑὲ οἵ {πε 

ῬΟΟΚ ΟἿΪΥ ϑθανεὴ πεᾶνθὴβ 816 πη] οηἘα ΟΥ̓ ΤΡ]]Ε4. ὙὍΗΘ ἴογπὶ Μυζαιοίῃ ἰ5 [6 Ηεῦγανν ΠᾶπὶῈ ῸΓ {ΠῈ ἔννεῖνε ϑρῃ5 

οὗ {πΠ6 Ζοάϊεας Γῆργο. Κυομαν!πι 18 ΠΊΕΓΕΙΥ ἃ {γα Π5]]Πθγαίίοη οὐ Ὡ 3313. ϑόπιθ βγοιπά ἔογ {15 σοποθρίϊοῃ τᾶν Ὀ6 ἔουπά 
ἴῃ 1 Ἐπ. χῖν. 17, ῇεσγα {πε ρατῇῃ οὗ [ῃς ϑἴδαγϑ 15 ἄθονε {πε ἱἤσοης οὗ (οά, ἀπα δ5 {πε ἴἤτοηε οἔὗ (οά δοοογάϊηρ ἴο [Π15 
ῬΟΟΚ 15 ἴῃ τῆς βενθηΐζῃ ἤδάνβη, ἴΠῈ 5 5:}:5 δη4 βίδγϑβ τηϊσηΐ θὲ τερασγα θα 85 ἴῃ {Π6 εἰς οὐ πἰπτῃ. 

ΧΧΗΙ. τ-3. Ασδνοίἢ ἃ {γδηϑ)ςθγϑίίοη οὗ ΓΔ Ἵ), υνῃ!ςἢ ἀοοοτάϊηρ το Ολαρήρ. 120 νγὰϑ5 τβα}]γ τῃ6 βδανβηῖι Βεάνεη. ὙΠ 
τεϑί οἵ νεῖ. 1, Δ Π4 νεῦβεϑβ 2, 3, ΤηΔῪ ἴῃ 50Πὴ6 ἔογΥπὴ πᾶνε θεϊοηρεα ἴο {{π| αχί. πᾶνε ψ τ βθοπης Παϑιϊίίοη γο)]θοῖεα ἴμδπι, 
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ΤΗΕ ΒΟΘΚ ΘΕ ΤΗΕ ΒΕΘΕΈΕΈΤΒ ΟΣ ΕΝΟΘΗ ΡΟ ΞΕ Χαι 

πα ποῖ πιαάε υνἱτἢ Πμαπάς, πού πε απαπειν οἵ ἴποβς βίαπαϊηρ τουπα Ἠΐπι, ἐΟΟρ5. οἱ σπεγαθίηι ἀπα 

5 Ξε ΔΡΐτη, πού {Πεῖγ ᾿ποεϑϑαηΐ βἰπρίηρ,, ΠΟΥ Ηἶβ ἱπυπαπία Ὁ ]6ε Βαδιιῖν, ἀπ ΝΠ 5.41} [6}} οἵ {πε πε ΗΔ 0 6 

στεαίῃεβ5 οἵ ἢΐ5 ϑουν 

Α 

“4 ΑΠπάϊΙ ΕἸ] ρίοπε δηα βονεά ἄονη ἴο ἴῃς [,οτγάὰ, 

ς ηᾷ {δε 1οτὰ νι ἢ Πἰ5. Π1ρ5 βαϊα ἴο τὴς : “Ηδνε 
οοιγαρε, Εποοῖ, ἀο ποῖ ἴδαϊ, αιῖϑο δηὰ ϑίαηα 

Ρεΐογε τὴν ἴθοε ἰηΐο εἰειπίέν. 
6 Ἀπᾶ {ἴδε αγομιίβίταΐερε Μίςμδεὶ ΠΠ|64 πὶδ τ, 

δῇπα ἰεὰ της ἴο Ῥείοτε {ῃπς 1 ογά᾽5 ἴασο. 
Απάᾶ {πε Τιοτὰ ϑαϊᾷ ἴο ἢῖ5 βούναηΐβ ἰειηρίϊηρ 

πεῖ: “1.εἰ Ἑποοῦ βίαπα Ὀεΐοσε τὴν ἴαοε ἰηΐο 

) εἴεγηϊν, ἀπά {πε σ]ογίοιιβ οπθβ θοννεαὰ ἄονῃ ἴο 

{πὲ 1 οτά, αηά 5αἰά : “1 εἰ Εποςἢ σῸ δοσοιαϊηρ ἴο 

Τὴν ψνογά. 
8 Δμάιτπεῖ τά 5αἰά ἴο ΜίςΠβΕΙὶ : “ὁ ἀπά ἴακε 
Ἑποοῦ ἤοπι οὐ Πιἴ5 δαί ]ν σαγπηεηίβ, ἀπ ἀηοίηΐ 
πὶ αν τὴν σνεεῖ οἰπίπηεηΐ, δηα ριιΐζ Πἰπὶ [πἴο 
{πε σαγπιεηΐβ οἵ Μν σ]ουν. 

ο Απᾶ Μιίςῆδεὶ αΤ4 Ἐπ5, 5 ἴῃς 1 ογὰ το] Πίη,. 

Ηε δποϊπίεά πιε, απ ἀγεβϑαα πηε6, ἀπά ἴΠε ἀρρεδί- 

Δῆςε οὗ ἰπαΐ οἰπίπιεηΐ 15 πηογε ἴμδη ἴπε σίδαΐ 
Πρ, πα ΠΙ5 οἰπτηεηξ ἴ5 {|τὲ βίνεεϊ ἄενν, ἀπά [15 

10 5Π161] τη], 5! πίηρ {|κε [ἢ 5ι1η᾿5 τὰν, Δη( 1 Ἰοοῖκοα 
αἱ πηγϑε}[, πα ννα5 πε οπβ οἵ ἢἰ5 σ]ογίοιιβ. 965. 

τι. πα {πε Τιοτά ϑυμπηπηοηεα οπμε οἵ [ιἰ5. δίοἢ- 
ΔΏΡΕΪς ὈΥ παπὶε Ῥτγανῃ!], ννῆοϑε Κπον]εάρσο ννὰ5 
4υΐϊοῖκο ἴῃ ψβάοτη ἔπαη ἴῃς οἴμοι δι μδηρεΪ5, 
νν8ο νυγοίε 411 {πε ἀεεβάβ οἵ με Τιοσγὰ ; δπὰ {πε 
Τιογά βαϊά ἴο Ῥγαν : “ Βείησ ουξ [πε θοΟΚΚ5 ἔτο πὶ 
ΓΩΥ ϑἴοιε-ποῖιβεθ, δηα ἃ τεεά οἱ αυϊοῖκκ-ινττηρ, 
Δη4 σίνε 727 ἴο Ἐποοῖ, δηα ἀε]ϊνεῦ ἴο Πἰπὶ {πε 
οποῖςα δηὰ Τοοπιίογιίηρ 7 θοοῖκ5 ουΐ οἵ τὴν παπά. 

"» τὸ 

ΟΥ Ἐποςοἢ 5 ντιτησ, πον ΠΕ νντοΐε ΠΙ5 ννοπαάδγία] 
Ἰουγηανίησβ ἀπ ἴΠ6 πδανεηὶν ΔΡΡΔΓΙ ΟΠ 
δΔηα ΠἰπΊϑε!  νγοΐα ἴἤγεε πυπατεα δηά βἰχίυν- 
51Χ ὈΟΟΚΘ. 

Απα Πε νν85 [εἰ]Ἰηρ ππε 41} {πε ννοῦκβ οἵ ἤξάνεῃ, 
ει ἀπά 568, δῃηὰ 41} {πε εἰθπηεηΐϑβ, {Ππεῖτ ρα ϑϑαραβ 
δηα σοΐηρϑ, δηα {πε {πιιπάετῖπρδ οἵ ἴπε {πιιπά 605. 
1π6 βῆ δη6 τηοοῃ, ἴῃς σοίηρϑ δη6] σμδηραβ οἵ 
1Ππ6 ϑίαγβ, ἴπΠεῈ βϑεαβθοῆβ, γεδῦβ, ἀἄανϑ, δηα ἢοιι5, 
1Π6 τίϑίησϑ οἵ {πε ννἱηά, [ΠπῈ πα πηεῖ5 οἵ {ΠῸ δῆσεῖϑ5, 

4. ἀπά οουἹᾶ ποΐ 566 ἴδε ᾿ωογὰ αοᾶ (Β). 
6. Μ|ΊΟΠΘΕΙ. 

1 Επ. ΧΙ]. 9 «150. 

5 

Δα 1 [6]] ρίοῃα, απα σου] ποΐ 56Ὲ ἔπς [ογὰ αοα, 22 4 
δῃα 1 Ὀονεά ἄονπ ἴο {πε Τιογά, απὰ {ῃς 1, ογὰ 8 
(οά 5ρακε ἴο Μίομδεὶ: “Τὰακε Εποςῇ, δηὰ ἴακςε 
Ηἰπι οι [γοπὶ ἢ15 εαυίῃ]ν (5ο. σα πη ηΐ5), ἀπ ἀποῖπέ 
Δΐτι ἢ σννεεῖ οἱἱ, ἀπά οἱοίῃς Π΄ πὶ ἴῃ σαγπΊοηΐϑ 
οἵ ρίογν. ἊΑπᾶ Μιίομδαὶ ἴοοκ πιεὲ οιμ ἔγοπὶ ΓῊΥ 9 
σαττηςηΐβ, Δη4 δηοϊπίθα πη νν1Π βυνεεῖ οἱ] ; δπὰ 
{πε ἀρρεαίδποα οἵ {ῃΠαΐ οἱἱ 15. θεϊίεγ Ππδῃ σγααΐ 
Πρ, ἀηα [15 οἰηίπηεηΐ {πὸ ϑινεεῖ ἄδνν, δηα 1[5 
5Π161] Π|π6 πλντγῃ, πα ϑῃϊπίησ [κε [ἢς γὰγϑ οἵ {ΠῈ 
511η. 
Απά [ ἸΙοοκεά ἀἄονῃ ἰοοκίηρ αἵ πηγϑε , ἀπά τὸ 

Ι ννὰβ 85 οπε οἵ {ῃς ρ]ογίοιιβ οηθϑ, δ) ἘΠεγα ννἃ5 
πο αἰξξξεεποο. πᾶ {πὲ ἴεξιτοι δηα {ΓαπΊ] 1 ηρ 
ννεηΐ ἀννὰν ἴγοτη ΠΊΕ, αηα {πε Τογὰ νν ἘΠ Π15 ποιῇ 
ΒΕ ΠΊΠ]ΟΠΕΘΑ π|εὲ Δη4 5614 : “ ανε οουταρε, ΕΠΟΟΉ, 
[ε΄ ποΐ, βίαηα Ὀείογε τὴν ἴαςε ἰηΐο εἰεγηϊγ. 

Απά τπΠε Τ,οτά᾽ 5 δι βιγαΐεσε ΜΊςσἤδεὶ] Ὀγουρπέ 
της Ῥείοσγε {πε ίαςε οἵ αοα. Τῇε Τιογά ἰεπιρίεά 
Πϊ5 βεγναηΐϑ, δῃᾷ 5αια ἴο ἔπει : “ναὶ Εποοἢ βΐερ 
ὉΡ ἴο βἰάπά Ῥεΐοτε τὴν ίαςε ἰπΐο εἰδγηϊν. Απαὰ 
1ῃε Τιογά᾽ 5 σ]ουίοιιβ οὁὔεβ θοννεα ἄοννῃη, δηᾶ ϑαἱά : 
ἡ Τιεῖ Πίπι βῖερ ἀρ.᾿ 

Απᾶ {με [Ιοτὰ ϑυπηηιοηεα τες], οὴς οἱ ἢ15 1Ἢ 
ΑΥΟΠδηρΟΙΪ5, ΠΟ 15. νυῖ56 δπα ννυγεβ ἀοννῃ 41} {ΠῈ 
Τ,ογ 5 ἡνοσΚβ. 
Απά τΠε Γογα 5αϊα ἴο Ν ει! : “Τὰ Κα ἴῃς θΟΟΚ5 τ 

[το πὴ [6 βαίε ρίβοθϑ, δπα σῖνε ἔπος ἃ τεβά, δηὰ 
1611 μῖτπὰ {πε Ὀοοκα.΄ Αμπᾶ Ντεῖ!] Παϑίεπεά δηᾷ 
Ὀτοιρῆΐ πι6 {ΠπΠ6 θΟΟΚΘΒ 41] πιαάα 5Βῆδγρ ψ ἢ πανυτῃ, 
Δη4 σᾶνε πι6 ἔπε τϑϑά οι οἵ 15 παῃά. 

αν 

φ᾽ 

- 

Απα ἢς θερδη ἴο (6}}] πις 411 {πίησϑ ἰῃ πεᾶνεῃ 28 1 
Δη4 εαγίἢ δηα 86β, πῈ οοι8ε5 δηα ἀνε] ησϑ. οἵ 
411 [ῃε εἰεπχεπίβ, ἴπε ϑδεαβοηβ οἵ {πε γϑαίβ, {πε 
σου 565 δηἋ πγυίαίίοηβ οὗ {πε ἄανϑ, αηα {πε σοπι- 
πα Πα πηθηΐβ πα [εδοῃίη 65. 

Ι (οηίταϑί χχῃ!. τ (Α). 
(Γῇ τ Εη. ᾿Ιχχὶ. 13,14, θσα ΜΊΟΠΔΕΙ ἰακαβ σμαῦρε οἵ Εποοῃ. Ηε ἰ5 ἴμ6 ομίδ οἵ 16 διομδηρεὶβ ἴῃ 
ΑΒ 186 ΔῆΡῈΕ! 5εῖ ονεὺ [5786], 1 ΕΏ. χχ' 5 ΠῈ 15 βαίυγα!!γ [ῃς οἢϊεῇ οσἀριαΐῃ. 

8. Ξϑυνεαῖ οἰπίπιθηί. ΤῊΙ5 15 τὸ ἔλαιον τοῦ ἐλέου οἵ Αροο. Μοβίϑ5 ἰΧ. 3, ΧΙ]. 1. 566 4150 ν!]!. 7; Ενδῃρ. ΝΊςΟα. 11. 3. 
Ιῃ νεῖϑε 9 ἤεσξ 1ῃϊ5 Οἱ] 15 ἀββου θεά δηὰ ἴῃ νεῦβε 10 115 δῇεςίβ. 

Βαττηθηίβ οὗ ΝΥ βίογυ. ὙΠεβε ἀγα πε σαϊπηθηΐς οἵ ἴῃς Ὀ]εββεά. (. 1 Επ. [χ]ϊ. 15, ον], 12; 2 (ογ. ν. 3, 4; 
αν. 11]: 4, 5, 18; ἵν. 4 ; ν]. 11; ΥἹ]. 9, 13, 14; 4 ΕΖΓᾺ 11. 30, 45 ; Ηδχίη. .52722. ν]]1. 2 ; Αδα. 15. ἴχ. 9. 

τι. ῬΤΑνα. 1 σαηποῖ πα 1Π1]5 ἤδπηα ΔηγΉΘΓΟ ε]56. 
12. 56ἴε ρίαςεξβ (Β), [π|.΄ βίογε-σοοπιβ᾽. 

Β Βα5 Ντ.τει!. 

ατερᾶ.... βἶνε 1 ἴο Εποομ. ΤΠαβε ννοτάβ ἀγα ἀγανν Προη ἴῃ 1ἰ1θεῖ 5. ΓΟ πηῖβ ΑΡοοῦυρμ5 (ΤΙ Ϊο, Ουώ. “12οεν. 
ΝΎ. νοὶ. 1, Ρ. 890) : “ ΕἸεναν! Ηεπος βιρεῦ ἤττηδιηδηζιπ ... 
βοχαριηΐα βερίεπι ΠΠΡρτοβ᾽. 

Τοοττογ ρΡ7. 

. εἴ ΡΓΔΕσΕρις δἰ ἀΔΥῚ σα]α ΠλΠΊ.. . . εἴ 5666 ῃ85 50τρϑιζ 

Καδα 45 Β βυρβεϑίβ “ἱταρταηΐ νυ τη γγγῃ ΄. 

ΧΧΠΙ. τ. ΤῊϊ5 νεῦβε τηϊρῆτ νν6}} ἀθβοσῖθα [Π6 ΒΟΟΚ οἵ ἴΠ6 Ηδάνθηὶν Γμιπιϊπαγία5 ἴῃ τ Εη. ᾿χχὶϊ- ᾿χχχίϊ. 
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ΤῊ ΌΘΟΙΚ ΕΗ ΕΘ ΘΕ 5 

Δ 

2 Δηᾷ {Πς ἐογπιδίϊοη οἱ {πεῖ σοῆσϑβ, δῃηα 4}1] Ὠυπηδῃ 
τῃϊηρ5, {πΠ6 τοησαε οἵ Ἔνεῖν Πιιπιαη β5οηρ δηά 16, 
{πῸ6ὶ ςοπιηηδηαπηοηΐθ, ᾿πϑίγιοιο5, δηἢ σννϑεῖ- 
νοϊςεα 5ηρίηρϑ, δηα 411 [ΠΙηρϑ [Πδξ 1ἴ 15 Πειηρ το 
Ιεαύῃ. ἊἈπᾶ Ῥίδνι το] τηε: “411 {πῸ ἘΠϊηρϑ 

4 [ῃμαΐ 1 Πᾶνε ἰοἹ]α πες, ννα πᾶνε νυττῖεη. δι δηά 
ννΎῖῖε 411 {ΠπῸ 5οι]5 οἵ πηδηκιπηα, ἤοννενεῦ τηϑην οἵ 
{Π6πὶ ἀῦα θοίη, δηα [ῃς ραςεβ ργεραγεά ον 1πεῈπὶ 

5 ἴο εἴθγηϊν ; [Ὸγ 411 5οι]5 αὐα ριδραγαα ἴο εἰεγηϊν, 
Ῥείοτε {ες ἰοτπηδίίοη οἱ {πε νοῦ]. Απάὰ δ4]]} 

6 ἀοι]ε {Πιγῖν ἀαν5 δηα {Π|γῖν πρῃΐϑ, πα 1 νντοῖς 
ουξ 411 [Πϊηρο Ἔχϑοῖϊν, πα ννυγοῖε ἰἤγες μυιηάγεά 
ΔΠα 5ἰχίν-ϑῖχ θοοΪκ5. 

ΟΥ̓ τΠε σιεαΐ βεογείβ οἵ (οα, ννῃϊοῃ (οὰ τανεαϊοθά 
δΔηα τοϊά ἴο ΕΠΟΟἢ,, αηα Θροῖκα νι πὶ ίαςα 
ἴο ἴαςε. 

Απά {πε Τ οτὰ ϑυπηπηοπ αὶ π16, αηα 5αἰά ἴο πι6: 
ἘΠΟΟΉ, 51: ἄοννῃ οἡ πὶν [εἰ ἢ (δθ τε]. Απάὰ 
Ι Ροννεά ἀονη ἴο ἰῃς 1,οτά, αηα πε 1 ογὰ σροκε 

2 ἴο πὲ : Βποςῇ, Ὀεϊονεά, 81] ποι Θεεϑέ, 411 [Πϊπσ5 
τπδΐ αὔὲ δἰδηάϊίηρ Πηϊσηεα 1 τ16}}] ἴο ἴπεε ὄνεη 
Ὀείογε {πε νεγν Ὀεριηηίηρ, 411 τ[Πδὲ [ ογεαϊεα [το] 
ΠΟη-εϊηρ, Δη64 ν᾽βῖῦ ]6 [Ππῖηρθ ἔγοπὶ [Ὡν] 510 ]6. 

3 Ηξασ, Εποςῇ, δηα ἴαϊκε ἴῃ ἴῆεθς ΤΥ ννογα5, ἴου 
ποῖ ἴο Μν ΔΏΡΟΪ5 ἤανα 1 το] τὴν ϑεοιςεί, δπὰ 1 

Ι 

ζογηηδτίοη οὗ {πεὶγ Ξοηρβ. 
δ. 811 Ξου]β ἀγα ργεραγαεᾶ... 

οὗ ἴῃς 508] 15 πεσε ἴδυρῆϊ. 

ἀοοίτπηα ννὰ5 δοσαρίθα Δ η4 Πισίμεῦ ἀδνεϊορεα Ὀγ ΡΠ]ο. 

(2) 6 αἱραγιέ. 3). 

(ἱραγιέ. 4). 
Ἐδθαπδβ: 

μετεώρους φέρεσθαι. 

50115 ψευε σοηςεϊνεά οἵ ἃ5 δοίπδ!]ν ΠἸνϊηρ ῬΕΙΏ 5. 

6. ἄοτθ]α τπϊγίν ἄκνυ. 

ΧΧΙΝ. 2. ἴοοκ 5Π806 (10 
ἔγοηλ ποῃ-Ὀείηρ. 

ΟἿ ἸχνΠ 1, “Βἰχίγ ἀἀγϑ.᾿ 

δ). 1ππ.. “Ὀεοδπηθ᾿᾽. 

15. ἃ τε παἀθχηρ οὗ ἐκ τῶν μὴ ὄντων. 
νΊΒΙΡΙςῈ [πϊηρ5 ἔγοπι ἰην15 1016. 

οἱ ννῆαϊ ννε ἰγαηϑὶαΐε Ὀγ “1Π6 βασι ννὰβ νναβίε᾿. 
3. ποΐ ἴο Νῖν δῆρεϊβξ. (. χὶ. 3; 1 Ῥεῖ. 1. 12. 
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8686, ὕποοῇ. βίαηαίηρ αηα να] κίηρ Δηα σοπηρΙεϊεα 

ῬΟΒ5101γῪ ννα 5Βῃοια τϑδα " βοηρϑ οἱ [πΠ6 ἀυπηεα ἢοϑβίϑβ᾽, 566 Χν]]. 

. Ῥεΐογα {πΠ6 ἰογπιαίίοη οἵ {πε ννοσᾶ. Τῆς ΡΙ]αΐοηϊς ἀοοίγίηα οὗ ἴΠπΠ6 ρῥγε- οχιβϑίθησε 
ΝΥ ἢπά {Βαϊ 1 Παά δἰγεδαᾶν πλδάς 115 ννὰν Ἰηΐο [Ἔν 5 τποῦρῃς ἴῃ Εργυρί; οἴ, ΝΥ Π5άοπι οὗ 

ΘΟΙοΠΊΟΠ Ν]]]. 19, 20 παῖς δὲ ἤμην εὐφυής, ψυχῆς τε ἔλαχον ἀγαθῆς, μᾶλλον δὲ ἀγαθὸς ὧν ἦλθον εἰς σῶμα ἀμίαντον. 
Αςροογαϊηρ ἴο Πἰπὶ 1η6 ψΠΟ]Ὲ δἰπίοβρμοσα 15 Π]]εα νυ] 50υ]5. 

ΑἸΊΟΠΡ {ΠΕ658, ἴΠ056 ΨηῸ0 ἃΓΘ ὨΘΆΓΟΥ ἴΠ6 εαυῖῃ ἀηα ἅτε δἰγδοιεα ΒΥ ἴῃς Ροᾶν ἀξβοθηα ἴηΐο πηοσίαὶ θο 165 (τούτων τῶν 
ΣΟΙ αἱ μὲν κατίασιν ἐνδεθησόμεναι σώμασι θνητοῖς, ὅσαι προσγειότατοι καὶ φιλοσώματοι, .7)6 .δ᾽ο7)1721. 1. 22). τὰ {πεν Πᾶνε 
εηίογεα τη6 Ῥοᾶγν {Π6ν ΤΕ 5ψορί ΟΥ̓ Ὀγ ἰἴ ἃ5 Ὀν ἃ στῖνεσ πα ϑυνδὶ να αρ 1η 115 εἀ 4165 (ἐκεῖναι δὲ ὥσπερ εἰς ποταμὸν τὸ 
σῶμα καταβᾶσαι τοτὲ μὲν ὑπὸ συρμοῦ δίνης βιαιοτάτης ἁρπασθεῖσαι κατεπόθησαν, 7)6 (τἱφαγιί. 5). 
ΟὈεαΐεποα ἴο ἃ ϑ5ρ|Γ]8] ΡὨΠ]ΟΒΟρΡΩΥ ἃηα σοπηα ἴο 5Π8γα ἴῃ {ΠῸ6 ᾿ποούροσεαὶ δηά Ἱπιρευ μα] 8 "6 τπαὶ 15. ψ ἢ ἀοά 

θ»ὺι 1Ππϑγα νεύα οἴπε 501115, σδ]]6 4 ἀβπγοηβ ἴῃ ῬΠΙΟΒΟΡΏΥ. Δα ΔΗΡΈΙ5 1ἢ Βοτίρίυγα, ψῃο ἀννε]]Πηρ 1 ἴῃ 1ῃε 
ΒΙΡΊΕΙ ρᾶγίβ ετα Πανοῦ δηίδηρ]εα ὈΚ ἴονε οἵ πε ΘαυΠ]ν (μηδενὸς μὲν τῶν περιγείων ποτὲ ὀρεχθεῖσαι τὸ παράπαν, 
126 «δολ71. 1. 22), δηα ννῇῆο τοροτῖςα της (ΟΙΏΠΠΔ 45 οὗ {Π6 ἘΔΙΠΕΓ το {Π6 ΠὨΠ]άγθη, 8Δη4 {Π6 πεεάβ οὗ {με σμῃι]άγεη ἴο {Πα 
ἘΔΙΠεσ (τὰς τοῦ πατρὸς ἐπικελεύσεις τοῖς ἐκγόνοις καὶ τὰς τῶν ἐκγόνων χρείας τῷ πατρὶ διαγγέλλουσι, 726 .50η)172. 1. 22 5 οἵ, 7)6 

ΤῊΙ5 ἀοοιτίης οὔ {πε Ρτε- εχἰβίεπος οὗ {Π6 500] ννὰβ δοοογαϊπρ ἴο Τοβερμα5, 92): “2. 11 8. 1: μεια Ὀγ {πε 
καὶ γὰρ ἔρρωται παρ᾽ αὐτοῖς ἥδε ἡ δόξα, φθαρτὰ μὲν εἶναι τὰ σώματα καὶ τὴν ὕλην οὐ μόνιμον αὐτοῖς, τὰς δὲ ψυχὰς 

ἀθανάτους ἀεὶ διαμένειν, καὶ συμπλέκεσθαι μέν, ἐκ τοῦ λεπτοτάτου φοιτώσας αἰθέρος, ὥ ὠσπερ εἱρκταῖς τοῖς σώμασιν ἴυγγί τινι 

φυσικῇ κατασπωμένας, ἐπειδὰν δὲ ἀνεθῶσι τῶν κατὰ σάρκα δεσμῶν, οἷα δὴ μακρᾶς δουλείας ἀπηλλαγμένας, τότε χαίρειν καὶ 
11 Ῥεοδηλα ἃ ρσενδι!ησ ἀορπλα Ἰῃ Ἰδΐευ [44 15Π|. 

εχ βίβα Ὀείογε ἴπ6 σγθδίϊοῃ οὔ 16 ννουἹα ἴῃ ἴῃ6 (σατάδη οὗ ἙἘάδθη (7.λελτηια, ΡῬΊΚΚαΔΕ 3) ΟΥὉΤΏ {πὸ βενθηῖῃ ἤδάνεῃ 
Ολαρσίρ. 120) ΟΥ̓́ΊΗ ἃ φαγί σΠπαταρετ (ΝΙΝ) (.5277,ὲ. 1430) ψῃθηςς (Δοά οΔ]16α {Ππεπὶ ἑοσί ἢ ἴο επίοσ μυτηδη ὈοαΪ65. 

Αςοοταϊηρ ἴο δεγεςλΖζλ γαῤῥα ς. 8, (ἀοα ἴα Κα5 σου 56] ἢ 1{Π6 5085 
οὗ {Π6 τ]βῃτθουβ θείοσε δ ογεαῖεβ ἴῃς δδτίῃ (οἴ. Δν θοσ, Ρρ. 204, 295, 217-20). 

Ηρδτα ογϑδίϊοη 61. γτι:21}1120 ββϑιὴβ ἴο Ὀς ᾿διυρῆϊ. 
ποΐὶ ογδαίαα, ᾿υιῖ ΟἿΪΥ ἰοτηηθα ἴτομ ργε- οχϊϑίθης οπδοῖϊς δἰθηγθηΐβ. 
ογθδίϊοῃ οὗ ἴπῈ ννου]α 15 ἰδυρσηΐ, ννα Βαᾶνε ΔῊ δοίμ8] ἀπὰ ΔΙμηοβὶ νΕΥΡΔ] Δδτεειηεηῖ. ψ ἢ ΟἿΓ ἱεχίτ-ττὼς ἥλιος ἀνατείλας τὰ 
κεκρυμμένα τῶν σωμάτων ἘΠ ΟΊ τα: οὕτω καὶ ὁ θεὸς τὰ πάντα γεννήσας οὐ μόνον εἰς τὸ ἐμφανὲς ἤγαγεν, ἀλλὰ καὶ ἃ πρότερον 

οὐκ ἦν ἐποίησεν, οὐ δημιουργὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ κτίστης αὐτὸς ὧν (726 .δολ,171. 1. 13). 

ΤῊΙ5 Ψ1}}] ΠαυπΊΟηΪΖε ΜΙ χχν. 1. 
(ἢ τὴς ραβϑϑαᾶρὸ 1ι5ῖ συσιεα ἔτοιη ῬΉΠΟ ; 

ἰογπηβά Ὀν {Π6 ννοτά οἵ (οά, 50 {πὶ ννῆδί 15 βεαὴ δίῃ ποῖ Ῥβδθὴ τηδάδ οἷ οὗ τπηρθ ννῃϊ ἢ ἦο ἀρρεαγ᾽. 
ννογά5. ΠτῸπὶ “]εύγοευ» ἄἀο Ὡοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ᾿ΠΊΡΙΥ οσγεδίϊοη, Ὀὰΐ σα ΠδῖθγΑΠν 6 Ἰηογρσεῖεα δἔευ ῬΏ1]1ο᾽5 σοῃσερίοη5. 
Ιὴ (ξεηῃ. 1. 2 ννε Ππά {ῃε 1ά6δ οὐ Ἰῃν]51016 εἰεπιθηΐβ ᾿πἰγοάποεα Ὀγ {πε ΠΧ Χ ἃ5 1 σῖνεβ ἡ δὲ γῆ ἢν ἀύρατος ἃ5 ἃ Τα ἀοΙην 

ἜΝΟΟΘΗ 398. 2--94. 5 β 

Β 

Απα Ν,εῖ] νναὰ8. τἘ]Πσ τὴς τηϊγῖν ΠΕῸΣ δηα 
{ΠΙγν πἰσΐθ, 5. Π|ρ5 ταἸκίηρ ππ᾿πεγπλ τε ηε]ν. 
ΑΠα 1 αἸά ποῖ ταβί {Ππιγίν ἀανϑ δηα {πιγίν πὶρη 5 
ὙυΎηρ᾽ 4}1 {Π6 ϑῖσηβ, Δηα ννῇεη 1 ἢηϊβῃεα, 1 πε 
νυττεη ἴτας Πυηγεα δηα οἰχέν θοοΐκ8. 

᾿Αηά τῃε [1 ογὰ βυπηηοηθα τη6, 4Δπα ρας πα οἡ 24 
15 ἰεὉ πϑαὺ δῦτε]. Απά 1 Ροννεά ἀούνη ἴο {πῸ 
ΤΠ ΘΤΟΙΣ 

Απᾶ Πα βρακείο τη: Δ1}] {πῸ τῃϊηρϑ ποι μαβί 2 

Ὀν πια. 1 ψ1}} [611 {πεε, θείογε πεν ἴοοϊκ 5Πδρε. 
1 Ιγβῖ 41} τῃπ ἘΠΙηρΡ5 1 ογθαϊεα ΠῸΠῚ πΠοπ- εχίϑίθησα 

᾿Ιηἴο εχβϑίεηςς, πα [τΟΠΊ ἰῃν]510]6 ἴο ν] 5.016. 
Απά ἴο τὴν δῆσοὶβ 1 πᾶνε ποΐ πιαάε Κηον ΤΥ 3 

ΤΗΙ5 

Οἠὶν ἃ ἔενν Ἔεβεᾶρε ὈγΥ 

ΑΙ! 5015 ννῃῖο ἢ νεῖ ἴο δηΐου μυπηδη ὈΟΑΙ]65 

ΤΠηΘ56 

566 ΧΧΧ., 16 (ποίϊε). 

Ιη ῬΠΠΟ, οα τῃ6 οἴπεσ Πδηά, [Π6 ννου] ἃ ννὰβ5 
Ιῃ οὔβ ρᾶβϑᾶφε, Πποννενεῖ, νγνμεσα {πῸῈὶ δρϑοϊαῖε 

ῬτοθδΌΪν, ποννονοῦ, ἔγοπὶ ποη-θεΐὶηΡ 

Ααἰσὸ ΗΘ. χὶ. 3 “ἴπῈ νου ἢδὰ5 Ὀξεῃ 
ΤΠ65α 



Ε 
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Α 

πᾶνε ποΐ ἰοϊά {πεπὶ {πεῖν τῖ56, ΠΟΥ ΠΥ ΘΠ 1655 
ΓΘΑ] πῇ, ΠΟΙ ᾶνε {πεν υπάδιδίοοα πὴν ογραίίηρ, 

4 ΜΟΙ 1 {ε11 {πες ἰο- αν. Εοτγ Ὀείογα 41} {πΠίηρ5 

δ 

δι: 

2 

3 

4 

5 

΄᾿ 

ψΈγῈ ν 10 ]6, 1 δἱοηε τ56ε4. ἴο σὸ ἀθοιιΐ 1η ἴῃς 1η- 
νΊ5 1016 {πῖηρσ5, {κα {Π6 ϑδι1η [τῸΠΊ εαϑί ἴο ννϑϑβί, ἀπά 
[πῇ ννεδί ἰο εαϑέ. Βιυΐ ὄἌνεὴ {ῃς θη πα ρεᾶςε 
ἴῃ 1[{561{| νν 116 1 ἰοιπά πῸ ρεδοα, Ὀεσάᾶιι86 1 ννἃ5 

οἵδαίίηρ 411 {Πϊησϑ, απα 1 σοηςεῖνεα {πε {πουρἢΐ 
οἵ ρίασίησ ἰουπάδίἊοηβ, δηα οἵ ογθαίίπρ νίϑ10]6 
ογεδίίοῃ. 

(οὐ τεϊαΐεϑ ἴο Εποςῇ, πον οἷ οἵ {πε νεῖν ἰονν εϑί 
ἀαγκπαθϑϑ σοπγε5 ἀοννῃ {ΠῸ ν]5 106 ἀπά ἢν ]510]6. 

Ι σοπητηδηάεα ἴῃ ἔπε νεῖν ἰοννεϑὶ ῤαγίς, {παῖ 
ν 5:0 16 {πῖηρ5 ϑῃοι ἃ σοπλε ἄοννῃ [γοπὶ την] 5106, 
Δη4 ΑὍ601] σαπια ἄοννῃ νεῖν σγεαΐῖ, αῃὰ 1 θεπε]ά 
Πἰπη, δηα ἰο ! Πα Πα ἃ Ὀε}}ν οἵ σγεδΐ ᾿ἰσῃϊ. Απά 
Ι ϑ4]α ἴο Πίπι: “ Βεοοπια τπάοηςβ, Α 601], απα ἰεΐ 
1Πς νί51:}]ςε΄ δοληδ ουἱ οἵ {πεε.΄ ΑΠπα ΠΕ σᾶπιε πη- 
ἄοπε, αηὰ ἃ στεδῖ ᾿ἰρῃϊ σαπλε ουΐ. Απα [ τὐᾶς ἴῃ 

{πε πιία5ὲ οἵ {πε στγεαΐ ᾿ρἢϊ, ἀπα δ5 ἴπεύε 15 θοση 
Πρ [τοπὶ ᾿ἰρῃΐ, {πεγὰ σαπηε [οὐ ἃ στεαΐ ἄρα, 
δΔΠηα 5ῃονεα 41} ογεαίίοῃ, ννῃῖςῇῃ 1 Παά τποιισῃΐ ἴο 
οἵεαΐῖθσ. Απά 1 8κνν {μπαΐ 12 τυᾶς σοοά. Απά 
Ι ρΙαςβά ἔογ τηγνϑεϊῇ ἃ [γοπε; 4Π6 ἴοοῖς τὴν βεδί 
Οἡ 1ΐ, ἀηα 5814 ἴο {πε ᾿ἰσῃξ : “(ὁ ποι ταρ Πρμεν 
πα ἢχ (ἢγϑ5εὶ ΠΙρῃ ἀρονα ἴῃς [ἤγομς, ἀπ ΡῈ 
ἃ ἰοππηάδίίοη το {πε ὨΙσῃεβὶ {Ππίηρθ. Απα ἀρονε 
της ἸΙσῃΐ {Ππαγεὲ 15. ποίῃϊπρ εἶδα, ἀπ {πεη 1 Ὀεπΐ 
ΠΡ δηα Ιοοῖκε ἃ ΤΡ ἔγοπὶ τὴν ΤΠ τοηςα. 

(οα ϑιπιπιοηβ οπὶ ἴῃς νεῖν ἰοννεϑῖ ἃ ϑεοοηά 
{θ΄ ἰμαξ Αὐομαβ, ἤδανν πα νεῖν τεά, 
5Πῃο. 14 σοπὶς ἰοσίῃ. 

Απάᾶ [1 ϑιπηπιοπεα [Πἢς νεῖν ἰοννεϑί ἃ ϑεσοηά 
{Ἐ{π|6, ἀηα 5414 : “1 εἰ Αὐομαβ οοπῖς ἰογἢ Παγα. 
ἃ Π6 ΠΕ σαπηςα ἰοσγίῃ ἤαγα ἤοπῃ {πε ἰην:ϑ1 016. Απα 
Ατοῆα5 οαπιε ἰογίῃ, μαι, ἤεᾶνυ, δηπα νεῦν τε. 
Απᾶ [ 5414: “Βε ορεπεά, Ατοπαϑ, πα ἰεΐ ποτα 
θεὲ θοίη ἔγοπι πες, ἀπ Πα σάπια τπάοηρ, 4 ἄρα 

{πεὶγ εβίβ 15 πηθηΐβ (Ἐ). 

20: 5 

Ρ 

ϑαοαΐῖθ, ποῖ (οἱ {ποπὶ ἴπς ϑοογεΐβ, ΠΟΙ {Πεῖγ 
ΕϑίδὉ 5 πη ηΐβ, ΠΟΙ Γῇν Ἐπ ]ε55 δΔη6] ἱποοπΊρίε- 
ΠΘηβ 016 ἘπΙηΚίηρ ουΐ οἵ ογθαϊίοη. Απα 1 ορεηεά 
ἘΡ {ἴῃς ρῃς. Απα 1 τούς τἤγοιρι πε πιϊάδε οὗ 
1Πε ΠΙΡΗϊ, 1081 45 οπε οἵ ἴῃς ἰην 510 ]6, }πιϑσὲ 45 1ῃς 
51η Τ16465 ΠῸΠῚ οαϑί ἴο ννεϑῖ ; απὰ 1 σοποεϊνεά [Π6 
τ1πουρῆϊ ἴο ρἷαςς Γουπδίίοηβ ἀπε ἴο ογεαίε νίϑι Ὁ ]6 
ογαίίοη. 

Ι σοπιηπηαηα δα ἴῃ ἴΠ6 ναῦν ἰοννοϑὲ ἐπαΐ {ΠῸ νεῖν 25 τ 
στεαΐ [401] σοι] σοπλε ἰοσίῃ, Παντηρ τη ἢ15 θ6}ν 
ἃ νεΓν σίεαΐ βἴοῃε. 

Αμπάᾶ 1 ϑροῖκε ἴο δίπι: " Βιυγϑὲ αϑυηάεγ [6ο]], 
8η64 ἰεΐ {πεγεὰ θὲ {πε νίϑί]Ὲ θοόγη ουξ οἵ {Πεε.᾿ 

Απηα πα Ὀυτζϑί δϑιιπάει. 
ὨΙΠΊ ἃ σύεαΐ βΐοηε, δηα {πι{πεν Ὀδαγίηρ (οὐ ἡ σαγγν - 
ἰησ,᾿ 516) 411 ογεαϊίοη, νος 1 πα νυ ϑμεα ἴο 
οἵδαΐθ, δῃηα 1 δανν {παΐ 27 τυᾶς σοοά. 

Απά 1 ρυΐ ἃ [ἢτοης 450 ἴον. πηγνϑε], δηα 58 
ἄοννῃ οὐ 11. [516 ἴο {πε ᾿ἰσῃξ : “ἀο ὉΡ Πίρπετν 
Δηα παῖε {πγ5ε}Γ ἤγπὶ απα θὲ ἃ ἰοππάφδίοη ἰοῦ 
της Πιρῃεϑί.Ἅ 

Απα ἴδεγα ἰ5. ποϊμπιησ Πίσῃεν πῃ {πε Ἰρΐ, 
οηΐν ποίῃίηρ ; ἀπά ἴ αν, πανῖησ θεηΐ τυνϑεὶ ἀρ 
ἴγοπι τὴν ΤὮγΟΠα. 

Ι ξιυπηποπαα ἃ ϑεςοηά [{ἰπη6 ἴῃ {Π6 νετῦν ἰοννεϑβέ, 
Δα 5414 {παξ {Πεγε δῃοι]α σοπιε οὐ ἔγτοπὶ ἴῃς 
[ν!]51016 πο ἴδε ἢτπὶ ομα τπΐησ νίϑ 016. Απά 
Ατὐπομδ5 σαπΊα οὐΐ ἥττη δηα ἤπεαᾶνν δηα νεῖν ὈΪδοΚ. 
Απα 1 8κνν {παῖ 227 τυᾶς ν" εὶ!. 

1π|. “1Π6 τηδηηογ ἴῃ ΜΠ ]σ ἢ Πα Ὺ νεῦα θϑί 1564. 
ΧΧν. 1. Ηεῖὰα [Πε [οσπιδίϊοη οἵ {ΠπῈ νου] τοι ργα- εχίϑίηρ δ] θηΐβ 15 ἰδυρ ΐ, ἃ5 ἴῃ ἴῃς Βοοῖκ οὗ ννΊβαοπι χὶ. 17 

ἐξ ἀμόρφου ὕλης. (ΟΕ αἷϑο ῬΉΠο, 226 ΜερέϊΖα 7 Μηνύει δὲ ἡ τοῦ Κόσμου γένεσις .. 
ΤῊΙΒ 15 ἴῃ {πε τηδὶπ {πε ἰεδοῃϊηρ οἵ {πΠῈ Τα]πιιά. 866 Δ εθεσ, 193--6. 

ΑἄοΣ!. 15 τῃϊ5 ποπι Οὐδ Ὕ" -- “τε πδηά οἵ Ποἀ᾽} Τῆδ ψογά ἀοεβ ποῖ ὁσοιιτ εἰβθνθοτα {παῖ 1 ἈΠῚ ἀνναγα οἵ, Ιη 
{Π15 ἃ Πα {ΠῈ ἴννο βιι βεαιθηΐ νοῦϑα5 να ἢανα δῇ δάδρίδιοη οἵ δὴ Ερυρίϊδῃ τγτῃ. 

2. δε μᾶνε ἤεσε ἃ ᾿ποαιῆοσδίιοη οὗ {πε εσρ [ΠΘΟΥΥ οὗ {πε πῃϊνεῦϑβα. 
14. ἡ7γέλ. ἐ΄. αὐἰΐογι ΑΙ ἐογίε7, Ρ. 101, ννεὲ πα ἃ νεῖν οἰοβε Ῥδτδ}16]. 

56 Ὲ ΟΙδπ πρζῦθ: ΣΧ 17; 30: ἴῃ ΒΥΠΟΞΟΙΝ, ζ : 
Ασοοταϊηρ ἴο 1Π6 ΠΙΟΠιπηΘηΐβ : "ΕΓ εὐδία ϑοπῃὸρ- 

[ὰηρϑαοῖ θεραηη τη ἀοσ ΒΙ]ἀπηρ ΕἸ η65 ΕΠ65 αἰι5 ἄδιη {Πτρεννᾶββευ, Δ5 ἄθτη 445 ΓΆΡ β]οῃΐ, 416 ἀπ {ΕἸ τα ὔγϑαςομε 
ἀδ5 [Ἔθεη5 ἴθ ἄθηι Βεσγεῖοῃα εχ ᾿γάϊβοθεη Ννεὶῖ, μου Όγας ἢ. 

3. ἃ στεεῖ ᾿ἰρῃΐ σαπια οαΐ. 
ποία. 

{Παγα οαπια ἔογίῃ ἃ ργεαΐ αβϑρε. 
[Π6 πεχί Ἵμδρίεσ. 

4.1 Ρῥ] δορά ἴοσγ πινβεὶΐ ἃ [σοπα. 
Ὦδτα. 

ΤῊ15 Ἐχϑοῖν ἀρτεαβ ἢ {ΠῸ ἀποϊθηΐ Ερυρίϊαη πλγτ ἃ5. ἀθβοσιθεα ἴῃ ρτεςβαϊηρ 
Γ΄. αἰϑο Βγυρβοι, λ εἰ. τε. “7γέλ. ΡΡ. 16ο, 161 οῃ " Π1ε ερατγι 465 ΠἸοπίεβ᾽.. 

ΤῊΪϊ5 5ποι]α τείεσ τὸ {π6 ννουἹα οὐ ἴῃς ἤξανβηβ, ἃ5 ἴΠπ6 βϑασίῃ ἰ5 ἄδαϊ! ἢ ἸῺ 

ΤῊΪ5 Τἤγοηδ ννὰ5 ογεαίεα Ὀείογε ἴΠ6 νου] δοςογάϊηρ ἴὸ δ᾽ιεγεσλζίμ γαῤόα τς. 1 ἃ5 
ὙΠῚ5 Ιάδα τηᾶὺ πᾶνε ἰοαηα βαρροῖῖ ἴῃ {πὸ ΓΙᾺ Χ οὗ Ρτον. ν|]]. 27, νΠθτα ν Ἰϑάοπὶ ἀθοϊασαϑ δὶ 506 νὰ Π (οα 

αἴ {π6 σγθδίίοῃ πε Ηε βϑίδὈ] ]5η6α Η15 τπσοηα Ὡροη {Πα ν Πα. 

ΧΧΥῚ. τ. Ἑογπιδίίοῃ, Βαϊ ποῖ ογεδίίοη, οἵ {πὸ βαυῖῃ. Αὐομᾶβ πᾶν θ6 ἔγοπι "0, ΟΥ ροβϑί Ὁ]γ ἔγομὶ ἀρχή. 
νοῦν τρᾶ. 80 Α, θυϊ Β τεαάϑβ " νεῖν ὈΪδοκ᾿᾽ ; οἷ. ποχῖ νϑῦβε "νεσνὺ ἀδτκ᾽. 
τῆς ἤτγπι (Β) -- “ἴῃς παγά᾽, " ἢχεὰ᾽. 

445 

ΤΠοΥς σαπλ6 οἷ οἵ; 

Α ν ΔΈ ΝΝ » λ ᾽ ᾿ ω 
. Τὰ γαρ μὴ οντὰα εκαλεέσέεν εἰς Το εἰναι. 

Ἵ 

.) 

ιτο 

2 
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ΤῊ ΒΟΟΚ ΟἹ ΠΕ ΘΕΘΝΕΨΕΊΘΕΓΕ ΝΘ ΘΗ -- 

Ἂ Β 
σαῖς ἰουῃ, νον σύεαῖ πὰ νοῦν ἄδικ, θεδγίησ ΑΠΑ41 5αἰά τὸ Βίμι: 

3 τῆς ογθδξίοη οἵ 411 ἸΙοννεῖ τη σϑ, απα 1 δανν {παῖ 2Ζ 

27: 

τᾶς σορά 8η64 5814 ἴο ἢϊπι: “ἀο ἴποιι ἄοννηῃ  “ο Ὀεῖΐοιν ἃμᾷ πιακε {πγβοῖ ἢγπι" Απά ἴΐ 
Βεῖονν, ΔΠ6 τῆᾶῖζα ἴγνϑε! ἤγπη, ἀπ ᾿ς ἴογ «ἃ  θεοδηῆβ {πε [οιιπάδξίοη ἴογ {ῃεὲ ἰονοϑοί. Απὲᾶ 
[ουπάδιίοη ἴον {πὲ Ιοινεσ [Πΐηρ5, Δηά 1 Παρρεπεά ] ὑπάδγ [ῃς ἀδγκηδϑβ {Πέτα ἰ5 ποίῃίησ. 
ΔΠ6 Πα ννεηΐ ον δπα ἢχεα ἢΪπη5ε]Γ, αηα θδοατης 
1Π6 ἰουηάαίίοπ ἴογ ἰῃς ἰοννει {Πΐηρσϑ, δηα Βεῖονν 
1πῸ ἄδγκηαθ5 ποτε ἰς ποιῃϊηρ ε]5ε. 

ΟΥ̓ μον ἀοὰ [οιιπηά δά {πε τνναΐεσ, ἀπ βυυγουπαά θα 
ἴ ἢ ἸΙρης, ἀπ ἐϑίδὈ ]Π ]15Π6 4 οα ἴξ βθνεη 
[514 η 658. 

ἈΠ4] Τοπηηδηαδα {Πᾶΐ Πετε 5Που] ΡῈ ἴακεη Ηδνίηρ ϑυγιουπάθα βοπὶο [Πϊηρθ ΜΠ Ἰίρῃς, 27 
2 ἴγτοτὴ ᾿Ιρῃξ δηα ἀδγκηςβο, πα 1 βαϊά : “ Βε {ῃΐοκ,᾿ 11 πιαής της δηα βἰγειοπεά ἰογίῃ ἃ τοδα οὗ γαΐεγ 2 
Δηα 1 θεοατηα ἴΠι|5, ἀηἋἃ 1 βργεδά ἰξ οὖσ ιν {πε  ονεῖ {πε ἄδγκηθϑϑ, 
᾿Πσῃΐ, ἀπα 1 Βεςᾶπης νναΐογ, δηα 1 οργεδά 1 ουἵ 
ονοῦ [ῃ6 ἀδικηαϑ5, 

Α 

3 Ὀεῖΐον ἴῃς ᾿Ισῃϊΐ, ἀπαὰ τῃθη 1 τηδάε ἤγπὶ ἰῃε νναΐθίβ, {Πα 15 ἴο δϑὰν ἴῃς θοζξοῃλ!εβ5, ἀπά 1 τάς ἰουηάαά- 

4 

28: 

2 

τοη οὗ ρθε Διο πα {Π6 νναΐοι, δηα ογεαϊεα βενεη οἰΓῸ]65. ἴγοπὶ ἰηβί4ς6, δη. ᾿πηασεά ΙΕ (5. [Π6 νναΐετ) 
{|κ6 ογυϑίδὶ ννεῖ δης ἄγν, {Παΐ 15 ἴο δὰν {κε 8|455, αηαἱ 1ἴΠ6 οἰγοιπησοβϑίοη οὐ {Π6 νναΐεγβ ἀπ {Πε οἵδε 
ΕἸεπηθηΐβ, δΔηα 1 βῃοννεα βοῇ οπμε οἵ {πεπὶ [15 γοδέ, αηὰ {πῈ βδενεὴ βίδυβ εοῇ οἠὲδ οἵ {πεπὶ ἴῃ [15 
Πβανβῃ, {μαι παν σῸ ἴπιι|5, αἀπαᾶ 1 ἂν [Πδὶ 1{ ννὰϑ βοοά. Αμὰα 1 βεραγαϊεα Ῥεΐννεεη Πρ δπα Ὀεΐννεεη 
ἀαΎκπαββ, [δὲ 15 ἴο δὰν ἰῇ 1ΠῈ πηι 5ὲ οἵ {Π6 νναΐεσ ΠΙΠεῖ δηὰ {π|ΈΠεν, ἀπ 1 ϑαἰα τὸ {πε ἸΙσῃί, {μα ἴἰ 
5Βου ἃ Ὀς τς ἄαν, δΔη4 ἴο [Π6 ἀδυκηεββ, {πα τ 5ῃοι]4 θὲ ἔπε πἰρῃΐ, ἀπα {Πεῖα ν᾿ ενεηίΐηρ δηά ἴμεγε 
ννἃ5 πηούηΐησ τῃς ἢγϑί ἄδν. 

Α 

ΤῈ ννεεὶς ἴθ ψ ῃ]οἢ (ὐοα ὁποννεὰ ἘΠοΟἢ 4}} ΠῚ5 
νν]56οΠὶ Δη4 Ρονεν, τ[Πγουρῃουΐ 411 {πε σενεη 
ἄανϑ, πονν ἢς ογεαϊεα 4}1] {πεῸ6 πεανεηὶν δηΐ 
εδγίῃν ἰογοος δηα 4}} γτηονίησ ἰῃϊηρϑ ἐνεη 
ἄοννῃ ἴο ΠΊ811. 

ΔΗ τἢεξη 1 πιαάς ἤττῃ (ἢ ἤδανεηὶν οἰτοΐθ, δηὰ 
γαας {αὶ ἴτε Ἰονν ει νναΐεῦ ν ὨΙς ἢ 15 πεν ἤπδάνεῃ 
ςΟΙ]εοὶ 1156} τορείΐπογ, ἱπῖο οπαὲ ΨΠΟΪε, δηα ἰΠαΐ 
1πῸ οἤδοβ Ὀεοοπῆε ἄγν, αηα [Ὁ ὈαςδπΊε 50. 

Ουΐ οἵ ἴῃς νανεϑ 1 ογεαΐϊεα γοςοκ Παγὰ δηα Ὀϊρ, 
Δηα ἴτγοπι {πε τοοῖς 1 ρη]εἀ ὉΡ {πε ἄτν, δηὰ {πε ἐγν 

31 ΤΑ] 16 δφαγίῃ, πα {Π6 μη ϑὲ οὗ {πῸ δαγίῃ 1 οδ θά 
4 ΑΌγϑ55, {Παΐ [5 ἴο δὰν {πε Ὀοίζοπη!εβϑ, 1 οο]]εοῖθα 

- 
[9 

1Πε 5684 [ἢ πε ρΐἷαςε δηα ὈῬομππηα ἰτ ἰορεῖῃεν ἢ 
ἃ γοκε. Απαῖ] 6] ἴο ἴῃς 8ε4: "Βεῇο]ὰ 1 σῖνε 
{πες Ζῴγν εἴεύπαὶ Πἰπη1ἴ5, δηα ποῖ 5μ4]. ποῖ Ὀγεακ 
Ἰοοβε ἴτοπὶ ἢν σοιηροπεηΐ ραγίβ.. ὙὍπΠιι5 1 πιδάα 
δὲ {ῃς ἢιτηδιηθηῖ. ΤΠ15 ἄαν 1 ςα]]εα τὴς {πε 
Πγοι-ογεδίεα. 

ΧΧΝΙΙ. Τα {116 15 ναῦν σοτταρί. 
1. πεσε 5ῃουᾶ ΡῈ βκϑη ἴγοῃι Πρῃΐ απᾶ ἄδγκηδβ5. 

1[ο]]ονν5. 
3. μα βανξβῆ βίδεβ. 566 Χχχ. 5. 
4. ἄξεη.]. Ὁ ἘΣ 

ΧΧΝΙΠΙ. 1. ἀδη. 1. 9. 
2. ἴῃ ΠΝ: Ι οδ]16ἃ βδαγίῃ, ἢ εχαςί γεηἀοδγηρ οἱ (θη. 1. 

1: Ἐπ. Ιχχχίχ. 7, ὃ ; 109. 11. 2. 

Β Ϊ ἢ ἕ 

Δα 1 πηδάς ἤγπι σγεαῖ γος Κ5, ἀηα σοπητηδπαςα 28,1 
1πεῸ6ὶ Ῥοϊζοπη]εβ5 ννᾶνεθ ἴο ΕἰσΥ ΠΡ οἡ ἴμε ατν 
(σ6. [4Π4}, ἀηα οἡ {πε τἴνεῖβ πανίηρ ςο]]εοϊα ἱπίο 4 
ΟΠ6 Ρΐἷαςε {πε [(Δ]ΠἰΠηὴρ᾿ ᾿ηἴο (σε. {πε νναΐεγβ {παῖ [4]} 
ἰηἴο) {πε Ῥοίζίομλ]εβ5 5εα δπᾶ Ὀἰπαΐηρ Ζλδη: νυ ἢ 
ἃ γοόκε, 1 σανε δῃ εἴεγηδὶ Ῥοιιμάδγν ἱπ {πΠ6 πηϊάϑι 
οἵ (σε. θεϊννεεη) 5εᾷ δηά εαγίῃ, {Παΐ 5841} ποῖ θὲ 
Ῥτόκεη 1Πγοιρῇ Ὀν ἴῃς ναῖε. Απα 1 πιαάβ ἰαϑ. 
1Πε ἢγπι, απα ἰουπα θα {ΠῸ νναΐευ ονοῖ 1{. Ι 

) 

(οηίζαβὲ (εη. ἱ. 4. [1 4ο ποῖ ρτείεπα ἴο υπἀεγϑίδηά ὑνῃδΐξ 

4. Οὗ 700 χχνὶ. το; 5. εἶν. 9; Ῥτον. ν]]], 29 ; [6Γ. ν. 22. 
Πγηγχαηθεηΐ. Ἃεη. 1. 7, 8. 
ς. ΤΗΐβ νεῦβα 5Π014 θὲ τϑαὰᾶ ἱπηιηθάϊδίοὶν ἀῇε χχῖχ ; Δα τοβϑίμοσ νν 1 [Ππᾶὶ σΠπαρίθσ 5ῃου]α με γεϑιογεα Ὀείοσε. ΧΧν 

ΤῊΙ5 15 οἰθασ ἔγτομη ἴΠ6 δμδ]οσΥ οὗ Χχχ. 1, 2, 7; ὃ. [ἴ 15 Ἰπηροββίθις ἴῃ 115 ργεϑεηΐ ροβιτοη. 
446 

10. 
3. ΤἼΙΒ πᾶν 6 560], ΟΥ̓ 'ὝΤατΐατις (Ὁ ποις ἢ: ΟΥ ἴξ ΠΔΥ Ὀὲ {6 ΑΌγϑβεβ οὗ {πεῸ νναΐειβ. (ἰ. (ξεῃ. νῖ]. 11 ; ν]]]. 2 ; 



9: 

ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΓΕΕΊΤΥ͂Θ ΟΕ ΕΝΟΚ(Η δ9. ι---80. 1 

Α Β 

ΤΠδὴ ᾿ἰ θεσαπλε ἐνεηΐηρ, δηα ἤθη ἀραὶ πηογη- 
ἴηρ,, αηἋ 1ἴ ννὰ5 ἴῃς βεοοπά ἄδν. 
[Μοηάδν 15 της 3ιγ52 ἀν. 716 3εγγ  5ϑόριεε. 
Ἀπᾶ ἴον 411 τῆς. Πεανθηὶν ἰτοΟρ5 1 ἱπιασεαᾶ {ΠῈ Αμπά [οἵ 411] τῆς μεανϑηὶν ἴγοορβ 1 [ογπηβα {με 29 1 

᾿τηᾶρα δηὰ ὄἽβϑεηςο οὗ ἤτγε, αηα πὶν εὐ Ὲ Ἰοοκεα αδἵ | σι οὐ οἵ {πε σύεδὲ Ἰἰρῃί, απαὶ ρας ἰῈ ἴῃ {πε 
1ῃ6 νεῖν Παγά, ἢγπὶ το, ἀπα ἤοπὶ {πε σ]εαπ οἵ  ῃεανθηβ {Ππδξ 1 5ῃου]α σῃΐπε ονοσ ἐπε βαιίῃ. 
ΠΥ να {ῃς Ἰἰρῃμτηϊηρ τεοείνεα ἰ15 ψοπάδγῇι] 

2 παΐυγο, τὐλτεΐ 15 ΟῚ ἤτε ἴῃ ννδΐει δηα ννδῖου ἴῃ 

3 
Ι 

4 

- 

9 

Ὁ: 

ἤγα, ἀπά οὴς ἄοεβ ποῖ ρευΐ ουξ {πε οἴ παῦ, Πού 065 
τῆς οηξε ἀτγν τρ {πε οἴει, {πεγείογε {πὸ ᾿Ιριηϊησ 
1ῖ5. Ὀσσῃίεγ {παὰ {ΠπῸ δὰπ, ϑοίζαεν [ἤδη ννδίεσ δηὰ . 
βγπηεγ ἤδη Ππαγὰ τοὺ. Απά ἔτγοπῃ {ΠῈ τοοκ 1 οαΐ Εσοπὶ {πε βίομε 1 οί ἃ σγεαΐ ἤτε δηα ΠΌπῚ {πε 3 
οἵ ἃ στεδῖ ἥτε, απᾷ ἴοαι {πε ἥτε 1 οτεαϊεᾷ {πε | ϑίοηβ 1 οἵεαΐβα {Π6 ἱποογρογθαὶ ἴγοορϑ, δηά δ4]]} 
ογάογϑ οὔ {πε ἱποούρογεδὶ ἴδῃ ἔγοορ5 οἵ δῃῆρεῖβ, απα | ἴῃς ἔτοορ5 οἵ 5ἴαιϑ, οἵ Ὁπαγαθίπη, ϑθγαρ πὶ δηά 
1Πεῖγ νεαροηβ δἵε ἤεγν δηὰ {πεῖν ταϊπηεηΐς. ἃ 1 Ορπαπηίΐπ 1 ουΐ ἴγοπι {πε ἤτα. 
Ὀυτγηΐϊηρ ἤαπηα, δα 1 σοπηπηαπα δα ἰῃδὶ ἐδοῇ οηα 
5Π0116 5ἰδηα 1 5 ογάδυ. 

ΑΔ 

Ηδξετγε ϑαΐδηδι! νυν τ ἢ ΠΪ5 ΔΏΡῈ]5 ννα5 τἤτοννη ἄοννη ἴσοι {πε Πεῖρ ἢ. 
Αμά ομε ἴγομυ οὐδ ἐπε ογάει οὗ δῆρεὶβ, πανίηρ ᾿ὰγηθα ἀννὰν ΜΠ {ΠῸ ογάθγ ἰΠδΐ νὰ πιη66γ ὨΪΠ), 

ςοποεϊνεα δῃ ἱπηροβϑίθ]ε ἐπουρσπί, ἴο ρίαοα 5 ἰἤγοης Πίρθμογ πα {πε οἱουας αθονε {πε δύῃ, {παῖ 
ἢε πησῃΐ ὈεοοπΊα Ε488] [ἢ της ἴο ΠΥ ῬΟΝΨΟΓ. 

ΑΠπα 1 τῆγενν τη ουν ἤἴοτη {πῸ Πεῖσμς ἢ Ηἷσ ἀηρσεὶβ, ἀπά πε ννὰ5 ἡγίηρ ἴῃ 1ῃς αἱν σοπίϊπιοι5} ν 
ΑΌονε {Πς Ὀοζίοπη] 655. τ Ὧν Ὁ 

Α Β 

Απά {πεξη 1 οτεαίεα 411] {πῸὶ πδανεηβ, δπα {πε 
1Π|τὰ ἂν ννα5. 

[Τυιεϑάαν}. Οπἡ {με {πἰγὰ ἐδν 1 σοπηπιαπαεά Αμά ἰῃς εἀγίῃ 1 σοπηπιαηαεα το Ὀτηρ ἰοστἢ 4}} 50 1 
1ῃ6 δαγίῃ τὸ πηᾶῖκε σον στεδί πα ἔγα{1] ἰγεεβ, 1 Κιπά5 οἵ ἴγεε δῇα Πρ 1115, 411 [τη 45 οἵ σσαβ5 δηὰ 

ΝΧΙΝ. τ. [Νοπᾶαν ἰΒ με ἢγϑί ἄδν] Ὀσγδοκείεα 5 ἃ ( Πτιβιῃ ᾿πιθυροϊδίϊοῃ ἃ5 ἡ Τὰσβάαν ᾿, “ΝΝνεάπεβάαν᾽, ἅς., ἴῃ χχχ. 
1,2, ἅς. [π 7υὉ. 1]. 2, ἀπ οσοδϑβίοηδ!]}ν ἴῃ ρδίτβεῖς γα ]εοη, της ογεδίϊοη οἵ ἘΠ 6 Δη 5615 15 Δβϑίθῃβα ἴο ἴῃ6 ἤγϑβίὶ ἄδν- 
ον  ἀθητν οἡ [πε στουπα οὗ [00 χχχν!]. 7-- αϊ δοςσοτάϊησ ἴο 5 Πϑιηοῖ ἢ ΚΑΡΡα 15 δηα [ης Τατρ. [εγ. οἡ (αβη. ἱ. 26 {Π6 δῆρεὶβ 
γνετῈ ογθαίθα οἡ ἴπ6 βεοοηα ἄδνὺ 85 ἴῃ οἱμγ ἰδχί. 

3. ἔγοτῃ {πε τε 1 ογεαϊθᾶ πὸ... δῆρεῖβ. 850 Ρεβικία 38: 56ὲ6ὲ νερεσ, 7. «. Δ τότ. 
4. ομε ... ψὶ ἢ {πε ογᾶσδγ ἐπαΐ νναὰβ τιπᾶσθσγ πἰπη. ΤῊ] 15 οἰθαυν ϑαίδη. ὍΤΠῈ τδηὶς θεΪονν Πϊπη 15 ργ Δ Ὁ]γ τΠε 

νναίΐομειβ. Βυΐ ποννενεὺ με ἰηϊεγργεΐῖ {πῸ τεχί νὰ δὲ Ὀεβεῖ ἢ αἰ οα] 165. ὙΠαγα ἀγ6 σΟΠΠϊοϊηρ ΕἸ επηθηΐβ τη [ἢ ς 
ἰεχί. 866 χίϊ δῃά χνῆ] ΜΙ ποῖαδϑ ; νὶϊ ; χίχ ; χχχὶ. 3-7 (ῃοί65). 

Ρίβες πὶ ἴἤσομε Πίρπογ ἔπαπ {πῸ οἱουάβ. [{ {Π15 15 σϑεηαΐπα τνα τημβί ἴα κα οὐομεῖς ἴῃ 1Π6 βθῆβε οἵ μεᾶνεῃβ. 
ϑαΐδηῃ νὰ8 οὔδ οὗ {πῈ6 μίρμεβὶ δῆσεὶς Ὀδίοτε ἢἰβ [4]}: οἵ. χν]. 4. ϑαΐδη δηαὰ ϑαιηπηδθὶ σα ποΐῖ 6 αἰ βιϊη σι. 5 Π 64 1Π 
ἙΔΌΡΙηΙς νυπηρθ: Οπ' {πὲ αἰϊεπιρί οὐ ϑδιμιηδεῖ το ἰουπα ἃ Κἰηράοιη 566 ννεθεῖ, 244. Τὴ6 [Ὁ]ονηρ Ράββαρα ἔτο πὰ 
τπε Βοοῖ οΓ Ααηηι αγὦἃ1 ἔνε 1. νὶ 15 εν: ἀβηεν ἀεσίνεα [τῸπὶ οὐ τοχῖ: “Τῆς ν]οκεά ϑαΐδῃ. .. 8εῖ π|ὲ δ ἢδιρηϊ δηά 
5ΟΠΡΉς της (οαποδά, 50 παΐ 1 μυχ]δα πηι ἀοννῃ ἔγοηι ἤδανθη. 

5. Βα νγαὰβ γίῃηρ ἰπ {πε αἱἷγ σοῃεϊππουβὶν. ΤῊΪ5 νίαν 566 Π15 ἴὸ πᾶνε 66 Θ΄ ΘΠΘΓΔΙΥ τεςεϊνεά διηοηρϑί ἴῃς [ενν8. 
(ἔ Ἐρῆ. ἰϊ. 2 “Ἴμπε ρηίποε οἵ {π6 ρονεῖ οὗ {πε αἰτγ᾽; νὶ. 12; Ταβῖ. ΒΕεη]. 111. 4 τοῦ ἀερίου (β-αἹ πνεύματος τοῦ Βελίαρ: 
Αβς. 15. ἵν. 2 "Βευῖδὶ δῆβε]ι5 ΠΊΑΡΉΙ5 65 ὨαΐΪπ5 πη αϊ. .. . ἀεβοθηάεῖ ε ἢγπηαπιθηΐο ϑυο᾽ ; νἹ]]. 9 “ΕῈ ἀβϑοβῃαϊπηι5. 1 
ΒΥμπιπηθηΐα πη, ἜΡῸ εἰ 1116, δὲ 101 να] ϑαγημηδθὶε πὴ εἰπβάμε ροϊεβίαίαϑ᾽ ; Χ. 29 " ἀββοθῃά!ε ἴῃ Πγτηδυγθηΐατη ὉΌΪ ΡΥΙΠΠΕΡ5 
Βαΐϊα5 τη ηα1 Πα ιίαι ἡ. Ταυΐ, Πδᾶγοζ, ἢ. 9. 2 " ὕπάεν {ΠῸ σρῃετα οὗ {πε πιοοῃ, νυν ΒΙΟἢ 15 [Π6 ἰαϑῖ ὉΠ Ω͂ΘΥ 81], 15 ἃ πστηδπηθηΐ ..... 
Δα ἴΠεῖα 1Π6 5οι]5 οὗ {πῈ ἀδπιοηβ ατε΄᾿. Οἵ. ΕἸβεῃιηθηρου, ᾿ϊ. 411. Ασρογαϊηρ ἴο {Π6 ϑίοϊοβ, οἢ {πΠῈ οἵ πεῖ Βαηά, {πὸ 
Δ Όοάς οὗ {πε Ὀ]655εα ννὰβ υπάθυ πε οοη. (Οἱ Τογία]]. 726 “171. 54; Τλισδῃ, ᾿Χ. 5. 54ᾳ. ΕῸΥΤ ΟἴΠΕΓ δας Ποῦ 165 5ε6 ΜΈυεσ οὴ 
ἘΡΗ. 11. 2; ΕἸΒΘΏΠΊΘΗΡΘΓ, ἴ᾿. 456. [Ι{ 15 Πατά ἴο σεὶ ἃ ςοηϑβίβίεηϊξ νίθνν οἵ 1Π6 ἀβῃηοποϊορυ οἵ [Π]5 ὈΟΟΪ. ἃ 1ξ 566 15 ἴο Ὀς 
ἃ5 Ό]]ον5 : ϑαΐδῃ, οὔθ οὗ ἴπΠ6 διΌΠαηροὶβ (Χν}]. 4; χχῖχ. 4), βεάποβα {ΠῸ Δ δῖοπευβ οἵ 1π6ὸ Πἢ θάνε ἰηΐο σϑνοὶζ, [ἢ 
ΟΥΘΥ ἴο δϑία Ὁ] 15} ἃ σουπίεσ Κίηράοπι ἰο αο4, ΧχΙχ. 4. ὙΠεγαείογε ϑαίΐδῃ, οὐ {Π6 ϑαίΐδῃβ ([ῸΥ 1 15 ἴπ6 ἤδη οὗ ἃ .]455) 
(νεθεσ, 244), ψσεσε οαϑὶ ἄονῃ ἴγοπι ἤδάνϑῃ, ΧΧΙχ. 5; Χχχὶ. 4) Δη4 σίνε [Π6 ΔΓ ἴοσ {Π6ῚΓ ΠΑΡ᾿ Διο η, Χχῖχ. 5. Α,5 ἴὺυ ἢΪ5 
[ΟΠ] οννεσβ, ἴῃ 6 Δ δίομεῖβ οἵ {πΠ6 ΠΓΠ Ππδάνεῃ, {Π6Ὺ ννοτα οαϑί ἄονῃ ἴο {πε βεςοηα δηα ποτὰ Καρί ᾿πΊρυΙβοηεα Δ Π4 τογίμπχαα, 
ν]]. 3; Χν]]. 4. ϑοπηθ, πονανεῦ, οὗ {πε ϑαίΐίδῃβ οὐ δ δίςμειβ ννεῆΐ ἀοννῃ ἴο δαυῖῃ πα τηδΥτΘα {π6 ἀδιρηΐεῦβ οὗ ΠΊΘη, 
ΧνΠ. 4. ΕἼΟΠὶ {Πε56 ψεσα ὈοΥη βἰδηΐϑ, Χν]]]. 5. ὙΠοτδαροι {Π656 δίς! ο 5 ἡνεσα ᾿ΠΊρυ]βοηθα ἀπάδυ {ΠῸ βαγίῃ, χν]]]. 
6, 7, ἀῃηὰ πε 500]5 οὗ [ῃ6 ρ᾽δηΐβ, {Π6]γ σμ] άγθη, Ὀεσαπηῆς βυὈ]εοῖ5 οἱ ϑαΐδῃ. ΤῸ ταείυγη ἴο {Π6 ϑαΐδῃβ, ποννενευ--- ῃΘὴ 
τς "Ὁ 5 δούς ϑδίδῃ δηνὶεα ἢΪΠῚ Δ η4 νυ ]5Πεα το τα κα ἀποίπευ νου], χχχὶ. 3. Οἱ οὗ βῆνυ ες ἰεηιρίβα Ενε ἴο ΠεΕΥ 
4}}, χχχὶ. 6. 

ΧΟ τ Οὗ δῆ. ἵ 1Ό; 11- 
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ΤΗΝ ΒΘΟΚΊ ΘΕ ΥΓΠΕ ΘΕ ΘΚ ΞΘ ΘΕ ΕΝ ΘΘΉΟΟΣ τὸ 

Α 

Πα 1115, απ 5εεα ἴο βονν, αηᾷ 1 ρ᾽αηΐεα Ραγδα!ῖβε, 
Δα Εἐπο]οβαα ἴἰ, ἀπά ρἰαοεα 85 δύπηεα σμα)αϊα7ι5 

Β 

41} ἰκἰπᾶ45 οἵ 5εεα ἰπαξΐ αὐ ϑοινῃ, θείους 1 ονοαιθά 
Ππντηρ 501115, αηἃ ργεραΐεά [οοα ἴοι {πεπ|. 

βαπηΐηρ δηρεῖϑ, πα ἰπτι5 1 οὐδαϊθα γεηενν αἱ. 

Α 

2 Ἴπδεη οδπΊΕ ενεηΐηρ, ἀπα σαπλς πηογηίηρ ἰῃς ἰου γί ἄδν. 
[ννεάπεβάαν)]. οἱ {πε [ουτῖῃ ἄν 1 σοπιπηαηα 64 {Πδῖ {Ποτα 5ῃοι!α θς οτδαΐ Πρ 5 οὴ {ΠπῸ πεάνοηὶν 

5 οἶγοϊθϑ. Οη {Πα ἢγϑι πρρευπηοβί οἰγοὶα 1 ρ]αοδα {Πε βἴαγϑ, ἱ γιπο, ἀπά οἡ {πε βεοοηά Αρῇῃτγοαϊίξ, οη {πα 
4 τϊγὰ Ατίϑ, ου πε πῇ Ζειιβ, οη ἘΠῸ βιχίῃ Εγπιῖβ, οα {Π6 βανεπίῃ [6556 Γ [πε πιοοη, δηα δἀουπεα τς ν] ἢ 
τς 6556: δἕδίϑ. ! 

» Απάοη ί(Πε ἴονεῦ 1 ραοεα {π6 5πη ἰοῦ ἴῃς 1Ππηλϊηπδίίοη οἵ ἄγ, δηά {ΠπΠῈ πηοοη δης βἴδιβ ἴου 1πῈ 
6 Π|ππιϊηδίίοη οἵ ηἰσμί. ὍΠε σὰ Πα ἴἰ σπου] σὸ δοσογάϊηρ ἴο βοῇ δηΪΠΊΔ] (5ς. βίρηϑ οἵ [Π6 ζοάϊδο), 

ἴννεῖνε, πα 1 ἀρροϊπίεα {ΠεῸ βιισσαϑβίου οἵ {πΠῸ πηοπίῃ8 δηα {Πεῖγ Παπηε5 δ ηά ᾿ἴνεβ, {πεῖν ἘΠπυπάδγίηρϑ, 
7 αῃα {πεῖν Πποιιγ- πηι κίηρϑ, μονν παν 5Πποι 4 ϑαοσεεα. ὙΠΕη ἀνθηϊηρ οαπΊ6. δηα πηογηΐϊησ σαῖης {Πα 
ΠΙΠ ἀαν. 

Α 

[Τυτβάαν}. Οη {πὸ ΠΠΠ ἄαν 1 σοπιπηαπαδα 
1Πῃ6 8εᾳ, παΐ ἴ δῃοιυα Ὀτίηρ ἰογῖ ἢ 565, δηά 
[εαἰ πεγεα Ὀϊγάσ5 οἵ πηδὴν ναγθί!65, ἀπε 411 ἀη 1 Π14}5 
ογεαρίηρ ονοῦ πε δαί, σοίησ [ογἢ ον πε 
εαυῖῃ οἡ ἴοιιγ ἰερϑ, ἀπ βοδγηρ ἴῃ {ΠῈ αἱγ, τηδ]6 
5ῈΧ δηά ἰεπΊαϊε, ἀπ ενεῦν 5011 Ὀτεαίῃίηρσ {πε 
5ΡιΓῈ οἵ [π{6. 

8. Απαίπδετζε σαπηε ἐνεηίηρ, απ αὶ {Ποῖ σα ΙἼ6 ΠΊΟΙΉ- 
ἴῃ σ᾽ {πε ϑἰχίῃ ἄδγυ. 

Β 

σίνε δΙγίῃ το 115 ἤ5Π.65, 411 Κίη 5. οἵ γερί:65. {παὶ 

Δηα 411] Κιηε5 οἵ δαϊπεγεα Ὀιγή5. 
Απάᾶ νπεη 1 Παά Πηϊϑμεά 41], 1 το] ἃ τὴν ννϊϑά πη 

“ἴο ογφαΐῖθ πΊ6 πΊδ1. ; ; 

Α 

[Ἐπ άαγ}. Οπ {Πα 5ιχῖῃ ἀαν 1 σοπηπηαη θα πὴν νν]βάογη ἴο ογεαΐε πηδη ἔγομη 5ανει σομ βία ποίθϑ : ΟΠ6, 

1115. ΤῊΪβ ἰ5 οοσγιρί. δε δῃοι!α πᾶνε ἃ τείεσεηςα παῦε ργοθα νυ ἴο ποη-ἔτ- θεατὴς {γε 65, 5 ἴῃ [8.1]. 7 τὰ 
ξύλα τὰ κάρπιμά τε καὶ ἄκαρπα. 

: 

ϑοϑϑά ο ξονν (Α)} : “}} Κιη 45 οἵ 5βεβδά τΠδΐ ἃύξ βοννῃ ᾽ (Β). 
ΟΥ̓ δ ΙΟΉ5. 

Ῥαγαᾶϊξε. Αἶϑο ἴῃ 7880. 11. 7, ἀῃγοηρ [6 ογθδίοη5 οἵ {π6 {Πϊγά ἄγ. 
2. Βδανθηϊνυ οἶγοῖαβ. [Ι͂Ὰἢ ῬΠΙ]Ο, 1)2 77πηε11 Ο. 38, νναὰ ἤπια βενβϑῃ οἰσΉ 165 ἃ5 ἤθσθ, [Πορ ἢ 1 ἃ αἰ ἤδγεπὶ ππεδηϊηρ: 

τὸν οὐρανόν φασιν ἑπτὰ διεζῶσθαι κύκλοις. 
3. 6εη. ἷ. 14-19. [η [Πς Οὐγογοσγαῤὴγ οὐ 7οεῖ, εἴτε. Αἱ Ὁ. 1200, Ρ. 34 (εἀ. ΒεΚΚευ, 1836), {πΠ6 ἀϊδοονοῦν οὗ {Π6 5:55 

οὗ [Π6 ζοάϊας, 16 βο]βίϊσεβ ἀπὰ ἴῃ6 βεᾶβοηβ, ἃη6 {πῸὶ πδιηϊησ οὗ {πΠ6Ὸ ρ]αηαῖβ, δ΄6 Δϑδιρῃ αὶ τὼ 6 ; υΐϊ 845 ϑυςῇ 
ἀἰϊβοονουῖθβ εΊα Δ ΠΟΙ ΠΥ 55] 5 η64 ἴο Εἰ ΠΟΟ᾿, ἀπ ννεσα ΟἿΪΥῪ 1ῃ ἰαίοσ ἰγα 0 βου! 64 ἴο 56 ῖ ἢ, ννε τῆλ ποῖ πηγθα50ῃ- 
ΔΌΪΥ τερασά {πε πγεητίοη ἴπ [06] οἵ της ἥνε ρΡΙαπεῖβ, Κτομοβ, Ζειιβ, Αὐεβ, Αρῃτοαϊε, ΗΠ ευΠΊ65, ἃ5 αἰτἰπιαίεὶν ἀεγῖνεά ἔγτοπὶ 
[6 Ἑποςῇ ᾿ἰτογαΐασα. ὍΠε ϑἰδζειηδηΐ ἴῃ [0ε] 15, ὁ δὴ Σὴθ πρῶτος ἐξεῦρε. .. τὰ σημεῖα τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰς τροπὰς τῶν 
ἐνιαυτῶν... καὶ τοῖς ἄστροις ἐπέθηκεν ὀνόματα καὶ τοῖς πέντε πλανήταις εἰς τὸ γνωρίζεσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων... καὶ τὸν 
μὲν πρῶτον πλανήτην ἐκάλεσε Ἀρόνυν, τὸν δὲ δεύτερον Δία, τὸν τρίτον ΓἼἌρεα, τὸν τέταρτον ᾿Αφροδίτην καὶ τὸν πέμπτον Ἑρμῆν. 
Ιῃ {π6 πηγϑίεσίθϑ οἵ ΜΊγα5 (5βεα Οὐβεῃ, ς. (δέβηέηι, νἱ. 22) ἴῃ6 ἥνε Ρ]απδθίβ δἀηπὰ ἴΠ6 ϑπ δηᾶ ποθ γα βαϊά ἴο θὲ 
ςοηηεδοίεα ὈΚ ἃ μδανεηὶν ἰαάάθσ. ὍΤῃῈ ῥτανίοιιβ σμαρίαευ 566ΠῚ5 ἴο σοῃηηθοίῖ ἴῃ656 πδάνθηὶν ῬοαΪῈ5. ΨΠΠ {Π6 βανθη 
Πεᾶνθηβ, ἃ5 ἴῃ οὔγ ἴεχί. ΤΠ οτάθγ ἴῃ Οτίσθη 15. ἄτοποβ, Αρῃτοάϊίε, Ζειβ, Η θυπιεβ, Αὐθβ, 56] εηθ, Η 6]1οβ. Ατοῆῖ- 
᾿ηθ6 65 οτάθυ (Μδοτοῦ. 272. «ϑοληι)ι. «δ'εἰξ. 1. 10. 2) 15: ϑαΐυσῃ, [ρ1ῖετ, Ματΐβ, [Π6 ὅ0η; να πυ5, Μεγοαγυ, {πὸ Μοοῃ, ἀπά 
1815 15 [6 ομα σεηθγα!ν (Ο]]οννεα, ε. σ. (ἴσεγο, οἶδ 2) ῖν. 11. 43. Ρ]αΐο τείευβ ἴο {π6 ἥνε ρ᾽δηῃδίβ ἴῃ Π15. 7Ζγιαθης, θὰΐ {πΠῈ 
Εῤ ϑιογείς, ὈΥ ἃ ἀἴβεῖρ!ε οἵ 15, 15 {ΠπῈ ἢτϑί ἴο ἀ5βϑσῃ βᾷςῃ ῥἰδηεί ἴο ἃ σοά. ὍΤῇε ἥνε ρ]αηεῖβ νεῦσε Κπόνῃ ἴο [5786] ἴῃ 

Ο.ΎΨ. {ἰπι65: Κύοῃοβ δ5 13, Δυποβ ν. 26; Αρῃγοαϊία ἃ5 Ὀύνη, 158. χῖν. 12; Ατδϑ ἃ5 δλξα; 2 Κιηρϑβ χν!]!. 30; Ζειιβ 5 Ἵ), 

154. ἰχν. 11; Ηεγπηθβ δ5 122, [58. χὶν!]. 1. 
ς. ἴπ6 βίῃ... δοσροτάϊηρ ἴο βοῇ ΔηΪπΊ4]. 

55 οἵ [ῃς ζοάϊδο, 
6. {π6 πιοπίῃϑβ, ἄς. 866 ἵνὶ δηὰ 1 Εηῃ. ᾿χχῇ]-]χχῖν. 
γ. (Γ, ἀεη. 1. 2ο-26. Νοίε {Παϊ τηοβί οὗ [ΠῈ βίχίἢῃ ἄδὺ ογεαίίοηβ ἀγα Πασα δϑϑίρῃηβα ἴο ἰῃμς ΠΠῚ ἀν. 
8. φοπιηδηπᾶρα τὴν νυϊβάοπι. ΔΝ ]5αοπὶ ἴα μετα Πυροβίδιζεα ἃ5 ἴῃ Ῥτον. ν]]ϊ. 30 “ὙΠΘη 1 ννα5 ὈῪ ἢΠἰπὶ ἃ5 ἃ πιδϑίεῦ 

νου κπιαη ἡ. [ἢ ἴδε δοοῦ οἱ ζίράοηι, ἈΝ Ἰβάογη ἰ5 [ῃ6 ἀββϑεββϑοῦ οἡ (σοσ᾽5 ἴἤτομα, ᾿χ. 4; ννὰβ5. ἢ ἨΠ1πὶ μα η Ηδ πιδάς 
{πΠ6 ννοτ]ά, ἴχ. ἡ; ννᾶβ {πε ᾿πβίσαμηθης ὈΥ Ψ ΠΪΟἢ 81} ΤΠ ηρ 5 ψνεσα οτεαΐεβα, ν11}. 5; 15 [ῃ6 τυ ]ε Υ δηα τγθηθννεσ οἵ 8}} {Π|ΠΡ5, 
ἢ]. 1; νἱϊ. 27. ΟΕ, ΡΒΙο᾽5 [ορο5, {ΠῈ ἰπϑίγαπγαπί ὈΥ ψ ῃΪσἢ (οα οτεδίεα τπ6 νου]. (ἱ. Δ ες. “41:21. 11.. 31 σκιὰ θεοῦ δὲ 

ὁ λόγος αὐτοῦ ἐστιν, ᾧ καθάπερ ὀργάνῳ πμοσχρησάμενος ἐκοσμοποίει: 4150 «46 ( λογιόζηι 35. 
ἔγοπι βενϑῆ οἽοπδίβίεποϊεβ. ΤῊϊ5 ἰδὲ οἵ βυρβίδῃςεβ βεεπ]5 ἴο ἢᾶνε 5οπΊ6 σοηπαδχίου ὙΠ ϑίοϊς ϑρεοι]δίϊοη 

((. ϑεχι. 72Ζαϊλ. ἴχ. 81) ἀπὰ ῬῃΠοηῖς νίαν. (ἐ, ΡΏ]]ο, αἷς 2 7ηγΩ Οὐ. 51; τλδη᾿β ΒΟΑΥῪ 15 ἀδγνεά ἴτοση {π6 βασίῃ ; ἢ15 
ῬοηΘ5 μαναὰ βοῃιθι ῃϊηρ ἴῃ σΟΙΠΠΊΟΙ ὙΠ δίοηθβ, ζάν. «411. 11. 7 (ἡ μὲν ἔξις κοινὴ καὶ τῶν ἀψύχων ἐστὶ λίθων καὶ ξύλων, ἧς 

44ὃ 

ΤῊΙ5 Ρῆταβε 15 Τοπηά τη {π|00. 11. 7, ἃ5 οὴε οἵ ἴῃς τΠἰτὰ ἄδν 

566 ΧΙΠΙ--χὶν δηά ᾿ Επη. ᾿ΙΧΧΙΪ ἴοσγ {πῈ ρευιο 5. σουγεβροηάϊηρ ἴο {Π6 

ΟΥ̓ΕΕΡ ονεῖῦ πε δαγίῃ, δα 1] θεαϑίϑ πα οδίζ]ε. 

Απὰ {πε 8εα 1 σοπηπηαηαεα ἴο Ὀτίησ ἰουἢ δης 7 

ζο 



ἘΠΕ ΒΘΘΚ ΟΕ ΤῊΗΒ ΞΒΕΘΞΕΤ 5 ΟΥΓ ἜΈΝΟΟΘΗ: 80: 8Ξ ς. 

ἌᾺ 

Ηἰ5 ἤθϑἢ οπὶ {π6 εαγίῃ ; ἴννο, Πἰ5 Ὀ]οοα ἔτοπὶ {πε εν; ἴῃτοα, Π15 ἐγ 65 ἔγοπὴ {Π6 δι ; ἰοιιι, μἰ5. θοπαΞ 

πτοτὴ βἴοπε; να, 5 ἱπιε!]σεπος ἔτοπὶ {ΠῈ ϑυνε{π655 οἵ {ΠῸ6 δηῆρεὶθ ἀπά [τοπὶ οἱοια ; 5[Χ, Πἰ5. νείηβ δηά 

Ηἰβ μαὶγ ἔἴγοπι {πῸ σύαβϑ οἵ {πε βαγίῃ ; βενβῆ, Πἰ5 501] ἔγοπιὶ πῇν Ὀγθαίῃ δηα ἤτοπι ἢς νυἱπα. 

9 ΑΠπέϊ ρᾶνε Πίπιὶ βενεη παίμγαϑ : ἴο {πε ἤδϑῃ Πεαγίηρ, τῆς αγαϑ [ογ δἱσῃξΐξ, ἴο {ῃῆς 5011] 5π1611, [ΠεῈ νεῖ 9 

[ογ΄ ἰουςῇ, πε Ὀ]οοα ἴογ ἰαϑίε, ἔπε Ῥοπα5 ἔοσ επάπγαπος, ἴο {Π6 1ηςΕ]]!Ίρθησα ϑυνεθΐηθεβ (δε. ΕΠ] οΥ πε η[). 

το ἴ οοποεϊνεα ἃ οἰπηΐηρ βαγίησ ἴο 8ᾶν, 1 ογεαῖβα πηδῇ (γογὴ ἴῃνί510]6 αηα [τοπὶ νίϑῖ ]6 παίΐαγα, οἵ 

Ροΐῃ αἵὲ πἰς ἄξαῖῃ δηᾶ {{{θ αῃηὰ ἱπιαρα, {πῸ6ὶ Κπονν8 βρεθοῦ {[{κῈ6 ϑοπΊα ογεαϊβα {πίπρ, 5Π14}} ἴῃ συθαῖ- 

11 Π655 ἀπά ἀραίῃ ρίθαϊ ἴπ 5Π|4}]η 6557, πα 1 ρἰαοεα ΠἰπΊ οἡ εαγίῃ, ἃ βεοοησ δῆροὶ, Βοποῦγαὶο, σγθαΐ 

12 δηά ρἱογίοιιβ, ἀπ 1 ἀρροϊηιβα Πἰπὶ ἃ5 γα] ἴο τα]ς οη οατίῃ δηὰ ἴο πᾶνε τὴν υνίβάοπ, ἀπ {Ποῖα ννἃ5 

ποηε {κα Πίπι οὗ βαγίῃ οἵ 411 τὴν εχίβίϊηρ ογεαίιγεϑ. 
13 ΑπαΙ δρροϊηίεα Πἰπὶ ἃ παπιθ, [τΓΟπῇ {Πα ἔοι σοτηροηεπηξ ραγίβ, ἔτοπὴ εαϑί, [το πΊ τνεϑί, πΌπι βοῇ, 
τ5 ἴτοπι πουίῃ, δηᾷ 1 ἀρροϊηίεα [ου ῃἰπὶ ἴοι βρεοίαὶ βίαγϑ, ἀπά 1 οδ]]εα ἢϊ5 παπλα Ααδπ), ἀπ 5ῃονεα ἢἰπὶ 

{πῸ6ὶ ἴννο ννᾶγϑβ, {π6 Ἰίρῃξ δηά ἰῃς ἀδύκπεββ, πα 1 το] Πίπι: “ὙΤῊΪ5 15 σοοῦ, απα {παῖ Ραά, {παῖ 

μετέχει καὶ τὰ ἐν ἡμῖν ἐοικότα λίθοις ὀστέα) ἅγια Οἢ ἃ ΠίρΠΕΓ᾽ Ιενεὶ ἀρδίη πηδῃ 15. 4164 0 ραπί παίυτα (ἡ δὲ φύσις διατείνει 
καὶ ἐπὶ τὰ φυτά. καὶ ἐν ἡμῖν δέ εἰσιν ἐοικότα φυτοῖς, ὄνυχές τε καὶ τρίχες), 6. 5. ἴῃ τεδρεοΐ ἴο 5 Π4115 ἀπ Παὶγσ. Ῥεσῇαρβ 
[ου " νεϊηϑ᾽ να 5ῃου]ά τεδᾷ "4115 δοσουα! ΡΥ ἴῃ ΟἿ ἴεχῖ. ΕἼΠΑΙΪΥ, ἔοσγ 1ΠπΠῈ βανεηίῃ αἰθηθηΐ ννα ΠΊΔΥ σομρατα 7)6 
Ἡηριαξ Οὗ. 46. 

ῬΉΙ]Ο᾽ 5 νίαν οὗ πλαη᾽5. παίΐαγα 15. ν76}} β τη] 6α πρ ἴῃ 722 77ιγια] Οὐ. 51 πᾶς ἄνθρωπος κατὰ μὲν τὴν διάνοιαν φκείωται 
θείῳ λόγῳ, τῆς μακαρίας φύσεως... ἀπαύγασμα γεγονώς, κατὰ δὲ τὴν τοῦ σώματος κατασκευὴν ἅπαντι τῷ κόσμῳ" συγκέκριται 
γὰρ ἐκ τῶν αὐτῶν, γῆς καὶ ὕδατος καὶ ἀέρος καὶ πυρός, ἑκάστου τῶν στοιχείων εἰσενεγκόντος τὸ ἐπιβάλλον μέρος πρὸς ἐκπλήρωσιν 
αὐταρκεστάτης ὕλης, ἣν ἔδει λαβεῖν τὸν δημιουργόν, ἵνα τεχνιτεύσηται τὴν ὁρατὴν ταύτην εἰκόνα. ἘῸΓ {Π6 Ἰαίεγ Ταϊπιιάϊς 
νίεννβ οἵ. Νεῦεσ, 2ο2-4; Μαϊδη᾽β δοοῦ οὔ ᾿ἀαηὲε αγα νο, ΡΡ. 209-15. Ι͂ῃ {π6 Απρ]ο-ϑαχοη Κἰίαα] (οῖγο. 950), ἴο 
ΜὨΙΟἢ Ὁτ. Μυτγγαν Πᾶ5 σα] ]εα τὴν αἰζεηίοη, πηδῃ 15 5814 ἴο θ6 πιαάβ ουΐ οὗ εἰρῃϊ βιθβίδηςθϑ : “ Οςίο ροπάδτγα 46 αιθὰ8 
[λεῖα εοὲ Αάδπι. Ῥοπάιϑβ ᾿ἰπη], ᾿ηΠἀς ἔαοίι5 εϑί σασο ἢ ΡΟΠα 5 Ιρ]15, ᾿ἰηΠ46 τὰ θα 5 αϑί 58 ηΡ1115 οἴ σδ] 15; ΡοΟη 115 5815, 
ἰπάθ ϑιιηΐ. βαϊϑαθ ἰδουίπηδα; Ροπάτ15 τουὶβ, ἰη4ς ἰαοΐα5 εϑὲ ϑιάου ἢ ροπάπ5 ἤοτ!β, ἰη46 εϑί ναγὶεΐαϑ οσα] σι ΠῚ ; ΡοΟΠά 5 
πα 15, ἱπάς δϑὲ ᾿πϑίδ 1145 πιθηξίαηι ; ΡΟΠ 115 νϑητ], ἰπ46 εϑί ΔηΠεΪδα ἔτίριάα ; ροπάϊι5 σταίίδθ, ᾿πΠ46 εϑί βεῆϑιιβ ΠΟΠΊΪηΪ5.᾿ 

9. ϑανεὴ παίυγεθ. (Οἱ. ΡΉΪο, 226 27 γα Ο. 40 τῆς ἡμετέρας Ψυχῆς τὸ δίχα τοῦ ἡγεμονικοῦ μέρος ἑπταχῆ σχίζεται, πρὸς 
πέντε αἰσθήσεις καὶ τὸ φωνητήριον ὄργανον καὶ ἐπὶ πᾶσι τὸ γόνιμον. ὙΠῈ5 ῬΉΠΟ Πα5 1[η6 νοοὰὶ οὔρᾶῃ ἃπά [Π6 βεηθίδίϊνε 
ΡονΕΥ ἴῃ Ρίαςα οἵ [ῃ68 Ῥοηθ5 δηά {πε ἰηίε]]σεηοθ. Ρ]αΐαγοη, δίας. ἵν. 4 ἀρύθεβ ἢ ΡΏΠ]ο, θὰ τἀ 45 δη δἰβῃίη, τὸ 
ἡγεμονικύν, ΟΥ̓ ἀϊταοίίνα ρονγατ. 8566 Ἔβρβοία!ν Ταβί. ΝΆΡΗ. 2 (ποί65). 

1ο. βαυίπρ. δε Ποιὰ ἐχρεοὶ ἃ τείεσθηςα ἴο ἃ ογεαίϊνα νψοτά, ΤῊ15 νϑύβε 15. νϑυῪ σογγαρί, ας ΟὈν]ΟΙ 5] Υ ΤΠ} 5 
ϑρί για] πα πηδίθγια]ὶ πδίαγα 15 πηθδηΐ. 

11. 8 Ξεοοπᾶ δῆρεὶ. Ασοοταϊηρ ἴο {πὸ δεγεςλ. Μαό. 0]. 17, Δάδτη, θη ἢγϑί. οσεαίβ, τεδο μεθα [τοτὰ {Π6 δαγίῃ ἴο 
1τη6 ἢτγπιατηθηΐῖ. ἴΙῃ ἴῃς δοοῖ οἤ Α΄ ἀαηι αγιαὶ ἔνε, 1. χ, Αἄδῃῃ ἰ5. οδ]]δά ἃ " Ὀτῖσ: ἢ δηρο]". 

12. ἀεη. 1. 26, 28. 
13. ΤῊΪΒ5 νϑῦϑα ΤηΔῪ εἰῖπεῦ θὲ {Π6 βοῦγοα οἵ ΟΥ̓ εἶβε ἀεγινεα ἤτοτη {Π6 .ϑΖόγΖ. Ογ. 111. 24-6: 

αὐτὸς δὴ θεός ἐσθ᾽ ὁ πλάσας τετραγράμματον ᾿Αδάμ 
τὸν πρῶτον πλασθέντα καὶ οὔνομα πληρώσαντα 
ἀντολίην τε δύσιν τε μεσημβρίην τε καὶ ἄρκτον. 

ΤῊΣ τΠἰτὰ Π1πὸ ἔγαα θη ν Οσοιγ5, 6. 5. [ἢ 11. 105, ν11]. 321, χὶ. 3, Δη4 [Π6 ΟΥΕῚ οὗ ἰεἰζευβ ἰ5 σοησ, [ἢ 1ἴΠ6 ΔποΟηΥΓΠΊΟιΙ 5 
ἰγϑδίϊβα 226 7 7ογιζιὀιες για οὐ 5 7ο71, 4, ἰού πι αὶ ἀβου θα α ἴο Ογρτίδῃ, ννα πᾶνε ἃ ἰοῃρ δοςοιηΐ : ἡ ΝοπΊθη δοςσερὶΐ ἃ [)6ο. 
Ηδρτείςαπι Αάδτη ἴῃ 1 δίϊηο ἰηίεγργείας “ἴεγγα σατο ἔδοία "Ὁ, εο αιοά εχ αυδίζαου σϑγάϊη10 115 ΟΥ̓ΡῚ5. [ΘΥΓΑΤ ΠῚ ΡΌΡΠΟ 
ΠΟΙ ΡΥ ΠΘηαϊι, σἰσας σοσιρίμηι αϑὲ : “᾿ς Ρα]ΠηΟ ΠΘΉ 5115 511ΠῚ σΔ 6] απ εἴ ΡΌΡΠΟ σΟΠΊΡΥΘΗΘΠΑΙ ἰθγτατη εἰ σοπἤηχὶ ΠΟΠΊΪΠ6ΠΊ 6 Χ 
ΟΠΊΩΙ [1Π10 ἴθΎγαθ ; δα ἱπιαρίποιη Π6ἱ ἔεοϊ {Ππ|π|.᾿ Ορογίαϊξ ΠΠπ|πὶ εχ Ὦ15 αιαίζαοῦ σαγαϊ!η!θ115 ΟΥ̓ΡῚ5. ἴευτα 8 ΠΟΠΊΘΠ ἴῃ 58 
Ῥοτγίατε Αἀδιη.᾽ Αἱ βαςῇ οἵ {Π6 ἔοιιγ αυδυίαυβ ἔΟΓ βία β ΕΓ δεῖ Ὀγ {Π6 (σαίΐου, σα]]θα ἀπαίο]θ, ἀγϑβ[5, ἀγοΐαβ, μα το. 
Ταῖα ἔτγοτη {πε5ε βίαγϑ {πῸ ἢγϑί ἰεϊίεσ οὗ βοῇ, δηά γοιι ἢᾶνα πε πᾶπιε ἀδάμ. Βεάα, 272 (ὐδγι6517η2 αὶ χῤοσΖίϊο ἵν. ἈΡρίονεϑ, 
δΔηα δαάβ {Πδι “αβϑο ργορτίεϊαβ βἰρηιῆςσας ἀουϊπαΐασγαπι Αἀδπὶ ἴῃ ααδίίιοῦ ραγίθι5 πλαηαϊ"᾿. (. ἴοο {πε Οὐγογιζεο οἵ 
ΑἸγοδβ (εἶχα. 1150) Ρ. 143, ἀΠ4 566 {10}. 111. 28 (ποίε). 

14. ἔοιις βρβοΐβὶ βίαγϑ. (ἱ. 226 27ογι ζὀιες ϑήγια οὐ .ϑΖογε φαοϊβα Ὡπάθυ νεῦβ8 13. “ϑίδυϑβ᾽ ΤηδῪ Πεῖ6 πηθδῃ ἡ ΔηΡΕΪ5᾽. 
(ετίδίη πα ἰϑίθυϊηρ ἀηρῈ]5 γγ τα δρροϊηϊθα ἴοὸ νναῖξ οὰ Αάδῃι, [καὶ Κα}. [0]. 13; [Ἰκαΐ ΘοΠῖηι. [0]. 4 (5εε δοοῦ οὗ 
“4 αγὲὶι ἀγα Εἶνε, Ρ. 215). 

15. ΤἼΗδ βίτοηραϑβί βἰαιειηεηΐ οὗ ἔγεα-νν}}} 15 [ῃδὲ ἴὴΏ Ταποπαπια ΡΙΚαάς 3 (φαοϊεα Ὀγ Ννεθεῖ, Ρ. 2ο8) “(αἀοὐ ἀο65 ποΐ 
ἀφιδυγηΐηθ θείογε μη νεῖ Υ ἃ τηδῃ 5141] θὲ τὶρῃϊςθοιιβ οὐ ψοκεα, θαΐ ραΐβ5 {Π15 ἰηῖο [Π6 ἢδπάβ οὗ {πε τηδῃ οὐἱγ᾿. [Ι͂η 
1ῃ6 ἰαχί ἔγθα-νν}}} 15 ργεθαρροβθά ἴῃ πη, Ὀαΐ {Π|5 15 ρυθ) οἰ Α}}Ὺν αῇδοίεα Ὀγν ΠΪ5. Ἰρμοζαπος (νεῖβε 16): οἴ. ϑίγασῃ 
ΧΥ. 14, 15 αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ἐποίησεν ἄνθρωπον καὶ ἀφῆκεν αὐτὸν ἐν χειρὶ διαβουλίου αὐτοῦ. ἐὰν θέλῃς, συντηρήσεις ἐντολάς, καὶ 
πίστιν ποίησαι εὐδοκίας. Οπ {Πδ6 4ιρϑίίοη σΘηΘΓΆ Υ 566 [Οβαρῃι5, δελί. {ιεα]. 11. δ, 14; “4γ12, ΧΙ. 5,9; Χν1]. 1,.3; Φϑαΐ,ες 
οἤ “'οἰογτογι, εἄ. Ὀγ Ἀγ]6Ὲ δηά [8π|68, Ρρ. 95, 96. 

{1π6 ἔνο νγαυϑ, {πε ᾿ἰρμξ δπᾶ πε ἄδγκπθββ. ὙΠ15 ρορυϊαγ ἤρυγα οἵ ἴΠ6 Το Ν'γαγϑβ ννὰβ5 βισρρεεδίβα Ὀγ [6ζ.ὔ 
χχί, ὃ “Τῇιι5 βαϊτῃ {πε οτὰ : ΒΕΠΟΪά, 1 5εΐ θείοτε γοι {Π6 νὰν οἵ 1πῸ ἀπα [Π6 ννᾶν οὗ ἀδαίῃ  ; Ὀγν θεῖ. χχχ. 5. “1 πανα 
β5εῖ θείοσβ {πε [Π15 ἄδὺ [1{6ὸ ἀπᾶ ροοά δηά ἀδαίῃ δηὰ εν] ; 5: ΛΔ ἢ χν. 17 ἔναντι ἀνθρώπων ἡ ζωὴ καὶ ὁ θάνατος, καὶ ὃ ἐὰν 
εὐδοκήσῃ δοθήσεται αὐτῷ : ΧΥ]]. 6 καὶ ἀγαθὰ καὶ κακὰ ὑπέδειξεν αὐτοῖς. ἘῸΥ ράτ4}16] Ν.Τ, εχργαβϑβϑίοηβ οἵ. Μαίί. νἱῖ. 13,14: 
2 Ῥεῖ. 11.2. ΟΥ̓ΊΠΕ ἴνο ργεδΐ ροβί-ροϑίο]ς ἀεβουρίϊοῃβ οἵ {πῈὸ Τνο Ν γϑ, ἴῃ {πε 2) Ζ2ααελὲ ἀπὰ τη τΠ6 22. ογ Βαγηαόδας, 
1παΐ οὗ [ῃ6 Ἰαίίευ. ργεβθηίβ {πΠ6 πϑαγϑϑὲ ραγϑ}]6ὶ ἴο οὐσγ ἰοχί ; σμδᾶρ. χνὶϊ ὁδοὶ δύο εἰσὶν διδαχῆς καὶ ἐξουσίας, ἡ τε τοῦ φωτὸς 
καὶ ἡ τοῦ σκότους. ἴῃ {πε Ζ2)24αεἰὲ ἱ. τα μάνα ὁδοὶ δύο εἰσί, μία τῆς ζωῆς καὶ μία τοῦ θανάτου : οἴ. Τεδί. Α5Π6Γ 1. 3, 4 δύο 
ὁδοὺς ἔδωκεν ὁ θεὸς τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων . . . ὁδοὶ γάρ εἰσι δύο, καλοῦ καὶ κακοῦ : δ᾽Ζὀγ{, Ογ. νιϊ1. 399, 400 αὐτὸς ὁδοὺς 
προέθηκα δύο, ζωῆς θανάτου τε Καὶ γνώμην προέθηκ᾽ ἀγαθὴν ζωὴν προελέσθαι: «οἴ. α15Ξο Ἡ εἴπ. 77Ζαγα. νὶ. 1,2; (Ιεπὶ. ΑἸεχ. 
δ Ζγο72. ν. κα; Α42οςἡ. Ολμγεᾷ Ογάεγ, ἵν; “420. (ογιοίϊζεΖο71.5, ν1]. τ; Οἰδηι. Πογ 265 ν, 7. 

Ι ἰοϊά Πίπι: “ΤΗΐβ ἰ5 ροοῦ αδπᾶ {παΐ Ραά, ἄς. Τηὶβ ἀο65 ποί Παγπιοηΐζα νυ ἢ {π6 δσσουπηΐ ἴῃ θη.) Πατα [Πα 
Κπον]εάσε οὗ σοοά δηὰ 6ν]] ἕο! ]ονν5 οὐ βαϊηρ ἰῃ6 ἐογθι άβῃ {ταϊξ. 
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ἘΠΕ ΒΘΟΚ ΘΕ ΤΠ ΒΕ ΘΚ 5. ΘΕ ΕΝ ΘΟ θυ τοῖς 

Α 

Ι 5ῃοι4 Ἰδαύη ννῃοίπον ἢ6 ἢδ5 ἴονε τονναγήβ πΠΊ6, οὐ ιαίϊγε, {παΐ ἴ θὲ οἶθαῦ ννῃ]ο ἢ ἰπ ἢἰς τᾶςθ 
Ιονε π16. 

16 ΤῸΓ 1 Πᾶνε βθεὴ 5 πδΐυγο, θυϊ ΠΕ Πὰ5 ποῖ δεθὴ ἢϊβ οὐῆ πδίυγε, {πεγείογ ζάγορρα ποῖ ββείησ 
Πδ νν}]] οἴῃ ννοῦβθ, δηα 1 βαϊά : "Αἰογ δίῃ ετὐλαΐ ἐς ἐζεγε Ὀυΐ ἀεδίῃ Ῥ᾽ 

17 ΑμπαΙ ρυΐ 5]6εερ ᾿πΐο ΠΙπΊ δπηα Πα [6]] δϑῖεβερ. Απάᾶ 1 ἰοοῖκ ἔοπη ἢΐπὶ ἃ σὶρ, απὰ ογεαίεα ἢἰπὶ 
18 «ἃ ννἱΐδ, {παἰ ἀξαίῃ 5ῃοιυ]ά σοπηε ἴο Πὶπὶ Ὀν 5 νν]θ, δηὰ 1 ἰοοῖς Πἰ5 ἰαϑὲ ννογά δηά Ἴδε ἢ παπιθ 

πηοίπογ, [Πδὲ 15 ἴο σὰν, ἔνα. 

(οά φσίῖνεϑβ ονεῖῦ ραΐδαίβε ἰο Δάδηι) δηά οῖνεβϑ ἢΐπη ἃ σοπηπιαηα ἴο 566 {Πς Πεανεηβ ορεπεά, δηά 
τΠαΐ Πε 5ῃου]ά 5εε 1ἴΠ6 δηῆρεὶβ βἰησίηρ {ΠῸ βοηρ οἵ νἱοἴοτν. 

31 τ ΔΑάδηι Πᾶ5 [{{ὸ οἡ βδαγίῃ, δπᾶ 1 ογεαϊεά ἃ σαγάδῃ ἴῃ Εάδη ἴῃ {Πς δαϑβί, ἐμαὶ ἢ 5ῃοια οὔϑοῦνα {πὸ 
ἰεϑίαπγθηΐ δηα Κεερ πε σομητηδηά. 

Ι πηδάς {πΠῈ ἤδανεηβ ορεῆ ἴο ΠΙπΊ, [Παΐ πε ϑἰοι]α 566 [Π6 δηρῈ]5 βίηρίηρ (Πς βοηρ οἵ νἱοΐοτγν, δπά 
της σ]οοπηῖεβ5 ᾿ΠΙρἢϊ. 
Απα ἢε ννὰϑ5 σοπϊποιϑὶν ἴῃ ΡαΓα 56, ἀηα {πε ἄδν!] υπηἀεγδίοοα {παΐ 1 νναηΐ ἴο ογεαΐε δποίπεῦ 

ννογ]α, θδσαιβε Δα δπὶ ννὰ5 Ἰογά οἡ θαγίῃ, ἴο για ἀπα σοπίγοὶ 11. 
{-Ὁ7ἷῇε ἀδενὶ]} 15 {πε εν] βρίγιε οὐ [Π6 Ἰοννεῦ ρΙασεβ, 7845 ἃ Πιριτϊνε ἢ6 πηδάθ, ἢ πιδάς ϑοίΐοῃα ἔγοπὴ 
5 ἴῃς Πεανεηϑὶ 85 Πὶβ παῖης νγὰ8 ϑαϊογηδί!, [πι5 πε Ὀδοαπὶς αἰ βεγεηΐ ἔγοπὶ ἘΠῸ δηρεῖβ, ὀρ Ζὲς παΐατε 
αἰ ποῖ σμαηρε ἀϊς ᾿πίθ] ]Π]σθηοα 85. [αΥΓ 45. ἀϊ5 ππάδιβίδη!ησ οἵ τἱρῃίθοιιβ απηα ϑἰηα]! ζάλης. 

τὸ 

ῷ 

{παῖ 1 5ῃου Ιδαγῃ ννυπεῖπεσ μῈ πα ἴονε ἰονναγάβ Π16 οὔ πείγεάᾷ. 1)εὰῖ. χὶμ!. 3 “ Ὑουγ (οά ῥτονείῃ γοιι ἴο 
Κηονν ΠΕ ΠῚ γα ἰονε ἴπε Τογὰ γουγ αοά΄.. 

16. [Ὠτουρἢ ποΐ βθεΐηρ με ν"ν11}] βίπ ννοσβαε. ΤΠ1β Ἰρποσαῆοθ, ἃ5 ΜῈ 566 ΠΌΠῚ {Π6 ριεοθάϊησ νεῦβθ, 5 ποῖ ἢγϑί 
δηα αἰγεοῖν δὴ ἱρπογαηοα. οὗ πλοτᾺ] αἰ βι]ποίΊοη5, θαΐ οὐὗἨ Π5 ἤδίαγαε Ί ἢ 115 σοοά δηὰα εν]] ᾿πηρι 1565 (ΣΙ Ν᾽ δηά 
Π Ἔν). Ιρπούδηςε 15 1Π5 τεσαγάςα ΠΕΙΘ ἃ5 δῇ 6ν]] ἴῃ 156]. ΤῊΪ5 15 ρΡσοῦδ ὈΪν {π6 ταϑυ]ῖ οἱ Ρ]αϊοηϊς ἱποιρῆΐ, νυ] ἢ 
84 σαϊηδά στεαΐ ᾿πῆμπεηοα ονοσ Ηε]]εηϊβίῖς [π|άδῖϑη, ἀπά {πΠ6 Ἰάδα οὗ {Π6 εχ 566 15 γϑ]αίβα, ἤοννανεσ ἀἰβίδηίν, ἰο {Πα 
δἰ οὶ] ϑγϑίθυη ννΠ]οἢ πλᾶῪ θ6 Βα ΠΊΠΊ6α ΠΡ ἴῃ [Π6 ννοτα5 πᾶς δ᾽ ἄδικος οὐχ ἑκὼν ἄδικος (Ρ]αἴο, Δ ερν. 731 Ο) : οὐδένα ἀνθρώπων 
ἑκόντα ἐξαμαρτάνειν (1 γοΐ. 345 Ὁ) : κακὸς μὲν γὰρ ἑκὼν οὐδείς (7271. 86 Ὁ). 566 4150 ζεσρ. 7348; Με. ἴχ. 5890 ; “722. 77αἱ. 
Ζοόο. Ηετγείῃ ἴἰ 15 ἴδυρηϊ {Παΐ πὸ πλαῃ Ὑν 1] }}γ σΠΟΟ565 Θν}] ἴῃ ργθίδσεηςε ἴο σοοά ; θα ἴῃ Ἔν Υ δοῖ οὗ ἸηοΓᾺ] πα ροιηεηΐ 
16 ἀείογγηϊηΐηρ τποίῖνα 15 ἴο Ὀ6 ἰουπα ἴῃ {Ππ6 ΤΕ 8] οὐ βεειηϊηρ᾽ ρτεροηασδγδηςε οἵ σοοά ἴῃ [ἢ6 σουγβδε δαορίεα ; δηά {Παΐ, 
5Που]4 τΠϊ5 σουτϑε Ὀ6 {Π6 "νοῦβε οὔθ, [6 δἰτου οἵ πα σειηθηΐ 15 ἀπὲ ΕἸΠῈ ἴο ΡΏγ 5164] ᾿ΠσαρδΟ 165 οὐ ἔδυ ]γ οἀπσδίϊοῃ, 
ΟΥ̓ ἴο ἃ ςοπλὈ]ηδίϊοη οἵ Ὀοῖῃ. ΤΗΪθ νιν οὗ β'π 8ἃ5 δῇ ἱπνοϊιηΐαγν δἤξοίοη οὗ ἴπῈ 501] Ὁ] ον 5. ἸΟσΊσ Δ] ν ΠῸΠῚ Ὡποΐμευ 
ΡΙ]Ιαίοηϊς ρυὶποῖρὶε ἀἸγεδαν δηυποϊαϊεα ὈῪ ΟἿ Δυΐποῦ (566 ΧΧΙΪ. 5, ποί6). ΤῊΪΒ. ὈΥΙΠΟΙρ]Ὲ 15 {Π6 ρῥτε- οχἰδίεδηςς οὗ {Π6 
50]. ὙΠῸ 50], ἃ5 ϑιςῃ, δοσογάϊηρ ἴο ΡΙαΐοῃις ἰθδοῃϊηρ, 1ι5. ΏΟΙ σοοά. ΕΝ], [Πεγείοσγα, σδηηοΐ Δ.Ϊ56 [ΤῸΠῚ 115 
νοὶ] ηΐδτν Ρτείεγθησθβ, Βαϊ ΠῚ 115 ΠΠΠ}] 14 Ἰ0}5, 1. 6. ἔτο πὴ 115 ῬΏγ 9104] δπηα ΠΟγᾺ] εν οηπιθηΐ, τΌτη 115 γϑ]δίίοη ἴο {ΠῈ 
Ῥοάγν δηῃά ἔχοι ντοηρ βἀποδίίοη. [Ι͂ἢ {πε δοοῖ οὔ ᾿έραίοηι {Π15. νίανν 15. ΊάΕ]ν ἀϊνεγρεα ἔτοη. ὙΠοτα {Π6 θοάγ 15 ποῖ 
Πε]ὰ ἴο Ὀ6 στε βθηλθΌὶΥ εν]], Βαϊ 5015 ἀγα δἰγοδαν σοοά δηά Ὀδα οἱ {ΠῸ6ῚΓ εηΐσγαησα ἰηἴο {15 ΠΠ|6 (ν111. 19, 20). [η ῬΏ]]ο, 
οἢ ἴδε οἴμεὺ παηά, {Π6γα 15 ἴῃ 1Π6 τηδ]ῃ ἃ τείασῃ ἴο {π6 Ρ]αΐοηϊς ἀηα ϑ5ῖοϊς ἀοοίσιηθ. ὙΠ6 ὈΟάγ 15 ᾿τγθἀβεπηΌ]ν εν]] ; 
1ι 15 ἴῃ ἔδει ἴπ6 το οἵ [Π6 500} (σῶμα Ξ-Ξ σῆμα) ; ἀηα ΟὨΪΥ {Π6 ΒΘ ΏΒΠΟΙΒΙγ-ἸΠ0]1 64 501115 ἀγα ᾿πσογροζαίβα ν ἢ Βοά!65 
(ϑβεε αῦονε, χχὶ. 5, ποῖθ). ὍΠα νίενϑ δάορίβα Ὀζ οἱἵ ΔΌΪΠΟΣ οἡ ἴπε5ε δηά Κιηάγεα ροϊηΐβ βίδπα ἴῃ 5οπΠΊῈ ἄδρτεα ἴῃ 
ἃ. ΟἸοβου τοϊαϊίοη το {πῸὸ Ῥ]αΐοηϊς ῬυΙΠςΙρΙ 65 Πδῃ ἀο {ποβα οὐ ῬΏΙΟ οὐ {πὸ δαίῃοῦ οἱ ἴῃη6 δοοῦ οἤ ἤίδαοηι. ΤῊὰ5. Πα 
Πε]ά : (1) ὙΠαῖ [πὰ 5οὰ] ννὰ5 οτεαϊβα οὐἹρίηδ!ν σοοά. (2) ὙΠαΐ ἴξ ννὰβ ποΐ ργεάβιεγππαα εἰ Ποῖ ἴο ροοά οἵ 11] Ὀγ αοά, 
Ῥαϊ εἴς ἴο πιου]ά 115 οννὴ ἀδθϑβίην (5ε6 χχχ. 15). (3) ὙΠαΐ [5 Ἰῃσογροσδίιοη ἴῃ ἃ Ὀοάγ, ποννενεῖ, ψν] ἢ 115 ΠΕΟΟΒΘΩσΥ 
ΤΙ πη! τ] ο ἢ 5 5ευνεα ἴο ὈΪδ5 115 ργείεγεῃςεϑ ἴῃ (ῃς ἀϊγεοίίοη οὗ εν]. (4) Τῇηδΐ [δι Π μι] 500}}5 ν.1}1 Παυεδίζοσ να ἃ5 Ὀ]6 5564 
ἸΠΟΟΥΡΟΥΘΔ] 5ρ τ15, οὐ δ 811] ανεηΐβ οἱοί με οἠἱν ἴῃ (σοά’5 βίογν (Χχ!]. 7); ἴου {ΠΕῈγῈ 15 0 γεϑυσγθοίοη οὗ {Π6 Ὀθοάγ. 

αἴϊεγ βίπ... ἀἄθαεῖῃ. 80 ϑ᾽γδςῇ χχν. 24 ἀπὸ γυναικὸς ἀρχὴ ἁμαρτίας, καὶ δι᾿ αὐτὴν ἀποθνήσκομεν πάντες, ἴΟΓ “Τή6η 
ψεγα ογεαϊθα ὄχϑοῖν {κα τΠ6 δηρεὶθ᾽᾽, 1 ΕΠ. Ἰχῖχ. 11, στσῃίθοιιβ Δ Π4 ᾿τημγοτία], θὰ ἀθαίῃ τα ἱΠτΟῸΡἢ 51η, δοόοῖ οὗ 
᾿έραϊοη, 11. 23, 24: 1 Επ. χον. 4: ΤῊΘ ϑᾶπι6 [θδοῃϊηρ 15 ἰουπα ἴῃ ἴπ6 ΤΑ]πλαά ; 5ε6 Δ εΡου, 2οδ, 214, 239. 7Π15 
ἀοοίτης οὗ τηδη5 σοΠα!ἸΟΠΔ1] ᾿πηηλογία ν ἀπὰ οὗ ἄδαίῃ επίετϊηρ ἴῃ6 νου ΤὨΓΟῸΡῊ δ᾽ῃ ἄοαβ ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο Ο.7. 
1᾿ςτοταΐατε ; ἴοσ θη. 11. 17, Πεη βίθαϊεα ἴῃ 115 σοηϊεοχί, ΤΡ]165 ποίῃϊηρ ποτα 8 ἃ ρχεπιδαίασγε ἀδαίῃ ; ἴοσ {Π6 ἰὰν οἵ 
πλΔ 5 θεϊηρ ἰ5 δηυποϊαίβα ἴῃ (6η. ||. το “ Παδὲ ἴΠοιι τί, απα πηΐο ἀϊιϑὲ 5641} {πο γαΐασῃ ᾽, πα ΠΪ5 Ἔχρι]ϑίοῃ ἔτοιη Εάθη 
νν8ἃ5 ἄτα ἢγϑβὶ δηά Ῥυ πο ρΑ ΠΥ ἴο {πῸ ἢςδρα οὗ ρβιαγαϊηρ ἀραϊηϑί ἢ15 εδίϊηρ οὐ {ΠῈ ἵγσεε οὗ ΠΠ|6ὸ δηα ΠἸν]ηρ᾽ ου ανεῦ. Εατίποτ- 
ΤῆοΓα, Ἔνεῃ ἴῃ ϑίγαοῃ, ννῃεγα ἴπΠῸ Ιάδα οἵ ἀδξαίῃ δ5 Ὀσοιρς ἀροιΐ ὈΥγ 510 15 ἢγϑί επυηοϊαίεα, {πΠῈ ἀοοίτπηα ἀρρϑαῖβ ἴῃ 
ςοπῃρ]είε ᾿ἰϑοϊαίϊοη δηα ἴῃ ΟΡραη σοπίτγδαϊοίοη ἴο {Π6 τηδ]ῃ βίδίθιηθηΐβ δηα ἰεηάθηοὶθα οἵ ῃ6 θοΟΪ ἢ ἴῸσ ἴΐ βἰβενῇθγα 
τοδοῆθ5 Παΐ πηδη5 ΠΟΥ ΠΥ 15 {Π6 ἰᾶνν οπι δνοταϑίϊηρ (ἡ γὰρ διαθήκη ἀπ᾽ αἰῶνος, ϑΙτα!ἢ χὶν. 17): δηαᾶ {Ππᾶΐ Ρεϊηρ 
[οτπχεὰ ἔτοπὶ δύῃ ππΐο δαυί ἢ τππϑὲ ΠΕ ταίαση, Χν]]. 1, 2, Χ]. 11. ΝΟΥ͂ ἀρᾷ! 15 1Π15 ἀοοίγηθ ἃ σοηίσχο Πρ ὈΓΙΏΟΙΡΙ6 ἴῃ 
{Π6 βγβίειη οἵ {πὸ νυϊϊετϑ οὐ ἤίέραοηι. ἴῃ Ν.Τ, {ἰπ|65, μοινανεῦ, ννα Ππα 1 1Π6 ουὐγγαηΐ νῖϑνν ἴῃ {Π6 Ῥαα]ηθ ἘΡΙ 5.165, 
Ε. 5. ΒοηπΊ. ν. 12 ; 1 Ο(οΥ. χν. 21; 2 (οὐ. χὶ. 3. ΟἹ νδυίοιιβ νίεννβ Οἢ δίῃ 8δη4 ἄξδίῃ δηᾶ {ΠΕ ῚΓ σαιι565 566 1 Επ. νῖ-- 1} ; 
Χ. 8; ΧΧΧΙΪ. 6; Ιχῖχ. 6, 11 ; ΧΟ]. 4, ΜΙ ποΐα65. 

18. ἄδαίῃ... ὃν πἰβ νυ ἱῖβ. (ἢ. ϑιγαςῇ χχν. 23; 1 ΤΊΙη). 11. 14. 566 Ποίε οἡ νεῖξββ 16. 
Ι ἴοοῖκ Πίβ ΙἸαϑί ννογᾷ. (οστυρί. 

ΧΧΧΙ. 2. ἢ δοοῖ οἡ Α αι αγαῖ Ενε, 1. νὶϊϊ. Αοςοτάϊηρ ἴο ΕΡὨΓΕΠΊ, 1. 139, Αάδπηι δηα Εἶνε Ἰἰοβί [Π6 δηρε]ῖς νι βίοι 
Οὐ {Πεῖγ [41]. ἘρΥ {Π15 Ρονεσ οὗ ν]βίοῃ οἵ. ῬΏ1ο, Ομασεί. ΧΧΧὶ 771 (σε71. 

ΒΊοομ1655 Πἰρμῖ. ὙὍῆε ἸΙρῃϊ ἴῃ Ῥαγαάϊβε νγὰ5 σοπίπααὶ, βοοῖ ΚΑ ἀαηι ἀραὶ δῖσο, 1. χἸὶ, ΧΗΣ, χῖν. 
3. Οἡ ϑαίδη᾽β βῆνυ 566 "ἤ͵ιραο, 11. 24; [βαρ ῃιυ5, “4512. 1. 1. 4. 
4. 366 χν]]]. 3: ΧΧΙΧ. 4 (Ποἴ65). 
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ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ 5ΕΓΒΕΤΘ ΟΕ ἙἘΝΟΚΦΟΗ 8[ι. 6---35. 4 

Απά πε υπάεγϑίοοα 5 οοπἀεπηηδίοη δηα {ΠῸ ϑἷη ννῃϊοἢ Πα Πα βἰηπηδα Ὀείοτε, ἐπεγείογα ἢε οοη- 
οσεἰνεά ἐποιρῃς ἀσαϊηϑί Αἀδπη), ἴῃ ϑιιο ἢ ἰογπΊ Π6 επίεγεα δηα βεάιιοεα ἔνα, θαΐ ἀϊ4 ποῖ τους Αἀδπη. 

ἡ Βιυξ [ ουγϑεα ἱἰρπούδηςε, Βα υνηδὲ 1 πα Ὀ]6ββεά ργενίοιιϑὶν, πΠοβε 1 αἰὰ ποῖ οἰιγθε, 1 συγβεά ποῖ ΠΊΔΠ, 
8 πού [πὸ δαί, πού οἰπεῖ ογθαΐαγαϑ, θὰ πηαη᾽5 δν1] {τ|, ἀηα 15. ννοσῖκβ. 

Αἤεν Αάαπη᾿β βίη (οὐ 5εηἋ5 2272 ἀννὰν ἰηΐο {π6 βαγίἢ “ννπεηςε 1 ἰοοὶς {πεα ἡ Βυΐς ἄοοθϑ ποῖ "νίϑῇ ἴο 
γα] ΠΙΠῚ [οΥ 411 γεαῖβϑ ἴο σΟΠΊΕ. 

Ι οαἱα ἴο Πίηγ: 
ποῖ ταΐη {π66, θαΐ βεημα {περ ννεηςσε 1 ἴοοῖκ {Πεα. 

“ἘΑυίῃ {ποιῖϊ αὐτί, ἀπά ἰηΐο {π6 βαγί ννῇθηςα 1 ἰοοῖ πες ἴποιι 5η4]} σο, δῃηᾶ 1 νν1}} 

ΎΠΕη 1 οδη ἀραίη ἴαϊζε πες δ Μν ϑβεοοπά Ἴοοπηηρ. 
Απά 1 Ὀ]εσϑεα 411 τὴν ογεαΐίαγαεβ νίϑ}]6Ὲ πα ἰην!510 16. 

Απάᾶ 1 Ὀ]ε5ϑεα {πε βενεηΐῃ ἤἄδν, ννῃϊοῃ 15 {π6 ϑαρθαῖῃ, οὴ ννῃϊοῇ ες τεϑίεα ἔγοπλ 411] ἢ 15 
ννοτϑ. 

Απᾶὰ Αάδπὶ ναβ ἥνε δηᾶ [α]ῖ ἤοιιζϑ ἴῃ 

(οἀ 5ἴονν8 Εποςῇ {πε ρὲ οἵ {Π|5 ννου]ά, 25 εχἰβίεηςς οἵ βενεη ἱποιιβαῃα γνϑαῖβ, 8ΔΠ64 {Π6 εἰσῃτῃ τΠοιιϑαηα 
ῖ5. 1ῃς επά, πειί μεν γεαῦβ, ΠΟΥ πηοηΐῃϑ, ΠΟΥ ΨΕ 65, Πού ἀἀγϑ. 

Απα 1 δρροϊπίεά τῃς εἴσῃ ἄαν 4150, πὲ ἔπε εἰρμίῃ ἀαν 5ϑποι]α ΡῈ {πε ἤγϑί-ογεαίεα αἰζεσ ΠΊΥν 
2 ννοΥΚ, δηα ἰῃδί Ζῴσ 3,γεΐ σουδηι τενοῖνε ἴῃ {πε ἔογηι οἵ {ΠῈ βενεπίῃ ἐποιιβαπά, δηα τΠαΐ δὲ {πε θεριπηίησ 
οἵ [ῃς εἰσίῃ Ἐπουβαπά {πεσε 5Που]4 Ὀα ἃ {ἰπ|ε οἵ ποϊ-σοιπηίίηρ, ΕΠ 4655, νν ἢ πθι Πεν γεαῦβ ΠΟΥΓ ΠΟ ἢ 5 
ΠΟΥ γε εὶς ΠΟΥ ἄανϑ πού ΠοιΥ͂5. 

Α 
Αμπαᾶ πονν, ΕποΟςῃ, 411 {παΐ 1 πᾶνε το] {ΠΕ6εΕ, 4}] 

τῃαΐ που ᾿χαϑὲ τπάεγϑίοοά, 411 [Πα ἔῃοῖι ἢα5: βεεῃ 
οἵ Πεανθηΐϊν {πίηρϑ, 411 πὶ που Παϑί βϑεεῇ οἡ 
ξαγίῃ, δΔηα 411 {παὶ 1 ἤᾶνε ννυγιτεη τη ὈΟοΟΚΒ ὈΓν 
ΠΥ στααΐ νν]ϑ πη, 411 {π656 [πτησδ 1 ἤανε ἀδενίβεα 
Δηα οτεαϊεα ἔγοπ {Π6 πρρεγπιοβί ἰουπάδίοη ἴο 

4 1Π6 Ἰοννεῖ δῃηᾷ ἴο {π6Ὸ εηὰ, δῃα ἴῆθγα 15. πο Ἴοιη- 

Β 

Αμαᾶ πονν, Επμοςῇῃ, 411 ἴῃς ῃίηρϑ 1 ἢανε ἰοϊὰ 
1Πεε δηά 41} {πῸ τπησϑ μοι παϑὲ βδεεη οἡ εδυίῃ 
Δ η4 41] [πε {πῖπρ5 ποι Παϑδί νυυττε πη 1 [ἢ 6868 
ῬοΟΚΘ, 1 ἱπνεηίεα {πε οτγεδίίοη οἵ 411 225, μανίησ 
ογεαϊεα ἔτοπὶ {πε Πρ μαβί ἴο [Π6 Ἰονναβί. 

ΤΠΕτΕ 15 ΠῸ σου η56 ]|1οΓ ἤθε. [πη εἴθγπαὶ δηὰ 
ποΐ πηδάα νυ] ἢδηά5, απ πὶν ἱπουρσῇϊ 15 σοιη- 

561|10Γ πού ἱππουίτου ἴο τὴν ογεαίϊίοηβ. [1 ΔΠῚ 561{- | 56 ]1ογ, δηα τὴν νογά ἰ5 ἀδεά, απα τὴν εγεβ ῬεῃοΪά 

6. ὅε6 χχχ. 1ὃ (ποΐβ). Δ εΌευ, 211, 244. τ ; 
γ. Τὴδ οὐἴ868 15 πΠοΐ Οἡ ΠΊΔη ΠΙΠΊ561Ὁ, θα ἡ ΠΙ5 Ἰρπούαης 6 Δ Πα 511. 

ΧΧΧΊΠ. τ. Νυ βεοοπηᾶ σοπιῖηρ. (σοἀ᾽ 5 ςοῃλ]ηρ᾽ ἴο Ἰπάρε ἴῃ βαυτῃ 15 ς4}164 1Πε καιρὸς ἐπισκοπῆς δηὰ ἡμέρα διαγνώσεως 
ἴῃ ΔΝ ΊΙβάομ 11]. 7, 18. (Οἵ, 2 Επῃ. χἱ. 5. ὍΤΠΕ ἢγϑί σοπλ]ηρ ννὰβ ἴου Αἀδηγ}5 5αἶκα ἀηα ἴο Ὁ]655 811 ἰπαΐ οά πᾶ πιδάς, 
1ν}11. 1. 

ΧΧΧΙΠΠ]Π 1, 2. Ετοῖῃ {Π6 ἔδοϊ ἐμαὶ Αάδπι 414 ποῖ ᾿νε ἴο θῈ τφοοο γϑαῖβ οἱ, {πὸ δυῖ ποῦ οὔ {[π6 δοοῖ οὐ 7ιεόϊἠεες, ἵν. 30, 
ςοποϊαάες {παῖ τῃ6 νογάβ οἵ ὅδῃ. 11. 17 “1ὶἢ (8 ἀδὺ (που δαΐεϑὶ {πεσεοῦ ποι 5Π4]}} 5ΌΓΕΙΥ ἀϊε’ ννεγα δοίμα}}ν 
{1Π11ςἅ. [{ 15 ἤδεῆςε οὈνουβ {πὶ αἰτεῖν θείογε {πῸ (τι βίῃ εὐα 1φΟΟῸ γεαῦβ Πα4 σοπα ἴο ὈῈ τεσαγαβα 85 οὴβ νου] ά- 
ἄαγ. Τὸ διτῖνε δἱ {πε σοῃοθρίϊοη οὗ ἃ νου ά- νε αὶ οὗ 7,οοο γεαγϑβ-ττό,οοο γϑαῖϑ ἔτοπλ ἴΠ6 οτγεαϊίοη ἴο {πΠῈ6 Ἰυπάρεμηεηΐ, 
[Ο]οννεα Ὁ. 1ΦΟΟῸ γεδῦβ, ΟΥ̓ ἃ Π11]ΘΠΠΙ πὶ οὗ Ὀ]οββθάηεβα δηᾶ γαϑί---ἶἰῖ νγὰ5. ΠΕΟΘΒΒΑΥΥ ἴο ρτοςσεεά Ὀιΐ οη6 5ῖ86} {ατί Ποὺ, 
Δα [Π15 βδίερ νὰ Πηά ννὰβ ἰακβὴ Ὀγ {ΠῸ6 δυΐπου οὗ οὐσγ ἰαχί. [Ι͂ἢ [τεῆδει8, ΠΠούθονϑύ, (ὐηγέγα ἢ}α67. ν. 2δ. 3. 1} 15 
ΤΟΑΒΟΏΪΏΡ' 15 σΊν ἢ ἜΧρ ΙΟΙΕΙν : ὅσον ΔΕ Ὁ ἡμέραις ἐγένετο ὁ ̓ κόσμος, τοσαύταις χιλιοντάσι συντελεῖται. Καὶ διὰ τοῦτό φησιν ἡ 
γραφή. Καὶ συνετέλεσεν ὁ θεὸς τῇ ἡμέρᾳ ο΄ τὰ ἔργα αὐτοῦ ἃ ἐποίησε, καὶ κατέπαυσεν ἐν τῇ ἡ ἡμέρᾳ τῇ ζ΄ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 
αὐτοῦ. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τῶν προγεγονότων. διήγησις καὶ τῶν ἐσομένων. προφητεία" ἡ γὰρ ἡμέρα κυρίου ὡς Μ 1 ἔτη. ἐν ἐξ οὖν ἡμέραις 

συντετέλεσται τὰ γεγονότα. φανερὸν οὖν ὅτι ἡ συντέλεια αὐτῶν τὸ 5. ἔτος ἐστί. (ἸΕπΊεη5 ΑἸΕχ. σον. ἵν. 25 τοίεγϑ ἴο 115 
ςοποεριοη-- - ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἴο Οὐγ ἰοχί, [1 5 ποῖ ἸΠΊΡΓΟΌΔΡ]Ε 1Πᾶῖ πε βίαϊετηθηίβ οἵ (βάγεηιϑ οἡ 1Π15 Π6δ4 τὲ ἀγανῃ ἐκ 0}}} 
ΟἿΓ Ἐεχί. ΤΠυ5 οἢ Ρ.9 ΒΕ ΨΙΕ5: τούτου χάριν ηὐλογήθη καὶ αὕτη 0) ἡμέρα) ὑ ὑπὸ τοῦ θεοῦ καὶ ἡγιάσθη καὶ σάββατον ὡς κατα- 
παύσιμος προσηγορεύθη, καὶ ὡς τύπος τῆς ἑβδόμης χιλιοετηρίδος καὶ τῶν ἁμαρτωλῶν συντελείας, ὡς Ἰώσηππος μαρτυρεῖ καὶ ἡ 
λεπτὴ Γένεσις ἣν καὶ Μωσέως εἶναί φασί τινες ἀποκάλυψιν. [{ 15, να ταρεαΐ, ποῖ ἱπηργοΌΔ Ὁ] 6 {πᾶΐ οὐ ἰεχί 15 1Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 
5οῦτος οὗ (ατθηι5᾽5 βίατειηθηΐβ, ἰπΠ σι Οἢ ἃ5 ποίῃϊηρ οἵ 1η6 ΚΙπα 15 ἔουηα δἰτ ποὺ ἴῃ [οβαρῃ5 οσ ἴπ6 δοσή 9" )εῤίἑοες, 
ἔτοτὴ ΠΟ ἢ ΠΕ Ριοΐεββαβ ἴο ἀδτῖνε ἴπῈπλ. ΘυΏς6]15, οη ΠΟπὶ Οβάγθηιβ 15 ἰΔΥΡΕΪΥ ἀερεπάθηϊ, ἰ5 ἔγεα μα ητ]ν ΨΊΟΏΡ ἴῃ 
5 τβέβγεῃοθβ ἴῃ ἴῃς οαβε οἵ Αροζαϊγρίϊς [ϑγαίπσα Α πιοβί ἱπιοΓ δε ηρ; εχρδηϑίοη ἃπα δὴ δάδρίδιϊοη οἵ {πΠῈ τεχὶ ἴὸ 
ΓΒ βέϊδη σοποδρίίοηβ δῖα ἴο θῈ ἔουπα ἴῃ Απριιβίηα, 226 (Ζν. χχὶϊ. 30. 5 “1ρ56 εἴδη Πα ΠΊΘγι 5. δοίδταπι, νθ] 11 ἀ] ΕΓ ΠῚ, 
51 βεουηάππιὶ 605 δγίϊσ]ος [απ ροσῖβ σοτηραϊοίατ, 6] ἴῃ ϑογρίαγβ ν]ἀθηίασ εχρσαϑϑὶ, ἰϑία ΦδΟΒατἰβιηιβ εν] ἀθητςιι5 
ἈΡΡΑΥΘΌΙΕ, 4: ]4}}} 5αρι]ηγ15 ᾿ηνθηϊταγ : αὐ Ρσπηᾶ δεῖαϑ [πα 8 πὶ 165. ὈΥΪΠ.115 511 Δ0 Αἄδπῃ 66 δα ἀΠ]ανίαπι, βασι πὰ 
Ἰηἀς πϑαιε δά ΑὈταπδῖη... . Δ0 ΑὈταἢΔΠῚ ἀ5αὰ8 δὰ [)αν!α πηδ, δἸΐεσα ᾿πΠ46 ἀβαὰς δὰ {ΓΔ Π5ΠῚ] ΤΑ ΙΟΠ6ΠῚΊ 1ἢ ΒΑ γ]οπίδυ, 
τετίϊα ἰηάς πϑαὰ6 δα (Ὠτίβιὶ ᾿ξδτπα]δπὶ παἰϊϊνταίαθπη. ΕἾὰππε ᾿ἰαηὰθ οπηθ5 ααΐπαθθ. ϑεχία ππα ΔΡΊΓΙΥΓ.. .. Ροβῖ παῆς 
τΔη]8πὶ ἴῃ ἀ16 βαρίϊ πο τεασ!εβοαῖ δι, σαπὴ εὐυπηάδπὶ ΒΕΡ.ΓΠΊ ΠῚ ἀϊδπη, αυοα ΠΟ5 ΕΤῚΠλ115, ἴῃ 586. ἴρ50 [)60 ἔαςῖει τθαυ16- 
506Γ6. ... Ηδεο ἴδιηβῃ βεριϊπηδ, εὐ 5 Δ θαἴιπὶ ΠΟΒίΓΙΙΠΊ, σαϊι5 ΠΏ ΠΟ οαὶς νεβρεῖα, 5εἀ ἀοπηϊηΐοι5 4165 να] αξ οσίανιιβ 
Δείθεηυβ. , -. δος αυοά εὐξ ἴῃ ἥπε β'πε ἤπε. ΕῸΥ ὈΙΠΕΓ Βρεου]αίίοηβ ἰη τείεγεηςα ἴο {Π6 ννου] ἄτ-ννθεκ 566 ναλι. 
“Μλοοαϊοη, ᾿ϊ. 12; Βδοοῖ οὗ “«αηη ἀγα Εννε, 1. 111. 

2. ἃ [π|6 οὗ ποί-σουππίϊηρ;. . ΠΕ ΈΠΟΓ γΘΘΓΞ ΠΟΙ πιοηίῃ5, ἃς. 
Ῥγ οὐ ἴεχὶ ψνετα 1 βρεβακβ οὗ ἴμε ἴογη οὗ Ὀ]εβϑβάῃςβββ. 

3. ἴπ6 ὀγϑδαίϊοῃ (Β), 111. “ἴο οσβαῖε᾽. 

510 .11. Οὐ, ν]]. 424--7 Ἰηᾶγ ἢᾶνε Ὀθϑη ἱπῆπεηςθά 
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ΤΗΕΡΟΘΚΊΤΘΕ ΗΕ ΘΕ ΒΕ ΤΘ ΟΕ  ἘΝΘΟΗ 55. 

Α 

οἴεγηαὶ, ποῖ πιαδάς νυν Παπάβ, δπα νυἱπουΐ 
σἤὔδησε. Μν ἱ{μπουρῃΐ ἰ5 ΠΥ σοιηβαϊϊοσῦ, ΠΥ 
νυ ]560ΠῈῚ Δηα τὴν νγνογα διὰ ὑπιδάεΐ, απ τὴν ενεβ5 
ΟΌϑεγνα 411] τῃίησϑ ἤονν {πεν ϑίαπα ποῖα απ 
γα ]ε ἢ ἰεῦγου. [ΓΙ τὐτ ἀννὰν πὶν ἴδςε, 
{Πεη 411 {Πῖησϑ νν1}] ΡῈ ἀεβίγογεά. 

δ Απά δρρὶν ἰῃν πηηά, Εποςῇ, δηά ἰκπον Πἰ πὶ 
νν ΠΟ 15 βρεακίηρ ἴο ἴΠςΕ6, αηα ἴακε ἔποιῖι {πῈ θΟΟΪΚ5 
ὙΠΟ ἢ ποι {Πγ 561 Πμαϑί νυυτίεη. 

6. ΑπάϊΙ ρῖνε πες 54π|1}} δηὰ Καρι], ν ῃο 6ἀ 
{πεῸ τπρ, ἀηα {πε΄ ΡοΟΚ5, απ σὸ ἄοννῃ ἴο βαγίῃ, 
δηα [Ε}1] τῆν ϑοῇβ 411 {πα 1 πᾶνε τοϊά ἔπεα, πα 
411 τῃαξ ἴμποιι Παϑβί βεεῆ, ἤοπὶ {πῆς ἰοννεσγ ἤδανεη 
ὉΡ ἴο πιν ἰἤγοπα, δηά 411] {πε ἰτΟΟρΞ5. 

ΕῸΥ 1 οτεαίεα 41] ἰογςεβ, αηα ἔπεα 15 ποης {παῖ 
τεϑιϑίείῃ π|6 οὐ {παΐ (ο65 ηοΐ βιι]εςοΐ ΠίπΊβε] το 
6. Ἐὸζ ]] ϑιι]εςί ἘΠ πΊβεϊνεβ ἴο ΠῚν π]ΟπαΎοἤΥ, 
«πα ἰάθουγ ἴον πιν 5016 τπ]6. 

8. (ἀἴνςε {Πεπὶ πε ὈοοΟΙΘ οἵ ἴπε παηάντίησ, ἀπὰ 
{πεν νν1}} τεδα Ζλδηε δηα νν1}1 Κπονν πιεὲ ἴογ {πε 
οἵεαΐοσ οἵ 411] [Πίησϑ, δηα νν1}}] υππάεγϑίαηα ον 
ἘΠεΓα 15 ηο οἴπεσγ αοά Ὀεΐ πα. 

9 Αμαά [ἰΙεΐ ἰμεπὶ ἀϊδίσθυίε ἐπε Ῥοοῖβ οἵ (ἢν 
Παηανντηρ---ΟΠ Π ἄγε ἴο σΠΙΠ]άτεη, σεπεγαίίοη ἴο 
σεπεγϑίιοη, Πδίοῃ5 “ἴο Πδί!Οη8. ' 
Αμα 1 ν1}} σῖνε πες, Ἐποςῇ, πὴν ἱπίεγσεβϑου, 

1Π6 ἀὐοἢἰβίγαΐαρε Μ|ΙςἤδΕΙ, ἴοσ ΠῈ Παπάντιπρ5 οἵ 
τῃν [αἴμεῖβ Αἀδπ), ϑείῃ, Εποβ, ( αἰπαη, Μ δῇ 416]6Ε]; 
αηὰ [ατγεά τῆν [δἰπει. 

-τ 

ΙΟ 

(οα σοηνίοίβ πε ἸΔο]αΐειβ ἀηα βοάοιητς ἰοτγη!- 
οαΐογβ, δηα ἰπεγείογε Ὀτίησβ ἄονη ἃ ἀείσα 
ὉΡΟΙ {Πεπ|. 

ἼΠεν πᾶνε τε]εοϊεα τὴν σοπιπηδηπηεηΐβ δηά 
Γῆγ. γΟΚΘ, ννογί 655 σεεα 85 σοπῆα ὑ}ρ, ποΐ ἔεαγ- 
ἱηρ σά, ἀηα {πεν ννοιἹα ποῖ θοὸν ἄοννῃ ἴο π|6, 
Ὀυΐ μανα Ῥεσιη ἴο Ὀονν ἄοννῃ ἴο ναίηῃ σοί, δῃηὰ 
ἀεηϊεα τὴν πηϊΐγν, ἀπα πᾶνε ἰαάεη [η6 ννῃοΪς δαγίῃ 
ἢ υπίγιῖῃ5, οἥεξηςσεθ, δ ογηίηαῦϊες ᾿εσμεγίεϑ, 

[Ὁ] 

4. νἱϊ που σμϑηρε. 
τὴν ἱποιιρηΐ 15 ΠΥ σοι ΠΞΕΙ]ΟΓ. 

ΕΓ ΒΞ ἘΣΣΙ Ὁ; 511 Χ}Π: ΤΣ 
ΤΥ ΘΥ65 οὔβεσνα 841] {Π|π 55. 
11 τὰὺᾺὺῪᾺὩῴ ἄς. Ρ5. οἷν. 29. 

Ὅ. Ἐς τ Ἐπ: Ἰχχχῖ 5, 6: ἘΞΙΡΊΠΙ, 1- Ἐ: ΒΑ ΟΊΙΕΙ: 

ΘΒ ΣΣΣΙΣ, [0. 

Β 

41]. 11 Ιοοῖϊκ οἡ 4]], πβῃ ἴἰ βίδηξδ (τς. εχίβ[5), 
Ῥιε 1 1 5}.4}} ἔὰγη αὐναν, ἔΠεη νν1}] 411 θεὲ ἀδϑέγον εά. 

ΔΑρρὶν τὰν πηηα, Εποςοῇ, ἀπά Κπονν Πΐπη ΠΟ 5 
βΒρεακείῃ ἴο {ῃεε, απαὶ ἴαϊκε ἔπε Ῥοοῖκβ {παΐξ μοι 
Παβέ υνυγτίεη. 

Απα 1 ρσῖνε {πεε τΠς δηρεὶ ϑ6πη} ἀπά Β 4511] 6 
Δα Πἰπὶ νῆο Ὀγοιρης ζΐσε ὰρ ἴο πε. Απᾶ φρο 
ἄοννῃ οἡ ἴο δαγίῃ δπά [6}}] ἢν 5οῃ5 41} ἔπε [πίησβ ἢ 
Ι Πᾶνε βροίβῃ ἴο ἴπεε δηά 411 {πῸ {ῃπῖηρβ ποι | Ἵ 
ἢιαϑὲ βθθῇ ἔτοπὶ {πε ἰοννεβὲ πεανεῆ ὄνεπ ῸΡ ἴο ΠΥ 
τῆγοπα. 

ΑΙΙ {πε ἴτοορβ 1 πᾶνε ογεαίεα ἢ {πεῖ ἰ5. ΠΟΙ ἡ 
1παΐ ΟΡΡροβαβ ΠΊ6 οὐ {Πδΐ ϑιιθπλῖϊῖ5 ποΐ ἴο πθ. ΑἹ] 
ΒΌΠΊΪΕ ἴο ΓΚ ΠΊΟΠΔΙ ἤν Δη6] 5ενε ΤΥ Ροννει. 
πα ρῖνε ἴῃεπὶ πε θοοῖκ5 οἵ τν Ππαπάνντιτηρ;, 8 

σμΠ] ἄγθη ἴο οπι! ἄγεη, Κἰπβηιθη ἴο Κίπϑπηεη, γαςα ἴο τὸ 
ΓᾶςΕ, 45 πηεαϊδίογ, Εποςἢ, οὗ τὴν σεπεγαὶ ΜΊςΠδεὶ, 
Ὀεοαιβα τῃν Ππαηαννττηρ δηα {ΠῸ Παπα νει ηρ οὗ 
τὴν δ μεῖϑ Αἄδηη 8πα ϑεῖῃ 541] ποῖ θὲῈε ἀεϑίγογεά σι 
1Π| 1ΠῈ επὰᾶ οἵ {ἰπηε, 5 1 ἤανε ςοπηπηδπ δα τὴ 
ΔΏΡΕ]5 Οτγίοοῃ δηα Ματχίοςῃ, πον {πᾶΐ 1 πᾶνε ραΐ 
ἃ μαζί ου βαγίῃ, δῃά ογάεγεα ἴῃς ἀρ [δὲ ἴῈ θῈ 
ΡτΓεβεγνεά, δηα {παΐ [Π6 μαπαάντιηρ οἵην [δία 5 12 
Ὀε ργεβείνεά, ἰπδΐ 1 ρϑγίϑῃ ποῖ ἰπ ἔπε ἄεϊασε 
νΥΒΙΟἢ 1 51.4}} παῖε ἴῃ τῃγ ταςε. 

Μ1] ποῖ σαγῖν ἴπΠεῈ γόκε ψῃϊοῃ 1 πᾶνε δἰ ἀροη 
1Π ΘΠ}, ΠΟΙ δον πε 5εεα5 ψῃϊςἢ 1 Πᾶνε σίνεη {Παπη, 
Βαϊ Πανίηρ οσαϑί ΟΠ τὴν γοκςε; πεν νν1}} ἰαῖκε δη- 
οἴπεῖ γος; πα νν1}] 5ονν επιρίν 5εεά5 δηά νν}}} θονν 
ἄοννῃ ἴο νδίῃ σοαβ δῃα Ψ1}] γε]εοΐ πὴν ΟΠΕΠ685, 

! 

ΝΠ. ΧΧΙΙΣ. 19: 1 581:. χυ. 29; ἘΖεκ. χχιν. 14. 
ΘΙ Θι Σἰ 22. 

ΤΥ νυἱβάοπι δηᾶ τὴν σνοτᾷ ἀγα Τπιδαᾶδτ, 1. 6. ἀγα γαδ! τίν. (ΓΕ Β δπᾶ 1: πῃ. χῖν. 22 (ασεεκ) πᾶς λόγος αὐτοῦ ἔργον. 

56Ε 1 Ἐπ. Χχ. 4. 
0. ΕἾ ΧΙ]. 2, 3; ΣΙΝ]. 7- ὁ: [τὖ; ἵν. ΡΥ Ὶ ΕΏ. ΙΧΧΧΙΙ. 1, 2, Ππδῖα, 45 εῖθ, {ΠῸ ΒΌΟΙ5 ἀΥὸ ἴὸ 06 {Γβ 5 ΠΕ Ὸ 

16 ἀϊδίεὶν ἴο {Π6 σαηθσδίοηβ οὗ [ῃς6 νου], ννεγθα5 ἴῃ 1. 2; ΧΟ. 1Ο; οἷν. 12 οὗ 1 Επ. [Π6 πηείποά δηα {{π|65 οὗ [ΠῈ 
ἀϊβοίοσυσα οὗ {π6 ῬοοΟΚβ αἵε ἀιβδσγεηΐ. 

Δ ΕΥ͂ΒΕ5 11 δηα 12 (Β οῃΪγν). 
10. ΜίςΠμδ6]. (ἢ χχιϊ. 6 (ποίο). 
11. ὉΠ1 {με επά οἵ {πε (Β), 11. “111 τῆς Ιαϑὲ ἀρε᾽. 

Αὐτῖνε. 

ὙΠΟΟΡῊ {πΠῸ νυ ηρ5 ἀγα σοι ε4 ἴο {π6 Κααριηρ οὗ πηξη, {πεν ἀύα ὑπάογ {Π6 
Ὁ ΔΥΔΙΔΏΒὮΙΡ οὗ 5ρεςΐα] δΔῆρ6 ]5. 011] {Π6᾿ {{π|6 ἔου {ΠΕῚΓ σΟΙηρ] είς ἀϊβοϊοβασε δἀημα ἀπάἀθυβίδηαϊηρ [85 σΟΠΊ6. (ομρατα 

Αἱ ἰαϑὲ {Π6 {ἰπ|6 ἕοσ {πῸὸ ἀπε υπαογβίαπαϊηρ οὗ {πε ϑεὲ θοΟΚ5 ν}}}} 
566 νεῖβ6 Ὁ (ηοίΕ) ; χχχν. 2, 3; (11ν); 1 ΕΏ. χοι]. 1Ο ; εἰν. 12. 

Οτίος (Β), ἃ παπλε ἰοπηά ἴῃ (εη. χῖν. 1,9; Δῃ. 1]. 14. 
αι565 (Β), πὸ. “Εἰπγε65᾽. 

ΧΧΧΙΝ. 1. τεἡεοίεάᾶ. .. πν γοζκε. ΟἹ, συν. ο᾽; ΘΙτ. χσν 10, 209 δ΄ δ . χὶ. 29. 
5οὺῦν ερίν βεεᾶβξ (Β), οὐ ὑνοσίῃ]ε 55 βεεάβ, Αρραγεηῖν ππεϊδρουῖοαὶ, ἃ5 Α 5ϑῆονβ, δη4 ποΐ ἃ τείεσσεηςε ἴο 1). 

ΧΧΙΙ. 9. επιρίγν (Β), 1. 6. “ ννογίῃ]6βς ". 
ἀδθηϊεά τὴν τπὶΐν. (. Πεαΐ. νἹ. 4 ἰορεῖῃεσ ἢ [οὈϑῆπα χχῖν, 27. 

2- [Ὁ 15 [Π15 νεῦϑα ἴπαΐ 15 τείδγγεά το ἰὴ Τεϑῖ. ΝΆΡΉ. ἵν. 1, που ρῃ ἔπεσε αἰ σαμεν ἀρρ]ϊοα. 
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ΕὸγῚ Κηον {πε νυ] κεάπεϑβ οὗ πιθη, {παΐ πεν 

᾿ 



ΤῊ ΒΟΘΙΚ ΟΕ ΗΕ ΒΕΘΚΕΕΓ 5 ΟΕ. ἘΝΟΌΗ 594. 2::.57. Ὁ 

ἜΝ 

ΠΑΙΉΕΪγ ΟΠ ] ΔηοίΠΕσ, Δ 4}} πη ηηεῦ οὗ οἴπεῦ 
ὉΠΟΙΪεδη νυν] Κεάηεϑϑαθ, ννῃ]Οἢ αὐα αἰβσιβιησ ἴο 

τεϊαΐα. 
Απα ἱπεγείογε 1 1] Ὀγπρ ἄοννη ἃ ἀεϊρε προη 

τῆς εαντἢ δηα νν}}}] ἀδϑίγου 41] τηξη, δηα {πε νος 
Θαυἢ νν1}] σγα πη} ]ε ἰοσείμεὺ ᾿ηΐο σγεαΐ ἀδυκηςε55. 

3 

(οὐ ᾿Ιεανο5 οὔς τὶρῃϊεοιβ πιᾶῃ οἵ ΕΠος ἢ 5 {106 
νυ Π15 ννΠο]Ὲ Ποιιδε, πο ἀϊὰ (οὐ 5 ρ]εα- 
ΒΓΕ ΔΟσοΟΓαΙηρ ἴο ἢ[5 νν1]]. 

ΒεΠοΙα ἔτοπη {Πεῖγ βεεά 51}4}} αὐγίϑε δηποίπεῦ 
σεηεγαίοη, πη ἢ αἰζεγνναγάϑ, θΕ οἵ {πε πὶ πιδην 

2 11} ὈᾺ νεῖν ᾿Ιηϑαϊἰϊδῖϊθσ.0 Πα νῇῆο γαΐβεβ {παῖ 
σεηεγαίίοη, σὐαδ τενεαὶ ἴο {πεπὶ {π6 Ῥθοκβ οἵ 
τὴν παπάννττίηρσ, οἵ τἢν ἰδέ μενβ, 20 ζἐλοη το νυν οῃ] 
Π6 πιιδὲ ροϊπέ ουξ {Π6 σιυδγάϊδηϑῃ!ρ οἵ {πε 
ννοΥ]Ἱ, ἴο {πε (δι{Ππ|] πη δἀπα ψούκεῖς οἵ ΠΥ 

ΡΙβαβιγα, νῆο ἀο ποΐ δοϊζηον]εάρε τὴν πᾶηῆς ἴῃ 
ἢ ναϊῃ. 

3 Απά πᾶν 5}4]] [6]}] δηοίπμεῦ σεηεγαίίοη, δηά 
1ῃο58 οὐλογς μανίπηρ τεδα 5Π4]} ΡῈ ρ]ογίῃεά {μεγε- 

ες αἴτεγ, τηοίε ἤδη {Πς ἢγϑί. 

δ: 

(σοά Τσοτηπηδηεα Εποςἢ ἴο ᾿νε οἡ δαγίῃ {Πϊγίν 
ἄἀγ8, ἴο σῖνε ᾿πϑίγιοίίοη ἴο ἢϊ5 βοη5 δηά ἴο 

! ἢϊ5. οΠΠ]ἀγεηβ σμΠ]ἄγεη. Αἰζεγ τηϊγῖν ἀδνϑ 
ἢξ ννὰ5 ασδίη [ακεη οη ἴο ἤξανεῃ, 

Νονν, ἘἙποςῇ, 1 σἷνε {πες {πε ταύτῃ οἵ {ῃϊτέν 
ἄδγν5 ἴο ΞΒρεπά ἴῃ ἢν ἤοιιϑε, δηἃ ἰ6}} ἐγ βοηβ δηὰ 
411 τὴν Ποιιβεῃο]ά, {παΐ 411] τᾶν ἤεαῖ ἔτοπΊ την 
ίαλοςε ννῃαΐ 15 ἰο]Ἱ4 ἐπεπὶ Ὀν ἴῃεε, {παῖ ἔμεν πᾶν 
τε δηα υπάεγϑίδηα, ον ποτε ἰ5 πο οἴμεγ αοά 

Ι Ρυΐ π|δ. Απά {Παΐ {πεν πᾶν αἰννανδ ἱεερ ΤΥ 
Ποτηπη Πα πηεξηΐβ, πη Ὀεσίη ἰο τεδα δηα ἴδε ἴῃ 
{πε θοΟΚ5 οὗ ἐν παπάντιησ. 
Απα «αἤεν {πηϊγίν ἄδγϑ 1 514}1 βεηπα τὴν δηρεὶ ι΄ 

ἴογ {Πξε, απ ες ψ1}} ἰακε ἴπθὸ ἤἴτοπὶ θαγίῃ Δη6. 
ἴτοΠΊ ἴῃ 50η5 ἴο ΠΊ6. 

Ηετε (οά ϑιπηηηοη5 8 Δῃ6Ὲ]. 

Απᾶ {πε Τιοτά οδ]]εά πρ οὔθ οἵ {πε οἱ άδι 
ΔΏΘΕ]5, τεγγὉ]6 ἀπ α τπηεπδοίηρ, δηἃ ρ]οεα Πίπι Ὀν 
ΤΏΕ, ἴῃ ἀρρεαζβϑηςε ννῃϊίε 45 ὅσπονν, αηα ἢϊ5 Παπαάϑβ 
{πκῸ ἴςβ, πανίπο' ἔμ ἀρρεάγϑηςε οἵ στεαῖ ἔγοβί, ἀπά 
ἢε ἴτοζε γὴν ἴδος, θξοδιιβε ἴ σου] ποῖ ἐπάαγε {ΠῸ 
ἴεγγογ οἵ {πΠ6ὶ Τιογά, 751 45 ἴἴ ἴ5. ποΐ ροβϑβίθ!ε ἴο 

{τοϑί οὗ {ΠῸ δἱγ. 

αυθκα (Β), π|. “δ 5Πα θη (α5 Γπουρῇ ἴῃ ἰενετ). 

ἐπάπγε ἃ βἴονε᾽ 5 ἤγε δηα {ῃε βιιη 5 πεδΐ, απ {ΠῈ | 

Β 

Δηα [Π6 ννΠο]α δαυς ἢ νν1}} ααῖκα τ [ἢ] π5ι1ς 6, 2 
ννγοηρ5, ἀπα ἰογη! σδίίοη αηα 1Δο]δίγν. 

ἼΠΕη αἰθοὸ 1 5Π4}} Ὀγίησ ἃ ἀείυρσε οἡ ἴο ἴΠ6 3 
δαγῖῃ, δηὰ 1Π6 δαγίῃ νν}}} οὐ πη] 0] 6 τορεῖῃευ [1] 
στϑαΐ σἢδ05. 

ΑΠπα 1 514]} ἰΙεανε ονεὺ ολδ 7ιι5ῖ πηδῃ ΜΠ 4}} 851 
Π15 ἤοιι58, ννῆο 5141] ννοῦκ δοοογάϊηρ ἴο τὴν νν1}]} 
(σα. ννῆο 514}] θὲ ἰουηα ἴο ἤανε Ὀβεη ψογκίηρ,, ὅζο.), 
8η6 ΠΌπ {πεῖ 5εεα 5}4]] γι56 δποίμεῦ τας αδἰζεύ- 
τναγάς, νεν ΠιιπΊεΓοιι5 δηα ἰη 58.114 6. 

ΤΠεη ἢα νῆο ἢδ85 Ὀγοιρῇῃί ἃὑρ (πε. ἰουπήεα δΔηα 2 
[ογπη64) {πδξ γὰςε 5141} γενεαὶ ἴῃς Ῥοοῖκβ οἵ τῆν 
παηανντιτἰπρ πα οὗ ἢν ἰαίμαιβ, [Πγουρ ἢ ννΠΟΠῚ 
{πε σιγά ϊαη5 οὐ {πε εαγίἢ 5141} 5ῆονν ζετο {πε 3 
(αἰτΠΠ|] τηθη δηα 5},4]] {611 ζῴη: ἴο πδΐ τᾶςε, δπᾶ 
11 58.411 ΡῈ σ]ογ πε ἐπεγεαίίεσ πλοῦε {ἤδη Ὀείοσα. 

Απα πον, Εποςῇ, 1 σίνε ἴῃξε ἃ ἔεγπὶ οὗ ννα!τἰηρ 86 Σ 
᾿οὗἉ {πϊτῖν ἄγ ἰρ ἄο (ὅς. 411) ἴῃ τῇγ μοιιβε; {ε}} 
τὴν 8οηβ 41} ἐπαΐξ ἣν πεατὶ οοπίδίηϑ, ἰμαΐὶ πεν 
ΤῆΔΥ τε δηά τπάἀεγβίδης, πον ἰμαΐ ἔπαγε 15 ΠῸ 
(οά Ραΐ πα, ἀπά αἰζεγ {πἰγίν ἄδγϑ 1 5}4}} 5επά 2 
ΠΊΥ ΔΗΡῈΪς ἴογ πες, αηα {παν νν1}1 ἴα κα {Πε6 ἔτοτὴ 
16 εαγίἢ δπα ἴτοπὶ ἢν 50η5, ννῃαΐενει πηὰν Ὀε 
Δοσογά !ηρ᾽ το ΠΊΥ νν1]]. 

Βυΐῖ {πε Τιογὰ ϑυπημηοηξα οἠς οἵ ἴπε δηρείϑ, 87 1 
1Π6 εἰ ἀεϑὶ (ες. σοπηπηδηάεγ) οὗ Ταγίαγαβ, πα Ραΐ 
Πῖπιὶ ΌΥῪ πι6, δηᾶ {πῸ ἀρρεαίδπος οἵ [παΐ δηρεὶ 
τυᾶς ας 5ῆονν, αηα ἢἰβ. παπαϑβ τὐδ7γε ας 97 ἴςε, )η4 
ἢ ΤοὨΠΠ]ςα τὴν ίδος, θεοδιιϑε 1 οομ]α ποῖ συγ {Π6 
στεδί ἢεαῖ (522) αηὰ 1Πδὲ ἴθΎγου. 

3. ΤῊΪΒ5 νεῦβε ἴοο 15 δάαριβά ἴῃ Τεϑί. ΝΔΡΉ. ἵν. 2, ννῃ] ἢ ε, δ. δἰΐθυβ " ἄβ! ρα’ ᾿ηἴο “ σαρτν!γ ᾿. 

ΧΧΧΝΥ, τ΄ 1.5 πιδῃ (Β), 1. ε. Νοδῇῃ. 
2. Ἀδνεϊδίϊοη οὗ ἴΠ656 αἰ] βοϊοβισεβ ἴο {π6 δι Π:α] 1ῃ ἀϊι6 {1π|6. 
3. ΤἼδβ6 ἀἸβοϊοβαγεβ νν1}}} {Π 6 πὶ Ὀ5ΠΕΥ ἴῃ ἃ τότε σ]ου θα σα ηεσδίϊοῃ. 

ΧΧΧΝΥῚ, τ. Τῇῆε ρεγὶοά 15 οὴβ γϑδῦ ἴῃ 1 Ἐπ. ᾿Ιχχχὶ. 6. 
οἵ νναϊζῖηρ (Β), οΥ “ οὗ βοϊουγῃ ᾿. 
οοηίεαίπβ (Β), 11τ. “ργδϑεῦναβ᾽. 
τεϑά δπᾶ ιιηἀδεογϑίαπα, Οἵ 1 Επη. ἸΧΧΧΙΙ. 1-- 3. 

ΘΕ  Β: ἸΣχχὶ: 6: 

ΧΧΧΝΊΙ, ΤῊϊβ σμαρίεσ 15 γεδα δἴϊεσ ΧΧΧΙΧ ἴῃ Β, 
1, Ταγίδαγιυβ (ΒΡ), πούγοτ (στοζά). 
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ΤΠῈ -ΒΟΘΚΊΘΕ ΒΕ ΒΒΟΚΕ ΘΕ ΕΝΘΟΘΘΗ ΒΘ. ους 

Α Β 
2 Απά!τ(δε [,οτγὰ ϑαϊά ἴο πη : " Εποςῇ, 1 τῆν ίαςε Απα ἔπι βρακε {πε 1 ογὰ ἴο της. 
Ὀε τοί ἰτοΖοη ἤδίε, πο πηδῃ νν1}}] θῈ δε ἴο θεπο]ά 
τῆν ἴαςε. 

ἊΑ 

Μαίμιιϑα] σοητϊππδα ἴο πανα Πορε δηά ἴο ανναϊξ ἢϊ5 ἰαί πε πος αἵ [15 σους ἀδν δηα πἰρῃϊ. 

98 τ Απαίμε Τ οτὰ βαἰά ἴο ποβε πιεη πο ἢγϑὲ 164 πιὸ ὑρ : “1μεἰ Ἑποςο ρὸ ἄοννη οἡ ἴο δαί ΨΠ γοιι, 
2 ΔΠ4 ανναϊξ ῃῖπὰ 11] τ[Π6 ἀείεγτηϊπεα ἄγ. Απα πεν. ρ᾽αςεα πὲ Όν πἰρξ οἡ τὴν σοιςἢ. 
3. ΑἈπα Μαίμιιβαὶ δχρεοίίηρ τὴν σοπηίηρ, Κεερίηρ νναΐοῃ Ὀν ἀἂν αηα Ὀν πἰσῃξ δ τὴν σοῖς], ννα5 ΕΠ]εὰ 
ννΠΠ ἀὐνα θη Πα Παεαια τὴν σομηΐϊηρ, πα 1 το] Πίπι, “1,εἴ 41} τὴν Ποιβεμο! α σοπλε ἰορσείῃεγ, {παῖ 

9. 

[6]] {Πεπὶ ἐνεγνίῃηρ. 

Ά 

ἘΠΟΟΠ 5 Ρ᾿ΕΠ{π] δα πηοηϊτἰοη ἴο ἢ5 505 νυ] εερ- 
ἵπρ ΔπΠ4 σύεαΐ ἰαπηθεηΐαίίοη, ἃ5 ἢ βροῖζε ἴο 
1Π 6 πη]. 

ΟἿ τὴν οὨ!ἄγεθη, τὴν Ὀεϊονε οποϑ, μπεαῦΓ {πε 
δΔατηοηϊ!οη οἵ νοι [Δ ἢεΥ, 45 πη Οἢ 85 ἰ5 δοοογά- 
ἴησ᾽ ἴο {6 1 ογα 5 ψ1]}]. 

2 [πΠπᾶνὲ Ὀξεεη ἰεΐ σοπιε ἴο νου ἰο-ἄαν, Δηα δη- 
Ποιπης6 ἴο γοιι, ποῖ ἔγοπὶ τὴν [ἰρ5, μας ἔτοπὴ ἐπα 
ΤΥ 5. 11ρ5, 411 τ1ῃπαΐ 15 δῃηά ννὰβ δῃὰ 411 ἐπαΐ 15 
ον, Δηα 411] {πὶ ν}1}} θὲ 11] πα σεπηοηί- αν. 

3 ΒὸΓ {Π6 Τιογὰ 45 ἰεξ πτε δοίης ἴο γοῖι, γοῖι ἤδδι 
{Ππεγείογα ἴηῈ ννογάβ οἵ πιν [ἰρ5, οἵ ἃ πηδῃ πηδήε 
Ὀὶσ ἴον. γοῖ, θυΐ 1 8πὶ οπα ψῆὴο 85 56Ὲὲῃ {δε 
Το ̓5. ἴαςε, {κὸ ἴγοη τηδάς ἴο οἷον ἴγοπι ἤτε 1 
56 η65 ἰοσ ἢ ϑραγκϑ δηα Βιυγη8. 

4 Υου ἰοοκ πονν Ἰροῆ τὴν ογεβ, ἦε 6765 οἵ ἃ 
πλαῃ Ὀΐρ ΜΠ πιεδηϊηρ ἴου γοιῦ, θα 1 Πᾶνε βθεθῃ 
1ῃς Τιοτά᾽ 5. ἐγεβ, 5Βῃ1πίηρ {ΠκῸ6ὸ {ῃε ϑιι1π᾿5 γαγϑ ἀπά 
ΠΙΠ Πρ’ [Πς ἐγεϑ οὗ πιδῃ ννΠΠ ἀννα. 

5 Υου 5866 πον, πιν ομι]άτεῃ, {πε τσῃς μαπα οἵ 
αι πη {Πα ΠΕΙΡ5 γοιι, θυ: 1 πανε βεεη 1Πε6 1 οτή 5 
ΠΡης Παπα ΠΠΠΙρ Πδανεη 45 ἢε Πεϊρεά πα. 

6 Υύὕοιι 8ε6Ὲ [εξ σοιμηραββ8 οἵ πῇν νου {Πκὸ γοιιτ 
ον, Ὀὰῖ 1 ἤανε βδεεη {πΠῸ 1 οτά᾽ 5 Πἰπη1{1655. δηά 
Ρεγίεοϊ σοπηρα55, ννῃϊς  Πα5 πὸ επά. 

 ΥὟΥσου Π6ᾶγ Πα ννοτάϑ οἵ γὴν [[ρ5, 5. 1 πεαγὰ {πε 
ννογ5 οἵ τῆς 1 ογα, κα στοαΐῖ Πππ εν ἰπσαϑθαηῖν 
ΜΠ Πατ] ηρ οἵ ο]οιιή5. 

8. Απά "ον, τν οΠι] ἄγη, πεαῦ {πῸ ἀϊδθοοιιγοθα οὗ 
τῆε [δῖ Ποῦ οὗ πε βαγίῃ, πονν ἔδαγίι! ἀπ ἀννίαϊ ἴἰ 
ἰ5. ἴο σοπιε Ρείογε {πῸ ἔαςε οἵ {πε τυ]οῖ οὗ {ες 
εαγίῃ, ἤονν τις ἢ ποσὰ [ουτ]Ὲ απὰ ἀνντα] 11 ἰ5. το 
οοπΊα Ὀεΐοιε ἴπε ίαος οἵ {πε σὰ]εγ οὗ πξαάνεη, [ἢε 
ΠΟΠΈΓΟΙ]ΕΙ οἵ ποῖ δηα ἀ6δ6, δηα οἵ [6 Πδανεηὶν 
ττοορ5. ΝΟ σδη εἐπάϊπιτε παΐ εη 1655 ραίῃ ὃ 

ΑΓ τοῦ χσεττῖ 
2.6 Ὶ 2Ξ4. 
3; ΠῚ ἘΠ ΣΟΙ: 

ΧΧΧΙΔΧ, 2. {δε Ιοτγά᾽ 5 1105. 
3. ἴμε 1,ογά᾽ 5 ἴαςθ. (Οἱ, χχίϊ. 1. 
πε Τνογᾶ᾽β ευεβ. (ῇ χχίχ. 1. 

ΕἾ ΧΧΙΙ 5. ΧΧΧΙΙ 6Ξ12: 

ὃ. {πε δίμπεοσγ οὗ {πὸ βαγίῃ. Β ρῖνεβ ἃ ᾿είζε βεῆϑε- - “δὴ δαγίῃ]ν τα]δΥ. 
“ἀἰβοοιγβοβ᾽ ἀπά τϑδὰ 85 Β ἴτοπι “ [6]]1η ς᾽ ΠΡ ἴο “Πα τυ ]θτ᾽ 5 ν1}] ἰ5 Π|π᾿, ἀπὰ τΠθη τεΐαγη ἴο Δ " μοιν πιο ἢ πόσα ", ὅζο. 
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Β 

ΕἘποςοἢ 5 ἰπϑίγιςίίοη οὗ ἢῖ5 5σοῃϑ. 

ΕῸΓ 1 δηλ βεπηΐ [ογίῃ ἴο νοι ἰο- αν ἔγοπι {πε 839, 
Τ οὐ 5 τηουίῃ ἴο 5ρεαῖ ἴο γοῖι 411 {πἰπρϑ5 {πδξ ἀγα 
Δηα 411 {Ππαξ νν1}}] Ὲ. 1111 για σοτηθηί- ἂν, απὰ πονν, 
ΤΥ οΟΠΠάγεη, ποῖ ἔτοπὶ τὴν οὐνῆ πιοιῖῃ δτη 1 
ἴο- αν ἰηἰογπιπσ νου, θὰΐϊ ἴτοπὶ ἰπεῸ 1,ογά 5 
ποιῇ, 

ίογ γοῖι πᾶνε ἤεαια τὴν ννογά 5. ἔτο ΠῚ πὶν 7᾽ 
τηουίῃ, θὰ 1 πᾶνε Πεαγά {πὸ Τιογά 5 ννογάβ {τὸ ἢ 
στοαῖ {πη δι τ ᾿πσαϑϑαπὶ Ἀγ] ηρ οὗ οἰοιαάϑ, 
Ι πᾶνε ϑεεῆ {πῸ6ὶ Τογά 5. ταἰπιεηΐ ἰηπηϊζε δηά 6 
᾿πΠΟοΟΠΊΡΑΙ8]6, νν ἢ ]οἢ ἢα5 πο ἐπα. | 
Νον Πεαῖ ΓΚ ννογάϑ, [6]! ὴρ οἵ δῇ βαγίηϊν 8᾽ 

Τα]εγ ἄοτυ ἴτ 15 ἔδαγία! πα πλίβεγαθ]ε ἴο βδίαῃα ἢ 
Ὀείογε {πῸ ἴαςε οἵ δὴ δαύίῃϊν γὐ]εῦ ; 1ἴ 15. τεγγίθ ]ςε 
Δα τηΐβεύα]ε, θθοδιιϑα {ΠπῸ6 συ ]οῦ 5 Ψ1Π 15 ἀδδίῃ, 
δηα {πε τυ ]ετ᾽ 5 νν1]] 15 Πία οὐ στεδξ Ποαΐ (52). 

Ρεγθαρβ ννὲ 5πουϊά ρυϊ ἃ βίορ δἰϊεγ 



ἣΝ 

Ἑποοῖ δαπιοηΐβηεθ 5 σΠΠ]Π ἄγεθ. {γαν οἱ αδἱὶ 
τΠΐηρϑ ἔγοπὶ {πε 1 ογ 5 ̓ρ5, πον ΠῈ 5δὰνν Δπ6 
Πεαγαὰ δηά νυγοΐε ἀόνῃ. 

Απὰ πονν, πιν ομ ἄγε,  Καονν 41} [Πίηρ5, ἴον 
115 ἦς ἴγοπιὶ ἴῃς Τιογ 5. 105, πη {Π15 την Θν 68 
μανε 5εξη, ἔγοτη θαρίπηίπρ ἴο επά. 

᾿Σ 

στααΐ σοιπηί 655 τη] πᾶ6 ο7 ζλ67). 

ΠαΠΊοΥ, νν 116 1 Πᾶνα νυ τἴξη 411] {πεῖν ΠΑ Π165. 

συνθεῖ 5Π|6115, πα {Πα ῖγ Πα ΠΊ65, 

Α 

8 πᾶ {πεὶ ἀννε!]ηρ- ΡΙαςσθ5 οὗ {ΠῈ οἱοιιά5, πα {ΠΕ6|Ὁγ 
σοτηροϑιί(ίοη, ἃπα {πεῖγ ννίησβ, ἀπά πον {παν 
Ὀθδγ ταϊῃ δηα γα] η- αΤΌΡ5. 

9 ΑΠπάᾶΙ ἰἱηνεβεραίςα 411] [Πίηρ5, ἀπα ντοΐε {Πα 
τοδὶ οἵ {πεῸὸ ἐπυπάεγ ἀπα οἵ πε ᾿Ιρῃζηίηρ, δπὰ 
πεν ϑῃποννεα πε πε Κενϑ δηα {Πεῖγ συγ! δη5, 
{πεῖν τίϑε, ἘπῈ νὰν ἴδεν σο; [ἰΐ 15 ἰεΐῖ οιἽἝδ ἴῃ 
πηδαϑιτα (σα. ρθη ]ν) Ὀν ἃ οσἤδίῃ, ἰθϑδὲ Ὀν ἃ ἤξανυ 

: 

ἀηα ἀεβίγου 41}1 [Πίηρ 5 οἡ εατίῃ. 
Ι ντγοίε {πε ἰγεαβιγε- οιι565 οἵ 1Π6 σ5πονν, δηὰ 

1ῃς βίογε-Ποιιϑε5 οἵ πε οἱ] δπα {πε [γοϑίν αἱΐβ, 
Δηα [1 οὈϑεγνεά {Πεῖγ βοαβοη 5 Κευ- πο οσ, με Π|15 
1η6 οἰοιιά5. νι {Π6πὶ, απ ἄοαϑ ποΐ Ἂχἢαιιϑί 
{πεῖν {τεϑιγα- Ποιι565. 

Απάᾶ [1 ντοῖε {πε γαϑίηρ- Ιασα5. οἵ ἴῃς νης 5 
ΔΠα οὈβείνεαὰ «δηπ 8ὲνν πον {πεῖγ Καν-ΠοΙ ἀεῖ5 
Ὀεαι ψεϊσῃϊηρ- 5 α]ε5. Δηα τηδαβιιγαβ; ἢϑί, {πεν 
Ραΐ {Πεπὶ 1η ο716 ννεϊσῃϊηρ-βοαὶθ, ἔπεη 1η [Π6 οἴπεῦ 

᾿ {πε ννεῖσῃῖθ δηαὰ ἰεξ {πεπὶ οἷ δοοογάϊηρ ἴο 
ΓΠΘΑΒΙΓΕ ΟΠ σὴν νεῖ ἴπῈ ννΠο]6 βαγίῃ, ἰεϑὲ Ὀν 
ἤσανυ Ὀτγεδιῃίηρ {πεν πιακε {πε δαγίῃ ἴο τοοκ. 

Απᾶ 1 πιεαϑυγεα οἷἱ ἴῃς νπο]ς εἀγίῃ, [5 
τηοιπίδιηθ, ἀπ 41] ἢ11|5, ἢε] 5, ἔγεεβ, ϑἴοῃεϑ, 
Γνεῖθ, 411 εχίβειηρ [Πΐηρα 1 ντοΐε ἄονη, {πε 
Βεῖσῃς ἔγοπὶ δαγίῃ ἴο {πῸ6ὶ βανεηῖῃ ἤεάνεη, δηα 

ΙοΟ 

ΙΙ 

12 

ΧΙ, 1.1 Κῆον 8411 ἰΒβίηρξ.. 

πιαΐθσῖαϑ ρευϑροχι". (ἢ ἴοο 5101}. ΟΥ. νὶ]]. 375. 
2. ἴδε βίαγβ, ἄς. (ἢ, τ Επ. χἹῆ!. 1,2 ; ΧΟΙΙ. 14. 

] 3. ποῖ δνεβὴ {Π86 δῇρεῖιβ. (ἢ χχίν. 3. 
4. 866 ΧΙ, χὶν (ποί65). 

| (53εε 1 Επ. Ιχχχὶϊ 11-20, ποί65). 
ΘΕ Ἐπὶ Ἰχ το- 22. Ὁ 

] 9. τοαᾶ οἵ {πε ἐπυηᾶ ΟΥΓῚ ΕΠ ΠΧ ΙΧ 12Ξ10. 
] το ΕΓ ν!. 1,2; 1 Εηλῖχ: α7, 18: 

11. 566 1 Επ. χΙ!. 4. 

β ἣ 
ἧς 

4. Υαΐ πιῆ ἢα5 ϑεεῆ {πεῖν γενοϊαίίομβ, δη4 {πεῖν επίγδησαϑ ἢ 

. δίῃ δηα νίοϊεηςοα 11 ἢπ1] ἀοννῃ {πε ἀηρύν οἰοια5 ] 

ΓΗ  ΒΘΘΚΘΕΡΗΝ ΒΕ ΓΕΕΥΒΞΟΕ ἘΝΌΘΓΗ 40: 1-12 

Β 

Εοτ, τὶν σμ]ἄγεη,  Κπονν 41} (Ὠίηρ5 ἔτοπὶ {πε 40 1 
Τοτγά᾽ 5 τποιίῃ. 

ἊΝ 

2 1 Κηον δ8}} {πίηρσϑ, ἀπά ἢανε νυιτίξη 411 [Πἰηρϑ ᾿ηΐο θΟΟΚΒ, {π6 ἤεανειβ αἀπα {πεῖγ δηα, δηα {Πείτ 
Ρἱεπίτάς, ἀπ 411 [Π 6 ἀύπλῖε5. δης {πΠοῖν τ]ΔΥΟΠίηρ8. 

Εοῖ ποΐ ἐνεὴ {Π6 δῆρεὶβ 5ε6 {πεῖν 

;, 7 ΑΠΩΙ πιεαϑιιγεα [Π6 5ππ᾿5 οἰγο 6, πα πηδαϑιγεα [5 ταγϑ, σουηΐεα [6 ἤοιτβ, 1 ᾿νγοΐα ἄουνῃ ἴοο 41] 
{πίπρδ {παΐ σὸ ονοῦ πε εἀγίῃ, 1 ἤᾶνε ννυγζεη ἴῃῈ τηΐηρδθ πδΐ εξ ποιιγίβῃβα, δπά 411 βεβά βϑοννῃ 
Πα τπηβοννῃ, νν ἢ οἢ {πῸ6 φαγί ργοάιϊιςεϑ ἀπά 41] ρ᾽αηΐβ, απ ἄνεῦν σίδβϑ δηα ἐνεῖν ἤοινεγ, απ {Πεῖτ 

Β 

ΤΗΐϊθ Πᾶνε ΠΥ ἐγα5 5εεῆ ἴοπὶ {πΠῈ Ὀεσϊπηΐηρ 
ἔνξη ἴο {πε επά, απὰ {π6 ἀννε!]!!ηρ- ρΙασες οἵ {πε 
οἰοιιά5, θοΐἢ ταϊη- θαγίηρ απ {πυιπάείοιιθ. Δπάὰ 
{πεν 5ῃονεά πιε {Π6 δηῆρεὶβ {παΐ σιιαγα {πε πῇ ἀηα 
{πεῖν Κευ5. 

Ι 9νν πε {τεαϑιγα-Πποιιβε5 οἵ ϑῆηοιν δπα οἵ ἴσα, 
ἀηα {πε σοίησ-τ-αρ, νθποα {παν σῸ ἘΡ ἴῃ πιδᾶβιιγα 
{ΠπῸν αὔὰ σδγγιεα ἀρ ὈΥῪ «Α ομαΐῃ απὰ ἰεξ ἄοννη Ὀν 
ἃ Ἑ“Παίη, ἰεϑὲ Ὁν ἤεαννυ νίοϊεηςε {παν θαι ἀϑιιπά δι 
16 οἱοιι45 ἀπὰ ἀεβίγουν ννῆδξ 15. οὴ βαγίῃ, θοῖἢ αἱτγ 
Δη4 [τοϑί. 1 Βεῇῃεὶα ἰογ ἃ {ἰπ|6 ον πο88 'νῃοῸ 
ΠοΙά ἔαϑε τῃς ἵκαγβ ἄο ἢ1] {πῸ οἱοιι5 ἔμ]], ἀπ {πε 
{γεαϑαγα- οιι565 ἀγα πνεῖ Ἐχπδιυβίεα. 

Ι 9ανν ἰῆῃς ἰαἱτ5 οἵ {πεῸὸὶ νν ὶπαάβ, πονν ἔποσα τνῇο 
Κεαερ {πεὶγ Κεαγβ ἀο σδύγν ννεϊσῃϊηρ- 56} 65. δηά 
πδαϑιτεβ, ΔΠηΠα ἢγϑί ριὲ τΠππὶ (τς. ἴῃς νυν] 45) ἴῃ 
{π6 ννεϊβ: αἱηρ- 5 οι 165 ἀηα [ἤθη ἰη ἴῃς τηθάϑβαζγα, δης 
Ιεῖ {πεπὶ οὐ π᾿ πιεάϑιιτα ονεῦ {πῸ ψῇοϊς οαγίῃ, 
Ιεϑὲ Ὀγν ἡλοῖγ ἤεανν Ὀγεαίῃ {Πὰν πγαῖτε {πε βγῇ 
ἴο τοοΚ. 

ΎΠεηςε 1 ννα5 ἰεα ἴο {πε Ἱπαρσεπηεηί-ρίαςε, ἀπά 

ΧΙ. ν 155... . ΠΥ ΕΥ65 πᾶνε βεθη, ἄς. ((. (Ἰεπι. ΑἸεχ. δ οίορ. Ῥγοῤά. (Τ)ὶπά. 111. 456) ὁ Δανιὴλ 
λέγει ὁμοδοξῶν τῷ ᾿Εὔὼχ. τῷ εἰρηκότι “ καὶ εἶδον τὰς ὕλας πάσας᾽, ἀπά Οτίρεῃ, ἐδ δγίγιο. ἵν. 35. " ἀϊσαπῖα ΠΟΘ τηϊνετγθαϑ 

4-6. Τἤετγε 15. δὴ δάάϊιοη ἰῃ ΘΟ οϊον᾽ 5 ἰεχὶ θεΐινεθη ὁ ταγϑ᾽ δηᾷ ' σοιηΐϊεά ᾿. [ἰ 6415 νι τ ποθ ἀπα {ΠΕ βθαϑοηβ5 

ι 

Ιανε πιϑαϑιγοα δηα ἀδϑογιθεα {πῸ ϑίαγϑ, {πθ΄ 

Ὁ 

[κ Ι 



ΤΓΠΕ ΒΘΘΚΟΘΕΥΤΗΒ ΘΕ ΚΕ ΞΟ ΘΕ ΕΝΘΘΗ ἘΣ Ξ Σς 

Α 

ἀοννηνναιθ ἴο τῆ6 νεῖν ἰοννεϑῖ ἢε]], δηὰ ἰῃε 
. )υάρεπιεηί-ὈΪαος, ἀπά [ἢς νεῦν στεαΐῖ, ορθῆ πὰ 

ννεερίηρ Π6}1. ΛΑ πὰ 1 ϑὰνν ον ἴῃς ῥγίβοπειβς ἀγα 
13 1ῃ ραίη, εχ ρεοίίϊηρ {Π6 11π|111655 ᾿πἀσεπηεηί. Απά 

Ιψιοῖς ἄοννῃ 411 ἴποϑε Ὀείηρ Ἰυάρσεα ὃν {πε 
Ἰυαᾶσε, δηὰ 411] {πεῖν Ἰπασεμηεηΐθ (56. βεπίε 65) 
Δηα 4}} {πεῖγ ννου8. 

ΟΓ ον Εποςῇ ἰαπηιθηϊθα Α ἀδπη)}5 51η. 

Απάᾶ 1 δνν 411 [ογείδι με ἔγοπη αἱζ {ἰπ|6ὲ νυ ἢ 
Αἄδπὶ απὰ ἔνα, δῃηὰ 1 οἰρῃεά δηὰ Ῥτγοῖϊκε ἰηΐο 
ἰξδαι5 δηα 54 οἱ {ῃξ σγυΐϊη οἵ {πεὶγ ἀἰϑῃοπουγ: 
ΟΝ οε 15 πηε ἴογ τῆν ἰπῆγπλὶῖν δηα 207 ἐλαΐ οἵ τὴν 
(ογείαι ῃεγβ, δηὰ {πουρῇῃϊ ἴῃ τὴν ἤεαγί δηα 5δϊ]α : 

2" ΒΙεϑϑεα ἐς {πε πηδῇ νῇῆο 85 ποΐ Ὀξεῆ ὈοΎῃ Οὐ 
ῆο 45 θεθῆ Ὀοίη δηᾷ 541] ποί βίη Ῥείογε τῃς 
ΤΙ οτγά᾽ 5 ίαςς, [Πδΐ ες σοπλε ποΐ ἰπΐο [15 ρΪαςα, Πού 
Ὀτίηρ {πε γοόῖα οἵ {ῃϊ5 Ρ]αςεα. 

41: 

ΟΥ ἢονν πος 5νν {πῸ Καν-Πο] ἀεῖβ δηα συδγάϑβ 
οὗ ἴῃε ραΐεϑ οἵ ἢε]] βἰδησίηρ. 

1 ον {πε Κεν- ΠΟ] ἀεγϑ ἀπα σιιαγάβ οἵ {πε σαΐεϑ 
οὗ Π6}}] βἰδημάϊησ, κε σγεαΐ βϑεγρεηΐβ, απ {πεῖν 
ίαςεϑ {κα εχτηρυϑηεα Ἰαπλρ5, αηα {πεῖὶγ γα οἵ 
ἤτε, {πεῖν 5ῆδῦρ ἰξείῃ, 

42. 

12. {πε νϑγν ᾿ἴοννεβί ΠΕΙ]. 

Β 

Ι ἂν ΠΕ]] 411 ορεῆ δηὰ {πε ρυιβοηεῖβ δηά ἱηἤηϊίς 
παρσεπηεηΐ, 

Απα Βανίηρ βεεη [1 ϑἰρῃεα δηά νερί ἴον ἴῃς 411 
αἀεβίγαοίίοη οἵ 1Π6 ἱπηρίοιιβ, Δηα 1 ϑαϊά ἴῃ ΤΥ 
Πεαίῖ: 

“ΒΙ]εβϑεα 15. ΠῈ γνῆο 85 ποῖ Ῥβεῆ ὈΟΎΓη, ΟἹ 2 
Ψ ῃΠΟ Πανίηρ Ὀεθη Ῥοΐη Πα5 ποῖ βἰπηθά Ὀείογε 
(οά, {πα Πα πηᾶὰν ποΐ θὲ σοπῆε ἴο {15 ρίαςε, ΠΟγ 
ἢᾶνε Ὀογης {15 γοκο. 

8ΔΠη4 1 81νν ἴῃς σιυαγάϊδηβ οὗ ἴπ6 Καγϑ Δεὶ 
οὗ ΠΕ]] βἰαπάϊηρσ ονεῖ αραϊηβί ἴῃς σαΐεβ {κὸ σγεδῖ 
ϑευρεηΐϑ, {μεῖγ ίαοαϑ {Κα ἰαπιρ5 {παΐ δἵὰ φοηξ οἱ, 
1ΠΕῚΓ αγεβ {κε ἀδγκεοηεα ἤδπιεβ, πα {πεῖγ βοΐ ἢ 
ἡδκεα ἄοννῃ ἴο {Π61- Ὀτγεαϑίϑ. 
ΑΠΑ 1 5ρᾳῖκα ἰο {Πεὶγ ίασεϑ : “1 δα θείίει ποῖ 2 

ἤᾶνε 56βῃ γοιι, Δ η6] πηδᾶν ποης οἵ πὴν {{|06 σοπΊα 
ἴο γοιι.᾿ 

ΕποΟἢ 5 αἀβϑοεηΐ ἰηΐο {πε ραγδάϊδβε οἵ {πε τὶρῃξεοιβ. 
ΑΠα 1 8κνν μεσ ἃ ὈΪεϑβεα ρΪαςα, ἀπά 411} Ὁ] βϑεά 3 

ογδαΐαγαβ Δη6 8}} {Πετὰ ᾿ντησ' ἰη 7ογ ἀηά ἴῃ ᾿πῆηϊίε 
ΠΑΡΡΙΠΕ55 ἴῃ εὔεπα]ὶ ΠΠ|ὸ. 

ΤΠἼε οἱ }6νν 5 θε]1είβ. οὗ δὰ ἀπά θυννου!]α οὗ ρα Ι5Ππηεηΐϊ ἅττα ἴοο βίγοηρ ἴο θῈ ἜἼχοϊπάβα, 
Δηά Ἰηίσα δ ον ᾿ηΐο Οἵ δας οΥ 5 ΒΟ η6 ΨΏΙΟ 1 χ Ἰοσαίθϑ Π611] ἴῃ {Π6 {Πιγὰ ἤεβανεη. Βυῖ 566 χνιϊ. 7 (μοῖα). 1{|5. Ὁ 
ΡῬΟΒ51016 ἔασι μευ {Ππᾶὶ {Π6 δυῖῃοῦ τᾶν Πᾶνα Πδα 5οπηε ἰάβα οὗ ἃ βεῖῖεβ οἵ βενεὴ Π6118, πβῆςε {πε ρῆγαβε “Ἰοννεϑδέ 6811 
Ποτα. 

560] οἵ Ηδάεδϑ. 

566 ΕἸΒΘΠΙΠΘΏΡΘΥ, 11. 302, 328--33 ἴοτ ἰαίεσ ΚδΌΡΙηΙς ἰσδά!οη. 
13. Θχρβοϊίηῃρ {π6 11πλ1 {1655 Ἰαάραμπηθηί. ὙΠ65εῈ ννογ5 βεεῖὴ ἴο ἱΠΊΡΙΚῪ δῇ ᾿ἰηίεγπηθάϊαῖε ρ]αςα οὗ ριιη]βῃτηβηΐ, 1. 6. 

ΤἼοΥ δ76 υι564 ἴοο 1ῃ ν]]. 1, οἵ {Πς [41]1|6η ΨΝ αἴςῃεϑῦϑ. Κ᾽: ΣΕ ΣΤ 
Δ ἀποιδηΐ [155 ΒΕ 16: οἵ, 111..2; ἵχιν; Πὺ}. ἵν. 23; ΣΧ. τῇ. 

γΝΟΙΪΚΒ, ἃ5 'Ώ 1 8Δη4 2 ΕΠΟςΩΉ, {Π6 {γα ῃ 5] 10 ννὰ5 δαϑΎ ἴο {Π6 ἰΙάεα οὔ Εποοῆ δ5 βοῦῖθε οἵ {π6ὸ ἀδβθάβ οὗ πηβῃ. 
Ετοπὶ {πεῸ ᾿Ιάδφα οὗ Εποςῇ 85 βδεοῦῖὶρε οὗ οάβ ἡ 

Εογ ἰαῖεσ ἢ 
τγδα!τῖοη οἵ. Ταβί. ΑΡγδἤῆδιη (6. [4Π|65, Ρ. 115) ὁ διδάσκαλος τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς καὶ γραμματεὺς τῆς δικαιοσύνης ᾿Ενώχ᾽ 
ἀπέστειλεν γὰρ κύριος αὐτοὺς ἐνταῦθα, ἵνα ἀπογράφωσιν τὰς ἁμαρτίας καὶ τὰς δικαιοσύνας ἑκάστου. 

ΧΙ]. Τῃ Β [815 σμαρίεγ οσσιγβ ἴτε Χ]]. 1. 
ΧΙ. τ. πος’ 5 [ογείδίμεγβ, ἱπο] αἀϊηρ Αἄδπὶ πα Ἐνα, Ἀρρεδὺ ἴο 6 ἴῃ {π6Ὸ ρδςε οἵ ρῳῃιβῃπιεηΐ. (οπίταβί τ Επ. 

Ιχ. 8, 23; ᾿χ]. 12; Ιχχ. 3, 4 ψῇεσε Ῥαγδαᾶϊβε 15 δἰτεα αν ρεορ]βα νι της τὶσῃΐθεουβ, [ΠΟ ΡῊ ἴῃ ΙΧΧΧΙχ. 52; ΧΟΙΪ]. ὃ ΕΠΟΟἢ 
δηα ἘΠ]Π)Δ ἢ 5εεπὶ ἴο Ὀ6 115 ΟΪΚ ᾿πΠδὈΙΔηΐ5. Ιῃη 1 Επ. χχὶϊ 7, βοννενθσ, ΑῈ] ϑεεπὶ ἴο τειηδίη ἴῃ Ηδάδθβ {Π] 1π6 
7υάἀρεπιεηΐ ου (δίῃ δπα ἢ]5 βεεά 15 σοῃϑιμητηδίεά. (ΟἿ τ[ῃ6 δαῦὶγ (τ ϑιίαη θε 16 ἃ. σ. ῃ 7)65εογ515 ααἱ ἤρηγόγος νὐϊ-ἰχ. 

25 (ΟΝ 4 Εὐ7τα ἵν. 2: 1 ἘΠῚ ΣΧΧΥΠΝ 2; 2 ΒΗΓ Χ ὃ. 

ΧΙΜΠ1. τ. [86 Καυ-Ποϊἄθγβ. 
κλειδοφύλαξ. ΕῸτ “Κεγδ᾽ οὗ, Κδν. ἰχ. 1; Χχ. 1. 

γε Βᾶνε ἃ βίγταδησε δρρ]ϊοδίϊοη οἵ 115 ἴΙάδα ἴῃ 510 .}}. ΟΥ. ν111. 121- ΒΘτα {Π6 αἰών 15 

Βυατᾶβ οἵ {πε βαΐββ οἵ πε] Ἐπεὶ ΠδιἸ 6] εςἢ, [0]. 144, (0]. 2, 5βᾶγ5 {παΐ βδοῦ ἀἰϊνιϑίοη οἵ 6] 15 ἀπάθγ 1Π6 
ὉΟΠΙΓΟΙ] οὗ ἃ σετίδϊη δηρεὶ (ΕἸβεητἜηρΡου, 1ἰ. 332). 

Ἵχ ηρι βηδα Δ πηΡ05. 
(Γῇ τπε ννογά τημελοῦχος ἴῃ ΑΡος. Ῥ41]}1. 

(οηίγαϑβι ἴΠ6 ἤδάνεηὶν Δη ρα ]5᾽ ίαςε δηα δγ65, ἰ. 5. 
τεεῖῃ πακεά ἄοννῃ ἴο ἰπεῖγ Ὀγεαβίβ (Β), Ἰ. 6. εἰμεγ {πε τβεῖῃ τεδοῃθα ἄοιν ἴο ἴΠς6 Ὀτθαβίβ, οὐ ἴΠ6 ἀδβογίριίοη οὗ 

1ἢς τεετῇ 15 ᾿Ἰπσομηρ]εῖθ, δηὰ [ῃ6 ογδαίισεϑ ΘΓ ΘΕΙνῈ5 ἀγα τγοίεσγοα ἴο 845 μακρά ἄονῃ ἴο {ΠΕ}. Ὀγεαϑίβ. 
2-,13. ΤΠ656 νϑῦβϑϑ δύξ ομημτῖεα Ὀγ Α. 
2. ΕἸΣ ΣΙ! Ζ. 
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ΤΠΕ  ΒΟΘΙΚ ΘΕ ΠΕ ΘΕΓ ΚΕΕῚῪῚΘ. ὍΕ ἜΝΟΓΗ 42. 14---44: 1 

Α Β 

ΤΠεη 1 5ρᾳκε: “Μν ομι]άσγεη, ἀπά πονν 1 5ρεακ 6 
ἴο γοιῖι: Β]Ἢβϑεά 15 ἢ6 νῇο ίοαγϑ. (ρα δῃηα βεῖνεϑ 
ἢπ|. Απά γου,, "ν᾽ Ομ] ἄγεη, ἰδαύη ἴο Ὀγίηρ σι [5 
ἴο {πε Τιοτγά, {παΐ γοιῖι πᾶν δη]ον [1{{6. ἘΒ]εβϑεά ἴ5 7 
ἢδ6 ννῆο 1πᾶρὲϑ ἃ ᾿πάραπηεηΐ {π|5ι]ν ἴο {πε ννϊάονν 9 
Δη4 οΥ̓Ρἤδη, αηα ΠΕΙρΡ5 Ἔνεῖν οης {πΠαΐ ἰ5 ννγοησεα, 
οἸοϊπιηρ ἴπεῈ πακθα νυν σαγπηεηΐθ, ἀηα ἴο {πε 8 
Πυηρστν σἰνίηρ Ὀγεδά. 

ΒΙ]εϑϑϑὰ 15 6 ννῇο {{τη5 Ὀδοκ ίγοιῃ [ῃς σἤδηρε- τὸ 
᾿ 4 Ὀ]6 ρδίῃ δηᾶ νναῖὶκϑβ δοηρ πε βίγαισῃξς ρδίῃ. 

| ΒΙ65βεα 15 ἢῈ ννῇο δον {ΠῈ 5εεάϑ8 οἵ γἱρῃίεοιιβ- αἰ 
Π655, ἴοΥ ες 5141} γεδαρ βενβηίο!α. 

ΒΙεββεα 15 ΠῈ ἴῃ ψῇοπι 15 {ΠῚ ἢ, [ας ΠΕ τηΔΥῪ 12 
5Ρ6αἰκ {γα ἴο 5 πεΙρΏΡοιιΓ. 

ΒΙ]εοθεά ἰ5 ἢς ἴῃ ψνῇοβα ποι 15 ΠΊΕΓΟΥ Δηα 13 
ΘΘΠΕ]ΘΠ 655. 

14 Δη4 1 5δνν δἰ] {π6 1ογὰ 5 ΒΙεςοθα ἰ5 ἢς ννο υπάειοίαδη5 (ῃς ὑστ' 5.14 
ψνοῦκθ, πον {πεν ἀγα τὶρξ, ννῃ1]]6 τπῈ ννογκβ οὔ ννουκβ αηά σ]ογίῆες {πε Τογὰ (οά. 
ΠΊΔΠ 4Γ6 50Π16 σοσραί͵ ἀπὰ οἴπεῖβ 84, δηα ἴῃ {πεῖγ 
νου ΚΒ ἀεὶ Κποννῃ ἴποϑα ΝΟ 116 ἐνη]γ. 

ἘπΟΟΐ 5ἤονν5 πἰ5 σμι] ἄγε ον ἢςξ πιεαϑιγεα δηά 
νυγοίς οἷ (ἀσοα 5 Ἰπάρσεπηεηί5, 

ἐϑι: 1,πὴν Ομ] γε, πιβαβιγεά δὰ ψνγοΐῖα οὐζ ἘΝ ΘΓΥ ΒεΠοΙά, τὴν ομΠ]ἀγεη (δε. 411) τπῈ τΠηρ5 {Παϊ 48 1 
ψΟΓΚ δηα Θνοὺν ΠΊΕΑΒΙΙΓΕ ἃΠα ἄνευ τΡὨϊεουθ. τη θὲ τι5ε4 οἡ δαγῖῃ ἀπά τῆς {πίηρϑ {παΐ ἤᾶνε 
να ϑεπιοηΐ. Ὀεθη ραπηςα 1 ἤᾶνα νυτττεη ἄοννῃ ἔγοπι {Π6 1 οτά 

αοά. 
ΔΝΙηΐεΥ Δηα βαπηηιοί, 411] μαννα 1 ρυΐ ἰορείμεσ, 

αῃὰ οἵ ἴῃς νεαῦβ 1 πᾶνε σουηίεα οἷ ἴπε Πουΐ5, 
| ἃηα 1τῃ6 ποι πᾶνε 1 411] πιεαϑυγεά οὐδ δηά 

νυυτθη ἄοννῃ, απ ἰοαπα ουὐΐ 411 τῆς αϊβεγεηςε 
(πε. υπαεγϑίοοα 41] {πεῖν νατεῖν). 

2 ΔΒ. οὔ ΥΕΔΥ 18 τῆοτῈ Ποποιγαθ]ε Οπε νϑᾶῦ 15. πιοῖε Ποπῃοιγαθ]α ἴῃδῃ Δποίπου, 
ἴπᾶπ Δἃποίμεογ, 580 5. ϑλδ τῆδῃ πιοῦε Ποποιγαθῖε , ἀπά οπς ἀδν ἴπδη Δηοίμεσ, ΔηΠ4 οηαῈ ΠΟῸΓ 15 ΠΊΟΥΕ 
ἴπᾶπ Δποίμει, 5Β0Π16 ἴον. σγεδαΐ ροββεββίοῃβ, 50ΠΊ6 ἢΠοποιῦγαῦὶε [ἤδη δηοίμει. 
ἴογ ννίβάογη οἵ μεαγί, ϑοπηα ἰοῦ ραγίίσαϊαγ ἱπίς]]εοΐ, ΠῚ Κεννῖθε οπα πΊδῃ 5. ποῖα Ποποιγαῦ θα μη 
ΒΟΠΊΘ ἴογ σπηηίηρ, οης ἴοι 5ίεησς οὗ Πρ, ἀποΐῖμεγ 1 ἀποΐπει, 1ῃ15. οὴς ἕο τῆῦοῃ Ργορειῖγ, {παῖ ἴου 
ἴον οἰβδη]πε55, οη6. [ου βίγεηρίῃ, ἃποίμεγ ἴον. τηθγον οἱ Παασί, ῃμδΐ αραΐῃ ἴου ππαεγϑίδηαϊηρ δηα 
ΟΟΠΊΕ]ΙΠ655, ΟΠ6 ἴοι γοιίῃ, ἀποῖΠεσ ἴῸΥ 5ἤδΎρ ννὶῖ, σπηηΐϊηρ πὰ [οΥ 51|]|εηςα οἱ ἴοηριια δηα τηοιίῃ. 

τς 8016 ἴοΥ 5Π8ρε οἵ Ὀοάν, δποίμει ἴοι. βεηβϑιΠ1ν, Ἐὸον {Πεῖα ἴβ ποῆς στγεαίεγ ἴπᾶπ ΠῈ νῇῆΟ [δαιϑ 3 
ἰδεῖ τ Ρὲ πεαιὰ βνείννῆεγε, ΡῈ ἴπεε ἴ5 ποηθ] (οά; {Πᾶν 5141] θ6Ὲ σ]ουίους ἱπῖο εἰεγηϊΐν. 
Ὀείξεγ ἤδη ἢε ννῆο εαιϑ (σοή, πε 5141] ῬῈ τῆογε 
Θ]οσίοιιβ ἴῃ {ἰπ16 ἴο σοπΊΕ6. 

Ὁ 

ἘΟΟΠ. Τηϑίσιςῖβ ἢ15 50η5, (πὲ πεν ταν]]ε ποῖ τῆς 
ἴαςε οὗ πιδῃ, 5Ππ14}] οὔ σσεδῖ. 

14, Τηῃς Τοτά τ Ηἷ5 παπᾶς Βανίηρ οὐεαϊεα τηδῃ, ΤΠῃε Το νι Πῖ5 Πμαηα5 οἰεαίεα πΊδη, πα 44 1 
ἴῃ πε ᾿ἰκεηθ55 οὗ ἢϊβ οννῇ ἴαςε, ἴῃς 1 ογά πιαάςθ ᾿ [ἰςτεηθα “272 ἴο [5 οννῇ ίαςε. 

6-14. ΝΊΩΕ τὰῖῃ θυ ΘΟ] Ο 11655 θεαί! 468. 
7. λυαᾶρεξβ ἃ ἡυάρεπιδηΐ ᾿υ5Ὲ}Υ. (ΙΓ. ἰχ ; ΕΖεκ. χν!]!. δ. 
8: ἡ ΘΥ ΙΧ: ΔΙΞΟΟΣ Ὁ Οἱ ΕΒῸ ΣΧ. 18; 158. 1. 177. .7 6. χχὶ], 3, 16; ΖΕΟΙΙ: ψ11: Ὁ; 10: 
1ο. βίγαϊρῃί ραεΐῃ. ((. Ρτον. ἵν. τ; 5101]. ΟΥ. 11. πιο; 510. ΟτΥ. Ετδριη. 1. 23 56. 
11. ((. Βιγδοῦ ν]]. 3; 00. ἵν. ὃ ; Ῥτον. ΧΙ ὃ: ΗΒ. χὶ 17: 
12. (. ἴεν. χῖχ. 1 ; ΕΡΏ. ἵν. 25; 510γ]1. ΟΥτ. ἢ. 58, 64. 
13. ΟἿ Ῥτον: ΧΧΧΙ: ΖΌΟ: ' 
14. ἴῃ {πεὶγ σοσκβ... Κηονῃ, ἄς. (Α). Μαῖι. ν]]. τό, 2ο. 

ΧΙΠ11Π1. 2,3. Α5 ομβ ὑβδσ, ἄς. γε πηΐρῃϊ εχρεοῖ “δἂ5 οὔεὲ ἄδγ᾽, οἴ. 51τ. χχὶ. 7. ὙΤης πιδῖῃ τπουρῆὶ οἵ 115 
Ρᾶββᾶρξ 15 ἀεγινεά ἔγοῸΠ} 51. Χ. 20, 22, 24, 30: οἵ. 5101]. ΟΥ. 11. 125. 

457 



ΤΗΕ ΒΘΟΘΚ ΘΟΕ ΤῊΝ ΒΕΓ ΕΕΥΘ ΘΕ ΕΝΌΘΞΘΗ 4 ῚΞ 6 

Α 

ΠΙπῚ 5Π141}} αηὰ στεαΐῖ. Δ Ποανοῦ ταν:]65 [Π6 στα] ετ᾿ 5 
ἴαςε, δηὰ ἀρῆοτῦβθ {πε Το 5. ἴαςε, ἢ85 ἀεβρίβεα 

2 πε 1 οτγα 5 ἴδςε, αἀπὰ 6 ννῆο νεηΐβ ΔῆΘΕΥ Οἡ ΔΗΥ 
πηδη νυ] που ᾿π}πγν, {ΠπῸ Τοτα 5 σσεαῖ δηροτ νν1}]} 

3 ουΐ Πἰπιὶ ἄοννη, ἢῈ ννῆο 5ρ|15 οὐ {πε ίαςε οὗ πηδῃ 
τερτόδο  }}ν, νν1}} ΡῈ οαξ ἄοννῃ αἱ ἴπΠ6 Τ ογα 5 
στοαῖ Ἰπαρεγηςεηΐ, 

4 ΒΙεββεὰ ἰ5 πε τἤδϑη ψΠῸ ἄοεβ ποί αἰγεοὶ ἢἰΐ5 
Πεατξ νυ πλα] σα ἀσαϊηδί Δην τηδη, δη4 ΠεΙρ5 
1Πε ᾿π]πγεα δηα σοηάετηπαα, Πα γα 1565 [6 Ὀγόκεη 

5 ἀἄονη, δῃὰ 5}4}}] 4ο Ἄσμαγίν ἴο ἴῃς πεεᾶν, Ὀεσδιιϑε 
οη {πε ἄδν οἵ ἴῃς στεαΐῖ 1πᾶαραπγεηΐ ἐνογν ννεϊσῃξ, 
ΕΝΕΥΥ πιεαϑιτα ἀηα ἄνεῦν τπηδϊκεννεῖσηΐ τυτὴ ὅσ ἃ5 
ἴπ {πε τηατκεῖ, {Ππαΐ 15 ἴο δᾶὰν Ζλεγ ἂγὸ πὰηρ οη 
504 165 δηά βίδηα !1ἢῃ {πε πηαικεῖ, αλμαὶ δ 97} ὁ716 
51.411] ἰεαίπῃ 5. οννῇ πηδαϑιγα, ἀπ δοοογαάϊηρ ἴο 
Π15 πηραϑιιτε 5141 ἴα ἢϊ5 γενναγα. 

(οά 5Πονν5 ἤονν πε ἄοεβ ποῖ ναηΐ ΠῸΠῚ πΊΘη 
βδογίποαβ, Πού διιγηί-οἴεγίηρϑ, θας ραγα πὰ 
σοηίχιίε πεατίβ. 

ΛνΠοενει παϑίεῃϑβ ἴο πιακε οἴετγιπρο θείογε {πε 
οὐ 5 ίαςε, {πε Τογὰ [οσ ἢϊ5 ρατί νν1}}] Παϑβίξη 
{παΐ οἥδετγίηρ Ὁ σιεαηίίηρ οἵ ἢΐ5. ννουκ. 

Βυΐ ψῃοανεῦ ἱποίξαβϑθαϑ ἢΪ5. ἰαπῚρ Ὀείογα τΠῈ 
Τοτ᾽5 ἴαοε απα τηακα ποῖ ἔτγια Ἰπασεπιεηΐ, {ΠῸ 
Τογὰ ΜΜ1]] ποΐ ἴπογθαϑε 15 ἐγεαϑαγα ἴῃ {πε γθα]πὴ 
οἵ {π6 ΠΙσμαβί. 

3 ΝΠεη {πε Τοτὰ ἀεπιαπαάβ Ὀγεδα, οὐ σαη 4165, οὐ 
Π65ῃ (σε. οαίι]6), οὐ δὴν οἴπεν βαςγίῆςς, [θη {παῖ 
15 ποίῃίηρ ; θὲ ἀοα ἀεπιαηά δ ρυτα Παατγίβ, ἀπά 
ὙΠ ἢ 41} {πὲ ολῖν τεϑίβ {πε πϑαγί οἵ. πλδῃ. 

45. 

΄᾿ 

Β 

ΤῊς Τιοιὰ (οά οτεαίϊεα αὐ ζλζηος στεδῖ δπά 
5Π18]]}. 

Ηε {παΐ Ὀγίηρϑ ἱπΐο σοπίεπηρί {δε ἴαςε οἵ τπηδῃ, 
Ὀτίηρδ {Π6 1 οτγα᾽ 5 ἴαςε ἰπΐο σοπίεπηρί. 

ΤΗΣ Τιογά᾽ 5 δηῆρογ δηά σγοαΐ ᾿ππάσεπιεηῖ Ω76 οὶ 5 β 
Δ1722 νγο 5ρ115 ἴῃ {ῃς ἔαςε οἵ πιδη. 

Β]6556 64 15 πα ννῆο {{πΠ5 Πῖ5 ἢδαγί ἰονναγάϑ ϑιιοἢ 4 
ἃ ΤἼΔΠ, 580 85 ἴο Πεῖὶρ {πε σοπαεπ)ηεξα απα γαΐβε 
1[ῃ6 Ὀγόκβθη. 

Ης ννῇο πηι] ρ]165. Ἰσῃ5. Βείοτε {πῸὸὶ 1 ον 5 45 
ἴαςβ, {π6 Τ,οτγαὰ νν 1} πλα Πρὶν {πεῖν βίογεποιιβαβ. 

ΤΠηΕ Τὰ οὐ νναηΐβ ποΐ Ὀγεδα ποῖ σδηαϊ]θς, 3 
πλεα] πού οδίί]θ, θυ ν᾽ {Π||5 2μδα7ι5 ἰεπηρί5. ἔΠῸ 
πεατί οἵ πηδῇ. 

ΟΥ ον δὴ δαγῃν τὰ]εν ἄοε5 ποῖ δοςερί ἔγοπΊ πΊαη ΔΌΟΠΊΪΠ4 0 ]6. Πα πποϊθδη οἰ[5, πῈ πὶ πονν πηι οἢ 
τοτα ἄοα65 οὐ Δροπηϊηδίε ἀποίθδη σἱζβ, θυ βαη 5 ζλο7ηι ἀνναν ὙΠ Π υνγαῖῃ ἀπα ἀο65 ποΐ δοσερί 
ἢϊ5 σἸ5. 

46: 

» υάσετηεηΐ Ὁ 

3 ΠΟ ΕΠηηΕ6, 5ἴποα ἢ]5 ππίγατἢ ννὰ5 ρ᾽δίη ἴο 4]]}Ὁ 

ΧΙΙΝ. τ. νοανοσ ταν ]]65, ἄς. 
2: ΕἸ ΝΜ δι ν 22: 

ΓΟ, [ἀΠ|65 11]. 9. 

Ηδδι, ΠῚΚ ΡΕΟΡΙαΕ, δηά ἴαϊκε ἴπ ἴῃς ννοι 5 οἵ τὴν 1105. 
{δὴν οπμε ὑγτίηρ δὴν σι5 ἴο δῇ εαγίῃϊν τα]εῖ, απ πανα αἰβίοναὶ {ποιιρηΐβ ἴῃ Πἰ5. Πεαγῦ, απ {πὸ 

ΓΌ]ΕΓ Κπονν 115, νν1}1 Πα ποῖ θῈ δηῆρτυ νν] ἢ Πϊπὶ, ἀπ ποῖ ταίιβε Πἰ5 σ 5, ἀπ ποί σῖνε πἰπὶ ονεῦ Ὁ 
Οἵ Ζῇ οὔε πλᾶη πηᾶῖζα ἢ ΠΊ56}Γ ἀρρεαῦ βοοά ἴο δποίμεγ ὃῃ ἀεοεϊΐ οἵ ἴοηριε, ας ἤαῦσ 

ΕΝ] ἴῃ ΠΙ5 ἢεαγί, ἔπεῃ νν}}} ποῖ 246 οἵλογ ἀπάεοιβίαηα {πὰ ἐγεδοπεῖν οἵ ἢἰβ πεαγί, δἀπα ἢ πηβεὶ θεὲ 
Απά νἤδη {πε 1] ογὰ 5141] Ξεπα ἃ ούεαΐ ᾿ἰσῃΐ, {Πεπ 

ἘΠαγ γν1}] θῈ πᾶ ρσεπιεηξ ἰοῦ {πε 1158ῖ ἀπα πε τἱπ]π5ῖ, ἀπ παῖε πῸ οἠα 5141] ββοαρε ποίϊςα. 

4. ΤῊΙ5 θεδιαάε, ουϊ οὗ ρίαςε ἤεσε, νοι] οοῖηα ἴῃ ΒΕΩΡ δἵ {πε εηά οἱ Χ ]. 

ΚΤ: 

σα πα]65. Οἱ. “Ἰαιηρ᾿ 'ῃ νεῖβα 2. 
Ρυγε πεαγίβ. Ρ5. 11. 10. 
ἰεβῖ5 ἴῃς πεατί οὗ πηϑῃ. 

ΧΙΝΙ. 3. ἃ δτεϑαΐ 1ρῃΐ. 
7οΠη 11]. 109-21. 

ει. ν}]]. 2; 2 (ῇτσγοῃ. ΧΧΧΙΪ. 31; 5. Χχχνΐ. 2. 

3. (Ι 5. χὶ. 6, 11. ΤΟ 158: 1. τῇ ἢ ΜΙΠΟ: νἱ- 6Ξ- ὃ 51:0 χχχν. 1-.5; ϑίθυ θη: γ1: 390. 391, ΔΙ5Ὸ 1 92; ΔΙΠΘΙ ΕΙΣ. 
δεῤῥῥε. 2γο Οὐγίδίο, 13. ΤῊΪΒ 15 ποῖ Ε5βεῃϊβηη. 9566 Ι'χ. 1-3. δ'͵ε πὰ [Π6 ϑϑιηδ βρι Γπ8] ἀρργεοϊατίοη οὗ βδογιῆςαϑ5 ᾿ 
ἴῃ 5 Χχχν. 1--3, 5146 Ὀγ 5146 νι ᾿Π] ποι οη5 ἴο ΟΥετσ {Πειη. 

ἰεπιρίβ (Β), οὐ ρεονβϑβ᾽. 

ὙἼΠΕ τείεγεηοα 15 ποῖ οἷθδασ, θαϊ οἵ. 58. 1Χχ. 2 ΟΥΓὁ [οῃη 1. 9, ν. 35, ΝΠ. 12, Δη4 65ρ. 
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ΤΗΝ ΒΟΟΚ ΟΕΤΗΕ ΘΕ ΕΕῚ 5. ΟΕ  ΕΝΟΓ(6Η 47. 1:---48, 9 

ὟΝ 

Ἑποςἢ ἱπϑίγιιοι5. ἢἰ5 50η5 ἰγτοπὶ (αοα 5 ||ρ5, πα παηάβ5 ἔπεπὶ πε παηπανντπρ' οἵ {Π|5 θοΟΚ. 

7. Απά πον, πὶν ομ!]άγεη, ἰᾶν {ποιρῃΐ οἡ γοῦγ Πεαγίβ, πηαγκ ιν 6 }} [ῃς ννοτ5 οἵ γοιτγ [αίΠοι, ὑνμ ἢ ἀγα 
411 δοῦρδ ἴο νοῦ γοπι ἴῃς Το ̓ 5 [1ρΡ5. 

5 ΦΤακε ἴπεβα Ῥοοκκβ5 οἵ νοι [ΕΠ 6τ᾽5 μαηαννγπρ᾽ ἀπά γαδα {Πεπη. 
Ἐογ {πε ῬοοΙτ5 αγὸ πιδην, πα ἴῃ {Ππεπὶ γοιῖι ΜΜ1}} Ιδαγη 41} τς 1, ογ᾽ 5. ννουκβ, 411 {παῈ παὰ5 θβθη ἔτοτη 

πε Ῥερίπηϊηρ οἵ ἐγεαίίοῃ, πα νν11}1 6 11} {Πε ἐπα οἱ {ἰπη6. 
43 πᾶ ἴἔγοιι ΜΠ] οθβοῖνς ΤΥ Παπανντ Πρ, γοῦι 1} ποῖ δίῃ ἀραίηβὲ ἴῃς Γογά ; θεσαιιβα {Ππεῖα 158. ΠῸ 
οἴει Ἔεχοερί {πε Τιογά, πειῖμεοι ἴῃ Πεᾶνοπ, ΠΟΙ ἴῃ δα, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃ6 νεῖν Ιοινεϑὲ 2ίαεες, ποὺ ἴῃ {ΠῈ6 ολια 
[ουπηάδίϊοη. 

4 7Πε 1 ογά μ85 ρἰαςεά {πε [οιιπά διίοη5 ᾽ῃ τΠπ6 ἀπκποννη, απ Πᾶ5 βργεδα [ογίῃ ἤδανεηβ νίβ5| 016 ἀπά 
5 ἰηνίϑίθ]ς ; ἢς ἄχεα {πε εαγῖῃ οἡ ἴπε νναΐοιβ, πα] ογεαϊεα σοιηί!] 655 ογααΐαγεβ, Δη4 νγνπὸ Ππᾶ5 σοπηΐεα 
{Π6 ναοῦ δηα {πε [ουπάδιίοη οἵ {πεῈ ἀπῆχεά, οἵ {πε ἄτι οὗ {πε βαγίῃ, οἵ {Π6 Ξε οὗ {πε 868, οὐ (ῃςε 
ἀτορβ οἔ {Π68 ταΐη, οὐ ἴῃς πιογπίπρ ἄδιν, οὕ ἴῃς νἱπα᾿ 5 Ὀγεδιῃίηρϑ ἢ ὙΠΟ μα5 ΠΙΙδα φαντῃ ἀπὰ 568, 
ἀπᾷ τῆς ἱπα 55 ] 18]ς υνϊπίεν ὃ 

Ι ουἱϊ {πε 5ίατϑ οι οὗ ἥτε, απα ἀδοογαίεα πεάνεῃ, ἀπά ρι [{ ἴῃ {πεῖν τη ϑῖ. 

ΟΥ̓ {Ππ ϑιιη 5 ρβαβϑᾶρε αἱοηρ {πε βενεη οἴγοὶςϑ. 

[8 τ Τμᾶδϑῖ {πε ϑιιὴ ρῸ αἱοηρ {πε βϑενεὴ ἤδανεηὶν οἰγοῖθβ, νυ ί ἢ ἀγα {πε ἀρροϊπίπγεπέ οἵ ομα πιιπατεα αηα 
2 εἰσῃίγ-ῖννο [Ὠτοπα5, [Πδΐ 1 σὸ ἀοννῃ οἢ ἃ 5ῃογί ἂν, ἀπά ἀραίῃ οπς πυπάγεα πα εἰσῃίγ-ενο, {Παΐ 1ἴ 
σῸ ἄονῃ οὐ ἃ Ὀΐρ ἄἂν, δῃα με ἢδ5 ἴννο [ἤγοπεβ οἱἹ νυ ἢ ἢ γαϑίβ, Γενοϊνίηρ ΠΙΠΓΠ 6 δηα ἘΠΙΈΠοῖ ἀθονς 
ἴῃε τῃτοποα οἵ τῆς τηοπίῃ5, ποπὶ {Π6 βενεπίεεπίῃ ἦν οἵ ἴῃς πιοηίῃ Τϑίναῃ ἰἰ σοθβ ἄοννῃ ἴο ἴΠς 
τηοτῃ ΤΠ ενδη, ἔΓοπὶ [ῃε ϑενθηίθθηίῃ οἵ Ὑπονδά ἰΐ 9065 ΠΡ. 

3 Δπαίμυβ ἴἴ ροα5 οἷοβα ἴο {π6 δαγίῃ, {πεῃ {πε οατίη ἰ5 σἰδα αδηα πηαῖκαβ στονν 115. {ππ| ἀπά ἸνΠθη [ς 
ΘΌΘ5 Αι αΥ, ἐπεῃ της εαγίῃ 15 5864, ἀπα ἴγεεβ δπα 4]] ἔτ1{5. Πᾶνε πὸ βογεβοθποα. 

4 ΑΑἸΙ τῃϊ5 με πιεαβαγεα, τ σοοα πηδαβιγεπηεηΐ οὐ Ποιιῖβ, ἀηα Πχεα ἃ πηδαϑιγα Ὀν ἢϊ5. νυἱβάοπιῃ, οἵ 
πε νΊ51016 απα {πε ἰῃν 510 16. 

ος 5 Ετοπὶ ΠΕ ἰηνί51:0]6 με πηδάα 81] {Πίηρϑβ νί 51 016, ῃἰπη56 1 Βοΐηρ ἰην ἰ510]ς. 
6 Τῃυβ1 πιακα Κηονη ἴο νοι, πην οὨ]]ἄγεη, ἀπά αϊδεγι ξε {πῸ θοοΚΚ5 ἴο νοῖγ ΟΠ] ἄγεη, πο 41] ν ον 
1 σεμπεγαίίοηβ, αηα ἀπηοησϑί πε πδίϊοηβ ννηο 51.411} πᾶνε {πθ ϑβεῆβε ἴο εαγ ἀοά, [εξ {πεπὶ τεςεῖνε {ΠΕΠῚ, 
δηα τηᾶν {παν σοπΊα ἴο ἰονε ἔπ πὶ πλοῦα ἔπδηῃ δὴν ἰοοά οἵ βαγίῃϊν ϑυνεεῖβ, απ γε {Ππαπῇ ἀπα ΔΡΡΙΥ 
1Παιηβεῖνεβ ἴο {Πεπ|. 

8 ΑπαῖΠοβε ΝΠ τπηπἀεοβίαπα ποί {πε 1 οτά, ννῃο ἔδξαγ ποῖ (οά, ννῇο δοςερί ποῖ, δας τα]εςΐ, πὸ ἀ9 
ποΐ τεςεῖνε {Πεπὶ (5ς. ἴηΠ6 ΒΟΟΚΘ), ἃ τεγγ 16 ἡπασεπιεπί ἀνναὶτ5 {Π656. 

9 ΒιΙεββεά 15 ἴπε πᾶῃ ννῆο 5}4}} θεαν {Πεῖγ γόῖκα δηᾷ 584}} ἀγαρ {πεπὶ δἱοῃρ, ἴον ἢ6 51.411] θὲ γεϊβαβεά 
ο [με ἀδν οὗ {πε στεαΐ }παρεπηεηΐ. 

ΠΤ Ὁ σσσιῖς. 2: 
2. ((, τ Επ. χοιῖ!]. 10 [ΟΥ̓ {Π15 ΒΙΡῊ δϑιϊηλαῖς οἵ {πεῈ Εποςἢϊς ἡνουΚϑ. 
3. γοῖι νν11]1 ποΐ βίῃ. (ἢ χχχι, 9 ; χἰν}!. 7-9. ΕῸΓ ἃ {Κα οἰαίπη οἵ, τ Ἐπ. χυχνι. 4; ΧΟΙΪ. 1; ΧΟ. ΤΟ; ςο. 6; εἶν. 

12, 13, Δηα σοῃίγαϑί 51Γ. ΧΝΊ]]. 3. 
ΠΟ οἵδε Ἔχοαρί {πε Γογᾶ. (Οἵ [58. χὶν. 5, ἄς. ἢ 5101}. Οὐ. 111. 69, 7γ6ο ; νιῖϊ. 377; 510. Οὐ. Ετάρτη. 1. 7, 15; {Π|,.3; 

ν 1. 
4. Ξργεαᾶ ογίῃ πβανεῆβ. Ρ5. εἰν. 2 ; [588. χ]. 22 ; Χ]Π]. 5. 

ἢχοϑᾶ [πε βαγίῃ οῃ πε νναΐεγβ. 2 Ρεῖ. 11]. 5. : 
5. ΨἘὴΟ Πα5 οοπηίαᾶ.... [πε Ξαπά οὗ πε 56εα, ογ ἔπε ἄγορξ οἵ {πε γαίῃ. [γα ἔγοιη 51Γ. 1,2. (ἰ, [58. χ]. 12; 

700 χχχνὶ. 27 (1.ΧΧ). 
ἀβδοοτεαίεα πεανεη. Γι. 511. χνὶ. 27. 

ΧΙΝΙΙΙ. τ. Τῆε τοχὶ 5 ἔδυ! δηα πῃ] η 165 ]0 16. ὍΤΠΕ σαῃ 15 ἴῃ ἴῃς ἔοαγιἢ αἰγοὶα οὗ {π6 μεανεῃϑ ἴῃ χα ; ΧΧΧ. 3, 
δΔηἋ ἀο65 ποῖ τένοϊναε [πγουρσῇ {Ππ6 βϑενεη οἶτοϊθβ. ΤῊ {νν]ς6- ΠΙθηΠἸΟηΘα 182 [ΠγΟΠ65, ἴοο, ἀ΄α γθα] γ, νΠθη δα δά, {πα 
364 ννοτ] -ϑἰδίίοηβ οὔ 1 Εη. ἰχχν. 2, 1.6. ἴῃς 364 ἀϊῆεσγεηΐϊ ροβιτοηβ οσσαρεα Ὀγ {Π6 δὴ οἡ {πε 364 ἀἀγϑ οὔ π6 γβασ. Α5 
ἴῃ 1 πη. Ιχχὶ!-Ἰχχχὶ δηά 10. ᾿ν [6 πυτῆθου ἰ5 ποῖ εχαοὶ (ςοηϊγαϑβί 2 Εη. χὶν. 1). ΤΠΐὶβ οἱάθσ Ἐποσῆς τεοκοηπίηρ ΠΠὰγ 
Ὀ6 Ρᾶιῖὶν ἄπε ἴο ορροϑβιοη ἴο μεβδίμαθη ϑυϑίειηβ, πα ρΑΥᾺΥ ἴο {ΠῸ ἴαςι {Παΐ 364 -τΞὸ 52 'νεεκβ οἵ 7 ἀδγϑ5 Ἔβχδοίὶν. 

2. (οττυρί. Ἐδδά εἰΐμεσγ " ϑίνδῃ.... Κιβίθν᾽ οἵ " Ταιημζ.... Τερεῖ᾽. ὙΠανδη δῃᾶ ὙΠπεναά 5εεπὶ ἴο ΡῈ ἴΠπ8 5116. 
5. ((. χχῖν. 2 (ποί6) ; χὶνὶϊ. 2 (ποίε). 
6. ὅ8εε χχχῇ!. 9 (μοί). 
γ. ἴονε ἴμεπὶ ποσγε ἴπδῃ ΘΔΏΥ Ζοοά. (( τ Επ. ᾿Ιχχχὶὶ. 3. (ι. 2 Εῃ. χὶ]ν!]. 2 (ποίε). 

., δ, ΝῸ 506 ἴεστθ]ε Ἰαἀρειηεηΐ 15 [ῃτεαίεηεα οἡ {Π6 τα]θοίειβ οἵ ΕΠΟςΟἢΠ᾽5 ἀἰβοϊοβαγεβ ἴῃ 1 Επ., θαϊ οἵ. κεν. ΣΣ 1 8. 10. 
9. ΝΟ 500} Ὀ]εβϑίηρ 15 οἥεσγεα το {πε ορεάϊεης ἴὴ τ Επ. ὙΠοτα ἴπ6 τὶρῃίθοιιβ εἰεςῖ, οὐ ΠῈ τισῃΐθουδ Δηα 1π6 ννῖ86, 

τοοαθῖνε Εποςἢ 5 τενεϊατίοηβ. (ΟἿ Ιχχχῖϊ. 3; χοῖμ. τὸ ; οἷν. 12. 
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49: 

50: 

ΤΗΝ ΒΟΘΚ ΟΕ ἘΠΕ ΒΕΓ ΚΕ ΒΘ ΘΕ ΕΝΘΟΘΗ θεοῦ 

ΑΔ 

ἘποΟἢ ἰπϑίγιοιβ. ἢ]5 50η5 ποΐ ἴο ϑννεαῦ εἰτπεῦ ΌῪ 
Πεάνεη οὐ δίῃ, δῃὰ ϑῆοννβ (οά᾽ 5 ργογηΐβε, 
ενβη ἴῃ {πε πιοΐμετ᾽β ννοπηῦ. 

1 ϑυνεαῦ ἴο γοιι, τὴν οὨΠ]άἄγθη, Ὀὰΐ 1 ϑννεᾶγ οί 
ὈΥ δὴν οδίῃ, πεῖ μαι Ὀν ἤξανθϑη ποῦ Ὀγ διῇ, ΠΟΥ 
Ὀν δὴν οἴμεν ογεδίιγε νν] ἢ (οά οτεδίεάα. 

Τῆς Τιογὰ βα16 : “ΤΥ 15 ηῸ οδίῃ ἴῃ 16, ΠΟΥ 
ἰη]βίϊςε, ας τ. [1{ΈΠετα 15 πὸ γα 1Π πηεη, 
Ιεῖ {πεπὶ ϑννεᾶὰγ ὃν ἰῃς ψογάβ “γεα, γεα᾽, οὐ 
Ε͵56, “πᾶν, πᾶν. 

2 Αμάᾶ 1 5νεδῚ ἴο γοι,, γεα, γε, ἰῃδί παῦε Πὰ5 
Ῥεδῆ ΠῸ πΠΊ8Δη ἴῃ 5 τηοΐϊμοῦς νοῦ, ὁμΖ 2Παΐ 
αἰγεδάν Ὀείογε, ἄνεὴ ἴο βοῇ οἠξ πεσε 15 ἃ ρ͵δοα 
ΡΓερδγαα ἴογ {ΠῈ τεροϑβε οἵ {παῖ βου], απ ἃ πιδᾶ- 
516 ΠΧαα ἤονν πιο] 1 15 ἱπιθεηάθδα ἰπαΐ ἃ πηδη 
Ῥε {γεἀ 1ἢ [15 ννου]ά. 
γε, σμ!]άγεη, ἀδοεῖνε ποῖ γοιγβεῖνεβ, ἴου ἸΠῈγα 

45 Ῥεεῃ ριύενίοιιϑὶν ργαραγεα ἃ ρΪαςε ἴου Ἔνεῦν 
5011] οἵ γῇηδ11. 

ΟΓ ον ἤοῆα Ῥοΐῃ οἡ δατγίῃ σϑη γεπηδίη πάθη 
ΠΟΙ ἢῖ5 ψοῦκΚ γαπηαΐη σομσεδὶεά, Ὀυΐϊ ἢ (5ς. 
(οάλ) ὈΙά5 τς θὲ πηξεκ, ἴο επάυγε αἰΐδοκ δηὰ 
ἴη5}1, δἀη4 ποῖ ἴο οἥεπά ν!άοννϑ δηὰ 
ΟΥ̓ΡΏΔΗ5. 

Ι αᾶνε ρυΐ ὄἼνεῖν πΊ8η᾽5 ννοῦκ ἴῃ ψυτίησ δηα 
ΠΟΘ ὈοΥη οἡ δύ σα γεπηαίη Ὠιἀάθη ΠΟΙ ἢ15 

2 ἍΟΥΚ5 γεπηϑίη σοησθα]εα. 1 8ες 81] [ῃΙησ8. Νὸον 
τῃεγείογε, τὴν στε, ἴῃ ραίίεηςε Δηα ΠΊΘΕ κῃ 655 
ΒρΡεπα [Πε6 πυπῆρει οὗ γοιγ ἄαγϑ5, [μαΐ γοιι ᾿πΠεσιΐ 
Θη611655 1π||6. 

3 Ἐπάυτε ίογ {πε ϑακα οἵ {πε 1 οτὰ ἐνεῖν ννουηά, 
ΕΝΕΥΥ ᾿Π] ΠΓν, ἐνεῦν εν] ννογά δηα αἰΐδοκ. 

4 [1{ΠΠ-γααυϊα]5 θΕ(8]}} γουῦ, γεΐαγη ζζδ7,2 πο εἰ[Π6γ 
ἴο ΠΕΙΡΏΡΟΙΓ ΟΥ δηδπΊν, Ὀεοδιβα ἴῃ6 1 ογὰ ν1]}]} 
γείαγη ζλδη2: ἴου γοὰ δηα ὈῈ γοῦν ἀνεησεῦ οἱ πε 
ἄδν οἵ στεδῖ πα σεπηεηΐ, [Πδΐ ἴΠθτα θῈ πὸ ἀνεηρίηρ 
ΠΕΓῈ δπηοηρ τηξη. 

5΄ ΔΜΏΠοενεγ οἵ γοιῖι βϑρεηα5 σο]ἱα οἵὐ᾽ 51|]νϑὺ ἴογ ἢ15 
Ὀτγοί μετ᾿ 5 5αΚε, ῃ6 Ψ1}} τεσεῖνε ἀηῖρ]ε ἰγεαβασα 1η 
1ῃς ννογ]ὰ ἴο σοπΊα. 

Τη]υγα ποῖ νν ον ΠΟΥ ΟΥ̓ῬΡΠΔη5 ΠΟΙ δίγδηρεῖ5, 
Ιεϑῖ (ἀοά᾽ 5 ννυγδίῃ σοπτε Ἰροη γοιι. 

ΧΙΙΧ, 1.1 σννεασ ποῖ, ἄς. (ἐ. Μαίϊ. ν. 34, 35. 

Ῥε ἃ }ϑννβἢ σοσητλοηρίαςα (( ΠΥ ὈΘΔΙΕ). 
7. Ὁ ΘΘΟΠ τ -- 

ΣΒ 

ΕῸΓ 1 ϑννεᾶΐ ἴο γοιι, πν οι] ἄγε, ἰΠπαΐ Ῥείοιβ 49 : 
τῇ νγ85, ἃ ᾿πασεπηεηΐ-Ῥ]Δο 6 νγὰ5 ργερδιθα [ου 
Ὠΐπη, Δη ἃ πηϑᾶβϑαγε δηα ἃ νεϊρῃίηρ-βοδ]θ, ἴῃ 
ννΏΙ ἢ τπδῃ ΨΜ11 Ὀὲ ριόνεά, δηα ἐΐεν αἵτε ἰῃεύε 
Αἰγεδάν ριεραγεα. 

ΑΠΑ 1 5141} ραΐ {ες ννοῦκ οἱ βνεῦν πΊδῃ ἴῃ 560 
νυ την, 

Αμπᾶ πονν, τὰν οὨι]ἄγεη, ϑΘρεηα {πῈ ΠΡ ΕΓ οἱ 2 
γοῦν ἄδγϑ ἴῃ ρϑίϊδηςε δηα σεηΐ]εηθββ, τπαΐῖ νοῦ 
1ηΠογῖῖ {π6 ἐπα 1655 ἀρα {παΐ 15 ἴο σΟΠΊΕΘ. 

Ἐνειν νοιιηά, Ἔνεγν δυτί δηα πεαΐ (516) ἀπά 3 
ννῖοκεα ννογὰ (5 ε. ψνῃ]ο ἢ) 5141} Ῥεί}} γοιι, βυῆευ 
1Π6πὶ ἴον {πε 1 ογὰ (οὐ 5 5ακε; 

δηάᾶ 1 γοὰ αἴξ δ0]6 ἴο γεαυϊε (σε. 111), ἀο ποῖ 4 
τεαυΐτε γοῦγ Πεῖρῃθροι (σε. νυ ἢ 111) Ὀδοδιβε {Π6 
Τογὰ ἰ5 γουγ τεαυϊίεσ, αηα πα ({22. ψγο) Ψ}}}} ῬῈ 
τ[ῃς ἀνεηρεῦ οἡ {πε ἄδν οἵ {πε στεαΐ Ἰπαρσεπηεηί. 

Τ,οϑ8ε σοϊὰ οἵ 51|νεΐ ἴον ἃ Ὀγοίμεσ᾽ 5 54Κε, {Παΐ 5 
γοι τεσεῖνε ἱπεχ ϑιβεῖ 016 ἰγεαβαγε οἡ τε Ἰυάρε- 
τηβθηΐ-ἄᾶν. 

566 αἷδο ῬΏϊ]ο, 226 .ϑφεοΐαί. δερ. τ. τ Δορ. ΑΔ. ιϊ. 72; 26 
Ζεσοηι Ογας. 17; 126 «σας. ΑΙ δείζς οὐ (αΐλι1, δ; 26 ῥέαγιέ, Μοο, το; Οποω Ο»ιγιῖς γοόμδ 1107, 12. 

ΕῸΥ [6 ν]5} ἔουπιβ οὗ ϑυνεαυηρ 566 ΕἸΒΘὨΠΊΘΩΡΘΓ, 11. 490 564. 
8. Ρίαςε ργεραζϑᾶ ἴοσγ ἔπε Γεροξϑε, ο. 

ΤΠ ΔρΡΡΘδῖβ ἴο 

50 Ολαρῆσα, ἴο]. 1.5) 60].1; Ζογαΐζά “4 «αγ1, [0]. ΙΟΙ, ςΟ]. 3; 
Ανοάδίῃ Πα Κοά ἢ, [0]. 19, 50]. 1, ὑνῃεσα ἴΐ 15 βαϊά ἃ ρίαςε 15 ὈΡΥθραιθά ου Ἔν εν πηδῃ ΕἸἴΠΟΥ ἴῃ ΡΑΤΔ 156. ΟΥΓ Π6]}. ΟἿ. 
1η6 πυμηθου οὗ 5001]5, ᾿ν11]. 5; 2 Βδγ. χχὶ. 23, ΧΧἸ]. 4, 5; 4 ΕΖτὰ ἵν. 36, ν]ϊ. ὅδ, 95. 

1,..1. ΠΟΓ Πὶβ ΟΥΚΞ γαπηαίῃ σοῃοδαϊθᾶ. 1 ἘΠ ΙΣ τ 
2. ἴῃ ρΡβϑίϊεηςε. 

2: ΕἸ Θ᾽τ ΧΧΝ1]. 1; 2: 
Θινεηρογ.... ἄδν οὗ ργεαΐῖ πάρ απχθηΐ. 

ΟΕ [κε χχί. 19 “ἴῃ γουγ ραίϊεποα γε 514}} υνῖῃ. γουγ 500 ]85᾽. 
1Π]τηοσίδ} ν Ὀὰΐ ποῖ, 1 566 Π15, [Π6 γεβυσγεσίοη οἵ {πε ἀεδά. ᾿ 

5. Εἴ ΕἸΣ τ 7 2 ΠΙπη. ἵν. 5; ΕἸῈΡ; Χ' 32:1 ΒαΙ: 1]: ΤΟ; Π6ΠῚΉΘ5 1: 12: 

σῇ, Ἰϑεαϊ. χχχῖϊ. 35. (ΧΧ). 

ΤῊ ΡΟΟΚ ἴθαοῆθβ ἃ ᾿]6556εα 

866 2 Επη. }]. 3. 

ΘΕ ἴσο στον χχ 22; χχὶν 20. ἔοηη- 
χὶ. το; ΗΘ. χ. 30 ἄρίϑα ρδυίν ἢ Μδ55. δηα ραγν ψ τ ΓΧΧ, 

5. ἌΝΒοενεσ, ἃς. ΘΕΎΡτον: ΧΙχ. 17. 951 ΧΧΙΣ ΤῸ: 
Ιη7υγε ποί. ΝΥ ε εχρεοὶ " βίχεϊς ἢ ουἱϊλ γοῦν Πα η45 ἴο᾽ 85 ἴῃ ἰχ. 

566 2 Επ. ]1. 2 (ποία). 
ΟΕ, 510.11. ΟΥ. ἰϊ, 75. 

“ὅο 



ἘΠΕ. ΒΘ ΘΚ ΘΕ ΡΗΒΕ ΒΕΘΕΒῚ 5.ΘΕΞ ΕΝΟΘΗ. 1. 

ἌἊ 

Ἐποοἢ ἰηϑίγαςί5 Π]5 5οη5, [πα {Πὰν Ὠϊάα ποί ἰγεα- 
5165 ἴπΠ {πΠ6 δαγίῃ, Ὀιὲ 1645 ζάσηε σῖνε 4] Π|5 
ἴο {πε ΡοοῦΥ. 

1: διχείςῃ ουξ γοιιγ παπάς ἰο {πεῈὶ ροοῖ δοοοιάϊπηρ 
2 ἴο γοιγ βίγεησίῃ. Ηΐᾷα ποΐ γουΐ 5ἰΐνει ἴῃ {πε 
εαγῃ. Ἡεῖρ τῆς (Αἰ 11 πηδη ἴῃ απ] οϊίοη, δηά 
αἰΠιςοξίοη νν1}} ποῖ Ηπα νοῖῖ 1πη ἴῃς {ἰπ|ὲ οἵ γοιΓ 
ἰγοι]6. 

3 Απὰ ενεῖν ρτίθνοιιβ δη4 οὐαὶ] νόκα {Πδΐ σοπια 
ἘΡΟΠ γοιῖι ὈεαῚ 411} ἰοῦ ἐπε 5ακε οἵ {πε 1νογά, δηά 
1Ππ5 γοι ΜΜ11] Ππα νοι Γεννασγά ἴῃ {πε ἀν οἵ 
Ἰυαρσεπ,ηεηί. 

4 Τὰ [5 σοοά ἴο φῸ πηογηϊηρ, πη αν, ἀπ ἐνθηϊηρ 
᾿ ἱπίο {πε 1 ογα 5 ἀννε!]!ησ, ἰοσ πε σίογν οἵ γοιυγ 

ογθδῖου. 

ΟΠ 5 Βερδῖιϑδε Ἔνεῖν Ὀτεαίῃίησ Ζἤζγιο σ]ογῆες ΠΙΠῚ, 
Δη4 ενεῖν ογδαΐαγε νι βϑῖ 0] 6 πα ἰην]β 0] 6 τεζιτῃβ 
ΠϊΠΊ ῥα 158. 

(σοά ἱπϑίγαςί5. 15 (ι{ΠΠι], πον {παν ατα ἴο ργαῖβε 
15 ΠδΑπΠΊΕ. 

ΒΙ6ϑϑεά 15 ἴῃς πιδῆ ννῇο Ορεῇϑβ ἢ15 ΠΠ05 ἴῃ ριίαῖβε 
οἵ οὐ οὗ ϑδθδοίῃ δηὰ ρίδίβεβ {πε Τιογά τ ἢ 5 
Πεδγί. 

2 Ουζϑεά ενεῖν τῆϑη νῆο ΟΡΘη5 ἢί5 [105 ἴοσγ {πῈ 
Ὀτγησίηρ᾽ ᾿ηἴο σοηϊεπιρί δηα σαἰππηην οἱ ἢϊ5 ΠεΙρἢ- 
Ροιι, Ὀεσαιϑε μα Ὀγηρ5 αοά ἱπΐο σοπίεπρί. 

3 ΒιΙεββεά 15 ἢε ψῆὴο οΟρβηβ ἢ15 [1ρ5 δ] εβϑϑίησ δηά 
᾿ς ρΓαιβίηρ αοά. 
4 Ουχτϑεᾶ [5 ἢε Ῥείογε {πε 1 οτγὰ 411 ἐπε ἄδνϑ οἵ ἢϊ5 

ΠπΠ|π, ννῆο ορεηβ ἢῖ5 1105 ἴο ουγϑε δηά δρι56. 
5 ΒιΙεββεά 15 ἢεῈ ννῇο Ὀ165565 411] {πῸ 1, γα ἷ5 ψνοῦκϑ. 
6 Ουτϑδεά ἰ5 ἢε γγῇο Ὀγίηρϑβ {πῸὶ 1 οὐ 5 ογεαίοῃ 
ἰηΐο σοηίεγηρί. 

" ΒΙεββϑεα 15 πε ννῆῇο ἰοοῖζβ ἀοννῇ δηῃᾷ γαῖβεβ {πῈ 
[4]1εη. 

8 Ουτβεά [5 με ννῇο ἰοοκϑβ ἴο δηᾷ 15 εαρεὺ [ογ {πε 
ἀεϑιίγαςίίοηῃ οἵ ννῆδί 15 ποΐ ἢ 15. 

9 ΒιΙεβϑβεά ἴ5 ἢ ψῇο Κεερϑ {πε [ουπάφίοηϑβ οἵ Πὶ5 
[Αἰ πεῖβ τηδάα ἤγπῃ ἴγοστῃ {πε Ὀερὶπηίΐηρ. 

Ιο (Οἰυϊδεά [5 ἢεῈ ο ρεγνεγίβ {πε ἄδογεθβ. οἵ 15 
' [ογε δ εΥϑ. 
αι ΒΙεββεα ἴ5 ἢς ψνῆο ἱπιρδηΐβ ρεᾶος δηά ἰονε. 

| 

"1 το Θ 1 νἱϊ" 32; Ῥτον: Σαχὶ. Ζο, Θῇ, 70 νι]. οἷ; ΘΙΌΨΙΙ. 

1 -- ϑ γι. ΠῚ 

Β 

Θιγείοῃ ἰογίἢ γουγ Ππαηα5 ἴο (Πς ογρῆδη δηά ἴο 51 
{πε ννἱάονν, απ δοοοιαϊηρ ἴο νοι ροννεῦ Παρ {πε 
Ροοΐ, δηά {πιι5 γοιῖι 5641] βπὰ γοιγ τενναγά οα {ΠῸ 3 
Ἰπάρσεπηεηΐξ- ἀν. 

Ιῃ τῃε πηοτηίηρ, αἱ πη άαν πὰ ἰπῃ ἰΠε ἐνεπίηρ 4 
ΔΠΔ Ὀν ἂν (512) ἰἴὶ 15 σοοά ἴο φΡῸ ἱπίο (ἀοά᾽ 
ἤουδβα δηά ἴο σἱογιν {πε ογεαΐου οἵ Δ]]. 

ΒΙεβϑεά 15 πα ννῇο ορεηβ ἢἰ5. πεατξ δπὰ τποιίῃ 521 
ἴογ {ῃε Τιογα 5 ριδίϑβε. 

Ουτϊϑεα 15 ες Ψῇῆο ορεῆβ ἢβ ποι ἴον {πὸ 2 
Πυι ΠῚ ]Τηρ’ οἵ 15 πεῖρηθοιιτ. 

ΒΙεϑϑεά 15 πα ψῇῆο σ]ογιῆδβ 41] {πΠ6 1 ογα 5 νγογκϑ. 5 
(Ουτβεά 15 ἢῈ ῆο Ὀτίηρϑ ἃ ογεαΐαγε οἵ {πε ἴογά 6 

[χἴο σοηϊετηρί. 
ΒΙεββεα ἴ5. 6 ψῇῆο Ρεῇῃο] 5 {πε ἰαροιιν οἵ ἢΐβ ἡ 

Παηάϑ. 
Ουγβεα 15 ἢῈ ψγῆο Ιοοῖβ ἴο ππᾶο {ππ ἰαΡοιτ5 οὗ 8 

οἴθεῖβ. 
ΒΙεβϑεά 15 πε ψῃο Κεερβ {πε ἰοιπηάαδίίοπβ οὗ ἢί5 9 

[τ Π6Υ5. 
Οὐΐθεα ἰ5 6 ψῆο αἰϊδίογίβ. {π6ὸ ἄδοίεεβ δπά το 

11π|1ἴ5 οἵ Π΄5 [δ οτϑ. 
ΒΙεββεα ἰ5 με ψῇῆο σοεβ (56. ἢ οἴ ΠΕΓ5) δα τα 

Ὀτίηρ8 (σε. οἰ εγβ) ἰορείῃει ἴῃ ρβδοα. 

ΟΥ. 1. 88. 
δοςοτγάϊηρ ἴο γοῖγ βίγεηρτη. (, 5:11. χὶν. 13; Χχίχ. 20. 

2. Ἡϊάε ποῖ, ἄς. (Οἱ. 511. χχίχ. 10. 
ΗΞεΙρΡ. .. ἰῃ δαὐδὸὰϊἼοϊίοη. ( 51ν. ἱν. 4. 

π᾿ ϑιτν ΘΕ Ρε τ το ἀπὴ1. ΓΖ Ἐπὶ 9 
"7: Β5:|ν. τὴ. (( θ8ῃ. ΥἹ. το. 
11 1: χ; ὃ. 

188 Τιοτά 5 ἄννε!ΐηρ,, ἰ. 6. [Π6 ἰΕΠΊρ]6. 

5δουῆςθ, δηα βδοσιῆςαβ σου] οπἱν 6 οῇεγαεά ἴῃ [τι βαίθηι. 
"ΘΕ Ἐς; ΕἸ; δ. : 

2. ((, ΛνΊβαοιι ἰ. 11 ἀπὸ καταλαλιᾶς φείσασθε γλώσσης. 
4. οὐτβα δηᾶ δριιϑαε. (ἵ. 511. χχὶ!. 9-12. 

10. ΘΕ ΕΠ: χεῖχο, 14. ΘΓ: ΧΥΙΪ. Εἰ. 
τ ΟἿ δε ν. Ὁ: 

ΕῸΓ [Π656 ἴἤτεα [εν ϑἢ Πουτῖβ οὗ ργαγεῖ---ἰῃε [Πἰτγά, βἰχίῃ, δα πἰπιη---ςί, Αςίϑ5 11. ας ; 

ΑἸΙΕΒΟΙΡῊ {πὸ νυ Υ 15. ἃ [αν ᾿νίησ ἴῃ Ἐργυρί; 6 ννυγῖῖεϑ ἴοσ [πάδίϑιη 85 
ἃ ΜΏΟ]Θ, Δη4 ρῖνεβ ἤεσα ἴΠ6 1468] οοηάποϊ οὗ ἃ ἄνθια αἱ [Θυ 58] 6 πη. [1 ΠΧ. 2, 3 ἢ6 ρυθβοῦῖθθ5 {πε τὶσῃξ τηϑῖ πο οὗ 

ΠῚ], Ἐοτ τπ656 θβαιπ465 οἴ, ΧΙ, 6-14. ΤΕΥ ἀγὰ ἀδγινεα πλδίη]ν τόση 5 σδςοὶι. 

5. (ἢ. 51τ-. Χχχχίχ. 14 εὐλογήσατε κύριον ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ. 

46ὅτι 



καρ 

591 
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Α 
12. (ἰυϑεα 15 Π6 ννῆο αϊβέυγοθ5 {Πποϑε ἐπαΐ ἰονα {πεῖν 

ΠΕΙΡοΟιΓ5. 
12. ΒΙ]εβββά 15. 6 ννῆο βρεακϑβ ν] ἢ ΠΌΓΩΡΙ6 ἰοηριε 

ΔΠ4 Πεαζί ἴο 8]]. 
14 Οὐγβαεά [5 με ῇῆο 5ρθακβ ρεᾶςε ν ἢ Πΐ5 ἰοηρΊια, 

ΜΉ 116 1 Π5 Ππεατί ἴΠεγς 5 πο ρεᾶςε Ρυΐ ἃ βυνογά. 
ΕΓ 41} {π886 ἰῃϊηρδ νν1}}} ΡῈ αἰ Ῥαγε πη 1Π6 

γε Ϊησ-ϑοαΐεθ Δπ4 ἴῃ {πῸ ῬοΟΚ5, οα {πε ἄν οὗ 
1Π6 σύεαΐ }πἀρεπηεηΐ. 

[{ωπδὶ ἃ5 ποὶ 58Υ: “Οὐ (φίμει ἰ5 Βείογε (οί, 
ἢε νν"}}] βίαπα [ογνναγά [ῸὉγ τι8 οἡ {πε ἀδγ οἵ 
Ἰυαρεπιεηΐ, ἴογ ἵπεγα (βέεσ σαηποί ΠεΙρ 5οῃ, 
ΠΟΥ γεῖΐ 5οη (βίπεγ, 

Απα πονν, πὴν ΟΠ] ἄγεη, 4ο ποί 9ὰν: “Ουΐ 
[ἴμεν 15 βίαπἀΐηρ θείογε (οά, δηά ἰ5 ργαγίηρ ἴοῦ 
Οὐ 51η5, ἰοῦ ἴπεγα 5 ἴΠεγῈ ὯῸ ΠεΙρεὺ οἵ δὴν τηδῃ 
ννῆο ἢδ5 5 πη66. 

2 Υου 85ε6 [ον [ ντοΐε 81] ννοῦκβ οἵ δνϑὺν πΊδῃ, 
Ὀείογε ἢΪ8 ογεαίίοη, αὐ [ῃδὲ 15. ἄοπε δπτοηρϑί 81] 

Β 
Ουγϑεα 5 6 νηο αἰδέυγθϑ ννῃδὶ ἰ5 'π ρβεᾶςθ.0 12 

ΒΙ]εβ5εα 15. ἢῈ νῇῆο βρϑαῖζβ. ρεᾶςε, δῃά ἢθ ἢδ5 
Ρέδςα. 

ΑἸΙ τη15. Ψ}}]1 θεῈ ἰαιᾷ Ῥᾶγε ἴῃ 1ῃ6 νεϊρῃίηρ- στρ 
50 4165 Δηα οἡ ἴπΠ6 ῬοΟΚ5 οἡ ἐπε ἄδν οἵ {πε σύεαΐ 
Ἰπαρσεπηεηῖ. 

Απά πονν, σι] ἄγε, κεαρ γοὺγ ᾿εαγίβ. ἴγοπΊ 41] τό 
ὉΠ τσ ΐθου5η 655, [Πα νοι πλᾶν ἱππεῖς {πε ννεῖρἢ- 
ἴῃ 6--8041]6 οἵ {ῃς ΠΙσῃΐξ ᾿πίο εἰεγηϊίγ. 

58. ποῖ, τὴν ΟΠ] άγεη, {παξ οὐγ (αίΠοι ἰ5 ἢ 58 
(οά, δη4 ν}1}] ργᾶν ἴοσ τι (5ς. ἀπ ορίδϊη 4050 ]1- 
[10Π} ἔΓΟΠῚ Οἱ" 51η5. 

οι 566, πον [αὶ 1 ννγῖῖε ἀοννῃ 411 {π6Ὸ ννοῦκϑ 2 
οὗ Ἔνεῦν Π141.. 

3. πΊΘη [οΥ 81] {{π|6, ἀπά ποης οδῇ [61] οὐΓ᾽΄ γϑϊαΐε ΠΊΥ 
Παηάνττηρ, θεσαιιβε {πε 1 οὐ 5εαϑ 41} {ΠῸ ἱπηαρίη- 
ἴῃηρ5. οἵ πῆδῇ, ἤονν {πεν ἃῦε ναΐῃ, γι θεσγα {πᾶν 116 
ἴῃ [Πε {τεαϑιγα- ποιιβ65 οὗ {πε Πϑατί. 

4 Απά ρον, πὶν ομη] ἄγεη, πλαγῖκ ννῈ]] 411 {πε τνογάϑ 
οἵ γοιγ ἰδίμπεγ, [ῃδὶ 1 [6}] γοιι, ἰεϑδὲ γοιῖι τερτεῖ, 
βαγίηρ: “ΝῊν αϊα οὐἵ [αἴποῦ ποῖ {ε]] τι5Ὁ 7 

Απά πόπῃα οδη ἀϊϑβίοτγι τὴν παπᾶν ηρ, θεσδιβ6 5 
1πΠῸ 1 οὐ 5εείῃ 4]]. 

Αηα πονν, ΠΊν οὨΙ]ἄγεη, πηαῦῖς νν6 11 411 {πὲ 4 
ννογά5 οἵ γοιυγ (δι Παυ᾿5 πηουίῃ, 

Ἑποοῖ ἰπδίγιιοίβ ἢΪ5 5οη85, {Παΐ {πεν 5ῃοιυ]α παηά 
πε ῬοΟΚβ ἴο οἴμεῖβ 4150. 

[Ατ {παῖ εἰπτα, ποῖ απαεγβίδηαίηρ {Π15] [δἰ ἘΠ ε86 
Ῥοοκκ5 ννῃῖο ἢ 1 ἤανε σίνεη νοοῖ 6 ἴοσγ δῃ ἱπῃετί- 

54 1πᾶΐ Πα ν πᾶν ΡῈ 5 
ἴον γοιι ἔογ δὴ ᾿ηῃεγϊίδηος οἵ ρεᾶςς, απ {πε ῬοΟΪΚ5 

12. ἢ 81 χενηΐ. Ὁ, 15: 
τ. Οἵ 5. ἘΧΝΠΙ: 5. ἴ᾿. 21 : ἵχ1]. 4. ΘΙΌΥ. Οἵ. ἵἱ- 120, 122. 
16. υητὶρῃίθουβηθββ (Β). ὅ86ε Ἰχἱ. 1 (ποία). 

1111. τ. ΤῊΪΒ νεῦϑε Πᾶ5 ἃ ἀιπρ]οαῖα τεδάϊηρ 'ῃ ἃ. Τα ἰΙάδα {πὶ ἀδρατγίεα βαϊηίβ ᾿πιευσεάθα οἡ Ῥεμδ] οἵ τΠε 
᾿νΊηρ᾽ μὰ5. Ῥεθη δἰ θυϊεα Ὀν 5οπηῈ 5. ῃοΪδ 5 ἴο [58. [χ]]]. 16 (5Ξεα Ἐννδ]ά, 47252. οΥ 7εγαεὶ, '. 296 ; σΒεγης, Ῥγοῤἧεεῖες 
οΓ 75αἱαΐ, το7--ὃ ; 299-300). [1{, Ποννενεσ, {πῈ ἀοοίσγίπε οὗ ἃ Ὀ]Εββεα ἱπιπιουτα ν οὐ οὗὨ {Π6 γαβυσγεοίίοη νγὰ5 ἃ ἰαΐε 
ἀενεϊοριηεηΐ ἀπηοηρ ἴΠ6 [6υν5, [15 Ἰάδα τητιϑὲ ΠΕ βϑαυ Πᾶνα θθβη Ἰδῖθυ 511], ὉΠ ΔΟΟΟΓΑΙΠΡῚΥ ἀΠ]655 να Δ΄ Ργερατεά 
ἴο Ὀτίηρ ἀἄοννῃ σοη 5] θυ ὶν {6 ἀαΐς οὗ 158. ᾿Χ]]], ννῈ 584}} πανα βοπῖα αἰ σαν ἴῃ πε γῖης 500 ἢ δη ᾿πίεγργαίδιοη. [Τὶ 
ΒΕ6π|5 ᾿ἰηἀεβα [Πδἱ [15 Ἰάξα ἀπηοηρ ἴΠ6 [ενν8 ννὰ8 σοπηραγαιίν εν Ἰαΐθ ἴῃ οτὶρίη. ΤΠ ἢγβί ἱπάιὈ114816 αν! άθηςα ἴῃ 15 
ανουτ 15 ἴο ΡῈ ἰουπα ἴῃ 1 ἘΏ. ΧΧὶϊ. 12 ; Χον]]. 3, 5; χοῖχ. 16; δηᾷ {Πι|5 να ἢπα {πδΐ ἴτ ννγὰβ δῃ δοσερίεα Ῥμαγίϑβαϊς Ὀε]1εξ 
ΘΔΥΎ Ἰῃ {Π6 βεοοηα σδηΐατυ Β.Ὸ, ΤΠ πεχί τηδητίοη οὗ {Π15 θα ]θί 15 ἴο θῈ τηδξ νν ἢ ἴῃ 2 Μᾶςος. χν. 14 νἤθγε [Ἐγεπλ ἢ, 
ηΟ ΔΡΡΘδΥΙΒ ἴῃ ἃ νἰβϑίοῃ ἴο ι4δ5 Μδοοδῦδειιβ, 15 ἀθϑου θεά δ5 ο!]ονν5 : ὁ φιλάδελφος οὗτός ἐστιν ὁ πολλὰ προσευχόμενος 
περὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἁγίας πόλεως ᾿Ιερεμίας ὁ τοῦ θεοῦ προφήτης. ὙΠΙΒ ννᾶ5 αἷ5ο {Π6 τεδοῃϊηρ οὐ ΡΗΪ]ο, εἶδ Ἐχεθογαΐ 9: 
τρισὶ χρησόμενοι παρακλήτοις τῶν πρὸς τὸν πατέρα καταλλαγῶν ... δευτέρῳ δὲ τῇ τῶν ἀρχηγετῶν τοῦ ἔθνους ὁσιότητι, ὅτι ταῖς 
ἀφειμέναις σωμάτων ψυχαῖς ἄπλαστον καὶ γυμνὴν ἐπιδεικνυμέναις πρὸς τὸν ἄρχοντα θεραπείαν τὰς ὑπὲρ υἱῶν καὶ θυγατέρων 
ἱκετείας οὐκ ἀτελεῖς εἰώθασι ποιεῖσθαι, γέρας αὐτοῖς παρέχοντος τοῦ πατρὸς τὸ ἐπήκοον ἐν εὐχαῖς. ΤῊΣ 58 Π16 ν]ανν νᾶ 5 ΟΌν ἸΟ 5]ν 
Π6]4 Ὀν [Οϑερῇμιβ, “152. 1. 13. 3, νἤετα ἢ6 ἀδβουῖθεθ ΑΡΥαματὴ ἃ5 βαυίηρ ἴο [βὰς ΠΕ οα {πε ροϊηΐ οὗ βδουιποίηρ ὨΙΤῚ : 
μετ᾽ εὐχῶν δὲ καὶ ἱερουργίας ἐκείνου τὴν Ψυχὴν τὴν σὴν προσδεξομένου καὶ παρ᾽ αὑτῷ καθέξοντος ἔσῃ μοὶ εἰς κηδεμόνα καὶ 
γηροκόμον. ΑΠά 450 ἴῃ 5100]1. ΟΥ. 330-3 τοῖς καὶ ὁ παντοκράτωρ θεὸς ἄφθιτος ἄλλο παρέξει εὐσεβέεσσ᾽, ὁπότ᾽ ἂν θεὸν 
ἄφθιτον αἰτήσωνται" ἐκ μαλεροῖο πυρός τε καὶ ἀκαμάτων ἀπὸ βρυγμῶν ἀνθρώπους σῶσαι δώσει" καὶ τοῦτο ποιήσει. ἘἼΏΔ]]Υ 1Π}]5 
ἀοοίτηα 15 ΤΕσΟΘ ΪΖΘα Δη6] ΔΡΡΑΥΘΠΓΥ δοςερίβα ἴῃ οετίδίη ραγίβ οἵ {πΠ6 Ν. Τ᾿ : Μαῖί. σχχν!!. 47, 49; [κε Χν!. 24-31:; 
7]οΠη ν]]. 56 (9); ΗδεὉ. χίὶϊ. τ ὃ; ἐὺ ν]. 9-11. ΕῸΓ [Π6 ΡῬγθνδίθηςα οἵ {Π15 θ6]16ῇ 1 Ἰαΐθσ Ππάἀαίβηη, 566 ΕἸἸΒΕΩΠΊΘΩΒῈΓ 1]. 
357-9: 361. ὙΠα 1464 οἵ ᾿πιθγοθξβίοη τᾶν Ὀ6 ἀεγίνεα ἔγοπὶ δησεβίου- νΟσβῃὶρ, αηα ποῖ ἔτοπὶ {πε ἀοοίτίηε οὗ ἃ ἑπΐαγα 
1π|6 85 1 Πᾶνε 1πρ|164 ἀθονε : οἴ. Ὁμπαυηε᾽β ἡρέγο(. 10 ἐλε Βοοῦ ο7 7ραξαἦ, 352, 353. 

2. ἘΠΟΟΘἢ ἰ5 [Πα πηΐνογϑαὶ 5ουῖθ6. 
3. 161] ΟΥΓ τϑῖαΐθβ. Β Πδβ' ἀϊβίοσι ᾽. Ῥεσπδρβ τεδα “ [6]] οὐ ραίηϑβαγ ᾽. 

τεῖαῖΐε -- γα βαξαζέ--- ΡΟΒΒΙΟ]Υ ἃ πιϊβίακα ἴου γασξαδιζὶ τ " το ἀἰδίοτσι". 
Π1ΨΝ. 566 χχχῇ!. ο (ποίε). 

ΟἿΕ ΡΞ, οἷν Τα 2 511 ἘΝ]. 15; 20. 
Γῇ Β. 
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ΤΕ ΒΘΟΚ ΘΕΣΓΗΕ ΒΕΘΒΕΙ͂Θ ΘΕ ΕΝΘΟἝΟΗ "88, 

Α 

ἴαπος οἵ γοιιγ ρεᾶςθ. Ηδπα {Πεπὶ ἴο 8]}] ννῆο ννδηΐ 

{πε πὶ, απ ἱπϑίγαςς {πεπὶ, {Ππαΐ {παν πιὰν 566 1Π6 

᾿ς Το 5 νεῖν σύοαΐ δηᾷ γηδύνα]]οιβ ννούΚϑ. 

Ηδετε Ἐποοῆ 9ἤονβ [5 850η5, [6]]ΠἸηρ {Π6πὶ νυ ἢ 
τεᾶτ5: “ΜΥ ομι! ἄγε, ἴῃ Ποιιῦ Πα 5 ἀρρυοδ ἢ θα 
ου πῖεὲ ἴο σὸ ὑὉΡ οἡ ἴο πεᾶνεη ; θεῃο]ά, {ΠῸ 

᾿ Δ ΠΡ 6]5 ατὰ βίαπαϊηρ Βείονα πηθ. 

ι τ: Μν ομη]άγθη, θεΠο]4, {ΠπῸ ἀἂν οὗ τὴν ἰεγπι δηά 
{πε {ἰπτ6 πᾶνε δρριόδοῃαά. 

, Ἐοτ τς δῆρεὶς ΨῃΟ 5}48}] σὸ νυ της αἴ βίαπά- 

᾿ ἵπρ Ῥείοιες πα δπα ὑτρὲ ΠῚ6 ἴο ΠΊΥ ἀεραγίαγα 

᾿ [τοπὶ γοῖ; ἴπεν δἵα βίδηάδίηρ Πεῖα οἡ θαγίῃ, 
ανναϊτῖησ ννδι Πα5 θβθη οἱ] {Πεη]. 

2 Ἐὸογ το-πιοῖτον 1 514]] σὸ ΠΡ οἡ ἴο ἤεάνεη, ἴο 

1πῸ6 πρρεογπιοϑ 7Θγιβα απ ἴο ΠΥ εἴεγηδὶ ἰηΠοτί- 

ΕἸΠΟΘ: 

3 ὙΠπογείογε 1 Ὀ᾽ά γοι ἀο θείου {πΠ6 Του ̓5 ἴαος 
411 ἀῖς σοοά ρΡΙβαβιγα. 

Μειμοβαϊαπὶ δϑ]ς5 οἵ ἢῖ5. [δῖ πεν Ὀ]θϑβϑίησ, [παὶ ἢς 
(σε. Μειμοβαΐαγη) πηᾶν πιαῖκα ᾿ϊπι (σε. ΕΠΟΟΠ) 
[οοὐ ἴο εαδί. 

Μειμοϑαὶαπλ πανίηρ αηϑυνεγεα ἢ15 [αῖποι Εποοῇ, 
οαἷα: “Βαϊ 15. ἀρύξεδθὶς ἴο ἴῃν εγαβ, [δίπεσ, 
{πα 1 πιᾶὺ πιακε Ὀεΐοτε (ἢν ίαςθ, {πᾶΐ ποι 
πιαγϑὶ 685 οἱἵγ ἄννε! ]!ηρθ, ἀηαἃ (ἢν 80η5, ΔΠ 
{πᾶΐ τῃν ρεορὶς πιᾶὺ ῬῈ πιαάξα ρ]ογίοιιβ {Πγο Ρἢ 
1{Πες, απὰ {π6η Ζάαέ ἴποιῖι πηαγϑὶ ἡδραγί ἴπιι8, ἃ5 
τῆς Τιοτὰ βαϊα ρ᾽ 

Ἐποοῦ δηβνγεεα ἴο ἢΐ5 βοὴ Μείμοβαϊαπὶ αηαῖ 
σα : “φαΐ, ομ 114, ἔγοσι {ῃς τἰηγ6 θη {πες 1 ογὰ 
ἀῃοϊηϊθα πηθ ψν] ἢ {πε οἰπίπιεηΐ οἵ [115 σ͵ουν, 
ἐλεγο λας ὦδϑτι γιο [οοα ἴῃ Π|6, ΔΠ6] ΠῚΥ 5018] τεηετη- 
Ῥεῖβ. ποΐ βαγίῃν επη]ου πηεηΐ, πεῖ ΠεῦΓ ἀο 1 νηΐ 
δηντΐηρ εαγίη]ν.᾿ 

6: 

---- ------πϑὄὔὖὺ τ ὔτἐὸὸ σεν --.. - .-..---.-.» “ἡ 

2 

ἘποςΟῆ ας Πῖ5. 5δοὴ Μειίποϑα]αηι ἴο ϑιΠηΠΊΟ 4]] 
ἢ15 Ὀγείγεη. 

“Μν οἤ]ἃὰ Μειπμοβαίαπη, ϑυηπηοη. 411] την 
Ῥτοίῆγθη δηα 411] νοι ΠοιιϑοΠο]α ἀηα {πΠ6 εἰ 65 
οἵ 1π6 Ρεξορίε, ἰμαΐ 1 πῆᾶὰν ἰαὶκ ἴο {πΠεπῚ δηΐ 
ἀερατί; 45 15 Ρ]δηπεα ἴου πια. 

Απαᾶ Μειμοϑαΐαπιὶ πιαάς παϑίε, δηα ϑιπηπηοηςδα 
Ηἰς Ὀγείδγεη, Κερίπι, Κἰπηδη, {Ποῃδη, ΟΠαυπηίοη, 
(δἰά44, 4πα 411] ἰῃῆς εἹ εἰ οἵ {πῸ6ὶ ρεορὶβ Ῥείογε 
1η6 ἴαςθ, οἵ ἢῖ5. ἐδίμεγ Ἑποοῆ ; απα ἢς Ὀ]εβϑεά 
1Π6π|, αι 5α14] ἴο {Πεπ1: 

77. 

2 

τῆς ογάπξ... 

τὺ. 5εὲ σχχνὶ. 
2. ἴπε πίρῃμεβί πεανεη (Β). 

ἘΠ  ΘΟΙ ττῖν. 7, 8. 

ΝΠ τ. ΟἹ: πχχν] τ: 11 η- τοῖν τ: 
2. Ἐϊηδη, [Πςἤδη, ἀηα ΓΠουτηοη ἃύα ποΐ πΠΘ ΓΟ 64 Ἰῃ 1. 

4 

. ΠΝ Ιου 5 νογκβ. 

ΓΕ ᾿χν]. 2. Α᾽5 τεδάϊηρ, 

ιΞΞΞ- ἡ. 2 

Β 

νΠῖ ἢ 1 Πᾶνε σίνεη γοιῖι τοπὶ (οί, πῖάε [Πεπῇ ηοί, 
[611 ἘΠεπὶ ἴο 411 {παὶ νναηΐῖ, ἰμῃαῖ ὈὉγν νογὰ {πεν 
Ιεαγη οἵ (σοά᾽ 5 ννουϊζϑ. 

Ἐον ΒεΠοΙά, τὴν ομ!Πἄγεη, {πΠῸ ἂν οὗ πὶν ἴογη 551 
. [65 ἀρργοδοπεά, {πε δῆρε]β σοιηΐηρ ἔγοπὴ ἴῃ Τογά 
(οά υἵρα {πε ἀρροϊηίεα {{π|6, ἀη ἃ 5ἴδηα νυ πε 
Ὀείογε πν ἴδςα. 

"» ΑἸΑ1 5841] σὸ ὉΡ ο-πιούτονν οἡ ἴο {Π6 Πρ μαϑί 
Πέανεη ἱπίο τὴν εἴεγηδὶ ᾿ῃΠογίΐαποα. 

ὙΠειείοτε 1 σοπηπιαηα ψοῖι, πν ΟΠ ἄτεη, {Παΐ 3 
γου ἀο ἀΐς σοοά ρίεαβιγε Ὀείουε [Πς 1, οτ᾽ 5 ίαςα. 

Με[ιβδί!οτ απϑννεγεα ἢ5 ἰδ μοῦ Εποςῇ : ἡ Ναὶ 56 τ 
[οοὐ (δε. π|641}) 15. ἀρίθεδ!]α ἴο τῃν εγε8, [δίῃεσ, 
(πὲ ννεὲ πᾶν πιακε Ῥείοτε ἢν ἴίαςθ, {πΠαὶ ποι 
τηαγϑί ὉΪ655 οὐγ ἄννε! ]ηρθ δηα την 50η5, δηα 8]] 
τὰν Ποιιβεμοὶά, δπᾶ σ᾽ουιν ἐὰν Ρεβορίθ, ἀπά {πι5 
αἴζεγ {παΐ ἀερατῖ Ῥ᾽ 

Εποοῖ ϑαϊα ἴο ἢΐβ 5οη: “δαι, τὴν οἢ 14, ῸΠῚ 2 
{παῖ ἄδν ψῆεη ἴῃς Τογὰ αἀποίϊηϊεα πιὲ ν ἢ {πε 
οἱ] οὗ Π΄5 σίογν, ἔγοπι {παΐ {{π|6 {πεῦα ἢᾶ5 θεεη ἢῸ 
[οοα 'ἴπ πὲ. 1 ἀο ποί ἀεϑίγε βδαγίῃ]ν ἰοοά, 

θυ 571 
ΘΕΠΊΠΊΟΙ (ἢν Ὀγοίῃγθη δης 411] οἷιγ που βεΠο] 4, ἀπά 
1τῃς εἸἀεγβ οἵ {πε ρεορὶε, {παΐ 1 πηὰν 5ρεδᾶῖκ ντ ἢ 
1Ππεπὶ δπὰ ἀερατί. 

Απᾶ Μεξιβαι!οπη πηαάς ἢαϑία πη ϑυπΊπη ΠΕ 2 
Π15 Ὀγείῆγεη Καρσὶπὶ δηα Κὶἰπὶ απ ΑΖιοῆδη δηα 
Ομεουπηίοη, απᾶὰ ἴῃς εἰάεγβ οἵ {πΠ6 ρεξορῖὶε, δηά 
Ὀτουρς 411 θείογε {πε ίαςε οἵ Πὶβ. [αῖπεῦ Εποςῇ. 
Απά ἢε Ὀ]εβϑεά {πεπὶ, πα ϑα]α ἴο {Πεπ: 

ΠῸΡ τον Ι΄. 16: ΒΞ. Ἰσσὶ- τὴ; ἃς: 

ἐτο {Π6 Ἰρρδτῃηοβί [ε 5416 1η,᾿ 566 Π15 ἸΠΓΘΥΙΟΥ. 

1ο. 
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ΤΗΣ ΒΟΟΚ ΟΥ ΤΗΕ. ΞΕ ΓΕΕῚΊ 5. ΘΕ ΕΝΌΓΗ 58. τὸ 

Α - Β 

ΕππΟΟΠ 5 ̓ηϑίγιοίίοη ἴο 5 5015. 

58 τ “1||5ΐεη ἴο πιο, τὴν ομΠ]ἀγθη, το- ἀν. “ΠΤ ἰϑίθη, ομΠάγεη, ἴῃ τμῈ αν οὐ οἷν [αίπειν 58 
Ιη ἴποβς ἄδνβ ῃεη ἴῃς Γογὰ οαᾶπηα ἄοννη ου ἴο [ Αάδπ,, {πΠῈ 1 ογὰ (ἀοα σαπλε ἄονη (ςε. ἰο βασί ἢ) 

εαὺῖῃ ἰοῦ Αάδηλβ ϑαΐζε, δη4 νίϑίϊεα 411] ἢἰβ 1] ἀπαᾶ νίϑίϊε ἰὲ δηά 411 ἢΐβ ογεδίιγες, νῃϊοῆ Πα 2 
οἵδαΐαγεβ, νος πε ογεαίεα ἢ πηβοὶ, αἴοσ 411 [ ογεδαίεα Πἰγηβεὶ δηά ῃ6 Τοτὰ (οά οΔ]]6ἀ 411 ἐπε 

2 ἴπΠ686 ἢε ογεαίεα Ααδπὶ, αηά {πε Τιογά οδ]]θα 411 Ὀεαϑίβ οἵ {ῃε βαγίἢ δηὰ 41] {πε νυν] φηϊπηαὶς ἀπα 
1ῃς Ῥεαϑβίβ οἵ ἴῃς βαυίῃ, 411 1π6 γερί!ε5, αηὰ 411 {πὸ | 411 {6 αυδάτιρεάδ, ἀηα 411] {Π6 τερί!ε5 οὐ {πε , 
ὈΙΓα5 [πὲ βοδὺ πη {πε αἷγ, απα Ὀτοιρσῃς {Ππεπὶ 411  βαγίῃ, ἀπ 41} {πεῸ Ὀἰγάβ {Ππδξ βοδί, δπά Ὀγουρσπε 
Ὀείογε {πε ἔαςε οἵ οἷν δίμεν Αἄδπη. 1Π6π| Ὀείογα {πῸ ίαςε οἵ οικξ [αίμεν. Ααδπι, απ 
Απά Αἀδπὶ σανε ἐς παπηε5 ἴο 4}} {Πίπρϑ Πνίηρ σα ]]6α 1Πε ΠδπΊ65 ἰο 41] {Πἰποϑ παξ πον ὀνεῦ {πε 

8 οη βασῖῃ. Απά ἐπε Τιογα ἀρροϊπίθα ἨΐπΠῚ τα]εγ  εατίῃ. Αηά (σοά 5ιθ]εοίεά ἴο Αἀδπὶ 411 ἐΠίηρϑ 3 
ΟνεΓ 8]], ἃη4 50] εοἰεα ἴο Πἰπὶ 411 {Πΐπρθ ππάεγ εχίβϑιίηρ ἰπΐο ϑιυθβεγνίεπος (11{. [Ἐβ8η 655) δπά 
[15 Πδηα45, ἀηα πηδάθ {ΠῈπὶ ἀτιπΠ1}0 Πα τηδ4ε {πεπὶ | ϑεοοηαϊν τηδα6 {Π6πὶ 41] ἀ11}} (111. ἀ6α [) ἐμαὶ ἔμεν 
4}} (11ι. ἀεα ἢ) [πὲ πεν Ὀς σοπιπιαηάεα οἵ πιδη, | πιρμΐ Ὀὲ ἴῃ ϑιθ)]εοίίοη απα ορεαΐεηςος ἴο πηδῇ. 
ΔΠη6 Ὀ6 [ἴῃ ϑιιδ)]εοίίοη δηα ορεάϊθπος το ΠΙΠῚ. 

Τῆι5. αἰ50 {πε 1 ογά ογεαϊε ὄνεῦν πιαη ἰογὰ  οΥ {πε Τογὰ ογααίε τηδπ τυ] ]οῦ νοῦ 411 Πἰβ 
ΟναΥ 411 Π15. ῬΡοββϑεβϑβϑίοῃϑβ. ΡΟΒΒ56551:0ῇ5. 

4 7Τῇῃε],οτά Μ1} ποῖ πάρε 4 ϑίηρ]ε βοι] οἵ θεαϑί Ιῃ [15 πεσε ψ}}}} θῈ πὸ ᾿πᾶρεγηεπὶ οἵ Ἔνεῖν 4 
ἴοΥ πηϑη᾿ 5 58ε, θυ δάϊπαᾶρσοβ {πε 5οιι]5 οἵ τηδη ἴο | ̓ἰνίηρ 508], Βα οη]ν οὗ πηδη᾽5. 

5 πεῖν Ῥεαβίβ ἴῃ 115 ννου]α ; [οὐ πηξῃ πᾶνε ἃ βρεοΐαὶ Βυΐ ἴογ ἴῃς 5015 οἵ θεαβίβ {πεῖ [5 ἴῃ {πε σίεαῖ 5 
ΡΪδςα. 56 οὔβ ρἷδοβ δπα οἠβ (ο]ά. 

ΑΠπαᾶ 845 εἌνεῦν 80] οἵ τηϑῃ 15 δοςογαϊηρ ἴο ΕῸΓ πὸ 501] οἵ δὴν δηῃϊπηαὶ νυ] ῖο ἢ πε Τιοτά 6 
6 ὨυΠΊΡΕΓ, 5 ΠΊ 1] ΑΎ]ν Ὀεαβίβ νν1}} ποῖ ρεγίϑῃ, ποὺ 41} | ογεαῖβα ψ1}}} θὲ δας πρ {{ΠΠ {πε στεαί ᾿πασετγηεηΐ, 

ΠΝ111. τ. ἴῃς Ιογά οαπηα ἄοννῃ, ἄς. 866 χχχίϊ. 1 (ποίε). 
5. ΤΠΏ6ἢ Ππανθ᾽ αὶ ΞΡΕΟΙΘΙ ρῥίαςαε. ὅεε χ]ϊχ. 2 (ποία). 

ΒΙΠΆΠΑΤΙν Ῥααβίβ 11} ποῖ ρεγῖβῃ. Αϑ {πε 7ενν8 θε]]ενεά δρουΐ π6 ορθηϊηρ οἵ {π6 (γι βίϊδῃ αγὰ {παῖ 411 8} 1 Π18}5 
Πδα ϑροϊκβῃ οὔμβ ἰδῆσιαρε Ὀεΐοσε {πε [4]1, ῃὰ 50. ψεσε ταί! 0 η8] ἴο βοῖηβ δχίθβηϊ ([πὉ. 111. 28 ; [οβερῆιβ, “1217.1. 1. 4) ἴἴ 
νν85 Ὠδίμγαὶ ΠΟῪ 5Που]α ᾿πΐδυ ἃ Γαΐισα εχϊβίεηοθ οὐ [ῃ6 δηϊπΠΊ4] νου]. Ὑεῖ πονῆεσα εἶδε Ἴχοαρὶ πού ἀο νψε ἢπὰ ἰΐ, 
ΕἰΠ6γ ἴῃ ΟἿ. οὐ ργα- σι ϑίδη [ενν]ϑἢ ννοσκβ. ὙΠΕΙΓ ἐαΐιτα Π16 15 Ππη6 ἃ Δηα Πδᾶ5 δῃ δἴῃ!ς] πιοίϊνε, πο ἔργ {Π6 Ὀτυΐε᾽ 5 
ον 5816, Ὀυΐ ἴο δοσιι56 πΊδη δ {πε ἤμδ] ἡπαρειηθηῖ. Τῆς ατεεῖκ νῖανν οὗ τηθίθιη ρϑυ ΟΠ οβ]5, αηα {πῸ ἀειβοδίϊοη οὗ δηϊτη81}5 
ἴῃ Ἐρυρί 5πον {παῖ {πε ἰάεα οἵ Δ᾽ τη 415 Γαΐατα ΠΠ{6 νγὰβ σοποαῖνδῦ]!α ἴῃ {Π6 δηοϊθεηΐ νου]. Ρ] πάτο, ζας. ν. 2ο. 4 Πο] 5 
τπαΐ Ὀγυΐαβ᾽ 501}15 ἀύα σταίϊοῃδ], θα ᾿ΠσΑΡΔὈ]6 οὗ δοίϊϊηρ γαῖ }]ν οἡ δοοοιηΐ οὗ {πε ὶγ ῬοαΙ65.; δοοοσγάϊηρσ ἴο Χεοηοοζαίθβ 
[ΠΕῈΥ ΡοΞββεββεά ἃ σοῃβοϊοιϑηςεβ85 οἵ (οά, καθόλου γοῦν τὴν περὶ τοῦ θείου ἔννοιαν Ξενοκράτης... οὐκ ἀπελπίζει καὶ ἐν τοῖς 
ἀλόγοις ζῴοις ((]εΠ,. .5,2γο71. ν. 590). ΟΠ γγϑίρριιβ ἀϑουθεα τεαβϑοη ἴοὸ Ὀταΐεβ (( ΑἸ ΚΙ ἴῃ 7772. Ρ. 148 Β) ; ψ 116 ϑεχίιβ 
Μεαϊῖςι5 (ἰχ. 127) τηδϊηϊαιηβα [Πδΐ {Ππ6 50Ὲ]5 οὗ Ὀταΐαβ δπα οὗ τηδὴ ννεῦα δἰῖϊκε. Ηδξηςε ἴἴ ννὰβ βἜμοσα γ Ὀα]ενεά {μαΐ [Πς 
500}15 οὗ πηβὴ σοι] Ρ855 ἰπίο Ὀτυΐεβ, πρῶτον μὲν ἀθάνατον εἶναί φησι τὴν ψυχήν, εἶτα μεταβάλλουσαν εἰς ἄλλα γένη ζῴων 
(Ροτρῃ. Κὺ, }6. 19): να Ρ]αἴο ᾿ηπἀεεα ννεηΐ υσίΠου δπα ἀεγινεα {ΠῈ 5ου]5 οὗ 811} Ὀγαΐαβ αἱ] ἰτηαίε]ν ἔσοπι {Ποϑα οἵ τηβῃ, 
[ΠΓΟΌΡῊ ἃ ῥτοςεϑβ5 οἵ ἀείεσιογαίίοῃ, ὡς γάρ ποτε ἐξ ἀνδρῶν γυναῖκες καὶ τἄλλα θηρία γενήσοιντο, ἠπίσταντο οἱ συνιστάντες ἡμᾶς 
(72»». 76). ΜΜΊ τερατγά ἴο ᾿πα νι 14] δηΪπλα15, ϑοῖηθ ΤΠΙΏΚοΥβ. ὈΕ]]ενεα {παΐῖ 665 σοηίαϊηεα ἃ αἰνίηα δἰαπηθηΐ (Ίγρ. 
Οφογρ. ἵν. 219-21), ΜνὮ1]6 ΤΠ ετποογι5 ἀηα Ρ]ΙΩΥν ρΡΙαοαα τα] !ρίοη ἈπΊΟηΡ {ἴΠ6 ΤΊΟΓΔ] νἱτίι 65. οὗ δἰερῃδηῖβ (27. Δι νῚ]]. 1). 
Βαῖΐ [Π6 οἰοβεϑί ρδγδ}1615 δύε ἴο θὲ [οιτπηά ἴῃ Ζογοδϑβίγδη βπι, ἴο Γῇ ᾿πΠἀεεα να 5ῃποι ἃ ργοθ ΌΪΥ ἴγαςα ἴῃ 5ΟΏ16 ΤηΘΑΒΌΓΕ 
τῃε Ιάδα85 οὗ {πε ἰεχί. Τῆι ἴῃ {πε Ζεπα-Ανεβία Νεπαϊδά Ζαγραγα 13 (Π) γπιθβίθίευ) ννε ἢ δὴ δηῖγε σμαρίεσ ἀβδ]ηρ 
ννΊ ἢ {ΠῈ βϑοσεη655 οὗ {πες 1Π6 οὗ {πε ἀοπηεϑιϊςαϊθα ἄορ δηὰ τῃ6 οτὶπλε οὗ διἰεπηρίηρ [15 11{π---ῖῖθ ΤΠ ΤΩΘΥΟΥ ννὰβ ἴο ἰοβα ἰ 
ὮΪ5 508] ἴο {πῈ πἰπίῃ σεηδγαίίοη (1--4): ν ἢ 1ῃ6 ἰοοα {Παΐ ννὰ5 ἴο 6 βρίνεη ἴο 1 δηα [πΠ6 ρβῃδ 165 δηΐα]] θα ὈῪ ἐδεάϊηρ 
ἴ θαά]ν (2ο- 28), ψν πο ἢ ννεσα ἴο γβῆρα [ΓῸπὶ ἢέγ ἴο ἔννο Βυπάτεα Ό]ον5 ἢ (ἢ6 Πογβε-ροδά, Ναγν πηοσα, {πΠῈ ἰδηά, 15 ᾿ 
Ραϑβίιτεβ δη 4 οσῸρ5 ψεῖεα ἴο 5 Εν ἔου [ΠῈ υπδιοηςξα ἀδδίῃ οἵ ἐπε ἄορ, δῃᾷ {π656 ρίαρ: 65 ψγεῦα ποῖ ἴο ΡῈ τεπγονϑά {1} 1Π6- ᾿ 
τηδ ΨὙὴΟ Πα 5]41η 1ἴ ννὰ5 ϑἰδίῃ ἴῃ ἵστη ΟΥΓὁ Πα οεσγει ϑδογϊῆςεβ ἴἤγτεε ἀδγβ δηὰ [ἢγεϑε ὩΙρ 5 ἴο {Π6 ῥρίοιιβ. 508] οὗ {Π6 ! 
ἀερατίβα ἄορ (54, 55). ΕἼΠΑΙγν, {πε 508] οἵ {πε ἄορ ννεηΐ αἰζεσ ἀβαίῃ ἴο {Π6 βοῦτοβ οὗ [π6 νναΐεῖβ (51). [Ι͂ἡ {πὸ 722Ζγασλ 
Αοὐοίοίλ, ἴο]. 329, ςο]. 1, ννα πα {πε [Ὁ] νην απαϊηξ Δ Πα 5115} ΕῪ ἀηδ]οσοῦβ ἱπουρῆῖ: “ ἈΔΡΌΌΙ ΟΠδμη)α, [Π6 50η οὗ 
Οοτίοῃ, 5814 {Πα γγοῖνεβ δῃᾶ πη[τυἸ{{{] ἔτεα ϑ τηβί σίνε δοσουηΐ: 75 ἃ5 πηδῃ πιαδί σῖνα δοσοιηΐ, 50 4150 τημϑὲ πηέγαϊ{α] 
ἴγεε5. ΕἸΞΘΩΙΊΘΩΡΕΥ ἱ. 468. [τ ἰ5 ποίενοσίῃν {παὶΐ της ἰάθαβ οὗ ἴπεῸ ἰεχί πᾶνε ραββεα ονεῖ ἰπίο {Π6 οἵεθά οὗ {πε 
Μοπμδιητηθάδηβ. Τῆι, δοςογαϊηρ ἴο 5416᾽5 ποΐε οἡ ἴπε βἰχίῃ σμαρίεγ οὗ [πε Κούδῃ, ᾿γγδί δ] Δ η1Π1815 νν}}} θῈ τγεϑίογεα 
το Π|{6 δἱ [ῃς ταϑαγγεοίοη [Πδΐ Π6Ὺ τηᾶὺ θῈ Ὀτοιυρηϊΐ ἴο ᾿πάρεμηθηΐ πα πᾶνε νεηρεδηςα ἴακθὴ οἡ {Π6ΠῈ ἴοσ {Π6 10] 1165 
{Ππαγ Παά ἰπῆϊοϊεα οἡ βαςοῇ οἴπεσ ἴῃ [Π15 6. ὙΠεη δἴοσ παν πᾶνε ἀὰ]ν τεϊα! δε {ΠΕῚΓ βανεσαὶ νγοηρβ, (οα Ψ1] ἰαχη 
{πα πὶ ἀραΐη το ἀπϑὶ (54|ε᾿5 Κόοζδη, Ρσεὶῖπλ. Ὠβοοῦγϑθα, 56οΐῖ. 1ν), ἢ {πεῈ Ἔχοθβρίϊοη οἵ Ἐλγδ5 855 δη4 ἴῃς ἄορ οὗ τῆς 
Θανθῇ 5] βερεῖβ ννῃ σῇ νν}}} ρον εἴεγηδὶ 16 ἴῃ Ῥατγαάϊβα (Κοσδῃ ἢ; χν}]). Ατα ψε ἴο ᾿πίεγργοί ἴῃ {Π15 τηδηηθυ Οὔδς. 
51001}1. ν]]]. 415-18 }-- 

καὶ ὕστερον ἐς κρίσιν ἥξω 
κρίνων εὐσεβέων καὶ δυσσεβέων βίον ἀνδρῶν" 
καὶ κριὸν κριῷ καὶ ποιμένι ποιμένα θήσω ἶ 
καὶ μόσχον μόσχῳ πέλας ἀλλήλων ἐς ἔλεγχον. 

Ενξῃ ἴῃ (γι βιϊδη εἰτηθ5 δηϊπηα]5 ννεσα οσεαϊβα ν ἢ ἰη 6 ]Πρεηςσδ, σοηβοθης6, ΓΕΒρΡΟΒ: Ὀ᾿ΠΠγ, 45. νν6}} ἂ5 ἢ {ΠῸ ραβϑίοῃβ, 
νίοθβ, δῃηᾶ νἰτίιθϑ οὗ πηδηκίηα (566 4 ε5716 ἐοἐϊγιφιεογζ, ΤΠ) Ααἀἀοβῖο, 1892, ἔτοπὶ ννῃ]οἢ {πα [Ο]ονηρ ἔαςίβ ἀγα τα ΕΠ). 
ὙΤΠΕΥ ψεῖῈ Δοσογα! ὨΡῚΥ 50] ΕΠΊη]ν {τἸ64, ἀπηα αἀνοςσαίεβ νγεῖα δϑϑίρηθα δ {π6 ΡαΌ]1ς Ἔχρθῆβα ἴο {πϑτὴ ἴο ρ]εδα {πΠεῖγ 
οαι56. ὙΠὰ5 Π10]65 (Α. Ὁ. 824), ἃ 8ονν (1324), ἃ σοοῖ (1474), 5η4115 (1487) νγεσε ἀαἱν {τε απὰ σοηἀθιηηθά. ΤΉΘΥ ννετα 
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ἘΠΕ ΒΘΟΚ ΘΕ ΙΕΣ ΞΕ 5. ΘΕ ΕΝΘΟΘΗ δ8: 6:-Ξ 80 1 1 

Α Β 

501}}5 οἵἩ Ὀεαβίβ ψνῃῖο ἢ {πς Τιογα ογααίθα, {111 τ[π6 1 δηὰ 41] 501115 νν1}} δσσιιβα {ΠῸ τηδη, 
στεαῖΐῖ ᾿παρογηεηΐ, αηα {πεν ν}1}] ἀσοιιϑε τπηδη, ἱΓ Πα 
[εβὰ {Πεπὶ 11]. 

ἙἘποΟοἢ ἰπϑίγαςίς ἢ5 5Θοη5 ψνῃδγείονε παν πηᾶν ποῖ 
τουςοῇ Ρεεῖ Ρδϑοδιιϑε οἵ ναΐ σοπΊδ5 [το πὶ ἰξ. 

ἢ) τ ννμοενεῖ ἀθῆϊος {πὸ οι] οὗ Ὀεαϑί, ἀεῇ]θς ἢ 15 ννῆοενεοι [δε 59 1 
οὐη 5011]. 111 {πε 5οι] οἵ θεαϑβί, 46 ]65 ἢϊ5. οννῃ 580]. 

2 ἘὸγΓ πΊδη Ὀτίηρϑ οἰθαη δηϊπηδ]5 ἴο πα ῖκε βαογίῆςε Βυΐ ΠῈ ψπο Ὀυΐηρδ βδογίῆσε οἵ οἰβαη Ὀβαϑίβ, 2 
[ον δίῃ, {παΐ ἢῈ πᾶν Παᾶνε οἰτε οὗ 15 50]. ΟἸΓΕ5 Π5 οννῇ 5011}, δηα ἢδ ννῆο Ὀτγίηρϑ Δη οἤϊετίῃρ 

οἵ οἰδδη ὈΓ 45, οἰ16 5 ἢ15 ον 5οι]. 

Α 

Απά 1 πεν Ὀτηρ (ον βαούῆοε οἰθαη δηϊπηα]5, αηα ὈΙΓ5, πα ἢδ5 οἴγα, Π6 οἰΓ65 ἢ15 508]. 
3 ΑἹ] [5 ρίνεη γοιῖι ἰοῦ [οοά, Ὀἱπα 1Ε Ὀν {πε ἔοι εεί, [πὲ 15 ἴο πλαῖκε σοοά {ες σἴιγε, με σιτα5 ἢῖ5 508]. 
4 Βυῖΐ ψπορνεῦ ΚΙΠ15 θεαϑὲ νι τοὰξ ννοιπά, Κι}]5 ἢΪ5 οννῃ δοι] δηα ἀ6Η]65 ἢϊ5 οννῃ ἤσϑῃ. 
5 Απᾶπε Ψῇο 4οε65 δὴν Ὀεαβέ δὴν ἱπ]υγν νυν μαϊβοαναγ, ἰῃ βεογεῖ, 10 15. δν}} ργαςοίίςα, απ ἣς ἀβῆϊες Πῖ5 

οννη 501]. 

Α Β 

()1τ Ηε νῇῆο 4οε65 ἰη]πγν ἴο 501] οὗ πιδῃ, 4065 ἰΠ] αΓῪ Ηξς ννῇῆο ἄοαβ ἰπ]πγν το {πε 501] οἵ πηδῃ, ἴη- 60 1 
ἴο Π΄ῖ5 οννῇ 5011], δηα [Π6Γ6 15 ΠῸ οἰγα ίου ἢϊ5 ἤεϑἢ, [ιτ85 ἢἰ5 οὐνῇ 5011], δῃα παῦε 15 ΠῸ οὔγε ἰοῦ ᾿ϊΠὶ 
ΠΟΙ Ραγάοῃ ἴογ 81] {{π|6. ἰηΐο εἰεγηϊίγυ. 

Ηον [ἴ 15 ποί Πίϊίίηρ ἴο ΚΙ] πηδῃ πεῖ ποῦ ὈγῪ 
γΕΆΡΟΩ ΠΟΙ Ὁγ ἰοηρΊΙα. 

2 δε νῇο ννοῦκβ {πε ΚΙΠΙηρ οὗ ἃ πηδη᾽ 5 50], [1115 
ἢϊ5. ονγῇ 5011}, αηἋ [Κ|}158 15 οὐννῇ Ῥοάν, δπά {ποτε 
15 Π0 οἵ ἴογ Πἰπὶ ἴοι. 41] {{π|6. 

838 Ηε νῇο ρυΐβ ἃ πΊδῃ ἴῃ ΔΗΥ͂ 5η4Γ6, 5841] 5.1οκ Ηδ ννῇο ριιϊΐβ 4 πιᾶη ἱπίο {ραιδάϊβε7---!]5 3 
ἴη ἴῈ ΠΙπη56}{, Δηα {πεγα 15 ΠῸ οὐγτα ἴογ Ἦϊπι ἔογ 411}  ᾿πασεπηεηΐξ 5141] ἡοΐ θὲ Ἄεχῃαυϑβίεα ἰηἴο εἰεγηϊίυ. 
{{Π|6. 

4 ΗἮδε Ψ}ο ριι5 ἃ πηᾶῃ ἴῃ ΔΎ νεβ8εῖ, ἢϊ5. τγείτι- 
Ὀυϊίοη νν}}} ποῖ θὲ νναπέϊησ δἱ π6 στγεαΐ ᾿πάρεπηεηΐ 
ἴογ 411 {ἰπη6. 

δι: Ηε νΠο νου ογοοϊζεα!ν οὐ 5ρεαῖκβ5 ἐν] ἀραϊηϑβε 
ΔΏΥ 5011], νν1}} ποῖ πηαῖκα Ἰιιϑέϊος ἴογ Ὠἰ πε] Γ ἴον 
411 {{πηε. 

ἙἘποοἢ ἱἰηϑίγιοιβ ἢἰ5. θοὴβ ἴοὸ Κεαρ {πεπΊβεϊνεβ 
ἔγοπὶ πη] ϑεῖσε απ οἴζεη ἴο ἰγείςῃ ἰογίῃ 
Βαηάϑβ ἴο [πῃ ροοι, ἴο σίνε ἃ βϑῆαγε οἵ {πΠεῖτ 
ἸΔΌουΓ5. : 

Ἂχ, ΑἈπᾶά πον, ΠΥ Ἂμ] άγεη, Κεερ γοῦν Ποαγίβ Νονν, τῆν σμ!]ἄγεη, Κεαρ γοιυτβεῖνεβ ἔτοπῚ ΘΝΕΥΥ 61 1 
ἴγοπη Ἔνεῦν ἰη)αϑίϊοα, νηοῦ {π6 Τιογά Παῖεβ. τπΐηρ πητὶσῃίθοιβ, νο ἢ πε Τογὰ Παίείῃ, 511] 
]αδῖ 85 ἃ πίδῃ 8515 (5. Ξοπηείῃ! Πρ) ἴοσγ ἢῖ5 οὐνῆ ᾿ ΠΊΟΓΕ ἔγοπὶ ἜνεγΥ ᾿ἰνίπρ᾽ 5011}. 

8150 ΟΟΟΑΒΙΟΠΑΠ]Υ βιι]εοϊα ἴο ἰογίαγθ, ἀπά {ΠΕῚΓ οὐἶε5 νγογα τεραγάθα 85 ἃ σοῃίεϑϑίοῃ οὗ ρΌ} (1. ε. Ρ. 46). Ενβῃ 85 Ιαΐα 
Ὧ5 1531 ἃ ὈΟΟΙΚς ννὰ5 Ψυϊεη ὈΥ ΟΠαββαιέε ἴο ἀϊβοιιθ5 {Π6 ἰδνυνξα]πη655 οὗ ἰγυηρ δηΐπη8]5 ᾿πα]ς 4} }Υ, ἀηα τΠ6 Ἰαρτπηαίε 
τηρῖΠοάβ οὗ ργοσεάστζε (ὦ. δ. Ρ. 75). 
ΠΧ. τ. ποενεσ ἄβῆϊες {πε βξοιϊ οἵ θεαβί. ΤηΪϊβ τείεγϑβ ποῖ ἴο {Π6 ϊη οἵ θθϑιϊδ!γ, θαΐ, 45 Β δῃά 2-4 5δον, ἴο 

ἴδῃ ὉΠ]Αννἐα] ννὰν οὗ 5δοτἤοίηνσ ΟΥ̓ 5Ιδυρ εσ! Πρ' ΔηΪΠ1815. 
2,3. ΤΠαβα νεῦβεβ βιρραϑβῖ ἃ ἀαῖς ΘΑΠΠ ΠΟΥ {πη τῃ6 ἀεσϑίγασιίοη οἵ [πΠ6 ΤΈΓΏΡΙΘ, Α. ἢ. 70. 
4. Αβαϊηβί βίσδῃρ)Ἂηρ Βεαϑίβ. 
5. Ηδτα Ὀδβιδ} γ την 6 πηδϑηΐ. 
ΠΧ, τ. ΤῊ ϑ5ἴη γϑίεσγεα ἴο ἴῃ 1 ΤἬ6585. ἵν. 6. 
3. ΓΙ. ῬΒ. ΙΧ. 15; Χχχν. ὃ ; [ἵν]. 6. ὙΠΕΓΕ 15 Δπ υἱοῦ νδηΐ οἱ ρσοροσίοη Ὀεΐψεθῃ βίῃ απα ρεῃδ τυ Πεγα. 

Τραγϑᾶϊβξοι ( Β.. ΤῊΣ τοχὶ ἰβ σοχταρί ΘΔΒ1]γ ἐπιεηαεδά ἴο ρῖνα {Π6 56η86 " (οτοο κε) ἀδδ!ησ᾽. 
4. ν65561 ΞΞ το), ρεῦμα ρ5 ἃ πιϊϑία κε ἴου σἡεῖ τὸ " Ἰπάσεπηθηῖ ", “ Ιαννϑαῖϊ ̓. 
ΘΕ ΡΒ: οἷ "δ. 

1.Χ1. τ. ἰπ]αβίῖοα τυῃίοῃ {Π6 Ἰμογὰ μαΐεβ. (Οἵ, [υἀ. ν. 17; 511. χν. 11,13; 2 ΕΠ. Ιχν]. 1. , 
ἰπ͵υβτίςθ. ὙΠ βᾶπια νοτά, “οφγανάα, ταβαῃϑβ 1πΠ] αβίϊςθ, ππέσῃ, δηα αητρμεουβηθββ. (. ἰχνἱ. 1. 
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ΤΗΒ. ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΝ ΘΕ ΒΕΊΒ ΟΕ ΕΝΟΈΞΗ ΟἹ 2508: αὶ 

Α 

2 50] γοπὶ (ο΄, 50 ἰεΐ ἢϊπὶ ἄο ἴο Ὄνεῖν ἰἰνίησ 
501], Ὀεσδιιβα 1 Κπονν 41}1 {Ππίηρϑ, μουν ἰπ {πε στεαΐ 
{1π|6 (5ς. ἴο σΟΠΊ6) δε τῆϑην πηϑηϑίοηβ ρίεραγεά 
ἴοτ τῆεῃ, σοοά ἴογ ἴῃε σοοά, δηα Ὀαά ἴοι {πε Ῥαά, 
νυ] που ΠυπΊθει πηϑην.- 

83 ΒΙεϑϑεά αὔε ἴῇοϑε ννῆο επίεγ ἴῃς σοοά Ποιι568, 
ίογ ἴῃ {ες Ῥαά (ςε. ποιι565) ἔΠθτα 15 πὸ ρεᾶςε ποῖ 
γεΐαγη (σε. ἔγοπη ἘΠ 61). 

Δὰ 

ΛΠ δα πῆδη ριιῖ8 ἃ σοοά τποιρῃξ ἴῃ 15 Πεαγί, Ὀσίηρϑβ σ [5 4 ἩΗξεαδΐ, τν οΠΙ] ἄγει, 5Ππ|4}} δηα στεδέ! 

Β 

781 45 πιδῆ 85}.5 (ὅς. βοπιεί ῃ]η6)ὴ ἴον Πῖβ. οννῃ 
508] ἔγοτη {πε 1 οτά, 50 Ἰεΐ Πΐπι ἀο ἴο ἐνεγν ᾿ἰνίηρ 2 
5011], Ἰεϑὲ ἴῃ {πΠ6Ὸ σγθαΐῖ ἂἀσε... Ηξ ἢδ5 ριεραγεά 
ΓΊΔΗΥ τη η5Ι0η5, ναῦν σοοα ἀνε]! ηρϑ, απ δά 
ἄννε! !!ηρθ που πη ευ. 

ΒΙεσοοα 15 ἢῈ ψῆο ἀεραγίβ ἱπίο ἔῃ ονψεεῖ 3 
Ποιι565. 

ἔγοπι Πῖ5 ἰαθουγα Ὀείογε (ἢ Το ̓5 ίδοε ἀπά ἢ15 ἢαηάβ τηδάδ {Πεπὶ ποῖ, ἔμθη {πὸ 1 οτγά νν1}] ἔατη ἀναγ 
ἢϊ5 δος ἔγοπὶ [Π6 ἰαθοιυγ οἵ ἢΐ5. παπηά, δηὰ πε (δε. πι8η) σαπηοί πα {πε Ιαθοιτγ οἵ ῃῖ5 Βαπάϑ. 

5 Απά [1 Πῖ5 Παηάβ πιαάε 1ἴ, Ῥαᾳΐ ἢἷ5 ἤεαγί τηυγπλγ, πα ἢῖς Πεαγὶ σθαθα ποΐ πηβίκίηρ ΠΊΓΠΊΙΓ 
᾿πΠοαϑϑαηῖν, μῈ ἢδ5 ποῖ δὴν δἀναηίαρα. 

“Ἂχ 

ΟΥ μον 10 15 πιίησ ἴο Ὀτίηρσ οπε᾽ 5 στ νυν τ (δΙἢ, 
Ὀεσδιιβ6 {Π6 γα 15 ΠῸ γερεηπίδηοε αἰζεγ ἄδξδίῃ. 

ΒΙ6ϑϑεα 15 1Π6 πῆδὴ ννῆο ἴῃ ἢΠῖ5 ραϊζίεποε Ὀγίηρϑ 
Ὠ15 σιί5 ἢ ἰδ ἢ Βείογε ἴῃς 1 οτ᾽5 ίαςε, θεσαιιβα 
ἢς ψν1}] Ππὰ ογρσίνεπεϑβ οἵ 51η5. 

2 Βιῖ τ Πα ἴακε Ῥδοῖκ Πϊ5 ννογάς θείογε {Π6 ἘἰπΊε, 
ἴτε 15 ΠῸ τερεπΐδησς ἴοσ ἢΐπιὶ; δηὰ [{ {πε {ἰπ|ὲ 
Ῥᾶ85 δηά ἢε ἀο ποΐ οἵ 5. οὐὴ νν}}} ννῃδί 15 
ῬΓΟΓη566,, {Π6γα 15 ἢ0 γερεηΐδηςε αἰζεγ ἀξαίῃ. 

83 Βεοδῖιϑε νεῖν νοῦ νη] ἢ τηδη ἄοαβ ὈῬείοτε 
1Πε6 {{π|ε6, 15 411] ἀεςεῖῖ θείογε πηθῃ, αηά οἴη Ὀείοτγε 
αοά. 

62: 

ΟΥ̓ πονν ποῖ ἴο ἄδβρίβε {πε ροοῖ, θυΐ ἴο βῇδγε 
ψ ἢ ἘΠ6 πὶ Ἔα ι41}ν, ἰεϑὲ που Ὲ πιιγπγιγεά 
αϑαϊηϑὲ Ρείογε αοά. 

Θ3.. ννῆεη πηδη οἱοίμες {πεῸὶ παϊκεά δπὰ ἢ]|ς {πε 
Πυηρστυ, Πα Ψν1}}] πη τενναγά ἔγοτη (οά. 

2 Βυΐ 15 Πεαγί πηιγπηιγ, 6 σοτπηπηϊξα ἃ ἄοιθ]6 
ΕΝ] : γαϊη οἵἉ Πίτηβε] δηα οἵ {παΐ ννῃίοῃ Πα σῖνεϑ ; 
Δη4 ἴοτ Πῖπη ἴπϑγε νν}}] θῈ πὸ πάϊπρ οὗ γενναγά οἡ 
δοοοιηΐ οἵ παῖ. 

3 Αμπά [ ἢϊβ ονῆ πεαῖξ ἰ5 ΠΠ]|εὰ ψ ἢ ἢϊς ἔοοά 
Δη4 ἢϊ5 ονγῇ ἤξϑῃ (5. ο]οῖ 64) ν τ Πΐ5 οἱοξίηρ, 
ἢξ σοΠΊΠηΪ5 σοηίετηρί, δηα νν1]] (όγίειε 411 ἢ 15 
πάπγαηοα οἵ ρονεγίν, πα ψν}}1 ποῖ ἢπά τενναγά 
οἵ Πϊ5 σοοά ἀεεάϑ. 

4 Ἐ νεῖν ρτοιυά δηά τηδρηιμοσαδηΐξ τηδη 15 μαΐείι] 
το ἴπΠε οτά, ἀηα ἄνευ ἴα]ϑε βρεθοῇ, οἱοϊμπεά ἴῃ 
αηΐϊγαῖῃ : τ ΜΠ] 6 σαν ψΠΠ ἐπε Ό]αάςθ οὗ ἐπε 
ϑυνογαά οἵ ἀξαίῃ, δῃηὰ πτοννῃ ἱπίο {πε ἤτγε, δηά 
5041} Ὀυγη [ογ 411 {{π|6.᾿ 

2. ΤΏΘΔὩΥ Τ]Θ 5, ΟΏΒ. 
Βοοᾶ ἴοτγ {πε ροοᾶ, ἄς. 

ΘΕ ἢ χσχίς “0. 2, 8. κὶϊ 2; Π0 πῃ χῖν. 2: 
Θ1τι ΧΧΧΙΧ. 25; 5100}. ΟΥ. ΕἼάρτη. 111. 18--10. 

Β 

ΒΙεϑϑεα 15 ἢῈ ννῆο ἴῃ ἢϊ5 ρδίίεηοε Ὀτίηρϑ ἃ σῃ 8 
Ὀείοτε πε Τιογά᾽ 5 ίαςε, ἴογ ἢε 5641] Ππᾶ ἰογρίῖνε- 
Π685 οὗ Ζ2ς 51η5. 

, ΝΉςη ἃ πα ρῖνοβ ἔγοπὶ ἢ5. ποῦ] [αΥΠῚΒ οἵ 2 
{ἰπ|6 ἴο Ὀτίηρ σὶ[5 Ρείοτε {πε 1 ογά 5 ἴαςε, ἀοίηρ 
{ππ5 (αὶ {]ΠΠΠηρ ἢ15. Ῥγοπη56) πε Ψ}}] βπά 
τερεπίδηςε οἵ ἰογρίνεμεβθ (52). Βιυῖ [{ τῃς 
ΔΡΡοϊπηίεα {ἰπ|ὲ ρᾷ85 Ὁν δηά ἢς ρὸ ὕδοῖς οῃ ἢΪ5 
ννογ Πα 584] τεςεῖνε γτερεηΐδησα. 

ἉΝΏεη ἢς οονεῖβ {πε πακεά δηὰ σίνεβ Ὀγεδά ἴο 6 
Π6 υηρτν, ΠΕ 5141] Ππα [ογρίνεηαϑ5. 

Βευΐ 1 ΠΙ5 πεαγί τηπγγηῖτβ, ἔπε η ΠΕ πηδῖζεϑ γα] 2 
οὗ Π15 σινίηρ οὗ 41Π|8. 

Απά [{ἰ ἤδη με μδ5 μαά 5 ἢ]], με 15 οοῆ- 3 
τεπηρίπουβ, ἔπεη Πα 5Π4}] [οβε 811 ἢἰ5 σοοά ἀξεάβ, ὁ 
ΔΠ4 5411] ποῖ Πηά (56. [ογρίνεη 655), ἴοσ νεῖν οοη- 4 
ἰεπηρίιοιιβ τηϑῃ 15 παίει] ἴο {πε 1 ογά. ' 

4. Τῆε ἰεχί 5ε6Π15 ςουγιρί, δηά ἴῃς ἰάθα ἰ5: [ἴ 15 βοοά ἴο οῇξευ ρ᾽ῆβ ἴο οά ; θὰὺϊ 1 ἃ πδῃ ϑβϑϑογῆςεβ ἴο σοά νῇαΐ ἰ5 
ΔΏΟΓΠΕΓ ΠΊΘη᾽5 ΟΥ̓ 1]]-βοίίεη, (οά ἰυτηβ ἀνὰ Ηἰ5 ἔδοθ ποτ πη. (Γ. ᾿Ιχν]. 2, δη 65ρ. 511. χχχὶ. 21-4, 28. 

Πὶβ μαπᾶξ τηϑᾶδς ἔπε πὶ ποί. (ΓΕ 510γ1}1. Οτ. νι]. 403, 406. 
5. Οἠ]ν ν]]Π]1ηρ οἴΐδγουβ ἀτα Ὀ]εϑθεά. (Οἱ. Ἐχοά. χχν. 2; Χχχν. 5 ; Ρτον. χί. 25. 

Πῖπ πααζί πιυγπλιτγ. 

3. θεΐογε {Π6 {ἰπ|6. 

ΧΠ1|. τ. 566 ἴχ (ποί65). 
2. 566 Ιχ]. αὶ (ῃοί). 

ΟΙ Ἰχιῖ; 2. θεὰ, χν: [05 51: χχχίι. 10: 

1 Χ11. 1,2. ΤΠογα 15 ΓΟΥρΊνθ 655 1 ΠἼΘη ἰζθαρ βίον ἴο {ΠΕΣ νονν8. 
Μὲ πιϊρῃΐϊ ἐχρεοΐ 450 “ οὐ δἴζεγ {ΠῸ {1π|6᾿᾿. 

4. ῬΡτουᾶῖ ... Παίεζα! ἴο πε 1 ογᾶ. Ρϑ. χν!]]. 27 ; (ἱ. 5 ; 
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Ῥτον. νἱ- 16, 17. 

᾿ 

Β Πα5 αυϊΐα πηϊϑϑεα της ροϊηΐ [ἢ νϑΥ, 2. 



ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ΘΕΓΕΚΕΤΘ ΟΕ ἘΝΟΚΓ(ῊΗ 64. :--δδ. 8 

“αν 

ΟΥΓ πον ἴμε 1 ογὰ ο4}15. ἃρ Εποςῇ, δπα Ρρεορὶε 

ἴοοῖκ οοιη56] ἴο ρὸ δηά Κίβ5 ῃἰπὶ αἱ {πε ρίαςε 
οα] δε ΑοςμιζΖϑη. 

δι μεη Ἐποοῇ Παά β5ροΐίκεῃῃ {πεβε ννογ 5. ἴο ἢ 15 

50η5, 811 ρΕορΙε ἴασ ἀπά πεᾶῦ πεαγὰ ἤονν [ἢ 1 ογὰ 

ννα5 δ! ηρ πόσο. ὙΠΕῪ ἴοοῖκ σοιη56] τορείπου : 

21εἰ τι φὸ δπά Κίϑβ. Εποοῆ, δπα ἔννο ἱποιιβαπα 

πιεηῃ οαπια ἰορείμεγ δηα οαπια ἴο {πε ρίδος 

Αςμαζαῇ ννεγε Εποςἢ ννᾶ5, ἀπά ἢ 5 5018. 

3. Αμπά τε εἰάεγϑ οὗ {πε ρβορὶςε, {πε ννῇοϊα 4556 πὴ- 

Ϊν, σαπὶς δῃά Ῥονεὰ ἄονῃ δηά Ῥερϑη ἴο Κὶδ585 

᾿ς ἙἘπορῆ δπά καἰά ἴο πίπι: “Οὐ δίπεγ Ἐποοῇ, ΡῈ 

4 ἴδοι ὈΙε55εα οἵ ἴῃς 1 οτγὰ, [ῃ6 εἴεύπαὶ τα]6γ, ἀπά 

πον 655 ἢν 80η5 δηά 41] {πε ρεορῖοε, {παΐ ννε 
τῊΔΥ ὃς σ]ογβεά το-ἀαν Ὀείογε τῃν ἴβςα. 

Ἐογ ἔμποιι 5Π8]: θὲ σ]ογιβεά Ῥείογε {πὸ Του 5 

ίαςε ἴογ 811] {{π|6, βίπος {πε 1 ογὰ οἤοβε {Π6ε, γαίπει 

[Πδῃ 8411 πιεπ οὐ βατίῃ, απὰ ἀεϑίσπαϊςα ἴΠ66 νυ! εν 

ἢ οἵ 4}1 [5 ογεαίίοη, ν'βί]ε δηἋ ἰηνίβί 0], δηα τα- 

ἄξεπηεσ οὗ ἐπε ϑἰπβ οἵ πηδῃ, ἀπὰ Πεῖρεγ οἵ τὴν 
ΒοιβεῃοἹα.᾽ 

Απά Εποςἢ δηϑυνεγεά 81] ἢϊ5. ρξορίβ, βαυίηρ : 

δ 

ΟΥ̓ Εποςοπ᾿ 5 ̓πϑίγαοίίοηῃ οὗ ἢ͵5 50η5. 

ιι “Ηξεϑγ, τὔν οὨ]άτεη, Ῥεΐογε Ἐπαξ 411 ογεαΐιγαβ 
γνεῖῈ ογεαίθα, τῆς Τιογὰ ογεαϊθα {πῸ νίβι 0] 6. δηά 

ἰην!ϑι]ς τὨϊηρ5. 
2 Απὰ 885 ππποῇ {|πὴηξ 45 Πθτε ννὰ5 δια ννεπΐ ρϑϑῖ, 
υπἀειϑίδηα {παῖ αἴζεσ 411 Πδὶ ἢς ογεαϊεα πιδη !}Ϊη ἘΠῈ 
ΠΕ π655 οἵ 5. οὐννῇ [ογπΊ, απα ραΐ πο ΠῚ αν ε5 
ἴο 566, απ δδῖβ ἴο ἢδδῖ, δπά πεαιΐ ἴο γεβεςΐ, δηά 
πίε] εοῖ ν παγενἢ ἴο ἀε]ΠΡεγαΐα. 

Γ9. Απαᾶ (ἢε Τιοτά 586νν 811 τηδη᾽ 5 νψουκβ, ἀπ οὐθαΐοα 
᾿ς Δ}} 5. ογεδίιγεβ, δηα αἀἰϊνιςα] {{π|6, ἔγοπι {{π|6 ἢ6 
χε {πε γεαῦϑ, πα ἔγοτπη {πΠῈ γεαῖβ ἢ δρροϊπίβα 

᾿ {πε πηοηΐῃ8, ἀπ ΠῸΠπι {πε πιοπίῃ8 Πα ἀρροϊπίεα 
᾿ς {πε ἄδν5, δπηα οἵ ἄδνϑ ἢε δρροϊηίβά βενβεῃ. 
. Απά ἴῃ ἴδοβε Πα δρροϊηϊζεα {ΠῸ Ποιιγβ, πιθαϑιγε 
ἴθεπὶ ουἱὐ εχϑοῖϊΐν, παῖ πηδη τηϊσῃΐ γαῆεςοΐ οἡ {{π|6 
ΔΠ4 σοιπί γεδίβ, πηοηίῃϑβ, ἀπ Ποιιῖβ, Ζ4217. αἰΐογ- 
ηδίϊοη, Ῥεριηηίησ, δηα εη6, πὰ {παΐ ἢθ πιρσῃί 
σουπί ἢ΄5 οννῃ [1{6, ἰτοπῇ πε Ὀεσίηηῖηρ αΠ11] ἀβδίῃ, 
Δη4 τεῆξοϊ οἡ ἢ15 ϑίη δηά ννεῖζθ. 15. ννοσῖκ. θα δηά 

5 ϑσοοά; Ρεσδιιϑα ηὼ ννοῦΐς ἰῖ5 πιάάδη Ὀείογε {Π6 
Ιογά, [δὲ ἐνεῦν πηδη πιΐρῃξ Κηονν Π15 νοῦκβ ἀπά 
ΠΟΝΕΙ͂ ἰγαηβργεϑθ 41] Π15 σοπηπηδηἀτηεξηΐβ, δη 4 ἰζεερ 
ΤΩΥ Παπανυντγιτησ ἔγοτη σεηογδίίοη ἴο σαπεύδίὶἊοη. 

6 ῇεη 8]] ογεαίίοῃ νίϑι 016 δηὰ ᾿ην]ϑῖ 0]6, ἃ5 {ΠῈ 
Τογὰ ογεαίεα ἰ{, 51.411] επά, ἔθη Ἔνευν πΊδῃ ΘΌΕ5 

ΠΧΙΝ. 5. τυεὶΐζεσ οἵ 411 Βῖβ σγεαίοῃ. 
τεάβειηθσ. ΕῸΥ ΕΠΟΟἢ 5 ἰηζοσσεϑϑοσ οἵ. 1 Εη. ΧΙ], 4. 

{Χν. τ. Εοσ ογϑαίίοῃ οΐ. χχῖν. 2 (μοί). 
2. ογεαίβαᾶ βδῃ.. 
4. οουπΐ γ66Γ5, ὅς. 
5, ((. χχχῆ]. 9 (ποίε). 

Γῇ, ννΊβάομχῃ ν]!. 17--18. 

Β 

Απά [τ Παρρειῃςά, ννπεη Ἐποοῖ Πα ϑροΐεη ἴο 64 1 
Ηἷβ5 5οη5 δῃηᾷ ἴο {πεῸ ρυποαβ οἵ {πε Ῥξορίὶδ, 4}} {πε 
ΡΕΟΡΙῈ δηᾶ 411 ποϑε πθαὺῦ Πἰπὶ Πεαιά πον ἴῃς 
Τιοτά (οὐ ννα5 οδ!]ηρ Εποοῃ. ΑἹ] ἔοοῖκς σουη86] 
τορείμεσ, βαγίπρ : “ ΟοπΊε, ἰεξ αι Κί55. Εποοῇ. 

Απᾶ ἰἢεβ86 οαπηε ἰοσείπεῦ ἃΡ ἴο οι ἘΠοιιϑδης 2 
πδη, αηα παν σαπ1Ὲ ἴο {πε ρίασε ΑομιιζΖαη, Πετα 
Ἐποοἢ νναὰ5 δηα ἢ]5 5065. 

Απά {πε εἰάετϑ οἵ {πε ρβεορὶβ Ῥερδῃ ἴο Κιβ5 3 
Εποςῇ, ϑαγίηρ: “ ΒΙεββϑβεα ατί ἴποὺ οὗ {πε 1ιοτά, 
πε εἴεγηδὶ ταϊεῖ, ἀπ πονν ὈΪ655 ἢν ρβορίε, δηὰ 4 
σἹοΥ  τι5 Ρθείοτε ἴῃς Τογ᾽ 5 ἔδςα, ἴογ ἴῃς Γογά : 
Βαϊ σμοόβεη {πεε, απ ἀρροϊπίβα {πεὰ {πε ἴδκευ 
ἀνα οὗ οὔἵ 5η5. Απαᾶ Ιὑποοῇ βαϊα ἴο 411] {ῃε 

Ρθορὶε: 

“ι 

.Ἡ δα, πν ομΠ]Πάγοη, Ὀείογε 411 ογθαίϊίοη ἴοοκ 651 
5Πδρε, {πε Τιογά ἀρροϊηίεα {Π6 ρὲ οἵ ἐῃίηρϑ 
ογαδίεά. 

ὙΠεη Πα οἴεξαίςα 411 ἢϊ5 ογεδίιγεβ νί51016 δηὰ 
1 ν 1510 16. 

Απα τπεη πε ρὰΐ ἰοροίμει πιᾶῇ ἴῃ ἢ15. Οὐ 2 
ἴγγᾶσα, δηά ραΐ πο Πἰπι εγε5 ἴο 566 δηά θαῦβ ἴο 
Πεαγ, {πε Πεατί ἴο τεῆξβος δηά {ῃ6 πη ἴο 

ἀε]Ρεγαΐε. 
ΤΠεη {πε Το τεβοϊνεά ἴῃς ἄρα ίογ {πε ϑᾶῖε 3 

οἵ τηδῃ, δπα αἰϊνίεα τπρ {πε νατίοιι5 ϑεαϑοηβ δη6 
γεαῖβ δη4] πιοπίῃβ αἀπα Ποιιίβ, ἔπαΐ πιαη τηϊρῆϊ 4 
γεῆδθος οὐ πε σμδηρεβ δπα επά οἵ {πε ββββοῃϑ, 
δηα {πε Ῥερίηηίηρ ἀπά επηά οἵ πε νεαῦβ πᾶ {ῃε 
ἄαγϑβ ἀπά {πε Πουτῖβ, ἰπαὶ πε πιρῃξ τεοίζοη {πε 
ἀφίῃ οἵ ἢ15 {πἴ6. 

Απάὰ ν ἤδη {πε ογεβίίοη,νν ἰοἢ τῆς 1,ογὰ οτγεαῖϊεά, ὁ 

5Π48}1 εηὰ, ἀη Ἔνοῦν πα 5.411] σὸ ἴο {πε [,ογα 5 7 
στοαὶ Ἰπασεπηοπηί, [πεη {πε βεαβοηβ 5841] Ρεγίβῃ, 
Δ Πα {πεποείογνγαγα {Ππεγα νν1}} θῈ πο πιο γεαίϑ, 
Ποῦ τηοπίἢ5, ΠΟΥ ἄαγϑ, ἀπ {Πογε νν1}] ῬῈ ΠΟ πΊοῦα 
πουτγβ Ἐπεποαίογνναγαά, ποῖ νν1}} ἔμπα ν ὈῈ γεοκοπεά, 
ας {Ππεγα 58.411] θεσίη ομς βη 1655 ἀρα. 8 

Απά 411] {πε τἱσῃΐεουβ 5Π4}1 ὈῈ ςοϊ]εςοϊεά ἴο- 
σεῖποΥ ἴῃ {Π6 στεαΐ ἀσο, ἀηπ ἂρὲ δπά ρὲ οἵ {πε 

568 χ]. 13 (ποϊδ) ; 1111. 2. 
(οηίγαϑβί 2 ΕὩ). 1111. 1. 

οὖς Πεαγί ἴο γοβθοῖ. (ἱ. 511. χν!]. 3, 5. 

6. ΤὙΠε πα φεπηθηΐ 15 ἴο οἴοβα πλ8᾽5 εχἰϑίβηςα οἡ βαυίῃ. Αἴ 1Π15 παρ απιεηΐ 811] πλθ πὶ Πλϑῖ ρρδδυ, Ὀαΐ {Π6Υ6 15 ποῖ ῃϊησ 
ἤξγα ἴο 5ϑῆον {μαὶ {Πετα 15 ἃ τεβυσσεοίοη οὗ [πε Ὀοάγ. 
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ΤΗΈΨΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΗΕ  ΘΕΓΚΕῚΒΘ. ΟΕ ἘΝΟΞΗ 9: 

Α 
 ἴο {Π6 στεαῖΐῖ ᾿παρσεπηεπηῖ, πα [Π6η 41] {{π|6 5841] 

Ροείβῃ, δηὰ [6 γϑαΐβ, ἀπά {πεηοείογναια {Παύε 
Μ011 θὲ πεῖ Ποὺ πιοηί 8 ΠΟΥ ἄαν8 ΠΟΥ Πουῖ5, παν 
111 θῈ βίπιοκ ἱορείμεγ απ νν1}}] ποΐ θῈ οοππηίεά. 

8. Τπετῖε ν]]] ΡῈ οἷς δθοῃ, δηά 411] {πε τἱσῃίθοιιϑ 
ΨΠῸ 5141] εβοαρε {με 1,ογα 5 στεαΐ Ἰπαρεπηεηΐ, 
51.4}1] ὈῈ οοἸ]]δοίθα ἴῃ {Π6 σίεαῖΐ δξοῃ, ἴογ {Π6 
τσῃίεοιιβ {πε σγθαΐ δεοη νν1}] Ὀερίη, ἂπα {παν νν1}]} 

9 Ἰΐνε εἴθύηαῖν, πα ἴπεη ἴοο ἔπαγε νν1}] ΒῈ ἀπχοηρσϑί 
{πε πὶ πειίμου ἰαθοιιτ, ΠΟΥ 5] οκη 695, ΠΟΥ μαΓη1Π]]1 αἰ] 0}, 
ΠΟΙ δηχίεϊν, πού πεεά, ποῖ νίοίεηςβ, ποὺ πΙρῃϊ, 
ποῖ ἄδγκηαββ, θαΐ στεαί ᾿σῃΐ. 

Απά {πεν 5141} ἤανε 4 σγεαΐ ἱπαάδϑίγιοι 1 ε 
νν4}}, αηὰ ἃ ραΐδάϊϑδε Ὀγίρῃς δπα ἱποουγαρίθ ]6, 
ἴουγ 411 σοιυγαρθ]ε {πίηρϑ 5641} ρᾷ855 αννᾶν, δηῃᾶ 
{πεγὰ ψν1]] ΡῈ εἴθγηδὶ [1{6. 

ΙοΟ 

Εποοἢ ᾿πϑίγιοϊβ Π15 Θ0η5 δηα 41] {πε εἰ δῦβ οἵ {πε 
ΡΕΟΡΙς, ον πεν αὔε ἴο νναὶκ νυν ἰδοῦ 
Δηα {τε ]ησ Ὀείογε {πῸ Τογά, δηα βεῖνε 
Πἰπὶ δἰοπε δηα ποῖ θονν ἀονῃ ἴο ἰ4οἷ5, Βαϊ 
ἴο (οά, ννῆο οτεαίεα πεανεῆ δπηά εαγίῃ δηά 
Ἔνεῦν ογεαΐαγε, αηὰ Το ἡ 15 ᾿πηαρα. 

Απά πονν, πην ομ ] άγεη, Κεερ γοιγ 50115 ἔγοπῃ 4} 
1} δες ε, σα ἢ 45 [Πς Τ,ογὰ Παΐα5. 

66. 

2 ΝνΑἱκ Ρείογε [15 ίαοςε νυ τεύγοῦ ἀπα {γε ]ηρ ἀπ βδεῦνε Π1πΔ δἱοης. 
(οά, ποΐ το ἀππῈΡ0 14ο]5, [θὲ θοὸν ἄοννῃ ἴο ἰ5 ρίοΐαγα], απ Ὀτίηρ 411} 1158 οἤεγίηρϑβ θείογε ἐπε Τ,οτ 5 
ίαςσβε. ὙΤΠε 1 ογὰ παΐεϑ ν δέ 15 πη] 51. 

3 Ἐὸογ ἴδε 1 ογὰ 5668 ἃ]] [πίηρϑ ; 

τε Τιοτά 15 ἴπεγε. 
5 Ἐογίμβε 1οτὰ ογϑαῖβα 4] {Πίηρϑ. 

; ΨΏεη τηδη ἴα κα {ποιρῆϊΐ [ἢ ἢ15 δαί, [ΠῈ πη Πα σοιη5ε15 {πε ἱπίε]]εςΐβ, 
ἀπά ενεῖν ἱπουρῆξ 15 αἰννανβ Ὀείογε ἴῃς 1 ογά, ννῆο πιδάα ἤγπι {πε δαυῖῃ ἀπά ρεΐ 411] ογθδίιγεα οὐ [ἴξ. 

4 Τἴ γοι Ἰοοκ ἴο ἤξανεη, πε 1 ̓ γά 15 ματα ; [γοῦ ἴαἸτα Γπουρπῖ οὗ {ΠῈ 56δ᾽΄5 ἄξερ δηά 41] {πε υπάει-εαγίῃ, ο΄ 

"---Θ6. ὃ 

Β 

τρῃΐδοιιβ 56.411] θε ςο]]εοϊεα τορείπμεσ, πα ἔπεν 
5141} θὲ εἴεγπδὶ δηα ἱποούγαρί 6. 

Απα {πμεηςείογνναγα ἔπαγε 564}} ΡῈ πὸ ἰδθοις 
ἀπχοηρϑί {Π6ΠῚ, ΠΟΙ 5ἰοἴζῃεβϑθ Πού Βυιπη Πα τίοη, ποῦὺ 
δηχίεῖν 207. ΠΕΕΩ͂, ΠΟΙ πρῃΐ πού ἀδείζηαβ5, θεὲ 
σγαδῖ, εη61655, ἀπ ἱπα βϑίγαος]ς Πρς. 

Δηά τῆς στεαΐ ραγϑαϊβδε Ψ1]} θὲ {πμεῖν 5} ε]θγ ἢ 
Δα εἴεγηαὶ ἄννε!]Π!]ηρ- Ιασα, ἀπά πεν 5141] πὸ 
πηοῖε Ὀδαῦ {Π6 [Π]0{165 (11Ὸ. Ἰανν ]Εϑ5 6 5565) οὗ Ἐῃοβε 
Οοη δδγίῃ. 

Τῆς 1 ογὰ ψ}1}] ϑεηα ἄοννη σγεαῖ ἀδϑίγαοίίοη οα 
ἴο βαυίῃ απὰ [Π6 βαυ 5 γνῇο]ε σοπιροϑίτίοη 584] 
ΡΕΓ5}. 

ΕῸγ 1 Κπονν, {παῖ {Π15 ψν1}} ἐπα ἴῃ τππλ}: δὐον 1 
Μ01}1 Ρεγίβἢ, ΗΝ τὴν Ὀγοίπεῦ ψΨ1} θὲ ργεβεγνθά οἱ 
{παΐῖ ἄαν, ρ]αςεά π΄. -. ἀπα ἴποβε οἵ ΙΒ ΡῈ ἀπά 
{πε ϑιη. “ψοῖ 

Απά πονν, πὴν ομ!] ἄγε, Κεαρ γουγ 501115 ἔτΟ ΠῚ 
4}1 πηγσῃίθοιι5η655, 5 οἢ 85 {πε Τιογά Παΐεϑ. 

Βονν ἄοννῃ ἴο {πΠεῸ ἔτι 

Βονν ποῖ ἄονῃ ἴο {Πίπρβ πιδάε Ὀγ. πηδῃ, ἰεανίησ {πε 1 οτὰ οὗ 41} 
ογδαίϊίοη, θδσδιιβα Ποὺ ννοσῦΐς σδῃ γΓεπΊαίη πάθη Ὀείογε {πε 1 ογά᾽ 5 ίαςε. 

6 νΑἰκ, τὴν Ἵμι] γε, ᾿π Ἰοπρ- 5 Πεγίηρ, [ἢ πλθαῖζηεβθ, Ποπαϑίγυ, ἴῃ ργονοσδίίϊοῃ, ἴῃ στίεῖ, ἴῃ ἰδ! δηά 
ἴῃ ἰσαῖῃ, ἴῃ γείϊαγιοσ ο71 ῬΓΟΠΊ565, 1η 1Π|π655, ἴῃ ἀΡιι56, ἰπ ψοιηάϑ, ἴῃ ἰετηρίδίίοη, ἴῃ πα Καάπεββ, ἴῃ 
Ρτινδίίοη, ᾿ἰονίπρ πε αηοίΐπευ, ΕΠ] γοῖι σὸ οἷξ ἔγοπὶ {Π|5 ἀσὲ οἵ 1115, [ῃαξ γοιι θεοοπηα ἱπματτοῦβ οἵ 
ΘΠ 4|655 {{Π|6. 

» 7. ΒΙεβϑβεά γε ἴῃς. [5 ννῆο 5}}4}1} Ἔεβοᾶρε {Πε στεδαΐ Ἰπαάρεπιεηΐ, ίογ {πεν 51Π4]] βῃῖπε ἐογίῃ. ποῖα ἴπδη | 
᾿ 

8 {πε 51. βενεηίο!]α, ογ ἴῃ {Π15 ννοτ] {πε φονοητῃ Ρατΐ 15 ἴαϊκεῃ οε ἔγοπὶ 8]], Ἰρηϊ, ἀάγκπαβ5, ἰοοά, ἡ 
Εη]ου πηεηΐ, βογγονν, ραγαά!5α, τοσγίαγε, ἤγε, ἔτοϑί, αἀηπα οἵπεῦ {πίηρϑ ; 
γοιι πηὶρῃξ τεδα δηα υπάογϑοίδηα. 

7: 566 ΧΧΧΙΙ: 2: 
8-9. Α Ὀ]ε55εα ἱπηπηοτίδ! ἶγ. 
10. νγ81}. 
11 5 σχῖν. 19. 

{ΧΥῚ. 1. ἰπ]υβίϊος.. .. {δε ογά μαῖεβ. (ἱ ἰχὶ. τ ; 
ἰπ͵υβίϊοα. (. Ιχνὶ. 1 (ποίε). 
ψναικ. 

2. 811} δὲ οδετίπεϑ. 
3. 5665 81} {πίηρβ5. 

1) 4η. 11. 30. 
4. Ῥατιν ἄγαννῃ [τοτ 5. οχχχῖίχ. 8-12. 

οἵ [6 πεᾶνεῃβ. 
δ. Ὧἢο ψοτκ.... πίάάεῃ. 
6. ((. Κοπι. ν]1]. 35 ; 
ἘΠ ᾿σν 8: 
8. Θη]ουπηδηΐ, ἃς. 

5εε Ἰχἱ. 4 (ποίε). 
. Ἰπουρπὲ ἰπ Πἰβ μεατσγί, ἄς. 

2 (οΥ: χὶ. 27; 2 Ρεοῖ. 1. 2. 

1 Επ. ᾿σὶς. “ὃ. 

Ἰθ δι ΧΙ 91; 

Γῇ, τ (γοη. χχν. 9; 2 (τοη. νὶ. 30; Ῥ5. χοὶν. 11 ; 

ΕἾ 76 υ: σὺ" 17; ιν σνη τε: 

ες ρυξ 411 ἀἄοννῃ ἢ υνυτηρ, τπας᾿ 
ι 

Ῥεγμδρϑ 1Π6 νν8}} {παΐ αἰνάεβ Ραγδαάϊβε (566 ἰχ) ἴτοὸπὶ {Π6 ρίαςς οὗ ριιη᾽βῃτηεπῖ (56 χ). 

Δ βάση χῖν. 9. 

. ΕΓΓΟΓ δηᾶ {γεπιδ]πρ. ( ΡὨ]]. 11. 12; 4150. 2 (οΥ. νὶ]. 13 ; ΕΡΗ. νὶ. 5. 

Ῥτον. Χν. 1 

Μεηίϊοῃ οὗ 5}|60] 15 οπηϊεα Πογα, 85 ἰἰ 15 ἱπο πα θα ἴῃ {Π6 δας Ποτ᾽5 σοπσθρίιοη 
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ἘΠΕ ΒΟΘΙς ΘΕ ΠΕ ΘΕ ΒΕΒ ΘΕ ἜΝΟΚΓΗ 67. 

Α 

Τῆς Τοτὰ ἰεΐ οὖ ἀδύκηθθθ οὐ ἴο εαιἢ δπά 
σονεγεα {ῃς Ρεορία απα Εποοῆ, απ ἢδ ννὰϑ5 
Δ ΚΘη ὋΡ οὐ ΠΙΡὮ, δηὰ Ἰἰσῃξ σαπΊα ἀρδίῃ 77 
ἐἦε Ὠξανεη. 

Δ θη Ἑποοὴ [84 ἰδἸκεά ἴο 1μ6 ρεορίε, {πε 
Τιογὰ βεηΐ ουὐὐἱ ἀδγκηξβθθ οὐ ἴο {πε βδαγίῃ, δηά 
ποθ ννὰβ ἀδιύκηδϑθ, δη4 1 σονεῖεα τΠποϑ6 πΊεη 

2 βἰδῃϊηρ δηα [ΔἸ Κίπσ ἢ Εποςῇ, δηα ἔμεν ἴοοῖκ 
ἙΕποοῖ ἃρΡ οἡ ἴο ἴπε Πίρῇςϑε ἤδανεη, ψ ποτε {πὰ 
Τογὰ 2; δῃα ἢε γεοεϊνθα ἢΠἰπΊ δηα ρἰδοςα ἢ πὶ 
Ρείογε ἢϊ5 ίαςε, δηά {πε ἀδγκηθϑα ννοηΐ οἱ [ΓοΠΊ 
{πε εαυῖῃ, δηᾷ ᾿ρῃΐϊ σαπλε ἀρσαίη. 

3. Απα [ἢδ ρθορὶε 5ᾶνν 'δηά υπάογϑίοοα ποῖ ἤον 
ΠΠ Βμοοῆ ἢδ8α Ὀεξη ἴδβκεη, δηά ρ]ογι πε (οά, δηὰ 

[ουπηα ἃ ΓῸ]] ἴῃ ννῃΪοἢ ννὰβ ἐγασθά : “{Π6 ᾿ῃν 51 0]6 
οὐ; ἀπά 41] ννεπί ἴο {πεῖγ ποιηξϑ. 

δ: 

δι 

τ----Ο(δ, 7 

Β 

Δ Ώεη Εποοῇ Πα ἰαἰκεὰ ἴο {πε ρβορίὶε, (ἢς 671 
Τοτγ ϑεπὶ ἄοννῃ πιὰ οἡ ἴο {πε βαγίῃ, δὰ [Πθτε 
ννα5 ἀδύκηδββ, τ σονεγεα 411] [ῃς πιεη βἰαπαϊησ 
νν ἢ Ἐππμοςἢ. 

Απάᾶ {πε δηῆρεὶς μαβδίεπεα δηα ἤανίηρσ ἴβκεῃ 2 
Ἑποοΐ, {παν σαγγιθα ΠΙΠῚ ΠΡ οἡ ἴο [ἢς Πίρῇῃεβϑβί 
Πεανεη. ᾿ἈΑπαᾶ Πε τεςείνεα ἢἰπΊ, ἀπά ρυΐ ἢϊη] 
Βείογε 15 ἔαςε ἰηΐο εἴεγηϊίν. Απάᾶ {πε ἀδγκηεϑ5 
ννεηΐ οἱ ἔγοπὶ {πε εαγίῃ, απᾶ Πσῃξ σαπης ἀραΐηῃ, 
Δηα 411] [Π6 ρΡεορίε 8ανν, 8η4 ιἱηἀεγϑίοοα ποΐ ἤονν 3 
Εποςοῇ Παα θεβδβῃ ἴδϊκεη, δηὰ σ]ογιπεα (οά. 
Αηά {πΠδν σαπηε ἴο {πεῖν ΠοπΊεϑ, ἴῃοϑε ννῆο δα 

566 ὴ 500} (Πησθ. (Οἷον μὲ ἴο οἵἷιἵγ (οά ἱπίο 
᾿ εἴεγηϊῖν. Απηεη. 

ἙἘποςοῇ ννα5 θογη οἡ {πε βἰχίῃ ἀδν οἵ {πε πηοπίῃ 1 ϑίνδη, δης ᾿ἰνεὰ [ἢτες πυπαγεα δηςα κἰχίγ-ῆνε γεαῖβ. 
Ηςε νναβ ἰδακεῆ ὑὕρ ἴο ἤεανβῆ οἡ {πε ἢγϑί ἐδν οἵ {πε πιοηΐῃ Τϑίνδη δπα τεπηδί πε ἴῃ ἤξανεη οἰχίν 

2 ἄδγ5. Ηξςε νυτοῖς 411 {πεβὲ οἰρῃβ οἵ 4}1] ογεαίίοῃ, νν σῇ ἴΠε Τογά ογεαϊεά, δηα ννγοῖε [ἤγες πυηαγεά 
{ 3 δηά 5ιχίγν-ϑῖχ θοοΚβ, αηά παηάεα {ἢεπὶ ονεῦ ἴο ἢϊ5 50η5 δΔης γε ΠΕ 4 οὐ δαγἢ {Πϊγν ἄαγνϑ, πα ννὰϑ8 

ἀσαίη ἴα κε ἃρ ἴο πεανεῆ οἡ {πε δἰχίῃ ἀἂν οἵ {πε πιοηίῃ Τβίνδη, οἡ {πε νεῖν ἄν δηα ἤοῖγ ἘΠ 
4 6 ννὰβ5 Ὀοζῃ. 
ἀεραγίαγε ἔγοπ [15 ΠΠ||6.Ψ 

τς ΒοὺΓ ἴοο ΠΕ αἰϊεά. 

"δ 

Α5 ἕνεγὺ πιδη᾿β πδίΐαγε ἴῃ {Π|15 ἰ{6ὸὶ 15 ἀδυκ, 50 γε α'5ϑο 5. σοοποερίίοῃ, δ ἰγίῃ, δηά 
Αἱ νῇαΐῖ ἤοὺυγ ἢε ννᾶὰ8 σοποεῖνεά, αἱ {ῃΠδΐ Πουγ ἢς ννὰβ Ὀοζῃ, δαηα δὲ {μαΐ 

Μειμοβαίδιη πα ἢἰ5 Ὀγείῃγεη, 4}} {πῸὶ ϑοηβ οἵ Εποςῇ, πιδάε Παβίε, πα εγεοίεα δ αἰΐαι αἱ {πε 
Ρἷαςε ς84116ε4 Αοἤιζαη, νμεησε δηα ννῆεγε Εποοῇ μα Ὀθδῃ ἴδκεη τρ ἴο Πεδάνεηῃ. 

6 Απά ίτΠεν ἴοοκ βδογιοϊα] οχεη πα βυγηπηοηεα, 411] ρΡΘΟρΙῈ πα ϑδογβοεα τῆς ϑαογίῆος Ὀείογε {πε 
ΤΙ οτά᾽ς ἔδςε. 

ἢ ΑἹ] ρεορὶε, {πε εἰάεγϑ οἵ ἔπε ρεορὶε δηᾷ τε ννῃο]6 4556 ΠΡ ]ν σαπλε ἴο ἐπε (δαϑί ἀπά Ὀιουρῃί οἱ 5 
ἴο {πε6 βοηβ οὗ Εποςῇ. 

᾿ Απα πεν πιδάς ἃ σγεδί [δαϑί, γοϊοϊσίπρ δηα] πγαϊκίηρ ΠΊΘΥΓν ἴἤγεε ἄαγϑ, ργαϊϑίηρ (αοά, νῆο πδαὰ 
βίνεη {Π6πὶ 5 ἢ ἃ ϑίρῃ {πγουρῇ Εποςῇ, ννῆο Πα ἰοιιπά ἔανοῦγ ννΠἢ Ὠΐπη, απ παῖ ἔπαν 5Ππου]α Παπά 

᾿ ἴῈ οἡ ἴο {Πεὶγ 50η5 ἔγογη σεπηδγαϊίοη ἴο σεηδγαίίοῃ, ἔγοπΊ ἀρὰ ἴο ἀρ. 

[ ΠΧΝΊῚ]. 2. μἱρμεβδὲ πεανβεη. (ἐ ἰχν. 2 (Β). 
της δἴθγηδὶ δροάε οἵ {πε γυἱρῃίβδοιιβ, ἵν. 2. 

ἣ ΠΧΥΝΙΠ. Α 5δμογὶ γέσςζιέἥΨ οὗ ΕΠΟςΠ᾽ 5 Ππ{8. 
Ι. βἰχίν ἄδυβ. (Οἵ. χχ!ῇ!]. 6 δηα χχχνὶ. 1. 

Γῇ. χχη]. 

ϑϑουιῆςθ. 
7. Παῃηᾶ ἴἴ οπ, ἄς. (. χχχ!]]. 10. 

Απηεη. 

ΤῊΙ5 ἰ5 8Δη ἘΧοθρΙ 08] ργίν!]ερε, ἃ5 Ῥαγδάϊβα ἴῃ 1ῃ6 {Πϊγὰ ἤδάνθῃ ἰ5 
Ι͂ὴ Αϑς. 15. ἴχ. 7 {π6 ἔπίαυγε μαιϊδίιοη οὗ {ΠῸ τἱρ ἴδοι 15 [Π6 σευ μδάνθῃ. 

5-7. ((. ἴῃς ἐταρτηθηΐ οὔ Μεϊςμίζεάεκίδη Πτογαΐασε (ἀρρεπάθα ἴο Ἰηγ (ΟΠ ΠΙθηΑΥν Οἢ 2 ΕΠΟΟΠ) ἴογ Μείμαβα] 6 π1᾽ 5 
ΤῊΘ ρΡΪδςς οὗ βδογϊῆςβ, δηα εσε οὗ ΕποΟἢἢ 5 ἀϑϑαπιρίίοη, 15 σ81|16 4 Δομαζδη 1ῃ 1. 3, Ὀὰϊ Αταζαῃ Ἰῃ 1]. 17. 
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ΙΝΤ ΚΟΌΤΙΟΝ 

δι. 5ΘΗΟΚΤ ΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤΗῊΕ Αρορσαίνρϑε οἵ Βαιῖοῖ, ᾿ν ΠΏ] ἢ ἰοῦ {Π6 5ακε οἵ σοηνοηΐεησε νν1}]. θεὲ ἀεϑιρηδίεα 2 Βαγιοῇ ἴῃ 
{15 εαϊίοη, 15. ἃ σοτῃροϑίϊε ννοῦκ υυυτἴθῃ τη {πε ἰαἰίεν Π4}{ οἵ {πε ἢτιβὲ σεπίαγν οἵ {πε (Πγίϑείαη δ. 
115 δυΐμουβ ννεῖε οὐϊποάοχ [ενν8 δῃαᾶ ἴἴ 15 ἃ φοοα τεργεϑεηΐδίινε οἵ {πε [πιάδϊθπὶ ἀραϊηϑδὲ ννῃϊοἢ {πα 
Ῥδι! πε αἰ] εςοίς ννα5 αἰγεςίεά. ὶ 

Τη 1Π15 ΑΡοοαίνρβα ννε ἢανε αἰπιοϑί {πε ἰαϑὲ πΠΟΌ]6 υἰζεγαηςε οἵ [ἀαἰθπὶ Ὀείογε 1 ρ]απρεα ἰηΐο 
ιπ6 ἄδγκ δπα ὀρρίδϑϑινε γεδίβ ἰμδΐ [Ὁ] οννεα {πε ἀεϑίγαοζίοη οἱ Γ γιιϑαίετη. ΕῸΐ ἀρεβ αἴτεσ μδΐ εροςοῇ 
115 Ῥεορὶβ βεεηὶ ἴο ἴᾶνε θεεη ᾿Ῥεγεῖ οἵ {Πε1Γ ἱπη πη ε πλουσία] ο Π5 οἵ σοηρ ἀπ εἰοαθδηςθ, οἵ ἴο πᾶνε ἢδα 
τπουρμξ ἀπ α Ἔπούρν οὐἱγ ἴογ {πε ϑἴπαν δηὰ εχρδηβίοη οἵ {Π6 {γδαϊτοηβ οἵ τῃς Εδίποῖβ. Βαυΐ ΨψΠεη 
οὐ ΒΟΟΪ ννὰ5 νυγϊτξεη, {παΐ Ἐν} ἀπα θάίγεη εἰὰ Πα ποῖ γεῖ 5εΐ ἴῃ ; Ὀγεαϊῃίηρ Ἱπουρης δηὰ Ὀυγπίηρ 
νον Παά 511] {ΠΕ Βοπιο ἴῃ Ῥαϊδϑίϊης, απ {πεῸ Παπηα οἵ {πὸ [ενν 5 ατεϊβε ννᾶβ 51] τηδϑίεγ οἵ 115 ἀποίθπε 
οὐπηΐϊηρ. 

ΤῊ15 Ὀαδαί[ι] ΑΡορδίγΡβε, νυ (ῃῈ εχοαερίϊοη οἵ πίπε ομαρίεγβ τονναγαβ ἰἴ5. οἰοβα, νυ ἢ τη εν 
1π6 {Ππ|6 “τῃε Ἐρίβι]ε οἱ Βαζγιιοῇ ̓  οὐ ἃ 5: Π|1|1ὰὉ ΟΠΘ, ννεῖε ἱποοροζαίεα ἴῃ {πε ἰαΐει ϑυγίας ΒΙΌ]Ὲ, ννα5 
Ιοβί βἰρ:ῃϊ οἵ ἔογ φυ 1,200 νεδί8. 

νντΐεη οὐ ρίηα!ν ἱ ἴῃ Ηδερτενν, [Ὁ ννὰβ {ταπϑίαϊθα ἱπίο ασεεκ, ἀπα ἔτοπι ατθεκ ἰηΐο ϑυγίας. ΟΥὨ 186 
Ηεριίενν οτὶρίηαὶ Ἔνεσν [1π6 ἢδ5 ρει Ἰ5Βεα βαᾶνὸ ἃ ἴδνν 511] ΒΝ ΊνΊηρ᾽ τη τα ὈὈ᾿ηἰς νυ τ!ηρσ58. ΟΥ̓ τῃς ατεεκ 
νεῖϑίοι, ἃ 5Π18}} [Γἀρ πηθπΐ ἢ85 θα γεοονεγεα ἰγογὴ ἴΠ6 ραρυτῖ, νν 116 τηϑην Ρἤγαβεβ Πα βαηίεησαβ πανα 
Ρεεη ριεϑεγνεα ἴῃ {πε ατεεκ Αροσαῖγυρϑβε οἵ Βαίμυςῇ (1. ε. 2 Βαίπςῇ ἴῃ [Π15 εαἀ!ΠἸ0η) ἀηα τη {πε Ἰκ αβὶ οὗ 
τῆς Ννοτγάβ οἵ Βαγιςῇ (1. ε. 4 Βαγιιςῃ). Ηδρριὶὶν {πε ϑυγίας ἢὰ5 σοπηα ἀοννῃ ἴο τι ἴῃ 115 επείγεῖν ἴῃ ἃ 
ϑιχίῃ-οεπίασν Μ5., τῆς αἰδοονεῖν οἵ ν ῃ]οἢ 5 ἀπε ἰο (ἰἘσίαηι. Οὐ Έτ(η 5 Μ5. (εγίδηὶ ρα] 15Π64 ἃ 1,βεη 
ἰγαηϑίδιίοη ἴῃ τδ6ό, [ες ϑγτίας τεχί ἴῃ 1871, δῃηὰ ἴῃς ῥῃοΐο- ΠΠορτάρῃϊς [αοβίπη!ς ἴῃ 1882. ὙΠοΟΙΡΗ 
μετα α΄8 πο δήξηϊμδίε σγοιηα5 ἴοι ἀϑϑιπηίηρ ἃ 1, αἴ1η νεῖβίοη, ἰἰ 15 ἀδγηοηβίγαδίε [Πδΐ οὐγ ΑΡοσοαΙγρ5α 
ννα5 τῆς ἐουιπάδτιίοη οἱ ἃ 1, ΑΡοσδΙνρβε οἱ Βαίιςῃ, ἃ ἰταρτηεπηΐ οἵ ν ΠΟ 15 ργεβεγνεά τη υργίδη. 

ΤΙηΐ5 Αροοαῖνρϑβε ἴ5, 85 Πὰ5 δἰτεδάν θεδη ἰδῖεα, οοπιροβίίθ. Ὑπε εὐἀϊΐζοι μὰ5 πιαάε ὑ8εὲ οἵδ. 
πεν οἱ ᾿ἱπἀερεπηάεηϊΐ ννυϊ1ηρ5, θΘ]οηρίηρ ἴο νϑτῖοι5 ἀδΐεβ θεΐννεεη 50 δηα 90 ἃ. ἢ. εν δῖα ἴπι5 
ςσοπίεδιηρογδηδοιιβ ΜΠ ἢ {Πα οἰεῖ Νενν Τ᾽ εβαπγεηΐ νυυιτ!1ηρ5, ἀηα [ἀγη!5ἢ γεσογαβ οὗ {πε [ εὐν!5ἢ ἀοοξγη65 
Δηα Ρε τεΐβ οὗ {πδΐ ρεγιοά, δηα οἵ {πε αὐριυπγεηΐβ ννῃ]οἢ ργενδι]εα ἴῃ [π|4415Π|] 1η {Πα ἰατίει Π41{ οἵ της ἢγϑῖ 
σαπίαγν, πα νν ἢ νυ Ί ἢ 115 Ιεδ αι 8 Βουσῇῃϊ ἴο ΡΠ] 115 ἀξο]ηΐηρ (αἰ ἢ ἀπα σοηίγοπί {πε αἰΐδοκϑ οἵδ 
στονίηρ ἀηα ἀρρσγεβϑῖνε (γϑεαπιν. ΔΝ υεὰ Ὀν ῬΠατγίβαῖς [ενν8 ἃ5 δῇ δροίΐορυ ἴον [π|ά4δἱ5πι, δπα ἴπ 
Ρατΐ δῇ ἱπΊρ]1οἱς ροϊθπιῖς ἀρσαϊηβδί ΟΠ τ ϑιϊδηϊν, ἃ σαϊηεα πενειῃ 6655 ἃ ἰΆΎραῦ οἰγοι]δίοη ἀπιοηρϑί 
(ΟΠ βείαηβ ἤδη ἀπιοηρσβί [ενν5, Δη6 οννεα 15 νεῖν ργεβεγνδίίοη ἴο {πε βομοΐαγὶν οαγε5 οἵ {π6 (μπυτοῇ 11 
455811ε4. Βα ἴῃ {πε βἔτιροὶε ογ [Π{θ 115 βδεογεῖ δῃϊπλι5 ἀραϊηϑδί (γι ηϊν θεσαΐῖ δη ἰπϑιϊπηοίῖνα 
ορροβϑιίξίοη ἴῃ ( γἸβείαη οἰγοὶαβ, αηα 50 ρίονεα ἃ δι ἴο [5 ροριι!]αγίν. ὙΠι5 1Π6 ρΐδοα 10 ννου]Ἱά 
παΐαγα!]]ν ἤανε Π]]εα νν85 ἴα κε Ὁν {πε ϑἰβίει ννοῦκ 4 ΕΖγα. Ὡ15 Ἰαϊζεγ ννουῖκ, νν ΒΊ ἢ [οὐ πι5 ἴῃ ἴδοΐ δῇ 
τιπσοηδβοίοιϑ σοηξεβϑίοῃ οἵ {πε (δι τε οἵ [πάαίβηι ἴο τεάξεπ {πε ννουἹα, ννὰ5 παΐαγα !]ν ΠΊΟΓΕ Δοςθρίδ8 68 
ἴο (γίϑίίδη γεδάδβ, απα {Ππ|5, ἴα ἄτα σοι86, οἷν ΑΡοσαῖνΡϑε ννὰ85 εἰδονεά ουξ οἵ τεοοσηϊίοη Ὀγ [5 
Πιίει ἀ πα ϑῃιγα εν εἶναι. 

ᾧ2. ΤῊ ΝΑΚΙΟῦ5 ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΒΑΚύςΗ. 

19 ΤΏε Βοοῖ οἵ Βαιιοῦ ἴῃ {πΠῸ Τ,ΧΧ (1.6. ᾿ Βαγιςῃ). Οπ {π6 ριόρδθιν ἰπδΐ 1. τ--4 ; 1. 9-- 
ἵν. 29 οἵ {Π15 θοοϊκ ἂιὲ ἃ γεοδϑβί οἵ ἃ ἰοβῖ ρογίίοῃ οἵ οἵ ΑΡοσΆΊ ΚΌ5Ε, ἱ. 6. {πε 1,εἰΐεσ ἴο {πΠε Τνο δπά ἃ 
ΗΓ Τιῖθεϑ᾽,βεα ἃ 8. ΤΠ ετε ἴ5 πὸ νεῦθα] θογγοννίηρ θεΐννεεῃ οἷγ ΑΡοσαΙνγρ5ε δπά τ Βαγιοῇ, Βαϊ ἰη {ΠῈ 
(Ο]]οννίπηρ Ραβϑαραϑ ἴΠογα 15 ἃ 5 πη 8υν οἵ αϊςίίοη οὐ οἵ ἐπουρῃϊΐ οἵ οἵ ῬοΙἢ : 
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ΙΝΤ ΚΟΘΌΚΤΙΟΝ 

2 Βακύςη. ι Βακύςη. 
1: 1- 1: 
Χ: τὸ; Ιν. 10, 14. 
Ἰγος, 7, 111: 1: 
Ιχχν]]. 1ο. 1: ΖΟ: 
ΙΧΧΝ]. 7. ἵν 39) 27 ᾧ 6, 1): 
ἸΣΣΙΣ. 2. 17, 18. 
Ἰχχχ: δ. 1 13: 
Ιχχχῖν. 2--5. 1 ΤΟ: [ἰς 2: 
ἸΧΧΧΝΙ ΣΙ, 2. 1 τ: 

25 χα Βαγιςῇ οὐ {πε ργεβϑεηὶ Αροοδίνρβο. 
49.24 ΒΑίιΟἢ οΥἵ {πε ατεεὶς Αροοαδίνρβε---ἃ νου οἵ [πε βϑεοοηα σεπίαγν, νν Π]οἢ 15 ἀθδ]ς νυ ἔα]}ν 

ἴῃ [5 Ῥγορεῖ ρίαςβ ἴῃ 1Π15 νοϊιιπηθ. ἡ βοπῆξ ροϊπίβ οἵ σοππαχίοη Ὀεΐννεεη {Π|5 ἀπά {πῈ ργεςεαϊηρ 
ψνοΚ 566 πὴν (οπηπηεηίΐαγν οἡ 726 ““ῤοσαΐνῥοε ογ Βαγμεΐ, ΡΡ. ΧΧχί. 54. 

45 4 Βαζυοῇ οἵ {πε ᾿Ἀ εβί οἵ ἴῃς ννογάβ οἵ Βαγιοῃ. Ὑπε θοΟΚ ννὰ5 νυ τεη ἴῃ αταεκ ἴῃ ἐπε βεοοπά 
ςεπίατν οὗ οἱγ εἴα. [ἴ 15 ἴῃ ραῖξ ἃ [ενν ϑἢ ννοσκ τεοαϑί. ὍΤὴε ατεεκ ἰεχί νγὰ5 ἢγϑί ρυιπίεα δὲ Νεηΐςε 
ἴῃ τόοςρ, πεχί ὃν ( εγίδῃϊ ἴῃ τδόδ ππάδι [Π6 {1116 “ Ῥαγα]!ρογηθεηα Γεγαπηῖαα ἴῃ Π15 770η:. ϑ'αογ. ν. 11--τ8, 
δΔη4 Πδ5 Ὀθβδη οὐ 4}}ν εαϊτεὰ Ὀν Ἀδπηαε] Ἡδεγβ τη τ889ρ. ΤῊϊ5 ὈΟΟΚ εχ ίβίβ αἶϑοὸ ἴῃ ἴῃε ΕἸΠορῖς ΒΙΡΙΕ, 
Δη4 ννα5 εαϊίεα ἔγοπῃ ἴἢτες Μ 55. ὃν Π1ΠΠ]πηαπη ἴῃ Πἰ5 Οὐλγοοϊογεαίληα αοίλψηοῤίσα ἴῃ τ886. Βιυΐ ἃ5 656 
Μ995. ατε ἱπίθγιοσ, ἃ παν δαἀϊτίοῃ 15 πε θα, ννῃ]οἢ ψν1}] ἴαῖκε δοσοιπί οὗ {πῸ ατεεὶς Μ59. 45 ννῈ]] 45 οὗ 
1πε Ετῃίϊορῖςο---ἰπεῖα ἀτὰ εἰρσῃΐ 511} ἀποο]]δίεα οἵ {πε Ἰαϊίεγ ἴῃ [Π6 Βγ5η: Μαβευτη---πα αἴ5ὸ οὗ {πε 
7εν 5} πηδίζοσ ἀπά οτγὶγίηρ ἴῃς ΒΟΟΚ. 

55.Α ἀμποβίϊς Βοοκ οἵ Βαγιςῇ 15 ἄγαννῃ ἀροη ἴῃ Ηἱρροϊνίιϑ᾽ 2 ἀεοσοῤἠηεγημόηα, ν. 2..--7. 
65 Α Τιαιίη Βοοῖς οἵ Βαγιςῇ 15 ασυοίεα ἴῃ δὴ Μ5. οἵ Ὁυργίδηβ 715 {12710212Ω, 111. 20, νυν ΠΙ ἢ 15 οἰ θαγὶν 

Ῥαβεα οἡ οἵ Αροοαδίνρϑβε. 
9 Αποΐμεσ Βοοκ οἵ Βαγιοῃ 15 πιεηιοπεά ἴῃ πε ΚΤ ]ογεαΐο οδ᾽ημηογῖς 7μααεὶ οἱ Ζλφοῤρλη 

Οὐγηςίϊαγῖ, ΡΟ] 5ηεα Ὀν Ἡδγηδοκ (7.16 για ζ7ρεσγοροληεχρό, Βα. 1, Η εἰς 4, 1889), θυΐ 50 [αγ 
8ἃ5 ἴπε πυοίαίίοη ροα5, 115 θοοὶς ἢὰ5 πὸ σοπποχίοῃ νυ] οὐ ΑΡροσαῖίνρϑβε. 

δ. ἼΠῈ ϑύξδιᾶς ΝΙ55. 

Εὸῖ οπαρίειβ 1--ἰχχνὶ να πᾶνε οὐἱν οπα Μ5. Τῃ15 Μ5.---ὠαΟαὀᾷἰιϑδίρπαίϊθα ἐς ἴῃ τὴν βαϊτοη----ννὰβ 
“ουπα ἴῃ {πε ΠΡγατν ἴῃ ΜΊΔη. [τ Ὀεϊοηρθ ἴο πε βἰχίῃ σεηέαγν. [Ι͂ἢ 1871 (ἰογίδηϊ εαϊεα {πε ϑυγίας 
τεχίὶ ἔγοπι πε Μ9. ἴῃ ἢϊ5 727ο7ι. δ'αεγ. εὐ ἤγοῦ. ΝΜ. 11. 112-80. ΟΥ̓ οπαρίεγϑ ᾿χχνη-Ἰχ Χχνὶ, νν Ὠοἢ [ογπὶ 
τῃε Ἐρίϑ]ε οἵ Βαιιςῃ, παν Μ55. νγεῦα Κποννῃ ἴο Ἂχίβί, δηά τῆγεε οἵ {Πεπη, ὦ, ὦ, α΄, ψετε ςο] δε Ὁν 
Οεγίδηϊὶ. [Ι͂ὲπἢ 1871 Ετιίζβομε δἰζετηρίςα ἴο ἰοσπὶ ἃ ἰοχί οἡ ἴῃς Ῥαϑίβ οἵ {πε86 ἔουγ Μ55. {ῆγοιρῇ τς 
πηδα πὶ οὗ ἀπῇ ἐπχεηαεά εὐαϊτίοη οὗ ( ἰευϊαηϊ 5 1 τη ἰγαηϑίδίίοη ἴῃ δῖ5 2 2Ὅγὲ “Ιῤοογγῤἧϊ ΓΚ, 7. γάαδες, 
1871, ΡΡ. ό9ο-Οο. 

ΤΠε ρτεβεηΐ ννυτῖεῦ εαϊτεα {πε ϑυγίας ταχί οἵ ἴπ68εὲ σπαρίοιϑ ἴῃ 15 εὐϊίοη οἵ {πε Αροσᾶίγρϑβε οἵ 
Βαγιοῇ, 1δοό, ἴῃ ψΏΙΟῃ Πα πηδάε τι56 οὗ {πε ἰο] νης Μ595. 

α. (Δ|166 ἊΝ τη (ΘΕσιᾶπι:- 96Ὲ Ρ. τη ποίε: 
Ααά. τγτος Βπῖ. Μι8., Η΄. ττό8--τ 218, ΘΙΧΙΉ οδηίιΥ. 
ΜΊ]Δη Μ5., Η΄. χ65}--26γ}. 5Ιχίῃ σεπίαστυ. 
(οα. Απιρτοβίδηιβ Α 145. 
Νο. τ 5.1. Μ55., Βοαϊδυ, ἢ. 430-432. Α. Ὁ. 1627. 
Ἐρεγίοη 705, Βυιῖ. Μι5., Π΄ 3728--,3.74ῦ. ϑαθνεηίθθηίῃ σεηίατυ. 
Ααά. 12172 Βτιῖ. Μι5., Ε΄ το2Ὁ- τοῦρ, Τεπίῃ οἵ Τα! ἢ οαπέμτγ. 
Αἀά. 1ὅγ1ς5 Βηϊ. Μι5., ΕἾ. 242Ὁ--2448. με σεπίατγ. 
Νο. 2 ὅ.υι. Μ55., Βοαϊδυ, ἢ. 492-92. Α. Ὁ. 1614. 
Νο. 20 ὅγιῖ. Μ55., Βοάϊευ, ἢ 37--38. 

Οἱ {Πε686ὲ ἰεὴη δε ἀτᾷ μεῖς ςο]]αῖςα ἀϊγεοῖν Ὀγ {πε ργεβεηΐ ννυγϊεσ. [π δαάϊίίοη ἴο {Πῃεϑε με 
ἰουπα εχοεγρίβ οπὶ ἴπε ἘΡί5ι1ε ἴῃ ὦ ξ Αἀα. τ9τγϑ8, Βεῖῖ. Μι5., ἢ ταῦ (ηἰπῖῃ οἵ τεπίῃ σεπίμγν), ἴῃ 7272 
Ξε 14482 Βτῖί. Μι5., ἢ. 4γῦ--485 (εἸενεπίῖῃ οὐ ὑνεὶ ἢ Τσεπίαγν), απα ἴῃ 2, 1τ4684 Βτῖί. Μα5., ἔ. 24 
(νεῖ σεπέαγν). ΕἾΠΑΠ]}ν {πε τεδάϊηρϑ οἵ ἴῃς νναϊζοη δπὰ Ῥαγὶίβ Ροϊυρ]οίβ ννεῦε ἴδίκεη δοσοιηΐ οἵ. Α5 
ἃ ΤΕ] οἱ ἃ οὐ 104] βίαν οὗὨ ἴπεθ8 δυςῃπογίεαεϑ 1 γίνε αἱ οετίαϊπ ἀεῆηϊΐε γεϑ]ῖ5. ὙΠι5 ψΠΠε ς 
τερσγεβεηΐβ οπα ἴγρε οἵ ἰεχί, α δ 79 111 Ζτ2 7: τεργεβϑεηΐ δποίμοι---ϑὰν α- ὙΠε ἰαίίει ἀρσϑίη [41] ἱπΐο 
ἵννο οἰαϑ865 ὦ ὁ 9" ἀ αὶ (ΞΞ:β) Ὀεΐμῃρ' πηογε ἱγιβεννογίῃν ἔπη (6 72 (Ξ- γ).. ὍΤῶπε οτὶρίπαὶβ οἵ ἐμεβε [ἢγεε 
οἾ45565, α, β, γ, Βᾶνε θεβη Ἰοβί, θαΐ παν ἀγα Πεὶρία! ἴῃ 5ῃονίηρ τῃε ἱπίεγγεϊδτοηδ οἵ οὐγ Δα Πογί 65. 
Ε ΓΕ511115 ΠΏΔ]]ν αὐτίνεα δἱ (566 πιν εαϊίίοη, ΡΡ. Χαιϊ--ΧΧΧ) σαη Ὀεϑὲ θῈ τεργεϑεηϊεα ἴῃ πε [ΟΠ] οψίησ 
ἴ4 016: 

ἂν νι κυ ἜΝ ἢ ὦ ο. 
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1 ΒΑΚΌΓΗ 

Οτριηδ] ϑγγῖας ΤΥΔ5]ΔΙΙΟ ἢ 

- (οζογος---α 

ὙΡ 

Ηετε ΚΝ δηα Ρ βίβδηά ἰοῦ με Νν αϊζοη απὰ Ρδιῖβ Ροϊνρὶοίβ. [115 οἵ πο {π||6 ᾿πίθγαϑὲ ἴο πᾶνε ἱγαςθά 
1Π6 βουζοαβ οἵ {πε ἰεχε ἴῃ πε ἵννο σγεαΐ ροϊυροίβ ; ἴοι, 85 {πεὶγ εὐϊΐοιβ. ἤανε σίνεη πο ἱηίογγπηδίίοῃ 
οη [εξ ϑυδ]εςΐ, βοῇοαγβ μα Εἰ[Ππεγίο θεεη ἴῃ {πε ἀδικ ἴῃ {Πϊ5 τεβρεςί. 

4... ΑΤΕ ΟΕ ΤΗΕ 5ΥΕΙΑΟ ΝΈΒΒΙΟΝ. 

ϑίηςε {πε Μ55. ἐς δῃᾶ ὁ τείεγγεά ἴο 1ἢ ἴῃς ργεοβξάϊηρ βεοίίοη θοΐῃ Ὀεϊοηρ ἴο {ΠπῸ ϑἰχίῃ σεπίατγν, 
νγε Πηὰ {παΐ δὶ ἰδμαΐ ἀδίβ πεγε εχίβίεα ἴννο αἰβεϊηουν ἀενεϊορεά γρα65 οἵ ἱεχί, θοίῃ οἵ ψῇῃϊοῇ πηαϑβί 
ἢᾶνε Ὀεεη ἔογ πο Ὀτίεῖ ρεγοα ἴῃ εχἰβίεησε ον ηρ ἴο ἴῃς νατὶεῖν οἵ τεδαϊηρϑ δἰγεααν ἜἼνοϊνεά. ΕἸγίμει, 
του ὁ Ρεϊοηρϑβ ἴο {πε ϑἰχίῃ σεηΐαγν, πιαην οἵ 115 τεδάϊηρϑ αὐε ἀεοι θα ]ν ἰαΐεγ ἐΠδη ἐς, οὐ ἐνεη [ἤδη 
α΄. ἴῃ ἴδοϊ ἃ ἀ τεργεβεηΐ {πε ἰεχί δ δὴ δαι]εγ βίασε ἴμδη ὁ. Ὅῆε σοπηπτοη ραγεηΐ ὦ ὦ ὦ τπεγείοτσε, 
ΐ.ε.. β, σου] ποῖ Ρε ἰδΐεγ ἔμδη [Π6 ἢ σεπίατγν. ὅϑίηςε, {πετγείοτγε, β θεϊοηρϑ δὲ ἰαΐεϑ ἴο ἴῃς ΠΡ ςεπίιιν, 
1ῃε6 οοτηπιοη ργορϑηϊΐοΥῦ οἵ ς δηἀ α (ΞΞ πε ρατεηΐ οὗ β δη4 γ) οδῇ παγάϊν θὲ βοιιρῃΐ ἰαΐεν ἰδ {Π6 Γουγί ἢ 
ςεπίατν. [{ πᾶν θὲ 85 εαι}ν 845 {πε {Πϊτά. 

ὃ 5. ΤῊΕ ΘΥΒΙΑΟ--Α ΤΕΑΝΒΘΙΑΤΙΟΝ ΕΕΟΜ ΤΗΕ ΟΚΕΕΚ.-- 76 Οχγγάγηελης Ογεοῖ 
γαρηηοηΐ, Χιϊ--χῖν. 3. 

Τῆς ϑυτίας Νείϑβίοη 15 ἃ ἰγαηϑίαιϊίοη ἔγοπὶ {πΠῸὶ ατεεκ. ὍΤῃε σοπο!βίοη ννὰ5 δἰγεδαν αγγίνεα δἱ 
Ὀείΐίογε {π6 ἀϊβοονεῖν οἵ [με ατεεὶς ἔγασπηεηΐ οἵ ατεηίε!! δὰ Ηππί. τὸ ΒῸΓ ἰξ 15 50 ϑἰδίεα [ἢ ὦ. 
45 ΤΠεγα δία οογίδϊη σουγρί!οη5 ἴῃ {πε ἰαχί ννῃ]οἢ ἀγα οὐἱν ἜΧρ σα θ]6Ὲ οα {πῸὶ ὨΠγροίμεϑῖβ ἐμαὶ [Πς 
ἰγϑηϑίαίου τ ϑιπίεγργείεα ἰῃ6 ατεεκ, οὐ ἰουπμα {πε σογγιρίίοη δἰγεδαν εχίϑείησ ἔπεσα. ὍΤῆε Τοογγαρί 
ΤΕΔαΪηρ5 1 11]|,.7, ΧΧΙ. 9, 11, 12; ΧΧίν. 2; ἱΧ|ϊ. 7 ἀεὶ ἴο θῈ Ἐχρ]αἰπεα οἡ 115 ρυϊηςῖρ]6. 40 ὙΤΠοτα 
δῖε ἰγεαπεηΐ {γα ηϑ]Πςεγαϊίοηβ οἵ ατεεῖς ννογάβ 85 ἴῃ νὶ. 4; Χ. 17; Χν!!. 4, ὅζο. 45 Τῇε Καεβί οἵ πε 
νοις οἵ Βαίιοῃ ριίεβεγνεβ ἱπιρογίδηΐ ἱγαρπιεηΐβ οἵ ἐπε ατεεκ ΨΝεγϑίοῃ. 

ΑΙΙ 1Π6 ἀρονε δοϊβ δῃ4 τῆοσε (5εε τὴν εἀϊιίοη, Ρ. ΧΠ1Π 54.) ψεῦα Κποννῃ ἤθη ατεηίε]] δηά’ Ηππηΐ 
αἰδοονεγαα δὴ δοίιδ] ἰγαστηεηΐ οἵ {πε ατεεῖκ Ψεγϑίοη, ννῃϊοἢ ἐπὲν ρα] 15ῃηςα ἴῃ ἰῃῈ Οχγχγάγηπεδμς 
4 αγ7, 111. 34--7). Τὴδ ράρυζιϑ 15 ρατί οἵ ἃ ἰβδαΐ [τῸπὶ ἃ Ῥοοϊΐς, απὰ 15 ννγιεη ἴῃ ἃ ἰαῦρε 5] .Ἐ]ν δορίησ 
τποῖ4] Πδη6 --ΡΟΒ5 1] 45 δαὺϊν 85 {πΠῸ ἐουγίῃ σεπίαγν, δηα ρυορ Ό]ν ποῖ ἰαΐεγ ἤδη {πε ΠΗ. 

ΤΗῖβ Γαστηθηΐ Ἐπ γα α5 Χίϊΐ. 1- 5, ΧΙΠ. 1--, 11-12, Χῖν. 1-.-.2. 1 Πᾶνε ρτίηιεα {ῃΐ5 αρτηεηΐ δπά 
8ῃ ἘΏΡΊ5η {τα πϑ᾽δίίοη οὗ 1 ἴῃ ρᾶγα} 16] σο] πη 5 ἢ {πε ϑγγίας. Τῇ ἰεχί [5 29ο7 αραὶ ἀογοοϊυσ. Ιῃ 
Χῖν. 2 ἴἰ τεδα μαρτυρήσαντες, Ὀὰξ {Π|5 νγα5 ὈῪ « ἰαίει μαηά γἰρμε]ν οογτεοίεα ἱπΐο ἁμαρτήσαντες ἃ5 ΜῈ 

᾿ς ἢπά ἴη {πε ϑυγίαο. Αραίῃ ἴῃ χίν. 1 “83141}1 θῈ επάιιγεά Ὀγ με (αθηί]ε5᾽ 15. σουγαρέ ογ “" 584} οοπῖε 
ΡΟ πε (απ ε5᾽. στε {ΠεῸ ραρυτιϑ τεδ 5 ὑπενεχθήσεται ννΪο ἢ 56 6ΠΊ8 οογεπρί ἔογ ἐπενεχθήσεται. 
Αἱ 411 ενεηΐβ {πε ρῆγαβε ἰπ {πε ϑυγίας 15. εχδοίϊν {πε βαπΊα ἴῃ χί!. 5, " γειγ δυξίοη νυ ἢ 15. σοπηηρ᾽ 
ὈΡΟΠη᾿ 8ΔΠ4 ἴῃ χῖίν. 1 “ἴῃς τε θυίζίοη.. .. 5841] σοτῆβ. προη᾿. [π χίϊ. 4 ἴπε6 ράγα!]ε]15πὶ νυ ἢ 15 
ΡΙΓεβειναα ἴῃ ἴῃε ϑυτγίας 15. ΠΟΙ. ἰοϑί. “(οπάεπηη᾿ σαπποί θὲ τὶρῆῃΐ, 1{ οὐ ρΊη }1ν ἔεγῈ ννα8 ΔΩΥ 
ΡΑτΑ 116] 15π|. ὍΤΠα ἔαος {πᾶΐ {πε ρδυδ]]6]15Ππ| 15 ργεβεινεά ἴῃ Ῥοῖῃ ατϑεῖκ δπα ϑυτίδςο ἴῃ ΧΙ. 2 15 ἴῃ [αν ΙΓ 
1πᾶὶ τΠηε ϑυγίας ἢδ5 τσ! ]ν ργεβεγνεά [1 1 Χίϊ. 2. 

δό. ΤῊΕ ἀξκξεκ-τα ΤΕΑΝΒΘΕΑΤΙΟΝ ΕΚΟΜ ΤῊΕΒ ΗΕΒΒΕΨ. 

Ρτενίοιιβ ἴο πιν' βαϊξίοη οἵ Βαγιοῇ ἴῃ 1896 δῇ ἀΠΡτοκεη ππδηϊ πη ν ρύανδι]εα ἀπιοηρ ΒΟ οἶα 5. Οἢ 
ἴῃς απαϑβίϊοη οἵ ἃ ἀτεεὶς οτρίηδὶ. δϑίπος [ῃε ἀϊβοονεγυ οἵ {πε θοοκ Ὀγ (εγίδηϊ ποῖ ἃ βίηρ]ε βεγο5 
αἰϊεπηρὶ μαά θεεὴ πηδάς ἴο ρύβρρίε ντἢ {15 ΡτΌΌ]επι, ἀπά γεΐ ἴῃ πραγ ἐνεῖν ἰπβδίδηος βοΠοἶδΓβ 
ΒΡΟΚε ψ] ἢ δῃ ἀϑϑυγαησα οἡ {Π6 βιιθ]εοῖ {Πδΐ ΟΠΪΚ ἃ ΡΕΥβοηδ] πα {πούοιρῇ βἴθπαν οἵ {ῃε βυιθ)εςὶ οου]Ἱά 
ἢανε Ἰπϑι1Πε4. Το {ἢ 15 βίγτοηρ δηα πηδηίπιοιιβ ἐγααίτἰοη οἵ {πε ἰεαιπεᾶ του] 1 Ὀονεά νἱπουΐ 
Πεϑιζδιίοη αἱ {ῃε ουΐϑεὶ οὗ τὴν βέμα εβ, θαΐ νυν δῃ ἀννακεπίπρ' αἰϑίγιβε δηα δη δνει-σγονίηρ γε! ποΐϑηοα 
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ΙΝΤΚΟΌΌςΤΙΟΝ 

ἀυτίηρ {πε γεαγϑ ἰπ ννῃϊοἢ 1 ννὰ5 εηραρεὰ ἰὴ [ἴῃς ργεραγαίϊίοη οἵ ἴῃς ννοῦκ νυν ννὰ5 ΡΠ 5ῃεα ἰη 
1806. ΤἼε περεβϑίίν ἴογ ροβίυϊδιίηρ 4 Ηεργανν οὐἱρῖπαὶ! ννῃϊοἢ ννὰ5. ἤἢγϑί βῃονῃ ἴῃ 15. ννουῖκ ννᾶϑ 
ΡΘΕ] ΘΠ πηαϊηϊαίπεὰ Ὀγν Δ ΕΠ μαυβεὰ (δι ζέσζοη τα ἹΓογαγώεηίθγι, νὶ. 234), Ἀγβ861 (412οΚ. τεγαἱ 

ΤῬεομάεοῤῥρ. 41. Τ΄, τοοο, ἰϊ. 411), αηὰ (ἰπΖθεγρ (ϑ ετυΐδη Ετιεγε. 11. 555). 5 τεραγάβ ἴῃς σγοιηαβ ἴου 
(Πϊ5 σοποϊβϑίοη, 1 νυν 1} ποτα ΡῈ δ5 Ὀγίεῖ 45 ροβϑίθ]ε, ἀπ δά άμπιος ον {πε (ο]]οννηρ. 1. ΝΝηδΐς 15 ἔγιιε 

οἵ 4 ΕΖ ἴδε οἰβίεγ νοῦ, ψῃίο ἢ ννὰ5 νυγτεη ἴῃ Ηδρτεανν, ἰ5 ἔπιε 4150 οἵ οὐγ Αροοαῖγρβε. 25. Τῆε 

αυοίαιίοη5 ΠΌπι {πε ΟἹ Τεβίαπιχεηξ ἀρύεα νυ {πε Μαββογοίίς ἰεχί εχοθρέ ἴῃ οὴβ οᾶϑθ. 35. ΤΠεγε 
ἀἴ6 τηδην Ρατοπογηδϑίαα ψΨῃΪοἢ ἀἴβοονοῦ {Πα πΊβεῖνεβ οὐ γείγαηϑατίοη ἱπίο ἤεργανν. 45. Μὴν ραβϑᾶρεβ 

ἴῃ (ῃε Ῥοοῖκκ πᾶνε θεεη ργεβεινεά ἴῃ Τδϊπηπαάϊς δηα ΚδΌΙηΐο νυγτηρ5. 55. {Ππ|Π|6]1Π1610]6 ΘΟ ΧΡ ϑϑίοηβ 
ἴπ {πΠε ϑυγίας οδῃ θὲ Ἔεχρ αἰπβά δηὰ {Πε ἰεχί γεϑζογεα γ γεϊγαηβίδίίοη ἰηΐο Π  θγενν. 

το. ΤῈ 15 πον δῆ δοςερίεά νίενν {παΐ 4 Εζγα ννὰβ νγιττεη ἴῃ Ἡ εργενν. ϑίπος {ΠῈ ἔννο θοΟ 5 5Πονν 
ἴπ ΠεδΥν Ἔνεῖν γεβρεοῖ {πε οἱοβεϑί δῆπηϊτίεϑ ἰξ πλᾶν ῥγον 5! ΟΠ} }ν ὈῈ δοσερίεα ῃδΐ 45 ἴΠε [ουπΊεγ ἰ5 
ἀετίνεά ἴγοπιὶ ἃ Ηεθγενν οτίρίπαὶ 50 4150 15 {πε Ἰαϊίεσ. [|ἢ πὴν εαϊτίοη οἵ 2 Βαύμοῇ ἴῃ 1896 1 ροϊηίεὰ 
ουὲ (ρ. ΙΧχΙ1) {Π6 πεοδϑϑίεν οὗ αϑϑαπιίησ ἃ ΗΠ εΌτενν οὐ σΊΠ4] ἴογ 4 Εζήα. [ἿἋἼἢη 1ῃε βᾶπης γϑαῦ Ν᾿ ε]Πιιβεῃ 
(δή. (δὶ. Ατι5., ΡΡ. 12--13} 1ηϑἰϑίεα οἡ {πε β4π16 πεοοβϑίγ, ἀηα ἀεπηοηϑίγαϊθα 1Π15 περαβϑίίν ἴῃ ἢ 15 
δ λοσόηι τι. ἸζογαγΦεῖίθ71, νὶ. 234-40, τ8ρ0. 

25. 5866 τὴν εὐϊίοη, ΡΡ. Χὶν 54., 169. 

45, Ιῃ χν. 8 ἴπεγε αἀγὲ ἴνγο ραγοποπηαβίαο. Τῆι " ΓΆθοιγ ὙΠ πηι ἢ ἰγουθ]ε᾽ τ ΠΝ 3 ΟῸΝ δηά 
“ογοννη ὙΠ ρύεαΐ ροῦν ᾿ ΠΊΝΘΙΣ ΠΝ (566 ποίεϑ 272 ἐθε.). ' 

Βυΐ {π656 πεβᾶ ποίῖ πεοαϑβαῦ!ν ροϑίαίς 4 Ἡ ερτανν οὐ σ ΠΑ] ; [Πς ἰοἸ]ουνησ σα565 ἀπά οι ἴθ αΪν 
ἄο. ΤὭυβ ἰπ ΧΧί. 14 (5εε ποίε ἴογ {πε Ηδεθιεν) ννε πᾶνε ἃ βίδηζα οἵ ἴῆγεβ [[πε65, θα οἢ [ἴπῈ οἵ ψῃϊοῃ 
σοηΐδίηβ ἃ τ γ πα ΜΠ 1. Τἢε νυτίζεν 15 580 [οπα οἵ {πε ἰαϑὲ οὔ {πεβϑε {παΐ ἢ τερϑαΐβ 1 εχδοίϊν ἴῃ 
ΧΙΝ ]. 45 Δηα ραγίία!]ν ἴῃ ΙΧΧΧΙΪ. 12. ἴῃ ΧΙν Π. 35 ννγὲ πᾶνε δηοίμεγ δη6 511}} πιούε γεπηα καθ ε 
ἰπβίδηςα οἵ ραγοποιηδϑίαβ. [|ῃ {Π|5 βδίδηζα {ποῖα ἂύα ἴῆγεεα 11π65, {πε ἢγβί, βεοοηά, ἀπα ἰοαγ ἢ οἵ ννΠΙοἢ 
τεϑρεοίίνεϊ ν οοπίϑίῃ {π|5 την πιίηρ οἵ Δ ΠΠεγαϊῖνε σπαγαοίοσγ, θα: ποῖ πε {π|γτὰ. Βυΐ Ἔἐνεῆ ἃ συ βΟΥν 
εχαπιϊηδίίοη πηᾶῖκεϑ ἰἰ οἰδαῦ ἐμαὶ {πὸ {ΠΙτὰ Π1η6 15 σούγαρί. [{ [5 ἀραίηϑβδί [6 ρδγα δ] 15πῇ δηα βεγιοίαγα 
οἵ {πε δα]οϊηίηρ τἢτεα 1ἰπ65. [ἢ 1ΠεῈ ποίεβ οῇ {πε ρᾶβϑᾶρε {Ππ6Ὸ γεδάθυ ν}}}} ἢπα δὴ αἰζεγηρί ἴο γεϑΐογε 
1Π6 οὐ ρΊ πα] ἐεχέ, ἴῃ ὑνῃ]οἢ ἃ ρϑιοποπΊαϑία ἰ5 Γεσονεγεα δηα 4150 ἃ Ρδγδ  ] 6 }15π| ἴῃ βεῆβε δηά βίγασίζιγα 
ἢ της δα]οϊηίϊπρ ᾿ἰπε5. Αρᾳβίῃ, ἴῃ ἱχηΠ..3, 4 ἴπετα νετα ἀπαουθίθα]ν ραν ἴῃ πε Ηδςρτανν οη {Πε 
ΠδΙη65 οἵ Ηεζεκίδῃ απ ϑεμηδομεγῖθ. ΤΠογα 15 ΡΥ ]ν δποῖμεγ ἰπδίδησα οἵ {Π15 ραν οἡ ψογα5 [πη 
ΙΧΧΧΙΙ. Το, σαγίϑιηϊν ἴῃ ἸΧΧΧΙΠ. 14, ἀπ α Ροββίθ]ν ἴῃ ἰχχχίῖν. 2. 

ΤΠΕ ἀρονε ενίάδξηςε 5 οἵ ἃ νεῖν σοηνϊποίηρσ σμαγδοῖΐου. 

45. 77ατιγ σοοίϊοτις 7 οἵεγ σοῖς ἄατῦο ἐχαεέ ῥαγαμίεῖς 17 116 7 αἰηεμαῖϊε απαὶ Δ αὐδήγεῖς τυντἤιρ5. ὙΠι5 
ἴῃ 11. 1- Τεγαπηῖ ἢ 5 Ὀάάδη ἴο ἰεανε Γθυπβαίθην ({Π|Ρ|16111}} οὐ ἴΠ6 στοιπα τηδΐ 1 σου] ποῖ ΡῈ 
ἀεβίγογεα 50 ἰοὴηρ' 45 [εγεπιία ἢ ννὰβ ἴπ ἰῖ. ΤῊΪ5 ἰ5 Ἔχρ ον ϑίδίθα ἴῃ Ῥεϑιίκία στ. ς. )δό (1316 εα. 
«Ἐπ ἀπιδηη), Οπἡ πε ἱπίεγροϊαίεα ραᾶβϑᾶρα οἡ ἴπῈ ἤξάνεηὶν Τειηρ]ε οἵ. ΘάΚίκα 41τα, Τβηιτῇ 56. 
ΤἼς δοςοοιηξ οὗ {πε ἀεβίγαςσείοη οἵ [6γιι5816π|, νἱ--ν 1], 15 ϑα θϑίδπιδίεα δἱ {ἰπ|65 νογθα!ν Ὀν Ῥεβικία στ. 
(σε. εἶ.).. ὍΤἼε ροείϊοᾳ] ἱποίάεης ἴῃ Χ. 18 15 τεοοιιηϊθα 85 ἃ [Π{εγᾺ] ἕαοί ἴπ Τ δαη!τ 296, 1νἐν. τ. χῖχ. 6 ; 
Ῥεϑικίᾳ ν. 26. ὅ6εε ποίε 272: ἐρσ. ΜΨΝΊ με πιᾶῦνεὶ οἵ {πε Ὀυτγηίησ οἵ ἴῃς Ὀοάϊε5 οἵ 1πΠ6 Ποϑβί οἵ 
ΘΘηΠΔΟΠΟΥΙΡ, [Χ1]. 8, οἵ. Θ8πη. οάα, 16 {πῸ Ἰεσεπα οἵ {πΠ6 Ὀτάζεη ἤοίβα, ἱχίν. 8, ἴῖ5. ἰοῃπα ἰη 
ΡῬεϑικία Κὰρ Καῆδηδ, χχν. τό. ὅες αἰηζρεῖρ πη εεν. γε. 11. 553. 

59. ζ7ρι1γι{οἰστδίο οαγεδοίο,ι η ἐΐσ γγίας σαγι ὧς εχῤῥαϊγεα ἀπε 116 ἐθαέ γοςίογεα ὧγ γοίγαπδίαίζοτι 
ἡμο Πεόγσιυ. Με ἢᾶνε ἤδγε {πε οἰ πομὶπρ ενίάεηςε οἵ ἃ Ηξεργενν οὐ βίη]. ΕἸἾγϑ οὐ 411 ἴῃ {πῸ6 
[Ο]]οννίηρ ἔνε ραββαρεβ Χχί. 9, 11, 12; χχίν. ὡ; ἱχῖϊ, 7 1 πᾶνε Ῥεεῆ 845]6 ἴο Ἔεχρίδίη δη4 τεβΐογε 8ῃ 
πη η:6]ΠΠ5]0 16 ἰαχὲ Όν τεϊγαπϑίιίοη ἢγϑὲ ἱπίο ασεεῖς δπά {πεηςρε ἱπῖο Ηερτανν. Τῆς ϑυτίας ἴῃ ἴΠε8ε 
νΕ 565 15 {πε βίοοϊ γεπάεσγίηρ οἵ δικαιοῦσθαι, αῃ ἃ [Π15 1 ταγῃ οὗ ρῚν. Νονν δὴν δῇ πγηϑδη εἰπε δικαιοῦσθαι 
Οὐ δίκαιος εἶναι. Ιῃ [Πε ἥνε ραββαρεϑβ ἄἀθονα οἰϊεά {π6 οοηπίαχί σδη δαγη οἠἱν οἵ ἴῃς Ἰαϊίεγ τηεδηΐϊηρ ; 
Ῥυΐ {πε ἰγαηϑίδίου, ννῆο τνὰ5 ρυόθαῦὶν ἃ ΟΠτβείδη δηά ἐπεγείοτε ἰπβυθησεά ΒῪ τῃ6 ΟΠ τγίβείδη ἀοοέγίης 
οἵ }π8{{Ποφίίοη, ψγοηΡῚν δάἀορίεα [ἢς (ογπιει γεπάθγίηρ. ἄγϑβ561 Πα5 δοσερίεα νἱΐποιιΐ δοκηον]βάρε- 
τηδηΐ τὴν γεβιογαίίοη οἱ ἴπεϑε ἥνε ρᾷβϑαρεϑ. 

Νεχί [ἰὴ νί. 7. “ερῃοά᾽ 15 ὑπαοιθίεα!ν σογγαρὲ ἴογ “αγκ᾿ (5εε ποῖα). Τῆς οογγαρίίοη οἂπ Πᾶνε 
ΑΥίβθη οἰἴμεγ ἴπ {πὸ Ηδεθγεν οὐ ἐνεη ἰη {πε ϑυτίδς, 1. 6. ᾿γαθὴ σογγιρὲ ἴον. ἱοὐὴ, θὰ {Π6 ἐὈγΠΊΟΓ 15 
ΓΊΟΓΘ {ΠπΚεϊγν. Ἷ 

Ιη χχί. 22 ἴῃς ἰεχί οδῆ Ρὲ γεϑίογεά ὃν τεϊγαηϑίίίοη ἱηῖο Ηεργεν, ὅ6εε ποΐβ. ἴῃ Χ]ῖν. 12. ννὲ 
ΑΥγίνα δὲ ἃ νεῦν ἱπίεγεϑίίησ γεϑιογαίίοη, ννῃϊοῃ Ἀ γ5561] δάορίβ νιτπουτ᾽ δοκπον]εάρεπιεηί. [Ιη τῃς 
Θγτίας ἔπε ρῆγαβε “οἡ [15 Ὀεσίπηίηρ ἡ ἰ5 δεῖ ονοῖ ἀραίηϑδε “ἴο τογπηθηΐ᾽ 85 115 δη  Πεϑῖ5. Ηδτγε {πε 
Τοηίοχιί γε αι ΓῈ5 " ἴο [15 Ὀ]εβθεάηθϑθβ᾽, Νοῦν [6 ϑυιῖδο Ξξξ ἸΦΝ ἽἼΣ, νν ῃῖσ ἢ 15. ορνί ο5 ᾽ν ἃ σογγυρίίοη οἵ 
ὙἼΦΝΣ Ξξ “ἴο [15 Ὀ]ββεάμεββ᾽. [Ι͂η ἷνὶ. 6 " θοδϑίίηρ᾿ 15 ουὖἱνξ οἵ ρίαςε, επιιπηεγαίς 85 ἰΐ 15 δίοηρ ψ] ἢ 
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1 ΒΑΚΌςζΗ 

“ΠΠἸΠΊΕΙν ἀθδίμ᾿, “ στε δηά δηρι 5, “ Ραϊη᾿, “τοι ]6᾽, ἀηα “ Θῃ6ο]᾿. Τῆς νογά -- καύχημα -- π»πΠ, 

ὙΠΟ ἢ βεοτηβ σοσγαρὲ ἴου ΠΌΠΙ,, “ ἀἰβεαβε᾽. [Ι͂π Ιχχ. 6 {ῃε ἰεχί τεϑάβ: “βοπιε. ..ἕ 5881} θὲ Βίπάοσγεα. 
Βυΐ {πε ρδι8}16}15π| γε αἶγα ἃ βίγοηρ Ἔχριαϑϑίοης Νονν “5841 θὲ πἰπάεγεά᾽ -Ξ κωλυθήσονται -- ἸΝΌ5", 
σοτγαρί ἴογ γ05) ---- 5841} ΡῈ σοηϑαπιεά᾽, ΤΠδβα ἔὸ νεγθ5 ἅτε οἴη σοηπιβεά ἴῃ Ηδεθτενν. 

ΕἸΠΑΙΪν, 'ῃ ΙΧ Χχ. 2, 1 15 5814 {παΐ ἴΠε βαογεα νε55615 οἵ {πε Τ᾽ ΠΊΡΙ6 ννεῦε πιά άεηῃ “ ἰεϑέ πεν 5ποιυ]ὰ 
με ρο]]υΐϊεα Ὀν {πε δπεαην᾽. Βαΐ τῃ15 οἰαιιδα οδῇ Παγαϊν θὲ τίρῃς; ἴον ἰΙχχχ 15 ϑἰ ΠΊΡΙν ἃ οοποῖβε 
τερτγοάμοίίοη οὗ νῖ-νη]. Νον ἴῃ νί. ὃ ἴπε γεαὶ τβάϑοη ἴογ ἴῃς σοποξαϊπηθηΐ οἵ ἴπ 6586 νεβ8615 5 οΊνεῃ, 

1. 6. “τΠδὲ βίγαηροθιβ τῆδὺ ποῖ σεῖ ροββεβϑίοη οἵ πεῖ Ὁ. ἘΛγιΠουπηογα, [Π6 νε55615 ννεσα Ραΐ Ανναν νυ] 
ἃ νίενν ἴο {Πεὶγ 56 ἴῃ [Πς ταϑζογεα ΤαεπΊρΙς, νί. 7-το. Νὸονν 1 ννε τεϊγαηϑίδίε ἴῃς νγογάϑ, "ἰεϑὲ δὴν 

5Που]4 θα Ροϊ]αϊεα Ὀν {πε επατην ᾿, να ἤανα Ὁ Ν γ5π᾿ 18, νυ μΐς ἢ 5 δὴ ΘΆΞΥ σογΓαριίοη οὗἉ ὨΣῚΝ ὨΥΡΠΟΝ 15 
“Ἰεϑὲ πε ἐπεην σεῖΐῖ ροββαβϑίοη οὗ ἐποτη᾿. 

ᾧγ. ΤῊΞ ὈΙΕΕΕΒΕΕΝΥ ΕἸΕΜΕΝΥΒΊῚΝ 2 ΒΑΚΌΟΘΗ. 

ΤἼε σοπηροϑίῖε πδΐαγε οἵ 115 θοΟΪΚ ννὰθ ἢγϑί γεοορηϊζεα Ὀν ΚἀΡΊ βοῇ ἴῃ τὅοι ἀπά τῃς [Ο]]οννηρ 
γεαῦ Ὀν [)ε ἔαγε, δῃὰ ϑιρβεαιθηῖν Ὀγν πε ργαβαεηΐ ννυτεῦ ἴῃ 1896 δηα Ὀν Βεεῦ ἴῃ Ηεγζορ᾽5 Δ᾽ δαΐ- 
πιογε. τὶ. “ Ῥοευβθρίρσαρμεη 465 Α. Τεβίδπηθηϊβ᾽, Ρ. 250. Α δπογί βιιπηπΊιαιν οἵ {Π6 στοιπαάβ θα 
ὙΠΙΘΙ 1ἴ 566 Π15 ΠΕΟΘϑϑαγν ἴο ροβίαϊαία ἃ αἰνειϑίεν οἵ δας Πουϑῃ!ρ τηᾶν πεσε θῈ σίνεη. [1 να ἀἰβγεραγά 
1πη6 Ἰειίεγ ἴο ἴῃς {τρα5 ἴῃ σαριϊνιν (ἸΧΧνΧΠΠ1-Ἰχχκχν]), [ῃ6 Ῥοοῖς [4115 παῖιγα! ν ἰηΐο βενεη βθοϊίοῃϑ 
βεραγαῖεα Ὀν ἰαϑίβ, ϑᾶνε ἴῇ οὴα οᾶβε (αἴϊζεγ χχχν) νῆεγε 1Π6 ἰαχί 15 ρύόθδΌὶν ἀείεοϊςίνε. ὙΤΠ65ε 
βϑοίίοηβ, νυ ΐοἢ ατε οὗ πηθαῖ8] ἰεηρίῃ, ἀγα (1) ἱτν. 6; (2) ν. 7- 111; (3) 1Χ--χίϊ. 4; (4) χίϊ. σ-χκ; 
(5) χχί-χχχν ; (6) χχχνι--χὶνῖ; (7) χὶνι-Ί]χχνι. ὍΠ6βε ταδί οἵ ἴῃς Μαεββίαῃ δηα οἵ {πε Μεβϑίϑηϊς 
Κιηράοπι, [ῃῈ ννοϑϑ οἵ [5γ86] ἴπ {πΠῈῸ ραϑί απὰα τῃε ἡ δϑίγιοίίοη οἵ Γεγιβα] απ ἴῃ {πε ργεϑεπί, 5 ννε ]] 45 οὗ 
τῃεοϊ]οσίοα] ιιαϑίοηβ νυν ἢ ννεε ἀεθαϊεα ἴῃ ἴΠ6 βοῃοοΐβ, ταϊαίηρ ἴο οΥΡΊΠΔ] 5ίη, ἔτ 6-νν1]}}, ννοσκ5, πα 
πυγῆθογ οὗ {Πς βανεά, {πε παΐαγο οἵ πα γοϑυγγθοίίοη θοᾶν, ὅζο. ΤΠα νίεννβ Ἐχ ρΓεβθεα οἡ ἴΠπε686 5] εςῖ5 
α΄ε οἴἴζξβῃ Ἴοοηῆιοίϊίηρ. [Ι͂ἢ οπμς οἷαϑθ οἵ ρᾷβϑαρὲβ ἴπείε 15. βνεύγννῃεια ἃ ν]ρογοι5. ΟΡ ΪΠῚΪ5ΠῈ 45. ἴο 
1574. 615 αἱεἰπγαΐς τν 6 }]- Βεῖησ οα εαγίῃ ; Ποῖα 15 ϑἰκεϊοπεά ἴῃ σ]οννηρ Δη6] βεηϑιοιβ σοΪοιιτα {Π6 Ὀ]6σβεά- 
ΠΕ55 ψΏΙΟἢ ἀνναϊῖβ [ΠῈ σἤοϑεη ρθορὶς ἴῃ ἴπε Κίησάοπι οἵ {π6 Μεβϑίδῃ ννῃῖοῇ ἰ5 δὲ παπᾶ (χχίὶχ; 
ΧΧΧΙΧ-ΧΙ ; ΙΧΧΙΙ-ΙΧΧΙν), ἤθη Πα] ηρ νν1}} ἀαβοαπα ἴῃ ἄδνν, Δη 4 ἀΐβεαβθαε ἃπη6 δηριίϑῃ ἤδε αἰνᾶν: 
Ὑν ἤδη ϑἰγίίε δηα Παίγεα 5Π.4]] νϑηΐϊβῃ δηα σ]δάηδββ πηϑύοῇῃ ΓὨγουρθῃοῦς {πε βαγίῃ, ννῆθη οὨΠΠα ΙΓΈΉ 514] 
εηΐδι] πο ραηρβ, πα ποῆς 5141] αἴξ τπιπεϊ πον, ἤθη [5γα 6] 5 ἘΠ Έ Πη165 5Π4}} ΡῈ ἀεδοίγογεα (χχχίχ--χ]; 
ΙΧχ. 7--ἸΧΧ1) ἀπ (ὐοα᾿5 οὐνῆ ρεορὶε βῃ]ουῦ ἃ ννου]α -ντε επηρίγα ἢ 115 σεηΐγα αἱ [ει βα] τη (Χ]. 2 ; 
ΙΧΧΙ-Ἰχχῖν). Ονοσ αραϊηϑδί {Ππεθεὲ ραϑβϑᾶραβ βίδῃα οἴπειβ οἵ ἃ ἤΠορεϊεβϑὶν ρεϑϑιπηϊδίϊς ομαγδσοίου, 
Ἀν Πασγαίη, Αἰ1κΚα 45 ἴο [5Γ86]}5 ργεβδεηΐ δαπα {πἰιγε ἀεϑίίην οἡ δαγίῃ, παῦε 15 ψτὶςτςἜἢ ποίῃϊηρ 5ανε 
“Ἰατηεπίδίίοη ἀπ πιοιγηίηρ ἀη4 οε΄. ΤΠα νου] 15 4 θδοθης οὗ σογπρίοη, [15 Ἐν 115 αὺα ἰγγεπη  α14}]6 ; 
11 15. ἃ πενεγ-εαϑίηρ 101] δηα ϑιγιίε, θὰ 115 Πα 15 αἵ Παπάᾷ ; [15 βίγεηρτη Ἂχῃαιβίβα : {Π6 5Π]Ρ 15 αἰγεδαν 
οοπης ἴο {πΠ6 ρΡοτί δηα [{{ὸ ἴο 115 σοηπϑιτγηπηαίίοη (ἸΧΧΧν). ΤΠΕ δάνεηΐ οὗ [ΠῈ πανν ἀπά βρίγίξιιαὶ ννογ! 
5 δ μαηάᾶ (χχί. το; χὶ]ῖν. 9- 15; Ιχχχν). Τῇῃε ἢτβί ἴο ἄταν αἰἰβεηίίοη ἴο [Π6 σοηπῆϊοτίηρ᾽ εἰεπηεηΐβ ἴῃ 
ΟἿ ὈοοΪς ννᾶ5, 8ἃ5. 1 πᾶνε δἰγεδν γεπηαυκεά, Καὶ βοῃ ἴῃ {πῈ )αλγῥηολογ. Κ7 γοίεσί. Ζ δοῖ,, τδοτ, 
ΡΡ. 66-τογ. ΚΚΑΡΙ βοῇ 5ῆοννβ [ῃδΐ ννεὲ ἤανε ἴῃ Βαγισῇ ἃ πηεαβιγα 6855 ΡῈ 551 ΠΊ15ΠῈ 8Π6 ννου]α ἀδβραὶγ οα 
1ῃ6 οπε Παηά, δηα οἡ πε οἵμεῦ ἃ νίρογοιιβ οριϊπλῖϑπι πα ννου]ά-1ον. Ης {αγίμεσ Ροϊηίβ ουΐ {παΐ {Πα 
58Π16 50] εοΐβ ας ἐγεαῖβα βενεγαὶ {{π|65 ἀπα οἴζεη ννἱτποι δὴν ταϑῃ σοπίγι το ἴο 1Π6 5] ες δἵ 
ἴϑϑπε. Τὰ {πΠ6Ὲ Μεβϑίδηιϊς Κίηρσοπη 15 ἰννίσα ἠδ] ηθδῖεα, ἴῃ δανεηΐ οὗ ἴπ6 Μεβϑίδῃ ἰνίςε ἰογείο]ά 
8Δη4 {πε Μεβϑίαηϊς ννοεβ 85 οἴϊη ἀερίοϊςα. Οἡ {Πε86 δῃηᾷ οἴμεῦ στοιηαβ ἢῈ ἀεγῖνεϑ [πε Βοοϊς ἔγοπὶ 
ἴῆγεε οὐ ἴοιιγ δυΐμοῖβ. πε αἰδιϊηριθηθθ ἃ5 ἴπεῈὶ στοιυπάνοσκ 1--χχίν. 1 ; ΧΧΧ. 2- χχχῖν ; χ]- Π; 
Ιχχν-Ἰχχχνῖ νυγιτεη σι ϑεαπ θη ]ν ἴο Α. Ὁ. 70 4ηα δαϊυγαῖεα τῃγοιυσῆοις Ὀγ {πῈ ραβϑι πηϊϑίϊς τε ΡῈΥ 
Αἰγεδαάν τείεστεα ἴο. Βαυΐ 1Ϊὶῃ 1ῃ15 στουπηάννουκ [Π6 ογάεγ οἱ {πῈῸ ἰεχὶ ννὰβ δοσογάϊηρ ἰο Κδθίβοῃ 
ΟΥΙΡΊΏΔΙΪν αἰ δγεηΐ ; 1. α. 1--χχ, ΧΧΧι. 1--ΧΧΧΙΪ. 1, ΧΧΧΙΙ. 5-,χχχίν, ΧΧΙ. 1-χχῖν. 2, ΧΧΧ. 2-5, Χ]1--11. 7; 
Ιχχν, Ιχχνι-]χχχνι. [Ι͂ῃ {πε ταπηδίηίηρ βεοίίοηβ οἵ [πε ὈΟΟΪΚ ἔπεσα 15. ἃ δ ἴῃ [ϑγαεὶ 5 υἱτἰπηαῖα 
{ΓΠ ΤΡ Πεγα, ἀπ δη ορ(ϊπηΐϑγη {παῖ ἸοοΪτ5 ἴοσ ἃ Μεϑβίδηϊο Κιηράοπ οὗ βεηϑιιοιβ ΔΕ] σῃϊ5. ΤΏ 656 βεοίίοηβ 
ὙΠ ]Οἢ 4.6 ῥυίοῦ ἴο Α. Ὁ. 70 ῦὰξ ἴῃ ννοσκ οἵ [ἢτεα ντιΐεγϑ, 1. 6. ἴῃς Ίης δηα (εάδι Νιβίοη χχχνὶ-Χὶ, ἴῃ 
(Ιουά Νίβίοη {π||--ἰχ χῖν, ννϊς ἢ ἅτε ργεϑεγνεα πππιυί]αῖεα, ἀπα {πΠῸ {πἰγα ἃ ταρπηεηΐαγν Δ ροσαῖνρβε 
χχῖν. 23-χχῖχ. ΕἸΉΔΠΥ {π686 αἰ εγεης νυυτηρβ νεεε ἱπσούρογαίεα ἰηΐο οπς ῬοοῸΚ Ὀν ἃ (ἢ τγίβιίδη σοη- 
τε ρογαιν οἵ Ραρίδϑ5, ἀμ ἴο [15 εὐϊζοῦ αὔα ργορδοὶν ἀπε ΧΧν]]!]. 5, ΧΧΧΟΙ, ΧΧΧΙΪ, 2-4, ΧΧΧν, ΙΧΧν]. 1. 

ΤῊΪ5 δηδὶ γϑβ οἵ ᾿Κ δ βοῇ 15 σοοά ἴῃ γτεσαζὰ ἴο ἴΠε βεραζγαΐε νίϑίοῃϑβ, δαί ἢϊ5 50-}16α σγοπηάννουκ 
15. ἃ5 σοπηροϑβίΐε 45 6 ὑνῇοϊε ννοῦκ 15 οογηροϑίῖε. ὅῶπε ργΎο ]επὶ 15 [αι πλοῦε σοπΊρεχ ἴπδῃ ΚΡ βοῇ 
ςοποαϊνϑα 1. 

1 566 Τὴγ βαϊοη οὔ ἐπε “2οεσαζνῥοε οὐ δΒαγπεῖ, ΡΡ. {π|--|χν. 
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ΙΝΤΚΟΌΌΚΤΙΟΝ 

Τὶ 15 ἱπτεγαϑείηρ το πα {παῖ 5οπια οὐ Καὶ 50 ᾽ 5 σοῃο  ϑίοη5 νγε τα το Πα ἱηἀοροηάθηιν αἴ ἀρουῦί 
{Π6 βαπῖα ἄδίε Ὀγ ἃ Εγεποῇ βομοίασγ, )ς ἔαγυε, 2 65 “οσαίνῥδες γμῖυές, 1892, ΡΡ. 25. ὃ, 7γ6--103, 192-204. 

Ὁε Εαγε {πκὸ ΚΚ αθίβοῃ ἀϊβείησυβηεβ χχχνί-- Χ] δηα {|| ἰ|χχν ἃ5 αἸδίίπος ννογῖτβ νυγ θη θείους Α. Ὁ. 70. 
ΤΠς τοϑὶ οἵ ἢἰβ σοπο]ιϑίοηβ ἀγα [655 βαϊἰϑίδοΐογνυ. [1--χχχίϊ. 6. οοηπϑεζςιίςς δὴ Αροσαῖνρβε οἵ Βαγιοῇῃ 
αγτθη αἴζεγ ἃ. Ὁ. 7γο; ἱ-ν δῃὰ νὶ--χχχίϊ. 6, Ποινενεί, θείπρ οὐ σίη}ν ἀεγίνεα ἔγοπη ἔννο αἰ δγεηΐ 

δυΐποῖθ. Ἂἀποίποι αἀἰβείποϊς ννοῦκ ννὰ5 {πΠῸ Αϑϑυγηρίίοη οἵ Βαγαςῃ, ἱ. ε. χὶντ1-- 11, ΧΊΠΠ. 1--2, ᾿Ιχχν]. 1--4, 

νυ τ τἔθη δἴεσ Α. Ὁ. 70, χα αι. 7--χχχν, ΧΙ-χ νι. φ, Ιχχνὶ. 5-ἸΧ Χ Χνὶ ἀγα ἔογ {Π6 τηοϑί ραγί {πε ννουῖς οὗ 

τῆς ἤπα] εὐἀϊξοτ, Ὀιξ χ]ῖν. 9-15, ΧΙνὶ. 7 ννὰβ ἄπε ἴο ἃ ( Πγίϑείδη γενίβευ. (η {Π6 ὑνῆοϊα 1ῃ15 δῃα γ 515 15 
1ε55 σοηνἱ ποίησ μη {παΐ οἵ Κι δ ϑοἢ. 

Θῖπος πε ἀρονε βοϊαζίοηβ οἵ {ΠῸ σοι ρ]οχ ΡΟ] πη5 θθίουα τι5 ἀτα ᾿πδαδαιϊαίς, ἴῃς ργεβεηΐ νυυεῦ 
δἀάγεσθεα ΠἰπιβεὶΓ αἰγεθῃ ἰο ἴῃς ἰαϑὶς ἴῃ τδο5.-6. Ἐτοπὶ {πε σοποϊϑίοπμβ Πδῃ αὐγίνεα αἵ ἢς Πδ5 
9566 η ΠΟ φΟΟΩ Ρσγοιηᾷ ἴογ ἀεραγίηρ 5ᾶνε ἴῃ ἃ ἴενν πἰϊηου ροϊηίϑ. 

ΨΙ Καρίβοῃ απὰ 1)ὲ δγε 1 στεοοσηΐζα {πε ἰαοϊ ἰΠαΐ ἴννο αἰϊδέιηοί ἴγρεβ οἵ ἀοσιπηεηΐβ δ΄Ὲ 
ΡΓαβθῃξ ἴῃ οὐ Ῥοοῖς, ἰῃς ὅηε οὗ δῇ ορ(πηϊδέϊς ομαγδοῖευ ἃ5 ἴο [5.8 6]᾽5 Γαΐῖπγα οἡ Ἐδγίῃ δηα {πε οἴμει 
οἵ ἃ ρεϑϑίπηϊϑεϊς οπαγαοίογ ἴῃ {Π15 τεϑρεοῖ. Τὸ πε ἰουπηεγ ἴγρε 1 δϑϑίσρῃ πε ἴἤγεε Μεβϑίδηϊο 
ΑΡοοδίν 565 χχν ς-χχχ. ᾿; χχχνῖ- Χὶ]; {Π|.Χχῖν, νΠ]Οἢ [ογ σοην ηϊεηος᾽ 58 Κα 1 ἀεϑίρπαίς Αἰ, 43, Α", 
Πα ἃ 5πογί ογὔἱρίηδὶ Αροοαῖγρϑε οἵ Βαγιοῇ Β'. [1 {Π6 τεπιαίηίηρσ βεοίίοπϑ διὰ Βἤ, Βὅ, ἴῃε σοπίεηϊςβ 
οἵ ννϊοῦ ννα 5141} ἀείζεγπηῖηε ργοϑεπίν, {πῈ ἀοοίτίπε οἵ ἃ Μαεββίδηϊς Κιηράομη 15. 0 5ο πεν 
τα Πα] 1|5Π66. 

ἤιεγον αἰοολεηογς ὀεληηα! 46 179χ. {5 411, 412,45, δὶ αργδὸ 271 27,65 621 {271,0 αι Οὐ {17)115:11ς τσεῦ 
7 715γαεῖς γμείμγε αγαὶ 1γισιἰρα 77, 116 ἤοῤο ὁ ἃ 77οποίαγεῖς ἀηηραΐοηη. τυλεγεας {τι δ᾽, δ᾽ 119 λοῤες ο7 1λδ 
γίρἬίοοιις α76 (γε οίφαϊ 10 ἐδ 17η:7η6αϊαίε ααἰσογιί 97 ἡΔ6 βηαΐ 7μαροτηεγι αὐ ἐλ οῤίγηίας τυογία. (Εοτ 
ἀείδ4115 566 τὴν εὐϊίίοη ΡΡ. 49. 61, δ7, 6δ-ὅρ, 119, 140.) ' 

δυ αὖ {π|5 Ροῖπε 6 αἰπεσθηςε βείνθεπ ἀλν, ἈΦ, χ9 806] ΒῚ ΟΙΠΠΕΙΘΕ5. πὸ [ΟΥΠΊΟΙ ΙΌΟΙ (Ὁ ἃ 
Μεβϑίδῃ δὲ ῆε μεδά οἵ {πε Κίησάοχῃ, θυ Β' ον ἃ Κίηρᾷοπι νυἱποῖε τΠς Μεϑββίδῃ. 

ΖἼφΙγ γείαϊίυς ἀαΐέδ. Α5 ψὰ ραυΐϑιια οὐγ σαν ψνεὲ ἀϊβοονεῦ πασίπει πα: τὸ ἴῃ ΑἹ, Α", ΑΞ 
7εγιβαίαση 15 5111} ϑίδπαίηρ-- -Πεησε παν ψεγα νυυτὲεη Ρείοτε Α.Ὁ. 70; ψνῇδγθαβ ἴῃ Β΄, Β2, ΒΡ 1ἴ 15 
αἰτεδαν ἀδϑίγονεα (πουρ ἴῃ ΒΙ 1ἰἰ 15 ἴο Ὀς ταϑίογεα) : 25 [Ϊἡ Αἱ, ΔΑ", Α", τὸ 15. οὴἱν ἴο {πε δοΐπαὶ 
᾿πΠαὈ᾿ἰδηΐβ οἵ Ῥαϊαβδίίης ὑπαὶ ἘΠῸ ριοπηῖβα οἵ ργοϊεοϊίοῃ 15 σίνεη ἴῃ [Π6 {{πη6 οἵ ἴῃς Μαεβϑίδη!ίς ννοαϑβ (566 
ΧΧΙΧ. 2; ΧΙ]. 2; ΙΧΧχΙ. 1)---ἰῃιιβ ἴῃς Γενν8 ἀγα 5111 τὴ Ραϊεϑβίίπαε : πὶ τη Β1, Β2, Β΄, ἴμεν αἵε αἰγεδᾶν ἴῃ 
Εχί]α. [Ιη Β' {πεν αἴξ υἱ{{πηδίε]ν ἴο θὲ γεϑίογεα. 

Ζ αοίς φ021:}}77721γ|ρ᾽ 26 αὖουσ σογεοζμδίογι5. ΑΔ συγβοῦν εχαπηϊηδίίοη οὗ [πΠῈ θοοΪΚ5 γενεδὶβ {πε βοῃθπλα 
οὗ ἴῃς πα] εαϊΐοσ. Αςοοτάϊηρ ἴο {Π158 ϑΘομεπα ἴῃς θΟΟΙΚ ννὰ5 αἰνίεα ᾿πΐο βενεη βεοίίοπϑ βεραίαίεα Ὁν 
51Χ ἰαϑίβ. Εδοῇ οἱ {πε ἰαϑί οἱχ οἵ μεβε βεοίίοῃβ {πτ|ι5 ορεῇϑ ψ ἢ οἵ 15 ργεσεαςεα ὃν ἃ [αϑβίῖ : ςρ. ν. 7, 
1Χ. 2, ΧΙΪ. 5, ΧΙ. χα, (πτεπίίοη οἵ ΠΠ ἕαδε ψῃϊο ἢ 5ποι]α οσσυγ αἴζεγ Χχχν 15 Ἰοϑί), χΊνη. 2. [ἢ εαοῇ βεοίίοη 
ἃ ἀεῇἤηϊίε τηονεπηεηΐ οὐ ογάεγ οὗ ἐνεηΐβ ἰ5 ορβείνεα, Τῇηϊ5 ογάεγ Ὀγιεῆν 15: γεΐ α γ)αςί, ἐλοη α αἰΤυ 716 
«οΊγ7γιαγα1 ο7. γευσίαζ7ογε ἀγα “γα 116 ῥιεόἑααϊζίογ, ο77 ζα σοηγγαγαῖ 07. 7α7197 γευσαζεαί τεγι46.5.5 ἀςοολ7:- 
2αρπφα ὧγ ἃ φγολτότίζογι 1ο οἷο 50 αϑ 1722 ΧΧ. 3. ΙΏ 5ΟΠῚΘ 64565 ἃ ρίαγει [Ο]]ονν5 {πε [αϑὲ χχὶ. 2, Χνη!. 1, 
Δα ἃ ἰἸαπχεηΐδίίοη {πε ριθ]]οϑίϊοη οὗ {Π6 αἰνίπε ἀ]5ο]οβιτε Χ. 6 (5ες {πε ποΐε5 ἴῃ τὴν εὐϊίίοη ΡΡ.1, 9, 
14, 36, 61). ΤῊϊ5 Ὀεΐηρ 50, ἰξ 15 βἰρῃϊποδηΐ {πδΐ ἰη {πε δἀάγεββεβ οἡ χχχί. 2--χχχίν, χὶνί. 4-.ὁ. ἰχχνί!. 
1--ἰ7 ἴΠ6γα 15 ποῖ ἃ βίηρ!ε τείεγεηςε ἴο {πε Μεβϑϑίδηϊς Αροοδίνρϑας Αἱ, Δ", 45, Ἐτοπὶ {Π|15 1 [Ο]]ονν5 
{παι ΑἹ, 45, Α8 μανε πο τε] ογρϑηΐς σοπηεχίοῃ ΜΙ {πα τεϑί οἵ {πῈ Ροοκ Β[, Β', Β5. Ὑπεῖγ γεπιονδὶ 
56 ΓΝ 65 ἴο γεϑίοῦε βϑοιηα σοῃεβίοῃ ἴο {πε ἰοχί (5εε τὴν εαϊίοη ΧΧχ. 2 ποίε, Χ]ΐ ποΐς, Ιχχν-ἸΧχνὶ ποίε). 

716 γοίαϊίογις οΓ 41, 42, 4,3. 20 σαεἦ οἶῆεγ. ΑἹ ἰ5 οἵ ἀϊδεέίησξς δαῖπουβῆϊρ ἔγοτη ΑΖ δπὰ Αϑ; ἴοι 
ννΠΘγθα5 ἴῃ Αἱ ἴῃς Μεβϑϑίδῃ ρυΐβιιοβ ἃ ραϑϑῖνε γῦϊε δηα ἄοεβ5 ποΐ ἀρρεδαγ {1} {π6 επεηλῖεβ οὗ [5Γ86] ἀγα 
ἀεβίγογεα δηα {πεῸ Κίηράοπι βία! 5Π 66, τη Α΄, Αὐ 1 15 1ῃ6 Μεββίδῃ παΐ ἀεβίγογβ ἴΠ6 ἜπεπΊῖε5 οἵ 
15γ86] απὰ βϑίβ }Π15Π65 {πε Κιηράοση. ἊΑὔ δπᾶ Α ἱποιιρῇ αἰεγίηρ ἴῃ ϑοπης γεβρεοῖβ ΠΊΑῪ σΟΠΊΕ το ΠῚ 
186 β5ᾶπι6 διιΐηοσ. ΑἹ] ἴἤγες ΑΡροσαῖν ρϑαβ ψεγε νυ τεη Ὀείογε Α. Ὁ. 70. 

7126 γείαζέογς οΥ δ᾽, δ5, 8 20 σαοΐ οἱἦδδγ. ὅδϑ΄ῖηςε Β" Ἴοῃβίϑίβ οἵ ἃ ϑδίηρίε ομαρίεγ νγὲ 5141] ἐ64] 
νὰ τι ἢτϑί. 

85 -- χχχυ. ΤὨϊ5 οπαρίει ἀσγεες ΨΠ Β’, Β5 ἴῃ Βείηρ νττεη δῇζεσ 4.1}. 70; Ραΐ ἀϊει5 ἔτοπι 
Β' δπᾶ ἄρῦβεβ ψι Β5 ἴῃ ἀεβραίγίηρ οὗ ἃ πίίοῃδὶ τεϑίογαίίοη, ἀπ ἴῃ ἰοοϊκίηρ οὐἱν ἴογ βρί γί] 
Β]εββεάηαββ ἴῃ [Πε ννογ]α οἵ ἱποογγαρίίοη. Βιιΐ ἀραίῃ ἴἴ ἀϊῆειϑ ἔγογη Β2 αἷ5ο, 'ἰπ {πὲ Β5 ννὰ5 νυτιτἔεῃ 
ἴῃ [εγαβαίεπη οὐ [πάδεα, μεγεας ΒΡ ννὰβ νυγϊτεη ἴῃ Βαθυίοη οὐ 5οπλα οἴμοι ἰαπα οἵ {με αἰβρεγϑίοη, 
ἰχχχν. 5-ἰὴ [ῃς [οὐπηεσ πιοβί ρυόθΪν ; [ογ ἴτ ννὰϑ5 νυγτεη ἴῃ Ηεργενν. Ἀραίη ὑνῃεγεαβ, δοσογάϊηρ 
το Β2, Τεγεγηϊδῃ ννὰβ νυν τΠς οαρίϊνίν ἴῃ ΒΑΡγ]οη, ἰἰ 15 πεγε ἀδβηίίε!ν βιαιεα {παΐ {πε τσ ίθοιβ δηὰ 
1ῃε Ργορῇῃεῖβ διε ἀδβδα, ἀπά {παῖ {πῸὶ Ἂχ ]ε5 Πᾶνε ποπα ἴο ἱπίεγοεάε ἴογ ἰμεπὶ, Ιχχχ. 1,2. ΤΠι5 Β8 15 
ἃ [ταστηθηΐ νυυϊτεη ἰῃ ΗΘ Όγανν δῇζεσ Α.1). 70 Ὀν δὴ εχιϊθ ργόρδθὶν ἴῃ ΒΑΡν]οη. 

δ᾽ δ΄. μλοῆγ φαίφη αηιαὶ εἠαγαοίογίςίες. Ἐνεη {πε εἰϊπιϊπαίίου οὗ {πῸ ργεσεαϊηρ βεοίϊίομς ἄοα5 
ποῖ ἰδαᾶνε ἃ οομπεγεηΐ ΨῇΟΪς 45 να πᾶνε δἰτεααν 8δεεῃ. 75 ἱ-ἰχ. 1, χχ αίϊ. 2-.4, ΧΠΠ|-- χ]|ῖν. 7, χὶν--χὶνὶ, 
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11 ΒΑΚύΌςΓΗ 

ΙΧΧν1 ΙΧ ΧΧΙΙ, ᾿Ιχχχῖν, ΙΧΧΧνῚ 54. (ΞΞ Β') γε ορεἰπγϊϑεῖς δηα ΠΟρΘΙΙ] ἃ5 ἴο {Π15 ννου]ά, ννῃεγεαβ χ-χχν, 
ΧΧΧ. 2--ΧΧΧΙΪ 1, ΧΧΧΙΙ. 5--ΧΧχν, Χ] 54. Χ]ῖν. 8-,.5, χὶν!!--1Π, ΙΧχν 54., ΙΧΧ ΧΙ (ΞΞ Β52) τὲ 
ἀεοίάεαϊν οἵ δὴ ορροβίίες οπαγασοίεασ. Βα ἴῃς αἰ εγεηοεβ ἀγα ποΐ οὐἱΪν οἵ ἃ φεπεγαὶ Ὀΐ οἵ ἃ ἀείδι δὰ 
οπαγαοίευ, Τῆι ἴῃ ΒῚ {πε ἀϊδρεγβίοη 5 ἴο τεΐαγῃ, ᾿χ νι]. 6, Ιχχνι!. 7, θας ἴῃ ΒΞ πο βοῇ γεϑίογαίίοῃ 
1ἴ6 ἐεχρεοίβα. [Ἷ1ῃ Β' {πε βαγίῃϊ]ν [εγιιβα απ 15 το θα γε], ἱ. 4, νί. 9, ΧΧΧΙΙ. 2-4, ΙΧΧν]. 7 (56εῈ ποίεϑ 
ἴῃ πὶν εὐἀϊτοη), Ὀὰς ποῖ ἰη Β5: οἔ χ. το, χχ. 2. [Ϊῖὴ Β' Βαιιοῃ 15 ἴο ἀΐε δῇ ογάϊπανν ἀξαίῃ, χ]ῖν. 2, 
ΧΙΝΠ]. 40, ᾿ΙΧΧνΠ]. 5, ἰχχχίῖν. τ, θαΐ ἴο 6 {τϑηβὶαϊεα ἴῃ ΒΖ χίϊ!. 2, χχν. 1, ἰχχνί. 2. [Ι͂ἢ Β' Τεγειηϊδῇ 5 
ποῖ 5βθηΐ ἴο Βδργυίοηῃ, ᾿Ιχχνῖ!. 12, θαΐ ἴῃ Β2 ἢε 15 βεηΐ, χ. 2, χχχῆ!. 2. [Ι͂η Β' Τεγιβα] θη 15 ἀδϑίγογε ΌῪ 
ΔΏΡΕ]5 ἰεδὲ 1ῃ6 εηδπὶν 5ῃοι]ὰ Βοδϑβῖ, νἱϊ. 1, Ιχχχ. 4, θαΐ [ῃϊ5 ἰΙάεδ 15 ἰογεῖρῃ ἴο Α: οἵ. ᾿χνἱϊ. 6--7, ἀῃὰ 
ΔΡΡεδι5 ἴο θὲ 80 ἴο Β“ 85 1 ννὰβ ἴο 4 ΕζΖιδ ἵν. 30 ἀπά 1ῃε Α.55. Μοϑίβ 1Π|.-. 2. ΕἸπαΠν ἘΠπουρἢ ἐπε Τὰν 
15 νδὶπεα ἴῃ Β', 1ἰ 15 αχίγανασδηςν σ]ου πε τη Β΄. ὅεε ποίε οἡ Χν. 5 ἴῃ τὴν δαϊίοη. 

716 Μηιαί φαϊογ᾽ 5 τι οΥ δὶ αγμαὶ δῇ, Ἐτοπὶ Β' {ῃς εὐϊΐζον Βοιγοννεα τηϑίεγία!β ἀπ τιϑεὰ ἐῃθπ ἴῃ 
ἃ 5ιγαὶσ τ ογινατα Αϑῃϊοη, ἃ5 νν1}} ὈῈ βεεῇ Ὀγῃ τείεγγιηρ ἴο {πε ργεοθαάϊηρ ραύαρταρῃ. Βαΐ {5 15 ποῖ 
1ῃς σαβ8 ἢ Β΄. ΤῊΪ5 βουγοα {ΠῈ εαϊζοῦ πλατ]αΐεα δηα ἰγαηϑροβεά 1η ἃ ἰδϑῃϊοη ἰδὲ δρρεδίβ αυϊΐε 
ἸΏΟΓΘα 1016 το ἴῃς ογάϊηαγν τεδάθι. Βαΐ {πε βεγίοιιβ βιμἀεηΐ σαπηοΐ ἴρηοία {πΠῸ ργεϑαπὶ ΠΟρο αβ5 
οΥάεγ οἵἉ ΧΙΠ--χχν. [Ι͂}ἢ {Ππ656 ομαρίεγβ {ΠῈ οὐἱρίπα] ἰαχὶ πα5 θεεη {τεαπθηίὶν ἐγαηβροβεά, {πε οτίρ πα] 
ἀενεϊορπηεηΐ οἵ {πουρηϊ γιαϑίεα δηα ἱηνείίεα, αταβίίοηβ ἀγα [ΓΘα ἘΠ Ἐν τεσογάθα αἴον {πεῖν βρεοϊῆς 
ΔΏΒΝΜΕΙΒ ἤᾶνε δἰγεδαν θδεη ρσίνεη ἴῃ 1], ἀπ ρᾶβϑαραβ ἴογη γοπλ {πε} ΟΥρίηδὶ] βεϊίηρ ἴῃ Βαγιοῃ’ 5 
Δαάγαθθ ἴο {πε ρεορὶβ δηᾶ ἰηϑειϊεα ἴῃ Βαγιοῇ 5 ρύαγειβ ἴο (οά, ννῆεγε {πθν ἢᾶνε πο Ἴοποαίνδο!α 
τηθδηίηρ. Οπ {Π6 ποίΐε οὔ χι--χχν πε πυαϑίίοῃ 15 ἰΓεαϊε ἢ ϑυβῆοϊεπὶ Πα] Πη6 55 ΤῸ Οὐγ ρίθβεηΐ 
οσοηϊεηίοη, ἀπ 4 ἃ5 ἃ Γαβαα οἵ {πε ἰδοΐβ δῃηὰ ἀξαποιίοηβ ἔπογε θίνεη ννε πηὶρῃΐ τεβίογε ργον:βίοπα!ν {με 
οτάεν οἵ χ--χχν 85 (ο]]οννβ: Χ- ΧΙ. 1-ὸ, ΧΧ, ΧΧίν. 2-4, ΧΙ], 20. 12, ΧΧν, χῖν--χίχ, Χχί- -χχίν. 1. 

Α5 τεραγάβ {Π6 γεπιηαίηἰηρ᾽ βεοίίοηϑ οἵ Β'", {πεν ἀρρεαῦ ἴο πᾶνε τεςεϊνεα {πε βαπης ἀγαβίϊο ἐγεδίπχεηΐ 
ἴτοπι {86 βὐϊΐοῦ 8ἃ5 [Π6 βαῦ!εσ σπαρίετβ. Τῆι5 {ἢ σίϑὲ οἵ χχχιί--χχχίϊ. 6, ννῃῖ ἢ σοῃίδίη5 δη δα ἄγεϑϑ 
οἵ Βαιιοῇ ἴο 1Π6 ρεξορίε, σοηϑίϑίβ οἵ ἴῆγεςε ἢεπιεθ. ΤΠ αβε 5Που]α οὗ σοιγθε πᾶνε θεεη ἀθαὶ ΨΙ ἴῃ 
ἃ ΡΙεσααϊηρ τενϑἰδίϊοη, ϑπηοε {πε βιθ]εςΐ οἡ νυν Βαγυςῇ δἀάγεβϑεβ {ΠῈῸ ρεορὶε 15 ἴο θὲ ἰουπα ἴῃ βοῇ 
Ιῃϑΐϑηςθ [ἢ τῆς ργενίοιβ ἀϊνίπε γενεδίϊοη : οἷ. ν. 5,Χ. 4. Βαΐ {Π6 {πεπι65 οἡ ννῃϊοῇ Βαχιςῇ ἀϊβοοι 565 
ἴη ΧΧΧΙ ΧΧΧΙΪΙ. 6 δ΄ ποΐ πηδάε {πε ϑιθ]εςΐ οἵ γενεϊδίίοη {1} ἰαΐεσ. ὅ6εξῈ ποίΐε οἡ χχχί- χχχν, ἤει 
11 15 ϑῆοννῃ {Πδΐ χ]Π. 6--ὃ, ΧΙνΠ]. 22--24, 48--41, 40, 11]. 2, 8-0, τό τε ργεδιρροβεά ὃν χχχί- χχχί!. 6. 
᾿Αραίη, Ἰἴν. τό--Ἰδ 15. οἰθασῖν ἴῃ [15 ψγοηρ σοπΐοχέ δηά {Π|καυνῖβα χ νη! 48-- 50, 111. 5--7. ὙΠ 686 ρᾶϑϑαραβ 
5εετὴ ἴο Ὀεϊοηρ᾽ ἴο Ὧἃη δα ἀγεβ5 οἵ Βαγιοῇ ἴο πε ρεορὶε : {πεν [ογπὶ ἃ αἰγεοΐ δα άγεϑϑ ἴο {πε νυ κεα δηα 
σου] ποΐ {παγείογα οσοιγ ἴῃ ἃ ρύαυε οἵ Βαύιοῃ ἰο οά. [Ι͂π ενεῦν οδ56, ἴοο, πεν Ὀγεαῖὶς [πε βεηβα οἵ 
1πε οοπίεχί. ννε οδηποίΐ επίεγ ἤεα ἰπΐο {Π6 τπηδην οἴπεῖ ἀἰϑ] οοδίίοηϑ ννῃ] ἢ {ΠῸ οτρῖπα] ἀοσυτηεηΐ ΒΖ 
ὑπαεγννεηΐ δὲ της πη οὗ {πε πα] εαὐϊΐοσ. Ὅὕπε τεαάεγ νν1]] ΗΠ πα βοπΊε οὗ {Πε8ε ἰγεαϊεα ἴῃ {πε ποΐεϑβ 
παῖ [ο]]ονν. ΕῸΓ ἃ [1}] ἰγεδίπηεπί οἵ {πε πιδϑέίοη ἢῈ σαη σοηϑι}ς τὴν εἰ οη ΡΡ. ἱκὶ 544. ἀπά {πε 
Ὠοΐία5 τείθγγεα ἴο {ΠΕΈῖ6, 

Α5 ἃ τϑβϑ] οὐ 16 ἀθονε οὐ ο5πι νγῈ ΓΔΥ ῬΓον 51 Οπ4}}ν γαϑίοσγε {πῈ οὐίσίηαὶ ογάεγ οἵ {πε βοιγος 
Β2 45 (οἹ]οννβ: χ-Χ !, 45, ΧΧ, ΧΧίν. 2-. 4, ΧΙ]. ,6-12, χχν, χίν- χίχ, χχί- χχῖν. 1, Χχχ. 2--5, ΧΙ]. 56., 
ΧΙΝΠΙ. 1--47, Χ]1Χ-- 11. 4, ΙΧχν, Χχχί- ΧΧΧΙΪ. 1, 5-6, ἴν. 17, 18, ΧΙν 1. 48-- 50, 11. 5--7, ᾿ἰν. τό, χ]ν. 8-15, 
ΙΧΧΧΙΗΙ, ΧΧΧΙΪ. 7-ΧΧΧν, ΙΧΧνΊ. 

ἼΠΕ βοϊπξίοη ἤετε οἤγεα βεεπηβ εχίγεπηεὶν σοιηρίεχ, θαΐ ϑίποε {Π6 χορ ] Θπη 15 αἰπηοϑί ἱπογε 1 Ὀ]νῪ 
ΘΟΠΡΙο6Χ, {πε βοϊυϊίοη οαηηοί θὲ ἃ 51Π1ρ16 οὐὔ᾽ οὈνίοιιβ οηθ. Εἰγίπεῦ ᾿ηναβιϊσαίίοη νν1}}] πὸ ἀοαθὲ πηοα!τν 
ΒΟΠΊ6 οὗ πε ἀῦονε οοῃο]ιβίοηβ, θα. 1 Κπονν οὗ 0 βἰιπιᾶν βίπος πὴν εαϊϊίοη ἴῃ τδοό ἐπαΐ σίνεβ δάβαιαῖα 
βιουηα5 ἴου δην ϑεγίοιιβ ἀδραγίαγε ἔγοτη {πῈῸ ἀρονε δηδ γ 918. 

ὃ 8. Δ πὴὲῈ ΕΟ 5 ἘΡΙΞΎΙ Τὸ ΠπῈ ΤΟ ἈΝῸ Ὁ ΠΙΆ ΠΕΊΤΒΕΘ: 

ἴῃ τὴν εὐϊίίοη οἵ 2 Βαγιοῇ [πη 1δοό, ρΡρ. ἰχν-Ἰχνί!, 1 δαναποεα πε Πγυροίπμεβίβ, νυ ἢ 15. Πονν 
βίεδαπ)ν σαϊηΐησ δοσερίδηςο, {Πα ἃ ροτγίίοη οἵ {πε Ἰοϑὲ ΕΡιϑε]ε ἴο ἐπε Τ νο δηὰ ἃ Ηδ]ΐ Τ ῖρε5, νν μί οἢ 15 
τείενγε ἴο ἴῃ ἰχχν!!. 12, 17, 10, παὰ5 Ὀδεῆ ργεϑεγνεά ἴῃ Ἢ Βαδγιςοῇ 1. 1-- 2, 111. 9--ἶν. 29. Τα Ἰοβί Ἐριϑί]ε 
ννἃ5 δ ἀγεββεά ἰο [πάδῃ ἀπά ΒεπΊαχηϊη 1π Ἔχῖὶα (ἸΧΧνΙ]. 12, 17). 96 ννὰβ 1 Βδζ. 111. 9--ἶν. 29. Τῃε 
Ἰοβί ΕΡῬιβῖ]6 ννὰβ “δῃ ερίβϑῖ]ε οἵ ἀοοίγίπε απὰ ἃ 5οτο]] οἵ βοοά ἰἰἀϊηρϑ᾽ (ἸΧχν]. 12). 50, ἴοο, 15 1 Βδζ. 111. 
ο-ἶν. 29. ΤΠης ἰοβὲ Ερίβί]ε νναὰβ ἴο Ποϊ οἷξ {πε ργομηΐδε οἵ γεϊιση Δ Πα ννὰ5 νυ τεη Ὀγν Βαύθοῇ ἴο 
Βαῦγ!οη. 80, ἴοο, νγαϑ 1 Βαζγ. 111. 9--ἶν. 29. Εογῦ {πε επίογοεπηεηΐ οἵ ἴπεβε δηα οἴμεὺ σγοιπαβ ἴον [ῃς 
Ἰἀεπεβοδίίοη οἵ ἐπε ᾿οϑὲ ΕΡίβε]ε, 5εε τὴν εὐϊίίοη 85 τείεγγεά ἴο δρονε. 

δ. ΤῊΗΕ ΚΕΙΑΤΙΟΝΒΘ ΟΕ 2 ΒΑΒΌΓΗ ΑΝ 4 ΕΖΕΑ. 

Τῆς δῇϊηϊίεβ οὗ ουὖνγ ΑΡροουρῇα δηά 4 ΕζΖα δῖῈ 50 πιιπΊεγοιι5 (5εῈ τὴν εὐϊοη οἵ {πε [ΟΥΠΊΕΓ, 
ΡΡ- 170-Ἱ1, [ΟΓ 50Π16 5ἰχίγ -ϑῖχ ρᾶϑβϑαρεϑ νυ βιοῃ Δ ΗΠ η11165) {πὶ Ἐννα] ἃ ἀπ Ἀγ]α ἀβϑιιπηεα 1Δεητν 
οἵ δυιϊῃογβῃῖρ. Βαϊ {πεῖν ροϊηΐβ οἵ ἀϊνεγσεηος ἀγα 80 Μεϊρῃϊυ (οὗ. εἷζ. ΡΡ. ἱχῖχ- -Ἰχχι) ται [Π15 νῖονν 
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σδηποί ΡῈ ϑιιβδίδ!ι πε. ΤἬγαε σοπο]βίοηβ τοπηδίη Ορθη ΔοσοιΪΠ0᾽ ἃ5 ννῈ 455.1Π16 ἢ ἱπίαρσ Υ οὐ σοιη- 
Ροϑβίζεμεββ οἵ {Πε8ὲ θοοκβ. [{οη ἴΠ6 οὔθ Παπᾶ ννε 5511πΠ|6 τππ|τγ οὐὗἩ δι Πουβῃϊρ, εἰ ποῦ 5 Βαγιοῇ ἰ5 
ΘΑΥ ΕΓ οὐ ἰαΐεγ {Π8πη 4 ΕζΖια. Ασοογάϊπρ ἴο ϑομίϊγεγ, ΒΙ55611, Τ ποπίβοη, [ εαηθ, Κ αρίβοῃ, θὲ Εδγε, 
ΟΙεπηεη, δ νε! ] Πμαβθη, 2 Βαγοἢ ἰ5 {ΠῸ βαυ]θσ, νν ἢ 116 Πάησεη, ΗΠ ΠΡ απ Ε] 4, δηδη, Π1ΠΠπηδπη, ΒΕ οβεηίαὶ, 
(τη κεὶ ἀγα 751 85 βίΓοηρῚν σοηνίποσα {παΐ [ἰ 15 1Π6 ἰαΐεσύ. Μογβϑονεζ, {πΠῈῸ δὐριιπηθηΐβ οἵ ἴΠπεῸ οὔε οἰάς 
Α16 7ι5ῖ 45 ννεῖρ ῃ ν 85 ἴῃς σοιπίεγ αὐριγηεηΐβ οὗ της οἴ οί, δηα θεγοπα {Π|5 “γηῤα55ε ἴὰ 15. ἱπηροβϑίθ!ςα, 
ἴπ ΠΊΥ οΟρϊἰπίοῃ, ἴογ οὐ] 5πῚ ἴο δάναησε, πΠῚ1] 1 ΓεσορηϊΖαϑ ἰῃΠῈ σοπηροϑίία πδίαγαε οἵ θοίῃ θοοκβ. ΤΠῃῸὲ 
5] εοΐ οσαπηοί θε αἰ βοιιϑβθα μεσ. Ὅῇῃα τεδάου οδη σοηβι]ξ δη αἰζεπηρέ ἴο 464] νυ! {πε σΠγοποϊορίοαὶ 
τεϊδίίοηβ οἵ {πε νδτίοιιβ σοηϑεπεηΐθ οἵ ἴΠ6 ἵννο θΟΟΚΚ5 ἴῃ πὶν εὐαϊτίοη οἵ 2 Βαγιςῇ, ρρ. ΙΧ αὶ ϊ--ἰχ χνί. 
566 4150 ΒΟΧ᾽ 5 εὐϊίίοη οἵ 4 ΕζΖγα, ννῃϊ! ἢ 15 αθοιιΐ ἴο ΡῈ ριι]15Π 644, 5 ννῈ}]} 5 Πῖ5 [πἰγοάιςοίίοη ἴο 4 ΕΖγα 
1π {π6 ργεβεηΐ νοϊμ πα. 

ᾧ το, ΤΗΕΟΙΟΟΥ. 

ΤῊΙ5 θοοΙΚ ριεϑεηΐβ ἃ νἱν! ἃ ρισίιγε οἵ [Π 5 Πορ65 δηα Βε]1ε[5 οἵ [πα αἰϑπι ἀπγίηρ ἔΠ6 γϑαγϑ Α.1). 5ο--ἼΟΟ. 
ΑΚ ἴξ ννὰ8 νυτιεη αἱ ἀϊδγεηΐ ἀδἴεβ δπα Ὀγ αἰ ἤδγεπὶ δα πο Υ5, [[5 σοπηροϑίτίοη νγα5 ἔπ π15 σοηζεπιρογαπθοιιβ 
ἢ τΠαΐ οἵ [πε Νὰνν Τ᾽ εδίαπηεηί. [{ 15, [πεγείογα, οἵ σγεδῖ να]πε ἴο {πε Νεν Ταϑίαπιεηΐ ϑἐπάοδπί, 5 
τὰ Γαγη 5.65 ΠῚ νυ {Πε Πἰϑίογίςα] βεζιῆρ ἀπ Ὀδοκρτοιπα οἵ πιδην οἵ πε Νενν Τ᾽ δδεϊαπιεηΐ ργο] εΠΊ5. 

Ογκρτηαί δ17ι αγιαἱ { γοέ-τοῖ. ἴῃ ἴῃ 2 Βαγιοῃ [5 ἔπε οοπβοίοιιβ ἀπμα ἀ6] 1 εγαΐε Ὀγεδοῦ οὔ ἰῃς ἰανν, 
Χν. 5τθ, ΧΙΧ. 1-. Μδη 4065 ποΐ [4]] ἱπεν!τα]ν ἱπίο 1ξ ; ἴογ ἢ ἀοεβ ποΐ ροϑ5658 ἃ .07. 21, {Π071747271 ει5 
ἢπ 1 Εἰχία: ΠΕ6ΓΕΙΠ 5) 155 Ρ 1116} {ΠΟ ΠῚ 510 ΙΧ- 1 

ϑίη, {Π6η, θεΐπρ' ἃ σοῃϑβοίοιιβ Ὀγεδοῇ οὗ ἰανν, [ἃ Ῥεραη νντἢ ΑἀΔπ15 ἰταπϑριεθθίοη. Αὐδπὶ 5 {πε 
βίδιπ5-Ροἱηΐ 85 ἴῃ 2 ΠΟΘ, ννθγθα5 ἴῃ 1 Εποοἢ δηα [πὈΠΠ6π5 Πα πηᾶη ἀερτγανίεν 15 ἰγαοθα τηδίπ]ν ἴο 
1Π6 δηῆρεὶβ {παΐ βἰππεά. Δπεη Αάδηι [6]], 5. παπια Ὀεοαπια συγ σα] ἴογ {π6 ρόνγεῦ οὐ ἐδυῖκπθϑϑ 
ορροϑβίηρ {πε ρονεζ οἵ ᾿Ιρῃϊ, νυν] ἢ ἰ5 1π6 ἰανν, χν 1]. 1--2. 

Οη {Πε6 [4}] οἵ Αάδπι σεγίαίη σοπβθηϊθησαβ [Ὁ]ονγεά. (α) ΕἸγϑί οὗ 411, δάγοϊεαὶ ἀφαΐά. Τῃ Β3, 1.6. 
ΧνΙϊ. 2, χίχ. 8, Χ ΧΙ. 4, Ααἀδπη᾿5 δίῃ. Ὀγοιρσῃξ ἴῃ Ρἢγϑίοαὶ ἀθδίῃ, οἰ μευννίϑε πη οι] πᾶνε θδθη ἰπη- 
τηογία]. ΤῊ5 σοηα! Ἰοη8] ἱπηπιογία!ν οἵ πᾶ ἈρΡρθδῖβ 4150 ἷπ 1 Εποςῇ ᾿χίχ. 11, ΔΝ ἰβάοπι ἱ. 12,14, 
ΣΕ ΠΟΟΝ ΧΥΧ τὸ, 1. 4. Εζία 17 Βα ΠΛ 1 πὶ Ἰν τὸ ἵν! ὁ; ΔΘ δ πη 15. 581] ἴ Πᾶνα Ὀτγοιυρἢξ ἴῃ 
ΟΠΪν Ργεπιδίιγε ἀθαῖῃ. (ὁ) Δ εγελίεαί ἀραὶ ῥἠγείσαί αἰφείογσῖοη. ΤῊΪ5. σοπβεημθησα ἀρρϑαίβ ἰἱῃ ΠΊΘΔΗΥ͂ 
Ράβϑᾶρεβ θα πιοϑὲ οἰθαγν ἴπ ἱνὶ. 6, νἤδγα ἴσοι Ὁ]8 δηα δηριίβῃ, ἀἰβθαβα πα ἀθαίῃ, βθηβιια] ραβϑίοῃ ἀπά 
1ῃε Ῥεσείίίηρ οὗ σΠ!Πἄγθη αὐγὰ ἐγασεά ἴο 1{. 

“ΒῸΓ  ΏΘΠη ἢ ἱγαϑρ 5566 
Ὁπαμηεὶν ἀθαῖῃβ5 σδπγῈ ἱπίο Ὀεϊηρ : 
τοί νὰς πϑιη66, 
Απα δηριβθῃ ρτεραῖεά : 
ΑΠπα ρϑίη ν85 ογεδίεα, 
ΑΠπα (τοι 0]6 οοΠϑατηπηδίεα : 
ΑΠπα αἴβεαβα θερδη ἴο θῈ βϑίδὈ] 15Π64, 
Ἀπα 5Π}60] Κερί ἀδπηδηαιηρ [Πδΐ ᾿ξ 5ῃου]α θῈ τεπεννεα ἴῃ Ὀ]οΟΥ : 
Απα τε Ὀερϑίεηρ οὗ Ομ] ἄγε ννὰ5. Ὀγοιρῆϊΐ δου, 
ΔΗ [Π8 ράϑββίοῃ οἵ ραγεηΐβ ργοαιποβά : 
Ἀπα 168 ργϑαΐπεβϑ οἵ πυτηδηϊν ννὰ5 ΠιΠη1]Π1αῖε6, 
ΑΠαΑ φοοάπεβ85 ἰδηρι 5ῃ6α. 

(Ω) 52γταί ουτέ ἴῃ ταὶ πιαῃ Ὀεσαπηε ἃ ἄδηρει ἴο ΠἰπΊ5ε]Γ, ἱνὶ. το, δηα ἴο {Ππ δηρεῖς, ἱνί. το. [}η 
ἴΠε ἰογπΊεγ ράβϑαρσε {ΠῸ ἰεχί βίδίεβ 5ῃογίν (Πδΐ πιδῃ “ Ῥεοᾶτης ἃ ἀἄδηροῦ ἴο Πἰς οννῃ 5011", ΤῊ ΪΒ [δεΐ, 
{πεγείογε, [μδὲ τηδη Πεποθίουιἢ Ὀεσᾶπης Πῖ5 οὐ ννοῦϑξ ἘπαιηΥ, ἱπ1 0165. τπαΐ Ὁν {πε ΕΔ] ἃ Πεγεαϊτανν 
ἰεπάδηον ἴο εν!] νναὰ8 εϑί Ὁ} }15Π64 1 πηᾶη. [Ι͂π οπα ρᾶββαρὲ ΟὔΪν (65 βρίγίϊπαὶ ἀθδίῃ ἀρρεαγ ἴο θὲ 
ἰγαοεα ἴο Αἀδπη, 1. 6. ἴῃ ΧΙνΠ]. 42 54., ας ἐνεη {ποτε ἴἰ ἀοο5 ποῖ ἔο!]ονν 45 δὴ ἱπενίζ Ὁ]6 οοῃβεηϊιθηςα. 

ΝοῖνΠϑίαπαϊηρ {ΠῸὸὶ ἀθονε Ῥεπα τε πᾶς [Ὁ] οννεα οἡ {πὸ ἘΔ]], πιᾶπ δοσογαάϊπρ ἰο ὦ Βαύμιοῃ 
ΡΓΕβεῖν 65 ἢ15 ἔγεα- νν 11], Π15 τόσα} παΐαγε γογηδίηϑ ππἰτηραῖγεά, ἀπά {πε βρί γίτπι4] οοπβθηϊθηςεβ οὐ Αἀδτη 5 
ἘΔ]] αὐ ἴῃ {πε τηδίη ᾿ἰπηϊτε το Α ἀατη ΠΙΠΊ56 ΙΓ 1ἰν. 1.5, 10. 

“ΒῸΥ τποιρῇ Ααδπ ἢτγϑί ςἰπηθα 
Απα Ὀτουρηϊξ τππΕ]π|6]ν ἀδαῖῃ προη Δ]}, 
Υει οἵ [ῃοβε ψῆο ψγεσε θοσῇ ἵγοπὴ ἢ ΪΠῚ 
ἘΔΟ. οπδ οὗ {Π6πὶ ἢᾶ5 ργεραγθα [ου ἢ]15 οὐ Ὦ 501] ἐογιηεπί ἴο ΘΟΙη6, 
ΑΠα ᾶραίῃ βοῇ οπα οἵ {πε πὶ ἢδ5 σῃοβεῃ [Ὸγ ΠΙΠη 561} σ]ογθ5 ἴο σοιηθ. 

Αἀδτη 15, {πεγείογε, ποῖ {Π6 οδιι58, 5801 8 ΟΠΪΥ οὗ Πῖ5 οὐνῃ 500], 
Βαϊ βοῇ οὗ τι5 πὰ5 Ὀβθη {πΠ6 Αάδιῃ οὗ πϊ5 ονῃ 5οι]. 
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ΤΠὰ5 πιδη τομαὶ πθα {πε σαρίδίη οἵ Π]5 οὐνῇ 508} δηα {πεγείουα οἵ ἢΐ5 ἀβϑίίηγ. ὙὉὍῇε ἴβϑι165 οὔ τίσῃς 
ΔΗ νντοΠρ᾽ ἅγῸ μἰδοοά Ρεΐοτο ἢϊπΊὶ δηα {πε ροννεῖ οἵ Ἑσμοίςε γοπηαίηϑβ ἴῃ ἢἰ8 Κεερίησ, χίχ. 1, 2. 

“τς ΒΕΒΟΙΪΑ 1 Πᾶνε ρῥ]αςεα Ὀείοσε γου 116 δπα ἀδδίῃ,᾽ 
ΑἸ6 ἢδ ολ]]βα πξάνθη δηα βαγίῃ ἴο "τη 655 ἀραϊηδὲ ἴπθ πὶ. .. 
Βαϊ Αἰζευ ἢ15 ἀβαίῃ [Π6Ὺ 5: ΠΠη64 Δηα {γϑηβρΓΘ5566, 
ῬΒΟῸΡΉ τΠδν Κηδνν Ποὺ Παά {πῈ 1 ἂν τεργονίηρ ([Π6 πη), 
ΠΑ [Π6 ΠΙΡΉϊ ᾿ῃ ΜΝ ΠΙΟἢ ποι ῃϊηρ σου] ΕΥ̓͂, 
ΑἸ50 [η6 5Ρῇουας ἘΙΟἢ τα ϑ  γ, ἀηα] Μ6. 

"Τῆς ἰατὴρ οἵ ἴΠ6 δἴβγπαὶ] 1αὰνν 5ϑῆομε οὔ 4811] ἴῇοβε ννῆο δαΐ ἴῃ ἀδγκηθβϑ᾽, ἰχ. 2: ὄνϑη ἔγτοτη {ΠπῸ 
(σοπΈΠ|65 {πε περι] Κπον]εάρσε λνὰ5 ποῖ νυ] ἘΠ Π6]4 ἀπ {πεῖγ σοηβοίεηςε (οϑιΠεἀ το {μεῖγ σα: οὨΪν 
1Π6ῖ- Ρυάς νυν] 6]4 ἔτοπι {Πεπὶ ἃ Κπον]εάρε οἵ {ῃε ἰΙανν. ΗἩδεηςς {πῸ οποῖςσε οἵ εν]] οα τηδη᾿5 μαζί ἴ5 
ἀο] ΠΡ ογαίε, |1. 16. 

ΒΟΥ τΠ6ὴ τΠδν οἤοβα (Ποῖ) ἴου {Πϑηηβεῖνεβ [Π15 {1Πη6, 
ὙγΒΙςΘΠ, Ὀεγοπα [Π6 τεδοῃ οὗ δησι!5ῃ, σου] ποῖ ρᾶ55 ἀναῦ : 
Βυΐϊ {Πᾶὺ οΠο86 [ῸΓ {ΠΘῃ 56 Ἰν 65 ἰΠδΐ {ΠΠΠ|6, 
ὙΥΠΟΒ6 Ι551165 ἅγ6 [1] οὗ Ἰαπηεηϊδίοηβ δηα αν}]ς.. 
50 1Πδΐ {ΠῈῪ 514}} ποῖ σοπλα ἴο [πΠ6 Ποηοιγ οἵ ΨΏΙΘ 1 ἰο]α {Πεε Ὀείοσα. 

ΤΠὰ5 1. 2 ΒαγθΟἢ ἔΠογα ἴ5 η0 ἀοοίγίης οἵ ἱηῃπουεα σι] οὐ οἵ τοῖα] ἀεργανίίν. ΤῊΪβ5 αἰ ειβ νον 
ἴτοτῃ ἴῃς Ῥαυ]Ππηε ἀοοίγίηθ. [Ιη {πε ἰδτίευ ονίηρ ἴο {πΠ6 ΕΔ]] τῆδῃ 15 μπεησθίογι ἢ ἀουπηϊπαίθα Όν οτίρίηδὶ 
51η, ὙΠ 10) πιά κε 5. 5 (]Π]πηεηΐ οἵ {πε Ιὰνν δπα ἐπεγείογε ἢΐ5 γε]! ζαίίοη οὐ τἰρῃίθοιιβηθϑβ ἱπῃροβϑίθ]α. 
Ης 15 τοῖ, ἱπάεεά, [πεγαρν το θΕα ψνΠΟ]]ν οἵ ἔγεε- 1}, ας τεϊαίηβ [ἃ ἴῃ ἃ ἄδργεα 75: βυβηςοίεπι τὸ 
1051: Π15 σοηεπηηδίίοη. 

7 1ε ατυ. ἜΠΙ5. ὈοοΪς 15 οἵ ἃ βϑίγοηρ)ν Ῥῃαγίϑαίϊς ομαγδοίει. ὙὍὙΠπε νψυυίζετϑ αὶ δβϑιγεα οἵ {πεῖτ 
Ροννεγ ἴο {1]6] 1Π6 ἰανν, δηα 1Π6 56] ποοπηρ]οεπον οἵ Βαιιοῇ ΧΙ. 3, Χχν. 1, ΧΠΠ]. 1 βδίαηάβ ουξ ἴῃ βίγσοησ 
ςσοηίγαϑβε 1 {πε Ξε]! -ἀερτγεοϊδίίοη ἐπαΐ τηαγκβ 4 ΕΖία. ὍὙΠα ἱπιρογίδηςα οὗ πε ἰανν 15. Ἔπηραϑίζεά 
111. 6, χν. 5. Τί ννὰ5 {Π6 σεηίγε τομπα νυν ἢ [ενν 5 ΓΠουρηΐ ἀπά [1Π{6 τενοϊνεά. Τὸ δ [ἰπιϊτεὰ εχίθηϊς 
1ῃ6 Μεββίδηϊς εχ ρεοίϊδίϊοη νναὰ5 ΠΚεννίβε ἃ οεπίγε, δης, 'π ργοροσγίϊοι [Πς πλοῦε οπα 5 Ἐπ] ρἢ851ΖΕἝή, {6 
τῆογα (Πς οἴπεγ [4115 Ἰηῖο {πε Ῥδοκργοιηα. Ὁμὰ5 τη ΒῚ τυζόγε {6 γεσίογαΐῖονι 977 “ ογοιδαίδηε ἐς ἰοοξεα 
7ογν δμέ γιο 7765 αλλ, [6 ἰανν 15 ϑροίκεη οἵ δ5 ἔο!]οννβ: (οά σάνε {πε ἰανν ἴο [5γδεὶ, [χ χν]. 4; ἴου ἰγδηβ- 
σταββϑίηρ 1 {ΠῸν ννεῦα ϑεηΐ ἱπίο Ἂχι]α, ΙΧ Χν. 4, ἰΧχχῖν. 2 ; Ὀυΐ ἰδὲ ποῖ [5γ86] ννΠάγανν ἔγοπι ἴῃς ἰανν, 
ΧΙν. 25, θὰ ραν 1{, χῖν!. σ ; εξ 1Ππεπὶ τε πιεηθογ ἰἰ, ᾿ΙΧχχῖν. ὃ. ; [ον 1 ἔμεν ἄο 90, ἔπδν υν1}} 5εαὲ {πε 
ςοηϑβοϊδίίοη οἵ Ζίομ, χ]ῖν. 7, δη ἃ 50 οἵ ἰῃς ᾿αᾶνν 5411] πενεῦ θὲ νναπέϊηρ, χὶνί. 4, ΠΟΥ ἃ ἰδὴρ Ποῦ 
ἃ. ΞΒΏΕΡΠεσά, Ἰχχνι!. 16. ΤΙη Β52 τυΐόγε {1676 15 το Π7φοοδίαλ ἀραὶ 7110 ἐχῤοοίαίίον ο77 Ζἦς γοείογαΐῆογ, οὗ 
δ) εγηκαίοηη, [Π6 ὰνν 15. 511} Πιγῖ μου οἱοσιῆεα. [τ ψΨ1}} ργοΐεςξς ἔποϑε πο τεςεῖνε [Ὁ 1η {Πεῖγ Πεαγίδ, 
ΧΧΧΙΙ. 1, ΧΙΝΠΙ. 24; Ὀγ 1 ἔπεν νν1}1] θα π5ε1ῆ66, 11. 4; ἴῃ 1 ΜΠ] ΡῈ πε Βορε οἵ {πε τἱρβίεουβ, 11. 7; 
1ῃ6 ἰανν 15. νυ] ἢ [5γ86], δηα 50 Ἰοηρ 85 {πεν ονεν ἰξ {πὸν 1} ποῖ [84]], Χ]ν!. 52, 24. ὙΠΕν Πᾶνα 
τεοαϊνεα οπα ἶανν ποτ Οπε, Χ]ν 1}. 24. Ἐοτγ Πιγίπεγ ἰγεαίγηθδης οἵ [ἢ15 ἡιιεϑίϊοη 566 τὴν δαϊοη οὗ {π6 
“Ἵοεαίγ256 ο7 δαγποῆι, ΡΡ. ἱχίχ, 26--531, 624- 4. ; 

Ηετγε ννε ἢανε ἀεξοιάθα]ν οὐ ποάοχ {πάδϊϑη. [Ἃἢ 4 ΕΖγα οἡ {πε οἴπεῦ μαπά τηϑη {γε} ]65 Ρείογε 
[Πε Ιὰνν : 6 πεεά8 πηεῦου, ποῖ {πε δνναγὰ οἵ {πε ἰανν ; ἴον 4}1 βανε βἰηπεά, νῖ]. 45: ἰἴ ἢὰ5 βεγνεά γί Πεὺ 
πηΐο σοπάαπηπηδίϊοη ; [οσγ ΟἹΪΥ ἃ νΕΓῪ ἴεν αἀτε βϑανεά {ῃγοιρῇ σοοαά νγογῖϑ, νὶ]. 77, ογ΄ [ες αἰνίπε σοτη- 
Ῥδϑβϑβίοῃ, ν]]. 120. 

Μογᾷς αγιεῖ 71ι5117}1]1.αἹῆοτ]. Τῃ Οὐ ΔΡΟσΑΙνρ8ε {πε τὶρῃίεοιιβ ἀγα ϑανεα Ὀν {πεὶγ ποσί, 11. 7, ἀπά 
1Πεῖγ στρ θοιιβηε85 15 οὗ {πε ἰανν, ἰχν1]. 6. Τη τε σοηϑβοϊοιιβηθϑβ οὗ {πεῖγ 1ΠπιβεβΠοδτίοη Ὀγ {πε ᾿ανν, 11. 9, 
1Πεν οδη ἢ σοπῆάξησα ἀρργοόδοῇ (οά, 4ηἃ Ιοοὶς ἰο Η πῇ ἴον πε {α]Π]τηεηΐ οὗ {πεῖν ργανεῖβ θεσαιδα 
οἵ {Πεῖγ ννοῦκϑ νΠαγείη ἐπεν ἰγιϑβί, [Χ1Π..2,. 5; Ιχχχν. 2, ἀπά ονίηρ ἴο {πε βϑαπῆα στοιηα οἵ οοηῆάεηςε 
πεν ἀερατγί ἔγοπι 1Π15 ννου]α ἢ1]] οἵ Πορε, χῖν. 12. Βαΐ {πεῖγ ννοῦκβ ἀγα ποί {ἰπ||ἰε το {πεπηβεῖνεβ ἴῃ 
τῃεῖγ βανίησ εἤξοϊβ. ὅ0 Ἰοηρ 45 {πε τἱρῃέεοιιβ ᾿νε, {Ππεῖγ σιρμθοιιϑη 685 15 ἃ ἴοννεσ οὗ βίγεησίῃ ἴο {Πεὶτγ 
ΡΞΟΡΙΪα, 11. 2, δη αἴζεγ ἀδδίῃ 1 γεπηαῖηβ το {πεῖγ σοιπίγυ ἃ ἰαϑείηρ σγουηα οὗἉ πιεῖ, κῖν. 7, ᾿Ικχχῖν. 10. 

716 "͵οσσίαξ «πα ἐλε 77655]αηῖς Κα ἡμραάονε. Τῆς Πορε οὗ ἃ Μεββίδῃ 15 επίεγίδι πεα οἠἱν ἴῃ Αἱ, 
Α5, 45, [ῃε μορε οἵ [ῃε Κίησάοπι νἱῖποιξ 4 Μεβϑίδῃ τη Β', ννῃςἢ βεοίίοηβ νεγα νυγτεη Βείΐογε Α. Ὁ. 70. 
ϑίησε {ΠῈ οἤϊεῖ σπαγαςίεγβιῖςβ οὗ ἔπεα βεοϊΐοηβ πανε θεεη ἄδαὶὲ νν ἢ} ἴῃ [15 τεβρεσξ ἴῃ ᾧ 7, γα 584} 
τοῦς οἷν Ὀγεῆν ἀροη πεπη. ὍὙπε Κίηράοπι οἵ {πε Μεϑβϑίδῃ 15 ποῖ {κῈ {Παξ οἵ {πε σεπίιγιες ργεςεα- 
ΪὩ5᾽ 100 Β.6., ννῃϊ ἢ νγὰ5 ἴο ἰαϑί ἴοσγ ενεύ. Ασοοζάϊηρ ἴο 1ῃ15 Αροσαῖϊνρϑε {π6ὸ νος ρύθϑεηΐς νου] 
Ὀεϊοηρϑβ ἴο 1π6 5βρῇεγε οἵ σογγιριίοη, Ἐνεη 50 ἄοεϑ {πε Μεββίδηϊς Κίηραοπι, [{ [ογπὶβ {ΠςῈ επά οὗ {Π6 
νοῦ] οἵ σοτγγαρίίοῃ, Χ]. 4, ἀηα τῃε Ῥερίπηΐηρ οὗ {πε ψου]α οἵ ἱποογγιρίίοη, ἰχχίν. 2. ΑἸΠοΟυΡὮἢ οἵ 
ἰεπηρογαγν ἀπγαίίοη [ἰ 15 ἐπε (οϊάεξη Αρε, ᾿χΧΙΪ. 1, 2, 7. 
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ΙΝΤΕΟΘΌΕΤΙΘΝ 

ι. “ΑΠπᾶ [ἴξ 588}1 σοπηβ ἴο ρᾶ55 νΠΘη ἢ6 Ππὰ5 Ὀτουρῃΐ ἰονν ἐνογγιμίηρ {Πδὲ 15 1η (ἢ6 Μου]α, 

Ἀπά Πδ5 αἵ ἄονῃ ἴῃ ρϑᾶςα ἴου {Π6 ἂρα οὔ ἴΠ6 [ἤγοπο οὐ 15 ΚΙ Πρ ΟΠ), 

ὙΠδζ ἸΟΥ͂ 5141} {[ῃ6η Ὀδ6 τενθαϊθα 
ΑΠπα τοϑὲ 5Π4}} ἀρρβδγ. 

2. Αμα τἢδὴ ἢρα]ηρ 5Π4]1] ἀθδβοθηα ἴῃ ἄδν, 
Απὰ αἴβθαβα 5141} Πα γανν, 
Απᾶ δηῃχίθιυ δηα δηρι 5 δη4 Ἰατηθηϊαϊτίοη Ρᾶ55 [το ΠῚ διποηρϑί Τη61), 

Απά ρ]δάπεβα ρτοσθεα ἱπγουρῇ [Π6 νΠο]6 θαυίῃ... 

7. Απᾶ ψοπΊδθη 5Π8]] ΠΟ ΙΟηΡΟΥ ἴΠθπ πᾶνε ραῖη νΏΘη ἴῃ ον ὈΘΔΓ, 

ΝΟΥ 5881] {ΠΕῪ 5 ει τογπιθηΐ θη {πον γ]6]4 τΠ6 ἔγαϊε οὐ τη 6 ὑνομηὉ. 

ΑΠπᾶὰ ἴἰ 5841] σοπλαὲ ἴο ρ855 ἴῃ ἴποϑε αν [Παΐ {Π6 γθᾶρευβ 5Π4}} ποῖ ῬΊΟΝ ὙΥΘΑΓΥ, 

ΝοΥῦ ἴΠο56 παΐ ὈμΠΠἃ [ΟΠ] όσῃ, 
ἘῸΓ {ΠῸ νου Κ5 5Π.4}} οἵ ἘΠΘ 5 ον 85 ΒΡ αν αἄναηοθ 
Τορείμεῦ ἢ τΠο56 ηΟ ἀὁ {πϑῖὴ ἴῃ τηποἢ {ΓΑ Π] 11ΠΠ{Ὑ.᾿ 

ΙΧχῖν. 1. 

Αἱ πε εἷοβο οὗ 1ῃϊ5. ἰεπηρογαγν Κίησάοπη {πε Μεβϑίδῃ νν}}} γείιγῃ τὸ ποανθὴ δηα 1ῃς τὶρῃίθοιβ 

5Π.8]] τίϑθ ἴο ἃ Β]εββϑά Π{6, χχχ. 1. ὙΠεη 5141] [Πς τἱρῃίθοιιβ τεοεῖνα ὑπεῖγ ργοπΊβοα γανναγά, [ἰχ. 2, δη 

δηΐου ἰῃς σ]ογίεβ ἴο οοπΊε, 1ἶν. 1.5, θαϊ τῆς πητὶρῃίθοιιβ 5Π4}1 θὲ οαϑὲ ἰηΐο ἴῃς τογπιοηΐ οἵ ἤτγα, Ἰΐν. 14, 

ΠΣ. 2; τὸ 
Ιη 1ῃς οἴποῖ βθοϊίοηϑ, Β2, ΒΡ νυυϊτίθη αἰζοσ Α.}. 70, πὸ ρειῖοα οἵ βαγίῃ]ν Ὀ]6ββθαάηα85 15 ἰοθ κε ἰού ; 

της Πορε οἵ ἃ κίησάοπι οἵ τἱσῃιεοιιβηεβθ οἡ δαιτῃ 15 Δραποηβα ννῃο]}]ν. Αη δχίγοπιο ποΐς οἵ ἀδἜβρϑίγ 

5 ἴο [ϊ5 νοῦ] πιαγῖκβ θοίἢ {πε βεοιίοηβ μας δϑρεοία!ν Β5 (1.6. ΙΧ ΧΧν), ννῃίο ἢ ννὰ5. νυτίθη πη ἘΧη]Ὲ : 

ΟΡ. ΙΧΧχν. 2. Αοοογαϊηρ ἴο [815 Ἰατίει νυγῖον (ΧΧχΧν. 10): 

“ΓΗ γουῖῃ οἵ [ἢ ψου]α 15 ραϑί, 
Δηά [86 5ιγεηρίῃ οἵ [Π6 ογθδίίοη δἰγεδαν Ἐχῃαιβίεα...... 
Απά 1[Π6 ΡΟ ΠΟΙ 15 ΠΘΔΓ ἴο {Π6 οἰβίεγη, 
ΑΠα {πε 5Π1Ρ ἴο {Π6 ροτί: 
Απά 1Πε σουτῖβα οὗ {Π6 ἸουγπΠοΥ ἴο {Π6 ΟἸΐγ, 
Απά ΠΠ ἴο (115) σοΠ Βα πη ΠΊ ΔΙΊ ΟΠ. 

Με ρηγγεοίΐογ. ἴΙτὰ Χ]ΪΧ. 2--ἰ[1 ἃ νίαν οἵ {πε ταϑϑιιγγθεοίίοη 15 Ἔχροιπάςα, νυν ΐϊο ἢ 5εἰ5. ἰοσίῃ ἢγϑὶ {πε 
ταϊϑίηρ οὗ {πε ἀεαά νι ἘΠεῖγ θοάΐεϑ ἴῃ Ἂχδςῖὶν ἐΠ6 ϑαπλε ἔογπι ἴῃ νυν ἢ {παν Πα Ὀεαη σοπητμη 64 ἴο 
1ῃς6 δαγί ἢ νυν τ ἢ ἃ νίενν ἴο {πΠεῖ- γεσορπίτίοη Ὀν ἔποϑα ννῆπο πανν ἔπε π, ἀπα πεαχί {Πεῖγ σα ϑεαιπεπηί ἰγδη5- 
[ογτηδίίοη νυ] ἢ ἃ νίενν ἴο ἃ βρίγίτιιαὶ εχίβίεπος οἵ ππεηάϊηρ ἀπγαϊίοη. [Ι͂ἢ πλν εὐϊίίοη οἵ {Π15 ὈΟΟΚ, 
ΡΡ. 82--.4, 1 Βανε βῃβονῃ ἐπαΐ τῆς Ῥδι]πε τεδοῃίησ ἴῃ 1 (οΥ. Χν. 35-.-50 15 ἴῃ τηδην τΓαβρεοῖβ ποΐ 8ῃ 
ἱππονδίϊοη, ὈιῈ ἃ ἀδνεϊορεά πα πιούε βρί γα] Ἂχροϑίζίοη οἵ ἰάβαϑβ αἰγθααν ουτγθηΐ ἴῃ. [πἀαῖσηη. [1π. 
Τυάαΐῖϑπι {πε βαπηε ρῃγνϑίοδὶ Ῥοάν ννὰβ γεϑιιβοι αὶ δηα ἰγαηϑίογπηα : [πη {πε Ῥϑα]πα ἰοδοῃϊηρ, {π6 ἵννο 
Βοαῖ65 νγεγε νον πποοηπεοίεα οχοερί ἰῇ 50 ἴαγ 45 πεν ννεῦα ἴῃς ϑιισσαβϑῖνε οὐρᾶηβ οἵ {ΠεῈ βρίγιε 1ῃ 
16 πηαΐοτγία! δηα ϑρί για] νου 58. ὙΠαν ψεγα 50 ἴα ἴγομη Ὀοίηρ ᾿ἀδηςοα] [ἢ ΔηΥ γεϑρεοξ {Πδὲ 11 ννὰ5 
ποῖ 111 {πῈ6ὶ ρΡῃγϑίςδὶ Ῥοάν νναβ ἀδϑίγογε ἰῃπαξ ἐπα ϑρί για] Ὀοαν σοι] Ὀα δϑϑιιπηθα. Τῇεία 15. ΠῸ 
ἰταηϑίοτγγηδίίοη οὗ ἀεδα οἵ γεϑιιβοίίαιε ἃ θοάΐθϑ ἴῃ τπΠῈ Ῥαυης τεδοπίηρ : οἠἱν οἵ Ῥοάϊο5 οἵ {πε δι Πὶ]} 
ννῆο 5ῃου]α Ρὲ αἷϊνε αἱ {πε Ῥαγοιιϑία. 

διι. ΒΕΙΆΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΟΘΑΓΥΡΘΕ ΨΙΤΗ ΤῊΒΕ ΝῈΨΝ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Τῆς ροϊηΐβ οἵ σοπίαςξ θεΐννεεη [15 Αροσαῖίνρϑε δηὰά ἴπῸ Νενν Ταβίαπηιθηΐ α΄Ὲ πΊϑηΥν ἴῃ ΠΟΓΊΡΕΓ. 
ΎΤΠΕ πιοβί οἵ {Π686, μοινενθυ, αὐα ᾿πϑυποϊεπης ἴο εϑίβὈ]Π15ἢ 4 γεϊδτίοη οἵ ἀερεηάδησε οἡ εἰπεῖ δε; ἰοῦ 
ἴῃς τπουρηΐϊθ απ Ἐχργαϑϑίοηβ ἴῃ απδϑίίοη σου] θὲ Ἐχρ]αϊπεά ἔγοπὶ ργετ-αχίϑίηρ [Πουαίαγα, ΟΥ̓ νυ Έ γα 
ΠΟΙΏΓΊΟΠΡΪΔΟ65 οὗἉ {Π6 {{π1|6. 

Νενν ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Μαῖϊ. "1. τ6: 1,0, ἴῃ6 ἤδανθῃβ 
Δ ΈΓῈ Ορεηαα. 
ΝΑΙ ΠΙ: τῇὴἤὄ {χν1:- 5; [0Πη ΣΙΪ. 

28): Α νοῖςβ ἴγτοπι ἤξάνβῃ. 
Μείι. ἵν. 8. 
Μαῖι. χχῖν. 7 (Μαῖκ χιὶ. 8; 

ππΠ τΘ χσι στὴ: Βλιαπεβ ἀπ - -- 
ξαγ Πα ΔΚα5. 

Μαῖϊ. χχῖν. 11, 24: Μδηγ ἴδ]ξε 
ΡῬτορ ἢ (8. 

Μαίι. χχῖν. το (1 κε χχη!. 20). 
Μαῖίι. χχνὶ. 24: [ἰ μαᾶ Ὀδδη 

Βοοά [ογ {Παΐ πηδῃ, ζο. 

ῬΑΒΑΙΜΤΙΕΙ,Θ ΙΝ ΟΥἙ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

ΧΧΙΙ. τ: [,ο, 6 πεανθὴβ ΨΕΓῈ 
ΟΡΕεπΠΕα. 
ΧΙ Ι ; ΧΧΙ Τα: Α νοΙοΘ ἴτοσπη {ΠῈ 

ΠεΙρῃί. 
ἸΣΧΎΙ 2. 
ΧΧΨΙΣ Ὁ. 7: 

ΧΙ. 34 (566 ποίε). 

Χ. 13, 14 (τΕβϑθι ὈΪδηςε 5}16}1). 
χ, 6: ΒΙ6ϑββα 15 ἢῈ ὑπὸ νὰ5 ποῖ 

Ὀοτῃ, χα. 
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ΡΕΟΒΑΒΙΕῈ ΘΟΕΟΕ ΟΕ ΒΟΤΗ. 

ἘΠ Ζοῖς. 1. τ. 

105). 1. 21:: 

16αῖ. χχχῖν. 1-4. 
(ΟΠ ΠΟΠΡΪδοα5. οἵ 7ενϑῃ Αρο- 

οαἸἰγρίϊο. 

(ΟΠ ΠΊΟΉΡΙΔοα5. οἵ 75 ἢ Αρο- 
ΟΔΙΥΡΈΙα. 

ΤΞῸΞ 1ἶν α- 
Α 76 5 ΠΟΙ] ΠΠΟΉΡΪΔΟΘ. 



ΝΕν ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. 

Μαῖίι. χχῖν. 27: ΒῸΓ 85 {πε ᾿ιρῃῖ- 
ΠΡ. . . 50 514]1] Ὀ6 [ῃ6 σοϊηΐηρ 
οἵ τῃ6. ὅοη οὗ τηδῃ. 

᾿ 

Ι᾿ΚκῈὸ χχ. 236: Βάαμσδ] πηΐο {6 
ΔΏΡΕΪ5. 

Τὰ κε΄ ΧΣΙ- 28 (1 Βεί ᾿νο γ)-: ὑοῖπ 
τεαεδιηρίίοη ἀγανγείῃ πΙρῃ. 

Αοἴβ χν. τὸ (εσε {π6 ἰανν 15 
ΒΡΟΚΕη οἵ 85 ἃ “γοκθ᾽; ορ. 6 8!. ν. 1). 

ἘΌΤΩ, 11 ΤΠ: 15. 
ΠΌΤΩΙ ὙΠ, τῷ (2 (ον ἵν τῆ): 

ΤῊ ϑαἤδυιηρβ οἵ [Π15 ργθβϑθηΐ {1ΠῚ6 
416 ποῖ ψοσίῆυ ἴο ὈΕ σοΙηρδΙοθά ψ ἢ 
1Πη6 ρογυ, ἅς. 

τ (ΕοΥ ἵν. καὶ (ΕἸ. τν- 12): 
2 (οΥ. 11. τ8 : Βδῆβδοιζιηρ 85 ἴῃ ἃ 

ΓΩΪΙΓΟΓ [ῃ6 ρβΙοτυ οἵ {πΠεῸ Τιοτὰ ἃγα 
{ΓΔ 5!ΟΥΓηΘα ἰηΐο [ῃ6 5416 ᾿πηᾶρῈ 
τογη βου ἴο βίογυ. 

2 (ογ. ἵν. 17 (οι. ν1]. 18). 
ι ΤΊτη. 1. 2: ΜΕεΙΟΥ δηα ρβδοβ. 
2 Ῥεῖ. 111. 0. 
2 Ῥεῖ. "||. 12 (Μαίί. χιχ. )ζϑ; Ἐδν. 

ΧχΙ. 1): Νεὺνν Ὠξδάνθηβ δΔπά ἃ πῸ 
εδτίῃ. 

ΚἈδν. χχ. 12: ΤὴθῈ ὈΟΟΚΒ ΨΕ͵ΓῈ 
ΟΡΕπΕά. 

ΠΡΆΚΈΕΈΘΗ 

ΡΑΒΚΑΙΠΕΙΒ ΙΝ ΟΚ ΑΡΟΟΘΑΙΡΒΕ. 
1π|.. 9: Νον ἰμαὶ Ἰἱρῃιηΐηρ 

ΒΏΟΠΘ. ΘΧΟΘΘΟΙΠΡΙΥ 50 85 ἴο {Π|ὰ- 
τηϊηαῖθ {πΠ6 ψῆΟ]6 δα. (ΤΠΕ 
ΠΡ ηρ ἤεῖα 5ΥΠΊΡΟ]1ΖεΒ [(ἢ6 
Μεββιδῇ.) 

ΠΠΠ τὸ: 

ΧΧΙ. 7: ΜΥ τεαειηρίιοη ἢᾶ5 
ἀτανῃ ΠΙΡΉ. 

ΧΙ]. 4: Τῆς γόκα οἵ ΤῊΥ ἰανν. 

ΧΙ]. 40 (566 ποίε). 
χν. ὃ : ΤῊΙ5 ψου]α 15 ἴο {Π6π.... 

ἃ ἸαΌΟυΓ 1 τι ἢ (τοι ]6.... δἀηα 
τΠδι... ΜΠΙΘῊ 15 ἴο ΠΟΠΊ6, ἃ ΟΥΟΜ 
ΜΙ στϑαΐ ρ]οσν. 

ἸΧΧΧΤΙ 2. 
1. το: Απα [ῃδγ 5141} θ6 πιδάβ 

{|κ6 απίο {ΠῸ δῆρε δ, . . δπά {Πδὺ 
5Π8}} Ὀ6 σμδηρεα.... ΠΌΠ Ὀδδιΐν 
Ιπΐο Ἰονεὶ!η655, 8Π6 τοι ᾿ἰρῇῃϊ ᾿πΐο 
[Π6 5ρΙ θη άουτ οὗ ρβίοτυ. 

χν. 8. 
ΙΧΧΥΠΪ 2: Μεῖου δηά ρεᾶςα. 
ΧΧΙ ΖΘ: 
Χχχίὶ. 6: Κεπον Ηἰ5 ογεδίιοη. 

ΧχΙν. τ: Τῆς ὈοοΟκΒ 5141]} θὲ 
ΟΡΘηΘΩ. 

ΡΕΟΒΑΒΙΜΕ 5ΟΌΒΟΕ ΟΕ ΒΟΤΗ. 
Α οοἰποϊάεποςο (9). 

1 ΒΠΟΩΝ οἷν. 4, 6. 

1 ΕἸΏΟΟΘΏ Ἰἱ. Ζ. 

Α ουτΓαηΐ ἜΧΡΓΈβ55Ί0η. 

Α [εν Ί5} σοιηπηοηρΪδοα. 
Α [6νν]8ἢ σΟΠΊΠΊΟΠΡΪδΟΘΕ. 

1 ΒΠΟΟῊΉ ἰχ. 5. 

Α εν 15} σοΠΠΠΊΟΠρΡΙΔοα 
Α οοἰποϊάθδηοσε. 
Α σοϊποϊάσποε. 
15 Ἰχν 1. 

ΤΌ5Π 1} τὸ: 

Τῃ {Π6 [Ο]]οννίπρ ραϑϑαραβ οἷ ἰαχί 5 ἀδθβρεηάεης οη {πε Νεν Ταβίδπηεηΐ, οὐ οη 501)6 ἰοβί σοπηπΊοῃ 
ΘΟΙΕΘΕ -- 

Νενν ΤΈΘΤΑΜΕΝΤ. 

Μαῖί. χνι. 26: ΕῸΣ ψῇῃδί 5841] ἃ τῆδῃ Ὀς ρτοῆϊεα, 1 
ἢ 5}4}} σαὶη ἴῃς ψῇο]α νου]ά, δηα ἔοτίδις ἢ15 5011] Ὁ ΟΥ 
ναί 5}4]] ἃ τῆδῃ βῖνε 1π ἜἘχοῆδηρα ἴοσ ἢϊ5 501]}} 

ΤΚΕῈ 1. 43: ΒΙ655εα τ ἴῃοιι ἃπιοηρ ΟΠΊΘΠ, ὅζο. 

τ (οἵ. χν. 19: [ ἴῃ [15 ΠΠ{ὸ Οὔ]ν ψα πᾶνε πορεά 
1η (τιβί, να ἀγα οἵ 411] γηβῃ πιοϑί πλϊβοσδΌ]α. 

τ (οΥ. χν. 35: Ηον τα {Π6 ἀεδα ταϊϑεᾶ ἢ δπᾶ σι ῃ 
ψγηδὶ ΠΊΔΏΠΕΙ οἵ Ὀοὰγ 4ὁ {6 νῪ σΟπη6 ὃ 

]απηε5 1. 2: (ουπῖ ᾿ἰ 8}} ἸΟΥ ἤθη γα [8]] ἰπίο 
πη 1014 ἰαπηρίδί! οη8. 

Εθν. ἴν. 6: [π {π6 πηιᾶϑί οἵ ἴΠ6 τἤτομρ, δηά τοιπά 
ἀθοσ [ΠῈ Ττοηα, ἔουγ Πἰνὶηρ ογθαίαγοϑ. 

ΡΑΒΑΙΜΕΙΞ ΙΝ ΟΥἙΈ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ. 

11. 15: ΒῸΓ ψῃδί [Π6η Πᾶνα πΊΘη ἰοϑί {ΠΕ ῚΓ [1{6 Δηα ἴοτ 
ναί Πᾶνα ἴῇοϑα ψΟ ψΕΈΥῈ Οὐ 1Π6 δαγῖῃ Θχομαηρεα 
{ΠΕῚΓ 508] Ὁ 

Ἰῖν. τὸ: ΒΙἜββεα 6 ΤΥ πιοῖπευ δος ἴποβε {πὲ 
Ὀεδι, ἄζο. (ργοῦδ]Υ ᾿πιεγροϊδίβα). 

ΧΧΙ. 132: ΒῸΓ 1{{Π6γὰ ἡγαγα {ῃ15 ΠΠ πὶ οἡἱν..... 
σου] 6 τόσα ὈΙαΥ πη [ἢ15. 

ΧΙΧ. 2: [ἡ ψμᾶΐ 5Πᾶρ6 Μ1] [ποβὲ ᾿νε ΠΟ ἰϊνε ἴῃ 
ΤῊΥ ἄδγ Ὁ 

1π.. 6: Βεα)οῖςε γε ἴῃ ἴπ6 ϑυβεγιηρ ΏΙΟΠ γε ΠΟΙν 
50 ΠΥ. [ 

11. τι: Τὴδ Πἰνίηρ ογεαΐαγεβ ἴμᾶΐ ἀγα Ὀθπθαίῃ [Π6 
ττοπα. 

ΠΟΙΠΙηΡ 

ᾧ 12. ᾿ΒΙΒΙΙΟΘΕΑΡΗΥ. 

ΕῸΓ ἃ {1 ὈΙΡΙΠΟσταΡΥ 566 ΟΠ δι οθ’ “42οσαζγῥδε οὁ77) βαγιεοῖ νυ 5ῃοτί οὐ ἸΟΙϑιηβ. οἵ ἴπ6 νατίοιιθ ψνοσκβ, δηά 
ϑομῦτγοτγ, 2272 ἤθε. 

(α) ΤῊΕ ΘΕΕΕΚ ΝΈΚΒΙΟΝ. ΕἸαρηἝηῖ5. ΡῈ] ]5η6 4 ἴῃ Οταηΐε!] δπὰ ΗἩπηῖ 5 Οαγγάγηελης ῬαΖγ71, 111. 3--7, 1903 ; 
Γερτηϊβα 1ῃ [15 νο]της, Ρ. 487 566. 

ΤΗῊΗΕ 5ΘΥΕΙΑΟ ΝΈΚΒΙΟΝ. ΤΕ δπηζίγε νεγβίοη ἴῃ (εγίδη!5 277ο»εηηθηία σαςγα δέ φγογαηα, Μ.. ἰϊ, 113-80, ἴτοπι ὁπ 
Μ5. ε; σμαρίετϑ ἰχχν}-Ἰχχχνὶ. 1--2, {ΠῈ ΕΤΡΊβῖ]6ς οἵ Βαγαςῃ, ἴῃ {[π6 Γοπάοῃ δηά Ῥαγὶ5 ΡοΪυβ]οῖβ ; Παραγάε᾽5 Ζ2όγιὲ ΚΖ. 
7 5΄. δγγέαξο, 88-93, 1861, το οπβα Μ5. ; Ὁῇδιεβ, “2οεαζνῴεο ο7Βαγιεῖ, 125-67, ἴτοτη ἰεη Μ595. 

(ὁ) ΜΟΡΕΒΝ ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝΒ. Ιηἴο [τη Ὀγ Οογδηΐ, οἤ. εζέ., 1. 11. 73-98, 1866 ; ἰηΐο ἘΠΡΊ5ἢ Ὁγ ΟΠμΑτ]65, οὔ. εἱέ. ; 
ἴῃ (εγπηδῃ Ὀγ Εγ55Ε] ἴῃ Καμυίζβϑοῃ᾽ 5 “42οκ. τι] δ οοιί, 11. 413-46. 

(2) ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΙΝΟΌΓΕΙΕΒ. ΤΠ ηρεη, 226 ΑἸοεαϊνῥεὶ δαγμελ, τ867; ἩΠΠΡεηΐε] 4, 7765 5ας “ιαϊαφογτέι, 63-4, 1869 ; 
Κπειοκοσ, ας βμεὰ βαγμεῖ, τοοτ-ό, 1879: ἘἈοβεηῖμαὶ, Κ24γ ἀῤοογγῤλίδελο Βηολθγ, 72-,Ι03, 1885; Καρίβοι, "Ὁ 1Ὲ 
Οὐε] ει ἀεγ ΑΡοσδῖγρθα Βασγιοῆβ, γἼαλγόη[ελθγ Δ φγοϊεοί. 7ΖἼφοϊ,, 66-ἰο7, τ891:; 1)6 Εαγε, ες ““2οεοαίγῴεες ,εῖσνες, 
25-ὃ, 76-103, 192-204, 1892 ; ΕΥ]Ε, «ὁ γι71} 5 Τήεί. οΥ7 ἐλε Βεδίο, 1. 361-22; Οἰπζρετρ ἴῃ τῃ6 Μετοῖςα γιεγνοοῤαφάξα, ἸΙ. 
554-Ὁ, 1902, ἃ νΕΥῪ νδ] υ8]6 τίϊο]α. 

(4) Ἑἀϊτοη οὗ {πε θοῦ. ΟΠ δτ]65, “2οκαϊνῤοο οὗ Βαγμεῖ, 1896. 
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ΠΕ ΒΘΟΟΙ ΘΕ ΠΕΑΡΘΟΘΑΙ ΡΟ ΘΕ ΒΑΚ ΓΗ ΗΕ 

ΞΘΘΟΝ ΘΕ ΝΕΒΕΤΑΤ 

[Τταηϑ]αιεα ἔτοπὶ ἴῃς ατεεῖ ἱπίο ϑγτίας.] 

1- ΙΝ. τ. «“4ιρογιγεοηδ7ι:1 ο7 ἐδ σογηγ᾽ 7) γον 7 ογηδαίοη ἐο δαγηολ. 

1 Απάᾶ [ἴ οᾶπια ἴο ρΡ455 ἴῃ {πε ἰννεηίν-Π Π γεαΐ οἵ Τεοοηπίδῃ, Κίηρσ οἵ [ὰά4ῃ, [Παὶ {Π6 ννοτά οἵ {πε 1 ογὰ τ-ἰχ. α 
2 οαπΊ6 ἴο Βαγιςοῇ, ἴῃς 50η οἵ Νεσγίδῃ, ἀπά βαἰ ἴο ἢΐπὶ: “Ηαδβί ποι βθεη 411] {πὶ {Π|5 ρεορὶβ ἂγεὲ ἀοίηρ -- Ρ᾽ 
ἴο Με, {παΐ {π6 εν] ψνῃῖο ἢ {Ππε86. ἴννο {γ0 65 ννΐἱο ἢ γεπιαίηεα πᾶνε ἄοπηα α΄ σγααίον ἔπη ([Ποϑε οὔ 

3 {Ππ6 ἴδῃ {γι 65 ννῃϊο ἢ νεγα σαύτεα ἀννὰν οαρίϊνε ἢ ΕῸΓ {Π6 [ΟγὙπγει {1065 νναῦα ἰογοεα Ὀν {πεῖν Κίηρϑ 
το σοπηπηϊξ δἰ, θα ἘΠ 656 ἵννο οἵ {ἰπεπηβεϊνεβ πανα θεεη ἰογοίηρ ἀπ σομηρο! ]!ηρ {πεῖν Κίηρϑ ἴο σοπητηϊί 

4 5οἷη. Εογ {15 Γβαβοῇ, ὈῈ οἱ 1 Ὀγίηρσ αν] ἀρόοη (ἢ 5 οἰ, ἀπ ΠΡΟ [[585. ᾿ἱπΠπα ΙΔ ηΐβ, ἀπ 1ἰ 5141] θὲ 
τεπιονεά ἔγοστῃ Ὀείοιε Με ἴον ἃ {{π|6, δηὰ 1 νν}}}] βοδίίεγ 1[Π15 ρΡεορίε αἀπιοηρ ἴΠ6 (αεη!1165 {Ππαΐ ἔμπα ν 
τᾶν ἄο ρσοοά ἴο {πε (σεηί11ε5. Απᾶ Μν ρεξορὶβ 5Π41}] θὲ οπαβίεπεά, δηὰ {πε {{π|6 5.4}} σοπῆς ννἤεη 

᾿ς {πεν ΜΠ} 56εἰ ἰοῦ [Π6 ργοβρεγίίν οἵ {πεῖν {π|65. 
λι ΒΕοΓΙ Πᾶνε καἰ {πε8ὲ ἰῃίηρσϑ ἰο {πες {παὶ ποῖ τηαγϑὶ Ὀἱα 7Θγεπηίαῃ, πα 411 [ποβϑε {παΐ γα {|κὸ 

τς ΨΟΙΙ, ἴο Γαιῖγα ἔτοπὶ [Π|5 ον. 
Εὸτ νοι ψΟοΥΚ5 αὺα ἴο [15 οἰἵγν ἃ5 ἃ ἢγπῚ ρ1||γ] 
Απά γοιγ ρύάνεῖβ 45 ἃ βίγοηρ νν8]]. 

τ 

ΤῊΕ ΕἼΚΒΘΤ ΘΕΟΤΙΟΝ. [-Ν΄. 6. ΤἼε ἢτϑβί οἵ {Π6 ϑενβῇ ϑϑοίοηβ ᾿ηἴο ψΏΙΟΠ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 βεῃδπια οὗ ἴπΠ6 ἢπαὶ 
εὐἀϊίοτ, {πΠ6 θΟΟΚ ννὰβ5 οὐ ΠΑ ΠΥ αἰντάεα Ὀγ ἔαϑῖβ, ΡῬΈΠΟΥΑΙν Ἰαϑιηρ σενεη ἄαγϑ. 866 ν. 7, ποίβ ; ἰχ, ποίβ. 

Ιη {Π15 βεοίίοη τΠ6 νοσὰ οἵ ἴπε Γοτὰ σοπλθ5 ἴο Βδγιςῇῃ δηποσηοίηρ ἴΠῈ σοΠΊηΡ, {ΠΟῸΡῚῊ ει ρούαγυ, ἀθϑίγαοιοη οὗ 
7αγαβα!θτη (1); Βαγιοῇ 15 ἴο Ια ΓΘγαπλῖδ ἢ το νψΠπάτανν (11); Βάγια [Π θη 455, ΝΥΝῚ] {Π15 ἀδϑίγαοίίοη θῈ ἤπ8] ὃ νν}}}] σμδοβ 
τείαγῃ ἢ (111); οὐ ἀηϑννεῖβ [Παΐ {π᾿ ΡΒ πιεηΐ 15 [ἘΠ ΡΟΥΑΥΥ (ἰν. 1). Υεῖ ὄνε 850, Βδγιςοῇ Γα]οη5, ΤΠ6 ΘΠΘΓΊΥ ΜΜ1]}] 
Ὀοαϑβί Ὀείοτα {ΠΕῸῚῚ 14.015 ονεσ σοά᾽β ον πδίϊοη (ν. 1). Νοῖί 50, (σοοά τβρ]165, {πΠ6 πεαΐῃεῃ νν1}] ἢανε ΠῸ σϑιι56 ἴο βἼΟΥΥ, ἃ5 
ἴξ 15 ποῖ παν ΠΟ Μ1}} ἀεβίτου ΖΙοη (ν. 2, 3). Βδγιοῇ Ἀ55ΕΠΊὈ]65 {Π6 ΡΕΟρΪΙΘ, δῃα ἀ δ] νεῖβ [ΠῈ πηεϑβαρα (ν. 5). 

Ι. [Τγαηβιαἰεα ἔγοπι {πες ασθαῖκ ἰηΐο ϑυγίβαο) ὙΠεθε ννου5. οσσυῦ ἴῃ 1ῃ6 ϑυτγίας Μϑ8., δηα {πὸ βἰαϊθεπιθηΐ 15 
| Βιρροτγίεα Ὀγ (1) ἰγδη 5116 γδ 0 5 οὐ ασαεὶς ννοσάϑ ; (2) τε πἀθυ!ηρϑ ἜΧΡ]σ Δ Ό]6 ΟἹΪ]Κ οὐ {πε Πυροίπαϑὶβ {παὶ ῃ6 {γα ϑίαίου 
, [ο] οννε ἴπΠ6 νσοηρσ πιθαηϊηρ οἵ {πῸὸ τεαῖκ ννογα Ὀείογα ὨϊΠ1. 

Ι. τ. ἴῃ {π6 ἐννεη υ- ΗΠ γεασ οἵ ]εοοπίαῃ. ὍΤΠα τεοκοηΐηρ 5 ὈΥῪ {Π6 γϑδῦβ οἵ 7εοοηϊὰ ἢ 5 ΠΠ|6, δῃα ποῖ οὗ ἢἰ5 
τεῖρῃ. Ηε ννδ8 εἰρῃίεε γεαῖβ οἱ νῃθη Πα Ὀδσδη ἴο τεσ ἴῃ 599, δηα (ἢπ|5 15 ἰννεηίγ- ἢ γε ψνου]ά 6 592, ΟΥ̓ ἵγο 
γεαῖβ Ῥεΐίοτε ΝεθυσΠμδγθΖζατῖβ ἈΡΡτοαοἢῃ. [ἢ νὶ. 1 ΟἿΪΥ ΟηῈ ἄδν, δῃηα ποῖ ἔννο γ8δῦ8, εἰαρβϑεβ Ὀείννθβεῃ {Π6 ργεαϊοίίοῃ 
Δηα 115 {]Π]πηθηῖ. 80, ἴοο, ἴΠ6 βῖεσε οἵ [ϑυι 5816 ΠῚ 15 ἴΠΈτα ταργθϑεηϊθα ἃ5 ἰαϑίϊηρ θὰ οὴς ἄδύ, ννῃθγθαβ ἰἰ ἰαϑίβα ἴννο 
γεᾶῖβ. Μογξονου, ᾿[βοοηϊα ἢ νν85 [ἢ σαρίν ἐγ θη [Πς οἰτγ ξΕ]], ἀηα Ζεάεκίδῃ ννὰ5 Κιηρ, ἃ5 6 δας ΠΟΥ ννὰ5 ἀνγᾶσγα (ν}1]. 5). 
Ασουτδον οἵ ἀείδ!] 15 ϑδου πος α ἴο σεηθῖαὶ ἀγαιηδίϊς εβεςοί. 

{πῸ Τοτγά. ΤΠῖδβ {Ππ|6 οὗ (ἀσοά 15 ἰοππηα ἴῃ 411 βεοιοηβ οὗ [πΠ6 θΟΟΪΚ δἰϊκε. 
Βασγάςῃ, {Π6 ξοη οἵ Νεγίαῃ. (ἢ, [εἴ. χχχ]. 12; Χχχνὶ. 4: 1 Βδίθςῇ 1. 1. 

2. ἴμε ἴδῃ ἴγῖρ8β. ΕἸβθνν πεσε ἴῃ [Π15 ΔΙΡοσδΙγρ56 οδ]]εα {πα πῖη6 δηά ἃ Πα] {0 65. 9686 ᾿ἰχχν:), 1 Ποία. 
3. Ἰοτοεᾶ ὃν {δμεὶγ Κίηρϑ5, α. σ. ᾿εσοθοδῃ, ἀπα οἴμεσ Κίηρβ οὗ [5Γ86], 

{πε65Ὲ ἔννο.. .. σοπιρα! Πἶηρ {ποὶγ Κίπρβ ἴο σοπιπϊΐ βἷη. [[{ νὰ 1Π6 ρυίησθβ οὗ [48 ταῖμετ {παη Ζεάδβκίδῃ 
[Πδΐ γεϑιϑίε [εὐῈ Π}18 ἢ᾽5 ᾿[εδοηρ απ ρτόορἤθογ. 

4. ἴογ δ {ἰπ|δ. ΤῊϊ5 ΡΏγαβα γθουτ5 ἴΠ ἵν. 1, νὶ. 9; χχχῖ!. 3. [{ 15 [Π5 ρϑου]αῦ ἴο Β΄. [6γαβα]θηὶ μὰ5 δ ]]εη ἀπάδὺ 
τῃ6 Ἀοτηδηβ, θαΐ {Π6 νυ 6 οὗ [Π656 σμαρίεγϑ 6 ]ενεβ 115 ἀββο  δί!οη νν1}} θῈ Ὀαΐ “ ῸΓ ἃ {ἰπ|ε᾿᾿, [{5 Γαΐαγα γεβίογδαιίοῃ 5 
᾿πΠΊρΡ]16α αἷ5θὸ ἴῃ ἰχχν]]. 6, ἰΙχχν]]. 7, Πθτα {πΠ6 τεΐασῃ οὗ [Π6 ἴδῃ {{1|065 15 ἰοσθίοϊ 4. [1Ι͂ἢ Β5, δῃᾷ Β8 1. 6. Ιχχχν, πὺ βϑιο ἢ 
ταϑίογαιοη 15 Ἰοοκεά ἴου ; [6υιβα]θπη 5 τοπηονθά, χχ. 2 (58ε6 ποίε Ζ22 ἦρ}.) ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Π5ΠΘΥ ἴῃ {Π6 ᾿πάροιηθηΐ τηοτα 
ΒΡΕΘΑΙΙΥ ; ἴῃ χ. 10 {Π6 νυ Ἔ. ἀΡαηἀοη5 411] Πορα οὗ ἃ τεϑίοτε Γ6γι5416Π|. 

ἄο βκοοά ἴο ἴπ6 ἀφηῖ]εβ. ΤῊΪ5 5ε6Π15 ἴο τηδδῇ ἴο πΊαϊὶζα ρτοϑεϊγίεβ οἵ {πΠ6ὸ (αθηι 65. (ἢ χ]ῃ!. 5. 
Νίν ρεορὶβ 5411 ῬῈ οπαβίθηραᾶ, ((. χιῖ!. το, ἄς. 55. 80]. νὶϊ. 3, ἄς. 
ἴπ6 ργοβρογίξν οὗ {πεὶσγ {ἰπ165, ἃ Μεβϑίδῃηϊς Κιησάομι οὐ ρετὶοα οἱ Ὀ]εββεάηεδϑϑ ἴῸσ [5Γ86] οὴ βδατίῃ. 

Π. τ. Αςοογαϊπρ ἴο [6γ. ΧΧχν ]]. 13, 28 [γε ΠΊ Δ ἢ ν᾽ ἃ 5 ἃ ὈΎΙΒΟΠΕΥ ἴῃ {Π6 σουτί οὗ {πε σπατά {1} {ΠῸ σαρίατα οὗ Του βαίθιη. 
ἴμοββ ἐπαΐ ἄγε 1|Κὸ γου. Τῆΐβ ρἤτγαϑε σεοιτβ ἰπ ἴῆτεα οὗ [πε βεοίοηβ οἵ {Π15 θοοκ. (ε, 4 Εζγα ἰν. 36, ἅς. 
τοίϊγα ἔγοπι [15 οἱΐγ. (Οἵ, 4 Βασιοῃ (ὙἼΠε Ἀαβί οὔ [ΠῈ νογάβ οἵ Βαγιςῇ ᾽) 1. 1. “ }6τθπλῖδῃ.. .. σῸ ἑοσίῃ τοι {15 

εἰϊγ᾽. Τῇε τϑᾶβοῃ ἴου {Πἰ5 σοτητηδηά ἈρΡΕΔΓ5 ἴῃ [ῃ6 Ταϊπια. [Ι͂ἢ Τδαηῖ 19 να ἅττα ἰο]α ἃ ποιβε σδηποί [4]] 50 ἰοῃρ 
85 ἃ ΒΟΟΩ τηδῃ ἰβ5 ἴῃ ἰῖ. [ἡ Ῥεϑικία 115" (ΒΡ τ᾽ 5 βἀϊίοῃ, 1868) ἰἱ 15 βαϊὰ “50 Ἰοῃρ ἃ5 [βγεηηδῃ ννὰβ ἴῃ [6γιιβαὶθπη 
1 ννὰ5 ηοΐ ἀββίγογεά, ας θη Πα ννεηΐ ΤΓοσἢ ἔτγότὴ ἰΐ, 1 ννὰ5 ἀδβϑίτογεά᾽. 

2. γΟΌΓ ΨΟΓΚΒ δἰα ἴο {πὶ5β οἰΐνΥ 65. α ἤγπι ρί!Παγ, ἄς. Ηέετζτα [6γ. νὶ. 27 15. 1Π6ρ] πηγαῖον ΔΡΡΙΪΕά, “1 μανε πιδάς 
{ΠπεῸ ἃ ἴοννει δηά ἃ ἰογίγεββ δ ΟΡ ΤΥ ΡΘΟρΙ6.᾿ Οἱ, ονενεσ, Θεη. χν ]. 23--33. 

γοῦγ οσκβ. Οἡ (ῃς ἀοοίτίης οὗ νγουκϑ ἰαπρῃϊΐ Ἰῃ [Π15 ῬΟΟΚ 566 ποίβ οῇ χῖν. 7. 4 Βαγιοῇ οπηϊβ {πε τείεγθησα ἴο 
νου β᾽, ἃ5 1ἰ 15 οὐ (γι ϑιίαη δας Πουβῃὶρ. 
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Ὶ ΒΑΚΌΓΗ 8. --4. 7 

91 Αμά] 5αἷά: “Ο ΙΟΚΡ, τὴν Τογά, ἤανα 1 οοπα ᾿ηΐο {Π6 ννουἹα [ον {Π|5 ραγροβα Ἐπὶ 1 τηὶρ μ 566 {πε 
2 εν1]5 οἵ πὴν τηοΐπεγ Νοί (50) τὴν 1ογτὰ. {1 Πᾶνε ἰουπά σύδος ἴῃ ΤῊΥ 5ιρῃέ, ἢγϑὲ ἴδε τὴν βρί τ 
3 {παὶ 1 πιὰ 5Ὸ ἴο τὴν ἰϑίῃεοιβ δῃα ποῖ Ῥεῃοὶα {πε ἀεβιγιοιίίοη οὐ τὴν πιοίμει. ΕῸΓ ἔνο {πίηρϑ 
νεΠπαπηθηο]ν σοηπϑίγα!η ΠΊ6: ἴου 1 οδηηοί ταϑϑὲ ΤΠεο, δηα τὴν 50], ππογθονοῦ, οδηποῖ ΡεΠοΪά {πε εν! ]5 

45 ὃ οἵ πὶν τπιοΐποσ. Βεΐ οὔ {Πίηρσ 1 νν}}] σὰν ἴῃ ΤῊΥν ρύδβεηςθ, Ὁ Τιογά. Δ Πδΐ, ἐπεγείογε, νν1}} ἐμεγε θὲ 
αἴτεν {Π658 1ΠΙηΡ68 ἢ ἴον 1{ὙΠοῖι ἀεϑίγονεβὲ Τὴν οἰΐν, απ ἀεϊίνεγεθί ὑρ Τὴν ἰαπά ἴο ἰποβε ἰπαΐ Παΐδ 

6 τι5, ἤονν 51.411 ἘΠε πϑηης οἱ [5γ86] θῈ ἀραΐη γε θεσεα Ρ ΟΥ Πονν 5141] οὔε βρεαὶς οὔ Τὴν ργαῖβεβὴ 
7 Οὐ ἴο ψνῆοτη 541] [Πδὲ ννῃϊ ἢ 15 ἴῃ ΤῊν ἰὰνν ὈῈ εχρὶαἰπθα ἢ ΟΥ̓ 5141] ἔπ ννογϊα γεΐαγη ἴο [5 παΐαγα (οὗ 
8 δίογει πι6), ἀπ {Πς6 ἀρὰ γανεγί ἴο ῥγὶπιεναὶ 5ἰΐεησε ἢ Απά 5}4]] {πε πη τπάε οἵ 5οι115 ΡῈ ἐδίζθῃ ἄνναῦ, 
ο 8η4 {Π6 παίαγε οἵ τηδη ῃοΐ αραίῃ θῈ παπηεάρΡ Απά ννῇετσε ἴ5 411 [δὲ ψῃϊοῃ ὍΤΠου αἰ ϑι βὰν ἴο Μοϑεβ 
τεραγαϊηρ υ5}᾽ 

4 τ “Δῃά τῆς 1 ογὰ βαἰά ὑπίο πη: 
“ἼΤΠΙ15 οἷν 51.411] θὲ ἐδ] Ϊνευεα ΠΡ ἴου ἃ {{ΠΊ6, 
Απα {Π6 ρξορὶβα 5}41] θῈ σμαβίεπεα ἀπγίπρ' ἃ {ἰπ|6, 
Δπα {Π6 ννου]α νν1}] ποῖ ΡῈ σίνεη ονεῦ ἴο οὈ]ἰνίοη. 

ΙΝ. 2-). 716 πεανονῖν “εογιηιδαζολη. 

[ θοκὲ ποὺ 1ΠῖηΚ τΠαΐ [Π15 15 {παΐ οἰέν οἵ ψν !]Οἢ 1 5αἱά : “ἡ {Πδ6 ρα]πηβ οἵ Μν μαπάβ πᾶνε ᾿ σίανεη 
{Π66 Ὁ ὍἼΠ15 ΒυΠαΐηρ πον Ὀα1ΠῸ ἴῃ γοιι πιϊἀϑὲ ἰ5 ποί ἐπα ννϊοἢ 15 γενεαὶ θα νὰ Με, μαΐ ννϊςἢ ννᾶ5 
ΡΓΕραγαά Ῥείογεῃδηα ἤδύε ΠΌπΊ {Π6 {ἰπ|6ὸ θη 1 τοοῖὶς σουηδ56] ἕο πηαῖζε Ῥαιδάϊβε, ἀμ ϑῃοιννεα ἰΐ ἴο 
Αἀδπὶ Ῥεΐογε ἢς βἰπηβά, Βαϊ θη Πα {γα ηβογεββεα [ῃς σοτητηδηαπηεηΐ ἴ ννὰ8 γεπηονθά ἤῸπΊ ἨἰΠῚ, ἃ5 

Ἔ αἶθὸ Ραιδάϊβε. ᾿Απα αἴεν {πε86 ἰπίηρϑ 1 βῃονεά ἴξ ἰο Μν βεναπ ΑΡγαμαπὶ Ὀν πίρῃΐ ἀπιοηρ {δε 
 Ῥογίοηβ οἵ {πε νἱςξπη5. Απα ἀρϑίῃ 4150 1 βῃονεά [ἰ ἰο Μοβεβ οὐ Μοιιηΐ ϑ51πὶ ννῆδη 1 5ϑῃοννεά ἴο Ηἰπὶ 
6 {η6 ΠΠΚεη 655 οἵ ἴῃε ἰδθείῃϑο!α δηα 81] [15 νεβϑϑεῖὶβ. Απά πονν, Ῥεῃο]ά, ἴῈ 15 ργεβεινεά νυν Με, 845 αἷϑο 
Ἰ Ῥαγδάϊβε. ἄο, {πεγείογε, δηά ἀο 845 1 σοπηπηϑηᾷ {Πε6.᾽] 

ζολιν 

111. 1. ΟΤΟΞΒΡ, τν Γμογἄ. ΤΠὶβ {π|16 οὗ (οά 15 σοπῆπεά, εἐχοερί ἴῃ ομδ ἰῃβίδησε (Χχχν ]. 1), το ΒΞ ἂαηὰ Β'. [ἰ 
ΥΘουγ5 ἴῃ Χχὶν. ὃ, 16; Χν]. 1; ΧΧΙΙ]. 1; ΧΙΝΠΠ]. 4, 5. ΔΝΏΠΕ υϑεὰ οηἱν οὗ (οά ἴῃ [Π15 ψνοῦκ, ἴῃ 4 ΕΖγα ἴξ ἴ5. δρρὶ!ϑα ἴο δῇ 
ΔΏΡΘΙ 5ἷχ {{π|65 (5:6 4 Εστὰ ἷν. 38, ἃς), 85. 8150 ") δ ἴῃ Πδη, χ. 17,19. ΤῈ ψογάβς ὡςδο ἔρςλο ἀγα ἴο θὲ τεπάδγεα 
“Ὁ ΤΟΚ, τν Τογά᾽, 85 ἄρονθ, δῃηά τοί 7) ογρζγια ον, 7)07)12716, 5 ννα πη ἴῃ (ϑγίδηὶ. Τὴ βαΠΠχ 15 ποΐ πηοσϊ πᾶ. ὙΠῸ 
ΘυΥΙδΟ 15 ἃ ἰγδη βίο οἰ ΠΘΥ οὗ δέσποτα κύριε μου οΥ κύριε κύριέ μου ; ἀπά {Π656 ἴῃ τὰτ νου] ροϊηΐ δἰποὺ τὸ ΠῚ ") 1 
ΟΥ ΣΝ ΠῚ". Βτ’ 

ΤΥ τηοΐπαγ. (. 11]. 2,3, χ. τό; 1 Βαγιοῇ ἰν. 9-,16. ΤῊΪΒ5 ννᾶ5 ἃ νεγ  δίῃγαὶ ἰθ ΠῚ ἴοσ ἃ [ενν ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο [εγιιβϑίεση, 
ἃ5 158. Χῖχ. 21. (ἢ, Μαῖι. χχῇ!. 37. Τα νυῖτεῦ ποτα (Β7) 1585 1ἴἴ ἃ5 8 δασίῃ]ν [6 58] 6), ἃ5 51. Ρδ1] ἴῃ (]. ἵν. 26 οἵ 
1Πη6΄ Πεανεηΐὶγυ. 

2. ἴ6Κε τν βρίγιί. Οἱ. Ρβ. χχχὶ. 13; [60. χν. 15. 
4-1Ν. τ. Βαγιοἢ 8515 ἀοά 1 {ΠῈ εηά οὗἉ 41]1} [ΠΙπρϑ νν}}} ἔο]]ονν οα 1πῸ ἀ δ] νεσῖηρ ΠΡ οὗ [6γαβα! θη ; Ψ01}1 [5Γ86]᾽5 Πδῃ16 

Ὀς Ἰοβί, δῃά βιπάθηϊβ οἵ {Π6 Ἰὰνν (411 } ἍΜ] σῃδοβ τείσση δηά Ἷηθ ἀ16 ἢ [ἢ ἵν. 1 (οα δῆβννευβ [Πδξ [6 βα] 6 πη Μ}1}} ἀραΐῃ 
Ὀ6 τεϑίογεά, {Π6 σμπαβίεπιηρ' οἵ 115 ΡῈεορ]Ἑα σοὺ ὈῈ δοςοιηρ 15Πη64, ἀηα σἤδο5 ψ}}} ποῖ τείυγη. 

6. ἴο οτὴ 5Π411 {παῖ νῃΐοἢ 15 ἴῃ ΤῊν ἴαὰνν θῈ Ἔχρ! αἰπεᾶ Ὁ Απϑινεγεά Ὀγ Βαχιςῇ, χὶν]. 4. 
γ. ΤῊς ϑυγῖδς ννοτγά ἤεύα {γδηβ] δια ἡ ννου]α ᾿ τΘΑ}Π}Ὁ τηθδη5 “ ογπαιηθηΐ. ὍΤΠὰ5 {πε ἰγδηϑιδίου [Ὁ] οννεὰ ἃ νγοηρ 5656 

οὗ κόσμος. 
τονε ἴο ΡῬτγίπιθν δι βίθποθ. (ἱ. 4 Εζγα νὶϊ. 30 ἴοσγ {πε ἀοοίτιπε οὗ ἃ ἱπουβαηα γϑαῦβ᾽ ΘαΌΡαῖῃ, νν] ἢ τηδὺ Ὀ6 

τείεσγεα ἴο μεσα δηά ἴῃ χ]ῖν. 9 (Β) δῃᾷ ἀδβηϊβᾶ ἴῃ ἵν. 1. 
8. 5811... Ρε ἴδκβῃ ασαᾶν. ὍΤῇῃε Μ5. τεδᾶβ. ὡὥϑθροΐν σον ΏΙΟἢ (ΕΓΔ ΠῚ εἰπε ηἦβ πο ρον, ΨΏΙΟΝ 1 Πᾶνα 

γε πάεσεα. Ἐγϑ5εὶ ρῖόροβεβ ϑιροΐνστο -ξ "5}8}} Ὀς ἠεβίτογεά᾽, 

ΙΝ. 2-7. ΑΡΡδϑῃίν δῇ ἰῃτευροϊαίίοηθ. ὍΠ6 δαγίῃ]ν [Ἐγαβα]θπ 15 μεῖῈ ἀογιἀθα, δπὰ σοηίϊταβίεα ψ ἢ {Π6 οπα ἴο ΡῈ 
τενϑαϊθά. [ἢ νὶ. 9, [ἜΥ 54] 6), (ΠΟῸΡῊ ἰο θὲ ἀε]νετεα ὩΡ ἔου ἃ {{π|6, 85 ἴῃ ἷν. 1, .}}}} θὲ δραίη γϑϑίοτεα, δηὰ (δῖ ἴοσ Ἔἐνεσ. 
Εὐχίμευ ἴῃ νὶ. γ7-ὃ, ὅλα αεὐμαΐ ψ655 965 οὗ ἐλδ φαγίλέν ἐδηηξίθ αὐτὰ σοτημηϊ64 ἴο 1Π6 βαυίῃ ἴο θ6 ρσγεβεγνεαά ἴοσ ἔπίασα τι58 
ἴῃ {Π6 τεϑιοσγεα [εγιϑδ] θη. 

2. “Οῃ {πε Ρε]πιβ οἵ Ν νυ βαπᾶξ.᾽ Ουοίεα ἔγομη 158. χὶϊχ. 16, ϑυτγῖας Ν᾽ εγϑίοῃ, ννΊ ἢ 4]ο πα Πᾶ5 " ραϊπη5᾽. ΤῊ {Ὸ]]ῈΓ 
ΡὮΓΑβ6 5 ιι58], 6. 5.1 581}. ν. 4. τ 

3. Τπὶβ υϊΠάϊηρ. .. 15 ποῖ {παΐ νοἢ ἰ5 τονεαϊεᾶ. ΤῈ σσονίηρ ἰταηβοθηάεξηςε δηα δηἰασροιηθηΐ οἵ {πῸ 
Ιάθα οἵ (οά, σου! ηθα νυ] [Π6 ἀξερεπαα σοηῃβοϊοιβηθ55 οὗ βίη, δηα {Π6 σοῃβεαμεηΐ 5ε6η56 οὗ {Π6 ππῆίηθ585 οὗ [6 β8] Ἔα 
45 (οά᾽ 5 μαθιζαίίοη, ἰδ το {πε Ἐνοϊαζίοη οὗ {π6 ἀοςίτης οὗ ἃ βδανεηὶν [Ἐγιβα]εῖα σοτηρ]εῖα ἴῃ ἃ]] 115 ραγίβ. ΟἱὗἩ πβάνθηὶν 
ἈΠΕ ΥΡΕ5 οὗ [πΠ6 ΤΑ θγηδο]ε δη4 ἰἴ5 Γαστηϊζατε νγα ἀγα [014 ἃ5 Ἔα ]Ὺ 85 ἴΠ6 Ῥγίθϑίθ᾽ (οάς (Εχοά. χχν. 9, 40 ; οἵ. Η6Ὁ. ν]!. 5). 
ΤἼς ρῥυτιποδίϊοη οὐ Ἔνθ ἰοΐα] σεῆσνναὶ οὗ ἴΠ6 δαυῖη]ν σορίθϑ 15 ροβίυ]αίεα ἴῃ 158. ἰχ ; ΕΖΕΚ. χ]-χὶν, ὙὍΗῈ ἤγβε {}}} 
διηθσρεηςε οὗ {πε Ιάδα οἵ [πε ἤθανθηὶν οἷν 566 πι5 ἴο ΡῈ ἴῃ 1 ἘΠ. χο. 28, 29, ῇεσα {πε οἹά Τ6γ 58 ]6πὶ 15 τοτηονϑά, δηά 
τη6 ἢδνν 15 ὑστουρῆϊ δηά 5Ξεἴ ἃρ ὃν οά Ηἰτπηβεῖ, [που ρῊ ανεη ἴΠπΈγῈ ΠῸ ὈΓΙΟΥ εχἰβίεηςα 15 αϑϑίσηθα ἴο {Π6 ἰαίίεσ, ΤῊϊ5 
νου ῬῈ δρουξ 166 Β.Οσ. Βαϊ {π6 Ρυτχιβοδίϊοῃ οὗ [6γιιβϑιθτη 5εῈΠ15 βυβῆσιεηΐ ἴῃ Ῥ55. 50]. χν]], 25 (709-40 Β.6.); 1 Επη, 
χ. 16-10, χχν. 1 (180 Β.6.), ἴο ρΙξραζε ἔοτ {π6 Μεββίδηϊς Κίηρ ἀοπι. 866 ΠΥ (οιητηθδηΐαδτυ. 

ἴοοκ οσοιηβεὶ ἴο παῖε Ῥαγαᾶϊβε. νΒΙοῆ Ῥατδάϊβα ἰ5 {πΠ|5}ὺὶ [{ τηδὺ 6, {κα τῃ6 ἤδάνβηὶν [6γιβαὶθπι, [Π6 
Ῥαγδάϊβε Κερῖ 'π πδᾶνεῃ, οὐ ἴξ τῆδυ θὲ {πε βαγίῃ]ν σουππίεγρασί ἴῃ νὨΟἢ Αἀδπὶ ννὰ5 ρ]αςεά δἱ [η6 ἢγϑί.. 

4.1 5Βῃοννϑᾶ ἰΐ ἰο Ν'ν βεγναπέ ΑΡσγβαβδπι. δε δἵὲ ποῖ [ο]ά 50 ἴῃ (ξῃ. χν. 9-21. Βαΐ ἴῃ 4 ΕΖτγὰ 111]. 13,14 ΑΡτδῃδπὴ 
15 βα]Ϊ4 ἴο ἢανε θεβθὴ 5ῆονῃ “ἴπε επὰ οὗ {Π6 {{π|65᾽, ψν ῃ}]16 ἴῃς Βεγεβῆ. γα θα οὐ ἀεῃ. χχν]]. 17 [6}15 τι5 {παΐ {π6 ἀθονε 
ν]βίοη νγὰ5 δοςοσαα ἴο [δ οο0Ὁ 5δερίηρ αἱ ΒείΠεὶ. 
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11 ΒΑΚΌΚΓΗ 5. :---Ο. 6 

Ν. »αγπεδς (οηπιῤίῥαϊηέ απο (τε 5 Νεασοδοιγαλεο. 

5ι. Αμέῖ δηϑννεῖοά δηΐ βαϊέ: 
“8ο ῃθη ἴ ἂπὶ “δϑιιηδά ἰοὸ ρσγίθνα ἴοι Ζίοῃ, 
Εὸν ΤἬϊΪη6 Θη ΘΠ 165 νν1}} σοπΊα ἴο [15 ρίαςε απ ρο!]υῖϊα ΤῊν ϑδιοΐιαγν, 
Απα Ἰεδά Τηϊης ᾿ηπουϊΐαηοα ἰπΐο σαρίϊνίν, 
Απᾶ πιαῖκε ἐπογηβεϊνεϑ πηαϑίουϑ οἵ [ποϑο ννποσὴ Τ οι Παϑὶ ἰονοϑί, 
Απα {πον Ψ1}] ἀδρατγί ἀραΐῃ ἴο {πε ρἷαςε οἵ {πεῖν [40]5, 
Απάᾶ ν1}] θοδβὶ Ρείογε ἐῃεπι: 
Απά νῃδΐ νης Τ Ποῖ (ὁ ἰοῦ ΤῊν ρσύεαΐῖ παπηεϑ᾽ 

2 Απάτῃε Τογα δ] πηΐο της : 
Μν πᾶπλα 8Δη64 Μν ο]οιν αἴξ πηΐο 81] εἰθγηϊν ; 
Απά Μν παρεπιθηΐ 5}.4}] γηδι πίδίη [5 τίρῃς ἴπ 115. ον {{Ππ|6. 

83 Απά τοι 5141} 566 νυ τ ἰΠϊης ενεβ5 
Τῆδι {πΠῸ δηαπην νν1}}] ποΐ ονεγίῃγονν Ζίοῃ, 
Νοῦ 5}4}1 πεν Ῥυγη [οὐιι546Π|, 
Βυΐ Ὀε {πε πηϊπἰβίθιβ οἵ {πε [πάρε ἴον {Ππ {{π|6. 

4 Βιυΐ 6ο ἴδοι σοὸ δηὰ ἀο νῇεαίβϑοενεγ 1 Πᾶνα βαϊά υὑπίο {Περ.᾿ 
δ ΑΠπα 1 νεηῖ δηα ἴοοϊκ Τεγεπηίδῃ, απ Ααπι, δηα ϑεγίδῃ, απ [0 ]5}, πὰ (ἀεάδ]δῃ, αὶ 411 τῇς 
Ποποῦγα ] 6 τηθη οἵ {Π6 Ρεορὶε, δηά 1 ἰεὰ {πεπὶ ἴο {πε ν4}1 εν οἵ (εάτοη, αἀμα 1 παιίαϊεα ἴο ἰῃθηὶ 41] 

8, 7 τῃαὶ πα Ὀεβῆ ϑαἰα ἴο πηθ. Απά {πὸν ᾿Πεα ἀρ {πεῖν νοῖςς, ἀπε πεν 41] νερί. Απᾶ νε δῖ [ποτε 
Δη4 [ἀϑἰθα τπ||] ἐπε ἐνεπίησ. 

ΝΙ-ΝΙΠΠ. 7]πυασῖον ὁ 11ς (λαίϊαϊφαγι5 ἀγα δὴν Ἐπ, 7 γος Ἵγείο 1Δ6 (Τίγ αὐίονγ ἐλ δαεγεαῖ Ἰγεσϑεὶς 
τὐ67γ6. ἀϊαϊαῖσγε αγιαῖ ἐΐε ΟἿγ᾽Σ ͵αϊὶς ουοεγίλγοτον ὧν “Ἰγρσείς. 

31τ Απά [ξ οαπιε ἴο Ρᾶ55 οὐ {πε πιοίγονν παῖ, ἰο  {π6Ὸ ἀυτῖν οἵ {πε (ΠΑ! θε5 ϑυγγοπη θα {πε οἰΐν, 
Πα αἱ {πε {{π|ὲ οἵ {π6Ὸ ἐνεηίησ, 1, Βαγιςοῇ, ἰεἴς [πῈ ρεορίε, αῃηὰ 1 νεηΐὶ ἰογίῃ αδπὰ βἰοοά ὃν {πε 

2 οδἷ. Απαᾶ 1 ννὰβ8 στίενίησ ονεῖ Ζίοῃ, δηα ἰαπγθηΐησ ονεῖ 1ΠῈ6 σαρενιν νης ἢ Πα σοπια ἸΡΟη 
3 1πεῈ ρεορῖὶθ. ΑἈπᾶΪο! δυάάθη!ν ἃ βίγοηρ ϑριγις ταίβεα πηε, πα ῬοῖῈ π|ε δἱοίε ονεῖ {πε νν4]}} οἵ 
4 ]εγυβαίεπη. Απᾶ 1 Ὀεῇε]ά, δηα ἰο ! ἔοι" δηρεὶβ βἰαπάϊηρ αἱ {πΠεῈ ἔοιυγ σογηεδίβ οἵ {πε οἰΐγ, εδοῇ οὗ 
5 ἴῃεπὶ Ποϊαϊηρ ἃ ἴοσύοῃ οἵ ἤνε ἴῃ ἢῖβ παηπάβ. Απᾶ δηοΐμει δηῆρεὶ Ὀερδῆ ἴο ἀδβοεηα ἔγοπι ἢξάνεῃ, 
6 δῃηὰ αἱ ππηΐο ἴΠεπὶ: “ ΗΟ] γουγ ἰατηρϑβ, αηα ἄο ποΐ ᾿ἰσῃϊ {Ππεπὶ {1} 1 161} νοι. ἘΕῸγ 1 δπὶ ἤγϑί βεηΐ 

ἴο 5ρΡ6δΚ ἃ ψοζγά ἴο {πε βαγίῃ, δῃηά ἴο ρίαςε ἴῃ 1 ννηδίὶ {πῸ) Τιογά {η6 Μοβίὶ Ηῖρῃ ἢᾶ5 σοπιπηαπαθα 

Ν. τ. στίεανε. Μϑ5. γτεδᾶβ. ὥ..» (ΞΞ- ραν ᾽) ν ῃ] ἢ 1 Πᾶνα επηθη 64 ᾿ηἴο «59 ΞΞ ἐβρτίενε᾽. 
σνποηΣ ΤΠοι Παβί Ἰονεᾶ, ΙΧΧνΠ]]. 3, ΧΧΙ. 20, 21 ; 4 ΕΖτγα ᾿ν. 23. 
ννδαΐ νἱὐ ΤΠοι ἄο. [|οὈϑῆπα νι]. 9. (. 4 ΕΖγᾷ ἵν. 25. 

5. Ννυ Ἰυάρεπιεπέξ.... 5141] πη πἰαίη 15 τρί. Ἰκθουγβ ἴῃ ἃ 5115. ΠΠ]ὴ Ὺ ἀἸΠδυεηΐ ἐου ἰπ ΧΙν ]!. 27, Δη 4 ̓Ιχχχν. 9. 
3, ΤἼΙ5 15 σαυγιεα ουΐ η νὶ. σ ; ν]]. “ 
5. Αἄτι. Α ρτίδβί οἵ Π15 Π8Π16 ννεηΐ ἃρ ν ἢ ΖεγαθθαΡεὶ (Ν ἢ. χὶϊ. 4). ὙΤηεῈ Μᾶ85. εἶνε [ἀ4ο, Ὀὰΐ [Π6 ϑγγίας δηά 

ψυραίες Αἀαο. 
Θογίδῃ, Ὀγοῖ μοῦ οὗ Βατγιςῃ δηα οὨϊεῇ Ἐμδιηοτὶδίη οὗ Ζεά οἰκία νυ! νυ μοι μα νεπὶ το ΒΑΌΥ]ΟΠ (566 76γ. 11. 59, 61). 
Θεά δ, 50η οἵ ΑΠΒΙΚαπηῚ (5ες [6χ. χ]. 14). 
παγγαϊβα ἴο ἔπθπὶ, ὅς. ΒδυθΟἢ ᾿5018}}Υ τηδ 65 ῆονν ἢ Πἰ5 γον] δι! η5 ἴο 15 ἔθη 5. δηα 1ῃ8 εἱάθγβ. Ηδβ ἰ5 ἔοσ- 

ο΄ ΡιΙάάδεη ἴο 6ὁο 50 ἴῃ {ΠΕ ἐουτίῃ θοῦ οη, 1. 6. Χὶ]. 5 -Χχ. 
] 7. ἴαβίβα 1πῈ}] πὸ ενεηΐηρ. ὙΤὍΤῇε ΟἴΠοῚ ἔαϑβίβ τηθητοποά ἀγα οἵ βενεὴ ἄαγβ. Οἱ {Πε8ε ἴπετα τὰ ἔουσ (ΙΧ. 2 ; χἰϊ. 5; 

ΧΧΙΟΙ ; Χ]νΙ]. 2). ὙΠΕ βομεπηε οὗ ἴῃς μα] βάϊζου 15 ἢγϑί ἃ ἔαϑβί, [πῃ σεηεσα! νῦν ἃ ῬΓΔΥΕΥ͂, ἴπ6η ἃ ἀϊνὶηα πλεσδᾶρε ΟΥ 
τενεϊαίίοη, 1Πθη δῃ δηποιιποοπιθηΐ οὗ [Πΐ5 ΕἰτΠοῚ τὸ δὴ ἱπάϊνίἀι8] (ε. 5. ν. 5) οὐ ἴο ἴῃ6 Ρβορὶ]β (8. 5. χχχὶ. 2-χχχῖν), 
[0] οννεα οσσαβι θα} }ν ὈΥ ἃ ἰαπγεηΐατςοη. ΤῊϊ5 ΒΟ ΠῈΠΊα 15 ὈσΌ Κα ἸΒτουρα ἢ ἴῃ 186 ΠΠ βεοιίοη οτΪγυ, ἰ. 6. ἴὴ χχῖχὶνὶ, νΏεσα 
ἉΠΟΙΠΕΥΙ [αϑὲ 15 τευ γεα δἰζευ χχχν. [ἢ 4 ΕΖγαὰ ἴῃεῖα δῖε ἔουγ ἔαϑίβ οἱ βδενεὴ ἄδγυϑ5. 

ΤῊΞΒ ΒΈΘΟΝΌ 5ΕΟΤΙΟΝ. ΨΝΙ-ΝΠΠ. ὙὩΤῊΪΒ ἰ5 ἃ βῃοτγί βεοίίοῃ. Αἴεῦ ἃ ἀδγ᾽β ἔασὶ Βαγιςῃ, νἘ16 Ἰαπηθπεηρ 4] Ο ΠΕ, 
5665 ἴῃ ἃ ν᾽βίοῃ [6 βαογεα νε55615 σοι ητηϊ 64 ἴο [Πε6 εαυίἢ ἔου ἃ ββάβϑοῃ δηά {6 οἰΐγν ἀθϑίγογβά ὖγ ΔΏΡΈ]5 Ἰαϑῖ 1Π6 ἘΠ ἘΠῚ 
5ΠΟ00]14 {ΓΙΤΊΡΗ (ν]. 3-ν1}). ὍΠα τεδ]!ζαίϊοη οὗ {Π15 ν]ϑίοη [Ο]]ονν58. 

ΨΝΙ. 1. ου πε πιοόγγουν, ἄς. 4 Βδγιςῇ (ϊν. 1) γεργοάμοαθϑ [Π656 ἱνοτσάϑ8. 
ὃν [88 οὐκ. Τηϊβ οἂκ 15 ουϊϑιάα [δ οἰΐγ, ΡΥΓΟΌΔΌΪΥ ΠΕΔΙΓ ΟΥ̓ ἴῃ ἴΠ6 νδ]]εν οἵ {πε (εάγοη, νἤετα Βαγαοἢ δηά {πὰ 

ΟἴΠΕῖ5 μα ἰδϑίεά. 1[1{ σαηηοῖ θὲ {ΠῸ οἂῖκ αἱ Η τοι. 
11 15 ποΐίεννοσίῃν {Παΐ ἢο τηθηίοῃ οὗ [Πϊ5 οδκ οσσυγϑ 'ῃ Β΄. [ἡ Β' 1ἴ 15 ουηά {νῖςσα (ν]. 1 δηὰ ᾿ἰχχνῖϊ. 18). ΑἍ ἴτε ἰ5 

χαοίεγγεα ἴο ἴὴ Α Ίη ἷν. 1. 
4. ζῇ. Κεν. νἱ]. 151 5δνν ἔουγ Δηρε]5 βίδῃίηρ' οἡ {πε ἔθου σΟΥ̓ΠΘΓ5 Οὗ [Π6 εἀτίῃ ᾽ ; 4 ΒΑτας]ι 11]. 2. 
5. ((, Κεν. νἱ]. 2; 4 Βαγιςῇ 11]. 4. 
6. ΤῊΣ οὔῆεε οἵ [ἴῃς ΔΗΡ6] Πδύα 15 θχθουίθα Ὀγ [εγα Δ ἢ 1 ἴῃ 4 1θασιοῖ 11]. 8. 

186 ΓΠογὰ ἴῃς Μοβὶ Ηρ. ΤῊϊβ [1}] {Π|6 Οσουγ5. ΠΕΥῈ ΟἿΪΚ ἴῃ [Π15 ὍΟΟΚ ; {πΠ6 " Δοβί ΗἸσΙ᾿ 15 ἰοαμα ἴπ χν]ν 1, 
᾿  ὔς., ἸχχχῈ. 1, δηὰ 4 ἘΖτᾶ. 
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3» 

1 ΒΑΒΌΚΓΗ 6. γ--9. 1 

7 τὴ6.. Απα 1 κ4ιν Πἰπὶ ἀεβοεηά ἱπίο {πὸ Ηοὶν οἵ Ἠο]ΐθβθ, απ ἰαϊκα ἴτοπλ ἐπεῆοε {ες νεῖ], απὰ {πῸ 
ΠοΙγ ἀγκ, ἀπά {πε πιεγον-βθαῖ, ἀπά {Π6 ἔννο ἴ40]65, ἀπα 1ῃς ΠοΙν ταϊπιεπὶ οὐ {πε ρῥτίθϑίβ, δηα {πε αἱΐασ 
οὗ ἱποθῆβθ, δη4 {πε ἰογίν- εἰρη ργεοΐοιιβ βίοπθϑ, νυ βεγονν ἢ {Π6 ῥτίεϑε νγαὰβ δἀοιποα δηα 81}1] {πὸ Ποὶν 

8 νε55615 οἵ ἴπε ἰαθεγηδοὶθ. Απαᾶ πε βραῖκε ἴο {π6Ὸὸ βαγίἢῃ ν ἢ ἃ ἸΙοπα νοϊςδ: 
“Ἑδγίῃ, βαγίῃ, εαγίῃ, πεαγ ἔπε ψογά οἵ {πε πηϊρῖν αοα, 
Απά τεςεῖνα ψῆδΐ 1 σοπηπη ἴο ἔπ 6εΕ, 
Απά σιυαγά {πεπὶ ππ|}] {πε ἰδϑὶ {{π|65, 
50 παῖ, ννἤεη. ἔποιι αὐτί ογάεγαά, ἔποῖῖ πηαγϑί γοϑίογε {ΠΕΠῚ, 
50 παῖ ϑίγαηρειβθ ΠΊΑΥ ποῖ σεΐ ροββϑϑϑϑίοη οὗ πεπ|. 

9 Ἐὸογ {Π6 {{π|6ὲ σοπΊε5 ννῇεη [Θγιιβα] 6 ΠΊ 4150 νν1}}] ΡῈ ἐδ] νεγεα [ου ἃ {{π|6, 
{0π1{] 1 15 5α:4, {πΠαἰ 11 15 ἀραίη γεβίογεά ἴοσγ βνεγ. 

Ιο Απάᾶίδε δαγίῃ ορεπαά [5 πηουίῃ δηα ϑννα]]οννεα {μ6πὶ πρ. 
ι ΑἈπά αδἴϊεγ {Π68ὲ {Πίηρβ 1 πεαγά πὶ δῆρβὶ βαγίπρ ππΐο 1Ποϑ6Ὲ δῆρεὶβ γῇ Πα {πε ἰαπιρϑ: 

“])εβίτγου, ἐπεγείογε, ἀπ ονεγίῆγον [15 ννα}]] ἴο [15 ἰουιπάαιίοπϑ, ἰεϑὲ [6 ΘΠΘΠΊΥ 5Που]α Ροαβὲ απά 
580: 
Ἅ͵ὲ ἢανε ονεγγοννῃ {πε νν4]] οἵ Ζίοῃ, 
Απά ννεὲ πᾶνε θυτγηΐ [Πξ ρΙαςε οἵ τῆς τηϊρμίν αοα."᾿ 

52. Απᾶ Ἶγε Πᾶνε ϑεἰΖεά {Π6 ρίδοεῦ πεσε 1 μδα Ῥδθεη βίδπαϊηρ Ρείΐογε. 
ι Νὸον [πε δηρεὶβ ἐἰά 45 πε Πδά Ἴοπηπιαηάεα {Πεπὶ, ἀπά με {πεν Πα Ῥιόκεπ ἃρ {πε σΟΥΠΕΙ5 
οἵ {Π6Ὸ νν8}15, ἃ νοΐσα ννὰ8 Πεαιὰ ἴτοπὶ ἴΠ6 ἱπίεγίογ οὔ [ῃε ἰεπιρίθ, αἰζεγ ἴῃς νν8}} Πα []]εη, 
βαγίησ: 

“Επίεγ, γε επεπηΐθϑ, 
Απά ςοπΠΊΕ, γε δάνεγϑαιίθϑ ; 
Εὸγ Πα Ψῇο Κερί {πε Ποιιβε 45 ἰογβαίβη (1). 
ΔΑ 1, Βαίιςῃ, ἀερατίεα. Απά [ἰ ςαπλα ἴο ρᾶ55 δἰϊει {π65εὲ ἰΐηρϑ {πὲ τῃ6 ἀύτὴν οἵ {π6 Ομα  ἄθεβ 

Θηίεγεα δΔη4 βεἰζεα {πε Ποιιϑε, δηὰ 811} [Πδὶ νγὰβ διοιηά 1. Απά {πδν δε {πῸ ρεορὶε αννὺ οδρίϊνε, 
ΔΠη4 5]ενν βοπῆβ οἵ {πεπὶ, ἀπά Ῥοιιπά Ζεάεκίδῃ {πς Κίησ, δηὰ βεπὶ ίπη ἴο {πῸ Κίηρ' οἵ Βαρνίοη. 

᾿Ν 

ΒῸΝ 

ὧι 

ΙΧ- ΧΙ]. 4. 2γε  αδί ο7 σεύση 7)αγ5: Βαγηελ 10 γοηεαῖγ για ἐλς δ᾿ νεΐγ5 97 “ογηαίοη απια 
δ εγοηιαλ 10 πἀεοοηηῤα}, {ἦε Ε χτίος το δαῤγίοη. δαγηοδ᾽ς 7δῆγρο οὐεγζ “ογηαίοτη. 

"-- Απάᾶ [, Βαιπιςῇ, οαπης, ἀπ Γεγεγηΐδῃ, νόθα πεαγί ννὰθ ἰουπα ρυτα ἔγοπΊ οἰηβ, ηο παά ποΐῖ Ὀδβδη 

7. ἴακε ἴγοπι ἔμεηςθ, ἄς. [ἢ 2 Μδος. 1ϊ. 4-8 {Π6γ6 15 ἃ ΝΕυῪ 51 Π|118ὉΓ {γα ΠΟ η. ΤΕΥΘΠΊΙΔ ἢ 15 νναυ πα οἵ (οά ἴο ΠΙά6 
ἴῃ {Π6 τηοιηΐδῖη ΏΘγα Μοβ65 οἢΠΊΡθ6 4 ἀρ “πε τ θεγπδοὶα ἀηα [Π6 αὐῖς δηα ἴΠ6 αἰΐασ οἵ ᾿ποεῆβε᾽. Τηϊβ ρίαςε ννὰ5 ἴο 
γαηδῖη πη κηόνγῃ 11] (σοά 5Που]4 σαίπεγ ΗῚ5 ρΡβορὶα ἀραΐῃ ἰορείποσ. 

ΑΚ. Μ5. -- ἸΒῈΣ σοτταρί ἴοσ ἡ δ, ὙῊΘ σοηνοῖβα σοσγιρίίοῃ οἱ ἸϑὸΣ πο ἡ δὲ 15. ἐπ πά ἴῃ 1 58πη. χίν. 18. Ι͂ἢ 
2 Μᾷδος. 11. 5 {πε [ῃϊηρσδ πιάάξῃ τὲ {πεϑε--- τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος. 

Ασςροοτάϊηρ ἴο ΒαπηπηθδΓ ταῦθα 1ς, ἤνε τΠϊηρα ΕΥῈ ἴδ Κα ἀνὰ Δ Πα ργθβεσνθα οἡ ἴΠ6 ἠδβίγιοιοη οὐ ΘΟ] ΟΠΊΟἢ 5 
[ΕΠΡ]6 : [ῃ6 σδ Πα] 6 βίιοῖ,, {ΠπῸ ἀτῖκ, {Π6 ἢτα, [ηΠ6 ΗοΙγν ϑρίτὶῖ, δηα της ΟΠεσυ Ὀ1ΠῚ. : 

{πε αἰΐασ οἵ ἰποβῆβθβ. Τὴ ϑυσίας ἱπΊρΡ|165 θυμιατήριον. ἴῃ {πΠ6 ΤΧΧ 1ῃ15 νογά -Ξ " σεηβεσγ᾽, Βυὲ ἴῃ ῬΉΙΠΟ ἂδπά 
Τοβερμαβ ἰὶ πηεδηβ ποῖ "σθηβασ᾽ Ὀαΐ “ δἰΐασ οὗ ἱποβηβε᾽. (Οἵ, ΗδΡ. Ἰχ. 1-- (}), ἀπά 2 Μᾶςος. 85 ἀρονε (τὸ θυσιαστήριον τοῦ 
θυμιάματος) νν ὨΪΠἢ τηδηίίοη {ΠῈ Αἰΐασ θὰ ποΐ ἃ σεῆβεσ. 8566 Αρρεῃάαῖϊχ ἴο τὴν ( οτηπηβδηΐδτυ, Ρ. 168. ] 

Τογίγ-εἰρῃξ ργεοίουβ βίομεβ. ΝῊ ἰοτίγ-ειρῃ ἢ ὙΠεῖῈ Μετὰ ἔνψεϊνα οἡ ἴΠ6 Ὀτεαβίραία (Εχοά. χχν]!]. 15-21) 
Δα ἴννο οἡ {πΠ6Ὸ βρῃοά (Εχοά. χχν]. 9). ] 

ὃ. Εαγίῃ.... οἵ {πὸ πιϊρῃμίν αοά, ἄτανη ἔτοπι [6γ. χχὶ!. 29. “δύῃ 15 τερϑαΐβα [ἢγϑα {1π|65 4150 ἴῃ Μ855., 5.0 ΧΓ.; 
Ψ]ρ. οὗ τ ραϑϑᾶρε; ἴῃ ΓΧΧ οηἱγ ἵνιςα. 

ΜΙρΡμΐν αοᾶ. ΤὨΙΒ {Ππ|6 ΓΕ ΓΒ 1 ν]]. 1, Δη4 ΧΙ]. 2, 4. Νοῖ ἴῃ 4 Εζ2τδ. ' 
ϑυατά {πΠ6πὶ τιη{1] {ΠπῸ6 1αϑί {ἰπιθβ. (Οἵ, 4 Βδγιοῇ 11]. 8, “Ῥύδβεῦνε {Π6 νεβ85615 οὐ ννόγβῃι!ρ {ππ{1] [ΠῈ σοπλϊηδρ οὗ {ΠῈ 

Βεϊονεά. 
9. Γαβίογεα ἴογ ὄθνθσ.0. Α Μεββίδηϊς Κίηράοιη οἵ ἱπάβθῆηϊίε ἀπγαίίοη 15 ἰοοκεα ἰοσνναγά ἴο νυ [Ἐγ 546 Πὶ ἃ5 1ΐ5 

ςοηΐγε, δηά [κα υνῖβα {Π6 το ρ]6 ἴῃ νν ϊοἢ [Π6 βδοτθα νεβ56]5 οὗ {ΠῈ ἰΟΥΠΊΘΥ [ΕΠΊΡ]6 011} ἀραὶπ Ὀ6 ἀϑε4. Πυτίηρ (ἢ ]5 
Κιησάοπι (Πς6 ἀἸβρεγϑίοη ν}}}} ἀραΐη σείασῃ ἴο Ρδ]θϑίίηα (Ἰχχν]]. 6 ; ἰχχν}!. 7, ΠΟΙ65). 

ΝΠ. 2. γε μανε βεϊζβεᾶ {πθ6ὸ ρίαςθ. Ὑῆμὲε ἰοχί 15 ἱπηροϑϑιῦϊε μεγθ. ῬΟϑββίθ!ν "»"}} ἱομυ οἱ κω ἰῖ5. σοῖγαρί ἔογ 

"»} (ωκϑοὺ οἵ) ωκαναιὺ μοῦ ἐμὲ βρίσῖς Ὀγουρῃϊ τὴς ἴο {πε ραςα. [ἢ νὶ. 3 ἃ βίτοηρ βρι σι σαυγιθα ΒαγαςΟἢ δ] οί 
ΟΥΘΥ {Π6 νν8}15 ἴοσ {πε νβϑίοῃ : πονν 6 σδυγ65 ἢϊπὶ θ6ΟΚ ἴο {[Π6 ΡΙαςθ Ὀεβϑι 46 {Π6 οὐκ. 

Ν711 25 ΒΑ ΙΟΠ ἴν  1- ν 
Ηε ψῇο Κερί {πε ποιιβε μα5 ἔογβακεῃ ἰξ. (Οἵ. Ταοίτιιϑ 7257. ν. 13 " Αρετγίδε τερεηΐς ἀθ!αθτὶ ἔογαϑ εἰ δυάϊία 

ἸηΔ1οΟΥΓ Παπηδηδ νοχ Ἔχοαάσγε ἄθοβ᾽. 
5. ΤΠε ντιεσ Κηον5 οὗ Ζεάδκιδῃ δηά ἢ]5 σαρίϊν!γ. 866 ποῖ οἡ 1. 1. 

ΙΧ. 1. βεασέ ... ρυγα ἔγοπι βίπβ. [}ἢ 55. 50]. χν]]. 41 [πε Μεβϑβίδῇῃ 15 βϑα ἴο θε καθαρὸς ἀπὸ ἁμαρτίας. | 

ΤῊΕ ΤΗΙΕΡ ΘΕΟΤΙΟΝ. ΙΧ. 2-Χ11. 4. ΑΠΕΓ ἃ βανεὴ ἄδγϑ᾽ [αϑί δηγ14 [Πς τυΐπϑ οὔ Ζίοη, [ῃ6 ννοτά οἵ τῇς Γογὰ 145. 
Βδγαςῇ ἴο (611 7εγεπηδἢ ἴο ρὸ ἴο ΒδΌυ]οη, ἀπα ΦΙΟΠΊΪ5Ὲ5 ἃ τονοϊδίίοη οἵ ννμαΐ 5ῃου]α Ὅε ἴῃ (ῃ6 εηα. Βαγαςῃ [Ε}}5 
Τετεπιίδῃ {Π6 πιαεϑϑαρα, απα Ἰδηλεπίβ Ὀείογε [Π6 [ει ρ]Ὲ σαίεϑβ ἔοσ Ζίοῃ. 
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ΠΡ Ε  ΘΗ ΘΟ Σ ΤΟΣ τὸ 

; 2 οαρίπγεα 1 (Π6 βείζιγε οἵ ἴῃς οἱϊν. ῚΔηᾶ νὰ γεηΐ οἱ σαγπιεηΐβ, να ννερί, πα πηοιγπθά, δηα [αϑίβα ἰχ. 2-χχν. 
: βενθῇ ἄδγυϑ. Ξ-- 85 
11,2 Αμπά [Ἐ οδπι6 ἴο ρ855 αἴζει. βδενθὴ ἄδνϑ, ἐπαὶ {πῸ ννογὰά οἵ (ἀοά οαγῆβε ἴο πΊ6, δπά ϑαϊά ππηΐο Πγ6 : “ΤΕΙ] 

3 [εὐ πΊ Δ ἴο σῸ Δη6 βιιρροῖίΐ {ῃς σαρεϊνιν οἵ {ΠεῈ ρεορὶε ππίο Βαρυίοη. Βαΐ ὁ ποι γεπιαΐη ἤαγε 
Δη14 {πε ἀδϑοϊαζίοη οἵ Ζίοῃ, δη4 1 νν1}}] σον ἴο ἴῃξε αἴζει {Π686ὲ ἄδνβ ν παῖ νν}}} Ὀεία]] αἱ {ῃς επά οἵ 

4.5 ἀαγν5. ΑΠ4] 5814 ἴο [ογεπλϊδ ἢ 45 ἴπ6 1 ογὰ σοπηπηδηήεά πη6. Απα Πα, ἰη4ες6, ἀερατίεα ΜΠ {Πε 
ΡΕΟΡΙΘ, θα 1, Βαγιςῃ, τεϊιγηθα ἀπ ϑαὲ Ῥείογε ἴπΠεῈ σαίεϑ οἵ ῃε τεπρὶς, δηα [1 ᾿Ἰαπηεηΐεα ἢ {ΠῈ 
(ο]οννίηρ Ια πχοηΐαίίοη ονεῖ Ζίοη ἀπά βαϊά: 

6 “ΒΙεββεά 15 ἢξς ννῇο ννὰβ ποΐ Ὀοΐῃ, 
Οὐ Πα, ννῆο Πανίηρσ θεθη θοίῃ, μ85 ἀϊςδα. 

7 Βαΐ 88 ίογ 0 νῇο ᾿νε, ννοὰὲ ηΐο 115, 
Βεσδιιβε ψνὰ 566 {π6 δῇηϊοςοης οἵ Ζίοῃ, 
Απα ναί 85 θεία! θη [6υιι54] 6 πη. 

8. 1 1] σ4}1 {Π6- 5Ίγθη5 ἔγοπη {ΠῈῸ 568, 
Απά νε 14]|1η, οοπηα γε ἔγτοπῇ τῃς ἀεβοσί, 
Απα νε 5Πεαϊπὶ δηα ἀγαροηβ ΠΌΠπι {πε ἰογεβίϑ : 

Αννα δηά οἱγά ἀρ νοι Ἰοΐπ5 ππΐο πηοιυγηΐηρ, 
ΑΠπά ἴδε ὰἃρ ψ ἢ της {πε ἀϊΐγρεϑ, 
Απά πῆδῖζε Ἰαπηθηϊαίίοη νυ ἢ πΊ6. 

9 ΥὟε ΠυβρδπάπΊεηῃ, θοὸν ποΐ ἀραϑίῃ ; 
Απα, Ο δαγίῃ, νῃεγείογα σἱνεϑί ποῖ τὰν Παγνεϑί {Γ{5Ὁ 
Κεερ ψ τη ἔπεα ἔπε ϑννεεῖβ οἵ ἐῃν ϑιιβίεπδηςεα. 

το Απα ῖδοιι, νίηα, νην Πιγίμεῦ ἀοϑβί ποι σίνε (ῃν νῖπα; 
ΕῸΓ δὴ οἤεγιηρ ψ}}] ποΐ ἀραίη θε τηδάς {πογείτομη ἴῃ Ζίοῃ, 
Νοῖ νν1}] ἢ τϑί- ἔγαϊ5 ἀραίη θὲ οἤεγεά. 

ΙΧ. 2. Τα ἤγϑιί ἔαϑβί οἵ βενβὴ ἄδγυϑ5. ᾿ 
Ἐδβίηρ ννὰ5 {Π6 ᾿15118] ρσεραγδί!οη [ῸΓ βιρεγηδίαγαι σοιηπχιηϊσαιοη5. ΟἿ, 1)8η. ἴχ. 3, 20-21 ; δηά 566 ποίε οῇ ν. 7. 

Χ, τ. αοά. ΤῊΪΒ ψογά 15 Τουιηα ΟὨΪῪ ἱνῖσε ἀραίῃ, 1.6. Πἶν. 12; Ιχχχὶϊ. 9. [{5 1158 15 ΠΊοσε ἔγεαπδηΐ ἴῃ 4 ΕζΖτίδ. 
2. δνε Πᾶνε Βεσξ ἃ νἱ]οϊδίίοῃ οὗ {πε ἴσια ἢἰβίογιςαὶ ἐταϊοη. Ασοογάϊηρ ἴο [6γ. ΧΠΠ]. 4-7, θοτἢ }Θγθπαῖδἢῃ ἀηα Βαγαοῇῃ 

ΨΘΓΘ Ταττϊεα ἄονη ἰηΐο Εργρί. [π 1 Βδγιοῖ ἱ. 1, ΒΑΤΆΟ ἀρρδαῖβ ἴῃ Βαθυίοη ἢνε γεδῖβ δἔεσ [6Γ 5816 ΠῚ νὰ 5 ἴἈΚθῃ. 
Ιὴ 4 Βδύυςῃ, ἴοο, [θγα πη Δ ἢ 15 ἴα καὴ ἴοὸ Βαργυίοη, θαϊΐ ὈΥ ίογςβ. ὙΤὴ8 ταίβγθησαβ ἴο [θυθηγῖα ἴῃ οοηποχίοη ΜΠ 
ΒΑΡΎ] οη ΡτΟΡΘΌΙν Ὀδ]οηρ το ΒΖ, [π Ιχχνῖ!. 17-19, ζς., Βαταο ἢ νυῖ65 ἴο ἴΠ6 Ὀτείῆσθη ἴῃ ΒαΌν]οη, μανοῦ ἴο [εγεη Δ} ; 
ΜῈ ἴῃ 4 Βατυοἢ Πα ἀἄϊτεοίβ ἢΪ5 Ἰθιίασ ἴὸ Τϑγοπηίαῃ. Βαϊ ἰαΐθυ Ταάαῖδπι, δοσοτάϊηρ ἴο Ῥεϑι. Κα. 26 (131Ὁ0 εα. Ετϊεά- 
ΤΆ ΤΏ} ΠΕ] 4 τΠδὲ Γϑγειη ἢ δοσοπιρδηϊθα {πε εχῖ]ε5 ρατί οἵ 1πΠ6 νὰν ἴο ΒΑΡ ]οη. 

ΒΌΡΡοτγί. 50 1 τεηάδυ δοοογάϊηρ' ἴο ἃ Τεοορη!Ζεα πηρδηΐϊηρ οὗ ἴῃς ϑγγίας νεῖ Ῥλῶ.. Ἐγ556] {Π|ηΚ5 {παῖ {Π15 νετὉ 
8065 θ80Κ ἴο 2 3}, δῃηᾶ {Πδΐ δ. ννὰ5 ἴο θὲ υπάήρθγϑιοοα ν]ἢ 11. ὙΠ5 Πα αὐτῖναϑ δ ἢΪ5 το ἀθυῖηρ “σΑγα ογ΄. Βυΐ [Π15 

5 τηοϑὲ ΠΗ] Εν ; ἔοτ ἴῃ Χ]Ϊ]]. 1 γα Πᾶνα [Π6 ἀοίι8] ϑυτίας ρῃταβα ἴπ [1]1 Ἰν ΠΟ σΟΥΤοβροηάϑ ἴο ἔπ6 Ηδρτενν τ ᾿Ξ πὲ 
1.6. Ὡς «9}. ὙΠΕῖο νγῈ 5ΒΠου ἃ τεηάοτ 85 ἰὴ Ηδρτενν, " ἀϊσαοῖ τπγ Πεατί, ἄς. Νονν ἰἴΐ 15 ποίβινοσίῃυ ὑπαὶ {ΠῈ οἰδιδε 
ἴῃ ΟἿΓ ἰεχί “ 5Ὸ 8η4 βιιρροιί᾽ γϑοιγβ Ργαο τ 8} ἴῃ χχχιϊ. 2, θα Ὁ ΓΠετα «οἱ 15. υϑεα ᾿Ἰηβίθδα οἵ Ῥαρὺ. «οἱ 15. ἃ ϑ'υγίδς 
εαυϊνδ]εηΐ οὗ 37. Ηδηςα ἴΠεταὰ ννῈ γθπευ ἦ ΠΊΆ Κα τεδάγ᾽. [ἢ ᾿χχν!]. 12 γεῖ ἃποῖμευ νεῦρ, κω, 15. πϑεὰ ἴῃ ΠΘΔΙΙΎ {ΠῸ 
ΒΔΙΏΘ 5686 8ἃ5 Ῥαοὺ ἴῃ Χ. 2. Βδιυσηϊηρ ΠΟΥ ἴ0 ΧΧΧΊΪ. 2 ννῈ γεοορηΐϊζε αἱ πος ἰΠδΐ ἔπαγε ἰ5 ἃ 5!Πρῃς σοιταρίίοη ἴῃ {πὸ 
ἰεχί : “τηᾶῖαε τεδαγ {ΠῈ γϑϑῖ οὐ [ῃς Ὀγείῃγθη Τἰη} ΒΑΡΎ ]οη, ἀραϊπϑὲ ν᾽ Ποπὶ Πὰ5 ροης ἰοτί ἢ {ΠῸ βθηίθηοα {Ππαΐ {ΠΕ Ὺ 5Που] 
Ὀε Ἰεὰ ἰῃίο σδριϊνιεγ.᾽ Ηδετε τΠ6 Ὀγθίῆγεη ἀγα ἢγϑί οἵ 411 βαϊᾷ ἴο θὲ αἰγεδᾶν "ἴῃ Βαθυ]οη᾽, πᾶ [Ππδη ἴῃ τπ6 ποχί οἰδιιβα 
ἴο θ6 βεῃίθῃςθ4 ἴο εχὶ]α ἴο Βα Ύ]οη. ὍΤΗι5 “ἴπ ΒΑΡΥ]ΟΠ᾽ ΠΊΔΥ θ6 σοΙγιρὶ ἴον “ἴου ΒαΡγ! π᾿. [ἴ τηιδί θῈ οοηίεββθα, 
Βονένευ, ἱπαΐ [Π6 οὐ σΊΠ8] βίδηϊηρ εἰ πα {πθβῈ ψνογάϑβ ἰ5 νΕΥῪ ἀποεγίδίη. 

5. ΤῊΙ5 Ἰατηβηΐ οὐ Βδαυισ ργερᾶγαβ ἴοσυ {πε (Πϊτὰ ἔαϑι οὗ χἱϊ. 5. 
Βεΐογε {π6ὸ βαΐββ οὗ {πε ἔβπιρῖβθβ. ΤηΪβ ἰ5 ἴπῈ βοθηδ οὐ {πῈ [ο]οννίπρ Ἰαιπθηίδίίοη, ἃ Πα α͵5ο ὑπαὶ ἴῃ χχχν. 1. 

Α Ῥάᾶββαβε ἴῃ {π6 ὈθρΊπηΐηρ οὐ 3 ΒΑΘ 56 6πὶ5 ἴὸ Ὀ6 ἀδγίνοα ἔγοπὶ ΟἿ ἰοχί οὕτως ἐκάθητο ἐπὶ τὰς ὡραίας πύλας 
τ τ τῷ ̓  τῶν ἁγίων ἅγια. Μοιηΐ Ζίοῃ, οῃ {ῃ6 οἵἴπεσ Παηά, ἰ5 1Π6 5οθῆθ ΨΏΘΓΘ γτανε]διϊοηβ ἃτα δοοογάθα το ΗΪΠῚ 
ΣΠΠ τ, ὅςς:.)" 
6. ΒΙΕββεά ἰβ μ ψῆο νγὰβ ποῖ βογῃ, ἃς, (ῇ Εδοῖϊεβ. ἵν. 2-.-3, ἔτοπὶ ΠΕ οι [Π6 ταχὶ πιὰ Οἰεἰπταῖεὶν πᾶνε θεδη 

ἀετῖνεά. (ἢ. 4 ΕΖτὰ : ἰξ 15 βα]4 {παῖ 1ξ υνεῦα θεΐζευ πιδῃ ἢδα ποῖ θεθὴ θοσπ αἱ 811 {Πὰπ θῈ Ῥοζῃ ἴο Πᾶνε ἴο ίδοο [υΐυγα 
ἰογηλεηΐ δ ηα Ἰπάρεπηεηΐ (ε. 5. ν}]. 66, 116, 117). Βαϊ ἴξ ἴα 1π6 ργθβϑδθηΐ νοεῈ5 οὗ [6 Βα] θη {Πα ΠΘΓΘ ἀγα βαϊα ἴο πλαῖκα {ΠῸ 
ἈΠΡΟΓη Ὀ]Ε5564, Δη4 {Πο568 ἴῃ 5860] (χὶ. 7) ΠΑΡΡΥ ἴῃ φοπηρατίβοη ψ] ἢ 1Π6 Πἰνίηρ. : 

ὃ. Βίγθηβ ὙΠΕβ6 ἅτε βαϊα ἴῃ 1 Ἐπ. χῖχ. 2 (ὥσεεκκ νϑυβίοῃ) ἴοὸ βαᾶνα θθεὲπ 1ῃ6 υγῖνεϑβ οἱ ἴπ6 δῆρεῖβ ΨΠῸ 'νεηΐ Δϑίγαυ. 
“πεῖς πα ὉΤῈ 56 Δ- ΠΥΠΊΡΗΒ, ἃ5 ἴῃ Οὐδεὶς ἰερεηα. Τῆς Οτξεκ {γαηϑίδίουβ οἵ ἴῃ6 Οὔ Τ᾿. πἰϑεὰ τῆς [εγπῚ ἔῸγ Οϑίτομ 5 
Δη4 ἸΔο κ415. 

Γ11πι|, Ὠἰρ μι-ἀδιηοηβ. Μ84]6 δηά ἔεγηδ]ε ἀδιηοηβ πδηιθα 111 δηὰ {4110 Βεϊοηρ ἴο Αϑϑυσίδῃ δηα Βαθυ]οηΐδη ἀεξιηοηο]ορυ. 
Τῆς {1111 (πη 555) ΔΥΘ6 τηθητ]οηΕα ἴῃ 158. χχχῖν. 14, ΔΙοὴρ ψ ἢ [86 βαῖυυ Ὕνν, 

ΞΠΘάϊπ,., Μα]ε ἀεπηοηϑ, ἴο νν ῃΐοἢ νδτίοιις ΟΥΙΡῚ 5 ΨΕ͵Ε δϑϑιρημεα. 966 τὴν (ΟΠ. 6 ΠίδτΥ, 271 ἤθε. 
ἄγαρβοῃβ. 50, ἴοο, Ρε5ῃ. Το μά εἰ ὩΣ) ἴῃ 158. χὶϊ. 22. Βυϊΐ [6 ννοσγά ΠΊΔΥ πιθδῃ " 7 οἸκα]5᾽. 

10. ἘΠΕ νυπζεσ οἵ χ. 6-χὶϊ. 4 τεϑὶρῃ5 Δ βο  αΐε]ν 8411 Πορα οἵ {πῸ γεϑιογαϊίοη οὐ Τογιιβαϊεῖι, α5 Β΄ ἄοεβ τῆγουρ Βουΐ. 

485 



ΓΙ 

12 

13 

14 

15 

16 

11 

18 

[9 

11: 

ΠΠ ΒΑΚΊΌΚΓΗ 10. τι---1|. Ω 

Απά ἀο γε, Ο ἤδανϑηϑ, νυ Π 0] 4 νοι ἄενν, 
Απᾶ ορεη ποῖ {πΠῸ {τε αϑΈΓ165 οὗ ταὶ : 
Απά ἀο ἴποι, Ο 51η, νυν ΠΟ] {πες ΠΡ ΐ οὗἩ τὰν τὰν. 

Απά ἀο μου, Ο πιοοη, εχεϊηρι5) {πῸ πια! πε οἵ ἢν Τρμὶ ; 
ΕῸὸγ ννῆν 5ῃοι]ὰ Πρ τῖσε ἀρϑίῃ 
Δ Πατα {πε Ἰσμξ οἵ Ζίοῃ 15 ἀδυζοηεά ὃ 

Απά νοι, γε Ὀτεστοοπιβ, επΐου ηοΐ 1ῃ, 
Απὰά ἰΙεΐϊ ποῖ {π6 Ῥγίάββ δάψοτιη {ΠπεπΊβεῖνεϑ νυ] σαγ]δηάϑ ; 
Απά, γε ννοπίβῃ, ραν ποΐ {παξ γε πᾶν Ὀεδι. 

Βὸγ {πε αιγδη 5Π41] αθονε 41] τε]οῖςε, 
Απα ἴποβα ψῆο ἢᾶνε π0 505 514}] Ὀς σ]δά, 
Απα {Ποβ86 ννῆο Πᾶνε 505 541] πᾶνε δησβῃ. 

Ἐὸγ γῆν 5ῃοιυ]ά ἴπεν Ὀεαγ ἴῃ ραΐῃ, 
Οηϊν ἴο θυτγν ἴῃ στίεῖΡ 
Οἵ ννῆν, αραίῃ, 5ῃοια τηδηκιπα πᾶνε 50η5 ἢ 

Οὐ Νὴν 5που]α {ΠῸ βεβα οἵ {πεῖν Κπα δραίη θὲ παπηεά, 
Δ Πετε [Π15 ποία 15 ἀδβοϊδίε, 
Απα ει 50η5 δῖ ἰεὰ ηΐο οαρ(ἰνιτγ 

ΒΎΟπΊ {Π15 {{π|6 [ογνγαγαά βρεαῖς ποΐ οἵ βεδιιίν, 
Απά ἀϊδοουτβε ποί οἵ σγδοαἤι]η655. 

Μογθονεσ, γε ρυίεϑίβ, ἴα κε γε {πε Κενϑ οἵ [ῃε βαποίπαγψν, 
Απάα οαϑβί ἴπαπὴ ἱπΐο {πὸ Πεῖρῃΐ οἵ πεαάνεῃ, 
Απά σῖνε πε ἴο {πε Τιοτὰ δπά 58 Ὺ: 

“(παγὰ ΤῊν. πΠοιδε Τ Ἤν βε Ὁ, 
Ἐὸγ ἰἴο! νὰ αἵ ἰοιιηα ίαᾳ]ϑε οἴδθιναγάς." 

Απὰά γοιι, γε ν]γρίη5; γγῆο ψεανε ἤπε [ἰπϑη 
Απά 511 ν ἢ σο]ά οἵ Ορηίὶτγ, 
Ταῖκε ν ἢ Παϑβίε 411 ([Π656) {πῖηρ5 
Απά οαϑβὲ ([Πεπ}) ἱπίο {πῃε ἤτα. 
ΤΠαδΐ ᾿ἴ τὴᾶν Ῥεδγ ἴΠαπῇ ἴο ΗΪπὶ τ᾽ πο πιδάς {Π ΕΠ], 
Απά {Πε ἤαςπηε βεηα πετ ἰο Ηἰπὶ ννῆο οτεαϊεά ἐμεπὶ, 
1,εϑί {πΠῈ επεπν σεΐ ροβϑεϑβίοῃ οὗ {πεπὶ.᾿ 

Μοτὸδϑονεσγ, 1, Βαγιςῇ, 5αν {115 αραϊπϑι {πεε, Βαθγίοι: 
“ἹΓτΠου Παάϑί ργοβρεγεα, 
Απά Ζίοη μαᾶ ἄνεῖὶξ ἴῃ Ποῖ σίογν, 
γεῖ [Πε στίε ἴο τι5 Βα Ῥεεξῃ ρύϑαίΐ 
ΤΠδΐ ποι 5Ποι]αβί Ὀε εαιιαὶ το Ζίοη. 

Βυΐ πονν, ἰο ! {πε ουϊε 15 ᾿πβηϊίε, 
Απάα {πε ἰαπηεπίδίοῃ πιοαβιγαεσο, 
Ἐὸγ ἰο! δου τί ρτοβρεγεάή 
Απά Ζίοη ἀεϑοϊαίο. 

ΔῈ νψ1}} ΡῈ πάρε γεσαγάϊηρ {πεβεὲ [πίηρβ9 
τ ἴο ψΠοπΊ 5}8]] ννε σογηρ δίῃ τεσαγάϊηρ [πὲ ννῃϊοἢ Πα5 Ὀείβ θη τι5Ὁ 
Ο Τιογά, μοιν μαϑὲ Τβοιι θοῦπε (11) 

13. Ὀγάθβ. ϑυγιίας φῖνεϑ ν᾽ γρη5, νῆο ἢγϑί στρ Εν Οσσιιγ ἴῃ νεῖβθε 19. ὙΤὴΘ ταίεγθησαβ παῦε ἀγα (0 τηδγίασα, ὍΤΠῈ 

ἘΕ ΣΙ ΞΞ ΓΘ. ΠΣ, ΠΟΥΤαΡΊ [ῸΓ ΤΡ ἴῃ ἴῃς Ηεῦτενν ΟΥΙΒΊΠΔΙ. 
14. (Υ. Μεαῖι. χχῖν. το; [μ|κῈ Χχηῖ. 29, “ ΒΙεβββεά δύὲ [ῃ6 Ὀδΐτεη, ὅζς.᾽ 
16. (Πὶξ πιοΐπεσ, [εγβα] θη. 8566 111. 1 Ὡοίδ. 
18. ΤΠ6 Ρτϊεϑιμοοά ΑΥ6 ουπα ἔα]βε βίεινατάς Δη4 ταϑίβῃ Ἵμᾶγρα οἵ ἴΠ6 τεπρίθ. ((. 4 Βαγαοῃ ἵν. 3, 4, ῇθγε 

1 Θγθηλῖαῃ οαϑίβ ΠΡ [Π6 Καγϑ " θείογε {πε βυπ᾿, ἀπά {πῸ )Ἴαῤζμέ ϑψΖηι. οῃ. 158. χχὶ, γνῃεσα {πε ἤοννεσ οἵ {πε ργιβϑίβ σαϑί 
1Π6 πῇ ῸΡ αἱοῖῖ. ὙΠῈ ϑαπιε ἱποϊάθηϊ 15 τεσοπηῖθά ἴῃ Ταδηϊ 295 ;- [ν. Κ. χῖχ. 6, ἰὴ σοηποχίοῃ 1 {Π6 ἀεϑίσαοιοη 
οἵ {π6 ἢτϑβί τερ]α. [ἢ ΑΡ. ΚΕ. Ν. νὴ] πε ᾿ποιάδηΐ 15 τεσοσγαθα ἴῃ σοπηδχίοη νν ἢ τῆς ἀεοίγαςείοι οἵ {πε Ξεοοπὰ τεπιρ]6. 

ΧΙ. τ. ΒΑΡυ]οη βίδηαβ Πασα [οΟσ ἈΟΠΊΕ, ἃ5 ἴῃ Κδν. χὶν. 8, ἄς. Γ, 
3. ον Βαβί Τ ποι Ὀοτγπηςα (11). (Οἱ. 4 Εζτγαὰ 11. 30, “πον Τποιι ἀοϑὲ θθασ ν 1 {Ππδὴν ταὶ 5᾽η. ΑἸβο ῥ55. 50]. 11. 1» 

Δη4 4 Ετα 111. ὃ ; 58. χῖν. 6. 
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4 οΟυΓ (ἀ[Π6γ5 ννεηΐ ἴο γοϑὲ νυἱῖμοιιῖ στοῦ, 
Απά ἰο ! {Π6 τἱρβίθοιιβ 5]Ί6Ὲρ ἴπ {πὸ βαγίῃ ἴῃ ἐγαπα 1 γ ; 

5 Βὸογ ἴμεν Κπεν ποῖ {Π|5 δηρι βῃ, 
Νοῦ γεῖ δα {πεν πραγ οἵ {παΐ ννῃϊοῃ Πα Βεία! θη τι5. 

6 Ψννοι]ά {παὶ ποῖ παάϑὶ βατς, Ὁ βαγίῃ, 
Απά {παῖ {ποῖ μααϑὲ ἃ πεαιῖ, Ο ἀπϑε: 
Τηδὶ γε πηρῃϊ ρὸ ἀπά δηποῖιποα ἰῃ 5160], 
Απά ϑ8δν ἴο {πε ἀβδδά: 

1 “ΒΙεββεα δἵὲ γε πιούξ πα ννα πο [ἷνο,᾿ 

ΟΧΥΚΠΥΝΟΗῦ5 ΟΚΕΕΚ ΕΚΑΟΜΕΝΎΥ, ἴοπὶ τοηΐο!! απα Ηππὸς 
Οαγγάγηοης Ῥαῤγγῖ, νοὶ. 111. 3--7, 1905. 

Γεγ5ο. "6750. 

ὃ. Βιι1 ν]]]} 54Υ [Π15 δ8 1 (2-- 5) 12.1τ. Βαυΐ 1 ν}}} σαν τΠϊ5 51 { 17 ᾿εἰξειβ. αλλα τ)ουτυ 12 1 
{Π1ηΚ. ἘΠΙηΚ, οιο(ν) 
Απα 1 ν}}} Θρεακ ἀραϊηϑί Απαᾶ β5ρεὰκ δραίηϑδε {ῃεε, {πε (οιομαι ἐρω και λαλη)σω 

ἴπεε, Ὁ ἰαπά, νῇῃϊοῃ ατί Ιαηα [Πα 15 ργοβρογίηρ. προς σε την 
ΡΙΓΟϑρδγίησ. 

2 Τ7ῃΠε ποοπάαν ἐοεβ ποί 2. Νοῖ αἰννὰγβ ἄοεβ πε ποοη- {(γην τὴν εὐοδουσαν οὺν 2 
αἰνγαγ5 θυγη. ἄαν Ὀατη, παντοτε μεσεμ 

Νοῖ ἄο {πε τὰγϑβ οἵ {πε ΝΟΥ ἀο {πε γὰγβ οἵ ἰῃῆς 58:5 δπάβρια αποκαιει οὐυδὺὴε τὸ 
511 σοηβίδηίν σίῖνε ᾿ρῃΐ. σοηϑίδπε Υ σίνε ΠΙρἢϊ. διηνεκες αι ακτι 

3. Βοποϊίεχρεοϊ [ἀπά ΠΟρΕ] (6--8) 3. ΔΑπά 6ὁ ποΐ ποι ἐχρεςοΐ ἴο (ψες τοῦ ἡλιοῦ λα)μπουσιν᾽ 5 
{πα ποῖ νν1 ἀἰνναγα ΡῈ ΓΕ]οῖςς, και συ μη προς 
ῬΓΟΒΡΕτΟιΙ5 δη6 τα]οἱ οἰηρ, 

Απαᾶ θὲ ποῖ ρυθδίν ὑρ- Νοῖ Τοοπάεπηηγ στααίϊν. (δοκα χαιρήσειν) μηδε 
1Π|εὰ δηὰ Ροδϑβίζι. επί πολυ καταδικα 

4. Εογ Αββιιεαϊν ἴῃ [15 ονη. (8-τὸ) 4. ΕῸΓ φΞβιγεα!ν ἴῃ [15 βοᾶβοη ((ε αληθως γαρ εν) καιρω 4 
ΒΕΆ50ὴ 5}4}] [ἢς6 (αἰϊνίπε) 5841} {π6 (αἰνίπε6) ννυγϑί] θῈ ἀνναῖς- εξυπνισθησεται 
γαῖ ἢ ἀννακα ἀσαϊηβί {Πεα. Εη66 ἀρσαϊηβί {Πε6, 
ΠΟΙ πονν ἴῃ ἰοηρ-5- ὙΜΏΪΟΙΝ 15. πονν τεϑίγαίπεα ὃν (προς σε ἢ οργὴ ἡ νυν ὑπὸ 

ἰδγίησ 15 πεῖ Ϊῃ 45 ἴξ ψψετα Ἰοπρ-ϑαενηο 45 ἰἃ ψετε ὈΚ «ἃ τὴς μακροθυμ(ι) 
Ὀν τεΐηβ. τα Ιη. 

ΧΗ. 5-ΧΠ]|. «εροναὶ Μαςί. ιφυρίαζίονμ ας ἐο 12 σογρεἴγιρ᾽ ὑ) μαροηηοη οἵὲ ἐΐο ᾿φαίηλι. 
5 Απᾶ νψῇεη 1 Ππαὰ ςεἰάώὶ. (ιο- 6) ς. Απά Βανίηρ 8αἰά {πεθὸ τοίας ὡς χαλινω κατέχεται 5 
{πε8ε {πίηρϑ, 1 [αϑίε βενεη τΠῖηρ5 [1 [αϑίεα βενβῆ δυϑ. και) εὐπων ταῦτα 
ἀΔν5. 

4. νϑηΐ ἴο τεβέ... 5Ι6ερ ἰπ ἐπε βαγίῃ. (ἢ. χχὶ. 24. [0 δη. χί!. 2,  5166ρ ἴῃ {Π6 ἀιιϑί οὗ [Π6 βαγίῃ. στό. Ιῃ ΒογΆῃ τ8ν {Πδγὰ 15. ἃ ἰοηρ' Ιεασεηά ὨΔΥΓΑΙΘα, ἴΠς ΟὈἤεοὶ οὗὨ ννῃ]ο ἢ 15 ἴο ἰθαοὴ ἔπαὶ τῃ6 ἀδρατγίεα Κποιν ποίῃϊηρ οὗ νηί 15 σοϊῃηρ οἡ ἴῃ {Π15 νου]. 
6. Ὑπαΐ γε πιὶρῃξ ρο. Τῆς ϑγτίδς -- "δηά 80 γο᾽, ἃ Ηερτειν Ἰά] πη, ἷ. 6. Δ ἱπιηρετδίϊνα 5664 ἴῸΓ ἃ 7υ5βῖνε : 566 Ῥηῖνεγ, 47οοαῖς ἀγα 7 15 65,3 Ὁ. 82. 

ΧΙ]. 3. [ἀπᾶ Πορ6]. Α ἀμπρ!ϊςαίε τεπάοτίησ. ᾿ 
6... υρ!Πεᾶ -- αι). ὙὍὙΠηε Οτεεὶς “οοηάοιηῃ ᾿-- ΦΊΝ, 15 ἀραίηδε ἴῃς ρϑγδ! !ε ἴβπη. 

Ῥοαβίζα!. 1 Πανϑ επιοηάθά οϑαὶ ΞΞ “40 (ποῖ) ορρτεϑϑβ᾽, ἰηΐο εοϑοβλια. 

ΤῊΕ ΕΟΌΈΤΗ 5Εοτιον. ΧΙ]. 5-ΧΧ. Απἤεῖι ἃ [αϑβι οἵ ϑβϑενεῆ ἀδγϑ5 [Ὁ]]οῖνβ ἃ ἰοῃρ τανεϊατίοη ἰο Βαγιοῃ (ΧΙ11. 2-χχ. 2). ΤΕ ἰδχὶ 15 νευΥΥ σοηιβεά. 866 ποχί ποίβ. 

ΧΠΙ-ΧΧΝ. Τὴε ἰοχὶ οὗ {με586 Ἵμαρίεβ ἰ5 ἸΠΕΧΡΙ σα θ]Ὲ ἃ5 ἴξ βίδηάβ. ὙΠα ἀϊβηου]εἶε5 ἀγα ἀπε ποῖ ἴο ΠΟΥΓΙρτΙΟΠ, {ΠΟΘ ΡῊ [15 εχἰβίβ, θαΐ τὸ ἃ τεσαϑίϊησ οὐ {Π6 οτ᾽ρίπαὶι ἕθχί. [ἡ 1ῃϊς ΡΓΟΟΘ55 ΤΔΩΥ ΡΑΒΘΑΡῈ5 Μ6͵Θ [ΟΓῚ ἰτΌΠ ἘΠ ΘΓ Οτρίηδὶ οςοπίεχίβ ἃΠ4 Ρ]δοβά ἴῃ βϑίι[ηρ5 ὑγῃϊο! ἀγα ααϊτα ππϑαϊζαῦ]6. [ἢ ἈΡΡΘΑΙ5 ἸΏΡΟΚβΙὉ]8 ἰο γεϑίογα Π6 οὐἱσίηαὶ ογάθτ; ἔου Ποῖ ΟὨΪΥ ψγΕΓῈ [ῃ6 σῃαρίετϑ Ὀσοίκθη αρ 8η4 τεατίδησϑά, θὰ αἶσο πιαι]αΐϊθα ἀπὰ ᾿πιογροϊαίθά. [ 15. ΟΠΪΚ Οσσαβἰοηδ} }ν ΡΟΒ51016 ἴο Ἔβχραίῃ ἐῃ8 στοιιη5 ἔου βίο ἀἰβ!οοδίίοηβ οὐ {πὸ ἰαχί. Βαϊΐξ ἐμαὶ {Π6Ὺ Οσσαγ ποῖ ᾿πΠ ΠΕ ΘΠ ΉΓΥ 15 ᾿Π ἀπ 416. Ὗνε Βᾶνε ἴξ οῃ ἃ Ιαγρε 5.816 ἴῃ 2 (ογϊπιῃίδηβ νη Ϊ ἢ ἰ5 ςοπιροβεά οὗ ἔἴννο Ἰεἰίεσβ, απὰ ψῃθγα (ἢς ἰαΐθυ ἰῇ ἄαίε ἰ5 ΡΙαςθά Ὀεΐοτγε {με βαυ] ει. ΟἾΠοῚ ἰηδίαποεβ ΜΗ Ϊοἢ οαη δ6 ςοπϑαθα ὈΥ {Π6 τβδάβθυ οσςσὰγ ἴῃ [ἢ ϊ5 νοϊαπια : 566 1 Εποςῇ χιὶϊ- χνὶ ; ψΏΕτε {Π6 αἰ 5]οσδίίοη πα σοπβεαιθηΐ σοπίαϑίοη γα ἃἰπιοβὲ ἃ5 δτεδῖ ἃ5 ἴῃ οἱ ἰαχί : Ιχχνι]- ἰΧχχὶϊ ; χοὶ- χοροὶ]. Βαϊ ἰδεῖ 5 τεΐυση δηα βίαίε ἴῃς Ἵῃϊεῖ στοιιη5 ἴοτ γταρδτα!ηρ᾽ {Π15 βθοίίοη 85 ἀἰβασσδηρθά δπὰ σοηξιβθα. 19, [ἢ χι!. 4 “ἴΠο56 Ῥγόβρεγοιιβ οἰ 65 ἃ΄6 τεργεβεηίθα ἃ5 Βρεα Κη ΜΜΊΓΠΟὰΣ ἃ β5ἰηρ]6 ποίΐς οὗ ἰηϊτοάποίίοη. Βεοίοτθ χῆϊὶ. 4 ῬτορδΙν ΒΟΠῚΕ ΤΕΐεγεποα νγὰβ πιαάβ ἴο ἴΠ65ε οἰτίεβ. 29, Τὴα γεἰτι δαϊίοη οὐ {πὸ (θη ες τοίδγγεα ἴὸ ἴῃ ΧΙ, 4, 5 Βᾶ5 ποῖ θεεῆ 
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ΒΑ σε θυ πξΞὸ 

18 τ Απὰ [ξ σαπηε ἴο ρ885 αἴτει 18:1: Δη6, 1 ὉΔΙΕ, ἴ0᾽, 855 (ενηστευσα ἡμεὴ)ρας ζ και 18 
[Π68ε {Πίηρϑ, {παξ 1, Βαιιςῇ, αἴτει {Π656 {πῖηρϑ ηδὲ 1, Βαγαςῇ, ἐγένετο με 
ννὰ5 βίαπαιηρσ προ Μοιηΐ ννα5 βίδηδιησ προ Μοιπί Ζίοη, (τα ταυτα οτι ἐγω) Βαρουχ 
Ζίοῃ, δηα ἰο ! ἃ νοΐςβ σδπης Δηα 1ο! 4 νοῖςε οδιῆς ἰογίῃ ἔΓΟΠῚ ἱστηκει" ἐπι τὸ 
[γοπὶ {πε Πεῖσῃξ δηα βαιά 1Πῃ6 Πεῖσῃξ δηὰᾶ βαϊᾷ ιιπΐο τη: ζ(ορος Σιων καὶ ἰδου φων)η 

2 τππΐο της: “ ϑίδηδ προη ἢν 2. “ ϑίδηά προη τῆν [δεΐ, Βαγαςῇ, εξηλθεν εξ ὃ 
[εεῖ, Βαγιοῆ, απα ἤει {πε ΔΠη4 Πδδῦ {πε ννογὰ οἵ {πε πιὶρῃΐν {ψους και εἰπε μοι αναῦ στα 3 
ννοτγα οἵ {πε πλὶσῃίν αοά: ἀοα. ἐπι τους πὸ 

1 (δας σου Βαρουχ και ακουε) 
τον λογον ἴσχυ 

(ρου θεου 

3. Βεασδιιθε ἴμποιι μαϑὲ Ὀθεθη δϑβίοηϊβα δἱ ννῆδαί ἢδ5 ὈείβΙεη Ζίοη, ποῖ 568] {Ππϑγείογε θῈ δβϑαγεα!ν 
4 ργεϑεγνεα ἴο {πΠῈ6 σοηϑιπηπηδίίοη οἱ {πε {{π|65, {παΐ ποι πηαγϑί θ6 ἴον ἃ ἰεϑίϊπηοην. 80 ἰῃδί, {Γ ὄνεῦσ ὺ 
5 1Πο56. ΡΙΌΒΡΕΙΟΙΙ5 οἰ[165 58 Ὺ : “ἣν ἤδίῃ {πΠῸ πιρῃίν αοά Ὀτουρσῃς προ τι5 (5. γι θατοη δ᾿ ὅ58γΥ 

| 

τηθηοηθα Ὀείΐογα, [που ρΡἢ {Π6 ἰαχί ΡΥΘΒΊ ΡΡΟβ65 50Π16 5:10 πηθητοη. [{ 15 1Π|6]ΠΠ5 1016 1 Χχν ΟΥ̓ χχὶν. 4 ργβοβάββ νψῆεσγε 
ΒδΥοἢ 45Κ5 ψνῃαΐ νν}}} 6 ῇ8}} {Π6 δῇ θπλ]165 οὗ [5746]. 39, [ἢ χῖν. 1 Βαγιοῇ ΓῸΡ]165 [Παΐ (σοα Πὰ5 5ϑῆονῃ δῖτὴ “1Π6 πηριμοά 
οὗ {πε {1π|65᾽, τυλεγϑας 171 χχ. 6 ἐδὴς ἐς γιοΐ γεΐ αἰ0716; ἴοΥυ ἴΠ 6 ῬυΥουη δα 15 ποτα σίνεη {Ππαΐ Βδσιιοἢ 5141] γεςεῖνα ἀϊγεοίοηβ 
]ἢ τορασγὰ ἴο πεῖ. 49. [ἢ χῖν. 1 ἴὲ 15 βϑαϊᾷ {ῃδὶ οα ἢδ5 5ῆονῃ ἴο Βδγιςοῃ {πὰ ται αςΙοη {Παὶ 51.411 θ 6.41} π6 
(δ ηῖ]65. Βαϊ [Π15 15 ποῖ ἄοῃε Ὀγ (οά [1] χχν. 3. Τῆε (αβηι]]6 οἰτ|65 ἴῃ ΧΙ, 4 54. σοπηρ] ἴῃ οὗ 1ξ δἴζεσ ᾿ξ μὰ5 σοῖηξ ἸΡΟῸΠ 
{πεῖη. Ηδηςα χχν. 5Πο0]4 ργεσεάς χΊ!. 4-χῖν. 59. Ιη χχῖν. 40 Βδγιο ἢ 8515 ννῆδί σϑί γι θα ΠΠΟη ἀνγαϊῖβ {Π6 δηθπηϊα5. οὗ 
[5γ846] απ θη ννου]Ἱᾶ {ΠῸ ᾿πᾶρεπιεηΐ ΡῈ. Νον (Π6 δῆϑννει ἴο [Π6 ἢγϑὶ 4ιδβίϊοη πᾶ5 ΔΙγαα αν ὈΈθῃ σίνεῃ ἴῃ ΧΙ]. 4-12; 
δΔηα [Π6 δῆϑννευ ἴο {Π6 βεοοπά αιαβίϊοη [Ὁ ]]ονν5 ἴῃ χχν. Ηδηοα χχίὶν. 4 5ῃου]α ρῥτεσαβάς χ. 3Ὁ-12, χχν, 69, [Ιῃ χίϊ. ς 
1η6 ννογάβ “ἴποι δη4 ἰποβα {κὲ ἴπ6εῈὲ ννῆο 541} πᾶνε βεβῆ [Π1]5 εν] δῖε ὑπαχρ] δι πϑα ἴῃ {ΠΕῚΓ ρσεβεηΐ οοηΐοχὶ δηά 
416 ἴῃ ἔαλοί ᾿πῈΧρ]! Ὁ ]6, πη]655 χχῖν. 2 ρτθσθά65, ἰῃ νν]οἢ (οα [6115 Βάαγιςῃ {Παὶ Π6 δη4 τπδὴν Μν] ΗΪπῚ 5Που] ἢ 566 
{Π6 Ἰπάρεπηθηϊ οἵ αοά. Βαϊ ἰἔχχιν. 2 " ἴποιι 5Π4]ῖ 566-- δηὰ {Πθ πλδὴν {παῖ ἀγα ψΊ ἢ [Π 66 ᾿ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ ργεοθάθα χῖ!. 3"--ς, 
16 βνευυίῃ!ηρ᾽ 15 Οἰθασ. Ηδηςα χχῖν. 2-4 5ῃοι]α ργεσβάδ χα. 30-12. 79, Αρδίῃ, ἔπ 6.6 15 0 δά δαιδία Ἔχρ᾽απδίίοῃ οὗ 
τῃ6 “1Πεγϑίοσε ἰῇ χχ 1. Βαΐ 1 Χχχ 15 γεδα ἱπηηγθαϊ]δίε! Υ δέου χα]. 1-38 της ἰεχὶ νοι] δὲ οὔςα θεοοπηα οἰδαγ. 

Τῆιϊι5, ργον 5] θα] ν, {πε ἰαχί πλῖσῆς 6 γεβϑίογεα 85 [0] Ονν8 :-πτχ!!. 1-3ὅ ; χΧχ; Χχῖίν. 2-4; ΧΙ. 30-12; χχν. 
Νονν γε ἢᾶνθ ἴο ὑϑηαῦκ ΤΕΡ ΧΡ [Π656 βεοῖοηβ {Παΐ {ΠΕῚΓ ᾿ηογεϑί 15 αἵ οὔςς Ζἠεοδοσίςαζ ἀγα γωΐογιαί. Τὸ 

τεᾶββϑασα ΒΆγαςἢ, ΝΟ 15 ρ᾽μηρεα ἴῃ ρυίθξ ονεσ [ϑγιιβαὶθπὶ (χ111. 38), αοα ἄξοϊατεβ (χχ. 1-2} {Ππαὶ {πΠῸ6ὶ ἄαγϑ δηὰ γεαῦβ Ψ}}} 
ΒΡΕΘα πλοΓ6 ααΪΟΚΙΥ ἴῃ ΟΥάΘΥ ἴο ὑ5Π6Γ ἴῃ {Π6 Ἰπάροιπθηΐ, νν Ἰσοἢ νν}}} τῖρῆς 411 νγοηρβ, ἀμ τῃδὲ ὄνεη ΓἘ 5816 πὶ πὰ5 θΈθη 
τεπηονϑα ψἹΠ {Π15 ἐπα τη νίανν. Βαγιςῇ 15 ἴΠ6η Ργοπη 564 {Παΐ ἀἸ5ο!οβιγα 5 5}4}} 6 πα α οἡ “πε πηείποά οὗ {πε {{ππ65᾽ 
(Χχ. 6) ἀπὰ {παΐὶ "πε Ἰδηᾷᾶ {πε τπδὴγν {πᾶΐ αὐ ψΊΠ} Πἰπι᾿ (Χχῖν. 2) 5141} νν]ηε95 (οά᾽ 5 ἀβαϊηρθ. Βδγαςῇ, [ΠΕυθ ροη, ἃ 515 
ἴννο 4 αβίϊοηβ (χχῖν. 4) : (α) ΝΥ βαΐ νψ1}} θεΐ8}}] [5γ86]᾽5 Ἔπθπηῖθϑ ὃ (ὁ) ἤθη Μ}1}} ([Π15 }υάἀρειηθηΐ Ὀ6 οὗ ννῆϊςἢ (οα Πα5 δἰγεδάν 
ΒΡοΟΚεη (χχ. 2),ῦὼ Τὴ δήνεα ἴο ({α) 15 σίνεῃ ἴῃ χὶ]. 30-12. Βαΐ {Π6 ἢτγϑί νογαβ οἱ [15 ΔΏΒΥΟΥ ἅγῈ ἰοβί, βοπιενῃδί ἴο 
1ῃε εἤξεοι [Πδΐ “ γε θα ΠΟ νν1}] στα ἸΡΟΠ {6 ΡγΌΘΡρεσοιβ οἰ (65 οὗ γοῦτ ΘΠ ΘΠγ165᾽. ΒΑΓΈΊΟΉ, τπογεονου, νν1}} θα ργεβεσνοά 
ὉΠῚ1] [Πο56 ἰαϑδὲ ἄδγϑ8 (Χ 111. 3) ἴῃ ΟΥάοσ ἴο ἰθϑι!ν τορϑίπθυ ψΊ ἢ [Ππ6 συγνὶνίηρ σὶρ μίθοιιβ (Χ]1]. 5, χχῖν. 2) {πΠ6 σεάβοῃ οἵ {Π6 
τοίτ υζοη {παΐ Παα ἰγε(4 16 Πο56 οἰτ165, αμα ἴο δῆβυναυ {Π6 τΤειη βγη ςσ65 οὐ {πῸ ἰοτηηθηϊεα (θη ]65. [Ιἢ ΔΉΒΨΕΓ ἴὸ 
ΒΑΥΌΟ ἢ 5 βεοοηά παδβίίοῃ, ἢ 15 ἸηΓουπηβα (Χχχν. 1-2) {πΐ ἢ6 51.411 θῈ ργεβεγνϑά {1} {ῃς βρῇ οἵ {πε Ἰαϑὲ ἄδγϑβ Πᾶ5 ςοπῆβ. 
ΤῊΙ5 516} 5Π48}} θὲ ἃ βίπρου 1Πδΐ 5}4]}] βεῖζε [ῃ6 ᾿πῃδι δηΐβ οὗ {ΠῈ6 βαγίῃ (χχν. 3, 4). Βδγαςῃ, [Πεσειροη, δοκπον]ε ρα 5 
τη (οα Πα5 βῆονη δίγη “1Π6 τπϑιῃποά οὗ {πε {{π|65᾽, ἀπά το] ἢΐπὶ οὗ {Π6 σϑίσυίοη σοπηϊηρσ ΠΡΟη ἴπΠ6 (αεηί1165 (χίν: 1). 
ΤῊ]5 νεῖβα οΪ0565 {Π6 αιεβίϊοηβ οὗ [πεο]ορσίςδὶ ἀπ πδίιοηδὶ ἰμίεγαϑί ἴῃ ΧΙ! -χχν. [Ιἢ χῖν. 2-χῖχ, νν ΠΙΟἢ (Ο]]ονν5, ννα πᾶνε 
ἃ βθοίίοη [Πδΐ 15 οὗ ἃ ρυτεὶν ἐλεοϊοσίεσαϊ αγιαἱ ἡπαζωαιαϊ Ἰπτοταϑί, ἃ5. νν}}} 6 σθαη [τΤῸΠῚ {Π6 βαπηπηδΙν αἱ {Π6 θεριπηΐϊησ οὗ 
1Π658 σΠαρίετϑ (ρ. 489). 

Χχὶ--χχῖν. 1 15 ΠΊΔΙΗΪΥ οὐ {δ 5απι6 {Πθο]ορίςδὶ σαϑί. ὙΠΕΙΓ σα θϑίδηςθ, ἴῃ ἃ ννοζά, 15 [πΠδὲ {Π6 δεηὰα σδῃποῖ σΟὨ1Ε {1]] 81} 
501115 α΄ Ὀοσηῃ. ' 
ὙΠ 5 [Π6 ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ ΟΥΕΥ ΟὗὨ ΧΙ --χχν ἈΡΡεαῦβ ἴο Βανε Ὀεεη : χίὶ. 1-3ὅ, Χχ, Χχχῖν. 2-4, χ!, 3Ὁ0-12, χχν, χῖν--χῖχ, χχὶ-- ] 

ὙΧΙΝ ἢ. 

ΧΙΠ1. τ. Μοιυπῖὶ Ζίοη 15 ἴῃς 5εεπα οἵ {πε τενεϊδίοη ποτα ; οἵ {Π6 ργαγει ἴῃ χχὶ. 4-25 ; οἵ {Π6 τανε δίίοῃ ἰῇ χχι!-Χχχ ; 
οἵ {Π6 βανεὴ ἄδγυϑ᾽ ἔαϑί ἴῃ χὶν!]. 2; δηά οὗ (Π6 ρζαγει δηά γϑναϊδίϊοη (ο]]οννίηρ ἢ χὶν111--11]. 

3. ἴμοιι 5ῃα]ΐ πεγεΐογε θὲ δβϑϑιγθαάϊν ργεβογνεᾶ, ἄς. ΤῊΪ5. ΡΓΟΠΊΪΒ6 τασιγ5 ἔν] 6 ἀσαίη 1ῃ Β’, ἱ. 6. ἴῃ χχν. 1 δηά 
Ιχχν!. 2. ὙΠα5 {Π6 ἀββιπηρί!οη δηα ργεϑογνδίϊοη οἵ Βαγαςῇ {Π] [Ππ 1αβί Ἰυαρεπιθηΐ 15 {πε ἰεδοῃϊηρ οὐ Β΄’. (Οἵ. αἰβο χνη!. 
30 δΔηά χὶνὶ. 7. ξὴ Β΄, οἡ {Π6Ὸ οἵῇεσ μαηά, Βδγζιοῃ 15 ἰο ἄϊε ἃ παΐίυγαὶ ἀθαῖῃ (Ἰχχν]]]. κα; ἰχχχίν. 1), δΔῃ4 ρὸ {ῃ6 ννὺ οὗ 
411 της δασίῃ (χ]ῖν. 2). ΤῊΙ5 σοπῆϊςοϊ οὗ δοσοιηΐβ 15 πε ἴο τε ἱσαηϑέεγθηςα οὗ ἃ ἀϊϑίηςὶ ΕΠΟΟΗΪς Ππποίίοη ἴο Βδτιςῇ 1 Β, 
ΕὸῸγ ἴῃ 700. ἵν. 24 ἰΐ 15 βαϊά : “πΟΟἢ ννὰ5 δεῖ δ5 ἃ σΖρη ἴπετε (1π Ε46η), δῃηά {παΐ ἢς 5ῃοι]ά (αϑυν ἀραϊηϑέ 411 {Π6 
ΤΠ] άτγθη οὗ τηθη᾿ ((, αἰϑοὸ χ. 17). Εποςἢβ δοσαρίδηςθα διηοηρ ΠΥ βία 5 ννὰ5 {6 στοιηα ἴου 5 γα]εοίίοη Ὀγ {Π6 [ενν8. 
ὙΠΟΌΡῊ Π6 ννὰ5 βεοοῃά ΟἹΪΥ ἴο 416] ἴῃ [6 νν 5 ΑΡοοδίγρίϊς ΡΥΙΟΓ ἴο Α. Ὁ. 40 Πΐ5 ἐπποίίοηβ δηα δοῃ!νεπηθηῖβ γγασα ἴῃ 
Βυ βεααθηΐ [ον] 5} ΠΠεγαίασε αϑϑισηθα ἴο οἵ πεῖβ, 6.5. Μοϑβεβ, Εζγα, οὐ. Βαύιιοῃ. ΒΥ οὐ βεινίηρ [15 [εηάδηου οὐ [εν 58 
τπουρ ς ννα ἀγα ΘηΔὈ]6α ἴῃ ᾿ἰχ. 4-11 ἴο σοποὶπάδ Πδξ ἃ ἀοσππηεπί, 5βεθη ἴο [)6 οἡ ΟἴΕΓ στοιη δ ΡΥΙΟΥ ἴο Α. Ὁ. 70, 15 ἰδίθῦ 
1ῃδῃ 1Πε τὶβε οὗ (γι βεϊδηϊγ." 

6 δϑβϑιγθαάϊν ργεβουνεᾶ. Τῆς ϑυτίας γονθαὶς ἃ ΗΘ ΌτγαΙ 51 ; 111. τε σωσθεὶς σωσθήσει. 
4. ἴμοξε Ῥγοβρϑγοιιβ οἰζεβ. ὙΠε τεχὶ ργεοεάϊηρ {πεϑὲ νογάβ 5665 ἴο πᾶνε θεβθη ἰοβῖ ; ΟΥΓ ργθίεγδ!γυ (566 ποίβ 

Οἡ ΧΙ -χχν Οἡ Ρ. 487) να ϑῃοι]ά τεδα χὶϊ. 3Ρ-12 δῇιευ. χχὶν. 2- 4. [ἢ ΔΗΥ͂ σΆ56, ΧΙ]. 30-12 βρῖνεβ Δῃ ΔηΒΕΥ ἴο Χχῖν. 4. 
ΤῊΒΘ οἸΤ165 ἤθύα ΠΊΕ ΠΠΟΠΘα τὸ (σα η(116 οἰτ65. ΝΑ ἰαπά᾽ 15 τείευγεά ἴο ἃ5 ργοβρογίηρ ἴῃ χἱϊ. 1, 3. ν 

Ὀτουρῃΐ προη 15 {πἰ5 τειγ υτίοη. (Οἵ. (η6 Ρῆγαβα ἴῃ τεραγά ἴο [5γ86] 1ῃ Ιχχν!. 4. Ηδτα {Π6 (αθηί 8. οἰτ16 5 
ΒΌΠΕΥ ἃ5 ἴΠῈγα [5γ86] 4065. 

48δ 



11 ΒΑΚΞΚΌςΗ 195. 5--14. 1 

ποι το {Πεπὶ, ποι ἀπ ἴΠποβα {{κὸ περ ῆο 5}.4]}1 αν ϑδεεῆ {Π1|5 αν]: “(115 ἰ5. ῆς ονῃδ δηά 
ται ατοη ΜΠ οἢ 15 σοπηηρ ΠΡΟη γοὰ Δ Πα ΡΟ γοι ΡΕΟΡΪΕ ἴῃ [15 (ἀδϑείπθ 4) {π|6 {πὲ τς παίϊομ5 

6, τῆλ 6 ἱπογουρῆϊν πη ίθη. Απα {Ππ6η τΠδν 5181] θ6 ἴῃ δηρυίβηῃ. Αηα [{{π αν βὰν αἱ {Παΐ {{πη6 : 
8 ΕῸΓ πονν Ιοῆβ ὁ ὍΤΠοιῖ ν 1] σὰν ἴο {Πεπι: 

“Υς νῆο Πᾶνε ἄσιηὶς ἴῃς ϑίγαϊ θα υν]η6, 
ΤΥγῖη]κ γα αἶβο οἵ 115 ἄγερϑ, 
ΤΗε Ἰπαρσεπηεηΐ οἵ {πε Τοὔν Οης 
ΝΟ Πα5 πο τεβρεςῖΐ οἵ ρείβοηβ. ἡ 

9 ὍΘ 1Πϊ5 δοοοιηΐ ἢς 86 αἰογεί πὲ ΠῸ πλεῖον οἡ Π!5 οννῇ 80ῃ8, 
Βιι φῆιοίςα {Πεπὶ 45 Η5. Ἔπαπη165, θθοαιιϑε {Πεν ϑἰηηςα, 

το ΤΠεη {πειείογε ψνεῖα {παν οπαϑίθηδα 
Τῆς {πεὲν πηὶσῃΐ θὲ ϑαηςοίῇεα. 

ΟΧΥΒΗΥΝΟΗ5 ΟΕΕΕΙ ΕΒΑΘΜΕΝΤ. 

Δ εείο. ΝΜ εοίο. 

( 
1 Βαυΐ πον, γε ρεορίοϑ δ (1τ9-20) τι. (Υε) ρεορὶεβ δαπά... οπηζ 11 

Πδίϊοη5, γῈ δι Ὲ σι ΠΥ 
Βεσαῖιϑα γε ἤανε αἰννανϑ (6) πᾶνε ἰτοάάεη ἄοννῃ ἴῃς τα εθνηὴ καί 14. ἰεἰζεβ 

ἰτοάάδξηῃ ἄοννη {πε δδυίῃ, δα καταπα 
Απαᾶ υε6 {ῃες οτεδίϊοη Απάα πηϊϑιιβεά {πε ογεδίθα [Πΐηρθ 2ο τήσαντες τὴν (γὴν και κα- 

ἀητΙσῃςεοιβὶν. 1 11. ταχρησαμενοι 

12 ΒΌΓΙ Πᾶνα αἰννανϑ θεημε-ὀ (21-22) 12. ΕῸΓ γε νεῦα αἰνναγβ ὑείῃρ τοὺς ἐν αὐτὴ κτισμίασι 12 
Πιεὰ νου. ῬὈεπεβίεά ὕυμεις γαρ εὐερ 

Απά γε Πᾶνα δἰνναγϑ θεεη Βαυΐ γε ννείε αἰννανϑ πηρσταίεία!. γετουμενοι αει" ἡχαί(ριστε- 
πηρταίΐεία!] ογΓ της Ὀεηε- ιτε αει 
Πςοεηςα. 

ΧΙΝ-ΧΙΧ. 716 Μχσλίφοιηοος οΥ 116 Μιιρλίσοιις ας ῥγοϊίσα! ηο11}167, ἐλέη: 7107 ἐλεῖγ ΟἿ, (Οοα ς 
ὁ) ειαἰσοηηοηίς 76 1γισοτηῤγολοηιθίε, ἐλ Το αὶ τυας τηαας γον {χε Αι τρ ίφοτς, γοΐ ἐἤθν 2αςς αϑιαὶ ἐδ 
"ον αὶ γοηεαῖγς (ΧΙΝ). “4πι5τυο7--- ἤ7αγι ζρόοτυς οα ᾽ς ιασεοηηογιίς αὐιαὶ ἤας οἵγιγιεοῖ το ἰγρῖγ. 
7115 ΤΠογ αὶ ἐς α Ἰἤεαγῆγισος 20 {16 Κιιρλέδσοτις ὀτι Ζλε γεχί 15 ἐλεῖγς (ΧΝ). 10 ὅδ τὐον ἐζγοκρλ 
(λαγαοίογ τυλείλον α 77αγι5 7 Ἴγηι6 ἦε. ὧδ ἠρηι ογ σἤογέ (ΧΝΤῚ-ΧΝ11)ὴ. Δηπαὶ Τεαὶ ογ Π77οε---- 
ἔλε στῤγοηῖο (τοδίτοτι (ΚΧΝΊΤΙΠ--ΧΊΧ). 

Ι4. Απᾶά 1 δηβνεῖεά δαηὰά (23 25) 14. τ. Απᾶ 1 δηβιννειεὰ αδπὰ και απεκριθὴν και εἰποὺὴ)ν 141 
ΒΗ 0ΠῸ] ἽΠΠΟΙ Περὶ 5414 ; “Βεἢο]ά, μου μαϑὲ βῆονῃ ιδου απεδει 
Βῆοννῃ πι|6 {ῃ6 πηεϊποά οἵ τὴ6 ἴῃ6 τηείῃοαϑ. οἵ {πε {{Π|65, ξας μοι καιρων ταξεις" κίαι 
της {{π|65, δἀπὰ {παι ννῃϊοῇ Δ η4 {πὲ ψΠΙΟἢ 5141] 6. τὸ μελλον 

5. ποι δηα ἴποβα {|κ ἴπεε οΟ 5811 πᾶνε ββϑθὴ [Πϊἰ5 εν]. “ἰποβα {ἰκὲ {πεθ᾿, 1. 6. ἼΣ Ὁ ἽἼΠ, ἀγα ἴῃς ϑ98η16 

ἃ5 “ΤΊΠ6 τηδην (ΞΞ Ὁ 2] σοτταρί ἔου 2 Π) ννῆο δε νι} {Π66᾿ ἴῃ χχὶν. 2. ΑἹ] ργενίοιι5 ἰγϑηϑ]δί]οη5 ἤᾶνα ΨΥΟΏΘΙΥ 

τεπάοτεα «ολ  δ5 “Πᾶνε βεθη᾿, ΏΘγΘα5 {Π6 σοηΐεχί γεαυῖγεβ {παῖ [{ 5Πο 014 ΡῈ τεπἀεγεα " 584}1 ἢανε 5ββεεὴ ᾽. ὍΠα {ἰπ|6 
τεαίεγγεα ἴο 15 ἴῃ {πε ἔπξατε---ἰῃε ἐπα οὗ [Π6 ννου]ά : {Π6 εν] γεΐεγγεα ἴο 15 ποΐ {πΠῈ6 ἀββίγαοίοη οἵ [οι βα! θη ἴῃ {πε ραβί, θαϊ 
της ται θυ τἸο ἢ νν] ἢ 5μου]α Βεΐ4}} (Π6 (αθητ 1165 ἴῃ {ΠῸ Ἰαϑί ἄαγβ. Τὸ {15 {ἰπη6 οὗ {πε επα Βδγμιςοῃ ννὰβ ἴο Ὀ6 ργεβεγνεά 
(Χ111. 3) ἴο (6ϑιν το [ῃ6 (τε ΠΈ 1165 {πᾶς {1} γει! υτοη Πα αἱ Ἰαϑὶ σοπλα ἀροη {Π6Π]. 

ἴμοβε ὸ ἴῃ66. Τῆδβε τὰ {ΠῸ τσ ϊθοι5 νΟ 5Π8}} θὲ βυσνίνίησ ἢ {πε ἰαϑὲ ἄδγ8, δῃη ἃ ννΠ0Ὸ 5}48]] Ἰοἱη ἢ ΒΑγαςῃ 
ἴῃ ὮΪ5 165] ΠΟΥ. 

5-7. ὙΠΙ5 {15 {ΠῸ εν] απᾶ γείγιρυϊζίοη, ἄς. ὍΠε ἰαχί 1ῃ [Π15 νεῦϑε ἀπα ἴΠῈ πεχίὶ ἰ5 ἀδίεοιϊνθ. ΕἸγϑὶ οἵ 8111 ἢανε 
τεϑίογοα υνἹἢ Εγ556] “(15 15 1Π6 δν]]᾽, νν ΙΓ ἢ [61] οαἕ [του ἢπιΐ., ἀπ τεδὰ " ταί θα τΊΙΟη ἡ ἴῃ {Π6 5᾽ ΠΡΊΠ]ΔΥ, 85. ἴῃ Ψ'. 4. 
Νεχι [πε ἰεχὶ τεαάβ “σμαβίεπε᾽". Βυϊ τ. 8 βϑῆοννβ {Παΐ {Π6 ριιη]βπηθηΐ 15 ηοΐ σοτγγαοῖϊνο, Βαϊ ν᾽ πα !]ςεῖνε. Τεχί Ξε παιδευθῶσιν. 
ΜΠΙΟῊ 1 ἴΑκα ἴο θὲ σοττιρί, ἃ5 ἴῃ 1 ϑ81η. Χχνὶ. 10, ἴογ παισθῶσιν Ξε 3). Νεχί, ἴῃ Ψ. 6, ἴῃς τεχί τεαά5 “ 514}} εχρεοῖ᾽, “ 5}8]]} 

Βορε ᾿-- ἐλπίσουσι -- γ25Π)", σοτγαρὶ ἔοΥ 55) Ξε .5}4]1 ΡῈ ἴῃ δῃρι θη. ὙὍΤηα β8η16 σοηίιϑβιίοη 5. ἔοι ἴῃ [6Γ. ἵν. 19, ἴῃ 

τηὴ6 Ηδρτεν Μ55. ἘΕἸΠΑΙΪν, ἴῃ τ. 7, πε ἰεχί. γθα 5 ὅν παη’ Πεγα να τϑαυῖϊτα “ἴογ ον ἰοησ᾽, 1.6. ΤΠ  Ἴ"---ποῖ 
2 δ] οῃβ. 

8: (ΘῈ ἘΞ. Ιχχν. 7. ὃ: 
1π6 Τοῦ Ομθ. Ηξετζγε οἠ]γ ἴῃ [Π15 θΟΟΚ (566 4 Εζδ ἵν. 34 ; 158. [ν]]. 1.5).ὄ 

ΧΙΝ. τ. Βαύιοῃ μᾶ5 ποῖ θεεὴ ϑῆονῃ “{Π6 τηεῖποα Ὁΐ {Πε (ἰπὲ5 β. ΟπΠΑρίεσ Χἢ Πᾶ5 ΟἿΪΚ το] τι5 ΨΥ {ΠῸ 
γΘΙΓ θα ΠΟ Πᾶ5 σοπλα οἡ {πΠ6 (θπί]ε οἰτϊε5, αημὰ ἤθη {Π6ΙΓ ΡαΠΙΒῃιηθηΐς νν}}} θ6 σοπϑυμηηϊαῖθ. ΠΙβοϊοσασγαβ ἀρουῦϊ 
τΠ6 τοί ῃοά οὗ {Π6 {1πΠ165 αἀῦξ ργοπ)βαα ἴῃ χχ. 6, ἀπά νου] 566} ἴο θὲ σίνεη ἴῃ χχῖν. 2-χχν, τἀ Κεὴ τοροῖθου ἢ χα, 
ΟΥ̓ ΕἸ56 ἴῃ χχν]- ΧΧχ. 
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ΠΕΒΑΒΘΟΘΗΓ ΤΕ 5 

518] θὲ αἰζεν {πε8ε {πίηρϑ, (25-.27.) ᾿Δπάᾶ ἴμποιι μαϑί ϑαἰ4 ππίο πὸ 25 (εσγεσθαι και εἰπες μζονι: 
αηα ἼΠοῖ παρ ϑαϊά αὑπΐο {1παξ τῆς τοιγι υιίοη. ννῃϊο ἢ νναϑ (οτι υπ εθνων 
πΊ6, {πμαΐ {πε τεϊγι θυίίοη, ΒΡΟΚβη οἵ Ὀγ πες 58.411] θὲ {εη- υπενεχθῃσείται ἡ ὑπὸ σου 
νΥ ΠΟ Ππα5 Ὀδεη ϑροόκεη οἵ ἀαγεα 7 ὃν {Π6 παίϊοῃϑ. λεχθεισα 
Ὀν ΤΠεε, 5141} σοπα ἸρΡοη (27-32) 2. Απᾶ πον 1 πον {παῖ ποβε πραξις και νυν (οιδα οτι 

21π6 παίίοηβ. πᾶ πον 1 ψὴΟ Πᾶνε βἰπηθα δἵε πηδην, δηά πολλοῦ. τ 05: 
Καονν {παΐ τΠοϑεὲ πο ἤᾶνε πον Πᾶνα ᾿νε, . - ᾿ς ΠῚ {ε- εἰσιν οἱ «μαρτυρησανίτες 
5 Πη6 6 ατὰ πῆδην, δη4 {παν Ρατίεα ἤΠοπὶ {πΠῸ νου], θαι {παῖ Και ἘἙ ἡ} 
Πᾶνε ᾿ἰἱνεα ἴῃ ριΌβρεχιν, ενν πδίίοηϑβ νν1}} θῈ ἰες ἴῃ ἐποβα εζησαν᾽ και επορευθη(σαν 
Δη4 ἀερατίεα ἴτοπὶ [πε {{π|Ὲὰ5 ἴο ψποπὶ.. .. {π6 ννογάβ5 εκ κοσμου 
χοτ]ά, ας {παῖ ἔδνν παίοῃβ (ΝΠ. Π) που αἰ ἀ51 5αν. 80 ολιγα δε περι(εσται εθνη 
11 6 ἰδ τη τἤοβα {{Π|65, εν εκεινοις 
ἴο ννῃοπΊ {Πο56 ννογ 5. 5}4]] τοῖς καιρους οσοοΨι 
Ρε αἰ νος ὙΠοιῖι αϊαά 5: εν Οὔς εἰπες 

3 54Υ. ΕῸΓ ψῇηδί δἀναπίασρε (32-33) 3. πὰ ναΐ δἀναηΐαρε (5 λογους᾽ και τι πίλεον εν: 
15 {ποῦὰ ἴῃ {ἢ]|5, οἱ ννῆδί {ποτα} ἴπ {15 οὐ ψῆδί ννούϑε [ἤδη τούτω ἡ τινα χει 

(εν:]), νγοῦβα {πε η νυν δῖ ννε {ἐπετεῦῦ ο- ροναᾳ τῴο)υ τίων 
ᾶνε βεεη Ὀεία]] ὑι5, αὐα ννῈ 
ἴο εχρϑεΐ ἴο 5686 Ὁ 

4.-5 Βαῖ δραίῃ 1 ν1}] βρεαῖ ἴῃ Τὴν ρύδϑεηςα : ἀν παῖ μανε ἴμεν ργοπίεα νῆο Πα Κπονίεασε Ρεΐοτε Τῆσδο, 
Δηα Πᾶνε ποῖ νναὶκεα ἴῃ νϑηϊῖν ἃ5 πε γεϑὲ οἵ ἴπ6 παίίοηβ, ἀῃἃ ἤανε ποί ϑαἰά ἴο {πε ἐθδά : “Ἂαἴνε 

6 0.5 Π|6,᾽ θυΐ αἰννὰγβ ἰεαγεά ΤΏἼςα, πα πᾶνε ποῖ [ες ΤῊν αν Απάᾶ Ιο! πεν μανε θέε φατε οἱ, 
7 ΠΟΥΓ Οὐ {ΠΕῚΓ δοοουηξ Παϑὲ Ποῖ ΠΔα πηεον οἡ Ζίοη. Απα [ἰΓ οἰμεῖβ ἐϊᾺ ὃν], τ νγὰς ἀπε ἴο Ζίοῃ, 

1πΠαΐ οἡ δοςσοιιηΐ οἵ {Πε6Ὲ ννοῦκβ οἵ ἴποβδε ψῆὴο ψγουρηΐ σοοά ννοῦκβ 5η6 5ῃοι] μὲ ἰογρίνεη, δηά 
8 5Πο114 ποῖ ΡῈ ονεύνν Πα! πε οἡ δοοοιηΐ οἵ ἴΠ6 ψγνοῦγκΚβ οἵ ἴποϑα ννῆο νγοιυρῆϊ τητσῃίθοιιβηεβθ. Βαΐ 
ψῃο, Ο ΓΟΚΡ, τὴν Γ,οτγά, νν1}] σοσηργεμεηα Τὴν Ππαρσεγηεηΐ, 

Οὐ ννῆο νν1}}] βεαύοῖ ουξ {πε ῥγοίοιιππη655 οἵ Τ Ἣν ννᾶν ἢ 
Οἵ ννῆο νν1}} {π1η1 οὐκ {Ππ6 Τννεῖσ 7 οἵ ΤῊν ρϑίῃ Ὁ 

9 Ὅτ νθο ν1}} θὲ 40]1ε ἴο ἐπῖηκ ουὐ ΤῊν ἱποοπηργεμαηβιῦ]ε σοιη56] ἢ 
Οἵ νῇο οἵ ἴποβε {Πδὲ δε Ὀούῃ Πδ5 Ἔνοῦ ἰοιπά 
ΤΠε Ρερσίπηϊηρ οὐ ἐπα οἵ ΤῊν ννβάοπι ἢ 

Ι0, 11 ΕΓ Με ἢᾶνε ἃ}] θεεη πιδάβ [πὸ ἃ Ὀγεαίῃ. ΕῸγ ἃ5 1Π6 Ὀγέδίῃ αϑοεηα5 ἱηνο]πηίαγν, απ ἀραίη ἀϊ65, 
80 ἴἴ 15 ΨΠΠ {Π6 παίυγε οἵ πηεῆ, ψῆο ἀεραγί ποῖ δοοογάϊησ ἴο {πεῖν οννη νν1}1, απ Κπον ποῖ 

12 Μνῆδί νν}1}} Ὀεΐα]}] {πὲπὶ ἴῃ 1Π6 εηα. ον {πε τὶσῃίθοιιβ 1 51]ν πορε ίον {πε επά, δηὰ ψίζποιιξ ἔδαγ 

ςΟπα ὉΡοΟη ἔμπα παίϊοηβ. ΤῊΪβ σου] 4150 ὈῈ γεπασδγεά : “θὲ οἵ βεύνίςε ἴο ἴῃς παίϊοηβ.᾽ Βαϊ χι. 8 5. ἀραϊηϑβί 
[Π15 τε πα θσίηρ. 

2. ἕενυν παίίοῃβ.. .. ἴῃ ἴποβα {ἰπδὲβ, ἴο σομι, ἄς. 100 ἴπεϑε ννογάβ σγείεσ Ὀδοκ ἴο χὶϊὶ. 32 [Ι|ἢ [Πδΐ σᾶβα 
Βδγιςοἢ σΟΠΊρΡ]Αἰη5 {παΐ ἔενν οὗ (Π8 (θη ]α παίοηβ νν1}}] θῈ αἰϊνε ἴο ννποῖὴ [86 ννογὰβ ἴῃ Χὶ]]. 5, 8-11 δῖε ἴο θε δά άγεϑββα. 

4-|9. ΝΥΝ αΐῖ Πδ5 {Π6 τ᾽ β;ῃϊς βου 5η655 οἵ {Π6 τὶ βῃϊεοιιβ ργοῆίεα {πϑτὴ οὐ {ΠΕῚΓ οἰΐγ, [που Ρ ἢ {πε Ἰαςίευ 5μου] πᾶνε ργοπίβα 
Ὀγ 11  (4-7). Μδη σδηπηοΐ τπἀεγβίαηα Τὴν ᾿παρεπθηί (δ, 9), οΥ ΠΕ 15 θυϊ ἃ Ὀγεδίῃ, 15 ἐπα 15 ἃ πιγϑίεγυ (10, 11); πουρἢ 
ἴογ {παὶ επὰ {πα τἱρῃίθοιιβ Πᾶν ΠΟρΕῈ ΟΥ ἴΠπῸνῪ Πᾶνα ἰγδαβιγαβ οὗ νου ἴῃ ἤδάνθη, δι [ῸΥ 5 {ΠΕΥῈ 15. ΟἿΪΥ ψῸ8 
Ποῖα ἀηα Πεούδδίζοσ (12-14). Δ Πδι ΤΠοι Παϑὶ ἄοηθ οἡ Ῥεμδ]ῇ οἵ ΤΥ βεγναπίβ, Τποιι Κηοινεϑί, θὰ ννε σαπηοί ἀϊβοονοσ. 
(δη {πε ννου]α θὲ πιδάβ ἔου δὴ ἢ ε ρδ55 ἀννᾶὺ δηά {Ππ6 νου] δ1465 (15--10). 

5. ανα ποίΐ βαϊά ἴο ἴῃε ἀεεᾶ. ((. [588. ν11]. 100: “οὐ Ὀ6ΠΔΙΠ οὗ {πε ᾿ἰνηρ 5Που]α {ΠῸῪ Βϑεὶς αηΐο {πε ἀ6δα ἢ 
6. ΛοΙ ου {πεὶγ δοοοιηΐ Παβί ποι Πδα ποσὸν οα Ζίοῃ. Α ρτβαίΐ απο] [ῸΓ ἃ εν. Τεη τὶρῃΐθοι δ πΊθη 

νου] ἤανε βανεα ϑοάοπ; νὴν αἸα ΖΙοη [4}}} Μογξεονουύ, τῆς ργεβεγνδίίοῃ οὗ {Π6 ννουἹά, δοοογάϊηρ το {1π6 ΤΑϊπλαά 
(νεθεσ, 2οδ) ἀερεπάβ οῃ [5786]. ὅ6εε χῖν. 1ὃ, ποίβ.. 

γ. (Γῇ, ἅεη. ΧνΠ]. 23-33. Ηετζτε, ποννενϑυ, {Π6 τυογάς ποῖ {Π6 2ε7.0215 οὗ ἴΠ6 τΥἱρῃζεοιβ ἀνδ1} ἔου {ΠΕῚΓ οἰΐγ. Οἡ {Ππ6 
αααϑίϊοη οἵ σοοα νψόοσκβ ἴῃς πουρῃϊ οὗ [Π6 ννυυϊ τε ϑ ἴῃ {Π15 ΌΟΟΚ, 1. 6. θαείννεεη Α. Ὁ. 50 8η64 80 15: (4) {πε τὶ ρῃίθοιιβ ἃγὰ 
βανεα Ὀγ {ΠΕῚΓ νοσΚϑ (11. 7), πα }5ι1Π64 Ὀγ 1Π6 ἰἴὰνν (11. 3; ἰχν!]. 6). (6) ὙΤΠεν {ταϑὲῖ ἴῃ {Π6π|, ἀμ ἀῦα Πεαγά οἱ (οά, 
ἃ5 Ἡεζεκίδῃ (ἸΧ111. 3, 5), δηα [Π6 ρσορῃείβ ([χχχν. 2). (ο) ΤΙ θβδα ννοσκβ ἃνδ1}] ἃ5 ἃ ἀεξίεῃοβ ἔοσ {Πε611 πητὶρ Θοι5 ἔθ! ]ονν 
οἰτἰΖεη5 (11. 2), ἀῃα αἰζεσ {πεὶγ ἀβαίῃ σῖνα πηϑτῖτ ἴο Ζίοη (χὶν. 7, Ιχχχν. 1ο)ὴ. (4) ΤΠαθα ννοσκβ σοὸ Ὀεΐογα τΠεπὶ ἴο {Π6 πεχίὶ 
νου], απ τε πεσε σαδτάβα ἴῃ (ἀοά᾽ 5 ἰγβαβαγα- Π Π6Γ5, {11 16 ἤπ4] ᾿πασετηεηί (χχὶν. 1); ἤδηςε πε τὶ ΐθοιιβ ἢορε 
ἴογ {πε εηή, δηὰ Ἰεανε {π6 ννου] ἃ νυ πουΐ ἔδασ (χῖν. 12). [ἢ 4 Εζγαὰ ψε πᾶνε πο ρδ.8116]5 το (6) ἀπα (ω), αὶ ΟἹ]Ὺ ββειηϊηρ 
ΡΔΓ4}1615 ἴο (4), ἃ5 1Χχ. 7, ἀῃμα χἱ. 23, ἤθε ἔτ 15 πο δα ἢ νοσκβ. Βα ἴο (4) νναὲ πᾶνε σοοά ρδϑγ811615 1ῃ νἱ]. 77 
(Εζιδβ " ἰγεαϑισυ οὗ ννουκϑ ἰδ] ἀρ ἢ τῃ6 Μοβὲ ΗἸΡΉ ἢ απὰ ἴῃ ν|]. 33. Εογ {πε ἀοοίτίηεα οὗ 75{|Ποδίίοπ 566 ἢοΐα οἢ 
ΧΧΙ. Ὁ. 

8, ννεῖρ:!βε (οὐ ὁ Ὀυτάξηβοπηθηθββ᾽). ὙΠΕΙΘ 15 βοπα σουγαρίίοη Πατε. 1 566 ποὺ οθνίοιϑβ Ἔχρ᾽αηδίϊοη. Πα ἰεχί 
566 ΠῚ5 ἴῃ 50ΠῚ6 ἰοσπὶ ἴο ΡῸ Ῥαδοὶς ἰο ἽΡΠ Ἰδὲ ἽΞ᾽ ΥἽ τ-Ἔ. “ΤῊΥ πῃβθαύοῃδ]6 ρα ῃ5΄᾽. [}ἢ 1ἢ15 σαᾶβα ψ ϑῃοια ἤᾶνε ἴο 
ΒΊΡΡΟΞΘ πὶ ἽΡΙΓΠ ννὰβ5 σογγυρίεα ᾿Ἰηῖο “ΡῚὋ" -- " ννεῖβ: τ᾽, νυ] ἢ 1εἀ ἴο [ῃς6 οπιϊϑϑίοη οὗ "Ν᾽. 

το. (ἢ, 5. ἰχχνἱ. 39. “ἃ ψ]ηα {μαΐ ραββείῃ αὐναν, δῃηὰ σοπλεῖῃ ποίὶ ἀραΐη᾿. 
11. ἱπνοϊπηίασγι!ν. [116 γα}}γῪ “ποΐ ἔτοηι [Π6 Ππεατι᾿. ΓΟ. Ρεβῃϊτίο οὴ Ν μη. χν]. 28 (ΘΠ 655). 

ἀερατζί ποῖ δοοοσγάϊηρ ἴο {ποῖὶσγ οννῃ νν11]]1. (Οἵ. χνη. 15; 4 Ε2γὰ ν]]. 5. 
12. ἴΠ6 τὶ ρῃίδοιιβ 1150] ΠΟΡΕ, τ Επ. ΟἹ]. 4. 
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1 ΒΑΝΚΌΚΗ 14. τ2--Ἰό, 

ἀερατί ἔγοπι {Π158 Πα  ταξίομ, θθσαιιβα ἘΠ  ν πανα ἢ ΤἼες ἃ βἴογς οἵ ννουῖκβ ργθβοινεα 1 {γθαϑιγίοϑ. 

13 Οη {ῃϊ5 δοσοιπί αἷδὸ {πε8εὲ που ἴδαγ ἰΙεανε {Π|5 ννου]ᾶ, ἀπ ἐγιβείηρ ννΠΠ ον {πεν Πορε ἴο 
τ4 τεοεῖνε {πεὸ νου ννῃϊοῃ ὙΠΟ Ππαϑδί ργομηῖβεα ἔΠῃεῖη. Βυΐ 45 ἴοσγ υ5-σοα ἴο ι15, Ψνὴ0 8850 δῖῈ 
15 πον 5Βαγη ἤν επίγεδίε, πα αἱ {πᾶΐ {ἰπι6ὲ Ιοοῖκ ἑογνναγά (οη]ν) ἴο ενῖ]5. Βυξ ὙΠοι Κπονναβί 

δοσιγαίεϊν ψνπαὶ ΤΠοιι μαϑὲ ἄοπε ὈΓΚ πιεδηβ οἵ ΤῊν βεναπίβ ; ἴοῦ ψγα αύα ποΐ 0 ]6 ἴο ππάεγϑίαπα 

τό ἰπαΐ ννηΐϊο ἢ 15 σοοά 845 Τῇοιι γί, οὐ Οτεαῖού. Βαΐξ ἀραΐῃ 1 νν}}} βρεαῖς ἴῃ ΤῊν ργέβεηςε, Ο ΓΟ ΚΡ, 
1 ΤΥ Τογά. ΨνΏθη οἵ οἷά ἰπεῦα ννὰβ 0 νουἹά ΜΙ [15 ᾿πΠαθιαηΐβ, Τ ποι αἰ 58 ἀδνίϑε δπα βρεὰκ 
τ8 ΜΙ ἃ ννογά, ἀπ ἰογί νυ ἢ τπς ννουϊτα οἵ ογεδίίοη ϑἰοοα Ὀείοτε ΤΠθθ. Απα ΤΠοιῦ αἰάδϑὲ δὰν {παῖ 

ΤΠοῖ ννοι]ϑε πιαῖκα ἴον Τὴν νου] πιᾶῃ 45 {πε δατγηϊηϊβίταϊου οὐ ΤῊν ννοσκδ, ἰΠαΐ 1 τηϊρῃς θεὲ 
Κποννῃ {παξ μ6 ννὰβ ΌΚ πὸ πΊεδη5 πηδάς οἡ δοοοιηΐξ οἵ {πε ννογ], θας {Π6 νου! οἡ δοοοὺηΐ οὗἉ ΠΙπΊ. 

19 Απά πον 1 566 πδΐ 45 ἴογ {Π6 ννουἹά νης ἢ τνὰ8 πηαάθ οἡ δοοοιπί οὗ 15, ἰο' 1 4465, θα να, 
οη δοςοιηΐ οὗ ψνῇοζγη 1{ ννγὰβ πιδάβ, ἀξραγί. 

: Αμάτπε 1 ογὰ δηβυνείεα δπα ϑαϊα τπιπΐο της : “Ποῖ αὐτί τσ ε]ν αϑίοπίεα γεσαγάϊηρ {πΠεῸ ἀεραγάιγε οἵ 
5 τῇδῃ, Βαϊ ἔποιι Παϑβί ποῖ πᾶ σεα ννῈ}}] τεσαγάϊηρ [6 ἐν} 5 ννῖο ἢ Ὀεία}1] {ποϑε νῆο ϑη. Απά 45 τεραγάϑβ 
4 ὙΠαΐ ἴποῖῖ Παϑὶ βαϊά, {παΐ {πε τἰρῃΐεοιιβ ἀγα σαιτίβα οἵ ἀπα {πῸ ἱπηρίοιιβϑ ἀγα Ργοβρειθεα, ῚἈπά δ5 
4 τερατγάς ννπαΐ ἴποιι Ππαϑὶ βαϊά : “Μη Κπονβι ποῖ ΤῊν Ἰπαρεπηεηΐ "--- Ομ [Π15 ἀοσουηΐ ἢεαι, ἀπα 1 1} 
5 ϑΡδδκ ἴο ἰῃεε, δηα ἤεάγίκεη, δηα 1 ν}}] οασβε {πες ἴο πεδι Μν νογάβ. Μδηὴ νου]Ἱᾶ ποῖ τἰρμτ]ν Πᾶνε 
υππεγοίοοα Μν }πάρεπηεηΐ, τ1η1655 ἢς Πδα δοςερίεα {πε ἰανν, πα 1 Ππαὰ ἱπϑίσιοϊεα Πἰπὶ ἴῃ πη εγϑίαπα- 

6 προ. Βιΐ πονν, θεσδιιβε πα ἱγαηβρυββθα υν ΠΕ ηΡγ, γεα, 158 οπ {Π|5 στοιπα {πᾶ 6 νοΐ (πειθοῦ), 
ἢ 5041] θὲ ἰογπγεηίεά. 

Ἰ Απὰ δ85 τεραγάβ ψῃδε ποι αἰ ἀϑὲ σὰν τοιὺοῃίηρσ ἴῃς τὶρῃίθοιιβ, ἐπαΐ οἡ δοςσοιηΐ οἵ {Π6πῈ Π45 1ἢ15 
8 νοῦ] σοΟΠΊΕ, 580 4ἶϑο δραίῃ 58.811 {παΐ, ννῃῖ ἢ ἴ5. ἴο σοπΊε, σοῖηβ οὐ {πεῖγ δοσοιηΐῖ. ἘῸΓ Π|15 ψοτ] ἃ 

15. ἴο {πεπὶ ἃ βίγιίε δηα «ἃ ἰάθοιγ νυ τ πχιιο ἢ) ἔγοι]6 ; δηα ἐΠπαΐ δοσογαϊποὶν ὑν σῇ 15 ἴο σΟΠΊΕ, ἃ σἸΌννη 
ΜΙ στεαῖ σ]οσγυ. 

ἰθ6 τ Αμαᾶῖ δηϑνεγεά δπα ϑαϊά : “Ὁ ΤΟΝ, πὶν [οτά, ἰο! τΠς γεαῖβ οἵ {Π|5 {{π|6ὲ αῦε ἔενν δηά ον!], ἀπά 
ΠΟ 15 4016 ἴπ Πῖβ {π||6 εἶπιθ ἴο δσαιῖγε {παξ νυ] ἢ 15 πηθαβαγα 655 ᾽ 

αι βΒίογε οὗ ὑσοσῖβ, οὐ 1ἰἰ. ἃ " Ξιρριγ". (ἴ. 4 Εξγα νὶϊ. 77 (( ἃ ἰτεάβιγα οἵ ννοῦκβ᾽); Μαῖίί, νὶ. 19, 20; Ρ55. 50]. ἰχ. 9. 
13. ἘΠ6 ννογ 4 νῃΐο ὙΠμοῖι μαβὶ ργοπιίβεᾶ. (θαυ ἴΠ6 βρί για] νου], ἦγ Π]ο ἀο65 ποὶ ἀἰϊε᾿ (11. 3); «ἢ. χ|ῖν. 

13, 15, Χν. 7, 8. Β2 ρτγογηΐβεβ ΠῸ δαί ]Υ 6 Π]οἰγ, Ὀὰϊ ΟὨΪῪ 5ρ᾽ για] Ὀ]Ε 5 ΘΕ 655. 
14. εαν115. Δ μαΐ {πΠεϑὲ δῖα 15 βίνεη ἴῃ χ]ϊν. 15; Ιχχχν. 13. ᾿ 
1ς. ταί Τ μοι πε ἄοπα Ὁ. πιεϑηβ οὗ Τὴν βεγνϑηΐβ, οὐ ἴῃς ϑυσίδς πηὰγ - ἡ ΝΥ παῖ Του Παβί ᾿ηδ46 ουἕ οἵ ΤῊΥ 

ϑευνδῃΐβ ᾽, Οὐ, νι πους {πῈ ἀἸϊδογῖος ροΐπι, “μῦς Τ ποι παϑὲ ντουρῃΐ ουἱ οὗ ΤῊΥ ννουκβ.᾽ ΔΊ τμε στοηάθσίηρ ἴῃ {με τεχί, 
νΕΊβῈ 16 σοπηε5 Ὀείίευ Ὀεΐοσα 15, ΒΊΟΝ ΤΠῈῃ τὰη5 οἡ Παίαγα!Πν ἴο 17 δηά 1τδ. 

17. ΞΡΕ6Κὶ ψ τ ἢ ἃ νογά. (Οἱ, Ρ5. χχχῇ!. 6; ΗΕΡ. χὶ. 3; 4 ΕΖγᾶ νὶ. 38. 
18. Τποιι ννοιιᾶϑέ πλεῖκε ἴογ ΤῊΥ ννοσὶᾶ τπβη, ἅς. (Οἵ, Ρ5. νϊ. 6; 4 ΕζΖγα νὶ. 54. 

Ἐμ6 νοῦ οἱ δοοοιπί οὗ Πίπι. ΤΠη15 νίενν οἵ τηδη᾽5 αἰ βΉΪΥ 5Θ 65 ἴο Οσσαγ ἢγϑί ἴῃ ἴῃς ἤγϑί οεπίαυτν οὗ {Π6 
ΟΠ τί ϑιίδη ετὰ. ΨΝΩΥ ννᾶϑ [ῃε νου] ογεαιεὰ ἢ (1) Ηδτε δηά ἴῃ 4 ΕΖτὰ ν]ϊ]. 1, 44 νγ»ὲ ἀγα το] " ἔὸτ τηδη᾽ ; (2) 4 Εξγα νὶ, 
ξς, 59, Υἱϊ. 11; Α55. Μοβὶβ ἱ. 12 ϑ8Ύ  “ἴογ [5γ86] ̓; (3) Πεῖα ἴῃ χίν. 19, χν. 7, Χχί. 24 “ἴοσ ἴμε τὶριιίεοιβ ἴῃ [5γαε]᾿. 
ΤῊΘ γ6 8] Τυνϑῃι νἱενν ἔγοτη {π6 ΟἨγβίϊδη τὰ οηνναγάβ 15 (2) οὐ (3). “Ὁ [586] ϑίδηάβ ἴῃ νου ᾶ᾽, μα πηοίῃ ταῦθα, 
ΧΧΥΊΙ]. 

19. ΤΠο ἐπι5᾽ ἀπά {πε “ννε᾽ δῖε ἴΠε τὶ σῃίεοιβ ἴῃ [56], 5 χν. 7, χχὶ. 24. [ἢ Ῥεβίκία 2Ζοοῦ (σοά ἴ5 βα]ὰ ἴο πᾶνε ογβαΐβα 
1τῃ6 νου] οἡ δοςοιηΐ οὗ ΑΙΌγα μα Πλ᾿5 ΠΊΘΥΙζ. 

2. εκ χῖν. 6. 
5: 88ὲ χῖν. ὃ, 0. 
5. ἔπε Ιανν. Τῆς ἰανν ἀπ πε Μεβϑβίδηϊς ἐχρεοίδίίοῃ νεῦσε [η6 ἴννο σεπίγεβ σουηα ννῃ ΟΠ [Εὐν 15 ἐπουρης ἀπα [1Ὲ 

τενοϊνεά. ὙὍΤῆαε ἰανν ρσεάοπιηϊπαῖεα αἵ 81] τἰπιε5, ἀηα ἴῃ Β' ψῆετγε ἴπετε ἰδ ἢὸ Μαββίδῃ, θαΐ Τ[βϑγ 5816 Π}}5 γεϑίογαιοη 15 
ἐχρεοίεᾷ, 1 15 ΞΈΡΥΈΠΊΕΙΥ Ἔχαϊεα (6. σ. Ιχχν]]. 15, 16). Ι͂ῃ Β“, ψῃϊο ἢ ἄοα5 ποίΐ Ἰοοὶς ἰογνναγά ἴο γεϑίογδίοη οὐ Μεββίδἢ, 
{πε ἰανν ἴ5 ἔυσί ΠοῚ σ]οσιῆθα (ε. σ᾿ χ ν . 24, 27, 1ϊ. 3, 7), ἃ5 αἰβὸ ἴῃ Βὃ (6. β. Ιχχχν. 3, 14). Οἡ τς οἵμεσ μαπηά, ἴῃ {πε 
Μεβϑβίδῃ Αροςδίγρβεβ ΑΪ δῃὰ 8 νε ἢπᾶ ηο πιεηίϊοῃ οἵ {Π6 ἰανν δ 4]1, ἀπά οὐἱν οὔςα ἴῃ Α" (χχχν!. 2), [ΠοιρΡ ἢ ἴῃ Α τὶ 
τίβε5 ἀραῖῃ ἰηΐο ρσοιηΐπεηςε (65ρ. ᾿ἰχν]]. 6, τὶρ ατβουβηθϑβ ὈῪ ἴπ6 1ανν). Τῇι5 [Π6 Μεβϑβίδηϊς Ἔχρθοϊδιίοη ἰθπάβ ἴο εο]ρ5ςῈ 
1Π6 βαρτειηδου οἵ {πε ἰανν, δῃὰ δῇϊοσ [πΠ6 Μεβϑίδῃ᾽β δάνεηϊ ἴΠεῖῦὰ 15. πὸ Ἀ]] δίοη ἴο ἴτ (Ἰχχ --ἰχχῖν). ΕῸΥ {ΠΟΥ ἰγεαϊπλθηΐ 
Δα σΟΙΏΡΑΙ5ΟΩ ἢ 4 ΕΖγα 566 ΤΥ (ΟΓΙΏΓΘΠΔΥΥ. 

6. ἰταπβρτεββαᾶ υἱτϊηρῖν. (Οἵ, χῖχ. 3, χῖν 1]. 40 (566 ποίβ 271 Ζθε.), ἵν. 2; 4 Εττὰ ν]]. 72 ; οἴ. Πμ0Κα ΧΙ], 48. 
7. ἃ5 τεραγᾶβξ.... μα5 ἐπὶξ σννογα οοπθ. ϑὅεε ποίεε οἡ χῖν. 18. Οἱ ἴῃ ρᾷγᾷ}1]6] ἴῃ 1ἴΠ6 5ποτί Πεχδοιηθσοη ἴῃ 

4 Εζτα ν]. 55) 566 ΧΧΙχ. 4; ποία. 
5Π411.... οοπθ. Επιεηάεά δοοογαϊηρ ἴο γβ56] Ὀγ γϑδαϊηρ' 1}}0 τηβιεαα οἱ "'}. 

8. [πὶ ννοσ!ἃ ἰ5 ἰο ἔμεπὶ... ἴσοιθια, ἄς. (ἢ χὶνι!. σο; 11. 14; 4 ΕζΖτὰ νὶ!. 3-|4; 5. χς. 10 " γεῖ 15 {Π61Ὁ ρτ!ἀβ 
ἰαθουγ δηᾷ βοιτον ̓ ; Βόοιη. νἱϊ!. 18; 2 (ου. ἵν. 17. Β5 τεραγάϑβ [Π15 "νου ἂ5 ἃ ρίαςε οἱ {τγἴαὶ, ἀἸβοῖρ!ηθ, ἀπα βοσγονν, 
ὉΠΙΚΕ ΒΙ, ὙΠΕτα ἰ5 ἃ 511] τλοτα δϑοεῖϊς ἴοπα ἀθουΐ 4 Ε2γα, ἀπά αῇονε 4]] 'π 1 Εποςἢ ον ]]]. 7, ᾿{Π6 ϑρ τ ῖβ οὐ 1Π6 Πα πλ0 68 
Δηα οὗ ἴῃΠοβε νγνῆο Πᾶνε δῇιαοιεα {πεῖὶγ ΒΟ] 65.᾿ 

σσοννη Ἡὐτ σγεαῖΐ ρίογσνυ. (Οἵ τ Ῥεῖ. ν. 4. [ἢ Ηεξῦτεν ᾿νε πᾶνε παῖε ἃ ραιοποηηαβία, ἃ5 ἰπ ἴβᾶ. ἰχῖϊ. 3, 
ΠῚ ἢ ΠΝΕΓ.3 ΠΟ. 

ΧΥΝῚ. 1. γβϑῖβ .. . ἔενν δηᾶ εν]]. Ἂὔεη. χὶν!!. 9. 
ἰπ Βἰβ.... ἐἰπιθ. Εοὺ Μο (-- “τῃ15᾽) τεδά ομῇϑ! -- " ἢἰ5 {ἰπιε᾿΄. (Οἵ. χῖχ. 2. ὙΠογα ἰβ πὸ πεϑά ἴο δαὰἃ “τἰπιε᾿, ἀπά 

Το ηάεγ “115 Πἰ5 Ππ|||6 {ἰπ|6,᾿ ἢ Ἀγδϑεὶ. Τοχὶ τῷ “ἴη {Π15 {π||Ὸ᾿, 

491 



11 ΒΑΚΌΓςΓΗ 117. τ---20. 2 

17 τ Απὰ τἢε 1 οτὰ δηβινογοά δηά βαϊά ππίο πὲ: “ΙΗ τς Μοβὶ ΗἸΡῊ δοςσοιηΐ 15 ποΐ ἰαἰζθη οὗ πλιοῇ 

18 

19 

20 

2 {{π|6 ποι οἵ ἃ ίονν γεαίβ. ΕῸΓ νῇῃαδί ἀϊὰ ἴ ργοῆς Αάδπὶ {παΐ Πα ᾿νε πίπε πυπάτεα ἀπά {Πἰγίν γαατϑ, 
3 Δη4 {ταηβρίθβθεα {πδΐ ννῃϊοῇ ἢ ννὰβ σοπηπηδηάθα ἢ ὙπΠογείογα τς τηὰ] πᾶς οὗ {ἰπ|6 {πᾶς ἢς ᾿ἱνεά 
4 αἸ4 ποῖ ργοῆί Πίπι, θὰ Ὀγουρσης ἀδαίῃ δπά οὐ οὔ {πε γεαῖβ οἵ ἴποϑα ννῃο ννεγε θοσύη ἔγοπὶ πη. ΟΥ 
νΠοτείη ἀ1ἃ Μοβαβ ϑαῆδγ ἰοβ5 ἴῃ {Πδΐ ες ᾿ἱνεὰ οπἱν οπα πυπατγεα δηα ἔννεηῖν γεδῦβ, ΔΠ6, πα 5ΠΊΠΙΟΝ 85 
ἢε ννὰ5 500] εοῖ ἴο Η]Ππὶ ΠΟ ἰογπηεα Πΐπ), Ὀγουρῇῃς {ΠῸ ἰανν ἴο {ῃς 5εεα οὗ ]δςοῦ, δηὰ ἸΙρῃϊτεα 4 ἰαπιρ 
ογ {π6 παίίοη οἱ [5γ86] δ᾽ 

ι: ΑΔμαΪ δηβνεγεά δηα 5] : "Ης {παῖ ΠΙρῃϊεα Πδ5 ἰαϊκεη ἔγοπι {πε Πρ, απ ἐπεγε ἀγα θὰ ἔενν {παΐ 
2 ἢανε ᾿ἱπηταϊθα πὶ. Βξ {Πποβ86 πηδὴν νῃοπὶ Πα Π45 ᾿ἰσμιεα ἤανε ἰαἰκεη ἤοπὶ {ΠῸ ἀδυκηεββ5 οἵ ΑαδπῚ 
Δηα Πᾶνε ηοΐ τε]οἱςεα ἴῃ ἴῃς ΠΙσμξ οἵ {πε Ἰαπηρ. 

ι ΑΒΔ Ηδ δηϑνεγεά δηά βαϊα τππΐίο της: " ΝΥ πεγείογε δὲ {παΐ εἰπε ἢῈ ἀρροϊηξεά ἴογ ἔπεπὶ ἃ σονεπδηΐ 
ΔΠΩ 5816: 

“Βεδβο]ά 1 πᾶνε ρ]αςςά ὈῬείογε γοιῖ 1{{6 απὰ ἀδδίῃ," 
Απα ἢε οδ]]εαὰ πεάνεῃ δηα βαγῃ ἴο νν]ῖηα655 ἀσαϊηϑί {ΠῈΠ|. 
Εογ Πα Κηδν [ῃδὲ Πἰ5 {ἰπ|6 νγαὰβ Βαΐ βῃοσί, 
Βυΐ {πδΐ Πεανεβη δηὰ βεαγῖἢ επάθγε αἰνναν3. 

3 Βαυΐ αἴϊεν ἢϊ5 ἀεδίῃ πεν βἰππεα δηπ ἰγαηϑργεβϑαά, 
ὙΠΟΙΘΡῊ {πεν Κπεν {παῖ πον Πα {Π6 ἰανν τεργονίηρ ({Π πη), 
Απά {Π6 ἸΙρμε ἴῃ ννῃ]οἢ ποιῃίηρ σου] εἶτ, 
ΑΙἸδ8ο [6 βρῇειεβ νης ἢ (αϑεν, απ Με. 

4 ΝΥον τεραγαίΐίηρ Ἐνεγυτῃηΐηρ {πὲ ἰ5, ἰ ἰ5 1 {παὶ ᾿πᾶρσε, ας ἄο ποΐ ἔποιι ἰα]τε σοιη5εὶ ἴῃ πῃ γν 508] 
5 τΤερδιαίηρ {πΠ656 ἰῃίηρϑ, ποῖ δήῆϊοι ἐγ 5ε 1 θδοδιβε οἵ ἴῃοϑα ψῃΐϊοῃ πᾶνε θεεη. Ἐοι πον ἰΐ ἰ5 {πε 
ΠΟηϑαπητηδίϊοη οὗ {ἰπ|6 ἐπαΐ 5ῃοι]α Ῥε σοπϑίἀεγεά, ννμεῖ με οἵ Ὀυβίηθϑβ, οὐ οὗ ργοβρεγίν, οὔ οὗ 5ῃδγηξ, 

6 δηὰ ῃοΐ {Π6 Ῥερσὶπηΐηρ ἐπεγεοΐ, Βεοδιιβα ἰΓ ἃ πῃ ὈςῈ ῥργοβρεγεά ἴῃ ἢϊ5 θεσιπηΐηρϑ ἀηα 5μδπιθία ]ν 
7 εῃἰγεαῖεα 1 ἢϊ5 οἱ ἀσε, εξ ἰογρεῖβ 4}1 {πῈ ργοβρεγν [παὶ με παά. Απά αραίη, 1ξ ἃ πδῃ ἰ5 5ΒῃδπΊιε- 
ΠΙΠ]ν εηἰγθαίεα ἴῃ ἢΐ5 θερίπηΐηρσϑ, αηα δὲ ἢἰβ ἐπα 5. ρίοβρεγεά, με γεπηθηθεσεῖῃ ποῖ ἀραίῃ ἢΐβ εν]] 

ὃ εηἰγεαίπηεηῖ. ᾿Απᾶ δσαίῃ ἤραύκεη: {ποιρῇ Ἔαο οἠα ψγεῦε ργοϑβρείεα 411 ἘΠπαΐ {{π|6---ἃ}} δ {{π|ὲ 
ἴτοπῦ {Π6 ἄδὺ οὐ ψϊο ἀδδί νναὰβ ἀεξοεεα ἀραϊηδί πόσα ῆο ἰγαηβρίεβθ- -8ηα ἴῃ Πίβ 6πα νγαβ 
αεϑίγου ε(, ἴῃ ναίη ννου]α πᾶνε θθαη ἐνεγν τ ῃίηρ. 

ἰὼ] 

ΧΧ, Ζολι ἤας δέοι Τα εῖι τυαγ ἴο ἤασίφηι ἐΐε “1 ἀνοη οΥ ἔλε “μα σοηεο,ιί. 

ι ΓΠΒετγείοσα, Ρε ΠΟ] ! τΠῈ ἄδγϑ σοτης, 

Απα 1Ππ6 {{π|65 5141} δβίεη πιοῦε πη {πε [ὈΥΠΊου, 
Απα 1ΠεῸ βεᾶβοῃβ 5Π4}} βρεε οἡ τῆοσε μη ἰποβε {πᾶΐ γε ραβί, 
Απά [Πε γϑαῦβ 5114}1 ρᾷ85 πιογα “υίο εν τπδπ {Π6 ργεϑεηΐ (γε 6γ5). 

2 ΤἽἍπΠοτχείοιε ἢανε 1 πον ἴβκεη ανναὰν Ζίοῃ, 
ὙΠαΐ 1 τηᾶὰν [ΠῸ πιοῦε βρεαα!]ν νἱϑιῖ [Π6 νου] ἴῃ 115 βεαβϑοῃ. 

ΧΥΝΤΙ. 3. Ὁγτοιρῃΐ ἄδαίῃ, ἄς. ὅ:εε χχῇ. 4 (ποίθ). 
4. Ὁτουρμῇ [πε αν. (Οἱ. 4 Εζτα 11]. 19. : 

1ρῃιθᾶ ἃ Ιαιρ. (τ, Ιἰχ. 2 “ἸδΠῚΡ οὗ {Π6 δἴθγηδὶ ᾿ανν ᾽ ; Ρ5. οχῖχ. ος " ΤῊΥ ννογὰ 15 ἃ ἰδιὴρ᾿, ἅτε. 

ΧΝΠΠ. τ. μα5 ἴδβεη ἔγομ {ΠῸὸ Πρ ϊ, 1. 6. μδ5 σῇοββῃ {πΠ6 ᾿ἰρῃϊ, δῃὰ ποὶ Αἀδηγ5 ἀδυκηῃςϑβ5. 
2. ΤΠὴΕ ἰανν 15 Πρηϊ, αἀπα Αἄδηι 15 ἀδύκηθϑβ, [Π 6 ΡΥ ΠΊΑΥῪ 5οῦτοα οἵ Παπηδη ἰγαηϑρυθϑϑίοη. ΤῊΪ5 ρΡαβϑαρα ἃρίθεβ Ψ ἢ 

2 ἘΠΟΟΉ, δηά {κα τ ἀοε5 ποΐ ἴθδοῃ {ΠῸ ἀοοίτιης οὐ οΟΥΙΡΊΠΔ] 51η, Δ ΠΥ τποτα πδη Α“ (1. 6. Π᾿ν. 15, 16). [π 1 ΕΠΟΟἢ πᾶ 
700116 65 μα πιαη ἄδργαν ν 15 ἰγασθα ἴο {ΠῈῸ ΔηΡ 615 ννῆο βἰπηβά νυ] ἢ της ἀδυρῃίεγβ οὗ ΠΊθῃ. 

ΧΙΧ. 1,2. Τῇῆε σἤοῖςα οὗ ἸΙσῆς οὐ ἀδυκηδ55 ννὰ5 {16 σμοῖςε οὗ ΠΠ| πὶ οὐ ἀβαίῃ. 1,δἴε {1π|65 σοῃο] 64 ΠΌΠπ Π) εξ. ΧΧΧ. 10, 
1Ππᾶΐ [ῃ6 ἰᾶὰνν ννὰβ ἴο ἰαϑί 16 ἤδάνθη δηά δαυῖῃ 5ϑῃοιυ]α Ῥ6. (ἐ νεῖβε 2; Μαῖίϊ. ν. 18. (οῃμίζγαβδί [ὺὑκῸ χνὶ. 17; 
Μδικ ΧΙ]. 321. 

3. ἴ[π6 Ξρῇθγεβ ννῃΐῖοῇ ἰαϑεϊν, ἰ. 6. πδάνεη, δηά 115. Ὁπέδ]Π ηρ ΠΙΡηῖ5. ὙΤΠῈ ἰὰνν 156 μαζί οὗ ἴῃΠ6 ἤδανεηὶν οτάευ. 
ΘΕ α ἘΠΟΘΝ 11: τον. 2: 

5. Ηδζτα 1Πδ επά οἵ 8}1 {Π]ηρ5 15 Ἰοοκεά ἕογ---ποῖ δὴ εαγῖῃ]ν [6] 1 οἰ ν ἸΏ ἃ ΤΕ 1] [6 Βα] 6. 
6-8. Νν ε πιυβίῖ σοῃβιεῦ {Π6 επὰ οὗ ἃ πηδῃ οὐ ἃ πηδίίθσ. (, Θο]οη᾿ 5 βαυϊηρ ἰὴ Ἡετοάοίαϑβ 1. 32. 
ὃ. οἡ ΠΊΟῆ ἄδαίῃ ννὰβ ἀδογεθᾶ. ὅ66 χχῇ!. 4 (ποίο). 

ΧΧ, τ. Ὑπογεΐογα. [{ 15 ποῖ οἰθαγ {Παΐ τῃ15 ννοτὰ 0]]ονν5 ρΟη Δαν ΠΙηρ ἴῃ χῖχ. [{ Πρ (Ο]]ονν οἡ χν]], Ὀαξ Ὀαΐίετ 
ΟἹ ΧΙ]. 38. ΤΘγιβα] θη Πδ5 [4]16η, πὰ 1Π6 γϑαῖβ ἰπίεγνεηΐηρ Ὀϑΐογα {πῸὸ Ἰπάρειηθηΐ ν}}}} {πογθίοστα 6 βῃογίθβηβα, (. 
ιν. Εν; ΜΔ χσιν. 22: 

{Ππ6 {1π165 5141] παβίβηῃ. (. Ιχχχῇ!. 1, 6. ; } Ν 
ζ,. γος [411 οὗ Τε βα]επη ρσερασγεβ {ΠῈ ννᾶῪ ἴοσ ἤπδ] ἡπάσεπηθηΐῖ: ἴῃεγα 15 ΠῸ ΠοΟρῈ Ποῖβε οὗ 115 γϑϑίογαϊίοη. 566 

1. 4 (ποίε). 
ΒΡΘϑάσν ν βίΐ, 1{. “σρεεά δηὰ νἱϑβις᾽, ἃ ΗΘὈγαίβιη. ᾿ἿΝ , 
νἰβίς, ᾿ῃ Βδγαςῇ ἴῃ ἃ Ὀδ4 56η56, οἵ (οὐ 5 ρΡ6ηδ] ν]ϑἰϊδίίοῃ. (οηίΐγαϑβί {πε Ν. Τ᾿ ἀϑϑοσιδῖ!οη5 οὗ [ου, [01 1. 68, ἅζς.; 

ΔΏ πα ]}]}ν τη Ο.7. 

492 



ΠΡ ΕΘΗ 20 ΟῚ τὸ 

3 Νὸον {πεγείογε ΠΟ] [αϑέ ἴῃ τῆν ἤδαγὲ Ἔνεγνιῃίηρ {Πα 1 σοπηπηαπα {ἢ 6ς, 
Απά 564] [ἰ ἰη {πε τεοθβϑεβ οἵ τῆν τηϊπά. 

4 Απά{τδπεη 1 ν1]] 5πον πες {πο Ἰπαρεπηεηΐ οἵ Μν πιρῃΐ, 
Απᾶ Μν νὰν νν Βίςῇ αἵὸ ππϑεαυοῃ δ ὈΪ6. 

5 6Ἃο {δετεΐοτε δηα βδησίν ἔἤγ561 ϑενθη ἄαγνϑ, ἀη εἰ πὸ Ὀγεδα, ποῦ ατηκ νναΐογ, πού βρβεαΐϊς ἴο 
6 Δῆγοπε. ἊΑπά αἰζογνναγβ σοπὶθ ἴο {Παΐ ρίαςε δηὰ 1 ν}}} γενεαὶ Μυϑε!Γ ἴο {Πε6, πα βρεαῖ ἔσιια {Πίπρς 
ψ ἢ {Περ, δηα 1 ν}}}} σῖνε πες σοπηπηαηαπιοηΐ τεραγαϊηρσ {Π6 πηεῖῃοα οἵ πε {{π|65:; [Γ ἔπαν ἴα 
σοπΊηρ᾽ ἀηἃ ἰαιγν ποί.᾿ 

ΧΧΙ, τ-ῖῖ. 2) ο7 σϑυογὶ 7)αγ5. δαγηοῆ»  γαγοῦ.: (Οοαἰ 5 “Α΄ γι5τυδ. 

ΤΠῆε Ῥγαγειύ οἵ Βαγαοῆ ἴῃς ὅοη οἵ Νεγίδῃ. 

1.1 Απαᾶ 1 νεπὶ ἰμεηςε πα 58ὲ ἰῃ {ΠῈ νϑ]]εὲν οἵ (εξάτοη ἴῃ ἃ σανε οὗ {Πς δαγίῃ, δῃμα 1 ϑδῃοι θα ΓΩΥ 
50} {πεῖε, ἀπά 1 εαἴ πο Ὀγθδα, γεῖ 1 ννὰβ ποΐ Παηρτίυ, δηα 1 ἀγαηῖκ πὸ νναΐεσ, γεῖ 1 {πἰγϑίεα ποῖ, ἀπά 

21 ννὰβ5 {πεσὰ {11 ἴΠ6 βονεηῖῃ ἄαν, ἃ. ΗΙ6 δά σοπηπχαπαάθα π|6. πᾶ αἰεγνναγάβ 1 σαπιε ἴο ἐπαΐ ρίαςς 
3 Πεγα Ης Πδά βροόκβη νΠ πηθ. Ἀπα 1ξ σᾶπὶς ἴο Ρ885 δ διηβεῖ [Πδΐ πη 501} ἴοοὶς πλιςοῃ {ΠποιρΉϊ, 
4 δῃηά 1 Ῥερϑη ἴο βρβαῖὶς ἴῃ {πΠεῸῈὶ ρύξδβεηοε οἵ {πε ΜΙρῃΐν Οπε, δηα ϑαϊα : “Ὁ Τποι ἐπαὶ Παβὶ ᾿παάς {ΠῸ 
Θαγίῃ, ΠΘαΓ πΊ6, (πὶ παϑδὲ ἤχεϑα τῃς ἢγπιατηθηΐὶ Ὀν {Π6 ννογά, δηα Παβί πηδάε ἢἤγπι {πεὸ Πεῖίσῃξ οἵ {πε 
Βεανθη Ὀν {πὸ βριτῖξ, [Πδΐ Παϑὲ ο]] θα ἔγτοπι {πε θερίπηίπρ' οἵ 1Πε ννου]α {παξ νη ἢ «4 ποΐ γεῖ εχίϑί, πα 

5 ἴπεν θεν Τῆθθ. ὙΠοιι {Πΐ Παϑβὶ σοτηπιαηάεα [Π6 αἱγ ὉγῪ ΤῊν ποά, ἀπά Παϑβί βεεη {ποβε {πίπρϑ νος 
6 ατε ἴο ΡῈ 85 ἴποβε {πῖηρϑβ ψῃϊ ἢ ΤΠοιῖι τί ἀοίηρ. ὍΠοιῖ {παΐ γα]εϑὲ ἢ σγεαΐ ἐποιρῆς {πὸ Ποσίβ {παΐ 
βίδηα Ὀείοτε ΤἬὭΕε : α͵50 {ΠῈ σοιηι]ς55 ΠΟΙν θείηρϑ, ὑνμῖοῃ ΤΉοι ἀΠἀ5ὲ γηαῖκε ἔτοπη [ῃ6 θερίπηίηρ, οὗ 

ἡ ἤαπης δπὰ ἤτγο, νυ Β]ο ἢ πίη ἀγοπα ΤῊν ἰῆγοπε ὙΠοι τυ ]εδὲ ἢ {Ἰπαϊρπαιίοητ. Τὸ ὙΠες οηϊν 
8 (οε5 (15 θεϊοησ {παῖ ΤΠοιι 5ῃου θὲ ἄο [ογ ἢ τνμαΐθοενεν Τ ποι ἀοϑί ννίϑῃ. ΝΏΟ σδιϑοϑοῖ {πὸ 
ἄτορϑ οἵ γαίῃ ἴο γαΐῃ Ὀν ΠαΠΊ ΡῈ Γ ἀροη {πε εατίῃ, ἀπα αἰοπα Κηοννεβδὲ {ΠῸ σοηῃϑιχητγηδίίοη οὐ ἐπε ἐἰπιδς 

9 Ὀείογε πεν σοπηα ; πᾶνε γαϑρεοΐ πηΐο ΠΥ ρύαγεί. Εοι Ποῖ αἰοηα αγί 40 ]6 ἴο ϑιιβίαίπ 411] ννῆο δἵε, 
δηα {πο86ὲ ῇο Πᾶνα ραϑβεα αννᾶν, δαπα ἰποβϑε ννῆο αἵε ἴο Ὀε, ἴποϑε ννῆο ἴῃ, απ ποβθαὲ ννῆο δγὸ 

το τ β;ῃίθουβ [85 Πἰνίηρ᾽ (44) Βείηρ Ραϑὲ Πηάίηρ οὐ]. Εογ Το ἀοηα ἀοβὲ ᾿νε ἱπηπιουῖαὶ ἀπά ραβϑί 

4. {π8 Ἰαάρεπχεηΐ οὗ ΝΜ ν πιὶρῃξί. (. ἸΙΧΧΧΙΙ, 7. 
6. ἰμαΐ ρΡίαςβθ. 86:6 χἱμ. 1 (ποία), 

πηαίποᾶ οὗ {πε {ἰπ|6δ5. 866 χὶν. 1: ποίε. 
δια σοπιλΐηρ αηά ἴαγγν ποί. ΗδΌὉ. |ϊ. 35. (ΟΓ. χΙν!. 39. 

ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ΑΝῸ ΘΙΧΤΗ ΘΕΟΤΙΟΝΒ. ΧΧΙ-ΧΙΝΙ. ΤΠε ννοτγάβ “ἼΠα ρτάγογ οἵ Βατγιο ἢ {ΠῸ 5οὴ οὗ Νϑυίδῃ ᾽ ατὸ ἰοιπα 
ἴῃ ἴῃ6Ὲ Μ5. Τῇδ ΠΠ ᾿ϑεοίίοπ επηα5 ἢ χχχν. 

ΧΧΙ. 1. σεάγοῃ. 866 ν. 5. 
2. πεῖ ρβαςβθ. Ῥσόορδθὶν Μουηίΐί Ζιοη. (. Χχ. 6 ; οὐ εἰβα ἴπε ἴειηρὶε, χ. 5. 
3. ἴδε Μίρῃμίν Ομ. ΤῊ15 15 {πε ἢγϑί {1Π16 1Π15 {ΠΠ16 οσσιτβθ. [{ 15 ἰουηα τη Β', Β", Βὅ, θαῖ ποῖ ἴῃ Αἱ, 43. 

4. ὃν ἴπε μνοζά -- [πο σ, ἐπιεπάθα ὈῪ ΕΥ̓556] ἔτοιη οϑω (ΞΞ “ἴῃ 115 {0||πε55᾽}. ΤῊΪβ ἐπιοπάσίίοη ἰ5 Ἰυβεῆεά 
ἀπ ποοεβϑιίδίεα ονηρ᾽ ἴο {Π6 ΡᾶΓΆ}16] “ ὉγῪ {Π6 5ρ᾽τιῖ. ὍΤῊΘ ἰεχί, ἃ5 1 Ῥοϊπίβα οὐ ἴῃ τὴῪ (ΟΠ ΠίδΥΥ, ἰ5 ἀδβρεπάθηΐϊ οα 
Ῥϑ. χχχ!!. 6 “ΒΥ Ζ2ἦ:ε τυογα οἵ ἴπ6 Γι οτὰ νγεσγα {Π6 πδανβηβ πη846, Δηἀ 8]] {πε Ποβί οὗ ῃεπὶ Ὁ. πε Ὀσθδίῃ οὔ Ηἰς τπουτῃ. 

Παβί οδ]Ἱεᾶ.... {πμαΐ νυν ῃΐίοῃ ἀϊᾶ ποΐ γεΐ εχὶϑί. (. χὶνι!. 8. Νε ϑεεῖη ἴο ἢανε ἤθσε ογϑαίίοῃ δα γΖζζίο. ΟἹ. 
ΡΏΪ]Ο, εἰ 7ιέζέτα 5 ΜΜἈΙΘῊ σοπίτα᾽οι5. ΠΪ5. πι518] ἀοςοίτπθ. ΕῸΥ ογθαίίοη ὈῪ {πε τνοτὰ, οἵ, Ῥ5. σχ νι. 5; 2 Ρεΐ. {|. ς ; 
ΡΠΙΙο, ἐδ σας727. «4 ὁεΐ οἱ ( αἴ7ι. 

6. μοβίβ {παΐ βίαπα Ῥεΐογσγε ΤΠβθ. (. χὶν!. το; 4 ΕζΖγα ν1]]. 218. 
σουηί]εββ μοΙ͂ν Ρεΐηρβ. (Ἕἷ Πἰχ. 11 ; ἵν]. 14. 
ὙΒΙΟἢ ὙΤΠοιι ἀϊάβέ παῖε ἔγοτη πὸ Ῥερὶππῖηρ. [Ιἢ [0.1]. 2 1πΠῈ Δῆρε]5 ᾶύξὲ ογεαϊεα οἡ {πε ἢγβθί ἄδν (50 [00 

ΧΧΧΥΊΙ. 7 15 ἰηἰεσργειε 4). 2 Επ. Χχίχ. 1 ϑᾶγ85 ἴῃε βεςοηά ἄδυ. Απᾶ 50 Τατζξ. [6εγ 1. οῃ ἀεη. ἱ. 26. 

Ἐπ ἱπάϊρπαιϊοπ!. ΟἿ, χίνι. 8. Δ αθιαυ" τα οἸπαϊσπαιίοη ᾽ Ξε 6 Πι5 σοτταρί ἕο [λαϑο . 9] --- “σερτγοοῦ". 
 Ἐ5: Οχν- 5; ὅδ: 
8. {π6 ἄγορβ οὗ ταΐῃ... ὈΚΥ πυπρεγ. (ἢ ΙΧ. 5; ΘΊγδοῇ 1. 2; 2 ΕΠ. Χ]ν], 5 (ηοία). 
9. ανβ ραβββᾶ ανναν. Ἀδδάϊηρ ν] ἢ γϑ561 ϑέϑοος ἰηβίεδα οὗ ςοςῶνδις τῷ Ρᾶ55 ἀναγ. 

ἴμοβε νῇο βίῃ, δπᾶ ἴποβε πο δὔα τὶρῃΐεοιβ. Ὅὴῃθ ϑυγίας ἤθσα δηᾷᾶ ἴῃ χχίν. 2 ; χχὶ. 11, 12 ; [χ]ϊ. 7 ἔο]ονν5 

ἃ τεθκ τη ϊβίσαηβιδί!οη οἵ [Π6 οτἱρῖπαὶ Ηεῦταν νεῦρ ΡΝ, νν Π]Γἢ ἴῃ [Π15 σοηίαοχί τηθδηΐ “ ἴο 6 τὶρ μίθοιιϑβ ᾽, 1. 6. δίκαιος 
εἶναι, πα ποῖ “ἴο Ὀε {164 ᾿,, δικαιοῦσθαι, [που ΡῊ {Π6 ΤΙ ΧΧ τεπάοσίπρ ἰ5 ἀβαδ!ν {μ6 Ἰαϊίετ. ὙΠῸ ΔπιΠεϑὶβ ἴῃ οὐγ ἰεχὶ 
15. δαί} ἔοι ἴῃ [0Ὁ Χ. 15. δπὰ χχχν. 36,37. Ηδηςε ἴῃ 811] {πεϑεὲ ραββαρεβὶ πᾶνε βπιοηάδα (ἢ ἰοχί. Εγβϑβεὶ Πᾶβ 
Δοςθρίθα {Π15 ἐπλεπάδίϊοῃ ἴῃ {Π656 ἥνε ραββαρεβ, θυϊ νους Δοκπον]ἀρεπηεηῖ. 

᾿ὙἼΠ6 ἀοοίτπε οὗ Ἰυ5{1Ποδίίοη ἴῃ [5 ΑΡΟΟΔΙγρδα αἰ βεῦβ τοι ὑπαὶ ἑδυρῃς ἴῃ 4 Εζτα. (1) [πὰ Βαγιςῃ {πὸ ἰδιν 
7.565 (11. 3; Ιχνἱϊ. 6; ᾿Ιχχχί. 7). ἴῃ Εζγὰ ϑβαϊναίίοῃ 15 ΒΥ γνουκβ δῃᾷ (811 (ΙΧ. 7 ; χἱῖ]. 23). (2) Βαγισοῃ 15 ἀβο αι εὶν 
5016 οὗἉ 58]ν ίϊοῃ (Χ"]]. 3, ἅς.). ΕΖγὰ δ 55:1Π|65 ἰδ Γατατα νγοα {1} ἀϑβατγεα οἰ μουν βα ἴῃ ν ]. 47-9, 51-4. 

ἙΟΥ͂ ἔασίμεγ ἰγεαίτηθηΐ 566 (οιητμηδηίΐδιγυ. 
[45 1ἰνίπρ. . . ουἵ], Ὀταςκείςα 85 ἃ ἀἰτοσταρῆν οἵ [Π6 ορεηίηρ οἴδιβε οὗ {πε πεχί νϑῦββ. 
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1 ΒΑΚΌΘΓΗ 91. το-23 

ΤΙ βηάϊηρ οι, ἀηα Κηοννεϑὲ τῆς πὰ εγ οἵ πηδηϊςῖη. Απά {{{πη {{π|6 πηαὴν Πᾶνα 5] ηπη66, γεῖ οἴἤεῦβ ποῖ 
α ίενν πᾶνε εξ τὶρῃϊθοιιϑ. 

ΧΧΙ. τ2-18. }αγηεῆς 7)εῤγοοσταΐίογι 977 ἐζῖς 1,276. 

12 ἼὍΠοι πονοϑὶ ννμογα Τ Ποῖ ργεϑογνεϑί {ΠῈ ἐπα οἵ τῃοϑε ννῆο ἤάᾶνα βἰπηδά, οἵ {πε σοηϑιιηγπηδίίοη οἵ 
13 [ῇο56 ψῃῆο πᾶνε Ῥεεη τἱρῃίθεουβ. ΕῸΓ {{ [Ποτα ννεγε {Π|15 Π|Ὸ οἡ]ν, νυ οἢ Ὀα]οηρβ ἴο 411 πγθη, ποίϊῃϊηρ 

σου] Ὀς πτοία ὈΙτΕγ ἤδη {Π|8. 
14 Βὸγ οἵ νῇηδί ργοῆΐ 15 βίγεησίῃ [Πδῖ {πΓΠ5 ἴο 510 Κη655; 

Οὐ [ὉΠ1π655 οὗὁἉ Τοοά {παΐ {πτη5 ἴο [τη ϊπο, 
Οτὖ θεδυΐν ἐπαξ τὰπγη5 ἴο πρ] 1 Π 658. 

15. 16 Ἐὸοτ {Πα παίιτε οὗ πιδῇ 15 δἰννγαγβ σῃδησεδθ]θ. ΕῸΐ ψπδί να ννοῖα ἰου ΠΊΘΥΪν πον νγ6 ΠΟ ἰΟΠΡῈΓ 816, 
17 ἀπά ψῇῆδί γε πονν ᾶΓῈ ννε 54}] ηοΐ αἴεγνναγάϑβ τεπῆαῖη. ΕῸΥ 1 ἃ σοῃϑιιπηπηδίίοη Πα ποῖ θεεη ρύεραγοά 
18 [ὉΓ 41], ἴῃ ναΐῃ νοι] πᾶνε Ῥεεη {πεῖν θερίπηΐησ. Βαΐ γεραγάϊηρ Ἔνεγν τ ίηρ τΠδΐ σοπλεβ ἔγοπι ΤΠεο, 

ἄο ΤΠοιι ἰηΐού πὶ πε, ἀπά τεραγάϊηρ Ἔνεγυτπίηρ ρου νυ Ποἢ 1 ἀϑκ ἼΠπες, ἀο Του επ]]ρῃϊεη πη6. 

ΧΧΙ. τ9-25. δαγηοή γαγς5 ἰο (ὐοα το ἀαδίοη {χε παρ οηηογ ἀγιαὶ γιεἰ714 ΠΠὶ:  γογμῖδε. 

το Ηον ἴοηρ νν1}] {παὶ νος 15 σουγπρΈ}]6 γαπηαίη, δηἃ μον ἰοπρ νν1}} {ΠῸ6 {{π|6 οἵ πχογία]β. θὲ 
ΡΓΟΘΡογεά, αηα ΠῚ] ννῆδὲ {ἰπ|6 ΨΜ111 [ῃοθ6 ψνῸ ἰγαηθργαθθ ἴη [6 ννοῦἹὰ Ὀς Ρο] θα ἢ τη ἢ 

20 νγἱοκοάπεϑθῦ (ΟπιπΊαηα {πογείοσγε ἴῃ πΊθίοΥ ΔΠ6 ΔΟΟΘΟΠΊΡ] 58: 411} {Παὶ Το βαϊἀϑὲ Του τνοι]άϑί 
21 Ὀτίπρ, ὑπαὶ ΤῊνΥ πιρῃς πᾶν θῈ πιαάε κπονη ἴο ἴΠο56 ννηο {πίπκ πΠαὶ ΤῊν Ἰοηρ-ϑυ ἤδγίηρ᾽ 15 νγεδίς 655. 

Απά 5πον ἴο ἔποβα νγῆο Κπον ποῖ, ἐπαξ Ἔνεγυτπῖπρ {παῖ 85 Ὀείβ θη τι5 ἀπ οὐγ οἰἵν ππ|1}} πον Π85 
Ῥββϑη δοοογάϊηρ ἴο {πῸ Ἰοηρ-5υῇετγίηρ οἵ Τὴν ροννεῦ, θεοδιιβε οἡ δοσοιηΐ οἵ ΤῊΝ πᾶπιε Ποῖ Παϑῖ ο4116 4 

22: 23 ι5 ἃ Ὀεϊονεά ρεορὶθβ. Βιίηρ ἰο δὴ επά {πεγείογε πεησοείογεῃ τηογία!γ. ἊἈΑπα τερίονε δοοογαϊηρὶ)ν 
16 δῆρεὶ οἵ ἀδβαίῃ, απά ἰεξ Τὴν βρίογν ἀρρεϑζ, δῃὰ ἰεΐ {π6 πιὶρῃΐ οἵ Τὴν θεδυΐν 6 πονη, δηα ἰεΐ 
ΘΠ60] θὲ ββα]βά 50 {παΐ ἔγοπῇ [5 {ἰπ16 [ογυναγὰ ἴἰξ πιᾶν ποῖ γεοεῖνὲ {πε ἀεδά, δηά ἰδεῖ [ῃς ἐγεαϑιγίεϑ οἵ 

το. Κποννεβί {πῸὸ ὩυπΡοσ οὗ πηϑηκίπα. (Ἃση. ΧΧΙΙ]. 4, 5. 

11. ποΐ ἃ ἔδνν παν Ῥεδὴ τὶ ρβίεοιιβ. ΤῊΪ5 ΟΡ Π15ΠῚ σοηΐταϑῖ5 ΒΊΓΟΩΡῚΥ ΜΠ] 4 Ε2ΓΑ᾽ 5. ΡΕ551Π115Π1, 6. 5. ν11].. 3. “ΠΔ0] 

αυΐϊάσαπι ογεαῖὶ σαηΐ, ρᾷιοὶ δαζεπὶ βα να θαπίαγ ᾿. (Ἷ. ἴοο ν]]]. 2. 
12-13. ΤΠε θαϊδηςα οὗ [Πϊ5 Π1{6 πεεάβ γε-δά]αβίπχεηΐ ἴῃ Δποίπου [1{6. 
13. Ουοιεά ἔτομη 1 ΤΟΥ. χν. 19, ΟΥ 6156. ὈΟΪ ἢ σΟπηα ΠΤΌΠῚ ἃ σΟΙΠΠΊΟΏ 5ΟΌΓΟΘ. [{|{8 ἐνεὺ σῃϑηρ 65 ἔου ἴΠ6 ψοῦβα (ν εῦϑε5 

14, 15) Δη4 15 ποσί] (16, 17, 22). 
14. γε μΒανε Βεῖε ἃ βίδῃζα οἵ [ἢτεε {1π65, ἰη δα ἢ οὗ νυ ῃ]ο ἢ {Πογα 15 εἰ ΠΕΥ ἃ ρᾶτοῃοπηδϑβία Οὐ ἃ γῆν πη. [ἢ [Π6 βεοοπά Ἰΐπς 

{Π6 ἰοχίὶ τοδᾶϑ " οοά οἵ {]1π655΄. Οἡ ἵψο ρτοιηάβ 1 πανα σμδηρεα {ῃ15 Ἰηΐο “ [1}1]η655 οἵ ἰοοά ᾽, ΕἸγϑβί "να παν ὈΠῸ ΠΣ’ 

ἴῃ ἘΖεκ. χνὶ. 49, πὰ ποχί {πε γῇγπηε γα 1γ65 11. ΤΠ βἴδηζα τη5 {ΠῈ5 : 

"θπο ἼΒΠ) δ ΟΝ" ΠΟ 
ἡ ποτ ἼΞΠ) δὴ »ῈΦ Ἰδ 

ΒΡ ἼΞΠΣ 5) ἸΝ 

Τηβίβδα οὗ ἡ ποπὸ ἴῃ {Π6 βεοοηῃᾷ ᾿πῈ6 ννε τηϊσῃΐ τοδά ἡρ νυ ἢ Οἰηζειῖρ. Α51 ανε 5ϑῃονῃ ἴῃ ΠΥ δἀϊτίοη οὗ [Π15 ὈΟΟΚ, 

1Π6 τηϊτὰ Πἰπ6 οὔ [ῃ15 βίδηζα τϑοιτβ πη χὶν}]. 35. 566 ΙΧΧΧΙΠ. 11, 12. 

19. Ηονν οπρ νυν} ἐπαΐς συμ ἢ 15 σογγαρε]6 τοπηαΐη ὃ ΤῊ ΠΠΔ] εαϊίοῦβ ΔΏΒΜΕΥ [Π15 “Πα αβίοῃ ἴῃ Χ]. 3; Βὲ 

ΔΉΘγΟΊ5 ἴξ ἴῃ χχηϊ. 7-χχῖν. 1. ὍΤῊΘ ντοτϑ οὗ [Π15 θΟΟΚ (εβρ. {Π6 νυϊίου οἵ Β2) ἂύε ἱπιργεββεᾶ ὙΠ ἐΠ6 σοΥΓαρΡΕὈΙΠΥ οἵ 

τη ϊβ ργεβεηΐ νγου]ά, {Π6 οἦαγε ζασσδῆ. 11 811 ὈΘΙοηϑ5 ἴο [ῃ6 βρῇεγε οὗ σοσγαυρίίοῃ. 50 ἴοο 4οε5 ἴπ6 Μεββίδηϊς Κιηρσάοῃι) 

1 τι [8115 νη [ἢ οδαηε λασεεῖ, 5 ἴῃ Αἶ, Δ΄, αῃὰ 48, [πῃ Αἴ ἐπά5 σογγαρίϊοῃ, ἴῃ Αϑ ἴὲ επᾶἀ5 σογστιρίίϊοη δηα θῈρ]η5 

Ἰποογγαρτίοη (Ἰχχῖν. 2). 866 ΠΠΥ (ΟΠ ητΑΤΥ, 271 ἦθ6. 
ἘΓΘΏΒΡΤΕΞΒ, ΟΥ̓“ Ράᾶ55 ΔΙΨΑΥ ᾽ν ἃ5 ἴῃ νϑῦβε 9. 

20. Α Ρῥγᾶγεγ ἔογ ἴῃς παβίεηϊηρ οὗ {πΠ6 πὰ] Ἰπάρεμηθηί.. 
21. ΤΠε [4]] οὗ [γα βα θη νγὰ5 Ὀτουρῃΐ ἀρουΐ ἴῃ (σοά᾽5 πηθύου ἴο μαβίθη {Π6 Ἰυάρεπγεηΐ. 

{δαῖ... δα θβεῆ. 801 Πᾶνε επιεηαεᾶ ομμο (- ' δηά {πδὺ πᾶνε 56εῃ ἢ ἱπίο Ιοοϑ. [{{πεὲ τοχὶ ἴ5 οοσγεοΐ {Π6δῃ 

τι τεργεβεηίβ ἃ ΗἩβθγαΐβπι, [Π6 ρεγέεοι ψ ἢ βίγοηρ νγανν ἃ5 ἃ σοῃεϊπιδίϊοη οὗ [Π6 ἱπιρεγδίῖνε, Δηα 50 --΄ δηά ἰεΐ {Πεπὶ 566 ᾿. 

22. Βτίηρ ἴο δῇ οπᾶ. Τεχί τεδάβ " ἐνεσυῃηρ ̓  Ξϑ Ὁ5 ΠΟ 1 ταῖκα το ΡῈ ἃ Ἵοογτυρίίοη οὗ ΠΟΞ: ΘοΒυ Π655 δηά 

Ἐγ55ε], οὐ {π6 οἵμεὺ μαηά, Ἔβπηθηά {ΠῸ ϑυτῖας 1]. ἴπῖο ὧδ -- " γεβίγαίῃ ᾿, θὰῖ [ΠῈ πεχί νβεῦϑβε βιρρογίβ {πε εηθπάδίοη [πη 

της ἰοχί. 
23. Τὸ Βαβίθη {πῸ6 πα] πάρ επηθηὶ ἴΠ6 νυ υἹεΥ ρτᾶγβ ἴο (οά ἴο επὰ ἀδαίῃ, ἴο ἰεΐ ἢ]5 βΊογυν ἀρρεᾶῖ, ἀπά {πῈ ἀβδά τίϑβε. 

1π6 δῆρεὶ οἵ ἄβεαιϊῃ. (Ἕ(. εν. νὶ. 8. Ῥχσογηϊπθηΐ ἴῃ ἰδίεγ [εν δ νυ η 55. 866 Ταβίδιημεηΐϊ οὗ ΑΡτδῆδη 

(ε4. [41|65)}. 
Ῥε βεαϊϑᾶά. (( 158. ν. 14. 
ἰγθαβξαγίθβ οὗ βου]β. Τὸ {Πμε86 Ἵμαπιθοῖϑ ΟΠΙΪΥ ὑπὸ στρ μίεουβ ψψετα δάμη εά. ΑἸΘΓ 5 ἀθαίῃ ἃ τἱρβίεοιιβ πλ8}}}5 

50] ννὰ5 ρεσγηϊ τε ἔου βενθ ἄδγϑβ ἴο θεῈῃο]ά {ΠῈ βενεὴ ννγϑ5 οἵ {πε τὶ β ῃίβοιιβ, δηὰ ἃ ψιοἸκεα τηδη᾽5 {π6 βενβὴ ΨΑΥ͂5 οὔ τῆς 
νὶοκεά. ὝὍΠοη Ἠΐβ βοὰϊ] επίεγεα {Ππ8656 ἙΠδΊΌοΓσ, ἰπ 5160] (4 ΕΖγᾶ ἷν. 35, 41; νἱϊ. τοι). ὙΠΕΥ Μέγα ρυδγάεα ὈῪ ΔηΡΕΙ5, 
ἃ ψεγα [1}] οὗ τεβί (αι Επ. ας. 5; 4 Εζγα νἱϊ. 95). Αἱ {π6 ἡπάρεπιχεπε {πεν ψγαγα ἴο γεβίοσε [Π6 βοιὶβ (2 Βαγ. ΧΧΙ. 2, 3; 

χχχ. 2; 4 Εζτγα νἱϊ. 32): ὙΠΘΓΘ ῬΘΥῈ 4150 ἰγβδβ 65 οἱ τὶ σῃΐθοιιβ νου (566 χχῖν. 1). Νοῖβ {παΐ με 500}5 οἵ [ῃ8 ΨΊΟ Κα 
ἅτε ποῖ πηδηϊοηθα ΠΕΥδ. 
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1 ΒΑΚύΌζςζΗ 21]. 2:---:-8. 7 

24 5015 γεδίογε [Ποβο νυ Πίοἢ ἀγα ἐπο]οβαα ἴῃ {πόπι. Εον ἴπαγα μᾶνο Ῥθθὴ τηδην γ6 5 ΠΠ ὸ Πο86 1Πηδΐ ἂΐὸ 

ἀεςοϊαΐε ἤτοπὶ ἰῃς ἀαγϑ οἵ ΑΡγαμαπὶ πα ἰβαᾶς ἀπ [δοοῦ, ἀπά οἵ 4}} [ῃοβε ψγῆο αἵξ {{κὸ {Π6η1, ννῆο 

25 5ἴδερ ἴῃ {πε βαγίἢ, ὁπ ποβα δοσουηΐ ὙΠοιι ἀϊἀ5ὲ βὰν {μαὶ Το μαι ογθαῖεα πο νου]. πα πον 

26 ηυΐς εν 5ῃονν ΤῊΥ βίου, ἀπᾷ ἄο ποΐ ἄδθίεγ ψῃμαΐῖ Πδ5 Ῥββη ργοπηϊβοά ᾿ν Το. Αηὰ ᾧνΠεη) 1 Πδα 

φοπΊρΡΙςἰοα τπς ννογάβ5 οὗ {15 ρύανεν 1 ννὰ5 βσύεαῖ!ν ννεακεπαά. 

ΧΧΙΙ-ΧΧΙΙΠ. (ὐά᾽ς Κεοῤῥν ο Βαγηοής γαγογ: 4|6 τοῦδ γε ΕΠῖς Ῥγοηιῖσο. 7116 γισεαεαί 707 115 

“ςονῤἑϊςἠγιορέ. 7 ίριρς γηδί ὅσ γμάρσει {τι 116 7 1σ 1 977 ἐλιοῖγ (Οογιστεγεγεαίίολ (Χ 11). 71} 

αὐ δοιεῖς αγ ὦογγι ἐζ6 ΠΕ για σαιζιοί εογι6 (Χ ΧἼ]]). 

1τ Αμὰά [ἴξ οαπιε ἴο ρ485 αἴζεγ ἴπ686ε {πΐίηρϑ {ῃαὶ ἰο ! (Π6 ἤδανεηβ ννείε ορεπαά, δῃά 1 8ανν, δῃὰ 

2 ΡῬονεῖ ννὰβ βίνεη ἴο ΠΊΕ, 84 ἃ νοΐοβ νγὰ5 Πβαγὰ ἴγοπὶ οἡ ΠΙρΉ, ηά [ξ 5814 τπιηΐο πη: “Βαχιοῖ, Βαγαςῃ, 

2 ΨΥ ατί ποῖ ἰγου]εα ἢ Ηδς ΨΠο ἔγανε]β Ὀν ἃ τοδα θυ ἀοεβ ποΐ σοτῃρίοίο 1ἴ, οὐ ννῆο ἀεραγίβ Ὀγ 568 

4 θυΐξ ἄοες ποῖ ατῖνε αἵ {πε ρογί, οδῃ πε Ὀὲ οοπιίοτίε Οἵ Πα ννῇῆο ῥΎοπηϊβαβ ἴο σῖνε ἃ ριεεηΐ ἴο 

5 ἀποίμει, θυ ἄοαϑ ποΐ {ΠΠΗῚ ἰ{, 15 1 ποῖ τοθθεγν Ὁ Οὐ Πα νῇο βου {πε βαγίῃ, θα. ἀο65 ποΐ γε 8Ρ 115 

6 {ταἱΐ ἴῃ [15 ϑβεάβοῃ, ἄοεθβ ἣξ ποῖ ἴοβε Ἔνουυτηίπορ Οἵ πὲ ψηῆὴο ρ]απίβ ἃ ραπέ η]685 ἴἃ σον {Π] ἴῃς 

ἡ {ἰπι6 δι δ ]Ὲ ἴο 1, ἀοεβ με ψΠοῸ ρῥ]απίεα [ἰ ἐχρεςῖ ἰο τεοεῖνε ἔγαϊε ἔγοπι Ρ Οἵ ἃ ογηδῃ ψῆο ἢδ5 

8 ςοποείνεί, ἰΓ 5η6 Ὀτίηρ ἰογί ἢ τππεϊπιεῖν. ἄοα5 516 ποΐ ϑϑυγθ αν 5]αν ΠΟΥ ᾿πίαπε Οὐ πε νῃο Ὀι1145 

ἃ Βοιι56. ἱΓ ἢς ἄοαβ ποῖ γοοῦ ἰξ δηα σοπιρ είς ἰΐ, σδῃ τ θὲ οα]]εα ἃ ποιιϑβεῦ ΤΕ] Με {πΠαΐ ἤγϑι. 

1,2 ΑπάϊΙ δηϑινετεα δηά καἰά : " Νοΐ 50, Ο [,ΟΚΡ, πὶν ον. Απά Ηδςξ δπϑινεγεά δηα βαϊα ᾿ππίο πη: 

ΟΝ Εν {πεγείογε γί ποῖ ἐγου ]εα ἀρουξ {παΐ νυν ΐο ἢ ποι Κποννεϑί ποῖ, ἀπά ἢν αἷϑ ἴπου 11] αἴ δα56 

3 Δθοιυὲ Πἰπρϑ ἴῃ νῃῖοἢ ποῖ ἀτί ἱσποιδης ὃ ΕῸΓ 85 που Παϑβὲ ποΐ ἰουροίζεῃ 1Π6 ρεορὶε ννῆο πονν δἃ΄:Ὲ 

4 δῃὰ ἴῃοϑε ψῃο Πᾶνε ραβϑεὰ ἄννᾶύ, 50 1 ψεπηθτηθεῦ {Ποβεὲ ῆο ἀγα αρροϊπίβα ἴο σοσηθ. Βδοδιιβε θη 

Αἄδιη 5ἰπηβα δηα ἄδαίῃ ννὰ5 ἀξογεεα δσαίηϑί ἰποϑα ῆο 5Ποι]4 θὲ Ῥογη, {πεη ἐπε πιυ!πα4ε οἵ [Πο56 
ψν8ο 5ῃοι 4 θὲ Ῥοΐῃ ννὰ5 πιπηρεγεά, ἀπ ἴον {παΐ πα πηθεῖ ἃ ρἷαςε νναὰ8 ργεραγεά μετα {Π6 Πἰνίηρ πηρηϊ 

5 ἄγε }} πα {πΠῸῈὶ ἀεδά πισῃξ ΡῈ σιιατάεά. Βεῖογα {πεογείογε {πΠῸ παπΊθεγΓ αἰογαβαϊ 15. [Ὁ] Π]|1εἀ, 1Π6 
ογθδίαγα νν1}} ποῖ ἵνα αραίη [ογ΄ ΜνῪ ϑρίγιξ 15 ἴῃς ογεαίογ οἵ 1Π{|, δῃᾷ 56ο] νψ}1}} τεςεῖνε {π6 ἀεδά. 

6, 7 Απά αραΐῃ ἴξ 15 σίνεη ἴο {πεθ ἴο ἤϑαῦ ψνῇῃδί {Πΐηρϑ αὐ ἴο σοπῆς αἴζει {π656 {ἰπη6ὲ5. ΕῸΥ ἔγαὶν ΜΥ 

τεἀεπηρίίοη ἢα5 ἄγαν ΠΙΡΉ, δη6 15 ποΐ αν ἀἰβίαδηξς 45 δίογειι πη. 

24. Ἀδδὰ ργόοθδὶν δἰζευ νϑῦβα 19. ᾿ 
25. Μμαΐ πα Ῥθϑη ργοπ)βϑθα ὃν ΤΠ6α, 1. 6. “ἴῃς νου] ὑνῃϊο ἢ ΤΠοι Παϑὲ Ῥγοι θα {Ποπι᾿ (Χὶν. 13; οἵ. ΙΧΧΧΗΙ. 5). 
26. {(ψ θη). [πϑετίεα ψ ἢ Ἀγ556ὶ. 
Βτθδῖν νεακεπεᾶ. (τ. χίν!!. 25; ΤΠ δη. χ. 17, ἅς, 

ΧΧΙΠ]. τ. {δ6 μβεανεβ νγεσε ορεπεᾶ δπᾶ 1 βανν. ἘζΖεῖϊς. 1. τ; δίαϊι. 11. 16; [ΟΠ ἱ. 52; Καν. ἵν. 1, ἅτ. 
δ νοϊςε νναβ μεαζά, 1. 6. ἴῃς δαζάς-φοί, (ΓΤ. χη]. τ; Μαζί. 11. 17; κεν. ἵν. 1. 

3-8. Ιῃ χχὶϊ. 3, 5 αοα τΈρ] 165, “ΝΠ δὶ 15 νοῦ ποὰΐ τπ6 σθϑα]ῖ, δηα ἤονν σδη ἴὲ θὲ πάρε ὃ 850. [Π15 1Π|{6 τθαῦϊγαϑ 
1Π6 σοπϑιπηπηδίοη ἔοσ ἰἰ5 εἊχρίδηδίίοῃ (χχὶϊ. 3, 8 ΔΏΒΜΕΥ χχὶ. 133-17). Αραΐη, (ἀοά ταρ 65. “8}} ἴῃ ἄτι {ἰπη6᾿ ἴο 
ΒΑτιο ἢ 5 ρ]εα ἴου πμαβίε (χχίϊ. 6, 7 ἅπϑνοῦ χχί. 19, ἄς). Μοζβθονεγ, (οᾶ 15 θουηά Ὀγ Ηἰβ ρτοιηΐθα (ΧΧ]]. 4 ΔηθννΟΥ5 
ἘΣ: 25). 

γ. ἄοεβ. .. δβϑυγεαϊν αν. Α Ἠερταῖ 5}. 

ΧΧΙΙΠ]. 1,2. Ὑπὲ ἔμπζυγα δηά [Π6 εηά αγὸ Κηῆοινῃ οἠἱγ ἰο οί, ἀηὰ {πεν αἰομθ Ἔχρ] δίῃ ἴη6 ρσγθβϑδεηῖ. ΑἹ] τἰτὴς 15 
ΑἸἸΚε ἴο (οά, ἀηά με Κεερβ [πε ἀπε ργοροτγίίοῃ. Α ΤΈΡΙΥ ἴο ΧΧΙ. 

3. Τοαχί τεδ β5 οἷν οἱ ΠΣ; ἐγ ν ΠΟ Δ1Ὲ τε] ΠῚ] ογεα, δηα Πο56 ΨΠηΟ 816 ἴο σοιηδ᾿᾽, ννΠΊΟἢ 1 Πᾶνα διηθηάβά 

Ἰπίο ὌΝ ΤΟ ΚΞ ᾿ νΒΟ ἅτε ΔΡΡοϊηίβά ἴο ςοπια. 

4. επ Αἄδπι βἰπηβᾶ απᾶ ἄδξαίῃ νναὰβ ἀθογθεά. ὙὍὙηεῖε τα ἴννο ἀἸβεγεηΐ νίαννβ ἴῃ {Π|5 νου τεσασάϊηρ [Π6 
2λγοίεαί εἴεςι οἵ Αἀδπηβ βίῃ οἡ τπδηϊίπα. (1) [ῃὰ Β5, 1. 6. ἴῃ χν]ϊ. 3, χίχ. δ, ΧΧΙΠ]. 4, Αἀδηη᾿5. βίη Ὀσουρῃς ἴῃ Ρἢγϑβίςδὶ 
ἀβδίῃ, οἱ μουν ῖϑε τηδῃ Μου]α Πᾶνα Ῥεεη ἱπηπιοτία]. (Οἱ. 51. Ραμ]. (2) [ἡ Αὗ, 1. 6. 1ν. 15, ἵν]. 6, Αἀδπὶ 15 β!ἃ ἴο πᾶνε 
Ὀτουρ ἴῃ ΟὨΪΥ Ρτεπιαίαγε ἀβαῖῃ. 

566 ΠῚΥ (ΟΠ ΠΐδΥΥ 271 ἤθε. 
Πα τυ! ἰυᾶς οὗ ἔποβε πο 5ῃοιἹᾶ 6 Ῥογῃ νγαὰβ πιμηρογθᾶ. (ἰοά αἱοπα Κηδν (15 βεογεῖ (Χχὶ. 10, ΧΙνΊ]. 46). 

ὙΠῈ ΠυμΊθΕΓ ννὰ5 πΠ4] οσαὉ]α, πα μδά ἰο Ὀ6 οοπιρ]ειεα Ὀεΐογα {πε πα σειηθηΐ σου] σοτλα (ΧΧΙΪ. 5; 4 ΕΖτὰ ἵν. 33-.43). 
ἴοτγ {παΐ πυπιροσ ἃ ρίαοα ννὰβ ρτεραγεᾶ. (ἢ. 2 ἙπΟΟἢ χιϊχ. 2, [ν11]. 5. [ἢ τῃ6 Ἰτδοίαίας ΟΠαρΊβα, [0]. 15, 60]. 1, 

1 15 βαϊά ἃ ρίαςβ ἰ5 Ρσεραγεά ἔοσ Ἔνεῖν πηδῃ εἰςΠοσ ἴῃ Ῥαγδα!5ε οὐ Π6]]. 
1π6 ἄξεᾶ πυρί Ῥ6Ὲ ρυδγάβθα, 1. 6. {πῈ τἱρῃίεοιβ Ὁ δῆρεὶς (1 Επ. ο. 5, ἅς.; [Π6 νιοκεά Ὀν ἴπμῈ ουδγάϊδηβ οὗ 

Ι τὴς ρμαΐεθβ οἵ Ηδάεϑβ (2 Επῃ. χ]ῇ. 1). 
] 5. ΤἼΕ τεϑυσγεοίΐοη σηποῖ σοπλα {111 πηδη κί 4᾽5 βεογεῖ ὨΌΠΠΊΌΘΥ 15 {1615 4. [ἢ Ἐδν. νὶ. 11; 4 ΕΖτγὰ ἷν. 36 1ῃ6 σοηπϑβιπη- 

πηδίϊοη σοτηθ5 ΜΙ {Π6 {ὉΠ Π]ΠἸὴρ οὗ [Π6 πατηθογ οὗ {ΠῸ ϑβαϊηΐβ, ποΐ οἵ πιδηκιηπα. Ασοογάϊηρ ἴοὸ [6Ρϑιῖῃ. 62" {π6 Μεββίδῇῃ 
15 ποῖ ἴο φοπΊα {{]] “ 41} {π6 5οι]β πᾶνε βΌπα ἔοσί ἢ ψῃϊο ἢ ἀγα ἴῃ τ[ῃ6 σμαπηθεῖβ οὗ 5οι]58. ΤῊΪ5 σΠΔΙΉθΕΓ 5. ἤοτα σα] εα 
δι 5). 

Βεῖογα. 1 επθηα "ῤ (-Ξ “υη]εββ᾽ οἵ “δυΐ ἢ ἰπῖο }] 5... 
" ΘΕΊΣχτΙ- 2: [ὔῸ σαὶ. 28.: σ Βεῖ. ἵν: 7. 
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1 ΒΑΚΌΓΗ 44. τ---27. 6 

ΧΧΙΝ, 7116 φοηηῖηι “ἔαρ 1716η17. 

4... “Ἐοτ Ρεμο]ά ! τς ἄαγβ σοπλα δηα ἐπε Ῥοοΐκ5 5641] θῈ ορεπεά ἴῃ νος αὐ τυγίτθη {πε οἰπβ οὗ αἱ] 
1πο56 ννῆο Πᾶνε ϑἰπηεά, πα ἀραίῃ 450 {ΠεῈ {γϑαβιτεβ ἰη νυν] ἢ {Πς6 τσῃτθοιϑηδϑβ οἵ 411} ἔποϑα ννῆο πανὸ 

5 θεεῇ τσῃίΐθοιιβ ἰῃ ογθαϊίϊοη ἰ5 ραϊμεγεά. ΒῸΓ ἴἴ 5841} σοπια ἴο ρ885 δὲ {παΐ {ἰπ|6 παΐ ποι 5} .4]: 
566---δηά {{πΠ6 πῆδην {Παΐ αὔθ νΠ } {πεε-- -[ῃς Ἰοηρ-ϑυβετγιησ οὗ ἴῃς Μοβὲ Ηἰσῃ, νη ϊο Π85 Ὀδεη 
τῆγουσῃοιΐ 411 σεπεγαϊίοηβ, ννῆο ἢα5 θεεη Ἰοηρ-ϑυετγίησ ἰονναγαβ 411 ὑνηο αγε Ὀούπ, (4116) [ἢ οϑεὲ 

3. ΨΠΟ 5ἴη δηά ([ποϑε ννΠῃ0) αἵ τἱρῃΐεοιιβ  Απάα 1 δηβινεγεά δηά βαϊά : " Βαΐ, θε μοὶ ! Ο 1 ογά, πο οὔς 
Κηονν5 {Π6 πυιηθεῦ οἱ ἴποβθε πΐηρ5  οἢ ἤανε ραϑβϑεα πού γεῖ οἵ ἴποϑβε {πίηρϑ νυ ἢ ἀγα ἴο σογησ. 

4 ογ 1 Κηῆον ἱπάεεα τπαΐ νη Πὰ5 Ὀϑία!] πη ἀ5, θὰ ννπαΐ νν1}}] ἤάρρεη ἴο οἷ επεπγῖεβ 1 Κπονν ποῖ, 
αηα ψἤεη ΤΠοιι ν 1" νιϑὲ ΤῊν ννογκϑ.᾽ 

ΧΧΝ-ΧΧΝΙ. τ. “5.292 οΓ ἐλδ σογηῖγι πα Φ1)16717. 

5 τ Απάᾶ ες δηϑνεζεά δπά βαἰά πηΐο πα: “ὙΠΟ ἴοο 5Π8]: θὲ ργεϑεύνεα {Π] πᾶΐξ εἰπε {Π] {παῖ 
» δίσῃ ψῃῖοῃ {πε Μοβὶ ΗΙΡῚ νν1}] ννοῦκ ἴογ ἴπΠῈ ἱππαριϊαηΐβ οἵ {πε βαγίῃ ἴῃ ἴῃς επὰά οἵ ἄανϑ. Τῇϊ5 
3 {Ππεγείογε 51.411 θὲ {πε δίρῃ. ΔΠεθη ἃ ϑἴμρου 51Π4]] βεῖζε {Π6Ὸ ἱππαθίϊαπίβ οἵ {πε βαγίῃ, ἂἀπᾶά {πεν 
1.58}4]}] [411] ᾿ῃΐο πηδῆν {γι υ]ατοη5, απ ἀσαΐη νν ἤθη {πεν 5}4}} (411 ἰηΐο “σγεδαῖ ἰογπηεηίθ. Απά [τ ννἢ]} 

ΠΟΠΊς ἴο Ρ885 ἤεη πεν 580 ἴῃ {πεῖν τπουρῆϊ5. Ὁν τεάβοη οἵ {πεῖγ πλαοῇ {τ θυ]ατίοη : “Τῆς ΜΙρῃίν 
Οης ἀοίῃ πο Ἰοηρσεῖ γαπηε πραγ πε εδτίῃ "- γεα, ἴ νν}}} οοπηα ἴο ρ855 ἤθη {Πὰν ἀραπάοηῃ ἤορε, 
{Ππαΐ {πε {ἰπ|6 ψν1}} τΠθῃ ἀνναῖκε.Ψ 

060 τ Δηάῖ δηϑνεγεα δη6 ϑαἱά : “Μ1] {παῖ ἐγ υ]αἰίοη νυ ἢ 15 το Ὅς σοηῃίίϊηιια ἃ ἰοηρ {ἶπηε, δηα νν1}]} 
ἰπμαΐῖ πεοαϑϑιῖν ἐγ γασα ΠΊΔΩΥ γα δΊ8 δ᾽ 

ΧΧΝΙΙ-ΧΧΧ, ᾿. 716 Ζ7Ζευοίυε Ἰῆζοος ἐλαΐ α76 ἐο ςο7716 τῤογι ἐλ Εαγίμ. ἐἦς 7οοοίαΐ απαὶ {6 
“ογηῤογαγγ 776551αγιῖς Καὶ γι α10771. 

ΧΧΥΙΞΕ 

7 τ Απα ΗΒ δηϑνογεά δηά ϑαϊὰ τππΐο πηε : “ Ϊηΐο ἔνγεῖνε ραγίβ ἰ5 (ῃπδΐ {ἰπ|6ὲ αἰνιἀς, ἀπ α βοῇ οπε οἵ χχν τὺ 
5 ἵπεπὶ ἰ5. γεβεγνρα ἴογ {αὶ υνῃίςοῇῃ ἰ5 ἀρροϊπίεα [ον 1. Ιῃ {ῃς ἢγϑ ρατξ ἔπογα 56.411] θὲ πε Βεσίη- 

5. 4 πίηρ᾽ οἵ σοπηπιοίίΐοηθΒ. Απά ἴῃ {Π6 βεσοπά ραγί ({Πεγε 584] θ6) ϑαγίῃηρϑβ οἵ {Πς ργεαῖ οὔβςβ. Απά ἰη 
-, 6 ἴπε {8|γ ρατγί ἴῃς [4]1 οἵ πιᾶὴν ὃν ἀβαῖῃ. Απά ἰπ {πε ἰουσίῃ Ραγί {ΠῸ6 βεπάίησ οἵ πε βϑινοτά. Απά 

ΧΧΙΝ. τ. {με ῬΟΟΚΒ 5Π411] Ρε ορεῃβᾶ. [10 δη. νὶ]. 10 ; 1 Επη. χο. 20; εν. χχ. 12; 4 Εζτα νὶ. 2ο. Ηδσετζτα {ΠῸ ῬοοΚ5 
ΤΕςΟΓΙά {Π6 51Π5 οἵ ΒΙΠΕΥ5 ΟἾ]Υ, ἃ5 ἰπ 1 Εη. χε δηα ῥγοθδΌΥ Καν. (45 οἰϊε 4). 4 Εζζὰ νὶ. 10 ἢὰ5 50 “"δηοίῃευ ὈοοΚ 
ὉΠΊΈΕΙΣ 

{π6 ἰγθαβιγιαβ ἴῃ νῖομ. [᾽να βἰοσεοιιθθβ 416 ἃ ἔδυ δῦ ἰάδα ἴῃ {π6 Ο.Τ', ε. 5." οὐ ταὶπ (Τϑαΐ. χχν]. 12). 
Αραΐῃ, ἴῃς ἰάβα οὗ ᾿αγίηρ ὉΡ βρι για] {Πηρθ ἴῃ ϑίοσα 15 ἰοιιπὰ ἴῃ ἴῃς 1,ΧΧ, Ῥτον. 1. 18 θησαυρίζουσιν ἑαυτοῖς κακά (εἴ. 
Ρ55. 80]. ἰχ. 9). ΟΠ6 ΠΊΔΥ ἰΔΥ͂ ὉΡ ἰγεαϑαγα5 οὗ ννοσκβ οὐ δ 1 (4 ΕΖτγα νὶϊ. 77, νὶ. 5); {γεᾶϑαγαϑ 'ῃ πδάνθη (Μαῖίί. νὶ. 19, 
20) ; βίογε οἵ ψσδίῃ (τη. 11. 5). ΝΣ ἀπά θησαυρός τλΔῪ τηδδῃ {Π6 γεᾶβαγα ᾿[56]{, ἀη4 {Π6 ρίαςα ᾿νῆθια ἴἰ 5 βίογεά. 

{86 τὶ βῃίβοιιβῆβββ οὗ 411, ο. Ὅῇε βἰδηάαγά οἵ τὶ ῃβοιβηαθθθ ννὰ5 ἴΠ6 [νἀνν. ὙΠα Ἰαρδ] δίς ννηρ οἵ [πΠ6 ῬΠΑτίβαασ5 
Πε]α 1 σοηϑ᾽βιβαὰ ἢγϑὶ δ πα πηδῖη]ν ἴῃ {α]Π]}1Πη σ᾽ σΕγθ ΠΟ Ἶ4] ΟὈϑεγνδησθθ. 8686, 6. Ρ. [6 ΒΟΟΙΚ οὗ 0 116ε5. ΤΠ ρτορμείῖσαὶ 
ψἱηρ, [τΌΤη ὙγΠΟΠῚ δτηδηδίεα τηοβί οἵ {πε Μαββϑίδηϊος ΑΡροσα υρ565, ππαἀεγβίοοα ἴἴ ὈΥΙΠΊΑΥΠΪΥ ἃ 5 {Π6 ἔα] Π]Π1πρ᾽ οὗ ποτα] ἀπ|165. 

ΧΧΙΝ. 2-4. Ῥτόθδθὶν ἐο]]οννεα οΥΙΡῚ Π4}]Υ Ο χχ. 966 ποΐβ οἡ χι!τχχν. 
ΤΓΠ6 πϑὴν {παΐ ἀγα νυἱΠ {Ππε6αῈ. ὅ66 χῆ]. 5 (ηοΐε). Βαεδα “{Πποβε Κα {Πεθ᾿, 1. 6. [Π6 βυγνινίηρ τἱρῃίεδοιιβ. 

3-4. Βατυσῇ οὈ]εςίβ {Ππαΐ ἢῸ τῆδη Κῆονν8 θη [Π6 επα ΠΊΔΥ σοηθ, δηαὰ πα Κῆον5 ΟἿΪΥ παῖ [5186] 15 ἴῃ αἰ βίγεβϑβ. 
ὙΥ Παῖ νν1}}} {π6 (ἀβῃι 1165 σα ΠῈΓ ἃ5 {Π6 ρεηδ!γ (ἀπϑυνεσθα χῆ. 30-12)., ΠΕ ΜΝ} {Πα Ὺ βυ εν [{ ἢ (αηϑινεγεὰ χχν). 

4. 05. Τεχί τγεδαβ “τηρ᾿.. 

ΧΧΝ. Απϑυνοῖβ {Π6 αιββίοῃ “πε ψ Τοα νιϑὶς ΤῊΥ ννοσκβ᾽. 
1. ἴπ6 ἱππαριίαπίβ οὗ [πΠ6 βαγίῃ, αἰννὰγϑβ ἴῃ ἃ θαα εἰ ῃϊςα] 5βεη88 ἴθ Βαιιοῆ. 566 ποίβ οὔ 1 Εποοῇ χχχνίϊ. 5 (4150 ποῖβ 

ἴῃ ΤΥ (ΟΠ πη ηΐδτν Οἡ 2 Βδχις ἢ). 
3. ϑΒίαροτ. (ἰ Ιχχχ. 2, δῃηὰ δχεφϑοϑις γ1621115 4 Επ2τα ΧΙ1]. 30. 
4. Αἴ 1Π6 επά οἵ {πε {τ υ]αϊίοη ἀπά τογπγεηΐβ [Πα {{π|6 οὗ {πε ᾿πάσειηεηΐ μὰ5 σοπλα (οἴ. ΧΙ. 8). ΤῊΪ5 ἰΙθανεβ ΠΟ τοοτὰ 

ἴου {πῈῸ Μεβϑβίδηϊς Κἰηράομῃ ἴῃ χχῖχ, ΨΏΙΟἢ ργεςβάδβ [6 πα ρειηδηί. 

ΧΧΝῚ. Αἀάεά Ὀγ [με ἤπδὶ] βάἀϊζου ἴῃ οσγάευ ἴο ἱπίσοάμπος χχν]-ΧΧχ. 1 ; ΧΧν νγἃ5 ΟΥΡΊΠΔ]]Υ [Ο]]οννεα Ὀγ χὶν--χῖχ. 

ΧΧΝΙ-ΧΧΧ, τ, Α Πταρτηθηῖ οὗ ἃ Μεββίδῃ Αροσδῖυρβε, Α'. (1) Δἴεὺ ἴευσθ]ς {τ α]δίίοη. ονϑὺ 411 [Π6 βδυίῃ, 
ΠῚ Ύ"]Ἰησ Ἔνεη ἴπ6 αἰδοῖ, ἃ β]ουΐοιιβ Κίηροπλ οὗ ον δηά ρ]εηῖν νὰβ5 ἴο 6 βϑίβὈ } ]5Πη6 4 ππάθσ η6 Μεββϑίδῃ, νῆο 
δἰτεσννασ 5. νγὰ5 ἴο ταί Γ ἴῃ ΒΊΟΥΥ ἴο πδβανθῆη. Τα γϑϑυσγθοίίοη ννὰ5 ἴο ἕο] ]ονν. ὍὙΠ6 ΟΥΓ]ΟΟΚΚ 15 ποσοῦ Ϊν Ορ ΙΠΪ βίο. 
(2) Ῥαϊβϑίϊης ννὰβ ἴο εβοᾶρα {πε ρσενδι ηρ ννοαϑ, δηά βίπος ἴΠθτα ἴα ὩῸ πγεηίίοη οἵ ἃ γεϑίογαίίοη οὐ Γεγ βα] θη ΟΥ̓ οὗ 1Π6 
βαίεηρ ῸΠΡ οἵ [6 Νὲενν [6γιβα]θτη, [6γ5816 πὶ πηϑί 511} πᾶνε θθθη βίαηάϊηρ ((οπίτγαβδὶ Β' δπά 4 ΕΖγα χἱϊ]. 36). ὙΠ 
1Π6 ἐενεηΐβ οἵ Α. ". 70 ςου]ά ποῖ πᾶνε Παρρεπϑά 85 γεῖ. (3) [πη Β' «πᾶ Β5 Τ7εγιβαίειη 15 ἀθϑίγογεα δηά 15 ρεορὶβ ἴῃ 
Ἔχ 6. ΤἼε ἰανν, ἴοο, 15 {Π6 σβηΐσα οὗ ἰπίεγεϑί δηα δχρεβοίαίοη ἴῃ Β᾽ δηά Β', θαΐ {πε Μεββίδῃ ἴθ Αἰ, ψῃοῃ Πὰ5 πὸ 
ΑἸ] ϑίοη ἴο [Π6 ἰανν, ἂἃ5 Β' δῃᾷ Β32 μᾶνε 0 δ᾽] υβϑίοη ἴο {πε Μεβϑίδῃ. 

ΧΧΝΙ]. τ. Νε Πᾶνε ἱνεϊνείο]α αἰν᾽βϑίοηβ ἰῃ Α" (ἰ. 6. 1Π|-|χχὶν)ὴ απ 4 ΕΖία χὶν. 11, 12, θὰᾷϊ ἴποσα οὗ νου] - Πἰϑίουυ, 
Βετα ΟἿΪγ οὗ {Πα {ΠἸ ] αι οη5 ργεσεάϊηρ Μαεββίαῃ᾽ 5 σοπηηρ. ὙΠ656 ἔσαν }]-ραΐη8 (ὠδῖνες Μαίί. χχῖν. 8) ἴὴ {πΠ6 (σοβρεὶβ 
Ρτεςβάβ ( ἢτγιϑι᾽ 5 Βεθοπα σΟΠΊΪηΡ, ἀηα ποῖ ΗΙ5 ἢγϑί δρρεαΐδηςβ. 

5. ἴπ6 βνυνογά. (ἢ. [εγ. χχν. τό, 27. 
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“ ΒΑΒΌΘΗ 27: 65:99. τε 

ἡ ἴῃ τῃ6 ΑΓ ρατὶ [ἀπλίης αἀπα {πε ΠΟΙ αηρ οὗ ταΐη. Απά ἴῃ {πε δἰχίῃ ραγξ βαυῃημαῖεβ απά 
, 9 ἰεγγοβ. [δ απίίηρ.) Απά ἴῃ [ῃς εἰρη ραγί ἃ πιυπιάς οὗ βρεοῖγεβ δη4 δἰΐδοκβ οἵ ἰῃς ΘΠ εαίη,. 

..12 Απά ἴπ {πε πἰπίῃ ρατί τς [4]] οἵ ἤγε. Απά ἴῃ πε ἰεπίῃ ρατί ταρίπα δηα πηοῇ ορργεβϑϑίοη. Απά ἴῃ 

18 {πε εἰενεπίῃ ραγί νυἱοϊςζεπο55 ἀπά ππομαϑβίϊν. Απά ἴῃ 1Π6 ἔνε! ἢ ρατγὶ σοη[ιδβίοη ἔγοπὶ πε πηϊηο]ησ 
14 ἰορεῖπευ οἵ 8}} {ποβα 1πϊηρ8 δἰογεβαια. ΕῸΥ Τίμεθο ραγίβ οἵ {παΐ {{π|6 ἀγα γεϑεγνεά, δη 7 584}} θῈ 
15 τηϊηρ]εα οπα νἸἢ ἀποῖποῦ πα πη ϑίεγ πα ἴο ποίεε. Ετγ ΒοπΊο 5Π8]] Ιϑαν δ οι βοπης οἵ {Πεὶγ οννῃ, 

Δηα τερεῖνε (πη 115 5644) ἔγοπΊ οἴμθιβ, πα 5οπΊῈ σοπΊρ δία {Ππ6ῖγΓ οὐνῃ δα {παΐ οἵ οἰπϑίβ, 5οὸ ἐπαΐ ἔῃοβο 

τη Ὺ ποῖ πηάδογβίαπα ῆΟ ἀτα προη {ΠῈ δδγίῃ ἴῃ {Πο56 ἄδγϑ8 {παΐ [Π15 15 [Π6 σοηδιιπηπηδέίοη οὗ {πε {{π|ε5. 
ξι,2 “Νενεγίμε]εββ, ν μοβοθνεῦ ππηάἀεγβίαηοίῃ 514]}} [Πθη ὈῈ ννῖβε. ἘῸγ [Π6 πιεάβιιτα δηα τεοϊζοηίηρ οὗ 

3 {παΐ {{π|6 αὐε ἔννο ραγίβ ἃ ψεεῖς οἵ ϑδενεῆ νγεεϊκβ. Απα 1 δηϑιννειεα δης βαϊ : "Τὸ 15 σοοα ἴου ἃ γῆδῃ ἴο 

4 ςοπια δῃα Ὀε πο], θαΐ 1 15 Ῥεϊίεγ ἴπᾶὲ με 5ποι!]α ποΐῖ οοπλε ἰεβϑὲ Πα [41]. [Βιξ 1 νν}}}] βὰν {Π15 ͵5ο : χχνηϊ. 4-ς 
5 ἍΠΙ Πα πο ἰ5 ἱποούγπρί]ε ἀδϑρίβε ἴῃοβα [Πῖηρ5 νυ ἢ ἀγα σου ΡῈ ]6, απ ννπαΐενεσ θεία 115 ἴῃ {πὸ Ξ 

οᾶ56 οἵ {ποβε {πίηρϑ Ὠοἢ ἀγα σΟΥΓΠΡΕ]ς, 50 {παΐ Πα τηϊσηΐ Ἰοοῖς οηἱν ἴο ἴποβε {Πίηρϑ νυν θῇ ἅτε ποῖ 

6 σςοτγαρι 0162} Βαὲ τ, Τοτά, ἴῃο56 τΠϊηρ5. 5141] δβϑϑαγεαϊν οοπῆα ἴο ρᾷ55 ννῃΐοἢ ὙΠΟ Παϑὶ ἐογείο]ά 

ἡ ἴο πι6, 580 ἄο Του 5Ππονν [Π15 4150 ππηΐο πη [{|πἀ θεά 1 Πᾶνε ἰουπα ρσίαοα ἴῃ ΤῊν βρης. [5 1 ἴῃ οπὲ 

ΡΪαςε οὐ ἴῃ οπμα οὗ {π6 ραγίβ οἵ {πε βαγίῃ {παΐ [ῃοβα [Πΐηρϑ8 ἀξ σοπα ἴο ρᾷ85, οὐ νν1}} {πῃ 6 ννΠο]ε βατίῃ 
εχρεγίεηςε ({Π6π|} Ῥ᾽ 

4} Απά ες δπϑνεγεα δπηὰ ϑαἰάᾷ υπηΐο της: “Δ  μβαΐενεγ νν}}}] {Ππαπ Ῥεί811] (νν1}1 Βε[α}1) {ΠῈ μοὶ ε βαγίῃ ; 
2 ἰπεγείογε 411 ψνῆοὸ ἰἰνα ΜΝ 1}} Ἔχ ραγίθποα ([Π6π). ἘὸοΥ δἱ {Παΐ {ἴπι 1 νν}}} ργοΐεος οὔ]Υ ἰποβθε ννῆο δἵε 
3 ἰουηα 1 ἴπο56 56] [-ϑαπης ἄδγϑ8 ἴῃ [15 ΙΊαηά. Απά [ἰξ 5141] σοπιβ ἴο ρᾷ55 ὑνῇεῃ 81] 15. Δςοπηρ 5 πε {παῖ 
4 ψὰ5 ἴο φοπηα ἴο Ρ855 ἴῃ ἴπο56 ραγίβ, ἔπαΐ {πῈ Μεβϑίδῃ 5Π4}1] {πε Ῥερίῃ ἴο ΡῈ τενεαὶϊε. Απαᾶ Βεπεπιοίῃ 

5141] θὲ γενεαὶ]βα ἔγοπὶ ἢΐβ ρίαοε δπᾶ 1 ανίδίμϑηῃ 5.41] δϑοθηά ἔγογη {πε 5εα, ἰῃοϑε ἔνγο στεδί πηοηϑίευϑ 
ψΠΐοἢ 1 οτεαϊεά οἡ {πε ΠΠΠ ἄν οἵ ογβαίίοη, δηα 5Π4}1] πᾶνε ἱκαρί ππ|1] {Ππαΐ {πιὸ ; ἀπαᾶ τῃεη {πον 514]] 

5. δε ἴον ἰοοά ἴογ 81} {πδΐ δε ἰεῖ[. Τῇῆα θβαγίῃ α͵5ο 5}.4}] γἱβὶ αὶ 115 ἔγαἹ τε ἐΠουιβδη [ο] 4 πα οἡ βδοῇ () 

ἱ 
᾿ 

μ 6, 7. αταῖπα.. . Θαγί παι ΚΒ, ἃ5 515}}5 οὗ {πε επὰ. (ἢ Ιχχ, ὃ; Μαῖίι. χχὶν. 7, ἄς. 
,} 9. ΞΒΡεοΐῖγεβ. ΟΥ᾽ “ροτίεηϊβ᾽. (. 4 Εζγα νὶ. 21. 

1ο. ἐπ [411] οἵ ᾶσε. (ας Ιχχ. ὃ ; 4 Εζτγα ν. 8. 
14. Α5. Ἀγ55ε1 μα5 ορϑβεσνεά, [Π15 15 σουγιρί, ΒΥ τεδάϊηρ δον" ἰπϑίβδα οὔ ϑοιῦ δῃηα οὔηϊηρ {Π6 [Ο]]οννίησ ον 

ΑΥΤῖνε δἵ {πῸ ΓΟ] ον ηρ : “ἴΠ6586 Ρασῖβ νν ] ἢ {1 {Πδῖ {ἰπ|6 Πα θεθη τϑβανεα (9) 5141} (ἔπε) θὲ πηϊηρ]εα , ἅε. 

15. ἰΙεσανε οἵ. Τεχί τϑδάβ φλοοο ΞΞ “Ιεᾶνβ ονεσ᾽. Βιῖΐ τΠ6 οοηίεχί γθααῖγαβ {ΠῈ βεηβε οἵ " ογηϊἰηρ ᾽, “Ἰεανίηρ οαἱ᾽. 

ΤΠΕ εὐτοσ οδη 6 Ἐχρ δἰ η66, 1Γ να βΈρΡροβε ἴῃδΐ παραλείψουσι, νγ]Ο ἢ Πα 5. Ῥοΐῃ {πΠῈ ἀθονε πηθαπίηρϑ, βίοοα Ὀείοτε {πῸ 
{τη βίου δηα {πὶ πε [ο]]οννεά {πΠ6 σοηρ οπῈ ΠΕΓα. 

ΧΧΝΙΙΙ. τ. ἢ Πδηῃ. χΙϊ. τὸ : “ἴΠε νν]56 5Π4}} υπάδτγϑίδηα᾽. 
2. Τπιογρτείδί!οη 566 ΠῚ5 ̓ ΠΊρΡΟΒ51016. 
3. Τῆε αἰ Πσα]ν οὗὨ [ΑἸ ΠΓᾺ]η 655. ἀατηρ [Π6 γγοα5. (οἵ. Χ]Ϊ. 1, Ιχχν. 5; 4 Εγα χὶϊ. 16-2ο; Μαῖί. χχῖν. 22) ἀπ {πὲ 

Ὀ]Θϑϑίηρϑ νν ΠΙΠἢ ἀὐναϊ ἴΠο56 ΠΟ επάμπγα. 
4-5. ὙΠεβε νεῦβεβ Ὀσεαὶς {Π6 σοηπδχίοη οἵ ἱπουρηΐ, πα πὸ δοσοιηΐ 15 ἴακεη οὗ {Π6πὶ ἴῃ {ΠῸ᾿ ςοπίοχί. Αἢ ΔΠΒΝΕῚ ἴβ 

σίνεη ἴο {π6 αιθϑβίοῃ ἴῃ Χ]11]. 2. 

ΧΧΙΧ, 2.1 Ψ1Π ρὑγοίεοΐϊ, ἕο. Ηετε (οά ρῥτοίεοϊβ Η15 ρεορὶβ ψῇῆο τε ἰοιιπα ἴῃ ἴΠ6 ΗοΙν 1 η4, νΠθτθαβ ἴῃ ΑΖ {πὲ 
Μεβϑίδῃ ἀο65 80 (Χ]. 2), πᾶ ἴῃ Α 1ῃ6 Ηοὶγν [.4π4 ᾿ἴ561Ὲ (ἰχχ. 1). [Ι͂ἢ Β5 1ἰ 15 1Π6 ἰὰνν {πὶ ρτοίΐθοϊβ π6 {81 ἘΠ], νυ μασενετ 
{ΠΕ Ὺ ἄννεὶ]} (χχχὶ!. 1). 

ἴουπᾶ.... πῃ {πΠ1|5 Ιαῃᾶ. ((. Ἰἰαϑί ποίβ, δπα 4 ΕΖγα χίϊ!. 48, 490. Α ϑρεοῖδὶ Ὀ]Ἂβϑίηρ αἰζδοπθα ἴο τεϑίάθηςε ἴῃ 
Ῥα]εβίϊηθ. [{ δίοπε νγνᾶὰ5 ἴο ββοᾶρε ἴπεῈ ΨοῈ5 {Πδΐ 5ῃοιυ]ὰ Ὀ6[411 411 1ῃ6 εαγίῃ Ῥεβϑίάθββ. Βιυΐ {ῃϊ5 ἱπουρῆς 15 ἐου πα ΟΗΪΥ 
ἴῃ 1Π6 βθοίίομβ οἵ {Π|5 ῬΟΟΪΚ ννΥ [6 ΡὈΥΙΟΤ ἴο Α. Ὁ, 7ο. [1{ ἢτβί ἈΡρβαᾶῦβ ἴῃ [06] 11]. 32 ἰπ Αροσαὶγρίϊς ᾿ἰτογαΐασε, ἐπουρἢ 
ἴξ ννὰβ Ὀείοσε ἴου ἃ {1π|6, ἴῃ {Π6 εἰβῇτη σθηΐυτν Β. Ο., {πΠ6 Ρε]Ἰεῦ οὐ {πΠεῈ εν. ΕῸΓ {Π6 ρυίνιεθρεβ δἰϊδοῃεα τὸ τοϑάθεησα 
ἴῃ Ῥιθβϑίϊηθ 566 τὴν (πη ηΐδγΥυ 271 ἦθος. 

3. ΤΠῈ Μεββίδῃ᾽ 5 τῦ]β ἤεσε 15 ρβαββδῖνθ. (1 Εῃ. χς. 37, 38; 4 ΕζΖτα νὶϊ. 28,29. (οπίγαβί Α2 δηά ΑΞ (ε. σ. χἹ) ννῃετα 
{π6 Μεϑϑβίδῃ ἢρῃίβ, ἀδβδίγογβ Ηἰἶβ βῇθιη!65, δηα βεῖβ θρΡ Ηἰ5 Κιηράοιη. 

ΤῊΘ Ρἤγαβα ἡ θῈρΊη ἴο Ὀ6 γενεαὶ] ᾿ γπηδῪ θε οοττεοίεα ἴο “1Π6 Ρῥσϊποίραῖα οὐ [Π6 Μαβϑίδῃ νν}}} θῈ τενεαὶεά᾽ (χχχίχ. 7) 
ΟΓ ἦ Μεββίδῃ {ΠῸ6 ρτίπος 5841] ΡῈ τενεαὶε ᾿ (Π 8ῃ. ἴχ. 25). 

Πεποα Μ}1}} Μεββίδῃ 6 τενεαὶεα ἢ Ηδστζα, δηὰ ἴῃ ΧΧΧ. 1, ᾿ξ 566Π15 ἔγοτη ἤβάνεῃ ; εἰβεννῆθτα, ρευμαρ5, ἔΤῸΠῚ 5ΟΠῚ6 
Ρίαοβ οἡ βατίῃ. (Οἱ. Τοῃη νἱῖ. 27 : “θη [Π6 (τὶϑὲ σοτηθίῃ, πὸ πηᾶῃ Κπονεῖῃ ΨΉΘηςα Πα ἰ5.. (ἢ, ἴοο, 4 ΕΖτα νὶϊ. 28, 
ΧΙ]. 32. ΤῊΘ Μεββίδῃ πΊᾶῪ ὈῈ ΔΙτεδ αν Ὀοση ἀπ γεί ποῖ Κπονν ΠΪ5 σα] ηρ᾽ {1 ΕἸ) ἢ σοπιθ5 ἀπ ἀποϊηι5 Ὠΐπι, ἴῃ [δι 5 
“ίαἰ. ες. Ζγγῴλ. ὃ. 

ΤῊς Ταϊπλμα βίαΐεβ ἰΠδὶ ἴπεῈ Μαεββίδῃ νγὰ5 θοσγῇ δὲ Ββίμ! μετη οἡ ἴῃ6 ἀδΥ οὗ [ῃς ἀεϑβίγιοιίοη οὗ τΠῈ ἰεπΊρὶ 6, ννὰβ 
παιηβα ΜοηδΠδπΠ), δηα αἰζεγννατάβ βαιά άθη]ν συγ α ἀὐναὺ ὈΥ ἃ βίογπι (16Γ. Βεσδοπῃοίῃ, ρΡ. 5). 

4. Απά Βεμοιμοίῃ 5881] ΡῈ γενβαϊβᾶ, ἄς. ΕῸΓ {Π6 {{|] ἔοστη οὗ 1Π15 πιγίἢ 566 4 Ε2τίὰ νὶ. 49-52. ὙΠ6 αϊοιίοη ἴ5 50 
5, ΠᾺ1]ΔῪ ὑπαὶ θΟΙἢ πηαϑί ἡποία ἔγτοπη [Π6 βαπηθ βοιγοθ---ἃ ἰοβὲ 5ῃοτέ ΠΕΧχϑΕΠΊΈσοη, Πα τμαΐ ἴῃ 4 Εζία νὶ. 38-54. 866 ἴὩγ 
ΟοΙη πη ΠίδτΥ 771: ἦθος. 

Βεμοιηοίῃ.... δηα] νι δίμαη. ὅ566 1 Ἐπ, ἰχ. 7-ο, 24 ποίεβ ; Ταῖρ. [οη. οὐ ἀεη. ἱ. 21 “Απά (οά οτεαϊθα 
δτθαὶ Ῥεαϑβίβ 1 ανϊδίμδη δηα ἢΪ5 να νυ] οἢ γεῦα ΡΥΘρατβα [οσ {πε ἄδῪ οὗ σοηῃβοϊδίίοη ᾽. ΑἸβο Τύραπι οη Ρ5. ]. 10. 

41} ἰμεαῖ ατγὲ εξ. Αἡ ᾿πάεβηϊϊα ϑἰαιεπιεηΐ ; φηζότες σἱς ἴῃ 4 ΕΖτα ν]. 52. 
5. δὲ Πᾶνε Πεσύξ δῃοίμεγ ἵγαρτηθηΐ οὗ δῃ οἱά Αροοδίυρβε, οἵ ψῃϊοῃ γε ἢπὰ ἃ νεύβίοῃ ἴῃ [στϑῆδειιβ, ν. 33. Ρδρίδϑβ ἰ5 

{μετα βαϊα ἴο δβοσῖθε ἴξ ἰο οὔσ [οτά. ᾿σθῆδειιβ ΡΥΈβαΥν 65 ἃ ἰοησοῦ δηα [Ὰ]16Γ ἔοσπὶ {πῃ Οὐγ ἰοχί, ἀπα 811 ββεδάβ δπά ἔγαϊτ- 
ἴγεε5 5Π6τῈ ἴῃ {Π6 τυ γασι]οιιβ ἔτ 1] Π 655 ἴῃ ἢΪβ ααοίατίοη. 1 Ἐπ. Χ. 19 βῖνεβ ἃ 511] ΠΊοσα ἐγαρτηθηΐαυυ ααοίαδιίοη, 

γε Πᾶνε, συτγοιβὶγ, [ἢτεα ἀϊθίβ ργον! ἀβα ἴῃ Οὐ 5υπογαίβεῖς ταχὶ ἰοσ {ΠῸ τηθιηθεῖβ οὗ [ῃ6 Μεβϑίαπὶς Κἰπράοπι. [ἢ 
110δ.2 497 Κ κ 
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11 ΒΑΚΌΚΓΗ δ9. 6--81. : 

νης ποτε 5}.4}] Ὀς ἃ ποιιϑαη Ὀγδηο 65, αηα βαρ Ὀγαποἢ 5841] ργοάμπος ἃ ἐποιιβαπά οἰ πϑέειϑ, απ Θδοῇ 
6 οἸυιβῖεν ρίοάϊος ἃ ἐποιβαηα σύαραβ, αηαὰ βοῇ ρύαρε ργοάιιοὰ ἃ ςοῦ οἵ νψίπε. Απάᾶ ἰβοβα ννῆο ἢανε 
7 Ἀθηρεγαα 5}4]] γο]οῖσο : πηοΎΘΟν οΥ, 4150, [ΠΥ 5}}4}1 ὈῈ ΠΟ] ἃ πηᾶγνεὶβ ἐνεῖν ἄν. ΕῸΓ υνἱπάβ 5Π4]} ρὸ 

[ογτἢ ἔτοπὶ θείογε Με ἴο Ὀτηρσ ἐνεῦν πιοζηίΐησ {πΠῸ ἤαρτδηςε οἵ δγοπιδίϊς ἔγαϊ5, ἀπ ἂξ τ[ἢπ οἷοβε οἵ ἐῃ6Ὲ 
8 ἄν οἱοιι45 αἰ! 50ΠΠ|πρ’ [6 ἄδνν οὗ θα]. Απα [1 5141] σοπτε ἴο ρᾷ55 δ παΐ βε! πϑαπλε {ἰπιῈ ἐπαΐ 1ἢς 
ττεαϑαγν οἵ πηδηηᾶ 584] αραΐη ἀεβοθηᾶ ἔτοπὶ οἡ Πρ, απ {Πὰν νν}}} δαΐ οἵ [τ ἴπ [ποϑε γεαῦβ, βεοδιιβο 
1π68ε ἂύε ἴπεν ννῇο πᾶνε σοπΊε ἴο {πε σοηδιιπηπηδίίοη οὗἉ {{π|6. ᾿ 

1 “Απᾶ [ἴ 5Π4}} σοπῆβ ἴο ρ855 δἰζεγ ἴπεβϑε {ῃίηρϑ, ῆεη {Πς εἴπηε οὗἩ {π6Ὸ δάνεηι οἵ {πες Μεβϑίδῃ ἰ5 
[1Π|16 «1, {πὶ Ηε 5}.4}} γεϊαγη [ἢ οἹοσν. ὶ 

ΧΧΧ, 2-5. 716 Μιἐϑηγγεοϊολι. 

2. ἼΠρη 4]}} ννῇῆο Πᾶνε [4]]6ῃ ἀβϑβερ ἰῇ πορο οἵ ΗΪπὶ 51Π4}} γίβε ἀραΐη. Απά [ἰἰ 5}4}] σοπλὲ ἴο ρ855 αἱ Χχχ -ὶ 
[Πδὲ {ἰπ|ὲ {πδΐ {ΠῈ ἰγεαβαγίαβ νν1}}] θῈ ορεηβα ἴῃ νη Ϊο ἢ 5 ργεβεγνεα {ΠῸ πιιπηρεγ οἵ {Π6 5οι15 οὗ {ῃε ΠῚ 
τσῃΐεοιβ, ἀπ πον 514]1] σοπιε ἰογί, δηα ἃ πυυ!ἰτς οὐ 501}15 514}} θῈ ϑεεὴη ἰορείμει ἴπ οπδ τῇ 

3 ἀϑϑεπιθίασε οἵ οπα τπουρῃΐ, απᾶὰ {πῸ ἢνϑέὲ 5}4]1] γεϊοῖος δηα {πὸ ἰαϑὲ 58.411} ποῖ θ6 ογίενεα. ἘῸΓἍ χχν, 
{πον Κπονν παῖ {πε {{π|6 ἢα5 σοπλε οἵ νυ ]οἢ ἴἰ 15 ϑαϊά, {παὶ 1 5. 1π6 σοπϑιπηπηδίίοη οὗ δε {ἰπ168. 

4 Βυΐ {Π6 5οι1]5 οἵ {πε υνἱοϊζβα, γγῆεη ἔπαν θεποϊὰ 411} {Ππεϑε6 {πίηρϑ, 5641} {Ππδπ νναβδίε αὐννᾶν πε πιοζα. 
5 ΠὸΥ {πεν 514}} ἱκπονν 1Παΐ {πεῖν ἐογπιεπε Πα5 οοπτα δηα {πεῖν ρογα!οη Πα5 ἀγινεά. 

ΧΧΧΙΧΧΧΠΙ. δ αγηοῖ ἐχήἤογές ἐλς εοῤίο 1ο. ῥγεβαγε Ζἠεηεσοίνες 707 τυογ56 Ευϊέδ. 

Ι ΑΠα [ἴ ο8Π16 ἴο ρ488 αἴϊει. {Π656 [Πίηρϑ ἔπαὶ 1 ννεηΐ ἴο {Π6 ρεορὶβ δηᾷ βαἰά υπῖο ἔΠῈ πὶ : “ΑΒ5ΕΠΊΡ]Ὲ 
2 ἃΠΐο ΠΊ6 41] νοι εἰ ἀθιβ πα 1 ψ1}} βρεαῖς ννογάς πηΐο {πεπ|. Απα {πον 4] 455επι ]6 4 ἴῃ {Ππ6 να ]]ον 
3 οἔπΠε (ξάγοη. Αμπάᾶ 1 δηϑννεῖθα δηα βαϊά τπίο {με πγ: 

“Ἡδαγ, Ο [5.86], δηα 1 νν1}} βσρεαῖκ ἴο πες, 
Απά σῖνε ει, Ο 5Ξεεά οἵ 7δοοθ, δηὰ 1 υν1]} ἱπϑέγαςς ἘΠ 66. 

ΧΧΙχ, 4 ἤεβἢ, ἰὴ νεῦβθ 5. νερείδθ]β, ἰῃ νεῦβε ὃ ἤδάνθηὶν ἰοοά, ἱ. 6. ᾿δῆπηα. δ βϑεςοηᾷ ἰ5 ἃ τείιση ἴο Αἀδπη᾽β ἔοοά ἴῃ 
Ῥατδάϊβα. 

Α5 ἴο {π6 ἴβη [μουβϑης-[ο] ἃ γ]ε]α οἵ σοτῃ δηᾷ ννίης τ. ἔθηά6ὶ Ηδτιῖβ ρῖνεβ ἃ ΡΥΌθ4]6 εχρδηδίϊοη ἴῃ ἃ τηϊβγθδάϊηρ οὗ μ“" 
31 -- - ρ]εηίν ἴῃ 1Πη6 Ὀ]εβϑίηρ οἵ [βὰς (6. χχνὶϊ. 28) αβ ἸΞ -- το,οοο. 

Ε8ο ἢ Ῥγαηςῃ, ἄς. ΕῸΓ “βδοἢ ᾿ 1Πε ϑγγίας σῖνεϑ " οπ6 ᾽ΤΏγ66 {Πππ65 ον οσ, ΓΟ] ουνίης [Π6 Ἰάϊοπι ἴῃ (Π6 ΗΘ τανν οτὶ ρίηΔ]. 
δι σογ, δρουζ 120 ρ8)]Οη5. 

6. το]οῖϊσβ. (Ἕ(. 4 Εζγὰ νῖ!. 28, χὶϊ. 34. 
ὈΘΠΒΟΙ τᾶν 615. (ἢ. 4 Εζγα νὶϊ. 27, Χὶ]]. σο; Μαίϊ. χὶ. 4-6 ; [οῃη ν]]. 31. 

8. {πε ἰγβαβύτγυ οἵ πηβῆπα 541] αραΐη ἀθββοθηᾶ, [Ιἢ 5100]}1. ΟΥ. νἱϊ. 149 πιᾶπηδ 5 το θ6 {πε ἰοοά οὗ [Π6 ΠπΊΘΠΊΒΕΥ5 
οἵ {πΠ6 Μεβϑβίδηϊς Κίησράομη. (. κεν. 11. 17 " δβιάάθη πηδηπᾶ ". 

οοηβαπιτηδίΐοη οὗἉ {1π|6, 1. 6. {πὸ Μίεβϑίδηϊς σα. (Ἕ, χχν] 15. [ΙπχΧχχ. 3 [Π6 ρῆτγαβα 85 ἃ ἀϊβεσγεηΐ τηθδηΐϊηρ, Ὀαΐ 
{Π6γ6 ννα πᾶνε [Π6 ννοῦκ οἱ Β3. : 

ΧΧΧ, τ. ψ ἤθη {Π6 {1π|6 οὗ {πε δἀνεπί οὗ {πὸ Νίεββίβῃ 15 {{ΠΠ]1δἅ. ΤῊ]5 5εῈ 15 ἴο τηθδῃ {Παΐ αἴζεσ Η]5 σεϊρῃ 
1η6 Μεβϑίδῃ νν}}} γεΐασγη ἴῃ βΊοΥυΥ ἴο πβαᾶνβη. “Αὐἀνβηΐ᾽ τηδὺ 6 τε θγϑά " ργεβεησθ᾽, ἱ. 6. ν151016 γε β οἡ βϑυίῃ. 

ταίιασηῃ ἴῃ ΡΊογυ, Ῥδοκ ἴο θάνε, ποῖα Ηδ ννὰβ Ὀδθίογαε Ηἰβ γϑνβα]ϊηρ οὐ βαυίῃ. ΒΟΥ Ηἰβ ρτε-οχἰβίθῃςα 566 
Ι Εοςἢ χὶνΐ. 1. 2, χἰν!]. 3 (ποΐθ), ὅς. [Ι͂ἢ 4 ἘΖγα νἱϊ. 29, 30 {πὲ Μεββϑίδῃ δηά {πὸ τἱρῃΐεοιβ. ἀϊ6 αἵ {πῈ οἱοβε οὗ [ῃς 
Μεββίδηιϊς Κιησάοηι. Ϊ 

ΊΎΊΠΘη 411] σῆο πᾶνε [4116 αϑῖθαρ... 5841] τἰβε αραίῃ. Τἢα γαϑυσγθοιοη ἤΘΥα [Ό]Π]}ονν5 ᾿πηιη δ ἀϊαίεὶν οἡ {116 ᾿ 
Μεβϑίδῃ 5 σείαση ἴοὸ ἤδάνεη: Ῥυΐ οἡ Πἰβ ἄθδίῃ ἴῃ 4 Εζγα νῖϊ. 29, 30. ὙΠῸ νψογάϑ "οἵ ΗΪπι᾿ 5Ρ011 {πΠ6 5εῆβ68, δῃηα {ῃῈ 
ῬΆΓΔ]16]15πὶ ἴο Γ,ΧΧ οἵ Ρ5. χνὶ. 9 ἐπ᾿ ἐλπίδι. 

[4 ]16ῃ 4516 6 Ρ. δ'ε δτὲ ποῖ ἰο]ά {πε ἔαϊε οἵ τῆε Πἰνίηρ, 45 Α΄ 15 ἔαρ θηΐαγυ. 
2. Ηεγε νὰ ταΐυση ἴο Β", δῃηά γϑϑασπηα {πε ἰεχί {Ππαΐ δηάεβά αἱ χχῖν. 1. Ι 
3. ἴμεν Κῆονν. Τεχί τεδᾶβ “πε. Κποννβ᾽. 

[86 σοηπδβιυπιηηδίΐοῃ οὗ ἴΠ6 {ἰπ|δ5, Ηετζὲ -- [πΠε πα] ᾿πάσειηθεηῖ. (οηίγαϑβί Χχὶχ. ὃ. 
4. ψαβίῖε ἄννᾶν. (. 11. κ ;; 4 Εζγδ νὶϊ. 87. 

ΧΧΧΙ-ΧΧΧΝ. ΒαΑγΆΟἢ Ἀ55ΕΏ}]65 δηα δάάγεϑϑαβ {ἢε δ] άθυβ οὔ [ῃ6 ρεορῖὶε. Ηδε ἜἊχμοίβ ἐποπὴ ποῖ ἰο ἔογρεῖ Ζίοῃ πᾶ 
115 ΔΗΡΈΪ5Η ; {Π6 6π4 οἔ 8}1] {Πδϊῖ 15 σουγαρίι0 6 15 σοπλϊηρ ; {ΠΕ ἰανν, ἱ {Πα ν ΠΟ] ἔαϑβί ἴο ᾿ξ, νν}}} ργοΐδθοι {πϑῖὴ ἤθη Π6 ΜΠ Ο]8 
ΟΓΕΔΙΊΊΟΏ 15 5ῃ δίκη ἢ {ΠΕῪ ἃΓα ἴο βυῖθνα ἴοσ {Π6 σογηϊηρ᾽ ψγο6 ποτε [Πδῃ ἴογ {Π6 ρΡαϑί, νῆδβη 1Π6 Ἴγθδί!οη 584}} θ6 τεπεννεά. 
ὙΠογειροη ΒΑτΟἢ σε η 45 ἀννὰὺ {Π6 ΡΘορίθ, πὰ ννῆθη {Π6Ὺ ταπιοηβίγαίϊε ἀραϊηϑί ἢΪ5 [οσϑακίησ {Πα}, Π6 σα)]οϊη5 [Πδὲ Πα 
15. ΟΪν σοϊῃρ ἴο ἴῃς Ηοὶ]ν ΡΙαςε ἴο 5εεκ ᾿ἰσῃὶ οπὶ αοά. ὙΠεγε Πα ἰαπηθηΐβ ονεῖ Ζίοη. (Α ἴαϑί οἵ βενεὴ ἄδυϑβ 5ῃου]ά 
Τ0]]ονν Ποτα.) 

7116 σμὀγροΐ οΓ Βαγιολὴς ἀὐαἴγεδς 15 ἐο δθ γοιριεῖ {γι δαολ ἐρδέαγιοε γι ἐλ6 ῥγεςσοαζριρ᾽ γευθίαζζογι (45 ἴῃ ν. 5, Χ. 4), 
Ὀπι τ Ψ}}] θῈ οὔβεινεά {πὶ (15 δάἀάγεββ, χχχὶ. 3- χχχὶ! ὅ, 15 ουΐζ οἵ τγεϊαίίοη ἴο 411 ἐπᾶὲ ἢδ5 βοηε Ὀείοσγθε. ΤῊ ρῖϑβί 
οὔ δε δά άγε855 15 (α) {πε επὰ οἵ σογγιρίίοῃ ᾽β αἱ παηὰ ; (6) {πε ἰανν νν1}}} ϑᾶνα ἴῃ {Π6 σοῃλ]ηρ᾽ ΟΥἸ515 ; (Ω) [η6 ρσεβδϑηΐ ογεδίίοη 
Ὠλαϑὲ ρῖνε Ρ]δοα ἴο ἃ πδὺνν δηἋ ἱποοιτιρί 0 }]6 ογεαίίοη, ΝΟΥ {Ππ686 αιιθϑιϊοηβ ἀγα αἰβοιββϑεα Ἰαΐεσ ἴῃ ἴῃς ἀϊδοριιεβ 
Ὀεΐννεεη Βδσγιυοῆ πα αοά. ΤΠαΒ, ἔογ (4) 566 σχῇ. 6-ὃ ; ἴογ (ὁ) 5σεβ χὶνὶ. 22-4, 38-41 ; θυ (ὦ) 566 χἱν!η]. 49; }Π]. 3, 8-0, 
16. ΤΠι5 ΟΥΙΡΊΠΔΙΥ χχχὶ-χχχν [ο]]οννεα 111. Μούδονεσ, χὶϊν. ὅ-1τὰ γα }]Ὶν σοηο 65. Βάτα ἢ 5 δά άγθϑβ ἴῃ Χχχὶ, ΧΧΧΙΪ ; 
1. 6. 1 [0] ονν5 χχχὶϊ, 6. Ζάτος χύίυεξί--ἶϊὲ ογίρέμαζίν φγεοσάεα χαχέτσχαχυ. 

ΧΧΧΙ. 1. 41] γοιιγ εάθγβ. 8:6 χ]ϊν. 1, ῃοίε. 
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ῳ. 

4 ἘἙογρεῖΐ ποΐ ΖΊΟΙ, 
Βιυῖ ΠοΙά ἴῃ Κεπηεπ Υαηςα {πὸ Δ ρ 5} οἵ [ογ5α ] ΘΠ]. 

5. ἙἘογ ο! [Π6 ἀδν8 σομ6, 
Ι θη ἐνεινιπίηρσ {Παΐ 15. 5141] θεοοπλα {πε ρίαν οἱ σογγρΈ]ο 

Απὰά θὲ δ9 {ποιρῇ 1 Π86 ποί Ὀεεη. 

8. :-Βιϊ 85 ίογ γοιι, ἰ[Γ γε ρύεραγε γοιι Πεαιίβ, 50 ἃ5 ἴο 50} ἴῃ {Πεπὶ {πε ἔτι5 οἵ {ΠεῈ Ἰανν, 1 5841] ρσο- 
2 ἰεοΐ γοι ἴῃ {πᾶΐ {{π|6 ἴῃ νη ϊοἢ {πΠῸ ΜΊρΡΗν πε ἴ5 ἴο 5|1α]κα {πΠ6 ᾿νῇοϊε ογεαίίοη. [Βϑοδιιϑε αἰξεγ ἃ 
4 {Π{ΠῚ6 {ἰπιὲ {πῸὸὶ Ὀυ!Π]άϊηρ οἵ Ζίοη νν}}} 6 β5ῃαῖίζκεῃ ἴῃ ογάδυ {παΐ ἃ αν θῈ ὈΜΠῈ ἀσαΐη. Βαΐ (Παΐ 
Ρυ αἰ ηρ᾽ νν}}} ποῖ γεπηαῖη, θὲ νν}}} ἀραὶη δε ἃ {1π|6 θὲ τοοϊβα οἷ, ἀη6] νν1}}] γεγηαίη ἠδθβοϊαίε ὑπι]] 

5 πε {ἰπ|δι΄ Απάα αἰζεγνναγά 5. [Ὁ πηιιδὲ θῈ τεηθννεα ἴῃ οίογν, δπα ρεγίβοίεα ἰοῦ Ἔνεζπιοῦθ.)] Ὑμεγείογε 
ι) ΜΡ 5ῃοιϊά ποῖ ΡῈ ἀϊβίγθδββϑϑθα 50 το ονεῖ {ΠεῈ ον] ννῃϊο ἢ ἢα5 ἤονν ΟΘΟΠΊΘ ἃ5 ονεῦ {παΐ νος 15 
τ 6 511} το Ρ6. Εογ {πϑγα ν}}}} θὲ ἃ στγεαῖει γα] {πη {Πε686 ἔννο {γι ]ατοη5. νμεη τς ΜΙρηιν Οης νΠ] 
τ 7 ἴἜΠΕΜ, ΗΙ5 οσγεαίίοη. ἈΑπᾶ πον ο ποΐ ἄταν πδαι ἴο πὲ ἴού ἃ ίενν ἄαυνϑ, Πού 56 εὶς πῆς {Π] 1 σοπῆς ἴο 
Ι 8 γοιι.᾿ ΑΠά [ἴ φαΠΊε ἴο ραᾳ55 ννῆξη 1 ἢδά βϑροκβη ἴο {Π6πὴ 41} {πε88 ννογάϑβ, {παΐ 1, Βαγιςῃ, νγεηΐ πὶν ννᾶν, 

αηα ἤδη {πε ΡΕΟΡΪΕ ϑδνν π|Ὲ βείτηρ ουΐ, {πεν ᾿Πτεαἀ τὑρ {Πεὶγ νοῖςε ἀπά Ἰατηθηϊθα ἀπά βαἰά :  ΔΙΒΙΙΠον 
ἀερατγίαϑί ἔποιι ἔτΓΟ ΠῚ 15, Βασι οῃ, ἀπά (ουβακεϑὲ 115 ἃ5 ἃ δῖ Πευ ννῆο ἰοιβαῖζε5 Πῖ5. οὐρῆδη ἼἽμι]άγε, απὰ 
ἀερατγίβ ἔγτοπὶ {Πεπη ἢ 

δ). ᾿ἋΑτε {πε86 {πε σοπιπηδηά5. ννῃϊοῃ τῆν οοπιραηπίοῃ, [εγεγηῖα ἢ {ΠῈ Ρτορπεῖ, σοπητηδηάεά πες, ἀπὰς 
2 5814 ππηΐο {Πεε : “ΤιΟΟΚ ἴο {Π15 ῬΕοΟρ]α {11} 1 ρὸ δπα πηᾶκε γεδαν ἐπε ταϑὲ οἵ {πΠ6 Ὀγείῆγεη {1πῚ Βαθγυίοη. 
3 ἀραϊηϑί ΜΠ ΟΠῚ 85 ῬΌΠΕ ἰογί ἢ [ΠεῈ βεηΐεποα {παΐ {πεν 8ποι]α ΡῈ Ιςἀ ἱπίο οδριἱνι γ᾽} Απά πον 1 
ἫΝ αἶ5ο [οὐϑακεϑί τι5, 11 ννεσα σοοά ἴον τι5 411] ἴο ας Ὀείοσγε πες, ἀπά {πδη ἐπαΐ ἴποιι 5Βῃοι ἀ5ὲ νυ τανν 

[ΓῸΠῚ τι5.᾿ 

ΧΧΧΙΝ-ΧΧΧΝ. διαημεηέ οὗ δαγμελ. 

.)}4( ΑΠΑῚ δηβνεγεα Δη4 5814 ὑπΐο {Π6 Ρεορὶε : “ ὰγ Ὀς [ἴΐ [τοπὶ πΊ6 ἴο ἰούβακε γοιι οὐ ἴο νά γανν 
[τοπὶ γοῦ, Ὀὰξ 1 νν}] οη]ν 50 ππίο {πε Ηοὶν οἵ ΠΟΙ 65 ἴο ἰηᾳαΐγε οἵ τῆς ΜΊρηςν Οπα οοποεγηίηρ γοιι 
Πα σοΠοεγηϊησ Ζίοη, 1{{ῃ β5οπΊε τεϑρεςξ 1 9Πῃοι)])ά γεςεῖνε πιοῦα ΠΠ|π|ϊηδτίοι : δηα αἰζεγ {Ππε56 {Πὶπρ8 
ΙΨ1}] γεΐασγη ἴο γοιι. 

21 ΑΠπ4], Βαιαςῇ, ννεπί ἴο (ῃς ΠοΙν ρίδος, πῇ 581 ἀονγῃ ἸΡΟη {Π6 γι] 5 δηα νερῖ, Δηα 5414: 

2 “Ο [δεῖ πηῖηε ἐνεϑ ννεγε ϑρυίηρϑ, 
Απά πηῖης εν ε]145 ἃ ἰοαηΐ οὗ ἰεδγ5. 

3 Ποῦ Πονν 514]] 1 ἰαπηεηΐ [οι Ζίοη, 
Απα ἴονν 504}] 1 πηοιιτη ἰοῦ [ει ιι54]6 ΠῚ Ὁ 

5. 5181] θα σοοπηα {πε Ρσδὺ οὗὨ, ||. “ 51.4}1 θῈ ἴακεὴ ἴο᾿. 8686 χχὶ. 19, Ποίαβ. 

ΧΧΧΙΊΙ. 1. Ργεραᾶγε γοὺῦγ πεαγίβ. δηὴ ΟἍὔὕ 7. ρῆγαβε, δηὰ ἃ ἔανοιυσίίε Ἔυργαβϑίοη ἴῃ |}} δῃηὰ Β΄; οἵ. χῖν!. 5, 11. 7, ἅς. 
{π6 ἔγυβ οἵ {Π6 ἴδνν, 1. ε. σοοά ννοῦκβ. (. 4 Εγαὰ 11]. 20, ἰχ. 32. 
1 5411 ργοίθβοί. (Οἵ. χ]ν!]. 22--4, χ]ν. 13, 14. 
5Π6 Κα {π6 ῃο]6 ογθβαξζίοῃ, ἱ. 6. ἴο Ῥγβρατα ἴογ πεὺνν μβάνβηβ ἈΠα ἃ ἢδνν βαυῖῃ. ΤῊ [ΠΟυΡΉΣ ΘΟΙ65 ΟΥΙΡΊ ΠΑ] ἴτομὶ 

ΕἸΑΘΘΑΙ 11: 6; οἱ. Η6Ό. ΣΙ]. 26. 
2-.4. Ἠετα ἴἴ 15 βαϊά {παΐ αγίογ ἃ 4ἐ{έ{ε ζγε6 Ζιουι νν}}} θὰ ἀεϑίσογεά. Βαῖΐ Δεοογαϊηρ ἴο Χχ. 1--2, ΧΧΧΙ. 4, ΧΧΧΙΙ. 5, ΧΧΧΙΙΙ. 

2-3; ΧΧΧΝ. Ταγ βάθη} 15 ΔΙγεδάν ονουίσοννῃ. ὙΠ656 νϑῦϑθϑ 450 Ὀσεαῖκ ἴΠ6 σοπησχίοη οὗ ἱπουσῃς Ὀεΐννεεη χχχιϊ. 1 δηὰ 
ΧΧΧΙΪ. 5. ὙΤΠΘ ΡΕΟρΡΙῈ ἅτε ἴο ρσεραῖε {πεπηβεῖνεβ ὈῪ ορβάϊθηςε ἴο {πε ἰὰνν ἴοσ {Π6 εηά οἵ 8]} τηΐηρϑ, ΧΧΧΙΙ. 1. (ομπῃραγεά 
ψἸἢ [Π15 {Π6 δν}}5 αἰτεημάδηΐ οἡ {πε [4]] οὗ [Ἔυυβα θη ἀγα ΞΡ. ηῖ. ΤΠΘ56 [ἢτεα νεῦϑ865 ΓΘ οἰ βου αἰκίη ἴο ΤΟΙ χῖν. 4--5. 
(ῇ, Βει. Κ᾿ 2 δῃὰ ΡῬεβικία 145 ἴοσ ἃ Ξ᾽ ΠΊΠ]ΔΥ ἤορῈ. ΤΠδ6βε νΟΙ565 816 8ῃ 1η ΓΤ 5]οὴ ΠΕΓα. 

2. Ζίοῃ 111 θῈ Ξῇβκεη. Αρρδιβῃῖΐ)ν “ δίζυ ἃ Π{{16 εἰπε ἡ ΞξΞ, θγ ΝεριιομδΠ62Ζα ἴῃ 5δὃ Β. Ὁ. 
Ῥε Ὀ111 αραΐῃ, 1. 6. Ὁγ Εζγα ἀπ Νομοι δῇ. 

3. ἀραΐῃ. .. 6 γτοοϊδᾶ οαΐ, 1. 6. ὈγΥ 1πΠ6 ἘοπΊΔ 5 ἴῃ Δ. 1). 70. 
4. Οἡ τῃ6 Ππδανεηϊν [εγ5Ά]  η, 566 ἵν. 3, ποίβ. 
5. 6 ἀϊδίγεββεά. 1 αᾶνε πεῖξ [ο]]οννεὰ Βεηβὶ γ᾽ 5 δπιεηάαϊοη οἵ πΠ6 ϑυτῖας, ννῃϊ ἢ Πὰ5. της δοῖϊνε ἔοση ἰηβιθδα οἵ 

Ρᾶβϑῖνε. 
{Π6 ἜνἹ] νυν ῃϊοῇ πα 5 πονν σομη6 - [6 ιι54 6 Π1}5 [4]]. 

6. ἔννο {τὶ αἰ οη5, 1. 6. [Πο56 Δοσοπηραηνίηρ {πε ἀδϑίσιςοίίοη οἱ [εγιβα]εση δα {ΠῸ τα παννα] οἵ ογθδίίοη. Ῥευπαρ5 
“ἼΠδῃ {Π656 ἴννο {ΠἸ  ] αἰ] ἢ 5 15 δη δά ἀϊοη ; {ΠπῸ ταχὶ νι ουΐ {Πα π νου] τὰ “ ΕῸΓ {Π6 {{18] νν}}} ὈῈ σγεαΐ ννῃθη᾿, ἅτ. 

τοπενν Ηἰβ ογεαίίοῃ, 1. 6. Τθρίαοα ἴΠ6 σουγαρ] 016. Ὀγ [Π6 ἸΠΟΟΥΓΙΡΕΌ]6 ννου] ἃ. ὅ8ε8 ἐπγίπεῦ 11 δηὰ 11]. [τ ννὰβ ἃ 
ασὐγγεηΐ Ἐχρεοίδί!οη αἴζευ ΠΝ Πδριτϊνιν (ςξ. [58. ἶχν. 1: 1 ΈῈΠ. τἰν 2, ποίει; 4. ΕΖτα νὴ]: 75; ΜΙίαί!. τῖχ: 28} 2 Βεὶ: Π]- 
19: πεν. ΧΧΙ. 1]. 

7. ΤῊΙΒ5 νεῖϑβα ννὰ5 οὐ σῖη }}ν ργεσεα δα ὃν χ]ϊν. 8ὃ-15. 
ἴογ ἃ ἔδνν ἄδυϑβ, 1. ε. ἰοῦ ἴῃς βανεὴ ἄδγϑ᾽ αϑί, οῃγλτεα 1ῃ χχχν. ΕΓ. 4 Εσταᾶ ν. 1ὃ, 19. 

. ΧΧΧΊΙΠΙ]Π. 1. 2. ὅεεχ. 2, ποίθ. Ασςοτγάϊηρ το Β᾽ Τεγε πη} ἢ 4065 ποῖ 566Π) 0 Πᾶνα βΌΠΕ ἴο Βα γ]οη. Οἡ “πλάκα τεδὰγ 
866 ποΐβ οῇ Χχ. 2. Ηδσζῖα [Π6 “1η᾿ 15 ἀβοι βάν σουταρί. 866 ποίβ οἢ Χ. 2. 

6. ΘΕ Ἐ7ΓΆ χα" 44, 48. 

ΧΧΧΙΝ. Ηοῖν οἵ Ηο!θβ. (Οἱ χ. σ, χχχν. 1 ;ἢ [Π6 ΠΟΙΥῪ ρἷαςε, χχχν. 4, νοσα {Π|6 ἰίαγῦ βίοοά. 

ΧΟ 2: τοῖν ΠΕγ: ἴχι 1. Ὁ 1 Ἐπὶ τὸν Ι. 

πν) 1615 2 



4 Βερκδιιβε ἴῃ {παΐ ρίαςε ννεσε 1 δηλ πον ρτοβίγαΐε, 
ΟἹ οἱά {με Βίρῇ ργίεδε οἤδγεα μον βϑαουίῆςαϑ, 
Απά ρ]αςςεά ἐπεύξοῃ δῃ 'ποβθηβα οἵ ἔγασίδηΐ οάοι 8. 

5 Βαῖ πον οἵ ρ]ογνίηρ 5 θεεη πΊδάε ἰηΐο ἀιιϑῖ, 
Απά {ῃς ἀεβίῖτα οὗ οι 508] ᾿πῖο βαηά. 

ΧΧΧΝΙ-ΧΧΧΝΊΙ͂Ι. 716 Κὔδονι οὗ 116 “ογοοί, ἐΐο Ἰίηιο, ἐΐφ ἐοτιγίαϊηι για ἦε (ρααγ. 

9561τ.2 Απάψβεη 1 Παά 5Ξαἰά πεβς τπῖηρδ 1 [61] αβϑίεερ ἴπεγα, απ 1 8ανν ἃ ν᾽ βίοῃ ἴῃ {πε ηἰσῃί. Απάᾶ Ἰο! χχ 
ἃ ἰοτγεϑί οἵ γεεβ ρ᾽απίβα οἱ {πε ρ]αίη, απα Ἰοῦεν δηά τυρσεα τος Κὺ πιοιιηΐδί5 βυγγουηαδά [ἰ, απ ῃδὲ ΞΞ 

3 ἰογεϑὶ ὁσοιρίβα πιο σραςθ. ἈΑπα ἰο ! ονεῦ ἀραίηβί [{ ᾶἀύοβε ἃ νίπε, δη6 ἔτοπὶ ππάογ 1 {πούα ννεπί [Όσί ἢ 
4 ἃ ἰουπηίδίη ρεδσοαία!]ν. Νον {παΐ ἰουπίαίϊη σαπηε ἴο {πε ἰογεϑί δηα νγα5 (5[{ΓΓ6 4) ἰπΐο σγεαῖ νγᾶνεϑ, απὰ 
1Ποβε ννανεβ ϑιιπιεῦροα {παῖ ἐογεβί, 8π6 βιιἀθηὶν {πεν τοοϊεα οὐ ΠΕ στεδίεγ ρατί οἵ {πΠαΐ ἰογεβί, απ 

5 Ονογίηγαενν 411 {πε πιοιιηΐαίηβ νι ἢ ννεσα γουπα ἀΡθουί 1. Απά τΠε6 Πεῖρῃξ οὗ {πε [ογεϑδὲ θερδῃ ἴο θὲ 
τηδάς ἰονν, δῃα {πε ἴορ οἵ {με πγοιπίδίηβ ννὰ5 πιδε ἰονν δηα {παῖ [ουπίαϊη ργενδιεα στεδίὶν, 580 {Παΐ [{ 

6 είς ποίῃίηρ οἵ {παῖ στεαΐ ἰογεϑδὲ βϑᾶνε οπὲ Ἵσεάδυ οἷν. Αἶβδο ψῆδβη 1 δα ςαϑὲ [ἃ ἄονῃ δηὰ δά 
ἀεοίγογεά δηά τοοίεά οἷν ἴῃς στγεαΐει ρα οἵ {Ππαΐ ἰογεϑί, 580 {παΐ ποίῃϊησ νναβ [εἴς οἵ 1, ποι σοι] 15 
ΡΪαςοα θα τεοοσηίζεά, ἔπεη {πα νίηε Ῥεσαη ἴο οοπῆα ψ] ἢ (ππ ἰοιιηΐδίη ἴῃ ρεαᾶσε δηα σύδαΐ ἰγαπα αν, 

ἱ 

1 ΒΆΒΌΤΗ 85. 9584 

ΣΧ -ἰὶ 

Πα [ἴ οαπης ἴο ἃ ρἷαος ψῃϊοῆ νγα5 ποῖ [δι ἤοπὶ [Πδὶ σεάδτ, ἀπ {παν Ὀτοιυσῃς ἐπε σεάδγ ννῃῖοἢ Πά 
7 θεβῃ οαϑί ἄοψνῃ ἴο 11. Απάᾶ 1] Ρεπεὶά δηὰ ἰο! {παΐ νίηα ορεηεά [15 πιοιίῃ δηα 5ραῖε δηά βαϊά ἴο {παῖ 

οσεάατ: “Ατί ἔμοι ποῖ {παΐ σεάδγ ννῃϊοἢ ννὰβ ἰδεῖς οἵ {πεῈ ἰογεϑδί οἵ νος κεάηεϑϑ, απ Ὁν Ποβα πηεδῃβ 
8 νυν] οΚεάηθβϑ ρεγϑίϑιεα, δηα ννὰβ ψτοιρσῇςϊ 411 τῃο56 γϑαίβ, ἀπ σοοάπεϑβ πενεῦ. ᾿παᾶ ἔμοιι ἡ ἀϑε Κεαρ 
σοππηπετίηρ {Ππαξ ν Π]ς ἢ τνα5 ποῖ {Πίηο, πα ἴο τΠαΐ νν 1 ἢ ννὰ5 {Πῖπη6 που αἰ 58 πενεῖ σον σοπῃηρδϑϑίοῃ, 
Δηα μοι αἀἸἀςε Κεερ εχίεπαϊηρ τὰν ρον ονεῦ ἴποϑα νν ῇο ψνεγα αι. [τότ πες, απ [Πο86 ψΠῃο ἄτανν 
ὨΙΘῊ πδς ποὺ (45: πο] [αϑι ἴῃ πε το ]5 οἵ τὴν ννὶοκεάμαββ, αηα ποι αἰ 45: ἀρ] 1 ἘΠ γ 561 Αἰνναν8 85 

9.0 Τὸ οὔ {παΐ σοι]ά ποΐ Ῥε τοοϊβεξ οὖ! Βιΐ πον ῃν (ἰπ16 Πα 5 βρεά δηᾶ {πίηθ ἤοιγ ἰ5 σοπηθ. )Ὸὸ που 
450 ἐπεγείογε ἀερατγί, Ο Ἵεάδι, αἴϊεν [πε ἰουθϑῖ, ννῃίςἢ ἀδρατιίβα Ὀείογε ἱῃεε, αηα Ῥεοοπηε ἀπιϑὲ νυν 11, 

ΤΙ δηά ἰεΐ γοιιγ 45Π65 θὲ πηίηρὶεα ἰορείπεσ. Απα πονν ΓΟ π6 1 δησι ϑἢ ἀπ ταβί ἰπ τογγηεπξ {1 τῆν 
Ιαϑί {{π16 ςοπΊΘ, ἰη ννϊοἢ ποι νυ] σοπια ἀραΐη, ἀπα Ρὲ ἰογπγειηξεά 5111] τηογε. 

927 Απάᾶ αῆσει {Πεϑεὲ {πΐηρϑ 1 βὰν {παΐ σεάδι Ὀυγηΐηρ, ἀπά {πε νίηε στον ίηρ, [561 ἀηα 411} αὐοιηά ἰξ, {Π 
ΡΙαία ΠῚ] οἵ υηΐβαϊηρ ἤἥοννειβ. πα 1 ᾿πάβεα ἄνοῖκε δπα δίοβα. 

ΧΧΧΝΙΠΙ--ΧΙ,. Ζηι]γῤγείαίίοτι ο7 ἐἦε Κδϊοτι. 

98: Αμάᾶ1 ρτιαγεά δπά καἰά : “Ὁ [,ΟΚΡ, τὶν 1 ογά, ΤΒοῖι ἀοβὲ αἰνναγ5 Ἐπ ρμίεη ἐποβα ΝΠ τε ἰεὰ ὈΥῪ 
2. 3 ππαεγϑίδησίησ. Τὴν ἰαᾶνν 15 [Π{ 6, ἀη4 ΤῊν ννὶβάοπι 15 τρῃΐ συ!άαησθ. Μακε πον ἴο πι6 πεγείογε 

4 16 1ηἰεγργείδιίοη οἱ {15 νϑίοη. Ἐοι ΤΠοι Κηονναβί {Παΐ τὴν 5οι] Παίῃ αἰνναγϑ νναὶκεα ἴῃ ΤῊν ἰανν, 
ἀ Πα τομῇ τὴν (εα111651) ἄαγϑ 1 ἀερατγίεα ποὶ οπὶ ΤῊν νυν βάση. 

ΤῊΕ ΘΙΧΤῊ ΘΕΟΤΙΟΝ. ΧΧΧΥΝΙ-ΧΙΝΙ. δῆ ε πιαβὶ ᾿πβοτί ἃ βϑενεη ἤδυϑ᾽ ἰαϑί δῇεσ χχχν ἴο Κεαρ {πε ϑυιηπιείσυ οὗ {Πα 
ῬοΟΟΚ 45 ςοπϑβίτιςοϊεα Ὀγ {πΠ6 πα] εἀϊΐοτ, ΤΠα βίγασίαγα οὗ [Π15 βεοίίοη 15 [ΠῈη 85 [Ὁ]]ον5 : ἢγϑί, [Π6 οπεα ἴαϑί, {πε 
ἃ Μεβϑίδῃ νἰβϑίοη δηᾷ 115 ἱπτογρτείδίοη (χχχν ]--Χ])} νν ἢ ἀἸΒο]οβαγα 5. ἃ5 ἴο ἀροβίδίεβ δηά ρτοβεὶγίεϑ (Χ]}. 2- Χ}11. 8), Δηα δῃ 
ΔΙΠΟΙΠΟΘΠΊθηΐ ἃ5 ἴο Βδυυοῃ᾽ 5. σοτηΐηρ ἀθαίῃ (Χ}111), Δηα ΠΠΔΠῪ ΒΑτς ἢ ’5 δά άγαθ5 ἴο ἴπεῸ Ρεορὶς (Χχ]ῖν--χὶν!). ΤῊ 
ΒΘΟΙΙΟη 5 νΘΥν σοΙηροβίῖθ. χχχνὶ-χὶ ἴα ἃ Μεϑϑίαῃ ΑΡροσαῖγρϑα δύ] εῦ {πὰ Α.}. 70 ; Χ]ΠΠ]-χὶν, 7, χῖν-χὶνὶ. 6 ΒΕ] οηρΡ5 
ἴο᾽ ΒΥ: ἘΠπὲ ταϑὲ τπδιηἶΐν τ0 Β΄: ᾿ 

ΧΧΧΝΊ-ΧΙ,. Τῆε ϑεςοοηαᾶ Μεβϑίδῃ ΑΡροσδίυρβα, Α3. 
(α) Ταῖε οἵ Α"---"είογε α. ἢ. γο. ἴὕσηιικε Β' δηὰ Β5 1 ἢα5 πὸ πιεηίοη οἵ {πε Ἀοπηδῃ ἀεβίσγαοιοη οὐ [6 δ] θῖη ; 

ΠΟΥ Π45 ἰΐ ἃ τεϑίογαίίοη οὗ {Ππ6 οἷν ἔου {π6Ὸὸ Μεβϑίδῇῃ᾽ 5 τι]6, οὐ ἃ τείπσῃ οἵ {πε ἀἰβρεγβίοη. ΑΞ 15 ορ(ϊπιϊϑίὶς ἃ5 τεραγάϑ [15 
νου], ἀ]Κα ΒΖ; δηά σεηίγαϑ ᾿ἴ5 Πορα οἡ {π6Ὸὸ Μεβϑβίδῃ, ποῖ {Π6 Ἰανν, πη }|Κα Β' ἀπὰ Β5 

(ὁ) Βεἰδιίοη οὗ Α“ το Α'. [π᾿ Αὐ τπῈ Μεβϑίδῃ μᾶ5 ἃ ραβϑῖνε τῦϊα ; Πεύα δὴ δοίϊνε οὔβ, ἀβϑίσουϊηρ ἴπΠ6 ννὶοκαα δηά 
νὶηαϊ]οαίην [5186]. 

ΧΧΧΥΙ. 1. ΤΠα56 ν᾽ ϑίοῃβ δ΄Ὲ οἠἱν ουηά ἴῃ Α δηά Α5. ΕἸβενῆοτε να ἤᾶνε αἰτεοῖ ταν] 8. 
2. ΤΠ]5 ν]ϑοη 15 ΟὈν] οα5]Υ Του Ε4 ἢ 50Πὴ6 ταϑρεςίβ οἡ ΕΖεΚ. χν]]. 
ὃ, τοοϊεᾶ ουαΐ. ΤῊΪβ νοτὰ ἽΡΨ 15 σοῃϑβίδῃςν 564 ἴῃ ἴΠ6 Ταϊπηπα νἸ τοίεγεηςα ἴο {πῈ Γαΐατα ἔαϊα οἵ Κ᾿ οηλε. 
11. ἰπ δηρυίβη. 8566 Χχχ. 5, Ώοτα ἴῃ ᾿πτεγπηβάϊαία βἴαία ᾿ηνοῖνεβ 5οῖηα ἄδρτεα οὗ ΠαρΡΡ᾽Π655 οὐ Ρδΐπ. 

ΧΧΧΝΊΙΙ. πηΐαδϊπρ ἥοννεγβ. (Οἵ. Αρος. Ρεί. 

ΧΧΧΥΠΙΠ]. 1. αοά ΗἰϊπΊ561Γ Ἰηϊουρσγαίβ [Π15 νϑίοη ἴογ Βασιςῃ : Ὀαὲ Ἐ ΔΏ116] {Π6 ν᾿βίοη ἴῃ Αὗ (5εε ἱν. 3). 
2. Τὴν ἴανν 15 11. (Γ, χὶν. 2 ; ϑῖγ. χῖν. 5. ΗΠ116] (Α οι ῃ. 11. 7): “ὙἼΠα πόσα ἰᾶνν {ῃ6 πιοτα [6... πα ΨῈΟ βδῖη5 

Κηον]εάρε οὔ [ἢς ᾿ἂνν βὶη5 ΠΠ|πε ἴῃ της ννου]α ἴο σοηβ. ΑἾ50 566 [Ἑοῃη ν]ϊ. 49. 
ΤΥ νυ ἱβᾶοπι 5 τρί ριίάδβηςθβ. ΤῊϊβ 15 θαβεά οἡ {πε Μαβϑβοτείϊς ἰεχί οἵ Εςο]εβ. χ. 10, ΠεσῈ {πε νϑύβίοηϑ νΑΓΥ. 

4. ἔγοηι πιν (εαγιϊεβ) ἄαγβ. ΤῊϊ5 15 {πε Ηερτεν ἰάϊοπη "252, ἃ5 ἴῃ 1 Κίηϑϑ ἱ. 6. 

500 



11 ΒΑΚΌςΗ 89. :----42. 5 

ΘΟ: Απά Ηε δηϑνειεα δηά βαίά τιηΐο π1Ὲ : “ Βαγιιοῖ, [ῃ15 15 ἔπ 8 ἱπιεγργθίδίίοη οἵ τῆς νΙϑῖοη ννῃϊοἢ {ποιὶ 
5 παϑί ββεῆ. Α5 ἴδμοιι μαϑβί βεβῆ {πε ριδαϊ ἰογεϑδί νῃὶ ἢ Ἰοίεν δηα στυρραα πηοιιηΐαίη5 ϑγγοι 66, [Π15 15 
5 ἴῃς νψογά. Βεῇο]ά ! 1Π6 ἀαγνϑ σοπΊα, ἀηα {15 Κίηροπι νν}}} ΒῈ ἀαβδίγον δα νν Πίοἢ οπςς ἀθϑβίγονε Ζίοη, 
1 ἀπά ἴξ νν}}}} θὲ ϑιιθ)εοίεα ἴο {παΐ ὑνῃϊοἢ σοπηεβ αἰζεγ 1. Μογβονοῦ, {πΐ α]50 ἀρδίηῃ ἰζον ἃ {π16 νν}}]} θῈ 
ἀεβίγον θα, δηᾷ δηοίμοσ, ἃ ἐπί γά, νν1}}} γίϑθ, ἀηα {πδΐ 4150 νν}}] πᾶνε ἀοπηϊηίοη ἔοι [15 {1π|6, πα νν1}} ΒΕ 

5 ἀεϑίγογε. Απά δἴϊτογ {π686 1ῃ]ηρ5 ἃ ἰουσίῃ ἰκΙπροπι νν1}] ἀγίβθ, ννῆοθα ροννεῦ νν1}} 6 ἢαύβῇ δηᾷ ὃν!] 
[αγ θεγοπά {ποβϑα ψΐο ννεσγα θείου ἰΐ, δηα 1 νν1}}] τα] 6 πλὴν {{Π|65 85 ἴΠ6 [ογθϑίβ οἡ {ῃε Ρ]αίη, δῃηά [ἴ 

6 Μ1}] μο] ἃ ἔαϑι ἴοι. {{π|65, δηὰ Ψ}1}} Ἔχαὶε {561 τηοῦα πδη {πε σεάδιβ οὗ Πνεραποη. ἊΑπα ὃν [ξ {πε {γαῖῃ 
ψ1}} θὲ πίάάξεη, δηὰ 411 {ποϑα νῆο αὐ ρο πίε νἹἢ ᾿πΙ αυϊν νν}}} ἥδε ἴο 1, ἃ5 εν] Ρβαβίβ. ἤθε δπά 

ας 7 οἿἘΕρ ἱπίο {πε ἰογοϑέ. ΑἈμῃπά [ἰΐ νν1}] σοπλε ἴο ρ885 ψπεη {Π6 {{π|6 οἵ 115 σοπϑιιπηπηδίϊοη {Παΐ [{ 5Βῃου ἃ 
[411] μα5 ἀρργοδοῃδβά, ἔπε πε ργίποϊραΐε οἵ Μν Μεϑβϑίδῃ νν}}}] θῈ γενϑα]εα, ννῖοἢ 15. 1κὰ {π6 [οτηίδίη 

8 ἀῃα {πε νίης, δηἀ νῆδη ἰἰ 15 γενεαὶ θα [{ νν}}} γτοοῖ Ὁθ {π6 ται! πᾷς οἵὁὨ [15 ποδί. Δπηά δ5 ζοποῃίηρ 
{πᾶΐ ννῃῖο ἢ ποι παϑί βεθη, ἰῃς ον σεάαι, νυ ἢ νναϑ [εἰ οἵ πὲ ἰογεϑί, ἀπ {ες ἰδςΐ, {παΐ {ΠῸ νίηα 
5ΡΟΚΕ ἴποβα ννογάβ ψ ἢ 10 νὨΙοἢ ἴποιῖῖ ἀ1451 Πααῦ, {Π15 15 π6 ννοσγά. 

Ὁ΄τ “Τῇᾶε [αϑὲ ἰεαάει οἵ {παΐ εἰπγα νν1}}] Ὀς ες αἰϊνα, ννπεη ἐΠ6 πιυττπ4ς οὗ Π15 Ποϑίβ ψν 1} ΡῈ ραΐ ἴο {πε 
ϑυνογα, πα Πα ψ}1}] ΒῈ θοιιπά, αηα {πὸν νν1}} ἴαϊτα Πἰπι παρ ἴο Μοιπί Ζίοη, ἀπά Μν Μεβϑίδῃ ν1}] σοην!οΐ 

2 ἢῖτη οἵ 411 15 ἱπιρί εἰῖεβ, απ νν}}] σαΐῖμεγ δηά βεῖ θεΐογε ἢἰπΊ 411} {Π6 ννουῖκβ οἵ ἢϊ5 Ποϑίβ. πη δἰαεγναγαβ 
6 Ψ1}} ρυΐ Πἰπὶ ἴο ἀδδίῃ, δηά ργοίεςι {πε τεϑὲ οἵ Μν ρεορὶε ννῃῖοῇ 5}.4}} θὲ ἰθοιιη ἰὴ {Πς ρίδοα ννῃϊοῇ 

31 ᾶνε σῆοϑβεῆ. Απά ἢ15 ρεϊποιραΐε νν1}} βίαπα ἔοσγ ὄἜνεῦ, {π|1] {Π6 ννογ]α οἵ σοιγιρίίοη 15 δὲ δῃ επά, 
4 πα {π|1] 1Π6 εἰπη65 αἰογεβα ἃ ἀγὲ 1 Π11ε. ΤῊΐ5 15 την νίϑίοη, αη4 [Π15 15 [15 Ἰηςεγργείδείοη. 

ΧΙ.1--Χ1.Π1. 7616 2 εεέζγγν 7 1ἀε “412ο»ἠαίος «τα ο7 ἦε δ γοσείψΖες. 

1 τ Αμπάϊ ϑδηϑνεζεα δηά ϑαϊά : “ΕῸγ ννῃοπὶ ἀπα ἴογ μον πηϑην 5841} {πε56 τπΐηρα 6 Ρ οἵ ψῆο νν1}} θεὲ ΧΙ ΧΙ 
2 ἍογῃΥ ἴο ᾿νε δὲ {πδΐ εἰπιεαῦ ΕῸΥ 1 νν1}] βρβαὰκ Ῥείΐίοτε πες Ἔνεγυίῃίηρ [Πδὲ 1 (Π!η]ς, δηα 1 νν1}}] ἀ5Κ οἵ -- Β5 
3. Τα τεραγαΐϊηρ {Ποβε {πίηρϑ νυ ῃῖοἢ 1 τηεαϊαῖθ. Ἐὸγ ἰο! 1 566 τηδην οἵ Τὴν ρβορὶε ψῆο Πᾶνε ψῇ- 
4 ἄταν ἴτοπὶ Τὴν οονεπϑηΐ, δηἃ οαϑβί ἔτοπΊ {Πα πὶ {ἢ νοκα οἵ Τὴν ἰανν. Βεΐ οἴ πεῖβ αἀραΐῃ 1 πᾶνε βθβεη 
5. ἍΏΟ Πᾶνα [ογϑαίκεη {Ππεῖγ νϑηϊν, απ ἢδα ἴογ τεῖπιρα θεηθαίῃ Τὴν ννίηρβ. Δνμαΐ ἐπεγείογα νν1}] ΡῈ ἴο 
6 ἴπεπὶὴ οὐ Πονν νν1}}] [ῃε6 αϑὲ {{π|6 τεσεῖνε {πεπὶ|ῦῷ ΟΥὙ ρείπδρϑ πε {{π|6 οἱ {π656 νν1}} αϑϑιγεαϊν ΡῈ 
ψΕΙσ μΕ(, Δη4 45 πε ῬεδπΊ ΠΟ] 165 νν1}} {πεν ῬῈ πα σαα δοσοογαϊίησ)]ν ἢ 

ἔ. 1,2. Απάᾶ Ηε δπϑνείεα δπά ϑαϊά υπΐο πηε: “ΤΉ δθο [ῃίηρϑ αἰβὸ ν1} 1 5ῃον ππίο {Πε6. Α5 ἴον ψῃδί 
ποι αἰ 5: βαν---“ Τὸ ψΠοπὶ νν1}] ἔπ ε5ε Ἐπῖησϑ θε, ἀπ πον παν (11 παν 6)" ---ἰο [ῃοϑεὲ ννῇῆο πᾶνε 
Ὀε]Ιθνεα {πεσε 5141} θς {πΠεῸ σοοά νῇῃ!οἢ ννὰ5 5Βροόίκεη οἵ δίογείπι8, απ ἴο ἴπΠοϑε ννῇο ἀδβρίβε ἔΠπεῦε 541] 

3 Ὀε {ΠΕ σοπίγαγν οὗ {πε65ε ἰπησθ. Απά 65 ἰοῦ ννῃαΐ ἔπου αϊ5: σὰν τεραγάϊησ ἴΠο56 ννῆο Πᾶνε ἀγαννῃ 

ΧΧΧΙΧ, 3-5. ΟΥΓ[ΒΕ ουγ νου] -ορ γε 5. μεσα πηδηϊτοηεα ππάἀουθίεα!ν [Πς ἢγϑί 15 Βαθυίοη (νοῦ. 3), ἀηα τῆς ἐουτίῃ 
Κοιης (5-7 ; ΧΧχνὶ. 5-10)ὴ. ὙΠε βϑοοηά δηᾶ {π|τά ατὲ ρσόρδθϊν Ραγϑίὶα δπὰ 1ῃε ᾿ίδάοςη!. Τῆδ ἐουτίο]α αἰν!ϑίοη οἵ 
ΟΣ] ἀ- ΟΠ ΡΙΓ65 15 ἀπε ἴο 1)4η. ν], ψῃοτα {ΠῸ6 ἰουγίῃ ἰηρ οΠ) 15 ἀεοιάθα]ν αἰ Πεσεηΐ, ἃ5 4 ΕΖγὰ ΧΙ]. 11-12 Δα Πη1{5. 

6. {πε γαῖ 111] θῈ ἰάἄάθη. (Οἵ. 4 Εζία ν. 1, ψῇθσα [6 βδίηξ βίδίθηγχεηΐ 15 πηδήξ δροιϊΐ Κοπηδ. 

7. ἴμε ργίποίραίε οἵ Ν' υ ΝΙεεβίαῃ. ΕῸ. οδιλιαῦ --" θερί πηΐηρ "᾽, τοδά ο͵ολα," -- ' ΡΓΙΠοΙραῖα ᾽, ἃ5 1 Χὶ]. 3, ἰχχν. ὃ. 
566 ΧΧΙΧ. 3,) Ποία. 

ΧΙ], 1. ὟΝ [5 [Π|15 ἰαϑί Ἰεδάεσ ἢ Ῥσγοῦρδθὶν Ροτηρονυ, 85 " Πἰβ ᾿πηρ  θί!ε 5 βιισρεϑίβ (οἴ. Ρ55. 50]. 11. 24-.55). 
ΤΣ Ταὶπλυα 5ᾶγ8 ἃ 51η9}6 ἰδδάεσ, οα]]δα Αὐπλ}] 15, να 5 ἴο πηϊτ6 ἴῃ ὨΙΠ561} 411 Παῖσαα δ η4 Ποϑε]ν ἀρσαϊηϑὲ (οα 5 

ῬΕΟΡΙθ. ὅ:ε6ε Ννερεσ, 36ς, 366. ᾿ 
Μυ ΝΜΙεββίαβδῃ. [Ιἢ Αἱ (1. 68. χχν!-χχχ. 1) αοά Ηϊπη5ε1 ρτοίεςίβ [5γ86] ἀπα ἀββίγουϑ [ΠΕ] ΘΠ 6 Π1165, δηα ἴπΠ6 Μαββίδῃ 

ΟἾΪΥ ΔΡΡΕΔΙΒ δίζεσ [15 (χχῖχ. 3). Ηδσγα ἴπΠ6 Μεββίδῃ [δ κεβ {Π6 δοίϊνε ρατσί. 
ςοην!ϊοΐ οὗ... ἱπιηρίε[ϊεβ. 80 ΕΖγα χὶϊ. 32 ; χι!. 37. 

2. Ῥτγσίεοΐ {Π6 γεβί, ἄς. ὅεε χχίχ. 2, ποίΐβ. 
3. ἴῸΓ ΘΥΘΙ, 0ΠῚῈ1]].. ., ΟΥὙ “ἴοΥ {π6Ὸ ἂαρε᾿. (Ἕἱ ἰχχῇ 1. Τῆς Μεβϑίδηϊς Κιηρ ἄοπλ θεϊοηρβ ἴο {Π6 οέαγε ζαξξελ (58 

ΧΧΙ. 19, ΠΟΙ6). 

ΧΙ, ΧΙΠῚ. ΤΏῆδβα ἴννο ομαρίεγβ θεϊοηρ ἰο Β΄, πῃ 4 οὐ βΊΠΑΠν [Ὁ] οννεα χχχ. Α5 ἴῃ χχ, {Π6 {{π|65 τὲ Πμαϑβίβηθα (Χ]]]. 6) 
1Π ΟΥΘΥΙ ἴο Ἰ5ΠΕΙ ἴῃ {Π6 εηά, {Π6 ταϑυγγεοίίοῃ, δηά {πῃ 116 οὗ Ἰησοσγαρίίοη. ὙΠηα σοί τορῖο5 ἢ {Ππε56 σμαρίευβ ἃ. : 
(1) {Π6 υἱεπχαίς ἀεϑίϊηγ οὗ {πε δροβίδίεβ ; (2) {παΐ οἵ {π6 ργοβθίὶγίαββ. 

ΧΙ). τ. Βαγιοῃ᾽ 5 4φυδβίϊοη ΡΌΘ5 Ῥδοῖκ ἴο χχχ. 2--5; νν 1 ΓΟ ἴζ ΟΥΡΊΠΔΠΥ ργεσεαβά ἴῃ Β΄, Εὸτ {Π6 παεβίίοῃ οἐ ᾿ἰχχν. 5. 
] 3. ΤἼΕβε δροβίδίεβ πιὰὺ θῈ (τ  βἐϊ8 η5. 

γοῖΚα οὗ ΤΥ Ιανν. “Ὑοἰκθ᾽ τηθδῃ8 " δ]! βδίίοη ᾽. (ΟἹ. ϑίγαςῃ 11. 26. (ἢ, ἔογ [15 ρῇγαβε 55. 50]. ν]]. δ, χν]]. 32; 
Αςίβ χν. το; ( 8]. ν. 1. (οηίγαϑβί Μαίϊ. ν]. 29, 30. 

4. ΤῊΒ Ρῥτοβεϊγίεϑ, 1. ε. ἴῃς Ὡ) ). (ἋὉἱ. 4 Εζγα ν]ϊ. 133. 
πε ῖὶγ νϑηϊΐν, 1. 6. [4015 (Π εις. χχχῖϊ. 21). 
Βεάᾶ ἴοσγ γοῖιρε θεπβαίῃ ΤῊν νυἱηρβ. Ὑῃηαὲ νυ τιτοσ [Ο]ονν5 {π6 ΗΘ ρῦταν ἰαχί οἵ Ρ5. χχχνΐ. 8, 5. δραίηϑδί {πὸ ΧΧ 

δα ϑυτίας. ὍΤῆα ρῆγαϑβα 15 υϑ6ἀ οἵ ἃ ργοβεϊγίε ἴῃ Κατ 11. 12. ΟἹ, ΘΒΑΌΡΑΙη 318. 
5. ἘΠ6 Ιαϑέ {1π|6, ἀθβου θεά ἴῃ χχχ. 2-. 

ΧΙ11. 2. ἴῆοβε ῆο μανε Ρεϊενεᾶ. 866 Ἰΐν. 5, ποία ; 4150 χχὶ. 9, ποίβ. 

5Ο1 



1 ΒΑΒΌΘΗ 45.2.44. 2 

4 πραγ 8 ἴΠοϑε 0 Πᾶνὸ ν]Πάγαννη 115. ἰ5 τῃ 6 ινοτά. Α,5. ἴοι. ἴποϑα ψνποὸ ᾿νείς θοίογε ϑυθ]εςί, απὰ 
αἰἴτεγννατ 5 νΠΠαγονν ἀπά τγηϊηρ]εά {Ππειηβεῖνεϑς νυ {πε 5εβα οὗ πιπρὶθα ρβορίεϑ, {πὸ εἰπὲ οὗ ἔπ656 ννᾶβ 

5 τῇς [ογπΊοσ, δηα ννὰ5 δοοοιηίεα 85 βοπιείῃίηρ εχαϊε. Απά 85 ἴογ ἔποβϑαὲ ψῆο Ὀείογε Κηδνν ποῖ αυΐ 
αἰτεγνναγάβ Κηδνν ΠΠ|{6, ἀηα πιϊηρ]βα (οὨ]ν) ψ ἢ {πε βθεά οἵ {π6 ρβορῖβ ᾿νῃίοῃ μαα βεραναϊεά ἰ{56 1, πε 

6 τπτε οἵ {Π656 (15) {πε 1δξξεσγ, ἀπα 15 ἀοσοιιηίθα 85 βοιπειίηρ οχα]ςα. Απάα {μηδ 588] ςσισςεαα ἴο ἐἰϊπιε 
Δηα 5εάϑοῃ ἴο βδεβϑοῇ, απ οἤς 5128] Γεοεῖνε πὶ δηοίποῦ, απα μη υνἱτἢ ἃ νίενν ἴο {π σοῃϑαπηπηαΐϊοη 
58.411 ἐνεγυίῃίησ θῈ σοτηραγεά δοοοναϊΐηρ ἴο {πε πηθαβιγα οὗ {πε {{π|65 ἀπά {πε Ποῖ οὗ {πε βεαβοῃβ. 

7. 8 ον σογγιρείοη 541] ἴακε {ποβε {Ππαΐ Ῥεϊοῃρ το ἰξ, πα 1{{π ἔποβε {παξ θεϊοησ ἴο ἴ. Απά {πε ἀπὲ 5141} 
Ὀε ο411ε4, Δηα {Πδγα 5141] θὲε βαἱά ἴο ἰ : “ ἴνε θεὶς {παξ νος ἴ5 ποῖ {Πϊπε, ἀπὰ γαῖβε ΠΡ 41} {παῖ ποι 
ἢαϑὶ Κερί ὉΠῚῈ1] [15 εἴπη "ν᾿ 

ΧΙΜΠΙ. δαγμεῖ Ἰοίαῖ οΥ ἀϊς Ζεαΐλ «ρα διίαίαίεηι ἰο σίυε ἀϊς ἰαςί (Πογιιαγιαῖς ο Ζλο Τεοῤίφ. 

“Βαυΐ, ἀο που, Βαγιςῇ, ἀϊτεοῖ ἐπ ν πεαγὶ ἴο [παΐ ννίο ἢ Πα5 Ὀθεθη ϑαϊά το {πεο, 
Απά υηάειβίδηα {Ποβ8ε ἐπίηρϑ νυ ΐοἢῃ ἤανα θεθη σον ἴο {ΠΕ ; 
ον ἴπεγα ἀγα πῆϑην δἴεγπδὶ σοηβοϊαίίοηβ ἴοσ {Π66. 

2 Ἐἔογ ἴδου 5141} ἀερατγί ἔγοπὶ [15 ρἷαςε, 
Απά ποῖ 5Π4]1 ρ855 ΠΙὍπη {πε ταρίοηβ ϑνμῖοἢ ἀγα πον βεεη Ὀγζ {πεε, 

πα {ποι 5Π4]1 [ουσεῖ ννμαΐενεγ ἴ5. σουγαρίίθ!ε, 
πα 5881} ποΐ ἀραίῃ γθο8}} [Ποβε {πΐπρ5 νυ ῃΐο ἢ παρραβῆ ἀπποπρ πιοιί815. 

8 ὅο {δετείοτε ἀπα σοπηπηαπα τῃν ΡΕορΡΙς, δῃα οογῆς ἴο 1ῃϊ5 ρίδςς, ἀπά αἰζεγινατάς ἴαϑξ βενεὴ ἄδυϑ, 
δηά πεη 1 νν1}] οοτηε ἴο ἔπεα δηα βρεαῖ ψΠ ἢ ἔπεα. 

ΧΙΙΝ. 1-8, ΧΙΝ-ΧΙΝΙ. δαγηελ ἐφ ϊς ἐψς Εἰ αάίργς ο7 ἀξ ἐηηρογαίϊγε Ζοαΐλι, ὁτεί σηισοεγασες {67:1 10 
ἐχρεοΐ ἐΐε ((ογοοίαίο οΓ ΖΊοΤ1. 

44. Δηά [, Βαγύςῃ, ννεπὶ ἔγοτη ἔπεηςε, ἀμ οαπλε ἴο ΠῚν Ρεορὶδ. απ 1 οδ]εα τὴν ἤγϑί- θοῦπ 5οὸπ ἀπά 
[1λε (ἀξ 4118}}5] πὶν ἐτθηά5, δηα βενεη οἵ {πε εἰ ἄξεις οἵ {πε ρεορίε, δινὰ 1 ϑαϊά πιπίο {Πεπὶ: 

“ΒεΠΟοΙά, 1 σοὸ ππΐἴο τὴν ἰδίμειϑ 
Ασοοτάϊηρ ἴο ἴπε νὰν οὗ 4}1] {πῸ βαιίῃ. 

4. ΤΠε ἀροβίδίεβϑ αν οὔἱγν [Π15 ννου]Ἱά. 
τηϊηρ]εα ρΡεορὶἜεβ. Τεῖσ. χχν. 20, 24. 

5. οὗ {πε ρεορῖβ. ΤΠα ϑγτῖας τεδάβ “ ρεορ]εϑβ᾽᾽, ννῃϊο ἢ ἀο65 ποῖ 5 [σγαϑὶ, (πουρὶν τ ἀοα65 δ [Π6 ργοβα γί. 
βεραζγαίβά :{56 1, 1. 6. [6 Ἰερδ]ϑίϊς [5γα6] Ὀγ {πῸ “βποθ᾽ οὗ της ᾿ανν (οἴ. χΙν. 23). ΤῊΣ ὁ 5εραγαι ϑίβ ̓  δῖε {Π6 

ῬΠΑΓΙΒΕ65. 
{ες ἸΙαϊΐεοσ. 80 Καθιβοῆ οππεηάϑ. 

6. ΕἾ ἃ ΕΖτα ἵν: 37- 
8. αἷνε Ῥδοκ, ἄς. (ἱ. ]. 2. Τῇῆα βᾶτίῃ βῖνϑϑβ 80} {π6Ὸ Ὀοάγ ; 5160] [ΠεῈ 501], ἴῃ νἱτίπε οὗ ἰῖ5. γϑδτῖοη τὸ ὑνῃ]οἢ {ΠΕ 

Ὀοάγ 15 σοηῃοεϊνεά 85 ρεϑϑβίβίϊηρ, Δηα ὄνεῇ βεηϑιίῖνα. 00 χὶν. 22. 

ΤΠε ἰεχί τεδάϑ " ἴπῈ ἰοσπιεσ᾽. Τῆμβ {ΠῸ ργοβεὶγίαβ ᾿ΠΠοσῖς {π6 τνουἹα ἴο σομηα. 

ΧΙΜΙΠΙ-ΧΙΝΙ. ὙΠεβε σμδρίειβ Ρεϊοηρ ἴο Β᾽, ἢ της εχοδρίίοη οἱ χὶὶν. 8ὅ-15. ὙΤΠΕῪ 4ο ποί Ρεϊοηρ ἴο Βἢ, ἔογ ἴῃ 
ΧΙ. 2, χὶϊν. 2) ΙΧχχν!]. 5, Ιχχχῖν. 1, ΒΑτγιοἢ 15 ἴο ἐἷ26 αλι ογαϊϊγαγγν ἀφαΐίά ἀμπὰ γογρεί αἱέ ἐλδ σοϑιοθ7715 ΟΥ̓ γιογέαϊδ, νυ θ γα 5 
ἴῃ Β" ἢε 15 ἴο ΡῈ 2γεϑογωεα {111 ἐλ ἠαδέ αν ἐο ἐδδίϊζν ἀραϊηϑὶ [π6 (απ ῖ]]8 Ορρσ βϑοῦβ οἵ [5186], ΧἹ]. 3, Χχχν. 1, χἰν 1. 30. 
Αραΐῃ ἴῃς ρεορὶβ δῖξ δϑϑιγεά οὗ ροοά [ἰἀϊηρβ ἴῃ βϑίοτγε [ῸΥ {Πειὴ χὶν]. 6, ἃ5 ἴῃ ᾿ἰχχν!]. 12, ἀη4 Ὀϊάάδη ἴο Ἰοοῖκ ἴοτ ἴΠ6 
τοϑιοτζαίίοη οὗ Ζίοη (Ἰχχχὶ. 1, 4 ἴα κα ἢ 1. 4, ν]. 9), νμασθαβ ἴῃ Β΄’ {Π6γ6 15 η0 σοηϑβοϊδίϊοη οὗ δὴν Κη ἴου τπεπὶ ἴῃ {Π|5 
γννοτ]ά. 

ΧΙΙΝ. 8-15 Ὀεϊοηρβ ἴο Β΄; ἴοσ {Π6 ργεββηΐ νου! 15. Βορεὶεββ---ἀβῇ!θα ν] ἢ δν]] χ]ῖν. 9, δηα υνΠΓΠ 15 ςοτγαρείοη ἀθουξ 
ἴο Ρᾶ55 υᾶΥ Χ]ῖν. ὃ ; 11 15, Ιηοσξονεσ, ἴο θῈ ϑίνεηῃ ονοσ ἴο ΟὈ]Ἰνίοη χ]ῖν. 9---ἃ βίαιθπηθηΐ ἴῃ ἢδὶ σοπιγααϊοτοη νἹἢ ἵν. 1. 
Αςοογάϊ ΡΥ 411 ἤρα 15 ἴο θὲ αἰϊτγεοίβα το {Πς ννου]ά ἴο Ἴοπὶα χἰϊν. 15, [6 ργοπη!δβα ᾿ππουϊΐδηςε χἰν. 13, [πΠῈ νοσ!α οὗ 
ἸΠΟΟΥΓΌΡΙΙΟη χἰϊν. 12. 7776 ογίρηγηας ῥο»ίίογ οΥ χὶῖν. 8-1 5. τύας αὐ) Χχχὶ. 6. ὙΠαβε νεῦβεβ ῬΥΈΒΊρΡΡΟΒα χἱνἹ]]-- 1], 
Ἰαϑί ἃ5 χχχὶ -χχχν ὈῬγΓΕΒΌΡΡΟΒΘ {Π6Πὶ ; 566 ποίε οἡ χχχί- χχχν. 

ΧΙΜϑΠΠ1. τ. Κείευβ ργοθαθν ἴο 5ο0π16 ἰοβί ραᾷβϑᾶρε οἵ Β'. 
2. ἴμποιι Ξε ἄδραγί. Ὅὕπὲ νοτζά δηά {ΠῸ σοηΐϊοχί ᾿παϊσαΐε ογάϊηασν ἀθαῖῃ μετα. (ἢ. χἰῖν. 2. 

νυβαΐανοσ ἰ5 σογγαρθ]α. (. χχιὶ. το, ποίας. 
» 3. οοπιτηθηά ἴπν ΡΘΟΡΙΪδ, 1]. 6. ἱπηρᾶτί ἴο {Π6πὰ {Π| ἀἸβοΙοβαγαβ [5ῖ τηδάε ἴο Βάσιοῃ. Α8 Βδγιοῃ Βὰ5 )ι5ὲ θθεῃ το!ά 

οἵ μῖ5 σογηϊηρ ἀθδιῃ, ἴῃῈ ννοσά “ σοτηγηδηά (ΠῚ) 15 μεσε πιϑϑά ἴπ [Π6 ἰβοπμηΐςα] Η ΘΡτειν 5βθη86 οἵ βΊν] Πρ ΟΠ Θ᾽ 5 ἰαϑί σοπιιηδη. 
1ῃ15 ρίαςε. Τηῖβ σομῆϊοίβ ἢ χὶνι]. 1--ἰο Ἡ Ρτοη. 

ΧΙΙΝ. τ. βοῦ. ἘΠ5ενῇοσα οἱ]γ ἴῃ χὶν]. 1. ΕΝ ᾿ ' 4 
[ἰὰς ἀεάδιαῃβ)]. Ροββίθὶν {πὶ8 ρῆταβα βεϊοησϑθ ἴο {πὸ ταχί; Ὀὰϊ Πἃ5 οτρι παῖε ἴῃ ἃ σογτιρὶ ὑγα ηβ} Παγατίοη οὗ 

ὈΛΟΥ ἼΒΤΙ εἴς στβαΐῖ τηθῃ΄. : 
βανθῃ οὗ [δε εοἱάθγβ. ὅϑένεῃ ΟἿΪΥ, ἃ5 [6 οἰγ 15 ἢονν ἀεϑίτογβά. Ιῃ ν. 5, θείογε [15 [4]1, ἢβ βιπηῃηοηβ {Π6 πη} 8]]. 

2. (οηίγαϑί χἰ]]. 3 (5ε6 ποίε). 
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ΠΈΡΑ ΘΗ τι 3:-: 46 1. 

Βυϊ νιπάταν γε ποῖ ἔγοιη ἴῃς ννὰν οἵ {πε ἰανν, 

Βιυΐϊ συατά ἀπηὰ δαπηοηίϑῃ Πα ρΡεορὶς νη ΐο γοπηαίῃ, 
1,εϑὶ ἜΠΕΥ τ Πάγανν ἔγοπι [Πς σοπηπηαπατηθδηϊβ οὗ τῆς ΜΙρσμν Οπε. 

Ἐογ γε 5ε6 {ῃαΐ Ης ννῇοπῃ γε βεῖνε ἰ5 7ιϑ8ΐ, 
Απὰά οὐ Οτεαΐου ἰ5 πὸ γεβρεοίεγ οἵ ρεύβοῃϑβ. 

Απᾷ 866 γε ννῆδί παῖῃ Ὀείδ!]επ Ζίοη, 
Απά νμαῖ παῖ Παρρεπεὰ ἴο [εγιιβα δι). 

Ἐὸγ {με Ἰπάσετηεπί οὔ ἴῃς Μίρμιν Οπα 584}1} (μευ εθγ) θῈ πταάς Κποινη, 

Απά Ηἰ5 νανϑ5, ψμῖςῃ, [πουρὴ ραϑὲ βπαϊΐπρ' ουξ, ἀγα τρῆΐ. 

Εογ [γε επάϊιγε απα ρείβενεγα ἴῃ Η!5 θαυ, 
Απά ἀο ποΐ ἰοτρεί Η[ἰ5 ἴανν, 
ΤῊΣ {{π|65 5141} σῆδηρσα ονϑῦ γοῖι ἴου σοοά. 
Απά γε 5}4}}] 5εε {με σοηϑοϊδίίοη οἵ Ζίοῃ. 

Βεοδιβε νν μαΐενεγ 15 πον 15 ποϊῃίηρ, 
Βιιΐ {πᾶΐ ννῃϊο ἢ 51141}1 θὲ ἰ5 νεῦν σιααδί. 
Εον δνευυ τ ῃίηρ [Πδὲ 15 σοΥΓΡ 016 51.411} ρα55 αὐννᾶν, 
Απάᾶ ενεγνιπίηρ {Ππᾶξ ἀ1ε5 5141} ἀερατγί, 
Απά 8}1 {πε ρύεϑεπέ {{π|6 514}} θὲ ἐογροίίεῃ, 
Νοῦ 5841} {πεγε θὲ δὴν τγεπιειηθγαηςε οἵ {πε ργαϑεπέ {{π|6, νν οι 15 ἀεβ]εα νυ τ ἐν 5. 
Εογ {παΐ νος ἢ ταηϑ5 ἤονν ΓΠ5 ττηΐο νδηϊίν, 
Απά {παῖ ψῇῃϊοῃ ρΙ͂Όβρεῦβ 5141] χαίοκὶν [411 αημα Ὀς Πιιπλ1αϊεά. 

Εογ {παΐ νῇῃϊοἢ 15 ἴο θ6 514}} θῈ τῆς ορ]εςί οἵ ἀεϑίγε, 
Απά ίοτγ {παῖ ννῃϊο οοπλαβ5 αἰζαύνναγαϑ 514] ννγε πορε; 
ΕἘὸγ ἴἴ 15 ἃ {π|ὸῸ {Ππαΐ ρ85565 ποΐ αννᾶν, 
Απά {πε πουζγ σοπλεβ ψΪοῆ ἀὈ1465 ἰοσ ὄνου. 

ἐν δ 

Απά {πε πανν ννου]α (οοΠ165) ννΐϊο ἢ ἐοα5 ποῖ {πτῃ ἴο σογγπρίίοη πο56 νῆο ἀδρατγί ἴο 115 Ὀ]αββϑάπϑβϑ, 
Απά [85 πο πλεῖον οὐ ἴῆοβα νῆο ἀερατί ἴο ἰογπιεπηΐ, 
Απά Ιεδ45 ποΐ ἴο ρεχαϊίοη {Πποβα ννῃο ἵνα ἴῃ 11. 

Εὸγ {πΠε686 δὰ {πον ΨῆΟ 5141] ἱπῃδγῖξ ἐπαξ {ἰπλ6 ννῃῖ ἢ μας θεδη βρόκεη οὗ, 
Απά {Πεἰγ5 15 {ΠῈ ἱπῃογίΐδαησοα οὗ {πε ργοπηϊϑεα {{π|6. 

ΤΠε5ε αύα {πεν ννῆο ἤᾶνε δοαιϊγεα ἔοσ {πε πηβεῖναβ ἰγεαβϑαγαβ οἵ ννΊ]56400 ΠΏ, 
Απά νι ἐπεῖη αἵα ἰουπα βἴογεβ οὗ ιιηἀεγϑίδηδίηρ, 
Απα ἐτοσὴ πιεῖον ἢᾶνε ἴΠπεν ποῖ νυἱπάγαινη, 
Απά {πε {γαίῃ οἵ [πε ἰὰνν πανε ἴμεν ργεβεγνεά. 

Ἐὸγ ἴο {Πεπὶ 51.411] θὲ σίνεη {ΠῸ ννου]α ἴο σοπΊε, 
Βυΐ τ{πΠ6 ἀννε!]!ηρ οὗ ἴπΠ6 γεϑί ννῆο δ΄ξ την 5}8}] θῈ ἴῃ {πε ἤγε. 

“)ο γε {πεγείογα 850 ἴα ἃ5 γε ἀύξ δ0!]ςε ἰηδέγαςξ {πε Ρξορὶςο, ον ἐπαξ ἰαθοιι [5 ΟἱιΎ8. 
τε οἢ {Πεπὶ, γε ψν1}] αυτοῖκεη ἐπεπι.᾿ 

Εογ τ να χιὶν-χινῖ. 6 
-- ΒῚ 

Απᾶ πὶν 80η πα [Πε ε]άεῖβ οἵ {πΠ6Ὲ ρεορὶε δηβννεγε δηά ϑαϊά ιιπΐο πηῈ: “Ηα5 {πε Μισῃΐν πε 
ΠυΠ}ΠΠαἰεα τι5 το ϑιοἢ ἃ ἄδστεε 

Α58 ἴο ἴακε {Πξε ἔγοπι τι5 ααΐο κὶν ἢ 

. σοπῃηϑηαπγχεηίξβ οὗ ἴΠ6 ΜΙΡΗν Ομ. ( χίν!. 38. 

. ΤΠΏεβα νοσγαβ νἱν!α]ν τας 8}} νὶ--ν 11}. 866 Ἀοίς ΟἹ ΧΙΠΠ]--χὶνὶ ἀρονα. 

. ΜΜΒΙΟΙ, ἰπουρἢ. .. τίρ με. Ὅῃε ἰαχὶ - Κ ψῃ]ςἢ τα ραϑί Ππαϊηρ ουΐξ δηα τίρῃτ᾽. 
᾿ Ἐπ6 ςοπβοϊδίϊοη ὁξ Ζίοῃ, 1. 6. [15 τεϑδίοταίίοθ. (, Ιχχχὶ. 1, 4; ἴον τῆς τοτηρὶε γννὰ5 ἴο Ὀ6 τεῦ, δοοοτάϊηρ το Β΄. 

(εἴ νὶ. 9.) 
8-15. Τ 656 νεῖβεβ 5Π0114 θὲ γεδά δίζευ χχχὶϊ. 6. 8646 ηοίβ οὐ χἹ !-χὶν! ἀθονα. 
9. σογγαρί 016. (. Χχὶ. 19, ποίβ. 
12. ἴπ6 πονν ννογά. (ἐ, τη6 πεν ογδαίίοη (χχχι!. 6), δηὰ 11. 3; 111. 9, τό. 
ν8ο ἀδρατέ ἴο 15 Ὀ]εββεάμπαθβ. Ὅῖὴε ἰοχί Πδτα 85 "οἡ 115 ὈασιηηΙησ᾽᾽, ν ΒΙΟἢ σῖνεβ ΠΟ ΡάΓᾺ]16] ἴο “ ἴο τοτιηεηῖ᾿ 

14. ΤἼΏΪΒ νεῦβϑε ΡΓΕΒΊΡΡΟΒ65 1]. 3,7. Τῇα ἰσεαβαγαβ ἴῃ Χχίν. 1 ἅτ ἴῃοβε οἵ τὶ β ἢϊξουϑη655. 
15. ἴῃ {π6 ἢτγθ. (Ἕ. χὶν!. 30, 43, ἰχ. 2, ᾿χὶν. 7, Ιχχχν. 13. 

ΧΙΝ. Β' τεαρρεαῦῖβ ἤεζθ, δηὰ ἴῃς σοπηθχίοη Ὀτοόίκβη δ χ]ῖν. 7 15 γεϑαιηθά. 
2. 1 γε ἴβαςξ, ἄς. (. Ρ5. οχίχ. σο, 93. Τηΐβ 15 [Πε {γὰβ βου θεβ ψοσκ. (ἢ, χχχνι!. 2, χὶῖν. 7. 
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ἴῃ ἴΠ6 πεχὶ οἰδιιβθ, ἀπ ΠΟ 86η86 ἴῃ ᾿[56}.ιὄ Α οοτγαρίϊοη ἴῃ {πῈ οΥρῖηα] Ηδῦτγενν βαϑβι]ν Ἔχρίδίηβ {πε αἰ βου ἀπά 
Τεϑίογεβ ἴῃ βεηβε, Ἰ 3 ἔοσ Ἰν 3. Εγβ561 τεργοάιιςεβ [15 επιεηἀδιίοῃ υἱτποιΐ δοκπον]!εαρεηιεηῖ. 
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Π ΒΑΕ θη: 
[Ὁ] Απά ἔγαϊν ννε 51.411] θὲ ἴῃ ἀδύκηςβ5, 

Απὰ {πεγα 5}4}} θῈ πο Ἰίρῃξ ἴο {πεῸ ρεορὶβ ψῇο αἵα ἰδ, 

8 ΒοΥῖ νεῖ αραΐῃ 5.41] ννε 5εεῖκ {πε ἰανν, 
Οὐ ψῆο ψ}1}} «ἰ 5] πρτ 5} ἔογ 5 Ῥείννεεη ἄδδίῃ ἀπά [{{6}᾽ 

,ιΜ Αμπαῖ 5καϊα ππίο {Πεπὶ: “Τῆς τἤτοπε οὗ ἐπῈ Μίρῃμέν Οπε 1 οδπποί τοϑίϑε ; 
Νενεγίμα6]655, ἔπαγε 5141} ποῖ θὲ νναπίίηρ ἴο [5γδεὶ ἃ ννῖϑε τηδῃ 
Νοῦ ἃ 50η οἵ ἐπε ἰανν ἴο ἴῃς τᾶςς οἵ 7 δοοῦ. 

5 Βιαΐ οηἷν ρίεραΐε γε γουγ πεαγίβ, [πὲ γε τηδυ οὔρεν {δε ἰανν, 
Απά Ρε 5ιθ]εςξ ἴο ἐῃοβα ννῇο ἰπ ἴθαγ αὐε ννῖϑ8 δη πηάεγβίαπαϊηρ ; 
Απά ργέεραγο γουγ 501}5 {παΐ γε γῆν ποΐ ἀβρατγί ἔγοπὶ {ΠῈπ|. 

6 Βὸογῖῖγε 6ο {Πε56 (ῃΐηρϑ, 4 
(οοά {ἀϊηρδ 51.411] σοπηςε ππίο γοιι. 

[Ὑνπῖοἢ 1 Βείογε το] γοῖι οἵ ; ποὺ 5Π8]] γε [41] ἱπίο {πῸ ἐουπιεπέ, οἵ ννῃῖςἢ 1 ἰεϑιεἀ ο νου Ὀείοτε. ἘΝ 
7 Βυΐ ψΙ ἢ τεραγα ἴο ἐπε νγογά {Πδὲ 1 νγαβ ἴο θὲ ἰδίζεη 1 αἰ ποῖ παῖε (11) Κπονγῃ ἴο ἘΠ 6 πὶ οἵ΄ ἴο πην 5οη.} Γ΄ 

: ᾿, 
ι Απάνπεη 1 Παά φοηδ [ουἢ πα εἰ βπιῖββε Ἐποτη, Γ ννεπὲ πεποε ἀπά βαἰάᾷ ἀπέο {Πθπη: “ ΒΕΠΟοΙ]ά ! ΣΝ ν 
21 ροὸ ἴο Ηερτοη : ἴογ {π|{Ππὸρ {ΠῈ ΜΊρῃν Οπαε πδίῃ ϑεηΐ πιο. Απάᾶ 1 οαπηα ἴο ἐπαΐ ρίασε παῦε {π6 
ννογα Πδα θεδη βροίζκεη ττηΐο πῆς, δηά 1 σα {πεγε, απ ἰαϑιεα βενεη ἄδγ5. 

ΧΙΝΊΙΠΙ. τ- 47. ῬΒΑΥΕΕ ΟΕ ΒΑΒΌΚΗ. 

Ι Απά[ οδηΠ16 ἴο ρΡ455 αἴζεγ ἴῃς βενεπίῃ ἄδν, {παὶ 1 ριαγνεά θείογε ἔπε ΜΙιρῃν πα αηὰ βαἰά 

2 “Ὁ ἢν [Τοτ΄, Τποι βυπηπηοπαβί ἴῃς δάνεπί οἵ {πε {{π|65, 
Απάα {πεδν βίδηα Ρείοτε ΤΠσδο ; 
ἼΠοιι οσδιιβαϑὲ {πε ροννεῦ οἵ ἰῃ6 αρεϑ ἴο ρᾷ58 αυνανῦ, 
Απά {πεν 4ο ποῖ ταϑβίϑὲ ΤΠεα ; 

Τῇου αὐγαηρεβί ῃς τηείῃοά οἵ {πε βεαβοῃϑ, 
Απά μὲν ορεν ΤΠδα. 

3 7Τῇοι δἵοης Κηονεϑςέ {πΠ6 ἀπγαίίοη οἵ {Πς6 σεηθίδί ηβ, 
Απά Τῇοι τενεαὶεϑὲ ποῖ ΤῊν πηγϑίεγιεβ ἴο πηδηγ. 

4 7ΖΤοι πηαϊςεϑε ἱτποννῃ {πΠῸ πγυϊἰτπἊε οὗ ἐπε το, 
Απά ΤΠοιυ ψεϊρσμαβέ {πε Πρ μίπεβ55 οἵ {πε ννἱηά. 

δ ποι δχρίογαβί {πε Πἰπ|1ξ οἵ {πε Πεϊσῃίϑ, 
Απα Του βογαἰηἰΖεϑὲ ἴῃς ἀδρίῃβ οἵ ἔπε ἀδυίζηε85. 

ι 
ΧΙΝῚ, 4. ἃ βοῃ οὗ {πΠῸ ἴανν -- ΠῚ Ἴ3, 1. 6. οὴς Ῥοιιηά ἴο οῦβεγνε {Π6 [νὰνν. Αἢ δῆβννευ ἰο {Π6 απαϑβίίοη ραΐ ἴῃ 1]. 6}. 

ΤῊ Ἔχρυεβϑίοη 566 Π15 ἴο οσουγ Ποῖα ἢγϑί ἴῃ δχβίηρ᾽ ᾿Παγαΐασε ὍΤΕ νεῖϑα τηθΔη5: ὙΠΕΙΕ Πδνεῦ 5Που]4 θεὲ Ἰδοκίηρ ννῖβ6 , 

τε οῃοΥβ δηα ορεβάϊεηΐ βεγνδηΐβ οὗ {πε [ὰνν. ὙΠῸ Ἔχργαβϑίοη Π85 ποίῃϊηρ ἴο ἀο ψ] ἢ ἸΝ ΟΣ 3 δ5 Κυ85εὶ βιρσεβίβ. 
5. θ6 βΒυθ]εοῖ. ΟΡεάϊδηςε ἴο {πὸ ΚΔὈ}015 15 πεύα βηΐογςεα. 
6 ς-7. ΤῊΙΒ δα! Ἰοη νναὰ5 πηδάα Ὀγ {π6 ἢπαὶ βαἀϊίογῦ ἴο δάδρί {πε ἔταρπιεηΐ οἵ Β᾽ 1ι5ῖ ρίνεῃ ἴο 15 πεῖν σοηίοχί. (οηίγαϑί 

ΧΙ. 1: 
6 ες. ἴπ6 ἰογτιηθηῖ. ΤῊ15 τείειϑ ἴο χὶῖν. 12, 15. 
7. 1 νγεὰβ ἴο 6 ἴδκβη. (ἴ χιι. 3, ποίβ, χῖν!. 39. ΤἼς Ιάθα οὗ (Πε δϑοθηβίοη ἰηΐο ἤδᾶνϑῃ οἵ στεαΐ Πεῖοαϑ ἢ 76 5} 

ΠΙϑίουυ νγὰ5 ἃ ἔδυ] ]}]αῦ Οη6. 866 (ΟΠΊΠΊΘΠΙΔΥΥ 271 οσ. ΑἸβδο Ν.Τ.. (Μδχκ χνὶ. το ; Αοἰβ 1. 2, 11) 22; 1 Τίπι. 11]. 16). 

ΤῊΕ ΘΕΨΝΕΝΤΗ ΘΕΟΤΙΟΝ. ΧΙΝΙΙ-ΙΧΧΝΙΙ. ΕἸἰγϑί να μανε Βαύιο ἢ’ 5 [αϑὶ οἱ βενεὴ ἄδγυϑ, [ο]οννεα Ὁν Π15 ῬΥΑΥΘΓ 
(ΧΙν1]. 2- χ]ν 1}. 24). ΤΏΠΘδη ἴῃ {Ππ ἀϊδ]ορσιια Θηβαϊηρ᾽ νατῖοι 5 ταν ]δίίοηβ ΑΥΘ πιαάβ ἴο Βδγιοῇ τουσῃ!ηρ {Π6 σοΠ.ηρΡ νΟ6 5 
Δηα {πε Ἰπαρεπηδηΐ (Χ]ν 11]. 26--41), απ α τῃ6 ταϑυτσγθαοίίοη (1--|11). ὙΠΕΓα ἔΌ]]ονν5 ἃ Μεβϑίδῃ Αροσδῖυρβα (1111--ἰχχὶν τε Α5). 
Ιῃ Ιχχνὶ Βαγιςῇ 15 το] ἃ οἵ ΠΪ5 σοπηίηρ ἰγαηϑδίϊοη, δηα ἴῃ Ιχχν} 6 δάάγεββαβ [Π6 Ρβορὶδβ. 

ΤὨΪ5 ΒΘΟΙΙΟη 5 σοΙπροβίία ; χὶν!]-1} 5 ἀοτγίνεα ἔτοπὶ Β'; [1Π|-ἰχχὶν ἔγτοπη Αὅ; Ιχχν-ἰχχνὶ τοπὶ Β2; δηά ᾿Ιχχν] 
ἔγοιῃ Β'. 

ΧΙΝΙΠ.. τ. ΝΥ Π15 Ἰουσηεν ἴο Ηδρτοη ἢ ΒΆΓΠΟἢ Πᾶ5 τεοεϊνεα ΠΟ 500 ἢ σΟΠΊΠΊΔΠΑ ἴῃ Οὐ ἰεχί. ὙΗΪΒ νεῦβ8 ἰ5 ἑ 

͵ 

ΡΙΟΌΔΌΙΥ οτἱρίηαὶ ἰο Β' οὐ Β5; ἴἴ 56 εΠη5, ΠΟΥ Ου συ, σουσαρί. ΑΠΕΥ ἀἸϑηλϑϑίηρ {Π6 ΡΘοΟρΙΘ, Βαγιοῃ δἀάτγεϑβαϑ {Π δηλ! 
ΤῊ “ροηα ἔοσίῃ ᾿ ἀηὰ “ννεηΐ ἤθηςε ᾽ ΡΟΒΘΙΡΙΥ τοίεσ ἴο “ἴπεῸ σανθίῃ ἴῃ {π6 βατίῃ ᾿ ἴῃ χχὶ. 1. Αβ ἍἽμῃαρίειβ χχί--χχὶν. 1, 
ΧΧΧ, 2--, ΧΙ, ΧΙ ῬΕΙοηΡ ἴο Β5, δῃηά ἢ 50Π16 56Π86 (ουπη ἃ ΨΠΟΪΕῈ, {ΠΕῪ τηδΥῪ 6 σοπηεοίεα ἢ {ΠῈῸ σανθύη 8ἃ5 {ΠΕ 1 566 Π6. 
1 50, χἶν!]. 1 θΕΙοηρβ5 ἰο Β3. 

2. (οηῆϊοῖβ ἢ νεῦβε 1, δ ηα 15 ἄτι, Π|κ6 Χ] 1. 3, το [πΠ6 ἤπ4] εἀϊίοτ. 
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ΤΠ ΒΑΚΌΞΓΗ 418: 6:22 

ΤΠοι οαγοϑβί ἔογ [Πς Πυγη εν. νν ΠΙοἢ Ρᾶ55 αννὰν ἰπαΐ ἐπαν πιᾶν 6 ργεβοίνεα, 
Απὰ ΤΡοιι ρίεραζεβί δὴ δροάςβ ἰοῦ ποβε {Παΐ αἵε ἴο Ρὲε. 

ΤΠοῖι τα πποτηρεγεϑ {πε Ῥαριπηΐησ νος ἼΠοιῖι μαβί πηδάς, 
Απά {ῃς ἀεβίγιςοξίοη ἐΠαΐ 15 το ΡῈ Τποιι [οτρείζοϑε πού. 

ΝΠ ποάϑ5 οἵ ξαῦ δπὰ {πα ϊσηδίίοηἽ Ποῖ σοπητηαπάεβι ἴῃς ἤδπη65, 
Απὰά {πδν οπδηρε ἱπίο βρ γι[5, 

Απά ψΙΠ ἃ νογά ΤΠοῖι αυϊοϊκεποϑὲ {παὶ νοι νναβ ποΐ, 
Απὰ νη πιρῃΐν ροννεῦ Του Πποϊάαϑὲ {Ππαΐ νυ] ἢ Πα5 ποΐ γεῖ σοπΊα. 

ΤΠοιι 1ηϑἰγιοίεϑε ογεαίςα {Πηρϑ [ἢ {Π6 υπαεδίαησίηρ οἵ ΤἼΘΕ, 
Απαᾶ ΤΠοιι πιαϊζοϑί ννῖβε 1Π6 βρἤθγεβ 50 45 ἴο πηηϊβίει ἴῃ {Πεῖγ ογάθΥ5. 

ΑὐΠΊ165 πη ΠΊΕ Υ Ὁ]6 ϑἰδηά Ὀείογε Τεα 
Απά πη!ηϊϑίεγ ἢ {πεῖ ογάεγθ αα! εἰν αἱ ΤῊν ποα. 

Ηξεαῦ Τὴν βεγνδηΐ 
ΑΠπά ρσῖνα εδι ἴο τὴν ρετοη. 

ΕοΥ 1 ἃ {π{{|6 {{π|6 αύα ννα θοίῃ, 
Απά [ἢ ἃ {π||6 εἰπιθ6 ἄο ννὰὲ γεϊυγης 

Βυΐ ἢ ΤΠΕα Ποῖ αἀύα 85 ἃ {{Π|6, 
Απὰά ἐδν8 485 βεπείδίϊοηβ. 

Βε ποΐ ἰπεγείονε νυγοίῃ νυν] πηδη ; ἰοῦ πε 5 ποϊῃίησ 
Απά ἴακε ποῖ δοςοιηΐξ οἵ οἷ ννοῦκϑ; ΕῸΥ ψῇῃδί αία ννε Ὁ 

ΕἘοῦ ἴο! ὃν Τὴν οἱ ἀο ννε οοπηα ἱπίο {πε ψνου]ά, 
Απᾶ νε ἀερατί ποΐ οὗ οὔ οννῃ ψν]1]], 

ΕὸΥ ννε ϑαϊα ποΐ ἴο οἷιγ ραγεηΐβ, “ Βερεῖ υ.5,᾿ 
Νοῖ ἀἸ ἃ ννε βεπα ἴο 5160] δηά αν, “ Κεοεῖνα τ15.᾿ 

ναί {πεγείογε 15 οι βίγεησίῃ {πΠαΐ ψῈ μου] Βεαγ Τὴν τνγδίῃ, 
Οὐ νῇαΐ διὰ νὰ [ἢδὲ ψε 5ῃοι]ά επάυτε Τὴν ᾿παραπηεηΐ» 

Ρτοίεοΐ τι5 ἴῃ ΤῊν σοΠΊΡΑββΙ οη5, 
Απὰ !1ὴ Τὴν τπηείον ἢεΪρ 18. 

ΒεΠοΙά {ππ {ΠΠ{|1|6 οἤδ5 {παΐ αὔεὲ βιρ]εςΐ πηίο ΤΠΕα, 
Απά 8δνε 41} ἐπαὶ ἀγανν ηἰσῇ υηΐο Τῆς: 

Αηά ἀεϑβίτον ἡοί {πε Πορε οἵ οὔ ΡξΟρΙ]ε, 
Απά ςυξ ποΐ 5ῃοτγί τῆς {{π|6ὲ5 οἵ οὔκ αἰά. 

Ἐοτ {Π15 15 {πε πϑίΐοῃ νος ΤΠοι ἢαϑί οἤοϑεῃ, 
Απά {Πε86 δα {πΠεῈ ρβεορίε, ἴο ννῆοπι Τ ποι Πηάεϑί πὸ εα48]. 

Βιυΐ 1 ν}}} 5ρεαῖκ πονν Ῥείοτε ἼΠεεα, 
ΑΠΑῚΙ ν1}} σὰν 85 τῆν ἤεαγί {πίη Κείῃ. 

Ιη ΤΠεε ἄο νὰ ἐτιϑί, ἴογ ἰο  ΤῊν ἰανν 15 τ τι5, 
Απᾶ ννε Κπονν {παῖ ννα 5114] ποΐ [4}] 50 ἰΙοηρ' ἃ5 γε κεερ Τὴν ἰδίαζαϑβ. 

ΧΙ]. 6. ὅ6ε6 ΧΧΙΙ. 4) ποία. 
ΤΠοι: οαγαβί ἴοσ. ΤΠε ἰοχί Πού [Ὁ] ον 5 ἃ ΨΤΟΏΡ 56η86 οἵ ἽΡΞ ἴῃ τῃ6 Ηρτανν οὐἹσῖηαὶ), Δ 4 50 σῖνϑϑβ " σοιῃηπηδηάδβι᾽. 
{παΐ {πεν πᾶν. Τεχί γεδαβ “δηά {ΠπεῸΡὺ αε᾿. Τῇῆε αταοκ ἰγαηβϑίδίου ἈΡΡΘαΥβ ἴο Βᾶνε τοπάοτοά ΒΡ ΙΟΠΡΊΥ. 

8. ΤἩἰπάϊρπδιοη,. ὅ6ς6 ποίβ οἡ Χχχὶ. 6. 
ἤαδπιθβ.. .. ΒΡ ΤΙ (5, ΘΕ Β5: οἷν. 3. ΕἸΘΡ. 11: 

9. ἴπε Ξρῆεγθβ.... ἴῃ {πεὶγ ογᾶθγβ. (( 1 Ἐῃ. 1}. 1; 2 Επη. χχχ. 2, 3; 55. 50]. χίχ. 2, 3. 
1ο. ἴῃ {πεὶσ ογᾶθγϑβ. ἦ9»5 ΠΕ]4 {πεῦὰ γεσα ἴεηῃ ὁγάδγϑ; ΟΠ τι ϑιίδηβ ἢ η6. 
13. δε 5ῃου]ά Ἔχρεοῖ " {{π|6 15 ἃ5 Βουγβ᾽, ἄς. 
15, ἄεδρατγί ποΐ. [ἢ χὶν. 11 πηθῃ “ ΠΟΠΊ8 ποῖ οὗ 1ποὶτ οννῃ ψἢ1᾿. [ἢ 4 Ἐπτγὰ νἱῖ]. 5 [ῃ6 ἴννο βίαι πηθηΐβ ἀ΄6 σοπΊ 1 Π64. 
18. 566 Ιχχν. 6. 
19. βυδήεςϊ απο ΤΠπ66. (. Χ]]]. 4 τ [ενν8. 

{μαῖ ἄγαν πὶρῃ. (ἢ. χ]ῖ. 4, χΠΠ. 3 τε ργοβεϊγίεϑβ. 
50: ΕἾ ΧπΙ. 21; 2 Εἰτα ν. 27. 

{ΠῸ παίΐοῃ, ἃ Πβοθϑβασυ οηθηδίϊοῃ (πϑοοὺ ἴογ {6 υπιπθδηϊηρ μο..5.). Οεγίδηϊ ρύόοροβββ " {πε βεσνδηΐ". 
22. 568 ἄν. 5, θΓα. 
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{ ΒΑΚΌΚςΓΗ 48, 25--36 

[ΤῸ 411 εἰπλε τε νγε Ὁ] 6ββεα αἵ 411} ἐνεηΐβ ἴῃ Ἐι15 {παΐ νγα βανα ποῖ τηϊπρ] δα τ τῆς (αεπει165.] 
ΕὸΓ νγὰ αῦξ 411 οης σε γαίεα ρεορὶς, 
ΛΝ ΈΏο Πᾶνε τεςεϊνεα οπα ἶανν ἔγοπὶ Ομα: 

Απα {Π6 ἰανν ννῃϊοἢ 15 απηοηρϑί τι5 νν}}} δἰ 15, 
Απά {πε βυγραϑβϑίηρ ννβάοπι νυ] ἢ 5. ἴπ τι5 νν1}} ΠΕΡ 15. 

Απά νῇεη 1 μα ρῥγαγεά ἀπά “οἷά ἐπεϑε τπίηρϑ, Γ ὐνα5. συθδίν θα κοπεά. Απα Ηε δηβνογοά δπά 
5814 ππίο πε: 

ἼΠΟι Παϑὶ ρύανεά βἰπιρὶν, Ὁ Βαγαςῇ, 
Απά 48}1 ἰῇγν ννογάβ ἤανε θεεῆ Ππεαγά. 

Βυῖ Μν ᾿πάἀφεπιχεηΐ εχαοίβ ἰἴ5 οννῃ 
Απα Μὺ ἰαἂνν εχαςίϑβ [5 γίρῃίϑ. 

Ἐὸγ ἰτοπὴ [ἢν ννογάβ 1 υν1}} αῆϑνγεῦ ἐΠ66, 
Απα ἤοπὶ ἴῃν ργαγεῦ 1 ψ|}} 5ρεαῖ ἴο 1Πεε. 

Εογ {Π|5 15 85 [Ὁ]]οννδ : Πα ἰΠδὲ 15 σοιγαρίεα ἰ5 ποὶ δὲ 41}; με μα5 θοίῃ ψγουρῃς ἱπίφυϊεν 50 ἔᾺΓ 5 6 
. 80 οου]ά ἀο Δηγίῃίηρ, ἀπ Πα5 ποῖ γεπηθτηθεγεὰ ΜΥ ροοάηεϑϑ, ποῖ δοςερίεα ΜνΥ ἰοηρ-ϑυβεγίησ. ὙΠοτο- 
31 ἴογε που 5}.8]{ βιιγεὶγ θῈ ἴδ ζεῃ τρ, 5 1 θεΐογε ἰο]ὰ {πε6. Εον πδΐ {ἰπηὰ 5141 ατίϑβε ψνῃίοῃ Ὀτίπρϑ 

ΔΙ οτίοη ; ἴογ 1 5.41} σοπγε δῃᾷ ραᾷ85 ὃν ψ τ αυίοῖς νεπβηιεηςα, ἀηα ἴΈ 5Π4}1 ΡῈ ἑυγθα!επε σοπηΐπρ ἴπ 
332 1ἴῃε Πεαΐ οὗ ἱπάϊρ παϊίΐοη. Απά ἴδ 5841] σοπιε ἴο ρᾷ85 ἴῃ ἔποβὲ ἀδγβ {παΐ 41} {πε ἱπῃαθιταηΐβ οἵ {πε 

33 

34 

26 

ΕΔΓ 5141} θ6 πιον δα οπε ἀραϊηβί ἀποίμοι, θεοδιβε ἴμεν Κπον ποῖ {πμαΐ Μν ἡπαρεπιεπὶ μᾶ5 ἀγαννη πἰρῃ. 
Εογ {ῃετα 584}} ποῖ θὲ ἰοιιηα τηδην ννΐϑε αἱ {πδΐ {{π|6, 
Απά {Πε πιε]]Πσεπὶ 584}} θῈ Ὀιΐ ἃ ἴεν: 
Μοζδβονεί, ἐνεη ἴποβα ψῆο ἰζῆονν 5}4}] γτηοϑβί οὗ 411 θὲ ϑἰϊεηΐ. 
Απά πεγα 5141] θὲ τηδην τὐπτηοι 5 δηα ἰ([ἀΪπρ5 ποῖ ἃ ἴεν, 
Απά {πε ἀοίηρβ οἵ ρῃαπίαβγηδία 51.411} θὲ πηαηϊ[εϑί, 
Απα ΡτοπΊ 565 ποΐ ἃ ἔευν θῈ γτεοοιιπίοδά. 
ΘΟΠΊ6 οὗ {Π6πΠὶ (5Π.4}} ρύονε) 1416, 
ΑΠα 8οπΊε οὗ {ῃεπὴ 5Π4]1] ΡῈ οοπῆτστγηδβά. 
Απά Ποηποι 5Π4}] θὲ {πγηθα ἱπίο 5ΠαπΊε, 
Αηά 5ιγεηρίῃ ΠυτηΠ]Π]} ἰεα ἰπέο σοπίεπιρί, 
ΤΑΠπα ρῥτοθιν ἀεβίγονεά, 7 
Απα Βεδιῖν 5141} θεσοπα τρ]π655. 
ΑΠπὰ πιδην 588]] ϑαν ἴο πιδην αἱ {μαΐ {ἰπ|6: 
“ἌΝ Βεγα Πδίῃ {πε πιυετε οὗ ἱπιε!]Πσεησε πιά επ [561 
Απά ψῃΠ Ποῦ Παίῃ ἐπε τηυ]ττπαε οἵ νυϊϑάοπι γεπηονεά ἰΐ56 1} 

23. ΤῊΙΪΒ νεῦβε ἰ5 Ὀγδοϊκείβα ἃ5 ἃ ργοϑβαὶς ᾿πίγα ϑΊοῃ. 
24. ΟΠ6 ἰανν ἴγοτῃ Οπ6. Ιχχχν. 14. ΤῊΪ5 15 ἀϊγεοίβα ἀσαϊηϑί (τι βίη. ΡΟΝ, 

1π| ἰὰνν ... ν}}1]} αἱά τι. (Οἱ. χχίχ. 2, ποῖβ ; δῃᾷ χχχὶϊ. 1. (Ὁ, ἴοο, 226 ογηριαγέέαίε εἶθ. 15. ((γρτίδη, ΕᾺ. 
Ηδτίεὶ 11, 190) “ ϑΒῖσαξ Ε5αῖα5 αἷΐ, Ιβρεπι ἱπααῖς ἴῃ δαϊαζογίατη ἀδάϊι.᾽ 

29. ΤΠΕ ϑγγίδς ἰεχί 15 ππ]ης6 16 ]0]16. 
31-41. ΤῊΕ ᾿ἰαϑί νγοεὲβ δηά [Πε ἤπαδ] ̓ πἀσεηθηῖ. (. χχν!!- χχίχ. α ; Ιχχ. 2-0.ὕ 

32. 5Π811 ΡῈ πιονβά. Τεχὶ τεαάβ «ῶρωυ δ (-- " 5881} τεβῖ ᾽) μοι 1 απιθπάβα ἴῃ 1896 ἰηῖο οϑλλο ὁ588}} θὲ 
τηονεα᾽. ᾿ ἀὐψυσαι ἢν αν 

33. ((. ΙΧχ. 5. ΤΠΙΒ νεῖϑε τεϑε}]65 νηί Ουρτίδῃ (7 5 ζζη):. 111. 29) 4ιοῖε5 85 ἔγοπλ Βαγιςοῇ : “ Ετὶς επἰπὶ βαριθηίια 1ῃ 
Ρδιιοῖβ νἹρ]] Δ ηθι15 εἰ ἰαοϊτ τ 15.᾿ ᾿ ᾿ “δὴν ᾿ 

34. ᾿γρτίδῃ αραὶη 566Π15 ἴο αιοίε " }1} δυίεπι βαρ εἠΐεβ δα βρι [1 ΕὐγΟυ 5 εἴ ργοπαπιϊδηίεβ βίοαξ ΑἸεβϑίπιὶ εἰ ΒΕ σ 5 
εὐἀϊοῖα ᾿. ΕῸΓ [Π6 ΠηδΔηΥ ἱπηροβίουϑβ οἵ. Μαίί. χχῖν. 11, 24. ; ἦ 5 

35. ΟΥΤΠΕ ἰουΓ 11Π65 ἴῃ [15 βίδηζα [ἢτθα βρίναε ἃ βϑυῦϊεβ οὐ ρατοποιηδβϑίαα ἤθη τεϊγαηϑ θά ἰηῖο Η θγαιν, ἃ5 ἴῃ ΧΧΙ, 14. 
Τι5 της ἢγϑί, βεσοπά, δηα [ουτί τὰ: 

Ἡ Ρρο ἼΞπ 29 
ἮΣ ὉΝ ὙΠ 
ΒΥ ΠΣ ἸΒῚ 

ΑΚ τεραγάβ [Π6 {πἰγά ἴΐ 15. σεσίδίη!]ν σογγαρί. ὍΤΠδ ΔΠΔΙΟΡΎ οἵ [Π6 οἴποῦ ἴῆγεα ἰεα 5 ιι5 ἴο ἐχρεοῖ ἃ ρατοποπιαϑία Πθτα 

αἰϑσο. ΤΠε ϑγτῖδς ἰ5 [λαλοὶ ,9Ἀ ων}, μετα {πὲ ἤτϑι ϑγογά πιὰ δ6 σογγιρὶ ἕο ᾿λόκλαν,, Τῆς τεχὶ ψου!ά {με τε ἡ ἃπά 
ἀηἀογβίδπαϊηρ ννου]α Ὀασοπια [ΟΟ Ἰ5η π655.. ΤὨΪΒ αἴ οὔςα σῖνεβ ἃ φοοα βεῆβε δπὰ ἃ ρατοποπηαϑβία οὐ ἴπε Ηδρτεν, 1. 6. 

Ὀτθϑῦ ΠῚ) ὉΞΨ,. 
Οἡ 1{Πε ἰαϑὲ [πε οἵ. χχὶ. 14; ΙΧχχχι. 12. Ὦ ΑΜ Σ ὩΣ δα δ , ΠΝ 
36. ((. 4 Εξίὰ ν. 5-11. [)065 (γρτγίδῃ τεσ ἴο [15 ἴῃ ἢ15 φυοίδιίοη (7,25 2272. 111, 20) ὃ---΄ ὐδεγαῖ!5. πῈ εἰ νο5 εἴ 4 

Ροβί νοβ νεπεγίηϊ διιάϊγε νϑυθισῃ βαριεηίίαα εἰ ᾿π 6] θοῖι5 εἴ ποπ πνεῖ 15.᾽ 
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ΡΟ 

Π ΒΑΒΌΚΓΗ 48. 3γ--50 

Απάᾶ νῃ 5 πεν ἀτε πιεάϊίαίίησ {Π686 [Πῖηρ5, 
ΤΠεπ βηνυ 5841] ατίβα ἰπ {ποβα νν πο Ππαά ποῖ ἱμουρῆϊ δυρῃϊ οἵ {Πα πηβεῖναϑ (9) 

Αμπά ραϑϑίοῃ 5141] βεῖζε ῃἰπὶ {παῖ ἴ5. ρεαςοίμῃὶ, 
Απά πιδην 5Π4]} θὲ βεἰγγεα ΠΡ ἴῃ Δηρεγ ἴο ἰΠη] γα πηδην, 
Απά {πεν 584]] γοῖθα τρ αὐ ΠΊῖ65 ἰπ ογάθγ ἴο 5ῃεα Ὀ]οοά, 
Απά ἴῃ {πε επὰ {πεν 5Π4}} ρεγίϑῃ ἰοσϑίποῦ ψ ἢ {Ποπι. 

Απὰ [ἴΐ 5141] σοπιε ἴο ρ855 δἱ {πε 56] [-βαπὴ6 {{Ππ|6, 
ΤΠαΐ ἃ σἤδηρε οἵ {{π|65 5114] πηδη 6 51]ν ἀρρεαι ἴο ἐνεῦν τηδῃ, 
Βεοβιιβε ἴῃ 411} {ποβε {{π|65 ἴπεν Ρο!]ϊεα {ΠΕ πΊ5ε]νε8 
Απά {πᾶν ρῥγδοιβεα ορργαϑβίοῃ, 
Απά νναϊκεά ἜἼνεῦν πηδῃ ἴῃ ἢΪ5 οὐνὴ νου ΚΒ, 
Απά τεπηεπηρεγαά ποί {πε ἰανν οἵ {πὲ Μιρῃῖν Οπὲ. 

ὙΠετγείογε ἃ ἤτα 5841] οσοπϑιιτης {πεῖν ἐΠποιρἢϊ5, 
Απά ἱπ ἤκςλπιό 5141} {π6 πηεαϊταἰίοηϑ οὗ {πεῖγ γεῖηϑ ὃς {{|εά ; 
Ἐογ {πε Ππιᾶρε 5.411 σοπλε δηα νν1}} ποῖ ἴδιγυ. 

Βεοσβδιιϑε ἐδοῇ οὗ {πε ᾿ππαθι δηΐβ οἵ ἴῃ 6 βαγίῃ Κπθιν ἤθη ἢδ ννὰ5 {Γδηϑριθϑϑίηρ. 
Βυΐ Μν [,ἂνν {πεν Κπενν ποῖ Ὀν τεάβοη οὗ {πε 1γ ρια 6. 

Βυΐ πιδην 51.411] {Πθ πῃ δβϑιγεαϊν ψνεερ, 
Υεδ, ονεῖ {πε ᾿ἰνίηρ τηογα ἴμδῃ ονεγ με ἀεδά. 

ΑΠΑῚ δηϑννογεα δπα βαϊα: 
“Ὁ Αάδπι, ναΐ πμαϑβί ποι ἄοηε ἕο 411 ἴμοϑε ννῇο αύε θοΐῃ ἔγοπι ἴἢεε ὃ 
Απὰᾶ νδΐ νν1}} θὲ βαϊα ἴο {πε ἤτϑὲ ἔνε νῇο πεαγκεηβά ἴο {πε βεγρεηΐ Ὁ 

ἘῸγ 411 {Π15 πγα!τὰ66 ἀγα σοίηρ᾽ ἴο σοΥΓαρί!Οη, 
ΝοΥῦ 5 πεσε δὴν παπιθογίηρ οὗ ἴῃοϑε ννῃοπὶ ἴῃς ἥτε ἀενοιιῖ5. 

Βυΐ αραΐπ 1 ν1}} σρεαὰκ ἴῃ Τὴν ργέβεηςα. Του, Ὁ ΓΟΚΡ, πὶν [οὐὰ, Κπονναεϑδί νν παῖ ἰ5 πη ΤῊΥ 
οἴδαῖισε. Εον ΤΡοιῖι αἰάϑὲ οἵ οἱ σοτητηδηα {πε ἀπδῖ ἴο ργοάποε Αάδπι, δα ΤΠοιι Κπονγεϑί {ΠῈ 
ΠυπΊΡοεΥ οἵ ἴποθε ΨηΟ ατὲ Ὀογη ἔτοπὶ ᾿ἰΐπι, ἀπ πον ίαγ ἔπαν Πᾶνε δἰπηεα Ὀείοιε ΤΠαα, πὸ Πᾶνε 
εχἰϑίεα δηά ποῖ σοηζεϑβεά ἼΠεε 45 {πεῖν (γεαΐῖου. Απα 45 τεσαγάβ 81} {πε8εὲ {ΠεῖγΓ ἐπα 5841] οοηνίοΐ 
{Πεπὶ, ἀπά ΤΥ ἰανν ψν ΐ ἢ πον Πᾶνε ἰγαηθρσιεββεα 5Π4}] τεαυε {ΠῈπὶ οἡ ΤῊΥ ἀἀν. 

ΧΙΜΊΙΠ]. 48-5ο. 4) γαρηρμοη 97 αγι “4: ἀ(ἴγέ55 οΥ δαγπηοὴ το {19 φοῤίε. 

[“Βαυΐ πον [εἴ τ15 ἀ15Ππ|155 {πε ννἱοκεα δηά ἱπηπίγε ρου {πε τὶρῃίεοιϑ. 
Απά 1 ν1}] τεσοιπΐ {Πεὶγ Ὁ] ϑβθθπε 55 
Απά ποῖ Ρε 51{πὲ ἴῃ ςε]εργδίίηρσ {πεῖν σίογν, ννΠΊΟἢ 15 τεβείνεα ἴογ {Π6πι. 
ΕῸΓ Δ5ϑΌγΕ αν 45 ἴῃ ἃ {{{{|6 εἰπγα ἴῃ {Π|5 ἰγαηϑίζογυν ννου]α ἴῃ νυν ἢ γε ᾿νε, γε πᾶνε βηάιιγεα πη ἢ 

ΙΑθοιτ, 
50 [πη {πΠαΐ ννου] ἴο ψῇῃϊοῃ {πετε ἴα πο ἐπ, γε 5}4}] γτεςεῖνε στεαῖ Πρμς.᾽] 

δὴ ΘΙ σχ: δ. 
3δὃ. ναἸΚεᾶ ὄἼνεγν πηϑῃ, ἄς. (ἔ. 4 ΕΖτγὰ Π|. ὃ. 

{π6 ἰὰνν οὗ {πε ΜίΙρῃτν Ομθ. Γι. χὶῖν. 3, 7. 
40. Κπανν σπθη ΠΕ ννα5 ἰγαηβργεββίηρ. (ἐ. Ερ. Βαζῃ. ν. 4, ἀπ 5866 χν. 6 ποίβ, νπεύε [ϑγϑεὶ 15 τείεσγε ἴο ἃ5 

Κπονῖηρ {πε ἰᾶνν. Ηδστε 81} τηεῃ Κῆονν ἤθη {παν ἀο ντοηρ. (Οἵ. Κόοη),. 11. 14, 15. 
ΝΥ αν {μον Κπονν ποΐ Ὀγ τεαξοῦ οὗ {ποὶγ ργίάθ. Τῆς Ταϊπια σὰγ5 {πΠῈ (εηῖ 65 γα]εοίε {Π6 ἰανν, ΜΗ Ϊςἢ 

γγνἃ5 ἀεϑισῃεα ἴοσ 811 παίίοῃβ. 866, ἴοο, 4 ΕΖ2γὰ ν]ϊ]. 72, 73. 
41. ΤἼε ᾿ἰοδὰ οὗ βίῃ ᾿πογεαβαϑ νἹἢ {1π|6, πα 50 νν}1}} 15 ρεῃδιίγ. 
42-.ο. παι πανος Αάδιη δῃᾷ ἔνε πᾶνε ψγοιρῃΐ Ὀγ {Π6 ϑρίγιτὶ ἀθαῖῃ ἃ πα τοττηθηΐβ ἴπαὺ Ὀτουρς ἀροη {ΠΕὶγ 

ροϑβίθγιυ  Ὑεὶ (οα, 45 Οτδαΐοσ, πον ννῃδΐ 15 ἴῃ ΠΊΔη ; ἴπῈὶ ΠΌΠΊΒΕΥ οὗ τηθῇ {παΐ ἀῖα ἴο Ὁε, δῃηά {πεῖν ϑἰηβ (42- 6). 
ΤΠ ἰανν ἀπά {πε Ἰπάρετηεπὶ Ψ1}} ρῖνε 411 {Πεὶγ ἄϊιθ, 50 ἰεῖ τι ἰπαθῖτε γαῖ ποῦ ἃρουξ {πΠ6 Ὀ]Θϑβεάπεϑβ ἴο σοῖης ἴογ [ἢ 6 
τ πίθου γνπο πονν ἀνν 116 πάσα Δ θουτ. 

42. ΤΠδ τηδηίΐοη οἵ ἥτε 5ῃπονν5 Πμαΐϊ 5ρίσιτια] ἀθδίῃ 5 πεσε ἱτασεὰ ἴοὸ Αάδτη δηά Ενε, ψῃδγεαβ ἴῃ χν]]. 3, ἅτ. 1ἴ 15 ΟὨΪῪ 
Ρἢγϑίςδὶ ἀθαῖῃ {πὶ 15 50 ἰγασεά. [|π 4 ΕΖγα Ὀοτἢ ἀγα αἰνναγβ ἱγασεά ἴο Αάδπῃ (8. δ. 111.. 21, 22). Βαϊ 1815 5ρι σι] ἀθαῖῃ 
Ξ Ὅ ἀπε ἴο τπ6 ᾿ποαρδοῖν οὗ πηδῃ ἔογ σὶρ μθουϑη 655 δἰζοσ {Π6 [41], ας ἴο 5 ἐΟ]]οννηρ οὗ Πἰ5. οὐνῃ σΠοῖςα ἴῃ {Π6 βίερβ 
ο ΤῊ. 

46. σοπηπηαπᾷᾶ {πε ἀσπδξέ ἴο ργοάμπος Αἄβπι. 4 ΕΖγα 1]. 4, 5; νἱῖ. 116. 
ἴπΠ6 ΠυΠΡΟΓ.. .. θοΟΓΏ. 866 ΧΧΙΙΪ. 5, Ποΐβ. 

48-5ο. Α “ταρπηεηΐ οἵ δὴ δά άγεβϑϑ ἀεϊνεγεά ὈγῪ Βατγιςῃ ἴο {ΠῈῸ ρβορῖίε, ἃ5 νϑεῦῖϑε 50 5ῆονβ, ἃηα ποῖ ἴο αοά. ΑποίΠοτγ 
ρων Ἢ 1Π15 βαπὶα δ ἄγθβϑ, οὐ σίθμα!ν ρτεσβαϊηρ 48-50 Πατα, 15 σίνεῃ ἴῃ ἰΐν. 16-18, ἀη4 γεῖ Ὡῃοίμοσ, (οΠ]οννἱηρ 
48--50, ἴῃ 11]. 5-7. 

49. Ὀ6 5116ηΐ ἴῃ σεἰορτγαίίηρ. Α Ἡεῦταν τἀ οι. 
50: (Εἴ χν. ὃ. 
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Π ΒΑΚΌΓΗ Α49: τ Οἵ. ὁ 

ΧΙΕΙΧ-ῚΠ. 716 Δαζιγο ογ 119 Κιοεμγγφοίϊογ βοαγ: ἐλσ βηαὶ 7) 6εἼζρῖδς 97 1Δ6 Μήρλέδοιες 
αηιαὶ {ἦε "τεξεώ. 

Νενογίμο]ςβ5, 1 νν 1] ἀραίη ἀϑὶς ἔτοπὶ ΤΠες, Ὁ ΜΙρῃιν Οπε, γεα, 1 νν1}] δὶς τηθον ἴτοτὶ Ηἰἶπιὶ ῃῸ 
πγδαα 411] 1] 65. 

“Ἴη ψνηδὶ ϑῆαρε Μ1} [Ππο56 ᾿ΐνε ψνῆο [ἴνε ἴη Τὴν ἄδν»Ὁ 
Οἵ μον νν}}} {Π6 βρεηάοιιγ οἵ [ῃοβε ψνῆο (6.6) δίξεγ {Πδΐ εἰπιαῈ σοηζίπιε ἢ 
ΔΜ1] {παν ἐπ θη ταϑιιπλα [5 ἰου πὶ οὗ ἴῃ ργεβεπέ, 
Απά ρεΐ οἡ 1Π656 δηίγα πη πΊ6 Πρ’ ΓΘ 615, 
ΨΥ ΏΙΟΝ αὐα πονν ᾿ηνοϊνεά ἴῃ εν: ]5, 
Δηά 1 ΜΉΘ ον}]5 ἀιὰ σοπϑιγηπηαίεά, 
ὧν νη Ποῖ ρειοῆδηςς οἤδηρσε {Ππ656 {Ππίηρϑ ννῃϊ ἢ πᾶνε θεεη ἴῃ {Π6 νυν τ] 
Δ5 δἷϑο {πε ννουἹα Ὁ 
Απάὰ Ηδ δηϑννείεα δηα 5814 τιηΐο πὲ: " Ηεαΐ, Βαγιςῇῃ, {Π15 ννογά, 
Απά να ἴῃ {πε τεπηθγηθύδηςε οὗ τὰν πεατγί 411 {παΐ ποι 5ῃα]ΐ ἰβαγη. 
Εογ {πε βαγίῃ 5}.41}1 {πθῃ ἀββαγεαϊν γεβίογε {πῃς ἀεδά, 
εν 1 πον γεοεῖνεβ, ἴῃ ογάδγ ἴο ργοβϑεῦνα {Π6π1]. 
ἴ 5141] τῆδ Κα ἢο σῆδηρε ἴῃ {ΠεῚὙ [ΟΥ̓ ΠῚ, 

Βαΐ 45 1 ἢδ5 γεοεϊνεά, 50 54] 1 γεϑίογε {ΠῈ6πΠ], 
Απά 85 1 ἀε]ίνεγεά {Π6πὶ ππίο [ἴΐ, 50 4]50 5.41] 11 γαΐβϑε ἘΠ 6 πη. 
Εὸγ {Πδη 11 νν}}} θῈ πεοθϑϑαῦν ἴο 5μονν ἴο {πΠ6 Πνίηρ᾽ ἐΠπαΐ [Πς6 ἀδδά ἤανε σοπα ἴο [6 ἀραίη, ἀπὰ {παῖ 

1ῃοϑ8 πο Πδά ἀεραγίεα πᾶνε γεϊυγηεά (ρα πη). ἊΑηὰ [ἰ 584}} σοπιε ἴο ρᾷ55, ννῆεη πεν ἤᾶνε βανείδ!ν 
ΓΕΟΟΡΏΪΖΕΑ [Πο56 ννῃοστη παν πον Κπονν, ἴπεη ᾿παρεπηεηΐ 5141} σγον βίγοηρ, αηὰ ἰῃοβα {πΐησϑ ννῃ]οἢ 
Βείονε ννεε 5ροίβῃ οἵ 5Π4]] σοπηβ. 

“ΑΠηα [{ 5Π4}} σοπΊε ἴο ρ855, ννῆξη ἰῃδΐ ἀρροϊηϊεα ἄἀδν Πα5 σοηε Ὀγν, {παῖ {Πδη 5141] ἔπε αβρϑοΐ οἵ ἔποβα 
ΨΟ ἀ΄ξ σοπαεπηηεα Ὀς αἰζεγνναγάβ ομαηρεά, δηά {πε οίογν οἵ ἴῃοβε ψῃο δῖε πϑι[ῆε. Ἐὸγ {πε 
ἀϑρεοΐ οἵ {ποβϑννῆο πονν αοΐ νυ] κεν 5041} θεσοπλα γοῦβα ἔΠδη [{ 5, 45. πεν 56.411] ϑαῆευ ἰογπγεηΐ. 

3.ΑΙ5ο (45 ἴογ) {πε σίογν οἵ ἴῆοϑε ψῇο μᾶνε πον θεεη 7ι5{{Πε4 ἴῃ Μν ἰανν, ννῆο ἤᾶνε Παά τιπἀογϑίδπαϊηρ 
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ἴῃ {πεῖν 1Π|{, ἀπ ννο Πᾶνε ρ]απίεα ἴπ {πεῖν ἤπεαγί ἐπε τοοί οἵ νυἱϑάοπι, ἔπεη {πεῖν βρίεπάοιυ 5Π4}1 ὈῈ 
Θ]ογ πε α ἴῃ σἤδηρεβ, αηα {Π6 ἰουπὶ οἵ ἐπεῖγ ίασε 5Π.4}} θὲ ἰυγπηεα ᾿πΐο {πς Ἰρῃὶ οὗ {πεῖν θεδαΐν, {παῖ 
{πεν πηὰν Ὀ6 840]ε ἴο δοαιῖγε δηά γεοεῖνα ἐπε νου] ἃ ψΪοἢ ἄοα5 ποίὶ αἶα, νυν ἢ ἰ5 {Πδη Ρτοπιὶβεα ἴο 
{πα πη. ΕῸΓ ονετ [15 ἀΡονε 41] 5141} {ποϑὲ ννῇο σοπλε πεη ἰαπηεηΐ, ἐμαὶ {πεν γε]εοϊεα ΜΥ ἰανν, απ βδἰορρεά 
{Πεῖγ εαὺϑ [Πα {πεν πιῖρῃξ ποί Πθαγ νν᾿βάοπι οὐ γεςεῖνε τππάειβίαμῖησ. νΏεη {πεγείογε {πεν 5εε ἴῃοβε, 
ΟνΕΓ ΨΠΟΠΙ παν ἃῖε πονν εχαϊίεά, (Ὀ11) ννο 51.4}1} {πεπ θὲ βχαϊϊεά δηςά σ]ουῃεα πλοῖα ἤδη ἴμεν, {παν 
5841] τεβρεοίίνεϊν θὲ ἐγαηϑβίογπηεά, [ῃς ἰαίίαι ᾿πῖο {πε βρὶεπάοιι οἵ δῆρεὶβ, δηα {πε ἰογπιει 514}} γεῖ 
ΓΊΟΓΕ νναϑίε ἀνναν ἴῃ νοηθυ δὲ ἐπε ν᾽ ϑίοηβ δηα ἴῃ ἴῃς Ῥεμοϊάϊηρ οὗ [Πε [ογπη5. ΒῸγ {Πᾶν 5141] ἢγϑί 
6 Πο] δηὰ αἴϊεγνναγάς ἀερατί ἴο θὲ ἰογπγεηίεα. 

ΧΕΙΧ,. 2. ῃ νν παῖ βθαρε, ἄς. (Ἕἵ. 1 (οσ. χν. 35 “ον δἵβ {πε ἀδβαά ταϊβεά ὑρ᾽ δῃά ἢ ννμδὶ ΤΠΔΏΠΕΙ οὗ " 
Ῥοάν ἀἄο {πεν σοπΊ6 ὃ’ 

ΒΡΙΘηἄουΓ, ΟΥ̓́ΡΕΓΠΔΡ5 “ ρρεδζαηῃςε᾽ ; 450 1ὴ 11. 3, 5. 
3. ΘηἴΓΑΠΠ16]Π1 Πρ ΤΕ 6 ΓΘ, [1{. “ ΠΊΕ θ6Υ5 οὗ Ὀοηαϑβ᾽. 

1.-11. Τὴς παίυτα οὗ {Π6 γαϑυγγθοίίοη θοᾶν. Τῆς νου] ἴῃ 115 σθηαννα] θΕςοΠγ65 ὑπάγιηρ (11. 3), ΤΠ ΟΟΥΥΠΡΕ]6 (Ἰχχῖν. 2) 
Δα 1 ν]51016 ἴο πηοσίδ] ν᾽ ϑίοη (11. 8). ὙΠ]5 σοποδρίϊοη οὗ {τδηβίουιηδίϊοη, ννῃ]ο ἢ 15 85 οἱ δ5 [58. ἰχν. 17-ἰχνὶ, ννὰ5 
ΔΡΡΙΙεά ἴῃ ἀπε σουτβα ἴο ἴΠο56 ννῆο ψεσα ἴο ᾿ῖνβ ἴῃ {π6Ὸ τεπενθα νου. ὙΤΠΪ5 15 ἄοηβ ῬδτΑ}Ὺ ἴῃ 158. ἰχν. 17-25, θυΐ 
αν ἴῃ Δῃ. χὶϊ. 2. ΑἾβο ἴῇ 1 Εμποςῇ εἰν. 4,6, ἄς. ὙΠ {π6 ϑρισιῖ8] {γα Πϑ Οσ ΠΊδίΊΟ ἢ ννὰ5 ἃ [ΠΥ 146 ἴο 1Π6 
ῬΠΑτγίβθθβ θθίογε {π6 νψυϊίετβ οἵ Βαγιςῃ ᾿ἱνεάᾶ ; ψἘ 116 1 (οτ. χν. 35--50 15 ἴῃ οὴ8 οὗ 1ΐ5. ἀβρβοίβ [ῃ6 Ἰορίςδὶ ββαιεὶ οὗ 
158. 1ἴν. 17. Ῥᾶι] νγὰβ ποί δ[ορϑίῃϑῦ δὴ ἱηῃονδῖου, πὶ δῃ 8016 δηὰ δἀνδηςεα ἜἼχροϑβίζου οὐ ϑοπγα συγγεηΐ [εν 15} ν]εν8. 

Ορροξβεά ἴο {15 βρί γΐαδ] νὶενν οὐ {πΠ6 ἑαΐυγε Π1{6 Ιὰν {πΠ6 πηδίθυ! δ]! ϑίϊς μα ργαναϊθηΐ ΔΠΠΟΩΡ ΡΕΟΡΙῈ δηα ἈΔΡΌΙ5 
ΑἸ1]ςα, νυν] ἢ αι [Π6 Ὀ]65ϑεα 5ῃου]α Ὀερεΐ σμΠ] ἄγε, ἀπά δαὶ {πε ἤδϑῃ οἱ 1,ενϊδίμαη. (Έθεσ 383, 384.) 

Ι,.. 2. 566 ποίβϑβ οἡ Χί. 4 ; ΧἹ]. ὃ ; 1 ΕΠΟΟΩἢ 1]. 1. ὍὙΠα γτεϑυγγεοιίοη απἰτεα 501} ({τΌτ 5160], 115 ΔΡοάΘ, χχί. 23) δηά 
Ῥοάν (τεβίηρ ἴῃ [Π6 βαυίῃ, χἹ. 8). Νοίβ {Ππδΐ ποτα {πε βαγίἢ ργεβϑεγνεβ ἴΠῈ θοᾶν ἰηΐδοΐ, ἃ5 σοϊημητ64 ἴο 11. 

4. Τῆς οὔ]βοϊ ἔοσυ ψνῃὶο ἢ {π6 ἀεξδά αγα γαϊβεα 15 ἴοσῦ σοπηηηοη γαοοσηϊ]οη. 850 4]50 εγεελ. γαό. 95 δῃὰ 1Π6 Ἰδίεγ 
]υἀαῖβη. (οηίτγαϑβι ἴῃς β]εηςς οἵ {πΠ6 Ν.Τ. 

11. 1. ΤῊΙΚ ἰγαπϑίογμηδί.οη οὗ {Π6 ΠἸν]ηρ᾽ 4150 15 πηθηϊ οηθα [ἢ 1 (ΟΥ. Χν. 51. 
αβρεοῖ. 80 (εγδηὶ ἐπηεηα5 {Π6 ἰαχί. 

3. 7υΞἰΠεᾶ ἴῃ Νῖν Ἰανν. ὅε:ε χν. 5, ῃοίδ. 
τοοΐ οὗ νυἱδάομῃη. Ιἰχ. 7; 91τ. 1. 6, 20; ΔΝ Ίβάοχῃ 11]. 15. [ 
{μεῖγ βρίθῃηάοιισ. ὙΠΕῖγ Ὀοάϊε5 σσδάτα}}]ν ἀγα ἀϑϑὶ Π}1]]δ θα ἴο {ΠΕ ῚῚ παν Εν] γοητηθηΐ. 

4. τα]εοίαᾶ, 1. 6. ψοΚεα (χθηι]]65 85 ΜῈ]] ἃ5 [5γϑε]ιίεβ. 
βίορρεά {πεϑὶγ βδασγβ, [Ὁ] οννβ Η εῦταν οὗ Ζεςῃ. νἱῖ. 11; ποῖ ,ΧΧ. 

5. νυναβίβ αὐναυ, ποῖ “θὲ δηῃιῃ]αίεα᾽᾽, (, 4 Εζτα ν]ϊ. 87. 
5οδὃ 
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Βαϊ ἴποϑ6 πο πᾶνε θθδθη βανεα ὃν {πεῖγ νογκϑ, 

Απά ἴο ψῇοπι {πε ἰανν ἢα5 Ῥεβὴ ἤονν ἃ ΠΟΡΕ, 
Απά υἱπάειϑιαπάϊηρ δῇ Ἔχρεοίδίίοῃ, 
Απὰά νυ ἱβϑάοπι ἃ οοπῆάεηοε, 

5}41] ννοπάειϑ Ἀρρεαγῦ ἴῃ {Πεῖγ {{π|6. 

Ἐὸγ {παν 5141} ῬεῃοἹα ἐπα νου] νυν! ἢ 15 πονν ἰμῃν 51016 ἴο {Π6ΠῚ, 

Αὐἠά {πεν 51.411 Ῥεμοῖ ἃ πὰ εἰπια ννῃϊ ἢ 15 πονν μά ἄθη ἔΓοπὶ ἘΠ6ΠῚ: 

Απά τἰπιε 5841] πὸ ἰοῆρει ρα {Πε6Π|. 

Ἐον ἴπ {πε Ποῖσῃῖβ οἵ 1Ππαἰ ννοῦ] 5041] {πεν ἀνε ὶ], 
Απὰᾶ {πεν 514}1 ΡῈ πιαάβ {πΠπὸ ππίο {πε δηρεΪϑ, 
Απά 6 πιδάε εαμα] ἴο {Πε ϑἴδίϑβ, 
Απά {πὸν 5141} ΡῈ οσπδηρεα ἱπΐο ἐνεῦν ἰούπὶ {πεν ἐαβίτο, 
Ἐτοπὶ θεδυΐν ἰηΐο ἰονε 655, 
Απά ἴτοπι Ἰίρῃξ πο {ΠῸ βρ!επμάουῦ οἵ σον. 

ΕἘογ {πεζὰ 51.411] θὲ βϑργεδα θείοτγε ἐπεπὶ ἴῃς εχίθηϊβ οἵ Ραγδαῖβα, αηα {πεῖ 5Π4}} ΡῈ 5ϑῆονῃ ἴο {πεπὶ {ΠῸ 
Ῥεδυΐν οἵ {πε πηδ)εϑίν οἵ {ΠῸ Ἰνίπρ οὐθαίπτεβ νυν] ἢ ἀγα θεπεδίῃ ἰῃς {Πγοπθ, ἀπ 41} ἐπε δὐπηῖεβ οἵ 
1ῃ6 δηρεῖὶβ, πο [ἀγὰ πον ΠΕ] [αϑὲ Ὁν ΜΥ νογά, [βϑὲ {πεν 5Βῃου !α ἀρρεδγ, δη 4] γε πε αϑδὲ ὃν ἃ 

12 φοπηπηδης, παῖ {πεν πιᾶν ϑἰδηά ἰη {Πεῖγ ρ]ασθβ {Π] {Πεῖγ δάνεηΐ οοπλε5. Μουθονεῦ, μ6γῈ 5Π4}} θη θεὲ 
13 ἜΧΟΘΙ] ΠΟΥ ἴῃ [πε τἱσῃίεοιιβ ϑγραβϑίηρ {Ππαΐ ἴῃ {Π6 δηρεῖ5. 
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Θιδι 

Εον τῆς ἢτϑί 5141] γεοεῖνε δε ἰαϑί, [ποβα 

ψΠοσὰ πεν ψνετε εχρεοίίπηρ, πα {Π6 ἰαϑῖ {Πο56 οἵ γνῇοπὶ πεν υιε4 ἴο Πδαύ {Παΐ {παν μαά ραβϑεά αινανυ. 

15 

Ἐογ {πεν πᾶνε θεεηῃ ἀεἰνεγεα ΠΌτη ἘΠ15 ννοσ! ἃ οἵ {δ υ]δζίοη, 
Απά ἰαἱᾷ ἄονῃ {πε Ὀυτγίπεη οἵ ἀπρα5ἢ. 
Ἐοῖ ννβαΐ ἐπθη ἤᾶνε τηξῃ ἰοβί {πεῖν ||, 
Απά ἴογ ψῃαΐ ἢανε ἴῆοβε ννῇο ννεῦε οἡ {Π6 δα Ἔεχοῃαησεα {Π6ῖὉ 5011]}Ὁ 
Ἐοτ ἴΠεπ {παν οἤοβε (Ποῖ) ἴογ ἐπεπηβεῖνεβ {ἢ 15 {{Π|6, 
ΜΝ ΠΙοἢ, θενοπά {πε γεδοῇ οὗ δησιίϑῃ, σοι] ποΐ ρᾶ55 αἰναν: 

Βυΐ {πον οἤοϑβε ἰου {Πα πΊβεϊνεϑ {Παΐ {{π|6, 
ἍΝ ΏοΚ6 ἴϑϑιιεβ αύε {11} οἵ ἰαπιεηίαίίοηβ δηα εν]]5, 

Απά {πεν ἀεηίεα {πε νου] ννῃΐςῇ αραβ ποΐ [Πο86 νγῆο σοπΊε ἴο [ἴ, 
Απά {πεν τα]εοίεά {πε {ἰπηε οἵ σίογυ, 
50 {παΐ {πεν 5Π4}} ποῖ σοοπῆα ἴο {πε ποποιι οὗ ψῃίοἢ 1 (οἱ ἴπε6 Ὀείογα. 

ΑΠΑ4 1 δηϑνείεά δηά βαἰά: Ι 
“Ἧονν οδῃ νγὰ ἰογσεῖΐ ἴῃοϑε ἴοσγ ννῇοπι ννοα 15 ἔπεη γαβεινεα ὃ 
Απά ψῃγν {πεγείοσε ἦο να ασδίῃ πιουγη ἰοῦ πο ννῃο αΪ6Ὁ 
Οὐ νῆν ἄο νε νγεερ ἰοῦ ἴποβε ψῇΠο ἀξρατί ἴο 5160] ἢ 

Τ,εἰ Ιαπτεηϊαίίοηβ θὲ Γεβεγνεα [ογ {πε θερίπηϊηρ οἵ {παΐ σοπηίηρ᾽ τοτιηεηΐ, 
Απά Ιεξ ἔξαῖϑ θὲ ἰαϊά τρ ἴογ ἴπε δάνεηΐ οἵ ἴπε ἀδϑίγιοζίοη οὗ {πὲ {ἰπ16. 

[Βυϊ ἐνεη ἰπ {πε ίαςε οἵ {πΠεβε {πίηρϑ νν1}} 1 βρεβῖ. 
Απά 85 ἴογ {πε τἱρῃίεοιβ, ψνΠαΐ νν1}} πεν ἀο πον ἢ 
Κεϊοΐςς γε ἴῃ {πε βιυαεγίηρ νος ἢ γε πον βυῆεγ: 
ΕἘῸγ ψὮΥ ἀο γε ἰοοκ ἰοῦ ἴῃς ἀξοϊῖης οὗ γοιιγ ἘΠΕ ΠΊ165 ἢ 

Μαΐε τεδάν γοιγ 508] ἴογ ἰῃδΐ νν Πίος 15 γεαβεύνεα ἴοι γοιι, 
Απά ρτεραζε γουγ 50115 ἴογ {πε γενναγα νυ ΠΙ ἢ 15 ἰδ! τπρ ἔον γοιι.᾽] 

9. Αἴζοῦ [15 νεῦβε τϑδα ΡΥ ΌΪΥ νεῦβεβ5 13 Δα 14, ἴΠ61} 10, 11, Δα 12 85 οἰ ΠΠπᾶχ. 
το. Νοίε βρί τα] σοποαρίϊοη ὍὉῃδ τίβϑῃ τὶρ πίδοιϑβ ᾿ἰνα ἴῃ [Π6 Πεῖρη 5 οὐ {π6 ἰπν!βι 16 τνου] ἃ (8, 10), δηα {Πεὶγ β]ουν 
τῆοτγα ἴπδη {παΐ οὗ {πῸ δηρε]5 (12). 

64:81 ἰο {πε βίασβ. 4 Εζτὰ νἱϊ. 97, 125. 
11. ἡνίηρ ογθαΐασγεβ... . θθηθαίῃ {πὸ ἴἤσοπα. Κεν. ἰἱν. 6. 

δττηΐθβ οὗ {π6 δῆρεϑῖβ. (ἐ. 2 Εποςἢ χνὶὶ ; Ταβί. [μὸν. 111,3. ὙΠε ὑγδοκείβ ἱπάϊςαΐα ἃ ρ]οϑ5 οὐ αἰ ορτάρῃ. 
13. (΄. 4 Εζτὰ ν. 42; αἷϑο Μαίϊ. χῖχ. 30. 
15. ((. Μαῖϊ. χν!. 26. 
16. 1 μανε δά εά ἃ πεσαίϊνε ἴῃ 1ῃς ἢγϑί οἱδιι58, ἃ5 {πΠεῈ 5686 γθαῖταϑ ᾿ἴ---ὴ Δαἀα!οη δοσερίεα Ὀγ 556]. 

Ιν]. 145) ογα Οϑυίδηὶ 4150 ᾿Πϑεγίβ ἴἴ. 
οὗ βίογυ. 80 Εγ556] μὰ5 ἐπηεηάεα ἰδχί ψ ῃ]οἢ τοδάβ “δηὰ σ]Ἱοτγ᾽. 

1.11.1. γα. Ταοχί τϑαάβ “Τ᾿ νης Ἀγδ56] ἢδ5 Ἑεπηεηάςεά. 
2, 3. ἵν ε 5ῃου!ὰ νψγεερ τδίπεὺ ἴοσ {ποβα ἀβϑιηθα ἴο τογπηθηΐβ πῃ ἴΠο56 νῃο ἀδρατί ἴο 5}60]. 
5-7. 586 ποίβ οἡ χίνῃ]. 48--50. 
6. (Ε Ιχχχνι]. 6 ; [τηε5 ἷ. 2. ὍΤΠΕ βεητπιθηΐ ἸοοΪκ5 (τι βείδη, 
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1 ΒΑΚΌΦςΚΗ δὅ8. :---84, 5 ΜῚ 

1.11Π1-ἰ}Χ ΧΙΝ. ΤῊΕΞ ΜΕΘΘΙΑΗ ΑΡΟΘΑΙΥΡΘΕ. 

1.1Π|. 716 Ἰάέδρτογι 77 ἐΐο (οτιαὶ τοΐέλ ὀίαεῖ ἀγα τυλεϊσ Ἰαΐογ-. 

δ8:᾽:τ Απάᾶ ψπεη 1 Παά αἰαὶ {π65ε ἐπίπρϑ 1 [6]] αϑῖθβερ παῖε, ἀπα 1 ϑἂν ἃ νἰϑίοῃ, ἀπ Ἰο ! ἃ οἱοια τνᾶβ {|- ἐν 
Δϑοα Πα ηρ᾽ ἔγοπὶ ἃ νεῦν σγεαΐ 568, δηα 1 κερί σαζΖίηρ ἱροῦ ἴἴ, δηᾷ ἰο 1 ννὰϑ [1]] οὗ νναΐειβ ννῃϊΐε δηα ΞΞ 1 
ὈΪδοΙς, απ {Πϑγα ννεῖε πηδην σο]οιτ5 ἰη ἔποβε 5ε] [-ϑαπλς νναΐεγϑ, ΔΠ4 85 1 ννεγε ἔπ6 {{κεῆδθ85 οὗ στεδΐ 

2 ἸΙρῃζηίηρ ννὰ8 ϑθεῆ δἱ [5 βϑιιπηηηῖ, Απᾶ 1 5ανν {πε οἷοι ραϑϑίηρ 5υ ΓΠνῪ π᾿ 4υῖοῖκ σοιιγβε5, πα ἴΐ 
3 φΠονετεα 411] τῃς δαυῖῃ. Απα [ἴΐ σδηϊε ἴο ρᾷ85 αἰΐζει {π656 1ῃϊηρβ {πὶ {παΐ οἷοι θερδη ἴο ροιγ 
4 ροη πε δαυίῃ {πε νναίειβ {πΠδὲ ννεῦε ἴῃ 1. Απᾶά 1 8ανν {παᾶΐ ἴεγε ννὰβ ποῖ οηε δηά {ἢε βαπιὲ {{κ6- 
δ᾽ Π655 ἴῃ {Π6 νναΐδιβ ννῃϊοἢ ἀεβοεηεα ἔγοηλ 1. ΕῸΓ ἴῃ {Πς ἢγϑὲ θεριπηΐϊηρ {Παν ννεῖς Ὀ]δοῖς πᾶ πϑην 

ίογ ἃ {{π|6, Δη4] αἰξαεγνναταβ 1 ϑὰνν {παὶ ἴῃς νναΐεγϑ θεσαπῆα Ὀτγρῃΐ, θα. {πεν ψψεῦε ποῖ πιδην, δηά 
αἴξεν ἴπεθε τΠϊηρβ ἀραίΐη 1 58νν Ὀ]αοὶς (ναῖε 5), ἀπ αἴεγ {ΠῈ86 {ῃΐίηρϑ ἀραίη Ὀγρῃΐ, ἀπά ἀραΐη 

6 ὈΪδοὶς ἀπ ἀρϑίη Ὀγῖσῃς. Νονν {Π15 ννὰ5 ἄοῃς ἰννεῖνε {ἰπη65, θὰ Ὁ πε ὈΙΔΟΙΚ ννεγα αἰννανϑ ΠΊΟΓΕ ΠιΙΠΊΘΓΟΙΙ5 
7 ἴβδη {πε Ὀγσῃῖ. Απά ἴξ σαπλε ἴο ρ855 δἱ {πε επά οἵ {πε οἱοιιά, {πᾶΐ ἰο ! 1Ὲ γαϊπεα Ὀ]δοὶς νναΐετσ, 
Δηα πον ννοῦε ἀδυκει ἔπᾶπ Παὰ Ῥεξεη 411 ἵποϑα νναΐεῖβ ἰπαΐ νεῦε Ὀείογε, δῃηα ἤγε νναὰβ πηϊησ]εά 

8 ΜΠ {Πα6π|, ἀπ ννἤθγε ἴποβα τναΐειβ ἀδβϑοεπάςξα, ἔμεν ψγουρῃξ ἀεναβίαίίοη δηα ἀεβίτισίίοη. Απά 
αἴζεγ {Πε5ε {πίπρϑ 1 8ὰνν πον {Πδί ᾿Ιρμπίηρ Ἰνῖοἢ 1 Πα 5βεη οὔ {Π6 ϑιπιηλῖξ οὗ ἢ οἱοιά, 5εἰζΖεά 

ὁ Πο]ά οὗ 1 δῃὰ Ὠυτγὶθά ἰἰ ἴο {πῸ εαὐίῃῆ. Νον {πα Πρ ἰηΐησ 5σἤοπα Ἐχοθθαιϊηρν, 50 45 ἴο {Πππ|ϊπαΐε 
[6 ψῆοΪα εαιῖῃ, ἀπὰ ἰ{ Πεα]εα {ῃοβε τερίοηβ νΠαγα [Π6 ἰαϑὲ νναΐεῖβ πα ἀεβοθηβα δηα νγουρηϊ 

10. 11 ἀεναβίδτίίοη. Απάα 1τἰ ἴοοῖϊς Πο]α οἵ {πΠ6 ννῇοϊε εαγίῃ, δηὰ δα ἀοπηϊηίοη ονεῦ 1. ΑΠπ41 9κνν αἴζοῦ 
1Π656 [Πϊηρβ, δῃηὰ ἰο! ἔνεϊνε τίνει ναῖε δϑοεηάίηρ ἔγοπὶ πε 5εα, δῃα πεν Ῥεσδαη ἴο ϑιγγοιπά 

12 {Πδΐ ᾿Ισῃϊηϊησ δηα ἴο Ὀεσοπηα ϑδ]εοῖ ἴο τ. Απα ὃν τεαβοη οἵ τὴν ἴδαγ 1 ἀννοΐκα. 

{1Νν-1ν. δαγηοΐς γαγδν 707 αγὶ ἤγι16γγείαζίον οΥ ἐλ ἴδιον: Αὶ ατηΐοῖς ααἰνόγι1 707 
ἐλ: ηιγῥοσο. 

54: Απά] Ρεβουρῃϊ ἴῃς ΜΙρμίν Οποε, πὰ 5αἱά: 

«ἼΠου αἰοηθ, Ο Τ,ογά, Κπονναβί οἵ αἰογείγηβ {πε ἄσερ [πϊηρϑ οἵ {πε ννου]ά, 
Απά {δε {πίηρϑ νν ῃϊοἢ Ῥεί4}} τη {πεῖν {ἰπ|65 Του Ὀγηρεβὲ ἀροιΐ Ὁν Τὴν ννοτά, 
Απά δραϊηβί {Π6 ννοῦκβ οἵ {Π6 ᾿ππα τα πὲβ οἵ ἴπῸ6ὶ εαγῖῃ ὙΠΟ ἀοβὶ Παβίθη {πΠ6 Ῥερίπηΐηρβ οἵ ἐπε 

{1Π|65, 
Απᾶ {πε επά οἵ πε ϑεαβδοῆβ ΤΠοιῖι αἰοης ποννεϑί. 

τὸ (Τῇουν ον ννοπὶ ποιῃϊηρ 15 ἴοο αζά, 
Βυΐ ννῆο ἀοβί Ἔνεύυτ ῃηρ εαϑι]ν Ὀγν ἃ ποά: 

3 (Του) ἴο νδοηῖ {π6 ἀερίῃ5 Τοοπηεΐ 45 ἴῃς Πεῖρῃϊσ, 
Απά ψῆοβε νογά ἴῃς Ῥεριπηΐϊηρϑ οὗ {ΠῈ ἀρὲϑ βεῖνε: 

Π11Π1- 1 Χ ΧΊΝ. Τῇ {πιγὰ Μεββίδῃ ἄροσανρϑβεα, οὐ 5. [ἿΙᾺῺὴ ἄδία 1᾿ἴ βεθῃιβ ἴο θὲ ῥγΎῪᾺῖου ἴο Α. ἢ. 70 (Ἰχν!]. 5-6), ἀπά 
βιρβεαιθηΐ ἴο Α. Ὁ. 50. [1 1ῃ15 15 {π6 ἀδίε οἵ {Π15 βεοίίοῃ, ἴ 15 ἀϊἰβί!ηοὶ τῸπὶ Β' δηά Β2, νι ἢ ψεῦε οοτηροβθά ι 
ΒΒΘ]ΌΘΗΓν ἴο {πε [4]] οἵ {πῈὸ Τειρ]6. Ι͂ῃ Β' δῃᾶ Β5 τπετὰ 15. ἢο εἐχρεοίδίϊοη οὗ ἴπΠ6 Μεβϑίδῃ, ννβεγεαβ ἴῃ Αϑ τῃε Ϊ 
Μεββίδῃ 15 1πΠ6 σεηΐγε οὗ Ἰηΐεγεϑί. Αρϑίῃ, 11 ἀρρϑαῦῖβ ἴο θῈ αἰϊδβίϊποὶ ἔγομα Αἱ ; ἔοσ ἴὴ Αἴ της Μαεβϑίδῃ ἄοεβ ποῖ ἀρρϑαδγ 1{}]} | 
1ῃ68 ΘΠ 6 Π1165 οὗ [5γδ 6] αὐα ἀβϑίγογεα, ννῆεγθαβ ἰῃ Α 16 Μαεβϑίδῃ 15 ἴηε ἀσεηΐ οὗ {πεῖὶγ ἀδθϑίσασιίοη. ὍΠα σοϊδίοηβ οὗ Δ 
ἴῖο Α" αὔὰὲ ἀοιθια!. ὙΠΕΥ σου] σοῖηδ ἔτοῖη 1Π6 βαηα Βαη. ΤΠ να Κα σΠαγαςίου οὗ 1ῃη6 Μ 6ββίδῃ ἴῃ {Π15 βϑοίίοη 5 
ποίαδννοσίηγυ. 

111. [ἢ 115 ν]βίοῃ ἃ οἱοιια σἱβϑ65 ἔτοὴ {ΠῸ 5εὰ νν1Γ}} 15 βυτημ ογονηεα ἢ ΠΡμτηησ. ΑἸΘΥ δἱχ βϑυσοθϑϑίοηῃβ οὗ 
Ὀ]ΙΔΟΚ δηὰ Ὀσισηϊ νναΐθῦϑ, σοιηθ5 ἴῃς Ὀ]δοκεϑὶ 5ῆονεσ οἵ 4]1. Τῆδη [ἢ ΠΡ ηρ᾽ ἤδϑἢθϑβ ἔουίἢ δηά μεθα] {πῈ βατίῃ. 

Ι. ἃ νεγΥ βγεαΐ βεα. (Οἱ. Πδη. ν]]. 2. 
5. δῃᾶ τηϑθην. Ηδξετζα, ἃ5 {πε ννογάβ ἴῃ ἴῃς πδχί Π1η6 "ποῖ ᾿ηδὴν ̓  5ῃονν, ννὲ Ἔεχρεοΐ "δηά πηδῆγ᾿. Ηδξεηςα νι] Κγ556] 

Ι Θῃ]6η4 ὑφεῶρ Ἰηῖο «οξοο. 

6. Ἐογ {Πα ὑννεϊνείο!α αἰν]βίοη οὗ ῃϊβίουυ 566 4 Εζγα χῖν. 11, 12. 
7. ΤἼΏδβ6 ὈΪδοκ νναΐβθυβ ἀύε ἰπϊεγργείεα ἴῃ [χῖχ, Ιχχ. ὍΠΟΥ 50} 1Ζα 1ΠῸ {γανδ}] ραὶη5 οὗ Πς Μεβϑίδῆ. 
δ. ὙΠε ΠρΡΒΙΠΙηρ οἡ [ΠΕ οἸοια 5γιηθ011265 [η6 Μεββϑίδῃ. Τὴ ἱπηαρεγΥ 15 ἀογῖνεα ἔτοπη δη. ν]]. 13. 
9. Ἰ᾿ἰρῃίπίηρ 5βΒῆοπα.... νγῆοϊα εὐγίῃ. (Οὐ. Μαῖι. χχῖν. 27 “δ5 ἴπ6 Πρδιπηρ. . . 50 588}} θὲ {πΠῸ σοπηηρ οἵ {ΠπῸ 

50η οὗ ῃηδῃ΄᾿. 
12. Ατα ἴπεϑε ἔνεϊνε σίνευβ {πῸ (απ Έ 1165 σα ΠΝ ἰπρ ἴο [Π6 Μεβϑίδἢ, οὐ [Π6 ἔννεῖνα {065 οὗ [5γ86]} 

Ε1Ν. 1. Βείογα {ῃ15 σμαρίεγ [ῃς Μ5. ᾿πβοτῖβ [ῃ6 ννογάϑ “ὙΠῈ Ῥγάυεγ οὗ Βδγυςῃ᾽. ᾿ 
2. 1 Πᾶνε ψ τ Ἀγ55Ε] γεϑίοσε “ Τῆι ᾿ δἵ {η6 θεσὶ πηϊηρ οὗ νεῦβεβ 2, 3, 4. ὍΤΠα οσοηίοεχί γεαυΐγαϑ [Π15 γεβίοσγαί!οη. 

ἔοτ Ποπὶ ποίπϊηρ 5 ἴοο Πμαγᾷ. ΤῊ15 5 ἃ γεηάδγίηρ οὗ [ΠῈ ρῆγαβε ἰουπα ἴῃ (δη. χν]]. 14; 761. χχχὶ]. 17, 27. 
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ΗΠ ΒΑΒΌσςζΗ .δ4: 4:18 

(Του ννῇῆο ταν εα]εβϑί ἴο ἴῃοβϑε Ψῇῆο ίεαγ ΤΠπθα ννῆδί 15 ργβραγεά ἴογ {Π6Π], 
ὙΠαι ἐπεποείογί ἢ {πᾶν πιᾶν Ὀδς σοπηίοτγίεά. 

ΤΠοῖι 5ποννεβδί στοαὶ δοῖβ ἴο ἴΠοβε ννῆο Κπονν ποῖ; 
ΤΠοιῖι Ὀγεαϊκαϑὲ ΠΡ {πε ἐποϊοϑαγα οὗ ἴποβα ΠΟ ἴα ἱρῃογαηΐ, 
Απά Ιἱρμίεϑε ὰρ ννῃδΐ 15 ἀδυῖ, 
Απὰ τανβαϊοϑί ννῃδί 15 μι ἄδῃ ἴο {πε ῥα, 
[ΒΟ ἴῃ (αἰ Πᾶνα βυ πη ἰεα ἘΠπεπηβεϊνεβ ἴο ΤΠες ἀπ ΤῊν ἰανν.]} 

ΤΠοῖ πμαϑί σἤοννη ἴο Τὴν βεγνδηΐ [ῃ15 νί βίο ; 
Κενααὶ ἴο πιςῈ ΑΪ5ο [5 ἰηεγρυθίδίὶςοη. 

ΕῸγ 1 Κπονν ἐπαΐ 5 τεραγάβ ἴΠοβε [Π]ηρ5 ν πούείη 1 θοβδοιυρῃΐ ΤΏΘδε, 1 Πᾶνε τεςοεϊνεά ἃ ΓΈβροηθ6, 
Απά 85 τεραγάβ ννῆδί 1 Ῥεβουρῃΐ, Τ Ποῖ ἀϊ5ϊ τενθα] ἴο πὲ νν ἢ τνῃδΐ νοῖςε 1 ϑῃοιϊα ργαῖβα ΤΠςς, 
Απά ἔτοπι ννῆδξ πλοπηθεῖβ ἴ 5ῃοι]α σαιι56 ρΎαί565 δη4 416] 1} 85 ἴο αϑοεπα ἴο ΤἤὮδα. : 

ΕὸΥ 1{ ΠιῪ ΠΙΕΏΊ ΒΡ 5 ννεῦα τηοιῖῃ5, 
Απὰά {πε Παῖγβ οἵ πν δδα νοίςεϑ5, 
Ενεη 80 1 οοι]ὰ ποὶ σῖνε ΤΠεα {πε πιεεα οἱ ρζδῖϑβε, 
Νοῦ ἰαπὰ {Π6ε 45 15 Ὀεπίζίηρ, 
ΝΟΥ σο]α 1 τεοοιηΐ ΤῊν ρῥγαῖίβε, 
ΝοΥ 16}} {πΠ6 σογν οἵ Τὴν Ῥεδιίν. 

Ἑ οὐ νν»ῆαΐ δηλ 1 ἀπτοηρσϑί πηξῇ, 
Οἵ γὴν 8πὶ 1 τεοκοπεά δπιοηρϑί [Πο56 ννῆ0 ἃγξ ποῦα βχοαι]εηΐ ἴΠδη [, 
ὙΤΠαΐ 1 Πᾶνε Πεαγὰ 411 {πεϑε πηδύνο]ϊοιι5 {ΠΙηρ8 ἴγοπὶ ἴΠς6 Μοβί ΗΙρῃ, 
Απάα πυπηΡο 1655 ΡΓΟΠΊ 565 ἔγοπὶ Η πὶ ννῃο ογεαϊεα πΊῈ Ὁ 

ΒΙ6ββεα θὲ πὶν πιοΐπμαι ἀπιοηρ ἴπο586 παΐ Ὀεδι, 
Απά ρτιαϊβεα δπιοηρ οπηεη ΡῈ 5ῆ6 [Πδΐ Ῥᾶδῦα πΊ6. 

ΕῸΓ 1 νν}}] ποΐ Ὀὲ 5:]|επηΐ ἴῃ ργαϊϑίηρ {πΠ6 ΜΙρῃῖν Οπε, 
Απᾶ ν ἢ ἐπε νοῖςε οἱ ργαῖβο 1 νν}}}] τεσοιπὶ Η!5 πιαύνε!]οι5 ἀεεά5. 

ΕῸΓ νῇο ἀοοίῃ {κὰ ππίο ΤῊν πηδύνε!]οιι5 ἀεεάβ, Ὁ ἀοά, 
Οἵ νῆο σογηργεπεπάςξι Τὴν ἄδερ ἐπουρῇΐ Τοῦ ΠΠ{π|. 

ΕῸΓ ἢ} ΤῊν σοιηβεὶ Τ ποι ἀοϑὲ σονογῃ 41} {ΠεῈ σγεαΐιγεβ ννῃῖοἢ Τὴν τῖσῃι μαηα ἢδ5 ογεδίεα, 
Απά Τῇοιι μαϑι Ἔϑίβ] }5Πεα ανεσν ἰοιιπίαϊ οὗ Πσηξ θεϑίάς ΤΠςε, 
Απηά 1{Πε {τεαϑιταβ οὗ ννβϑάομῃ θεηεαίῃ Τὴν τἤγοπε Παϑί Τ Ποῖ ρτεραγεα. 

Απά 7ι5{1ν ἀο {πεν ρεγῖϑῃ πο ἢᾶνε ποΐ ἰονεά ΤῊν ἰανν, 
Απά {πε τογπηεηΐ οἵ] ἀρεγηεπί 5Π4]] ἀνναῖϊῖ τΠο56 ψνηο Πᾶνα ποῖ 5 πη{ε4 {ΠΕ πΊβεῖνεβ ἴο ΤῊν ροννεγ. 

ΕῸΓ [πΠουρὴ Ααἀδπὶ ἢτϑβέ βἰπποα 
Απά Ῥγουρῆξ ππεϊπλεὶν ἀθδίῃ ἀροῃ 4]], 
Υεῖ οἵ ῃοβϑε ψῇῆο ννεύε Ῥογῃ ἔγοπΊ ἢ1Π| 
Εδοἢ οπε οἵ {πεπὶ 85 ριεραιεά ἴον ἢϊ5. οὐγῇ 501} ἰογπηεηΐ ἴο σοπῆς, 
Απά ἀρσαΐῃ βοῇ οπε οὗ {ΠεῈπῈ ἢ85 σποϑβεη ογ ὨΙΠ1561} σ]ογίες ἔο φοπηα. 

[Εοτ ἀϑϑάγεα!ν πα πο Ῥεϊϊενείῃ νν1}} γεςεῖνε γενναγά. 

Βαυΐ πονν, 85 ἴογ γοιῖι, γε ννίοκεα {παΐξ πονν ἃύθ, ἔπτη γε ἴο ἀδβίγαυοίίοη, θεσαιιϑα γε 5Π4}} 5ρεεαιν 
Ρε νἱϑζεά, ἴῃ {Πδξ ἰογπηεσὶν γε τε͵θοϊεα ἐπε ππαεγϑίδηαίηρ οἵ ἐπ Μοβὲ ΗΙρἢ. 

Εὸν Ηἰβ ννοῦκβ πανε ποῖ ἰδιρῇῃϊ νοι, 
ΝοΥ Πα5 {Π6 5111] οἵ ΗΙ5 ογθαίίοῃ ὑνῃ! ἢ 15 δ 411] {{πη65 ρεγϑιιδ θα νοιι.} 

4. ΤΠπ66. 801 επηεπὰ ἰοχί --- " Η!ηλ᾿. 
5. ἴῃ ἔαϊῖἢ. ὅ6εε ποΐβξ οἱ ἰϊν. 21. 1 μαᾶνε Ὀγαςκείθα [Π15 116 ἃ5 ἃ ἰαίεσ δα! οη. 
10. Αἢ ᾿ηἰεσροϊδίίοῃ ἢ 1 Ὀσεακβ {ΠῈ σοπηδχίοῃ. (ἵ. [μ|Κα χὶ. 27. 
14. ((, χ]ν!!. 40. 
115-19. ΤἼε ἴννο ἀοοίτγπε65 οἱ ἔαίε απηὰ ἴγεα-νν1}}, ἘΠοὰΡ ἢ σε ἴὸ θε πλιίια}]γ Θχο! αϑῖνθ, ννεσε δοςερίεβα δἠεογείϊεα έν ἃ5 
4. Δ} }ν Ἰηγρεγαῖϊνε Ὀγ με ῬΠδτβεαθ. 8:1. Ρδὰ] δοῃε ἄδνεῖορβ {Π6η} ᾿ηῖο πακθα δηϊαροηϊβηη. ΤΠ6 σἜηογαὶ ΘΠ ἘΠ ΟΥ 
ννὰ5 ἴο Ἰῃϑὶϑί οῃ ἔγεθ-ν}}} ἃ5 μευ, δηά ἴῃ 1η6 Ταϊπμα (ννεθεσγ, 7χμα. 7 δοί. 224 54.). 866 ΠΥ (ομπηπηθηΐαδγν, Ζ71 ἐσε. 

15. ΤἼης εἤξςοὶ οὗ Αἀδηλ᾽5 β'ῃ 15 ᾿ἰηγιτεα ἴο Ργϑίοαὶ γαϑι]5---ἰῃς Ργεηγαΐασγε ἄἀδαίῃ οὗ ῃ15 ἀβϑοεπάδηίβ. (οηίγαβί {Π6 
ῬΕβϑι }15ηὶ οὗ 4 ΕΖγυδ. 

ὈΠΕΙΠΊΘΙν. ὅ6ε χχὶὶ!. 4) ποίβ. 
16-18. 866 χΧΙνΠ]]. 48-5ο, ποίθ. ΤΠδ5ε νεῦβεβ Ὀγθαὶς {Π6 σοπίοχί δηά σε οἷἱ οἵ ρίαςε πεσε. ὙΠΕῸῪ Ρτορειγ ργεοεάς 

ΧΙν11. 48- 50. Α ὄἀϊτεςίΐ δά άγεβ8 ἴο {πε ψ]οκΚαά οου]α ποῖ οσςσα ἴῃ ἃ ργαγεῦ ἴο αοά. 
18. (ἀοά᾽ 5 ἴανν σᾶ Ὀ6 Ἰεᾶγηΐ ἰῇ παΐισε. (Οἵ, λοι. 1. 2οβ. ΤῊΪϊ5 ἀὐριπιεηΐ 15. ἃ5 οἱ δ5 {πε Ῥβαδ]ίεσ, [08, δπᾶ 1ϑαϊδἢ 

(δ: 5. Β5. χὶσ. 1). 
-» ΠῚ 



Π ΒΑΕ ΘΟΘΗ δ τ οος 

19 Αἀδπὶ (5 ἰπεγείογε ηοΐ {π6 σᾶιῖιβ6, ϑᾶνα οὐἱν οἵ πῖ5. ονγῇ 501], 
Βυΐ φδοῇ οὗ τι8 α5 θβϑὴ {π6 Αάδῃη οὗ πίβ οὐννῇ 5οῖ]. 

292 Βαΐ ἀο ἼΠου, Ο 1 οτά, ἐχροιηά ἴο τὴς τεραγάϊηρ ἴποϑε [πίηρβ ννῃίοἢῃ ΤΠοιι Παϑί γενεαὶ ἴο της, 
Απά [πίογπι πι6 τεραγάϊηρ [Παΐ ννῃϊοῃ 1 Ὀεϑουρῃί ΤΠδε. 

21: ΒὸΥ αἵ {Π6 σοηϑυπηπιαίίοη οἵ ἴπ6 ννουἹα νεηρσεδησα 5141] θὲ ἰδκεὴ ροὴ ἴποβε πὸ Πᾶνε ἄοπο 
νυ Κεάπαϑβ δοοοζαϊηρ ἴο {ΠεῖΓ νυν κε 685, 

Απά Τοιι 1 σ]ογιῖν {πῸ [δ ἘΠῖἃ] ἀοοογάϊηρ ἴο ἘΠοῖγ (αῚ ἘΠ Πα] Π 655. 

22 Ἐὸογ ἴΠοβ6 ψῇῆο δἵὲ ἀπτοηρϑὲ ΤΠῖπα ον ΤΠοῖι τα]εϑί, 
Απά {Πο56 ψῇο 5ίη ἼΠοιι Ὀ]οζίεβι ουΐ ἤοπι διηοηρϑὲ Τ᾽ ὨΗΪπε οὐνη. 

55. Απα [ἴ σαπης ἴο ρᾶ55 θη 1 Πδα Ηπίϑῃθα βρεαϊκίηρ {πΠ6 ννογά5 οὐ τῃϊϑ Ρίαγαγ, πὲ 1 5αῖ ἔμεγε ἀηάοΥ 
2 ἃ ἴζεα, πᾶ 1 τηϊρῃξ γαϑὲ ἴῃ {πῸ 5ῃδάςε οἵ 1ῃς6 Ὀγάποπμθθ. Απαᾶ 1 νοπάεγεά δηα ννὰβ8 αϑιοηϊθά, δπάᾶ 
Ροπάεγεά ἴῃ πὴν {πουρἢ5 τεραγαϊηρ {πε τηυ]ετὰ4ε οἵ σοοαπ655 νυ ΠΙ ἢ βἰηπεῖβ νῆ0 αύα προη {πε δαγίῃ 
Ὠάᾶνε τα]θοϊεά, δηα τεραγαϊηρ {πε σγεαΐ ἰογπηεηΐ νῃϊοῃ {παν πᾶνε ἀδϑρίϑεά, ἐποιρῖι πεν Κηον {παῖ 

3 ἴμεν ϑῃου]ὰ ες ογπηεπίςα Ὀέσδιιβα οἵ {Πς βίη ἔπεν δα σοπητηε. Απᾶ ἤθη 1 νγὰβ ροπάεσγίησ οἡ 
{πέ56 {πίηρϑ δηά {πε {{κϑ, ἰο ̓  {Π6 δῆρεὶ δπηϊ6] ννπο ργαϑίεϑ ονοῦ ἔγιια νίϑίοηβ νναὰ5 βεηΐ ἴο πη6, δπά 
ἢε ϑαίἃ τιηΐο πη: 

4 «ΨΝνὴν Ὧο685 ἴῃ ν Ππεαιΐ ἰγτου]Ὲ περ, Βαγαςῃ, απ ννῆν ἄοεβ ἔν ἐπουρῆις ἀἰδίαγρ πε ε 
δ Ἐὸογ [ ον!πρ ἴο {Π6 τερογί νν ΒΊ ἢ που Παϑί οπὶν πεαιὰ οἵ ̓ πάρσεπιεηξ ἔποιι αγί 50 τηονεά, 

ναὶ (νη τποὰ θ6) ννῆθη ποῖ 5ῃ8]0 566 1ἴ πηϑη 6 ϑεν νυ ἢ [Πῖπε ἐγεβ Ὁ 

Απά 1 νι {πε ἐχρεοίϊδίίοη νμεγαντῃ που ἀοβί εχρεοῖ {πε ἂν οἵ {πε Μίσμν πε ποῖ ατί 50 
ΟΝΕΓΟΟΠΊΕ, 

ννΒαῖ (1 μου ΡῈ) θη ποι 5η4]: σοπηε ἴο [15 δἀνεηΐὉ 

6 

7 Απά 1 πε νοζά οἵ πε ἀπποιιποθηηεηΐ οἵ {πε ἰούπχεπὶ οἵ ἴμοϑε ψῆο πᾶνε ἄομε ἰοο ἢν ἐποι 
αὐ 50 ον ἀϊδίγαυσῃΐξ, 

Ηονν πλιιοἢ τποῦα ἤθη [Π6 ἐνεηΐ ψ1}] γενεαὶ] πηαύνε]!]οιβ ἐΠΙηΡ5 Ὁ 

Απά τ τπουὺ Παϑί πεαγὰ {[ἀϊηρϑ οἵ ἴπεῸὶ σοοά δηᾶ εν] ἰπϊηρθ ννῃῖο ἢ ἀγε ἰπεη σοπλίηρ πα ατί 
στίενεά, 
ναὶ (1 μου θῈ) ννμεη ἔποιι 5416 θεμο]α ννμαξ ἐπε πηδ] εϑίν ψν1}] τεναϑαὶ, 
Δ ΠΙς]. 51.411 σοηνῖςΐ {Ππε5ε6 πα σδιιϑα ἴποϑε ἴο γε]οίςα. 

8 

ΙΧ1-1 ΧΧΙΝ. 4ηπἰεγργείαΐζοι 97 ἐΐε ῆδιοη. 14 ὀίασξ ἀγα ὀγίρλξ χαίσγς ςγηεόοζσε ἐλς Τ]ογία᾿ 5 
Πϊείογγν 2 ,οηι αἰαηε ἰο ἐλ ἡ ἀνόηιέ ο7 116 77 6551αἦ. 

56: -Νενεγίμεϊθβϑ, θεοδιβα ἰποιι Παϑὶ Ὀεβοιρσμξ {πΠ6 Μοβὶ Ηἰρῇῃ ἴο γενεαὶ ἴο ἐπεε {πε ἱπίεγργείαίίοη 
2 οἵ {πε νίϑίοη ὨΏΪοῃ ἴποιι Παβϑί βεεη, 1 πᾶνε θβεη ϑεηΐ ἴο [61}] {πΠεβ6δ. Απᾶ πε Μίρῃῖν πε Πμαίῃ 
Δ5ϑυγο αἶν τηδάςε Κηοννῃ ἴο {περ {πε τηείποάβ οἵ τῆς {{π|ὲ5 {παξ ἤᾶνε ραβϑϑβεά, δαπά οἵ ἴμοβε {παῖ 
αῖε ἀδβειπεα ἴο ρᾷ55 1ὶ2 Η!5 νου] ἰγοπὶ ἴΠ6 Ὀερίπηΐϊηρ οἵ [18 ογεαίίοη ὄνε τπίο [5 σοπϑιιπηπηδίΐϊοη, 

3 οὗ ἔποϑε [Πϊηρβ νυ ο ἢ (αγ6) ἀδοεῖς δηα οἵ ἴῃοϑα ψνῃϊοῃ (4γ6) ἴῃ γαῖ. ἘῸΓ δ5 ποι ἀϊἀϑὲ 566 ἃ 
στεδλί οἷοι ψῃοἢ αβοεπ δα ἔγοπὶ {ΠπῸ 5εα, δπα ννεπὲ δηα οονεγεα {πε εαγίῃ, {15 15 {πε ἀυτγαίϊοη 
οἵ πε ννου]α (ΞΞΞ αἰών) ννῆϊοἢ {πε Μίρῃῖν πε πιαάς ννῆθη ἢε ἴοοῖς σομηϑε] ἴο πιαῖκα [Π6 ννου]ά. 

4 Απά [ἴ σαπλε ἴο ρ8ᾶ85 γε {Πε νψογὰ δα σοπα ἰογίἢ ἤοπὶ Η!5 ρίξϑεηςε, {παξ ἔπε ἀπταϊίοη οἵ {πε 
νου] Παᾶ Ἴοπηθ ἱπίο Ῥείηρ ἴῃ ἃ 5Ππ|4}} ἄδοιε δηά ννὰβ βϑίβὈ ! !βῃ θα δοσογάϊηρ ἴο {Π6 πλυ!πάς οἵ 

5 ἴῃς ἱπίε!]ρεηςε οἵ Ηΐπὶ πο βεηΐ 1. Απά δ5 ἴδοι αἀἰἀϑὲ ργενίοιϑιν 5εῈ οὐ {ΠῈ ϑιιγηπηῖς οὗ τῆς 
οἰοιιά ]οῖς νναΐεγϑ νος ἀεβοεηάεα ρῥγενίοιϑὶν οὐ {ΠπῈ εατίῃ, [ἢ15 15. {πε ἰταηδργεϑϑίοη ψ ῃογεν 
Αάδπὶ {πε ἢτϑε πιῇ ἰγαηβργεββεά. 

19. 566 νβεῖβε 15, ποίΐθβι Μη β.Π| δηα 5η ᾶτβα ἄμε ἴο Π15 ον δοίΐοῃ, δῃα ἃζα ποΐ ἀδγινβά ἤγοπὶ Αἄδπι. Τα εν!] 
᾿πρΡα]56 15 ποῖ βίη 1η]655 ορεγεᾶ, [{ 15 ρ]δςβά ἴῃ τηδῃ, 580 {ἴπ6 Τὶ ηλι 55, ἴο ΡῈ ονεσοοτηα (ΈΕσ, 217 54:.). 

21. ἴῃς [αἰ {Πῖπ δοοογάϊηρ ἴο {πεὶγ [αἰ πίαϊποσθβ. Ηδσφτγε “ΑἸ Π 1] Π655᾽ 15 σοηίγαβίεα ἢ “ ν] Καάηδϑ5᾽, 50 ἴἴ 
Ξε “ τἱρῃξεοιιβηθϑϑ᾽ οὐ "βΠάδΠΠγ ἴο τ[Π6 Ιανν᾿; ὰϊ εἰβεννμεσα ἴῃ Π15 ννουκ “ΑἸ 1 ̓  τε ἡ Βε!εῦ. (ἢ 4 Εζγα νὶ. 5 ἔοσ {πε 
[οΟΥΤ ΘΓ 56 η86. 

1Ν. 3. Βδπλῖεῖ. Οἱ. [χη]. 6; 1 Επ. χχ. 7 (ασεεκ); 4 Εζγα ἵν. 36 (ϑ γγίδο); 5101}. ΟΥ. 11. 215-17. [ἢ 4 Εζτὰα Βδμηϊεὶ 
ΔΏΒΨΕΙΒ ἃ απ Θϑί!οη, ἃ5 Πεσα. ΕἸβεΠΕΥῈ Πα 85 σμᾶγρα οἵ 500]5 ἴογ }πᾶρεπηεηΐ. 

5. Οννΐπρ. .. ΒΟ. ΤῊΣ ἰεχί 15 ἀβίβοιϊνθ. 1 πᾶνε δήδεά ὡρ δίϊειν ὡς δηᾶ  Ὀείοτε -ῦθα, (εγίδηϊ 
δἀάβ «9 αἴϊζαγ ὡς. ΜΙ {πὰ Ἰαϊίεσ τεδάϊηρ ννα 5ῃπου]Ἱὰ τεπάθγ “1 θη ποι Παϑὶ ΟἿἹΥῪ Ποαγὰ ἃ στυπιουγ οἱ Η5 
Ἰυαρσεπηεηῖ᾽. 
; ΠΝῚ. 3. ἃ ρύϑαΐ οἱουαᾶ.... {ῃὶβ 15 {πὸ ἀυγαίοη οὗ {πὸ ννοσϊᾶ. ὉΤῇηαε ἔνεϊνε αἰϊεγηδαΐα ὈΪαοκ απα Ὀγιρῃΐ νναΐθίϑβ, 
ἀηα {πε ἰαϑὲ ὈΪΔοῖκ νναΐθσ, βυταθο]ζε {πε (Ὠἰσίθεη ρεγοάβ οὗ [πα ννουῦ] 5 Πἰβίογυ ὑυῖοσ το {ῃΠ6 Μεβϑία μ᾽ 5 Κίησάοπι, ΏΙΟΙ 
15 ἰοτεϑῃδάοννεα Ὀγ {ΠῸ Πρ μίηϊηρ [αἴ 5ῆοη6 οἡ {Π6 οἱοι᾽ 5 5 ΠΊΓη1. 

4. ννα5 βϑίβ Ὀ}!βηθᾶ. 80 Ο(δγιδηὶ μᾶ5 επηεηαβά. 
512 
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Π ΒΑΈΠΟΗΙ δ6. 6-:89: αὶ 

Εογ [5ϊπο6} ννιοη Πα {τα ηβρυαϑβοα 
{Ππε|]π|εὶν ἀθαῖ σαπης ἱπίο Ρεΐηρ, 
ατίεΓ ννὰβ παπιεά 
Απά δηρι θη ννὰ5 ργεραιθά. 
Απά ραΐη ννὰ5 ογεαΐεα, 
Απά {τουῦ]ς σοπϑιπηπηαίεά, 
Απὰ ἀΐββαβθ θερῃ ἴο θὲ βϑίδὈ Π]5ῃς6ά, 
Απά 510] κερί ἀεπιαηάίηρ [Παΐ 1 Θῃου ]α ΡῈ γεπεννεά ἴῃ δἱοοα, 
Απά {πε Ὀερειίηρ οἵ ομ!!ἄγεη ννα5 Ὀγουσῆς ἀροαΐ, 
Απά {πε ραϑβϑίοη οἵ ραγεηΐβ ργοάμπςςά, 
Απά {πε σγεαίηςϑβ οἵ Πυτηδηῖϊν νγεϑ ΠυιπΊΠ]}]αἰε6, 
Απά ροοάηα85 ἰδηρσι5ῃεά. 

ναί {πεγείογε σα θ6 ὈΪδοῖκαι οὐ ἀδτκοῦ [Π8η {ΠπΠ65εὲ {πῖηρο. ΤΠϊ5 ἰ5 {πε θεριπηϊηρ οἵ πε Ὀἷδοκ 
νναΐεγϑ νν ἢ ἢ ποῖ παϑὲ σεεη. Απά ἔγοιη ἴμεβε ὈΪδοῖς (νναΐειϑ) αραΐῃ ψψεῦε Ὀἱδοῖς ἀεγίνεά, απ {πε 

το ἀδικηεβ5 οἱ ἀδυκηθ55 ννὰ5 ργοαάποεα. ΕοΥ Πα Ὀεσδπηα ἃ ἄδηρεῦ ἴο 5 ον 801]: ὄἌνεῆ ἴο {πε δηρεὶβ 
,.12 Ῥεσαῖηε ἢς ἃ ἀἄδησεύ. τσ, πιογεονθί, δ {Παΐ {ἰπ|6 ἤθη πε ννὰ5 οἵεαίεά, πεν επ]ογεά ᾿ἰρετῖγ. Δπά 
13 50η16 οὗ {Πεπὶ ἀδβοεπάεα, Δπ6 πηϊηρ]βα νυ] {ΠῸ ννοπηεη. Απα ἴδῃ ἴποβα ΠΟ ἀἸ4 50 ψεζε ζογπγεηϊεά 
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ἴῃ σμαίη5. Βιυΐ {πε ταδί οἵ {Π6 συ] πᾶς οἵ [Π6 δηρεῖβ, οἵ ννϊοἢ {παῦε 15 (Π0ὴ) πιιηθεΐ, γεϑίγαιηεά 
{παπβεῖνες. Απα ἴποϑε ννῃο ἄννεὶ οη [Πς βαγῃ ρεγιβῃεα ἰορσεῖπεῦ (νυν ἘΠε πὶ) ἘΠγοΡῊ {με ᾿ναΐετβ 
οἵ {πε ἀεϊυρε. ἼΠ6586 αἵὰ {Π6 Ὀ]δοὶς Πιϑὲ ννδίευβ. 

“Απά αἴτεγ {πΠ686 (νναΐεγϑ) που ἀ1ἀ 51 5εῈ Ὀσγίρῃμξς νναΐειβ: [15 15. {πῈ ἰοιιηΐ οἵ ΑΡγαμαπι, αἷϑο ἢϊ5 
σεηαγδίίοηβ δηα δἀνεηΐ οἵ ἢϊ5 5οῃ, δπά οἵ ἢΐβ 5οη᾽5 50, αηα οἵ ἴποϑε {{κῸὸ ἐπεπὶ. Βεροαιιϑθε δὲ {παῖ 
ττης {πῸ πηννγιτδη ἰανν ννὰθ παπηθα ἀπιοηρσϑὲ {Π6Π], 

Απάᾶ {ες ννοῦκβ οἵ πε σοπιπηαπαπηεηΐβ ννεῦα {Πε6η {ἀ]6|166, 
Απά Ρεϊ]ιεῖ ἰη πε σοπλίηρ Ἰπασεπηθηΐ ννὰ5 ἤδη σεηεγαίεα, 
Απά δορε οἵ {πε ννογ] ἃ [παΐ ννὰ8 ἴο ΡῈ γεπεννεα ννὰβ ἔπθη θα} τιρ, 
Απά {πε ριοπηῖϑε οἵ [πΠ6 [1{θ {Παΐ 5Πο 14 σοπηα Πεύθδίςευ ννα5 ἱπηρ]απίεά. 
ΤἼΠεβε ἀγα {πῸ Ὀτγρς νναΐεγϑ, πὶ ἢ ἴποιι Ππαϑβί βεεη. 
“Απα ἴῃς ὈΙαοκ {Πϊγα νναΐθιβ ν Ιοἢ ἴοι Παϑί βεεη, ἔΠμ686 ἀγα {πε πηϊηρ]ηρσ οἵἉ 411 ϑἰπϑ, νι ἢ τς 

παίίοηϑβ αἰξειννατ 5 ννγοισῆς δἰζευ {πε ἀδδίῃ οἵ ἴῃοβε τρῃίεοιβ γηεη, απὰ {πε νἱοκεάπαϑς οἵ ἐπε ἰαπά οἵ 
Ἐργρῖ, νναγείῃ ἴπθν α14 νυνὶ Κααάϊν πη Π6 βεύνίοε βεγαενἢ {παν πιδάς {Ποῖγ 8οη5 ἴο βεῦνθ. Νανού- 
1Π6 1655, {π65Ὲ αἰϑὸ ρευϑῃςα δἱ ἰδϑί. 

“Απάὰ {Π6 Ὀγσπὶ ἰουγ ἢ νναΐῖειβ ννῃίοῃ ἴῃοι Παβϑὲ βεεῃ ἂαὔε ἴῃς δᾶνεπί οἵ Μοϑεβ απᾶ Αδίοῃ δηά 
Μιτγίαπλ δηα] [οβἤσα ἴΠῈ βοὴ οἵ Νιτιπ πα (]6 0 δηά οἵ 411 {ποϑε {|κ6 τῃεπη. Εοζ αἱ {παΐ {ἰπ|6 {πε ἰδτὴρ 
οὗ {π6 εἴεγῃδὶ ἰανν ϑῇοῃε οἡ 411 [ἤοβε ννῇο 8αΐ ἴῃ ἀδιύκηθϑϑ, ννϊο ἢ δπποιιηςεα το {π6πὶ {πὶ Ὀεϊΐενα {πε 
ΡΓΟπΊΐβε οἵ {πεῖν ταννατα, δῃηᾶ ἴο {Πεπὶ {Παΐ ἄξηγν, πε ἰογπιεηΐ οἵ ἥτε νυν οἢ 15 γεβεγνεα ἰοῦ ἐπετη. Βαΐ 
αἶθο 1πΠ6 πεανβῆβ δἱ {παΐ {{π|6 ννεῖε βῆβδκεη [τοπὶ {ῃεῖγ ρίαςε, αηὰ {ποβϑε ῆο ννετα πη δῦ ἐπε τἤτγοπε οἵ 

4 τε ΜΙρῃΐν πε ψνεύε ρεγζαγθεά, νθη Ηδ ννὰβ ἰακίηρ Μοβεβ ιπίο Ηἰ πιεῖ. Ἐὸὺ Ηδς 5ῃοννεα ἢἰπὶ 
ΓΊΔΗΩΥ ΔαπηοηΙτΙοη5 ἰοσϑίῃευ ἢ {Π6 Ὀτίποῖρ] 65 οἵ {πε Ιὰνν δῃηα {πεῸ σοπϑιιπηπιαίίοη οἵ {πε ἐΐπιθβ, ἃ5 
450 ἰο {Πεε, απα {{κεννῖίβε {πΠῸῈὶ ραϊίεγη οἵ Ζίοη δπα [ἰ5 πηξαβιιγθβ, ἰπ {π6 ραϊζογη οἵ νυ ῃΐοῃ {πα 

6. ἄϊβεαβξε. Τεχὶ Ξξ “θοδϑβίιηρ ̓  Ξξ πῦπῃ, οοταρί ἴοΥ ΠΟ ΠῸ --  ἀΐξεβαϑε ᾿, οὐ )δοιβοιν --"βοαβίϊηρ᾿ ἰ5 σογτιρί ἔοτ 
Ο,3 5 -- “ ἀϊβεαβε᾽, ἃ5 ἴῃ Ιχχ!!!. 2. “ ΠΙβεαβα᾽ σοπῆθ5 ΜΙ] {ῃς6 ΕᾺ]1, Βαϊ ἴ ἀϊβαρρεατβ οὐ ἴῃς δάνβεηϊ οἵ {π6Ὸὸ Κιπράοῃι, 

ἴχσιι!- 2: 
ΞΠΕΟΙΪ.. .. ἀεπιαπάϊηρ. ΕῸΥΙ 5160]᾽5 Πα ΠΡοΥ, οἵ. Ρτον. Χχν]ϊ. 20 ; [58. ν. 14. 

1ο. Μϑδῃ᾿β ρῇγϑιςδὶ) παΐιτα Ὀθοαπια ἃ ἀδηρευ ἴο ἢ]5 5ρ γα]; Ὀδοδῖιβα οὗ ἰ [6 δῆρε]β [6}1] [σου ρη Ἰαβί, ἀηα ἴῃ ἴτ 
τεϑιἀβα τς ἐν]] ᾿πρ]56. 

11. ἴμεν δηϊουεβα ΠΡοσγίυ, 1. 6. ἴῃς δῆρεὶβ. (ἢ τ Επ. νὶ. 2, ποίβ. 
14. (Π0) υμηῦθσ. (εσιδηὶ γεϑίογεα [ῃς παραίϊνε. 

ΠῪ11. Τῆς ἢγϑίὶ Ὀσιρῃΐ ρεσῖοα 15 ἴτοπη ΑΡσαῆδιῃ ἴο [Δ ςΠο0Ὁ. 
2. ἼΠΙ5 ᾿Ἰεπάδηου ἴο ἴγταςα {Π6 Ουϑβεύνδηςε οὗ [Π6 ἰανν ἴο {πΠ6 ραίγυο 5 Παα Δἰσθδανῦ τεδοπεα 15 τηοϑὶ Ἔχίσειης Ἔχρυθϑ- 

500 ἴῃ {ἴπ6 ΒοΟΟΙΚ οὗ [{011665. 
186 ψνογὶᾶ... ἴο δ6 τεῃμαννεᾶ. [Ι͂ῃ Αἱ δηὰ Α3 αἱ {πε οἷοβε οἵ πε Μεββίδηϊς Κιηράοπι, νῃῖοἢ ἴῃ Αὖ επά5 {Π|5 

ψνο Τα ἀπα Ὀεσὶηβ {πε ποχί (Ἰχχῖν. 2). ἢ 

ΠΝῚ1Ὶ]. τ. {με βοῦνίοα.... βεῦῖνε. ζπε ἰεχί [Ὁ]]ονν5 ἴπ6 Ηδεθτεν οὗ Εχοά. 1. 4, ποῖ (με {ΧΧ. 

ΠΧ. 2. 186 δῶρ... ἄδγκπεββ. Α ΚδθΡιηῖς δρρ]!οδίίοη οὗ 158. ἰχ. 2. 
[86 εἴδεγῃδὶ Ιανν. (ἢ χν!]. 6; χν. 5, ποίβ. 
τογτιθηΐ οὗ ἢγα, 1. Ε. ἃ πταίει] ἤγε ἴο ἰοσπηεηΐ (ῃς6 ψὶ ΚΕα δου ἴῃς γοϑυσγγεοίίοη, (ΟἿ. χ]ῖν. τς, ἄς. 

4. ἴὰγν . . . {π|ὲα5Β. Τεχί τοδαϑ “1ανν8.. . {ἰπ|6΄᾽. 
[86 ραϊζεγῃ οὗ Ζίοῃ. (. Εχοά. χχν. 40, ἄσ. 
ἴῃ {πα ρΡαϊζίζεγῃ οἵ ννῃίοῃ.... πιβᾶβ. ὅ0 ὈΥ ἃ Ἵσπδηρε οἔ ἃ βἰῃρ]ε Ἰεἰίεσ 1 πᾶνε επιθηαβα {πὸ ἰεχί, υνῃϊοὶι το 

“ΠΙΟὮ νγὰ5 ἴο Ὀ6 πιαάδ ἴῃ {Π6 ραϊΐεγῃ οὗ {πε βαποίπασγ᾽, ἄς. ΤΠ επιοπάδίϊοηῃ ἰ5 [ο]οννεα Ὀγ Ἀγϑ5εὶ. , 
1106.2 513 6] 



Ἵ: 

11 ΒΑΚΌῶζςΗ 589. ς--Ο2. ὁ 

5 βΒαποίπδαγν οἱ 1Π6 ρύεβϑεηΐ {1π|6 ννὰ8 ἴο ὈῈ πιαάε. Βυΐ {πεδη αἰδο Ης βῃοννοα ἴο Πίπὶ {πε τηδαϑιτοβ οὗ 
ἴῃς ἤγα, 4͵50 {πε ἀδρίῃβ οἵ 1Π6 δῦγϑβϑβ, αηά {πε ννεϊβῃϊ οἵ {Π6 υνϊη5, ἀπά {πῸ παυγηρεῖ οἵ 1π6 ἄτορϑβ οὗ 

6 ταῖη : Απηά [ῃς βυρρυεββίοη οἵ δηρεγ, ἀη4 {Π6 τηυ! πᾶς οἵ Ἰοησ-ϑαβονίηρ, ἀπ {ΠῸ ἐγαῖῃ οὗ ἡπάσεπηεηξ: 
ὃ Απά 1ἢε τοοῖ οἵ ννβάοηι, ἃῃα [Π6 τῖσπο5 οἵ ππαειβίαπαϊηρ, ἀηα [ῃς ἰοιπί οἵ Κπον]εάσε: Απα {ῃῸ 
Βεῖρῃς οἵ {Π6 αἵγ, ἀῃα [Π6 βυξαΐηθββ οἵ Ῥαγδάϊΐβο, ἀηα 1ῃ6 σοηβιτηπηδίίοη οἵ ἰῃ6 ἀρε5, αηά {πῸ Ὀερίπηΐησ 

9 οἵ {πε ἦδν οἵ ᾿πάἀρεπιεηΐ : Απα τε παπηθεῖ οἵ {πε οἤεγίηρϑ, αηα {Π6 δαγίῃϑ5 νυν ῃϊοἢ Πμανε ποΐ γε σοπιο: 
1ο Απά {πὸ πλοιίπ οἵ σεπεηηδ, ἀπα {ῃε βἰδίίοῃ οἵ νεησεδῆςε, ἀπά ἐπε ρίαςς οἵ (αἰ, ἀπ {πε τεσίοη οὗ 
Π ΠΟΡΕ: Απά {ΠΕ {ΠΚεη 685 οἵ διΐαγο τογπγεηΐ, δηα [Π6 τη] ἰτπ46 οὗἉ ἱππα πηεγα ]Ὲ ἀηρο]5, ἀπά {πὸ ἢδπίπηρ 

ἢοϑίβ, δῃᾷ {ῆε βρ᾽εηάοιυγ οἵ {πε Πρεηίηρϑ, απ πε νοῖςε οὗ ἐπε ἐπυπάοίϑ, ἀμ {πε οτάσεεβ οὐ {πὸ οδίοῆς 
οὗ τῃς δηρεῖβ, ἀηᾷ {πε {γεαϑαγεβ οἵ ᾿ἰρῃϊ, απ {πΠπῸ σπαηροβ οὗ {πὸ {ἰπη65, ἀπ {πε ἰηνεϑιϊσαίίοηβ οἱ {πῸ 

12 ἴᾶνν. ΤΠεβε δῖα {πΠῸ Ὀτσῃΐ Γουγ ἢ νναΐεγθ ννοἢ ποι Παϑί 5εεῃ. 
ΘΟ: “Απά {πε Β]δοὶς ΗΠ νναΐθυβ ψνῃῖο ἢ ποῖ Παβδὲ βεεη γαϊηΐησ ἀγα ἴῃς νγοῦΐκα ννΐοῃ {πε Απηογίϊεϑ 

61] 

ΓΟ ΠΡ, Δηα {πῈ 5Ρ6115. οἵ {πεὶγ ἱποδηΐαςίοηθ νυ πο {πεν ψγουρῃξ, ἀπά {πε νος κεάηεϑϑ οἵ {πεῖν 
2 τηγϑίειῖςἝβ, πα {πε τγη]Πρ]ηρ οἵ {πεῖν ρο τη. Βαΐ ἄνεη [5086] ννὰβ ἔπη ρο] πε Όν 5ἴπ5 ἰπ {Π6 ἀδν5 
οὔ 1Π6 ἡπᾶρβϑβ, ἱποιρῇ {Πὰν αν ΠΊΔΠΥ 5]5 5 ΜΉΘ νετα ἔγοσῃ ΗΠ ννῆο πηδάςε {Πεη]. 

τ .Αμά [6 ΡὈτῖρῃΐ ϑιχίῃ νναΐεγβ νη ἢ {ποι αἰ 5: ες, [Π15. 15 πὸ ἐἶπηε ἴῃ ψῃϊοἢ Πανὶ απ ϑοϊοπιοπμ 
γνεγῈ Ροιη. 

2 Αμπάτπειε νν85 αἵ [ἢδὲ {{π|ὲ {π6 ὈυμΠ]Πά της οἵ Ζίοη, 
Απα {πε ἀεαϊοείίοη οὗ {πε ϑαποίΐιδυν, 

Απά τῇς Ξὁπεααίηρ οἵ πιιςοῇ Ὀ]οοα οἵ {πε παίϊοπϑ {Παΐ ϑἰπηθά {Πῃεη, 
Απαὰ πῆδην οἤδγίηρϑ νυ ῃῖοἢ ννεσγε οἤεγεα {πεη ἰπ {πε ἀδαϊοδίίοη οἵ {πε ϑαποΐαδιν. 

Απα ρβξᾶςβ δηά {ταηα1}ν εχ βία δἱ παΐ {{π|6, 
4 ΑἈΔῃὰ νυ ]ϑάοπὶ ννὰ5 ἢεαγὰ [ἢ ἘΠ6 δϑϑεηθὶν: 

Απά {Ππ τίσῃεβ οὗ ππαουβίαπαϊηρ ννεγὰ πη σηϊπεα ἴῃ {Π6 σοηργερδί!οῃϑ, 
5 Απάίπε Ποὶἱν (εϑίῖνα]β νεσγα Πα] Π]]εα ἰῃ Ὀ]εϑθεάπεββ πα [ἢ ΠΟ ἢ ἸοΥ. 

6. Απά τἢε Ἰυάρεπηεπί οἵ {ΠῈ τυ ]εΥβ τνα5 ΤΠθη βθεη ἴο θὲ ψιποιῦξ σα!]α, 
ΑΠπα {ΠῸ στρ ϊθοιιβηεββ οἵ {πε ργεοερίβ οἵ {πε Μιρῃεν Οπε ννὰβ Δοσογηρ  15Π6 6 νν]Π ἐγαίῃ. 

7 Απάίβδε ᾿απά [ψῃ]ςἢ}] ννα5 ἔπε Ῥεϊονεά ὃν ἐπε Γοσγά, 
Απα Ὀέεοσδιι56 115 ᾿πΠΠδ ΙΔ ηῖ5 σ᾽ ππθα ποῖ, 1 ννα5 σἱογι πε Ῥεγοηά 4]] ἰδ 45, 
Απά {Π6 οἵἵν Ζίοη γυ]δα ἐμεη ονεῖ 81] ἰαπ 415 δπα γεσίοηβ. 

ὃ ἼἼΠεβε δὲ {πε Ὀγῖσῃΐ νναΐειβ νν]οἢ ποι Παϑί βεεϑη. 

[89] 

62 τ “Απά {πε Β]δοὶς βενεηίῃ νναΐεγβ ψῃῖοἢ ἔθου Παϑὲ βθεη, {Πῖ5 15 μα ρεγνεγβίοη (Ὀτουρμε ἀρου) ΒῪ {πε 
2 σοιη56] οἵ Τεγοθοδπι, ννῆο ἴοοῖκ σοιη56] ἴο γτηακα ἔννο οαϊνεβ οἵ σοϊά : Απά 411 {πε ᾿πιαυϊεῖεϑ νυ ἢ 
3 Κίηρβ ῇο ννεῦε αἰζει Πἰπὶ ἱπιαυἱτοιιϑὶν νγουσῃί. Απα {πεῸ οὐτβε οἵ [6Ζε θα] δηα [ῃε ννούβῃ!ρ οἵ ἰ40]5 
4 ΜὮΏΪΟ 15γ8 6] ργαοί5βεα δὲ {παΐ {ἰπ|δ0 Απά {πε ψΠ  Ὠο] ἀἸηρ οἵ γαίῃ, ἀπα {Π6 ἔαπηῖπεβ ψν ἰοἢ οσουγτγεα 
5 ΠῚ] νοσήεη εαΐ {πε ἔπ οἵ {ΠεῖΓ ννορ5. Απά {πε {{π|ὲ οἵ {Πεῖγ σαρεϊντεν ννΐοἢ σάπια προ {δε ηἷπα 
6 {1065 δηᾶ ἃ Πα]ΐ, θεοαιιδε {παν σνεγα ἴῃ ΠΊΔηΥ 5'π5. Απα ϑαδϊγηδηδϑαῦ [ίησ αἵ Αϑϑυγία οαπῆς δηά ἰεὰ 

5-11. Ηεγε οὔθ οἵ ΕποΟΠ 5. ἔπ ποῖ Οἢ5 15 ἔθου πε ἢγϑί {{π|6ὲ ἰσαηϑίεσγεα ἴο Μοϑεβ. (ἷ, ἃποίῃεσ 5ΌΟἢ ἰγαηβέεσεηςα ἴο 
Ετγὰ ἴῃ 4 Εζτα χῖν. 5οθ. ἘΠΟΟΉ, κα {πε 1,ΧΧ, ννὰβ πη ἢ ἀρρεαὶβα ἴο Ὁν (τι βίίδηβ, δῃα {πκ6 1ΐ, [πεγείοσγα, {611 ἰηΐο 
ἀϊβυβε ὈΥ ἴπῈ εννϑβι ΤΠ15 ἀρρσεϑϑῖνε δἰτπ4ςε οὗ [πιά αῖβπὶ σαηηοΐὶ θῈ θα ]εῦ {Πδῃ 50 Α. Ὁ., δη4 {Ππεγείοσγα ρἰαςαβ {ῃϊ5 
νυ Υτηρ (Α5) δἴτεσ {πὶ ἀαΐθε. [{ 15 ὑυῖου ἴο Α. Ὁ. 70 (ἰχν!ϊ]. 5). 

5. ἴπε ἀεδρίῃβ οἵ [πΠ6 αῦγξββ. 1 ΕΠΟΟἢ χνηἷ, 11 ; Χχὶ. 7-Ἰ0, ἄς ; 2 ΕποςΟἢ Χχν]]]. 3. 
{Π6 ννεϊρῃί οἵ {πεὸε πᾶ. 2 Ἐποςῇ χὶ. 11. (Ε τ Εποςῇ ΧΙ]. 4. 

ὃ. ἴπε βργεαΐῃεξβ. οἵ Ῥαγδαᾶϊβαεα. ὙΠα τηθαβυσεβ οὐ Ραγϑάϊϑθε δα ἴβκεὴ Ὀγ ἴπΠ6 δῆρεὶβ ἴογῦ Εἕποοῆῃ. ἝἋἐ 1 ἘποΟῆ 
Ιχ]. 1-4; ΙΧχ. 3, 4. 

{π6 Ῥερίπηΐϊηρ οὗ {ΠεῸ ἄκν οὗ πᾶροπιθπί. Α ἀεῆηϊίε γεοκοηΐηρ 15 σίνεη ἴῃ 2 ΕΠΟΟἢ ΧΧΧΙΪ. 2--ΧΧΧΙΙ!. 2 ; Ιχν. 7-ἸΟ; 
δΔηᾷ ᾿ἰηἀεῆπιία τε ϑυγεϑ ἰῃ 1 ΕΠΟΟἢ ᾿ΙΧΧΧΙΙ--χο ; χοὶ--οἶν. 

10. ἴπε που οἵ ἀεπεηηα. (. Ιχχχν. 13; 1 ΕΠΟΟἢ χΧχν]ὶ. 2, 3, ἅς. 
{με βἰαίϊίζοῃ οὗ νεῆρεαῆοβθ. Μϑηγν ρ]δοεβ οὗ νεηρεδῃςοα δῖε ἀδϑβουθεά ἴῃ [ῃ6 ἴννο ῬΟΟΚΒ οἵ ΕΠΟΟΗ : 1 ἘΠΟΟἢ 

ΧΙ]. 12-6 ; χΙχ; ΧΧΙ ; ΧΧΙ]. 10-13; ἰἷἰν. 1-6; χο. 24-7; 2 ΕΠΟΟ Χ: Χὶ. 2. 
πα ρίδοε οὗ ἕδαϊῃ, αῃᾶ ἐπε γτερίου οἵ πορβ. ὙΤἼεβα βθειὴ το "6 [6 ρ]αςεβ οἵ Ἰηϊεσιπιβαϊαία Ὁ]155. (ἵ, τ ΕποΟἢ 

ΧΧΊΙ, 5-9. 
11. {1π6 ΠΠΚΘ’655 οἵ Γαἰυγε ἰογηηθηῖ. 2 ΕἼΟΟῊΗ ΧΙ. 12. 
Πρμιηΐηρβ. .. πυηᾶσγβ. 1 ΕΠΟΚΉ ΧΙ]. 3, ἅς, 
{με οτγἄεγβ οὗ πε ομίθῖβ οἵ {πε αῆρεῖὶβ. ΤΠῈ ϑγγίας μδ5 " οὨϊεῖ᾽ (ϑἰηρ.). (Οἱ, χῖν!!. το; 2 ἘΠΟΟἢ ΧΧ. 1; 3. 

1,Χ. 1. πιϊηρ]ηρ οὗ πεὶγ ροϊ]υἱίοη. (. 55. 50]. 11. 15 ἐν φυρμῷ ἀναμίξεως. 
2. οὗ {πε ἡπιᾶάρεβ. Τῇε ϑγγίας 85 " Ἰυαρειηθηῖ᾽. 

1(Χ]. 7. Υ {πε 1 νογᾷ. Τῆε ἰεχί -- ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ, ννετε 1 ΔΚε καιρῷ ἴο ὈῈ οοΥγιρὶ ἴοΥ Κυρίῳ, δηά ἐκείνῳ ἴο ὈῈ ἃ 
Ιαΐεσ δά άϊτο. 1 βᾶνα Ὀσγδοκείεα {πῸ ἡ ΠΗ] ςἢ ἡ. 

1(Χ1].4. ((. 2 Κιίηρϑ νὶ. 28, 29. 
6. 1. 5. ΘΠΔΙΠηΔηΘβοσ, 2 ΚΊηρΒ χνὶ!. 3,6. (ἢ 4 Εζτγα χιϊ]. 40. 
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ΤΠ ΒΑΚ ΘΗΡῸΣ. πξξξῦ5.. 2 

" ἴμαῖὴ ἀὐνὰν σαρίϊνο. Βαϊ τοραγάϊηρ ἴῃς (αοηι 165 10 ννογα ἐξα ]οι5. ἴο 16]] ἤονν {παν αἰννανϑ ντοιρῇῆϊς 

8 ἱπιρίεῖν δηᾷ ννἱοκεάηβϑθ, ἀπ Ππανοῦ Ἀνγουρΐ τσ τθοιιβηθθθ. ὙΠ6θ6 ἃτῸ ἴῃς ὈΙΑος βενθηΐῃ τναῖουβ 

ΙΓ ἢ ποι Παϑί βεεη. 
8ι “Αμά {πε Ὀτίρσῃὶ εἰρσμτῃ νναΐουβ ὑνῃῖο ἢ ἔποι Ππαϑί 56θι, {Π|5 15 1Π6 γθοιτπας δηα ἀρτὶρ μη 6 55. οἵ 

2 ΗἩεζεκίαῃ κίηρ᾽ οἵ ᾿υἋὯἢ} ἀπ {Π6 σσασοα (οἵ (σοαν νν ῖο ἢ σαηλα ἀΡῸὴ πη. ὉΕῸΥ ἤθη ΘΕπΠΔΟ ΕΓ ννὰ5 

οἰγγε ἀΡ ἴῃ οτγάδν {παΐ πα πιίρῃς ρεγίϑῃ, ἀης] 5 γαίῃ γου Ὀ]Θα Πίηγ ἴῃ ογάεγ μὲ Πα πηρς ἐπεγεΌν 

3 ΡετΙ5ἢ, ἕογ {πε ταὰ ἰτὰἀπ αἰθο οἵ ἔῃ 6 παίίομϑ νυν πο ννεῦα νυν ππ. ΔΠεη, πιούεονεσ, Ἠ  Ζοκίδῇῃ ἐπε 

Κίηρ μεαγά τποβε τπΐπρϑ ννῃ ἢ (πὸ Κίηρ οἵ Αβϑυγία ννὰ5. ἀθνίϑίηρ, (1.6.}) ἴο σοπῆς δηα ϑεῖζε ὨϊΠῚ δηᾺ 

ἀεϑέσου ἢ15. ρεορῖθ, {πῈὸ ἴννο ἀπά ἃ μα]Γ {065 νυν! οἢ γαπηαϊ πε : πᾶν, ΠΠΟΓΘ ἢς ννἱϑῃεα ἴο ονογίῆτονν 

Ζίοη αἷἰϑδο: ἔπεη Ηεζεκίαῃ ἐγαβίθβα ἴπ 15 ννοσίζϑ, απ Πα ΠΟρα ἴῃ 5 γἱσῃίθοιιβηθβθ, Πα βραῖζα ἢ 

“ἴῃς Μίρμίν Οπε μά βαϊά : “Βεῆο]ά, ἴογ ἴο ' ϑεηηδοπεῦ 15 Ργαραγθα ἴο ἐδϑίγου τι5, ἀπά ἢθ νν}}] Ὀς 
Βοαβία] ἀπ ὈρΡΠΠεα νμεη Πα Πὰ5 ἀεϑίγονεα Ζίοη.᾽ 

» Δπάτι Μίρῃν Οπε Πεαιά Πίπη, ἴον. Η 6Ζεκίδἢ ννὰ5 ννί568, 
Απά Ηδ Πδᾶ τεβρεςοΐ ππίο ἢ15 ρύαγεσ, θεσαῖιβε ἢῈ ννὰ5 τσ ῃτεοι5. 

6,7 Αμπά {πεγειροη ἴῃς Μίρμίν Οπε σομηπηαπάθα ᾿Ἀδπλ16] ΠῚ5. Δη6 6] ννῇο 5ρθᾶκβ ἢ (ῃ66. ΑΠπὰ 1 
ννεηΐ ἰογἢ ἀπα ἀεδϑίγογεα {πεῖν τη] ὰἀ6, [ΠῈ θα Γ οἵ ννῆοβε οἰγϊείβ οἷν ννὰ8 ἃ πιυπάγαα δηΐ 

8 εἰσῃίγ-ῆνε {Πουβαηά, ἀπ βαρ οηα οἵ πειη Πα δὴ εαῖ8] παγηθεῦ (αἴ Π5 σοπηπηδ πη). Απά δὲ {παῖ 
τἴπηε 1 Βυγποα {πεῖν θοάΐε5 νη, θαξ ἘΠεῖγ γαϊ πτεηΐ δ ηα ἀΥπΊ5 1 ργαβεγνεα ουὐζναγαάϊν, ἴῃ ογάεγ [ἢδΐ 
1π6 511] τῆογε ννοπάογία! ἤἠεεαϑ5 οἵ {πε Μίρμν πε πῖρῃΐ ἀρρϑαγ, απ πὲ ὑπευεῦν ΗΙ5 παππᾶ πιῖσμς. 

9 θὲ 5ροίεῃ οἵ {πγοιρῃουῦξ {πε ΒοΪε κατ. Απα Ζίοη ννᾶ5 βϑανεά δηά [ϑγιιβα] πὶ ἀε]!νεγεά : [5γδ6] 4150 
το ννᾶ5 θεαὶ [τοπὶ {τ θυ]αϊίοη. Απά 4}1 [ῃΠοϑε ψῇῆο ννεγε ἴῃ Ἐπ6 Ποῖν απ τε]οϊςεά, απα {πε παπια οἵ {πε 
τι ΜΙρμιν Οπε ννὰ5 σ]ογπεα 50 {παΐ ἴ νγὰβ 5ϑροόίζεη οἱ. ὍὕΠεβε αἵα {πῸ Ὀτρῃς νναΐεγβ νν πίοἢ ποι Παϑί 

566ῃ. 
41 «Απά {πε ὈΙδοῖς πἰπίῃ νναΐογϑ νοι ἔμου Παϑὲ 5εθη, [Π15 15. 4} {Π6 νυυϊοκβάπθϑϑ ννῃΐο ἢ νγαβ ἴῃ {πε ἀαγ8 

5 οἵ Μαδηβδϑβεῇ {πε 5οὴ οἵ Ηεζεκίδῃ. Εογ πε ντουρσῃϊ πλιοῇ ἱπιριεῖν, ἀπ ἢδ 5]ενν ἴπ6 τὶσῃΐθοιιβ, δηά 
Πα νυγεϑίεα ᾿πᾶρσεπιοηΐ, απ μα 9Θῃεα {πε Ὀ]οοά οἵ {πε ἱπποσεηΐ, ἀπά ννεά δα ννοπιθη Πα ν] οἰ παν 
ΡοΙυΐεά, ἀηα Πε ονεγίαγηθα ἴῃς αἰΐαγβ, ἀπά ἀεβδίγονεα {Πεῖγ οἤδετγίηρϑ, απα ἄγονα ἰογίῃ {πεῖ ρῥγίεϑίβ 

3 ἰεϑὲ {ΠπῸν βου α πη πίϑίου ἴῃ {πε βαποΐπαγν. Απᾶ Πα πηδάξ δὴ ἱπηᾶσὲ ν ἢ ἥνε ἴαοαβ: ἰουγ οἵ {Π6πΠὶ 
Ιοοκεά το {πε ἔουγ νπά5, αηα {πε ΠΕ οἡ {Πα ϑβιιπηπη οὗ {ΠῈ ᾿ἱπηαρὲ ἃ5 δη δάνεύβαγυ οἵ πε Ζεαὶ οὗ {πε 

4 Μιρῃϊν Οπε. Απά ἤδη ννγαίῃ ννεηΐ ἰογίῃ ἔγοτη πε ργθβεηςς οἵ ἴπ6 ΜΙρῃϊν πε ἴο {πε ἱπίεπε {παῖ 
5 Ζίοη 5ῃου]α θὲ γτοοϊεα ουξ, 45 αἶβο ἴξ θείε]] ἴῃ γοιγ ἄανθ. Βαΐ «50 αἀσαίηϑί {πΠ6 ἔννο {1065 δη ἃ Πα] Γ 
6 ννεπὶ ἰοσίῃ ἃ ἄξογεε {παΐ πεν 5ϑῃου]α 4150 Ὀὲ Ἰεὰ ἀννὰν Ἴδρίϊνε, ἃ5 ἔποιι μαϑί πονν βεεῆη. ἊἈπά ἴο 506 ἢ 

ἃ ἄερστεε αἰα {πε ἱπηρίεῖν οἵ Μδῃδββθῖ ἵπογθαβθ, {Ππαΐ 1 γεπιονεα ἴῃς ῥγαῖϑε οἵ ἴπε Μοϑβί Ηρ τοι 
7 ἴμε βαποίπαγν. Οἡ 1Πϊ|5 δοοοιιπέ Μδῃαββεῇ ννὰ5 δὲ {παξ {{π|6 παπιεα “πε ἱπιρίοιιβ ", αἀηἃ ἤπδΠν 5 
8 ἀροάε ννα5 ἰη {πε ἔγε. Εοῦ ἐπουρῇ Ὠἰ5 ργάνεῦ ννὰ5 ἤδαγα νυν ἴπΠε6 Μοϑβὲ Ηἰρῃ, ππα!γ, ἤθη ἢς νγὰ5 

ςαϑὲ ἰπίο {πε Ὀγάζεη ἤοίβϑε δηὰ ἴπε Ὀγαζεη ποῖβθε ννα5 τηξϊεά, 1 βεγνεά 45 ἃ δίρῃ πηΐο ἢϊΠΊ ἴοσ {πε 

9 ποιῖ. ΕῸΓ Πα Πδά ποῖ ᾿νε ρετγίεοιν, ἰοῦ ἢῈ ννὰ8 ποΐ ννογίῃνυ---θαΐ {παΐ ἐπεποαίογνναγα μῈ πιῖσῆϊ 
ΙΟ Κπον ΚΡ ΨΠΟΠΊ ἤπα}]ν με ϑῃμοι]ά Ὀὲ ἰτογπιεηίεα. ΕῸΥ ἢθ ννῇῆο 15 4016 ἴο Ῥεπεῆί 15 αἷϑὸ δ0]6 ἴο 

τοΥὐπιθηΐ. 
51: “Τμι5, πιοτεονεῖ, ἀἰᾷ Μαπαββεῇ δςοΐ ἱτηρί ον, απ Ἐπουρπέ {πὲ ἰπ Πἰ5 {ἰπ|ὸ ἰΠῈ ΜΊρμεν Οπα νου]α 

2 ποῖ ᾿πηπίτε ἰπῖο {Π69ς6 [πΐησθ. ὙΠεθε ἀγα {πε ὈΪδοὶς ΠΕ ἢ νναΐεγθ νυ ἢ που Παϑί βεεη. 

1,Χ111. τ. 1π6 σταοβ. ὙΠπε Μϑ8. οΥὔρίηδ!]ν τεδα ἦ θουηῖγ᾿. [πᾶνε ἢ γ556] δἀάβά “οἵ ἀοά᾿. Ἀγ556] ειηβη ϑ8 
ΠΑ τα 5 “τπ6 Ὀεπιρηϊν οἵ ἀοά᾿.. 

2. ΤῊΪΒ νεῦβε 15 ΝΕΥΥῪ σουτυρί. 
3. ἩδζΖεκίδῃ ἰγυβίβα ἴῃ Πἰβ ογκβ. ὅ6ε χὶν. 7, ποῖβ. ὙΠεσα 15 ἃ ραν οὐ Η 6 ζεῖ 5 ἢδη16 ἴῃ {Π6 ννοστάβ θη 

τΤοιγδηϑαῖθα ᾿ηΐο Ηθρτανν ὃν ῬΊΠΓΠ ΠΡ. (ΟΕ 5ιγάςῇ χ]νη!]. 22, Πα 17. 

4. ΤΠεΓα 15 ἃ ραν ἀσαΐῃ οἱ " ϑεηηδοΠοΥ᾽ Δη4 “ ἀεϑίγου τη Ηδθτγαενν ϑππῦ ὙῊΡ 2. ἼΠ)0. 
7. ἴῃ 2 Κιηρβ Χχιχ. 35 ; 58. Χχχν. 36, 18,000 15 {πε σοπηρ]εία πα εΥ οὗ τε 5᾽αῖῃ. [Ι͂ἢ 2 (ῆτοηῃ. Χχχιϊ. 21, ΟἿἹΚ {ΠῈ 
ΒΔ ΕΥ οὗ ἴῃς σἢ]εΐβ 15 πηθηϊοηθα. Τα ἰαχί σοπηθ]η65 {ΠῸ ἴννο δοοομηΐβ. 

8. (ἢ. 58πηῆ. 945, ψἤΕ͵α 1ἰ 15 βα1 4 [πὶ [Π6 50}5 γγεῦε Ὀπσγηΐ ὑρ Ρὰΐ {πῸ θοά 65 ργεβεγνεά. 

ΠΧΊΙΝ. 3. Βα τηδᾶβ δὴ ἱπηαρα νυ ἤνα ἔαδοαβ : ἴουγ οὗ, ἄς. 2 (ῇγοη. Χχχ]. 7 5αγ5 " ἢδ δεῖ ἴΠ6 στζάνβη ᾿πλαᾶσα 
οὔ τὴς 14ο]᾿. ΤΕ ϑυτίας νεῦϑίοη, ποννανεῖ, σῖνεβ " δηα Πα 5εῖ {πε [ουτ-γοηίεα παρα. (ΟΥ τῆς Ατδθὶς, αηὰ αἰϑο ἴῃς 
Ταϊτημά, «ϑαγή. 103} “αἵ ἢγϑὶ πε Ἰηδάε ἴου ἴὶ οὔθ ἴαςβ, ἀηά ἴῃ {ἴπῸὸ6 επά ἢξ πδάβ [οὺγ ἰΐ ἴουγ ἕασεβ ὑπαὶ τῃ6 Θ᾽ ῃθοΠ Δ ἢ 
Π] σης 566 Δῃα θὲ ρτονοϊεά᾽. 

6. τεπιονεᾶ {πεῸ ργαῖβθε. ὅ34η}ῃ. 103Ὁ ϑαὰγβ Μδῃδϑβϑεὴ εγαβεά [ῃς ἀἰνὶπε παπιῈ δηά ονογίαγηεα {ΠῸ Αἰ] αγ. 
7. 2 (ἤτοῃ. ΧΧΧΙΙ. 11-19., ΟἹ {πε ΟἴΠΕΙ Παηά, ᾿πρ]165 τἴῃδὶ Μδηδββθῇ ννὰβ σγϑα]]ν ἔουρίνεη οἢ ἢ15 τερεπίδηςε. 
ὃ, Πα ΡΓαυθσ. 2 (ἤτσοη. χχχῇ]. 19 ; ΤῊΣ Ργαγεῦ οὗ Μδῃδββθῇ ἴῃ ἴπΠ6 Αροοσγυρμᾶ. 

1Π6 ὈγάζΖβῃ πογβα. (Εἰ. [ες Ταγσιπ οἵ (ῃγοηϊο]ε5. οἡ 2 (ἤτοη. ΧΧΧΙΙ. 11. ΑἸϑο Δροβί. (οῃϑί. 1]. 22; Απαϑβίαϑίβ 
οη 5. νὶ ; ϑυ14α5 (πῃ ογ Μανασσῆς). 

9. Τεχί σουγιρί. 

Χν. Τὴδ νυῖθσ ΠΟ] 45 τμπ5 ἴμαὶ Μδηδββεῇ, ᾿πουρῇ πε ργαγεά, ἀϊὰ ποΐ τϑα}ν τερεηῖ. (Οἵ. ϑαηῆ. ΟἹ, δηάᾶ 58ηῃ. 10, 
ΔΩ ςοηίΐγαϑβιε Περάγῖπιὶ ταῦθα 2, ἤετα Μδηδββθῇ 15 ἴο ΡῈ βανβά δὲ 116 Ἰαϑῖ. 
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1 ΒΑΚ ΘΗ 66. τ 08: - 

“ΑΠπά πε Ὀτρῃς τεπῖἢ νυ αΐεβ ν σῇ ἔποιι Παϑί βεθη : [Π15 15 ἐῃς ρυτγίν οἵ ἔπε σεπεγαίίοης οὗ [ οϑίδῃ 
κίηρσ οὗ Τ᾿ υάδῃ, ννμο νν5 ἴῃς οἠἱν οπε αἵ {πε {ἰπ|6 ὑνῆο βυτητἰεα Ὠἰ Πη561{ ἰο {πε Μίρμεν Οπε ψ ἢ 41} 

2. Ὦϊ5 πεατί απά νυ ἢ 411 15 580]. Απᾶ ἢε οἰδαηβεα {πε ἰαπα ἔγοπι [4ο0]5, απ Πα] ονγεά 411 {πῸ νεϑϑοὶς 
ΜΠ]οἢ Παα θεεη ρο]]ϊεά, ἀπά ταϑίογεα ἰῃς οἤδεγίηρϑ ἴο {Π6 αἱξαγ, πα γαϊβεα ἔπ Πούη οἵ {ῃε Ποῖν, απά 
Ἔχα!τθα {Ππ6 τρῃίεουϑβ, αη Ποπουγαα 41] {Παΐ ννεῦε ννῖβε ἴῃ ππάδγδίδηαίηρ, απ Ὀέουρῇης Ῥδοὶς {πῸ ρτίεϑεβ 
ἴο {πεῖτγ τηϊηἰβίγυ,, αηα ἀαϑίτον α 4η6 τειηονεα [πε πηᾶρὶοίδηβ Δ Πη6] ἘποΠδηΐειβ ἀη6] ΠεΕογοπΊδησεῖς ΓΟτη 

3 ἴπε ἰαπά. ῚἡΔπα ποῖ οἠἷν αἰ Πα δἰαν ἴῃς ἱπιρίοιιβ [πὲ ννεῦε ᾿ἰνίηρ, ας παν αἶθο τοοῖς ἔγοιη {πῈ 
4 5Ξερυ οῆγεϑ {πε θοη65 οἵ ἴῃς ἀςδά ἀπ Ὀυγηβα τπαπὴ 1 ἤγα. [πᾶ {ἢε [δϑείνα !β ἀπα {πὸ ϑαθδίῃ5 
ἢς ἐϑίδ} 15Π6 4 ἴῃ {πεῖν ϑα ποῖ γ}, ἀπ {πεῖν ΡΟ ]αἱθα οπε5 μῈ θυγηξ ἴη ἰῃς ἤτο, ἀπά 1ῃς ᾿γίπρ ργορῃοίβ 
ΜΜΏΙΟΠ ἀεςεϊνεα {ΠεῸ ΡΘΟρΡΪς, ἴΠ686 αἰδὸ μα θυγηΐ ἴῃ {Π6 ἤτε, απα ἴΠε Ρεορὶε ψῇῆο ἰϑίεπεὰ ἴο πεπὶ ἤθη 

5 ἴπεν ννεύε Ἰἰνίηρσ, ἢς σαϑί {Ππ6πὶ ᾿πίο {πε Ὀγοοῖκ (ξάζοη, απα πεαρεά ϑἴοπμες προ πε. Απά ἢε ννὰ5 
χεδίοιιβ ἢ ΖΩα] ἔογ {πε ΜΙρμῖν Οπε νυ 411 5 500], πα Πα δοης ννᾶ5 ἤγπι ἴῃ ἘΠῸ ἰδιν αἱ {πα εἰπε, 
50 {παΐ ἢς ἰε[ ποης {Πδΐ ννὰβ τπιηποϊγοιπηοϊ5ε 6, οὐ {Ππδξ νυγοιρῆηϊ ἱπιρί θῖν ἴῃ 411 {πε ἰαπά, 411 {πΠῸ ἀανϑ οἵ 

6 ἢἰ5 1|{θ. Ὑπογοίογε Πα 514]] τεςεῖνε 8η εἴειπδὶ γανναγ, απ ἢῈ 51.411] θῈ σ]ογίῃεα τ τἴπς ΜΊρμίν Οης͵ 
ἡ Ὀενοημά πῆϑὴν δἱ ἃ ἰαΐει {ἰπ|8δ.0 ΕῸΓ οὐ ΠΙ5 δοσοιηΐ ἀηα οἡ δοοοιηΐ οἵ ἴποβε νν πὸ ἀγα {{Ππ πὸ ΠΪ πῇ τνϑτα 
8 {πε Ποπουγαθ]ε σ]ογίεϑ, οἵ λνῃῖο ἢ τπουι τναβὲ το] 4 Ὀείογθ, ογεαϊεα ἀπ ρύεραγθά. Τῇαβς ατὸ ἴῃς Ὀτίρῃιὶ 

Ι 

“ 

νναΐεοιβ νι ἢ ποι παϑί βεεῃ. 

.Απα {πὲ δ᾽αοῖς οἰόνεπτῃ νναΐεγβ ν Εἰς ἴποὰ Παδί βθοη : τηΪ5 ἴ5 {πε Τα ηγν νν ἢ] ἢ 15 ἤονν Ρείδ!]πσ 
Ζιοη. 

1)οβὲ ἔποι τπῖηἰκς [Παξ ποτα 15 ΠΟ δηρσιϑἢ ἴο ἴΠ6 Δῃρ6]5 ἴῃ πε ρύεϑθηςα οἵ πε Μίρῃςν Ομπο, 
ΤΠδΐ Ζίοη ννὰ5 50 ἀε]νεγεά ὑρ, 
Απᾶ {Παΐ ἴο ! «(ἢς (ἀεπέ!!]ε5 θοαϑβὲ ἴῃ Πεδῖγ Πεατγίβ, 
Απαᾶ 455θπῦ 16 Ὀείοτε {πεῖν [015 Πα 58 Ὺ, 

“ Θἢῃς 15 ἰγοάάεη ἄοννῃ ννῆο οἴζίίπηε5 ἰγοα ἄονη, 
Απα 515 πα5 θεεῆ γεάιςβα ἴο βευνιπάς νῆο τεαποςα (οἴ Πε 5) Ὁ 

Τ)οϑὲ ποι τϊηἰς ἐπαΐ ἴῃ ἴπεϑε {πίησϑ πε Μοβὲ ΗΙΡΉ τγε]οίςεϑ5, 
Οἵ {παῖ Ηἰβ παπΊα 15 σἹογῆεα 

[Βυῖ πονν ν1]]} [Ὁ βεῦνο ἰοινατ5. Ηἰ5 γρῃΐεουβ Ἰπάρσεγηθηΐ }] 

γεῖ αἴζεγ {πε86 τπϊπρϑ 5141] {πε αἀἰβρεῦϑβθα δπιοηρ [πε (αϑηςε5. 6 ἴαίζεη ΠΟΙ οὗ ὃν γι θυ ]αζίοη, 
Απά ἴῃ 5Π8π|6 5841} {πεν ἄνα ]] ἴῃ Ἔνεῦν Ρἷαςα. 

Βεοδῖιϑε 80 ἴαγ 85 Ζίοη 15 46]! νεγα αρ 
Απα Τεγυϑα]επη ἰδ! νυ αϑίε, 
5141] ἰ4ο]5 ρτόβρεῦ ἴῃ ἐπε οἰξίε5 οἵ Π6 (σεπίι65, 
Απά {πα νᾶροῦΐ οἵ {πῈ ϑπιοῖζε οἵ {πε ἰποαπβθα οἵ {Π6 τἰρῃξεοιβηαθθ ννῃο ἢ 15 Ὀγ {Π6 ἰαᾶνν ἰ5. 

εχτηριϑῃεά 1 Ζίοη, 
Απά ἰπ {πε τερσίοη οἵ Ζίοῃ ἰῇ Ἄνευ ρἷαςε ἰο ! {παῖε 15 πε δπιοῖϊζε οἵ ἱπιρί είν. 

Βα {πε ἰκίησ οἵ Βαγίοη νν1}}} αὐῖϑα ννῆο Πα5 πονν ἀδβίγογεα Ζίοῃ, 
Αμπά δε ψ1}1 θοαβί ονεῖ {πε ρβορίε, 
Απὰά Πα ψ1}} βρεαὶς στεδῖ {πίηρϑ ἴῃ Πὶ5 ἤεξαγξ ἴῃ {πε ργέβεπος οὗ πε Μοβί ΗΙρῃ. 

Βιιΐ ἢε αἶϑο 5041] [411] αἱ ἰαϑὲ. ὙΠεβα ἀγα {πε ὈΪδοὶς νναΐειϑβ. 

“Απά {πε Ὀτρμξ ἐννε! ἢ νναΐειβ  ΠΙοἢ ἔποιι Παϑδὶ βεεη: [Π15 15 ἴῃ6 ννοιά. ΕῸΓγ αἴζεν {π6ϑ8ε {Πίηρϑ 
ἃ {ἰπιε νν1}] σοπια νμεη τὰν ΡΕΟρΡΙῈ 5841] [41] ἱπίο ἀϊϑίγεβθϑ, 590 {παξ {πεν 5}.4}} 411 τὰπ {πε τίϑὶς οἵ 

3 Ρεγβῃίησ ἰορεῖμεσ. Νενογίῃαεθβ, παν νν 1] ΡῈ βανεά, ἀπα {πεῖτ Θπεπη 185 νν1}} (4}1 τη ἘΠεῖγ ργεβεηοα. 

ΚΥΝῚ. 2. πθογοιηβηοοζϑ, '. 6. 2. (ἢ 2 ΚΙίηρϑ χΧχι. 6. 
4. Ὑπε νογάβ Ὀγδοκείεά πηϊρῆϊ σοιης δἰζεσ " ἴο 1Π61Γ τη] ΙΒ ΎΥ  ἴπ νΕΊ56 2. 

6. Ὑπεγεΐοσε. Ηετε 1 πᾶνε εἰηεπάβα "᾽ ς᾽ σοι (--΄ πον᾽, ἴο ψΨ]ῖ, “πε πὸ ἢ ἴηῖο ὥϑαϑο τ ςΞ ἐπεγείογσε . Βαΐ {πε 
ΟΥΡΊΠΔ] 15 ἀοιθι{α]. 

7. Εἱ, σῖν. 18. 

ΤΠ ΧΥΝΠ]. 2. αββθηλθ]αθ. ὍΤΠηε ϑυτίῖδς τοδάβ 6.5 (-- εἐτον 5) σογγυρί ἴοσ δι ᾳ..29 (-- "Ἀ556πΊ016 ἢ). ἐλ 

6-7. ΜΙ 76γιβαὶεηλ᾽ 5 ἀθϑίτιοιοη ΡΟ] εββῆς 55 5 Ἔν αν ΠΟΤΕ {τ τ ρμδηῖ. Αὖ 15 ἀπάινατα οἵ {πε αἰν!ηε Ἰη(εγροϑί το 

ἴο 58ᾶνε {πε βαςγεά νβϑβ5615 ἀπ ἀββίγου Ζίοη ὈῪ δῆσεὶβ ν μΙ ἢ Β' πδτγαίθβ (νὶ. 4-1Ὸὸ ; Ιχχχ. 1-.3). Ηετα ἴπ ΑἷἢῺ ἴοο, {πε 

(δμτ1165 (ἰχν]ϊ. 2) ἀπά τπ6 Κίηρ οὐ Βαθγίοηῃ ([χνιϊ. 7) θοαϑβὶ ονεῦ [πε [41] οἵ Ζίου. (οπίγαβί {π8 Ἰάθαβ οἵ Β΄ ἴῃ νἱῖ. 1 αμὰ 
Ιχχχ. 3, ἤθσα βοῇ Ὀοδϑίϊηρ 15 ργονιἀεα δραϊηϑί. 

6. τὶ ἰθβοιβῆεββ ν ἢ ἰ5 ΌῪ {πε ανν. ὅ6εε χν. 5, ῃοΐβ. 

ΠΧΥ 11. 2,3. ὙΠεἄδηρεγ οὔ πε εν δοοοσγαϊηρ ἴο ἴμ6 ὈοΟΚ οὗ Εβίμεῦ δῃά {πεὶτ ἀδἸίνεγαηος, ΤῊΪ5 ἰ5 τΠ6 ξθοοπά 

δα] δϑὲ Δ] αϑίομη το {π|5 Ο.Τ. θοοκ. Τῆς ἢτγϑί 5 ἴῃ 2 Μᾷος. χν. 36. 
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Π ΒΑΕ ΌΣΕΙ “δ8. 1 1.8 

» Απά {πον νν}}} μανε ἴῃ (άϊι6) {{π16 πλιο 1ογ. Απά αἱ {παῖ τἴπης δἴζεν ἃ {π{116 ᾿ηΐούναὶ Ζίοη νν}}} ἀραΐη 

Ρε θυ ϊ!αεά, ἀηα 115 οἴεγίηρϑ νν}}} ἀραίη Ὀς γεβίογεα, δηὰ [Π6 ρυ!θϑίβ νν1}}} γαΐασγη το ἐπα ῖγΓ πλϊ ἰϑίγν, δης 
8150 1ῃ6 (ΔΘ Ε 1165. νν}}] σοπηε ἴο β]ογιν 1. Νανογίπο!α55, ποῖ ΠΜΠῪ 5. ἴῃ (ῃς Ὀερίπηϊηρ. Βαΐ ἴξ ΜΠ] 

8 ζοπΊε ἴο Ρ855 δίζεγ {πεϑε {πΐπρϑ {παΐ {πεγὰ νν1}} Βα {πὸ [4}] οἵ τῆδην -παϊίοηβ. ὙΠ6βε αὔς {πε Ὀτῖρῃΐς 

νναΐευβ ὑνῃιο ἢ ποι ἢαϑὲ βεεη. 
ΘΟ, -ΕορΓ [Πε ἰαϑὲ νναΐεγβ ννῃίοῃ που παβὲ 5εθι ννῃΐο ἢ ννοῖς ἀατκαύ {Ππδη 411] {παΐ ννεῖα θείογε {Π6πι, πμοβα 

5 ΜΏΪΟἢ νέα αἰζει {πὲ ἔνε! ἢ πα τθεγ, νν ἢ οἢ ννεῦα σο]] δος τορσοῖῃεγ, Βεϊοηρ ἴο {πε ννμοὶα ννου]. Εὸοτγ 
4 ἴπμε Μοϑβί ΗἸρῇ πιδάβ αἰνίβίοη ἔγοπὶ ἴΠπ6 Ῥερίπηηίηρ, θθοαιβθα Ηε αἱοπα ἱπονν5 ννῃδί τν}}} θεία !1. ΠΥ 85 

ἴο {πε ἐπουγη165 ἀπά {πε ἱπηρίθίε5 νυ ῃΐο ἢ 5ῃου!α θὲ ννγουσῃΐ Ὀθείογε Ηΐπ, Η δα ἰογεϑαν δἱχ Κιπαά5. οἵ 
4 [ῇεπι|.0 Απά οἵ {πε σοοά ννογκβ οἵ {πε τἰρῃίεοιιβ ψνῃϊο ἢ ϑῃμοι]α 6 δοσοπηρ 5 με Ὀεΐογε Ητ, Ης 
ογεϑανν 5ἷχ Κίηα5 οἵ ἔπεπὶ, θεγοηα ἴποβα ψῃϊοῃ Ηα 5ῃοι ἃ ννοσκ αἵ {πε οοηῃϑιιπηπηαίίοη οἱ {πῈ ρα. 

5 Ὅπ Πί5 δεοοιηΐ πεῖα ναῖε ποῖ ὈΪαοῖκ νναΐθγβ νυ] Ὀ]δοΙς, Πού Ὀτγσῃς ἢ Ὀτίσῃξ; ἰοῦ 1 15 {Π6 
ςοηϑιυτηπηδίίοη. 

ι “Ηδαγ πεγείοχε {Ππ6 ἱπιεγργείαίίοη οὗ {πε ἰαϑὲ Ὀ]δοὶς νναΐευϑβ νΠς ἢ ἀγα ἴο σοπηθ [ἴξεγ ἴῃ 6 Ὀ]ΔοΚ]: ἘΠ 15 
2 5 ἴῃς ννογά. Βεῇο]α ! {πε ἀἀνϑ σοπΊε, ἀπ [{ 51.411 θῈ ννῇβη {Ππ6΄ {{π|6 οἵ {Π6 ἀρὲ᾿ 45 τίρεπεα, 

Απά {Πε Πμαγνϑβέ οἵ [15 ἐνὶ] απ σοοά 5665 85 σοπΊΕ, 
ΤΠαΐ {πε ΜΙρῃν πε νν1}} Ὀγίηρ ἀροη πα βαγῖῃ δηα 1[5 ᾿ππα]ταηῖ5 ἀπ ἸΡΟη [[5 τ] 6 Υ8 
Ρεγίυγραίίοη οἱ βρίγίξ απ βίιρον οἵ Πεαγί. 

3 ΑἈπά {πεν 514]1] ἤδξε οὔς δηοίπεγ, 
Απηά ργονοΐζε οπε ἀποίμεγ ἴο ἢσῃΐ, 
Απά {Πε6 πηδδῃ 541] γὰ]θ ονεῦ τπς ΠοποιΎδθ]θ, 
ΑΠπα {Πο86 οἵ ἰονν ἄεργεε 5Π4}1] ΡῈ εχίο!]εᾶ ἀθονε {πε ἰδπηοιιϑ. 

4 ΑΑπαίδε πῆδην 5148}] ΡῈ ἀεἰϊνεγεα ἱηΐο ἐπε Πδης5 οἵ {πε ἔενν, 
Απα ἴμοβε νῆο νεγε ποίῃίηρ 5Π4}} γ]Ὲ ονεῦ {πε βίγοηρ, 
Απα τΠ6 ροοῦ 514}} ἢανε δριιπάδηςβ Ὀεγοπηά 1{ἢ68 τίςῃ, 
Απά {πε ἱπιρίοιιϑ 58.4}} εχαὶξ {πε πηβεῖνεβ αθοόνε {πα Πετοίο. 

5 πᾶμε νῖϑβε 5Π4]] ΒῈ 5ἱ]επΐ, 
Απά {πε ἰοο 5} 5Π4}} βρεαᾷκ, 
ΝεΙΙΠογ 5411 {πε ἐπουρσῃςξ οἵ πιεη θὲ ἔπε η σοῃῆτγτηεα, 
Νοῖ {πε σομηβεὶ οὗ [ῃς πρίν, 
ΝΟΥ 5Π4}} ἔπε πορε οἱ ῃοβε ννῆο πορε Ὀς σοηῇτγπιεα. 

6 Απάᾶ νἤεη ἴποβε ἰπίησϑ ΠΟ νγεγα ργεαϊοϊεα ἤᾶνε σοπΠΊ6 ἴο ρΡ458, 
ἼΠεη 5141} σοηίιϑίοη [41] προη 41] πιεῃ, 
Απάᾶ ϑ5οπια οἵ ἤθη 5Π4]] [411 ἴῃ δία, 
Απά ϑ8οπῖα οἵ [Πεπὴ 5}4}1] ρεγίϑἢῃ ἴῃ δηριι βῇ, 

ἢ ΑΠπά ϑβοιπδ οἵ {πεπὶ 5141] θὲ ἀδϑίγου δα Ὀν ἰπεῖγ οὐνὴ. Τἤεη ἰῃς Δίοβὲ ΗΙΡη νψ1}} γενεαὶ {πόσα 
ΡΘΟρΙῈ5 ψῇοπι Ηε μ85 ργεραγεά Βείοζο, 
Απα {πεν 51.411] σοπλε δπα τηδῖκε νναῦ νυνὶ {Ππ6 Ιεδάογϑ {Παὲ 5114}} {Ππεπ 6 Ἰείς. 

8 Αμα [ἴ 5Π4}1] οοπῆθ ἴἰο ρᾷ85 {παΐ νῃοβοενεῦ ρεῖβ βαίε οιέ οἵ {πε νναῦ 5181] «ἴθ ἴπ ἴῃς εαγίπαιαΐκα, 
Απα ννῆοβοενεῦ ρείβ βαίε οιἱξκ οἵ {Π6 βαὐγίαυαῖκα 5641} θεὲ Ὀυγηεα Ὀγ {πε ἤτε, 
Απα νῃοϑβοενεῦ σείβ ϑαίς οι οἵ {πε ἔνε 5811 ΡῈ ἀδείγου δά Ὀν [ΔπΊ)1πε. 

6. Τηε βεςομά τϑηλρ]6. ννὰ5 1655 βϑίβειηβά. 866 ΜΔ]. 1-1; 1 Επ, Ἰχχχῖχ. 73, 74; 455. δλῖοβ. ἵν. 8. ΤῊ15 θη} ]Ὲ 
ΤΠ 6 ννὰ5 βία πάϊηρ ννῆθη {Π|-ἰχχὶν ννὰ5 νυυιτὲθη. 

ΠΧ Υ 1αϑὲ. Θυγ8ς ΞΞ  ΟΙΠΕΙ ". 
{16 1αϑὶ νναΐθγβ, ἄς. ὅ66 1Π|. 7. 

2-4. ΤῊΙΒ αἰνίϑιοη τας} }}5 5: ΓΑ ΘΟ ἢ Χ]]]. 24. 
3. ἀπ. 50 1 εἸηδηα {ΠῸ ὅ'γίας (ΞξΞ ' οἵ ̓ ) νι  γ55ε|. 

Κιπαᾶβ : οὐ "πιειποαϑ᾽. 
4. θανοπᾶ {μοξα ννῃῖοῃ. ὍΤἢε ἰγάνα}]- ρα] η5 οἵ [πε Με ββίδῃ αἵ ἀενεϊορεα ἴῃ ᾿ἰχχ- Ἰχχ!!. 

1ΧΧ. τ. Τα νογάβ Ὀγδοκείεα 5ρ01} {Π6 βεῆβηιϊα οὗ ἴπῈὸ ννυϊῖεσ. [Ἃ}ἢ ΙΧ] {Π6 Ἰαϑί Ὀ]ΔΟΚ νναΐθυβ σοπλα ἀξίου {πῸ Ὀυρης 
να! ἢ νναῖευβ. 

2. αγνεβί. .. βρίσγσιί. [}ἢ Ῥοΐῇ οδβ68 ἴῃ τῃ6 Ρ]υτα] ἴῃ ἴῃς Μ5. 
3-10. ΕΟΥ {Π656 ἰαδβί ννοεϑβ οἷ. χχν. 2- 4; χχνὶϊ ; Χἱν 1]. 31πτ ; 4 ΕΖῖᾶ ν. 1- 12 ; νὶ. 20-4 ; ΙΧ. 1-9; ΧΙ. 29-.31. 
3.5. (ἢ χἰνιῖ, 37,.30. 
5. {Π6 πιϊρῃΐν. [πᾶνε πεῖα σῃδηρβά [ῃ6 ϑῃρα!αῦ ἰηἴο ἴῃς Ρ]ΌΓ͵ΑΙ ; ἴῃ Ιχχ. 2 {Π6 ρ]υγα] ἰηἴο ἰῃ6 5: Πρ] ΔΓ. ᾿ 
6. ἀεβίσουεᾶ ὃν {μεὶγ ουνγη. (ἢ. Μῖ|ς. νἱῖ. 6; Μαῖΐί. χ. 35, 36. ὙΠα ϑγτίδο " πἰπάεγεα ̓  15 ἄπ ἴο ἃ σουγιρίοη 1 

τῆς οτἱρίηδὶ Ηεργενν, γδοΞν [οΓ 253), 
7. οὶ Ηδ Π85 ργθρεαγϑεά Ῥεΐογσε. Ατὰε {Ππεϑε {ΠεῈ Ποβίβ οὗ αορ δηά δίαρορ ἢ 
8. {1Π6 δαγίμπαυεβκαε.... ἔγε. (Ἕἱ χχνῖ]. 7, το ; 4 ΕζΖτα Ἰχ. 3 δῃηᾶ ν. 8 

581811 με ἀδββδίγογνεάᾶ. 80 (εγίδηὶ ἐπηθηάϑ ἰεχί, νυ ΠΟ ἢ τ " 5Π4}} δα ". 
ξαταϊπμθ. (. χχν]]. 6. 

517 



ΠΑ ΒΟ ΘΗ τ Ξ ἢ: 

ο [Δμᾶ [ξ 5841} σοπῆς ἴο ρδ85 {παΐ "υποβοαδνοῦ οἵ {πε νἱςΐοιβ ἀπά πῸ νϑηαἰ5Πηεα σοῖβ βαίδ ουΐ οὗ απὰ 
10 Ο50ΆΡ65 8}} {π6868 τΠΐηρϑ δἰογεβαί ἃ νν}}} θῈ ἀ 6! νεγθα ἱπίο {πῈ παηά5 οἵ ΜῪ βεγναπί Μεβϑίδῃ.] Ἐὸγ 41} 

τῃς δαγίῃ 51.411 ἀενοι [15 ᾿πΠ πα Ια ηί5. 

] . “Απά τε Ποῖν απ 51.411 πᾶνε τηεῖον οὐ ἰΐ5 Ομ, 
Απάα [ξ 5141} ργοίεοξ 115 ᾿π πα ζει 5 αἱ [Πδΐ {ἰπ|6. 

2,3 ΤῊ5 15 {πε νἰϑίοῃ νῃ]οἢ ἴποιι Ππαϑὶ 5θθη, Πα 1Π||5 15 ἴῃς ἱπίογργεϊαίίοη. Εον 1 πᾶνε οοπιὲ ἴο {6}} 
{πες {Ππε6586 {πίηρϑ, θεσαιβε τ ρύαγει μα5 θθεη Πεαγα τ ἢ ἴπΠεῈ Μοβὶ ΗΙρῃ. 

721 (Ηξαγ πον αἶβο γεριαϊηρ ἴῃς Ὀτῖρης Τρ πίπρ' νν ϊοἢ 15 ἕο σοπτε δ ἐπε σοπϑιιπητηδίίοη αἴτει πο 5 
2 ὈΪΔΟΙΚ (Ἰναΐεγ8) : [15 15 ἴῃ ννογά. Αἰζεγ {πε δίρῃβ Πᾶνε σοιης, οἵἉ ννῃϊοἢ ἔποιι τναϑὲ ἰο] Βεΐογε, ἤθη 
[Π6 πδίίοῃβ θεςοπΊα {πγυ]επί, απα {Π6 τἰπ|δὲ οἵ Μν Μεβϑίδῃ ἰ5 σοπγε, πε 51.411] θοΐῃ ϑιυπηπηοη δ] {πε 

3 παίίοηϑβ, δηἀ ᾿ϑοπῆς οἵ ἔμεπὶ ἢ 5841] θϑραῦε, δηα βοπλα οἵ {ΠπΠῈπὶ ἢ 518]}] 5αν. ὍΤῆεβε τΠϊπρϑ {πεγείογα 
45Π4}} σοπεὲ ἀροη πε παίίοηϑβ νυν ]]οἢ αὐτὰ ἴο θῈ βϑραγεὰ ὃν Ηΐπι. Ἐνεγν παίίοη, νης Κποννα ποῖ [5086] 
5 Δη6 Π85 ποΐ ἰτοάάδη ἄοννῃ πε 5εεα οἵ [ϑςοοῦ,, 5141} ᾿ἱπά εβα θὲ βϑρατεά. Απά {π15 θεσδιιθα ξοπῖα ουΐ οὗ 
6 Ενεῦν παίίοῃ 5Π4]1] θὲ βυθ]εοϊεα ἴο τῃν ρεορίβ. Βαΐ 411 ἔποϑδε ψνῆο πᾶνε τυ]εα ονεῖ γοιι, οἱ μᾶνθ 
Κηονη γοιι, 5141] Βε σίνε τρ ἴο ἴπε ϑινοτγάή. 

73. “Απάᾶ[ξ 5141] σοπιε ἴο ρᾶ55, πθη Ης Πα5 Ὀγοιρπέ ἰονν ἐνεγυ τίη {παξ 15 ἴῃ ἐπ νου ]α, 
Απά 85 αἱ ἄοόνῃ ἰῇ ρεᾶςε ἴογ {πε ἂσὲ οὴἡ ἴπε [ἤγοης οἵ Η!5 [ησάοτχῃ, 
ΤΠδΐ ον 5841] {Πθη θὲ τενεαϊεα, 
Απὰ ταβὲ 5841] ἀρρεδζι. 

2 Απαίῖπεη Πεδ]ϊηρ 514}} ἀβϑοεπηά ἴῃ ἄδν, 
Απὰά αἴδεαβε 5141] νυ μάγανν, 
Απά δηχίεϊυ δηα δηρι 5 ἀπα ἰαπχεηΐαϊίοη Ρα55 ΠῸπὶ ἀπηοηρϑί τπηθῃ, 
Απὰά ρ]δάπεϑβ ργοσθεα ἐῃγοιρῇ πῸ νΠοΪς βαγίῃ. 

3. ἈΑπάᾶο οπα 584]] δραΐῃ εἴς τιπ{ϊπηεὶν, 
Νοῖ 5}41}] δὴν δαἀνεγϑιίν δι άθην Ὀε(α]]. 

,. Απα]υάρεπηεηΐβ. ἀπα τον]]!ηρ5, ΔΠ 6] σοηϊαηίίοπβ, πα τανεηρα5, 
Απά ὈΙοοά, πα ρβϑβϑίοῃϑβ, 8Δη4] εῆνγυ, δηὰ μαίγεά, 
Απα νβαΐβοενεγ [Ππίηρβ ἀγα {κε ἔΠεϑε 5141] σὸ ἱπίο οοπάεπιηδίίοη νῃεη ἴμεν αἴ γεπηονεά. 

5 Ἐογ 15 1Π6868 νεῖν {Ππῖηρσ8 Ἀν ἢ Πᾶνα ΠΙ]]εα {15 ννου! ἃ νν ἢ ἐν!ἰσ, 

τς ἈΠα οἡ δοροιηΐ οἵ [Π686 {πε [Π{ὸὶ οἵ τηδπῃ 85 θεβδη σγεαίϊν τγουθ]εά. 

6 πᾶ νὰ ᾿εαδϑίβ 5Π4]] σοπηα ἔγοπι {πε ἰογεϑί δηα πιϊηἰσῖε πηΐο τηεξη, 
Απά 458Ρ5 δη4 ἀγαροηβ 584] οοτηε ἰογίῃ ἔγοπη {πεῖν ΠΟ] 65 ἴο ϑατη ἐπα πηβοῖνεβ ἴο ἃ {{Π{π|ς σΒ11α. 

" ΑἈΔπὰ ψΜοπῆβῃ 5Π4]] πο ἰοῆρει ἤδη πᾶνε ραΐη ἤεη πεν Ὀθδζ, 
ΝοΥ 514]} ἴπεν βϑυῆεσ τογπηοηὲ πε η πεν νἱεϊὰ τπεῸ ἔγαϊε οἵ {πε ννοπΊ. 

74... “Απὰ [ἴἴ 5}81] οοπλε ἴο ρ855 ἰπ ἔποβε ἄαγνϑ {παΐ {πε γεαρεῦβ 5141] ποΐ σίονν ννεα νυ, 
Νοτζτ ἴποβε πὶ Ὀμ114 θεὲ ἰοιννοσῃ ; ' 
ΕΓ 1Π6 ννοῦκβ 514}} οἵ {πεπηβεῖϊνεβ βρεεάιν δάναποε 
Τορεῖμεσ ψ τ ἴῃοθ86 πο ἀοὁ {πεπὶ ἴῃ της ἢ ἰγαπαα}Π1γ. 

2 Ἐογ [Πδΐ {{π|6 15. πε σοπϑβιυτγηπηδῖίοη οὗ {Πᾶΐ νυν] ο ἢ 15. σουτιρίιθ !ς, 
Απά πε Ὀεριπηΐϊηρσ οὗ {παΐ νὩΪ ἢ 15 ποῖ σογιπρί!θ 16. 

43. Ὑμετγτείογε ἴποβε {πίηρϑ ψν ΙΟ ἢ ἡνεῦε ργεαϊςΐθα 51.411] θεϊοηρ ἴο [ἴ: 
ὙΠεγαίογε [ἴ 5 ἔδυ ἀννὰν ἴγοπῇ ἐν]]5, ἀπ πεαὺ ἴο ἔποβε τπίησϑ ὑνῃῖοἢ αἷς ποῖ. 

4 75 15 ἴῃε Ὀγσῃΐ Πσπιηίησ νυ ἢ σαπης αἰζεν {πε 1αϑὲ ἄδιῖς νναΐογβ. 

9. Αῃ ἰητεγροϊαϊίοη ἢ Ψεῦβε 1Ὸ 5 ἴπ6 παίυγα! σθαιθὶ τὸ νεῖβα ὃ. ὙΤΠε ἀρρεδίδπος οἵ ἴπῈ Μεβϑβίαϊ ἀηὰ τῃς 
Εχτευηη]ηδίϊοῃ οὗ {πε (σα πτ 1165 ἀτὰ δἵ ἰδαϑῖ ἀηιοιραῖβα 1[ ποῖ ργειηαίιγε ἤστα. 

[ΧΧῚ]Ὶ. 566 ΧΧΙΧ. 2, ποίς. 
3. νας 

1ΧΧΙ1]1. 1. ἔπε Ὀείρμί Πρμίηίηρ. ὍΤῇδ ϑυγίας μᾶ5 “πε Ὀγῖρ νναΐετϑ ᾽, ΏΙΟἢ σομῃίγασιςοίθ [Π6 νὶβίου ἴῃ {Π|. 7-11. 
Τῆς ϑδῖηε διηδηἀδίϊοῃ ἰδ ΠΕσΈϑϑδῖΥ ἴῃ ἰχχὶν. 4- ὍΠα νϑγῦ πιαβί θῈ τεδά ἴῃ ἴΠ6 ϑίηρ. ἴο ἄστεα νυ] 115 50] εςῖ. 

4-6. ΤΕ Μεβϑίδῃ 'ννὰ5 ἴο δβχίθηα πὶ ἀοῃλ πο ονεῦ ἴπ6 (δητ65 (5. Χχὶϊ. 11,17; 58. χῖν. 2; Ιχνῖ. 12, 19.21; 
Ζες ἢ. χὶν ; 1 Ἐπ. χε. 20; Ῥ55. 50]. χν!]. 32). Α ΠᾶΥβθεσ νίανν στενν ῸΡ ἴῃ ἴΠπ6 ἢγϑι σθηζαγῦ Β. 6. [π1 ΕπΟΟΙ Χχχνι-ἰχχ 
Δ} Αϑβϑυμρί. Μοβ. χα ἴπε (ἀβηῖ 65 αὐα ἴο 6 δηπιῃιαϊεά ; 50 ἴῃ 4 ΕζΖγα χὶ. 37, 38, 49, ἀπ Ἰἰαΐεσ πιά αῖθη. ὍΠῈ 
Μεβϑίδῃ ἤθῖθ, ἃ5 ἰῇ χχχῖχ. 7-χὶ; 4 Ε2τὰ χίϊ. 32, 15 ἃ ὑΑΎΎΓΙΟσ νη 5ἰαγϑ [5γα 6] 5. ἘΠΕ} 165. ἢ Πὶ5 ον παηά. (ἐ. 
[58. χὶ. 4: (οπιταβὶ Ηἰ5 ραβϑβῖνε τῦϊ]ε ἴῃ χχῖχ. 2 οἵ [Π15 ὈοοΚ. 

ἘΣ τ τ ον εν 27,2: 
6. ((. 158. χὶ. 6-ο ; ἰχν. 25; 510υ}}. Οὐ. 111. 62ο--3, 743-50. 
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1 ΒΑΚΌσζςΗ 75. τ---6. 4 

1 ΧΧΝν. Δαγηολ)ς  ἤγηρ7ι ογὲ ἐΐε ζ7ηεαγοἠαῤέοηιε5 5 οἵ Οοα᾽ς Ἰ7ζαγο5 αγιαἱ οἵε ΠΣ 7767 οἴες5 ἐλγοτοῖ ἰχχν - 

τυλίολ ἦς Ζ αἱ, σλαϊ αἰζαῖτι ἐο αὶ ὀἰοσσφαῖ ((ολι157ε772771αἼο,ι. 

Αμάᾶῖ απϑννεγεα δηα δα] : 

ΟΠ σαη ππάογβίαηά, Ο 1 ον, ΤῊν σοοάηεβ5ὴ 
ἘῸΓ 1ἴ 15 ᾿πσοιηρτ 6 η5|016. 

ΟΥ ννῆο οδῇ βεδίοῇῃ ἱπίο [ν σοπΊ ρα 551018, 
ΔΜ ΏΪΟἢ αὔε ἱππηϊΐα Ὁ 

ΟΥὐ ψῇο σδῃ σοπηρίεπεηα Τὴν ἱπίο!]!!σθηςα ὃ 
Οἵ νῇο 15 δ0!]ς ἴο τθοοιπῖ {πε ἐπουρηῖβ οἵ Τὴν πη ὃ 
Οἵ ψῆο οἵ ἔποβε ννῆο αὔε θοΐῃ σϑῇ πόρε ἴο οοπηε ἴο ἴποβε {ῃϊη 55, 
1911655 ἢ 15 οπε ἴο γνῇοπιὶ Τ Ποῖ ατὲ πγεύοῖι] δηα σύδοίοιιϑ ἢ 

Βεοαδιι6, 1{ αβϑυγεαϊν ΤΠοι ἀϊά5ὲ ποῖ πᾶνε σοπηραβϑϑίοῃ οἡ ΠΊΔΠ, 
ΤΠοβε νῃΟ δὰ ππάοὺ “ἢν τρῃςϊ Πδηά, 
ΤΠεν ςου]ὰ ποῖ σοτηα ἴο ἴΠο56 {πίηρϑ, 
Βυΐ ἴποβϑῈ πο ἃγὲ ἴῃ πε πιιπΊθεῖ5 πα πηεα σαη Ὀκ σα] ]ε(. 

Βαΐ 1, ᾿Ἰπάεεά, ννεὲ ννο εχίϑί Κπονν ννπεγείογε ννε ἤᾶνε σΟπΠΊΕ, 
Απά θη ουγβεῖνεβ ἴο ΗΙπῚ πο Ὀγοιρῆΐ τι5 ουἱ οἵ Εργυρί, 
νε 51.411] σοπγε δσαίΐῃ ἀπά γεπλογιθει Πο56 ἰΠ]ηρ5 ΟΠ Πᾶνε ραϑ5εα, 
Απά 514]] τε]οίςε τεσαγάϊηρ {Παΐ νν ϊοἢ ἢὰ5 Ὀεεη. 

Βιυΐ 1 πονν νὰ πον ποῖ ννῃεγείογε ννεὲ ἤᾶνε σοπΊε, 
Απα τεοορηΐϊζε ποΐ [πε ρτϊηοίραΐε οἵ Ηἰ πὶ ῆο Ῥτουρπῃί 5 τ ρ ουέ οἵ Εσγρί, 
γε 5141] σοπιε ἀραίῃ δηᾷ 566 αἴζεγ ἔποϑε [ϊηρδ ννῃο ἢ Πᾶνε θθεη πονν, 
Απα Ρὲε στίενεα νυν] ραΐη Ῥεοαῖιβε οἵ ἔποβα [Ὠϊηρδ νυν οἢ πᾶνε Ὀείδ]] θη. 

ΠΧΧΝῚ. δαγμοΐ ὀϊααῖθ7ι 1ο 1η5γπεΐ ἐς δ φοῤίο γ07 γογν ααγο αγιαὶ {ζε7ι 1ο ἠοίαὶ ᾿δηιεεί γοααῖγν 307, ἤϊς 
“ΚΠ ομλῤίϊοτι ογι {δσ 41 ανογιέ ογ ἐΐσ “7655ταλ. 

Απάᾶ Ηες δπϑνεγεά απ αἰαὶ υἱπίο π|εὲ: [᾿Ἰπαϑπλιο ἢ ἃ5 πε γεανεϊδίίοη οἵ 15 νἰβίοῃ 85 Ῥεεη ἰη- 
[εγρυεϊεὰ ἴο πεε 85 ἴποι θεβοιυρῇῃϊςεβε], πθαγ {πε τνογά οὗ {πε Μοϑβὲ ΗἸρῇ παῖ ἴποιι τηαγϑί πον παῖ 
15. το θεί41]] {πες αἴξεῦ ἴΠπ656 [πησθ. Εὸογ ἔποιι 5Π4]}} βιγεὶν ἀεραγὲ ἔγοπὶ 1Π]15 δαγίῃ, Ππενθγίμε] 8655. ποί 
τππΐο ἀδδῖ]}, θὰ ἔποιι 5π81: ΡῈ ργθβογνϑά πηΐο {πῈ οοπϑβιιπηπηδίίοη οἵ {ΠῸ {{π|ὲε5θ. Ἃὐ ὑρ ἰπεγείογε ἔο 
1ῃε ἴορ οἵ {Παΐ πηοιιηΐαίη, ἀηα Πα 514}} ρα55 θείογε ἴΠ6ε 811 {πε γερίοηϑ οἵ ἐπαΐ ἰαη, ἀπ ἴῃς ἤριγα 
οἵ πε ἱπῃαριϊεα ὑνου]α, ἀπ {πε τορ(5) οὗ πε πιοιιηΐαίηβ, ἀηα τς ἀεριῃ(5) οἵ πε ν]]|εγ5, ἀπ {πε 
ἀερίῃβ οἵ ἴῃς 5685, ἀηα {π86 πιιτηροι οἵ {πε τίνεγϑ, (πὲ ποῖ] πηαγϑὲ 8ε6 ψηδὲ ἴποιι ἀτί Ἰδανίηρσ, δηά 

Ἐν ΠΠΠαῖ ἐμοιι αὐτί σοίηρ. Νὸονν ἘΠ15 5Π4}1 Βε[8}} αἴζογ ἔοτέν ἄαυβ. (ο πον ἐμογείοτε ἀυγίησ {π658 ἀαν8 
8 η4 ἰηβίγιιοϊ {ΠῈ ρεξορὶα 80 δι 85 ἴποι αὐτί 016, {πΠαΐ πεν πηᾶν ἰθατη 50 85 ποΐ ἴο αἴξ αἵ τς ἰαϑὲ {{π|6, 
Ὀυΐ τπηᾶν ἰεαύη ἴῃ ογάεγ {Ππαΐ ἴμεν πᾶν ἰΐνε αἵ {πε ἰαϑὲ {{π|65.᾿ 

.ἰχχν-ἼΧΧΥῚ. Ηετε Β τεΐατηβ. Βδσιοη δα άγαββεβ (οα ἀπά ποὶ Βδιηΐοὶ, ννμο ἴῃ ἵν. 4- ἰχχῖν. πᾶ5. θθεη δχριαἰπίησς 
1ῃ6 ν]δῖοη 1ἢ 111]. 

1ΧΧν. τ. ἀπᾶεγβίαπά. ϑγτιίας τεαάϑ5 ἰδ -- θὲ ΠΠκεπεά ἴο ἡ ΠΪςἢ 1 Πᾶνα επηθη δά πο φθ δ τα πηάετϑίαπα᾽", 
οὔτ ηρ {ΠῈ [Ὁ] νη ». 

2. ΤῊ πε ς 165 οἵ (οα ἅτε ποῖ Ὠλιιοἢ ἄννεὶ οἡ ἴῃ [Π15 θοοΚ. ὙὍΠΕ τὶσμίθοιιβ ἀγα ἔα}}Ὺ σοηϑβοίοιιβ οὐ {πε ὶΓ ον πποσίϊ 
(οἴ πῖν. .). Βαυῖ οἱ, Ἰχχσῖ. ἅ; Ισχν- 5; 6: 

6. Ο δα υπᾶρσγ Τὴν τγἰρῃΐ παπᾶ. (. "5. ἰχχχ. 17. 
7) ὃ. Υ»ῪὰΑε 58.811 ὁοπηα αρϑΐῃ, 1. 6. νγε 5}]] γῖβα δῃηα τηθϑῖ νν ἢ οὐἵ ἔατα δοσογάϊηρ 5 "γα α΄ ορϑάϊεηϊ δηὰ τὶρῃϊθοιιβ 

ΟΥ̓ ποί. 

ΧΧΡΥῚ. τ. Τὴβ νογάβ Ὀτδοκείεα τὰ Ἰηβεσίβα Ὀ. {ΠῸ πα] βαϊΐου. 
Πθδασ ἴμε ψοσγά οἵ {πε Μοξί Ηρ. (. χι!. 2; χχν. 1. 

2. ἴδοιι Ξῃδ]ῖ ΡῈ ργεβαγνϑᾶ τππ|1] [π6 σοπβιιπιπιαίίομ οὗ {πε {ἰπ|65. ΤὴῈ ϑυγῖας ἤετα μὰ 5 " πηῖο {Π6 ργεβογναῖίοη 
οἵ 1ῃ6 {ἱπ|65.΄. ΕἾΟΠῚ Χχν. 1 ΝῈ 566 "να πηιϑί γεδα "ΤΠ 51χα}]ῖ ὍῈ6 ργεβεγνεά ιπηΐο {ΠπῸ {ἰΠπ165᾿, οὐ γαῖμοσ [ἢ {ΠΠ|6γ ἔοτπι 
ψῈ ἢΠηά ἴῃ ΧΙ. 3 “Ποῖ 584] θὲ ργεβεγνεὰ ππίο {πε σοηβαμηπγδῖοη οὗ {ΠῸ {ἰπ|6δ5΄. Εγϑ556] Πᾶ5 δάορίεα τῃϊ5 βιιρρεϑιίοη. 

3. ((, θεαι. χχχίν. 1-; Μαῖίϊ. ἵν. 8. 
4. ἰογίν ἄαυβ. (Οἱ. Ἐχοά. χχίῖν, 18, ἀπά 4 Εζτγα χὶν. 23, 42--5. 
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Β᾿ 



πα πος. 

ΠΧΧΝΙΙ. δ αγηελ᾽ς “4. ἀημολιτϊογε ἐο ἐσ οοῤίο ἀπιαὶ ζϊς τον ζηιρ᾽ 97 ἑτυο 7,ο{16γ.5--ογο ἐο {δε γιἴγισ ρα ἃ 
λαΐ ἐγτδος 171 41 ὁἜγγία ατιαὶ 1ἢ6 οἱλδ7 1ο 16 ἔευο «πα α ἤαζῇ ἐρε Βαῤγέο;ι. 

“7 τ ΑΠπά 1, Βαίιοῖ, ννεηξ ἔπεηος ἀπ οαπια ἴο {πΠῈ ρΡεορίθ, πα δββθηθ]εα ἐπεπὶ τορϑίμεῦ ἔγοπὶ {Π6 Ιχχν. 
2 δτεαΐαβί ἴο ἴπε Ιεαϑί, Δη4 5414 υπηΐο ἴπεπη : “ Ηθαΐ, γε οι! άγεη οἵ [5γϑεὶ, θεῃοἹ ἃ ἤονν πᾶν γε ἃ πὸ ΙΧχὰ 
3 Γεπηδίη οὗ {πε ὑννεῖνα {γῖθ6ς οἵ [ϑγαε]. Εὸγ ἴο γοι δηά ἴο νοι [αι πεῖ {πε Τογά σᾶνα ἃ ανν ποτα 
4 ΘΧΟΟΙ]οηΐ {πη ἴο 411] ρεορίε8. ἊΑπα Ῥεοδιιβα γοιγ Ὀγείγεπ ἐγαηβσγεβϑεα {ΠςῸ σοπητηδπατπηθηΐς οἵ {πε 
Μοϑὶ ΗΙρῇ, 

Ης Ῥτγουρῃξ νεηρϑαηςε προηῇ γοιῖι πα τροῃ {ΠΕΠΊ, 
Απα Ηδ βραγζξὰ ποΐ {πε [ουπηευ, 

Απα 1{Π6 ᾿αζίει αΑ'5ο Ηε σανε ἴπΐο σδρίϊν!ν : 
Απα Ηε ἰεΐ ποῖ ἃ τεβίάπε οἵ {Πεπ], 
Βυΐ θ6Πο]4 ! γε αὔε πεῦε νυ] ἢ της. 

ΠῚ τπεγεΐογε, γε αἰγεοῖ γουτ ννὰγ5 ἀγίσῃξ, 
γα αἷϑο 58}} ποῖ ἀξδρατΐ δ5 γοιγ Ὀτείῆγεη ἀερατγίεα, 
Βαΐ {Πὸν 5141] σοπιε ἴο γοιι. 

1 Ἐογ ΗΕ ἰ5 πιεγοῖα] νΠΟΠΊ γε ν υβἢρ, 
Απά Ηε [5 ριδοίοιιβ ἰη ννῆοπη γε βορε, 
Απάᾶ Ηε [5 ἔτιε, 580 Πδὲ Ηδ 5}4]] ἄο σοοά δπά ποῖ εν]]. 

8. ΗΗᾶδνε γνε μοΐ βεθῆ ἤεζα ννῆδί ἢα5 Ῥείβ!!]εη Ζίοηῃ Ὁ 
9 Οτ ἀο γε ρειόπδηςα {Π|η} ἐΠαΐ {πε ρίαςε Παα ϑἰπηεά, 

Δηα {ἢδξ οἡ 115 δοσοιπηΐ 1 νὰ ονογίγοννῃ ἢ 

Οτὖ [Πδΐ {πε Ἰδη6] Π84 νγοιρῆςξ [οΟ 150 658, 
Απὰ {Παΐ {πεγείογε 1 ννὰ5 ἀε]νεγεα ὑρ ἢ 

Ιο Απὰᾶ Ϊκτπον γε ποῖ παῖ οἡ δοσομηΐ οἵ γοῖι Ψῆο (4 51η, 
ΤΠαδΐ ννῃοἢ ϑἰπηθα ποΐ ννὰβ ονετἤγοννῃ, 
Απά, οἡ δοοοιηΐξ οὗ ἴποβα ψῆο ννγουρῃὶ ψ]οκεαάϊν, 
ΤΠδΐ 1 οἢ ννγοισῆς ποῖ ὈΟ] 50.655 νναβ ἀα]νεγεά τπρ ἴο (115) ἐπείηϊεβ δ᾽ 

11 Απά {πε νῇο]ε ρεορίε δηβννεγεα ἀπ βαἱα τππίο τηε: “50 αι 45 ννεὲ σδῇ γεο8}} ἴπε σοοα {πῖπρ5 ψῃῖοἢ 
1πῈ Μι:ρῃίν πε Πα5 ἄοης πηΐο τ15, ννγε 4ο γες4}} ἔπε ; πὰ {πο8ε τΠϊηρδ νῃοἢ να ἄο ποῖ γεπηθη θα. 

12 Ηε ἴῃ Ηἰβ5 πλεῖον Κῆον8. Νανεγίμε]εβϑ, ἄο {15 ἴοσ τι ῃγν ρεορὶε: νυυϊε α]5οὸ ἴο οὐἋ Ὀτγείγεη ἴῃ 
Βαθγν!οη δῇ ερίβε]ε οἵ ἀοοίγίης δηα ἃ 50Γ0}} οὐ πορε, ὑπαὶ ποι τηανϑί σοηῆγπι ἴῃς πὴ α͵50 θαίογε ποι 

. ἀοϑβί ἀδρατζγί [τῸΠῚ ι15. 

13. Εογ πε 5ῃερῃεγάς οἵ [ϑγδα6ὶ ἤανε ρευίβῃεα, 
Απα 1Πε ἰαπὴρϑ ψῃ]οἢ σάνε Ἰσῃξ ἀγὲ Ἂχηρ 566, 
Απά {πε ἰοιιηΐαίηβ πᾶνε νυ 6] 4 ἘΠΕῚγ ϑίγεδπι ννἤδηςε ννε 864 ἴο ἀτίηκ. 

ΠΧΧΝΠ.ΊΧΧΧΝΙ. ΤΏεβε ομαρίετβ θθ]οὴρ ἴο Β' ψ]Π 1Π6 Ἔχοθρίϊοη οὐ ᾿χχχῆ! δηὰ Ιχχχν. Τῆς ομϊεξ αἰ σεμοαβ 
Ῥεΐνθεῃ Β' δηά Β5 τε : ἴῃ Β᾽ δὴ ϑδυίῃ]ν [6] οἱ γ 15 Ἰοοκεὰ ἔου, [ῃ8 ἀϊβρευβίοῃ 15 ἴο τϑίαση, ἀηα [ῃ6 βατίῃν ΤΘτιβα] 6 πὶ 
το Ὅς τεθυ; ἴῃ Β᾿ ποης οὗ ἴπεβ5ε {Π]ηρδ δῖα ἜἼχρεοίβά. [Ι͂ἢ Β' Βδγιιοῃ 5 ἴο αἴθ, ἴη Β2 ἴο θὲ ἰτδῃβίαίεα ; ἴῃ Β' 
7δγαπλῖδῇ 15 ποῖ βεηΐ ἴο Βδθυ]οη, 1η Β5 Π6 15. 

1 ΧΧΥΝΊΤ]. τ. ἔσγοσι {πῸ σσθαίαβί ἴο {πε Ἰεαϑί. ΤῊὶβ ογάθσ θεϊοηρβ ἴο {πε Ἰδΐεσ Ῥοοκ5 ; οἵ. 2 (ῃτοη. χχχὶν. 30: 
ἘΞΙΠΕΓῚ. ξ, 2ο:. (ξοηΐταβί (ΘῈΣ: ΧΙΧ. ΤΙ : 1 δίῃ ν. Ο; ΠΕ. ν]: 15, ζῶ. - 

4. ὍΡοη γου,, .1. 6. [6 ἴννο δηὰ ἃ δ] {{1|065 το " 1Πε6 [ουπιου ἴῃ 1η6 πεχί Π1η6. 
ὍΡΟΙ {Π6Π|, 1. 6. [η6 πῖης δηᾶ ἃ Πα] {Π|065 το ἡ {Πε Ἰαϊίεσ᾽. 
16 ποΐ ἃ γαϑίάπα. ΤῊϊ5 ἀθηῖθβ {πε ϑδπγαγιίδη ο] 411. 

ς, Πασγα τ πιθ. (. 4 Εζγα χῖν. 33. Ἐγϑ856] τηϊϑυηεγβίδηπβ δηα {{165 ἴο Ἐπηβηά. 
6. ἴμεν 5811] σοπιβ ἴο γοιι. ϑεειηβ ἴο ᾿ποϊάα ἴΠ6 ηἷπα δηά ἃ δ] {π|ῦ8ε5. (τ. ᾿Ιχχν!]. 7. 
ἡ. ἄο ρΡοοᾶ εδπηᾶ πρὶ εν]. (ΓΙ. [εἴ. χχὶ. τὸ ; ΑπΊο5 Ἰχ. 4. 
9. ΤῊΣ ρίαςε ᾿ΐ56 1 πὰ ποῖ βἰῃηβεά, ἐπδγείοτε 1ῃ6 δῆρεὶϑ, ᾿πϑίεδα οὗ {πΠ6 Κίηρ οἵ Βαργυίοῃ, μα ἀεβίτογεα τὲ. (- 

ν--ν}} ; Ιχχχ. 
το. Νοῖε μα ]Τειαβα!επιβ [4}1 15. δἰτὶ θαϊθα παῦε ποῖ ΟὨ]Υ ἴο {116 5ἰη5 οἵ 1Π6 ἴνο δπὰ ἃ Π4] {10 65, Βαϊ 150 οὗ τῃε 

ἰης δηά ἃ μα]. (ῇ, [εἴ χὶ. 17; 1 Βδζ. 1]. 26 ; 455. Μοϑβ. 111. αὶ Ι 
12. ἴο οὺγ Ὀγθίῃσγθῃ ἱπ Βα υ]Οη, 1. ε. 1Π6 ἴννο ἀπά ἃ ΠΑ} ϊθεθ. ΓΟ νεῖβε 19. [π 4 Βαγιςῇ [ΠΕ ]Ἰείίεσ 15 δα ἀγεβϑαᾶ 

ἴο [Ἐταπλῖδῃ ; ποῖ 50 ἢεῦε. ὅ68εῈ Χ. 2, ποῖβ. ΤῊΪ5 Ἰδϊίεσ 15 ]οϑβί. 
ἀεδρατγσί, 1. 6. ἀϊε {χ}}1}. 2, ποίε). 
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“ΒΑΡ ΘΕ 7 ἀπ δα ξ 

1{ Απάᾶ να δἵὲ ἰοίς τη τῆς ἀδίίη6585, 
Απά «γηά {πὸ Τίγεαβ οἵ {πε ἰογεϑίΐ, 
Απα {Πε6 {π|τϑὲ οὗ 6 νυ] θγπε55.᾿ 

Ι5 Απα]Ι δηϑννεγε δης ϑαϊα τηΐο {Π6π1: 
“ΘΠΘΡΠογάς δη4 ἰαΓῚΡ5 δηα [οιιπΐα! 5 σοπλα ἔγοπ ἴπς ἰὰνν : 
πα {Ποὰρἢ ννε ἀερατί, γεῖ {πε ἰὰνν δρι δίῃ. 

τό [[{πετείοτε γε πᾶνε τεϑρεοῖ ἴο {πε ἰανν, 
ΑΠπα αἵ ἱπέεπξ Προη νυν] 0Π], 
Α Ιατὴρ νν}}}] ποῖ Ὀ6 νηίίηρ, 
Απά ἃ βΒῃβρβῃοχσᾷᾶ ν1]}] ποὶ (4!], 
Απά ἃ ἰοιηΐαίη νν}}} ποῖ ἦτν ὉΡ. 

᾿αἢ Νενειθεῖεβϑ, ἃ5 γε βαϊά τἰπΐο της, 1 νν1}} νντῖτα 4150 ππίο νοι Ὀγεΐῃγεη ἴῃ Βαρν]οη, ἀηα [1 τν1}}} βεπα 

ὕσππὸν τ ὧν ὦν 

ὈΥ πιθδηβ οὗ πιεῖ, αηα 1 νν1]}} ννυγῖτε ἴῃ {|κὸ πηαπηεῦ ἴο {Π6 ηΐπα {γι 65 8Π4 ἃ Πα], αηα βεπηα ὃὈγν πηθδηϑ οἵ 
18 ἃ Ὀίγά. Απά [ἰ σαπιε ἴο ρᾷ85 οὴὐ ἴπΠ86 οπα δπά ἐνεητθῖῃ ἄἂν ἰῃ της εἰσῃςῃ πιοηῖῃ {παΐ [, Βαγιςῇ, 

σατης δηὰα ϑαΐ ἄοννῃ τπάεγ {πε οαἷκ ππάογ [ῃ6 σμδάονν οἵ {πε Ὀγάποῆθθ, ἀηα πο πιαη ννὰ5 ἢ πη6, θὰ 
το 1 ννὰβ δίοπε. Απά1 νντοῖε {πε6586 ἔννο ερίβι!εϑ : οὔθ 1 βδεηξ Ὀζ. δῇ βαρ] ἴο {Π6 πἰπε δπα ἃ ἢ] {{10 65 ; 
20 Δη4 τῃΠε οἴδμεσ 1 5επί ἴο {ποβε {πδΐ ννεῦε δ Βαθυίοη Ὀζν πιεδηβ οἵ ἴῆτγεε τηεη. ἊἈπὰ 1 οδ ϊεα {πε βαρ]ε 

"21 ἃΠ4 5ρᾶῖκα {π658 τνογά5 τιπίο ἴ : “ΤΠ Μοβὶ Ηρ παῖ πηαάς {πες {Παΐ ποι 5ῃουάϑβε θὲ Πίσῃθε Πδιὶ 
22 8}} θ᾽γά9. Απά πον σὸ αδηά ἴδγγν ποῖ ἴῃ (4 γν} Ρίαςε, Ποὺ δηΐεὺ ἃ πεϑῖ, Πού δϑί([6 προπῃ δὴν ἵγεα, {{|] 

τποιι μαϑὲ Ραββα ονεῦ {πε Ὀγεδάτῃ οἵ {πε πιαην νναΐεῖβ οἵ {πε τίνει Εὰρητγαΐεβ, ἀπά ἢαϑί ροπα ἴο {ῃε 
23 ΡΕΟΡΙε {παΐ ἄννε]] ἔπεσε, ἀπ σαϑί ἄοόννη ἴο (6 πὶ 1Π15 ερί βϑίϊα. Ἀαπηθ που, πιογθονεύ, [μαΐ, αἵ {Π6 {1π|6 

οἵ ἴῃς ἀεϊιρε, Νοδῇ γεςοεϊνεά ἔγοτη ἃ ἄονε {Πα {τι οἵ {Π6 οἷἵνε, νῇεη ἢς βεπί [ἰ ἰογίῃ ἔγοπιὶ ἴΠς γᾷ. 
25 Υξεα, αἰθὸ 1πῸ γανεηβ πηϊηϊϑίθγεα το ΕἸ] 4 ἢ, θεατγίησ ἢϊπὶ [οΟοα, ἃ5 πεν πα θεεη οοπηπλαηάεα. δοῖο- 

ΤΠΟη 4150, ἰῇ {Πς {ἰπ|6 οἵ 5. Κίησάοπη, να Πεύβοενεγ 6 νυβῆεα ἴο β56πα οἵ 8566Κ ἴογ δηγίπίησ, 
26 ςοπηπιδηαες ἃ Ὀἱγά (ἴο σὸ {π|{Πετ}, ἀπά 1 οΟΡενεα πὶ ἃ5 π6 σοπηπηδησεα 1. Απάᾶ πον ἰεΐ ἴ{ ποῖ 

ὙγΕΔΥΥ πες, Δη4 τπγη ποΐ ἴο {πε τρμξὲ παπηα ἢογ {πε ἰες, θυ ἢν ἀπά σὸ ὃν ἃ αἰϊγεοΐ ννᾶν, {παΐ {ποι 
πηαγϑί ργέϑογνε πε σοπηπηδηά οἵ {πὸ ΜΙσῃςν Οπε, δοοογαϊησ 451 βαιά τππίο {Π6ε6.᾿ 

ΙΧΧΝΙΠ-ΙΧΧΧΝΙ]. ΤῊΗΕ ΕΡΙΘΤΙΕ ΟΕ ΒΑΒΌΓΗ ἸῊΕ 50Ν ΟΕ ΝΕΕΒΙΑΗ ΜΝΗΉΙΓΗ ΗΕ 

ΜΈΟΤΕ ΤῸ ΤῊΗΕ ΝΙΝῈ ΑΝῸ Α ΗΛΙ ΤΕΙΒΕΒ. 

8: Ὑωκρεϑς ὅτε {πε ννογάβ οἵ {παῖ ερίϑεϊα ννῃῖςἢ Βαγιοῃ {πε σοη οἵ Νεγίϑῃ βεπὶ ἴο ἴπε ηΐπα δηα ἃ Πα] 
2 {Γ10 65, νος ἢ ναῖε δούοβϑ {πε τίνεγ ΕΠΡἢγαΐεϑ, ἰη νῃο ἢ {Π686 [Πίηρϑ ννεγα ννυυτεη. ὍΤΠι5 541 Βα ἢ 
3 1ῃε βοη οἵ Νεγίδῃ ἴο {πε Ὀγείῆγεη οαγγίεα ἰηἴο σαρίϊνίν : “Μετγον ἀπὰ ρεασα [ὃ εαῦ ἴῃ πηϊηά, πὴν 
Ὀτείῆγεη, {πε ἰονε οἵ Ηἰπὶ νο οτγεαίεα τι5, νμο Ἰονεά τι5 ἔγοπι οἵ οἱ, ἀπά πενεῦ Ππαίβα τι5, θα: ἀθονα 

4 4}1 εἀὐπιαίεά τι5.. Απα ἔγαὶν 1 Κπονν {παὶ θεμο] ἃ 411} ννε πῃ ἔννεῖνε {γθα5 ἀγα θουηά Ὀγν οπε Ὀοπα, 
5 ᾿Π 5. ΠΟ ἢ 85 να ἀγα θούῃ ἴτοπ Οηα ἰαίμεσ. ΔΝ εγείογτε 1 μανε θεξη {πε πτοία σαγαία! ἴο ἰδανε γου [Πε 
ννογα 5 οἵ 1Π:15 ερίβί]ε θείογε 1 ἐϊς, {μαΐ γε πηὰν θὲ σοπιίοτίε τεσαγάϊησ τῃς ἐν} ]5 ΠΟ ἤανε σοπηα 
ὈΡΟη γοιι, ἀη {πΠᾶΐ γε πηᾶν θεὲ σιίενεα 4150 γοσγαϊηρ᾽ ἐπα ἐν} {Παΐ μα5 Ὀείϑ!]6η γοῦγ Ὀγεΐῃγεη ; δηά 
ἀσδίη, 4159, {Παΐ γε τηᾶν 7ι5{{{πὐ ΗΙ5 Ἰυασεπηεηΐ ννῃϊοἢ Ηε Παᾶ5 ἀξογεεα δραϊηϑῇ νοι {Παΐ γε βῃοιά ΒῈ 

14. 16 ἴῃ {πε ἄδγκηββϑ: χὶνὶ. 2; 4 Εζτὰ χῖν. 20. 
ΤίΓεεβ - ὟΝ), ρΡοβϑι]ν σουγαρὶ ἴοσ "2 ΚΝ τ “1ο1}]5΄. Βαϊ ννῃθίῃευ {Π15. 15 50 οὐ οὶ, [6 ῬΈηθΥα] 56η56 15 οἰδβᾶτ. [Ἶ|ῃ 

νΕΙ56 13 ἴἤτεα [Πρ 5 πᾶνε Ὀθδη ἰοβί : 5ΞΒῃθρῃοσάβ ἴο συϊάθ {ΠῸ ΡθΟρΪα, ἰατηρβ ἴο οῖνε Πρῃϊ ἴο {Π6ηϊ, ἀπά ἰουπίαϊ 5 ἴὸ 
ΒΔ 15[γ {Πεὶγ [ΠΙγϑῖ. Νόονν, οὐνἱηρ ἴο {Π6 1055 οἵ {πε ἰδπ|ρ5, ἴπ6 ρβξορὶε τα " εξ ἴῃ ἀδυκηαββ᾽, ον ἱηρ ἴο {Π6 1055 οἵ {πε 
ἰουπίδ! 5 {πον ϑυ εν ἔσο {Π6 “ τὨϊγϑὶ οἵ {π6 ν]άθγπηθβο᾽. Ηδηςο [ἢε βεςοπα [1ηὸ ἢγιϑὲ 4684] ννΊ 1 {Π6 6ν}]5 Πδῖ [ο]οννεὰ 
οἡ {πε ἰοβ5 οὐ ἴῃ ϑῃβρμεγάϑβ, δῃὰ ἰ(5 γεϑίοσγδαίζιοη πιαϑί βαιϑίν [Π15 τευ γειηθηΐ. ΑσσοΟΓαΙΏΡῚν 1 οου {ΠῸ [Ο]]Ονν Ἰη 5 ΒΡ ΘΘΒΈΟΙ : 

ται 9 Ἀν. 5 15 σοσγαρὶ ἴοσ μ᾽ ὡὧὰ εὐ --- νι πουῦϊ ρᾶβίαγε ᾽, οὐ ἡ ΜΊΠους ἃ Βμθρμοσά᾿". 
16. Ξπερμεγᾶ. 80 (ετγίδηϊ δβιπεπᾶβ μα τ΄ πα, ἰηῖο ἱμϑ. 

17. ὈΥ τη68ῃ5 Οὗ πιδῃ. [}ἢ 4 Βδιοῇ 8Δῃ 68Ρ]6 σϑυτῖθ5 Βαγιο᾽5 Ἰεῖίου ἴο [Θγαπ ἢ αἱ ΒΑΌν]ομ. 
21. (΄. 4 Βάγαςῇ ν]]. 3 : “ΕἸεςΐ δῦονε 4}} {π6 Ὀϊγάς οἵ ῃδανεη. 
23. ((, (αεῃ. ν1]. 11 ; 4 Βασμςοῇ ν]]. 10. 

ΠΧΧΝΠΠ1. 1. Τῆς πἰηα δηά ἃ Πα]ῇ {Π065. [}ἢ 115 θοοκ ἴῃς {{065 οὗ [3γ86] σαυσιε ἀὐναὰὺ Ὀγν πε Κιηρ οὗ Αβϑγυγία δῖα 
ΑἸννᾶγ5 50 ἀδϑίβηαίεα, ἐχοερὶ ἴῃ 1. 2. (Οἱ. Ϊομη Μαϊαϊαβ 158. [ἢ 4 Ἐζγὰ χὶϊ!. 40 ἴΠ8ν γε Ὁ ]16 6 " της ἴξῃ {ὙἸ065᾽ ἴῃ {ΠῈ 
1, ἴϊη νεγϑίοη, ᾿ Π6 πῖηα δηα ἃ ΠΑ] Γ {ὙΠ} 065 ἴῃ {πΠ6 ϑγτίας δηὰ Ασὐαθὶς νεγϑίοηβ, δηὰ “ἴΠ6 πΐης {γε 5 ἴῃ π6 ΕἸΠΙορΙς 
νευβίοῃ. 

2. Μετγον δῃᾶ ρβϑοβ Ὁ “υπΐο γοιι᾽ ς. (, 1 Τίπι. 1. 2. 
3. ἴῃ 1ἴΠ6 βεηυηα Ραγΐ5 οὗ Β' Βαγιοῃ σρεακβ {ΓἘ]ΌΘΏΓΥ ἴῃ τῃ6 ἢγϑθὶ ρεύϑοῃ βίηριϊαν, θυϊ πὶ ἴῃ ἴπ6 ἱπίεγροϊαίεα 

ῬΟΓΙΓΟΏ5. : 
5. ᾿υέϊν. 8:6 χχὶ. 9, ποίθ. (Οἱ, Ρ5. 11. 4. 
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1 ΒΑΚΌΘΓΗ τ8. 6--δ2, 2 

οαΥΓΘα ἀὐνὰν οαρίϊνο---ίοῦ ναὶ γε πᾶνε βυϊεγεα 15 ἀἰβργορογιί.οηςα ἴο πὲ γε πᾶνε ἄοης---ἰη οὐάου 
τΠαΐ, αἵ ἴῃς Ιαϑὲ {{π|65, γε γπηῆᾶν Ὀὲ ἰουπά ννογίῃν οἵ γοιγ [δῖ ῃειβ5. Ὑπεγείοσα, {Γ γε σοηϑίάδγ {παΐ γε 
Πᾶνε πον βυπογεα {Πο56 {Πῖπρ5 ἴογ γοιι σοοά, Παΐ γε πιὰν ποΐ πα! ν θΕῈ σοπαεπιπεά δηά ἰογηηθηϊθα. 
πε γα νν1}] γεςεῖνα εἴεγπδὶ πορε ; 1{ἀθονε 4}1] γε ἀεβίτον τομὴ νοι πεαγί ναΐη εὐγοῦ, οὰ δοσοιηΐ οὗ 

7 ΜΏΙΟΠ γε ἀερατίεα ἤεπςα. ΕῸΓ ἴ νε 50 4ο {Ππ686 [Πίηρϑ, Ηξ ψ}}] σοπέϊημα }]ν γετηετηθεῦ γοι, Ηα ῃο 
αἴνναγϑ Ὀγοπλβαα οἡ οὐ ΕΠ 4]} ἴο. [ῃο5Ὲ νη ννεγα πιοῦα Ἔχοθ]]επξ {πδη ᾿νε, {παὶ Η δ νν1}} πενοῖ ἐογρεῖ 
ΟΥ̓ [οὐβακα τι5, θα ννΠἢ πλιιοἢ πλθγον νν11] σαίῖμοῦ τορεΐμεν ἀραίη ἴΠο58 ννηῸ ννεγε ἀἰβρεγϑβεά. 

ι Νον, τὴν Ὀτγαίῆγεῃ, ἰθαῦη ἢγϑί νπδς Ὀε(ε}} Ζίοη : ἤον ὑπαὶ ΝΕ οΠμδἀηεΖΖαγ Κίηρ οἵ Βαργίοη σαπηε 
2 ῸΡ ἀραϊηϑβί 5. ἘὴοΥ ννεὰ Πᾶνα ϑἰπηεα ἀσαϊηδί ΠῚ ἢ νῆο π18646 τ15, 4η6 ννε πᾶνε ποΐ ερὲ πε σοπηπιαπηά- 
8 πηεηΐβ ΨΨΏΪΟΠ ΠΕ σοπλπηδ Πα 64 τ15, γεῖ 6 Ππαῖῃ ποΐ οῃαβίεπηεα 15 ἃ5 ψε ἀδβεῖνεα. ΕῸγ ννῆδέ θεῖε }} γοιι 

ὙνῈ 4150 ϑΠ{6Ὁ [πη ἃ ργα- πη πεηΐ ἄερτεε, ἰοῦ 1Ό ΒΕΓ[Ε]} τ1ι5 4150. 
τ Απᾶ μον, πῆν Ὀτείῆγεῃ, 1 πιαῖτε Κηοννῃ ππΐο νοι {παΐ θη ἴΠ6 επϑῖὴν Παα ϑυτγγοιιπά θα {πὸ οἰΐν, 
1Π6 δῆρεὶβ οἵ ἴῆς Μοβὲ ΗἸρῇ νεγε βεηΐ, ἀηα πεν ονεγίῃγανν {ΠῈ ἰογειποαίίοηβ οἵ {πε βίγοηρσ νν4]], αηά 
ἴῃεν ἀεϑίγογεα ἴπ6 ἤγπὶ ἰγοῃ σογπεῖβ, νν ἢ σοι]ά ποῖ θὲ τοοΐϊεα ουΐ. Νενεγίμεῖεθθ, πεν πα 81 
ἴπΠ6 νεβ8ε15 οἵ {ΠεῈ βαποίπαγν, ἰεϑὶ {π6 δεπϑῖην 5Ποι]4 ρεΐ ροββεββίοη οὗ ἔπει. Απάᾶ ψῆεη ἴμεν 
δα ἄοπε {πΠ65ε {πίηρϑ, πεν ἀδ]Ινεγεα {πεγεαροη ἴο {Π6 εμεγν ἴΠ6 ονεγίτοννη νν4}}, ἀπ {πα Ραμ εγες 
Ὠοιιθ6, δηα [Π6 Ρυγηΐ τα πρ]6, πα {πε Ρβθορὶα ννῇο ννεῖε ονεύοοπηα θεοδαιβα {παν ψνεῦε ἀε]Ινεγεα τπρ, [εξ 
1πΠεῈ ἐπειὴν 5που]α Ῥοαϑί ἀηα 5ᾶν : “ΤΠιι5 Ὀν ίουοε πᾶνε ννα θθθῃ 80]6 ἴο ἰὰν νναϑίε ἐνεὴ {Πε ποιιβε οἵ {πε 

«“ Μοβῖ ΗΙἸΡΉ 1ῃ ναι. Υουτ Ὀτγεϊῆγεη αἰθὸ πᾶνε ἴμεν Ὀοιπηά δηα ἰδ ἀννὰν ἴο Βαθγυίοη, αηα πᾶνε σδιιϑεά 
6 {πεπὶ ἴο ἄννεὶ! ἴπετὲ. Βαΐ ννε πᾶνε Ῥεεη ἰεξς ἤεγε, θείηρσ νεῖν εν. Τἢ15 15 {πε {τ υ]αιίοη ἀρουξ 
τ ΜΏΙΟἢ 1 ννυτοῖε ἴο γοι. ΕῸΓ δβϑισθαϊν 1 Κπον {Παΐ ({πε σοηϑβοϊδίίοη οἵδ {π6 ἱπῃαθιϊαηῖβ οἵ Ζίοη 
ςοηβο δίῃ νοι : 50 ίαγ δ5 γε Κηεν {παῖ [τ ννὰβ ριόϑρεγεα (χοῦ σοηβο]Δί10η) ννὰ8 στεαίεγ ἤδη {Π6 
τι υϊατίοη νυν ἢ γε ἐπαπγεα ἴῃ Πανίηρ ἴο ἀεραγί ΠΠῸΠῚ 1. 

2. Βιαῖ τεσαγάϊηρ σοηϑβοϊδίίοη, ἤδαγ γε ἴπε ψογά. ΕῸΓ 1 ννὰ5 πηουγηΐϊησ Γεσαγαϊπο Ζίοη, ἀπ 1 ργανεά 
ἴοσ πιεύον ίγοπὶ τπΠῈ Μοϑί ΗΙΡΉ, απὰ 1 ϑαϊὰ: 

3 “Ηον Ιοηρ ν1 {Πε656 τΠπηρβ επάπιγε ἔου ἃ ὃ 
Απα ψ1}] {π656 εν1]5 σοπῈ ἸΡΟΠ τι5 αἰννανϑῦ᾽ 

4 Αμάῖμῃε Μιρῃῖν πε αἰα δοοογαΐϊηρ ἴο ἴῃς πλυττπ46 οἵ ΗΙ5 τησγοίεϑ, 
Απα {με Μοβί ΗΙρἢ δοςοογάϊηρ ἴο {πε ργεαΐῃεββ οἱ Η15 σοπιραϑβϑβίοῃ, 
Απά Ηε τενβα]βα πηΐο πε ἴπε ννοσγά, {παῖ 1 τηϊρσῃϊΐϊ τεσεῖνε σοηβοϊδίοι, 
Απαὰ Ηε βδοννεα π|ε νίβϑίοῃϑβ ἴμαΐϊ 1 5ῃοι]α ποῖ ἀσδίη επάπγα ἀηρ 5}, 
Απα δ τδάς Κποννῃ ἴο πὲ {πε τηγϑίευν οἵ {πε {1Π|65. 
Απά {πε δάνεηΐ οἵ {πε Ποιιῖβ ἢς βϑῃοννεα π|ε. 

τ: Ὑμεγείογε, την Ὀγείῆγεη, 1 πᾶνε νυ τἴεη το γοιι, ἰπαΐ γε πιᾶν σοπηίογέ γοιγβεῖνες γεραγάϊηρ {πε 
5 τηυ]τπας οἵ γουγ {τ θυ] ατοπ5. Ἐοι Κπονν γα {παῖ οἵ Μακεγ ψΜ1} ἀϑϑυγεαϊν ἀνεπρα τι5 οἱ 8]} οὔγ 

ΕΠΘΠΊ165, δΔοοογαάϊηρ ἴο 4}1 [Παΐ {παν ἤᾶνε ἄοπε ἴο ι.5, αἶδο ἴπαΐ [ες σοηδιιπηγηδίίοη ννῃΐϊοῃ ἰἢε Μοβί 
ΗἸΡῊ νν1}}} πηαϊζε 15 ναῦν ηἰσῃ, ἀπα Η15 ππεγον {Πδΐ 15 σοπηίηρ, ἀΠ4 {ΠΕ σοηϑιιπηιηαστίοη οἵ Η!5 ἡπαρεγηεηΐ, 
ἰῖ5 ὈῪ πο πηεδῃ8 αι οἴ. 

Θὶ 

ῳ ιὸ 

5. ἴΠ6 Ιαϑί {{π|65, 1. 6. {πῈ δίυγη, νεῖβε 7. 
7. ἴῃοββ γῇο ννεγσε τοσγε ἜἼχοβ}ῖαπί. ὍΤῇηδ ρδίγγο 5. 

νυνὶ το πηιετον. [Ι͂Ὰ᾿ 4 Εγὰ χῖν. 34, 355) δίζεγ. ἀβαίῃ {πῸ στὶσῃίθοιιβ οὐίαϊῃ τηεσογ. Ηδεγα [5786] οδίδϊῃϑ ἴἴ ἴῃ 
τε Ἀαδίυτη. 

Βαῖμεσγ ἰορείμογ.. .. ἀϊβρεγβεᾶ. (. ἰχχνἱϊ. 6; ᾿χχχῖν. 2, ὃ, 1ς. ΕῸγ πα Κείυση σροόκεη οἵ ἴῃ ἴπε Ο.Τ. ἀπά 
Εἰβενῃεσα, 566 ΤΥ (οηλ πε ηΐαΥΥ, 2721 ος. ΠΟ ταΐυσγη ἴῃ Β᾽ δοοογάβ νν6}} ἢ {πΠ6 τε] Ἰηρ οὗ [εγαβαίθη ἐχρεοίβα ἴῃ 
Β', 8661. 4; νἱ. 9, πΠοΐ68. 

ΓΧΧΊΙΧ. 2. σμαβίεπεα. ΟἿ 1. τ; ΧΙ. 10. 

1ΧΧΧ. ΤῊϊβ σπαρίευ σθϑοιη]65 Δη4 ΠΡ ]165 ν]πτν ἢ], Βαϊ σοηῆϊοίβ ΨΊΓ ᾿χν]]. 

2. 811 [πΠ6 νεββεὶβ. ὅσ. “ἴΠῈ νε55615 οἵ {Π6 νεβ556]5᾽ Ξξ ΣΙ ὩὉ5, ΠΟΥΓΕΙΡῚ ἴοΓ ΟΞ ΟΞ. 
Ιεβί {π6 εποῖην 5ῃποι]ᾶ σεῖ ροββεββίοῃ οἵ ἴμεπι. ὅ'0ζσ. τεδαβ "᾿θϑὶ ἴπϑν 5ῃου]!ὰ θὲ ρο]!υϊεα Ὀγ {π6 Ἔπαπλγ -Ξ 

ΝΣ Ὁ Ἵδτν 3, σογγαρί ἔοσ Ὁ 2 δ ὉΠ)" ΪΞ; δ.5. 10, νἹ. ὃ: 
4. εγειηῖδ ἢ ποῖ πηθητ]οηἘα. ὅε6 χ. 2, ποῖΐβ. 
5. 67. ΧΙΊ]. 5. 
7. (ἴδε οοπεβοϊαδίϊοῃ οὔὖδ πε ᾿ππαριζαπίβ οἵ Ζίομ σοοπῃεοϊβίῃ, ὅτο. μϑο ΤΕ  γα5. ἃ σι ]εςῖ. [ἢ ᾿Ιχχν]]. 12 ἵπ6 

ΡΘΟΡΙΕ αϑὶς Βδγιοῃ ἴο βεηάα ἴο {πεῖγ Ὀτείσγθῃ ἴῃ ΒΑΌΥ]Οη “ ἃ 50Γ0}} οὗ πορε΄. Ηδξηςοε βοπηα 506 ἢ ννοσὰ 15 πβεαάβα Ποῖα, 

ϊ. 6. )μῶ5 - " ςοῃβοϊδιοη ᾿ 85 ἴῃ ἰχχχὶ. 1, 4. Βγ5561 ρσοροβββ τηοϑβί Ἔχίγδοσαϊ δ ν ἴο ἰηϑαγί " {Ἰ α]ατοη ᾽ν Πεγα 1 ἤανα 
δααεα “ ςοηβοϊδίίοη .. ὍΠα {ΠΡ ]διοη οἵ {πε [ενν8 ἴῃ ΖΙοη 15 ἴο σοπηΐοτί [ΠῈ6 Ἔχ ]εβ 'ῃ Βαθυ)οὴ ' 

Ι1ΧΧΧΙ. Α5 ἴῃ Ιχχχ. 7 ἴπε ηἶπε δπηᾶ ἃ Πα] {1065 ννεύε σοῃβοὶθα ἤθη }6γιβαίετι ρτοϑρεγεα δΔη4 ἡνεσα στίθνεα αἱ 115 
ἀοννηΐα!!, Βαγασῃ Πὰ5 πονν ἃ ννογὰ οὗ σοπϑοϊαϊίοη ἴοσ {πεπὶ οποηρ Ζίοη ; ἔογ (ἀοά Πᾶ5 σοπιίοτίεα Πἰπὶ ὈΥ ἃ τενεϊδίίοη 
τερδτζαϊηρ [ἴ. 

1. οσοῃβοϊβίίοῃ, 1. 6. Ζιοπ᾽ 5 τθοϊογαίίοη. (. χ]ῖν. 7. 
4. ταγβίεγυ. Ἂἢ σϑδα ' τηγϑίεγιβϑβ., 

1,ΧΧΧΙ]. 1 δηὶ ἀοιθια] ννμεί μεσ ἰχχχὶ!. 2-9 με] οησ 5 ἴο Β' οὐ Β΄; ρεῦῃδρβ [πε ἰδζίευ. 
522 



6 

“τ 

4 

1 ΒΑΒΌΚΓΗ 82. 5--ὅὃὅ8. 12 

Ἐογ ΄ο ! νὰ 566 πον {πῃ πιιεἰξιιας οὗ τ᾿ ργοϑροῦίεν οἵ ἴῃς (αβμε 1165, 

ὙΤΠοΟΙΡΉ πεν δςοΐ ᾿ΠΊρΊΟ 5] ν,, 
Βιυΐ {παν 51.411} ΡῈ {πκῈ ἃ νὰροιτ: 

Απαᾶ ννε Ῥεμοὶά ῃς πιυττἀε οἵ ἘΠεὶν ον ει. 
ὙΠοΟΙΡῊ {παν ἀο ννἱοκεαϊν, 
Βιυΐ {πεν 51.411 θὲ 'πιαάς {πκὸ πιηπΐο ἃ αἸῸΡ : 

Απαᾶ ννῈ 566 {πε ἢυπηη655 οὗ {πεῖν τσ]. 
ὙΒΟΙΡΉ {παν τεϑίϑδέ ἴπῈ Μιρῃν πε ἐνεῖν Ποιὰ, 
Βιιῖ {πεν 51.411] θε δοοοιηΐεα ἃ5 β5ρ:{{1ς. 

Απᾶ νε οοπδίαεν {πε οἷον οἵ {πεῖν ογθαΐης85, 
ΤΠΟΌΡΉ {πεν ἀο ποῖ ἱκεερ {πε βίδειϊοβ οὗ {πε Μοβίὶ Ηίρῃ, 
Βιιΐ 845 5πΊοϊκε 5Π41}} [πεν ρ855 αὐνᾶν. 

Απᾶ ννε πιεαϊΐζαΐς οἡ {Π6 Ὀεδιῖν οὗ {Πεϊγ σγασεία! η 655, 
ὙΠοΙΡῚ ἴμεν πᾶνε ἴο ὅο νι ρΡο]] τ !οη5, 
Βιυΐ 45 σίαβϑϑ {παῖ νυ εγϑ 5141} {πον ἔβα ἀναγ. 

Απὰ νε σοηϑιάεγ ἴῃς ϑἰγεηρίῃ οἴ πεῖν στο] έν, 
ὙΒοΟυΡἢ {παν τεπηθπιθαι οί {πε ἐπα (πειθοῖ), 
Βυΐ 45 ἃ ννγανε ἴπαΐ ρᾳᾷ5565 5Π4}} {πὲν Ὀὲ Ὀτόϊκθη. 

Απά να τειηδγκ {ες Ὀοδϑίπι!]ηθβ5 οἵ {πεῖν τηϊσῃϊ, 
ὙΠοιρΡΉ {πεν ἄδην πε Ὀεπεῆσεηοςς οἵ αοά, ννῇο σανε ([{) ἴο ἴΠ6π|, 
Βυΐ {πεν 5141} ρᾷ55 ἀννὰν ἂἃ5 ἃ ραβϑίησ οἰοιά. 

[ἔογ {πε Μοϑβὲ Ηἰρῇ νν1}} αϑϑιιγεαϊν παβίθηῃ Η!5 {{π|68, Ιχυχι τα 
Απα Ηε ν1}} ἀβϑϑιγεα!ν Ὀγίπσ οἡ Η15 Πουτ8. Β: 

Απᾶ Ηδε ν1}] αϑϑυγεαάϊν σε ἴποϑε πο ἀια πη Η 5 νοσ]ά, 
Απά ν]]] νιϑιῖ τῇ {τα 411 [πηρ 5 Ὀν πιβαηβ οἵ 4}1} πεῖν πάθη ννογκϑ. 

Απα Ηες ν1}] αϑϑαγεαὶν ἐχαηλῖηε {πε βεογεῖ {πουσῃΐϑ, 
Αμὰα {παΐ ννῃ]οἢ ἰ5 ἰδ ἀρ ἴῃ {πε βεούεῖ σπαγιθεῖϑ οἵ 411 [ΠῈ πχεπιθοῖβ οὗ πλδῃ. 
Απά ν1]] πιακε ([επι) πιδηϊίεϑε ἴῃ ἐπα ρύδβϑεησα οὗ 8411 τ τερτοοί. 

Τ,εἴ ποης ἰπεγείογε οὗ {Ππ656 ριεβεηΐ {πίηρϑ ἀϑοθηά ἰηΐο γοιγ ἤδαγῖβ, θΐ ἀθονε 4] ἰεΐ τι5 ΡῈ ἐχρεο- 
5 ἰαπί, Ὀεσδιιβα Πδῖ ννῃ]ςἢ 15 ΡΓΟΠΊβεα ἴο τ15 5.41] οοπα. Ἀπα [ἰεΐ τι5 ποῖ πονν ἰοοὶς ππίο {Π6 ἀεἰσῃῖβς 
6 οἵ {πε (ἀεπέι]ε5 ἴῃ {πε ργεβεηΐ, θαΐ ἰεΐ τι5 γαπηε πη Ῥ6Γ υνηδῖ μᾶ5 θεεη ριοπηϊβεα ἴο τι5 ἴπ {πε επά. ἔοι 
{πε επάβ5 οἵ {πε {{π|6ὲ5 δηα οἵ [ῃεῈ ϑεάβοῆβ ἀπ ννηδίϑοενεν ἴ5. ψ ἢ {Πεπὶ 51.411 ἀϑϑυγεαϊν ρᾷ55 ὈΥ 

1 τἸοσείμεσύ. πε σοπϑιτηπηϑδίίοι, τηούθονεσ, οἵ πε ἀσα 5}4}} τ1Πδη βῆον πε σγεαΐ τηϊρῃΐ οἵ 115 σα], 
8 ΨΏδη 4}] {Πῖπηρ5 σοιης ἴο πασεπηεπί. 1)0 γε {πεγείογα ρύεραγα γουγ ἤϑαγίβ ίου {παΐ νῃϊο ἢ Ρείογε γε 
Ὀε]ενεά, Ιεϑὲ γε σοπῖα ἴο θὲ ἴῃ θοπάαρε ἴῃ Ὀοΐ] ννου]45, 580 ἰπαΐ γε Ὀὲ ἰδ ἀννὰν οαρίίνε πεε δηὰ Ὀὲ 

9 ἰογπηεηίεά μετα. Ἐὸογ {παΐ νι οἢ εχιϑίβ ἤονν Οἱ ΠΟ ἢ ἢδ5 ραϑ5εα ἀννᾶν, οὐ νν ΠΙ ἢ 15 ἴο ςοπΊο, ἴῃ δ] 

ΙΟ 

11 

12 

{πε8ε [πϊηρσϑ, πεῖ Πεγ 15 1Πε ἐν] [}}ν αν}], ποῦ ἀραΐῃ {πε σοοα []]νῪ σοοα. 

ΕῸΓ 411 Πεδ! ΠῚ] Π 6 5565 οἵ 1ῃ15 {ἰπ|6 αὔε ταγηΐϊηρ ἱπίο αἰβεαβ65, 
Απὰ 8]} πηϊρῃϊ οὗ [μ15 {{π1ὲ 15 τυγηΐηρ ηἴο γε ΚΠ 655, 
Απά 8ἃ}} τῃε ἔογοε οὗ 1ῃ 15 {ἰπ|εὲ 15 τπγηΐϊηρ πο ἱπηροΐεξηςε, 
Απά δνεῖν ἘπειρῪ οἵ γοιίῇ 15 τγηΐηρ' ἰηἴο οἱ ά ρὲ δηα σοηϑιπηπηδίίοη. 

3,4. ἃ νᾶρουγ.. .. ἃ ἄσορ. (ἢ. 4 Εζγα ν]]. 61, νὶ. 56 ([58. χὶ]. 15). 
5. δοοοιηίαα 45 ΞΡΙ{{16. ὙὍΠε ταχὶ πεσε δηὰ ἴῃ 4 Εζγα νυ]. 56 ἄρτεεβ ἢ ΓΧΧ ἀραϊηβί τὰς Ηεῦτον. 

ΠΧΧΧΙΠΠ. ΤΠ15 σμαρίευ βεειηβ ἴο θεϊοης ἴο Β΄. ΤἼΕ {{π|65 τὰ ἴο θῈ μαβίεπεα (Ἰχχχιῖ. 1, 6) ἀπα δνεγυιίηρ Ὀτοιρης 
ἴο Ἰυάρεπγεηί (2, 3, 7) ; ἰεΐ 1Πθη αἰἰθπᾶ ποῖ ἴο [Π6 ρσγεβεηὶ Ὀπΐ το {πε ἐπα δηά ἴἴ5 7ογ5 (4, 5), ἀπ Πο]α το {πεῖν οἱα δι: ἢ, 
ἴο ἀνοϊά ἰοτγτηθηΐ ἴῃ ἴΠπ6 νου] ἴο σοηδ (8), ἔου {Π15 ννου]Ἱὰ 15 ραβϑϑίηρ ἀννᾶὺ νἹἢ 115 ϑίσαηρίῃ, [15 νἱγίθεϑ ἀπά [5 [π|5ῖ5 
(9-23). ὙΠετῖα ἴα ἃ οἷοβε σοῃποχίοῃ Ὀεΐννθεῃ ᾿Χχχὶ! δηα χχ. ΤῊΪΒ σΠπδρίοσ βθειηβ ἴο Πᾶνα ἰουπηθα οὐ ΡΊΠαΠΥ ρατὶ οὗ 
Βαγας ἢ’ 5 δά ἀγαϑ5 ἴο [Π6 Ῥξορ!β, δῃὰ ἴο πᾶνε [Ὁ] οννεα οἡ χὶῖν. 8-15. 

3. 56ε6 4 Εζτα χνϊ. ός. (ἰ. 1 (ογ. ἵν. 5; αἷδο ΗδςὍ. ἵν. 12. 
4. 'μεΐῖ ἤοπα ἐπεγεΐογε, ἄς. (Οἱ. (οἱ. 1]. 2 τὰ ἄνω φρονεῖτε. 

Ῥτοπιϊβεαᾶ. ὅ6ε:ε χῖν. 13, μοίε. 
8. ΡΥΙΘΡΕΓΕ γουῦσ ποατίβ. 866 χχχὶϊ. 1, ποίβ. 

τμαΐῖ νοι Βεΐογε γε Ὀε]ενεά, τείεγϑ ἴο ἀροβίδίβϑ, 1. 6. (γι βία ῃηβ ννῃο Παὰ ἰδ [πιάαῖσηι. (. χ]ῖ. 3. 

10. ῬτοθΔΌΪΥ να πᾶνε ἤεῖε ἃ ραν οὔ ννοτἦ5 ποῦ ἼΞΙΠ") ΠΡ ΝΟ 09. 
11,12, 13. πλὶρῃΐ... Ῥεαυῖΐν... ἀοπιϊηΐοη. χχὶ. 14; Χν!. 35. 
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1 ΒΑΚΌΘΗ 88. 1:--85. 2 

Απά εἕνεῖν Ῥεδαυῖΐν οἵ σγδοοίι πε55 οἵ {15 {ἰπ|ὲ 15 τυγηϊηρ ἰΔἀεα δηα παίθ[μὶ, 
183. Απὰά εἐνεῖν ρῥτοιαά ἀομηηίοη οὗ ἴπε ργεβεηΐ 15 τὰγηΐηρ πο ΠιυιπηΠ!] το ἃ ηα ΘΠ ΔΠΊΕ6, 
1ι{4 πᾶ δνεοῖν ρζίαδῖβε οἵ ἴῃς σίογν οἵ {15 {{π|6 15. τγηϊηρ ἰηἴο {Π6 5ῆδπηε οἵ 51:]1εῆςς, 

Απα δνεῦν ναίη βρ᾽επάοι φηα ᾿πβϑοΐεηςα οἵ {Π15 {{π|6 15 τὰυγηϊησ ἱπίο νοΐςε 655 Γαΐ η, 

Ιδ Απᾶ ενεῖν ἀπε] ρῃϊ δηα Ἰον οἵ [Π15 {ἰπὴε 15 τπγηϊηρ ἴο νου π]5 8Π6 σογγιρίίοη, 
ι6 Αηά ενεῖν οἷδπηοι οἵ ἔπε ρῥγάε οὗ {Π|5 {ἰπλε 15 τὰγηϊηρ ἰπΐο ἀπι58ὲ ἀηα 511 655. 

Απα ἄνεγῦν ροββεβϑίοῃ οἵ γίσῃεβ οἵ {Π15 {{π|6ὲ 15 θείησ τυγηθα πο 560] αἰοπε, 
ι8 Απά ἃ8]] {Π6 γαρίπε οἵ ραϑβϑϑίοη οἵ [15 {{π|6 15 τυγηίηρ ἰηΐο ἱηνοϊιηέαγν ἀεδίῃ, 

τς ἈΠάα δνεῖν ρϑϑβϑίοῃ οἵ {πε [55 οἵ {Π15 {{π|Ὲ 15. {υγηϊηρ ἰηἴο ἃ πα σετηεηΐ οὗ τογπηεηΐ. 

190. Απά εἐνεῖν δγζῆςσε απ ογαίτπ655 οἵ ἐ15 εἰπηε 15 ἰυγηϊηρ ἱπῖο ἃ ργοοί οὗ {πε {γαῖῃ, 
20 Απά ενεῖν ϑνεείηεβϑβ οὗ ππριτιεηΐβ οἵ [15 εἰπλε 15 τὰυγηϊηρ Ἰηἴο Ππᾶσετηεπξ ἀπηα] σοηαἀεπηπαίίοῃ, 
21 Απὰά δνετν ἴονε οἵ ᾿γίηρ 15 ἰυγηϊηρ ἴο σοπίμπηεϊν Πγουρἢ {ταῖῃ. 

22 5ἴηοα {πμεγείογα 8}} [Π65ε 1μίηρϑ ἀγα ἄόοπε ἤονν, 4085 δῆγοπα [Ὠϊηἰς {[πΠαΐ ἐπαν νν}}} ποῖ θὲ ἀνεηρεα} 
Βιι ἐπ σοπϑιιπηπηαίϊίοη οὗὨ 4}} {Πίπρϑ νν}}] σοπηα ἴο ἐπα ἐγαίῃ.] 

1 
84: ΒΒεποὶά ! 1 πᾶνε {μετγείογε τηδάς Κποννῃ ἀπῖο γοιῖι ({Π656 τῃϊηρ5) ννῃϑὲ 1 ἵν; ἴογ 1 πᾶνε ϑβαἰά (10) Ιχχὺ 

{πᾶΐ γε 5ῃου!ά Ιδαγῃ {πε {πίηρϑ ἱπαΐ ἀγὲ ἜἼχοε]εηῖ; ἰοῦ {πῸ ΜΙρμῖν Οπε Ππϑίῃ σοπιπιαηάεά της ἴο Β 
Ἰηϑίγιοϊς νοι : ΔΠη6 1 νψ1}] 5δεῖ θείογε νοιι βοπηε οἵ πε σοπηπηδηαπιεηΐβ οἵ Ηΐ5 ᾿πασειπεηΐ Ὀείογε 1 αἴθ. 

2 επηεπηρθεῦ {Παὲ ἰοΥπΊεγ]ν Μόοϑεβ ἀϑϑυγεαϊν σα]]εα ἤξανεη δηα δατγίῃ ἴο ννἱπεβ5 ἀσαϊηβί νοι δηά ϑαϊά : 
3.1 γε ἰγαηϑρύεβθβ [6 ἰὰνν γε 514}} ΡῈ ἐϊβρεγβεά, θυΐ 1{ γε Κεὲρ ἴξ γε 5141] ΡῈ Κερί. ΑἈπᾶ οἵπεγ 
4 τῃϊησ 5 α͵50 Π6 ιι564 ἴο 5 ν᾽ τιτηΐο γοιῖ θη γε {πε ἔννεϊνε {1065 ψεγε τοσείμεγ ἰη {Π6 ἀθϑεσί. Απάα αἰζογ 

ἢϊ5. ἀξδδίῃ νε οαϑδί {ΠπῈπΠῈ ἀνναὺ ἴγοπη γοι : οὐ {5 δοοοιιπὲ ἴποῦα σαπΠΊῈ ΠΡΟ γοὰ νυνί παᾶ εξ 
5 Ργεαϊοῖθα. Απα πον Μοϑβεβ ιϑε6 ἴο [6]] νοι θείογε ἔμεν Ρείε!]! γου, αη ἃ ἰο ἢ παν Πᾶνε θείβ]]εη νοι : 
6 ἴογ γε ἴᾶνε ἰογβακβη {πε ἰανν. 1,0! 1 αἰϑθο δὰν ππίο γοι αἰΐζει γε πᾶνε βυβεγεά, {παῖ 1 γε οθεν ἴποβε 
τῆϊησϑ νν πο ἢ ἤᾶνα Ῥεδη βαϊ4 τηΐο νοι, γε ψ}1}} γεσεῖνε ἔγοπι ἴπΠ6 ΜΙρμν πα νηδίθνεν μὰ5 εεη ἰαἰά 

7 ἋΡ δῃὰ γεβϑεγνϑα ίογ γο. Μοζεονεζ, ἰεξ {Π|5 ερίβεϊε ΒῈ ἴογ ἃ ἰβϑίἱπηοην Ὀαίννεοη πη δηά γοιι, ἰπαΐ γε 
ΓῊΔΥ γαπηθιηθε ἴῃς σοτηπηδηαπιεηΐβ οἵ ἴῃς Μίρμεν Οπε, δηά Παΐ αἶϑο πεσε πλὰν θὲ ἴο π|Ὲ ἃ ἀείεηςε 

8 [πη {Π6 ρζαβεηςε οἵ ΗΙπὶ νῆο β8επί 6. ΑἈπά γεπηθθεγ γα {ΠῸ ἰὰνν ἀπ Ζίοη, ἀπα {πε Ποῖν ἰαπὰ δηά 
9 γουγ Ὀτγείῆγεη. δηα {πε σονεπαπέ οἵ γοιγ ἰφίΠεῖβ, ἀπ ἰογρεῖ ποί {Π6 [βϑίϊνα 5 δηα {Π6 βα θα ῃ8. Απὰ 

(εἰ νεῦ γε [ἢϊ5 ερίϑίϊα δηὰ {πε ἐγααϊτοηβ οὗ {πε ἰὰνν ἴο γοιῖ 5015 δἰζει γοιῖι, 85 αἶβο γ οι (ΔΊ ΠοΓ5 
10 ἀε]νεγεά ([Πετὴ) ἴο γοι. Απά δ 8]}] {{π|6ὲ5 πηᾶῖκε γεηιπεϑί ρεβεναγίησὶν ἀηα Ργὰν ΕΠ σ πον ἢ 

γοῦν ΨνΠοΪε πεατί {Ππαΐ ἐπε ΜΙρῃῖν Ομε ππὰν ΡῈ γεσοποὶεά ἴο γου, δηα {πα Ηδ πᾶν ποῖ τεοοη {δε 
11 τ] ττπ6468 οἵὁ νουΓ 5ϊη5, Βυΐ γαγηεπηρεῦ {πε τεοϊπάε οὗ γοιυγ (αΐπεσθ. Εογ  Ηε πάρε ιι5 ποῖ δοςογά- 

τσ το {π6 πηυ]ετπα4ε οἱ ΗῚ5. πηογοΐθϑ, ννοα ππΐο 41] τι5 νῆο αεὲ Ὀοζγῃ. 

8 

᾿ 

85. [πον γε, πιογεονεί, {παῖ ' Ι 
[ἢ [ογπιογ {{π|65 Δπη4 ἴῃ {πε σεπεγαίίοηβ οἵ οἱ ουγ [αϊ πεῦβ παα Πα ρβθίϑβ, 
ΚΙρῃίΐδοιυβ πηξη Δπη6] ΠοΙν ργορβείβ: 

2 Νὰγ πιοίε, νὰ ννεσε [ἢ οἵ ονη ἰαπά 
[Απά {Πὰν Πεϊρεά ι15 νεη ννε βἰππεαῆ, 

12. Ὀεδιιΐν... Βεαίεϊα!. (ἢ χὶν!]. 35. 
14. ΒΊίογυυ . .. 5Βῃβιηβ. Αρᾷδὶη ἃ ραν οἡ ννογάβ ἴῃ ἴπ6 Ηεργεν 23 . . . ΟΡ. 

ΓΧΧΧΙΝ. τ. ἰθαση.... ἱπβίγιοίς γοι. 50 θά ΙΝ Ρ. ς τεὰάβ ἑαθονε 8}1} {πῖηρα ἰθᾶσῃ [ῃ6 σοιηπηδη δ ηΐ5 
οὗ {π6 ΜΙρσῃγ Οης νῃογαίηῃ 1 5ῃου]ά ἰπβίγαςί γοι᾿. 

2. 566 ΧΙχ. 2, Ποίθ. [ἢ [Π15 νεῦβα να σεί ϑενεΊᾷδὶ) ἴγᾶςθβ οἵ {πῈὸ Η εῦγενν οὐὔἱρΊῃαὶ : {Π6 Ιάϊομ ἽΝ) ὝΜΠ ; 1Πς ραν οἡ 
“Κεερ᾿᾿ πα “ Κερί᾽ ; δης ρεσῃδρϑ ἃ ραιοποπΊαϑβίδ ἴῃ ἡ σα θρυθ55᾽ δΔη4 “Ὀὲ ἀϊβρειβεά ᾿ ἸῚΘΠ δηὰ ὙΠ. 

ΡῈ Καβρί. 50 Δ}} Μ55. θυῖ ας ψῃ] ἢ τεδάβ “Ὀα ρ]δηίβα ᾿". 
6. ΤΠΘ πἷῃε δηα ἃ Πδ]ῇ {γἱῦὲ5 τπιδὲ επάμπγε ομαϑιϊβεπηθηΐ θοίοσα {παν σου] δἰαϊη το ἰῃ6 Ρῥτοπηϑεα Παρρίημθβθ. ΤΗ15 

ΠΑ ϑιϊβθιηθηΐ νγὰ5 [οσΓ {Π61Ὑ νγ6}}- δαίηρ (Ἰχχν]]]. 6) ; ννὰβ [655 ἤδη {πδὺ ἀδβεγνεα (ἰχχίχ. 2), απ ννὰβ ἰηϊεη δα ἴο πιακα 
{παῖ ψοσίῃν οὗ {πεῖν [ἰδ 5 1η {Π6 ἰαϑὲ ἄδγϑ (ἰχχν]. 5). 

10. πεῖ {π6 ΜΙρῃῖν Οπα πηδᾶν ΡῈ γεοοποϊ]θᾶ ἴο γου. (ἢ 4 Εζ2τὰ χ. 24. Τῆαε τείατη ἴο Ῥδ]θϑίϊηα 15 ἴὸ [0]]ονν {π6 
ΤΕ σΟΠΟΙ] δἰ] οη (Ἰχχν11]. 7). 

1Π6 τϑοϊξιυάε οὗ γοιτγ ἔδίμασβ. ΕῸΥ {ΠΕῚΓ ΠηευΙ 566 χὶν. 7, ποίθ ; δη4 οοηίΐγαβί [15 πδχί νεῖϑβε. 

.ς ἸΧΧΧΥ, Απ ἱπίεγροϊδιίοη, Β᾿. ὙΠ6 ταβίοτεα Τεγυβαεῖη δηά {6 σεΐασῃ ἐχρεοίεα ἴῃ Β΄ 15 Πεα ἱπΊρ]1Ο1ν ἀθη]εά, ἃ5 
ἴῃ ΒΒ, ΤΗΝ νου] 15 Ἰοβί, ἀπὰ ὉΠΪΥῪ ϑρί για] Ὀ]εββεάμαϑβ 5 Ἰοοκαα [0Υ ἴῃ {Ππ6 νου! οἵ ἱποοτγυρίίοη. ΒΒ 15. ΠΊΟΓα 
ἸηαἸν! Δ ]151ς {Ππᾶπ ΒΖ, Δη4 Ἰπούεονεσ ννὰβ5 νυ τε ουΐϑάθ Ῥα]εβίίηθ (Ιχχχν. 2, 3), γῃειεαβ Β2 βϑδειὴβ ἴο ἢᾶνε Ὀεεη 
νυεϊτίε  ᾿η [εγιβαίεη. ΒΒ 15 1Π6 τποϑβὲ ρεϑβϑιιηϊβίϊο ραγὶ οὗ [Π15 θοοϊκ. 

1-3. [ῃ {Π656 νϑῖβεβ νὰ ἢᾶνε ἃ βίγσορῃε οὗ ἢἥνε |1Πη65 Δη4 δὴ δηϊἸϑίγσγορῃθ. 1 ἤδᾶνε Ὀγδοκείεα ἔννο οἰδιιβε5 'ῃ νεῖϑα 2 ἃ5 
ἸΏ [ΕΓ ΡοΟ] Αἰ] η5. 

1. [εγειη δ 5 σε γα ΟΠ 56 ΘΠη5 ἔαγ ἴῃ {Π6 ραϑί. 
2. ΤΘ ΨΥ ΕΓ 15 ἈπΊοηρ ἴπ6 ΠΊΒΡΕΎϑίοη. 
παν Βε]ρεᾶ 5. (Οἵ. 4 Βαγιςῇ 1]. 3. 
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1Ο 

ἜΤ 

1 ΒΑΒΌΚΓΗ 85. 2-12 

Απά {πον ἱπίεγοςάςα ἰοῦ τι5 ἢ τη νν πο πηδάς 15, 
[Βεσδιβα {πον ἐγυβίεα ἴῃ ἘΠεῖγ νου 5], 
Απά {ες ΜΙρμν πε πεαγά {πεῖν ρύαν οσ ἀΠ4 ἰουρανα τι5. 

Βιυΐ πονν {πα τἱρῃίεοιιβ πᾶνε θεαη σδίῃεγεά 
Απὰά {πε ριόρμαίβ μανα [α]]6η ἀ5]εερ, 
Αμπά νε αἶϑο μανε σοπε ἰοσί ἢ Ὸπὶ {πε ἰδῃς, 
Απά Ζίοῃ α5 θξϑῆ ἰαΐκεῃ [ΓΟΠΊ 115, 
Απᾶ ννεὲ πᾶνε ποίΐῃίπρ' ον ϑᾶνα ἴῃς ΜΙρῃίν πε αἀπα Ηἰ5 ἰδνν. 

Τ1{ τπογείογε ννε αἰγεοῖ φηα ἀἴϑροβε οἱὐἱγ Πϑαγίϑ, 
Ννε 5141] γεοεῖνε Ἔνεύψνιπίησ Πδΐ ννε ἰοϑί, 
Απαά ππὰςῇ Ὀεζίεν ἰΠϊηρ5 Ππδη ννα ἰοβὲ Ὀν πιᾶην {{Π|65. 

Ἐοῖ ννῇαΐ ννε ἤανε ἰοϑὲ νναὰβ βιιθ]εςΐ ἴο σου ρίΊΟῃ, 
Απά ννῇδΐ ννε 514}] γεσεῖνε 5141] ποῖ θῈ σουτιρί 016. 

Μοιθονεοι, αἰ5ο, 1 πανο νυγιἐΐεη ἔππ5 ἴο οὐἵἦ Βγείηγε ἴο Βανυίοη, ἐμαὶ ἴο ἴΠπαπὶ αἶθο 1 τῇδῪ δἰΐθϑί 
{Ππο656 νοῦν {πϊη65.] 

Απά [εξ 411 ἔμοβε {πίπηρϑ αἰοιεϑαια ΡῈ αἰννὰγβ θείοτε γ οῦγ ἐγε5, 
Βδοδιιβα ψγὙὰ 4.6 511] 1 {πε βρίγιξ δηα {πς ρονγεῖ οὗ οὐἵ {ΠΡ τίν. 

Αραίη, τηούεονεγ, με Μοβὲ ΗΙΡΉ αἶϑο 15 Ἰοηρ-ϑυΠδεηρ ἰονναγάβ τι5 Πεγε, 
Απά Ηδε μαίῃ ςῃονηῃ ἴο τι5 {παΐ νοι 15 ὅο ὈΕ, 
Απαᾶ δαί ποῖ σοποδαὶεα ΠῸΠῚ τ15 ννῆδί νν1}} θεία} ἴῃ {με επά. 

Βείοτγε {πεγείοσε παἀσεπηθηΐ εχαςῖΐ 115 ον, 
Απά {τυῖῃ ἰμαΐ ννοἢ 15 115 ἀπ, 
Το 5 ργεραζε οὔ 501] 
ὙΤΠαΐ νγε πλᾶὰν Ῥοϑβϑεβ5, δη4 ποῖ θὲ ἴαϊζθῃ ροββεϑβίοῃ οἵ, 
Απά {παΐ ννε πᾶν ἤορε δπά ποΐ ὈῈ ρυΐ ἴο 5ΒΠῃ8ΠΊ6, 
Απά ἰΠαΐ ννε πιὰν τεϑί ψ ἢ οὐ [αἰ Πει5, δηα ποΐ Ὀς τογπιθηϊεά νυἢ οὐ ἐπ αη (65. 

Εὸγ {πε γουίῃ οἵ {πῈ ννοῦ]ά 15 ρϑϑῖ, 
Απὰ {πε βίγεηρίῃ οἵ 1Π6 ογδαίίοη αἰγεδάν εχ] διιβίεά, 
Απά {πε δἀνεηΐ οὗ {πε {{π|65 15 νεῖν δῃοσί, 
γε, ἴμεν Πᾶνε ραβϑβεά ὃν; 
Απα {ΠῈ ρίἴομοι 15 πθαῦ ἴο {πε οἰβίαθγῃ, 
Απά πε 5Π10 ἴο {πε ροτῖΐ, 
Απά {πε οουζϑε οὗ {πε Ἰοιγηεν ἴο {πε οἰΐν, 
Απὰ [πᾷ ἴο ([15) σὐπϑιιπηγηδτίομ. 

Απὰ δραΐῃ ργεραγε νοῦ 50.115, 50 ἐπί ννῇθῃ γε 541} ἀπᾶ δϑοθηα ἔγοπὶ ἰΠς 5ῃ10 γὰ πηᾶὺ Πᾶνα τοϑί 
12 Δη4 ποῖ ὈΕ σοπάεπηηοα θη γε ἀερατί. Ἐὸγ ἰο ! ννῆεη τῆς Μοβὲ Ηἰρῇ Ψ1} Ὀγίηρ ἴο ρᾶ85 41] {{||5ε 

1Πϊηρ5, 

ὙΤΏΠΕγα 5}.4}} ποί ἔπεγο θῈ ἀραΐίη [4 ρίαςς οἵ γερεπίβδηςεθ, που] ἃ {{π||ἰ ἴο {Π6 {{π|65, 
Νοῖ « ἀιυταίϊοη ἰογ ἴῃς Ποιῖβ, 
ΝοΥ ἃ σῆδησε οὗ ννᾶγ5, 
ΝΟΥ ρΡἷαςς ίογ ρίδγυε, 
Νοῖ βεπάϊηρ οἵ ρει! οη8, 
Νοῦ τἐςεϊνίηρ οἵ Κπον]εάρε, 
Νοῖῦ ρίνίηρ οἴ Ιονε, 

ἰγαβίεά ἴῃ Πεῖτ νογκβ. Τῆς εἰεδα τἱρΠίθοιιβ ἀνδ1]} ποῖ, οηἱν {πὸ Πνίησ. 8566 χῖν. 7, ποίε ; [χίμ!. 3. 
3. Ὑὰὲ μΒανε ποίμίηρ πονν βᾶνῈ ἴπε ΜΙρῃίν Οπε επᾶ Ηἰβ ἴανν. Τῆς ἰανν ννὰβ [3.8 6]᾽5. Ἔνεγίαϑδίίηρ ἀπὰ 

ὈΠΟΟΠΟΠΠΙΟΠ4] Ροββθϑϑίοη. (ΟἿ. Τοβερῆι5, Ἂς. “22ογι. 11. 38. ὙΤῊΣ ἰαηά, [Π6 βαποίμπαγυ, δηα της κΚίησάοηι οἵ 1)αν α ννετὸ 
ἙΟΠαΠοη4] (Μεςῃηα, 680). (ἢ χ]ν}]. 22. ΜΙ [ΠῈ Ἰᾶνν [5γαθὶ σου] ποί [8]]. 

6. ΤῊΙΚ νεῖϑβε 15 ἀπε ἴο {Π6 ἤπ4] βαϊίοσ. 
7. ἴῃ6 μοννεσ οὗ οὐζγ ΠΡεγίυ, ἱ. 6. θη) οῦ ἔγθθ -ν}. (Οἱ, 4 ΕΖγὰ ἴχ. 11 ; 1 (ογ. νἱϊ. 37; Αςἰ51. 7: ν. 4; Ῥ585. 80]. ἰχ. 7. 

Οἡ {πε ἀοοίτίηςε 566 ᾿ἰν. 15, ποίβ. 
8. Βα ἢ 5μοννῃ ἴο τι5. [Ιη Β' Βδτιοἢ 4065 ποῖ τι56 ἴπ6 Ρ]τιγᾺ] ἦγε ἀπὰ ὁ α5᾽ ἴῃ 1π|5 οοπποχίοῃ. 966 ᾿Ιχχν πὶ. 3 ποίο. 
9. ἰμαΐῖ ννε πᾶν ροββεββ, ἄς. ΡσυόῦδΌ]ν σοιταρί. 

τεβί ψἹΠ οὐὖγ αίπεγβ. (ἢ χὶ. 4. 
10. ἴη6 γοιΐῃ οὗ {π6 ψνογ]ά 15 ραβί. ((. 4 Εζτα χῖὶν. 10, 16 ; ν. κο- 66. 
12. [6 ΡΙαοε οὗ τεαρεπίϑδποθ ποῦ]. ΤῊ 5 Ρἤγαβα 15 ἃ αἰ ΟρτΆΡἢ οὗἉ ννμαΐ Ό]]ονν5 ἰαῖεσ. Τῇις ἰάθα ἰ5 πδῖὰ ἴπ 5.  ΎοΩ ΡΣ 

ςοπίθχζ, ΠΟ γθὰβ 1ζ 15 ἴῃ 115 τὶρῇ!ϊ σοπίεχί Ἰαΐοσ. ΕἼΠΑΙΪΥ ἴξ 15 ἀσαϊηϑί {Π6 ραγα]]β] τη. 
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11 ΒΔΑΚΌΘΓΗ 85. τ2--δή. 1 

ΝοΥ ΡΪαςς οἵ τβρεηΐδπος ἴου {πὸ 50], 
ΝΥ ϑυρΡ ςαἰίοη ἴου οἤξηςαβ, 
ΝΟΥ ἰητογοθϑϑίοι οἵ {πε [ 6 Υ5, 
ΝΟΥ ρῥύαγεῦ ο {πΠῸ ργορῇείϑ, 
ΝΥ ΠΕΙΡ οἵ {π6Ὲ τἱρῇῃϊθοι5. 

13 ἽὝΠειο {Πογα ἰ5 {πε βεηΐθηςε οἱ σούτιρί!οη, 
ΤΠΕ ΝΥ οἵ ἥτε, 
Απά {πε ραΐῃ νῃίοῃ Ὀγησείῃ ἴο εμεηπᾷ. 

14 Οτη 1Πϊ5 δοσοιηΐ {Ποῖα 15 οἠς ἰανν Ὀν οπο, 
Οης ἀρὰ δη6 δὴ επά ἴοι 411] ννῆο αἵ 1η 11. 

15. Τἤεη δ Μ1]1] ριθβεῦνα ἴΠο56 τνῇοσμη Ηδ οδῃ ἰογρῖνε, 
Απά δ {πε ϑ8π16 {ἐϊπ|6 ἀδβδίγουν ἰποϑα νΠῸ δια ρο τε νυ! 51η5.] 

86Θ΄:.: πε ἐπεγείογε γε τϑοοῖνα {Π|5 τιν Ἔρ 5116, γεδα ἰῈ [πη γου σοηστορδίοηβ ΜΠ σατθ. Απά πηεξαϊῖαῖα 
3 τπεύεοη, αθόονα 4}] οῃ ἴῃς ἄανϑ οἵ γογ [αϑίβ.ι Απαᾶ Ῥεαγ πῆς ἴῃ πηϊπα ὈΥ πιεδη5 οἵ [15 δρ βία, 45 

Ι αἶϑο Ῥδαγ γοιῖι ἴῃ ΠηΠη4 1η 1, ἀπά αἰνγαν8. διε να ψε]]}. 

ΠΧΧΧΝΙ. 7676 Τιφρραϊελ ὁ ἐἤσ ἢ έίογ ἐο ἐΐς Λήο «πα α Παζῇ 1 γ1δες. 

87: Απά [ἴ οἀπιε ἴο ρᾶ55 ψΠεη 1 μά εἐπαεά 41] (ῃς νγογ5 οἵ {Πῖ5 ερίβε!ε, απ μδά υυγϊτεη [Ὁ βαἀ]οι5] ν 
το ἰΐ5 οἷοξε, {παϊ 1 [ο] εβα 1{, ἀπα βεαϊεα 1 σαγε ιν, ἀπ θουπα 1 το {πΠ6 πεοκ οἵ [Πε βδρὶε, απ ἐ15- 
Γη556 4 δηά βεηΐ 11. 

ΗΕΒΕ ἘΝ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΒΆΒΌΘΓΗ ΤῊΕ 50Ν ΟΕ ΝΕΒΙΑΗ. 

ΠΟΙ ρῥΐδαος οὗ τερεπίϑηςθ. 4 ΕΖτίὰ 'χ. 12. ΤΠῚ5 ἴ5 1Π6 πηϊνεῦϑαὶ] [εδοῃ!ηρ ᾿ῃ ἴῃ6 ΒΟΟΚΒ οἱ ΕΠΟΟἢ ἃπα 4 ἔζτγᾶ. 
τηξογοεββϑίοη οὗ ἴπε {αΐμεοσβ. (κε 4 Εζιδ νὶϊ. 1ο2-ἰρ ; 2 ΕπΟΟἢ 111]. 1. 

14. ὁοῃ6 ανν ῬνῪ οὔθ. Μοϑεβ ἰ5 τηδδηΐ ; ἴῃ ἴΠ6 Α55. Μοβ. 111. 12, ἢ6 15 σ41}16 4. ῳ {Π6 τηβάϊδίοσυ οὗ 1πῸ ἰανν. ὙΠι5 [Π]15 
νοΥϑ6 15 ἀϊγεοϊθα δραϊηϑδὶ (τ βιδη58. [11 566ΠῚ5 οιέ οἵ ρΙαςαβ. 

ΙΧΧΧΥῚ. 3. Εασγε γε ν 61} (Ὁ ἃ εἶσ 1 Ρ). Ὅ»Ὲο. 

ΙΧΧΧΝΠ,. ΤῊ σΠδρίεσ 15 ἰοηα ΟἽΪΥ ἴῃ ς, Ῥαΐ τ θε]οηρ5 ἴο 1ηΠ6 θοοκΚ. (ἢ ᾿χχν!!. 17, 2ο-ό. 
Ῥοιηᾶ ἰἰ ἴο {πθ πεοῖκ οὗ {πε βαρίβ. 4 Βαγᾷῇςῃ ν]]. 8, 
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ΠΕ ΕΚ ΑΒΟΟ ΣΕΥ ΒΘ ΘΕΣΒΆΕΤΙΘΗ 
πὰ ει οὐ ς " 

ΙΝΤ ΚΟΘΌςΓΊΤΙΟΝ 

δι ΞΗΘΕ ΔΟΘΘΌΝΙ ΘῈ ΤῊΝ ΒΟΘΟΙΣ. 

ΤΓΝΤΙΙ, τῃ6 οπα4 οἵ {πε 1αϑὲ σεπέαγν {Π|5 ἀροσαῖν 56 νναὰ5 πηϊζηοννῃ. [{5 εχίβίθηςε ννὰ8. βγη 5664 
[τοπὶ ἃ Ρᾶβϑαᾶρε ἰπ Οτίρθη (ὧε  γηοῖῤ. 11. 3. 6), “ Τ)εηίψας εἴα πὶ Βαγιοῃ Ρτορμϑίας ΠΠὈγπὶ ἴῃ ἀ55ετ- 
τἰοηἷ5. Παΐπι5 τεϑεϊπηοηΐ απ) νοσαπηΐ, ασοα 101 ἀεὶ βερίεπι πλιη615 ναὶ σ86115 αν! δ ηίι5 ᾿ηἀἸσαίαγ᾿ ΑΡουΐ 
τ8ρό6 {πε εν. Ε.. (ς Βυίενγ, Ο.5.Β., ἄγαν πε αἰξεπίίοη οἵ 1)γ. Μ. Κα. [4π|ὲ5 ἴο ἃ πιαηπιιβογίρέ ἰπ {πε 
Βητ 5 Μιιβειπὶ οἵ 4 ατεξεῖκς ἀροόσαῖνρϑα νυ] ἢ δηϑυνεγεα ἴῃ ρατί ἴο Οτρεη᾿ 5 ἀδβογιρίίοη. [{ σοπέδίηϑ 
δῇ αοσομηΐ ποῖ οἵ ϑδενεὴ πεάνθηβ θυΐ οἵ ἢἤνε, θὲ [Π6 σοποϊιιϑίοη 15 εν! θη! ]ν ἱποοτηρ]εΐθ, απ {πε 
οχίβίεηςε οἵ οἰ μπεὺ πδανϑηβ 15 ἱΠΊ1Ρ1|16. ΤΠ] ἰεχέ ννὰ5 βδαϊθα δηα ρα] 15 Πη6α Ὀγ [)γ. [πιὲ5 ἴπ 1807. 
Α ϑ]ανοηΐς νειϑίοη οἵ ἴῃ6 Ῥοοῖκ αα Ῥεεη Κηοννη ργενίοιϑὶν, ἀΠ64 ννὰ5. ΡῈ ]Π5Πεα τη ἔπε «ζαγῆ,ο, 
νο]. Χν", ΡΡ. 2ο5-9, Ὁν Νονακονῖίς ἴῃ τδδό, ΤΠ15 νεγϑίοη, ποννεναῦ, 15. 1658. σοπΊρίεῖε ἴπδη {ῃς 
ατεεῖς, δμα πιεπίϊοηβ οὐἱν ἔννο ἤξανεηϑ. 

Νεῖίμεγ ἴῃς ατεεὶς ποῦ [πε ϑ]ανοηΐς γεργαβαηΐβ πτοία [ἤδη ἃ σοηάεοηϑαίίοη οἵ {πε οτὶρ πα]. 
Ιη 115. Ργεβεηΐ [ογπὶ [Π6 νυ οῦκ 15 ἃ σοτηροϑῖίε ργοάποίίοη, Ρε]οησίηρ ἴο {π6 βεσοπα σεηζυγν Α. ἢ. 

ΤΠε Τενν5 ἢ οὐἱρῖπαὶ πα5 θεδη ννογκεα ονεσῦ Ὀγν ἃ (γι βείδη γεάδοϊοσ, ννοβϑε ρίγροβε 1 15 ἴο βοιιπά 
ἃ ποῖα οὗ βίεγῃ νναγηϊηρ ἴο {πε τποοηνεγίβα [ενν8, ηα 4150 ἴο 1ῃ511] Ἰηΐο {Π6 πηϊπ 5 οἵ ( γιϑείδηβ [ἢ 6 
πεδά οἵ ραζΐεηος δηα ἰογθβαΐδησα 'π ἀεδ]ηρ ἢ 1Πατη (566 ᾧ ὃ Ρε]ονν). 

ᾧ 5. δ ηυῦδι, 1 πδυῦς 

ΤΠΕΓα ἀύα ἔννο 5 ρε βου ρίοη5 ἴο {πΠῈ6 θοοΚ. 7πηε ἤἢτϑί Ὀερίηβ Διήγησις καὶ ἀποκάλυψις Βαρούχ 
κτλ. ; πε ϑβεοοηά ᾿Αποκάλυψις Βαρούχ κτλ. [)γ. αε65 παπηε5 ᾿ἴ “)οεαίγῥεοῖς δαγμελὲ 7 εγ 114 σγαδσεε, 
Δη4 [ἴἰ 15 γείεγγεα ἴο 45.242 Βαγιοῇ [ἢ {15 εὐϊοη. 

ὃ 2. ΤῊΝ ΝΠ... 

ΤΕ οηἷν Κπονῃ ασαεῖὶς πηδηιβογρί οἵ {Π|5 ἀρόοσδίνρϑε ἰ5 {παΐ παυπιρεγεά Ααά4. τοο72 ἴῃ {πε 
Βυ 50 Μαβααπη, νν ῖς ἢ σοηΐδίηβ ἴῃ δα ἀ!ς!|0ἢ 5ανεγαὶ οἴΠαΓ ννοῦκθ πα γαρτηθηΐβ. [{ 15 ἃ πηϊηῖιβοι]ς 
Μϑ5. οἡ 1 δ]δη ραρεί, οἵ {πῈ θεσίπηίΐηρσ οἵ ἔπε ϑδιχίεεπίῃ σεπίαγν. ὙΠε Θ]ανοηΐς εχ ρα] 15Πη6 4 Ὀγν 
Νοναΐίκονίς ννὰ8 ἰοιιπα ἴῃ ἃ πιϑηιιβογρί νΏ]Οἢ ρΟβϑι]ν ἀδίεϑ ἰγοπὶ ἔπε ϑἰχίθβειῃ σεπίαγν. Τἢ15 
να Υβίοη 15 ΠΟΤῈ δ τ ασεα [ΠδΔη [πε ἀτεεκ. Ζζπε πηαίη ροϊηίβ οἵ σοηΐαοΐ δπα αϊεγεηοε Ὀεΐννεεη {πε 
ἴννο νεύϑίοηβ ἀξ πα ]οαΐεα ἴῃ {ῃς ποΐε5. 

ᾧ4. ΒΕΙΆΑΤΙΟΝ ΤΟ ΟΤΗΕΕ ΒΑΚΌΓΗ ΓΠΤΕΚΑΤΌΚΕ. 

ι. 7 λ)ὸ αῤοογγῥἠαἑ δοοῖς οὕ Βαγμεῖ (1 Βαγιιο ἢ). ὙΠΕγα 15 πο ροϊηΐ οὗ οοπίαςξ Ὀεΐννεεη [Π15 θοΟΚ 
ΔηἋ 4 Βαγιοῇ 5ᾶνε {πΠδΐῖ Ῥοίῃ γαῖβε {ῃς ργοόῦ]επη οὗ {πε βυΐεγίηρσϑ οἵ [ϑέβεὶ (οἴ. τ Βαζγ. 1. 1-8ὃ8 δηά 
2 Βδΐ. ἴ). 

. 716 δγγίας “οσαίγροε οΥ Βαγποΐ (, Βαγς ἢ). ὙΠΕΓΕῈ ἀγα βεναγα] 51Π|118.{{165 οἵἩ Ἔχ ργθϑϑίοη ἴῃ 
1Π15 ἀρόσαῖγρϑε δηα οὐγ τεχί. ΤΠεν δία ἱπαϊςαίεα ἴῃ {πε ποΐε5β. Τῆς ρδγ8116}15Π|5 διῈ ποΐ 80 οἷοϑε 

. ἃ5 ἴο ΠΏΡῚν [Π6 παδοαβϑαῖν ἀερεπάεξηςε οἱ οἷ Δροσαῖγ 56 Ὡροὴ ἴΠε ϑυιίας. Ϊἷῃ ῳ Βαγμοῃ ᾿ΙΧΧνῖ. 3, 
ΒΑγ ΘΟ 15 Ργοτηϊδεα σεγίδίη σοϑπηῖοαὶ γεν δίϊοηβ, θς [πΠ6 θΟΟΚ οσοπίαίηβ ΠΟ τεοογά ἴπαΐ ἔπε ῥγογηΐβε 
νγ85 {1 6]1ε4. 1ι ἢα5 θεεῆ Ἴσοπίεπάεά {Πα 2 Βαγαοῇ ννα5 ννυγτἴθη το ΒΌΡΡΙν {πε ἀεῆοίεπον ἴῃ 2 Βαγιςοῇ. 
αἰηΖρεῖρ (“7 δουϊος Εγιογείοῤαφαϊα) ΠΟ] 45. 1 ἴο θὲ αιιαϑίίοηαθ!ε νν μεῖον {πε δυΐμοῦ οἵ 5 Βαγιοῃ υ5ε4 
2 Βαγιοῇ, Δηα τη Κ5 ἐπαΐ 2 Βαγΐ. ᾿ἰχχνὶ. 3 γηδεβ ἀρδίηϑί γαῖ ΠΥ Πδη ἴῸσ βίο ἃ βιρροβίίίοη. “Ἴῃε 
ἀϑϑα πη ρίΊοη 15 ἀηΐθηδΌ]ε ἐπαΐ {πΠῸ (Κ. ἀρος. ννγὰ5 νυυιτεη το 5ῆονν ἐπε δοΐπα] ΠιΠ] πηεηΐ οὗ {Π6 ργοπηῖβε. 
ΤῊε ογίτςα] ροίϊηξ ἴῃ {πε 5.1. ρος. 1165 ἴῃ [ῃ15 σπαρίεν, ῇεη Βαγιςῃ Ὀείογε Ἰεανίηρ τΠῈ εαγί ορίδϊη5 
ἃ [1}] βσιγνεν οὗἉ 1, τῃΠδὲ ἢδ πηᾶν 5εεὲ ψῇηϑδί πε 15 Ἰδβανίηρ, δηα νυν! Πεγ ἢ 15 σοίπρ. ὍΤΠῖ5 ἴά6εα 15 Ὀαβεά 
ὈΡΟΠ 8η ορί πίοῃ με] ὃν Ακίρα "Ὁ. [οβϑερὰ (.577.γΧ6 Μριηι. 136) δπὰ οἴμεῖβ, (πὲ (ἀοὰ δ] οννεά ποῖ οὐἱν 
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ΠῚ ΒΑΚΌΙΘΗ 

Μοβεθβ, θα οἴμεν ἰἀνοιτεα ρΡίοιιβ πηθη, ἴο θῈ πο Ρείογε {πεὶγ ἀδαίῃ (6 ννο]ε ννουἹα αηα 41} {πὲ 
τηγϑίεγίεϑ οἵ πδίυσγθ Νὸον 1{ {πε ΕἸκ. ἀροῦ. ννὰβ σοπηρ]επηθηΐαγυν ἰο {πΠῸ ϑυτίας, ἰῃ6 δυΐθοσ οὐ ἔπε 
[οὐ πλεῖ νοι] ποῖ μανα [αι] ἴο Ἰοΐη ἢ5 βίου οἵ Βαιιο ἢ 5 ραβϑασε {πγουρῇ {πῸ Πεανϑηβ ἴο {παὶ οἵ Πἰ5 
Ιαϑὲ αςΐ οὐ εαγίῃ. 

3. 71ο Καιοοί οὔ ἐλο Π7ογας 97 δαγπεῖ (4 Βαύας ἢ). [Ι͂ἢἡ {πε ΟΠ γι ϑιΐδη ἱπξειροϊαίίοη δ5 ἴο {πὸ νίπο ἴῃ 
4 Βαζ. ἵν οὐσοιι5 τὸ πικρὸν τούτου μεταβληθήσεται εἰς; γλυκύ, ννΪς ἢ τεςα}}]5 τὰ γλυκέα ὕδατα ἁλμυρὰ 
γενήσονται ἴῃ 4 ΒαΙ. ἰΙχΧ. τό. Βεΐ 1{Π|5 σαπποΐῖ ΡῈ Πεϊ]ὰ ἴο θεὲ ἃ νεῖν οἱοβε ρδγδ]] 6] 15π|. [ἢ ςἢ. χὶ οὗ ουγ 
ΔΡοσαῖγρβε ΜΙοΠδΕεΪὶ 15 σα] ]ςα ὁ κλειδοῦχος τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν ἀῃᾷ ἴῃ 4 Βαγ. ἴχ. 5 (Αε[ἢ.) Πα ἰ5 
ἀεβογ θεά 45 {πε διοπδηρεὶ ννΠῸ ΠΟ] 5 ορεη {πΠ6 σαΐεβ οἵ τἱρῃίθοιβηθϑθ πΠῚ}} {πε τὶρῃΐεοιιβ εηΐοι ἴῃ. 
ΤἼε ο]οβεβί τείεγεηςαβ ἴο 4 Βαγθοῇῃ ἴῃ 4 Βαγιοῇ ἀγῈ ἴῃ {Π6 ϑιιρεγβογρίίοη, πῃ νν ἢίς ἢ τηθπείοη 5 πδάς οἵ 
τῆς Ἰοηρ' 5Ϊῖεερ οἵ ΑΡἰπλεϊεςῇ ἴῃ τῃε ἀδτγάςξη οἵ Αρτίρρα (εἴ. 4 Βατ. 11, 9--ν. 420). Βαΐ [{ ἰ5 ἱπῃηροϑϑίθ]ε ἴο 
ἀνοὶ {Π6 βυβρίοϊοη [μὲ [Πξ βιιρευβογιρίϊοη 15 ἃ ἰδίεσ δα! οης Ἔβρεοῖα!}]}ν 85 ἰξ 15 ἴπ [ῃς {Π|γ ρεύϑοῃ, 
νΠοιδα5 οἢ. ἱ 5 ἴῃ ἴῃς ἢτγοί. 

δ 5. ἘΈΓΑΤΙΟΝ ΤῸ ΟΤΗΕΕ ΑΡΟΟΘΑΙΎΡΤΙΟ {ΠΤΈΚΑΤΌΞΚΕ. 

1. μανοῖς Βοος. ὙΠΘΓΕ 15 ἃ νεῖν οἷοβα σοππεχίοη θεΐννεεη 2 ἘποοΙι χί- χν ἀπά 2 Βδΐ. νι--ἰχ. 

Ιη βοῇ οα56 {πεῖα 5. ἃ τείεγεηςσε ἴο {πε Ἄσμαγίοί οἵ ἴῃς ϑῃ δηα οἵ {πε πιοοῃ, {ΠῸ δἰζεπάδηξ δηρεὶβ, {πε 
τεπονηρ οἵ [ῃ6 δι1η᾽5 οἵοννῃ. 2 Εῃ. οοπίδίηβ τῆς ΟὨΪγν ταίεγεησε ἴῃ [Πεγαΐαγε ἴο {πε αχἰβίεηος οἵ 
τῆογα ἤδη οἠα ῬἤΟΕΩΙΧ δἷ ἃ {{πΠ|6, απ ἃ αϑϑοοίαίεϑ νυν ἢ {Πεπὶ οἴπεγ ὈΪγα 5 σα] εα σΠ ΑΙ Κγάγι. [Ιη 9 Βαγιςῃ 
1Πετα 15 ΟὨΪΚ οΠ6 ῬΠΟΘηΪΧ, δηά 1, ἴῃ ἰδησααρα {Κα τΠδὶ οἵ {πε Οἰγάβ ἴῃ 2 "η. χν. τ ἔ,, βίῃσϑβ “1 ἰσῃι- 
σίνετ, σίνε ἴο πε ννοτγ] ἃ γααίδηςε. : 

2. “2οο. αρί. Τῆς τεαίεγεποε ἴο με ἀςῇβ]επηεηΐ οἵ {πεῈ δὰ Ὀν {πε πηγρῃϊθοιιθηθθα οὗ πΊδῃ 
(53 Βαζ. νἱ11) ἢπᾶβ. ἃ ρδι8116] ἴπ “2οἊε. αμίΐ 4 “. Μυϊΐαπι εἴεηϊπὶ 501 ἡυϊ6πι, ᾿απιΐπαγε τηδρηστη, 
᾿ηταγρε! ]αυ1 ἀογηϊηαπὶ ἀϊσθη5 : [οπηῖπα ἄδι5 οπηηἱροΐβηβ, ΕρῸ ριΟϑρίοῖο ϑιρει ἱπηρὶ εἰαΐαϑβ εἴ [πη] 5ς1οἴα5 
Ποπλϊπῖη1} : Ραγπϊζίε της εἴ [δοϊαπη εἰ5 (δεν διιπί νἱΓἰπἴ65 τηεδα, αἴ σοσποβοδηΐ απἴα ἴπ 65. 501115 ἄξιιϑ. 
ΕἸ ἰαςία εϑί, ποχ δα εἰπὶ ἀΐϊσεηβ: δας οπληΐα ποιιΐ; Οὐολ]π5 Επἰπη ΠΊΕΙ15 Ὁ] 410 εἰ δὐγὶβ δας, σε 
Ρδοϊεηςίᾳ τηξᾶ ϑιιδξίπεΐ εοβ, ἀππὶ δ6 πηι σοππδιϊεηΐεβ ρεηϊδαπίιγ. ὅ51Π τιοιῸ ποη ταιπουππίαγ δα πης 
ΟΠΊΠ65 ΕΡῸ ἱπα]σαθο. ! 

(5. χὶϊ δηα ΧΙ οὗ ουγ ἀρος. Ππά ἃ οἷοβϑε ρϑι8}16] ἴῃ Ἵἤ5. 7--1ὸ οἵ “220Ἂ. δαρμί (δες. ποΐίς Ῥεῖον, 
ὑηάογ οἢ. χι). 7ἀπ|ὲ5 Π ηΚ5 1 ΠΠκεὶν παῖ “420.. δ ̓αμίξ 15. ἃ ῥασίϊεεῖο οἵ ἃ ταῖμεν ἰαίε αίβ. Τῆς 
τεϊδίίοη οἵ {πε ἵἴννο ὈΟΟΚ5 ἴο εδοῇ οἴει 15 ηοί οἰθασ. [1 15 ποΐ {κεὶν παΐ 25 Βαγιοῇῃ ἢα5 θεεη δ]τεγεα ἴο 
Ὀτίησ' 1 ᾿ηἴο σοηίογπην ἢ “1206. απ, ἴου ἃ5. ννε 5141 επάδανοιγ ἴο 5ϑῆουν (566 ᾧ 8 θεϊον), {πε ἰἢγεε 
οΪα 5565 οἵ δῆρε]5 νυ {πεῖν γεβρεοίνεϊν Π1], Π4}{-1]], ἀπ ετηρίν Ὀαϑίζεῖβ ννεῦε βϑϑεηίίαὶ ἴο ἘΠ Ὲ ραστροσα 
οὔ {πε (Πτϑίίδη γεάδοΐοσ. [1 15 ποῖ ᾿πηρι 8 ]ςε {παΐ {πε τηοίῖνε ννῃϊς ἢ ̓πατισεα ϊπ| ἴο ννουῖς ονεῦ {ἘΠ 15 
ΔΡΟΟΔΆΪΥΡΒΕ ἴο σῖνε 1 ἃ (ἢ γίβιίαη [ουπὶ 15 ἴο ὈῈ ἰουπα τη {πε ἀϊάδοίςίς τι56 ΠΕ σοι] πηαῖκε οἵ {Π15 
᾿ποίάεπί. ΕΠῖπει {πε [Π6 ράβϑασε τη “4206. δ αρἶ 15. ἀεγῖνεα ἔγοπὶ 9 Βαγοι, οὐ Ῥοΐἢ ἀγα ἰβίκεη [το Πὶ 
ἃ ΠΟΠΊΠΊΟΠ 500{ς6. 

4. ΑἜ ίενν ροϊηϊβ οἵ σοῃΐδοΐϊ νι πε «5.20 .7..}7 97) Ζορίγας (442ος. “πιεεαϊοία 1) αὐταὶ ἰμα!ςαϊεα πη {Πα 
ποΐε58. ὙὍὙΠεν αἵε ποΐ ϑιιοἢ 85 ἴο ᾿πΊρὶν πεοαϑϑαγυ ἀδρεπάδηςεα. 

6. (ΟΜΡΟΒΘΙΤΕ ΝΑΤΟΚΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΈΧΤ. 

ἼΤΠε {ταπηενοῦκ οἵ [Π15 ἀρόσαῖνρϑβε 15 οῃμαγαοίεγ βίο! ν Γεννϑῃ. Ὅῇῃα ϑἴογνυν {παΐ {ΠῸ νῖπε ννὰϑ {ΠπῸ 
[ογ! ἀάδη ἔτεα, {Π6 σοϑπηῖς τεναϊδίοηϑβ, βΒηοννίηρ Κἰ η5ῃ10 νυν ἢ τπΠῈ ἙΠποοἢ ΠΙΠτεγαΐαγα, απα τῃ6 δηρεϊοϊοσν 
--4}1 πηᾶυῖκς ἴ ουΐ 45 ἃ ννουὶς οἵ [εν ϑἢ οτρίη. Ὑπε παπᾶ οὗ ἃ (πειβείδη τεάδοϊουῦ σαπ ὈῈ ἰγαςεα ἴῃ 
ςετίδίη ἱπτεγροϊαίίοηβ. [Ι}η οἢ. ἵν ἃ ἰοῃρ ραβϑᾶσε 15. ἱπίγοαποθα ἴο γεοοηο! 6 ἴΠ6 βἴογν {παΐ {πα νῖπε 
ννὰ5 {πε ἰογθιἀἄδη ἰγτεε ἢ [ΠῈ τι5ὲ οἵ νίπε ἰπ {πῸὶ ΕΟ Παγιϑῖ. ὍΤΠϊ5. βεοϊίοη 15 {1]}} οἵ (γι βιίδη 
Ρἤγαβεβ (ϑσεε ποΐεϑ). 1πὲ Βαϊζοι᾽ 5 ἱπῆπεησε 15 πιοϑί εν! ἀεπί 1η {π6 οοποϊάϊησ οπαρίειϑ (χὶ--χνι]). 
ἼΤΠε οτῖσίπαὶ σοπο] 5] 0 15 τηϊϑϑίηρ ἔγοπὶ οὐ ἰεχί, ἀηα [Π656 σπαρίεγϑθ ΡΥ ΡΥ τεργεβεηΐ ἃ βοπιενν δαί 
ἀτγαβίῖς ἐγεαϊπηεηΐ οἵ {πε στουπάννογκ. [Ι{ 15 ριίόραθ]ε παῖ νγα πᾶνε ἴο ἀεαὶ πεύε ποῖ πηεγεὶν ἢ 
ἱπίεγροϊδίϊοηβ, Ὀὰΐ νυ ἢ ἃ Ρραγίϊα] γεοοηϑίγιςιίίοη οὗ {πε ἰαχί. ὅ0 ἴδαγ 85 ροβϑίθ]ε {πε ἱπῆϊιεηςε οἵ {πε 
τεάδοζοῦ 15 ᾿πα!σδίεα ἴῃ ἴῃς ποΐα8. 

7ατηεβ αἰειρυίζεβ {πε 1515 οὗ 51Π5 1 Ὁ ἢ. ἵν, ν11], χα το (Πτβίίδη ᾿ηἤμπεηςε, ἀπ σοτηραῖεβ {Π6πὶ 
ἢ Μαῖί. χν. 19 ἀπά (]. ν. 21 (εἴ. αἰδο Ἀοη!. 1. 29--3ω1). [ἴ πᾶν οἱ σουζβε θὲ 80, Ὀαΐ ἰξ ἰ5. ποί 
ἃ Παοαβϑαῖν Αϑϑυπηρίίοη. 7ἢε Ι5ῖ5 ἀτεὲ ὈῪ πΠῸ πηεδῃβ ἴῃε βδατῆθ. ΟὐἋ ἀροσδῖίγρϑε ἀοεβ ποΐ τεργοάπςς 
τῆς οτάεγ οὗ εἰ μεσ Μαείϊ. ογ Ῥααὶ, δηα ἰἴ οπιῖῖϑ βοπης οὗ {πε ϑἰπβ ἐπυπιεγαϊεα θγν {μεπη. [ἰ τηυϑί ΡῈ 
δαπητίεα, πονγενεῖ, [Πδΐ 411 ᾿πο] μἀεἀ τη {πε 1515 οἵ 4 Βαγιςῇ οσσιγ 1ῃ 5ο0ΠΊΕ ἰούπῃ ἴῃ ἴΠς Ῥαι]ης ἘΓΊ5.165 
(εχεερί μαντεία). Βαυΐ ου ἴΠ6 οἶμαι μαηα ἰξ τη θὲ τεγηεπη θεία {παΐ ϑιςῇ [1515 νεῖ ρατί οἵ {πε 
βίοοκΚεϊη-ἴγαας οἵ [ῃς [ενν:5ἢ, πα ἐπα βεὰ οἵ οἴπεῦ δποίθηΐ ννυυϊϊειβ, 7216 7655. οΥΓ {ἦε Ζευείνε αίγι- 
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αγεΐς βρεαῖϊς οἵ βρίγῖ58. οἵ πορνείας, ἀπληστείας γαστρός, μάχης, ἀρεσκείας καὶ μαγγανείας, ὑπερηφανείας, 
ψεύδους, ἀδικίας (1. ει. {{1..2-.) ; τοῦ ζήλου καὶ τῆς ἀλαζονείας (Τ΄. Τ)4η. 1. 6) ; τῆς πλάνης καὶ τοῦ φθόνου 
(Τ. 51π|. 1Π.. 1); τοῦ θυμοῦ (Τ᾿. 1) 4η. 11. 4); ἐπιθυμίας, πυρώσεως, ἀσωτίας, αἰσχροκερδίας (Τ΄. [πά. χνί. 1). 
Ἴ ΠΕ δια 4150 δἰ πΉ11γ ᾿ἰϑῖ5 η ΔΝ 154. χῖν. 2.5 ἵ. αἷμα καὶ φόνος, κλοπὴ . καὶ δόλος, φθορά, ἀπιστία, τάραχος, 
ἐπιορκία. . . μοιχεία καὶ ἀσέλγεια ; αηὰ ἴῃ 2 Επη. Χ. 4, βοάοῃν, νιτοογαίς, αποῃαηίπηεηΐβ, ἀθν. 58 
πιαρίς, βίδα! πρ, ᾿νίηρ, σα] πλη 165, εν, εν] {Ποισηϊ5, ἰογηἰσαζίοπ, αηα πλιγάεγ. 

1)εἰβϑπιδη (2 2 ὲ γγοηι ἱΐσ ΑἸ πεῖεγιὶ ΠΕ ασί, ΡΡ. 320 ἢ.) σοῃίεη 5 {παξ [Πς Ῥγίπηίνε (γι βίη [1515 
οἵ νιτίπε5 αηα νίςα5 ψεῦα θα5ε 6 οἡ [εν 15} δα ραρϑη βεῦῖεβ. Ηε γείεγβ ἴο σοιιπίειβ 1564 ἴῃ δῇ δηοίεηΐ 
σάτα, ΠΟ ἢ ἤᾶνα Ῥεθη ἀϊβοονειεα, προη νν]Οἢ ἀγα ᾿Πϑογ θα ἃ ἰαῦσα ΠαΠΊΡΕΙ οἵ Ρορι]αι Παπηε5 οὗ 
νίοαββ δηα νἰγίιιθ5. “ΑἸΓΠοΟῸΡῊ ννε πᾶνε ποΐ γεΐ τεοονεγεα 411 {Π6 σοιιπίεῦβ ΠΘοΌϑϑαιῪ ἰογ {ΠῸ σΑπΠΊα 
εὐνν {πε ΡάγΆ116]5 ἢ 51. Ῥαὰ] βίγικΚα τι5 ἱπιπχεαϊίεϊγ. Τακα ἰου ἰηβίδηςσε {πε [158 οἵ νίσεθϑ ἴῃ 1 (ογ. 
γί. 9,10. ΔΊ ἴδε ἐχοερίίοηῃ οἵ “ σονεΐοι5᾽᾽᾿, νν! οὮ 15 γαῖ μευ σοϊοιιγ] 655, αηα “ ἸΔοδίογϑ ", ἢ ἢ 15 ποῖ 
ἴο θε εχρβεοϊεα ἴῃ ἃ ρᾶρβϑῃ [ἰ5ῖ, 4}1 [Π656 νν1]] θῈ [ουπα ϑυιβίδηςί αν νοι ἴοσ ννογάᾷ οἡ ἐς σοιιηΐογβ., 
Ης αἴ5ο ροϊπίβ ἴο βοπΊε βίγικίηρ ρᾷγβ}]6 15 θεΐννεθη {πε [155 ἴῃ δὲ. Ρδ}] δηα ῬΙδαίαϑ. 

ὃ ΠΕ ΑΌΠΗΘΕ: 

αἰηζρεῖρ (ϑ' ουΐελ Ελιςγε.) 15. οἵ ορπίοη ἐπαΐ ἴΠπ6 δυῖΐῖπου ννὰ5 ἃ [ενν 15} (ἀποϑβίϊς οἵ {πεῸὸὶ Ῥερίπηΐηρ 
οἵ {πε βεοοῃα σεπίυγν, ὁ ΠΕ η οηοϑίβ τνὰ5 δί [15 μεϊσῃΐ θοῇ απηοηρ [ενν8 δῃα (  γιϑίίαηϑ. Ης Ῥδβεϑς 
ἢἰβ νίενν Ἰροη {πε πγεαϊφίογία! Πιποςοη5 βου θα το ΜΊσΠδαὶ δπα ἢἶ5. δηρεῖϑθ, ἀπ ἀροη {πε ἴγαςεβ οἵ 
ατεεκ δηα Οτεηΐαὶ τηνι μοίοσν ἰοιπα τη {πε Αροσαῖίνρϑθαε. Βαυΐ [ἴἰ 15 αἀἰϊῆου!ε ἰο ἀϊδοεγη (ποβίϊς 
᾿ηἤπιεηςεβ ἴῃ [Πς ἰεδοῃίηρ ἃ5 ἴο πηεαϊδίίοηῃ, βίποα ἰ ϑῆοννβ 1{{| δάναηςε οὐ Τοῖς δηὰ 7. [,ονί (566 
ᾧ το Ρεΐονν, ᾷηἃ ποΐε οἡ οἢ. χι). Βαΐ [{{Παγε 15 ποῖ βυῆηοίεπέ ενίάεηςε ἴο σπου τΠδξ {πε δυΐποῦ ννὰ5 
ἃ (ποβίϊς, 1{ 15 οἰδαγ {παΐ Π15 [πιά ]5πὶ ννὰ8 ἰβπηρεγαα Ὀν ἃ Ηε]]εηϊς- Οὐ δηΐαὶ συ πογει 51η. 

8. ΤΗΕ Γ(ΗΒΙΒΤΙΑΝ ΚΕΡΑΟΤΟΚ. 

Αρατί ἔγοπι ἐπε ἱπίεγροϊβίίοη ἃ5 ἴο {πΠ6 νίπε, {πΠ6 παπά οἵ πΠ6 (ειβίίδη γεάδοϊΐου 15 ποδί εν ἀθπί 
ἴῃ. {πΠ6 σοποϊπάϊηρ' σμαρίειβ. [Ὲ [5 δα οἵ {πΠ6 πιεη σοπηπιλτξεα ἴο {Π6 ομαῦρα οἵ 1ῃ6 δῆρεὶβ ψγῇῆο Ὀτίησ 
επηρίν Ραβκείβ, {παΐ {παν 1} ποῖ επίεγ {π6 ΟΠαγοῃ, Πού ἀπιοηρ βρί γα] [αἰ Πα 5 (ς ἢ. Χι1) ; Ἐπὰν ἀγα 
ἴο Ὀε “ ρΡγονοκεά δραϊηϑβί ἃ ρεορίε {Πδΐ 15 πο ρεορίε, ἃ ρΡεορὶε ἱμαΐ α5 πὸ τιπἀεγβίαπηαίησ᾽; {πῸν 8ΓῈ 
“ἀεϑρίβεγβ οἵ (σοά 5 σοπητηδηαπηδηΐβ, ἀπ 6 ᾿Ἰηϑοϊεηΐ ἰοννατ 5 {Π6 ρῥγίθϑίβ γνπο Ρῥγοοϊαί πὶ (αοα 5. ννογάβ ἴο 
{πεπι᾿ (οἢ. χν). Τῆς 5]ανοηίς βὰν: “ἼΠεν ἀο ποῖ σαίῃεῦ τορσεῖμεγ ἴῃ {πε σμυτοῇ οἵ (οά ἰογ {πε βα κε 
οἵ ρύαγεῖ, δηα ἰηβίεαα οἵ ρύαγει {πεν Ὀγίηρ σΓβίηρϑ. [{ 15 ἀΠοι]ῖ ἴο ἀνοϊα ἰἢε ϑιιβρίςίοη ἐῃαΐ ἰπ 
Εβ ἢ οα56 {πε γείεγεηοα 15 ἴο {πε [ενν8.. ὙΠοῖγ ργονοοσδίίοη " ἀραϊηβί ἃ ρΡβορὶε {παῖ 15 πο ρεορὶβ᾿ ννῆεῃ 
τεδα ἴῃ {πε ΠΡ οὗ ΙΚοπι. χ. 19 σδῃ οἠΪϊν τείεγ ἴο {πε δηρει οἱ {πΠ6 [ενν5 ἀραίηβί [ῃς (επί! !ε (γί βιϊδηϑ. 
Το ψΠοπῇ ἰ5 της ρῇξαϑβε " ἰηϑίεδα οἵ ρύαγε παν Ὀγίηρ ουΓϑηρ5᾽ 50 ΔΡΡ]ΙσΑὉ]6 5 ἴο ἴῃς [ενν8 Ὁ 

4 Βαγυςῇ {κα 4 Βαγιςῇ βθεπη8 ἴο θ6 ἴῃ ραγί δί δηγν ταΐε ἃ [εννϑἢ ννοσκ τεοαϑὲ Ὀν ἃ (ῃγίϑείδη δαϊΐογ. 
Αοσοοτάϊηρ ἴο 1). Ἀδηά61] Ηδεγῖβ [ῃ6 [ΟΥΠΊΘΓ ννὰ5. ἰϑϑιθα ἴῃ 115 ργεβεηΐ [ΟὉΥΠΊῚ βοοη δἰζεγ Α. Ὁ. 126 
45 Δἢ εἰγεηίσςοη ἴο {πε βυπαρόριε αἰΐεγ Ηδατγίδη᾽β εαϊςέ Ῥαπίϑῃϊηρ {πε [ενν8 ἔγοπη [εὐ βαίθτη. [Ὲ νγα5 ἴῃ 
εῇεοϊ δη ἰην!τἰίοη ἴο {πε [ενν8 ἴο ενδάβ ἰῃδΐ εὐϊοΐ Ὀν βιυιθπηηρ ἴο Ὀαρτίϑπι δηα Ἰοἰπίησ {Π6 σπυγοῇ, 
ϑίηςε ἢς εαϊςοὶ ἀϊά ποῖ ἀρρὶν ἴο (γιϑίίαηβ. ἊΑσςοογάϊησ ἴο τ. Ηγγὶβ (ῃ6 θοοΚ τεῆκξοξς 4 ςοπῆϊςοξ 
Ὀεΐννεεη {πε οἱ βοῆοοὶ οἵ [εννβ δηπὰ {πε (αδηΐ]6 (Πγιβιίη5 ἴογ ἴΠ6 ροβϑεϑϑίοη οἵ πε ἱπίεγπγεάϊαϊα 
«Ραγίν, {πε [υἀδεο- ΓΙ ϑιίαη5 οἵ νατίοιιβ ἴγρεβ. “Δ Πῃαΐ πηαῖκεβ οὴς ἃ {{{|ῚΠ6 τηογε οοπῆάεπε ἴῃ {ἢ ϊ5 
Ἰηταγργείαϊίοη {Πδΐ 11 ννὰβ Δῃ ἀρρε8] οἡ {Π6 ρατγί οἵ πε (σβηῖηε (γι βείδηβ, οὐ δἱ ἰεαβὲ οὗ [ῃς (σεπε]! Ζίηρ 
ΟΠ γιβιίαηβ ἴο [Π6 πλοῦα σοηβεγναίίνε, Πα] -σοην!ηοεα ἀπιοηρ {πεῖν [εν 5 Ὀγείἤγεη, 15 [πὲ ννε πὰ [γοπὶ 
ἐπα δοσουηΐ Παΐ 5οπλε ππάεοϊάδα ρΡΕΟρΪΘ ἴῃ 1[Π6 πηῖ41]6 σγοιπα σαπΊα ρατί ννὰν ἴο [Ἐγιι586Π|, απ ἐπε πη 
τεϊαγηεα ; δηα {Πδξ οἡ {πεῖν τεϊαγηϊηρ ἴο ΒαΡγίοη {παν νγεγα γεοείνεα ψΠ ἢ δῇ ἱπεϊπχαείοη (ῃδὲ 45 {παν 
δα 5εούεῖν ἀερατγίε ἔγοπι {Ππεπ|, {παν σνου]α ποῖ ΡῈ γεςεϊνεα ἀραίη : Βαργίοη νοι] μανε ποπα οὗ 
ἴῃεπη. ΤΠίϑ, δοοογαίΐηρ ἴο {πε βίογν, ἰεδ5 ἴο {πε ἰογπιαίίοη οὗ ἃ πανν οοϊοην Μη ϊοἢ 15 ἀδγίϑίνε!γ σα] 
Θαπηδτῖα. Νον [ἢ 15 ἰ5 ποΐ αἰ Βῆςσι] οἵ ἱπτεγριθίδίίοῃ, {Γ να ἱπιασίπε ἐπδΐ πεγα νεε ἴποθε νῆο δά 
ΒΌΠΕ 50 [αγ ἔγοπὶ [πι6415πΠ| 45 ἴο ρύονοϊαε δὴ εὐαϊςϊ αραϊηϑε {πεὶγ Ὀείηρ' τεςεϊνεα ἀραίηῃ ἱπίο εοο  αϑίαϑεῖςαὶ 
[6] ον 5 !ρ, ἀη ἃ γεῖ Πα ποῖ σοπηα 50 πδαῦ ἴο (γι βιδηϊΥ 45 ἴο ὃῈ 40]6 ἴο ρα858 {πε Βαρίἰ5π|4] ςἰαπάαδγάϑ. 
Ιη {Π15 σα56, [Πξη, οπς γϑϑαϊ οἵ τῆς Ηδατγίδη εαἀϊςξ ἰ5 ἴπε ἰογπιχαϊίοη οὗ ἃ πειν Εδίοηϊΐε πηονοπιθηΐ ἰπ 
Ῥαϊεβίίπθ. Τῇηΐβ Ἵχδοῖὶν ἀρίεαεβ ἘΠ {Π6 βιαςεπιεηΐβ οἵ Ερὶρῃδηΐιι5 ἀπ [εγοπια 845 ἴο {πε οτἱσίη οἵ 
ἘΡίοηΐδπι ; {πεν διζετηρίεα ἴο θῈ Ῥοίῃ [εν ἀπ (τι βιίδηβ, αηά ἐπάθα Ὀγ Ρείηρ πε πογ᾽ (Δ᾽ 57 97 1.6 
᾿γογας οΥΓἹ δαγποΐ, ΡὈ. 15). 

ΤΠεγα νγεῦε ἐπεγείογε ἴἤγεα ραγίεβ ἴῃ [πε νυγιεγ᾽β πηϊπα, ἐπ6 [εν νΠοῸ βεμΡογηΪν ταϑίϑεθεα ἐπα 
(οβρεὶ, {π6 τη 4α]6 ραγίν οἵ νγανεγείβ, απ πε (ῃγίβείαηϑ. [1 βεεπῚβ ἴο τηα ἰῃδΐ ἔπε βαπια ραγεϊεβ αἵα 
τεῆεςίεα ἴῃ 5 Βαγιιοῃ. ὍΤΠα δηρε 5 ν ἢ [ΠῈ [11] θαβίκεῖβ γεργεβεηΐ ἐπε (γί βείαπβ (οι. χί) ; ἔποβα ἢ 
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{πε ΠΑ} ς{}} Ῥαϑβκείβ {πε Πα! -σοηνεγίεα Τεννβ (οἢ. Χ11); δηα [Πο868 ψ ἢ {ΠῸ απιρίν Ὀαϑίκείβ ἐπε 7 ενν5 
ΠΟ βία ΡΟ ΠΪν τεϑιϑίεα δπα ορροβεά {πῈ (σοβρεὶ (ς 8. χα], χν!). (ΟΠ. χνὶ (Ἔβρεοίδι!ν ἴῃ {ΠῸ6 5]ανοη!ςο) 
ἐχογίβ {ΠῸ δηρε]β ἴο ΡῈ ραίϊεηΐ ψ τ Ισγααὶ, απ αἵ {Π6 βϑαπηα {{π|Ὲὲ δῃποιποαβ [ασγθ ]Ὲ ̓ παἀσεγηδηΐϑ 
αϑαϊηϑί {ΠῸ Ρεορὶε 1 τπεν σοπίϊηαα πηγεραηΐαηῖ. Ὅ7ΠῈ ΡαΓροβα οἵ {πε (γι βέίαη γεάδοξοι νναὰ5 {πογα- 
ἴοτε ἴο ἄρρεαδὶ ἴο {πε σῇυγοῇ ἴογ ραϊΐεποα δηα Ἰοηρ-ϑαἤεγίηρ ἴῃ ἘΠεὶγ εηάεανοι ἴο σοηνεῖ {πῸ 7 ενν8, 
Δη4ἃ αἶβϑο ἴο υἱΐει ἃ ποίε οἵ βίεγη ννατηίηρ ἴο {πε [ενν8 {Πεπηβεῖνεϑ. 

ὅο. πὲ ΔΕ: 

ΤΠ 1ἰπ|15 νυ πη νυν ῖσἢ οὐν ΑΡροσαῖνρβε πηιϑὲ πᾶνε θθεη νυγ!τεη αύα, ο {π6 οπε ἢδηςα, 2 ΕΠοΟΝ 
(Α.Ὁ. 1--50), οἵ ψῇοβε ἰπῆἥπεηος 1 Ὀεαγβ τᾶς 65, δης, οἡ 1Π6 οἴποσ ἢδηά, Οτίσεη, ννῆο ἀδβοσῖθες 1τὑ. 1 
{πε τείδγεησε το ΑΙ πα ες 5 Ιοηρ 5]εερ, ἴῃ {πε ϑιιρειβογιρίίοη, οσσυγγεα ἴῃ ἔπε οτρίπαὶ, [Πθη 1Ὲ τηϊιϑὲ 
Ὀε ἀαίεά βιιθβεαιεπί ἴο 4 Βαγαοῇ (Α. Ὁ. 126). Βαΐ 45 ννε πᾶνε 56β}ηῃ, [{ 15 ροβϑίθ]ε {πδὲ {πε βιιρεγβογρίίοη 
15. ἃ ἰαΐεγ δα ἀϊτίοη. δε 51.4}1 ργορϑῦ!ν ποῖ εὐ ἴῃ ἀδίίπρ {πΠῸ οτίρίηδὶ 3 Βαγιιο πεᾶῦ τΠςῈ Βερίηπίηνσ 
οἵ 1ῃε βεοοῃά σεηΐυγν, Ἔβρεοία! !ν 45 115 θυ που 5ΠῚ ΠαΥΠΊΟΠ]ΖΕῈ5 ἢ {ΠῸ τεηάδηον οἵ {Πδΐ ἄρα. 

Τῆς ἀδία ἴογ ἀείϊεγπιηΐησ {πῈ ἀαίε οὗ πε (Πγβίίδη γϑαδοίίοη. αἀύα ἄνεη ἔδυνε, ἴοῦ 85 {πε 
Αροσαῖνρϑε νῃϊοῃ Οτίρεη 8νν σοηίαϊποα δη δοσοιηΐ οἵ βδενεὴ ἤεξανεηβ, [ΠῈ ρᾷβϑαρε ἴῃ οἷ “γε. 
ἄοε5 ποίΐ Ηχ ἃ Ζ6717,22717ι5. ααἱ φτεη,2 ἴου οἵ ἰογπὶ οἵ {πε ἰεχί. Βαΐ βίποε (45 ϑῆοννῃ ἴῃ ᾧ.7 ἀθονε), {κε 
4 Βαζιςῇ, [5 πχοΐίνε 566 π|5 ἴο ΡῈ {πε σοηνεγϑίοη οἵ [ενν8 δηα ΕΠ ΙοηΙΐ65, 1 15. ργόθα Ὁ] 6 παῖ ἐπα 5απλε 
αἰγοιπηβίδηοαϑ οδ]]εα [ἰ Γοσίῃ, δηα {πὲ 1 νγὰβ νυγ τη βοοη αἰζεγ Α.Ὁ. 126. Τῆαε βυσρεβίίοῃ πιᾶν θα 
Παζαγάεα {παὲ {πε ϑιιρεγβογιρίίοη τοίεγγιηρ ἴο ΑὈΙΠΊΘΙθο ἢ ννὰ5 δα θα Ὀν {πε (τ βείδη τεάδοΐου ἃ5 
ἃ. τ65}} οἵ 5 δοηιιαϊηΐδηςσα ἢ 4 Βαγαςῇ. 

Οη {πε οἴπεῦ Πδηά, 1 πηιϑὲ θὲ δαπηιτεα ἐπαΐ πνευματικοὺς πατέρας Δῃ4 ἱερεύς, ἃ5 ΔΡΡΙΪεά ἴο ἃ 
ΟΠ τι ϑιίδη τηϊηϊϑίευ, δε ἀπάοιθίςαϊν ἰαΐοι Ἂχργεϑϑίοηβ, ας [Ὁ 15 Ροβϑϑίθῖα {πᾶς ἃ ἰαίεσ εὐϊΐουῦ οὕ 
5ΟΓΙΌΕ 15 Γεϑροη51016 ίου {Π6π1. 

διο. ΤΗΕΒΟΙΟΟῪ ΟΚ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

1. 116 δευο ΠἼεαυεης. Ὅτασεβ οἵ πε Ὀε]θῖ π᾿ ἃ Ρἰαγα ν οἵ πδανθηβ αἵὰ ἴο ἢε [ουηὰα ἴῃ {πε 
Θ.Υ. {θεῖ Σ- τῷ αὶ Καηρβ γ{| 27; 85: Οχίνηϊ. 4): 606} ΠΌΤΕ ΙΕ εν τη ἐπε ΝΗ (Σ ΘΟ στ ΟΣ 
ἘΡΠ Σ 5, 70, ἱϊ. ὁ. 1 τὸν νἱ. τὸ: ΗΕ. τ᾿. 12. νἱἱ- 26). Π΄ σοπσερ ον ἴ5. ΤΟ π αὶ “π ΒΑ ΠΟ ΠΊΘ ΙΝ 
Ῥαῖβθε, δηα ατεεὶς ἐπουρῇϊ, ἃ5. νν6Ὲ}] ἃ5 ἴῃ δροσαϊνρίίς απά ἈδθΡίηϊς [Πογαΐιιγα. [ΤῈ 4150 ἀρρεαῖβ ἴῃ 
εαγὶν ΟΠ γίβίίαη νυ σβ. ὍΤῊΘ ϑυθ]εοΐ 15 ἰγεδίεα δ Ἰεηρὶῃ 1η 15 γεϊδείοη ἴο ατεεῖς, Οτεηΐαὶ, [εν 5}, 
δηα (Πγιβίίδη ᾿ἰεγαΐαγε ἴῃ ΟΠ Αγ] 695 δοοῖ 97, ἐλε ϑεεγείς ὁ Επιοοΐ (ΡΡ. χαα--ΧΙν!), απ Όγν ϑαϊπιοηά 
ἴῃ Ηκαβίίηρϑ᾽ 22. Δ. (1. 421--9) Ιξ ΨΠ] βυῆϊος ἤδγε ἴο ἱπάϊσαίε ἴῃς ἰεδοῃίηρ οἵ δροσδὶγρίϊς δπά 
ΚΑΡΡίηΐς ΠΠαγαΐαγα οἡ πε βαθ]θοί. 

716 7 65:αηη67115 οὕ 116 7 πυείνο Ῥαΐϊγίαγεῖς. ΤὮς δοσοιηΐ 15 ἰουπηά ἰπ Τ. 1νενὶ 11. 7-ἰ|:1|. 8, ψν ΠΙοἢ 
σοηίᾳίηβ βενεῦαὶ τεάδοίοηβ οἵ {πε οὐἱρίηαὶ ἰεχί. (δι165 15 οἵ ορίπίοη ἐπαΐ τς οτίριηδὶ ἀθϑογ ρίϊοη 
οὗ [τες πεανεηβ ἢ85 Ὀεεη ἰγαηϑίογπηεα ᾿πΐο ἃ ἀεβοσγιρίίοη οὗ {πΠεῈ βενεη. : ᾿ 

711ὲ 11γ51 Πεασενι. ΤΠ νναΐετβ αῦονε {πε ἢιπιαπηεηΐ, απα {πε ἰγοαϑυγι 5 οἵ γε, ἰςε, δηα 5πονν. 
Τι 15 ἃ βἹοομπιν ρἷαςε δηα οοπίβίη5 {πε 1πϑίγιπηεηῖβ ἴου {πε ρυιη!5πγεηξ οἱ ννἱοκεα πηεῃ (α). 

716 ϑεεοηα Πεαυεη. (ΟἸατγαςίογιζε ὈῪ Ὀτσῃίπεθο. ΑΡοάς οἵ {πε δῆρεὶβ ννῇο διε ἴο ἀεϑίτον 
16 Ποϑβίβ οἵ Βε]14] (α). Ὑγεδαβυγίεβ οἵ ἤγε, ϑηονν, ἀπά ἴσος (Α α, ,, ΔΑ β, 5}. 

7116 1 λ1γα Πφαυση. ΑὨΡρΕΙΙΟ ΔΓ ΠΊ165 ννῆο α΄ὰ ἴο ἀδβίγου ἴῃς μοβίβ οἵ Βε]1α] (β, Α β, 51). 
716 “οι γί Πεαυοη. “ΤὨτοπαβ ἀπα ἀοπηϊηίοηϑ᾽ ΝΟ 5ἰηρ᾽ ργαῖβε ἴο (οά. 
71 χα Πεαυσι. ΑὩραὶβ ννῆο σϑύτν ῸΡ πηεη᾽5 ρύαγεῖβ ἴο {πε δῆρε 5 οὗ {πε ρίεϑεηςα. 
7116 δίχίλ Πεαυοῦ. Αὐοπδηραὶθ ννῆο παῖε ργορι το ἰο (οὐ ἰοῦ {πε 5η5 οἵ γτηξῃ. 
7116 δευοηίζ Πεαυοη. ΠΕ ἀΡροάς οἵ αοά. 
2 ποοῆι. ; 
716 γε Πεανόηι. (ἀατεαΐ βεὰβ. Ἐυ]εῖβ οἵ {πε βίαύβ. Ὑγθαϑιταβ οἵ σηονν, ἰσε, οἰοά5, αηα ἄενν 

αηα {πεῖν σιυιαγαίδηβ (111--ν]). 
716 διεεογαῖ Πεανοι. 1)αγκηεθθ [πΊρυϑοπηεα δηρεὶβ ανναϊεηρ πα σεπιθηΐ (ν 1). 
7116 7 λιγα φανέν. Ῥαταάῖβε ργεραγεαὰ ἴογ {πε τρῃίθοιιβ ; δπά, οἡ {πῸ πΌγίῃ, Ηδε]] ἴογ {πε 

ννο Κα (νι11--χ). (Οἵ. 2 (ου. χιϊ. 2--4. 
7116 Ποηγίζ Πφανεν. ὅυῃ, τηοοη, δηα αἰζεηάδηξ δηρεὶθ ; ῬῃΠοαηίχαθ δηἋ οΠμαϊ κί ἀτί. Απ διπηεά 

Βοϑβί οἵ δηρεὶβ ργαϊβϑίησ (οα (ΧΙ--χν). 
7116 δὰ Πεανοι. ὍΤῆιε ϑΜαίομεῖβ σοβε Ὀγείἤγεη ἀγα ἱπηρτϑοηθά ἴῃ ἴῃ6 ϑεοοηά Ἡδξανεη (ΑΔ). 

ατεδΐ Ποβίβ (Β). 
71 1ὲ δεχίά Πεαυοη. ὅϑενεὴ Ῥαπάβ οὗ δηρεῖϑ, βεῖ ονεῦ {πΠεῈ6ὶ ψοῦκβ οὗ ογεαίίοη, δηα {Π6 5οι}5 οἵ 

τηξη (ΧΙΧ). 
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76 ευογίλ Πεαυοι. ΑΌοάε οἵ (ὐοά δηά {πε ἀὐοπδηρεῖβ (ΧΧ). 
“ΑἸ Ξεὐγι5ῖογι οΥ Ἴδαϊαλ. ϑδτητηδεὶ δηα Π15 Δ ησ6]5 αύα Ἰοσαίεα ἴῃ 1ῃ6 Πιπηαπιεηί. ΤἬσδη (Ό]]ονν 51 Χ 

Πεανθηϑ, σδοῇ νυ] ἃ ἰἤγοης δηα Δηρα]5 ἱπογθαϑίησ ἴῃ ΘἹ]ΟΥΥ νυ δδοῇ ϑσσεβϑῖνε πεανεη. ἰϑαΐδῇῃ ἴ5 
{τα ηϑῆσιγεα 45 ἢῈ ἀβϑοθηάϑ ἴτοπη πεάνεη ἴο πθανθη. ΤΠα βενεηΐῃ ἤδάνεῃ 15 {πε ἀροάς οἵ (οά δηά 4]] 

{πε τἰσῃίεοιβ. Ηδεῖςα ἴοο αἵῈ βίογεα {ΠῸ σαγπηθηΐβ οἵ ἴΠ6 βαϊπίβ (ν!1--χὶ; οἷ, ἵν. 14 Π{).Ψ 
2 Βαγποελ. 
711ὲ 11γε: Πεατεηι. Α ρ]αίη. Τῆς Ρυ] 65 οἵ τπ6 Τοννεῖ οἵ ΒαΑρΡεὶ. 
716 “δ᾽ιεεογαὶ Πεανει. Α Ρ]αίη. ὍΤῇῆε ἀεβίσπείϑ οἵ ἴμε Τονεῖ οἱ ΒδρΡεὶ. 
71.ε 71λ1γα Πσαυσ. Α στεαΐῖ βεζρεηί. Ηδάήεβ. ὅῖ1η, πιοοη, δηπα αἰζεηάδηΐ δηρεὶϊβΊΎ ὙΠ 

Ῥῃοεηϊχ. 
716 ον Πσατυεη. ῬΊαῖθ. Α Ρροοὺ]. Βιγάβ (ΞΞ 8οι1]5 οἵ {π6 τἱρῃέξθοι5) δἰησίηρ ρῥγαῖβα ἴο (οά. 
716 δα ἤεανειι. Μ|οΠδΕ] τεσεῖνεβ ΠΊΘη᾽ 5 ΡΥΑΥ οΓ5 ἴγοπῇ {Π6 Δηρ 6 15. ὙΠεῖα ἴ5 ἃ ϑισρεβίίοη οἵ 

οἴπεῖ πεανεηϑ θεν οπα. 
Ολαρίσαλ τῷ. ὍΤῆε σένα Ηδξανεβηβ αἵὰ επιπηθύαίεα δοσογα!ηρ' ἴο ΠΔΠΊΕ. 
Ἰ11ο71 Ξεύνεβ ΠῸ ριιῦροβα νῇῃαΐανει, ϑανα τΠδὲ 1[{ επίθβ ἴπΠ ἴΠ6 πιούηϊηρ δηα σοαβ ἰογίῃ ἰη {πε 

ενεηΐησ, Δη4 τε πονν5 ἄνεῦν ἀν [ἢ6 ψνοῦκ οἱ ογεαίίοη. 
Μαξία ἰ5 {παῖ ἴῃ ννῃ]οἢ ἀγα δεῖ δὰ απ πηοοῃ, βΐαιϑ Δηα σοηϑίε!] δι οη5. 
ὐεελαῖηι 5. Ἐπὶ ἴῃ νν]οἢ {πε τ Π]]ϑίομ 5 βίαπα, νν ἢ] οἢ συῖπα πηδηηᾶ [ον ἐπε τὶρῃίθοιιβ. 
Ζ ὀρ ςοπίαϊηβ {πε πδανεηὶν [Θγιιϑαὶ πὶ δηα ἴῃπ6 Τεπρ]6. ὍΠα αἰΐαγ 15. θα 1ΠῈ {πεύε, απ ΜΙςΠδοὶ 

οἴεγϑθ βδούϊποα προ 1ἰ. 
77αζλογι σοπίαϊηβ της ἐγεαβιγίεβ οἱ ἢ 41], ἴῃ 6 Πίσῃ ἀννε!]!ησ- ΡΙασε οἱ Παγπηία! ἄδννθ, {πΠῈῸ οΠαπΊθει 

οὗ {πε νυν ΙΓ] νν Πα ἀπά οἵ {πε βἰουπι, αηα [Π6 ταϊγοδί οἵ ποίϑοπηε ναροιῖτ. Απάᾶ {πεῖγ ἀοοῦβ αἵα τηδής 
ὉΠ Πῖα: 

“γαΦοΐλ 15 {παῖ ἴῃ νΒΙΟἢ αἕα τἱρῃϊθοιιβηε55, ᾿πἀσετηθηΐ, ἀπά σίαςε ; {Π6 {τεδαβαγθϑ οὗ [{{6 ἀπ ρβᾶςς 
Δη4 Ὀ]εβϑίηρσ ; {πες 8οι}5 οἵ [6 τὶρῃίδοιιβ ; {Π6 ϑριίγι5. ἀπα 501}}5 νυνί ἢ ἀγα δροιξ ἴο 6 ογϑαίθά ; δηά 
16 ἄενν ψ τ τ ῃϊοῃ τἴμεῈ Ηοὶν Οης 15 αροιὲ ἴο ααίοίζεη πιογίαϊ5.Ύ. ὙΠεῖα ἀγα α͵50 σα θϑίιαὶθ δπά 
ΒΕΙΆΡἢ5, ἀπ Ποὶν Ὀείπρϑ δηα τηϊηϊβδίθιίησ δηρεῖβ, ἀπ (Π6 ἰῃτοης οἵ σίογυν δπὰ {πε Κίηπρ, {πε 
Ινίησ αοά. 

2. 7)οοίγηο 9.0) ἐλε 77εωϊαίογι οΥ “προς. .Ῥευμαρβ {πῸ πηοβί οπαγαςίεγίβεῖς ἀοοίγιηα] [εδέιγα οἵ 
{π15 Αρος. ἴ5 18 τεδοῃίηρ 45 ἴο {πΠῈ τηξαϊδίίοη οἵ Αηρεὶβ (Χὶ-- νι). ὙΠαοτα ἀῦα ἔγαςσαϑβ οἵ ἐΠ|5 ἀοοίτγίης 
1 τπ6 ΟἽ. ((εῆ. Χνὶ. Π:, ΧΧΙ: 17 ἢ, ΧΧνΙΐ. 12). ὙΠπεῖδ αϑ ἃ ῥῖξαϊ Θονοϊορίηδηὶ [π [9186]᾽5 
ΔηρΕ]οΪοσῪ ἴῃ ροβίςεχη!ς ἀδγν5 (15. [Χ1Π|. 9, δη. Χ. 14,21, Χίϊ. 1). ὙἼΠῚ5 ννὰϑ8 ἀπε ἴο [ἤγεε σϑιιβαϑ: 
(α) Δαναποίηρσ ἰά6α5 οἵ [Ππ6 1)᾽νῖπα ἰταπβϑοαπηάθηςθ, 8πα ἃ σίονίηρ ἰεε!!ηρ ἀραϊηβί Δη ΠΓΟρομηουρῃϊς 
οοηςερίίοηβ οἵ ἀοά. (δ) “Α ἰεπάξῃον ἴο ρειϑβοηϊίν αὐρϑίγαςξ σοποθρίίοηβ ϑο ἢ 85 {πε “ ϑριίγι: " οἵ 
ἃ παϊίοῃ, δηὰ ἃ Πιγίπει ἰεπάεηον ἴο ἰοσαΐα {πεβ6 ρεγβοπιῆθα [ούσεβ ἴπ {ΠῸ ϑ ρει βεηϑ1 06. ννου], ἔγο ΠῚ 
νεηοα {παν τι]εα {ΠπῸ6 ἀεδϑβίίηΐεβ οἵ πιεη᾿ (1) αν! ἀσοη). (6) ΤΕ ϑείπγαι5. οἵ σοπίασξ νι Ῥεγϑίδη 
1πουρηῖ. Τῆς σενεη δύοἤδηρεῖβ, ε.5., ἀεὶ σοηπεοίεα ἢ {Πς Ζοτοαϑίτγίαη ΚΑ πηεϑῆα Θρεπίαϑ. [ΓΕ ἰ5 
ἱπηροτίδηΐ ἴο ποίϊςε, ποννενεσ, {Ππδΐ ἔπθγα 15 ΟὨΪΚ οἠα οἰθαγ ἰπϑίδηςε ἰη {πε Ο.Τ΄. οἵ δῆρσεὶβ ἰπἰοοεαϊησ 
οὐ ῬεΠδ]ῇ οἵ πιεη (Ζεοῇ. 1. 12). ὙπΠεν δἂὔα {Π6 πηεϑϑεηρειβ οἵ (οα ἴο πλαη, ποῖ οἵ πηδῃ ἴο (οά. 

Βυΐ τε Ὀε] εξ ἴῃ {πε πιβδαϊδίίοη οἵ Δη6.6]58 ννγὰ5 ποῖ Ὀν δὴν πΊθδη5 πηϊνεύβα! }ν δοςερίεα ἴη ροϑῖ- 
ΕΧΊΠΟ {ἰπ|65. Ῥ πανεῦ πηεπίϊοηβ 8ΠηΡ0Ὲ]5, ΠΟΥ ἄο παν ραν ἃ ρίοπιηίπεηῦ ραγί ἴῃ {πὸ Αροογυρδᾶ. 
ΤοΡΙΐ, ἃ Ὀοοΐὶς ννῃϊοἢ Ῥεαΐβ εν ἀθηΐ τηαῦκϑ οἵ Ρεγϑίδη ἱπῆμπεηςε, γείεβ ἴο 1Π6 ἰητεγοθβϑίοη οἵ δρἤδεὶ 
(111. 16 {., ΧΙΪϊ. 12, 15). ὙΤΠα πηεαϊδίίοη οὗ ἃ βιρεγπηδίιγαὶ Ρείηρ 15 γείειγαα ἴο ἴῃ 2 Μδος. χν. 112-18, 
Ὀυϊ 6 ἰ5. ποῖ Ἷδ᾽]εα δὴ δῆρεὶ. ὙΠεῖα 15 ἃ πηαγκεα ἀδαγίῃ οἵ τείειεησαβ ἴο δηῆρσεὶθ ἴῃ {πε οἴμεῦ 
ΔΡΟΟΙΥΡΠΑΙ θοο5. [Ι͂ἢ 4 ΕζΖτγα (νί!. 1το2 [(.) πχεαϊδίϊοῃ οὗ δὴν Κίπα 15 Ἔβχρ ον ἀδηϊεά. Τὶ 5 οἠἱν 
Πεη να ἴαγη ἴο {π6 Ῥβειιάερίρσταρμα πὶ ννα Ππα ἃ Πίρῃϊν ἀενεϊορεα ἀοοίτίπε οἵ δῆρσεὶθ. ΑπΊοηρ 
16 ράβϑαρεἝ ψῇϊο ἢ ΕἜΧΡΙΙΟ Εν ἴδαςῇ Δηρο]ῖς τηεαϊδίίοη ἀτε ΕΠ. Επ. ἴχ. 4 ΕἾ, χν. 2, χὶ]. 6, χίνίϊ. 2, 
ΧΟΙ͂Χ. 2, 16, οἷν. τ; Τ΄ Τιδνὶ 11]. 5; Ταβί. ΑΡγαμδπὶ χῖν. ΤΠα 5 Ὀ]εοί 15 ἰγεαϊθά δὲ ἰδηρσίῃ ἴῃ Οεβίεγεν, 
“ετυϊελ Π)οοίγτγιες οΥ Π7 εαϊαίζογι, ΡὉ. 37-44. ὅ5ε, ἴοο, ποΐεβ θεῖον οἡ Ἵ 5. ἱ, 1ϊ, χί, χτ. 

Ασςοοταϊηρ ἴο Α. ΧΧΧΙΙ. ὃ {π6 ϑαάάπιοεαβ ἀδηϊεα {πε εχἰβίεποα οἵ δηρεὶβ. [{ 15 ἀπβῆσυ] το Κηονν 
ἤονν 1Π|5 15 ἴο θὲ ἱπίεγργεΐεα, βίηςε ἴμεν γεοεϊνεα ἐπε ννυγιττεη οι ρίαγεϑ. ΤῈ πλᾶν ες, 85 1 αν! ἄβοῃ 
βυρροβίβ, πὶ “ἴπεν ἱπίεγργείεα ἴΠ6 δηρθὶορδηΐεβ οἵ {πῈ6 νυετεη ϑογίρίυγοβ γεσείνεα Ὀν {πμεπὶ ἴῃ 
ἃ ταϊϊοηδ] νὰν 85 ρειβοῃβεα πδίιγαὶ ἴογοεϑ ὍΤὴῈ Ἐββεπεβ οὶ Ἂχαρρεγαίεα ἀοοίγίπεβ οα ἰῃς 
ΒΕ ]6οῖ. Τηε ῬΠαγίβεεβ ἀρρϑαι ἴο πᾶνε ἢε] ἃ ἃ πιά 16 ροβίτίοη, δας [ἃ πλιϑδὶ ΒΡῈ σγεαπιετηθεγεα {παῖ 
ῬΠΑτγίϑαῖβπη 15 ἃ ννἱ46 [εγπΊ, δη4 {Πδὲ ἴῃ 411 ργορθ ιν ΕΗ. Επ. ([π ραγί), ἀπά {πε 7.515. 97 116 7 τυοίυε 
«Ῥαίϊίγιαγελς ετηαπαϊςα ἔγοτη ῬΠαγίβαϊς οἰγο 65. 

Τῆς Ν.Τ. τεῆδοϊβ {πῸ οσαγγθηΐ δησείοίοσν, δὰ [15 ΠΟ]Ὲ ἰεπάεπου 15 ορροβεα ἴο {πε σοποερίϊοη 
οἵ {πε πγχεαϊδίΐοη οἵ δῆρεῖϊβΊ Τηϊβ ἰάεα οσοιΓβ, μούνενεγ, ἰη Εδν. νὴ. 2. ϑιγείε ἰ5 οἵ ορίπίοῃ παῖ {πε 
ταίεγεηςε 15 τὴς βϑατης ἴῃ ΗδεθΡ. 1. 14.. 

Τῆς οηἷν δάναποε ἴπ ουἵ ΑΡοσαῖγρϑα ἰ5 ἰη {π6 ἱπίγοάιιςίίοη οὗ τπ6 (τες οἰαβεεβ οὐ δηρεὶβ, νῃο 
951 Μ πὶ 2 



ΠΠΠ| ΒΑΚΌΚΓΗ 

ἰπἰογοεάς ἰοσγ ἴἤγθαε οἰαϑϑαβ οἵ πηθῃ. [ἿἋῃ οἴμεῦ τεβρεοίβ [15 ἀοοίίπε ἄοαβ ποΐ αἰῆεύ οτη {παΐῖ οἵ 
1 Ἐποοῦ, Τοῦ, απὰ Ταϑε. 1,ονὶ, πα 1 σαηποίῖ {πεγείογε ὈῈ ϑα]α ταί [ἴ πηαύκβ δὴ δάναπος ἴῃ {ΠῸ 
αἰτεοίίοη οἵ (ἀποϑιϊοίϑτα. [ἰ 5 {τπε {παΐ ππαεγιγίησ 95 Βαγιοῇ {παῖε 15 αῇ δαἀναηςεα σοποερίϊοη οὗ ἴπ6 
αἰνίπε ἰγαηϑοθηάθηοθ Αἵ πο ροϊπέ ἴῃ ἴΠῈ παύγαῖϊνα 15 Πε6 νεῖ] {παΐ 465 αοά [πεά, ἀπ ννε αἵ ποῖ 
Ρεγπη τε το ΡΕΠμοΪά ανεη Μίομδε]᾽5 σοτηπηιηίοη ψν11}} ΗΠ πὶ. Ιη 1 Μδος. (οά 15 ἐνεῃ πλοία γεπιοίε, 
(ον. ΗΙ5 ἰγαμβοθαπάδξηςα 5 πιοάϊπεα Ὀγν πο δήρεὶῖς τηεαϊαίίοη. 1[1)οοίγίηα5 οἵ ἴπΠ6 πηεαϊίίοη οἵ δῆρεὶβ 
οννεά {πεῖν οτἱρίη ἴῃ ραγὶ ἴο ἃ [ξεϊησ {πΠαΐ βοῇ ἰθδοῃϊηρ ννὰ8 οπε-ϑ 466, απ οἱοβεά 1ΠεῈ ἄοοῦ ἴο 
σοτηπηαηίοη νὰ οὐ. (αποσϑίϊοϊϑπι ννὰ5 δῇ εἰαθοΐαΐε αἰϊεγηρί ἴο Ὀτίηρ ἃ ἰΓαηϑοεηάςεηΐ (σα ἰπΐο 5ΞΟΠΊ6 
ϑοιΐ οὗ ἴοιοῖ ἢ ἰῃ6 ννουἹά, [το ρ ἢ ἃ Ὠίεγαγοῃν οἵ πιεαϊδίοτβ. Βιιΐ ϑιιο ἢ τοδοίηρ᾽ 45 ἈρΡρβδίβ ἴῃ 
4 Βαγιοἢ ἀο65 ποῖ ρῸὸ Ρεγνοηά Βε]ϊο(5 {παΐ ννεγα οὐγτεηΐ ἰῇ 50Π16 Τ Θνν 5}. οἰ ΓΟ] 65. 

4. 116 ξαΐ. ὍΤῇς ἰογθίάξη ἰτεθ ννὰβ {πε νίπε, ννῃῖς ἢ τΠ6 δῆρεὶ ϑϑπιπηδαὶ ρ᾽αηΐεα (5εε ποΐεβ 
θεῖον οὐ οἷ. ἱνὺ) ΑΧΚΑ5 ἴῃ ΝΜ 154. (1. 24) δηὰ 2 Επ. (χχχί. 4) Δάδπιβ αϊδορεάϊεηοα 5. ἄπε ἰο {πε 
θεν !], ννῆο 15 ργοπηρίεα ὃν εῆνγυ. Τοο τηιοῇ πλιϑδὲ ποῖ ΡῈ ἀξαποβα ἴγοπὶ ἃ νυυει᾿ 5 δΐεηςς, Ῥεῖ 1 
πᾶν ὈΕ ποίεά {Πδΐ 2 Βαγιςῇ 4065 ποῖ επιιπηεύαΐε ἰηΠεττεα ἀεργαντν ἀηα ἀθδίῃ ἀπηοηρ [Π6 σοπμβθη θη 65 
οἵ {πε ἘΔ]. Ααἄδπὶ “ ορίαἰπεα σοπάεγηηδίίοη, απ ννγὰ5 αἰνεϑίεα οἵ πε σον οἵ οα΄. ἣΠίβ 
ἀεβοεπάδηϊβ ϑιῆευ ἴῃ 50 αγ 85 {πον ἀύὰ Ῥδυ οΙραίουδ [ἢ {ΠΕ 54 Π16 δη, αηα [ῃοϑε νυ σῇ βρτίηρ ἔγοπῃ [{, 
ἼΠς τηξη ψγῆο0 πονν ἀτίηϊκ ἰηϑαία ]ν. .. γα ηβσΊεϑβ νοῦβα ἤδη ΑαἀδΠΊ, απ ἀ΄α [δι ἔγοπι τῃς σίογν οἵ 
(οά, ἀπηὰ ἃζξ δυγγεηάθγίηρ ἘΠΕ πιβεῖναβ ἴο {ΠῸ οἴευηα] γα. ὍΤΠΙ5 15 ποῖ πη}1κὸ τῆς τεδοῃίησ οἵ 2 Βαγιςῇ, 
.Αἀατὴ ἰ5 ἐπεγείογα ποῖ {Π6Ὸ σϑιιϑε ϑᾶνε οἠἱΪν οἱ ἢῖ5 οὐνῃ 8οιι], θυς Ἔδοῇ οἠς οἵ ιτι5 ἢα5 θεεὴ {πες Αἄἴδηι 
οὗ Πῖ5. οννῇ 50] (1ἴν. 19). 

δι. ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗΥ. 

ΤΠε ατεεῖκ ἰοχι 15 δἀϊθα (ἢ δὴ Ἰηἰγοάποιοη) Ὀγ Ὀτ. Μ. ΚΕ. [ἀπ|65 ἴῃ (δηιθτιάρε 7 χίς αἱ «δ ἐμεα65, ΝΟ]. ν, ΝΟ. 1, 
2οεγγῤῆα «Α ποοάοέία, ᾽ἰϊ, 1897. Α (ὐδγπιδῃ {γα 5] το, ν 1 ᾿ηἰτοάποιίοη ἀηα ποία ὈῪ ἈΥ55Ε|, 15 ἱποϊ ἀφ ἴῃ ΚΚαιίζβοῃ, 
7. Α2οκ. πρια Τοομασῴ. ἀε5 «4. 7. τ. 446-57, τθοο. ὙΠ ϑ]ανοηῖὶς νεγϑίοη νγὰ5. Ρ.]}]5Π64 ἴῃ [ῃ6 «δ᾽, ζαγά7ι6, νο]. χν]], 
ΡΡ. 2ος-ο, 1886, Δηά ἃ (σεγπιδῃ ἰγϑηϑίδιίοη (νἸΠ ᾿πιγοάπιοι!οη) ὈὉγ Ργοΐ. Βοηννθίβοῆ ἃρρβατζεά ἴῃ 1896 ἴῃ {π6 ΔΛιαελγΖολέόι 
εἴογ Α΄. Οδεοϊελαγέ ἐογ ΤΥ δοτσολαγίοι 51. Οδέζίγισο, Ἡ εἴς 1. Απ ἘΠ ΡΠ5ἢ ἰΥδη βίο οὐ [15 νευβίοῃ, ὉγῪῚ Μυ. Μοτγζῆι),, 
ἈΡΡΘδῖ5 ἴῃ (διηθτασε 7615 αηαἴ δέμαϊζες, ν. 1. 

ΤῊΘ δτίϊοϊε οἵ (ἰπζθεγρ οἡ [15 ΑΡροσαῖγρδα ἴῃ ἴῃς Ἴευΐσλ ΒΕ εγοοῤαεαϊα, αὐτιὰ τπαὶ οἵ Ζεηοβ ἴῃ Ηδϑίϊηρϑ᾽ 2), (. 
«μά 6. (1. 86 [.), 5Βπου!ὰ Ὀ6 τϑδά. 
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ἘΠῚ ΘΠ ΒΕ ἈΡΟΟΣΔΕΕΡΘΕ ΘΕ ΒΑΒΌΘΗ 

ΘΕ ΠΡ ΕΘΗ 

γοίορπε. 

: ΑΑ παιιδῖϊνε δπᾶ τανεϊαϊίοη οἵ Βαγιοῃ, σοποογηίησ {Πο56. πα Ὁ] 6 {Πίπρϑ νι ἢ Πα 5ανν ὈΥΚ Θοιη- 
τηδηα οὗ αοά. ΒΙε55 ποι, Ο 1,οτὰ. ; 

2 ΑΑ τενεϊαϊίοη οἵ Βαγιοῆ, ψῆο ἰοοά προὰ {πε τίνοσ { (εἰ 7 ψεερίησ ονεῖ ἴῃ οδρίϊν!ν οἵ 

3 ]Ἔγιβαίθπη, νῃθη 4150 Αἰ πλθ] θοῇ ννα5 ρτεβεγνεὰ Ὀγ {πε παπᾶ οἔ ἀοά, αἵ [ῃς ἔαγπι οἵ Αρτρρα. ὡΔπά 
ἢα νγαϑ ϑἰἐεἰησ ἔπιι5 αἱ {Π6 Βαδια] σαΐοϑ, ννεγε τηΠ6 οἷν οἵ ΠοΙ]165 ἰᾶν. 

τ: Νεγϊν 1 Βαγιοῃ ννὰ5 ννεερίπρ ἴῃ τὴν ἠγπα ΔΠηΠ4 βογγουνίηρ οἡ δοοουηΐ οἵ [ῃς ρεορΐε, δπὰ {παῖ 

2 Νεδιιομαάποζζαι {πε Κίησ ννὰ5 ρεγπη τε Ὁν αοά ἴο ἀεβίγον Ηἰ5 οἰΐν, βαγίηρ: Γοσά, ννῃν ἀϊα5ὲ ΤΠοιι 

οεἵ οῃἡ ἥτε Τὴν νἱπεγαγά, ἀπά ἰαν ἴἰ ννγαϑίῖε "Ὁ Μὴν ἀϊάϑςὲ Του ἀο 1η15})Ρ Απά νῆν, [ογα, ἀϊάϑὲ Ποῦ 

ποῖ τεχυΐζα τ15 Ὑν1 ΠῚ ἀποῖμογ οΠαϑιβεπγεηΐ, μὲ ἀϊ 5: ἀα]ίνεῦ 5. ἴο δίῃ 50. ἃ5 ἴῃ656, 50 {Παΐ πεν 

3 ΤΕΡΓΟΔΟΝ τ15 ἀηα 5ν, ΝΠεγα ἰ5 [ῃεῖγς αοὰ Απᾶ Ρεμο]α 85 1 νγὰ8 γεερίῃηρ' δηὰ βαγίηρ 50 ῃ [ΠίηρΆ, 

1 8.νν δῇ δηρεὶ οὗ {πε 1 ογά σοπηίηρ ἀπά βαγίησ ἴο π|6ὲ: [πάετβϑίδηα, Ο τηδη, στεδῖὶν θεϊονεά, δηὰ 

(τοι ]6 ποῖ {Πγϑε! 50 σγεαίν σοποοιηίηρσ (ἢς βαἰναίίοη οἵ Τεγιβα]επη, ἴογ ἴῃ 15 βαῖῃ {πε 1οτὰ ἀοά, 

4ἴῃε ΑἸπιρμίν. Εοὸν Ηδ β8εηΐ πιὲ θείΐοιε ἴπεε, ἴο πηᾶκα Κηοννῃ ἀπά ἴο 5ῆον ἴο πες 411 (πΠ6Ὲ {Π|ηρ58) 

. 6 οἵ αοά. Ἐοτ ἰῃγν ργαγει νγὰ5 πεαγὰ Ῥείοτε Ηἰπιὶ, ἀπα εηΐεγεά ἱπίο {Π6 βαῖϑβ οἵ {πε 1ογὰά αοά. Απάὰ 

Μῃεη πε Παά Ξαἰά {πε5ε ἰπϊηρϑ ἴο τη6, 1 ννὰβ επί. Απάᾶ {πε δῆρεὶ ϑαϊ4 ἴο τὴς: (δαϑε ἴο ριίόνοκε 

 Ἑοά, πα 1 νν1}} 5ῆον {πεὰ οἰμει τηγϑίειθϑ, σγεαίεγ πη {π656. Απά 1 Βαιιςῇ 5414, Α5 [πε Τοτὰ 

(οὰ Ιΐνείῃ, 1 του νυ 11 σονν πα, απὰ 1 πεᾶῦ ἃ ψογά οἵ {ῃΐϊης, 1 νν1}1] ποῖ σοηίίηπα ἴο 5Βρεαῖκ δὴν ἸΟηρΈΓ. 
8 (οὐ 51}4}1} αἀ4 ἴο την μά ρσεπηεηΐ ἴπ {πεῸ ἀν οἱ Ἰπάρεπηεπί, {1 βρεαὶς πειθαίτεσ. ἊΑπά τῆς δηρεὶ οἵ 

{πῸ ροννγεῖβ βαἰ ἴο τηβ, (οπῃε, αηα 1 ν1}] βῃονν {πε6 1π6 τηγϑίεγίθβ οἱ οά. 

ῬΒΕΟΙΟΟΕ. 2. εἰ. απιε5 βιιρρεϑίβ ἴπαὶ Κεάτγοη 5 πιεβδηί. “Ῥαγὶ οἵ {πεῈὸὶ ννογά ἢδ5 σοῆβ δπὰ ΚΕΔ- Πᾶ5 ραϑβεά 

᾿πι ΠΕ Λε." (ΘΕ 2 Βαῖων. ξ: ΧΧΙΟῚ ; ΧΧΣΙ. 2- 
ΑΒ πλθῖθοῃ τνα5 ργεξεσνεᾶ. 866 4 Βαζ. 111. ον. 30, σα ἰΐ ἰ5 τεσογάεα {πᾶς ΑΙ Π6] 6 οἢ ἔ6]} 4516 Ὲρ ἴῃ {πε΄ σαγάβη 

οὗ Αρτῖρρα δἱ πε {ἰπτὲ οἵ {πε ἀδϑίγαςιοη οὗ Τεγιιβαίειη, δηα αἰ ποῖ ἀννακα ἴογ βιχίγ -ϑὶχ γ6δγ8. 
Ἐπ6 ἕαγπι οὗ Αρτίρρα. Βδπάεὶ Ηαδττὶς (Δ 692 οΓ ἐλε ζογάϊς ὁ Βαγιεῖ, Ρ. 12) Ἰάδητ1ῆε5 1ῃ15 ἢ [Π6 ἐατ]]α νά ]}εν 

Ῥεῖονν ϑοϊοιποη᾿β Ροοὶβ, Κποννῃ ἃ5 ϑοϊ πη 5 αδγάθηβ. 866 ]οβερῆμβ, “4712. ν111. 7. 3, “ὙἼΠΕτΘ ννὰ5 ἃ σεσίαϊη ρος ἀρουΐ 

Βέῖγ ζατίοπσϑ αἰδίδης ἔγοπι [Ἔτι βαϊαπι, ψνϊο ἢ 15. ςα]]6 4 ΕΤΠδπη, νετν ρΙεαβαηΐξ ἴτ 15 'ῃ ἥπθ βατάβηβ, δηα δρουηάϊηρ ἴῃ 
τἰνα]εῖβ οἵ νναΐθσ ; {ΠῚ {ΠῸῚ ἀϊά Πς (ϑο]οπιοπ) 56 ἴο ροὸ ουΐ ἴῃ {π6 πιογηΐηρ. (ΟἿ. ΕςοΙ68. 11. 5 ἴ. 

3. ἔπε Βεδαξ αι! ραΐεβ. Οἱ 2 Βαᾶγ. χ. 5; 50 [υβερῇιβ, 8. Δ ν. 5. 3, “ὙΠετα ννὰ5 οὔθ βαίβ δὶ νγὰβ ψιποῦς [{ΠῸῈ 
ἰπυνατὰ οουτὶ οἵ] ἴΠ6 ΠΟΙῪ Ποιιβ6, νμϊο ἢ ννὰ5 οὗ ( οτἹπιῃίδη Ὀγαβθ, Δη ἃ βυθδΕ]Υ Ἔχςθ] δα ἴπο56 ἴπᾶὶ ὑγεσα ὉΠ σονετγεά 
νΠ ἢ 5ΊΙνεσ δηὰ σοὶα. (Οἵ. Αοἰβ 11]. 2. 

ὙΠογα {πε ΗΟΙΥ οὗ ΠοΙΐεβ αν. 74π165 μοὶ ἀβ8 {μαΐ {πῸ ννοτάς ὅπου ἔκειτο τὰ τῶν ἁγίων ἅγια 4]10ἀς ἴο {πε ΒΙΑἸηΡ’ 
οὗ ἴΠε βϑδογεά νβϑβϑβεὶς (2 Μδςς. ἰϊ. ι-ὃ; 2 Βαζ. νὶ. 7ζσιο; 4 Βδγζ. 1]. 7 1.). 11 15 θείζεσ, μοίνενεσ, ἴο ἰγδῃϑαΐα ᾿ἰὰ ἃ5 ἀρονε. 
(ἢ, 2 Βαγ. χχχὶν “1 ψ 1}... ρὸ υηΐο {πε Ηοὶγ οὗ Ηοϊΐεβ ἰο επαυῖγε οἵ {πΠ6Ὲ ΜΊρΡΒΥ Οηε σοποεγηΐηρ᾽ γοῖι, Δηα ΠΟΠΟΘΓΠΙΠΡ 
Ζῖοη, ἰξ ἴῃ βυπηβ τεϑρεοί 1 5ῃου!ά τεςεῖνα τόσα 1Π]υτηἸ δίίοη. 

1. 1. βογγοννίηρ. Εγ556] (1 ΚαιίΖβο ἢ) τεδ 5 πενθῶν ἴογ ἔχων. (. 2 ΒΔΓ. νὶ. 2 ; Χ. κι; ΧΧχν. 1. 
2. Τν νἱπεγαγᾶά. ((. ἴβ5ὰ. ν. 1; 4 Εζτὰ ν. 23. 
ΕΓ 5ἰ ΠΏ} }1αΓ Ἰαπιθηΐβ οἴ. τ Βδγ. 1. 1-8ὃ : Ρ55. 30]. νἱϊ. 1-3; 2 Βδγ. 111. σ ἔν; νι; χῖν.  (( ; 4 Εζγα 111. 28 ἔι; ν. 28 (, 

3. Ο πιδῃ, βγεῖ Ρεϊονεᾶ, ἄνερ ἐπιθυμιῶν. ὙΠ Ρῇγαβε οσσυγβ ἴῃ Πδη. χ. 11 ἢ. (Τ Πδοάοί.). 
6. οἶμεσ πιγβίοσίεβ. ΕἸΓΠΕῚ βοπια ργενίουβ τανοδίϊοηβ ἤᾶνα ἀτορρεά οαΐ, οἵ, ἃ5 [π|65 βιιρρεβίβ, (Π6 ρΡῆγαβε 15 δῃ 

5511] τίοη ἴο [6 ννοτ5 οὗ {πΠ6 δῆφεὶ ἴῃ σμπαρίβιϑβ 1ϊ δηά ν. 
7.1ὕ Μ1Π ποῖ οοπίϊπαε ἴο βρεαῖκ. τῇδε ϑ]ανοηΐς ἔογ 45 Βαγιςῇ ἴο δά4 ἃ νοτγά ἴο {π6 τεναϊδίίοη, θαΐ {π6 σοηίϊεαχὶ 

ΤΉΔΚΕΒ5 ἰΐ οἰθαγ {Παΐ προσθήσω 5 Πετα ἴο Ὀε ἰταηβ]αιβα ἃ5 δῦονβε. 
1ῃε ἄδν οὗ Ἰυάρεπιεηξ. ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως 15 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΙΙΥ ἃ (γί ϑίίδη Ρῆταβθ. [ἴ οσουΓβ ἴῃ Τ' [μεν] 11]. 3; 

Ῥ55. 80]. χν. 13; 1 Εποςἢ ((ἰΖ. ΘΚ.) χ. 6; χχῖϊ. 11. ὅ66Ὲ ἴοο Τυ. ἷν. 19; 2 ΕΠΟΟΙ ΧΧΧΙΧ. 1; 4 ἘΖτα ν]ῖ. 102, 113; 
ΧΙ, 34 ((ἴΐος ἐμαϊεῖ1). ΟἰἸηζθετσ (7...) 5ὰγ5 {παΐ 1 ἼΠ Ν 15 δὴ Ὄχργεβϑίοῃ ὑψῃΪο ἢ Οσοιυγβ ΠΊΟΓΘ ἔγθαιθητ]ν ἴῃ ἈΔΌΡΙηΙς 
᾿τεγαΐασγε (ἤδη ἴῃ {πῸ Ν.Τ. 

8. ἀΏρε] οὗ {πε ρονεῖβ. Τηΐβ ρῆγαβε οσουτβ ἴθ 1 Επ. ((Β') χχ τ; οἷ. 1 Επ. Ιχὶ. το. Μίςδεὶ 15 ςδ]]εά 
ἀρχιστράτηγος τῶν ἄνω δυνάμεων ἴῃ Τεβῖ. ΑὈτΑΠδΙη χὶν. [ἢ 2 ΤἼΘ55. 1. 7 Ψψε πὰ ἀγγέλων δυνάμεως, ννῃ]Οἢ 15. [ἀΚεη ὈῪ 
ΒΟΠΊΕ ἴο ταίευ ἴο ἴῃς δηῆρεῖβ δεῖ ονεῦ [Π6 σοβιηϊο ἔοσοθβ. ὙΠΕΥΕ 15 ἃ ϑβιτικίηρ Ράϑβαρε ἴῃ ῬΏ]]Ο νγῃ]Οἦ 5Θ 6 ΠῚ5 ἴο τῆγονν 
Ἰσῃς οα τῆς βυῦ]εοι. “ὙΠετα ἰ5. ΟὨΪΚ οπε (οά, Ὀυϊ [ῃ15 οης ἀοα Πᾶ5 αοιζ ΗΪπὶ πη απ γα Ὁ]8. ΡΟ Ε 5. ἃ5 ΠΕΙρεῖβ δηά 
ΒΑνΊΟΙΓ5 οὗ 4}} ογεαϊεα εχἰϑίεποεβ. Απιοηρ {ΠῈ πὴ ἀγα ρα ηἰ να Ρονγοῦβ. . . . ΒΥ ἴΠε56 ροννεῦβ {Π6 Ἰποοῦρογαθαὶ ᾿η16}}15 106 
ψγου] ννα5 Ὀ.111. .. . ΤΠοΓα 15, ΠΊΟγθονεσ, ἴῃ {ΠῸ ἰγ ἃ ΠΙΡῊ δηα ΠΟΙῪ σΠοἷΓ οἵ ᾿ποούροσθαὶ 500}]5 ἴῃ διεπάδηςα ὑροη {πε 
ΠεανεηΪΥ Ρονγοτβ--δηρεῖὶθ 85 ἴπ6 ρσορμείϊς ϑογρίαγεβ ἀγα δοσυβίομηθα ἴο 68}} {Πε6π|..... Πα Κίηρ σοπιηηαηθ5 ΜΠ Π 
ΗΪ5 ρονεῖϑ, δη4 0565 {ῃ6πΠὶ 85 Ηἰἶ5 βεγνδηίΐβ, [συ πε ρεγξογιηδηςα οὗ βιιοῃ ἀυῖ165 ἃ5 ἀγα ποῖ ἀρρτορτίαῖε ἴο σοὰ ΗἩΪπηβε] Γ᾽ 
(12)ὲ Οογιγιεδ. ἐΐγισ. χχχὶν). ὙΠῸ δἱχ ῃίρῃεβδὶ ρονεῖβ δῖε ᾿Ὠἰνίης Τοροβ, (τεαῖϊνα Ῥονευ, ϑονθγεῖὶρβ ῬΟΜΕΙ, ΜΕΓΙΟΥ, 
1 ερ᾿ϑαιΐοη, ἀπὰ Ῥυπίτῖνε Ρονεν (126 φγοϊερίς, χνὶϊ. 8:6 Ῥῇεϊάεσγεγ, δ γέρε. σλγέέϊαρέν, τ. 4τ). Α5. ῬΒΙΙΟ Ἰάεπεῆε5 
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Πλεῖστος 

716 11γε: ἢεαυνο,ι. 

1 Αμὰ ἢς ἰοοϊκ πις δπὰ ᾿ἰδά πὲ ψῇδγε {πε Πγπιαπηθπὶ μα5 θθθη βεΐ [αϑῖ, αηἃ ὑνῆείε ῃοῖα ννὰϑ 4 τίνει 
2 ΜνΠΙΟἢ ἢΟ ΟΠΕ ο81 οἵΌ55, ΠΟΙ δὴν βδίγδησε ὈγθεζΖα οἵ 411] ἰποβα ννῃίοῃ (οά οτἴοαίεα. [Απα ἢα ἰοοῖς πλαὲ 
ἀηα δα πιθ ἴο {Πε6 ἢτϑὲ ἤξανεῇ, δηα ϑῃοννεά π|ὲ ἃ ἄοουῦ οἵ ρτεαΐ 5ῖζε. Απά ἢε ϑαϊά ἴο π|ε, [εξ τι εηΐοῦ 

3 [Ὠγο ΡΒ 1ἴ, ἀπα ννε εηϊεγεα 45 {που ρ ἢ ὄογησ οἡ ννίηρϑ, ἃ αἰβίδπος οἵ δθοιΐ {Πἰγίν ἀανϑ᾽ Ἰοιγηον 7 Απά 
ἢς 5ῃπονεα πιῈ ψ ΐη {πε Πεᾶνεη ἃ ρἰαίη ; ἀηα ἴΠογα ννεγα πηθεη ἀννε!]πσ τΠογθοη, ΔΝ ἢ ἴῃς ἴαςαβ οὗ 

4 ΟΧεη, δηά {πε πογηβ οὗ βίαρϑ, ἀπά {πε ἔδεΐ οἵ ροαΐβ, δηά {πε παῦηομες οἵ ἰαρθΘ ΑΠηα1 Βαίαοῇ δϑκθά 
της δηρεὶ, Μακε Κηοννῃ ἴο πΊ6, 1 ρύαν ἴπεε, ννμαΐ ἰ5. ἐῃε [ῃ!οΚηθεβ οἵ ἴῃς ἤδανεη ἴῃ ννῃὶοἢ ννε Ἰοσιπενεά, 

5 οΥ ννηδί 15 115 Ἔεχίεηϊ, οὔ νηί [5 {Π6 ρ]αίη, [Δ ογάεγ πὲ 1 τῆδὺ 850 [61] ἴῃς 58οῆ5 οἵ πιεπῦΡ Απά {ες 
ΔΏΘΕΙ ννοΟΘ6 ΠᾶΠῚ6 [5 ἡ ῬΠαπΊδε] 7 ϑαϊα ἴο πῆς : ΤΗΪ5 ἄοοῦ νη ϊοἢ {ποιῖι βεαβί 5 ἴῃς ἄοοῦ οἵ ἤεανεῃ, δηά 
ἃ5 βΊοδί 85 15 {πε αἰβίαπος ἔγοπη δαί ἴο ἤδάνβῃ, 50 σύεαΐ 4͵50 15 115 ἘΠΊ Οκη 655; δηα αἀραΐῃ 45 σίεαΐ ἃ5 
5. ἡῴθ οἴϊδίασεσ (ςτὸ Νογίῃ ἕο ϑουίῃ, 50 συεαῖς ἰ5. {πε ἰδῃρσίῃ οὗ [με ρ᾽αίπ ννῖοἢ ποὺ αἰ σε 566. 
Απά δρδίη {Π6 δῆρεὶ οἵ {πε ροννεῖϑβ βαἰα ἕο τῆηβ, (οπλε, δηά 1 νν1}} βῇον ἔπθῈ σγεδίοεγ πηγϑίεγίε. Βαξ 

6, 71 5414,1 ρίαν ἴπεεὲ 5πον τὴὲ ννῆδί αἴ ἴπεβθε τἤδσῃ. ΑἈπά ἢε αἰά ἴο πι6, Τπεβὲ αύε {πεν ψῃο θα] 
16 ἴοννεῦ οὗ βίγιε ἀραϊηϑὶ (οά, δηά ἴῃς 1,ογὰ Ῥαηϊβῃεα ἐποπη. 

716 ϑεεοηαῖ Πεαυει. 

8: Αμπά ἰἢς Δ 56] οἵ {πΠεῸ 1 οὐ τοοῖϊκ πλε δηα ἰεά της ἴο ἃ βεςοηπά ἤεανεῆ. Απά πε ϑῃοννεά πιὲ {πεῦα 
2 αἶβϑο ἃ ἄοοῦ {πε ἴῃς ἢγϑί δηὰ 5δἰα, [,εἰ τι5. εηΐει [Ὠγοιρῇ 0. Απὰ ννε βηίεγεά, Ρείηρσ θοῦπε οἡ ννἱηρ5 
83. ἃ ἀἰβίδηςε οἵ δροιι βἰχίν ἄαγϑβ᾽ Ἰουγηαν. [Απὰ με βῃοννεὰ π|Ὲὲ ἴῃεγε αϑο ἃ ρἰδίπ, δῃα ἴξ νγὰβ [1]}] οἵ 

Ἐ24 τηξῃ, νῆοβε δρρεαίδηςε νγὰβ8 {ΠκῸ Ζλαξ οἵ ἄορϑ, δηὰ τὐΐοσϑ ἴξεϊ τυογε {κε Ζῴοσε οἵ βσίασθ Απᾶ 1 δϑικεά 
5 1Π6 δηρδὶ: 1 ρσὰν ἰῃεε, 1 ογά, βὰν ἴο π|Ὲ ννῇο δἵὲ ἰῃεβ86. Απά ἢΠε αἰά, Τῆεβε διὰ {πεν πο σάνε 

ΜίομδοΙ αηὰ (ῃς Τοροβ (μὲς γ67. αὖτ. λαόζες, Χ1}1), ᾿ὰ 15 ργοῦθδ0]6 ὑπαὶ {πΠ6 ῬΒΙΠ]οηϊς ροινεῖθ σουγαϑροπα ψ] ἢ {Πα 
ΔΙΥΟΠΔΏΡρΕΪ5. 

Ῥἤοίάοτοτ (οὐ. εἰζ., Ῥ. 43) [Π1ΠΚ5 1Πδι {Π6 ϑἷὶχ ΡΒ ΟηΪς ρόοννεῖβ ἄτα υἱεἰπγαΐε!ὶγν ἀετὶνεά ἔγοπη ἡ τῃ6 δἷχ Αὐηθϑῆα ϑρβηΐαϑβ 
ὙΠΟ ϑδυττουπά {᾿6 [πγοης οὗ Απυγὰ Μαζάδ, ἀπηοηρ ἤοτη {πα [ἢγεα σἢϊθί ἀστε Νομα Μαπο, {πὸ ΤΠ) ̓νῖηα Τοσοϑ; Αϑῃᾶ 
Νδμιβία, {πῈ ΗΙΡμαϑὶ ΕἸΡΗςουβη655; δἀηα Κϑῃδίηγα Ναῖτγα, ἴπΠ6 Κιίησάοπι οἵ (οοά-ν}}}--- ταρτεβεηΐδειναϑ, {Πα ἰ5, οὗ 
ογθαίϊνα 1η{6]]Π]ρΈ ποθ, ρονναυ, Πα σοοάη655, 5 85 6 ΠΙρῃθϑίὶ Ῥοννεῖβ οἵ ΡΉ]ο γε. 

11. τ. πογα {πε ἢγπιαπιθηΐ μα5 θβθη ξΞεΐ ἕαβί. (Ἕἵ, 1 Επ. χν!]. κα; ΧΧΧΙΙ. 2. 
ἃ τίνεγ. Ασοογάϊηρ ἴο [ΔΠ|65 [ἢ15 Υἱνοῦ ἰ5 ἴῃ6 Οοεδη (Αρος. Ρδυὶὶ χχὶ ; χχχὶ; Ταϑί. ΑΌτ. Β νὶϊ; σα Ἐπη. χν]] καὶ (). 

Βα αἰησθεσρ (7.8) Πο]αβ (Πδὲ ἴΐ 5 ον π ΝΘ (1ῃ6 ὩρΡΡΟΥΙΓ νναίειβϑ), δηαἃ αιοίεβ ἰῇ ϑιρροῦὶ ἄεη. Κα. ἵν. 3 δῃπά 
ΟΠμδρ. 158. 

ὯΟ ΟἿ οδῇ οσοβϑβ. (, Ζοβ. 1ἱ οὐ δύνασαι διελθεῖν δι᾿ ἐμοῦ" οὐ γὰρ δύναται ὁ ἄνθρωπος τὰ ὕδατά μου διακόψαι... καὶ 
εἶπεν ἡ νεφέλη Ζώσιμε.. .. δι᾽ ἐμοῦ οὐ διέρχεται πετεινὸν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, οὐδὲ πνοὴ ἀνέμου οὐδὲ αὐτὸς ὁ ἥλιος, οὐδὲ ὁ 
πειράζων ἐν τῷ κύσμῳ τούτῳ δύναται διελθεῖν δι᾽ ἐμοῦ. 

Ῥγθεζθ. Τῆε ἀρονε ρᾶϑϑδρβξ ἔγοπὶ ΖΟβ. τηδκ65 ἴἴ ΠΠΚαὶγ ἰΠδὲ πνοή 15 ἴο Ὀ6 ἰγαηβϑ αἰεα "Ὄγεαζε Ππεῦβ, δηα τοί “Ἰνίηρ 
ογεαΐασε ̓  85 ἴῃ Ὁἢ. ν]]], δηα ἴῃ Ρ5. ο]. 6 (1.ΧΧ). 

2. ἴμε ἢγϑί ἤθβανβῆ. ὅεε [ηιτοά. ὃ τὸ (1). 
8 ἄοογ. (ἢ Ῥξ. ᾿χχν!. 23; Βεν. ἵν. 1. [ἢ 2 ΕΠ. χἱϊ!. 8 [6 σψαΐδθβ [γουρἢ Μν ῖςοἢ 1Π6 511 ΡΌΘ5 οσί ἢ ἀγα πιθηςοηδά. 
85 ἱπουρῇ Ῥογπα οὐ ννἱηρβ. (. Ζοβ. 11 ; 1 Επ. χίῖν. 8. 

3. ἃ ΡΪαίη. (. Ζοβ. "ἰ. 
6 Π. . . Ϊαπη|ρ5. (ἰηζθετρ (7.5) 5ᾶγ5 [ηϊ5. πθδη5 ΠΕῈῪ ννεσα ἰγδηϑίουμηθα Ἰηῖο ἄδιηοηβ (ϑαηἢ. 109 4). ΕῸΓ 

115 τεάβδοη {παὺ δῖε ποΐ ἴῃ [Π6 ρδαςβ οἵ [ογπιθηΐ, νος 5 ἴῃ ἰπ6 {πἰγά πεανθη, Ὀὰΐ αἵ ἴῃῈ επίγαμοα ἴο ἤδᾶνθθ 
(Παρ. 1τ6 8). ἱ 

5. ῬΒδπΊααΙ. ΤῊΪ5 15 σουταρί. ὙΠῈ 5]ανοηῖϊς ργεβοῦνεϑ {Π6 {τπι τοδάϊηρ “Ὁ ΡΏδημο]᾽. Ασοοτάϊησ ἰο 1 Επ. Χ], 6 15 6. 
οὗ {Π6 ἔουγ δῆρε]β οἵ {ἴΠ6 ργεβεῆσα "ῆο βἰδηά οἡ ἴῃε ἰοὺ 5465 οἵ {πε Τοσα οἵ ϑριγιῖ5, ΜΊςΠδεὶ, αρμδεὶ, (ταὶ, ἀπά 
ῬΠδπιΕΙ. Ἠε [5 ' δεί ὀνεῖ {Π6Ὲ τερθηίΐίδῃηςε δῃηὰ Πορβ οὗ ἴποβα ψῆο ἱπμοσὶς εἴθγπαὶ ΠΠ{6΄. Βαΐ ἴῃ 1 Επ. (( 2. (Κι) ἱχ. 1 
{91168] 15 τηθητ]ομθα ἴῃ ΡΪαςοα οὗ ῬΏδηι6]. 8Π|65 {ΠῚ Κ5 {Πθτα ἰ5 [Π6 Ῥᾶσα ροϑϑι ΠΥ [Παΐ ΠῈ 15 ἴο θῈ ἰΙἀδθηιτ θα 
ἸΚΔΙΏΙΕΙ, γῆ0 ΔΡΡρδδῦβ ἴῃ 1 Επ. ((ἸΖ. (Κι) χχ. 7, δῃά ἴῃ 2 Βδΐ. ἵν. 3 ἰἴ5 ἀβϑβογι θεά δἃ5 ρΥ͂εϑι Ἰρ ΟΥΕῚ {{π|6 ν]ϑίοῃβ, νν ΠΟ ἢ 
ΑΡΤΘΕ5 ΜΙ (Πς ἀεβογιρίίοη οἵ Βδγιςο ἢ 5. ΔηρΡΕ] ἴῃ 3 Βδ΄. χὶ, ἃ5 "ἴῃς Ἰπίθγργείεσ οὗ ἴῃς σενεϊδίϊοηβ, ἴο ἰῇοϑα γῆ. Ρᾶ55 
τῆτοι ἢ ΠΠἰ6 νἱγίποιϑὶγ". ἈΔΠΊΪ6Ι] 15 α]50 πηθητὶοηδα ἴῃ 4 ΕΖτα ἵν. 36 (1.4δι. “7 Ἴογολε 61); ἀπ ἴῃ 510. ΟΥ. 11. 215-17 
ἢ 15 β14 ἴο θῈ οὔβ οἵ {πε ἥνε δῆρεὶβ ῆο Κηον 81] {ΠῈ δν1]5 {παΐ πηθῃ πᾶν ννσοιυρηϊ, Δηα “ 5Π4}] ἔγοιη ἀδγκ ρ]οοιῃ ἔπθη 
Ιεδα ἴο πᾶ ρεπηθηΐ 41} {ΠῸ 50]5 οἵ πηβη, Ρείοσε {Ππ6 Ἰπασειπηβηῖ-σεαΐ οὐ {πε στεαὶ (ἀοὰ ᾿πηπιοτία] . Ἀγ556] ροϊηΐβ ουἱΐ (Πδΐ 
1ῃ6 ἰογπὶ Ετσαηλ1α] ἈΡΡΘδΥ5 ἴῃ {πΠῸ Αρος. οὗ ϑορῃοηϊδβ. 

{Π6 ἀϊΞξίαποβ ἔγοπι βαγίἢῃ ἴο πβανεη. (Οἵ. (Παρ. "Απά ἰ5 ποῖ ἔσοπη {πθ6 βαγίῃ ἴο ἴΠ6 ἢγπιαιηθηξ ἃ Ἰουγπαν οὗ ἥνα 
Βυπαγεα γεξαῦϑ, Δη6 50 ἴοο {Π6 ᾿πΐεγβραοα οὗ {Π6 βυπηδιηθηΐβ ὃ᾽ 

(ίγοπι.... ρσθαῖ). 74Ππ|65 0 ρρ|165 ἀπὸ βορρᾶ ἕως νότου, τοσοῦτον. 
Ιδηρῖῃ οὗ {πε ραἰη. (Ἕἰ(. Αρος. Ρδι}} 32. ᾿ 

7. ]απλεβ ροϊηῖβ οὔξ ἃ ρᾶγΆ116] ἴο {Π15 βίουυ ἴῃ {π6ὸ ϑοοῖ οὔ 7αςλαγ (ΜΊρησ, 7)1ε,. (65 “42οςγγῥλες, τϊ. ττο7 1.).. ὙΠΕτα 
γΕΓΕῈ [ΠγΘΕ οἶα5565 οἵ Ὀυ]άεσβ. ΟἿα 5414, " [με ιι5 ἀϑοεηά δηά ἢσῃμέ αραϊηϑί ἤδανεη᾽ ; ἴπεϑ8 ψγεῦε αἰβρεγβεά, ὍΤΠα 
ΒΕ,οΠά 5414, “1,εἴ 5 5Ὸ ὑρ δηά 5εΐ οἵυγ σοάβ ἴῃ ἤδανθη ; {Ππε656 νγεσε σῇδηραβά ἰπῖο τποηκαεγβ ἀηα θα οοη5. Τὴ (Ὠϊγά 
5814, “1,εἴ ἃ5 ΡῸ ΠΡ ἀπά 5π|116 ἤδανϑῃ νγ] ἢ Οὐ θονν5 δΔη4 δττοννβ᾽ ; {Π656 516} βὰς οἴου. 

111. 1. 8 Ξεοοπᾶ ἤδβανϑῆ. 866 [πίτοά. ὃ τὸ (1). 
5. αν οουηξεῖ. Οῦ, Μδτχκ 11]. 6, μετα συμβούλιον διδόναι --Ξ “ ἴο ἴαἶκα σοιη56]᾿. 
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σοιπ56] ἴο Βυ Π]ἃ {πε τοννεί, ἴου παν ποιὰ {ποι βεαϑί ἄγονα ἰοσίῃ τα] {π|465 οἵ ΒΟΙΠ πλε δ πα ἡννοπΊβη, 
ἴο πιαῖκα ὈγΙοΪςβ ἢ ἀπιοηρ νν ΠΟΠῚ, ἃ ννοπηδη πλαϊκίηρ Ὀγίοῖκβ ννα8 ποῖ δ]]οννεα ἴο ΡῈ γοϊθαβεα ἴῃ 1ῃ6 Πουτγ 
οἵ ομ116- ᾽γῖ, ας Ὀγουρῃι ἐογ ἢ νΒ116 516 ννὰβ τηα Κίηρ Ὀγῖοκβ, απα σαγγθα Πα σἢΠ]ἃ ἴῃ Ποῦ ἀργοπ, δπά 

6 ςοπίϊπυρθα το παῖε Ὀτίοκθ. Απά {ῃς 1 οτὰ ἀρρεαιεα ἴο {Πεπὶ ἀπά σοη Πιβεα {Πεῖγ σρεθοῖ, ννεη πεν 
ἡ ἢα4 Βα] {πε τοννεῦ ἴο 26 ἀεῖρἠΐ 97) ἴουγ μυπαγεα ἀπά ϑἰχίγ- τῆτες σαθι15. πα ἔπον ἴοοϊκ ἃ οἰ πηϊεΐ, 
ἀπά βοισῃξ το ρίθίςε {πῸ ἤδξάνεη, βϑανίηρ, [.εἴ 15. 566 (νεῖμαι) {Π6 ἤξάνεη 15 πιαάς οἵ οἷαν, οὐ οἵ 

8 Ὀταϑ5, οἵ οἵ ἴτοῆῦ. δνῇεη (οὐ 8κν [5 Ης αἰά ποΐ ρεγπηῖς {πεπὶ, θὲ σπχοΐα {Π6πῈ νυν τ ὈΠ Πα Ππ655 δηὰ 
σοη[υβίοη οἵ Βρεεοῇ, απαᾶ τεπάεγεα {ΠεπΠὶ 85 ἴποιι βεαϑί. 

Ἵ 

ΠΡ ΒΆΘΗ ἐπε ξ 

; 

1λ1ὲ 7 λϊ1γα Πεφαυνό,ι. 

ΠςΣ Απάᾶϊῖ Βατχιοῇ καἰά, Βεμο]ά, 1,οτγὰ, Του ἀϊάϑε σηονν πιὲ στεαΐ δηα υνοπάδγι] {Πίηρσϑ; δηα ΠΟΙΝ 

ΠΟ 25Π0Μ ΠΊ6 8}1} τΠϊηρϑ ἴογ {Π6 βαἰα οἵ {πε Τιογά. Απὰ {πε δηρεὶ ϑβαϊὰ ἴο πΊε, (οπλε, ἰεΐ τι ριοςοβαά. 

ς΄ (Απά Ι ρτοοεεαθας ψ ἢ τῃῈ Δηρο] ΠΌπι {παῖ ρίας δρουΐ οπς Πυπάτεα πὰ εἰσῃίγ-ῆνε ἀανϑ᾽ 

4 Ἰουγπαυ. Απά Πα 5βμοννεα πιὲ ἃ ρ᾽αΐπ ἀπά ἃ βεγρεηΐ, νῃϊο ἢ ἀρρεαγεα ἴο Ὀ6 ἵνο πιπάγεα ρ]εῖητα 
᾿ αἷπ ἰεησῖῃ. Απά ἢς 5βονεά πιὲ Ηδάςεϑβ, πα [15 ἀρρεᾶγδηςε νγὰβ ἀαγκ δηά δροῃλίπαθ]α. Απά [ 5414, 
κε ΝΟ ἰ5 1815 ἀγαροῃ, πὰ ψΠῃο ἰ5 [Π:|5 πηοηϑβίει ἀγοιπά πη} Απά τῃξ δηρεὶ βαἰά, Τὴ6 ἀγαροη 15. πε 

:} 6 Ο οαΐϑ πε Ὀοάϊε5 οἵ ἔποβε ννῆο βρεπᾶ {πεῖν 116 νυ ]οκαάϊν, ἀπά Πα 15. ποιγίϑῃθα Ὀγ {πε Απάὰ 

15 ἴα Ηδάεβ, νν ῃΐο [5611 4150. οἰοβεὶν γεϑατ Ὁ] 65. Πἰπ), ἴῃ παῖ ἰ{ αἰϑδο ἀγίη κα δθουΐς ἃ σαν] ἔγοπι 

ΟΠ χίπε 5εὰ, ψῃΐοῃ ἀοε5 ποΐ ἰηὶς δὲ 41}. Βαγιοῇ ϑαϊά, πᾶ ἤον (ἄρας {Π|8 παρρεη) ΑἈΑπᾶ {Πε 
ΔΏΡΕΙ 54, Ηξακεη, {πὸ 1 ογὰ (οά τηδάς ἴπγεα Πυπαγεα πα 5ἰχίν τίνεγβ, οἵ ψνῃϊοῃ (ῃς ςΠϊεΓ οὗ 

8 411 αἵὰὲ. ΑἹρῃΐαβ, ΑΌντιβ, απα {πε (ετγίσιιϑ ; δηά Ῥεσαιιβε οἵ {Π656 {Π6 8εὰ ἄοεβ ποΐ βίπηκ. Απάα 1 ϑαἱά, 

Ι Ργὰν ἴπεε βῆον π|ὲ ννῃϊοἢ 15 1π6 ἔγεα ννῃΐϊοῃ ἰε4 Αἀδπὶ αϑίγαν. Απά {π6 δηρεὶ ϑαϊά ἴο τῆς, [ἰ 
15. π6 νίπε, νος {πε δηρεὶ ϑϑιητηθθὶ ρῥἰᾳηίεά, ννυπογοαΐῖ {πε Τιογά αοα ννὰ5 δηρσίυ, δαπά Ηδ οἰτϑεά 
Ηΐτη πα Πἰ5 ρἰαπέ, ννῃ 116 4150 οἡ 115 δοοοιπηὶ Ης αἰά ποῖ ρεγπηξ Αὐἀδπὶ ἴο ἴουςῇ ἰΐ, ἀπά {πεγείογα 

αὶ ψοιηδῃ.. .. Ο]184- δ γίῃ. Οἰπζρεῖς (74) ταίειβ ἴο ἃ ϑπλ]αῦ ΒΔΌΡΙηΙς Ιαρεηα ἀρουΐ ἃ ψοπιδηῃ ἴῃ Εργρί 
(Ριτκε ΕΚ. ΕἸ. χἱν!). 

ΙΝ. 2. 1εξ τβ ργοοεεᾶ. ὙΠεῖα ἴθ πὸ πηθηϊίοη Πεῖδ οἵ δηςΥ ἱπίο ἃ {π|γά πδανβη, 8δη4 ψὭθη ἴΠ6 ποχί Πβάνεῃ 15 

ἐπίεγεα ἴῃ οἢ. χ, ἴῃ βοσῖθε Πᾶ5 σμαηρθα 5 πυτηθεγ ἔγοπι ουσί ἢ ἴο [Π]γά, 85 15 εν! ἀεηΐ ἔτοπι {πε ἔδοΐ {Πδΐ ἴῃ ςἢ. χὶ {Π68 

ΒΓ Πεαάνθη 15 πιθηεοπεά. Αἱ νμαΐ ροϊπὲ ἴῃ {Π6 παγγαῖίνα 15 {πῈ δηΐγυ πιδάβ ἰηΐο {π6 {Π|γτὰ πθάνεη ἢ [ἢ (ἢ. νἱ] {Π6 
ΔΏΡΕΙ 58 Υ5 ἴο Βδγυςῃ, “ ΑἸ] τπδᾶῖ 1 5ῃονεά [66 ἴ5 'ἴπ {πε ἢτϑί ἀπὰ βεσοηά ἤβάνβῃ, δῃὰ ἴῃ ἴπε {π|γὰ βεάνεη {πε 5ιῃ 
Ρδ5565 {πτουρῃ, πὰ ρῖνεβ ᾿ἰσῃϊ ἴο τΠ6 νου]. [ νου] Παγπιοηΐζα ψἹΓἢ [15 ἴο ΡΙασα [Π6 ΘΠΙΓΥ ᾿πίο {πῸ τΠϊγὰ πδανεῃ 

αἱ ἴπε σοπηπθποοθπιρηΐ οὗ οἢ. ν. Βαϊ ἀσϑοὶηϑί [15 15 [πε ἔαςϊ τπαΐ Ηδάβϑ (ἢ. 1ν) 15 ἀϑι8}}ν Ἰοσαῖβα ἴῃ {π6 {π|τά μβανθῃ 
(ε(. 2 Επ.). [τ βεεπὶβ θεϑδί {πεγείογε ἴο (Ὁ]]ονν [1πη65 ἴῃ ρ]δοίηρ τΠς6 γα ηϑιτοη ἤδῦθ. [1 5ῃου]α θὲ ποίβα {πᾶὶ ἴῃς 
Θ]ανοηὶς δοσοιηΐ οὗ {πε {Πἰτὰ ἤθάνθη σἤπονϑ ἔθινεῦ 5]5}5 οὗ τυ Π]δτίοη ἴπδη της ατεοκ. 
“7. 3. ἃ βεγρεπί. Ὁῇῇε τεϊαϊίοῃ οἵ (Π6 ἀγτάροη ἴο Ηδάβϑ ἰ5 ποῖ οἴεᾶσ. ΗδεΊα {ΠῈῪ 566πὶ ἴο θ6 βεραταΐβ, θα ἴῃ ἢ. ν {ΠῸῪ 
416 υπἰϊοεά. ὍΠα οἱοβεϑί ρᾶγβ]]εὶ 15 ἴο θῈ οιπα ἴῃ {Ππ6 ΡΊϑι15 ϑορῃΐα, Ρ. 319, Ψ ΠΙσ ἢ 5αΥ5 “ οα]θῸ δχίεσηδ τηᾶρηι5 δράκων 
δϑί, ουἷπ5 σαάα ἴῃ 510 οἵα εϑὶ δχίγα κόσμον ἰοίΐιπι, οἱ οἰγοιπχάδὶ κόσμον τοϊαπι᾿. ὙΤΠΟΙΘ δα βαϊά ἴο Ὀ6 ψ]]η [Π]5 
ἀτγδροῃ ἔννεῖνε ρἰαςαβ οὗ ομαϑβιϊβεπιεηΐῖ, νΠετε 5015 ἀγα ἰουπηιθηϊθα (]}4τη65, Ρ. ἰχὶ). Ὑὴα 5]ανοηῖς τϑαάβ “50 ἴΠ6 δῆρεὶ 
τοοῖκ πιε ἴο {πε ᾿Ιρῃϊ, ἃ ἸοῦτηΘΥ οὗ {Πϊτίγ-ῖννο ἀαγ5, πα 5ῃονεα πη8 ἃ ρτεαΐ Πβ]α ; {Π6 πηη οἵ τηδῃ σοι] ποΐ σοι ργαμοηά 
ἴ ; δηᾷ ἴῃ {πδΐ Πα] ἴΠπετα ννὰ5 ἃ νΕῚῪ βσθαΐ τηουηϊαίη, ἀπ οἡ ἴΐ ἰαῪ ἃ βεσρεηῖΐ 85 ἔγτοπι ἴῃ6 Εδϑβί ἴο {ΠεῈ δ εβῖ, δπὰ 1 θθηΐ 
ἄονη, ἀτὶηκίησ ἔγοπι {ΠῈ 5θ6ὰ ἜνεσῪ ἀδῪ ἃ οὈΪϊ, απ αἴθ [Π6 βαυίῃ {κα ριαᾶβϑ58. Αηά 1 Βαγαςῇ ϑβαϊά ἴο 1Π6 δῆρεὶ: ΜΥῪ 
Τογά, νῊΥ ἀοε65 [Π15 βεγρεηΐ ἀτίηκ ἴτοῖη πε 5σθὰ ἃ οδῖῖ ἀατίησ {πε ἄγ, ἀπ Ποὺ 15 1ἃ τηδ 1ῃ6 5684 ἄοββ ποῖ Ὀεςοπα 
βοδηῖγ ἢ Απά [Π6 δῆρεὶ βαϊά ἴο τηὲ: [,|5ἴβη, Βασιοῃ, (οα τηδάς ἴἢτεα μαπαγεά ἴἢγεα δηα τΠἰγίυ ρτεαΐ σῖνοβ.. .. ΤΏΘΓΘ 
ΔΥΕ ΠΊΔΩΥ ΟἴΠΕΙ ρτααΐ τίνειβ, Πα {ΠΕ Ὺ 41} ρὸ ἰπίο ἴῃς 56α, ἀπά {πε 56εὰ 15 Π]]ε4. Οἡ δοοουηΐ οὗ {Π|5 (οά τηδάς [Π15 
βερεηΐ, δῃὰ ογάδγεά ἰξ το ἀσπὶς οὗ {πε 5εὰ ἃ σι]: ἃ ἄδΥ, 50 {παΐ {πε 5ε8 βῇοι"!α ποῖ ᾿πογθαβα ΠΟΥ αἰ Π] 15} ᾿. 

4. πὶ πιοηβίεσ δγοιυηᾶ Ἠΐπι. τίς ὁ περὶ αὐτὸν ἀπηνής; [ΔΠ|65 ΤΠ] Κ5. {Π|5 ΠηΔΥ Ὀ6 σοτγαρί δηά {παῖ ἴΠ6 ἀγαροῃ 
εποϊγοϊεα Ηδάςε5, απ ποΐ νῖςε νεῖϑᾶ. 

5. (ἢ, ἀτεεκ σοῦ!η Επγυποιημ5. 
6. νοοῖ ἄοεαβ ποῖ βίπε δΐ 411. [1ἰ. “δηὰ ποιῃιηρ 15 ἰδοκίηρ ἔτοπι 1{᾿΄ 
γ. ἴμε αεγίοιβ. ἀπιεὲ5 βιιρρεϑίβ [Παΐ (ευίςσιιϑ5 Ξε γυρικός -- ἴΠ6 Οσδδη; Ῥαΐ [Π15 15. ΠΑγά]Υ ΠΚΕὶγ ἴῃ νίαν οὗ [6 ἔδοϊ 

τΠδῖ 11 15 πε πτὶοπ α 85 οπε οὗ 1Π6 γίνειβ ΨΠ]ΟΝ ΒΌΡΡΙΥ {π6 βεαὰ. ὙΤὴΠα ϑ]ανοηῖς 5ρθᾶκβ οἵ γε πυηάτγθα δηά {Πἰτίγ- τες 
τίνϑγβ, δηα τηδητοηβ ΑΡμΐα, Αναγία, Αροόογθηῖκ, θαπᾶν, ΕΡΗγαῖ, Αϑαναῖ, Ζιθιπαβί, [πειι5, ΤΊΡΤΙ 5. 

8. {πε ἔγεε ννῃίοἢ Ιεἃ Αἄδπὶ αβίγαν. ὙΤΠε (ταπβίτοη ἴα σα θη, Ὀὰῖ {Πεγα πλᾶγ δε ἃ Ὠϊαίι5 ἴῃ [Π6 παύσγαῖῖνα. Βδγασῇ 
15 511} ἴῃ τῃ6 τηϊγά μεάνεη μετα Ραγαάϊβε νγὰ5 ρἰδοεά, απ ὈΥ͂ πονν ἴΠ6 δῆρεὶ τῆδυ μανα βῃονῃ Πίπι ᾿ϊ. [ἡ τῃ6 5]ανοηῖὶς 
{Π6 βἴοτυ οἵ {Π6 νίπθ ἄοεβ ποῖ Ὀσϑαῖ ἰηΐο {πὸ ἀδβοτιρίϊοη οὗ ἴῃς ἀγάροῃ, Ὀαΐϊ σοπη65 δίζευ [ζ. 

{πὸ νίπε. Εογ πε σοηςερίϊοη οἵ {πε νίηε 85 [πε Του 4 ἄδη ἴτεε οἵ. 58ηἢ. 70 ἃ ; ὅεη. ΚΔΡΌ. χίχ. 8. (366 τί. “ν]πε᾽, 
7.8.) 1ὰ 15 τεϊαιεᾷ οἵ ϑῃμαιπάοη (Αϑπιοάβδιι5) {παΐ δὲ {πὸ τ] ητηρ οὗ {πε ἢτϑί νίπε γῪ Νόδῇ, με πεὶρεὰ ψ πῃ τπ6 ννοσκ 
ΔΑ βαἰά ἴο Νοδῇ: “1 ννδηῖΐ ἴο Ἰοΐπ ἴῃ γουγ ἰαθΟυΓ ἀηα Ἐπᾶτα ΜΙ γοι ; Ὀαΐ ἴακα μεεά {Παΐ 1 ἴακε ποῖ οἵ γουγ ροτίίοη, 
Ιεϑὲ 1 ἀο γοι πατὴ᾽ (6εη. ΚΕ. χχχνὶ. 3; 566 διί. " επι πο] ορυ ̓ ,,.78). Ὑῆα βίοτυ ἀοαβ ποῖ οσουγ εἰβεννῃετα ἴῃ {Π6 εχϑοΐ 
ἔοτπὶ οὗ (δὶ οὗ {πε ἰδχί. 

[86 δῆρεὶ ϑαπηπηδεῖ (1.6. ὈΝΠΡΌ). ατεεὶς Σαμουήλ. ϑ]ανοηῖς τεδάβ " ϑαΐδηῃϊ᾽ (ες. 2 Επ. χν}]. 3, χχῖχ. 4.) χχχί. 4). 
ἘῸΓ ϑδιηπηδ 6] οἵ. Α56. οὗ [58. ἱ. 8 οἡ ῥασ5ΐ»ι. ἘἨΔ6 νγὰ5 οὐἹβίηδην οπς οὗ [Π6 σῃϊο  ἀγοπδηρεὶβ, Βαϊ ἰειηρίε ἃ Ενα ν] ἢ ἃ νίαν 
ἴο πηακίηρ ἴπΠ6 δατῃ 5 Κιίπράοιῃ. ὙΠεησδίουίἢῃ Πα ἰ5 ἴῃς οῃϊεξ οἵ ἴῃς ϑαΐδῃβ, {πΠ6 δῆρεὶ οὗ ἀδαίῃ, δηᾶ [ϑ5γδὲ]᾽5 
5ΡΕΟΙΔ] ἔος (ν. Ὁ μαυ]6β᾽ “45ε. οὗ 75α. Ρ. 6. Γ΄. αἰϑο ειῖ. ΚΔ00. χὶ ἀπά Ριγκ. Κὶ. ΕἸ. χι, αυαοίοά ἴῃ 72). 

ψννμογεαΐῖ. ΕῸΓ ὅτινι ἴῃ εχ γϑδά ᾧτινι. 
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ΠΕ ΒΑΒΌΌΙ ἸΠ ΘΞΕΟΤΣ 

9 {Π6 ἀεν]] Ῥείηρ εηνίοιιβ ἀεοείνεα πὰ ἐΠγοισῇ ἢἰ5 νίπθ. [Απᾶ 1 Βαγιιο βαἰά, ϑίπος αἷϑο ἰῃς νίπα ό΄.ὸὸ 
85 θεβῆ {6 σδιιϑε οἱ ϑιιοῃ σγααΐ εν]], αηὰ ἰ5. ὑπάεγ ᾿παρεπηεηΐ οὗ Πς οὐτθε οἵ (οά, ἀπα τὐας με 

10 ἀεϑιγιοίίοη οἵ ἴῃς ἢγϑι ογεδαίεα, Πονν 15 1Ὲ πον 50 τπι8εΐ]} Απαᾶ {πΠῈ δηῆρεὶ βαἱά, Τ ποι δϑίκεϑὲ γὶρῃί. 
Ώεη ἀοά οδιβϑεα {πμ6 ἀεἰρα ἀροη εαγίῃ, απ ἀεβίγογεα 411] ἤξϑῃ, δηά ἴοιιγ. πυπάγεα απα πἰης 
Ἰπουβαηα σἱαπίβ, απ {πΠ6 νναΐεγ τοϑα πίε οὐδιῖ5 ἀθονε ἴῃς Πίρμεϑί τηηοηγεζαης, ἐζδσγε [ΠῈ ννδῖαυ 
εηζεγαα ἱπΐο ραιδαΐϑε δηα ἠδβίγονεα ὄνεῦν ἤοννεῦ; Ὀυΐ [ἰ τεπηονεα νον ψὶτμοιι [πΠπ θοιπάς ἔπε 5ῃμοοί 

11 ΟἔΠΕ νίηα δηὰ οαβί ἰἴ ουΐδϑ46. Απα ψἤεη {Π|π εαγίἢ ἀρρεαγεὰ ουἕ οὗ {π6 ννδίεγ, αη ΝΝοδῇ σδπλα οὐ 
12 Οἵ {πε αὐ, πε θεσϑη ἴο ρ]αηΐ οἵ {πε ρ]δηίβ ννῃϊο ἢ πε ἰουπά. Βιυξ πε ἰοιπά αἷ5ο {πε 5βοοΐῖ οἵ {πε 

νίπΠ6 ; δῃὰ ἢε ἴοοϊκ [ἴ, απᾷ ννὰ5 γεαβοηίησ ἴῃ ἢ γηβεὶ, ΔΝ ηδὲ {Πμεη 15 ἢ Απᾶ [1 σβπιε δηά βρβᾶῖε ἴο 
13 πὶ {Π6 {Πΐηρϑθ σοποογηϊηρσ 1. Απάᾶ δε 54, 51.411 1 ρδηΐ 1{, ογ. ννῃαΐῖ σαί 7 ἀοῦὺ ϑίποες Αάδπὶ 

ννὰ5 ἀεϑίγονεα θεσβϑιιβα οὗ 1{, ἰεΐ πη6 ποΐ αἰ5ο γηξεεῖ νν τ ἐπε δηρσεγ οἵ (οὐ ΡῬεσδιιϑε οἵ 1. Απά βανίηρ 
14 ἴῃε656 [Πῖηρ5 ἢξ ριαγνεά {παΐ (ἀοα νοιυ]ά γενεαὶ το Πἰπὶ ννμδξ ες 5ῃου]ὰ ἀο σοποεγπηίηρ 1. Απά ψἤεη 

ΠΕ δά Τςοπηρ]εἰεα ἐπε ργαγεγ τὐλζελι ἰαείφα ἰοτὶν ἄαγϑ, απ πανίησ θεβοιρῇῃξ τηϑην ἰηΐηρθ δηα ψερΐῖ, 
15 Ὧε 5416: Τιογά, 1 επίγεδαΐῖ ἴπεε ἴο γενεαὶ ἴο π|Ὲὲ ψῇῃαΐ 1 5}41]}] ἄο Ἴσοποεγηίηρ [Πἰ58 ρίαηί. Βιξ αοά 

βεηΐ Πῖ5 δῆσεὶ ϑαιίαϑϑεὶ, πη βαἱ ἴο ἢϊπ|, Ασίϑε, Νόοδῃ, δηά ρ᾽αηξ {πε 5ῃποοί οὗ {πε νίπε, ἴογ ἰῃπ5 βδι (ἢ 
με Τογὰ : [15 Ὀις[εγη 685 5141} 6 οῃμδηρσεα ἰηΐο ϑινεεΐπεβϑ, δηα 115 οἰγϑα 58Π4}} θεσοῖης ἃ δ]εϑϑίηρ, 
δΔῃἋ {Πδὲ ννῃϊοἢ 15 ργοα ποθα τομῇ 1 51.411] θεσοπηα ἐῃς Ὀ]οοα οἵ αοὰ; επᾶ 85 1ῃγουρῇ 1 {πεῸ Παπιαπ 
τάςε ΟΡίαἰπεα σοηἀετγηπδίίοη, 50 ἀσαίη [ἢγοιρἢ [ε55 ΟΠ τγιϑε [πε Τπηπηδηλεὶ νν}}} πεν γεςεῖνε ἴῃ Ηὶπὶ {πε 

16 Ὡρνναγαὰ οδ]]Π!ησ, δηα {ΠεῈ εηΐγν ἱπίο Ῥαγδ 156]. Κπον τῃμεγείονε, Ὁ Βαγαςῇ, {παῖ 45 Αάδπὶ ἐῃγοιρἢ 
1815 ναῦν ἴγεε ορίαϊ πε σοπαεπηηδίίοη, αηα ννὰ5 ἀϊἰνεβίεα οἵ {πε ρίογν οἵ ἀοα, 50 αἷϑο πε πηεῇ ψγῆὴο πονν 
ἀσγίπκ ᾿ηϑδία Ὀ]ν τῃς ννῖηε νν ]οἢ 15 θεροίΐθη οὗ ἰΐ, ἔγαηθογθϑβ οῦβα ἔπη Α ἀ4π|, Δη γα [αγ ἔγοπι {Π6 

ἢ σίογν οἵ αοά, Δηἀ γα βυγγεηάεγηρ Πατηβεῖναβ ἴο {Πα εἴεγηδὶ. ῆγα.  ΕῸογ (Πη0ὴ) σοοά σοπηαβ ἱπγουρἢ [{. 
ΕῸΓ ἴῃοβα ψῇῃο ατηκ 1 ἴο δυγίεις ἐο {π656 [Πϊηρϑδ : πειῖμεσγ ἀσδξ ἃ Ὀγοίμεῦ ριῖν ἀξς Ὀτοίεσ, ΟΣ ἃ 
[αι πεῦ τς 5οη, ποῖ ομιϊάγεη Ζλδῖγ ραιεηΐβ, θας ἔγοπιὶ {πὲ ἀγίπκίηρ οἵ ννῖπε σοπλα 411 φσυϊές, ϑᾷο ἢ ἃ5 
ταυγάδγβ, Δ] θγίεβ, ἰογηϊ σαί! οη5, ρα] υγεβ, ἐπείι5, αηα βαςῃ Κα. Απα ποίῃίηρ σοοά 15 ββϑίδ 564 
ὃν 11. 

51,2 Απά 1 Βαίποῇ βαἰά ἴο {Πς ΔηΡΈΕ], 1,εἴ πΊεῈ αϑὶς {πεῈ οπε {πίηρ, ογά. δϑίπος ποὺ ἀἰάἀδὲ σὰν ἴο πΊὲ 
3 1ῃδὶ {πΠ6 ἀγαροη ἀγίηκβ οπα σα ς οὐ οἵ [πε 568, βὰν ἴο πΊεὲ α͵80, ον ργεαΐ 15 ἢἰ5 θε]]ν}ῦ Απά {ῃε 
ΔΗΡῈΙ 544, ΗΙ5 θεν ἰ5 Ηδάεβ; δηὰ 85 [2γ 85 ἃ ρἰπηπιεῖ 15 ἰἤσγοννῃ (Ὀν) ἰῆγεα Πυπαάγεα τηξῃ, 50 
σγεδί 15 ἢ15 6} ]ν. ((ΟπΊ6, {πεη, {Παὲ 1 πηᾶν ϑῆονν ἔπεα αἷϑθο σγδαίεγ νγνογκβ ἴῃδη {Π 656. 

Ι: Απα ἢείῖοοΚ π|ς δηά ἰεά τὴς ψπετα {πε ϑυη σοαβ ἰουῃ ; ἀπά ἢε βῃοννεά πηῈὲ ἃ οπαιϊοϊ δῃᾷ ἴουσ, 
--σλυπάεγ νὨΐοἢ Ὀυγηΐ ἃ ἢἤγα, ἀπά ἴῃ {πε οματγίος ννᾶ5, Οἰττἰηρ ἃ πιδῃ, ννεατίησ ἃ οὔόνη οἵ ἤτε, (απαν τῃς 

᾿οδατγίος (υν45) ἀγανγη ὉΚ ἰογῖν δῆρεῖὶβι Απᾶ Ῥεποῖά ἃ δἰγά οἰτοϊίηρ Ῥείοτε (πε πη, αθοιξ πἷπα 
3 Οὐδ5 αὐναν. Ἀπᾶ 1 ϑαἷα ἴο {πε δηρεὶ, Δ μαΐ 15 {π1|5 θὰ Απάᾶ Πα ϑα!ά ἴο της, ΤΠῖ5. 15. πε 

{πε ἄδν!:] Ῥεΐηρ εβηνίοιβ. Οἱ, νν15α. 11. 24; 2 Επῃ. χχχὶ. 3. 
9-15. Τα ραββαβξε ἴῃ Ὀγδοκαίβ 15 οἰθαυν δ ᾿Ἰηἱεγροϊδίίοη Ὀγ {πῸ (γι βείδη γεάδοϊοσ, ννῃο ἔεὶε ᾿ξ ΠΘσΘ5βαΥΎ ἴο πη ΠΥ 

1π6 σοηάεοπηηηδίϊοῃ οὗ ψΊη6, οἡ δεοσοιηΐ οὗ 115 ι156 ἴῃ {π6 ΕΠΟΠΒατγιϑί. 
15. ϑαγαββϑϑὶ. Ῥεῦῆῃδρϑβ ἴο 6 Ἰἀεητιῃεα ψ ἢ ϑασγδααδεαὶ, “οηα οὗ {ῃ6 ΠΟΙῪ δῆρβὶβ, ψνῆο 15 δεῖ ονεσ {πε βρι 5. νῇῆο 510 

ἴῃ [ἴῃς 5ρισγιτ (1 Επη. χχ. 6). 
Ὀἰζίαγηθββ.... βυνβεαΐμεββ. (ἵ, 4 Βδζ. ἰχ. 16 τὰ γλυκέα ὕδατα ἁλμυρὰ γενήσονται. 
ἴδε ὈΙοοῦ οὗ αοὔἅ. (. Α-ςἴϑ χχ. 28. 
16 πρνναγᾶ οα]]πρ. ((. ῬΠ1]. Π|. 14. 

16. ἄγίηκ. Τεχί τϑδάβ δρῶντες, ΤῊΘ επηεπάδίοη χρῶντες νΝ}}} ηοΐ ἄο, 85 χρώμενοι 15 τεααϊτεά. [Ι{ 15 ΡΕΥΠαΡρ5 Ὀαϑί 
(ἢ ΒΕ γ5561) ἴο τεδά πίνοντες. 

ΔΓΕ Βυγγεηάεσγίηρ {Πα πΊβεῖνεβξ. προξενοῦσιν. 
17. (80). οὐ, ν»ῃϊςοἢ {Π6 βεῆβε οἰ βδυν γτεαῖγαβ, μὰ5 ἀτορρεά ουΐ οὗ {Π6 ἰαχί. 

ἀγιηκίηρ. ΕῸΓ πτώσεως ἴῃ ἰεχί τεδα πόσεως (4165). 
ταυτάεγβ, ἄς. (Οἱ. 1πἰτοά. ὃ 6. ὅεε Μαῖί. χν. 19; (]. ν. 21 ; Αρος. Ρδυὶ 6; 14. 111 δῃά ν. 

Ν. 3. Ηἰβ ὈΕΙΙν 15 Ηδάββ. ϑ]ανοηῖϊς τεδᾶς “Α5 σγεαίΐ ἃ5 15 {πε Ὀοίίζοπι οὗ Π6]], 50 στεαΐ 15 ἢ15 θε]}}ν.". ΑΨ, 
{00}. 7απιε5 ἰγαηβαΐεβ “ἃ ρ᾽υπηπηεὶ οὐ 300 πιεη᾿, Ὀὰΐζ ᾿ξ ΘΕ 6 πΠ15 θαϑί, ἢ ΒΕ γ55Ε], ἴο ἰηβεσί ὑπό. ὙΠ6 τηθδηϊηρ 15 

16 η, 845 ἔδυ ἃ5 ἃ ρ᾽ υπηπηδῖ σδῃ ὈςῈ ἴσον Ὁ. [Π6 βίσεηρίῃ οὗ 300 τηξῃ. 

ΝΙ. 1. θα {Π6 βίῃ ροαβ ἔογίῃ. ὍΠε σουϑθϑβ οἵ {Π6 βίη δηά τηοοη τὰ ρας ἴῃ {πε Τουσί ἢ μεάνθη ἴῃ 2 ΕΠ. 
αι ομασγίοί δηᾶ ἔοιισ 5] ανοηῖς βαγ5 ἴῃαΐϊ ἴῃς ἤοσβεβ ψεσα ψὶηρεα ΔηρΡ ΕἸ. 
δι σσοννῃ οἵ ἢγθ. Τῇ σοποερίϊοη ργαναὶεά δπγοηρ (Π6 ατεεῖβ, 85 τηδῪ Ὀ6 566 ἔτοιη {ΠπΠῈ6 τποηυπΊθηΐθ. [{ ΟΟΟ ΓΒ 

ἴῃ ἈδΌΡιηϊς 1ἰ. (, Ριγκ. ΚΕ. ΕἸ. νι; Ναῃη,. ΚΒ. ΧΙ]. 4 ((Ἰηζθετρ, 78). 
ἄγαννῃ Ὀγ ἴοσγίν δῆρεὶβ. (Ἕἵ 2 Επ. χὶ. 4. , 

2. αρουξ πἰπα ουὐδὶϊα αυναν. Τεχὶ τεδάβ ὡς ὄρει ἐννέα. 78 Ππ|65 τεαα 5 ὄρη ἴογ ὄρει, Ὀὰϊ {πᾶΐ ἰδανεβ {Π6 τηεδη]ηΡ 
ΟΌβουτα, [1 15 Ροββϑίθὶα [πὶ {Π6 οτὶρίπαὶ τεδάϊηρ ννὰβ ὡς ὀρεύων, ψΨΏΕ͵Ε ὀρεύω 15 ἴο Ὀς ἱταῃϑ]αίεα “ρυατά᾽. Βυΐ {Πετὰ 15 
ΝΘΓῪ ΠΠ{|6 σα ρροτγί ἔοσ ἴῃ τι86 οὗ {π6 ψγογά ἴῃ 1ῃ15 βθῆβε ; 1,8 οὐἱγὺ τηθηϊίοηβ Ηθϑυοῃῖυαβ. Ὅγ. 1. Η. Μουϊΐοη μα5 ἄγαν ΤΥ 
δἰιεπτίοη τὸ {π6 ἴαςί παῖ ἴῃ Ρείτα Ραργτὶ ἷ, Ρ. 78 ἕκαστος τῶν ὁρῶν 15 ἴακεῃ ἴο θῈ “εαςῇ οἵ ἴπΠ6 νδίομούβ  ὉῪ Μαμδῆν 
οὐ Βυτγβ βυρρεβίίοῃ, ψ ἢ τΠ6 δαπηϊβϑίοη παῖ {πε ννοτὰ εχἰϑίβ ον ῃεσε εἶδε, εχοθρί ἴῃ 115 σοπηρουπάβ. ῬευμδρΒ 1ζ 15 
Ῥεβί ἴο δάορι ὡς ἀπὸ πηχῶν ἐννέα ἴτοῃι ἴπ6 Π᾿ϑραϊαίίοη οὗ {πε Ῥαπαρίοίεβ, ἃ νϑῖν ἰδίας ἀοσυπηεηΐ ννΠ]Οἢ 15 οἰ δυν Ῥαβεά 
Οἡ Οὐκ ἰοχί (7]ἀτη65, Ρ. ἰχν). 1 διὴ ἱπάβεθιίβα ἴο γ. Μουϊΐοῃ ἴοσ 1ῃ15 βυρ βεϑίίοῃ. 
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ΠῚ ΒΑ ΘΗ δ: 3. -110 

5 συλγάϊαη οὗ {πε δαγίῃ. Απά 1 αἱά, 1νογά, μονν ἰ5 μῈ [ἢ σιυιαταίδη οἵ ἴῃς εαυτῃ} Τεδοῃ πο. Απά 
πε δῆρεὶ βαϊᾷ ἴο πηβ, ΤΙ ἰ5. ὈΪγὰ ἢ|65 δἱοηρβίάςε οἵ ἴῃς διη, δηα Ἂχραηάϊηρ Ὦϊ5 νν]ηθ5 γεσεῖνοϑ [[5 Πεγν 

6 ταγ8. ον ἰΓ πε νεγε ποῖ τεραεϊνίηρ {πεπὶ, {πΠῈ ΠυπΊδη το 6 νοι ποῖ 6 ργαβεῖνεα, ποι ην ΟἴΠΕΥ 
1ϊνίπρ ογεαΐασαε. Βυΐ (οά ἀρροϊηϊεά [Πϊ5 Ὀἰγὰ Ζλεγείο. Απᾶ με Ἐχραπαβα ἢϊΐβ ννίηρβ8, δηα 1 ϑἂνν οἱ 
5. τῖρῃς ννίησ νεῖν ἰαῦρα Ἰεϊζεβ, ας ἐαγρθ ἃ5 ἴῃ6 βρᾶςβε οἵ ἃ {ῃιεβῃϊηρ-ἤοον, (Πς 5ῖζε οἵ δϑοιέ ἴοιιγ 

8 1ποιισαηα τηοα!! ; πα {πε Ἰεϊίειϑ ννεγα οἵ σοϊά. Απά ἰῃε δηρεὶ 5α]4 ἴο πη6, εδὰ {πΠεπ|. ᾿Απᾶ 1 γεδά, 
9 Δη ἼΠΕν ταῃ ἵπιι5: Νείεμεῦ βαυῖῃ ποῦ Ππεάνεη Ὀγίηρ᾽ της ἰοσίῃ, Βαϊ ννΐηρδ5 οἵ ἤγε Ὀγίηρ πα ἰοσῃ. Ἀπ 
1οΟῖ βαἰά, 1,ογά, ννμαΐ ἰ5 {15 Ὀἰγά, ἀμ ννμαΐ 15 15 παπῆε ὃ Απαά [Πε δῃῆρεὶ ϑαϊα ἴο πη6, ΗΠ 15 παπΊε 15 οδ]]εά 
τι Ῥῃοεηίχ. (Αμπα 1 5αἰάν, Απὰ ψῃδὶ ἄοεβ ἢ εαἱὸ Απά ἢς 414 ἴο πε, ες γηδῆπᾶ οἵ ἤδανεη δηὰ 
121Πε ἄεν οἴ εαιίῃ. Απάᾶῖ ϑαἱά, )ο65 ες δΙγὰ εχοίεῖα "ἢ Απάᾶ ἢε δια ἴο πιε, Ηες εἼχογεΐεβ ἃ γνουΠΊ, 

Δηα ἴῃς εἐχογεπιεηΐ οἵ {πε ννογτη ἰ5. οἰππαηηοη, ϑνὨ]Οἢ Κίηρϑ δηα ῬυηςΕῈ5 56. Βαΐ νναῖς δηα ἴποιῖι 504] 
[8 566 {Π6Ὲ σίογν οἵ αοὰ. Απᾶ ψῃ1|ε ἢς νγὰβ σοηνειϑίηρ τυξί 7729, ἸΏΕγῈ νγὰ8. ἃ5 ἃ {πη ἄεγ-ο]4ρ, ἀπὰ {Πα 

ΡΙαςε ννὰ5 5ῃαίκεῃ οἡ νυ! ἢ ννε ννεῦε ϑδίαπάϊηρ. ἊῚ᾿Ἀἀπὰ 1 δϑκοά {πΠ6 δηρεὶ, Μν 1 ογα, ννῃδί 15 1ϊ5 ϑοιιηά ἢ 
Απά {ΠεῈ δηρεὶ βαϊά ἴο πηε, ἔνεη πον {πε δηρε]5 τε ορεηΐηρ ἴῃς τῆτες Ὠυπάγεα δηα βἰχίγ-ῆνε ραΐεϑ 

14 οὗ βεανεῆ, ἀπά 1πε ᾿ϊρμς ἰ5 θείπρ βεραγαϊεα πόση 16 ἀδυίςπεβθθ. «Απά ἃ νοῖςςβ σαπιε ννῃ ! ἢ 5416, 1Ἰρῃι- 
15 δίνει, ρίνε ἰο {πε ννουἹὰ γαάίδποςθ. Απά ἤθη 1 πεαγὰ {πε ποῖβα οἵ {π6 Ὀἰγά, 1 βαία, 1 ογά, ννμαΐ 15 [15 
τό ποίβεῦρ Απὰ Πε αἱή, ΤῊϊ5 ἰ5. 2ἦε γα ννῆο ανναίζκεῃβ ἰγοπὶ βασι θεν ἴΠ6 σοοΚΒ ροη εαγίῃ. ΕῸΓ 85 
θη ἄο ἐπτοιρὴ {πΠ6 πιουίῃ, 50 α͵5ο ἄοαβ {πε οοοὶς ϑίρηϊν ἴο ἔΠο56 ἴῃ πε νου], ἴῃ ἢ15 οννῇ βΡρεεςῇ. 
Εὸγ {ΠεῸ θη ἰ5 πηδήε τεδαν ὃν {πε δηρε]5, δηα [ῃ6 σοςκ οτονν8. 

1,2. ΑΠπά4] εἰ, Απά ψῇετα ἄοεβ {πῸ δὰ Ὀερίηῃ [15 ἰδ θου 5, αἴζει. {Π6 σοοῖ οτοννβῦ Απά τῆς δηρεὶ 
58] ἴο πε, 1ἰ5ῖεη, Βαγιοῖ : ΑἹ] [Πίηρϑ5 ννῃαΐβοενεν 1 ϑῃοννεα ἴπεε ἃγὰ ἴῃ 1ῃε ἢιϑῖ δηά βεοοηᾶ ἤδανεηῃ, 
Δηα ἴῃ {πε {πϊγὰ Πδανεη {Π6 σὴ ρᾶβ5565 ῃγουρ ἀπα σίνεβ ᾿ἰσῃὶ το {με νου]. Βαΐ ναϊΐ, ἀπά ποι 

3 5Π41{ 5ε6 τῆς σον οἵ (οά. ᾿Απὰ να 1 ννὰ5 σοηνείβίηρ ΜΠ ἢ 1πΊ, 1 5ανν {πε ὈΪγά, ἀπ ἢε ἀρρεαγεά 

4. ἰἰ5 δἱγά. (ἐ, 2 Επ. χὶϊ, χν, νῃϊο ἢ βρεαῖζβ οὗ βενϑσδὶ ῬΡῃοβηϊχθβ. Ασοοσγάϊηρ ἴο [εν ]5}: Δα  Ποτιῖ65, [Π 6 ῬΠΟΘΏΙΧ 15 
τεΐειτεα το ἴῃ [00 χχίχ. 18. (μδτὶθβ (2 Επ. Ρ. 12) πηεηίίοηβ {Π6 [Ὁ] ονηρ τείθγεηςεϑβ ἴο [Π15 ὈΙγά διηοηρ ἴῃ 6 τϑοκβ δπά 
Ἐοχηδηβ : Ηετχοά. 1ϊ. 73; Τὰς. “47:21. νὶ. 28; Ον!ά, 276]. χν. 392; Ματί. Φ 2107. ν. 7, τ; ϑ5δϊ. διγέν. 11. 4, 37; Ρ]΄η. 
ΜΝ. 4. χ. 2. ὙΠεῖα ἃγα αἷθο βένεγαὶ τείεγεοαϑ ἴῃ ραίσγιϑίῖς νυ υϊῖεῖθ. Ασοογάϊηρ ἴο Ρ]ην (ΔΛ 417. χ. 2) {Πεσα 15 ΟἿ]Κ ΟΠῈ 
ῬΒοεηὶχ δἵ ἃ {ἰπ|6, ννῆο, δὲ ἴπ6 οἱοβα οὗ ἢΪ5 Ἰοηρ 116, θ111145 Ὠϊπηβε]ῇ ἃ πεϑί ψ ἢ ὑν]55. οὐ οαβϑία δηα ἔγαηκίησθηβα οἢ 
γΒΙΟΠ Πα ἀϊε5. Ετοτὴ ὮΪ5 σΟΥρβ6 ἰ5 βεηδγαίθα ἃ ννογπΊ, ῃ]ΟΙ στονν5 ἰηΐο ἃ γοσηρ ΡΠΟΘηΪχ. ΡΙΙΩΥ 5ᾶγ5 {πᾶΐ {Π6 γουηρ 
ὈΙγά Ὀυτίαβ Πἰ5 [δῖ Ποὺ οα {ΠῸ δ]ίαγ ἴῃ {πε ΟΙἰγ οὗ {πε ὅπῃ, θὰῖ Ταοϊτι5 (“4217:. νὶ. 28) Πᾶ5 1 τπαὶ ἢ6 Ῥυγηβ Πίηι ἴπεγε. 
ὙΠΕΓΕ τα ἴγασαβ οὗ ἃ βιΠΉ}]ὺ γα !τἰοη Ὀοΐῃ ἴῃ Εργρίίαπ ἀπά ἴῃ [πάϊδη ΠἸΠεγαΐασα. Α νυιῖευ ἴῃ ἴῃ6 εγε. δ γ17. 
{πίη ὑπαὶ {πὲ ῥτοίοιγρε οὗ {πε Ῥῃοεὶχ ἰ5 ἃ δἰγαὰ οδ]]εα θεππιι, πιθηςοηεα ἴπ {πε “ ΒΟΟΚ οὗ ἴπε 1)εδ4᾽, ἀπ οἴ ΠῈΥ 
Ἐρυριίδη ἰεχίβ. Τηΐβ Ὀἰγά ννὰβ πε οὗ {Π6΄ βϑϑγεα ϑυῃηθο}5 οὗ {π6 ὑνοσβϑῃὶρ οἵ ΗΕ]]Ορο]15, ἀπά δοσοσαϊηρ᾽ ἰο ΝΥ ΠΕ ἀθ πη μη 
(Ζέρελ.  Ατρ. δῤγαελε, χνὶ, Ρ. 89 1.) νναὰβ. ἃ ϑυύτῆθο] οὗ {πε τὶ βίηβ βιῃ, δηα 15 οδ]]εα " 56] -ρεμεγαίη σ᾽, “ΠΕ 508] οἵ Ἀδ᾽, 
δηα “{πῈ Πεατὶ οὗ {πε τεῆεινεα βαπη"᾿. ΕὐτίΠΕΓ, [Π15 νυ εῚ ροϊηῖβ οαἱϊ {Πδΐ 1ἴἰ 15 βιρ ἰἤσαηῖ {πᾶΐ θοῚἢ “ θεηπα ᾿ ἀηα Φοῖνιξ 
τπεδῃ “ Ραἰπη-ἴγεε ᾿. 8 Π|65 πηθητοηβ ἃ ρᾶτΆ}16] ἰπ [ηἀ ἴδῃ ΠΠετγαίαγε---ης Ὀ᾿γὰ δάαγα, ν πὸ σατγιθὰ Ασαηᾶ οἢ ἢΪ5 θδοΚ, 
δῃα ρ]ασεα Πίπη ἴῃ Ἰτοηΐ οὗ ἴπε βιῃ, ὑγεσε Πα δοίεά 5 σματγιοίεεῦ δηᾶ βογθθηθα {ΠῸ νου] ἴτοπι [ῃ6 518 σοηΒΌΠΊΣη 
ταγβ (27 αλαφαγαΐα 441. 4ἱ αγυα χνὶ- χχχῖν, Ἔβρεοῖδ!ν χχὶν). [π ποπα οὗ ἴπεϑε τείεσεηςαβ 15 ἵπΠ6 ῬΠΟΘΩΪΧ τερσγεβεηϊθα 85 
[Π6 ϑη᾿5 ἀδ}]ν σοιηραηίοη. ὙΠαΐ {τϑα!τΠοη ἈρΡΡεα 5. οτΪν ἴῃ 2 Επ. τεχὶ Α (ποτα 5. ἢῸ τϑέεγεηςα ἴο ἴῃε Ῥῃοεηὶχ ἴῃ Β), 
ἴῃ 3 Βαζ., δηὰ ἴῃ {πε Πϑρυίζαίοη οὗ {πΠε Ῥαπαρὶοίε. 

7. ταοᾶϊ!. Α πιοάϊιι Ξ- 2οο ὀργυιαί (ὄργυια -- {πε Ἰεηφστῃ οὗ {πε ουϊδίγεις με Δγμλ5, 158}}Υ δϑιϊπηαϊθα αἱ ἀρουΐ 6 [{.). 
8. ννϊῃρβ οἵ ἤγθ. δϑ)]ανοηΐς γεδά5 “δοη οἵ {πε Εδίμπεγ᾽, νν ῃϊςῃ ἴ5 Ἔν! ἀθητΥ ἀπε το (τ βίη Ἰηἤπεηςα. 
12. ἃ ὑΟΓΠΊ, ὅσο. [ἢ ΟἴΠΕΥ δοσοιηίβ [Π6 ἡνουπῇ ἄδθνεῖορβ ἰηΐο ἃ παν ΡΠΟΕΗΪχ. 
13. [6 ΡΙδοθ ννὰβ Ξῆακβεῃ. (. Αςίβ ἰν. 31; 4 Εζγὰ νὶ]. 29. 

{πΠ6 ἴῆγεα πυηπάτγεα δπᾶ βἰχίγ-ῆνε βαΐεβ. Τηΐβ ἰ5 εν! άθητν ᾿πἰεηαεα ἴο σοΥγεβροῃα υν]Π {Π6 Πα ΠΊΡεΓῚ οὗ ἄδγϑ ἴῃ 
1ἴπε6 γεασ. 2 Επ. βρβαᾶῖκβ οἵ ἴννεῖνε ραΐεβ, δἰὶχ οὐ ἴπΠῈῸ εαϑί δῃηά ἱχ οἡ ἴῃε νεϑί (ς 5. χἱϊ!, χὶν). 1 Ἐπ. βᾶγ8 {Παΐ {Πετὰ 
ἅτε ἴννεῖνα ρογία]β ψτἢ ἔνγεῖνε ν᾽ πάοννβ εδ ἢ ἴο ἴΠῸ τῖρ ῃΐ δπὰ εἴς οὗ βαςῇ οἵ {πεπὶ (οἢ. ΙΧΧΙ]. 3, 7). 

14. 1ἰρῃι- ρίνεσ.... γαάϊΐϊαηςβ. (Οἵ. 2 Επ.΄ χν. ἢ. “ὙὝΠεη [πε εἰεπιεηΐβ οἵ ἴπῸ σι σα] εα ῬΠοαηΪχθβ αηα (ΠΑΙΚΙασῚ 
Ὀτεαῖκ ἱπίο βοηρ, πϑγείοτα Ἔνεῖν δἰγα Ἠιυζίεγβ ψν Ἰ ἢ ᾿15. ννϊηρ5, γα]οϊοῖπρ αἵ (ῃ6 σίνεγ οὗ Ἰρῆϊ, απα {παν ὈτΟΚα Ἰηΐο 5οὴ5 δἱ 
1π6 σοϊητηδηα οὗ {πε [οτά. “ΤἼε ρβῖνεγ οὗ Πρῆϊ σοιηθβ ἴο ρῖνα Ὀσρ ἢ η655 ἴο ἴπ6 ΨΠΟΪ]6 ννοτ] . 

15. {πε Ὀἰγά ῆο αννβκβηβ ἔγοπι 5] απ ρεσ 6 σοο ΚΒ προη δαγίμ. [{ 15 ἀουθια} νεῖ Πεσ ἴπασα 5 ποί ΠετῈ ἃ σοη- 
[υβίοῃ θδίνθθη [Π6 ἱγδάϊτοη οὗ [π6 ῥῃοεηὶχ ἀπά {πδΐ οὐ {πε μεάνεηὶν σοοκ. Αϑ ἃ βυη-Ὀϊγά {πε σσθεκβ πλδάς ἴΠ6 σοςοΚ 
αἰίθηά οὐ Ηε]ϊος ἀπα Αρο]ο. Ασοοτάϊπρ ἴο δῃ Αὐπιθηΐδη ἰγϑάϊτοη {πὸ μεανθηὶν σοςῖκκ ἢγϑὶ ούονϑ8. δηα ἴῃ6 δΔηρε]]ς 
σΒοῖτβ θερίη {πεῖν ΠΥ πιη5 οὗ ργαῖβθε. ὙΤΠαβε δῖα μεατὰ Ὀγ [Π6 ςοοῖς οα δατίῃ, ψῆο ΤΠ 6 ἀνα κθὴβ. πιδηκίηα, δηα Ὠ]ΠΊ56 1 
Ιαυάς ἐμ Οσεαίονυ (Ηδϑιίηρβ, 2)2ε. Δ᾽. 95. ΣΕ. 111. 694 6). Ὅτ. 1. Η. Μουϊοῃ 85 Κίπα!γ ἀγαννῃ τὴν δἰζαπίϊοη ἴο ἃ Ράββαβα 
ἴῃ ἴῃε Νεπαϊάδά, Ζαγρ. χνη! (.5. 8... ἵν, Ρ. 193), πεσε ϑσγδαοβῆα, ἴΠ6 δῆσαὶ ΠΟ 5εῖβ ἴπ6 ννου] ἃ ἴῃ τηοίοη, 15 ᾿Κεηθα ἴο 
“Πα Ὀϊγα παπιεὰ Ῥαγδάδϑβ [[ογε - 5661] νυ] 11|-ϑρεαϊκὶηρ ρεορὶα ο8}} Καἢῃτκαίᾶβ, ἴῃς Ὀἰγὰ {πὶ {8 Ρ ΠΙ5 νοῖςα δραϊηβί 
ἴπ6 ΠΟΙῪ ἀαννπ᾽, δῃηὰ ς8}15 τηδθῃ ἴο ψγουβῃὶρ δηὰ ἢγε]ρ μτηρ, ᾿εϑὲ Ββηγαβία, (Π6 Ἰοπρ- μβαπἀ64 ἀξεπιοη οὐ ΡΓΟΟΓΆ ΒΕ ΔΙΙΟΙ, 
ςΟΠΊΘ ΠΡΟΩ {ΠΕ Π]. 

16. 45 πιβῃ ἄο τῃγοιρῇ ἐπε τηουῃ. ὡς γὰρ τὰ δίστομα 5 ἀἰΠῆσα]ς ἀη ἃ ΡγΟΌΔΡΙΥ σοττιρί. [41Π|)65 σοη]δοίατεβ ὑπαὶ 
1Π6 πηθδηΐηρ᾽ 5 " ΕῸΓ 85 διιΙου]αῖθ-ϑρεακίηρ Ὀεΐηρϑ ἀο, ὅς.᾽, Ὀὰϊ δαἀπηϊῖθ ἴΠ6 γα 15 ὩῸ 50 ἢ ἀϑᾶϑε οὗ δίστομος ΕἸΞενν ΕΓ. 
1 πᾶνε δάοριεὰ Εγϑ856}᾽5 επγχεπάδίίοῃ τὰ διὰ στόματος, {πε τά Ὀεϊηρ ἴ4Καη ἴο γεργεβθηΐ οἱ ἄνθρωποι ΟΥ̓ ΞΟΠΊΕΙΠΙ ΠΡ’ 51 Π.118Γ. 

ς {π6 οοοκ. (ἐ. Βεῖ. όο Ὁ. “ΒΙεββεά θεὲ Ηε Δ ῆο ἢδ8 ρίνεη {πε σοςῖκ ἰπίε!]ρεηςα [τὸ αἰ ρ  ϊϑἢ Ὀδίννεθη ἄἀδὺ δηά 
Ὠἶσθι]. [ἢ της Εταρτηεηίβ οἵ ἴῃῈ Αρος. οἵ Αάδιι (“4206. “4166. '. 144) ἴ 15 ϑαϊά τῃαὶ [6 σοςῖ στον γε η [Π6 56ΥΑΡἢ]ΠῚ 
οἸαρ. {Πεὶγ υνϊηρ5. ἶ 
ΝΠ. 1. θείῃ 15 Ιαθουγβ. ἀποσχολεῖται. 
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4 ἴῃ. ἱγοπί, δηα σύανν [695 δηὰ 655, δηά αέ ἐσησίζ τεταγηβα ἴο ἢἰ5 []] 5σ1Ζε. Απά Ῥεῃϊπα ἢϊπὶ σαν 1ῃ6 
5ῃϊηἴηρ 51η, ΔπΠ6 ἴΠ6 δῆρεὶβ ΠΟ ἢ ἄγανν ἴἴ, ἀπ ἃ οὔοννῃ προη [5 ἢεαά, {ΠῸ ἱσῃὲ οἵ ψῇῃϊοῃ ννε ννεσα 

5 ποῖ 4016 ἴο σᾷΖῈ προῇ, δῃὰ Ῥεηοϊά. Απᾶ 845 βϑοοῇ 85 ἴΠ6 δὴ βδἤῆοηβ, {πὸ ῬΏοθηΙΧ αἷβθο βιγοίο θά ουΐ 
ἢϊ5 ννίησβ. Βυΐ 1, ἤδη 1 ΡεΠε] ἃ βυςῇ στεαΐ σίοῦν, ννὰ8 Ὀγουρῃς ἰονν ἢ στεδὶ ἴδαγ, απὰ 1 ἢδά δπὰ 

6 Πιά ἴῃ {Π6 ννὶηρ5 οἵ [ῃς. δῆρεὶ. Απα ἰῆς δηρεὶ βαϊὰ ἴο τηε, Εξαγ ποίΐ, Βαζιςοῇ, θὰξ νναϊὶ απὰ {ποι 51 4}} 
450 566 {πΠεὶγ βείιπρ. 

Ι Απά δε ἴοοϊκ πε ἀπά ἰεὰ πὲ ἰονγαγάβ {πε ννεβϑδέ ; δῃηά ψῇφξῃ {πε {ἰπιε οἵ πε βεζίηρ σαπιε, 1 5ανν 
ἀϑσαίη {πε ὈΪγά οοπλίηρ Ὀείογα 22, ἀη ἃ5 500 85 [6 σϑῃηε 1 ϑανν {πε δῆρεὶϑ, δηα πεν [ΠΠπεὰ τς ογοννῃ 

2, 3 ἴτοπὴ 115 πεδά. ᾿Βιυΐ 1ῃ6 ὈΠα βἴοοα ἘἊχῇἢδιβίεα ἀπ ἢ ννίησθ σοηίταοίεαά. Απα Ὀεποϊάϊηρ {Π6568 
τπῖηρ5, 1 ϑαϊα, ογά, νπεγείογε 14 {παν Π{{ τῃ 6 ογοννῃ ἔτοπὶ ἴπῃῈ Πεδα οὗ ἴῃς ϑιη, αηα ννυβεγείοια 15 

4 {πε ΙΓ 50 Ἂεχῃαιβίεα ἢ Απά {ΠῸ δηρεὶ βαἰ4 ἴο πηε, πε οεἴόννῃ οἵ {πε 5ιη, ἤθη 1 Πα5 τη [ΠγουΡἢ 
ἴῃς ἀἀν.---ἰουιτ ΔηΡῈ]5 ἴαϊκα ἰἴ, αηα Ὀεαύ 1 ΠΡ ἴο Πεάᾶνεη, πα τεπανν ζῴῳ θεσδιιϑα 1 δηα 115 γὰγ8 πᾶνα 
Ῥεεη ἀβῇ]εα προη βαγίῃ : τηούξονοῦ ἰΐ 15 8580 γεηθνγεα βοῇ αν. Απᾶὰ ΓἊ Βαγιςῇ 5αἰά, 1,ογὰ, αἀπὰ ννβεγε- 

5 ἴοτε αῦε 115 θεδπη5 ἀεῆ]εα Ὡροη ἐγ ἢ Απά {Ππ δηῆρεὶ ϑαϊα ἴο της, Βεοδιβε [ θε πο 45 {πε ᾿ανν εβϑῆε55 
δηα πηγρ ἢ ς οι 5Π655 οἱ πλεη, Πα πΊε]ν [ογηϊσαί!οη5, Δ] τε γῖ65, {πείς5, εχ τογίοηβ, [Δ οἸδίγίθβ, ἀγα ΚΕηΠ 655, 
τηπγάε 8, βί σα, 164] οιι5165, ἐν 1]-ϑρεαϊκίηρσϑδ, πη γπ τίη σβ, ν ΠΙϑρειηρϑ, αἰν!πδίϊοηβ, αηα βοῇ {{κε, ννῃ] ἢ 
ΑΓΕ ποΐ νν6Ὲ]}- ρ]αϑίηρ ἴο. αοὰ. ἡ δοοομπηί οἵ ἴπεβ6 ἰίηρϑ 15 1 ἀεἤ]εα, απα ἐπεγείογε 15 1 τεηθννεά. 

6 Βυὲ Ζάοιε αεβεςΐ σϑποογηΐησ {πε ὈΙγα, μονν 1Ε 15. εχῃαιιβϑίεα. Βεοδιβα ΌΓῪ τεϑίγαϊηΐηρ ἰΠ6 τὰγϑ οἵ ἰῃς 
7 5 1γοιρἢ {πε ἥτε δηα Ραγηίησ πεαῖ οἵ {πε ννῆοὶα ἄν, ἴΕ 15 εχῃαιϑίεα Ἐπεγεῦν. ΕῸΓ, 85 ψε 
Ὀείογα, 11η]655 ἢϊ5 ννῖηρ5. νεῖ βουθεηϊηρ {Π6 γὰν8 οἵ {Π6 διιη, πο ᾿ἰνίησ ογεαΐαγε ννουἱά θῈ ργεβεύνεα. 

Ι Απὰά ἴδεν Πανίηρ τείγεα, {πΠῸ πἰρηξ 4150 [6]], δηὰ αἱ {ῃς βαπὶε {{π|ὲ εαηῖδ ἴπ6 σμαγίοϊ οἵ {πε 
2 τποοῇ, δἰοηρ ἢ {πὰ βίαιθ. Απάᾶ 1 Βαγιοῇ βαϊά, οὐ, σον πη ἴξ αἷβδο, 1 Ῥεβθεοῇ οἵ πεε, μον 
3 ἴἴ βσοεβ ἰοσίῃ, ψνῇεγε 1 ἀερατίβ, ἀμ ἴῃ ννμαὶ [οὐπὶ ἰΈ πηονεβ αοησ. Απάᾶ {δε δῆρεὶ ϑαἱά, δϑαιε δηά 

ἴῃοιι 504]1 566 1 α͵5ο ϑῃογν. 1 Απα οἡ {πε τηογίονν [. α͵50 5ανν 1 ἴῃ {πε [οΥπὶ οἵ ἃ ᾿νοπΊδῃ, δπα ϑἰτηρ' 
οἡ ἃ ννΠεε]εα οματίοι. ἡ Απα {ἤετε ψεγε θεΐογε ἰ ὀχϑη δηά ἰδτη5 ἰπ {πε σματίοίῖ, απ ἃ πιυϊταάς οὗ 

4 Δῃρεῖϑ ἴῃ {{κεῈ πηδῆηεσ. Απα] ϑαἱά, ογά, ννμαΐ ἀγα τἴη6 οχεη δηα {πε ἰαπηὶρθῦ πα Πε ϑαἰά ἴο π|6, 
5 ΤΠδν αἶβο ατα δῆρεϊβ. Απά δραΐῃ 1 δϑκεά, ΔῊ ἰ5 1 {παξ 1 αἵ οπς {{π|ὲ ἱπογβθαβθβ, θὰϊ δ δποίπεῦ 
6 τἰπ|6ὲ ἀξδοίεαβδεβῦὺ Απά (Πε βαἰα ἴο π|ε), 1,ἰ5ϑἴεη, Ὁ Βαγιοῃ : Τηΐ5 ΠΟ ἢ (ποῖ βεαϑῖ μδα θεεη ννυγι τε 
7 Ὁν ἀοά Ῥεδυίπι! 45 πὸ οἴπεσ. Απά δ {πε ἰγαπδϑριθϑϑίοη οἵ πε ἢγοι Αἄφπὶ, 1ἴ νγαὰ8. πεᾶὺ ἴο ϑαγηπηδεὶ 
ἤθη με ἰοοῖς {Π6 βεύρεπί 85 ἃ σαϊίπιεηῖ. Απά ἰἰ ἀϊά ποῖ δι4ε [1561{ θὰξ ἱπογεαβεά, ἀπὰ (σοά ννὰ5 

8 ΔΏΡΤΥ ννΙ ἢ 1{, ἀπ δῇῆϊοίεα 1ἰ, πα 5ῃογίεηθα [15 ἄανϑ. Απάᾶῖ ϑαἰά, Απα ον ἄοεβ ἴἴ ποῖ αἷβδο 5Π1π6 
Αἰνάν, θα οηἷν ἰη {πε πἰρσῃςῦ Απά {πε δηρεὶ βαϊα, 1|5ἴεη : δ5 ἴῃ 1ΠῈ ργέβεηςε οἵ ἃ Κίηρ, [Π6 σου ΓΕ 5 
σαηηοί 5ρεακ ἤεεῖὶν, 50 {6 πιοοη δηά {ἢε βίαι οδηποῖ ϑῃϊπα ἴῃ {πε ργεβϑεηςε οἵ {πε διη ; ἴου {ΠῈ ϑίδυϑ 
ΔΓΘ ἰνναγϑ 5 5ρεηάςβά, θυς {πεν ἀγα βογεεηθα ὃν {πε ϑιη, ἀπά [με πιοοη, Αἰ ΠουρΡῊ ἰξ 5. πη! πη] γε, 15 
ςοηϑιηηθ ὃν πε Πεαῖ οἵ {με σαῃ. ᾿ 

3. στανν 1655 απᾶ 1655. ὙΠε Ὀἰγὰ δάστα ἴῃ 77αλαῤΠἼαγαία 44 αἱ Ῥάγαυα (Χχὶν) αἰ Π.]Π15Π65 1(5 51Ζθ. 
4. ννῃϊοἢ ἄτανν ἰξ. [1 “Ῥεαγίηρ Δ]οησ ΜῈ 11᾿΄ 
6. {πεῖν βείείηρ. 1. 6. οὗ {πῸὸ ϑιη δηα {πε ῬΠοεηΪΐχ. 

ΨΝΙΠΠ1. 1. Ῥεΐογε 1. 1.6. [πε βυη. 
2. οχμαιβίεᾶ. Τηϊϑ ἴ5 ἴῃς τηεαπίηρσ νν ῃ] ἢ {πε σοηίεχί ἀθπηδη 5 ογ τεταπεινωμένον. ν 

4. Γῇ. 2 Επ. χίν. 2 (Β) “ὑνἤξη ἴξ βοββ ουΐ ἔγοπι πε ϑ εβϑίθγῃ βαΐβϑ, ἔθτυγ ΔηΡῈ}5 ἴαϊκα {πε ούόνῃ Δ Πα σΑΥΙῪ ἰΐ ἀρ ἴο {ΠΕ 

Τ,οτά, απα 1πῸ βϑὰη τὰγη5 ἰἴ5. σματῖοί, ἀπά ροθβ οἂΐϊ ψιπουΐ ᾿ρμῖ. Απαά {Π6Υ Ραΐ τ[Π6 οτοννη οἡ ἰΐ δρίῃ δἵ ἴῃ Εαβϑίεγηῃ 

σαῖε5.᾽ 866 4150 ΕἸῖγαμα ΚΕ. 11 ((ἰηζθοτγρ, 72). ι ' 

5. θεοαιβε ἰξ Ρεμοϊάβ. Τ᾿ [νενὶ 111. 1 βδαᾶγ5 [πδὲ {πε Ἰοννεϑδὲ πεάνθη 15 ἀδυῖς Ὀεοδι58 ἴξ θῈ ΠΟ] 45 “ 81}1 {πΠ6 πητὶρ πεοι5 

ἀεβάβ οἵ πιεη ᾿. (Οἵ. 1,μϊ. Αρος. Ρδι 4 “ Μαυϊζατη δἰθηΐμη 501 αα! 46 π|, ᾿ατηϊ ματα πηαρ πη, ὨΓΘΎΡΘ δα] ἀομλη ΠΏ, αἰ 6 ΗΒ : 

Τοπλῖης ἄειι5 οπληϊροΐθηβ, ΕΡῸ Ρτοϑρίοϊο 5ΌΡΕΥ ἱπηρ᾿εἰαίαβ εἴ π᾿ τπιϑι]ο]α 5 ΠΟΠΊΪηπΠὴ΄. 
ξοτηϊσαίίοηβ, ἄς. (ἢ [πιἴτοα. ὁ 6. ἀρ ίακυιν ᾿ 

7. τΏ1655.. .. πο ᾿ἰνίηρ ογεαΐαγα ννουἹᾶ ΡῈ ργεβεγσνθᾶ. Ὑὴηαὲ ἰδηριδρα 15 51Π}1}18Γ ἴο {π8ᾶΐ οἵ Μαίι. χχῖν. 22 δηά 

Μδτῖκ χί!. 2ο, Βαϊ [Παΐ ἄοεϑ ποῖ πϑοθβϑα τ ν ἱπηρὶν ἀερεπάεξηςθ. ΤΠΕ νυυῖταυ 85 σποβαη [Π6 πιοϑί ἢδίτγα] ἔουπι οἵ ννογὰ 5 

ἴο ἜΕΧΡΙ6 55 ἢ]5 Ιάδδ. 

ΙΧ. τ. πεν. Τῇδε βιη δηά {Π6 ὑῃοβηῃϊχ. 
δἴοηρ τη ἐπε βίαγβ. Ταχὶ τοαάϑ καὶ ἅμα ταύτῃ καὶ μετὰ τῆς σελήνης καὶ μεζτὰ) τῶν ἀστέρων. 1 Πᾶνε δάορίεά 

Ἐνϑ5561᾽5 επτεπάδίϊοῃ καὶ ἅμα ταύτῃ, τὸ ἅρμα (οἵ ἡ ἅμαξα) τῆς σελήνης κτλ. ᾿ ᾿ 

3. ΘΙανοηίς τϑαάβ “ἴΠ6 πιοοη 5 ΠΠ|κ6 ἃ ψψοπιδῃ 5ἰ{{ἰὴρΡ οἢ ἃ οματίοι, αηά [Π|Κ6] οχεη ἀγανίης ΠΕῚ σματίοι ἀγα ἰοσίγ 

δηρεὶβ᾽. Ὅπε ἰάδα οἵ {πε οματγῖοι ἄγαν Ὀγ οχεη δηα 1Δ}}}05 15 ατεεκ. ἶ 

7. 5Βπῃογίβηθαᾶ 1ξβ ἄαυβ. Ὑπὲ ϑ]ανοηΐῖς δι θυῖεβ [Π6 [4}] οὔ {πε πιοοη ἴο {πε ἔαςε (Πδὲ ἰΐ ἰαυρ 64 δ {π6 [4}1 οἵ Αἀδπὶ 

απ Ἐνε. ΚΕ. ϑίπιβθοη Ὁ. Ραζζὶ ἀξοϊαγεά {παὶ αἱ {πε {{π|6 οἵ {πε ογβαϊίοῃ ἴπ6 πηοοη νγᾶ5 οὐ ἴῃ 6 βαπΊα 5126 ἃ5 [68 βσῃ. ὙΤΠ6 

τηοοη 1Π6η ΟὈ]εοιεα {πὶ ἰτ νου! ποῖ θῈ ἀδοοσοιιβ ἴογ ἔννο Κίηρϑ ἴο 86 οὔθ Ἵσύοόνῃ, ψΠπεσθυροη σοά αἰπλ ἰσμθα Ποῦ 

οἰζε (Ηα]. 60 Ὁ ; 566 δτῖ. “ Μοοπ᾿, 74). Εογ οἵπεγ νϑυβίοῃϑβ οὐ [ῃ6 βίουυ 566 5Βεθυοί 9 ἃ, ἀηὰ (βη. Κ. νἱ. 3 (αἰηζθεγρ }ΕῚ). 

8. Βῃῖπα... . ΟἿΪγῪ ἴῃ {πε ηἰρῃί. (Οἵ. Αρος. Μοϑὶϑβ χχχνὶ. 
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11: ΒΑΚΌΚΗ 10. τ--11. ὃ 

71ε Ζοιιγίλ Πεασελι. 

): Απάνπειῃ 1 Πα ἰδαγπί 411] {π686 {πηρθ ΠοπῚ {π6 διοπαηρεὶ, μα τοοῖϊς δηά ἰδ πῆς ἰηΐο ἃ ἐοαγίῃ 

; 3 πεᾶνεη. ΧΑπα 1 αν ἃ πιοποΐοποιιβ ρ]αἴη, ἀπ ἰπ {Π6 πη||44]6 οἵ ἰξ ἃ Ροοὶ οἵ νναῖεσ. Απᾶ {βού ψψεῦα 

ἴῃ ἴδ πυαϊεϊξε5 οἵ ὈἰΓ5 οὗ 41] Ἰκ πά5, θὰ ποῖ {κε ἴῃοϑε πετε ογε σαγίψ. Βυΐ 1 8ἂνν ἃ οἵδῆς Ζ5 ργεαΐ ἃ5 

4 σιεαῖ οχεῆ; πα 4}1] 216 δὲγαῖς νγεῦε σγεαῖ θεγοπά {Πποβ6 ἴπ ἴῃς ᾿νοῦ. Απά 1 δβίκεά {Π6 δηρεὶ, νηΐ 

5 ἴ5 {πε ραἷπ, απ νν παῖ {πε ροοἱ, απὰ ννπαΐ {π6 πυυετπ465. οἵ Ὀἰγά5. ἀύοιπα ἢ) Απά {πε δηρε] 5], 

1 ἰϑῖεη, Βαγιοῆ : ΤΠ ρΡ]αίΐη ννϊο ἢ σοπίαϊη5. ἴῃ 1 ἴῃ 6 ροο] δῃηά οἴπεῖ νγνοπάθύβ 15 246 φέαεο ῃεγα {ῃῈ 

ὁ Ξοιιἷ5 οἵ {πε τἰσῃίθοιβ σοπιθ, θη {πεν ΠΟΙ σοηνείβο, ᾿ἰνίηρ τορσείμογ ἴῃ σμοῖγβ Βαΐ {ΠῈ νναΐθυ 15 

7 τῃαι ψῃϊςἢ {πε οἱοι5 τεςεῖνε, αηα γαίῃ προη {πε βαιίῃ, ἀπ {πὸ {τ18 ᾿πογθαθα. Αηά 1 βαϊα αρδίη ἴο 

τῆς δηρεὶ οἵ {πε 1οτά, Βας (ιν ΠΑ.) αγό ἴπεβε Ὀἰγάθῦὺ Απά ἢε βαϊά ἴο πιε, Του ἂς ἴμοβα νηΐ οῇ 

8 φοηξίπιδ!!ν δίησ ρΥαῖβα ἴο {πε Τογτά. Απά 1 5αϊ4, ογά, απ ἤονν (ὁ πιεῖ βὰν παΐ {πε νναΐει ψῃ]οῇ 

9 ἀεβοθηάϑ ἴῃ γαίῃ ἰ5 ἔγογη {πεῸ βδεα Απά {πε αδηρεὶ αἱ, 7.216 τυαίϑγ νν ̓ ϊοἢ ἀθβοεηά5 ἴῃ γαίῃ ---[Π]15. 4150 

15 τοτη {πε 568, δηα ἔγοπὶ ἴπῸ ν δΐετβ ἀροη εατίῃ ; θαξ {πα νυν οἢ βεἰπηι!αἴε8. [πε ἔγα 5. 15 (οη]ν) ΠῚ 
το {ες ἰαϊΐεσ βδοιτοθ. πον ἐπεγαίογτε Πεπορίογίῃ {παΐ ἔγοπὶ [15 σοζγοο ἴ5 νγῆδς 15 σ᾽ εα {πες ἄἐνν οἵ 

Βεανβῃ. 

716 δίζηα Πεαυόι. 

,.2 Απά {ἢε δηρεὶ ἰοοῖς πὲ πὰ ἰε πιὲ ἴπεηος ἴο ἃ ἢ πεανεη. Απά {πε σαίβ ννγὰ58 οἰοβεά. Απηά 
1 5αἰά, 1,οτὰ, 15 ποὲ (5 σαΐδτνναν ὀρεη [ῃδΐ ννε πᾶν επίευ ἢ Απά πε δηρεὶ 514 ἴο πι6, νε σδηπποῖ 
επΐογ ἀπ|} ΜΊςἢ δε] οοπλεϑ5, ννῆο μοὶ 5 {πε ἱκζεγϑ οὕ πε Κίηράοηι οἵ Ηεανεη ; Ἀπ νναῖὶ απα ἴποιι 5Π4]1 566 

3 {Πε σίοτν οἵ αἀοά. Απὰ ἵπεῖε νγὰ5 ἃ σύεαϊ βοιηά, 45 πππᾶθὲ. Απά 1 514, [ογά, ννἢδί 15 [15 βουπα Ὁ 
4 Απάᾶ Πε βαἰά ἰο πιε, Ενεη πονν Μίςμδϑεὶ, {πῈὸ σογηπηαηάεῦ ὁ Ζ.δς αγχροίς, σοτηα5. ἄόννῇ ἴο γεσαῖνα {Π6 
5 ῬΓαυεῖβ οἵ τηεη. Απα ὈεΠο]ά «ἃ νοΐςε σαπης, [,εἰ {Π6 σαΐεβ θῈ ορεπεά. ΑἈπά {πεν ορεπεά Ζἤφηε, ἀπὰ 
6 ἰῃεῖα ννὰϑ ἃ τοαῦ 845 οἵ ἐμβιιπάει. ἈΑπάᾶ Μίομβεὶ οαπιε, απα {πε δηραὶ ψῆο νναϑ ψ ἢ πὲ σαπΊε ίαςε ἴο 
ἡ ἴαςε νυ ἱτἢ Πϊπὶ δηα βαϊα, Ηδ1], πῖν σοπηπηδηάεγ, αηα Ζλαξ οἵ 411} ουγ ογάεσ. Απα {πΠ6 σοπιπηαπηάεγ ΜΙςΠδεὶ 
οαἰα, Η 41} που αἶϑο, ουσγ Ὀγοί μού, απ {πε ἰητεγργείεσ οἵ ἐπε γενεϊδεοηβ ἴο {Ππο56 ννῆο ρ8585 ζγουρῇῃ [{{Ὸ 

8 νἱγίποιιϑῖὶν. Απαᾶ πανίησ 5α]ϊεα ομα ἀηποΐπεγ ἴππ5, ἔπαν ϑδἰοοα 511]. Απά [ ϑἂνν {Π6 σοπηπηηαοΓ 

Χ. τ. ἃ ἴουγίῃ ἤθβανεη. Τεχί τεδαβ τρίτον. ὅ66 ποίε οἡ Ὁ. ἱν. 
2. ἃ ῬΟΟΙΪ οὗ τνναΐθσ. Α5 [δη1ὲ5 ᾿πα]!ςαίαϑ, 15 15 ρΡγο δ ]ν [ἢ ᾿Αχέρουσα λίμνη τείεττοα ἴο ἴῃ Αρος. Μοδ15 χχχυῖ δηά 

ΑΡος. Ῥδυ!]! 22. 
3--. Εὸτ {πε ἰάδα {πδΐ {Π6 8015 οἵ τῆς τἱσῃίΐεοιβ ἀγα ἰγαηβίογπηβα 1ηἴο Ὀἰγάβ, 56ε66 ϑδηῇ. 92 Ὁ, “Δηά {Π6 501] ΠῆΔῪ 580 : 

ὙἼΤΠΕ Ὀοαγ Πδ5 5] ηπη64 ; [οΥΓ βίπος 1 δηλ βεραγαϊβα ἴγοῃι ἴἴ, 1 ἢν ἴῃ {Π6 δἱγ κα ἃ Ὀϊγά. 
γ. βαϊά δραΐῃ ἴο. λέγω ἰ5 υϑεα Ποῖα δηά ἴῃ ςἢ. χν ψ ἢ δη δος. νυ] τΠοιζ ἃ ΡΓΕΡ.» 'ῃ ἴΠ6 56ῆηϑ8ε οὔ πε ἀδίϊνε οἵ {πε 

Ῥεύβοῃ δάἀάγεββαά. 
8. ονν ἄο πιδῆ βαυ, ἅς. ϑ]ανοηῖς γτεδάϑβ : "Ηονν 40 πιθῇ 5ὯγΥ {Ππαΐ {ῃε οἱοιι5 σὸ ουΐ οἵ {πε 568 ΔΠ4 σϑῖῃ οἡ {Π6 βασγίῃ ἢ 

Απά {Π6 δηρεὶ ϑβαϊά ἴο πὲ : Τῇε τᾶς οἵ τηδῃ ἰ5 ἀεςεϊνεα Κηονηρ ποίησ. ΑἹ] τΠῈ νναίεγ οἵ ἴπΠ6 568ᾶ 15 ϑα]ΐ, ἔοσ 1{ {ΠῈ 
Ταῖῃ σα ΠΊ6 ἔτοπὶ {πε 568, Π0 ἔγαϊτ ννου]α στον οα {Π6 βατίῃ. ὉΠε πιραπίηρ οὗ ἴπ6 ατεεὶς βεεη5 ἴο θὲ {παΐ ννῃ116 {Π6 ταϊη 
15 ἀογῖνεα ἴῃ ρατί ἔγοπι [Π6 568, [Πο56 δε πιεηΐβ ψν Π]ςἢ Δ΄Ὲ ΓΕΘΡΟη 5106 ἔοσ {Π6 ἄδνν αηὰ ἔογ [8 σσγονῖῃ οὗ ἔγαϊς ἀγα ἀδσινεά 
ἔγοτῃ [Π6 οἴ ΠῈσ νναΐειβ Προ βγῆ. 

ΧΙ. 2. ΜΙ ομαο]. Μ|ςομδοὶ, οπα οὗ 1ῃ6 δύσῃδηρεῖὶθ, νν85 σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ ταραγαάεα 85 [5γ86]᾽5 βρεοῖδὶ ρτγοίξεοϊοσ. 8566 
Ὅδη. Χ. 13, 21, ΧΙΙΟΙ ; 1 Επη. χχ. κ; 2 Επ. χχί!. 6, Χχχῆ!. το. [Ιῃ Α55. Μοβαϑβ χ. 2, ἰΐ 15 βϑαϊά {παὶ 6 νν}}} ἀνθῆρβ [5Ύ86] οἡ 
1ῖ5 Θῃμα 165 δἵ {πε επά οὗ πε νου]. [1}ἢ Τ. [{(ενὶ ν. 6ῇ,, με 15 ἴῃ δῆρεὶ ννῇο ᾿ηίθγοθάθιῃ ἔοσ {Π6 παίίοη οὗ [5Γ86], ἀηά 
ΤΟΥ 811 {Π6 τὶ θοιιβ᾽᾽, ἀπὰ ἴῃ Τὶ Τθδη νὶ. 2 με ἰ5 “ἃ πιεαϊδίοσ θείννεεη (σοά δηά τηδῃ ᾿, 5Βρε δ"! Υ σοποθτγη 64 ἔογ ἡ ἴΠ6 ρεασα 
οὗ [5τ86]1΄. Ηδε ἰ5 πηβητοηδα ἴῃ Ν. Τ. ἴῃ [46 9, αν. χὶϊ. 7-, ἀπ δοσογάϊηρ ἰο ατγὶθβ (Η ϑιίηρϑ 2). 8. 11]... 362 Ὁ) ΠΕ 
15 τείειγαα ἴο ἴῃ Αοΐβ νὶϊ. 38, ἴῃ Ταῖρ. (αι. ν1}]. 9, 6 15 σα] δα “ [5γ86]᾽5. σῃ θ᾽, [ἢ Ὑδϊκυΐ ΘΙ πΊθοηὶ, δεγοσληίλ 132, 
6 15 ἀεβϑβϑεουιθεα 845 {πε ῥτίηςε ονϑὺ 4}1] ἴπΠ6 δῆρεὶβ, δη4 δ5 [5γΓ86]᾽5 τεργεϑεηίδεινε δηπ ρογίοῃ ᾿ῃ {Π6 ργεβϑεηςε οἵ σοα. 
Ιῃ Παρ. 12 Ὁ, μ6 15 Ἷδ)]εά “1πῃ6 Αἀνοςαία οἵ {πε [εννϑ᾽ (Οεαβίευϊαυν, Μετ δ Ζ)οείγγιος 97 7 εαϊαΐζοι, Ρ. 84). Ιῃ Ταβϑί. 
ΑὈταἤδπι χὶν, ΜΊςμδθὶ ἀρρεαῖβ 85 ᾿πίθγσθϑϑοῦ οὐ ὈεΠ 8} οἵ ΑΡταἤδιη, απα {πῸὶ σοιη θ᾽ πηεθα ἰηιθγοαϑϑίοη οἵ ΜΙοΠδ6Ι] ἀπὰ 
ΑΡΥΑ ΠΑ πὴ τυ] 5 ἃ 51 Π 6 Γ᾽ 5 ΘΠΓΓΥ ἰηΐο ρατδ 156. 

ψγΠο ΠοΙάΞ {πΠῸ Καυβ οὗ {πε Κίηροηι οὗ ἤβενεῃ. [Ἷ}ἢ 4 Βδζ. ἰχ. 5, ΜΙ. δε] 15 οδ]]δά {πῸ ἀγομδηρεὶ οἵ τἱβῃζθοιβ- 
Π655 ΨΠΟ ᾿ἰϑδάς ἴῃ τἱσῃίθουβ ἴο πβᾶανεῃ; δηά ἴῃ τῆς ΕἸΠΙΟρΙς νεγϑίοπ ἴἴ ἴα δά δά {παΐ ἢ μοϊάβ ὀρβὴ {με σαΐβϑ οἵ 
ΤΊ σὨΘοι5η 655, πΠ1}] [Π6 τὶ σῃΐθοι5 δηΐου ἴῃ. 

{πε ΚΙῖηράοπι οὗ ἤδανεμ. ΤηΪΐβ ρῆγαϑε 15 ποΐ ΠΘΟ}βϑατ]ν ἃ (τι βίη Ἰητεσροϊαίίοη (ἐ. Ρ5. οἱ. το ; ζ8ῃ. ἵν. 34; 
Τεβι. Βεῃ. ἴχ. 1 (ἡ βασιλεία κυρίου), Α55. Μοδ65 ΧΙ (( Δπά τΠξη Ηἰ5 Κιπράοπη νν}}] ἀρρβαγ [ῃτουρπουΐ 411 Η]5 ογθϑαζίοῃ ᾽), 
510. Οὐ. 1. 47 ξ. (τότε δὴ βασιλεία μεγίστη ἀθανάτου βασιλῇυς ἐπ᾽ ἀνθρώποισι φανεῖται). 

4. Μ|ΊΟΠΔ6] σοπιαβ ἄοννῃ. Ασοογάϊησ ἴο (Παρ. 12 Ὁ {πε δ]ΐδαύ ροη νη] ἢ ΜΊοΠδΕ] οἴξιϑθ ἃρ βαοτῆςε βίαπαβ ἴπ πε 
[ουτί ἢ Πεάνεῃ. 
᾿ Ἔα Βάϊεβ. ϑ]ανοηὶς ϑαγ5 ἴπαΐ {ῃ6 ΠΔΠΊ65 οὗ ῃο56 πΠΊθη ΠΟ ΠΔῪ δηίοῦ 6 βαΐβϑ ἂύα νυ τθη οἡ {Ππεπὶ (οἴ. ΑΡος. 

80} 19). 
ορδηβᾶ. Τῇαε ἰάδβα {Πδΐ {πῸ ραίεβ οἵ ἤβάνεη ἂῦὲ ορβηβά δἵ ἃ ἤχεά {ἰπ|6 ἴο γεοεῖνε ἴπΠ6 ργαγϑγβϑ οἵ πιθῃ 5 ἰου πα ἴῃ 

[ῃ6 ἔτασπηεηίβ οὗ ἴΠε Αρος. οὗ Αἄδηη. ννῆεσε ἴἴ 15 βίαϊβα {παῖ αἵ {Π6 [βητῃ Πουγ “ἴΠ6 ραΐα οἵ πβανξεῃ ορεῇβ ἴῃ ογάευ ἴο 
Ιεῖ ἴῃ ᾿Σ ΡΓΔΥΕΙΒ Οὗ Ἔν ΥΥ Πἰντηρ {πη Ρ. . . . Αἴ [Π15 ΠΟῸΓ 8}} πὲ ἃ τῆδῃ 8518 οἵ (σοά ἰ5 σταηϊβα ἢϊπγ᾽ (420ε. “4 πεοαοέα, 
ϊ.. 143). 
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ΠΙΕΒΑΕΙΞΗ ΕΞ 15. 

ΜΊοΒδ8ΕΙ, μοϊάϊηρ 4η Ἔχε! σὴν σγθαΐ νεβ856] ; 115 ἀερίἢ τυᾶς ἃ5 σίεαΐ δ5 216 αἰϊείαγε ἔτοτη ἤξανεη ἴο 
9 φασί, δηὰ [15 Ὀγεδαςῃ 845 σύεαΐ δ5 ἴπε αἰζεζασιες [τοσὰ πού ἴο βδοιῖῃ. Απάᾶ 1 5αϊά, 1οτά, ννμαξ ἰ5 {παῖ 
ὙΠ ΙΟἢ ΜΊΟΠ ΔΕ] {ΠῈ ἀύοῃδηρεὶ 15 Ποϊἀϊησ ἢ Απα ΠΕ 5αἱα ἴο πε, ΤῊ ϊ5 ἰ5 νΠογα {πε πγεγὶ[5 οἵ {πΠῸ τρῃίδοιβ 
εηΐεῦ, δηα βοῇ σοοα νγνοῦκβ 45 πεν 60, νος αια Ἐβοογίεα Ροίογε ἴῃς πεανεηὶν αοά. 

: Απα δ8 1] ννὰβ οοηνείβίπηρ νν ἢ {Π6πὶ, Ῥεο] ἃ δηρεὶβ οαπηα Ὀεδγίηρ Ὀαβίζεῖβ [1]}}] οἵ ἤοννεγτθ. Απά 
2 {πον σανε {Ππεπὶ ἴο Μίςμα6]. Απα 1 αϑκεά {ΠῸ δηῆρεὶ, Τοσγὰ, πὸ αιὰ {Π656, δηα νυνί αὐγὰ {ΠῸ 1Π]ηρ8 
8 Ῥτουρῃΐ ΠΙΓΠΕῚ ἔτοπὶ Ῥεϑίάε {πεπὶ Απᾶ ἢε βαίᾷ ἴο π|6, ἼΠεβθε α΄Ὲ δῆρσεὶβ (Ποὺ αιὰ ονεῖ {πῸ 
ὃ τἱρῃίθοιιβι ᾿Απα ἴῃς ἀγοπδηρεὶ ἴοοῖκ [πε Ῥαϑίζεῖβ, αῃὰ οαβδί {πεπὶ ἱπίο {πεῈ νεβϑ8ε]. Απά {πε δηρεὶ 
6 5414 ἴο πιε, Τ᾿ μεβε ἤοννειβ. αύε [ἢ πιοιῖ5 οἵ {πε τἱρῃίεοιβ. Απά 1 8αν οἴ μεῦ δῆρεὶβ Βεατγίηρ θαϑίκεῖβ 

τυλτοΐ, τυοτο (ἈΕΊ. ΠΕΥ) επιρίν ποῦ []}1.. Απηά {πὲν θερδῃ ἴο ἰαπιεηΐ, δηα αϊ4 ποῖ νεπίαγε ἴο ἄγαν πεδγ, 
7 Ῥεοδιιθα πεν Πα ποῖ 1ῃε ρῥγῖζεβ. σομηρίεῖθβ. Απᾶ Μίομβεὶ ογεα δπὰ ϑαϊ4, (οπις Εἰ ΈΠαγ, α]5ο, γε 
8 δῇροεϊβ, Ὀγίηρ παῖ γε πᾶνε Ὀτουρῃί. Απά Μίομδεὶ ννὰβ Ἔεχοεβαϊηρ]ν στίενεά, αηα [Ππ Δηρ6] ΠῸ ννα5 ; 

ὑ ἢ πτε, θεσδιιβε {πεν αϊα ποὶ Η]] {πε νεβ8εὶ. 
Ι Απὰ Πεξη οδχγηε ἴῃ {{Π|6 πηδηηεῦ οἴ παι δῆρεῖβ ψψεερίηρ αηα Ὀενν αι] ησ, Δη6 βανίηρ Π ἴεαγ, ΒεΠοἱά 
ον ννα δῖε ονεγοϊοιιάεά, Ὁ 1 ογά, ίογ ννα ννεῦε ἀβ]νεγεα ἴο εν] πηεη, δηα νὰ ψίϑἢ ἴο ἀερατγί [τομὴ 

2 ἴεπΔ. Απαᾶ ΜίοΠμδβεὶ βαϊά, γα σαπποῖ ἀδραγὶ ΠῸπΊ {Παπ), ἰῃ οὐ ἐσ {Ππαΐ ἴῃς σπαπην πιᾶν ποΐ ρῥγαναδὶ! ἴο 
3 1Π)ε6 επὰ ; Ὀυΐ δὰν ἴο πὲ νῇῆαΐ γε αϑ.ς. Απᾶ {πεν ϑαϊά, νὲ ρύαν {πεε, Μίςομδαὶ οἷν. σοπηη Δ ΠΕου, 
τὐδηϑίευ τ1ι5 ἴγοηῚ ἘΠΕ ΠῚ, ἴοσγ ννε οδπηοῖ δ 146 νυν τ νυ ἱοἰτεα δηα ἰοο 5} πιεη, ἴου πεῖς 15. ποϊῃίηρ σοοά 

4 ἴῃ 1ῃεπὶ, Βαϊ ἐνογν Κιηα οἵ τπητρῃζεουβηεβθβ δηὰ ργεεά. ΕῸΓ να Ὧο ποῖ Ῥεμο]ά {πεπὶ επίεγίηρ [1πἴο 
ΟΒυτΟἢ αἵ 8]1, Ποῦ ἀπιοηρ᾽ 5ρ γτπ4] [αἰ ει β5, που] ἱπίο δὴν σοοὰ ψνοῦκ. Βιυΐ γπεγα {Παεῖα 15. ΠΊΠΓΑΟΊ, 
παῖε ἰθὺ αἵ πεν πη [πε τηϊάϑί, απ ψῃειε αὐὰ ἰοτηϊσδίίοηβ, δ] εγ165, {Ππο[[5, απ δῖβ, ρευαγίθϑ, 
Ἰεαϊουϑῖαβ, ἀγα ηη 655, δίτίε, εν, πηι γίηρ5, νν ὨΙβρεγηρ, Ἰαοἰαίγν, αἰνηαίίοη, πα ϑιισῇ {{Κε, 

δ ἴπδη αἵε πεν τυογάογς οἱ βοῇ ννογκβ, δπα οἵ οἴμπειβ ννοῦβε. Δ πεγείογε. ννεὲ εηίγεαϊ ἰπδξ να τῇδ 
ἀεραιί ἴτοηλ πο. Απαᾶ Μίομβεὶ ϑαϊὰ ἴο {πῸ δῆρϑίβ, δ αιῖ ἘΠῚ 1 ἸΙεαγη ἴγοπὶ {πΠῸ Τιογά ννῆδέ 584]} 
ΠΟΓΊΘ ἴο Ρ488. 

Ι Απά η Πδΐ νεῖν Ποιγ Μίςσἤδεὶ ἀερατίεά, απ {πε ἀοούβ ννείε οἰοδεά. Απάα {πεῖε ννὰ5 ἃ βοιιπηά 85 
2 ᾿ῃυπάετ. ΑΠπα 1 δϑκεά {πε δηρεὶ, ΝΠ δς 15 1π6 βδουπά Απά Πα βαἰά ἴο πε, Μίςμϑεὶ 5. ὄἐνεῇ ΠΟΥ 
ΡΓΕβεπίηρ {Π6 πηεγιῖ5 οἵ τπεη ἴο (οά. 

2 Απά ϊΪἴη [Παϊ νεῖν ποι Μίςἤδεὶ ἀεβοεηαεά, δηἀ {πε σαΐθ ννὰβ οροπεά ; δῃηά πε Ῥτοιρῆξ οἱ]. Απά 
ἃ5 ἴογ ἴΠ6 δηῆρεὶβ νυν ἢ Ὀγουρῃΐ Ἐπεὶ Ῥαβίκεῖβ τυλήε τοογο [1], με Π]1εα ἐπδθηὶ νυ οἱἱ, βαγίηρ, Τάῖκε 

8, δῇ Θχοσθθαάϊηρ!ν ργεαΐ νεββεὶ. (ἢ. κεν. ν. 8, “(οἸάδη Ῥον]β οὗ ᾿'ποθῆβα ψΏΪΟἢ τα {6 ργαγεῖβ οὗ {πε βαϊηΐβ᾽ 
(ε(. ν11]. 3). Ὑὴδ σα δ]ϑβίῖς ννοσκ Ζοματ (σι θεητ ἢ σαπίατν 4...) σαγ5 ἴπαᾶὶ {πῸὸὶ δῆρεὶ ϑυηάε]έοη ἔουπὴ5 οὗ 1ΠῸ ρσδυεὺβ 
ἃ σόν ἴοσ ἴἢε ΑἸ ρϊγ. 

ΧΙ]. τ. δῆρεῖβ. ὙΤΠα Πιποίίοη οὗ ριεδεηίησ ἴπ6 Ργαυεῖβ οἵ πηθῃ ἴο (οά ᾿5 ποῖ ΠἸπηϊεα ἴο ΜΊΟΒΔΕΙ ἴῃ [ενν]5ἢ ΠΠογαΐαγθ. 
ΤΟ. ΧΙ]. 5 τεδάβ “1 δηλ Ἀδρἢδε], ομα οὗ ἴπεῸ βενθῆ ΠΟΙΥ δηῆρεὶβ, ν]οἢ ργαϑεπίὶ {Π6 Ρργαγυθῖβ οὗ {πΠῈ ϑβϑαϊηΐβ, δηα φὸ ἴῃ 
Ὀείοταε {6 βίογυ οὗ ἴπῈὸ Ηοὶν Οπε᾿. Τὶ [μεν] 11]. κα ΗΕ, τεδ 5 “1 [16 ἤβάνεῃ πεχί [0] 1, ἀγα [Π6 δισμδηρα]β, ννῆο ΠῚ] ἰδίου 
διηα τηᾶῖκα Ρρτοριδἰίοη ἴο {ΠῸ 1 οτά, ἴοΥ 4}1 {Π6 5ἰ:5 οὗ ᾿Ἰσῃόγαηςα οὗ ἴῃ τἱρῃϊεοιβ: οἤεγίηρ το {πε Πογὰ ἃ ϑυνεεί- ϑιη6]}}1ησ 
ΒΑνΟΌΓ, ἃ ΓΕΔΒΟΊΔΌ]Ὲ δηα Ὀ]οοΟά]655 οἤἥξγιησ᾽, ὙΠΕη (ο]]ονν5 ἃ τεΐεγεηςα ἴο ἴπΠ6 ϑυθοσγάϊ παῖ ΔηΡ6]5 τἸηθητοηδα ἴῃ ΟἿΓ 
τεχί, " Απά [1π {ΠεῈ πεανεη Ὀεϊονν {Π15] ἀτα {πΠ6 δῆρειὶβ ῇῆὴο Ῥεδὺ δῆϑυγεῖβ ἴο ἴῃ6 δῆρε 5 οὗ [πΠῈ ργεβεηςα. Αρος. δι] ἴῃ 
1πε ατεεκ ππθηςοη5 {πε σομλ]ηρ᾽ οὗ ἴῆγες οἶαβ565 οἵ δῆρεὶϑ, ἔνο Ἰογίῃ! απὰ {πε {Πϊγὰ ἀε]εςοίεα, ΤΕ ἢγϑι τὲ ἴῃς σιιδσγαϊδηβ 
οὗ [ῃ6 σοάϊγ, ἴῃ6 βεςοῃά οὗ ἴΠ6 δϑβϑοείϊοβ, δηα {πΠῸ {Πϊγὰ οὗ 1Π6 ννου]αϊγ. ὍΤῃα Ἰαϑί οἰα55 ἀδϑίσγε ἴο 6 γσεϊενεα οὗ {Πεὶγ 
σδματρα, θαϊ {πεῖν τεααεβί 15 ποΐ σταηϊε. Τα ἢγϑὶ οἵ ἴΠ656 οἰδϑ565 15 οπγϊ τε 1η ΤΠ, τ] δηὰ ϑγτῖας, ΕῸΓ {ΠΕ βρη ἤσδηςα 
οὗ [86 ἴῃγτεε οἰαββεβ οἵ ΔΏΡε]5 ἴῃ οὐχ ἱεχί, 5εῈ Ἰηἰτοά, ὃ 8. 

Ῥαβκείβ, τὰ κανίσκια. ΤῊΪ5 ἰοΥπη, ννὩ]σἢ Οσσυγβ ἴἤγαα {ΠΠ165 ἴῃ Οὐ ΑΡοςσ.; 15 τερι]ασ. Βαϊ ὁ κάνισκος ἀπ ἡ κάνισκος 
(Χν) ἀο ποῖ Ἀρρβθᾶδζ ἴο οσοιγ 6᾽βθνῃεσα. 

ἤοννεσβ. Ὑπὲ ϑρδῃίβῃ ἰοχὶ οὗ 4 ΕζΖτα δάάβ ἴο ἃ ᾿ἰδί οἵ πβδη165 ἴῃ 1. 40 “εἴ δῆσεϊοβ. ἀποάβοϊπη σὰηὶ ἢοτὶθιιβ᾽ 
((α»ιὀγἼρε 7 4χἐς ἀγα 5. ἐπα12165, 111. 2, Ὁ. 85). 

3. ΠΟ ΔῈ ονεσ {πε τἱρῃίθοιβ. Τεχί τεδάς οἱ ἐπὶ τῶν ἐξουσιῶν, ννΏ]1Οἢ ΠΑΓΑΪΥ ΠΑΓΠΊΟΠΪΖΕ5 νυ} [η6 σοηΐεχί. Α5 
Θ]ΙΑνοηῖς τεδάβ “ΠΕ 5ε 416 ἴΠῈῪ ΠΟ νναῖξ ὩΡοη τἱρ;ϊθοιιβ ππθη᾿᾽, ᾿ἰ 15 ῬΡεύμδρϑβ θεϑὶ ἴο ἕο ον Ἀγβ56] δηὰ τεδά δικαίων ἴοτ 
ἐξουσιῶν. ᾿ 

6. (μεϊ Παγ) Ἂπιρίν ποῖ ἔι11. Τεχὶ τεαάβ κενὰ οὐ γέμοντα. Ἐτοπὶ 1Πς οσοηίεχι ἰΐ ἰβ εν ἀθηΐ ὑπαὶ ἴπ6 Ῥαϑβίζεῖβ ννεσα 
ΡΑγῖν Π]1ε4. [τ 15 [πεγείογε πεοθϑβασν ἴο γεδα ζοὔτεν κενὰ οὔζ{τεδ γέμοντα. 

[86 ὑγίζεβ. ((. Ρἢ]]. 111. 14; 1 (οσ. ἴχ. 24. 
ΧΙἼΠΙ. 4. επίογίηρ [πο Ομύγοῃ. .. που], εἰσελθεῖν [ἐν ἐκκλησίᾳ ποτέ, οὐδὲ εἰς πνευματικοὺς πατέρας οὐδὲ] εἰς ἀγαθὸν ἕν. 

ὙἼΤΠΕ οἰδιβε ἴῃ Ὀγδοκεῖβ 15 ἃ ( τϊβιίδη ᾿πτευροϊαϊίοη. ὍὙΠε σοπϑδίγαποιςοη εἰσελθεῖν ἐν 15. ΟἸαΠΊ5γ, {Π6 ΟΥΡΊΠ4] 5εαιθηςα 
θεῖ εν! θην εἰς. ΤΕ Ἐχργαϑβίοῃ πνευματικοὶ πατέρες 15 ἀϊδι]ποτίνε!ν ΟΠγιβιϊδη. [{ 15 ῬΡοβϑβϑίθ]α {Πδΐ εἰς πατέρας 5βϊοοά 
ἴῃ {Π6 ΟΥΡΊΠΔ], ἃ5 {πε οὔῆοϊαὶ {1{|6 “ἔα ΠΟΥ ἡ ννὰβ ἴῃ τι58 διηοηρ ἴΠ6 5ογθε5 (Μαῖί. χχῃῖ. 8 Π.). {8 ψΠΟ]Ὲ Ρἤγαβα 15 8ΔΠ 
᾿πιογροϊδίϊοη 1ἰ 15 ἰαΐεσ ἰμδη {Π6 (γι βιϊδη τεάδοίοσ. Αἱ ἴπ6 πιατίγγάοτη οἵ Ῥοϊγοαυρ ἴπΠῈ6 πλοῦ 5ῃοιῖεα, “ ΤῊΙΒ5 15 {Π6 
ΟΠ γι βιϊδηβ᾽ ἐαῖ ποτ ᾿ (Ματί. Ροϊγς. 12), θὰ ποσὰ 15 πὸ δνιάεηςεα {παῖ δἱ {15 τ{π|6 (Ὁ γιβεδηβ {Ππειηβεῖνεβ ΔΡρ]1]εα {ΠῈ τε πὶ 
ἴο 1Π61γ ὈΙΒπορβ. [Ι͂ἢ ἴῃς Νν εβῖ, ἴῃ Ουρυίδη᾽β {{π|6, ἴπ6 Ὀΐβῃορ ννὰβ Κπονῃ δ5 φαῤα. [1 15 ποῦ {1} τπ6 ἔουγίῃ σθηΐαγν {Παϊὶ 
με Πηά τεδοῃεῖβ οὗ ἃ ραβί βεηδζαίίοη ἀεβουραὰ δ5 "αἰ ποσϑ ᾿ (Α1ἢ. 22. αὦ “4177ος 6). 85:6 ϑνεῖε, δαΐγΖοζίς ϑέμαγ, Ρ. 5. 

ζοτηϊοαίίοηβ, ὅς. 866 [πίτοά. ὃ 6. 

Χν. 2. ψΐίο σοσγα ἔμ]1, πλήρης. Ἐγ556] τϑδάβ τλήρη, Ὀπὶ 1 15 τῆοσε ΡιΙΌΡΔΌ]6Ὲ πᾶΐ πλήρης 15 564 ᾿Π6Ε6ο] 1 ΠΔ4 0} 
(εἴ. Μουϊίοη, Φγοϊορογτο)α, Ρ. 50). ῖ 

ΒΙ16οἅ [μ6πὶ. 1. ε. πε Ὀαϑβκείβ. 

540 
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ἴ ἀὐναν, γανναγαά οὐ {Γἰεπ 5. δὴ πιυιπατγεα(ο!, απα ἴΠο56 ννπο ἤανα ἰᾳ θογίοιιϑὶ ν᾽ ψτουσῃς σοοά ννουῖϑ. 
3 Εογ ἴῃοϑεὲ Ψῇο βονεα νἱτίποιϑγ, ἰθὺ γεαρ νἱΓποιιϑὶν. Απα Πα ϑαϊα αἷβδο ἴο ἴμοβε Ὀγίησίπρ {πὸ 
] Πα απιρίν Ὀαϑίζείβ, (οπλα ΠιΠΕΥΓ γα αἶθο; ἴακβ ἀννὰν ἴῃ γϑιναῦα δοσοιάϊίησ ἃ5 γε Ὀτοιρῃΐξ, δπὰ 
4 ἀεϊϊνεγ 22 ἴο {πΠ6 βοῆβ οἵ πιεσῆῃ. [ΤΠθη Πα βαϊ αβοὸ ἴο ἴποβα ννῆο θγοισῇῃξ {πὸ [1}} ἀπά το Πο56 εὐἦο 

ὀγοιερ ἴῃς Βαϊ ταιαρίν Ὀαβίκείβ : αο δηα Ό]655 οἷἱσ [τ|6Πη65, ἀπ δὰν ἴο ἐποπὶ {Ππαΐ {Πι5 δαῖτ {πε 
Τογα, Υε αἵ [δ ἘΠ] ονεῦ ἃ ἔδνν ἐπίηρβ, 1 νν}}} δεῖ γοῖι ονεῦ πΊδην {Πίηρϑ ; δηΐεῦ ἰηΐο {ΠῸ ἸοΥ οἵ γοιιγ 
ἸΕΟΤ Ὁ]: 

7) τ ἢ τυγηΐϊησ Π6 5814 αἷϑο ἴο {ποϑα ψνῆο Ὀγοιρῃς ποιῃίησ: Τἢι5. σαι τς Τιοτά, Βε ποΐ 5 οὗ 
2 σοιιπΐεηδησθ, ἀπ ννεαρ ποῖ, ποῦ ἰδεῖ {πΠῈῸ 5οη5 οἵ πιδῇ αἷοηθ. Βιιΐ δίπος {πον δηρεγεα πιὲ ἴῃ {πεῖν 

ψνογκβ, σοὸ ἀπ τηᾶκα {Π6πὶ εηνίοιιβ ἀπ ΔΏΡΥΥ δηα ριονοκαα ἀσαϊηβϑί αὶ φεοῤίσ ἐπαΐ 'ς ΠΟ ΡΕΟΡΙϑο, ἃ 
3 ΡΕορΙε {παΐ μᾶ5 πο υπάοιβδίαπαίησ. Εὐγίπαύ, Ῥεϑίαϑ ἴμεβε, βϑεηα [ον {Π6 σαίεγρί |αγ ἀπά {ΠπῈ 
πηννηρεα Ἰοσιιδί, απα {π6 πη! ανν, ἀπα {πΠ6 σοπηπῆοη ἰοςσιιϑὲ (4Π6) Πα] νν ἢ Πσμεηίηρ5 ἀπα δηροί, ἀπά 

᾿ κῷ Ρυηΐϑἢ [πε πὶ βεναγεὶν ἢ [ῃ6 ϑυνογα δηά υν ἢ ἀδαίΐῃ, απαὰ {πεῖγ οἢΠ] ἄγεη υν ἢ ἀεπιοηβ. Εὸγ {παν 
ο΄ ϊα ποῖ Πραύκεη ἴο πν νοΐςε, πού αἸ4 πεν ορϑεῦνε πὶν σοπιπηδησπηεηΐβ, πού ἀο Ζἤεηε, Ὀὰΐ ἡνετα 
ο΄ (6βρίβειβ οἵ ΠῚΚ σομη πη ΠΠεηΐ8, ἀηα ἰηβοϊθηΐ ονναγάβ ἴΠ6 ργίεσϑίβ ννῆο ργοο αι γηθα τὴν νγνογ5. ἴο 

᾿ τπεπι. 
ῃ, 2 Απᾶ νῃ]ςα Πα γεΐ βρᾶῖ, ἴΠ6 ἀοοῦ ννὰ5 οἱοβεά, αηὰ ννα νν πάγειν. Απαᾶ ἐπα αηρεὶ ἔοοῖς πα δπά 

3 τεϑίογε πηε ἴο Π6 φέσεο τυλϑγε 7 τυᾶς αἴ πε θερπηίησ. Απα Πανίηρσ σοπια ἴο πηγϑε!ξ, 1 σανα σ]οῦν 
410 6οῦα, ΨΠο οσοιηϊεα της ννογίῃν οἱ ϑιιοῇ ποποιιγ. Δ παγείογα ο γε αἷϑο, θυείῆγεη, νγῆο οδίαϊηεα 
500 ἢ ἃ τενϑϊδίίοη, νυ ΓβαΪν 65 4150 σ]ουν αοά, 50 {Παἰ Ηε 4150 πηᾶν σ]ογίν γοιῦ, πον δηά ενϑί, απ ἴο 
41} εἴεγηϊΐν. ἄἈπηεῃ. 

Ι 3. Πα βαϊά αεἶβο ἴο. λέγω [5 ιι5ε4 ψ] [Π6 511ρ]6 δοσιιβαίϊνε οὗ {ΠῸ ρείβοῃ δἀάγαϑβαα. 
Ι Π6]1-επὴρίγ. Ταχί τεαήβ ἀποκένους. ὙΠῸῈ σοηίεχί τηᾶ 65 ἰΐ οἰθαγ {Παΐ {Π6 Δῆσα 5 τείεγγθα ἴο ἀγα ἴΠοβα θβατίηρ {ΠῸ 

Ῥαϑκεῖβ νυ] σ ἢ νασα ΠΕΙΕΠΕΥ {1} ΠΟΥ επιρίγ. δε πιυβὶ {πεγείογα τεαα ὑποκένους, Ξοπηανν ῃδΐ διηρίγ. 
4. Τα ννογάβ ἴῃ Ὀγδοϊκεῖθ ἃΥ6 ἃ (γί βείδη ᾿π θυροϊδίϊοη, ἃ5 15 ενϊἀθηξ ἢοΐ ΟΠ]Υ ἔγοπιὶ [Π6 αποίαςοη ἔγοπι Μαῖί., δ αΐ 

᾿ 4150 ἴγτοπι {Π6 ἔδοϊ {παΐ 1Π6 τα -ηπηθγδί!οη οὐ [ῃ6 ἢγϑβί ἴνγο οἸα5565 οἵ δῆ }5 ἀβϑίγογβ ἴΠ6 βυπηπηθίγυ οἵ {Π6 ρᾶββᾶρε. 
Π΄ Βα]. οπιρίν. Ετγ ἀπόκενα τεΔα ὑπόκενα. 

Ἵ ΟΕ, ἃ ἔενν [ϊηρβ. Τεχὶ τεδάϑβ ἐπὶ ὀλίγῃ. 1 5ῃου 4 ρτόοθα]ν τεδα ἐπὶ ὀλίγα. (ΙΕ, Μαῖίί. χχν. 20. 
1 ν11] Ξεῖ γοι. ΕΓ καταστήσει ἴῃ ἰεχί τε καταστήσω ( γ55ε]). 

ΧΨΥῚ. τ. 5]ανοηΐς τϑδάβ " Βυΐ ΜΊςΠδΕΙ βαϊά : [,15ἴβῃ. γε δΔῆρε]5 οἵ (σοά ; 1ἰ 15 ποῖ ογάθγεά {παῖ γοιι 5ῃοι4 ἀδρατγί ἔτ ΠῚ 
51η{| τηθη, Ὀπΐ γοι! ἀγα ογάεγεα ἴο ἰδ θουΓ ἔογ {Π6 πη} {1} {ΠῈῪ ταρεηΐ πη τγοίασγη. [1] Ἰαάσα {Π6π|, βαῖτ ἢ {ΠῸ Τοτά. Απάᾶ 
δραΐῃ ἴΠεγα νὰ ἃ νοῖςβ ἴτῸπ] Π6 ἤδάνεηβ: Αἰίεηα προ [Π6 ϑ'πηθγ5 {Π] {ΠῸγῪ σαρεηΐ ; ἴον 1 ἴΠδγ 40 ποῖ τερεηΐ, Πεῃ γε 
5Π4}} ᾿πῆϊςὶ ἀροη {Ππϑῖὴ ἃ τ] ἀϊβθαβα δηα βιάάδῃ ἄδδίῃ, απὰ Ἰοσιιβίβ ἀηα σδίθυρι! αγβ, ἔγοϑί δηα ΓΠυ που ἀηα Πα}] δά 
ἀεπηοη5 δηά 1{Π6 ἀδϑβίγιοιοη οὐὨ οἰτ|65; δ η4 γε 518]] βί γα 5]6 {Πεὶγ Ἵῃη]άγθη, θθοαιιβα (οά ἰ5 ποῖ ξβξαγεά [ἀπηοηρ᾽ {Π 611] 
Δ Πα {Πα γ ἀο ποῖ σδίῃεῦ τορϑίμεγ ἴῃ τΠ6 ΟΠατοῇ οὗ (οά ἔογ [Π6 56ἴκε οὔ ργαγβϑῖ, δῃά ἰηβίεαά οἵ ργαγϑι πεν Ὀσὶηρ ουγϑίηρϑ᾽. 
Γῇ, Αρος. Ρδ]! το. 

2: (ΘΓ Ιϑ δ: ΧΧΧΙ: 21; ΕΠ. Χ, [Ο. 
3. Ῥαῃίβῃ πδ6πὶ βενοσεῖν, διχοτομήσατε. (,. Μεαῖί. χχὶν. 51. 
4. ΤΠπε ατεεκ ἰεχὲ μᾶ5 ποίῃηρ ἴο 5840 85 ἴο {πε ἔπίιγε ἀδϑίίην οἵ ἐς τὶρῃίθοιιβ δηα οἵ (Π6 ν]οκαά, Βαϊ [ῃς 5]ανοηῖς 

γοδάβ “ΤῊΘ ΔηΡῈ] βαϊά ἴο 1η6: [ΟοἸΚ, βεγνδηΐ οἵ αοά, Δηἀ 566 ἴΠ6 τεϑβίϊησ- ρΙαςα οὗ {πΠ6 τἱρῃϊζεοιιβ, απα {πεῖν σίου ἀπά 
7ου δῃά ἀε]ρῆῃϊ : ἃπα δραΐῃ 566 {Π6 τϑϑιηρ- αςα οἱ ἴΠ6 ψ]οκαά, {ΠΕ ῚΓ ἴθαγϑ πα 5005 δηα νου ΠΊ5 [πὲ Πανεσ 5θδαερ. Τἢε 
5[Πη6Γ5 68}} ἴο πεάνβῃ : Ο ᾽υ5ῖ πάρε, πᾶνε ριγ ἀροη τ5. Απὰ 1 Βαζγιςῇῃ 5αϊα ἴο {Π6 ἀπραὶ: ΠΟ τὲ {Π656, τὴν [ογὰ Ὁ 
Απά ἢδ6 5ϊ]ὰ ἴο πι|6ὲ :; Τῇθβθα ἃγὰ {ΠῈ βίῃπεῖβ. ΑΠα ] βαϊά ἴο ἴΠ6 δηῆρεὶ: Β[ἃ πι6, την [οτγὰ, {Παΐ 1 παν νγεαρ ψΠ ἢ {Π6πὶ 
50 {Πδΐ 1Π6 1ογὰ γᾶν ἤΘΩΓ ΤΥ νοῖςα πα Ρἱ(Υ {Πεπ. Α νοῖσε σᾶπηα ἔγοπὶ πεάνθῃ βαγίηρ : ΤάΚα Βαγιοῃ το πε δατίῃ, 
1Πδΐ Π6 πΊΑΥ [61] ἴο [ῃ6 505 οὗ πΊβῃ 81] {πε βεογείβ οἵ (οα, ψῃΐοἢ με Πᾶβ βββὴ δηὰά πεαγά. ὙὍῆδ ἀθβεῆςε οἵ ΔηΥ ρᾶδγαδ!εὶ 
ἴο 115 Ρᾷ55858 15 ἔασι ΠΕΥ ον! άθηςα οὗ {ΠῈ ἔγεε ἰγεαϊπηθηΐ οὗ [Π6 σοποιϊηρ᾽ σθοιίοη5 οὗ {Π6 οὐ ρΊη4] Ὀγ (πε βἀϊζογ οὗ {πε 
Οτεεῖ ἴαχε ἴῃ 115 ργαβεηΐ [ΌΓΠῚ. : 

ἴπ6 ρὑγίεβίβ ὑγπο Ῥγοοϊαϊπιθᾶ πὶν ννογᾶβ ἴο ἔπ 6π|. ΤῊ ἴεγηι ἱερεύς 4065 ποί 566η1 ἴο ἤωνε θθ6θῃ δρρ]ϊεα ἴο {ΠῸ 
(ΓΙ βε] 4} ΠῚ] βίγυ {1} [Π6 ἐπα οἵ {ΠῸ βεςοηά σεπίατγυ. 

ΧΨΠ]. 2. τεβίογαᾶ.... θερηηΐηρ. 866 2 Βϑζΐ. νὶϊ. 2 (ποίε). 
5: ΟἿΕ 2 Βα. 1ἰν. 81: 
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ΓἘΖΕε 

ΘΕΝΕΕΑΙ ἸΝΤΕΘΘΌΞΓΈΕΙΟΝ 

δι ΘΗΘΕῚ ΔΟΘΘΟΝΊ κ᾽ ΠῊΗΠπ ΒΟΘΙΚΟ 

ΤΗΕ Εουγίῃ ΒοΟΚ οἵ ΕΖίᾳ (οῦ 2 Ε'534145) 15 εχίδηΐξ ἴῃ ἃ πη οὗ {ταηϑ]αίίοηβ, 411 οἵ ννῃϊοἢ Πᾶνα 
Ῥεθη πιδάς, ἀρραγεηΐίν, ἔγοπι ἃ ἰοϑί (στεεὶς νεύβίοη ; δπα {Π|5, ἔπαγε 15 τεαβϑοη ἴο Ὀε]ίανε, νναὰ5. [561 
τάς ἴῃ ἴῃς ἢτϑί ᾿ἰπϑίαησε ἔτοπὶ ἃ ΗΠ γεν οτσίηαὶ. Πα εχίδηξ {τδηβίίίοηβ ἀύα ἴῃ [πε [ο]]οννίησ 
Ιαπριιαρσαδ: 1,αἴίη, ϑυγῖας, ΕἸΠΙορίς, Αὐαδῖς (ἰννο ἱπάερεπαάβξηϊΐ νεΓϑΙ 5), ἀη4 Αὐπιεηίαη. ὍΤῇδο πηοϑὲ 
ἱπηροτγίαπί οἵ {πε νευβίοηβ 15 πε ΓΤ δίῃ ; δηά [ἴ 15 Ἐῃγου θ ἢ) 1Π15 νεγϑβίοη, ἱποογρογαίεα ἴῃ πῆδην ἱπ)ρού- 
ταηΐ Γι αἰτίη ΒΙΡΙςαΙ Μ55., [μδὲ με θοοῖὶς 85 ραϑϑεα ἢιϑί ἱπίο ἴῃς 1 τη ΒΙΡ]ε ([μς Μραΐςο), ἃ5. δῇ 
ΔΡΡεπαϊχ ; ἀπά ἴπεηςα ἱπηΐο οὐ ΒΙΌ]65 85 οπα οἵ {πε 1)επξοτο- δ ηοηΐοα] ὈΟΟΚΒ, οὐ οἤῆοϊαὶ “οογγῤῆα. 
ΤΗε ΕΖγα- Αροσαῖγνρβε ρίόρει σούγεβροηβ ἴο οπαρίειβ 9-,|[4. οἱ {πε 2 Ἐβαάγαβ οἵ οὔσγ Δροούνρμα (οῦ 
πε Ἐουτ Βοοκ οἵ ΕΖίὰ οὗ {πε Ψυϊσαίθ). ΟΠαρίοιβ 1 απα 2 ἃπα 15 δηά τό ᾿εϊοηρσ οηἱν ἴο {πε 
Τιατίη ἴογπι οἵ {πε Ὀοοϊς : {πε Οτεπέαὶ νεύβίοηβ ΓεσορηΐΖε οἷν σπαρίειβ 2-,|4. ᾿ ΤΠ οΠϊεῖ σοπο] 5] 05 

τοδοῃοα ᾿γν {πε ργεϑεηὶ Εαϊΐον τεσαγαΐϊηρ ἰῃς ἘΖτγα- ΑΡοσαῖνρβα ἂὰ {πε (ο]οννίηρ : (4) Τα ννοσκ ἰ5 οὗ 
σοπηροβίξε οπαιαοῖθσ. [Ι͂ἢ ἰ5 ργεϑεηί [ογπΊ ἰἰ 5. ἃ σοιηρ!]δἰίοη τηδάς Ὀγν δὴ Βαϊΐοῦ οὐ Ἀβάδοϊον (ἈΚ), 
ΔΗ ννὰ5 ΡῈ] 5μεα γ᾿ Ὠἰπὶ ἀρουζ ἴῃς γεδι Α. Ὁ. 120, ἰπ {Π6 δαυ]ν ραᾶτΐ οἵ {ῃ6 τείρῃ οἵ Πδαάγίδη. Ὅῆε 

βοιιτο65 υ{ΠΠ|2Ζεὰ Ὀν Ἀὶ νεγε-- 
(1) 4 ϑδ]δίῃίθ!- Αρόοσαῖγρβε (3)  ῃὶο ἢ ννὰ8 οὐὶρίηδ!]ν ΡῈ] 5Π64 ἴῃ Η ερτανν ἴῃ {Π6 γεδγ Α. Ὁ. 1οο, 

ΔΠΑ ἴ5 αἰπιοϑὲ ΠΟ] ]ν ἐπ οα!εα ἴῃ οἷν Ῥοοϊς. [ 15 σοπίαϊπεα ἰῃ σμαρίθιβ 3-,Ὸ πΊδίη]ν (ΞΞ {πε ἢτϑί 
ἴοι νἰϑ οη5), τοσεῖ μεῦ ἢ ἃ σεγίαίη δπιοιηΐ οὗ ἱπίευροϊαΐεα τηδίετιαὶ. 

(2) Το 115 μανε θεβεῆ ἀἃρρεπάεα ἴπγεε ἱπάβρεπάεπηί ρίεοεβ, εχίταςίβ ἔτοπὴ οἴου ΡΟΟΑΙΥ 565, ν]Ζ. 

τς Ἑδρὶε-Ν ἰδίοη (ΞΞ οἢ. 11--12}, ἀεποπηίπαίεα Α (ΞΞ Αἀ]εγρ βίοι), [πῈ 5οη οἵ Μδῃ Ν ἰβίοῃ (ΞΞ Ἅἢ. 13), 

ἀεποπηϊπαῖς Μ (Ξ- Μεηβοπεηβομη), ἀηὰ ἴῃς ΕΖγα-ἰασεηά (ΞΞ οἷν. 14. πηδίη]ν), ἀεηοπλϊηίοα Ἐ5, 
(5) Εχίγαοῖϑ ἔτοπῇ ἀποῖμον βοῦγοα Πᾶνα 8150 θθθη {{ΠΠ|2Ζ6ὰ Ὁγν Ἀ δηὰ ἰηϊογροϊαίςα ἴη 5. ὙΠΕβε 

τα ἴτοπὶ δὴ οἱά Εζγα- Αροοαῖν ρβε (ἀεπογπηϊηδίεα Ε), ἀπα ἀείδι! [Π6 ϑίσηβ γῇ ἢ ργεοθάς ἴῃς Επά οἵ 

[86 ννοτ]ά (ἰν. 52-ν. 13 ἃ ἀπά νὶ. 11--20). ΤΠΪ5 σουγοα ΠΊᾶν 4180 ἤᾶνα θθθη υ{ΠΠ|2ε Ὀν Ἀὶ ἴῃ [5 σοπι- 

ΡΙ]ατίοη οἵ {πε ραβϑϑαρεβϑ νἱΐ. 26--44 Δη4 ν1]. 62--ἰχ. 12. 
ΤΠῈ ἡ Πο]Ὲ μας Ῥβεη σοπηρι!εα ἴῃ [15 ργεβεηΐ ἴογπὶ Ὁν ΚΕ, {πε ἀϊβεγεπί πιαΐεγία! Βείηρ ψεἸάεα 

τορείμοῦ Ὁν τεάδοιίοηδὶ Π1π|κ5 ἀπ δ] βδιπιεηῖβΒ. Βαϊ 1ῃς ἀἰδεϊποιίνε ἐξαΐαγεβ οὐ [Π6 βοιγοεβ πᾶνε ποῖ 

Ῥεέδη βογίοιϑὶν αἤεοίε. ὍὙπὲ ρυγροβε οἵ {πε σοπηριαἰϊίοη ἀρρεαῖβ ἴο πᾶνε Ὀβθῆ ἴο σομηπιεηά 

(ῃς ἀροοαϊγρίϊς {ἰταγαΐῖαγε ἴο οογίδίη ΒΑΌΡΙπῖσαὶ οἶγοϊεβ νυ Πίοἢ ὑναγα Ποβί]ς, ἀπά ἴο ϑεοιγα ἴον ἴς 

ἃ Ῥογπιδηθηΐ ρίαοε ΜΠ Πΐη οὐ ποάοχ Τά ἴσπι. ὙΝΊ {Π|5 ἐπα ἴῃ νίενν [πΠ6 Ἀ δἀδοῖογ ἱηνεβίεα {Π6 ψγῃο]ε. 

οοπιροϑίτε υνοῦῖς ψ τ {πε πατης οἵ Ε2γᾶ---ἃ ΠαπΊ6 5ρβοίδ!!ν Ποπουγοά ἴῃ ἴπῈ ἈΔΡΡΙΠΙσ 4] ΘοΠοοΪ5---ὁης 

ἴοοῖκ οατα ἴο βεΐεοϊ πιαΐεγίαὶ ἴῃ νος ἢ {πε ογαάοὺ εἸεπηθηίβ οἵ {πε οἱάεν δροςαϊνγρίίς δά Ὀεεη ἰαυρεὶν 

τεβηεά ἀναγ. Ὑπε οοπιρί]αϊίοη τΠπ1ι5 τεργεβθηΐβ ἃ [ιβίοη, ἴο βοπὶς εχίεηΐ, οἵ ἴῃς ἈδρθΙπῖςαὶ δηά 

Αροοαϊνρεϊς ἔγρεβ οἵ πουρῃξ οἵ ἃ πονεὶ κίπά. [15 ᾿τηρογΐδπος ἴον {πε Ὠἰβίοιγ οἱ ΚΑΔΌΡΙηΐσδὶ ἀοοίτγίηα 

ΔΠη4 ἴοι: πε εἱποίἀαϊίοπ οὗ 1πε εαι]1εν (ρτο- Τα] πλπ 10) ρἤαβεβ οἵ }πάδϑπι 15 ναῦν σύεαῖ. Τορείμεγ 

αν πὰ τὐνῖπ- ΑΙΡοσδΙν ρϑε 2 Βαγιςῇ, ννϊο ἢ τηὰν πᾶνε θαεη εὐϊζεα ἴῃ 115 ἢΠ4] [ΟΥ̓ ΠῚ βοπΊον δί ἰδίεσ, 1ἴ 

τηδν 6 τεσαγάεά 85 {πε ργοάιςοΐ οἵ ἃ βοῃοοὶ οἵ ννυϊξευβ ; ἴῃ {πε οης οδ86---4 ΕΖτια---να Πᾶνε ἃ νυγ την 

ὙνΗΪΟἢ τοῆθοῖς τπ6 ἱπῆπεηςε οὗ {πε ϑοῆοοὶ οἵ Θμαγηπηαὶ ; ἴῃ [Πς οἴμού--- Βαγαςῃ---οηα {Παΐ τεῆεοίβ {Πα 

ψΟΥΚ οὗ ἃ βοῇοοὶ οἵ ννυυοτβ πάει {πε ᾿πἤπεηοε οἱ Αα]ρΡἃ. 

ὁ 2. ΠῚ ΘΕ ΠῈ ΒΟΘΟΙΚ. 

Τῃ πιοϑὲ οὔ {πε 1 αὐΐη Μ995. {πε δαάϊείοπαὶ οπαρίετβ (1-- ἀπα 15-16) αγὰ ἀϊβιϊπρυ 5ῃς ἃ ἔγοτῃ {ΠῈ 

ΑΡορσδῖνρβε ρίορει ὃν ἃ βεραίδίβ επιιπιειδίίοη, Πα αὺς τηδυϊζοα ΟΥ̓ 85 βεραγαῖε Ὀοοϊζθ. Α σοπιπΊοη 

ΑΥΓΔσαπηθηΐ 15 {πε [Ο]]οννηδ : 
τι Εξάτγαβ --ι, ΕΖγα- Νεμεπϊδῇ οἵ [Πε (δποη. 
2 Ἐβάγαβ -- 4 Εζια, οπαρίειβ 1-2 (2 Ἐβαγαβ 1--ἰϊ οἵ ουῦγ ΑΡροογυ δ). 

4 Ἐβάτγδϑβ Ξε 1 Εβαγαβ οἵ οὔυγ Αροοΐυρμῃα (3 Εϑβαγαβ οἵ ἴῃς Ν᾽ Ὸ]ρ δῖε). 
4 Ἐβάτγαϑ ΞξξἨ 4 ΕζΖια, ομαρίειβ 4-|ἰ1ἰ. (οἵιγ ΑΡοςΑΙνΡ5ε). 
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ΤΥ ΕΖΕᾺ 

5 Ἐϑάτγαβ τ- 4 Εζίδ, σμαρίοιβ 15-ἰ6 (2 Ἐβαγαβ χν--χνὶ οἵ οἱγ ΔΡοοτυρΠΔ). 
Ασςροοτγαϊηρ ἴο {Π|5 Θπιιπηθύδίίοῃ : 
2 Ἐϑαγδϑβ Ξξξ ομαρίειβ 1-2. 
4 Ἐϑαάγαβ Ξξ » 438-14 (ουῦ ΑΡοσαΑΙνρβ6ε). 

Δηα 5 Ἐβαγαβ Ξξξ , 15-16. 
ΤῊ Ϊ5 15 δάορίεα ὃν [4π|65 (δ᾽ 5, Ρ. χχν!). ἢ 
ΤΠς ριεναι]ϊηρ ἀϑᾶσα οἵ τῆς αἰτίη Μ55. (ποϊπάϊπρ {πῸ ἱπηρογίαηϊς σοάίςεβ 5.4) ἰ5. ἴο ἀδβϑίρπαϊς 

οπαρίετβ 2-14 (-- οὐγ ΑΡροοβδίυρβε) 85 ἴῃς Εουγίῃ Βοος. οἵ ΕζΖγα (4 ἘΖτγα). (5:εε αἶβϑο ΝΟἹ. 1, ρρ. 2-3 
οὗ 115 ννοσὶς οἡ {ῃ15 ιιεϑιίοη.---ση. 1 α1171.) 

ΤΠε Οἰϊεπίαὶ νεγϑίοηβ δία αἰθὸ ἱποοηβίϑίεηϊς ἴῃ 6 {{Π|168 {Πὰν ἐπιρίον. ἴῃ Ατὐὶ δηπα ΕἸΠΙορ. 
τε Αροόσάῖνρβε (Ξξξ. σπαρίειϑ 4-.-14} 15 οδ᾽ἱεά 7.16 11γ5ΐ Βοος οὔ Εσγα. ὍΤῆε 5υγύ. δπά Ατ." δἰΐδοι πο 
πυγηθοῦ ἴο {πα {{{|4Δ.ι0 [ἰ 566 πὶ5 ργοθδῦ]ε {παξ {πὸ {{{|6 ργεῆ χαα το {πε Ἰοϑδὲ ἀσεαῖκ νεγϑίοη ννὰβ5 "Εσδρας 
ὁ προφήτης, ἃ5 (Ἰεπιεηΐ οἵ ΑἸεχαπάγα ατοΐεβ ἔγοπὶ οὐγ ΑΡοοδίγρδθαῈ 85 ἴγτοπὶ "Εσδρας ὁ προφήτης 
(εἴ. (ἸΙεπι. ΑἸεχ., δ Ζγοηηαίοῖς, 111. 16), νν 116 5.1. Απλθύοβα 450 τι565 ἴπεῈ παπλε φγοῤλθία ΚΕ Ζγα (οἴ. α150 
1πς ορεπίηρ ννόγάϑβ. οἵ 4 Εζια 1 όφγ Εϑγας ῥγοῤλοία σϑεργαι5). ποίπμεγ Ροβϑίθ]α ἔουπη (συσρεϑίεα 
Όγν δνεβίςοι) 15 ᾿Αποκάλυψις "Εσδρα. 

2. ΤῊΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΝΕΒΒΙΟΝΒ. 

(4) ΤΗΕ ΓΑΤΙΝ. ΤπΠείεχί οἔτῃς ΟἹ 1 Αἴτη νεγϑίοη γεργοάποαβά ἴῃ ἔπε Ν αἱραΐς γαϑίβ προι ἰαΐε Μ5. 
δας ποτ τν, δα ἴ5 [1]}] οἵ σογγιρίίοηβ δηα ἱπαοσιγαοῖθβ. ὍὙΠα ἢγϑβί βεγοι5 σοπίγ ΒΕ οη ἴον 5 {Πα [ου Π18 - 
τίοη οὗ ἃ ογί ἶσα] ἰεχὲ νναβ πιαάθ Ὀν ϑαβαίϊεγ 'ἴη {πΠς εἰσῃξθβεηίῃ σεπίμγν, ννῆο ποίεα {Π6 ναᾶτγίαηΐβ οἵ {πε 
(ράοι 5. αγισογ ταῖς (( οὐδ χ 5) ἴῃ 5 σγεδξ σοῦριι5 οὔ Π6 1, αἰη ἰεχῖβ οὔ Πα ΒΙΡ16." Α Πιυγίμογ δάνδηος 
νγὰ5 τηδήθ Ὀν ΝΟ κπηαγ ἰπ 1865, ννῆο μι] 5Π6 4 4 [1,δἴη ἰεχί, δά ἀὴρ ἔπε νατπηίβ οἵ ἃ Ζίίγιοῃ ΜΘ. 
(ὐάξα Ζηγίεοηιῖς, ἈἘΪγιθεπίῃ σεπίαγν), ἰπη Π15 εἀϊείοη οὗ οαν ΑΡροσαίνρβε." Α ἔενν γεδῖβ ἰαΐεν ἩΠρεη- 
[ε] 4 ἴῃ δῖ5 7765ςῖας Πιααεογηηηι (1.εἰρΡΖίρ, 1869), απ ΕὐϊΖϑομε (Δ 1όγε ἵοί. 7ες,. ῥοσμαεῤζργαῤηῖΊ 
σοἰσεί, Τ,εἰρΖίρ, 1871) ρι]15Π6 4] οὐἰεἰσα] εα!οπ5. οἵ {πε [1 αἰη τεχὲ εἐπηροανίηρ τεδάϊηρϑ [τῸπὶ οἴπαΥ 
Μ55. Βιῖΐ 8]] ριενίοιιβ. ννοῦὶς ἴπ {15 αἰγεοίίοη ννὰ5 ἀνναγίε 1ηΐο ἰηϑίσηἰβοαποα θη Βαηϑὶν ἴῃ 
1875 ΡΕΡ]Π 564 ΠΙ5 Ἔρος - πηαϊκίηρ σου τ Βαςίοη ἴο [Π6 οὐ ἴς4] βιπαν οἵ 4 ΕΖια--- 716 7115. 7710 7γαρηηο7ι2 
97 116 1. αὐήηι ἐγαγίαίίοτι 97 {16 Ποηγίλ Βοοῖ οὐ Επγα ((ἀταθτῖασ 8). ὉΡ ἴο 1Π15 {{π|6 4}1 Κποννῃ Μ55. 
οἵ {πε 1,αἰίη ἰεχέ γἱθ]ἀεα ἃ ἀείεςξϊνε ἰαχέ οἵ σμαρίεγ 7: ἃ ἰοῆρ ρᾶβϑϑᾶρα (ϑοπῆα 70 νβϑῖβ65) ννἃ5 πηϊβϑίηρ 
Ὀαδίννεεη νεῦϑεβ 35 δηά 46 οἵ {Π15 οπαρίει, 45 ννα5 5ϑῆοννῃ οἰδαγὶν ὃν {πε Οτίεπίδὶ νεγϑίοῃβ ψν Π!οἢ δἰζεϑί 
{πε τηϊϑϑίηρ νϑύβεθ. [|π 875 Βεηβὶν Πα {πε σοοά ἰογίππα ἴο ἀἰβοονεῦ {ῃς Τιαΐίη τεχί οἵ {Π6 πηϊβϑίησ 
{ταστηεηΐ ἴῃ ἃ πἰπίῃ-σεπίαγν ΜΆ. ννῃϊοἢ ννὰ85 πθη ἴῃ {πε ροβϑεϑϑίοῃ οἵ {πε σοπιπλιη] ΠἰὈγαγν οὗ 
Απιίεπβ. Τῃε αἰϊβοονεῦν ννὰ5 νυ ὶτποιις 6]αν σοπηπλιηϊςαΐεα ἴο {πε ννου]α ἴῃ ἃ β5ρ] πα! εαϊτίοη οὗ 
τῆς ἰεχί οἵ [ῃε ἱγαρπηεπί, εηγίο πε α νυν ἢ ἃ να] πα] ἱηἐγοαποίίοη δηα σογηπηθηΐασν. Ββηῃϑ)γ 5.771551726᾽ 
γαρσηιοί (17.) 15 να]ααθ]Ὲ ποῖ οὐἱν ἴοσγ {πε ἰεχί οἵ {πε ἔγαστγηεπί 1156]{, θα [οΥ ἐπε ἰαχίαδὶ σβιπαν 
οὗ πε νῇῃοὶα θοοῖ. [ἰ δροιυπαβ νι ἢ ποίεϑ, γαγηδυκϑ, ἀηα δοσυγαΐε ᾿ηἰοΥ πιαίίοη νν ἢ] οἢ πηαῖΐκε 1 1Π615- 
ῬΘηϑΔΌΪς ον {πε βεγίοιιβ βδίπάεης οἵ {πε 1 αΐίη ΒΙΡ]6. Ὅῆε ουτίοιι5 ἰδοιιηα ἴῃ ομαρίεγ 7 ψῃοῇ 
οΠαγδςίευζεβ 411 ἱζηοννη 1,αἰίη Μ 595. (εχοερί {πε ἔενν επυιπηεγαίεα Ῥαῖον) 15 ἀπε ἴο {πΠῈ τηυΠ]δζίοη οἵ 
{πε στοαῖ (οάοχ 5 (ργεβεγνεά ἴῃ ἴῃς Βιδ]} μὲς Ναίίοπαϊε οἵ Ῥαι5).2 ἴῃ τὸ 56 Ῥτοί. (]ἀευπιαίβξευ, 
ἴῃ σοΙ]αἰίηρ {πη|5 Μ5., ἀἰδοονετεα ἐπαξ ἃ 1δϑῇ (  ]ο ἢ Παὰ οτρίηα!ν σοπίαϊπεα {Π 6 πηϊβϑίηρ {γα σ πη εης) 
Βαά Ῥεεῃ (πο ἀοι δὲ ραγροβοὶν) οσαξ ουἱ ἴῃ Εαυ]ν {{π|65. “τοπὶ 1Π|5 δηα οἴπει ἱπα!σαίίοη5. μα ἄγανν 
τῆς ᾿πά!σρυΐαθ]ες ἀπα ΠΙρηϊν ἱπηρογίαπι σοπο! βίο ἐπαΐ αὐ 77.5.5. οὐ 4. Φεάγας τυλήελ αο τιοΐ σογιζατ7) 
ἐλαΐ βασδαρε τυόγο τεἰίἠηεαίοίν αογίνεα γγοῦε {ἦς (αἷδλ 5. αλιρ δ) ἼΩ71671.51ς5. ... ΟΟΟΘΧ 5. 15 {Πε6 οἱ εβί 
Κποννῃ τηδηιϊιϑουρί οἱ 4 Εβάγαβ δηὰ 15 ἰῃ6 ραγεηΐ οἵ {πῈ ναϑί πια]ογιν οἵ εχίδηϊ σορίββ. 

Βεϑιάθβ (1) (οάδχ 5. 1Π6 [Ὁ] ηρ᾽ ἀγα ἀπλοηρ {Π6 πηοϑβί ἱπηροτίαης Μ55. [ῸΓ [Θχί-ου 104] ΡΌΓΡΟΒαΒ : 
(2) (οάεχ Α (.. 6. ράθα ΑἸ ηιῤἰίαγιογι515). ΤῊΙ5 5 ἴπ6 ΜΒ. ἰπ ψΒΙοῃ Ρτοῖ. ΒΘηΒΙΥ ἀἰβοοναγθα [Π6 τη βϑιηρ 

{ταρτηθηΐ. Τί νψὰ5 Δρρδγθῃθν νυ 1π [6 ΠΙπῚἢ σεπίυτυ, Δη4, ἰΠουΡ ἢ. ΟἸΟΒΕΙΎ το]αϊθα ἴο 5, μᾶ5 δη ἱπάβρεηάβηϊ 
γά]ι6 ὈΥ {Π6 5146 οἱ 1ἴ. 

(3) (οάεχ Ὁ (ράφα (ογηῤῥιίεγιοῖς, [ΟΥΤΊΘΥγ δὲ (ὐοτηρ] απ) Κπονῃ 85 ἴΠ6 Β10]6 οἵ ΑἸοαϊα. Τὺ 15. ΠΟΥ ἴπ 
[η6 ΤΑΌτατυ οἵ ἴῃς (ὐεηίσαὶ {Πηϊνεγϑιν αἱ Μδατιά. Ὅμῃε τοχὶ 15 ᾿πἀερεπάθηϊ οἵ 5 ἃπᾶ Α ; ἀδῖβ ῃϊπίῃ ἴο [επί ῃ 
σεηΐατγ. Τη15 Μϑ8. οοπίδιηβ {Π6 τηϊϑϑηρ [γαρτηθηΐ, Δ Πα ΟἸΓΙΟΙΒΙΥ ΘΠΟῸΡἢ [Π6 ἰοχί οἵ 1Π6 Ἰαϊίεγ πα Ὀββθη 
{τα ηϑου θα ὈΥ Ῥτοῖ. Ῥδὶπιου ἴῃ 1826, θὰ Ππανεῖ ΡαὈ]15Πη6 4 ΟΥ̓ πη. Αἰεγ {π6 ρῥυδ]ϊοδίίοη οὗ 7272) ἴὴ 1875 
[815 {τ ηβοσὶρί ὰ5 ἰοηα ἀπιοηρ ΡῬτοῖ. ῬδΙ ΠΥ 5. ΡΆΡΕΊ5, ἃΠα νγᾶ5 ῥυιηϊθα τη {Π6 γομγπαὶ οΓ λϊρέρον ἴῃ τ877 
(νι. 264). 

1 Τῆς Ταῖη Μ55. νδύν ςοηϑι θυ] ἴῃ {Π6 ΘηπΠΊοσαίίοη : 8566 [ΟΥ̓ δισίμεσ ἀδίαι δ [Π6 ργεβδεηΐ νυ 5 ΕΖγα- 
ΑΡοσδΙυρβε, ρΡ. ἱν ; Βεηβῖυ, 272), ρρ. 85-ὅ 6; «πὰ "7, ΡΡ. χχνὶ [0]]. 

2. β1ῤΖογΊε7γι δας) 7147: ζα 7146 τ 6751 07165 αγιζΐφηέαε, τοιη. 11 (ἈΠεϊπη5, 1749). ὙΤΠΕ ἀαΐε οὗ (οάεχ 5 15 822. 
5. ας νυἱογίε Βιεᾷ Ες:γα (Τὐρίπρεη, 1863), ΡΡ. 3-213. 
4. Ζογιαῖς ἰαΐΖγι5, τἰποξ. δ ΡῬ. σὺὰ- 
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ΙΝΤ ΚΟΠΌςΤΙΟΝ 

(4) (οάεχ Μ (άεα “7αζαγίγαει5) : ἴῃ της ΒΙΒ]Ποίῆδαπθ Μαζαγῖπα δὲ Ῥατῖὶβ. ὙΠῸ δχίβίεηςα οἵ [ἢϊ5 Μϑ. 
ν 85 τηδα Κπονῃ ὈΥ Μ. ΒεΙροὺ ἴῃ ὅδε. [15 τοχὶ (ΠΊΟΝ ᾿πο] 65. {Π6 τηϊβϑίηρ ἔγαρ 61) ἰ5 οὗ 1ῃ6 βᾶπιθ ἴὺρ8 
ἃ5 ἴῃαΐ οἵ ( (εἸενεπίῃ σεηίαγν). 

Τὸ {Π656--ἰῃ ῬΓΠΟΙΡΑΙ ΜΆ. δας που 165----Πηιδὲ πον 6 Δα 464: 
(5) οάεχ Ν (ΞΞ ὥασα ΑἸ διεδδρι515) πον 1ῃ τῃ6 ΒΙὈ]]οΐθοα Νοίοηαὶ αἱ Μαατια. [10 15 Κποῃ 85 [6 ΒΙΌ]6 

οἵ Αννα. [5 ἴϑχί 15 πππηα Π]αῖε, ἀπ ἀρΡΡααῖβ ἴο Ὀ6 ἃ ΘΟΡΥ͂ οἵ (οάεχ ( (θην (Πἰτίθθηῖῃ σαπίιγυ). [0 νγὰ5 
αἸβοονεγεα Ὀγ Μ. Βεῖρεγ. 

(6) (οάεοχ 1, (ράσας δερογιογι515) ἴῃ ἴῃς ΤΑ ταγΥ οὐ Θαη Ἰβίάτο ἀς Τθοη αἵ ᾿βθοη. Τῆς (οάεσχ ([η 3 νοἱβ.) 
οΟὨΐδΙη5 ἃ ΓΕ] ΥΚΑΌ]6 ἰοχί οἵ 4 ΕῦΖγα, ΜΝ ΏΪΟΠ ἀἴνεῦραβ ἔγτοτη ὑΠπᾶΐ οὐ 41} οἵἴἤθι διιιῃοτε5. Ασοοτάϊηρ ἴο ΨΊοΪος 
{Π656 Ρεου ΔΓ 165 ἀγα ἰαυρ ὶν ἀπε ἴο 46] Ὀθγαΐα τανιϑίοη ὉΥ ἃ ἰαῖα {γα βου θετ. [{5 ἀδίθ, δοσογάϊηρ ἴο ἴῃ6 βᾶγηδ 
ΒΟ ΠΟΪΔΓ, 15 ΡΓΟΌΔΌΪΥ ἀθουΐ 1200. 866 Πισγίμεῦ Ψιοϊεῖ, ρΡΡ. Χχι--χχῖν. 

(7) Τῆς Ἰαΐθϑε αἰβοονεγεα πητηαΠαῖθα ἰοχὲ ἰ5 ἃ ΜΆ. ψῃϊοῆ 15 ἀδεποίθα Ν ((οάεχ ΝῚὴ ὃ. ΝίΊοϊαι. [Τὰ 15 
ΡΓΕβουνα αὐ Βγιι55615, Δη4 115. δχίϑίθδῃοα νγὰ5 ἢγϑί τη Κποόνῃ ἴῃ Οοσίοθοσ, τ9οό (ὈΥ 1). Π)οπαίίθη ἀθ ΒιγΠ6, 
Ο.5.Β.). 1 5 ρατί οἵ ἃ Βι0]6 ἴῃ 4 νοἱβ. ; [ῃ6 ψυτιτηρ 15 οἵ [Π6 ὑε! ἢ σαπίασγ. Αὐσοοταϊηρ ἴο ΨΊοΪθὶ 115 ταχὶ 15 
ΟἸΟ5ΕΙΎ το]αϊθα ἰο {παΐ οἵ Μ (μεποβ [ΠῈ ἍἽμοῖοα οἵ {Π6 5ύγηθ 0] Ν). 

ΕῸΓ [Π6 5ρβοῖδὶ ΜΆ. δνίάθηοα [Πᾶΐ δχιβίβ [Ὁ οΠδρ. ὙΠ. 209-26 (1ηΠ6 50-ο4}16α Οὐγγεεῖο 5474 6) 566 1ῃ68 
1ΠἰΓΟΔιοΐοΥΥ βεοίίοη ἴο {Πᾶΐ ρᾶβϑϑαρα ἴῃ ἴῃ ΡΓαβθηΐ ὙΤΙ ΘΓ 5 βἀϊτοη οἵ [Π6 ὈοοΚ (ΖΑ, Ρ. 176); ἀῃμᾷ οξ, ξαγίῃου 
[Π6 1ηἰτοαποίοηβ οὗ 27 ἀθα ΝΊΟΙΪος ἴου [Π15 ροιηΐῖ, ἀπ α ἴογ ἴῃ6. Μϑ5. δνιάθησα βθπογα! }ῦ : αἷδοὸ ΒΕΗΘΙΥ 272. 

ΤΠας ογεσα] εὐἀϊίίοη οὗ {πε ἰαχὶ οἵ {πε ο]α ὈοΟΚ,, ννϊοἢ Βεηβὶν ννὰ5 ργενεπίεα ἔγοπὶ σοπιρ] εἰσ 
Ὀν ἀεδίῃ, ννγὰβ ἤπαδὶν εαϊζεα δηα Ρυ]15Π 66, ἢ ἃ ναὶ πα ]6 ἱπίγοάιποίίοη, Ὀγν Ὠγ. Μ. ἈΚ. [4π|65, ἴπ 
1895... ΑΑ ϑρ᾽επαϊα ογιτἰςα] εὐϊίίοη οἱ τς Γι απ ἰαχί, ἢ ἃ ΠῚ]] ἀρραγϑΐι5 οὐἴσιι5, ἀηα νυν (εγηηδῃ 
{γα πϑ᾽ατοηβ οἵ {πες Οτίοπίαδὶ νεγβϑίοηβ (αἶβδο ργονι ἀθα ννἢ δὴ ἀρραγαΐιι5. οὐ ἰςι15) 1ῃ Ῥατ4116] σο] τ ΠΊη 5 
Πα5 θεεη εὐϊεα ὃν τσ. Βγιπο Μίοϊες ἔογ {πῸὸ ογαὶ Ῥγιιβδίδη Ασδάεπιν οἵ ϑοίθηςθ, δηα τεσαηεὶν 
ΡΟ] 5ης4.3 

Βοίῃ Βεηϑὶν (ἢ [4Π|65) ἀπ ΨΊοϊεϊ ἀρύεε ἴῃ {πε ςοποϊ πβίοη ἐπὶ Ὀγοδαάϊν {πε Μ595. γιεϊα ἔννο ἔν ρὲ5 
οἴ εχ : {πε οὔς, τεργεϑεηξεα ὃν {πε σύοιρ 54, πιᾶὰν 6 ϑίγ!εα {πε Εσθηςοῇ τεσεηβίοη (ΞΞ ΝΊοϊεῖ᾽ 5 Φ); 
πε οἴπεγ, τῆς ϑραῃίϑῃ τεσεηβίοῃ, γεργαϑεηίεα Ὀγν {πε στοιρ ΟΜΝΝΧΥΙ, (ΞΞ Ν]οεῖ 5 ψ). Οπ [με ψῇῃοὶ]ε 
1Π6 [οὐπηεσ στοῖρ (φ) γε! 5. ἃ ἀεοιἀεαϊν βαυραείον ἰεχί ἴο {παΐ οἵ {δε ἰαζίεγ (ψ). 

566 ἔτ ΠΕΥ οἡ {Π15 ροϊηΐ Ψιοϊθί, ὃ 12. ΨιοΪεὶ α͵50 (Ρ. χχνἹ) 6815 αἰζθπίίοη ἴο [Π6 εχιβϑίεποα οὗ ἃ ΠαΠΊθῈΓ 
οὗἩ δἴῖη Μ55. οοπίδιπιηρ {Π6 ππηλα]αΐβα ἰοχὲ οἵ οὐσγ ὈΟΟΚ, Μη ϊΟ ἢ ἀγα 1ἢ δχίβίθηοα δῖ νϑυῖοι5. ΠΠΌΥάγ65, Ὀαΐ 
Πᾶνε ποῖ 85 γεῖ θθβη υ{ΠΠ|2Ζ6 6 ἔογ {Π6 οὐ! οϑπὴ οὗ [Π6 ἰαχί. 

ἼΤῃε 1, αἰίη ἰταηϑἰδίίοη οἵ {πε Ὀοοΐκ, νος ἢ, Κα {[μ6 Οτεπίδὶ νεγϑίοηϑβ, νναβ πιαάς ἔγοπλ {ἢ ἰοϑί 
ατεςεκ νεγβίοη, 5 που θέε ]ν νεῖν δαυϊν. [ ννὰβ ννῈ]] Κηοννῃ ἴο Απιρίοβε οἵ Μ|δη, ννῆο οἰΐεβ ΠᾺ εἰν 
ἔτοπι ἰξ (Ξεα 5 7, Ρρ. χχχιϊ--χ χχῖν). Ῥοββίθ!ε θεὲ ἀοαθέξα] οἰξαξίοηβ ἀγα πιαάα Ὀν Τεγί ]δη (4 ΕΖτια 
ν 11. 20) αηα συρτίδη (4 ΕΖια ν. 54, 55). [{ Π85 αἷβϑο θεδβῆ βιιρροβεά {παΐ (ὐοπηπηοάίαη {πε (τ ϑιίδη 
Ροεῖΐ οἵ {πε {πἰγὰ σεηΐαγν, οἰΐε5 4 ΕΖγα χι!. 40. Τί 15 ἰηἰογαϑίίηρ. ἴο ποία ἴῃ 1Π15 σοηπαχίοη [ἢδΐ 1 
ΒΕ 6ΠΊ5 (ΔΙΓῚν ργοθαῦ ες {παΐ ἴῃ {πε {ἰπ|ὲ οὗ Απιρύοβα {πΠ6 Ταίίη ἰεχί οἵ {πε δααιίομαὶ σπαρίειβ 1.5-τό 
ννὰ5 δἰγεδαν οἰγγεπέ “ ἰη {πε ναγβϑίοη ἴῃ νος ἢ ννε ρΡοβϑβεβ5 Πεπὶ αηά.... {πὲ {Πᾶν ννεῖα αἶδοὸ αἰΐδοῃεά 
ἴο οπαρίειβ 2-14᾽. Πα 1, δίίη νεγϑίοη ἃ5 ἃ ΠΟΙ 5. βίῃ συ !αγὶν (ἢ Π] δηα [1{εγα], ἀπα 1ἰ 15 ποί 
ἀϊβῆςσυ!ξ ἴο ἀγγῖνε δ {πε ατεεκ εχ ἀπαάουγίηρ [ἴ. [Ι{ Πδ5 [561{ 5 ῆεγεα ἃ οσογίαίπ ἀπιοιηΐξ οὗ ᾿ηζαγηαὶ 
σογγαρίίοη ἴῃ ἰγαηϑβπη  βϑίοη ; Ὀὰξ {Π|5, ἢ της αἱά ράγν οἔ πεν ΜΆ. ενίάεπος, ἀηὰ ρδγῖν οἵ {Π6 
Οἴει νεῦϑίοηβ, οδῃ οἰΐζεη δε οοτγεοῖοα ΘΟ ΘΒ ΠΥ. ΕἼοτη Ἔνεῖυ ροϊπί οἵ νίενν ἰξ ἰ5 {Π6 πιοβί 
νϑίμα]ε οὗ ἴῃς νεγϑίοηϑ ἰῃδί ἤανε σοπα ἀονη ἴο 115. 

ΟΥ τῃε Οτεηΐαὶ νειβϑίοηβ {πΠεῈὶ πιοϑί νϑἰπαθ]ε 15 (Ὁ) ΤῊΕ ΘΎΚΙΑΟ. ΤὍΤΠ1β 5 [αι πιούε (αἰ ἘΠ] 
Δ Π6 1655 ραγαρῇγαβεις ἔπη 1ἢπ οἴμεγ Οτίεαΐαὶ νευβϑίομϑ. Τῆς ϑυτίας ἰεχί οἵ πε Ῥοοῖκ ἰ5 πηΐοτγιππαίε! ν᾽ 
ΟἾΪν Κπονῃ ἴο 5 ἴῃ ἃ 5ίηρὶε Μ5. δυϊῃοτγιέν---ἰῃς στεαΐῖ Απιρτοβίδη (ϑἰχίῃ σεπίαγν) ΒΙΡ]ε-(οάεχ 
αἱ ΜΊΔη, ννϊ ἢ μα5 θεεη πιδάςε ἀνα] Ὁ] 6 ἴου βοῃοϊατβ Ὀν {Π6 [{]]!]1}4 ἢ βοῃοαγ ΑΔ. (αγίδηϊ. [Ιη {Π15 Οοάεχ 
4 Ἐξζτα [Ο]]ονν5 ἴῃς Βαγιοῃ- ΑἸ ροσα νυ ρ56, πα ρύεοεάεβ {πε σαποηΐςαὶ ῬοΟΚΚ5 οἱ ΕΖία δῃηα Νεμεπλίδῃ (μεγε 
ΤεοΚοηεά 45 οπε Ὀοοΐς ; νὶζ. ἐΐδε σδεολαῖ δοοῖ οΚἡΓ Ε2γα): 4 Ἑπτὰ ᾿ὰ5 πο πιπηθεῦ αἰίβοπμεά ἴο 1. Α 
Ρτπίεα εὐϊίίοη οὗ {ΠῈ ϑυτίας ἐεχὶ ἢα5 θβεη ρα] 15ῃς6 4 ὃν (εγίϑηϊ ἴῃ ἢἰ5 .1]7ογιτεγρεογα δας οἱ ῤγοξαα 
(νο!. ν, ίαϑςε. 1, 1868) ; ἀηά [ἴ 15 αἰ5οὸ πο! δα ἴῃ {πε ρῃοίο-Ππορταρῆϊς γεργοαποζίοη οἵ πε Α πιρτοβίδη 
(οάεχ. ( εγίβηϊ β 1, διη ἰγαηϑίαίίοη οἵ {ΠῈ ϑυγίας ἰεχὶ οἵ 4 ΕζΖγα 5 τεργιπίεα, νυν ἢ βοπα ἱπιργονε- 

1. 714 ξομγίλ Βοος οὗ Ξ2γα ἴὰ 71 6χίς αγιαἱ «δἐταἴϊ65 (νο]. 111, Ὧο. 2): Οαιμρτ ρα. 
2. ήο Ξ9ςγα-Αῤοεαϊνῥδε (4 Ἐκ514): ἘΕτϑβίεσ Τεῖ! ; 2216 ζγεῤεγίϊεογηέγρ. ΤιεἸρζὶρ, 1910. (Α ϑεοοπά νοϊαπια ἰ5 ἴα 

[ο]1ονν.) 
5 57, Ρ». ΧΙ]. Ἐοτγ {πεῈ ΨΠΟΪῈ βαθ]εςὶ οἵ [ῃ6 ἀποίθπὶ χαοίαίίοηβ οἵ 4 ἘΖγὰ οἔ. [Π6 [{}} ἀϊδοιιβϑίοῃ (νἸ ἢ [Π8 Ραβϑαραϑ 

δεῖ οαΐ ἴῃ {{]1} ἴῃ 87, ΡΡ. χχνὶ! ἔ. 

544 



ΤΙ ΈΖΕΚΑ 

τηδηΐσ, ἰη ΗΠ ΠΡ πο] 45 72765οας Ζημακοογ 7,2, ΡΡ. 212 Π. Τα 41} {πε Οτεηΐαὶ νεγϑίοῃβ {Π6 ΑΔ ροοδῖνρβα 
ἴῃ {πε ϑγείας. τἰεχί οοῃϑβίϑίβ οἱ σπαρίοιβ 2-4 οἵ ἴῃς 1 Αἰ1π οηΪγ.. Α ἰτγαηϑίαίίοη (ἴη (ααγπηδη) νυ] ἢ 
οὐ Εἰς] ποΐεϑ 5 ρυϊπίεα τη Ψ|οϊεΐ, νοὶ. 1. 

(Ο) ΤΗΕ ΕΤΗΙΟΡΙΟ. ΤΠηϊβ νοΐϑίοη νγὰ8 ἢιβί ΡῈ] 15Π6 4 ἴῃ 1820 ΓΚ {πε ἰαπιοιιβ Οτ]θηΐζα ἰϑ( 
ἘΠΟΠαγα 1 αιιύθηςα (αἰτευνναγά ΑὐοΙβημορ οἵ (δ5Π61; εὐϊΐοσ οἵ Ζ Φποοΐ δῃὰ οἵ 716 “ σεογϑῖοῦ οὗ 
7παϊαλ). Τιαυγεποεβ 1 αἰΐη ἰγαηϑίδίίοη οἵ ἴπεῸὶ ΕἸΠίορς ἰεχί, τενίβεα Ὀν Ῥγδείογιβ, 15 Ὀγπ θα ἴῃ 
ΗΠ ΠΡ η[6]4᾽ 5 727 σσίας Πμααφογηι (ρΡ. 262 [{. Α ογτςα] ἰεχε οἵ {ῃ15 νεγβίοη, θαβε ἀροη 1Πε6 οο]]αϊίοη 
οἵ βενείαὶ Μ595., ννὰϑ8 ῬτΘρατθα Ὀν Π1Π1πιαπη ἀηα ρα] 15Π6 64 αἰζεῦ ἢ15. ἀδδίῃ. 1ΠᾺΑ Ετχεποῦ {γα Π5] τ! οη, 
Ὀαβεὰ ὑροη ὈΠΠ πα πη’ 5 ογϊἰςαὶ ἰαχί, ννὰ5. ΡΠ 5ηε ἃ Ὁν Βαβϑβεῖ ἴῃ τ8ὅ99ς. πε ΕἸΠΙορίς νεγϑίοῃ 15 ποῖ 
50 ν᾽ 4 0 ]6 ἃ5 {πε ϑυτίας. [{ 15 ΠΙΠΟΝ ΠΊΟΓΕ ΡῬΑτγαρΡγαϑίῖς δηα ἴγεα ἴῃ 115 Παπα]ησ οἵ {πς ἰοχί, θυΐ 
1 βΒοπγείϊπγ65 αἰξεϑίβ πἰθγθϑίίηρ Δη4 ἱπηροτίαηί τεαάίηρϑ, απ 15 ἱπηρογίδηϊς ογ ἴπ6 οτος !5πὶ οἵ {Π6 
ατεεκ εχ ππάουϊνίηρ 1. Α (εἴπΊδη ἰγαηϑίαξίοη, Ῥαβεά προη 1 Π]τηαηη, 15 ργπίεβα ἴῃ Μ|οϊεΐ, 
νο]. 1 (1 οτος] ποία5). 

(4) ΤῊΗΕ ΑΚΑΒΙΟ ΝΈΚΘΙΟΝΘ. ὕνο ἱπάερεηάεης Αὐαδὶς νεγϑίοηβ οἵ {ἴπΠῈ ῬοοΪς δε ἴῃ εχίϑίθηςα 
ΜΠ Ιοἢ (([Ο]]οννηρ σαη Κα ]}) να τπηὰν ἀεβίρημαίς Αγ. δηπὰ Ατ Οἱ τῃεῈ ἢιβδὲ Αταρίς νειβίοη (Ατ.}) 
ἵννο Μ995. αἵ Κπονῃ ἴο ΡῈ ἴῃ δχἰίβίεποε--ἰῃε οτίσιπαὶ ΜΆ. ᾿ὶΏ [πΠε6 Βοαϊείδη ΤΙΡγαγν αἱ Οχίογά 
(ρατέ οἵ τῆς Τα ΐαη ςσο]]εοίοη), απ ἃ ἰγαηβογρί οἵ 1ῃϊ15 ργεβεγνεα δὲ {πΠεῸὶ Ναίίοαδῃ. Απ ἘπρΊ5ῃ 
ἰγαπϑίαιίοη τνὰ5 τα Ὁν ϑ΄πλοη Οοκῖίεν ἔγοπι ἔπε Οχίογα Μ5., αηα δρρεαγεά ἴῃ ΝΠ] ΊῈ}Ἂ πὶ Ν Ηἰϑίοπ᾽ 5 
1} γηγητυο (γι αγῖγν γευῖυ αἱ (νΟ]. ἵν, 1711), ἀπα ἃ 1,ἰΐη νεϊβίοη, πιαάθ ἴτοπὶ Οὐκ ν᾽ 5 ΕΠΡΊΙ5ῃ, 
Ὁ Π6 οογγοοίεα, Ὁν ϑίείπος ἔγοπι ἐπεὶ Αταῦῖς τεχί, ἰ5 σίνεῃ ἴῃ ἩΠσεη6]α (οὐ. οΖΖ. ΡΡ. 4232 Π.). ΤΠΘ 
Αταθὶς ἰεχί ννὰβ5 ἢγϑὲ ρα] 5ηεα Ὀν Ἐννα]α τη “«“Φλαραιζητο εἶ. Κὶ δηιῖρί, (οδεείίδελ. α΄. ΠΝ 1δσεηδοἠα)Ζε7: 
2: (σδέζίγιρ γι. 

Ιη {Π|5 Μ5. οὖγ θοοὶς Ἀρρεδῖβ 85 1 ΕζΖίᾳ ; ἴπεῃ (ο]]ονν5 ἘΖία- ΝΕ Πατηϊδἢ 452 ΕἶΖα, ϑισσεεαθα 
Ὀν με Βοοῖκ οἵ Τοδιῖ. Α οὐτίοιιβ ίαοϊ σοησεγηίησ {πε Οχίοσγα ΜΘ. 15 {παΐ παῦε 15. ἃ ἰδοιιηα ἴῃ 
1πε ἰεχί οἵ οπε ρᾶᾷρε, ννῇηϊοῖ 15 ΘΒ ρρΙ ΙΕ Ὀν {πε Ναίσαηῃ ἰγαηβογρί. ὙΠαΥα αύα ἴνο οἵπεγ ἰδοιιηδε 
σοπητηοη ἴο Ῥοΐῃῇ Μ55. ἿΙ͂ῃ τδ8οϑ Ν]οϊεῖ, πονεναί, ἰουπα ἴῃ {πῸ6 Οχίογα Μ5. 11561{ (Ὀαξ αἰβρίδοςα) 
1ῃ6 πηϊσϑίηρ ρᾶσε, ψΏοἢ ἰ5 σίνεπη ἰπ {πῸ Νιαίίσδῃ ἰγαηβογιρί ἴῃ 115. τίρῃξ ρίαςς (5εε Πιυγίμεγ ΝΙοϊεί, 
ῬΡ. ΧΧχι -χχχν). ΤΤῇηϊῖβ. νεγϑίοη, νυν] ἢ 15 Ἐχοεεαϊησ]ν ἔτεα, ννὰθ Α8ὸ τηδάε ἴγοπὶ ἃ ατεεκ ἱἰεχί; 
νεῖ Πεγ ἰἴ--τ-οῦ τπῈ ατεεῖκ τεχὶ πὑπαάεγγίηρ ἰξ---ἢὰ5 θεδη ταν βεα 15. πηςσεγίαίη. Α (επηδηῃ ἰταηβ- 
Ἰατίοη, νυ ογίτἰσα] ποῖΐεϑ, 15 σίνεη ἴῃ "Ψ|ιοϊείῖ. 

Τῆς «εεοηαῖ “4 γαῤίε Ἰγέγσῖογε (ΑτὙ.2) 15. δῇ ἱἹπάερεημάδξηϊΐ νεγβϑίοη πιδάς αἰγεσεὶν ἰτοπ {πε ατεεκ. 
1 εχιϑίβ ἴῃ ἃ ςοπΊρ]εία ἰογπὶ ἰἴπ ἃ Ναίίοδη Μ. (Αύαῦ. 462) ννῃϊο ἢ ἢ85 θβεη εὐϊεα πα ρα ]15Πε4, 
ἢ «ἃ 1, δἰίη γαηϑίίίοη, Ὀν (Ἰ]ἀεπηεϊςίεγ (  αγας [ὖδγ γιαγίμς αγαϊοσ 6 εοα. Ἰγαί., Βομπη 1877). 
Ἐχίγαςίβ5 ἔγοπῇ [Π|5 νεγβϑίοη δια σοπίαἰηεα ἴῃ δὴ Οχίογαά (Βοα]είδη) Μ5. 2όο ; δηά ἃ ἱγαρπιεηΐ οοηίζαίη- 
ἴησ᾽ οἢ. ν!]. 755-901 ἢδ5 Ὀεεη ἰοιιηά ἴῃ ἃ Ῥαγὶβ. Μ5. ὃν Νίοϊεί. 

ΤἼ15 ναγϑίοη σοηΐαίη5 5ΟΠΊΕ Ἰητεγαϑείηρ᾽ ἀπα να] 4 ]6 γθδαηρ 5 ψῃ]οἢ Πᾶνε ἰεὰ αὨΚΕΙ ἴο ροβίυϊαίε 
1ῃς εχίβίεηςε οἵ ἃ βεςοηά ατεεῖκ νεγϑίοῃ, πηδάςε ἔγογὴ [πΠῈ Ηδρτανν οὐ σίηαὶ, ννῃ!οἢ Πα Θαρροβαβ ἴο ἢᾶνε 
Ὀεεη {πε ᾿α515 οἵ {Π15 νεγϑίοη. 

ασηκεὶ βαρροτίβ [Π15 νιθνν ὈΥ ΟἸΠΠΩρ ΟΠΔΡ. ν111. 223 ΜΠΘΓΕ Ατ.ἢ, ΔΙΟη6. ἃπηοηρ {Π6 νΕΥΒΙΟη5, ΓΕ Π6Γ5 ἐδασολεδς 

(οἼογηα) τε Ἠ6Β. προ: [Π6 ΟΙΠΕΙ νβίβϑιοηβ. ᾿ΠΊΡΙΥ 707 ἃ τυϊΐγιοες (ΞΞ ἼΜ0γ. Εν ΔΕ ΠΟΥ πε ψεγα ἴνο ατεακ 
τα Ἰη95, ΓΕΡΓ ϑθητηρ ἔνο τα πἀθυηρδ οἵ ἃ δίηρὶε Ηθῦγαν ἴἰαχί. πα Πᾶ5 Ὀθβη [Ὁ]]οννεα Ὀγ Ατ."; [Π6 οἵμεσ Ὀγ 
1Π6 ΟἴΠΕΙ νεϑίοηβ. Αρϑίῃ, ἴῃ χὶν. 2 Αὐ.ῦ πᾶ5 ,μϑζηαΐ (ΞΞ "))Ὁ) ψΏθγα {Π6 οἴπεὺ νεβϑίοηβ πᾶνε ὀμνϑθ (ΞΞ Π))-- 
ῬΠΘποσηθπδ ΠΟ ροϊπηΐ ἰο αἸἤεγεης τεδαϊηρϑ τη ἴΠ6 ατεεκ, ἀπε ἴἰο ἃ αἰἤδξγεηςσε οὗ τεδάϊηρ ἰπΠ6 Ηδῦτεν. “Βαϊ 
1ξ 15 ποῖ Πθοθββαγυ ἴο Ποὺ ἔγοτη 580}} Ἰηϑίδποθϑ (Ώ]Οἢ, ἢ ΔΠΥ͂ οᾶ56, ἃ΄Ὲ ἔδυ) μᾶΐ ἔν αἰ βεγεης τεοθηβίοηβ οὗ 
[Π6 ατεακ εχιβίεα. ὍΤῆε τεδαϊηρβ ΠΟΤΕ ΡΓΟΌΔΌΪΥ ταργαϑεηΐ ΤηΔΓρΡΊΠἃ] νᾶγδηΐβ ΟΥ ΟΟΥΓΕΟΙΊΟΠΒ ἴῃ ἴΠ6 ατεεκ 
ΘΧΘΙΠΊΡΙΔΓΙ. 564. 1Ι͂η ΔΩΥ 6856, 45 ΝΊΙοΟΙεὶ ἢᾶ5 5ϑῆονῃ, Ὀθοίῃ Ατ. πα Ατ.2 ροὸ Ὀδοῖϊς ἴο οὔμβ τεοβηβίοη οἵ ἴπΠ6 ατεεκ, 
ΜΠΙΟὮ 15 Οματϑοίογζεα ὈΥ ἃ ἰδοιηᾶ 1η [ῃ6 ἰαχί, ν]. σο--ῖχ. σ᾿ Ὀεηρ ΟΠ 64. [Ὁ 15 ρσόθδ]6 {πᾶὶ αἰγὶ Μ55. 
οἵ [Π15 ατεεκ τεοδηβίοη (11 τηαν ὈΕ 50 ο81164) ψϑεγα 5684 δ. {πΠ6 τϑηβίδίουβ οὗ Ασ. δηα Ατ.", 

ΤΠυ5 Ατ.ἦ, [πΠουρἢ [ἰ 15 νεῖν πες δηα ραύαρῃταβίίς οα ῃ86 ψνοΪβ, 15 οἴζεῃ δ ἱπιρογίαηί ἰεχίαδὶ 
Ὑ]ΠΕ655, ἀπ πιιδί πανεῦ ᾿ς περ]εοίϊεά. 

ΤῸ 15 Ἰηϊεγεβίίηρ ἴο ποίϊοα ἰμδΐ ΑΥ.ὐ Ἄρῦθεβ ΜΠ [Π6 συγ. ἴῃ ΟγΆ Πηρ, [Π6 ἤγθι ΠΑ] Γ οὗ χί. 30 (ΞΞ ὁΖ υἱὲ 
φμοιοαο εογηῤίοχα 65), ἃ ἀραῖη ΜΠ [Π6 ΚΓ. 1Π αἰζθβίηρ (1Π ΧΙ. 43) ἃ οἰδιιϑα ΜΠ] ΟὮ Πὰ5 (4]16 ἢ ουΐ 1 4}1 {Π6 
ΟἾΠΘΥ νΘΥβΙ ἢ 5 (- ζζαξ ἐλοιε τλοιίας: γογεαίο 15 αἰδ0). 

Ἴνο {υγίπεῦ ἱτΓαρστηθηΐβ οἵ δὴ Ασαρῖς νεγϑίοη ἱπάθρεηάεηϊς οἵ Αἵ. δηὰ Αἵ. δε αἷϑο Κπονῃ  ; 
Ὀαυΐ [Πε56 5εεπὶ ἴο με οἵ βεοοηήδιν ἱπιροτίδηςε, ἀερεηάϊηρ, 45 {πεν ποΐ ᾿πρΙΌΡΑΌΙΥ ἀο, οἡ {ΠῸ [1 Αἰῖη 

1 Κ͵οίογίς 7 65 Ἴᾳ),1671121 4. ὁέλτοῤἧεῖ ἴοταιβ ν (Βα ]η, 1894, ΡΡ. 152-93). 
2. 1863, νο]. χἰ΄ (α150 τερτὶ πίε βερασαίε!ν). 
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ΙΝΤΚΟΌΌςΤΙΟΝ 

νεγβϑίοη. [ες Πιγίμεγ Ψιοὶεῖ, χχχί- χχχῖχ : Νίοϊειϊ σίνεβ α (ἀεγπιδη ἐγαηβίαίίοη οὗ θοίῃ Ατ.ΐ δηά 
Ατ.Ξ ν τ οὐ σα] ποία8.] 

(6) ΤῊΕΒ ΑἈΜΈΝΙΑΝ. ΤῊΪβ5 νεγβϑίοη ννὰ5 ἢιϑί ρτπίθα ἰπ {πε Αὐπιεπίδη ΒΙΌ]Ὲ οὗ 18ο5 (Ν᾽ εηϊςε), 
δηα ἀραῖη ἴῃ 1ῃ6 Ατπιθηΐδῃ εὐἀϊτίοη οἵ ἴῃς ΔΑΡροοίνρμα οἵ ἰῃ6 ΟἹα Τεβίαπιεηΐ (εηῖςθ, 1896). Α 1, Αἰίη 
ἰγϑηϑίαιίοη (Ὁν 1. Η. Ῥείεγπιαπη) ἰ5. βίνε ἴῃ ἩΠΠρΡϑη 6] (οὐ. εἶΖ. ΡΡ. 478 Ε{), ἀπά ἃ (ἀεγγηδῃ οπα ὈΓ 
Ψίιοϊει. ΤΠαε νεγϑίοῃ 15 Ἐχοθθα ηΡ]ν ἔτεα, απ Ῥοβ565565 {Π{|6) οὐ ἢὸ ναὶπε ον {πε οὐ ἰοΐϑγη οἵ {πὸ τοχί. 
1 πᾶν ἤανε θεθῃ πηδάε ἴγοπὶ ἴῃς ϑυγίδο. 

(5) ΓΚΑΟΜΕΝΤΒ ΑΝῸ ΤΕΆΑΟΕΒ ΟΕ ΟΤΗΕΝ ΝΈΚΒΘΙΟΝΒ. Αἢ ἱπιροίίαης ἀϊβοονεγν οἵ 5οπλα ἔγαρ- 
γηθηΐβ οἵ ἃ ϑδῃϊαϊς νεζϑίοη οἵ οἵ ὈΟΟΪς ννὰ8 πηδάθ Κηοννῃ ἴῃ 1904.: Τῆης {τΓαρπιεπὶ ἰπ πυεσβίϊοη 
οονεῖβ. οΠΔρ. ΧΙ]. 29-46; Ὀαΐ {πε ἰεαΐ σοπίδίηϊησ ἴ 15. πητογεππδίεὶν τας ἀατηασεά. ὍΤῆε τεοονεῖν 
οὗ οἴπεὺ ραι8 οἵ {ῃϊ5 νεῖϑίοῃ, ννῃίοἢ 15 ποῖ ἱπῃηροβϑίθ!θ, νου ργόθαῦϊὶν δῇογα ναϊθδθ]ε ὨΕΙΡ ἴῃ 
τεοοηδίγαοίηρ [Π6 υπάεγνγίησ ατεεὶς τεχί, 1 ἃ5. 15. {πεῖν πῈὶ ϑδῇῃϊαῖς ννὰ5 τηδάς ἐϊγεοῖν [ΓΟ πὴ 
{πε ατεεῖ. ὍΤῇῃαε ϑδῃίάϊς ἐγαηϑίδείοη ννου]α σογίδίη]ν επὴροάν τπηδην οἵ {πε οτίρίπαὶ ατεεκ νογάβ 
45 Ἰοδη-ννοσγαϑ. 

Ττδοα5 4150 εχῖϑβί οἵ δὴ οἱά ἀεογρίδη νεγβίοηῃ οἵ οἵυγ θοοῖς, [8ε6 διγί μοῦ ΝἹοϊεῖ, ρρ. χὶ Ε{] 

δ4. ΤῊΕ ΙΟΘΤ᾽ ακΕεκ ΝΈΒΒΙΟΝ. 

Τῆς ἀερεηάεηςε οἵ 411] {πε νεγβίοῃϑ (ἢ Ἐπε Ῥοβϑίῦ]ε εχοαρίίοη οἵ {π6 Αὐπιθηΐδη) ἀροη ἃ ἰοϑὲ 
ατεεῖὶς νεγϑίοη ἤαγϊν πεεάβ δὴν ἀείδι! θα ρύοοῖ. Τῆς αἰπεγεηοεβ θεΐνψεεη [ες νειϑίοηβ οαῇ οοη- 
βίαπον θὲ Ἂχρίαἰηεα ὈΥῪ σογγιιρίίοηβ οὗ ἃ ατεεῖς εχί. ἀπά εγγίπησ {Πεπι. 

Τὸ 5εϊβοΐ ἃ ἔειν ᾿πβϑίδποθϑ ουξ οἵ πηϑηῦ : ἴῃ ν. 28 τῃ68 1, αἰ ἢδ5 2γαῤῥαγασίϊ (ΞΞ ἡτοιμασας) τ714772 γα, 667): 
δ. 7 αἰΐας ; Ὀὰΐ [6 Οτιθηΐαὶ γευβι 5 σὶρ Εν τοηᾶθγ “ἴπου, μαβὶ ἀἸβῃοηουτ,ζεα (ΞΞ ἡτιμασας)ὴ ἴῃΠ6. οπδ τοοῖ᾽, ὅζα. 
Αβρϑίῃη ἴῃ νἱϊ. 26 [ῃ6 [τη Πᾶ5 οζΖ αῤῥαγεόϊξ σῤοηδα [66] αΞῥαγέδεεγις εἴοϊίας τε " ἀα 1ῃ68 ὈΓ46 5}8}} ἀρρεδγ ὄνβῆ 
1ῃ6 οἰἵγ ἀρρβαγίηρ ᾿ (59 ϑὅυγ. δ βίδα} 1) ; ας (Π6 γα τοχί, τεργεβθηΐθα ὈΥ ἴπ6 ΒΤΠΙορῖς δηα Αὐτηθηϊδη ΓΠη5: 
Ἴζεογι λα ἐἦέ εἰέν ἐδαΐ γοτυ ἐς Ζγιυϊεῖδίο αῤῥέαγ Ξξξ και φανησεται ἡ νυν μὴ φαινομενὴ πολις ΜΈΏΪΟΙ νγὰ5 Τη]βγοδα ὈΥ 
16 Τ,δτΠη καὶ φανήσεται ἡ νυμφη φαινομενὴ πολις. [Ιῃ Χ. 28, ἀράϊη, {Π6 ἴτπα ἰεχὶ σταργεϑεηϊθα ὈΥ ἴῃ Τδίϊη δηά 
(ῃ6 ΟΠ δηΐδ] νευβίοηβ, ΜΠ {Π6 Ἔχοθρίοη οὗ {πε ΕἸΠΪορίο, ταη5: 707 16 1Ζ ἐς τυῖο ἤας εαιεδεαῖ 716 10 γαϊέ 1γι10 {λῆς 
φγεαΐ ὀφτυϊ ογηιθγι9 (εκστασιν)ὴ ; Ὀπὲ {πΠ6 ἘΠΏΙορΙς μᾶ5 σεαγοΐ ἴου ὀοευϊ θγηιθγι, ταἸβγεδαηρ ἐκστασιν 8ἃ5 εξετασιν. 

Εὐτγίποσ, {ΠῸ ἱπίεγηδὶ ενίάεηςε οὗ {πε νεῖβϑίοηϑβ ϑίηρὶν οἴζεηῃ οἸθαυῖν ἀδπχοηϑίγαϊεβ ἀερεηάεξηςε προη 
ἃ ατεεκ υπάεγγίηρ ἰεχέ. ΤΠ {πε 1 δε1η βοπηθί!π165 γαργοάπιοαβ ασεεῖὶς σοηβί πο 065 (6. σ. {Π6 σεηϊῖνε 
ΑὈϑοϊαΐα, ν. 55), απά αἵεεῖκ σεπάεεβ ππκηοόνη ἴο 1 Δ[[η (6. σ. Χ. 23. σ2ρηαςσθ 772. 1072... γεδίρηαία 
6εέ: “5641 Ὀείΐηρσ ἐτεαίϊεα δ5 επι). 85 ἰῇ ἀτεεϊκξεη σῴφραγιθ). 56:6 [υγίπεῦ οὐ ἴπεβε ροϊπίβ 27,2, 
ΡΡ. 17γ ἴ. ; ΦΩ͂, Ρῃ. Χὶῖ, χνϊ (566 αἷἰδο Τπάδχ Ν᾿ οἵ {πε Ἰαϊξεγ ννοῦῖς ππάθγ Οσγοθί δογδγηείτογ5 δπὰ 
ὐγεοῖ τυογα5). 

Ῥοϑίἷνε Ἔνίάθηςς οἵ πε εχίβίθεηςα οἵ θοῇ ἃ ατεεῖκς νεγβίοη 85 ἰ5 ἀβοίἀεγαϊεα Ὀγ {πε ενίάεηςε οἵ 
1Π6 βεοοηάδγυν νείβίοηϑ 15 δῇογαε ὃν δοΐιια] οἰϊαίίοηβ ἴῃ πε δαγὶν ραἰγίϑεϊς 1 αγαΐαγε, ἃ5. νγ6}} ἃ5 
ὈΥ {πε εχίβίθηοε οἵ ατὐεεῖκ ννουῖκβ Ώϊο πᾶνε θα Ὀαβεά προη, οὐ ἱπιίξαϊεά. ἴγοπ, {πε ἰοβὲ ατεεῖς 
νεῖϑίοῃ. Τῆῃε πιοϑβὲ οογίαίη οἵ {πε οἰξαίίοηβ αὔε {πε οἰϊαίίοη οἵ ν. 25 ἴῃ (Ἰεπιεπὶ οἵ ΑἸεχαηάσία, 
,ο͵γογηαζεῖς, '1ϊ. τ6 ; δηὰ οἵ νι]. 22 1η (7151. “2051. νῖϊϊ. 7; ΜΜΏ1]|6 Οὐ. 42ο57. 11. 14. σοῃΐαίη5 ἃ ρᾶ55αρα, 
16 ἰδηστιασε οὗ ψὨϊοἢ 15 βίγοηρ]ν τγεπη!ηϊβοεηΐξ οὗ ν]]. 105 (2αΐλεγ5 2ογ σοϑῖς, 5ογις 707 ῥαγο7ιίς, ὄγοϊ 67. 5 
2ῶον ὀγοΐλεγς, ᾿1η5 7) 707 ἐλοῖγ γηδαγεδί, ἡγίσγαιςς γον ἐλοῖγ ἀφαγεςδ. ΤῈ ραββασα ἴῃ πααϑβίίοη γ1Π5 ἃ 5 
[ο]]οννβ :-- 

Εἰ δὲ πατέρες ὑπὲρ τέκνων οὐ τιμωροῦνται, οὔτε υἱοὶ ὑπὲρ πατέρων, δῆλον ὡς οὔτε γυναῖκες ὑπὲρ ἀνδρῶν, 
οὔτε οἰκέται ὑπὲρ δεσποτῶν, οὔτε συγγενεῖς ὑπὲρ συγγενῶν, οὔτε φίλοι ὑπὲρ φίλων, οὔτε δίκαιοι (υ. 4. δίκαιος) 
ὑπὲρ ἀδίκων. ἀλλ᾽ ἕκαστος ὑπὲρ τοῦ οἰκείου ἔργου τὸν λόγον ἀπαιτηθήσεται. 
Α Κπομ]εάρε οἵ {πΠεῈ ατεεκ 4 ΕΖια ἀρρεαῖβ ἴο θ6 ργεβιρροβεά, 4150 ἴῃ ἐπε Ηἱρροὶνίβαδη [γαστηθηΐ 

περὶ τοῦ παντός" ΤὍῇε 4]]εσεά οἰζαίίοηβ ἴῃ οὐἵ ῬοΟΚ οἵ ἔπε “22: 2|6 975), Βαγηπαῦας ατε, ἤοννενεῖ, πιοῦα 
τπδη ἀουθίζαϊ! (5εε {πῸ ποίΐεβ οῇ ν. 9 Ῥεΐονν). Εὸογ ἃ {1]] αἰϊβοιιβδίοη οἵ πεβϑε ροϊπίβ γείθδγεηςθ πγιιϑί 
Ῥε πιδάς ἰο δ, ρρ. χχνί!--χχκ; ςοἢ, αἶϑο ΖΑ͂, Ρ. χιϊ. Ἐογ ἰαίεγ ασεεῖς νοῦ κα ννϊοἢ Πᾶνα ἱπηϊαίεα 
τῆς ατεεκ 4 ΕζΖγα (νῖΖ. πες Αροσδῖίγνρβεβ οἵ Εβαγαβ δη4 ϑεάγδοῃ), 5εῈὲ Ν]οϊεΐ, ρρ. 1-|1κ. 

ΤἼε τεοοπϑίγαοίζίοη οἵ {πε ἰοβὲ ατεεὶς ἰοχέ ἔγτοπι {πε 1 δἰίη νεγϑίοη οἵ οὐἵ ῬοΟΚΚ πὰ5 Ὀεδη σαγγβα ουζ 
ἢ ἃ σοπϑίθγα]ε ἀπιοιηΐ οἵ ϑυσοοθς ὃν ΗΠρεηςε] (ἢ ἐπε αβϑίϑίδησε οἵ Τἀραγάβ δπα Ἡ γπιδηῃ 
Ἐδη50}). [{ [5 ργίπίεα ἴῃ 72 7ε5σίας Πμααεογτε)ε (ρ 0. 36--113), ἀπΠα 15 ἃ πιτοβί ν᾽ πα ]6 ρίεοε οἵ νν οσκ. 
ΜοΙΚπιδι, αἾ5ο, ἰη 5. εἀϊτίοη οἵ οὔγ Ῥοοκ (2 ας υἱογίο Βιεΐ Εσγα, 1863) ἢδ5 σοηῃϑβίδητν βυρρεϑίεα 
ατεεῖκ τεπθγίηρϑ ΨΏΙΟἢ ατε οἴζεη ἱπηροτγίαηϊς ἴογ {Π15 ρύγροϑβε; 116 ἴῃ αὐηῖκε]᾽ 5 σοπηπηεηΐαγν 50 ΠΊ6 

1 Τῃ {πε ΖεΖΖεολ7272 3117 ἀργῤίζδελε δγαεσλε 1716] .4 1{6γΖτεγι5 ηεγα6 (Βαπά 41, Ηεἐ 2, ΡΡ. 138-40). 
2. Αἴϑο οἰϊεᾷ βοπηβίπηε5 45 " ΗΙρροίγιι5 4,σαΐγηεέ  ίαζο᾽. 
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 ΕΖΕΚᾺΑ 

ἀϑοίαϊ ποίΐθϑ οὗ ἃ ϑἰ πηι ]αγ σμαγαςίεν ὃν ΝΠ] απιοννΖ αὐ οσσαβίομδ!]ν οἰϊε. Αἡ οἰαρογαΐε γεοοηϑίσιο- 

τίοῃ 15 Ῥγογηϑεα Ὀγ ΝΙοϊεί. 

Α βρεβοίπιβῃ οὔ ἴμ8 τβακ ἱἰγαηϑιδτίοη οὐ ρατὶ οἵ τῆς δαἀάϊείοπμαὶ ομαρίθγθ, ΜΏΪΟΠ 40 ποΐ 5(ΠἸΟΕῪ Ρεϊοηρ ἴο 

[6 ΕΖτιδ- ΑΡΟΟΙΥρΡ586, νἱΖ. 4 ΕΖτᾶ χν. 57--59, ῃὰ5. θεθη ἀἰβοονεγεα (1909) ἀπηοηρ; {πΠ6 ΟΧΥτμυ πο ἢ 5 ΡΔΡΥΤΙ, δηά 

Βδθη ριι] 5Πη6 ἃ ψΠΠ ΟΥΠοῚ ραρυτὶ πὶ {Π6 οοἸ]δοίίοη οἵ ἀγθηίε}}! ἀπά Ηππηῖ. “ΓΠΙΒ5 ᾿πηροτγίαηι πη Θποουγαραβ ἴΠ6 

Βορα {παΐ ραγίβ, οὔ Ἔνθ [Π6 ψΠ0]6, οἵ [Π6 ἰοϑὲ σεεκ νϑυβίοη οἵ {Π6 ΑΡοοδΙΥΡ58 ῬΓΟΡΘΓ ΓΠΔΥ͂ γϑῖ ΘΟΠηΘ ἴο 'ρῃι. 

ἄσηκεῖ (αῤ. Κὶ αιιῖζϑο ἢ) μα5 ργοροιπαάςα ἃ ἵπεογν {παΐ ἔννο ἱπάερεπάεης αγεεῖς ἐγαπϑἰδίοηβ οἵ ἃ 

Ἡδεθτανν οτρίηδὶ τνεγε πιϑάς; νυ Π16 τΠς Τιαῖ., ὅγυ., ΕἸΠίορ., Αὐ.ΐ (απ Ροβϑίθ!ν {πε Αὐπιεηΐδπ) γεϑὲ 

ἸΡΟη οπε οἵ ἴπεβθ, Ατ.", πε {Π]ηΚ5, γεϑῖβ θροη ἃ τϊχεά ατεεκ ἰεχί, πηδάδ πρ οἵ {πε εὐϊτίοη 5ε4 ὈΥ 

ἰῆε οἴμεῖ νεζβίοηβ, απ ἃ βεοοπηά τηδάθ ἱπάερεπάεηίν δηα Ἰδαῖον. ὙΠῸ ενίάεηςε δἀάυςεα ἴον [ἢ 15 

νίενν 15, Βοννενοσ, νεῦυ 5]ρῃμξ, ἀπά μα5 αἰτεδαν θβεὴ ἄβαὶὲ νι ἀῦονε ἴῃ ᾧ 4 4 (1η σοηπεχίοῃ ννἱτἢ 

Ατ 2). Τῆε τεχέμαὶ ρῬμεπόπιεπα ἃ:Ὲ ββοαρίιθ]ε οἵ δῇ αἰξεγπαίίνα δηα ϑβἰπιρίοι εχραπαίίοῃ, νῖΖ. {παῖ 

Ατ μα5 Ἔπιροαϊεα πιαγρίπαὶ ναγίαπίβ οσςαβίομα!]ν ; ννΠ1]16, ἴπ οἵ μον τεβρεοίβ, ἰἃ μὰ5 Πδηα]ςα 115 ατεεκ 

τεχὲ ταῖμον ἔγεεῖν, οπηϊἐηρ σοπϑίἜγ Ὁ ]6 ρογίΐοπβ. [ΕῸγ ΝΟ Κπιατ᾿β ἱπεοῖν οἵ ἃ βεοοηά ἀτεεῖκ τεοθη- 

βίοῃ 566 264, Ρ. χἱ!!.] 

ὃ 5. ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΗΕΒΕΕΥΝ ΤΈΧΤ. 

ΤΗΣ πιοβῖ τεσεπέ ἰηνεϑεϊρϑίοιβ οὐ {πε ἰεχίμδ! ργο]επι5 οἵ οὐυγ θοοΪκ ἂύα ἀρτεαά ἴῃ ροβίυιϊδείηρ ἃ 

Ηξερτεν ἰεχί δ5 1πῸ οτἱρίηδὶ [ογπΊ ἴῃ ν ΐοῃ 4 ΕΖια ννὰβ σοπιροβεά. Ὅ7}εβε βοῃοὶαύβ πος ΝΝ Ε]]- 

Παιιβθη,. Ὁ μδγ]εϑ, (η[κΕὶ, απα Νίο ει. ὙὍΠε ορροϑίίε νίενν (οἵ ἃ (τεεῖς οτρίπα]) μα5 θβθη ο“Παπιρίοηεά 

ὃν [Γϊοκε, ΝοΙΚηιαγ, ἀπ ἩΠρεπίεϊα, 
ΤΠΕ ΠΙΠεϑὲ ἀϊβουβθίοη οὗ ἐπε σγοιπάς ἴον αϑϑιπηίηρ ἃ Ηεργεν ογίρίπαὶ 15 {παὶ οἵ ΔΝ] Παυβθη." 

1: πιὰν Ὀς 5αἰά, νἱίμπους αυδ!βοαίίοη, ἰμαὲ πάρε ὈΚΥ δὴν οὗ {πεῸὶ Ρυοραυν Δρρ] σα ]ς ἰεϑίβ, {πε 

ῬΠεποιηεπᾶ ροϊπί ἴο ἃ ϑεηλεἰς οτίρί πα]. ΤῊΞ ΒΥΝΤΑΧ ΚΕΕΚΕΟΥΒ ΟΗΑΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΑΙΥ ΗΕΒΚΕΝΝ 

ἘΕΑΤΌΒΕΒ. ὙΤδὰβ {πε ϑεπίεηςεβ αὔα σο-ογάϊπαίεα νυ ἢ ταίμεῦ ἤδη ϑαθογαϊηαίεα ἰο βοῇ οἴπεγ, δηά 

ἴῃ σοπβεηπεποε ἰξ 15 βογηδε πη ἀἰβῆσοα!ς ἐο ἀείογπιίηθ Ἔχδοῖὶν νΠεγα Π6 ργοίΐαϑίβ οἵ ἃ Πυροίπειιςδὶ 
βεηΐεησα 6ηά5, 4Δη6 [Π6 ἀροαοϑβίβ ὈερΊη58. 

(ρ. 6. 5. 1. 12 (67 γαρίμηε δέ εἱδ71 κοοῤίςϑογιξ γι ῤῥεαγί . .. οὐ γι Ἰεαυογιεγιέ Κἠϊος. .. οἱ «οεῤόγιεγι 

. ζριῤῇοία ἑδηι γαεΉ7γ6, ὅζα.); 11]. τ7 ἢ, (ο{ γ)ασίμηηη δε Ζ)ε7} θα (676 50771671 οἴ5 δ “449 γ210 ὁ’ αααάμαδίϊ ἐς... Εἴ 

ἐγαροῖί σίογία ἕμα, ὅχα.); 111. 29 ἔ. ; ν. 4 ἢϊ. ; ν. 41; νἱ. 18 ἢ [ἢ βοπια οὗ ἴῃε886 οᾶβεβ {Π6 ρυποίιδίοη οὗ ἴΠ6 

ΘαἸοΥβ 15 ποῖ σογίϑ ]γ οοτγεοί---ἰῃ 6 βεπίθηςβϑ 5Ποι]4, ρευπαρ5, Ὀ6 τὰ Οη. 

Νοίῖε αἷϑο ἔυγηβ οἵ Ἴχργεβϑίοῃ 85 δζ χασίμηη δέ σε πὰ δέ ογτΐ δέ, νυ ῖς ἢ ἀγα Ἔββϑαπίία!ν Π τειν 

πιοάε5 οἵ ἘἼχργεβϑίοῃ, 88 αἷβδο δίς δ δεεδ (νεῖν ἰγεαιεπε ἴῃ οΠαρίειβ το δηά 11), ἃη4 δζ ὉἹαϊϊ 6 δεσθ 

(ν. 48, χί. τ ἢ.) οὐ δΖ αμαῖζυξ οἕ ἐεοθ (νϊ. 18). Α1]] {π656, 85 ν επαβεη ροίηΐβ οὐ, ἀγα οΠαγδοϊεγ ϑεσα! ν 

Ηερτον, αηα ποῖ ατεεκ. ; 
ΤῊΕ ΕΟΙΙΟΨΝΙΊΝΟ ΑΚΕ ΕΧΑΜΡΙΕΒ ΟΕ ΘΥΒΟΝΟΙῪ ΜΑΒΚΕ. ΗΕΒΒΑΙΘΜΒ: {πε σοπΊρ]επιεηΐ οἵ 

τε τεϊδεῖνε Όγν ἃ ἀεπηοηϑίγαϊινε ριόποιῃ, 6. σ. αἷδ ψιῖδιις οἱ γηι1}ι1 γογιτιγοϊαυογὶς 61 Δϊς (ἰν. 4), α6 φπο 

7216 1γ167}7οσας εἷς 60 (ἰν. 48), ἦγ φηο σίας στοῦ διέ7ι (νῖ. 14), ηῥῈ7 φηθ711 σἐαΦαη ΣΉ 67. 6147) (ν1. 29), 71ε1 267 
σοη16  ἐῤοτέη2 {76εγαῦ7έ ογφαΖ1:7, αγ772ὲ σηαη: (ΧΙ. 26). 

ΤΠ ἰαϑὲ ᾿ἰπβίαποα οἰϊεα 15 ΔΠ Ἔχοαι]απί Ἔχϑιηρὶ8 οἵ {Π6 διη ρα ΕΥ̓ ἡ ΠΙΟἢ ΠΊΔΥ ΔΙΥΪ56 ἴτοπὶ ἴῃ 6 τηϊϑιπάετ- 
βἰδπαϊηρ οὗ {πε Ηῦτενν ταϊίίνε δηα 15 σοπηρ]θτηβηΐ (1Π6 ΗΘΌ. τοὶδίϊνε ρδγίῖο]β ἽΝ  ἀοα65 ποῖ ἀἸβΈ ΠΟΌΎ ΘΧΡΓΘ55 

ΕἸΓΠΕΓ ΠΌΠΊΒΕΥ ΟΥ ο856). ΘΙ ΠΉΠΑΓ ἰπδίδηοαβ οὐ τηἰβα πθυβίδη ἀὴρ 8150. ΟσΟΙΓ 1 ᾿Χ. 20 (2702 67 εορτίαΐϊοηος ψιαό 
ἦρι 60 αὐγφειογιέγιξ 5] θ6 2. ς. δογιμ φιεῖ {γι 60, ὅζα.); ἃ Πα ἴῃ ΧΙ]. 40 (φρόη; καῤίϊοιεγε μη ϑαζηιαγιαϑϑαγ 

5Που14 ὈῈ φῴας ΟΥ φίος «αῤέζυος αμαῖΐ, ὅζα.). 

ὙΠε ςοπεοίγυςείοη οὗ πε Ἡδθτεν ἱπβηίτῖνε ἀρβοϊαξε νττῃ ἐπε Ππίϊε νεγρ ἰ5 οἵ Ὄχέγαογα παυῖ!ν 
(γτεαιθπξ οσσαγίεηςθ. [Ὦ 15 ἀβ84}}ν ταπάεγεά Ὀν ἃ ραγίίοϊε ογ ὃγν δὴ δρϑβίγαςίξ βυιρϑίδηίζίνε. 

ΤῊδ [Ο]ονηρ ἀγα {Ππδίγαϊϊνε οὗ ὨΠπΊθγοιι5 ἘΧΔΙΊρΡ]65: ἐχοθαΐεγις ἐχοόδοῖέ 407. ἐμη27): (Ϊν. 2); )εδήίηαγις γοδέϊηαΐ 
σαθειζμη: ῥογέγαγιεῖγε (ν. 26); »η67ι547α 7,1671547γαυἹΐ ἐονηῤογα δἰ 7114771670. γ142:67γαὉξ ἐθηίῤογα (ἰν. 37); ο(Ἵ16715 οἄϊεξ 
Ζ2οῥιοίμγι ἐπειέ (ν. 30). ὙΠῸ ΠαπΊθΕΓ οὗ [Π6586 Ἐχϑιηρ]65 τηῖρμΐ θ6 βοπιθνμαΐ Ἰπογθαβθα 1 [Π6 Ἰηδίδῃοθϑ σου] θὲ 
Δα 64 ψΏετα {ῃ6 ὅυγυ. δἰζθϑίβ [ῃ6 βϑπη6 σοηβίγαοιοη ψΙΠουΐ {Π6 σιρροτί οἵ [Π68 1,Δ.η. 

Οπε οἵ {πε οπαγαοίεγίϑεις Γεδίιγεβ οἵ Ἡεῦτανν, νυνί οῃ 1 5ηαγαβ ἢ οἴμοι οἱ απο ἰδησιιαρεδ, 
15 {πε ραυοίςν οὗἉ 115 δάνεγθβ. Ὑὲπε ἰδηριαρο, σοπβεαπθηῖὶν, 15 ἰογοβα ἴο δάορί οἰπει πιοάεϑ οἵ βρεεςῇ 
ἴῃ ογάδυ ἴο εχ ρῦεβϑβ {πε δάνεγῃιδ! ἴΙ4εα. ὙὍὙῆε ἱηβηϊτίνε ἀρϑοϊαῖς οἴζεη ἄοαβ ἀπέν ἴῃ {Π|5 ννὰν (εχ ρύεβϑ- 
ἱπρ ἱπέεηϑίεν οὐ ἰτεγαίζίοη : τὸ σηγσάν, τημοῆ;, ογέεγι, δκς.)δ. Βαξ βοπιείίπγε5. οἴει πιεῖ ποα 5. αύα τγεβογίεά 
ἴο. ΤΠιι τερεαϊεά δοίίοη (ΞΞ αραῖλ) 15 ἐχριεββεά ἴῃ Ηεργανν ΓΚ ϑιοἢ ρἤτα565 85 20 σαα 10 ἐο (ὉΠ -Ἐ 
Δποίῃεσ νεῦ). ΤΠΐβ ϑᾶρα 15 γεβεοίεά ἴῃ οἷ ἰεχί Ὀγ βοῇ ἀη- ατεεῖκ ἐχρυθβϑίοηβ 85 σαΐζεϊαηη (αἼ16676) 

1 ΑΠΊΟΠΡ' ΘΔ1]16Γ ΒΟ ΠοΪδγβ Εν] (7152. οὐ 15γαοί, νοὶ]. 7) μ6] ἃ 1815 νίθνν ; δα ]εγ 51} 10. Μοτίπιβ. 
2. ο  ς 2671, νὶ, ΡΡ. 234-9 (1899). 
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ΙΝΤΚΟΌΟΌςΤΙΟΝ 

εογαηι 16 (ν. 32) σηῤογαϊχογηη (νῖϊ. 23}; 1101] φρο παϊοθῦ 6 1γιφρῖγοηαῖο (ν111. 55); ααϊείανε αἰοίογ 6711 
(1χ. 41); ααῤοκσιῖ ααάλτο ἰοφιῖ (Χ. 10). 

ΤΠΕ τἰϑᾶρα οἵ ριεροβί(οηβ 15 οἴζεη Ηδρύανν γαμεῖ ἴπαπη ατεεῖκ (58εε ἐπε ἘχαπΊρ 65 οἰϊεα ἴῃ ΖΑ͂, 
Ρ- χν [). ΖὉμε οπαγδοζεγίβίς [εαΐαγεβ οἵ Πεῦτεν βίγν]ε ἀγα πιαγκεα {Ππγουρῃοι 41] βεοίίοηϑβ οὗ {πε θοΟΚ. 
ΤΠι5 τη ἴῃς αἀϊαϊοσιια Ῥεΐννεεη {πε 5εεῦ δπα {πε δῆσαὶ {ΠπΠῈ ἐχργεββίοη ἀξ αγιϑτυθγφα (7 ατιδτυθ7 σα) αγια 
σαἱα σοῃβίδῃο!ν τεοιγβ; οἵ, αἶδο δῷ... σπαὶ σᾶγ, ν. 46, 5ο. Βείογε {με ογαΐζίο γόεία σαγίγι (Ξ-- “γον 5) 
15 σοηϑίδπον ργεῆχεα, ἐγ1 αἴσε715 Ἔνθ Οσσυττηρ (ΧΙ. 27, ΧΙ]. 40). ὅϑ0ςῇ ἀἸ ἢ πιθαπ 655 15 ἃ νν 6 }1- Κηοννῃ 
εαΐαγε ἴῃ Η εῦτεν σοπηροϑιτοη. Αποίπει σπαγαοίαϑίϊς ἔβαίαγα ἴῃ {πε αἰδίοριε 15 ἐπε 56] {-ἀδϑὶρ πδίϊοη 
οἵ πε μυπΊδηῃ Βρεαῖκει ἃ5 2.7 σϑγυαηέ, νυ 116 τῃ6 δῆρεὶ 15 δ ἀγαθθεα 45 Ἂολρῖηο (οἴ, ν. 4.5--56, νῖ. 12, 
Υἱ!. 75, 1Ο., ν]ϊϊ. 6, 24, Χ. 37, ΧΙΪ. 8, ΧΙ]. 14); ἴῃ {πε οα86 οἵ ἃ ψογηδῃ ζζζγο  αραϊημαϊα (1χ. 43, 45). 

ΤἼΘ {Ππ|6 οἵ αἀάτεϑς Ὁ “οηρίηαίον ἀοηιΐηο (Ὁ ογα ἐλαΐ ὀοαγεδέ γιεΐο, ἘΜ.) ΠΟ Οσουγθ. 5Ένϑσα] {{Π165. 15 
ΡΓΟΡΕΓΙ͂Υ ΔΡΡΙΙΟΔΌ]6 οηἱγ ἰο ἃοα Ξε Δέσποτα κύριέ μου (Η 6. ")1 ΠῚ) ΟΥ ΠῚΠ) ")1}}). 

ΟΒαγδοίε βία! ν Ἡδθτανν, αραίη, 15 1Π6 γί ]655 βἰ Πρ] Ἰοἐγ νυ [ἢ νυν ΠΙοἢ βεπίθηςσεβ (65Ρ. ἱπηρεγαξίνε 
[ογΠΊ5 οὗ 5ΒΡ6ε6ς ἢ) εξ σοῃϑίδηςτὶν ἐχραηαεα ὃν {πε τὲ οἵ τεἀπιηάδηΐ εχ ΡγΓΕβϑΙ Οη8. 

ΤῊ [Ο]]ονῖηρ ἘΧΔΙΏΡ]65. γα οἰϊεα ὈΥ 6] Παιιβθη: ας ογάσογα ηιλι (1ν. 5); τορΐε οὐ δα ιές (Ἰν. 14); 
ϑεγιΐίο αϑοργιαογιίθς αἰοόο εγλέ5 (ἰν. 15); Ὁασο οὐ ζηίεγγοσα (ἰν. 40), ἄς. ὍΤΠα πηδίθυδ]!ζίηρς οἵ {Π6 δοίίοῃ 15 
ἀειαι]εα ὈΥ {πε 5146 οἵ {π6 ἀββογρίίοη οἵ [Π6 δοίίοῃ 1[561{: 6. β. Α᾽δεϑοχὶ θεαῖς γι615 εὐ ὉἹαΐ (Ἰχ. 38); αΖε7έμ2)) 
εδΐ ὁο5 γη614721 οὐ ἱμελοαοΐ ἀἴε6γε (Ἰχ. 28). ἘΒρΘβοίαν ἱτεααθηΐ ἰ5. [Πη6 βοιηθνῃδί 51Π|118 1 τι56 οὗ ἡμεῖῤεγέ (Ξε ἨΘὈ. 
Ὀν ὉΠ}: οὗ, ν]. 8, 19, 32; Υ]]. 75, 88, 97, 122, 126, το. (οἴ. [ΠΕ 51Π}118Ὑ ιι58ὲ οἵ ἄρχεσθαι ἴῃ ἴῃε (σο5ρε]5). Τῇθ 
ΟἸἸΟ ΠΡ ΓΘ 150 ἘΧΔΠΊΡ]65 οἵ Ἔχραπᾶδα Ἂββουιρίοη5. οἱ 51Π1016 δοίη, ἡ Ώ]Οἢ ἃγα ΟΠδγδοίο βία} ]ν ΗΘ τον : 
547,06 5267 2ε(165 {μος (γ. τῷ; νἱ. 13, 17; Χ. 30; ΧΙ. 7); καῤαχ ὁεΐ {δὲ ουἱδιέδ Θοιφἠογ167,, Ὁἱά67γ6 (Χ. 5.5); Ζογφιεογι 
7,16. γ67165 2161 (ν. 31); εοφίϊαΐϊογιος γι6αθ αϑεθ)ιἸ67γ1ε71} 51,267. 407. 7)1614771 (111. 1); εογιζμεγόαξμς 65: 56715145 «074115. {2 
(χ. 31); π6 ϑφαῤαυέσεαΐ {07 ζμειε71 (Χ. 55); ϑιη μα ἔεμ5 ἰγίδίς (ν. 16); αηιαγα αιηι0 (1Χ. 41); 2|977167124771. 77:,᾽1141472)} 
ζιμα 7147. (111. κι; ν111. 7); 2αρπέαυϊέ ἀοχέεγα ἐπα (111. 6). ὙΠΕ ὈᾶΓα τηϑπίϊοη οἵ {Π6 ρείβϑοῃ ΨΠ0 15 {Π6 1πϑίγαπηθηΐ 
ΟΥ ΟὈ͵εοὶ οἵ δὴ δοίίοῃ 15 ποῖ βυίποιεηΐϊ ; 1Π6 οὔρᾶη ἰῃγοιρῃ ΒΟ [Π6 δοίίοη 15 ρεγίογπιθα τηπϑὶ 8150 ὈῈ 
τηβηϊοηθα. ὙΠα5 [Π6 Ψ ΠΟΙ 5ὰν5 Ζάν γῖρλέ ζαπά λας φέῥαγιίθαί ἴον Ζζοιε ἀαξέ φέῥαγιίφαι, ἐδγ φομρι ογα7ιτ6 ἔς σαα ἴοΥ 
ἦλοιε αγέ σαΖ, χε. 

ΕἸγΊ ΕΓ ἘΧΔΏΊΡΙ65 οἵ σεηυΐης Ηεργαϊϑη5 ἀγα {πε [ΟἹ] ον ίηρ: αἰΣχί 771: σογ οἶδ 77160 (111. 28) ; ἀεεοῤιςδ 1 
ἦγ “0716 ἔμο (νὶϊ. 16) ; γα α1676 αΤι17,2Ω1772 δ1μα7,1 (ν 11. 75); γ1071 (Ἷγ 967,77 Ὁἱα6 Φογ 792 (εὐοδοῦσθαι ν. 12) ; 

ἄαγε τοςοηι σιραηε (5: ,δΥ 75) ν. 5, 7); γιογρσ)ε 4εη1 τοσαςίϊ (νὶ. 49); 7ι07716η1 ἐπ4771 Ζγιυοσαζι7ι: 65: ΣΈΟ 
γος (ἰν. 25, Χ. 22); βεδαΐ φῤοεῖφς σογηδοῖδ (Χ. 25); )ασίηξ σδΐ 171. {710 σαστις Φ0714771 (111. 10) ; λασίμς5 651 
7αεοῦ 1γι. 71:|{{1{π|4}1716. 71αργια (111. 16); γαρσίηδ 651 171 σαγο (1ν. 16) ; φογοΙ 15 711 φτεδίμ5 γ7711ε{{10777115 
(ν!. 44). 

Α πιμηθεῖ οὗ ψογάβς δΓῈ τι564 4150 ἴῃ ἃ 56η856 ἰῃδί σδῆ ΟὨΪΥ Ὀ6 Θχρὶαιηθα ὈὉῪ Ἡθῦταν ἀ8ᾶρὲ: οἵ. 6.6. 
εὐηγγασίίο (Υἱ. τοῦ δηα ποίε), εο7΄ »ιαγῖς (ἰν. 7), ,μριοη (ΞΞ 16 ἴσο 55. ἘΞρΡΗταΐαβ, χη. 40), Ζζ9)147)1 τε ἴγβ8 
(1ν. τ; ν. 5 Ξξ Ηθῦ. γν Ξξ θοίῃ τυσοά Δηα 2766), γ,1εἼΐἐ5 ἴογ »ιασηίς (ΗΕ. 2, χ. 438, ὅζο.), γαζίογιος (3: ΤΥ ΟΥ 

ΤΥ 1. 7 ἀπά ΠΟΙΕῚ, γογηζγια (7:77165 τ-- Ἰηἰν!τι8}5, ρΡΕγβΟη5, 111. 36), οδῶς (ΞξΞ Η60. ΠΌΝΒ χειυαγαῖ νἱϊ. 5 τι, δὲ 
111... 32 ποῖίβ 2), 27οχ)ηε5 τε ἢ 6. 2} (ν. τ ζἐγέεγγοναῤΙἼέ γερίο φγοχιηιαηι διφα))}), γα (Δ ἀ5εα 1ῃ ἃ [ΘΟ ΠΏ1ΟΔ] 

56η886 (ν. 28, ἴῃ Δποίμεσ ἰθομηΐοα] 5θπ568 ΥἹ]]. 5.3 ποῖβ 2), α βαδειμίο (Ξ-- ἘΡΊΝῚ ἰχ. 7, 18), φογ7η0 τ-ς “Δ (ν] 1. τοῦ μέ 
οἱάεαγιΐ φιεί 2 γε σιεγιξ 5677)107165), οἴ. 8150 Χ. 5, 5227γ12͵5 ἐριολροίμ5 (ν. 22), τεγιζειές (:Ξ-Ξ- 7) ν. 28), σας ὀθίζεοδη47), 

(ΞΞ προγῦο 59 χιϊ!. ο, 28), υἱα (Ξξ Ηεῦ. ὙΥῚ γισάφ οὐ ἀϊρα ; οἴ. νἱϊ. 80, ἵν. 5 ἀπά οἴῃ : 866 ποΐβ Ὁ, Ρ. 145}; 
Δηοηρ, νογῸ5 {Π6 [Ὁ] οιηρ, ΠΟ ἢ τεῆβος ἩδΌτεν τἰϑᾶρα, ΠΠΔῪ Ὀ6 ποίβα : τζγεοζε δηα γε (Ξε ΗΘ. ΠῚ δηᾶ 
ΔῊΠ, 11]. 21, ΝΊ]. 28, ν]1. 115, 128), εοηγογέαγε (ΞΞ ΡῚΠ ν. 15, ζζο.), εογιφγεραγέ (ΞΞ ἢ ) ν]]. 33), 2, 1417676. Ζη 5 71 1147) 
αὖ (ΞΞ Ὁ Ὁ Ἱ νἱ. το πα ποίε), “26771976 56 Δ Όβο]ΐεϊν, Κα καταφρονεῖν (3Ξ 2) νἱ]. 76, 79, Χο.). 

Τι ννοι]Ὰ, πο ἀοιιθέ, θ6Ὲ ροϑβϑβίθ]ε ἴο Ἔεχρί] βίη ἰϑοϊαίϊεαὶ. Ἴχϑηηρ!θβ πη πε [|ἰσῖ5. σίνεη ἀθονε νἱποιῦΐ 
τεοουῦ 56 ἴο {ῃ6 Ὠγροίπμεϑίβ οἵ α Ηδεργεν οὐρίηαὶ; ας {πε σππι!αίίνε εἤεξος οἵ ἴπ6 νΠο]ς αν! άθηοα 
οἴεαΐεβ ἃ ργεϑαπιρίϊοη ϑνῃοἢ ἀπηοιιηΐβ ἴο ἃ σοτίαϊπέν ἐΠπαὲ {πε ατεεὶς ἰαχὲ νυν ῖο ἢ ἀπά ]1ε5 {πε εχίδηϊ 
νεγϑίοῃβ ννα5 [5614 ἰγαηϑίαιίοη ἔγοπι ἃ Ηερτγεν οτρίπαὶ. ὙΤΠεῈ ΨΠο]Ὲ ῬοοΙΚ ἰβ σο]οιγεα Ὁν Ηδρτενν 
αἀϊςτίοη, Η ερτενν πηοά 5 οἵ ποισῃΐξ ἀπά σπαγαοίεγίϑεῖς πηοάεβ οἵ εχ ργαϑϑίοη. 

ΤῊΙ5. σΟΠΟΪ 5] 0. 15 ἴῃ ΠῸ νγν ψεαα πα ὈΥ {πα ἴδοι ἐπα (ὐταθοῖβηη5 ἂῦα οἵ ποῖ ᾿ἱπίγβαμπθηξς οοσυσγεησθ. Δ 
Ὑ ΕἸ Πδιιβθ πη τοηηα κβ, Οτδθοίβιηβ οσσαγ ἴῃ {πε ΤΙ ΧΧ. Αἰζεπίίοη Πᾶ5 δἰγεδαγ Ὀβθη οδ]]θα ἴο {π6 ἴδοϊ οἵ 1ῃ8 
Οσσυτγθηοα οἱ αταϑεῖὶς τιϑᾶρα5 Δη4 σοΠϑίγιοιοη5 ἴῃ ἴῃς 1ιδτίη ἰαχί. ὙΠ656. ΠΊΕΓΕΪν τῆθοϊ {π6 αταεὶς ἰθχὶ οα 
ψΠΙΟἢ {Π6 1 Δἴη ἰταηϑαίου ψοσκεά. ΟΥ̓ (τδθοίϑπιθ ΡΥΟΡῸΥ ἴῃ ἴπε6 ατὐαακ ἰγϑηβιδίίοη 1156]{ ἃ βοοα ᾿πβϑίδποα 15 
ἦγι 60 φιεο(ῖ γι156γοαζι7, (11. 132) Ξξ ἐν τῷ οἰκτείρειν, Ξαν ΕἸ] ἜΧδιη 165 οἵ ψ ΠΟ Π ΟσοιΓ (ἐν τῷ -ΕἸπῆη.). Ο΄οδδίοηδὶ 
ψογά-Ὀ]αγ5 ἴῃ [Π6 Οτεεῖκ ΠΠΔῪ ἃἰ5ο 6 δχρ] αἰ ηβά 85 ἄτι ἴο {Π6 ἰγδηϑβίδἴου." 

1 ἘῸΓ ἃ {{]] δηᾶ ἀδίδι!εα 115ὲ βεα Ν᾽ οἸκυηδῦ, ρρΡ. 313 ἢ. 
Ξ5.Α ροοά δχδιηρὶε οὗ [Π15 σου 1 χὶ]. 24-5. 
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ἵν ΕΖΕΚᾺΑ 

Ομε οἶπεῖ ογιἰογίοη εχ ϑίϑ Όν νη ἢ τς Πυροίποβὶβ οἵ ἃ Ηερτανν οὐἱρῖπηαὶ πηᾶν θα ἰεβίβά : νἱΖ. 
Με Ποι {πΠς ΠΥΡοίμεϑὶβ νν1}] Ἐχρ αίη, οὐ 5 σοπηρδίῖθ]α νυ ἢ, ἴῃς νατγίδίίοηβ {πᾶς εχίϑε ἴῃ {ΠῸ νει ϑ: 065. 
Α ςετγίαίη παπηθεῦ οἵ ἔπαθε ἀγα ἀπε ἴο ἱπέεγπαὶ σογγιρίίοηϑ ἴῃ {ΠῸ νεγϑίοηβ {ΠπεπΊβεϊνεβ Βαΐ ἃ ἰαῖρε 
ΠΌΓΊΡΕΓ οἵ σα565 γεπηα 5 ννῃογα ἀϊνεγρεηΐ τεδάϊηρϑ οἵ [π6 τοῖς σαη Ὀαϑί ΡῈ ἜἼχρίαἰπεά ὃγ 1ῃς ἤγρο- 
{πε5158 οἵ σοιγιρίίοη ἰπ {πε οτὶρίπαὶ Ηδερτεν ἰαχὶ ([οΓ ΘΧΑΠΊΡ 65 56ὲ6 ἔπε ποΐεϑ ἰπ {πε ἰο]]οννίηρ 
σοπηΠ] ΕΠ ἰΔΓΥ). 

Αραίη ἐχ ἀγῥοίλεςσὶ ἴὰ ουσῇξ ἴο ΡῈ ροβϑίθ]ε {πγοιυρμοαῦῖ ἴο αὐγίνε δὲ δῇ ἀρργοχιπηδείοη ἴο {ΠῸ ππάετ- 
[νης Ηεῦτεν ἰεχί. Τηϊθ Πα5 θεθη σοηϑίδηςν Ῥούπα ἴῃ πιϊπα Ὀγ {πε ργεϑεηΐ εὐϊζοῦ, πα 1ἴ οδη 
σοηπάφητν θὲ αϑϑογίεα (Πα, 41} Ἐπγου ἢ, {πε ταχέιαὶ ρμεηοπηθπα αὐα σοτηρδίθίςε ἢ ἃ ΗΠ ερτονν οὐ ρίηδ!]. 

Απ ἀρραῖεηξΐ βχοβρίίοη ἴο 1ῃ15 στὰ ]θ Οσοιγ5. ἴῃ νἱ. σ6 ψῃθγα ἰῃ6 ΤΙ ΧΧ οἵ 158. χ]. τς (6. τγιέο ς΄ 116) 15 
[ΟἹ] οννεα ἀρϑιηϑὲ ἴηΠ6 Μαβογείῖς Ἡδῦτγαν ἰοχί. Βαΐ {Π15 οδπ Ὀ6 Ἔχρ διηεα στοὰς ν]ο]θησα ἴο ἴΠ6 ὨΥΡροΙ 6515 οἵ 
ἃ Ηερταν οὐἹρῖπδὶ (οἴ, ποίθ5 σα ος.). ΤῆΘ ψογα- αν ἴῃ {πε αταεκ οὗ χιϊ. 24--2 5 ἢὰ5 δἰγεδυ Ὀθθη τοίεγγαα ἴο. 

Ιη {π6 ργανίοιϑβ αἰβοιββϑίοη ἴ μὰ5 θεεη δϑϑιπηθά {πύου ρῃουῦξ {Παΐ  ᾿Ἰεύγστυ οτσίηα] 15 ροβίυϊδίεά. 
Τῆς τεχίμα] Ρῃεποπίθηα σοί ηἱν ροϊηξ ἐρ [15 γαῖμα {παη Αταπιαῖο. ὙΠ6 σοηπδίδηϊΐ τι56 οἵ βοῇ 
Ἔδχργεββίοηϑ 45 δ γασίτι7ηι οεΐ, εἰ 6γ11, οἱ δεσθ, αὐτιὰ, αθονα 411, {πς γεοιγγίηρ τι56 οἵ {πε ἱπβηϊνα Δ ϑοϊαία, 
Ροϊηΐ ἴο 4Α Ηρτιενν γαῖ πεῦ {Παη δὴ Αταγηδίς οτίρίπα]. 

1 τεπγαίηβ ἴο δα ἃ ννογά οἡ {πε τεϊαίίοη οἵ {πε ΗΠ ερταν οτρίηαὶ ἴο {πε νεγβϑίοηβ. ὍὙπε δχίδηϊ 
νοίβίοηϑ ἃ1΄6, ἃ5 ἢδ5 δἰγεδαν Ὀεεη ροϊηΐζεα οὐ, {τα ηϑ]δίίοηβ αἰ γε ον ἤοπη {πε ἰοϑ ατεεκ νεγϑίοῃ 
(ἢ {πε Ροβϑίθ]ε εἐχοερίϊοη οἵ {πΠ6 Αὐπιεηΐίδη, ψῃΪοῃ τῆᾶν ἤᾶνε θεεη τηδάς ἔγοπὶ {πῈ ϑυτίδο). 
Τῆς οτρίπαὶ αγεεῖκ νεύβϑίοη ννὰ5 [561 ἃ ἰγαπϑίδίίοη οἵ {ῃΠῈ Ηδεῦγεν ἴεχί νος επιργασθά {ῃῈ 
Αροσδίνρβα ριορεῦΥ ([. 6. ομαρίεγϑ 11-- κὶν οἵ , Εξαάγαβ ἴῃ {πε Νυϊσαίε [ογπη). Το {Π|5 οὐθίπαὶ αγεεκ 
νεύβϑίοη ννεῦε ἀρρεπαβά (1η [πε ἐπίγα σεηΐαγν) ἴῃς δα! τἰοηα] ομαρίογβ (1-ἰ|ὶ ἀπ χν--χνὶ οἵ {πε Ψυϊραΐε 
Δηα οὐ ονη ΟΠοῖα] Α ροσῦν ρα). ὙῆΠαν νγεῖε σοπιροβεά ἴῃ ατεεῖς απμα αἵ οἵ (τγβείδη οὐρίη. [Ι͂η 
{πε {{π|6ὲ οἵ Απηργοβθα ἀρραγεηεὶν {Πς 1 αἰίη νεγϑίοη οἵ ομαρίειθ χν--χνὶ ννὰ8. αἰγεδᾶν ουγγεηΐ, δηὰ [Εἰ 5 
ΡτοΡΑΌ]6 {παΐ {Ππε56 οπμαρίεβ ννεῦε δἰγεδαν δἰίδοῃεαά ἰο οπαρίεςϑ {{|-- κὶν (5666 ξιγίπεῦ δ᾽ 7, Ρ. χὶπι; δηά 
ἴου 1π6 γνοὶα 50] εςὲ οὗ [15 βεοζίοη 23, ρρ. χι-- ΧΙ χ). 

δό. ΤῊΕΒ (ΟΜΡΟΒΙΤΕ ΟΗΑΒΑΟΤΕΚ ΟΕ ΤΗῈ ΤΕΧΤ. 

15 {Π6 ργεβθηΐ ἔογπι οἵ 4 ΕΖγα ἃ ςοπῃρι!δἰίοη, πηαάε Ὁ. δὴ εὐϊίογ ἴγοπι 4 δγεηξ βοιιγοθβ ἢ Οὐ [5 1ἴ, οη 
{Π6 νοὶ α, ἃ ππιίογπι σοπηροϑίςίοη ννΪοἢ ἴῃ ἃ γα] 5εῆβε σοεβ Ῥδοκ ἴο ἃ 5ίπρίε δυΐμου Ὁ ὙὍΤῇμε ἰαίζεν 
αἰτεγηδίίνε 15 δοσερίεα Ὀν (απιοηρ᾽ πιοάδγη βομο4γ5) (πηΚεὶ 35 αηὰ Εἰ, (.. Ῥογίεγ ὃ ; [ῃς [ουπλεῦ 15 ἹρΠο]ά 
Ὀν Καρίβοῆ δηά 1)γ. (βαγίεϑ. 

ΑἹ {πε ουΐϑεϊ ννε ἂύε σοπίγοπιεα ν]ἢ 4 αἰαέμηε {Παΐ ϑιγοηρὶν συρρεβίς {πῸὸ 56 Όν δῇ εαϊίοῦ οἵ δὴ 
᾿πἀερεηάεπί βοῦτοθ [|π {ΠπῸ νεῖν ἢτγϑὲ νείϑα ννὲ τεδά : 7 .δαζαζψοί τυΐο ατε αἰδὸ Εσγα ([1ϊ. 1). ΤὨϊ5 
βίγαησε Δα πιϊποδίίοη οἵ 54] δίῃ 16] νυ ἘΖγα σαηποί Βα 1π5{{Πεα Πἰδέογίςα ! ]ν, πού σαπ 1 ὈῈ Ἔδχρἰαἰπεά 
85 ἦτε ἴο ἀείεοϊίνε Ὠἰδίοτγίςαὶ Κπον]εάσε οἡ {πε ρατί οἵ {πε οὐ βίη] νυτιεσ οὗ [Π15 βεοϊίοη οἵ πε Ῥοοκ. 
ΤἼῆς οηἷν δάεαιμπαίε ἐχρ]αηδίίϊοη 15 ἐπί δη βεαὐϊΐου οὐ σοπΊρι]εγ 15 τπϑίηρσ δη ἱπἀερεπηάεπηξ ννυτιτἰπρ ᾿η νοι 
1Πε 5εαῦ ψῇῆο ἰ5 {Πε6 γεοϊρίεης οἵ {πε γενεϊδίίοηϑβ {παΐ (ο]]ονν, Θροῖκε 'π πε παπια οἵ 58] δίῃίεὶ, ἀπ {παῖ 
1Π6 σοπΊΡΙ ΙΕ νῆο ἀ{ΠΠ|12Ζ6 64 (15. τυγ ἴδῃ σδοιτοα ννὰ5 δηχίουβ, ἴοι βοπΊθ τθάβοη, ἰο οοπηδοΐ ἴῈ ΜΠ {ΠῈ 
ΠδΙηα οἵ ΕΖζὰα ; δοσούαϊηοὶν ἢα ἰηϑεγίε (Πς ννογάϑ τὐΐο ἂρ αἰδο Ἐδ2γα. 

Ὑγδδΐ οἴει δχρ᾽δηδίοη 15 ΡΟβϑθ]ε [1 τς θε δϑϑυμηθα ἰῃᾶΐ ἴῃ6 δυΐῃοῦ ψγοία [ἢ6 ψογάβ, (πη γα τηϑί 
ΒΌΡΡΟΒΕ ἰῃδξ ἢ6 ἐπουρῃΐ οὐ ΠΙΠπΊ56 1] βοιηδίίμηε5 ἃ5 ΕΖΓα, 5οπηθ !Πη65 85 98] Π16]1. Βαΐ 50 ἢ δ Δ5ΘΕΓΡΈΟΙ 15 
ΒΌΓΕΙΥ [ἀτ- [ΟΠ 664, ἀπα 1ῃ {Π6 ΠΙρῃθϑὶ ἄδρτεα ππηδίαταὶ. [1 [Π6 δυίμοῦ μδα ψ]5Π 64 ἰο 5ρεαῖὶς [Ὡσοιρθοαῦς ἴῃ {Π6 
Πδιη6 οἵ ΕΖτα ἴ σου] πᾶνε θθΘη ΡεΓΘΟΙΥ ΘΑΒΥ ῸΓ ὨΙπΠ ἰο ἄο 5890. ΤΠ πηροτίαἰϊοη οἵ ϑδ]δίῃ:6] νου ἴῃ {Πδΐ 
ςα56. Ὀ6 Ρεγίβου!Υ βταϊα!οιθ. Οἡ {π6 οἰπαγ απ, 1 τῃ6 1ΔἀεΘπιβοδίίοη θ6 ἄπ ἴο ἃ σΟΙΊΡΙῈΓ ΜἼΟ ἴ5. υϑἰηρ 
ΒΟΌΓΟΒΒ, 8}} 15 Ἔχρ δἰηβα. 

Ν ε πᾶν δβϑαπια, ἔῃθη, {πὶ ἢ ργεβεηΐ ἔογπι οἵ οἷ" ῬΟΟΪ γανϑαΐϑ τηπηϊβία κα ]ν (πΠς6 παπᾶ οὗ ἃ 
(οπΊρί]εγ οὐ Ἀεάεοϊογ (ΒΚ) νῇῆο Πα5 ιιϑεὰ 45 ἃ βοῖιγοα. δῃ οὐρίηα! ν ἱπάερεπάεπι 5414} 161-ἀρόσαῖνγρβα 
(3). [τ τεπηδίηβ ἴο ἀείεγπγίπα νν δὲ αἵὲ [ῃς [ἰπ|ϊῖ5. οἵ 3, 50 ἔαγ δ5 ἴἰ ἰ5 ἐπῃροάϊεα ἴῃ οὐγ ονὐνη ῬΟΟΚ, 
ἈΠ Μηδὲ ἀγα 15 γεϊδίίοηβ ἴο οἴπεῦ ραγίβ οἵ ἰῃε Ῥοοϊκ.’ 

δ. ΤῊΕ 5ΟΚΟΕΒ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΒΟΟΚ. 

Νὸο αμπαβίϊομ αγίβεβ ἰῃ σοηπεχίοη ν ἢ γεσαγά ἴο οπδρίειβ 3-,0 ννῃΐςἢ,, αρατί ἔγοπι [ῃς Ἔϑομδίοϊορσίςαὶ 
Ῥᾶβϑαρεβ, ΠΊΔΥ ὈῈ αβϑίσῃεά δ5 ἃ Ψῇῃοΐε ίο 5. Τῆς Βεάδεῖογ (Κ) ν]]], οὐ σουΐβθ, ΡῈ ἴη ενίάεηςε 

ΤΑ ρβοοά εΕχδιηρὶε οὗἉ ᾿ἱπΐθγηδὶ σογγαρίίοη ἴῃ {Π6 1νδιη 15 νἱϊ. 4 (αὐζτεγε ἴον ζα 2271). 
21η Καυΐζβοῃ. 3. 716 ἤἥΖοδεαφσες οἵ ἐλε “2οςαῤνῥέϊσα Κγγίίδεγς (1900), Ρ. 336. 
4 566 ἔγίπογ {Π6 ἀἰϑοιββϑίοη οὗ [ἢ15 ροϊηΐ ἴῃ ΖΑ͂, Ρ. χχὶ ἔ. 
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ΙΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ 

οσοαϑίομα!]ν ; πὲ {Ππατύα νν}}} θῈ {116 ἀπο α]εν ἴῃ αϑϑιρσηΐηρ Πἰγηϊ5 ἴο ᾿ΐ5 νου αἰτοῦ [Π6 πιογε ἱπιηρογίδηϊς 
απεϑέίοη 85 ἴο νπαΐ οἴμευ πγδίη βοιιγοα8, 1 δην, αὐα ἐπ οα εἀ [π᾿ οἷ οννη ὈΟΟΪ Π85 θεδη αἰϊβοιιβθθά. 

ΤΗῖ5 γεβοῖνεϑ [1561{ ᾿ηΐο {πε αυεϑίίοη ννπεῖπεγ [Π6 διΐποῦ οἵ 5 σαῃ ἤανα Ἂπιθοάϊθά ἴῃ ἰδ ννοσῖς [6 
δῖ, 61 απά 7 νἱβίοῃϑβ οἵ 1π6 Ῥοοὶς (οπάρίεγϑ χὶ--χὶν), οὐ νεῖμεν {Ππ656 ἀγα ἴο ΡῈ γεσαγαβα ἴῃ ἐπα Ἰιρδι 

οἵ ἀρρεπάϊςεϑ, ἄγαννῃ το ΠῚ ἱπάθρεηάεηΐ βοῦγοαβ, πα ἰηβεγίθα ἴῃ {Πεῖγ ργεϑεηΐ ροϑίτίοη Ὀγ ΚΕ. 
ΤΠ ίαπιοιιβ Εδρ]ε- νἰϑίοη (οπαρίειβ Χχί--Χ|]) Πα5 411} {πΠῸ ἀρρεαίβηοε οἵ δὴ ἱπάερεπάδξηϊ υνγϊτἰηρ. 

1 85 ἃ βίυ]ε δηά [ογπὶ οἱ 115 οννῃ. Βΐ {Πε 4]]-ἱπηροτγίδηΐξ ας δοα [ἰ 15 {Π8ὲ 1 γενβαὶβ εβομαϊοϊορίςαὶ 
ςσοποσρίίοηβ ψ ἰο ἢ ἀύα γα }}ν ΟρΡΡοβαα ἴο ἴμποβε οἵ 5. Τμε ἰδιίογ πο] 45 βίγοηρὶν ἴο ἃ ἀπε] ϑιϊς απ 
ἰγαηϑοεηάδηΐαὶ νίενν. ὙΠαῖα αύα ἴνο ᾶρεβϑ; οἠξ {πξς ρύεϑεπί σου ρί 0] 6 ἀσε, δηα τς οἴμεῦ {πε 
Θ]οσίοιβ ἱποουγαρ 0} 6 ἀρὰ {Πδΐ ἰ5 ἴο βιιοσεεα {πε ργεϑεηΐ οης, αἴζεγ {πῸ ΕἾΠΑ] ᾿πάσεπηεπί. ὍΤΕ Πορεβ 
οὗ 5 δἵὲ ἢχεά οῃ {πε ἰαίίεγ ; με σῖνεβ Πρ {πε ρυεβεπί 85 Πορε θββ (566 [γέμα ὁ τὸ (1)). Οἡ πε οἵμεῦ 
Παηά, ἴῃ [ῃς Εδρ]ε-ν βίο ἃ ϑίγοηρ)ν ΡΟ  ἰσα] νίενν 15 πεϊά. ὉΤῇῃε ντίίετ 5 Ποραθ αύὲ ἄχεα οἡ {πε 
ἀηηἰ ]δτίοη οἵ {πε ἘλΑΡ]6 ([. 6. [πε ογηδη Ετηρίγα). [ἰ 15 115 1Ππαΐ νν1}} πγλατῖς {ΠπῸ ἀεοίϑίνε πχοπιεηΐ ; 
τῆς Τδὰν οἵ ᾿υὐρεπιεηΐ νν1}} ἄδννῃ, δοσοσγαϊηρ το ἘΠ15. νυγζατ 5 σοποδρίίοη, Πεη ἐπε Κομηδη ἘπΠΊΡΙΓα 
15 ΔπηΙ ΠΠατεὰ ὈὉν τῃς Μεϑβϑίδῃ, δηα τπῈ Ἀπ|ε οἵ (οα ῬεσοΟΠΊΕ65 ἃ γεαὶν ἀροη {πε εατίῃ. ὍπΠείνο οοη- 
ςσερίϊομϑβ αύα αἰῆσυς ἴο ΠαγπηοηῖΖθα. 1)ου 6655 [Π6 σοπΊριεν () αἱ ἐν το Παγπηοηΐζε ἔπει ὈγῪ σοπη- 
Ὀιηίησ {πεπὶ ἴῃ {ποιρῃΐ ; μῈ ἀου (1655 πιο ραϊεα {παΐ 1ΠῸ6 ννου]α, Ἔνεὴ αἰζεγ {πε νϊἱοΐογν οἵ {πε 
Μεβϑίδῃ ονεῦ ἈοπΊα, νου] 511} σοπηα ἴο 115 ργεαββιίηβα επηα ψῃοἢ νοι] πι5Πεγ ἴῃ της ἤπαὶ Τ)ὰῪ 
οἵ Τπἀσειηεπί. Βαΐ σδη δι ἢ ἃ σοποερίίοη 6 αἰἰγιθυϊεα ἴο 5. δ Τί δηνίῃηίηρ 15 σεγίαίπ δθοιΐ 115 
νυτιῖογ 1 15 ταί 6 ννυγεϑίϊος ἢ γα] απ ἘΠ ΟΠ] 165, απ ϑἰγίνεθ ἴο γεδοῦ ἃ τεαὶ βοϊαϊίοη. Ηε 5 ποῖ 
ἃ τῇεγα οοἸ]]εοῖοῦ οἵ ορροβεά ορίῃηίοηβ. δ οοηνίοίίοη {πὲ ἀοπηηδίεβ {πε ννῃο]ε ἘΠπουρῃξ οἵ 5 15 [παῖ 
τῃς εν]] ννῃϊοἢ τεῖρηϑ 1 {Π6 ργεβϑεηΐ ογάθυ 15 80 ἀβερ-γοοίϊβα {ῃδΐ ηοίῃϊησ 1655 πδπ {πε ἀἸβϑοϊπείοη οἵ 
1ῃηε ργεβεηξ ψουἹα δηα {πε π5Παογίηρ ἴῃ οὗ {πε ἐαΐαγε απ Ὀεϊζεγ νου] (οὐ 896) νν1}}] ϑα!ῆςε ἴο εἰ πηϊπαῖε 
1τπ6 ψντοηρβ δηα πητγρῃίθοιιϑηθβδβ {Παΐ πονν εχίϑί. [5 1 σοποείνδο!ε [Παξ 5 σδη δὲ ἔπῈ6 βϑαπλε εἰπ|6 πανα 
ΠεΙά ἐπε νίενν {παξ {πε δπηϊ!]δίίοη οὗ ἴπ6 ορρύεϑδῖνε ννογ! ἀ- ρονναῦ ὃν ἴπΠῈ Μεϑϑίδῃ νν1}} πϑῆεσ ἴῃ ἃ πενν 
ΑΡῈ ἴῃ {Ππ ρίεβεηΐ ννου]Ἱά, ννῃϊοῇ ψν1}} Ὀτίησ (εἸῖοϊν ἴο ποβα ΠΟ ᾿ἵνε οὐ ἱπίο 1ξ, δη4 75εἰ τΠῈ ννὰνϑ οὗ 
(οὐ Ὀγν πιακίησ {πε αἰνίπε τα] 6 ἃ γε! !ν ἀροη {πε εατίῃ ἢ Νο. ὍΠ15 οἱ δῦ νίενν ννὰβ οι 6655 ννῈ6]] 
Κηονῇ ἴο 5, δπά πἅ [δι]εα ἴο ϑαϊϑίν ἢϊπι. 1Ι͂π ἢῖ5 δροῃϊζίηρ βίγιρσρὶα ἰοῦ ἰγεϑῃ Ισμΐ ἢς [π|- 
ῬΙΙο Εν τερυαϊαίε {πῸ οἱάεσ εϑοῃαΐοίοσν, νυν [15 Ρο] ἶσα] Πορα5 δπα βοπιενῆδξ πηδίθγ σεῖς 
ἀϑρ  Γἰίοηθ, δηα ἰακα5 τείαρε ἴῃ ἃ ἰγαηβοαπάξηϊαὶ νίαν. (οηβθα ἘΠ Υ νγα αύα 7μπ5ι1Πεα τη ἰτγεδίϊηρ 
τῆς Εδρ]ε-νιϑίοη (4) 88 δῇ ἱπάερεηάεηΐ βοιιγοθ ψνῃΪοἢ ονγεβ 115 Ροϑβίζἰοη ἴῃ {πε Ῥοοῖς ἰο κ." ΤΠε 
σεησίδὶ {μεπὶεῈ οὗ ἔπε ὅοη οἵ Μϑηῃ νἱϑίοη (ςἢ. χ11)---ον!Ζ. ἘΠ6 δηη! ]Π]δῖοη οὗ Ποβί]α ρονεῖβ δηα {Πα 
βείηρ ῸΡ οὗ {πε Μεβϑίδηϊς Κίησάοπ .--- ἰ8 ἰἀθηΐίσαὶ ἢ {παῖ οἵ {πε Ἐδρ]ε-νίϑίοη. ἘῸΓ πε τεαβοηβ 
αἰγεααν δἀναηςεά 1ἰ σαπηοί, {πεγείογε, θεοηρ ἴο 5. {5 ββδοῃαίοϊορνυ αἷβ80 15 αἰ Πεγεηΐ ἔτοστὰ {Παΐ οἵ {Π6 
ἘδρΊε-νίϑίοη, 45 νν1}} θῈ βιοννῃ ἰαῖεσύ. (οηβεαμπεηίν ἴἰ ταδί ΡῈ γεσαγάβα 45 δὴ ᾿ἱπαερεηάξηΐ υνυττησ. 
ὙΠΟΙΡΉ ἴῃ ἴοπε δη4 ἰη βογὴῆε οὔ [15 σμαγαοϊεγβεῖς σοησερί!οηβ ἔπε ἤμη4] σπαρίεγ (χὶν) οἵ ουγ ΔΡροσαῖνρβα 
15 ΠΟΙ τότε αἰκίη ἴο 5 {πδη (ῃς ἔνο ἱπάερεπάδξηξ βοιγοαβ αἰγεααᾶν γείεγγεα ἴο, 1 ψεΐ σαπποΐ ὈῈ 
τεσατάεα 85 Ῥεϊοησίησ ἴο {πε 54] 1 6]-ἀροσαῖνρθαθ. ὍὙΠ6 ϑἰτπδίίοη ργεϑιρροβεα τγοιρμουΐ [ἢ15 
σπαρίεγ (ἢ {πε εχοερίίοη οὗ βοπε ἱπίεγροϊαίίοῦβ ἀπε ἰο Ἀ) 15 [Παΐ οὗ [ῃς ἢἰϊϑίογίςαὶ ΕΖζα, Πνὶησ 
ἴῃ τῆς ΗΠ σεπίυγν Β.Ο.; ἃ σαηποί, ἱπεγείοσε, ΡῈ Ὀγουρσμξ ἱπίο δοσογάαποδ νἱἢ {Πα δἰτπδίίοη οἵ 
δίῃ 6] (νῃο ᾿ϊνεά ἃ σεπίιγν δα1]167) 85 115 15 ἱπΠ1ρ]1ε ἴῃ 5.3 

ΤΠι5, 45 ἃ τεϑα οἵ οἷγ αἰβοιιββϑίοη, 50 ἴασ, ψγὲ πᾶνε γεδοῃεά ἰπ6 σοποϊϑίοη παῖ ἐπε 54] 1ε]- 
ΔΡΟσΑΪνρβε (3) 15 οοπίαϊπεα νυν ΓΠ]η οπαρίειβ 111--κ οἵ οὐἵ ῬΟΟΚ ; ψὮ1]|6 ουΐδιε οἵ ἀπά ἱπάερεηαεηΐ 
οἵ 1Πϊ5 δ 1εαϑὲ ἰῆγεε οἵπεῦ ἱπάερεηάεπε βοιγοεβ πᾶνε θεςη τι5ε(, νίΖ. ἰῃε Εδρ]ε-ν᾿ϑίοη (ςΠπαρίεγβ χί-- αὶ 
Ξ- Α), τῆς ὅοη οἵ Μϑδηῃ νίβίοη (Ἂς. χιϊϊ Ξε Μ), αῃηά δὴ ἘζΖτγα-ρίβςβ (ςἢ. χίνΞε Ε2). 

ΤΠα οοπιθπαίίοη οἵ {Πε86 εἰεπηεηΐβ ἱπΐο {πε ργεβεηΐ ἡνΠΟ]6 οὔ πε ἘΖγα- ροσαῖνρβα νν1}] πανε θεεη 
1ῃ6 ννοῦκ οἵ [πε σοπιριϊεγ (Β). [Ι͂π {πε ῥργοςεββ οἵ τεάδοϊὶοη ἴῃ μαπηα οἵ Καὶ ψ1}} παΐαγα! ν θεὲ εν! εηΐ 
Ἔβρεοῖδ!]ν τη Πιίίησ τορεῖπεῦ ἰῃς ἀΐνετβε πιδίεγίαὶ, απ ἴη [η6 ννοῦκ οἵ Παιπιοηϊζαίίοη. [1 Ῥεοοπῆαϑ 
ἱπιροτγίαπξ, ἐπεγείογο, ἴο ἀδίεγπηης ἴῃς εχίεηϊ δηᾷ {Ἰπ|115 οἵ Α΄ 8 ψγουῖ., 

Βαι Ὀείογε {π|5 15 δἰϊεπηρίεα {Π6 ιαδϑίίοη οἵ [πε ροϑβϑίθ]ε εχίβίεποε οἵ ἀποΐπευ βουζοα ψΊΠΙη ΟἿΓ 
ὈοΟΪΚ τεπιαΐηϑ ἰο ὈῈ αϊδβοιβϑεά. ΜΙ Ὠΐη ἐπε οπαρίειβ νος σοηίαίη 5. ἔπεγε ἀγα ἴοι Ἐβϑοῃδίο]ορίοδὶ 
Ραβϑαᾶρεβ, τηδιϊζεα Ὀν βρεοίβὶ ἰβαίυγεβ, [Πς γαϊδίίοη οἵ ννῃ]οἢ ἴο 5. 1 15 ἱπηρογίδηϊ ἴο ἀείεγπηῖηθ. ΤΠ εβα 
ΡῬᾶϑϑαρεϑ δε {πε [Ὁ]]ονίηρ : (1) ἷν. 52-ν. 148, (2) νί. 11--29, (3) νἱϊ. 26-44, ἀηα (4) νἱϊϊ. 65--ἰἰχ. 12. 
Τη σεπείδὶ {πεν σοηέαίη ἐϑομαϊοϊορσίοαὶ ἀεβουιρίίοηβ, οὗ ἃ ννε]]- Κπονγη ἐγ! το Π4] ἔγρε, ννῃϊοῇ βεῖ ἰοσίῃ 
τῆς “ϑίρῃβ᾽ {πδΐ δῖε ἴο ργεοςεάς {πε επά οὗ {πε ννου]ά, δπὰ ἀπε ἰη ἴπΠῸ ΕἾΠΑ] [πα ρσεπηεηί. 

ΤΠ (1) ἀδβουθα5 {Π6 " βίβηβ᾽ {Ππαΐ ργεοβάς ἴῃ6 ΕἸ πα 5 [Ὁ]]ονν5 : 1 ψ1}} θ6 ἃ {ἰπ|6 οἵ σοπιπηοίοηβ, δηα [ῃ68 
σΘηΕΓΑ] Ὀγθαὶ ῸΠΡ οὗὨ πιοῖαὶ ἀπά τε]!ρίοιιβ ἔοτοαϑ (ν. 1--2); [ῃ6 μβδίμθη ψου]ά- ρονγεῦ (ΞΞ- ἈοΠ16) Μ}1}} θ6 ἀεδϑβίτογϑά 

1 ΓΟ, Ἔβρβοίδι!ν ἵν. 26--43 (νος ἢ που] 6 σάλα α]}]ν ταδά). 
2. ὅεᾳ {τῚΠ6Υ πε ἀϊδοιββίοη ἴῃ ΖΑ͂, ρΡΡ. 246 ἢ. 
8. (Γ Τυσίπεσ 2.23, ῬΡ. 3ο6-7. ᾿ 
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(ν. 3); μετα 1} θὲ Ῥογίβηϊβ ἴἢ δίμγθ, βΌΠ θα] ΟΠδΟ5 ΙΠ Βοοϊ εἴν, ΠΟ ΒίΓΟΙ 5. ΔΠ4 τ} {ΠΠ6]Ὺ ὈΙΓΠ 5, {Π6 ἔδι]ατα οὗ 
{πΠ6 τηθᾶης οἵ βυθϑιβίεηςθ, απ Ἰπίθυπθοιηθ δἰσ6 (ν. 4-, οἵ, νἱ. 21--22), Δ) ψ]540ηὶ ΔΠ4 τ ἀογβϑίδη!ηρ ΨΜ1]]} 
Πᾶνα ρεγϑῃβα ἔγομῃ ἴΠ6 βαυίῃ (ν. το-- 2). [π.(2) [Π6 ἀδβογρίίοη οἵ [Π6 ββη5 {πᾶΐξ ργβοβάβ {Π6 ᾿πα 15 ἴα Κθὴ ὉΡ 
ἀραῖῃ δηα ἰπίθγνονθη 1 ΔΠΟΙΠ ΘΓ ΠΟΙ Πᾶ5 [ῸΓ 115 δι ]εοὺ τῃΠ6 πα οὗ 1π6 νου] 1[561{,. ΤῈ αἰδὸ Ἵοπίδί 5 
ἃ ἀεβοτίρίοη οὗ 1{Π6 [Ε]Π1οἵν οἵὁἨ [Πο56 ΠΟ δυγνῖνα [Π6 ΜαβΒΙΔΏΙΟ ἡ νΟΘ5᾽ (1. 13-28). Ιῃ (3) ἃ ἀδβουρίίοη 15 
σίνϑη οἵ {πὸ βῃάάδη ταναϊδίίοη οἵ [ῃ6 Μεββίδῃ, ἢ15 400 Ὑθαγϑ᾽ ΓΘΙΡ ΟΠ 1Π6 δατῖῃ 8 η4 ἀἄδαίῃ, δηα ἤΠΔ]]Υ ἃ νἱνια 
ἀε!πϑδίίοη οὗ {π6 ἀἸββοϊατοη. οἵ {Π6 νόου ἱπίεσνόνθη ψ|Π ἃ ἀθβοτρίοη οἵ τῃ6 Γπαᾶροηηθηΐ 1561 (ν1ῖ. 26--.44). 
Τη (4}.1Π6 5ἰρῃβ οὐ [6 Ἐπα ἀγα ἀραίη χανε (ν111. 65--ἶχ. 12). 

Ατα ἴμεβε ραβϑᾶρεδ ἡΐερίαὶ ρατίβ οἵ 5.᾽ὴ)᾽ Οὐ σδῇ 5 πᾶνε Ὀεδῆ γεϑροηβίθ!α ἴογ {μεῖγ ἰηβογίίοη ἴῃ 
{πεῖν ργεβαπί οοπίεχίβ ἢ Πα ἰγϑαϊοη4] σπαγαοίει οἵ ἴΠ6 Ραββᾶθεβ ἃ5 ἃ ὑνῆο]8 15 βἜπεγα!]ν σοποςάεά ; 
{πεν Βεϊοπρ ἴο ἃ ἴγρε ΨΏΙΟ ἢὰ5 τηϑην Ραγα11615. εἰβεννῆεγα. [5 1 σοποείνα᾽θβ, ἔμεη, ἐπαὲ 5. τοοῖς 
ὉΡ {Πὶ5 νυν εὶν συγίοηξ ἐγ Ἰοη8] πηδίαγίαὶ, απ ετη θοαἸεἀ 1 ἴῃ ἢ15 οννῃ νοσκ ἢ ΑἩ εχαπηηδίϊοη οἵ ἐπα 
ἢιβδὶ οἵ τπ6 ραββϑαρεβ (ἰν. 56--ν. 12) πιεηίοπθα ἀἸ5οοβαβ ππΠη}15[ 8 |Κ }]6 πηλαῦκα. οἵ ἱπέεγροϊδίοη. [{5 
αν κυναγα ἰπϑαγίίοη ἴῃ 115 ργεϑεπί σοηΐεχέ σαηηοῖ θὲ ἄπ ἴο 5; 1ἴ ννὰ8 ἀου 1655 ἱπτεγροϊαίε ὃν Κκ. ΤΠε 
ϑΕσοπα ραββαρσα 5 ΡαγΆ116] ἴο δηα] ἀερεπαβ προ {πε ἢτϑί. [1 (1) 15 δὴ ἱπιεγροϊδίίοπ, 1 (ο]]ονν5 ἀπ δὶ 
(2) πιιιϑὲ ΡῈ αἰδο. Τῇηα βδουτοα ἔγοπὶ νης Καὶ εχοεγρίθα Π6πὶ ννα8, Κα Ίβοῃ {Π|Πηκ5, δη οἱά ΕΖγα- 
ΔΡοσαῖνΡϑε, σομπξαϊπίηρ ἐβοπαιο]ορίοαὶ ἀεβογίρίίοπβ οἵ {ΠῈ " βίρῃϑ᾽ ργθοβαίϊηρ {πεῸὸὶ Ἐπ, δπὰ οἵ με Ἐπά 
1561, ΤῈ τὰν ΡῈ ἀεποτγηϊπαίεα Εἰ (ΞΞ ΕΖγα-  ροσά γρ58ε ; 50 Καθῖβοῃ). ΕῸΓ 51Π||18Γ γεαβϑοηϑ {ῃς {Πἰτά 
πα Τουγίῃ ρᾶϑϑαραβ (νῖ!. 26--44 ἀηὰ νι]. 65--ἰχ. 12) σαπποῖ Ὀα]οηρ ἴο 5 οὐ ἤᾶνε Ῥεβη ᾿πβεγίεα 1η {Πεῖγ 
ΡΙΓεβεηΐ σοπίεχίβ ὉνῪ 5. Καρίβοῃ Ῥεϊΐενεβ Ππδΐ θοῖῃ {Πεθ6 ρᾶϑϑαρεβ ἤᾶανε Ὀεεῆ ἄγαννῃ ἴοπὶ ΕΒ. ὍΠῈ 
ΡΙεβεπί νυτϊζεσ, ποννανοσ, ἘΠῚ ΠΚ5 ἐΠπαΐ ἴῃ {πεῖν εχίαπε ἔογπιὶ Ὀοΐῃ ἀγα {πῸὸ ψνοῦκ οἵ Κα, ῇῆο πᾶν ἤδνε 
ἄταν ἀροη ΕΒ, Ρυΐ ἢα5 α͵50 {{{ΠΠ| 26 οἴ παῦ πηδίεγιαὶ. ὙΠῈν ἂύε ἴῃ ίαοϊ ἃ Ἴσοπιρι]ιίοη οἵ ἀἄϊνεῦϑε 
Εἰεπγεηίβ (οἴ. {Πς αἀἸβειιβϑίοη ἴῃ «ΞΖ, ΡΡ. τοῦ ἢ. ἀπά τος Π.). 

ΤΠΕ ταϑι]15 {Ππιι5 τεδοῃεα τηᾶν Ὀε βίαίεα 45 [Ὁ]]ονν5 : [Π6 ρτεβεηΐ ἰογπΊ οἵ οἵἷμἱ ΔΡΟσΑΪνΡ56 5 ἀπε 
ἴο 4 Νεάδοϊογ () νῇο υ8ε4 {ΠεῈ [ο]]ονηρ βουγοαϑ: 

(1) 5, Α ΘΑ ΑΤΗΙΕΙ, -ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΒΕ ΠΟ (50 ἴαγ 45 11 85 Ὀβεη {ΖΕ 4}) 15 ἐπ οι α 1π 111. 1--21, 
ἷν. 1- 51, ν. 12 Ὀ--νί. 10, νί. 20--νἱΐ. 25, ν]]. 45-ν111. 62, ἀῃὰ 1Χ. 15-. 57; ἴῃ δααϊτοη [ἢς ἔννο δεςίίοηβ 
ΧΙ, 40-48 «πη χὶν. 28--95 ἀ΄ξα ργορα]ν πηϑρ σε ρίθοθϑ μ]οἢ Ῥεϊοηρσ ἴο 5 (5εε {πε ἱπίτοάποΐοῦν 
ΒΘοίΙΟη5. δα 2οε.). 

(2) Ἐ, ΑΝ ΕΖΕΑ-ΑΡΟΟΘΑΙΎΥΡΘΕ, ἔγοπη ΠΟΙ ἵν. 52-ν. 138 8Δπη4 νί. 13-2ῶ9 8416 εχίγασίβ. ὙΠΕΙΓ 
ΡΓαβεηΐ ροϑίτοη ἰ5 ἀπε ἴο Τὰ, ννῆο [65 αἰϑο ἀγαννῇ προη {Π|15 5οΌ ΓΟ 6 1η ν]]. 26--44. ΔΠ6 νι]. 62--ἸΧ. 12. 

(5) Α, ΤΗῈ ΕΑΟΘΙΕ-ΨΙΒΙΟΝ, σοπίαϊπεά (ΠΠ ταν ϑίοη ὈῪ ΚἈ) πη σπαρίειβ ΧΙ- ΧΙ !. 
(4) Μ, ἃ 50Ν ΟΕ ΜΑΝ ΨΙ5ΙΟΝ,: σοπίαϊπεα (ἢ της τανίϑίοη δηα ᾿ἰηϑεγίίοηβ ὈὉν Κ᾿) ἴῃ 

σΠμαρίεγ χη. 
(5) Ε2, ΑΝ ΕΖΒΑ-ΡΙΕΟΕ, σοηπίαϊπεά ΪἿη Χίν. 1-17 8, 18-27, 36--47. 
(6) Τὶ 15 τεβϑροῃβίθ]α ἴογ {πε σοπιρί]αἰίοη οἵ {π6 Ῥοοΐς 45 8 ποθ. ΒῪ πιθαηβ οἵ τεάδοίζίομαὶ 

πη Κ5 δηα δα]πϑίπιεηΐῖβ με Πα5 διε {πε ἀϊβεγεπε εἰειηθηΐβ οἵ πε Ῥοοΐϊκς ἰορείῃογ ; {πῈ [ο]]ονίηρ 
Ραϑϑασεβ (γεάδοίομδὶ [1Π|κ5) αὔὲ ἅτε ἴο Πῖβ μαπά: ἰἱν. 52. (5 707 116 51ρ715 (Ο7677227.0 τυ ῖε ζλολε 
ασξοσί 116, 7 7πῶγ ἐοΐΐ ἐἄεο 977 ἑλοῦ ἦτ ῥαγέ ὁτ) ᾿πιτοάποίησ {πε εχίγαοε Ποπλ ΕΒ ΜΜΠΙοἢ ἰοϊϊον : 
(ν. 1-12 4), νί. 11-12 (ἰπίγοάποίηρ 1Π6 βεσοοπά εχίγασς ἔγοπὶ ΕἸ ννῃῖο ἢ [Ο]]ονν5. ἴῃ νῖ. 12-- δ), νὶ. 29, 
χ. 58-0 (ἰταπϑίτίοη ο {πεὸ ΕἸΠΠ νἱϑίοη), χίΐϊ. 490-51 (ἰταηϑιείοη ἴο {πΠ6 ϑιχίῃ. νίβίοη), χίν. 49--50 
(σοπο! αϑίοη οἵ ἐπε Ῥοοϊ). [Ι͂ῃ {πῸ ρίοοεβϑϑ οἵ δα]υβίπιεπε Μ᾿ ἢδ5 αἶβϑο, Δρραύεηίν, πιβρασεα οετ- 
[αἰη βεοίίοῃηβ οἵ 5. Βεϑίάεβ ἔπε ἴννο βεοίίοῃβ δἰτεααν πηθηϊὶοπεα (ΧΙ!. 40-ὃ δη4 χίν. 28--25) {πε 
[Ο]]οννίηρ αἰθο [41] ὑπάδγ {π|5 οαίερογυ : ν. 14-15 δηὰ χί!. 57- ὃ. ὉΠ [Ο]]ονίηρ ἀγα {πε Ἰοησεῦ 
ἰπβαγίίοηβ ννῃϊο ἢ ὑνεῦε ργοραΌΪν σοπΊρι]οεα π᾿ {πεῖγ ρύεβϑεης ἰογπΊ, 885. ὙΜῈ}} δ5 ἰπϑετίεα ὃν Κ: 
11. 422-, νἴϊ. 26--44, νῖϊϊ. 64. -ἴχ. 12, Δηα ΧΙ. 12 Ὀπ24: Ια 5. αἰθοὸ γεβροῃβίθ]ε ογ ἃ οδγίαίη δπιοιιηΐ 
οἵ τανίϑίοη ἴῃ [πε ἰουγίῃ δπα [ο]]ονίηρ νϑίοηβ (εβρεοία!ν πη {πε Ἰπτεγργεϊδίϊοη) : Χ. 45 (771 90 
αἸϊεγε ἴῃ {πε οτσίπαὶ ΗΘ. ἴο 17: 44) απ χ. 46 (Παυϊα αἰϊεγτεα ἱπίο «ϑοδοηηογ), χὶ. 1.2. (ογ 116 γῖρλέ 
5146), ΧΙ. 20 (πῤογι ἐδ γίσλέ 5142), Χ1ϊ. ὃ (εογηρίσίοίν), ΧΙϊ. 9, ΧΙ]. 14, ΧΙ]. 15. (2116 {τυεΐοο), Χιϊ. Δ6 Ὁ--28, 
ΕΠ 0 [ΡΞ ΓΕ] 7); πὶ: 22, χιὶϊ- Ὁ, ΧΙ 20", ΧΙΠ 20-.22; ΧΙΠΙ- οὐ, ΧΙ 48; ΧΙ 52 (07 27055 ἔα 
αγῶ τοΐΐδ Ψϊ7η2). Ἐρι τηϊποῦ δα]μπβίπιεπίβ πιδάςε Ὀν Καὶ τείεγεποα πιιδὲ ΡῈ πηδάβ ἰο ΖΩ͂, Ρ. ΧΧνΙ!. 

ΤἼΕ ἀθονε ἀπαϊνϑῖβ ἀσύεαβ, ἰη {πΠεῸ πηαίη, νι [Π6 ταϑ]5. οἱ Κα βο ἢ 5. πηδβίεγ!ν ἀἸἰβοιββίοῃ 1η ἢϊ5 
Ε5ϑΔ  οἡ οὐ θοοκ.ι Ὁῃ}ε ρτεβεπί εὐϊζου, ποννενει, αἰ ετβ ἔγοπὶ Κα ΔΡΊ βοῇ 1 αϑϑίσηϊηρ γαῖ ΠεῦΓ πόσα ἴο 
Κ-- Ιη ραγίίουϊαγ ἐπε βεοίίοῃβ ν]]. 2ό--44 ἀπά νι]. 62--ἰ|[Χ. 12. ϑνῃ] ἢ ἀρρεαῦ ἴο θὲ σοχηρι]αἰίοηβ Όν ΠΪΠ1. 

Τῆι5 {πε Ῥοοϊκς α5 ἃ ψῇοΐε ἴ5. 4 Ἴσοπηρ!]δίίοη. ἔτοπὶ αἰεγεης δουγοεθ. [Ι͂ἢη [Π6 οαβεὲ οἵ ΕΑ 
ἃηα Μ νε ἢανε οἠἷν εχίγαοϊβ Ποπι ἰαύρει νογκβ (σε ἔαγίπεν ΖΩ͂, Ρ. 244 ἴ., )85). Ιῃ {πε σαβ8ε 
οἵ Ε" νὰ πᾶνε αἷβδο ἃ ρίεοε. ψῃϊο νναὰβ εχίγαςιε ἔγοση ἃ ἰαῦρεγ βοιιγοὲ (οΐ. ΕΩ͂, ρΡΡ. 201). Οηϊὶν 

1 ας υἹογίο Βιεολ Εεγα απ σοί) ΟἸεοἤίογι 1τέγιἐογοτεολζ (1889). 
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ἴπ ἴῃ6 οαθ8ε οἱ 5, ψνῃο ἢ [οὐ πὴ ἔπ6 στοιπάνογκ οὗ {πε μοὶ οοῖκ, πᾶνε ψα ἃ βοιιίος ννῃϊοῃ 
15 5 ϑίδητ4 1} ν ργαβεινεά ἰη 115 δητἰγεῖγν---- Πουρ ἢ ὄνεη ποία {Ππεῖε Γ6 βοτῆα οατ δ πιεηΐβ. ΝΠ 5 {πε 
ΠΟΠΊΡΙΕΓ ἱπίογννονε εχίγαοίβ [τοπΊ οἵπεῦ (ΕἸ ΖΓΑ) ἀρόοσοαίνρϑεβ, απα {πθη ἰπνγεβίεα {πὸ ὑνποὶ]α νυν {πα 
πᾶτης οἵ ΕΖτγα (οἴ. [ῃς οα8ε οὕ τ Εποοῖι, ννῃϊ ἢ 15 ἃ σοπιριαἰίοη οὗἩ εχίγαοίβ ἔγοπη ἃ πατηρεῦ οἵ Ἐποοῆϊς 
ΔΡΟοσΑΙν 5685 ᾿πΐθγννονθη ψ] ἢ ἔγαρπηεηΐβ οἵ ἃ ΝΟδΠ- ἃ ροσα ν Ὀ56).ἷ 

ᾧ 8. ΤῊΕΞ ΏΑΤΕ ΟΕ ΤῊΗΕ ΘΟΌΚΟΕΒ ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΒ ΕἾΝΑΙ, ΚΕΡΑΟΤΙΟΝ. 

Ἐοτγίαπαίεϊν ἴῃ {πε ορεηΐηρ νεῖβε οἵ {πε Ὀοοῖς ννε ἢᾶνε ἃ ρύξοίϑε βίδτεπηεπέ νυ! ἢ ροϊηί5 ἀεἤηϊ εν 
ἴο δῃ εχϑοΐ ἐδίε ἴογ {Πε6 οτίρί 8] ἀρρεαύδηςς οἵ {πε 54] (1 6]-ἀρόσαῖνρβε (9). [{15 βίδίεβα ἴῃ {{|. 1 {πὲ 
1 ννὰ5 77: 116 {117 111} γεαγ ὁ 16 αοτουγ αι ὁ} ἐλε εν ταὶ 54] 4 ΈΠ16] ννὰ5. ἴῃ Βαθυ]οη ἀπά ππάδγννεπ πε 
Ἐχρεγίθηοαβ {4είαι!εα 1ῃ {π6 νίβίοπϑ ὑπαὶ [Ο]]ον ; δηα {Π15 ϑἰδίεπιεηΐ 15 σοπῆτγτγηςεα 1 11]. 29 (Ζζεδο 
ἐλῆγῖν γεαγ5). Π15 ἀδίε, ννῖοἢ ργοΡΔΌΪν 15 ᾿πἰε πα δα ἴο τείεγ ἴο {πε οὐἱρίηαὶ ρα] ςαἰίοη οἵ 3, ροϊπίβ 
ἴο {Πε γέαΐ Α. Ὁ). 100 (1. 6. {μ1τν γεαῖϑ αἰξεγ [πε ἀδϑίγαςξίοη οὗ [6υτιβαεπη ἴῃ Α. Ὁ. 70) 85 ἴπε {{π|ὸ ῆεη 
ΟΥΙΡΊΠΔΙΠν Δρρδθαιθα οἵ νγὰ5 σοτηρ  εἰεα 85 δὴ ἱπάβερεηάεηξ νψοῦκ. Εογ τεαβοῇβ βιρρογίπρ {Π 15 νίανυν 
τείθγεποα πγιϑδί μῈ πιδάβ ἴο .Ζ.2, Ρ. Χχν! ἢ. ΤΠε ρΐάςε οἵ σοπηροδίτίοη οἵ 5 ννὰϑ ργόραῦὶν Ραϊδϑίϊπε, 
δΔηα ποΐ Κὶ᾿οπτα 45 Κα ἀ βοῇ ΒΡ Ροβαβ (ἰ}]4.). 

ΜΈ τεραγά. το {Πα ἀδΐε5 οἵ {πε οἴει βοιγοαβ ἐπ οαϊεα ἴῃ οὐγ θΟΟΙ,, Εἰ 15 τπαυκεα Ὀν ἰγδάτ τομαὶ 
[βαΐζιιγεβ νι ἢ ϑισραβί [Πδΐ 1 ννὰ5 οσιτγγεηΐ ἰοηρ Ὀεΐοτε 1 ννὰβ {126 Ὀν ΚΕ, ῆο Πα5 μαπάϊθά 11 ν τ 
ςοηβίἀεγαθ]ε [Γεεάοπι.2 ἘΕἼοπΊ {Π6 αὔϑεηςε οἵ δὴν οἰθαῦ ἱπαϊσαίίοη {παΐ {πεῸ Ποιγοῖβ οἵ {πε βίγυσσίε 
νΏΙ ἢ οἰ] πηϊπαΐεα ἴῃ Α. Ὁ. 70 πᾶνε οοϊουζεά {πες ἀεἸϊηδαίίοη οἵ {πε Μεβϑίδηϊς “ννοαθ᾽ ἴῃ {π656 
Ῥάβϑαραβ ἰ πιᾶν 6 ἱπίεγγεα παῖ Εὶ Ππδα δϑϑιιπηεα [Ιογαγν [ουπὶ βοσης {της Ῥεΐογε Α.1). 70.5 Κ αθίβοῃ 
ϑιρραϑίβ 85 ἃ Ροϑϑί]6 ἀἄδίε δδοιιξ 20 8.6. 

Τῆς ἀαΐε οἵ {π6 οτρίηδὶ σοπιηροβίζίοη οἵ {πε Ἐδρ]ε- νἱϑίοη (4) πᾶν Ὀ6Ὲ ποῖα ἀεβηϊεῖν ἀείει- 
πη πε. Τῇῆα οἠδ τι518}}ν ἰανοιεα 15 5ΞΟΠΊ6 {{π|6 1η {πε τείρῃ οἵ 1)οπηίαη (Δ. Ὁ. 81--96); Ὀαυΐ ἃ ἀεΐε 
ἱπ τῆς τείρῃ οἵ- νεβραβίδη (Α. Ὁ. 69-- 79) ἰ5 αι ροβϑίθ]ε, απα ποΐ ἱπηργοραθ]ε (5εε ἴῃς ροϊηΐ ΠΥ 
ἀἰβοιββεα ΚΩ͂, Ρ. 240). 

ΤΙ 16 οαβε οὗ {πε ὅοη οἵ Μδη νϊίβίοη (Μ) {πε ἱπίεγργείβδιίοη οἵ {πε νίϑίοῃ ργεθιρροβαβ ἃ {{π|6 ἴου [15 
σοπηροϑβίζοη Βείογε Α. Ὁ. 70 (οἴ. ΞΖ, Ρ. 286). Α5 {πὰ (ῃγίβίοίοσυν οἵ Μ 15 πιοῖε δἀνδηςβά πδη {δῖ 
οἵ Ε 1 15 ΡΥΌ 4016 {παῖ [ἴ ννα5 γεάπιοθα ἴο νυ! ἴεη ἰογπΠΊ δ ἃ ἰαίει ἠδίε ἤδη {πε Ἰαζίεσ, [που [Ε πλιϑὲ ΡῈ 
τΕΓ] ΘΓ Βεγεα [Πδὲ [Π6 δοίΐμα] νἱϑίοη 'η Μ (4 ΕζΖτγα Χίϊ!. 1--19. ἃ) Ἐπ] θο 65 γϑαττοηδὶ εἰεπηθηΐβ ἐπαΐ ἀγα 
τὰ οἢ οἰ] ογ. 

Οη πε οἰπει μαπά, ἘΞ (ςἢ. ΧΙν) οἰθαγὶν ἱπΠ1ρ]165 ἃ ἀδίε βῃ θβεαμεπέ ἴο Α. Ὁ. 7οθ. ΤἼε επηρ ἢ δ815 [αἱ 
ὌΡΟη {Πα τεριεβδεηΐδίίοη οἵ ΕΖία ἃ5 {Ππ6 τεϑίογει. οἵ {Π6 1νν ἐπαΐς μᾶ5 θβεη Ὀυγηΐ (Χίν. 21) ροϊηΐϑβ 
ὉΠ σία ΚΑ] ἴο {Π|5. Κα Ίβο ἢ τεραγαβ 1Π15 βουγοα ἃ5 οἵ σοπίειηρούδηξοιβ οὐ ρίη νυ 5, δηα {15 15 
αυϊα Ῥοββῖ0 16 ; ἴῃ ἴοπθ 1 οσοαϑβίοῃδ ἢν ΓΘϑα 0] 65 5. Βαΐ 411 {πὲ σαῃ θὲ 5] υνἱτ ἢ σεγίαϊηίν 15 [ῃδέ 
1 τησϑὲ πᾶνε θθθη σοπΊροβθά 50Π16 {{π|6 Ὀθεΐννθεῃ Α. Ὁ. 70 δηά {ΠῈ {{π|6 οἵ {πε Ἀεάδοΐζοι (Ὁ ἐς. Α. Ὁ. 120) ; 
1 15 ΡΓΟΡΔΌ]6 ἔπαΐ 5οπηα σοηβί Θύα Ὁ]86. {ἰπ|6ὲ εἰαρϑεά Ρεΐννεεη {πε ΕΔ]] οἵ [εγιβα!επὶ δηα {πε {{π|Ὲὲ 
οὗ 115 σοπηροϑβί(ἰοη ; σοηβἜΘα ΠΕ ΠΕΪγῪ ἃ ἀἄαΐε αἱ οὐ δροιῦέ Α. Ὁ. 100 15 ποῖ ἱπηρτοθθ |ε. 

ΤΠΕ ΠΠπ|115 ννΠΠ]η νῃ]οἢ 1Πε6 Πη4] τεάδοζίοη οἵ οὐγ ΒοΟΪς πιαϑὲ μανε ἰδϊκεη ρίδοα τηὰν ΡῈ ἤχεα 85 
Α. Ὁ. 100-135. [0 15 οἰδαι [δὲ {πΠ6 Ῥοοῖϊς σδηποΐῖ ἤανε θεϑη ρι]15Π 64 ἴῃ [15 ργεβεηΐ ογπιὶ θείογε {ΠῈ 
[ογπλεῦ ἀδίε ἴῃ νίενν οἵ {πε ἜἼχρ ςοϊ γείεγεησε [ἢ 111. 1 ἴο Ζ.ε 7 τγ οί γεαν αὐΖον 116 ἀοτογαίἑ 97 1.6 οἱέψ ; 
Δη6 οἡ {πε οἴπεῦ Παπά, 1 ννου]α πᾶνε Ὀθεβη ἱπηροβϑίθ]ε [ογ ἃ [εννβῃ θοοῖκς οἵ {Π|5 Κιπα ἴο πᾶνε ἰοιιημα 
115 ννὰν ἱπίο (γι βίίδηῃ οἰγο εβ δἰζεγ πς Βαι- ΚΚ οκθα γενοε, να Ομαγοῆ δπά ϑυπαρορσας ἢδ4 Ῥεσοπλα 
ΠοΟρε 6βϑὶν αἰϊθπαίεα, δϑυίποίεηϊ {16 πγιϑί θὲ 4] οννεα Ῥεΐίογε Α. ἢ. 192-135 ἴογ {Ὡε Ηδεργεν οτίρ πα] 
ἴο πᾶνε Ῥεξη {γδηϑβϑίαίεα ἰηΐο ασεεῖκ, δηά ἔογ ἴῃς ατεεῖκ νεϊβίοη ἴο πανε ννοῇ 115 νὰν ἱπίο (ἢ τ βίίδῃ 
οἰγοῖεβ. Τῆηε ἀδίε οὗ {πε ογίρίπαὶ ρα]! ςδζίοη σδπποί, {πεγείογε, θῈ ρ᾽δοεά τλιςῇ αἰζεγ α. Ὁ. 120. (δη 
1 ΡῈ ρ᾽δοεά δὴν βδυ]εῦ Ὁ 

γε Πᾶνε αἰγεαάγν ββεῆ τεάβοῃ ἴο Ῥε]ίθνε {παΐ {πε Ἐχρίτοῖϊξ {{πηε-ἀειεγπιίπδίίοη σίνεῃ ἴῃ 11. 1 τηαγκϑ 
1Π6 ἀδίε οἵ {πε ριιθ]!ςδίίοη οἵ 5---ποΐ {πΠαΐ οἵ {πε γνῇοϊε θοοῖϊς. [1 ἰπδΐ Ρ6 50, βυΐῆοίεηε τἰπηε πλιιϑὲ ὈῈ 
4]1οννεὰ ἴον 5 ἴο βανε θεσοπης ννε]] Κηοννῃ ἴῃ {πε οἰτοῖεβ ἴο ψῃΪοῃ Καὶ Ρεϊοηρεά, δπά ἴογ ἐπε ννοῦκ οἵ 
ςοΙηρΙαἰΐοη ἴο πᾶνε ἴακεη ρίαςε. Α πυῆρεγ οἵ ἱπαϊςαίίοηβ βδιισρεβδὲ {πὲ δὲ {ῃῈ6 {ἰπ|6 νῃεη {ΠῈ 
Καεάδοίοῦ σοπηρ!]64 {πε νοῦ [βε]ῖπρ ἰονναγάβ οπια οἡ ἐπε ραγί οἵ [εν ϑῃ οἰγοὶας ἰη Ῥαϊθβϑείπε δά 
Ὀεςοπηα απ !τἰεγεά.. ΤὨῊ15 ννὰ5 {ΠῈ οα56 δἰἴϊζεγ Πς βιιρργεϑβίοη οὔ πα [εννίϑἢ γε !]Π]οπ 5 ἴῃ Α. Ὁ. 116-17; 

᾿ ἘῸΓ ἰδίεῦ Δροσδίυρίϊς Πἰογαίασα οἰγου δι ησ πη ἀ6Γ ἘΖγα᾽ 5 ΠΔΠῚ6 οὗ. ΡΡ. 470 564. οὗ {Π]5 νο]. ; 35,7, ΡΡ. ᾿Ιχχχνὶ ἢ. 
γε Πᾶνε εχίγαοίβ ἔγοπὶ Εἰ, ΡσΟΡΆΌΙΥ ἴῃ ν. 1-12, νἱ. 12-28: ψ}116 ἴ Πᾶ5, δρρδγεηΐυ, Ῥεαη α{ΠΠ|Ζεὰ Ὀγ Καὶ ἴῃ 

ν]]. 26-44 ἀπά νἱ]]. 653--ἰχ. 12. 
3. ΤΠ τεέεσγεποξ ἴο 2ἦε ἀηηι112αἤΐοι ο77 «5102: ἴῃ νὶ. 100 15 ΡΥ Δ ΌΙΥ ἃ ἰδίοσ ᾿ητεγροϊδίίοη ; 5ε6 ΖΑ͂, Ρ. χχχ. 
1 ὟΤΠΕ ᾿ηϑβογίίοη οὗ ἴπΠῈ Εδρ]ε- ν]ϑίοη Ὀγ Κὶ ἰ5 ενιάβηςε οὗ [Π]5. 
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πα {πουρῇ τυ ῃς δἼοοεβϑίοη οἵ Ηδαγίαῃ ἃ Ῥείξεγ (δ! πο τηδηϊοϑίθα (561 15. ννὰς οὐ σποιί 
ἀπτγαίϊίοη, πα [Π6 οἷ 5ριτς οἵ Ποϑβι Πν βοοη τα-ββογίβα ἰ[56][, ὙΠα6βς νατίοιιβ ἱπαἸσαιίοπ5. ροἰπί ἴο 
ἃ ἀαίε αδροιι Α. Ὁ. 120 85 {πε {{π|6ὲ θη {πε Ἀβάδοΐοῦ ννυγοΐε δηα σοπηρ]εεα Π5 νοῦ. [Ὁ τηὰν Πᾶνα 
θεεη βοπηενπαΐ ἰαΐει, 

Α 9: Πη1|ὰγ ἀαία (Ὀείννθεη Α. Ὁ. 120--1 30) 15 βιιρραϑίεα Ὀγ (μα ]85 ἂ5 {πΠ6 {ἰπ|6ὸ θη 2 Βαγις ἢ ννὰ5 δα δα ἴῃ 
15 ἤμα] ἔογπι (1π Η Θθτενν δηα {Πθη ἰτδηϑ]αϊθα ἰηῖο αταεκ). 

δο. ΤῊΕΒ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ 4 ΕΖΒΑ ΤΟ 2 ΒΑΚΌΦΗ. 

Τὸ 15 αν ἀδεηΐ [τοη] ἃ σοπηραιϑοη οἵἩ ρᾶγ81}16] ραϑβϑασαϑῖ (Πδΐ ἃ τγεϊδίίοη εχίϑίβ θεΐννεεη 4 Εζια δῃπά 
2 Βαιιοῇ οἵ {ΠῸ οἱοβαϑδί δηα πηοϑβέ ἱπ{[πηαΐα ἀδβογιρίίοη. Τὸ ἀείεγπγίης ἔς οχαςί ἀείβι]5 οὗ [ΠΪ5 γοϊ αἰἱοη- 
5810 15 ποῖ ροϑβϑβί]β ποθ ἴῃ νίειν οἵ {Π6 σοπιρίαχ οὐἹεῖσα] ργο Ὁ] Π15 ἱηνοϊνεά Ὀγν 1ῃς σοτηροϑίίε οπαγαςίοτ 
οἵ {πε ἰεχέ οἵ εαοῇ Ῥοοκ. ΑἹ! [Παΐ οδη θὲ αἰζεγηρίεα [5 ἴο βεῖΐ ἐγ βοπλα οἵ {πῸ ζαέα ἘΠπαξ νν1}} βεῦνε 
ἴο ἱπάϊ!ςαΐε {Π6 11π65 οἵ ἃ βοϊπείοῃ. ' 

ΤἼΕ ςοπηροβίία ομαιαοίεγ οἵ 4 ΕΖγα Πα5 αἰγεαάν θεεβὴ ἱπαϊςδίεα ἴῃ [ῃς [ογπηεῦ ρατὲ οὐ (15 [πέτο- 
ἀποίίοη (566 αθονε δῷ 6 Δηα 7). [Ι͂ἡ ἴῃε ᾿α8ε οἵ 2 Βδγιςῇ 4]50 {πε βαϊζογ (1)1. ΟΠ41165) ἢπα5 1 πεοαββαῦν 
ἴο ἀπαῖνϑα {πε ΒΟΟΚ ἰπΐο ἃ ΠπγηθοΓ οἵ βοιιῦοαϑ, νυ οἢ αὐ ἀεποπ)ηδίεα ΑἿ, Α3, Δϑ (1. 6. πε τἢγες Μεβϑίδηϊς 
ΔΡΟσΔΙν Ῥ565, νν Ὡοἢ ΙΟΟΚ ἴογ ἃ ρεύβϑοῃδὶ Μεββίδῃ, θείηρ σπαρίειϑ Χχν!--ΧΧΧΙ, ΧΧχνί--ΧΙ, ἀπ 1Π|-ἰ|χχίὶν) ; 
845 ἴῃ {Π6868 βθοίίοῃβ [6ύιι58] 6 πὶ 15 Γεργεβεηΐεα, δοσογαϊηρ ἴο 1)γ. Οαγθ5, ἃ5. 511] οἰαπάϊηρ [ἃ πιᾶὰν Ὀς 
σοποΙ 64 {παΐ {πεν δϑϑιιπιβα [Πού γν ἰογπιὶ θείοτε Α. Ὁ). 70: ἀποίπεν δεῖ οὔ ραβϑαρε, ἀεπογηϊπαίεα Β᾽ 
(ΞΞ ἱ-ἰχ. τ, χχχί! 2--., Χ]11-- χ]ῖν. 7, ΧΙν--ΧΙνί, ΙΧΧν1--Ἰ ΧΧΙΙ, ᾿χχχίν, ᾿Ιχχχυΐ [), ψνΐοἢ ἀτε ορίἰπιϊ5εϊς 
ἃ5 ἴο {πε [αΐατα οἵ {Π6 ργεβεηΐ ννου]α-ογάςει, θαΐ ἀο ποῖ Ἔεχρβοῖ {πΠῈ δάνεπί οἵ ἃ ρεΐβοῃδὶ Μεβϑίδῃ, πγᾶὰν 
θῈ σιοιρθα ραγῖν ἢ ΑἹ, Α5, Αὖ; θα τ[Πε ἀδΐε οἵ σοπηροϑβίζίοη οἵ Β' πηυβέ με βιιθβεηϊμεπέ ἴο Α. Ὁ. 70 
45 πε ἀεϑίγιοίίοη οἵ [6γιιβα]θπὶ δηἋ 1Π6 Ἔχῖ]8 ἀγα ριεδιρροβεά. τ. ΟΠαγίεθ α͵βὸ αἰβεϊπσιϑῃα5 
ἔννο οἴει βουτοαβ, νίΖ. Β2 (Ξ- χ-χχν, ΧΧΧ. 2-ΧΧΧΙΪ. 1, ΧΧΧΙΐ. σ-ΧΧΧΥ, ΧΙ--Χ]1Π], ΧΙν. 8-15, χὶν ϊ--1Π1|, 
Ιχχν 54., ΙΧχ ΧπΠ|) ἂπα Β5 (ΞΞ Ιχχχυ): Ῥοΐῃ Β" δηὰ Βϑ γε ρεϑβϑϑἰ πηϊϑβέϊς ἴῃ ἐῃεῖγ νίανν οὔ {πε ργεβεηξ ψου]ά- 
ογάεγ, δη4 ὁ ποΐ ἰοοῖκ ἴογ ἃ Μεβϑβίδηϊς κΚιησάοηι; {Πεὶγ ΠΟρο5 δἵεὲ ἢχεά οἡ πε δάνεπε οἵ δε ἢπαὶ 
7υἀρεπηοηΐ δηα {πε ϑρί για] νου] ; {παν 4150 ρσεβιρροβα {πε ἀδβίγισίίοη οἵ [6γιιβαὶθπη δηα ἐπε εχί!ς, 
Δ η6 {πεγείογε αϑϑιπηεα {Παγασν [οΥπῇ σι θβεαμπεηΐ ἴο Α. Ὁ. 70. 

ΤῊΠΗΕ Ὀτοδά ταϑυ]ῖ5 οὗ [Π15 οὐ σα] απ ῖγϑ5 ϑιισρεϑδὲ [Πα 2 Βαγιοῇ 15. ἃ σοπλριἰΐίοη ἔτοπὶ ἀϊνετϑε 
ΕἸεπηθηΐβ. 5 ΠΉ1]18., ἴῃ ΠΊΔΠΥ ταβρεοΐβ, ἰο 4 ΕΖία. [Ι͂ὴ Ῥοΐίῇῃ Ἴαβϑεὲ8 οἱάθσ ἀοοιιπηεηΐθ, σοπίαϊπίηρ ἐῃς 
Ὠδί!οη4] ἐβομαίοϊοσυ, μανε θθεη σοπι πε α ἢ ἰαίεγ ε]επηεηΐβ νυ ἢ τανϑδὶ ἃ πιπαδηγεπίδ!ν αἰ δγεπε 
ΟὐΠ]ΟΟΚ. Τῆε εἰεπιεηΐβ Β5, Β5 ἴπ. 2) Βαίιοῃ δε σοσῃρασγαθὶα ἢ 5. ἴῃ 4 ΕζΖια, ψῃ16 Αἱ μᾶ5 
ΔΙΠΠΙΕ6 5. νΠ {πε Εἰ δουτος οἵ 4 ΕΖγα, απα ἴῃε ἀδίε οἵ [5 σοπῃηροϑίτοη τηᾶν 6 πλιιοΐ [Π6 58π1ε. 
ΑΚ ἴο {πε ἄεδίε οἵ ςοπηροϑί(ίοη οἵ Α" δηὰ Αϑ {ῃῈ ριεϑεηΐ νυυϊτεῦ πηιιϑὲ σοηΐεθθ ἴο βοπια ἐοιθίϑ. 
ΤἼηε ἰογπιοῖ οἵ {πεβε, Α 2, 1. 6. πε ἰουηΐδίη πα σδάδγ νίβίοῃ, 15. ἃ νίβϑίοη οἵ [πε [81] οἵ {πε Βοπδῃ 
Ροννεῦ, 8Π64 πιᾶν 6 σοτηραιεα ν ἢ {πεῸὶ Εδρ]ο- νἱϑίοη (4) οὗ 4 ΕΖια. {|| {Π6 ἰδίζεγ 1ἰ 15. ἃ ἀγθαπι- 
νΙβίοη, δηα] πΊαῪ νον ΜΜ6Ὲ}1] 6 οἵ πιιοῇ {πε 5ᾶπιε ἀδίε (βϑοπης {ἰπ|6 ἴπ {πῸὶ τγείρῃ οἵ Νεβραβίδῃ οὔ 
Τοπηαη). Μααν ἰἴξ ποῖ Πᾶνε ἰογπηθα οπα οὗ {πε οο]]εοίίοη οὗ ἀγεαπι-ν ϑίοηβ ἔγοπῇ νῃΐοἢ {πε Εδρ]ε- 
γἱδίοη οἵ 4 ΕΖία ννὰβ Ἔβχοειρίε Ὁ ὍὕΠ6 ροϑβϑι ιν πηιϑὲ οὗ σοιιγθα αἰνναγβ ὃς δ]]οννεα ἴογ {παΐ {πε 
δοίπα] πηδίεγίαὶ οἵ {πε νἱβϑίοη ἰ5. οἱάθγ [ἤδη ἰἴ5 ἱπιεγργείβείοη. [πη Α (1Πε οἱοιια δπα νναΐεσ νίϑίοῃ) 
ΤΠοΓῈ 15 ρρδίθηςν ἃ ἐιβίοη οἵ βαγὶν δηὰ ἰαΐει εἰεπηεηΐθ. [Ι{ Πα5 βενείαὶ ροϊπίβ οἵ οοπίδος ντἢ 
ἘΞ οἵ 4 ἘζΖτγα, ἀπά ἴῃ 15 ργεβεπέ ογπΊ πηᾶν τν6}} 6 οἵ πηιοῃ {ΠῸ βαπιεὲ ἀδίς 85 τεσαγάβ ΠΠς}ογαγν σοπι- 
Ροϑι(οη (ϑοπῆβ {ἰπ|6 θεΐννεεη Α. ἢ. 70 ἃπη4 1οο, οὔ ὄνβῃ ἰδίετ); [15 τεῆεοίίνε ἀπα ἱΠθοϊορίοαὶ ἕομς 
ΒαγγηΟηΪΖα5 ϑ ΠῚ Π15 νίενν. Τῆς πηαίειίαὶ οἵ {ῃς νίϑίοη ἴ5 ργόθαῦθὶν οπς οἵ {πε οἷδε. εἰεπηεπίϑ, 
85 4Ἶ50 15 πε Ἐβοῃδίοϊοριςοαὶ βομεπης οὗ τῆς Μ.εβϑίαηϊς “ ννοβϑ᾽ ἴῃ οἢ. ἰχχ. 

ΤΠΘ πυπΊεγοιιβ ροϊηΐ5 οὗ οοηΐδοξ Βεΐννεθη Β', ΒΞ 1Ίὶη 2 Βαιιοῇ δηά 8 ἴῃ 4 ΕζΖίᾶ τῇδν Ὀ6 56εὴ ἢ ῸΠῚ 
ἴΠε σὲ οἵ ραγα]]εὶ ραββϑαραβ ἴπ [)Γ. Ὁ δγ αβ᾽β δαἀϊπίοη οὐ 2 Βαγιοῃ (ρρ. 170-ἰ ; οἵ, αἰ5ο ρΡρ. ἱχὶχ ἰχχ 
ἴῃ. .5.4). Τὰ Ἰοοῖκβ βοπιθεϊπη65 85 ἰΓ οπε ννεῖα δοίι4}}ν οἰτίπρ [ῃς οἴοτ. 

ΙῺ βοῇ θοΟΚ ννε ἀρρϑίεηίν ἢανε {πε ννοῦκ οἵ ἃ 50Π00] οὗ δροςδὶγριϊϑίβι ὙΠῸ βοῃοοῖς δῖο, 
ἴξ νου] 56 6π|, γῖνα] βοῆοοὶβ. Ομ ἰ5 δηβυγογίηρ {πε οἴποτ. ὍὙΠα ργεβεπὶ νυ τεῦ Βεϊΐενες ὑπαὶ 4 ΕΖτια 
ΤΕΡγαβεηΐβ {Π6 ᾿νΟσΚ οὗ ἃ βοπηχενν δαί δϑι]ει 5σο 00] οἱ Δροςδὶνρϊϑίβ ννῆο ννείε ὑπάδν ἐπ6 ἱπῆποθηςς αἵ 
ΘΒδτηπηδιία ἰδ ο 5 (ϑιι ἢ 45 ΕἸΙ Ζεῦ Ὁ. ΗἩ νγαδηοβ); Ψ}1ΠῸΕ 2 Βαγιοῆ πη θοαϊεβ {πε ννοσκ οἵ ἃ γαΐποι 
γουησεῦ 50Π00], νγῆο ννεῦα ππάδι {ΠῸ ἰηἤπεηςε οὗ Ααῖθα. Τα Ἰαΐίεγ ννουῦῖκ αηϑννεῖβ {ῃς [ογπηεῦ ; ἀπ, 
οη {πε6 ψΠοΪς, 1 οσῖνεβ δηβνγείβ ἀθοί δ αν πηούε ἴῃ δοσογάδησε νἢ ψνμαΐ ἰαΐει θεοατηθ ογίποάοχ 
Τά αίϑπη. Τῆι5 μείεαβ ἰπ 4 ΕΖγα νἱϊ. το (Ὁ Τάοιε 4 “αν, τυλαΐ λας ἐλοιε ἄρης" ἤν ἐλοιιρα τὲ τυᾶς 
ἡλοιι ἐλαΐ οἴηγισαῖ͵ ἐλο γαϊ] τυας τιο ἐλέρισ αἰοτιθ, ὁιεέ οἵεγς αἰδο τυῆο αγε ἐὴγ «ἰεδεοπαϊαγιές ἃ Ῥαβϑᾶσο Βεϊοηρ- 
ἴῃ ἴο 5) Αάδπηὶ ἴ5 σμαγρεά ψ τ θείηρ [Πς σαιιβε οἵ {π6Ὸ ρογαϊτίοη. οὐ 1Π6 ψΠοΪῈ τάςθ, {Π|5 τεδοῇῃίηρ 

1 5686 {Π6 1158 ρυϊηΐβά ἴῃ ΠΑ 6 5᾽5 εἀϊτίοη οἵ 2 Βαγας, ΡΡ. 170-1. 
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5. ἘΧΡΙ͂ΘΘΘΙν τε[αϊεα ἴῃ 2 Βαγιοῇ (οἴ. [ν. το : “1447 15 ἐλογεγογε ηοΐ ἐλ σαλιδο, σαὺδ ογιῖν ὁ Ψϊς οτοτι σον, 
δρεζ δασλ ογ16 97. 2:5 ἤας ὅθε 176 “1 «772 ο7 “ϊξ οτῶτι δορί, ἃ Ῥαββαᾶσα ννῃϊο ἢ Βεϊοηρβ ἴο 5 δοοογαϊηρ. ἴο 
1)τ. Ομα ]6β᾽ 5 ΔΑ ]ν 515). 

Τί 5ε6Π15 ργοθ 8 6 ἐπαΐ 2 Βδγιςοῇ ἰπ [5 ἤπα] [ουπὶ ννὰ5 δα! τε ἀπά ριι [ουτἢ βοοη αἴζεῦ {πε ΔΡΡεδίδηοε 
ΟΓ 7 ΠΖΓα Ἰῃ 15 Ῥιδβεηΐ ΤΟΥ; ἵ ἘΞ Ξοῖηε Εἰπὴ8 ΒΕΙ ΕΠ ΑΠΠ) [25 ΔΠῸ 125; ΡΕΓΠΔΡ5 νεῖν 500 δἰΐζεγ 

5). 1295: ΤΠ.6 Ὁ ΠΖΙα 1᾿ ΜΠΗ5 ΟΥΡΊΠΑΠΥ νυ τῖθη ἴῃ. Ηγενν, ἀπ βοοη αἰζεσ [15 ἀρρεαγαποα ἴῃ [Π|15 
Ιδησιασε ννὰ8 {τα 5] αἰ εα ᾿ηἴο ατεεκ. 

ᾧ 16. ΠΕ ΠΕΘΘΟΥ ΑΝ ἘΞΟΗΑΤΘΙΘΟΥ ΘῈ 1ΠῈ ΒΟΟΙΕΣ 

Τῆς ΡΟΟΙΚ 45 ἃ ψῇο]ε ργεβϑεηΐβ, ἃ5 (ἀπῆϊεὶ Ππα5 ροϊπίβα οαΐ, ἔννο Κιπα5 οἵ πηδίεσία] : “ (1) ρύορεσὶν 
ΔΡΟΟσΔΙν ΡίΙςΑ] Δ η6] Θβρθοία!]ν ἐβοῃδίο]ορίςα) την ϑίειεϑ ; [15 πηδίεγα] 15 το θῈ σοπηρδγεά νντἢ Π δῃ. νἱ]. Π΄, 
ΟΥ Καενεϊδεϊοη ἐν ἢ; (2) τα] !σίουθ ργο]Ὲ πὶ ἀπΠα βρεουϊδίϊοηθ νυν οἢ τεϊαίε ἴο Ἔϑοπαίοϊορυ δπά Ηπά 
ἴη 1 εἰ Παγ {πεῖγ ἈηβννΕΥ Οὐ Πεῖγ ὁσοαϑίοι ; [Π15. πηαίθυαὶ 15 σοιηραία Ὁ] 6. ἢ ἐπε ϑρεσουϊαίίοπβ οἵ 
1πηε Ρδι]πηα Ἰεϊίείβ. ὙΠε δυίΐποῦ ρῥιιΐ [Π686 ργο]ῈπῚ5 ἴπΠ σεημαίαὶ Ὀείογε [ῃῈ τηγϑίεγίεθ, 45 Ὀείΐησ 
οἵ στεδίεσγ ἱπιρογίβηςε, 8ῃ οὐ αὺτ ννῃϊο ἢ σαη ὈῈ Ποπηρατεά ψΓ {παῖ οἵ Κενεϊδίοη. 2 Τῃ {πὸ Ἰρῃς 
οἵ 1Πε6 ογεῖσα] Δ ηδ]γ515 σίνεη ἴῃ ὧδ 6 «πη 7 ἅρονε ὕν"" ΔυΐΠοΥ ̓  Πεῦα νὰ πλιιϑὲ τππαεγβίαπα, ἴοσ {πῈ 
ΡιΓΡοβα5 οἵ οἵιγ ἀἰβοιββδίοη, Ἀααδοζου. ΤῈῈ Ἰαϊίεγ, ἴῃ σοπηρΠ ηρ οὐ ὈΟΟΪ,, πηπιδὲ Πᾶνα ΡΙαςεά 1Πε 
αἰβοιιβϑίοη οἵ {πε τε]σίουθ ΡΓΟ 6 πη5, νυ] ἢ 15 ἐπιθοαϊεα ἰη 5, ἢγρί, Ῥδοδιιβα τη ἰ5 ἀἰδοιβδίομ τνᾶϑ' 
ε! ἴο θὲ σοποευηεα νν ἢ οπς οἵ {πῸ Ὀυτηΐηρ 5 θ]εςῖ5. οἵ {πε ἅαν- -ἴμε ΓΕ] ΙρΊοιι5 ϑσηϊποαηςσε οὗ 
1η6 ΓᾺ]] οἵ Τεγαβαίεση. 1Π6 δρρεηαϊοεβ ἴο 5 (οπαρίεγϑ χί--χῖν) ψνεύθ ᾿πτεπά θα ἴο βιρρὶεπιεπί {Πα 
Θ4] Δ 161 -ἀρόοσανρϑα Ὀν ϑεξίηρ (ογί ἢ βοπὶε οἰδϑϑίσβὶ εχργεβδίοηβ οἵ πε οἱάεγ. ἐβοπμαίοϊοσυ. Α5 
νν1}} ΡῈ βαεῃ, {πε εϑομαίοϊοσυ οἵ 5, Βοΐἢ Ἂχρί τοῖς πα ἱπιρ] οἱ, 15 ἴπ την τΓαβρεοίβ οἵ ἃ [ππάἀατηδηΐα!]ν 
ἀϊβετγεπε ομαγϑοῖου. 

(1) 746 ἐλεοίοργ αι φεελαίοίοσγ οΥ7 5. ΤΠ δυΐμου οἵ ς ΔΡΡΕδῖβ ἴο ἢανε Ῥεεῆ 1 οἷοβε ἰοιοῇ 
ΙΓ τῃς οἰγοϊεβ οἵ ἴῃς Τεδοῆοίβ οὗ {πε Τιανν, ἀηα πῇᾶν πᾶνε δςοίμα!}ν Ὀεδη ἃ πηεηρει οἵ {πε 5ογῖρ4] 
οἾἶ455 (οἴ. ντ. 29)., Τὰ τῆν ῬὨαγίϑεαϑ οἵ {πε {{π|6 πε νϑ] πε δηα ρύδοςβεα δη δϑοοίϊο πηοάς οὗ [{{8 
(εἴ. ν!. 42, ἀηα {πε {τεηπεηξ τείεγεηςθϑ ἰο [αϑίίϊησ ἰη {πε ἢγϑέ ἴουγ ν]βίοη5). Αἃὅβϑ ἃ [ενν Πε ροβίι]δΐεϑ 
[πε Πιπαδπηεηΐαὶ Βα] εἰ5 οἵ Τἀαἴσπι. Ηδς ᾿πϑίβῖβ ου (σο 5 ηϊν πα ππίαμεη655.; (ρα δηἀ ἀοά 4Δ]οπε, 
σπου τλε ητεγνεπίίοη οἵ δπν τηςξαϊαίογίαὶ ἀρΈποΥ, 15 ΓΕΘΡΟη510]ς ἴογ ογεδίίοη, αηα (οα αἷοπε ν1}]} 
ΕΧθύοῖσϑα {Π6 ζαποίίοηβ οὗ [πᾶσα αἱ ἣν ἢπ4] Ἰπαρεπιεηξ (ν. 1--6). [5Γ86] [5 (ἀοἀ᾽ 5 εἰεςξ Ρεορὶβε (ν. 27; 
οἵ. [Π6 ψῇοϊε ραβϑαρε ν. 22-.20; νὶ. 58; νἱϊϊ. 16, δτς.), ἢ ψνποπὶ (οὐ επίεγεα ἱπίο ἃ ΒΡΕΟΙΔ] 
ςονϑηδηϊς-Γα δίίοη (111. 14 1.), δηα ἴον ΕΝ 58 Κα τῆς νγουἹὰ ννὰ5 πιδᾶς (ν!. 55, νἱῖ- τὴ: ὙΠῸ Ἰεανν [Ξ αὶ 
ΒΡΘοί4] αἰνίηα σΠ ἴο [5Γ86] (11. 10 ἔ,, 1Χ. 21). [{ πὰ ᾿πάβεά θεεη οἤεγεα ἴο πε οἴπεῦ παίίοῃβ οἵ {ῃε 
ννοσα Βαϊ ἀο] ΠΡ ογαΐεὶν γεὐεοιεα Ὁν {πεπὶ (οἴ, νἱϊ. 23, 24. νὶϊ. 72); 5γβεὶ, οὐ πε οἴμπεσ παπᾶ, δά 
δοςσαρίεά 1, αηα Π84 {πεγεὺν δοϊκπον]εαάσεά {πε ἀϊνίπε βονεγείρηῖν. [Ι͂}πη σοηϑεήμεηςξ [5086] 15 {πε ἔτι 
τεργεϑεηΐδίῖνε οἱ πιπιαηϊίν Ὀείοτε αοα--ἰῃε οἴπευ παίϊοηβ αύὲ “ ποίῃϊηρ ; Ὀν τα]εοϊίηρ [πε αἰνίης 
σῇ {πον Πᾶνε ραΐ {πεπιβεῖνεβ ουΐϑίςε {πε ρα]ε (νὶ. 56, νὶῖ. 22 [). ὍΤῇῆε δροσαὶγρίϊϑδι σ]ογῆεβ ἐπα 1 ὰνν 
(οἴ, εβ8Ρ. ἴχ. 29--27), Ῥυΐ 15 ρεύριεχεὰ ὃν {πῸ ρυο]επι5 ργεβδεηΐθα ὃν ἴΐ ἴῃ [(5 ταϊδίίοη ἴο 15γ08ε]. 
ΤΠε56 ΡΙΌΡ]επῚ5 αὐε ἀεραίεα ἴῃ πε ἢτϑί ρατί οἵ ἴπε Ῥοοκ. νην [5 ἴῃς. σποόϑεη Ρεορὶε σίνεη ΠΡ 8ἃ8 
ἃ Ῥτεν ἴο {πε πεαίμπεη Ὁ Βεοβδιιβε οἵ 15 ϑίῃβὺ Βαΐ ἴΠε 5᾽η5 οἵ [πε ροα]εβθβ πεαΐμεηῃ [αι ουτννεῖσῇ ἰῃοϑε 
Οὗ ἴϑγϑε]; νῇν, ἴῃεη, 5ῃοι]ἃ πε ἰούπλεγ Βα δ]]ονγεά ἴο Ἰογὰ ἰξ ονεῦ δηα ορρίοβϑ {πε Ἰαϊζίεγῃ (οἴ. ν. 29, 
Π|, 28). ΤΤο ἴπεϑε αμεϑίϊοηβ πὸ ϑϑιϑίδοξζογν δηϑννεῦ σα Ὀς ἰοιπα ἴῃ {πΠῸὶ Τανν αἰοπθ. πε ἴ[ἂνν 
15 ἱπιροίεηξ ἴο γεάξεπι απ βᾶνε {Π6 δἰπηεῦ (ἴχ. 26 ; οἵ. Κ᾿ οπι. 11|. 20). Τὸ ἃ τὰςε ἀοοπηξά ἴο 5ίη {πε 
ῬΓΟΙΊ565 οὔ {πε Τίανν δῖε ἃ πηοοκεύν (νι. 116-21). ὙΤΠε υἱπιοβὲ {παξ ἴΠε 5εεῚΓ σαη ΠοΟρΕ [ΓοπΊ {πε 
1 ανν ἰ5 {ῃδὲ ννῃ1Π6 τΠῈ ππϑὴν δὲ Ῥογῇ ἴο ρεγίϑῃ, ας ἔδνν 584}} ΡῈ βανεά. 7ῆε δηῃβινεῖβ ἴο {ῃε 
ΡΓΟΌΙΕπῚ οὗ {πε παίίοῃ ἔο νη οἢ ἐπα ἀροςαϊνρεϊϑδὶ βίγασρ]αβ ἴῃ {πε ἀεραΐα αἀύε {πε [ΟἹ] ονίηρ: 

(4) (ὐοα 5 τυαγς α76 1τ5εγτίαῦίο. Μϑαη ςαηποί ππαἀειβίδηα οὐ ἰδΠοπὶ {πε πηοϑί ογάϊηαύν εἰ πηθηΐβ 
οὗ {Ππ6 πιαΐεσίαὶ ννου] : ἤονν, πε η, σαπ ἢς πορε ἴο σοπηργεμεηά {πε {πίησϑ οἵ {ΠῈ ᾿ἱποουγαρ 16 νου] ἢ 
(5. 7.--ἰῶτῦ ᾿ς τ ΘΙ 10 

(0) Αἴμριατι 7γι:{6 {ρόηοε ἐς γγι116 ἀγα {17711166. ὙἼῊ6 ΔηρΡῈ] εηίοτοεβ {πῸ ροϊμξ {παΐ ἐπε Πυπηδῃ 
Ἰπτ6]]Π!σεπος πλιιϑὲ εορ πίη 115 οὐνῃ ργεβογ θεά Ὀοιπηά5 ὈΚ ἃ ραύαθ]ε ἴακεη ἔτοπὶ {ΠῈ 5εα δηᾶ {πε 
(ογεϑί (1ν. 12--ὦ 1). Ὅ7ῇἢε 5εεῦ ργοίεβίβ ἐπαΐ ἢῈ ἢαὰ58 ἢο ἀδϑῖγε ἴο Ἴεχρίογε πεανεηὶν βεογείβ, ὈυῈ {παΐ Π15 
ΡΕΓΡΙ εχ 65 ἀγα οσσαϑιοποα ὈΥῪ {πε ἀ41]}ν εχρεγίεηςεβ οἵ βαγίῃ, δηα 15 το] {πΠαὶ ἴπΠς Νεὲν Αραβα ψῇῃίςοῃ 
15. θοῦ ἕο ἄδννῃ νν11}] ϑοῖνε 8411 ἀ ἘΠ 165 (ἰν. 22-- 42). 

() 716 εοτιγϑϑ γαῖ ἐριγαίζογι 977 ἐλδ ργεσογέ τυογία ἤας ὦδογι ῥ᾽ -αἰφἠεγη,γθηῖ, ἘΧΝ1] τησϑὲ τὰ 115 
οΟῦ86Ε ; {πε Παῖνεϑέ οἵ εν] πγιϑί ἢτϑὶ ὈῈ σαϊῃεγεα θείογε {πε σοοα οδη ἰαῖκε 115 ρίαςα (ἰν. 2ὅ-- 41): θυΐ 
Ενεγυ τη Πα5 θεεη ργε- ἀδἰθυγηϊηςα---ῖ πε ΠΡ εγ οὗ {πε τρῃΐθοιιϑ εἰεςί, απα τῃς ἀπτγαϊίοη οὔ Π6 ρταϑεηΐ 

1 ἘῸΓ ἃ Ποὺ ἀἰἸβεοιβϑίοη οὗ. ΖΑ͂, ρρ. χχχὶν--ἶν!]. 
ΞΟ Ια ΡΥ Ἐ-: ΟἸῬΟΥεν, ΟΣ» 222.» ΡῈ 5355. 
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ΤΠ ΕΖΕᾺ 

αρ6---Δηα {Πίηρθ 85 {πεν ἀὺα νν}} ποῖ 6 πιονεα ποι 5ἰἰγγθαὰ χὰ 216 τησασηγε αῤῥοϊηίσα ὅς γε οί. 
Βυῖ ψῃδη {π6 ργεάθϑιιπεα πητοπηεηΐ 5Π4}] πᾶνε οοπῆς ποίησ νν1}} ΒῈ 40 ]ςῈ το ἀεἰαν 115 σοπϑαιητγηδίίοη 
(Ϊν. 23-.443). ὙΤΠαΐ πιοπηεπηέ, ἰξ 15 ἰπέεα, νν1}] βοοη αγγίνε (ἰν. 44-- 50). 

(ἀ) 177 στο ὁ αἰῤ αῤῥεοαγαλεος ἴο ἐδ εογείγα7}) (σοαῖ ἰουός 7ογ αὶ γοτὺ α7αῖ αἰτυαγο. Τῆς ἀροσαϊνρ- 
ἰδὲ Πθνεῖ ννάνεγβ [ἢ 5. σοηνίοίίοη ὑπαὶ (οα᾽5 ἰονε ἔογ [ϑύδεὶ Ἂεχοεεάβ 4]1] οἴπει, απ ἤπαϑβ ἴῃ 115 
1πουσῇῆϊ ἃ δοῦγοα οὗ βαργεστης σοηϑβοϊδίίοη (ν. 31--40 ; οἵ, ν[11.. 47). 

ΤΠε οπἠς ρΡοϑβίτνα γαϑι] γεδοῃβα ἴῃ {Π6 αἰβοιιβϑίοη 50 αι 15. Δὴ εἘϑοῃαίοϊοσίοαὶ οπθ. ὍΤῃε {πυτε 
Ασα Ψ0}} 5οῖνε 411] αἰ πο] 165. ὍΠ15 15 ἃ Πιπάαπηεηΐαὶ σουνίοίοη οἱ οἷ Δροσαὶ νρίϊδί. Ὑηε ργεβεηΐ 
ρα, ἴῃ 5 νίενν, ἰ5 Πορείβϑϑὶν ᾿ῃνοϊνεα 1 εν] : [Ἐ 15 γε ο7 1γρηῤοίεγιεο για σογγοτυ. ὙἴΠε σοπίγαϑί 
Ῥεΐνεεη πε ἔννο ασαϑ---ἶμε ργεβεηΐ δηα {Π6 {πξιγε ---ἰθ Ἐπ ρ Πα 51Ζεα ἴῃ {ΠπΠῈ βίγοησεϑδε ροϑϑί]α ΠΠΔΠΠΟΓ 
Γπγουρῃοιΐ. ὍΠ6 σογιρί 1016 ννου]ά, δηα 411] [πὲ 15 πιογίβὶ, νν}}}] αἴββοῖνα ἀπαὶ θὲ ϑιιοσεεάβα ὃν τῃε 
ἸποοΎγαρΡ 016 νοῦ] δηα ἱπηπγογία! ἐν. [{ νν1}] {Ππι5 6 βεεη {παΐ {πΠῸ6 ἀροσδὶν ρί 5ι᾽5 νίενν οὔ ἐπε ργεϑεηΐῖ 
ννοσ] -ογάδγ 15 ἘΧΈΓα εἰν ρεϑϑί πηϊδίίς. Ηδε σῖνεβ πΡ {πε οἷά Πορε οὗ ἃ τεπονδίίοῃ δης ρυτγίβορίίοη οὗ 
{πε ργεβεηΐ νου], απα ἤχε5 ἢϊ5 σα Ζ6 δη6 15 ἤορεϑ οἡ {πε Πιξιιια ννοσ]α οὐ ἀρε--[ἣς σα οὗ {τις ΠΠ{6 
Δ ηα ᾿πητηογίδ! ν νν Έσαῖη 

τογ τ ῤί1ο71 15 ῥασεεαῖ ατυᾶγ, 
τυεαῤγιε55 15 αὐοίελεοί, 
77ι71616{71} 15 σε οἵ, 
τυ τίς γηρλίδοτιδηεδς 15 ργοτυηῖ, 
αηαΐ γαϊ γιέ, 15 φργτέη τ (νὶϊ. 1.1.4). 

Βευΐ Πανὶηρ ἡνοη Ὦ15 νὰν ἴο [ἢ]18 ροϑβίτοη τῆς ἀροοδ) νρέϊϑε 5111 πη 5. ὨΪπΊ5 6] Ραῇῆεα ἀπά ρεγρὶ εχϑά 
νυ ἢ θοῦ αΠΊσο 1165. 

Ιῃ δηϑννοῦ ἴο {πε αἰ Ππουϊν {παΐ 26 το, ασὸ σἠαίἑ ὀγῆγρ ἐἰφίζο έ 10 ἤότω, τε ἐογηηο7ι} τι7110. 1721α7ὲγ 
(ν11. 47) ἴμ86 δῆρεὶ οδῆ οἠἱν 58Υ {πὶ {πε ίενν ἂγξ ρίξοίοιιβ δῃά ἴῃς την ὑνου ἢ] 655 (ν]!. 40--61). 
ΤῊΙΒ. παίυγα!ν [4115 ἴο ϑαιιϑίν ἴΠ6 δεϑύ, γγῆο ρῥγοΐεϑδίβ. {πΠαΐ τπηδῃ Πα Ὀεϊζεγ ποῖ πᾶνε θεεη ογεαϊεά 
αἵ 4}1 (οἴ. νί!. 62--Ο) οἵ αἵ ᾿εαϑδί Ῥβεη γεϑίγαϊ πε ἤόση δἰπηΐηρσ (ν]]. 116--26)ὲ. Ασαΐηδε {πΠῸ Ἰορίοδὶ 
ΓΕϑα] οἵἩἉ Ρυγα ἰ6 ρα] !15πὶ ἘΠ 6 σθασ σοηΠάθητ]ν ἀρΡΘαΪ5 ἴο {πὸ αἰνίπα σοπηρϑϑββίοη (ν]!. 122--40). Μοιδονεγ, 
ἢ 15 δηϑννεγεα ὃν {ΠῸ δῆρεὶ παΐ Πἰ5 ἰΙονε ἴοι ογεαίϊοῃ σοπη65 [ατ 5ῃοτγί οἵ {πε αϊνίπε ἰονε. 

Τ ψν 11 πανε θεσοπΊα ἀρραζεπηΐ ἔγοπι πε ργανίοιβ αἸϑοιβϑίοη [Πδὲ {πε δυίμοσ οἵ 5 γε 11Ζε5 {πε ᾿πῃπογεηΐ 
γε  κη655 οὐ {ΠπΠῸὶ Τίανν ἃ5 ἃ γεἀεπηρίϊνε ρονγεῦ. Ηδε ἔπι ἀρρίόδοπεϑβ ἴο ἐπε δἰετπᾶ4ε οἵ πη οἵ 81. Ρδ1]} 
(εἶ. οπΊ. νὶ11. 4. [); δηᾷ [ἴξ 15. οἰεαι {παΐ [15 δἰιπᾶᾺς οἵ γηϊπα ννὰ5 ὉΚ πο πηδδῃ8 50 Γᾶγα απ ἰϑοϊαϊεα 

ο΄ ἃ ῬὈΠεπογηδηοη ἴῃ Ποπίειηρογαγν [πα6]5Π| 845. ἴ5 ϑοπιείίπηεβ βῃρροβεά. Τ7ῃῖ5 ῬεοοπΊεβ Ἔνεῃ ΠΊΟΓΕ 
ἀρΡαγεηΐ θη ννεὲ εχαηηῖπε ἴῃς ἀοοίγίηε οἵ 51]Π ἃ5 [ἴ ἘΠΊΕΓρΡ 5 ἰπ οὐ Αροσαῖνρϑε ἰορείῖπου νυ {ΠῸ 
τεϊαϊεα ἀοοίτγίηε οἵ βαϊναϊίοη Ὀν (αἰ πα νου. - 

Τ1| 15 ἱπηροτίδηΐξ ἴο γειηθγηθεγῦ {παξ ἴῃ [Πς {Ππεοϊορν οὗ 5 ἰξ 15 Ζῴε αεοοῤέαγιεο ο7 ἐλ ἢ ατὸὺ ἐλαΐ ἐς δε 
σίαηααγαί ὧγ τυλτοΐ 721671 7151 ὅς γμαισοα αἱ 116 ἰαδί, τιοΐ ἐδε οὐδεγναρες 7 11. ὍΤτας, ἔπε Τιανν, οἤςα 
ϑίνεη, οαρῃξ ἴο μανε θεεη ορϑβεγνεά. Βαῖΐ 80 [δγ 15 {15 ἔγοπι Βείησ ἴῃς οαϑε {Πΐ νεῖν ἔενν, Γαην, ἐνεῃ 
ἴῃ [σαὶ ἤανε ᾿ἱνεά πρ ἴο ῃς αἰνίπε τεαιυϊγογηεηΐβ 45 δεῖ [οστἢ ἴῃ της Τὰν: 

ΖῸΥ 171 Ζ71ε17} 
7) 1676 15 γι0716 οΥ ἐλδ εαγίλ-όογηι ἐπαΐ λας τ1ο1 αδαϊέ τοϊεξεαδν, 
“πα απο Ἰλο5 ἐλαΐ ἐχῖφσί τοῖο ἤας τιοΐ οἼηγιεαί (ν 111. 3.5). 

50. σοηϑοίοιιβ 15 [Π6 ἀροσδὶ γρίϊϑι οὐ (15. {παΐ Πα γεοϊζοηϑ Πἰπηϑε] Γ ἀπηοηρ {ΠῸ βἰππεῖβ (οἴ, νῖϊ. 48, 
ν]]. 64, νἱϊ. 118, 126, νῖ1!. 17, νϊ.. 31). ΤΠ, δοσοτάϊηρ ἴο 5, ϑἴη 15 σοποεῖνεα 845 σοῃϑβίβείησ Ἔββεη- 
1[41}1ν ἴῃ υπηίαι τ ]π685 ἴοὸ {πὸ Τἂνν (οἴ, ἴχ. 426: τοῦ τυΐο ἄανο γεεσίνεαῖ {ΐε Πίατυ μα οἰγιγιφαῖ γ)11ι52 
2εγῖς ἡ). Ὅῆα ταϑα] ἢα5 θεδη δ᾽ επαίίοη αηὰ εϑίγαηρεπηεηξ γοπὶ (οὐ (ν]. 48); δης [Πἰ5 τοὶ 5 ἄπο, 
ἴῃ 50Π16 νγᾶγ, ἴο {πε 5ἰη οἵ Αὐδπὶ νυ] ἢ Πα5 ἱηπνοϊνεα {ῃς [81] οἱ {πε επίϊγε ἢιιπηαη γασε (οἴ, υἱΐ. 118). 
Μαπ’β ἱπῆγπην 15 ἴο θὲ ἰγαςβα ἴο {πε ευϊὲ ἀσαγέ (607. τ1Ωἶζρ71217)1) νυν] ἢ νγὰ5 ἀθνεϊορεα ἴῃ Αάδπὶ δηά 
ἰγαηϑγηϊἰεἃ ἴο ἢ5 ἀεβοεηάδηΐβ (οἴ. 111. 20-ὦ δηᾷα 111. 25-6). Τῇῃε εἤξεςοὶ οὗ {πε 1 ἂνν ννὰς πι}Π1ῆ64 
Ὀεοαυβε οἵ ἴῃς συζὶ 5677) (γοοί 111. 22) ΟΥ σγαῖν 97) φυτά σϑϑαί (9.7 Ω)24771 5 Φ7)117115. 7161) τυλήολε τυᾶς σοτῦτι 
ἦμ ες ζδαγέ οΥ7 “πηι γγονὶ λε ὀεσεγιγιγερ (ἱν. 320). ὍΠΐ5 φυϊί γοοΐ οὐ ργαῖηε 97 συϊλ σϑφαῖ ἀου 1655 
ΠΟΥΓΕΒΡΟΠα5 ἴο Ζ.ε φυτί 1ηηῤηέξε (γέδεγ ἀᾶ-γα΄) οἵ ἈΔΡΌΡΙηὶς ἘΠθοϊοσν. Αάδπὶ οἰοι με ὨἰπΊβε] ν᾿ τἢς 
407. 211,ὐ2φ712ι71 Ὁν γἱθ] ἀπο το {πε βιιρσαβίίομβ οἵ {πε φυΐ {γηῤιίσο. ΤῊΣ φυϊλ ἀεξαγί, τμπι5 ἀενεϊορεά, 
παν] Ὀ]ν Ἰεά ἴο ϑἷπ δπὰ ἀδεαίῃ. ὙΠε εν]! βεεὰ βδονῃ ἰπ {πὲ Πεατὶ οἵ Αάδαπὶ νναβ ἰγαπϑπη τε ἴο 
ἢ15. ἀεβοεπάδηϊςβ (ἴν. 30) νυτεπ τῃς ταβϑαϊὲ τπαΐ 2΄ε ἐηβγηηῖέν ὀεσαηρο ἐγυσίογαίε (ἰϊ. 22). ΑἸ] πηβη Πᾶνε 
[Δ]]εη ἱπΐο δίῃ (ν111. 35), δη4, 85. ἃ σοηβεάαμεηςς, λὲς ἄσὸ [{ΠπῸ ργεβαεπξ νου] ά-ογάεν] ἐς Με 97, σογγοτυ 
αγαὶ 1ηῤῥοίδηιοο (Ϊν. 27); 1ῃ6 τυᾶγς 97 1Πὲς τυογία πᾶνε Ὀξοοσης παγγοτυ αριαΐ σογγοτυγμί αηιαἱ ῥαϊγιζεῖ 
(ν!1. 12). Ὑ7ῆε δυΐέ ἀεαγί ᾿ὰ5 ἐείγαηροα ἤγονι ρα ἀρὰ ὀγοιρ έ ζγιίο ἀεείγηοίίοε, .. γιοΐ αὶ ζέτυ ογιΐν, 
μέ τυφίλιχο αὐ ἐλαΐ ἤαυο ὀφθη οσγεαίοα (νἱϊ. 48); ον αἱΐ ἐΐε φσαγίλ-δογηι αγὸ αφηίρα τοΐζλ ἐριϊφιιί δ, 
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7) ὁ οἴγις, ἰααίεηι τοῖέλ ογὔεγιοος. ΑἹ ἴῃ6 πιοβῖ, Ἰυάρεα Ὀν πε βἰαηάδγαά οἵ {πῸ 1 ,ανγ, ΟἿΪΥ ἃ ἴδνν 
σαη Πορε ἴο Ὀὲε ϑβανεά (νίϊ. 45). 

ΕΧαοῖν πον {πε [411] οἵ Αάδπὶ δπά {πε τηΐνεγϑθαὶ δἰαίε οἵ ἴῃ αὔε σοππεοίθα 5 πονῆογε 
ΧΡ Ιο Εν βἰαίεαά. ὙΠαΐ πε ἔννο {Πῖηρα αα οοπηξοίθα 5 σογίδί αν ἱπιρ] 64 ἴῃ νὶϊ. ττ8. [ΓΕ ἰ5. ἔσιια 
Αἀδαπλ5 ἀεβοεπάδηϊβ βῆδιε ἢ15 γεβϑροηβί 1 ν ἰοῦ νπαΐ Πᾶ5 παρρεπαά ἴῃ 1ηδὲ {πεν μαναὰ ἀε]θεγαΐεὶν 
[Ο]]οννεα ἢῖ5 βχαπιρὶθ ἰπ οἱοϊϊηρ ἘΠεπηβαῖνεβ ν τ 1Π6 δου ἀδαγέ (111. 26); ἴῃς τηογϑὶ γεϑροπϑί ιν 
οἵ βαςῇ ἱπαϊνίπι4] πιο πλρεῦ οἵ ἰῃ6 γαςα ἰ5. ποΐ ἀβηίθεαά. ΡῬτγόθαῦὶν δὲ ἐπε θδοῖκ οἵ [πε δροσδὶνριϊϑι 5 
τπουρῆϊ 1165 πε Ιάεα πα Αἀδπὶ Ὀν 5 ἰγαηβργεβϑίοη Ἰἰοϑὲ πιὰ οἵ Πἰβ ροννεῖ οὗἉ ταεϑίβείησ [ες φυΐ 
7ηῤ1εἰ56 οὐ Τποτρ ΐ, ἀλα ἐγαηϑηλ 64 15 ννεακηεββ ἴο ἢ5 ἀεβοεηπάδηΐβ. [{ 5 ποϊεννογίῃν πὲ {πε [41] 
οἵ πιδῇ 15 ποννῇεγε ἴῃ οὐγ Δροσαῖίγυρβα αἰ θαῖεα ο Ἔχίθγηδὶ ἀρεηον (ἀεπιοηΐς ᾿ποϊ [6 π16Π|). 

ΤΠε οογγπρίίοη οὗ [Π6 Πυγηδη γαςα ἰ5 ταραι θα 45 ἀπε ἴο 4 ἀδνεϊορπιεηΐ οἵ βοπιείίησ ἰηΠεύεηΐ 
ἴῃ πηδη᾽5 παίιτε (765 67 ψᾶ-γαὶ οἵ ἈΔΌΡΙηϊς [Πεο]ορυ) ; Ὀὰὲ Ὁν τεργεβεπείηρ [ἢ6 Τὰν ἃ5 ρονγευεϑ ἴο 
Ρτενεηΐ {πε εν] εἰαπηεηΐ ἴῃ πιαη᾽ 5 παΐυγα ἔγοτη σαϊηίηρ τς εηξίγε τηδϑίεγυ (111. 22), οἷ Δροσδὶ γρεϊϑε 
αἸγαοῖὶν σοηπίγαα!ςοΐ5 ἐπε οὐ ποάοχ ἈΔΌΡΙηΐς νίενν, δοσογαϊηρ ἴο ψῃΐοἢ {πε συ γόςο 7 σου] θε6---ηα δ5 
ἃ τηδίίεγ οἵ δοΐ μα5 Ῥεεὴ ὈΥ {πε Ρίοιιβ ἴῃ [ϑγβ8ὶ σεπεγα]]ν ---Θ]σ Θ5ϑ.}}ν γεβίϑίεα Ὁ {πε ϑεπάν οἵ {Π6 
ἂν πὰ ἴῃς ργδοίίςε οἵ σοοά ψογκβ. [}ἢ 5. αἷϑο {Π6 επίγυν οἵ ρῃγϑίοδὶ ἀβδίῃ ἰηΐο {πε ννου]α 15 ἀἸγεοῖὶν 
σοηπεοίαα ΜῈ πε ἘᾺ]1. ὍΤῇι5, δοσογαϊηρσ ἔο {Π|5 ἰεδοῃίησ, Ῥοΐῃ ρῃγϑίςαὶ απα ϑρίτπαὶ ἀθδίῃ αγα 
ἃ ἰερδον ἴοπὶ Αάδπη. Ἐσογ ἃ σοπιραγίβοη οἵ ἔεϑε ροϑίς[οῇ5 νυ ἢ {πδξ οἵ 51. Ραμ] 5ες 2.2, Ρ. χἱπὶ. 

Ιη ἰαοὶ ἴπε ἀοοίτίπε οἵ οὗἵ Δροσδίγρίίϑδί αἱ ἰπηαίεὶν σγέϑοῖνεβ [{561{ ἱπίο ἃ ριτα δηά ἰοΐν 
παν: 4π14]15|. ΠῚΙ5 νίενν οἵ 5ἷπ 5 ππίνεγβαὶ, οὐ ηρ ἴο 15 τοοῖ ἴῃ {πε ἐν!] πεαγέ νυν! ἢ 15 αἶϑο απίνεγβαὶ, 
Ιεδ 5 Πίπι το πιδηϊίεβί ἃ σείαίη σοπηραϑϑίοη ἴοι απ ϑυπιραίῃν ψΊἢ {πε ρου ϑῃϊηρ πα 5565 οἱ τπηδηκίπά : 

δηέ τυλαΐ ἐς γηηα71 ἐψαΐ ἑζοιε σἠοφίαςἐ ὧς τυγοΐλ τοῦτ “2772 
ΟΥ τυλαΐ ἐξ ἃ εογγηῤίϊὀίο γασ ἐπαΐ ἐδοιε σαι ὧθ 5. ὁ11127 ἱοτυαγαῖς 11 
107. 171 {γτίξ 
71 }6γ6 15 710γ16 οΥ 116 σαγίλ-Φογηι τυο ἤας τ1οἐ αἰσαϊέ τυϊεξεαίψ, 
μα ατρογιρ ἐλοσο ἐλαΐ οχῖεἑ τυῆο ἤας γιοἱ 5τγιτισαί (111. 34, 35). 

Δ Ώετα 411 ἂὔα ἱηγοϊνεά ἴῃ 4 βίαίε οἵ τιιητὶρ πίεοιιβηθϑϑ θείογε αοά ἔπεσε 15. {Π{π||Ὶ6 γοοπὶ ἰού 53ε1{- 
σταϊυϊδίίοη. πε οἵ ες πηοϑὲ ϑεγικίησ (εαΐιγαβ ἢ 5. 15 ἴῃς δθβεηςε οἵ {πε ποίΐίε οἵ ϑεϊίςοοηπάεηςε, 
ῬὈαβεά προη [5γ86}᾽5 ροβϑεβϑϑίοη οἵ {πε Τανν, Ϊοἢ 15 50 ργοπηϊπεπί πῃ 2 Βαγμποῃ Τα ἴ{ἂνν ἴῃ 5 
γαῖμεγ Ὀγίηρϑ ἰευγοῦ ὈΥ [5 σοηδεπηπαίίοη ἔπη ἤορε οἱ ϑβαϊναϊίοη. Τῃε υπηίνεγβαὶ πεεα 15. ΠΊΘΓΟΥ 
ΓΑΊΠοΥΓ ἰπδη ἴῃ6 ἀνναγὰ οἵ πε Τὰν ; δῃὰ 80 {πε ρος γρίϊϑδε 15 ἀγίνεῃ ἴο ἄρρβδὶ, δραϊπϑδέ {πε 
1ανν, ἴο {πε αἰνίπα δἰἰγιθυιίεβ οἵ σοπιραϑϑίοῃ δηά [ογρίνεηβϑβ (οἴ. νἱ]. 1.22-- 111. 9, ν1}. 26). 

Νονῆαγα 15 {πεῸ ᾿ἱπαϊνίάπι4] ποίεε πηοῦε οἰ θαῦν βουηάεα ἔπη ἴῃ ψηδΐ τὰν θὲ ἡεϑογιθθα ἃ5 
ΟἿΓ ΔροσδΙ γρίϊϑι 5 δεελαϊοίοργ 977 1ἦ6 1ηιαϊυϊάμαί. ΤῊΪΘ 15 δεῖ ἔογίῃ, σι στεαῖς ψνεα ἢ οἱ ἀεῖδι!, 
ἴΠ ν]]. 75π1ο 1, ννῇϊο ἢ σίνεβ ἃ ἰοηρ ἀεβογίρείοη οἵ {πε βίαίε οἵ {πεῸ 58οὰ] αἰζεγ ἀδδίῃ αδπαᾶ Ὀείογε {Π8 
Ἰπαρεπιεπηί. [ΤῈ 15 Πιγίμεῦ βίαϊεα (νι! 102-15) ἰπδξ πο ἰηϊεγοαθϑίοη Ψ}}}} θῈ δ]]οννεά οὐ ἴπ6 1)ὰγῪ 
οἵ [παρσεπηεηΐ : 

716 ἴδαν οΓ “καροηηοηι 15 αἰφοίσίυσ, ἀγα οἸϊεῤίαγο τειίο αἰ ἐλε σοαΐ " ἐγ... πορδ σαν 
27γαγ 7ογ αγιοΐλθγ ογι ἐζαΐξ 7)4γ, τ1611167 σλαί ογῖσ ἰαγ ἃ ὀιιγαῖδ72 ογἱ αγιοΐ 67, 707 {671 συγ ογδ σἠαίἑ ὅδαν' 
Δῖς οτοτι γρ Ἴδολε57165.5 07. 147171 “Ζ601ι571655 (ν11. 104--5). 

ΛΜΏΠΕ τῆς {πεοΐορν οἵ 5 τεοορσηΐζεβ {πῈὶ ἴ)αν οἵ [πάρεπιεηξ δηα δη ἱπίεγπχεάϊαίε ϑίαίε ἴογ 
1πΠ6 5οὰ] Ῥεΐννεεη ἀδδίῃ δηά ᾿πασεπηεηΐ, 1 πονν5 οἵ πο γεϑυγγεοίίοη οἵ ἔπε θοᾶν. [Ι}η {με ἀδβογίρίίοη 
οἵ {πε ϑἴαίε οἵ πε 5801] αἰίεγ ἀβαίῃ ἰἰ 15. τηδάε οἰεαγ {παξ {πῸ 50] επίειβ δα οὔςα ἱπίο ἃ ϑίδίε 
οἵ Ὀ]εββθάηεθϑ οὐ {Π6 τένεῖβε, δοσογαάϊηρ 45 1 15 τἱρῃίεοιιβ οὐ ψίοκεά. ὍπΠε 5οι]5 οἵ {πε τὶρῃίεοιιβ 
αἵ συδγαάθα [ἴῃ εἰαηιῦθγς, απ ἔπεσα, ἴῃ στγεδξ ἐγαηαα εν ἀηα Παρρίπεβθ, ἀνναϊς {π6 ἤπαὶ 1πάρε- 
τηδηΐ ; ἴῃε 5οι}5 οἵ {πε ψίοκεα, οὐ {πε οἵμεῦ παπᾶ, '᾿πονεὲ δροιξ γεϑί!θϑϑὶν ἴῃ ἰογπιεηί. Τῆεβε 
σοπαϊτοη5--- ἰΠουρὴ {πὲν νν1}}] θὲ ἱπίεηβῆεα- αὔαὲ ποΐ ἴο θὲ εβϑϑβϑεητία! ν αἰζεγεά οἡ {πεὸὶ 1)ὰν οἵ 
Ἰυαρεπηεηΐ 1561 ΤΠΪ5. Ρῥγαςίςα!}]ν πιεαης παΐ ᾿πάρεπηεηΐ βεῖβ ἴῃ ἱπηπγχεάϊαίεϊν αἰΐεῦ ἀβαίῃ, δηὰ 
1ῃηδΐ ἃ πιδηβ ἔδίε 15. νἱγίια Πν ἀεϊεγπηϊηπεα Ὀν Πα ργαβεπὶ [{{{6--ὐν ἢ 15. ἐπε ἀοοίγίηα οἵ ῃη6ς Βοοῖκ 
οἵ Μιβάοπ) δπαᾶ οἵ Ηε]]εηϊϑεῖς [π4415π|.2 

1 Πὰ5 αἰγεδάν θεεη ροϊηίεα ουὝ {πα {πεῸ νυγϊογ οἵ 5 ἀϊβοαγάϑβ, 1πηρ 11 Ἐ]ν, [πῃ οἱ ἀεγ Ἐβοπδίοϊοον 
οἵ ἴῃε παίίἼοῃ. Ηδ ἀοε5 ποῖ Ἰἰοοῖκ ογνναγά ἴο ἃ γαϑίογαίίοῃ οἵ {πε [εννίϑῃ ϑίδίε, οὔ ἃ γεριμάϊηρ οὗ 
7εγαβα]θπι ; ποῦ ἴο ἃ γεπεννεα δπά ρυτγῆεα βαγίῃ ὑηάεγ {πῸὸ σοπάϊτίοηβ οὗ ἴῃς ργδβεηΐ νψου]ά-ογάεγ. 
ΗΙ5 πορε5 δε χεά οἡ {πε δάνεπί οἵ πε πενν δηά Ὀεϊίεσ ννοτ ἃ νν ῃί ἢ 15 ἴο (οἹ]ονν ἐπε σο]]αρβε οὗ {π6 

1 ἸῺ 1Π15 ῬΟΟΚ (Ἔβρεοίδ!ν ἴῃ {Πς ϑεοίοη νυ ς6 ἢ δἰΐευ Α. Ὁ. 70) “16 Τὰνν 5 Ἔνευγίῃίηρ ; 1 ῥσοίεοίβ {πε τὶρῃίθοιι5 
(χχχι!. 1), }υ5Ὲ1ῆε5. {Π6πὶ (11. 3), 15 {πε ]Γ Πορα (1. 7), ἀῃᾷ 50 Ἰοῃρ 85 ἴΐ ἰῖ5. ψ [5γααὶ, [5γα 6] σαπηοί [4]1] (Χ]ν 111. 22, 24). 
(( μαι] εβ᾽ 5 ποίε οῃἡ “42. 8αγ. χν. 5, Ρ. 31.) 

2. ἘρΥ ἃ {ὉΠ16γ ἀϊβοιιββδίοῃ οἵ {πῈ ροϑιτἴοη οὗ 5 τερατγάϊησ [Π6 γϑϑυγγεοιοη-  ]εῇ 5εα ΖΑ͂, Ρ. χίνι ἔ. 
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Ρτεβαηΐ ὑοῦ]. (ΟΟηβθαπεπε]ν ΠῈ διλε οἱ ραῖο5 πη θγοὶν {Πα σαταβίγορῃϊς ἐπα οἵ {π6 ργεβθηΐ ννογ] ἀ-ογά οῦ 

--Ηῖβ [πεοϊοσυ ἄοεβ ποῖ δ]||ονν οἵ δὴν ἱπίογπιθάϊαΐε Μαβϑίδηϊς ρα. Ὑπὸ πδνν [6 βα!απὶ νη ]οἢ 15. ἴοὸ 

οοπια Μ011 θὲ {πε Ηδανεηὶν ΟἸΐν, ΜΠ Ι ἢ 5 5ῃοννῃ ἴο 54] δί 16] ἢ ἢϊ5. ἤπαὶ] νἱϑίοη (Χ. 25. [), δῃά 

ν ΐοἢ Βεϊοηρϑ ἴο {πῸ ἐπΐαγε ἱποουγαρθ]ς ἀρο. Α5 ἴο {Π6 ργεοῖβε {ἰπ|6 γῃθη ἴΠ6 οπα οἵ {Π6 ργεβεηΐ 

οτάεγ 5 ἴο οοπης {πΠῸ ἀροσαϊ νυ ρίϊδί πὰ5 πὸ ἀςῆβηϊίε κπον]εάρε; Ὀαΐ Πα 15 πιαάς ἴο ππαογϑίδηα {πΠαΐ [ῃς 

ἀεοίβίνε πιοπηθηξ 5 ποῖ αν ἐἰβίαπε (οἵ. ἵν. 41, ἵν. 44--50) ; {πε ἀρροϊηϊβά {{π|6 ἢ45 θβεξεβη ργο- ἀδίθγπηηθα 

Ὁν (οά (ἷν. 96 [), 45 νν6}} ἂ5 {π6Ὸ παπηρει οἵ {πῸ τὶρῃΐοοιβ εἱεςί, ἀπα {{] {Π|5 πα πΊθεγΓ 58}4}} Πᾶνε 
Ῥεεη ςοπιρ]εἰθα {πῸ ργοπιιϑεα βαϊναϊίοη σαηποῖ οοτπῆς (᾽ν. 36). (οὐδ ρυγροβα 5 ἢχϑά, Ραυΐ 1ΐ 15 

Ρεγοπά {πε ροννεῖ οἵ {πε Ππιιπιαη πιϊηα ἴο (αἴ Ποπλ 1ἴ (οἰ ν 27: 9; νἱ: ὁ; νι ταν 20) ΤΠ Πθῖ6 15. ἘΠ 15 

ἃ βϑἴίτοηρ δἱεπιεπί οὗ ἀειεγπηηίϑπη ἴῃ 5; Ραξ {πε ἐτδεάοηι οἵ ἴῃ6 Πυπηαη ν1}] 15. 4150 Ἐπῃρῃδίῖςα}}ν 
αϑ5ογεα--ἰῃς ἔνο {τας 5 ἀγα δεῖ ϑ4ε Ὀν 5146. 

ΤΠς Ἐπεο]ορσν οἵ 8 15 ββϑϑεητία!]ν οὐ μεύ- νου! αν. ὙΠ υνγίτει᾽ 5 ἀπ14115Π1| 15 ἐπηρῃδίῖς δηα ριοπουηςοά. 

Τῆς ργεβεηξ ρὲ πᾶ {πε [πἴὰγε, ἄρον δηά θεΐονν, ἂγε ἰῃ Ππιηάδαπγιοηΐα] ορροϑβίἐοη. ΤῊς 58π|ε νίο]θηΐ 

οοπίγαϑβ ομαγδοίεγζοϑ {πε πηδίεγία] ἀπά {ΠῸ ϑρί για] (οἴ. ἰν. 11). ΤΠ ς θοάν, τεσαγεα 45 {πε ρυ]βοη-Ποιιθα 

οὗ {πε βου], ἴ5 ἀθϑογ θεά ἂ5 Ζλψές εογγρρίίδίο τθ55οὶ (νὶϊ. 88). ΤΈ 15 βίσπίποδης Πδΐ ἴῃ 5. {παῖε 15. πὸ 
τεβισγδθοίίοη οἵ ἐπε θοάν ; ννῆαξΐ 15 δπιἰοἰραϊεα 15 ργδοιῖοα Πγ ἃ Ριιγα ἱπηπιογία!ν οἵ {πε 50]. Ασοοτγαϊησ 

το 8 {πε πυπιαη Πεατγί, ννῃϊς ἢ Πᾶ5 ταςεϊνεα {ΠῈ Τιανν, 15. Ἐϑϑεητ 4} }ν ἃ σογγηῤίϊῥίο υδ55ο,, νυ ϊο ἢ Ὀεϊοηρ5 

ἴο {πε ργεβεῆϊ ογάεγ ἀπά υν}}] ρεγίβϑῃ (ἰχ. 426). [Ιπ σοπίγαβι ἴο ἔΠ6 ργεβεηί νου] ἀτογάθγ, ννῃῖοῃ ἐς γε 

97, σογγοτυ αγιαῖ ἐγιῤοϊόγιεο (ἰν. 27), ἀπ ΠῸ ννὰγ8 οἵ ψῃὶ ἢ, οννίηρ ἴο τηδη᾽ 5 δίῃ, πᾶν Ὀδθοοπις 7:αγγοτῦ 

απιαἰ σογγοτουγ ἀγα ῥαϊγγμί (νῖϊ. 12), Ζῴδ τυαγς 97 ἐΐς Μιείριγο τυογία! αγὸ ὀγοαα ἀπαὶ σαζε, απαἰ γιοία ἐἦο 
7 γι: 97. τγεηιογ αἰὲν (νὶϊ. 13). [Ιπ {Π6 Γατπγε ἄρα, νΠΊΟἢ 15 Δἰγοααν ρύθραγεά: 

71ε (φυϊ]) γοοΐ 15 σεαίρεϊ τ 7707 γοτε, 
7ηγηεῖέγν γγοῦι γοτ7 ῥαΐλ εαγρησλοαῖ, 

“"ια 7)εαίᾳ τς ἀτααἝει, 
Πααες εα ατυαγ , 

(ὐγγτῤίϊογι γογ, ΟἿ 671, 
͵δογγοτυς ῥασσεαῖ ατυαγ ν, 

“4 ἐγι ἐλε οηαῖ {δε ἐγϑαστγες οΥ 1τηεηηογίαλέν αγό τιααῖφ ηχαγῖγος (ν 111. 53, 54). 

Τῆς ρεϑϑἰ πηϊϑίῖς νίενν οἵ {πε ργεβεηΐ νου] ά-ογάθγ ὑνὩ] ἢ 15 σμαγασίεγίϑεϊς οἵ 55 Πδίιγα! !ν ΠΑΥΠΊΟΠ1ΖΕΞ 
ΜΙ {πε δϑοείίς ἐεπάεποῖαϑ ἕο ννῃϊο ἢ τείειεποαε 45 αἰγεααν Ὀεεη πιαάθ. Τάακεη τορεῖποῦ 411] {Π 688 
νατίοιιβ. [επάεηςϊοβ5- -ϊο ἢ ἀγα α͵5ο πιαύκεα ἴῃ οἴει ἀροραϊγρίίς [1αγαΐαγα----ϑιρραϑί, ρεγῆαρβ, {πε 
ἱπῆϊτιεπος οἵ ΑἸεχαηάγίπε γδέμεῦ ἔπαπ βρεοϊῇοα!ν Ρα]θβϑεϊηίαη πουρσῆς. Βαΐ 1 πηιϑὲ ποῖ ΡῈ [ογροίζεη 
{πὶ Ῥαϊεϑέϊπε ννα5 βαϊξιιγαῖθα νν ἢ Ἡ εἰ επί ϑεϊς ἱπῆπεησε αἱ {Π|5 ρεγίοά, ἀπα {παΐ Ῥαϊεϑιϊηίαη [πᾶ 5πὴ 
ννὰ5 Ῥγοίοι πάν δἤεοίεα ὃν ἴ1. Ὅπε ραγίία] εἰ τηϊπαίίοη οἵ ασεεῖς εἰεπιεηΐβ, ἀπαὶ [Π6 Ππαγάθηϊπρ ἀπά 
οὐδ] Ζαϊτίοη οἵ {πῃ Κρ ίηϊς ἔγρε οἵ {πουρῃέ, ννὰθ οηἱν εῇεοίϊεά Ἰἰαΐεσ. ὍΠε τα]!ρίοιιβ βἰβηϊποδηςς 
οἵ 5 5 θεεὴ ψῈ}]} 5εῖ [οσίῃ Ὀν τ. Μαϊάννῃ Ηυρῆα5 ἴῃ ἃ βεπίεηςα. Οἱ δροσαϊνρίϊϑί, 6 ϑᾶγϑ8, 
.ἀαδραῖγα οἵ ἃ [{Π{θ οἵ αρϑοϊαίε οδεάίΐβηςε ἴο {πε 1ἃ,ανν, ἐνεη ὈΓν [5γᾷε], ποῖ ἴο βρεᾶῖκ οἵ {πε ννοῦ]4. ὍΤῃε 
Β0ὕ. Πα ὑπεχργεββαά οὐν οἵ πα θοοῖς ἰ5 ἰοῦ ἃ πιούδὶ ἀγηαγηΐο, ἡνῃ]ο ἢ ἰασα] 5πὶ σου]ά ποΐ 
ΒΌΡΡΙγ. 

(2) 7116 Ἱλεοίοργ απαὶ ἐδελαίοίοργ ο7, 1Δ6 οἵλεγ ογῖρ ταί σοτιγεες. ΟΥ̓ 1ῃπ τετηδί πίηρ οὐ θη] ϑουγσῈ5 
οἵ οἷν ΑΡροσαῖνρβε δρραγεπίν {πε οἱ οϑί 15 Ε. ὉΠε ςοπίεηϊβ οἵ {Π|5 ΒΟΌΓΟΘ, 50 [αΓ 85 1ἴ 15 ἐπ θοαϊεα 
ἴπ ΟἿἵ ΌΟΟΙ, αὰ ριγεὶν εἐβοπαϊοϊορίοαὶ ἰπῃ οπαγαςσίεσ. ὙΠε {Ππεπιεὲ5 νυ τυ ίοἢ τὰ ἀ6415 ἀγα (1) {πε 
Μεσϑίαηϊς “ννοαϑ᾽, ἷ. 6. 1Π6 ϑίρῃβ δῃηά ρογίβηΐβ {Παΐ αἵ ἴο ὑϑῃεῦ ἰη της Επα οἵ Πα ννοσ]ὰ (ἰν. 5ό-ν. 13 ἃ, 
νὶ. 21--.2ὼ); (2) {πε Ἐπά οὗ πε νου ({μ15 15 ἀπηποιιησθα ὃν ἐπε Νοίςε οἵ ἀοά, Ὀαΐ ποῖ δοίπα]ν 
ἀεβοιθεά: νἱ. 123-20, 23-.4) ; (2) {πε [εἰϊοίν οἵ ἴποϑε Ψῃο βϑυῦνίνε ἴπΠεῈ Μεβϑίδηϊο “νοοβ᾽ δηά 
Τῖνε οἡ ἱπίο (ες Μεββίδηϊς Αρε (νί. 25-8). [{ ϑεεπὶβ ργόθϑθ]8 ἐπαΐ Εὶ ἴῃ 115 οτίρίηδὶ ἰογπὶ ταραγάθα 
ἴῃς ἀρε οἵ [ε]ϊοϊν, ἘΠπδὲ νν5 ἴο [ο ον {πε Ππἀσετηεπηί, 45 4 Μεϑϑίδηϊς Κίησάοιῃ, οὗ Πα αἤηϊΐε ἀπγαίίοη, δεῖ 
Ρ οὔ ἃ ρυτίἢεα βγῇ ; Βαΐ, ἀρραγεπεϊν, ἴπεγα ννα5 πὸ Μεβϑίδῃ, πουρσῇ σοτγίαϊη μογα] 45 οὔ πε Μαββίδηϊς 
Αρε νεῦα ἴο δρρεδι---ἰῃξ τημδγι τυὔο λαῦὺδ γιοΐ Ἰαείσα ἀφαίλ γἡγοῦι 1617 ὁϊγἐ1:---ννοϑα ἰαϑὶς 1 ννὰ8. ἴο 
ςσοηνετέ {πῸ ϑυγγίνίπρ τηεπηθεῖ5 οἵ ἴπῸὶ Πιιπδη τὰςε ἴο ὦ αἰ ἤογεγέ οῤῖγ᾽ΐ (νὶ. 26--8ὃ). ΤῊϊ5 ἐβοπαΐο- 
Ἰορίοαὶ βομεπια 15 οὗ ἐπ οἱ εσ ἴγρε, σοπηπιοη ἴῃ ἴῃς ρτορῃείϊςο θοοἹτ5 οἵ {πε ΟἹα Τ᾽ αϑίαπηεηΐ ἀπά ἴῃ ἴῃς 
οἸδιΓ ἀροσδῖν 565 (6. σ. τ Ἐποςοἢ ἰ--χχχνυῖ). ΑΑ8 Πα8 θεοῆ ροϊηϊβα ουξ ἴῃ 4 ἰογπιεῦ σπαρίοι, Εὸ Πᾶ5 
ΡΓΙΌΡΔΌΪν Ὀεεη {1126 Ὀγ Κὶ ἴῃ νίϊ. φό--44. ἀπά ν|1]. 64--ἰ|ἰχ. 12, ἀηά, ἴῃ δὴν οᾶ86, ΟΠΪΥ ρρεδύβ ἴῃ οἵἷτ 
ὈΟΟΚ ἰπ {ταρτηεηΐθ. ὙΤΠϊβ5 ἴαοϊ πηαῖκεβ [0 αἰ βῆοα] ἕο ἀείεγπηῖης [15 ἐπεο]ορίοαὶ Ροϑιτοηβ. ρτεοίβεϊν. 
[τ 15. ροββϑίθ]ε ἰπαὶ οης οἵ ἰῃῆς πηϊβϑίηρ ροιϊίομβ σοπίαϊπεα δὴ δοοουηΐ οἵ 1ῃξ ταϑυιγθοίίοη, {πῈ 
Ρίασε οἵ ννῃίοῃ μὰ5 Ῥξεπ ἴακεη ἴῃ 5 σοπιρι]αίίοη Ὀν νὶϊ. 51. Τῆς ἀεβογρίίοη οἵ {πε Μεβϑίδηϊς 
ἐννΟΘ5.᾿ Π85 τηδην ἰτΓϑα ΟΠ 4] ἔδαΐιιγεβ νυ ῖσἢ ἤπα οἷδε ρᾶγα!]α]ς. ἴῃ 5: Π|Π|ὰὉ ἀδβογιρίίοηβ. εἰβεινῃαγα 
2. Ὁ. 41). 

1. 714 ξἰλτως οὔ 7ετοΐολ “4.2οςγγῥλαϊ 7. 1ἰογαΐμ7ε, Ρ. 240. 

ὍΣΟΣ, 



ΙΝΤΚΟΌΌςΤΙΟΝ 

πη ἰῃς οαβεὲ οἵ {πε Ἑδρὶθ-νίϑίοη (ςἢ. χί--χ ἢ) τΠ6 ἀοτηϊπαίίηρ ἐϑοπμαίοϊοσίοδὶ σοποερίίοη. ἴβ 
ἃ ΡΟ] ἰς4] οὔθ. ΔΝ ΙΟΚεάμαβ5 5 σοποθηίγαίεα ἴῃ σοα 655. ἱπηρεγίαὶ Ἰλοπιε δηά ἴῃς 1πἀρσεπηεηΐ ψν1}} 
Ρε εἤξεοίεά ψῆῇεη Κοπιε 15 ἀεβδίιογεα Ὀν {πε Το οἵ {ιάφ], 1. 6. 26 “2εεσίαθ. .. τυΐάο «ἠαϊ 
σφ γίγιρ γγοῦλι {16 σοφαὶ] ὁ 7) αυϊαῖ (Χιϊ. 32). πε ονεγίῆγον οἵ ἴπΠ6 οπίδη ἘΕπηρίγε ἰ5 ἴο θε [ο]]ονγεά 
Ὀν {με βειείπο πρ ομ σαγί οἵ ἴῃς ἐπεοογαῖϊς Κίηραοπι ἀπά δῦ [Π6 αἰγεοῖ τὰ]Ὲ οἵ αοά. πε δυΐμου 
ννὰ5 Δρραίεπίν ἃ Ζεαϊοὶϊ (5ε6 ἔΠπε86 ροϊηΐβ ἔΠῪ ἀἰἸβοιιββεα ἴῃ 5.2, ΡΡ. 246 [.). ὍὕΤὴε Μεββίδῃ ἀρρεδὺϑ 
ἴῃ ἃ νεῖν δοΐϊνε γό]ϊα ἤθε 45 {πε ἰπβίγαπηεηΐ ἔογ ονετςἢγοννίηρ {πΠ6 Ἀογηδη Εἰ πιρίτα. 

εν αἰϊβεγεπε εβομαϊοϊορίοαὶ οοποαρίϊοηβ επιεῖρα ἴῃ {π6 5οη οἵ Μϑη νίϑίοη (Μ:- ςἢ. χη). 
ΤΠε56 πανε Ῥεδη {Π]Ὶν αἰδοιβϑεα ἰη ΖΩ͂ (ρρ. 282-6), ἴἰο ννῃϊοἢ ἴῃς τέδαθυ τῇδέ θὲ τείεγγεά. 
Οπε [εαΐαγο, ποννενειῖ, ἐπὶ σοπλεβ οὐκ ἰη {Π6 ἱπίεγργείδίίοη οἵ {πῈ νίϑίοῃ ς 4115 ἴογ βρεοίβὶ πχεηίίοῃ 
Πεῖε. ΤηΐϊβΒ ἰ5 πεῈ επιρῃαβϑὶθ ἰπαΐ 15 ἰαϊά οὐ 2695 ἤατυ. ἼΠ6 πεανεηϊν Μεβϑίδῃ ἀεϑίγογβ ἢΪ5 
ἐπεηηΐεϑ τυζίλοιέ ἠαΦοιγ ὧν ἐλδ “}]Ὰ τὺ (ΧΙϊϊ. 48). Εαγίπει, ἴῃ ἴπ6 Ἰεσεηά οἵ {πῸὸ Τεη Τυθεβ, ψῃίοῃ 
5. σίνεη ἴῃ {Π6 ϑαπια σοηΐεχί, {πεῖν δἰ Ινεγαηοα δΔηα υἱ{ἱπηαΐε ταίιγη ἃ΄6 τεργεβεηΐθα 845 ἀπε ἴο ἃ 
τεϊατη οὐ {πεῖ ραγί ἴο {πε οὔβείναηςε οἵ {πῈὸ [,ὰνν. [Ϊῖῃ οὐάεγ ἴο ἄο {ῃϊ5 ἔμεν ἰεανε {πεὶγ 
Βεδίπεη βυγγοιπάϊησβ δηα τηϊριαίε ἴο α ζαηα γεν 1167. αἴ έαιέ, τυλοόγ ἐδ6  τεγηαη γασό ἤααὶ πύον αἰτυοίέ, 
ἡλογε αἱ ἰσασί ἰο ἔσοῤ {λ6 σἰαίμίφς τυλίοϊ ἐΐεν ἤσε τοί ξεῤέ 171 {61γ οτον ἠαηαῖ (ΧΙ. 41). ΤΙῃ οἴμεῦ 
ννογάβ, ἴο {πε διαί μοῦ οὗ {Π|5 δροσαϊυρίίς ρίεοβ πΠ6 1ἂνν 185 ἴῃς βίδησαγα οἵ ρίεϊν, δη ἢξ οἂῃ οπἱν 
οσοηςεῖνε οἵ {π6 ταϑίογαίίοη οἵ {πε ἰοϑδὲ 1 τθῈ5 45 ἀπ ἴο ἃ ννῃο 6-πεαγίεα δοςσερίαδηςε οὗ [ῃς “ γοκε οἵ 
της Τὰν. 

ΤΙη [πε ἰαϑὲ οὗ ἐπε ογίρηδ] βοιιγοεβ Ἔτη οα θα ἴῃ οἵ θΟΟΚ, νὶΖ. ΕΠ ((. 6. [ες ἘΖιβ-ἰεσεηά σίνεη ἴῃ 
οἷ. χίν) {πε πηοβὲ ουϊβίαπαϊηρ ἀοοσίγίηα] [εδΐαγα 15 [ΠῈ σοποαδρίίοη οἵ ἴῃ Μεββίδῃ ((ἀοά᾽β 50η) 85 ρίε- 
εχίβιϊηρσ ἴῃ πεάνεη, βυσγουπηά θα Ὀγ ἃ σοπηπιηϊν οἵ εἰεοΐ οπαε5. ΤΗΪ5 ἀρῦεαβ νυ ἱ ἢ {πῈ ταργαβεηϊδίίοι 
οἵ {πε πεανεηὶν ὅοη οἵ Μη οἵ πε Ῥαγβῦϊεβ οὔ 1 Εποοῦ (Χχ χνῖ--ἰχχῆ). [π|5ὲ 45 ἰὴ [Π6 Ῥαγδθ]εβ ΕΠοοἢ 
15 τεπιονεα ἴο ἤδανεη ἴο ἄνα} ψΠ ἢ της ϑοη οἵ Μὴ (1 ἙἘποςῇ ΙΧΧ. 1 ἴ), 80 πεε ἘΖιβ᾽ 5 δϑϑιιπιρίϊοῃ 
ἴο τεπιαΐη μεποείου ἢ ἢ (οὐβ ὅοη, ἰπ σομηρϑην νἹ ἢ οἴπεῦ εἰθοῖ οἤα58, μγρή24 ἐδ Ζ177165 ὧδ Φηαδαῖ, 15 
ἀεϑογρεα (οἴ. 4 ΕΖία χίν. 9). 80 ἴοο, 45 ἴῃ {πε Ῥδύβθ θβ, [πΠ6 πεανεηὶν Μεβϑίδῃ 15 ποῖ ἴο ἀρρϑδι 
ἀπῈ1} της Ἐπαά δηα {ΠπῸ σοτηΐηρ οἵ πε Π πάρσεπχεπί (οἴ. χίν. 9, 10 δηα ποΐθ8). Πα νου] ἢἰβίογν 15 ἀνε 
ἰπΐο νεῖνε ραιίβ, πῖπα δηά ἃ ἢα]ΐ οἵ νῃῖοῃ Πᾶνε αἰγεδαν ραβϑεα 1ῃ {π6 {{π|6 οὗ {Π6 Πίβίογίοδὶ ἘΖγα 
((. ε. τῃε τη 416 οἵ τῃς ΕΠ σεπίαγν Β. 6). ὙΠ15 βιιρρεϑίθ {παῖ [Π6 δροσδὶ γρίϊϑδέ σοηοεῖνεϑ {Π6 νου] 
ἴο ἢᾶνε αἰγεδάν επίεγεά προ {δε ἰαϑὲ ρεγοά οἵ {τ υ]δίίοη ({Π6 ἰαϑὲ ἴῆγεα δηα ἃ Πα]Γ γεδῦβ οἵ ννοε οἵ 
ΤΌ Δῃ. ἰχ. 27), δπ4 γεσαγάϑβ [πε ἀρργοδοῇ οἵ {πε πα] σοῃϑβιιπη πηϑί!ο 1] ἃ5 ἱπηπη]ηεηΐ (οἴ. Χίν. 11,12 Δη4 ποί65). 
Αποίπμοτῦ [δαίΐαυγα οὗ Ε)2 15 115 ρεϑϑι πη δῖα οὐ] ΟΟΚ οἡ {Π6 ργαβαπί νου] -ογάθγ, 10 4150 δϑϑίρη5 ἃ ὨΙΡῊ ρΙαοα 
ἴο {πε Τιὰνν απὰ {πΠῸ οἴου ϑοιϊρίυγεβ, θα Όγ πε 5146 οἵ {πΠ6 δροςαϊγρίϊς Ῥοοΐϑ (οἴ. Ξ“Ω͂, ΡΡ. 304--7). 

(3) 71 1ε ἐμεοίοργ αγιαἶ ἐσεπαίοίοργ 97 116 Μιρακείογ (Ἀ). ὙΤΠηε Ἀεάδοϊοι ψῆο 15 γεβροηβιθ]ε ἴοσ {πε 
ΡΓεβεηΐ ἔογπι οἵ οὐγ ΑΡοσδΙν 56 ἢδ85 ἱπΊργεββϑεά 8 σεγίαίη πηϊγ οἡ {πε Ῥοοϊκ, ψῇϊΐοῃ, [ΠΟΙΙΡῊ 1 ἰηνοῖνεβ 
1π6 σοπηθίπαίϊοη οἵ σοῃποαρίϊομϑβ Ἔβϑεητ δ} ἀϊδραγαίθ, γεΐῖ βεῦνεβ ἴο γενεαὶ ἃ ϑνῇοϊα ψῃοἢ πε σοηίγινεά 
ἴο σοπηθίης (Όγ {πε ᾿πϑογίίοη οἵ σοπηδοίίηρσ Π{Πη|.8 ΔπΠα ϑυρρ  επιεηΐδν πηδίίεν δὲ ἀἸἤδγεηί ροϊ 5) ἰηῖο 
οηα δυϑίεηι ἴῃ 5 οὐνῃ {πουρῃϊ. 

ΤΕ στουπάνοις οὗ ἢἰβ σοπηρι]δίίοη 5 ἴῃ6 94] δίῃ 161-ἀρόσαῖγρβα. Βυΐ εν ἀθπεὶν ἢα [εἰς [ἰ 
ὨΕΟΘΘΒΔΓΥ ἴο Βαρρ]επηεπί {Π15 ΙΓ εχίγαοίβ ἔτοπὶ οἵα ΔροοδΙγ ρ565 ΠΟΙ ταρίεβεηΐ νεγν αἰ Πεγεηΐ 
Ροϊπί5 οἵ νίενν. Ετοπὶ {πε ροβίἰίοη δηα ὈῈΠ}κ οὗ 5 ἴῃ Κ᾽ 5 φοπηρι]δζίοη 11 τηαν Ὀε ἰηΐεγγεα [πδὲ ἢς νγὰϑ 
5Ρεοί 4 ΠΠν ᾿πιογαβίβα ἴῃ 115 τηδίῃ {Πα πο---ἃ ἡἰβοιιβϑίοη οἵ {πΠ6 γε]σίοιιβ ργο ]Ὲπ15 ἱπνοϊνεά ἴῃ ἴΠ6 [41] πὰ 
ἀεϑβίγασζίοη οὗ [επιβαίεπη. Τῆς εἰεπιεπὶ ἴῃ 5. ψΏΪοῃ 5 σοποογπθα ἢ ἰΠ6 εβϑομδίοϊορν οἵ {πε 
ἱπαάϊνίπι4], ἰηνοϊνίηρ, 85 1 ἄοεβ, πε ἀἰϊβοιιββίοη οἵ ἴῃ 6 ργοῦ]επὶ οἵ {πε ογριη δηά ργεναίεπος οὗ ίῃ, 
ἴο ψῃ ΟΝ πε πηΐβεγν οἵ {πὸ ννου]ὰ 15. ἄππε, νοι] ἀοι θΉ1655 πᾶνε ἀρρεαὶβα ἰο αὶ ψ ἢ βρεοῖδὶ ἰούςα. 
Οη {Πα οἰποῦ Παπά, κὶ νγὰ5 ποῖ ργεραγεά ἴο ἀϊβοαγά {Π6 οἱάδύ πορβε οἵ {π6 οοπηΐηρ οἵ Μεβϑίδηϊς γεάεγηρ- 
τἴοῃ ἴον {πε παίίοῃ, δηά 50 ἰοιιηά 11 πεσεϑϑαῦν ἴο Δρρεπα {Π68 Εδρ]ε δηά 5οὴ οὔ Μδη νἱβϑίοῃϑ (Ἂἢ. χί--χιΠ]). 
ΤΠε σοπηθἰπαίίοη οὗ {Ππ656 εἰεπιεηίβ γεϑαϊῖβ πη της [Ο]]οννίηρ εἊβομαίοϊοριοαὶ βομῇαπηα, ψῃΐοἢ ννᾶ5 
δαἀορίεα ὃν Ἀ: 

(1) Τε ρεγίοάα οἵ " νψοεβ᾽ ργεοςάϊηρ {πε δάνεηΐ οἵ [ἢ Μεϑβίβϑῃ (ἰν. 5ό-ν. 13.8, νί. 11--28) ψ}1}]} 
ἢτϑί οσςσαΓ. 

(2), Τῇε Μεβϑίδῃ δηα [ιἴ5. ἱπιπιογίαὶ σοτηραηΐοηβ (Ἑποςοῖ, ΕἸ] 4ἢ, ὅζο.) νν}}} 1ῃΠ6π συάάεηϊν θα 
ἐγανεδ θα ̓ , {πῸ πεν [Θγβα 6 πὶ Μν1}} ἀρρεαῦ δπα ἃ ἰεπηρούαύν Μαεββίδηϊς Κίησάοπι, ἰαϑιίηρ 400 γεδίϑβ, 5εῖ 
ὉΡ ἴῃ ΜΗ ΐϊοῃ ἴποβα πο πᾶνε ϑυγνίνεά (Πς Μεϑϑίδηϊς ἡ νγοαβ δύξ ἀβϑβίπεα ἴο βη]ον ἃ ρεγίοά οἵ [ε]!οἱν 
(ν11. χό-ὃ ΕΒ). [Ιη οἢ. χίΐ. (Μ) {πε δςΐίνε ννουκ οἵ {πε Μεβϑίδῃ 15 ἀθβογιθεα  πιογα {α}|ν. ἼΠετγε, 
ἃ. ῬΓΪΠοΟΙρΑΙ ρατέ οἵ Πἰβ5 πιίβϑίοῃ 15 ἴο ἀδδίγου {ΠῈ ἀβϑεγη ]εἀ ἐπαηηΐεϑ οὗ ἔπε ἀϊνίης ταϊα (Ξε {Πα νναῖβ οἵ 
αορ δπά Μαρορ ἢ, απᾶ σαίμει τορεῖπογ [Πα ἰοϑ τε ΤυρῈ5 ννῆο ἀγα ἴο ΡῈ Ὀγοιυρμί θδοὶς ἴο {πε ΗοΙν 
Ι4π8. Αρρατγεπεὶν {πς ἀεβίγαοίίοη οἵ [ῃς ΠοϑίΠ]α ἔογοαϑ 15 οοῃοοίνοά 85 οἰοβίηρσ {πε ρεγίοα οἵ “νγοεβ᾽, 

1 (ἢ τῃς “ Βααβί οἔ [πθ6 Τομαηηΐηα ΑΡοσδΙυΡ58. 
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ΙΓ ΠΈΕΖΕᾺ 

Αἤοι {πῸ αππιμιαϊτίοη οἵ πε Ιαϑὲ ἐπουηϊθς πα θεθη εἤδοιεά, ἐπα " ϑυγνίνοιβσ., ῆο ἂὔε ἀεῇηθα 85 Ζζοϑς 

Ζλαἱ αγό γομηαῖ τυΐἐλεῖγι τὲ» ἀοῖν δογαῖεγ (Χῖϊϊ. 48) 51.411 Ὀ6 ἀείεπάςα ὃγ {με Μαεβϑίδῃ (ΧΠ]. 49, οἵ. ΧΙ. 26 Β), 

δηα 566 τδ7,}) 722471}7 τυογαῖεγς. Ῥταβϑαπηα θῖν {ῃ6 τὰ]ς οὗ ἴῃς Μεβϑίδῃ ποίας ἱπαϊ!σαίεα ννὰβ σοηςεοῖνεά 

ὈΥ Εὶ ἴο βυποῆγοηίζε ἢ {ΠῈ 400 γεαγβθ᾽ τείρῃ τείεγγεα ἴο ἰῃ νἱϊ. 28, {που ρῇ [Π|5 ννὰβ ποίΐ 105 

ϑἰσῃηίἤοαησα ἰη πε οτρίπαὶ νἰϑίοη. 
(4) Τα ἰεπιρούαιν Μεβϑβίδηϊς Κίησάοπι δηα {π6ὸ σὰς οὗ {πΠ6Ὲ Μαββϑίαῃ. Ψ1}}} ἰεγπηίπαΐς ἴῃ Πί5 

ἀεαίῃ ἀπά {παξ οὗ 411 πυπιαη Ὀεΐηρϑ, απ ογθαϊίοη. νν1}} γανογί ἴο ρυϊπηαθναὶ δοθῆ ἴογ ϑενεη 

ἄδνϑ (ν1]. 29--20). 
(4) Τηΐς ψ 1] ΒῈ [ΟΠ] οννεά ὃν {πε Καϑυγγεοίίοη δπά (πς Εἴη4] ᾿υἀραπηοπηΐ (ν]]. 931--44). 

Τὶ 5ῃου]α θ6 ποϊβα {μαΐ {πε Ἐδρ]ε-νβίοη (οἢ. χί-- χη), ῃῖ ἢ ἀδρίοίβ [ῃς ἀδϑίγιοιοη οἵ 1πΠ6 Ἀοπηδη ΤΠΊΡΙΓΕ 

ΒΥ {με Τίοη οἵ ΤάΔ} (ἰ. 6. [π6 Μεββίδῃ), μὰ5. πὸ Ἰορίοαὶ ρίδθβ ἴῃ {ῃ]5. βοβθιηθβ. Ὑὴδ βϑομδίο!οροαὶ ἀγαμηᾶ, ἃ5 

ΟΕ πε ἀθονθ, ψα5 ᾿π μου θα ὈΥ Εὶ οπὶ {τα Ποη, ΠΟ ψὰ5 ἴοο ΠΥΓΗΪΥ τοοϊθα ἴο Ὀ6 Ἱρποτεά. Βιΐξ ἴῃ {Π68 

Ἐδρ]ε-νἰβίου γ6 οαρῃΐ ργο Δ Ό]Υ ἴο 566,8 δχργεϑϑίοῃ οὗ {Π6 τβθὰὶ Πορθβ ΜὨΪΟἢ δηϊπηδίθ ΟἿ ΘΟΠΊΡΙοτ. [νίηρ 
αἵ ἃ ἴἰπη6 ψμδη Εστᾶεὶ Πα 50} γα ---ἀ Πα νγὰ5. 5111} βαἤθσίηρ -- 50 πη Οἢ δὲ ἴῃ 6 μαπαβ οἵ Ἀοπηβ Π15 ΠΟΡ65 ἔοσ {ῃ6 
Μεβϑίδηὶς (θ᾽ νεᾶποθ ΕΙῈ ΠαΐΌΓΑΙΥ σοποαδηίγαίθα οὐ {ΠπΠ6 ρτοβθρθοῖ οἵ 1ῃ6 δηηὶΠ]διοη. οἵ [Π6 Ορργββϑῖνα 
νου] -ρονοῦ, δηα [ῃ6 ᾿ποδγηδίϊοη Οὗ ἃ}1 ψ]ΟἸ ΚΘ 655. 

ΘΟἢ ἰ5 πε βομαπιε οἵ [π6 παίΐομδὶ Ἂβοῃδίοϊοορυ δ8 ἰξ ννὰ5 σοπιρίπεαά ἴῃ {πε τηϊηα οἵ Κ. 
Ηονν εϑϑεπίϊα!]ν ἱποοπηρδίίθ]ε {πῸ ἀϊΐνεῦϑθε εἰετηεηΐβ οἵ ννῃϊοῃ ἰξ ἰ5 σοπηροβαα ὑθαΠ]ν δια πθεαβ ΠΟ 
{αγίπεν ἀεπγοηϑίγαίίοη. 

1η ςοπιδίπαίίοη νυ πα ϑρρΙεπηεπίίηρ (ἢ 5. οἷτ σΟΠΊΡΙ]οΙ δοσερίεα {Π6 εβοῃδίοϊορυ οἵ {πε 
πανία] 85 βεῖ [ουτἢ ἴῃ 5. [Ι͂π σοπίταβί ἢ 5, αὶ μᾶ5 πο σγεδίεγ σοηβάεξηςα ἴῃ ἴῃ6 Γανν ἃ5. 5100 ἢ 
ἃ5 8 ῥτοίεςξίνε ρονεῦ ἴο {πε ενν (οἴ. Π|. 26--926, ἀη4 566 ατίπεν ΖΩ͂, ΡΡ. ἱν--ἶν!1). 

δ11. ἘΒΕΙΆΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΑΡΟΘΑΙΥΡΒΕ ὙΙΤΗ ΤῊΗΕΒ ΝΕΥ͂ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

Α πυπρεῦ οὗ γεϑεπη ]δηςα5 ἴῃ ἘΠπουρμί, δηα (οσοαβίοηδ  ]ν) οἵ ἀϊςίίοη, ἢ τΠ6 Νανν Τεβίδπιθηΐ 
οσσαΐ ἴῃ 4 Εἶτα; θαΐ ποίῃίηρ ψῃΪοἢ ϑυσραβίβ αἀἴγεοῖ ἀερεηάβθηςσα. 

ΟὕΏΚΕΙ, 1ξ 15 ἔσθ, {ΠῚ Κ5 {πᾶΐ 4 ΕΖτδ ΧΙ!. 42 (727 οἡ αἰ λέ φγοῤἠείς ἐζοιε αἰογιθ αγί Ζ677 ἕο μ᾿... ἂς α ἠαηι 
ἡ α ἀαγᾷ 2{α{6) 15 οἰϊεα ἴῃ 2 Ῥεῖ. 1. το (πα τῶ ἄαῦο ἐΐς τυογὰά ο7 γοῤίδεν »1076 5,176., το ογοηγιέο γε αἴ τυοίέ 
ἡλαΐ γὲ ἑαΐε ζφοα, ας τγι10 α ἰαγη σἀζηῖρηρ 1721.ἃ ἄαγᾷ δίακο). Βυΐ ἴῃ6 σοπηπηοη τι56 Οὗ 500 ἢ ἃ ἤριιγα τηδὺ Ὀ6 
ἘΧρΙαἰπαα 85 ἅππε ἴο 1[[5 ΘΌτΓ ΠΟΥ, ΡΟΒ51ΌΙΥ ἴῃ ΔΡΟΟΔΙΥρίϊο οἰγο θβ, Ὀθίογα {Π86 ψυηρ οἵ 4 Εἶτα Δηα 2 Ῥείεγ. 

Ιῃ 4 Εζτα ἵν. δαὶ τῆς ἰάβα οἵ βουνίηρ, γεαρίησ, δῃᾷ Βαγνεϑέ 5 ἀρρ!!εα πιδίδρμουίςα!!ν ἴο εν], ἀπά 
ἰ 15 δἰαίεα ἐπαΐ {ῆε Παγνεβί οὐ εν]] πγιιϑὲ ἤθε θὲ τραρεὰ Βείογε {Π6 σοοάᾶ οἽδῃ ἴακε [5 ρἷδοε; τῃς 
1πουρῃς ἤεγα 15 ραγα}16] νυν ἢ ἐΠπαΐ οὗἩ {πΠ6 ραύδθὶς οἵ (ῃς ϑονεῖ (Μαῖξ. χιΠ); οἷς ἴῃ ραγέϊςυ!αγ Μαζί. 
ΧΙ. 40: 2.6 φηιο71γ» ἐλψαΐ σοτυσαῖ. .. ἦς 1ΐς αἰφυτί, «για ἦε ἀαγυεδέ 1ς ψς πα σῇ ἐλδ τυογέα,, πα ἐλ6 
γεαῤόγς αγό ἐλε αγιρείς. 

πῃ 4 ΕζΖτγα ἰν. 326 {πε 56ει 15 γεπηϊη δα Ὀν {πΠῈ δηρεὶ {παξ ἢθ οαπποίῖ Κηον {πΠ6 ἀπγαίίοη οἵ {πε 
{ἰπη6 {παΐ πηιιϑὲ εἰαρϑθα Ὀείογε {πῸὸ Επάᾶ ({ποιρῇ εἰβεννῆετα τ μα5 Ὀθεη τενεαὶθα ἴο ἢἰπὶ αὶ {πῈ 
Ἐπάᾶ ἰ5 ἱπηηλπθηῖ); ἴῃ οἴμοι ννογάβ {π6 Ἔεχαςοΐ τηοτηεηΐ σαπποί ΡῈ ἤχεά.---ἰὶ ἴα Κπονῃ ἴο (οά «ἴοηα. 
ἼΤΠΕῈ ρᾶβϑαρε τὰη5: 

Ληρηρὦ67. 726 ἐἦσ ααγς ἐλαΐ ἀγε τ1οΐ γ6Ζ εο»16 ([Π 6 ̓πιρ]]σατίοη Βεϊηρ-σγοιι οβπηο.); οἵ, Μαγκ χα. 22 
Δηα ρϑγα}1615: δμζο “ζαΐ ἀὰγ ογ᾽ ἡλαΐ “οι ᾿ροτυϑίζ 710 ογῖσ, γιοΐ φυοηι ἐλδ αἸχζροῖς 1721 ζφαυι, 21611767. 16 
,ϑο72, μέ {ἦε Παίϊἦόγ. 

ΎΠετε ἰ5. ἃ οεγίΐαίη δπιοιηΐ οἱ ᾿Πγαῦν σοπίαοξ θεΐννεεη ἔπε Τ᾿ ομδηηΐπα ΑΡοσδίνρϑα δηα 4 ἘΖίϑ, 
νη ἢ, Ποινενεσ, ἄοεβ ηοΐ δπιοιηΐ ἴο αἴτεςξ Π{αγᾶγν ἀερεπάεδηςε, θαΐ, ργορ ὶν, Ροϊπίβ ἴο ἃ σοπηπΊο ἢ 
ΒΟΌΓΟΕ' ΟἹ ΒΟ ΓΟ65 ; {Ππ|5 4 ΕΖίδα ἰχ. 35 δῃὰ Κεν. νὶ. 9-11 β8εεπὶ ἴο μὲ τεϊαίε 1 {Πϊ15 ννὰν 2; 50 ἴῃ 
4 ἘζΖτα ἵν. 41 22 τεγιαἰσγευογίαϊ (7717,77274772 τ ὁ ζδοῖ) 15 ᾿ἰϑε 85 ἴπ Κδν. 1. 18, ὧζε., 45 {πε ρῖαςε ννῃεγε 
[με ν]οκεα ἀεδα γεπιαίη ἴῃ {πε ᾿πιεγπηεαϊαίε ϑἰαία. 

Δη δρυπάδηποςα οἵ γαβετη ᾽δηςαβ ἴῃ ἐΠπουρῇϊ οἵ αἸςεΐοη Πα5 θεεη ροϊπίεα ουξ ἴῃ {πε ποΐεβ. οἡ ἐπε 
ἰεχι. Οἠε οἵ ἴψο ΘΧΔΠΊρΡ[65 πᾶν θὲ σίνεη πε : [ἴῃ 4 ΕΖία νἱϊ. 88 {πε Ὀοάν 15 οβϑἹ]εα 2 σογγηῤίτῥἑσ 
τδοσοί:; οἴ. τ (οὐ. Χν. 532 Ζἠϊς τον ῤίηόίσ; ἴῃ 4 Ἐζτα ἰχ. 27 276 ἤατυ, ἴξ 15 5αϊ4, ῤογίσλες γη0ὲ ὁπέ 
αὐταθς 771 115 ο'ογγ (1. 6. ἴῃ 1ἂνν 15 ἤεάνθηϊν δηῃᾶ ἀϊνίπε) ; οἴ. ΚΒ οπ,. νὶϊ. 14 (σ Ζατυ ἐς ο“ῥῖγιζοαϊ), 
ΠΘΌΤ: [1]. ἢ ( το. ὁΣ. 

ΠΕ οἷοβε ῥδγδ}]6]5. ἴῃ τπουρμξ 45 ἴο {π6 οτίρίπ δηα ρύεναίεηος οὗ ϑδίη Ὀεΐνψεεη 5 δπά 
5ῖ. Ῥ8ὰ] Πᾶνε αἰγεδάν Ῥεεῃ ροϊηϊεα ουέ ἰπ ᾧ τὸ (1). 

1 ἘῸΓ {ΠΕ δῇ 165 οἵ ([ῃς ΒοΟΙ ψ! ἢ οἴου βατῖν Παγαΐατε οἔ, ΞΑ͂, ΡρΡ. Ιχχ-ἰχχίν. 
2. (Ὁ Βουββειὶ, ογγοργδαγηειρ 7ολατιγις, ΡΡ. 272 ἴ. 
3. ΤὮΘ Ράββαρββ οἰϊεᾷ ἴῃ {15 σοηπαχίοη ἴῃ [6 ψυυϊ το τ’ 5 ἰγσῸΥ νους αι γεσιβίοσαά ἴῃ [πάσχ ΙΝ οὗ ΖΩ͂, ρὑρ. 375-8. 
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ΙΝΤ ΚΟΘΌΟΓΤΙΟΝ 

ᾧ 12. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 

Βεβίάεβ {πεῈὶ γουκβ δἰτεδὰν τείεσγεα ἴο ἴῃ {Π|5. Τπἰγοάιιοτοη, {π᾿ {Ο]Οννίηρ τα 150 ᾿πηρογίδηϊ [ογ [Π6 βίυαν οἵ 
4 Ἐπ:τᾺ :--- 

(α) ΕΡΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΕΧΤ. 

.5..),7. (((ογ.) --- ΤΠ ὅγίας Τεχίὶ οἵ 4 Ἐζτγα. ρυϊπίθα ἴῃ (ουϊδη 5 77ογιτγηεγία σασγα οἴ φγοΐαγα, Τοηλ. ν (ρΡΡ. 41--111). 

(ὁ). ΤΕΑΝΒΙΑΤΙΟΝΘ ΜΨΊΤΗ ΝΟΤΕΒ, ΕΤΟ. 

ΟὐΏΚΕὶ τὸ 2)ας τἱεγές δ'ιμεεὰῦ Εογα; εὐϊϊεὰ ὈΥ Ῥτοί. (υθηκεὶ ἴῃ Καυίζβοῃ 5 7)16 “οϊγγῥλε πηι]  εομαάοῤῥργαῤῆῥ) 
(ες «41 {1671 7 ὁεζαγτεγι6 5, νοὶ]. 11 (ΤὈΡΙΏσ η, 1900), (ςοπίαϊ 5 ἃ νϑ]π8}}]6 Ἰηιγοάποίίοη, ΟΥἹ 164] ἰσαπϑ]δίϊομ, αηα ποΐθ5). 

ΒΔ]] τξ- οὐ!τσα] ποίαϑ Οἢ 2 Εβαγαβ η 7264 [γαγογιέγιε “1 2οογγῥλα, Ὀγ Ὁ. 1. Β4]]. 

(Ωῶ) Εδϑβϑαυϑ, ᾿ιβθούβϑιοΝ 5, ΕΤΟ.Ὶ. 

ἘΚ ηιΠΔ] -- 167 412ο γγῤὝϊεολε βηολθ7, ατε5 (67 Ζ 617 τεγια «ιοληείε Δὴ. ΑἹ δίῤας, νοῦ 1)τ. Ἐ. Ἀλοββηίῃδὶ (1 ε᾽ρΖῖρ, 1885). 
ΚΑΡΊ5.οἢ τΞΞ 2)ας υἱόγίε δηεεΐ ϑγα αἸο7 σοΐζγι6 (τέο 2671 τεγι{6γ 54οὐ, νου ἈΤΟΠασγα Κα βοῃ ((ὀιίησεη, 1880). 
ψαρδηδν Ξε 16 γοὀέδηιο ἐεελαΐοϊοοίφιεε ἄα7ι5 6 7176 ἠΐυγε α᾽ Εεάγας, ρᾶὺ Τιέοῃ ναραηαν (Ῥδγῖβ, 1906). 
ννεΙΠΠδυβεη τ .ϑ..2.5.2671 τέγιαὶ ἸογαγώεἼέογι, νοτὶ 1. Δ ΕΠ υβεη ; βεςῃβίεβ Ηεΐ (Βεγ]η, 1899). 
Ε΄ (Ὁ. Ροτίεσ ξ,͵ 7216 ἤζεςδαρες οὔ ἔλε αἰ οεσαίγῥέϊσα Κγίίεζγ5, Ὀν Ε΄. (. Ῥοτίεγ (1Ἰτοπάοῃ, 1909). 

[(΄. αἰϑὸ Ομαι]εβ᾽β ἀἸβοιιββίοη ἴῃ πε Ἰπτοάποιοη ἴο ΠΙ5 βαἀϊτοη οὐ 716 (ϑγγίδς) “2οεαϊνῥεε ὁ Βαγεελ; α͵530 
ΔΥΓΙΟ]65 ἴῃ [ῃ6 ΒΙ816 ΠΙοςομδτῖεβ (1) ἀπὰ 3: }ὴ απά ἴῃ 72.] 

(4) ΟΥΗΕΒ ΝΟΚΚΘ ἘΕΕΕΒΕΕΘΡ ΤΟ. 

Βοιυβϑβοῖ, 3.72 τῷ 2216 Αιοίίρζογη ὧἐ5 Ζιεαθ7ι{167715. γι 7161ε:65Γα)ιεγιζελε71 ΖοΖζα]6 7) (2 εἀ.}, νοη Ὁ. ὙΠ ΕΙπ Βοαδβεί 
(Βεγη, 1906). 

ΟΠΒατ]65, Ἐϑολπαΐοίοσν τε 4 (γείϊεα ἐδέογγ οΓ ἐλε 7οοίγεηο οὔ α δ μέμγε 7. 1)6, Ὁν Ἀ. Η. βαυῖεβ (Τνοπάοη, 1809). 
ΤεΥθηθοιτρ Ξε σϑαϊ 5147. “᾽  ϊξίοίγε οἔ ἰα ρέοργαῤἠϊε (ὁ ἐα αῤεείϊγο, ραν 1. Τ)εσεη θοῦ (ΡΑγ5, 1867). 
Ὀταυχητηοηᾷ, 727 τε 716 ͵7ετυΐδλ 77 655᾽αλ, ὈγΥ 7πιε5 γυμπηπηοηά (1,οηάοῃ, 1877). 
ΚΌΉΪΕΓ Ξε (ὐγη7117155 617197. σγείοηταΐϊσελεγ 7 δοδορίθ ἐς 7ιεαἰδγιζτέγι15 από ρεδεληελζολογ αγμηαζαρ (1,εἸρ:ῖς, 1910). 
ΚῦΡετα - γαῖ τέγιε] (ὐγιαίε 171 γείζρ ῦϑοι 7, εὖθγι δ5 Ἰζοίξες 75 γαφὶ δὲς ατ7΄ (λγέδέτεηε (ΜαποΠαη, 1905). 
ΚΗΖ5 τὸ 7λε Μείζρίογι ἀγα ογελΖ οὗ ἐλ δγηαροσιέε, Ὦγ ὟΝ. Ο. Ἐς. Οαβίεμ εν δηά 6. Η. Βοχ (2πηά εἰα., 1911). 
ΘΟΠοΟΠίοσ, “4523 4οΐξ.τ ϑογῖ6 κ4 ςῤεείς οὐ αῤέῥΖγο 7  εοίοργ, Ὀν 5. ϑεμεςοῃίεσ (πάθη, 1909). 
ΨοΪΖ --ἐ πιαϊδολε Ἐσελαΐζοοσίο σογι )αγιζεοί ὀΐδ «ΑΔ, Σξόα, νοῦ Ῥαὰ] ΝοὶΖ (ΤΡ ησεη πἀπηα 1, ΕἸρΖὶρ, 1903). 
Ψ νεροῦ τὸ γιμαζεολο 7) εοίορίθ, νοι Ε. δ εθεσ ; 2ηὰ εα. (1 εἸρσὶρ, 1897). 

ΑἸ5ο {π6 [ο]]οννιηρ δα! 05 οὗ ἀποῖθηΐ ννουΚβ :- 
}:. “οί. τε, 7λπὸ ἢϑαΐ,ις οΓ 116 ήαγΖδεες (ογΥ δαίηις ο7 «δοἰογηο), δἀϊεα δηα ἰγαηβαίεα ὈγῪ γ]α δηὰ 78π|65 

((ιαθτιάσε, 1891). 
ΜΕΚΙΙα Ξε τπΠ6 βατὶν [ενν]5ἢ ΜΙάγαβῃ 50 σδ]]δα (οη Εχοαιι5) ; Ηδρτεν τεχί εἀϊθα Ὀν ΕΥεατηδηῃ. 
͵δ2,γα, 5177. τὸ ἴηςεξ. βδαυ]ν [6 νν 15} ΜΙάγαβῃ]πὶ 50 οα]]6α (οη 1 ον] τσ5, Ν᾽ ΠΊΒΕΓβ, δηα ΤΠ) ας ΘΓΟΠΟΙΉΥ). 

ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒ ΕΜΡΙΟΥΕΡ. 
Ε} -Ξ ξριεγοίοῤαφαάϊΐα ῥήόῥίσα (4 νο]5.). 
28} -. Τέοζέογαγγ οὗ ἐλθ δῤέο, 
6 τὸ ,έοίζογαγγ οΥ Ολγίδέ για “16 (τοσῤείς (εα. Η βίίηρσβ, 2 νοἱ]ϑβ.). 
ΖΕ τῷ γεευϊεἦ; Εριεγεοῤαεάζα (12 νο]5.). 
7Ὸ ΚΝ τῷ ευῖσά Οπαγέοεγίν Κουΐθτυ (νο]5. 1--χχ). 
7} -- Ταϊπιυᾶ οἵ Βδθυ]οη. 
77 -Ξ- Ταϊπλια οὗ [6 βα]ε πη. 
ΟἿ ΞΞ ΘΙ ἸΕδεΙς: 
Δ}άη -Ξ- Ροβὲ ΒΊ:ΡΙ αὶ Ηεῦτεν. 
Μεγισῖν, 471 τ , 716 715 5ΐγισ ξγαρηιογί οΥ Ζλε 7, αὐῖγη Ταγιδίαΐζογ 977 ἐλε ᾿οπέγίδ δοοῖ οὐ Εδγα, αϊδεουογεα «γα ΕΑ δα 

τὐτέλ αι 7γιέγοαϊεοίίογι αγιε ΔΛίοΐε5, Ὁ ἈΟΡετί 1,. Βεπϑῖν, Μ.Α. ((δηαρτιάρε, 1875). 
87(Ξ δεριδίν ἀγα 7α)165) τ-Ξ 716 γοπγίά βοοῖ οΥΓ Εδγα: 116 1} αἦγι “ογδῖογι φαἴϊ16Ω] 7707, Ζλ6 17.5.5. Ὀγ τῃ6 Ἰαΐβ ἈοΡεσι 1. 

Βεηβὶν, Μ.Α., νι δὴ ἱπίσοάποίίοη Ὁ Μοπίαριια ἘΠοάθβ [ἀπη65, {ε{π|.0. (7.21.“5 ἀγα «δ μαἼ265, νο]. 111, πο. 2, 
Οδιθτιάρε, 1895). 

Ηρ. τε ἡ7οσοίας 7μααεογηι (ςοηταἸπἰηρ 1[Π6 ΓΑίη ἰεχί ἀπα 1 ιη ἱγαηϑιδίίοηβ οὐ 1η6 ϑ'γτῖας, Ετμορῖο, Αταθῖς, ἀπά 
Αὐπιεηΐδῃ ἰεχίβ, Πα ἃ τεοοηβίγαοιϊοη οὗ {ΠῸ Ἰοσὲ αἀτεακ τεχί ὑπ ουγιηρ {Πα πῇ, 1 ΟΥ̓ 4] ποί65), [εἰ ρΖὶρ, 1869. 

ΚΜ οίοί τ 7). Ἐ5γα-«“οζαῤνῴοε (ΠΥ. 5 5γα), Ἐγοίεγ 7 ε1: 2216 ζγόογέλε ογεέγι, Ἡδτασβρ. νοὰ 1.15. τ. Βύαπο ΨΊοΪεΐ 
(ςοπίαϊπ5 ἃ οὐ τῖσαὶ δαϊτῖοη οὗ {Π6 1 αἰ ἰοχί, ἀπά σδγεία!!γ εἀϊεα (Δαγπηδη ἰγαη8] το 5. οὐ {πΠῸ Οὐ θηΐαὶ Ν' εΥ̓βΊ 5 
Δ. α νἈ] 08 0]6 οὐ! 8] ποί65), 1 εἰρζὶρ, 1910. 

Ἰγοίζρια» Ξε 7)ας σἱεγίς βιεεῖ Εςγα (Ὀεϊηρ Ῥατὶ 11 οὗ {πε “ψΖαγιαῤιελ (67 ΜΕ ΖγιἐοἼμεγι Ζγι. 116 “412οξγγῴάε2:), Πεσαιβρ. νοῃ 
τ. αυδβίαν ΨΟΙΚπιδΥ (σοηίαϊη5 1 αἴ] ἰαχί, σομηπιθηΐαῦν, (ουπιβῃ {γα ηϑ]αιίοη Δ η4 αἰδθογαίς [ηἰτοάποίοη ; {Π6 
ΟΥ̓ 104] ποΐε5 ἀγα οἴζεῃ πϑείμ]), Τριησεη, 1863. 

Οτεριάροί τα 7)ας υἱογίε δεῖ Εσγα ἴῃ Καυίζθοῃ᾽ 5 2226 αΑδοζγγάο)ι τεγια ᾿εοεεῤὝργαξὝο,ι ἐδ “4 2162. 7 ὁϑἠαηογιές, νο]. 11 
(Τυριηρεη, 1900). 

Α,αὐΐδελ τ ἤδας υἱεγίε διεοῖ Ἐσγα απ σοζγιο Οὐτεοζίογι 1τε71{6γ 516}: ((ἀδιτίηραη, 1889). 
4 -Ξ ᾿ Ἐ:γα-2οεαζνῥοο (οτἰτῖσα] ἱγαηϑ]αιῖοη ἢ Οοτητηθηΐατν δηα Τηἰγοάποι!οη), εἀϊοα Ὀγ ἃ. Η. Βοχ ([οπάοῃ, 

1912). 
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Ιν ΕΖΕᾺ 

ΠΕΠΕ ΠΣ ΘΗΝ Δ ΞΙΘΙΝ: 

(111. 1--ν. 19.) 

(1. 11]. 1--2} ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ (95). 

Ιη {πε {π᾿ τ] ς ἢ γεατῦ δἰζεσ {ΠῸ ἀουνη [81] οἵ {πε (Ιἐν 1, 58] δ: ε]---- γῆ ΠῚ 150 Εἰ 2Γ8]---τννᾶϑ ἴπ ΒΑ νυ ]οὴ, 

ΤῊΗΕ ΕἸΕΒΤ ΝΊΒΙΟΝ (11]. 1-τν΄. 10). Ἢ 

(1) ΟΟΝΤΕΝΊΒ. [ἢ {π6 Ρείβοῃ οὗ 54] δίῃ 16] (ΕἘΖτ8) {π6 νυυϊίθσ, Ῥθνν δ ] 1 5, 50ΠΊ6 ΤΠΙΓΙΥ γϑαῦβ δίζεσ {ΠῸ Ἔἐνϑηΐ, 1ΠῈ 
ἀεβοϊδίίοη οἵ ϑίοῃ δηά [πε σοι! πιι64 ΡΥοβρεσιν οὐ ΒαΌν]οη, ρῖνεϑ νεηΐ ἴο Π15 ρστὶεῖ δ4η4 ἀδβρδὶσγ οἡ δοςσοιηΐ οὗ {πε ταΐη 
ννΠ] ἢ Πα5 Ὀ6Γ8Π1}6η [Ἐτ 5] 6 πὶ αἱ ἴπῸ Παηα5 οἱ μευ Κουηδῃ σοΠ ΕΓΟΥΒ ἴῃ Α.Ὁ. 70. Ηε ἤηάβ ἰ ἀῆσου]: ἴο υπάεγϑοίαπα 
{πε πιεαπίηρ οὗ {Π15 ἀρρδ!] τη σαίαϑίορ μα. Ηον οδη ἴἴ Ὀ6 τεσοης! δα νι] (ἀοά’ 5 ργονίάδηςα δηα 7ι5ῖϊσα ἢ 1ἰ ἰ5 {τὰ 6 
{π6 Πυμηδῃ γᾶςα 15 σουτρὶ Δηα βίεεραα 1ῃ 510; Ὀαΐ {ΠῈ γβάβοῃ ΨΥ 41] πιεῃ Πᾶνε βἰπηβα 15 {Ππαΐ β'ῃη βῸ6ϑ δεῖ ἴο ΑἀδΠ), 
ἃηα Αἀδηὶ βἰπῃεα Ὀεσδιβα {Π6 τοοῖ οὗ 5ἴη ννὰ5 ᾿ῃπεσδηΐ ἴῃ ἢ15 παίισγα (οἴ. "11. 20 1). Οοὐ Πα σμοόβεῃ [5786] δηά σίνεη 
{Ππεπὰὶ Ηἰβ5 [ἀνν, θαΐ 50 ἸΙοηρ᾽ 85 {ἴΠ6 δν}] σ᾿ ὺπι Τα πη ΠΕ 1 τη 85 πΠαῖαγα, {ΠῈ Τνἂνν νὰ 5 Ρουγε 1655 ἴο ργοάιϊπιςοθ στρ βου 5η6 55 
(εἴ. 111. 19, 20). Ηξεηςε ρετίεοι τἱρηιθουβηθϑα σου] ποῖ ᾿π51]γ} θὲ ἐχρεοΐϊβα ὄνεὴ ἔτοπὶ [5γ86]. Οπἡ 16 οἴπεὺ Παπά, 
ΠδίϊΟΩ5 [ΔΓ τηοτα ροάϊεβ5 δηα [ΔΙ 1Π]655 ἴπδῃ [5γ8 6] αὺα δ᾽]ονγεα ἴο σεπιδίη ἴῃ ΡΥΟΒρασ τυ, δηα ἰσαῖῆρὶς ππάογίοος {Π6 
σ“ἤοϑεη ΡΘΟρΙα. 

ΤἼΗΘ ββεγ᾿β ργοίεϑδίβ ᾶἃ΄6 Δηϑψεγθα Ὀζ {ΠῸὸὶ δΔηρῈ] ἴ71|6]. ὙΠῈ πιοβὲ βεγίουβ ρατί οὗ {πῈ σῆαῦρε ᾿ενθ!]εα Ὀγ Πε βθεῦ 
ἁραϊηβὲ {Π6 )αβῖϊςε οἱ (σοῦ᾽5 ργονάβηςε μά θεξβὴ [Πς ἱπῃρ]]σαιίοη ὑπαὶ (οά, ἃ5 Οσεαΐοσ, ννᾷ5. Εἰ {ἰτηδίε!] Υ γαβροηβι 0] 8 ἴοσ 
{π6 ᾿πῃμϑτεηΐ δν]] οὗ πλδη᾽ 5 πδίαγα, πα ἤθῆσα σδηποΐ 7151]17 ΡΌΠΙΒἢ ΠΊΕ ἴου 515. ΤῸ 1{Π15 ἱπαϊοίπηθηΐ ῃ6 δῆρϑὶ τερ 5 
(εἴ. 7900 χχν1}}) {Ππαᾶΐ [Π6 56 6ὺ σδῃηοΐ ππάεγβίδηα {Π6 5: ΠΊρ]6ϑὺ {ΠῚ ηρΡ5 Ππαΐ ἀγα Ῥοιηα ὰρ ΜΠ ΠΙ5. ἀΠ]ν [16 ; Πονν, ἴΠεη, 
οδῃ ἢε Βορε ἴο υπάεγβίδπηα [Π6 νὰν οἵ ἴη6 Μοβὶ Ηρ} (Οοα᾽β ννᾶγβ δῖε ᾿᾿πβογυία!α (Ἰν. 1-11). ὙὍΤὴς 5660 σα]οϊη5 
ἀεβραιγηρὶν : “1 νου] πανα θθθη Ὀδίζεσ ἴπαᾶὶ γε Πδα πενεῖ Ῥεδη ογεαϊεά, πῃ Πανίηρ σοπηα [Ἰπῖο ἴπῸ Μοῦ] το ᾿ἷνε 
ἴῃ 51η5 δηά βιιεσ, αηα ποῖ Κπονν Ψὴγν να βιιῆεσ. ὙὍΠῈ ΔηΡῈ] γθρ 165 {Παΐ 1 15 ΓΟ] 5} ἃ Π4 56 ηβ6]6ϑ5 ἴο 566 Κ ἴο Κπον 
ναὶ 15 θευοπὰ παΐπσα. Μδῃ Ῥεϊοηρϑ ἴο {πε βαυίῃ ; Π15 νἰβίοῃ 15 θουπηάθβα Ὀγ {π6 Πηϊΐα ; {ποσγείοσα 1ἴ 15 ναῖῃ ἴοσ ΠΙ πὶ ἴο 
56 εἰς ἴο σοιῃρσεῃεηα ναί 15 Πεάνεηὶ]ν δηα ᾿ηῆπηῖῖε (Ἰν. 12-21). ΤΠ 56ου, αἰ βο αἰ πη ΔΩΥ ἀαϑῖγα το θ6 οὐτίοι5 ἀΡροιῦΐ 
1η6 ννγαγβ ἄθονϑ, ρτοίεϑβίβ {πὲ ννμαΐ ρεύρ!εχεβ Π1ΠῈ πηοϑβί οἱ 8]] 15 ἃ ἔδςΐ οἵ ἀδ}]ν Ἔχρευίεηςα, νῖΖ. {Παΐ [5Γ86], (σοὐ᾽5 σῃοβθῃ 
ΡῬΕΟΡΙΕ, 5Βῃουὰ θὲ σίνβη ΠΡ ἃ5 ἃ ΡΥΘΥ ἴο {πεῸ βοάϊεββ ῃεαίμεη. ΤῊ]5 15 δηβννεσεα 8ἃ5 [Ὁ]Π]ον5 : {Π6 ρσθϑθηΐ ἃρὲε 15 
Παβίθηϊηρ αϑί ἴο 115 οἰοβε ; {Π6 πὲνν ἂρε 1ῃδΐ 15 δΔροιυΐ ἴο ἄδννῃ νν}}] 5οῖνε ἃ}} ἀ1 βῆ α]|65. (σοα᾽5 τεηθαγ ίοσ ῃ6 ργϑβεπί 
βίαϊε οἱ {ΠῚ} 55 ΨΜ1}} ποῖ Ὀ6 σοῃϑαπ)τηδίεα νυν Π1η ἴπ6 ργεβεηΐ ογσάεσ, θυΐ ν}}}} θῈ σβα]!Ζαά τη {πα ππΐατα ννοσϊα. ὍΠα ργαβεηΐ 
βίαδτθ οἵ {Π’ηρΡ5 πλιιβί ΡῸ Οἡ ἴῸΥ ἃ {{π|6δ.0. ΤΠ Πατναβί οὗ ἐνὶ] πλϑδί ἢγϑί ΡῈ τεαρεᾶ Ῥεΐοτε βοπιείῃϊησ θείίοσ σαη ἴακε [ἴ5 
ΡΪαςα (ἰν. 22--32). [{{πΠ6 5ο]υζίοη 1165 1η {π6 Γαΐυτα ἴΠ6 ααδϑίϊοη παίατα! ]ν Υ5 65 δ [Π15 Ροϊηΐ, πον βοὺη Ψ1] [ξ σοπλε ἢ 
ΤῊΪ5 ααθβίοη 15 αϑιςεα ᾿πηραίθην ὈΥ {Π6 5εασῦ. ΠΕ ΔΉΒΜΕΥ 5: {Π] τῆς ργεάθϑιϊηθα πυμηθεΥ οἵ {πε τὶ ῃΐδοιιβ μα5 θεεη 
ςομρΙεἰεα {Π6 Ἰπάρεπηθηΐ σαηηοῖ σοπηα ; Ὀαΐ ΠΏ Θη {Π6 πποπηχεηΐ ἢὰ5 δυγινεα ποίῃϊηρ (ποῖ Ἔνθ ΠΊΘΠ᾽5 51η5) σδῃ ἄ6]αν 
115 σοηϑαμη πο (Ἰν. 33-.43). ὙΠα 566 Υ ἀρδίη ἸΏ] ΌΪΓΕ5 ΠΟΤΕ ΡΑΥ ΓΟ] ΥΪν ἃ5 το [Πς {ἰπλ6 οὗ {πὲ Επά. [15 1Π6 ργεβεηΐ 
98 Ττηογα 1Πδη ΠΑ] ροηε ἢ Ηδε ἰ5 5σΒῃονψῃ, ὈΥ ἃ ν]βϑίοῃ, [πΠδΐ Ὀγ. ἴδσ ἴῃ συθδίεσ ρατί οἵ [Π6 ργεϑδεηΐῖ σὲ Πᾶ5 τι 115 σου Γβ6 
(ιν. 44-50). [ἢ ΤΕΡΙΥ ἴο ἃ [τ ΠΟΥ 4αθ βίο ἴῃ6 ΔΏΡΕ] βἰαίθβ αὶ 6 σαηπηοί [6}] ν Πα Ί ΠΕσ {πὸ πα ν}}}}] σοπηα νυ] {Π6 
5665 οννῃ {εἰς (ἀν. 51-52). ΑἩ ᾿πἰεσροϊαϊεα ραβϑαρε (τῸΠπὰ Ε)) ἡατγαΐθϑ {Π6 5'ρὴ5 οἵ [Π6 Πεδυ Δρρσόδοὴ οὗ {πε Επά 
(ν. 1-13). ὙΤῆε ἢγϑί ν] βίο {πι|5 [4}15 Ἰηΐο {Π6 [ΟἹ] ον ηρ αν] 5108 : 

ι. 7η1γοαηεοίζο7ι (111. 1--- 3) (5). 
1. 726 ,γεΐ φιεοοίζογις ([Π6 56 6υ᾽5 αἰ που {165 βίαιβα) (111. 4--36) (πγαϊηὶν 5). 
11. 716 αὔυέγιο γεῤίν (ἰν. τ--ν. 13): 

(4) ἵν. 1-11; (6) ἵν. 12-21 ; (4) ἷν. 22--32 ; (4) ἰν. 33-43 ; (6) ἰν. 44-50; (7) ἱν. δ1- ν. 13 (5) (Ε). 
ἵν. Οογιείπογι οὐ ἐλ ἵγϊ5Ζογε (ν. 14-0) (5). 

(2) ΤῊΕ ΜΊΙΒΒΙΝΟ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΒ ΝΊΒΙΟΝ. Α5 Καρθίβοῃ μ85 ροϊηϊεά ουΐ, ἃ Πα 6ΓΓ οὗἁ ᾿Πα]ἸσδΙΟη5 βυρραϑβέ 
1Πδὲ ἴῃ {Π6 οὐ σὶπα] [ογπὶ οὗ 5 ἴΠῈ ρσγεβεηΐ ν]βίοῃ νγὰ5 ρτεοε δα Ὀγ δη ἱπίγοαμποίογυ ρίεςα, Ἔχρ δ ηϊηρ {Π6 ρσεραγαίίοη οὗ 
[ῃ68 56 ΕΥ ἴοσ ψνῃδὲ [0] ον. [{ 15 ΡΥΟ 8 0]6 {Ππαΐ ἃ σοτηπηδηα ἴο αϑὲ βενεῃ ἄδγβ ργεοβάβα {πε ἤτϑβί νἰβίοῃ ἰῇ 115 ου]βΊΠ δὶ 
[ουπὶ (οἴ. ν]. 35,  Βετα {π6 “1ῆτεα ννεεῖκβ᾽ οὗ ἰαϑβϑίϊηρ πη ητ] ΟΠἘα ᾿Π1Ρ]165 {ἢ15). [{ πηᾶγ, ἱΠπογείοσε, θῈ σοποπάβα ἐπαΐ 
Ῥείοτε 1Π6 ργαγεξσ οἵ 84] δίῃ 16] (111. 4 (.) [Πεύα βίοοα οὐἹρίηδ! νῦν δὴ ἱπιτοάμποίογν βεοίίοη ἀδίδι Πρ {Π6 ἀρρεάγαηςε οἵ {ΠῸ 
ΔΏΡΕΙ ὕστε], [Π6 σοπητηδηᾷ ἴο {Π6 5667 ἴο ἴαϑί βενεὴ ἄδγϑ, δΔη4 ἴπε {]Π]πηεηΐ οἵ [Π15 σοσησηαημα. ὙΠΘη [Ο]]οννεα ἃ ἀσεαπη- 
νἰβίοη [Π6 σοποϊβίοῃ οἵ ψῃΪοἢῃ μᾶ5 Ὀθθη Πιϊβραοθα Ὀν Κ᾿, δηα πον βίδπαβ ἴῃ ν. 14-|[5. ΤῊΪΒ δρδίῃ ννὰϑ ΡΥ ΘΌΪΥ 
ΤΟ] οννεὰ ὈΥ 50ΠΊ6 50 ἢ ϑβίαϊεμπηθηΐ 85: “50 1 [αϑίβα βενεὴ ἄδυϑ, πιουσηϊηρ δηαἀ ννεαρίηρ ἃ5 ἴΠ6 ΔῆΡῈ] σομηπηδη πε 
τη6. Απά ἴΐ σδηα ἴο Ρ858 δέίζεσ βενεῃ ἄδυϑβ᾽ (εἴ. ν. 20). Ηδτα [ΟἹ] οννεὰ 1Π6 ννοτ 5 "τὴν το] Πα ννὰ5 ργεοσοιριθα ψΊ ἢ Τὰν 
1πουρί5᾽, ὅς. (11. α 6). ὙΠ ΨΠΟΪε οἵ [Π15 ᾿πἰγοά ποίου βθοίίοη ἢᾶ5 Ῥεεῃ ουΐ ουνξ Ὀγ ὰ, Δρραγβηΐν, 845 πηϊτηροσίδης 
(566 ἔστ μεσ Ζ, ρΡρ. 4--6). 

1. 1ῃ {πε {μἰγιἰεῖἢ γεασ. ὍὙΠα {ΠΙσγ Ιεῖἢ γϑαυ δἰζεσ [Π6 ἀεϑβιγαςσίίοη οἵ [ϑ6υ βα!]θπὶ ὈγῪ ΝΕΡΌ ΠΔαΠΘΖΖΔΓ 15 ΡΥ ΓΊΔΓΙΪΥ 
τηϑδηΐ, 1. 6. 556 ΒΟ. Βαΐ ἰγρΊςο δ} }ν [15 ννὰ5 ἀβϑιρ θα, ἀουΌ11655, ἰο βαυσρεϑί {Π6 {Ὠἰτ ει ἢ γεασ δἰζοσ {πΠεῈὶ ἀδϑίσιςοίοη οὗ 
7εγαβαίθτη Ὀν ΤΙΐα5 ἴῃ Α. Ὁ. 70, 1.6. 4.1}. 100 ; [Π15 ΡγΟΡΔΌΪΥ ἤχαϑβ {πε ἀδίε οὗ πε ρα ]]ςδίίοη οἵ 5 (5εε [πιγοάποίίοῃ, ὃ 8). 
Εοτ {πε ορεηϊηρ οἵ {Π6 ὈΟΟΚ ἴῃ {Π15 ννὰν οἴ. ΕΖΕΚ. 1. 1. 

ΞΔΙΔΊΠ 61. ὙΠεῈ Ηερταν ἴουτη οὗ {ΠῈ ΠδΙη6 15 .5.} ̓  αὐ οἱ. 85} 6Ά811161 15 πχεηςοπεα 85 {πῸ [δ Πποσ οἵ ΖεύαθΑΡ 6] ἴῃ 
ΕδΖτὰᾷ 111. 2, ν. 2; ΝΕῆ. χὶ!. α ; θαΐ πῃ 1 Οἤτοη. 11]. 17 85 ἢΪδ5 ὕη6]6. 

[νγῆο δπὶ αἶἰξο Εσγα]. ὍὙπε ἰἀδηιοδίϊοη οἵ Εἰζγα δηα 54] 16] 15, οὐ σουγβθ, ᾿πηροβϑὶ]6 σΠτοηο]οσίσαγ. Ἐσγα 
ΔΡΡΕδΙβ ἤγϑί ἴῃ ἢἰβίουυ ἃ σθηΐατν ἰαΐου (459-458 Β.6.) ἴδῃ 1ῃ6 ἀαίε ἤεῖε ρσγεβιρροβεά (556 Β.6.). Τῆς ψοτγάβ τὰ 
ἀουθ1655 ἃ ρ]οβϑϑ ἀπε το Καὶ (ϑβεε [πἰσγοάποίίοη, δὲ 6 ἀπά 7). 

561 Οο 110δ.2 
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Ιν ΕΖΕΚᾺΑ 5: τὸ 

Δα δ51 ἰὰν ροὴ τὴν Ὀ6α 1 ννὰβ ἀϊβαιϊείεα. ἃ. ΡρσΨοΠέὁΕνἔοηησἘσΠἐ[ορἐὰππιι[ἐὁ απ ς 
ὙΜΉΝ οὶ τ  Ρ  μ: δ᾽ Δα Τὴν Πλη ννὰ5 Ῥγεοσςσιρίεα νυ] ἢ πὶν ἘΠοιιρηΐβ ; 
Ὀεσδιιβα 1 βὰν 5΄᾽οη᾿5 ἀδβϑοϊδίίοη οἡ {πΠ6 οπβ πδηά (πιαίο με) νυ τ ἐπε δθυηάαπέ γε! οὗ ΒΑΡ ]οπ᾿ 5 

3 ᾿πῃαθιταπίβ οη {πΠ6 οἴπεσ. ΑἈπά γὴν 5ρί γἰξ ννὰ5. βεϊγγεά ργοίουπαϊν, απ ἴῃ τὴν ἀριίαϊίοη 1 Ῥεσαη ἴο 
Δάάγεϑ5 {πε Μοβί ΗΙΡΉ. ι 

11. Π|.4-26. ΤῊΞΒ ΕἾΚΒΤ ΟΥΈΒΤΙΟΝΒ: ΝΉΕΝΟΕ ΑΕΙΒΕ ΤΗΕ 51Ν ΑΝΡ ΜΙΒΕΚΥ ΟΕ ΤΗΕ ΝΝΌΚΙ,ὉὉ 
ΗΟΥ Οαν ᾿βΒΒΑΕΙ 5. ΟΟΝΤΙΝΌΕΣ ΑΡΕΙΙΟΤΙΟΝ ΒΕ. ΚΕΟΘΟΝΟΙΠῈΠ ΜΊΤΗ ΤΗῈ ὮΙΥΙΝΕ 
Τυϑτιςε Ὁ 

4 Αμάϊ 5α14: ῬΟ 1ιοτά τὴν Τογα," ννὰ5 1 ποῖ ἔοι ΠΟ ἴῃ {πε Βεσϊπηΐησ, ἤθη “ ἔπου αἰ 45ὲ ἔογπι {πε 
5. εδυίῃ---ηα ἐπαΐ {Πγν56]Γ δίοηες --- αἰ ἀϑὲ βρεαῖκ δηά σοπηπηδηάεάσϑε {ππ ἀπέ, 50 πδὶ ἰἴ σανὲ {πεὰὲ Αάδχη “, 

ἃ {Π{π|ε55 θοάν Ὁ Βαΐ νεῖ 1ἴ νναβ θοίῃ 1{561{ {πε ἐογπγαίίοη οἵ ἔν παηάβ δπά ποῖ Ὀγεαίμεάϑςε ἱπίο 
6 Πίπι {πε Ὀγεδίῃ οἵ 116, 5οὸ {πὶ ἢ ννὰβ πηδάβ [ἰνίηρ θεΐίοσε ῆεε. Απά {ποι ᾿ς δβὲ Πΐτη ἱπίο Ραγαάϊϑα, 
ἡ ΜὨΪο ἢ ἐν τὶρϊ μαηά αἰ ρῥ᾽αηΐ θεΐογα ἐνεῦ ἐμ δαγίῃ σαπια ἰογνναγά ; δηά ἴο Πίπι ποι σοπιτηδηάεάϑε 
ἄρῃς οηἷν ορβεύναηςα οἵ {πϊπὸ ἃ, θὰ: Πα ἐγαηϑργαςθεά [[. Ἐοχτ ἢ τοι ἀρροϊηίεαάβε ἀθδέῃ [οσ Ἠἰπὶ 
9 Δη( ἴογ Πῖ5 σεηπαγδαίίοηβ ὃ, δηα ἔγοπὶ ἢἰπΔ νεῦα θογῃ παίίοηϑβ δης {γρε5, ρεορ 65 δῃὰ οἰδηβ ἱπηπιΠΊΈγα Ὁ]6. 

8 Απά ενεγν παίίοη νναἰ Κεα αἰζεγ {πεῖγ οννῃ νν}]}], απα θεμανεα νυ] κεα]ν Βείογε ἔπεα, δηα γογα ἀηρΟαΪν 
9 --ραί που αἰάσε ποῖ πιπάεν ἔπεη. Ναενεγίμε!εϑθ ἀσαίη ἴῃ (4.6) {ἰπ|6 ἔποι Ὀγουρσμίοϑε {πε ἘἸοοά 

το ἤπροη ἰπς βαγίῃ δηα ἴ προη {πε ᾿η Πα] ἐαηΐς οἵ πα ννου], δηὰ ἀεδϑίγογεάβε ἰπθπη. Απά ΒΕ μεῖς [δία 5 
ΠῚ νγἃ5 οηβ δηά [εξ βδπῆε ; 45 ἀἄξαίῃ (ονεγίοοκ) Αδηι, 50 Πς ΕἸοοά (ονεγνν αὶ] πηε 4) π65Ὲ. Ναενεγ ἢ 1685 

οης οἵ ἴπεπὶ ἴπου αἰάϑε βσραγε-- - ΝΟ ἢ ἢ ἢἰ5 Πουβο πο (απ ἢ ΠΪπΠ|) 411 {πε τἰρσῃίθοιις ἰδ 
12 ἀεβοεηδηΐβ. ἀπά [ἴξ σδπιε ἴο ρᾷ85 {παΐ ψπεη πε ἱπ Πα αηΐβ ἀροη ἐπα εἀγίῃ Ῥεραη ἴο πηι] ἰρὶν, 

δηα δΊΠεγα ϑγαῦα θούη "ἢ ΟὨΠ]άγεη 4150 δηα ρεορίεβ δηά ἡδίϊοηβ πηϑην, δι {πεν Ῥερδη ἴἰο ριδοίί5ε 
138 ΠΠΡΌΘΙΙΠ655 πιούα ἴλη ἰογπγχεύ (σεπεγαίίοη8). Απαᾶ ἰξ σαπὶα ἴο ρᾷ55 ἰμαΐ γε {πᾶν ργϑοί5εά 
14 πηρῸ]1η655 θείοτε ἴπεε, ἔποιι ἀ145: σμοοβε ἴπεε οπε ἔγοπῃ διηοησ {πε πὶ οβα παπλα ννα5 ΑἸ γαἤδτη : Πΐπῇ 
τ5 ἴπου αἸα5ὲ ἰονε, δηά ππΐο Πἰπὶ οηἱν αἰἀ5ὲ ποι γενεαὶ ᾿ἐπε ἐπά οἵ ἰῃς {ἰπ|ε65 ἱ βεογεὶν Ὀν πίρῃί ; δπά 

ψ ἢ ΠΙπὶ ποι ἀἸἀϑὲ τηακα δὴ ἐνεγαβίίηρ σονεηαηΐ, ἀπα ἀϊάϑε ργοπηῖϑε πὶ ἐπδὲ μοι ννου]άϑε πονεῖ 
τό [οὔβαῖζε ἢϊ5 βεβ. Απά ποι σανεβέ Ὠἰπὶ [5αᾶς, ἀπ ἴο ἴϑαδο ἴποιι σανεϑὲ ΄οοῦ απ ἔβα. Απά {ποι 
17 ἀἸἀ51 5εῖ αραγί [θοῦ ογ {ῃγϑεῖζ, θὲ ἔβας ποι αἰάςε Παΐε ; δηα ἴδοον Ῥεσαπιε ἃ στεαΐ ῃοϑίέ. Απά 

11 ᾿ςαπηθ ἴο ρ455 {παΐ ννῆξη ἴποιι ᾿ἰεἀαϑὲ ἰογί ἢ ἢἰ5. βεεα ουΐ οἵ Ἐργρί, αηα ἀϊάϑε Ὀτίπρ ἔπεπὶ ἴο {πα 
Μοιιηΐ 51η8], 

ι8 Τθοι αἰάξὲ ον ἄονψηῃ {πεῸ ἤεανθηβ, 
αἀΙϊα9ῖ παῖζε ἴῃς εαγίἢ συδκε 

ἅτ κῸγ {λὲ ἠασιέγια 676 566 ἐλ (Ἰδοιεδοῖογε ογ1 116 φγευζοις 2αρε. Ὁπ0 3.; Ο ἀοπιλίηαίοσ Ποπιίης (2. Κ. 
Ο Τιοτά τῃδὲ Ῥεατγαϑβί γ]6) Ξε Δέσποτα κυριε (717ρ.}: τ ἸΏ ΓῚΠ᾽ ") δ ὁπὸ γραία, Ρ]αϑυηδϑίϊ [ευγα ΠῚ]. . . εἴ [ΠΡ ΓΑ β{] 
Ρυϊνετὶ εἰ ἀδάϊε ἘΠῸῚ Αἄδπ τυζζὰ 5,7 ἀραὶ Κγοϊοί : 50 ῷ (οὗ ἘτΗϊορ. Ατ.ῖ); 2 α΄. 27.5.5. Ρ]απίαϑε! ἰούγαπι. .. εἴ πηρογδϑίὶ 
Ρορυΐο (50 .5.“44: : οτνϊ (7) τὰο εἰ ἀβάϊϑβεϊ Α ἄδτη (50.5.4. : οὔ ἐλε γεγιαογίγι 97.44.7) ἅ-ἁ Τ᾿ ἀΠρϑπείαπι ἀπᾶπὶ ἐπᾶπὶ : Ζλ6 
Ογτογιέα! Ἰ767.51071.5 γ6714127. σοτητηαπἀπηεηΐ ( }0 7 ἠλ15 567159 97 ἀρ ητα ο΄. δ γον, “ 77ἐδοῖρρ δγαρηηογι", Ὁ. 56) Θς τῇ 
Φ (ο΄. οὐλεγ Ογίογιέαξ ἸγδγεἼο»15) : 30, εἴ ἴῃ πδιοηΐϊθ5 εἰὰβ. ΓΞ “ὁ ᾧ αμα ἘΤΠΙορ. ; 3 Ατὰ » Β-Β 3". ξαϑι15 δου Π: 
86 τῃπεῖὶγ ἀδϑίσασίοη (οὐ Ἐ1Π1Ο;.) ἘπΒ το ΕἸ ζοῤ. : 32, τα] ρ]]σανογαπιὶ (5 95) 1- γρααίγις ταταροόσατη ἤποτη τυϊζ Ο 

4. ἴῃ {πε Ῥεριπηΐηρ. (. (δη. 11. 7 ἔ. [Ιη δοοογάδηςσε ψ ἢ Π6 ν]άθ Ρἢ]Π]Οβορηϊς οὐποοὶς οἵ {πε δροςδ γριϊϑδίβ {πῸ 
ΥΙΟΥ ὈΕΡΊΠ5 Π15 ΒυσνεΥ ] ἢ Οτεδίίοη. ΟἹ ἐπε ΟἰμῈσ Πδηά, {πΠ6 ρτορῃείβ σματδοίθυ ες !ν θασίη ἢ τΠ6 Εχοάι5 
ἔγομῃ Ερυρίῖ, νι ἢ τηαγκαά {Π6 ὈΙγίμάδν οὗ [5γᾶ6] ἃ5 ἃ παϊίοῃ. (, [6ζ-. 11. 2 ; Ηοϑ. χί. 1. 

6. Ὀεΐογε Ἔενϑγ {π6 δαγίῃ οδπια ἔογνναγᾶ. Ασςςοοσζάϊηρ ἴο ομα νὶεν σαγγεηΐ ἴῃ ἰδίου [εν 5 οἰγοὶε5 Ῥαγδάϊβε (Ξε [Πς 
(δτάβξη οὗ Εὰ6η) ννὰβ οὔξ οὗ βενεὴ {ῃ]ηΡ5 ογϑαίεα θείοσα {ΠῸ ννου]α (νζΖ. Τοταῃ, Ἀερεηΐδηςθ, (6 (αζάβξῃ οἵ Εάξῃ, 
(εμδηηδ, ἴπῈ ΤὭτοπα οὗ ΟἸοτν, ἴπῈ ΤαΠΊρΙ6, ἀπά τἴῃ6 Μεββίδῃ ; οἵ. δεραΐ 54, ΜΝΜιεάα). 3006, 867. γαό. χχ)ὴ. Ἐρτ {ἢ 15 
νίαν", ἃ5 τεραγάβ Ῥαγδάϊβθ, οὔσ ἰθχί ἤεύα 15 {ΠῈ βαι!αϑὶ ΠΠςτοσατν εν άθηςα. [{ νὰ ἀδάμποεα ἔτοτη εη. 11. 8 (θσε τῃς 
ΗδεΡτ. ννογα ηεφφϑαΐδηηι, απ ἀδτϑίοοα 85 ΞΞ ἡ “το πη {ΠῸ Ὀερὶηπἰηρ ᾽ [ποΐ “ Θεαϑίνναζαά ᾽] ννὰ5 ἰηϊθσρτγείεα ἴο τηδδῃ " θεΐογε᾽ {πε ὁ 
οτεδίϊοῃ οὗ [6 νου] ). Ασοοτγάϊηρ ἴο {Π6 Θδ ]ΠῈΥ νον [ῃς σατγάδη οὗ Εάδθη ννὰβ οὔδ οὗ {πε {πίηρσϑ οσεαΐϊεα οἡ {πες [πϊτὰ 
ἄδγ: οἴ. δοοῖ 97) 7ιόηϊδος, 11. 7, ἀτιὰ ΠΑ ]65᾽5 ἢοΐα οἡ ἴπεῸὶ ρᾶβϑᾶρθ. “αγααῖδε ἢδ5 ναυγίῃρ τηθδηΐϊηρϑ ἢ ΔΡΟΟΔΙ Υρίς 
Πτεταΐασθ. Τῆς σοποδρίϊοη οὗ δῇ βαυίῃ]ν δηα Πεανεη]Υ ραγδα δα 15 αἶβθο ἴο ΡῈ ῃοίεά. Ηετῖα Εάεῃ 85 πηδη᾿ 5 ρ ΓΙ ΠΏ να 
ΒοπΊΕ οἵ Ὀ]Θββεη655 5 πγεαηΐ. 8566 [αὐ Πογ {Π6 αἸδοιβϑίοη ἴῃ ΖΑ͂, ΡΡ. 195 Π΄ 

1ο. Απᾶ {πεὶγ δία ννγὰβ οπα απᾶ πε ξβηιθ. Α {πκε ἰαΐε ονεγίοοικ Ὀοῖ Αάδιη ἀπά ἴΠ6 βεηθσαίοη οἱ {Π6 ἄδὶαρσα. 
Νοίε {Πδὲ {πῸ βυγνευ θερίηϑ ψι ἢ Αἄδπὶ; σοπίταϑβί 2 Ρεΐ. 1]. 4. 

13. ποι ἅϊᾶϑε σἤοοβε 66 οὔσ, ἄς. (ἱ. (θη. ΧΙ]. 1. 
14. ππΐο Πῖπι οηἱν ἀϊᾶξε ποι τον 681] [πῃ επά οἵ [πε {ἰπ165 βεογθίν Ὁ. πἰρμί. ὙΠε νἰβίοη ἀββου θεά ἴῃ αδη. χν. 9 ἔ. 

νν85 ἰαἴεσ ἰηνεϑίβα ψ ἢ δῃ ἐχίεηαθα ϑἰρηϊῆοδηςε ; 1 νγὰ5 ΘΙ ΡΡοβϑά ἴο σῖνε δὴ ἱπι{πτδίΐοη οὐ [5γ86]᾽5 1δίεσ σδρίϊν!ν δηά 
5] οἴ!οη ἴο {Π6 ἴουγ ορργαϑϑῖνα νου] -τ- ροννεῖβ οἵ {Π6 Βοοῖὶς οἵ ΤΠ δηΐεὶ, νυ ϊο ἢ ἀγα ἱπίθγρτείθα ἴο ΡῈ Βαργίοη, Μεαϊα, 
ατεεςε, δηα Ἀοπα (οἴ, Ταγραπη5 σα {οε.). 

16. 7Ταςοῦ Ῥεοδιηα ἃ στεαῖ μοβί. ((. ἄξη. χχχίϊ. τὸ ἔ. ᾿ 
18. Τποι ἀϊάβε Ῥονν ἄοννῃ {πε μπεανεηβ, ἄς. ὙΠπῈ ψ ΠοΪα ἀδϑουιρίϊοη 15 οἵ ἃ ἱπεορῆδην, δηα πΊδΥ 6 σοπιραγοά 

ψ ἢ Ῥ5. Ιχν]]ἱ. 7  ὙΠΕ ρδγίσυϊαῦ {ΠεορῃδηΥ τεξεγγεα ἴο 15 ἀθϑουθαα ἴῃ Εχοά. χίχ. 16 ἢ. 

1 80 [ἢς Ταγρυτηβ (οἴ. 4150 ἴῃς ϑυγίας δηά 1,δἴϊη νεγϑίομβ, δηὰ Αα4α11α, Θυμηπλαοῃα5, ἀπά ὙΠπεοάοιοη). Ασοογαϊηρ 
ΔΠΟΙΠΟΥ νῖονν, μοννανοῖ, [ἢ 6 ἘΧΡΎ θοῇ ΠΊθδη5 ἡ θεΐοτα {Π6 οσγβαϊίοη οἵ τηδῃ ᾿: οἴ. (ϑηι. γαό. χν. 
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Ιν ΕΖΚΑ 8. τ8--24 

ϊ δηά οοηνιϑεάϑε ἴῃς ψνοτ]ά--- 

ΤΠοι ἀἰάσϑε σαιιβε πε ἀδερϑ8 ἴο {γε} ]8 

απ ἀἰϊάϑι αἰαγτὶ {πε 5ρῇεγαβ. 
το Απάτἢγ σίογυν ννεηΐ ἘΠγουρἢ {πε ἴοιιγ σαΐες οἵ ἤτε, βαγίπαιαΐ, ννπα, δηα οοἱά, 

: Το σίνε ἴἂνν ἴο [8005 5664 

δῃα Οοπιπιαπαπιγεηΐ ἰο {πε σεπείαίίοη οἵ [5086]. 

29. Απάγεῖ ἴδοι ἀϊάϑε ποῖ ἴαϊκε αὐγᾶν ἴγοπι {Ππεπὶ {πε δν}] Ππϑατί, ἰπαΐ {ΠΥ Γιἂνν πιρῃς Ὀτίηρ Γογί ἢ ἐγ 

21 ἴῃ ἔδοπι, Εογ {πε ἢτϑὶ Αάδπι, οἱοϊμίπρο ΠΙ πΊ56 1 νυ ἐπα ἐν] Πδατί, ἰγαπϑρυθββαα δηα ννὰ8 ονείςοπΊε ; 

52 Δῃᾷ [Πκευνῖϑε αἶβο 4}1 νῆο ψεγε θογη οἵ μϊπι. Ὑδιι5 {πε ἱπβγπην θεσαπλα ἱπνείεγαία ; {πῸ Γνανν ᾿πἀςεά 

ννα5 ἴπ {πε Ππεατγὶ οἵ ἴῃς ρεορῖβ, Βαϊ (1π σοπ]αποίίοπ) νυ ἢ {ΠῈ εν] ρεγπὶ ; 50 ψνηδί ννὰβ βΡοοά ἀεραγίεά, 

23 ἀῃα {ΠΕ εν]] γεπιαϊπεά. 50 πε {{π|65 ραββϑά ἀννᾶὺ δηά 16 γεδῖβ Ἷδπῆβ ἴο ἃπ εη4 ; ἂπά (με η) ἴποιι 

24. ἀἰάϑὲ γαῖβε ἃρ ἴογ {Πγ5861{ ἃ βεγναπί νγῇοβε πᾶπῆα ννὰ5 Πανία ; δηά ἴῃοι σοπιπιαηάαοάϑέ Πίπὶ το Ὀυ1]4 1Π6 

25. ΟἸτν (νη ῖςἢ ἴ5 ο4116 4} δἴζον την παπιε΄, αηά ἴο οὔξεγ ἔπεα " οὐδ] δίίοπϑ ἐπϑγοίη οὐ {μη ον ". πὰ δἴζεγ 

56 1Πἰ5 Πα θεδη ἄοπε τηδην γεδίϑ, {π6 ἱπΠΠδὈΙαπί5 οὐ {πε ΟΙἐν σοπηπλεἀ 5ἰη, ᾿η 411} [ῃ!ηρ5 ἀοίηρσ ἔἐνεῆ 

45 Αάδπὶ δπά 811 ἰβ σεπεγδίίοῃβ πα ἄοπε: [ογ ἔπεν αἷβδο ᾿ μά οἱοίμεά {πεπιβεῖνεβ ΙΓ 1 (6 ον}]} 

᾿ς, 28 Πεατί : δῃά 50 ἴμοιι σανεϑὲ ἴῃ γ οἰζν ονεῦ ἰηΐο {πε Ππαηάϑ οὗ [ἢ]Π6 ΘηβπΊ[ 65. ἼΠΕΩη [ 5414 ἴῃ ΠΥ Πεαιί: 

29 Αἴὸ {πεῖν ἀδεάβ δὴν θείίαγ ̓ὶ {παΐ ᾿ππα 1: ΒΑΡ γ]οη} Ε[45 ἢε ἴογ {Π|5 " γε]εοῖεα " Θίθη δ [τ ταῖηδ᾽ ἴο 

Ρᾶ55 ΨΏΘη 1 οαπηα Ὠἰ [με΄ ἀπά δ5ᾶνν ππροα]ν ἀεεα5 ἱππι πλοῦ ]6, απ τυ ϑε! ϑανγ ΠΊΔΩΥ͂ 51Πη6 15. ὃ {Π6568 

᾿ 30 {Πἰγὰν γεδίβ ὃ, {παι πὶν Ππεαγί Ῥ ννὰβ ρεγίυγθεα: ἴου 1 Πᾶνα βεθη 
πον ποι ἀοβί ϑυῆεγ {Π6 βἰ πη ε 5 

δΔηα ἀοϑβί βρᾶῦα {πε πηροάϊν, 
πονν ἴποιῖι μαϑὲ ἀδβίγονεα ἐν ρεορίε 
Δηα ργεβεγνεα {Π1ΠῈ6 Ἐπ απΠΊ [65 ; 

381 Δηα Παβὲ ποῖ πιδάξς Κπονηῃ δ 8}1] πίο Δην Πονν [5 σουγϑα οὗ [Πΐπο 5141} Ὀς ἀραπάοπεά. Ηδνβε {με 

γ 32 ἀεεάϑβ οἵ Βαργίοῃ θεεῆ Ῥείζεγ [ῃδη {ποβε οἔ ϑίοη ἢ [Π| 45 δὴν οἵπεῦ παίίοη Κπονῃ {ΠπεξῈ θεβί 46 [5Γ8Ὲ] Ὁ 

33 Οἵ ψ»Παΐ {065 πᾶνε 80 Ρεϊΐενεά τῃγ σονεηδηῖβ 85 ἴΠο86 οἵ [2600 ὃ---ἰνῃοβε γειναγά (πονογῖῃ 6655) Πδί 
ποῖ ἀρρεαγεά ποῖ {πεὶγ ἰΙαθουγ θοῦπα γα Εν 1 πᾶνε σοπα ΠΙΓΠεῚῦ ἀπά {ΠῚ Πα ἘΠτουΡ ἢ {Πς πδίίοῃϑ 

34 Δη4 5εξὴ {πεπὶ ἴῃ ρτγοβρειζγ, δἰ Πποιρ. πητηϊπα ἃ] οἵ την σοπιπηδηἀπηεηΐ8. ΝΟΝΨ, ἐπεγείογε, ψεῖσἢ 

ποῖ οὐ πα} 165, ἀπ ἴΠποβα οἵ {πε ᾿ηῃαθ απ οἵ τῆς ννογ]ά, ἴῃ {Π6 Ῥαϊαπος δηα 50 5Π4}] ὈῈ ουπά 

᾿ 

(Ξ Δ“): οἷ ῷ' ΕἸΠϊοΡ- } 3. -- δῃὰ ἃ ἔοιιβα καὶ γραίέγ ἴῃ εαὶ ἀα [15 ΟὈ]διίοποβ σο ΟΜ -- ὅ: οὐ Ατ.ὐ (πες 

εἴ οὈ]ίίοηθ5, τῇ «4.7. αγιεἴ γιείρ., ἐδ α “ογ 712 72021) ΚῚ φρο ὦ Εἰλίοῤ.: 39 αἰεθαπίυτ (εγτογαῖ ἐο ᾿παάα απίιτ τυτέζ 

Πρ.) τὰ αἰ ἼλΊοῤ. - τμδη οὐτϑ (ο΄. “17.1) ππτη φρ ὁ Ατιἷ: 3 σογγηῴέ: ἀοταϊηδθι 54 (} γεααῖ ἀδτηπαν!ς τὐΐζᾷ ΚἹ]οϊθέ, 

97. ΑὈοταϊηανὶ τυξζλ (στέγιε) ὁτοὸ τρ Ατἷ (ΕἸΠορ.) : 3» πος {πςθϑίπιο ἀπηῸ (ὦ η21257714107121. οΥ ογίρίγα! Πεόγετυ) 

] Ρ-Ρ Ξ3,, Ἔχοε}ϑϑὶί (ΞξΞ εξεστη) 

͵ 19. Ἐν βἴογυν νναπί πγοιρῇ [πε ἴουγ βαΐεβ οἵ γε, βαγσίπαιακθ, νυἱπά, απ οοἱᾶ. ΤΠ νυτϊοΥ, ἴῃ δοοογάδηςσα 

| ΜΠ {πὲ ἀεδνεϊίορεα [εν 5 σοποερίϊοπβ οἵ [ἤναι 5 πια] θῖν πα ἱταηβοθηάβηςσθ, ρἰοίαγεβ αοα 8ἃ5. ἀρρθδγίηρ ἴῃ 

ἘΠΘορμδην οα δύῃ (αι 51Ππ41) ἴῃ ἃ βύϑάπδὶ ἀεβοθηΐ ἤοπὶ Η]5 ἴἤτοπς ἴῃ τπ6 ΒΙσμαϑὶ οἵ ἴπ6 μεανεηβ ἐὨΓΟΙΡᾺ [Π6 Ἰονγαῦ 

͵ Πβανθηβ Ὁ {ΠΕ ὶγ βισοαβδῖνε " ραίεβ᾽. Ὑπὸ ἰάβα οὗ ἃ ρ] γα ΠΥ οὐ Πδᾶνθηβ ἰ5 ἱπιρ]ϊεά, [ἢ 1Π6 Θδι]ΠΕΓ ἴογπι οἵ 115 

͵ ἀοοίγιπε ἔδεσε ὑγεγα ἴῆτεθ, ἴῃ [ῃ6 Ἰδῖοθυ [Ου ΠῚ (ἢ ἢ ννὰ5. ΔΙ γεαν οὐτγεης ἴῃ {Π6 ἢτγϑὲ σθηίατυ Α. Ὁ. ; οἵ. 2 ΕΠΟΟἢ) {ποτα 

] ψΕΊῈ ϑανθὴ πεᾶνθηβΒ. 1Ππὲ "ραίεβ δι!πάθα ἴο ἴῃ οὐγ ἴαχὶ δα Δρρδυβηῖν ποϑα οὗ ἴΠ6 ἔουγ ἰονναδέ πξάνθηβ. 566 

͵ Τατίμευ ΖΑ, Ρ. 14. 
20. ἴπ6ὸ εν]! μπεατί, [«αἱ. οογ τηηαϊιργεέ)ι. [ἢ 1Π15 ἀπ [Π6 [Ο]]οννίηρ νεῖβεβ (21-22, 25-26) {Π6 βιθ]εςί οἵ Αἀδπι᾿5 

{Δ βρτ βίο Δηα {πῸ Πογθαϊίατν το πάθηοΥ ἴο βίη (ογεαϊθα ὈῪ ἢἰ5. 1856) ἴῃ 4}1} ἢΪ5 ἀεβδοθπάδηϊβ 15 ἱπίσοάποεα. [{ 15 
Ρυϊϑιδα ἴῃ ἷν. 309-31, Δη4 ἴῃ νἱϊ. 118 Αἀδηὶ 15 σματρεα ψ ἢ Βεΐηρ (Π6 σαιδα οἵ ἴμ6 ρεγάϊξϊοη οὐ τῃ68 Παπιδῃ τὰσα 
(Ο τὰου Αἄδπη, ψμδὶ μαϑὶ ἴποὰ ἄοπε ὃ ΕῸΓ {που ἴξ ννὰ5 ἔποι {Πᾶΐ βἰηπεα {Π6 [8]}1] νγὰβ ποῖ [πε δἱοηθ θὰ οὐγβ 4150 
ΠΟ τὲ ἴῃγ ἀεϑοεπάδηίβ᾽). ὙΠῸ ἱπποτθηΐ ἰῃηἢγπλγ οὗ Πυμηδη πδίμγα 15 ἃ ἀομηϊπδίϊηρ Ἰάθα ἴῃ [Π6 ΔροσΑΙγΡί]ς ὙΠ] ΕΓ 5 
τηϊηα, δηα ἃ ομαγαοίεγιβίῖς ποία οὗ ἢἰβ ρεϑβϑί πηίϑιη. [π [Πε βίσεββ ἢ6 ἰἴᾶὰγβ οὐ Αάἀδηι'5β 510 Π6 σελ ηἀϑ τ5 οἵ 51. Ρδὰ] 

(εξ. Εοιη. ν. 12 ἢ). Ὑῇπα εογ' γηαἰρ)ηέηι 15 τεραγάβα ἃ5 π6 τεβϑαϊὲ οἵ Αὐἀδπι᾿5 γε ἀϊησ ἴο {Π6 Εν}} ᾿τηρα]βε (1Π6 γ65 67, 
ἀλα-γαΐ οἵ ἘΔΌΡΙηϊς [Πεο]οσυ, οδ]]δα {π6 “ σταίη οὗ ἐνὶ] βεεά᾽ [Ὅργαιέ)ι 561)127115. 7211} ἴῃ ἵν, 30. [ἢ ν]]. 92 ἴζ 15 οδ)]βα 
ἔτ ἢ 6ν}} Ἐπουρῆς (εορ ζα),1671214771. 1 {147221) νΥ ΠΊΟΘἢ ννὰ5 [5 ῃϊ οηβα νυ {Παπὶ᾽). 

{παΐ ἰῃν [τὸ πιὶρμί Ὀτίηρ Τογίῃ ἔγιυϊ 1 [Π6π|. (ἐ Κοπη. νἱϊ. 5; ν. 20. 
Ί 21. οἹομίπρ Ηἰπηβεὶ συ ἐπα ον πεαγί. Αἀδπὶ " ο]οί θα Πἰπιβε!ε᾽ ἢ [Π6 τογ γαῖ γι247)2 Ὁγ γ᾽θ!ἀϊηρ ἴο {Πε 
Ι ΒΡ σαβίίοη5 οὗ “Πα Εν] ἱπηρα]δε Ὁ, ὙΠῸ “ Εν}} Πϑατὶ ἡ {Ππ5 ἀδνεϊορεά ᾿πϑν] 80 }Ὺ 16 ἴο βίη δηά ἀθδίῃ. 
᾿ 22. ἴπε 1νανν΄ὰ ἰπάεεα τναὰβ ἰπ {πὸ Ππϑατί οὗ [π6 ρεορῖίβθ. ((, {με σοπῆϊοι ἀββοσιθεα ἴῃ Κοηι. ν]ϊ. 7 ἔ.,) ἀη ἃ Εβρβοῖδ!]ῦ 

νἱϊ, 20 ἔ. 
᾿ ψνμαΐ νγα5 βοοᾶ ἀεραγίεα. 1.6. {π6ὸ σοοά ἰβεπάβθηου (1π6 γέ567 ἀω-ἰο6) ννὰβ ΘΕ ΓΕ ονετοοπιθ. ΤΠ Τἂνν ννὰ5 

͵ ΡΟνΕ 655 ἴο ργενθηΐ {Π6 δν}} δἰθπιθηΐ ἴῃ πηδη᾿5 παΐυσα ἔτοτὴ ΘΔΙΠΙΩΡ ἴΠ6 ΘηΓτα τηδϑίειυ. ΤῊΪΒ 15. οἴεδῃ σοηίγατΤΥ ἴο 

ἘδΌΡΙηἰς πθοϊορυ, νη] ἢ ἘΠΊ ΡΒ ϑ1Ζεβ {πῸὸ ροννεῦ οὗ {πΠ6 1νν ἴο Κεαρ {π6 εν! ἐεπάθηου ἴῃ σἤθοὶς ἀπά ονεγοοπια ἰῇ: 
οὗ, 1Π6 ἀϊσίαπη ; ὁ ὙΠ6 Τὺ ννθαΥβ ΔυνΑΥ ἴΠ6 6ν}] γέ5 67. ἃ5 ψδίευ Ψεαγβ ἀννᾶν βίομε (7. δ. ϑηεζ. 52 ὁ). 

24. ἴοι οσοτητηδηάεοᾶβέ πὶπι ἰο Ρυ114. Ταν!ὰ 15 τεσασγάςβα δ5 {π6 ἰουπηάεῦ οἵ {πῈ Ηοὶγν (ἰν ; οἵ. χ. 46. 
οὈΙατϊοηβ ἐμεγείη οἵ ἐπΐπθ οὐνῆ. ὙΠῈ 5ΌΡΥΈΠΊΕ ΡΊΟΥΥ ἀπά ππίαιια ἀϊβεϊποίίοη οὗ {π6 ἀϊνίης οἷν σοηϑβίβίβ ἴῃ 115 

θείης {ΠῸ ρίαςβ ψνβεγβ βϑϑογιῆςε δηά οὈ]δί!οη ὑγῈ γα ῬΤΟΡΕΥΙΥ ἀπά ταρ ]Α εν οἤεγεα το (οά, 
31. δον ἐπὶβ σουγβα οὗ ἐπἰπα (1. ἘΠ5 να) 5881] θὲ αραπᾶάοπβᾶ. (αοά᾽ 5 σοιιγβα οἵ δοίΐοῃ 'ἰ5 πηβαηΐ. “ὁ γβῃάβίϑβ: 

“ον [ἢ ννᾶὺ τηδύ Ὀ6 σοιηρτε μεμα βά.᾽ 
32-36. ΕοΥ [Π6 Γβᾶ50ῃ8 ἔοσυ δϑϑσῃίηρ ἴΠ656 νεῦβ65 ἴο αὶ 5ε6ὲ ΖΩ͂, ρ. 6. 
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πε εστα,-- ταις 



[ ΕΖΕΛ ἢ; 

Ν 35“ νῇῃϊοῆ ψὰν {πε ἰὰτη οἵ {ες 5οα]α πο] 1πη65 8, Οὐ ἤθη ννὰ5 ἴἰ {παΐ {πε ᾿ἱππαθϊαπίβ οὐ {πῸῈ δαγίἢ αἷά 
36 
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ποί. 5ἴη Ῥείογε {πεῈὲ ἢ Οὖ νῇδΐ παίίοη πδίῃ 50 Κερί ἰῃν ργεσερίβ Ὁ “Ὡ[παϊνί πα] πχθη οὗ ποίΐε τ ἰπἀεοά 
[Ποῖ τηαγϑὶ Ππα ἴο πᾶνε κερί τπγν ργεςσερίβ ; θαΐ παϊίοηβ ποι 5ῃα]: ποί βηά.] 

11. ΤῊΗΕ ΠΙΝΙΝΕ ΒΕΡΓΥ ; αοΡ᾽5 ΑαΥυ9 ΑΒΕ [ΝΘΟΚΌΤΑΒΙΕ. 

(ἰν. 1--ν. 19.) ς 

(4) ἱν. 1-11. 7162 ἡ ρηηαηι 5 1711 σαι ογιῖγν ἤοῤέ ἐο τηπαεγοίαηαϊ αἰγεῖν αἀπα ἐγ 2αγέ (5). 

ὙΠεγεαροη {Π6 Δηρ6] δηβινεγεα τὴθ ῆο Πα θεεξη βεπηΐ ἴο πΊ6, [ἀπ ψγῇοβϑε πᾶπΊα νγὰ5. {Πγ|6]} ; δηά 
ΠΕ 5αϊα ἴο πὲ: Τὴν πρατί ἤαῖῃ υἱἱΐίευν [α]εα {πεῸ τεσαγάϊησ [ἢ15 ννουῦ]ὰ ; δηα {ῃϊηκεϑὲ ποι ἴο 
σοπΊρΓεΠεηα {πεῸ νὰν οὗ {πε Μοβὲ ΗΙρῃ» 

ἼΠεη 5414 1: Υε5, τὴν Τνοσγὰ.. 
Απά πε δηϑνεγεα πη6, Δηα 5αἰά : ΤὮγεε ννὰγϑ πᾶνε 1 Ῥεεη βεηΐ ἴο βδῇονν ἴῃεε, δηα [ἢτεε 5 Π}ΠΠ π 465 

ἴο βεἰ Ρείογε ἴπεε : [{{ποῖϊ σαηϑὲ ἄξοϊατα πε οης οἵ ἴπε6586 1 αἶϑο νν1]] βϑῆονν {πεε {Π6Ὸ νὰν ἴπου ἀδϑίγαϑί 
ἴο 5ε6, αηά τξϑοῇ {πες " ννῆεηος σοπγε5 " {Π6 ον] Πεατγί. 

ΑΠΑ 1 54]α : ϑρεαΐς οὔ, την 1 οτά. 
ΤΠεη Πα 5414 υππίο πε: 

(οπηΕ, ννεῖρ πὲ {πε ννεῖρῃξ οἵ {πε ἢτε ; 
Οἵ τπηδαϑιτε πη6 ὅς τηδαϑυζγε ἢ οἵ ἴῃς νυ ἱηά, 
Οἵ τεοδ]] πλαὲ πε ἄδν {παῖ 15 ραϑί. 

ΤΠεη δηϑνεγεά ἴ δηά βαϊὰ : ΝΟ οἵ {πε ἃ δαγί ἢ -θούη ἃ σου]Ἱά Υ ἄο 507 {παΐῖ ποι ποι αὶ δϑὶζ πΠΊ6 
δΌοιξ βοῇ τηδίζογϑ ἢ 

Απά Πε 5εϊ4 ἴο πὲ: Ηδά 1 αϑκεά {πεε 
Ηονν πιδὴν ἄνα! ]!ησϑ τὰ ἴῃ {πε Ὠεατί οἵ {πε 568 ἢ 
Οὐ ὅ ον πΊδην βρτίηρϑ ἴῃ {πε βουτοθ οἵ {πε ἄξερῦ 
Οἵ ον πιδην ὅ νναν5  αῦονε {Πε Πτπηδπιεηΐ»Ὁ 
γ Οἵγ ψΠεγε δία {πε ρογία]5 οἵ ΗΠδάεβϑῦ» 
Οὔ νπεγα {Π6 ραίῃ5 οἵ Ῥαγαάϊβε Ὁ 

4-α 3 τηοτηδηίατη (271,6 γ207. 77.5.5. ποπηεη απ} Ρα ΠΟΙ Ὁ] ἀδο]ηδὶ ὙΠῚ Ψ, ΠΟΙΏΪΠ65 ΡΕΥ ΠΟΙΊΪη8 5-8 γραΐ- 
270 πᾶς 511 (οὐζζλ ογδ Ορασχ); αυᾶτα δὲ 54 ( Μ -ἝΦῷ ΕἸἰμιορ. Ατ. ἱπῸ γρακίγιρ βαϊυτη τὸ ὁ (οὐ Εἰλίοῤ. 
.“4.)γχκλ 2» Βαϊμῃ 56 Μ ἀπταὰ 3, ΠΔΙΟΓΙΙΠῚ Υ γραάϊγιρ πος ἴδοετε (Αὔ ἤ); οὐ  Ξλίοῤ. 4..γχ,ὶ. 4γΧκΚ23ι.; 
οἵλεγ 7,.α{ῖγι 77.5.5. Σ πος νη το Αγ. ξέλτοῤ. ΚΒ. φαδηῖαα νεῆδα ΤῸ ρθη ηρ νεηδ5 οἱ 3. 720 νῖαε (εὐ. 90 
Εἰληοῤ. 417,71.) ΥΣ 50 ὁ αλιαῖ οἵλεγ Ογίογιέαί Κ75.5. 3». Σ» (ὁν λοηκτοϊοζοἰομίογι; οὐ γι6χέ εἰατε5 6) Σ-Ζ ςο Ογίογέαζ 

36. Ἰπάϊν!άιι4] πιβξῃ οὗ ποΐβ. 506 845 οὐ, τεραγάβα δ5 ἃ ποῃ-  5γαθ τα οὐ σοηϑβρίσιοιϑβ Ρἱείν : οἵ, 51. Ῥδι}5 {τϑαῖ- 
τηδηΐ οὗ {πε {Πεπης οὗ {Π6 ἰανν- δ] !ηρ (᾿Θηε1]6 ἴῃ Ἀοη,. 11. 26 ἔ. 

(α) ἰν. 1-11. ΤῊΒ ΔῆρΕ] (ΟΥ̓ Γαίπεὺ δύσῃ δηρΈΕ] ; οἵ. ἵν. 36) {01|6] 15 βεηΐ ἴο {Π6 βεδί, ἀπα ῥρσγοροιιηάβ ἴἤτθεε ρσγοῦ]εη5 ἴο 
Βῖτη ΝΠ] ΟΠ Πα 15 ἀΠ80]6 ἴο δῆθννεσ. [{{Ππ656 ἀγα θευοπα ἢ5 σαρδοϊΐν, πονν σᾶῃ ΠΕ ργαϑαπηα ἴο σΠ Δ] ηρα {Π6 ᾿ηϑογαίδ Ὁ]6 
ψαγβ οἱ αοά" Τα βξεῃείαὶ σπαγδοίευ οὗ ἴπΠεῈ ραϑϑᾶϑα 5. 5: ΠΉΠΑΥΓ ἴο ραγίβ οἵ [00 (εἴ. ἐβρεοῖδ!!ν [οὉ χχν!). ΕῸΥ ἴΠ6 
ἀϊαϊοσια Ὀεΐννθεη {Π6 Δῆρ6] δῃηᾶ 54] δίῃ 1ε] οἴ. 6. 5. Ζεςῃ. 1-ν], 1)4η. Χ, ἄς. 

ι. ὕτίει. ὕτιει (ΞΞ ὃ “της ἤτε οἵ αοά’, ΗΕ. ᾽27-᾽ δ) 15 πχεπίοπβα ἀρϑίη ἴῃ νεῦβε 36, ν. 20, δηὰ χ. 38 (ποΐ δραΐῃ ἴπ {π6 
ΒΙ1016). Ηε ννὰβ οπβ οἵ {Πε ἔοι σἽῃϊεῖ δηρεὶβ (ΜΊςΠΔΕΙ, σΌτιεὶ, ΚαρΠδεὶ, αηα ἴ0116]}), οὗ ννῆοπῃ ΜΊςΟΠ 86] ννὰβ ἴπ6 Πὶρῃεϑὶ 
(εἴ. Πεκεη, 7271 ελαοί, Ρ. 32 [.). Αςσοογάϊηρ ἴο 1 Ἐπ. Χχ. 2 ὕ 16] ννὰβ “ἴΠ8 δῆρ8) ονεὺ ἴπε νοῦ] δῃηὰ ονεῖῦ Ταγίαγαβ ᾽.ἷ 
ἴπ 1 Επη. χ. 1 (Οτεεκ) μα 15 ἴῃς αἰνῖηε ΤΠ ΘῈ ὙΠΟ 5 βεηΐ ἴο ννάσῃ {Π6 50η οὗ [να πΊθοῃ. 850 πεῖθ. Ὅῇα ρυοΌ]Ὲπη5 μα 
ΡΙοροιηάϑ ἴο ΕΖγὰ δοσοταὰ ν ἢ {ΠῈ σΠαγαςίεσ αϑϑισηθα ἴο Πἰπὶ ἀηα ἢϊ5 παπιθ. ὍὙΠα ἢγϑί (6 ννεῖβῈ τη6 ἴηε ννεῖσῃϊ οὗ {πε 
ἢτε᾽) 15 βυιρρεβίεα ὃγ 1Π6 τηδαηϊηρσ οὗ {πΠῈ παπὶε {{1ε] --- ΕἾτε οἵ αοα᾿. Τὴ οἴπεῖβ ἀγα σοηοεγηδα ΜῈ [Π6 νναΐειϑ οὗ 
της ἄξεερ (ἑὀλόδ»,), αηὰ νι ἢ της ἀηάεγννου!ά. 0116] 15 {πι5 ἀεϑίρηῃδίεα, ᾿Πεσεΐίογε, ἃ5 Ῥεϊηρ “πε ἀσσμδηρεὶ οὗ ἤτε δηά 
οἵ Θεἤθηηδ, μετα ἤδηγα 15 ἴῃ 6 οἢϊεῇ εἰεπχεηΐ᾽ (εξ. 72), χιϊ. 383). [1 αἴεσ 6 Ὀεσδηια (Πλ15ἴα ΚΘ η]ν) ἀβϑοοϊαίβα νυν ᾿Ιρμς 
(Ηε0. ᾿ὅγ), ἀπιὰ ννὰβ τεραγάβα δ5 {πε βῃ]ρῃίθηεῦ (μῈ πο Ῥτίηρβ ᾿ἰσῃξ ἴο ϑ5γδεὶ᾿, Δ ήρμηι γαῤό. 11. το). Ιῃ 1 Επ. χὶ, 
Ἐδημε], ομα οὗ [Π6 ἔουγ ἡ ργεϑεηςθϑ᾽ (ΜΊςΠ δε], Καπέδεὶ, σαῦτεὶ, Εἀη 161), 15, ἀρραγεηίίν, ὕστε] ἀπά θγ ἀποίῃου αϑρεοῖ. ἘῸΥ 
9116] 45 ρΡσοροιιηάεῦ δηα δηβννεσει οὗ απ Ἐϑι]οηβ 85 Ποῖα, οὗ. τ Επ. χχί. 5, 9; ΧΧΝΊ]. 2; ΧΧΧΙΙΙ, 3, 4. 

2. Τὴν πραγί μαίῃ υἱίεσγιν ἔαϊεᾶ ἴπθε, ἄς. ΕῸΓ [πε βεηιπηθηΐ οἵ. Τ ομη 11]. 12. 
5. ἢγε... νἱπᾶ. Εογ {πΠ6 σοη)απποίίοη οἵ “ἢτε᾽ δῃηὰ " νὶηα᾿ οὗ. 111. 19, Ν111, 22, ΝΥ 154. ΧΙ]. 2. Τὴε (ουγ νν]ηα5 γε γα 

τερατάεα δ5 πανίηρ {ΠΕ ὶΓ ἀννε! ]]ησ- ας α5 ἴῃ {Π6 ἔθου σοΥΉΕΥ5 οὗ [Π6 βαυῖῃ. Ἡδγα ἴΠῈῪ νεγα ἀείδιηδα ἴῃ “ ἸΓεαϑΌγΙε5᾽ δηά 
ἰϑϑαβα ἰουτῃ ἔτῸΠῚ {1Π}6 ἴο {ἰπ|6 ἰὨγοιρ “ Ρρογία]ϑ᾽ (εἴ. τ Επ. χχχν ἔ., ψνθγα {ΠπΠ6 ροσίβ]β ννῃὶσ ἢ ὀρεη ᾿ηἴο ἤεάνεη ἔγογῃ {ΠῈ 
6π45 οἵ {πΠ6 βαγίῃ δα βροόίβη οἵ; οἴ. αἰβο 4 Εζτγὰ νὶ. 1). Ασοογάϊηρ ἴο Κεν. ν]]. 1 ἴῃς ἔουγ βἴογεμοιιβεβ οὗ {π6 νη 5 ἃσα 
συδτάεα Ὀγ ἴουγ δῆρεὶβ. Α5 {ΠπῸῚΓ ἀννε Πρ τ- Ασα ννὰ5 ἢχεά δ ἴπΠ6 εχίγεμ 165 οὗ [Π6 βατίῃ [Π6 ννηα5 ννουἹα Ὀ6 ὑηάεγ 
1Πε6 ΞΌΡΓΕΠΊΘ τα]α οἵ ἴτε], “της δῆρεὶ ονεσ ἴῃς νου] δηα ονεῦ Ταγίατιβ᾽᾽. Τὸ {Π6 διῃοϊθηΐβ {Π6 νυ πα νγὰ5 ἃ ΒΈΡΓΕΘΠΕΙΥ 
τηγϑίεσιουβ ἀρεηΐ (ες. ΕποΪ65. χὶ. 5, “85 ἴδοι Κηοννεβί ποῖ [ῃ6 νὰν οἵ {π6 νη, δηα [ μη 11]. 8). 

ΤΊΘΑΒΊΓΕ π|6 {ΠΕ πηδαϑιγα οὗ {πε ννἱμά. (ἵ. [00 Χχν. 22 ἴοΥ 1Π6 51:Π|118Ὁ 1468 οἵ ἡ ννεῖβ ηρ ἡ {ΠῈ νη ; δηά ἴογ 
1π6 ΨΠΟΪε νεῖϑβε, 2 Βδγΐ. [1χ. καὶ (εξ. αἷἰϑδο ᾿ Επ. χΧὶ!Ἱ. 4, 2 Ἐπ. χὶ. 11). 

η. ον τῆϑὴν ἄννε!!ηρ5 ἀγα ἴῃ {πε μδατί οὗ [με βεα. (. [0Ὁ χχν}]. 16-17. 
Ρϑίἢβ οἵ Ραγαᾶϊβε, 1. 6. Ἰεδάϊηρ ἴο Ραγδάϊβε ; {πΠ6 πδάνβῃὶν Ῥαγδαϊβα 15 πιθδηΐ. 

1 ἐΟ να {πυπη66γ δηά βαυίπαθαῖκε᾽, δοοογάϊηρ ἴο [Π6 ΕΗ. ταχί ; [π6 ἀτεεκ βῖνεβ ἃ5 ἀῦονβ. [ῬτοῦδΪν {πε οἰαι5ε " δηά 
γγΠΟ56 ΠδΠΊ6 νγὰ5 ἴὕ1161᾽ ννὰ5 δαάεὰ ᾿γ Κ.] 
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Ιν ἘΖΚΑ 4. ὃ-22 

8 ῬΡεζοῆδησα ἰποιῖι νου] ϑὲ ἤανε βαϊ ἴο πα: 
[πίο {πε ἀδερ 1 πᾶνε ποΐ ἀδβοεπαεά, 

ΠΟΥ 85 γεΐ ὅροπηθ ἄοννῃ 5 ἰπίο Ηδάββ8; 
Νεῖῖ μοῦ ἴο ἤδάνδη ἤᾶνε ἰ νεῖ αϑοεπαςα, 

5. ηοΥ επίεγεα Ῥαγδαίβα ὃ, 
Βυξ πονν 1 πᾶνε οἠἱν δϑκεά {Πξε οἵ {πε ἤγα, Π6 νν πα, πα της ἄδν ὃ {Παΐ 15 ραβί",---ἰῃϊηρϑ ψιποσὲ 

ννΏΙ ἢ ποι σαπϑί ποί ΡῈ; δπά νεῖ ἔμποιι παϑί νοιϊο,ϑαίεα πλῈ πὸ αῆϑυνεῦ ἀροιέ {πεπὶ! 
το Ηξε 5814 πιοΐίξονεῦ υπηΐο π|6: ὃ ΝΝαΐ Ῥεϊοηρϑ ἴο {πες “---ἰῃς {Πίησ5 ἐπαξ πανα ἱπίθγπηηρ]εα ψ ἢ (ἢν 
τι σσονίῃ-- ποι ατί ἱπσοαρϑΌ]6 οὗ ππαἀεγϑίαπαίηρσ ; ον με 5Ποι 14 ἔῃ ν νε556] ΡῈ δΌ]ε ἔο σοπηριεπεπά [ῃς 

νναν οἵ {πε Μοβί Ηρ» 4 Εογ {πε ννὰν οἵ τῆς Μοβὲ Ηἰρῇ Πδ5 Ῥεεη ἰουπηεα νυἱίποιξ πηϑαϑβιγε ἃ, ὁ Πονν, 
ἼΠεη, 5ῃοι!α [Ὁ ΡῈ Ροβϑίθ!ε ἴῸσ ἃ πιοῖί! ἴῃ ἃ σουγαρίθ]ε νου] ἰο υπαεγβίαηα {πῸὸὶ νψὰγϑβ οἵ {πε 
ΙποουπρΕ 016 5 Ὁ 

(2) ἱν. 12-.21. 7276 αἰϊαίορτε σογιίγιτσαὶ : 1} ἐς )οοϊίελ ἀγιαῖ σογισσίσος ἰο αἰφηηαηαῖ 
τυλαΐ τς ἀραϊγι5: τιαίμ76 (5). 

12 ἰ[Απᾶ νῇρη 1 Πεαιὰ {πε8ε ἰπίηρϑβ 1 [ΕἸ] προη τὶν ἴαοε7 ἢ δηα ϑαϊά υπίο Πἰπι: [τ ννουὰ πᾶνε Ῥεεῃ 
Ῥείίεγ 5 {Παΐ ννγε πὰ πενεῦ θβεη ογεαϊεά 8 [ῃδη Ππανίηρ οογηε [ἰπΐο {πε ννου!] ἴο ᾿ἷνε ἴῃ βίηϑβ δηά βιιῆεσ, 
8Δη4 ποΐ "το Κπονν " ἣν ννε δι ξέεσ. 

13 Απα Πεδηβνεῖεα πηὲ δηα ϑαἱα : ᾿ Οηςε προη ἃ {ἰπιεὲ ἰῃς ννοοάϑβ οἵ {πε ἰτεεβ5 οὗ [ῃ6 βε]ά ννεπέ ἰογίῃ Ϊ 
14 δῃὰ ἴοοῖκ οομη5εὶ, ἀπά ϑαϊα : (οπΊε, ἰδεῖ τι5 ΡῸ δηά τπῆδῖκα νναὰῦ αραϊηϑί [ῃς 5εβα, {παΐ 1 γτηδν τεϊίγε θείογε 
15 ι.5, Δη4 ννὲ νν1}} τπηδ Κα τι5 ἡ πτοία ννοοάβ.. [Ἃ}ἢ [{κ6 τηδηπει αἷἶβο πε ψανεβ οἵ {ΠῸ 568 ἴοοΐϊς σοιηβεῖ, δηά 

5816 : (οπΊΕ, ἰεΐ τι5 5Ὸ ΠΡ δηὰ ννᾶρα ννᾶῦ αραϊηϑί {ῃε ννοοᾶ οἵ {ες Πε]4, {παξ {δε αϑο ννε τῆδν ννἱῃ ακ5 
17 πιοῦε ἰευτιοῦν. Πα σοιη56] οἵ {ΠῈ ννοοα ννᾶϑ5 ἴῃ ναΐῃ, ἴογ {πΠ6 γε σαπηθ δπα οοπϑιπηεά 1 ; [{κεινίβα, 
18 4150, {πε σοιη56] οἵ {Π6 ννανεβ οἵ {Πε 568, ἔογ {Π6 βαῃα "ὶ ϑβίοοά τπρ " δηά ϑἰορρεά ἔπετη. [1Γςδου, πονν, 
το παάβί θεεη πᾶσα Ρεΐννεεη {Πεπὶ ννῃοπὶ νοι] ϑὲ ἔπου Πᾶνα ιι511Π6 4 οὐ  οπη σοπάεπηπεά ἢ 1 δηβϑινεγεά 

δηᾷ 5614 : Βοίῃ πᾶνε ἴδίκβη ἃ ἰϑο βῆ σοιη5ε] ; ἔογ ἴο {πε νοοά {πε ἰαπα ἢδ5 θεεῆ αϑϑίρῃεί, δηά 1 ἴο {πε 
568 8 Ρίαςεἶ ἴο θεδῦ [15 ννᾶνεϑ8. 

292 ΠΕ ΠΕ δηβννεγεά π|ὲ ἀπά 5] : που Παβί παᾶρεα αγῖρῃξ ; θαΐ ννῃν μαϑβί ἔμοιῖι ποῖ σίνεη πα σεπιεηΐ 
21 ἴῃ [Ππ6 οη σαϑα ἢ Εὸοΐ 7ιι5ῖ 45 [Π6 βεαγῖἢ ἢδ5 θεθῆ δϑβϑίσηῃεα ἴο πε ννοοί, δηά τ {Πε ρίαςε οἵ {πὲ 568 

ἴο Ῥεδι [15 ννανεβ᾽; ὄνβῆ 50 ἴῃς ἄννε]]εῦβ ἀροῇ εαγίῃ σα ππάειϑδίδηα ΟὨΪΥ νν δὲ 15. προη {πε εαγίῃ, 
Ὁ Δηα {παν ΠΟ δῖε Ἅρονε ἴῃε πδανεηβ " ῃδΐ ννῃϊοἢ ἰ5 ἀἄθονε {πΠ6 πεανεηὶν Πεῖρσῃΐϊ. 

(2) ἵν. 22-22. 7674 αϊαίορηο οογ 1764: 7.16 5667 ῥγοίσείς ἐλαΐ “ϊς ῥογῥίῥοχηίίες ἀγα οσεαδίογισαῖ ὅν 116 
αἷατέν ἐχῤεγίεφηεος οΓ σαγίζ. 472 ἐς ἰοία ἐπαΐ {Π6 γίστυ ασὸ τυλίεδ ἐς αὐδοτέ ἰο αἰατυγι τοῦ σοίυσ αἰ 
απο 16ς (5). 

22 ΤἽΠεη δηϑνεῖίεα 1 δηά βαϊά: 1 Ῥεβεθοῦ {περ, Ο Τιογά, νμεγείογα παν 1 Ῥεεη επάονεα ἢ 81} 

Κ.5.5. 3» ἅτ ορ Εὐλῖίοῤ. 4γκη1. (οὐ, Δτ.); 3 »Σ Ὁ-πΡ το ἘΠΠΙοΡ. (οὐ Ατ.) : 39 μὲσ αιδα (ΞΞ φό ; συ. 2. φιετῃ) 
{ΓΔ 5151] ὁτὸ 3. ΄υδα πᾶ συηΐ: φὁ ΕΞ Ζλζοῤ. (ογι6 γεακγι0) “44κγ͵.71. Ὁ» ἀ-ὰ ςο ῷ Εἰλίο. (ο΄. 417. 41γ71.}): 3, (ὃν 
λογγιοϊοίοἠειε2021) 9.0 φῷ οὁ σιόοίαγίζαδέν (ΤΟΥ 15. ἴξ ΡΟββ:016, ὅς.): οὐ Φδλίοῤ. Ατιῖ : 3», εἴ ἴὰπὶ δχίεγιτι5. σοσγαρίο 
586 6.10 ᾿Π|6]]ΕΡ ΓΕ ἸΠΟΟΥΓΙΡΕΟΠΕΠῚ ἢ ΓΕ φο ΟγΖογιέαὶ Κ2γεϑίογς: Ψ, εογγέ Βπ-8 οο Είλίο. : 3, τοβ ποη δάξϑββ 
ΒπᾺ γ ρα γερ᾽ ἸΠτ 6 ]Περοσα (ΞΞ ς 541κγχ.1 44.γ71.}: 7207. Ἰῃτ6]]οχὶ (5.Α 6) 1 φρο ἃ (οὐ Εἰλῖοῤ.) : Ὁ, ἐς εογγεῤέ 1:} Κὶ αἰϊὰ5 
ΒΙΙναβ: “ὃ δ ζλζοῤ. ἃ ἕεν νοοά ΚΤΚ το 3} οἵδε (ΞΞ ἐστη) Ξε 5. Ατ.; ὁμέ Εἰλίοῤ. απα “44γηι. οἰαγεά (Ξ-Ξ ἐστησε) 
ΤῚ γρααζι τλατὶ ἰΙοσὰ5 ((, ἄς.) ; ὀφέ .5᾽ .4[] τηδιὶβ Ἰοσὰβ -ξ 55 ΠλτΤὰ φρ ΚΆ : 30, οἱ τηᾶσε ἤαςιρι15 5815 Πππ 3, υΐ ΞΌΡΕΓ 
ΠΟΘΙοΒ: .4γ.2 4γγηι. Ζγέογῴγοξ ας φίημγαζ ([ΠῈΥ ὴῸ δῖα αῦονε {π6 ἢδανβηβ): “ὅ ἂς σζρρ. (ῃἢ6 ψῆὴο 5 ἀῦονβ, ἅς.) 

9. ἱπίπρ5 σἱίποιυξς νυνί ἢ ἔποι οσαπβί ποΐ Ρ6. Μδῃὴ σδηποί ᾿ἰἵνε δρατγί ἔγοιη ννἱηἋ, νγναυπηῖῃ, δηά {πΠ6 ραβϑίηρ ἄδγ ; 
οἵ, ογ [Π6 πουραι ὙΝΊ54. ἰχ. τ6. 

1ο. ΥΒεΐ Ῥεϊοῃρβ ἴο {πε6--[ῃὰ {πἰηρβ... (ἢν ρσονίῃ. Ὅῃα “1Πϊηρσϑ᾿ τοίεγγεα το ἱποϊμ ἄς ἤτε ἀπα ψιηά, ἔννο οὗ 
1Π6 ἔουΓ ΡΓΪΠ14] ΕἸ πηθηΐβ (γα, νν πα, εατίῃ, πα ναῖε) ; [οσυ {Π656 οἵ. ΝΥ 154. νῖϊ. 17, Χ1}1. 1, χίχ. 18 (τὰ στοιχεῖα). ὙΠΕΓΙΕ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 δη 8]]ϑϊοῃ, ἃ5 σθηΚΕ]ὶ βυρρεϑβίβ, ἴο τη η᾿ 5 ΠΠν]1ηρΡ΄ ΟΥ̓σδηΐϑιη ([Π6 τ] σγοσο5Π1) Ὀεΐησ σοιηρουηάεα οὗ {Πα δἰθπιθηῖβ 
(οἴ. ν!1]. 8). ΤῊΙ5 νίενν 15 οὗ ΟὐἹεηΐαὶ οτἹρΊη. 

τὰν νεβββὶ. Τα θοάγ 15 {Π8 “νεϑβ561᾽ οἵ {Π6 501} οὐ υπάογβίδηάίηρ. 

(ὁ) ἵν, 12-21. [ἢ δῆβννευ ἴο 54] 1}}16]᾽5 ἀββραίσίηρ ᾿η ετ]εοίίοη [Π6 ἀγοπδηρεὶ ἔασι ΠοῚ επίοσγοαϑ ἰῃς ροϊπξ οἵ {ΠῈ ρσεσθαϊηρ 
ΡΔΥΔΡΎΔΡΗ ὈΥ ἃ ΡδΥΔΌ]6, ἴα κβῃ ίγοιη {πε 5εὰ δἀπὰ {Π6 ἔογεϑί, ΤΠδ [468 οὗ {πΠ6 566 θείῃρ με]ά ἴῃ Ἵῃθοῖϊς δῃὰ Καρί νι ϊῃ 
ΡΓΘΞΟΥθΕα θοιηα5 ὈγΚ 1Π6 αἰνίηα ΡΟννΕΥ 15 8η δ ηοϊθηΐ ΟΠ6, Δηα ἔογπιβ {Ππ6 πχοίϊνα οὗ 5οηθ βδυν τυ Πο]ορσῖσαὶ Ογεδίιοῃ 
ποτὶ (ςΐ. ἰὸν νἱϊ. 12, ΧΧΧΝΠΙ. 8 6). ὍΠα δρρ!σδίίοη οὗ {Π6 ἰάβα ἴο {Π6 ννοοά 5εεπὴϑ ἴο 6 οΥἱ βρη] το [Π6 Δροςδὶυριίϊϑί 
50 αμκΚε]). 

12.ὄ 1 ννουἹᾶ μανε Ῥααη Ὀείζίεσ ἰπαΐ να μπαᾶ πανεγ Ῥβϑὴ ογεαίεά, ἄς. ὙΤΠα βθοῖ Ποῖα ἴα καϑ [6 ρϑϑϑιγηϊϑεὶς νίανν 
οὗ {Π6 ϑοῆοοὶ οἵ ϑΠδιησηδὶ οἡ ἴπε απαβίϊίοη ΠΟΙ ΠΕΥ 1 ψψουἹά πᾶνε θθθη Ὀαίίευ ἴῸγ τπβῃ ΠΟνΕΥ ἴο Πανε θεεπ ογεαίεά. 
Αρςςοοτάϊηρ ἴο 7: 8. Εγπό. 13 ὁ ἴῃ σοηίγονύϑυ ἰαϑίβα ἵννο δηά ἃ Πα] γϑδγϑ. 

17. {ΠΕ βΞβαηᾶ βἰοοᾶ τῷ δηά βΞίορρεᾶ μθπὶ. (τ. Τ[εῖ. ν. 22. 
(Ω) ἵν. 22--32. ΤΠ Ι50] Αἰ πα] ηρ ΔΩΥ ἀαβῖγα " ἴο θ6 συγίοιβ ἀρουΐ {Ππ6 νναγϑ5 ἀρονε᾽, {Π6 βϑεὺ ρτοίδθϑδίβ {πδΐ ἢ15 αἱ ΗΠ σα 165 ἀγα 

ΝΕΙΥ͂ Τ68] Δη4 τοοίεά ἴῃ ἄ41}}Υ εχρεγίεησθ. Ηδθ 15 ἄρονε πιθᾶβιιτα ρερ εχεα Ὀθεσδιβα {π6 σμοβεη ταςα---[ῃἢς Ρθορὶα {παῖ 
Ῥεαγ (ἀοά᾽ 5 βδογσεά πδπ18 οὗ [5γ86]---5ῃοια 6 σΊνεη ῸΡ 85 ἃ ΡΥ͂ΘΥ ἴο {Π6 βοά]θβϑ5 μβαΐίμεη (συ. 22-.25). Ηδ ἰ5 δϑϑιιγεὰ ἴῃ 

565 



Ιν ΕΖΕΑ 4. 25--24 

23 ππαεγϑίδηίηρ' ἴο ἀἰβοεῖη ἢ ΕῸΓῚ τηεδηΐ ποΐ ἴο αϑβὶς ὃ δρουὲ {πε νγᾶγϑβ ἀρονε ὃ Βαϊ οἵ {ποβε πίηρϑ γε 
ἄδιν ἐχρεγίεηςε ; 

ΝνῊν [5 ἴϑύβεὶ ἴο {π6 πεαίμεη σίνε ονεῦ ἴὺὺγ γεργοδοῖῇ, 
τὴν Ῥεϊονεά ρεορὶε ἴο ροά εβ5 ἰγίρεβ σίνεῃ ὑρ Ὁ 

ΤῊΕ 1 ἂνν οἵ οἷιγ [αἴ πεῦϑ Ῥμα5 Ῥεεη Ὀγουρῆϊ ἴο ἀεϑβίγιοίίοη Ῥ, 
1ῃ6 νυγττδη σονεπαηΐβ εχίϑε ΠΟ ΠΊΟΓΕ ; 

24 χε νδηϊϑῇῃ ἔγοπλ ἔπε ννου]α 85 Ἰοσιιβίϑ, 
οὐ [Π{ 15 4 45 ἃ Ὀγεαίῃ 4, 

25 δε ἱπάεεά γε ποῖ ψογίῃγ ἰο οδίαίῃ πλεῦου ; δας νη δε νν}}] Πα ἀο ἴογ ἢΐβ οὐνῃ ΠαπΊς νυ εγεΌν ννὲ ΓΕ 
οΑ]1εΡ Τί ἰ5 δροιξ πεβε {πίηρϑ [Π8ϊ 1 ἤανε δϑκεά. 

711 “δ ευό7. 

26 ἼΠεη Πα δηβννειεά πε δηἃ ϑαϊά : ἢ ΠῚ βου ϑυγνίῖνε τ ἔποιι 584}: 566, δηᾷ 1 {ποὺ 1ἰνεϑὲ Ιοηρ μοι 5ῃ6]: 
ΓΆΔΓΝΕΙ ; ἴον [Π6 ἀρὰ 15 μαβίεηϊηρ [αϑί ἴο 115 6επά. 

21] Βεοδιδε [{ 15 ἅπᾶ0]6 ἴο Ῥδαγ {πε (πΐηρβ ργοπιίβεά " ἴῃ {πεῖν βεάβοη " ἴο (ῃς τἱρῃξεοιιβ ; ἴοσ [5 ἀρὰ ἴ5 
[11] οὗ βούζονν δηὰ ἱπηροΐεξηςα. 

28 Ἐὸγ [πε εν]] "οοποογηΐηρ ΜὩ ΟΠ ἢ (που ϑἰκεδὲ πε 15. βονῃ, δας ἅτῃς ἱηραίπογίηρ οὐ ἰξ ἃ ἰ5. ποῖ γεῖ 
29 οοπΊε. ἰ[7}η]685, ἱπεγείογε, [πῃ ψνῃ]ςἢ 15 δονγῇ ΡῈ γεαρεά, ἀπά πη]685 {ΠῸ ρίαςε ψμεγε {πξ εν] 15. βοννῇ 
30 514] Πᾶνε ραϑβεά αννγαν, με βεϊὰ ψῆεγε {πε σοοά ἰ5 βδοννῇ οδηποῖ οοπιε. ΕῸΐ ἃ σταίη οἵ ενὶ] βεβδα νγὰ5 

βόυγῃ ἴῃ 1ῃε6 Πεατί οἵ Αἀδη) ἔγοπη {πε Ῥερίπηΐηρ, ἀπά Ποὺ τς ἢ ἔγαϊξ οὗ πηροα]ΐηεθβ μα5. 1 ργοάυςοά 
τιπΐο {Π|5 {π|6, δη 6 5Π.48}1] γεῖ ργοάτιος πη] ἘΠ6 {Πγεϑῃίηρ-ἤἔοογ σοπια! 

381 ἈΚεοκοη ὑρ, πονν, ἰη ἰπῖπε οὐῆ πὐηα: ὙΙΓΥ ἃ σιαίη οἵ ἐνὶ] βεβεά μᾶ5 ργοάιςβα 50 πιο ἔταΐς οὗ 
32 ὈΠΡΟΘ]Ιη655, ἤθη οποα {πε εαῖβ Ὗ οἵ ἴῃς σοοά 5εεὰ  5Π4}1] ἢανε Ῥεεῆ βοῦνῃ ὑπο πατεῖ, μον 

στεδῖ ἃ ἤοου 5411] {πεν θὲ ἀδϑιπεά ἴο ἢ]]} 

(4) ἵν. 33-432. 7116 «ϊαϊορηιο φογείϊγμφα. 751 γοῤίν 1ο “τς φιμσοίΐογι, Τγ7 δηι σλαί ἐλόσο ἐλίνσς ὅδε 
Ζ46 4667 γεοοῖνες 1.6 αγιστυθ7---- ΤΠ) θη: 1116 γε1εγρὖο7, 977 116 γὰρ δοιες ἐς σογεῤίοίε (5). 

33 ΤΠεη 1 δηθνεγεά δηα βαἰά : ΣΗονν ἰοηρ' ἀπά ψῇδη ἢ" 5841} {π656 {Πϊηρϑ (Ὀ6 σογηΐηρ ἴο ρᾳ55)} 7 οι 
ΟἿ γεδῖβ δῖε εν δηά εν]]. 

3. Απάπδ δηϑνεγεά π1ὲ δηά βαϊα : Τὴν Παβίε πᾶν ποΐ Ἔχοβεά {μὲ οἵ {πὸ Μοβὶ Ηἰρῇ ; ἴογ ἔδποι ατί 
ἢαϑιεηίηρ᾽ 2 (ογ΄ 1ππ6 ον 5εἰΓ 2, θα τμε Εκα!εα πα οἡ Ῥεμα]Γ οἵ τηδην. 

οτοὸ γρᾳβζ7ι 6 ΒΡρδυϊουῖθ5 ν1]5 (() Ξξ ὁ δ ιδλϊζο. 44γ.2: ἀξ βιρεσυίουιθι5 τὰἷ5 5.Ὰ μ-Ρ γραίζ7ιρ ἴῃ Ἰπτεσιίαπη (5 Α) ; 
Γ Μ ἴῃ ἱπγίυμη (50 87) 4-4 γρᾳ γι αἰ νΆΡΟΥ Ξε ὁ ΕἸΠΙΟΡ.: αὐ ρΡᾶνου 54. Μ ΤΟΎ ορ ἘΤΠΙΟΡ. (ΞΞ εαν μενῃς) : 3» 5ὶ 
[6115 (ΞΞ ἐαν μεν ης) 5-8 30. 1ῃ ἰϑιροσῖριβ: ὁ ΞΖλζοῤ. Ὁ τὸ γραρζγι ἀθ 4. . . ἀ6 εοὸ (ο" ᾧῷ Φ,ΖλΖοῤ.) : ἀε 
αἱρυ55 4 ἅτὰ γρᾳαζρ' ἀδϑιγιςιο ᾿ρϑίαβ (5. 4. ἢ): συ. 2. ἀδββδίγυαςιιο Υτ σο ξ͵άζοφ.: ΨΩ» δ φο αὶ Ἑ1Πϊορ.: 
.» ἘΣ γραίζ7ιρ ἀσάθδαιο εἴ συδηάο (- ὁ Εἰ ζάζοῤ. “41γ71.})1 αὰὸ (07 ἀβϑαᾳιβαμο) 54 ὙΥ “ὁ ᾧ Εἰλῖοῤ.: 

3: αυάτα 2:5 γραᾷ 70 ῬΤΟΡΊΕΙ [επηδι!ρϑαπ τε ὁ ἘΠΠΙΟΡ. 3» εογγηεέ. 8- οο ὁ Εϊλῖοῤ.: ΚΞ. ἀϑαιδαθο βρεζο ἰς 

ΤΕΡΙΥ ἰπαΐ {π6 ρσεβεηΐ ρὲ 15 μαβίθβηϊηρ ἴο 1185 ο1056, αη {παὶ ἴῃΠ6 πὲνν ἀρε ψῃ ἢ 15 ἀθουί ἴο 4αννῃ νν1}] 50] να 41] ἀ: ἘΠ συ] 165 
(ν. 26). Ι{ 15 [υσί πεῖ ἐχρ] δηθὰ ἴο Πῖπη ἢν {πε ργεβεηΐ βίδίε οὗ [Π]ηΡ5 τηϊιϑὲ σῸ οἡ ἴῸΓ ἃ {ἰπ|6θ. ὙΠε Πατναβί οὗ εν]] τηϊιβί 
ἢτϑί θὲ τεαρεὰ Ὀείογε βοπιδίῃϊηρ θείίασ σδη ἴακε 115 ραςε (υϑ. 27-32). (ΓΙ. {ΠΕ τεΐεσεμοα ἴῃ ἃ 51Π|118Γ σοηπηεχίοῃ ἴο {Π6 
Παγναβί οἵ βοοά δηὰ Ἀδὰ 5Ξεεά ἴῃ 2 Βαγιςῇ Ιχχ. 2. 

23. ἴῃ νυττεπ σονεπϑηΐβ. ΤΠΕ Ἐχργαβϑίοῃ 15 ἃ ΒΥ ΠΟΠΥΠῚ ἴου {π6 Τὰν (ϑοτρίυτεβϑ). [Ιἢ 7) 8. βεγαΐξ 48 ὁ [με Τανν 
(7ογαλ) 15 5ϑ814 ἰο βανε Ὀδβεῆ φρίνβη " ὈῪ ἴἢγεε σονεηδηΐβ᾽, ν]Ζ. [Πο56 ἢ [5γα6] δ 51ηδὶ, δὲ (εσ!Ζὶ πὶ, αηα ἴῃ ἴΠ6 Ρ]δ]η5 
οἵ Μοδῇ ; εἴ. Βοη,. ἰχ. 4, αῃηᾶ 51. χ]ῖν. 11, ΝΝ 154. χν}]. 22. ΕῸΓΤ {Π6 ἀεδϑβίσγαοίοη οἵ [Π6 [αν οἴ. χῖν. 21 ἵ. 

25. Παΐ νν11] με ἀο ἴογ ἢϊβ οσσῃῃ πᾶπιθ. (τ. 158. 1Χ11]. 10; 2 ΒΔΥΙΓ ν. 1 ; 8150 4 ΕζΖτὰ χΧ. 22. 
ὙνΠΕγοΌν να σα οϑ]]βᾶ. 11ἰ. “  ΠΊΟῊ 15 σ8]16 ἃ ἸρΡΟ τι5΄. ὙΠΕῈ ἘΧχργαβϑίοῃ ᾿Π1Ρ}165 οννμεῦβῃῖρ. (ἢ. [58. χἹμ!. 7; 

2 (ἤτοῃ. ν]ϊ. 14; [4Π|65 11. 7. [5Γ86]᾽5 εἸθβοίίοῃ 15 Δρρεδὶβά ἴο. 
27. [815 αρὲε 15 111 οὗ βογγονν επᾶ ἱπιροΐβῃςθ. [{ 15 ομαγαοίοσιϑίῖς οὗ {Π6 δροσδὶυρίϊς νυ 5 Ραββί πλῖσπ παι ἢα 

ϑῖνε5 ὉΡρ ἴπε ργεβϑεηΐ ἀρὲ βηίγαὶγ. [{ πησιδὲ θῈ ἀεδβίσογεα δΌβοϊαῖε]υ, δηα δῇ ΘὨΓΓΕΙΥ ΠῸΝ ΟΥΑΘΥΓ ἴδκε 115 ρίασβθ. Πα 
ΟἸάογ νιενν {Ππαὶ {Π6 ργαβεηξ νου 5ῃου]α θὲ τεπενεα ἴῃ ἃ ρυτιΠ 64 ἔογπι 1ῖ5 Δραπαοπαϑά. 

28. {πε ἱπραιπογίηρ οὗ 1. ΕῸΥ {ΠῸ ἰάδα οἵ βονὶηρ, τϑαρίηρσ, δηᾷ παγναϑὶ Δρρ]Ἰεα τπείδρῃουῖσα}}ν ἴο 6ν]], οἴ. {πε 
ῬΆΥΔΡ]6 οὗ {πε ϑόονεσ (Μαϑίι. χιῖ1), ἀηα ἴῃ Ραγίϊσ δῦ Μαζί. χα]. 30. 

32. Ὀ6 ἀεβίϊπεᾶ το ἢ11]. ὍΤΠε Πατναβί οἵ σοοά, ἤδη οποα ᾿ξ μα5 θβεῃ βόνῃ (πη πη ] δίεὶν δἰζεσ {Π6 εηα οὔ πε ρσαβεηΐ 
ΕΝ] 866), ν}}}} ἴῃ ἴπ6 σοϊάβῃ {πΐυτα ἔα βυγραββ {π6 ργενίοιιβ παγνεϑί οἵ εν]. Ὅὴ6 δύριυμηθηΐ ὦ 222271071 σαὶ »1αΖ145 15 
ΠΠΥδοία  5Ε 1 4}}Υ [εν 15}. 

(41) ἵν. 33-.443. ΤΕ 566 γ᾽5 πηρδίϊθηΐ αιδϑίϊοη--- ον Ἰοησ ἢ ΘΠ 5}4]] {Π656 ροοά {π|ηρ5 σοῦηα ἴο ρ458 ὃ ̓---ἰβ σευ κΚαά. 
Ἐνευυτῃϊηρ μὰ5 θεεη ρτεαδίοστηϊπθα. 71] [Π6 ργεαθβιϊηθα παγτηθετ οὗ {ΠῸ τὶρῃΐεοιι5 μὰ5 θεεη σοτηρὶειθα {Π6 πα σαπιθηΐ 
σδηηοῦ σοῖηθ. Βευΐ θη {Π6 πηοπτεπΐ πᾶ5 αυτϊνεα ποίῃϊηρ οαη ἄΕἸαν 115 σοπβιπηπηδίίοη. ὍΤΠ6 ΡοΪηΐ 15 Τατίου εηΐογοεα 
ἘΥ ἃ βἰπη!ττπ46. Οἡ τπε6 ψΠΟ]6 ραβϑαρα οἵ. ( ματ]65, Φ σολαΐοίοργ, Ρ- 293 ἵ. 

34. Τὴν μαβίε πᾶν ποί ἐχοεεᾶ {πμαΐ οὗ με Μοβξί Ηἰρῃῆ. Πα βεεὺ 15 τευ Καα ἔου 56] ῆβἢ ἱπιραΐϊΐθηοθ. ὍΠῈ 
Μοβί Η!ΡῊ 15 2ο 1658 τεδαγ ἴο " βαβίε ἴδῃ ΠΙπηβε]ῦ, θὰ ἀδίθυτηϊηθβ Ηἰ5. δοίίοη ἴῃ δοοοσάδησα ἢ 1Π6 ᾿πίεγαϑίβ οἵ 8]} 
(ππδην) ; οἴ. ν. 33. Α5 ὕηΚΕΙ τοπηδυῖκβ, 56 ἢ Δα] οΟὨ ΠἸΙΟἢ5 ἴο Ὀ6 ραίϊθηΐ δῖα ἃ βίδπαϊηρ ἔβξαΐασε οὗ ἀροσανρίϊο νυ! η55. 
Αςαυΐϊδβοθηςεα ἴῃ {6 ἀἰνηα νν}}} νγὰβ τπ6 ΠΙρ μεϑί νισίπα ἴῃ ἃ {τὴ πα η ανθῃ {Π6 πιοβί ρὶου5 βίσ ῃεα οσ {πε επὰ οὗ 1Π6 
ΡτΙεβεηΐ ψου]Ἱά. 
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Ιν ΕΖΚΑ 4. 35-4ι 

35. δνεῖε ποῖ 1Ππ6ϑὲ αιυεϑβιίοηϑβ οἵ {Πἰπε ἀϑκεα Ὀν {Π6 5005 οἵ {Πς τὶβ πίεοιϑ ἴῃ {Πεῖγ σΠδπΊ ΕΓ5 ἢ 

5 Ἧονν ἰοπρ αἵὲ ψ (ἴο γεπηδὶ η) μεεῬ Δ Πεη σοπιείῃ 1Πς6 [τυ] ἀροη 1ῃς {Πγοϑῃϊηρ- ἤρου οἵ οἷ 
τενατγα ν᾽ 

26 Απαάίο {πεῖ {πὸ διομδηρεὶ }6γεπ16] πᾶ 46 γαρὶν, θα βαϊα : ἔνβη ἤθη 1Π6 ΠΕΠΊΡΕΓ Ὁ οἵ ἴποϑε {κε 

' γουγβο!  " 5 Γ]Π]1εα ! 
Εογ 6 α5 ψεϊσῃμεα {πε ἀρὲ ἴῃ {Π6 Ῥαΐδηςβ, 

᾿ 3] Απά νι πιδαβιιγε ἢ845 πηθαβιγεά [Π6 “ {{Π|65 “, 
Απᾶ ὃν πυηρεῦ μᾶ5 πυτη εγθα {πε “ὃ βεϑοῃϑ “: 

Νειῖμογ νν1}1 πα πιονε ποὺ {1 [Π1Πη65, 
1Π1 {πε πιεαβιιγε ὃ ἀρροϊηςεά ἃ ΡῈ {{1Π]1εα. 

.390 ὙΒΕΠῚ δηϑνεγεά δηά βαἰά : Ο 1 ογά τὴν [ογά, 5 θαξ ΒεΠο]ἀ “ ννε ἂ΄ξ 411 (}] οἵ προ ]!η655. ἴ [5 1{, 
Ρείομαποε,, οἡ οὐ δοσουηΐ {παΐ 5 1π6 {πγαϑῃϊηρ- ἤοοτ οἵ ἴῃς τ ρῃζεοιιβ 15 Κερί θδοὶς ὅ--οὴ δοοουηΐ οἵ 
τῆς 5'π5 οἵ {πε ἀνε! Ιεῦβ Προ βαγίῃ ἢ 

40. 80 Πα δηϑνεγεά πῆς ἀπά αἱ : (]σο ἀπά δἰ ἴῃς νγοπηδη ψγὴ0 15 ργερηδηΐ, ψγῇθη 5Π6 ἢὰ8 σοπιρίεεα 
Ποῖ πἰπα πηοηΐῃϑ, 1 Πεγ οτ οδη κεερ {πὸ δἰγῖῃ δὴν Ἰοηρσεῦ ΜΙ] Πεγἢ 

41τ ἼὝπΠεη καί 1: Νο, 1 ογά, ἰἃ σαπποῖ. Απά Πα 5αϊα ἴο πηὲ : ἢ Τῇῆβ ππάϑγννου!α δἀπα {πε οματη θα 5 οἵ 

ὉΓ 0 γρααϊγιρ β' ΠᾺ]]]ὰπλ ν 5 τε ὁ ΕἸΠΐορ. Ατ.ἤ: βεηλίηθηῖ 5. Ο Μ (οὐγγηῤΖ) ὁτ-ὸ (6:0) 3, ἐεῃροῖᾶ . . . [εὩΡΟΙΆ : 
2. τἰπη65. - - πουῖβ (ελαηιρηγιρ ἐχῤγεδοίοϑι, ῥγοό. γὴρ ἀ{}) ἀ- ἃ Ψ᾽ ργδεάϊοία θπθ οο Ε͵λϊοῤ. (αγιαῖ 35. ὧν αγι δας 
ἐγεογια 2021): Ἱ, 564 εἰ (ἢ γεαά εοςε 707 ε[) ΕΓ ΕἼλῖοῤ.: 39 εἴ τς ἰοτίς (Ὁ γεαεῖ πὰπὶ ἐοτίο) Β5-8 γρακζι᾽ 
ῬτοΒΙ θδδίυγ ἰαβίοσαηι ἀτεὰ (( Μὴ -ξ ΕἸπίορ. (σ΄. 93) : τ. 4. ἱπηρ!δάῖασ (5.4), ποη ᾿πρ]θδητατγ (Ἰαϑίουα πὶ ΔΙΘΔΘ) ἈΠΕ φρ 
ῷῷ ἙἘτΠϊορ. (λόγος Κορέ Φηιογιαῖς 3. Ἰπίεγηα πὶ εἴ ργοπιρίπασία ΔηϊπιατΠι) : 3» (Μ55.) ἴῃ ἱπέεσηο ρτοπηρίαδτα ΔΏΪΠΔΔΤΙΠῚ 

35. ΡΥ .. - ἴπμε γἱρδίεοιβ. 1.6. {Π6 τ] βῃξεουβ ἀθδά. 
ἴῃ ἐμεῖγ σμαπιθοιβ. [,Αἱ. 271 φγολρηφίιαγ115 51:15 τ-- ἐν τοῖς ταμείοις αὐτῶν. ΤῊΣ νοτὰ 2γοληῤῥμκαγία ΤΕΟῸΥ5 ἴῃ ἷν. 41) 

νἱΪ. 32, 95 (εἶ, ν. 9, 27; νὶ. 22) ; 4150 ἴῃ Ρ5. οχ]ῖν. 13, Δη4 ΔρΡρδγβητν ποῖ ἀρδῖῃ ἴῃ ἴΠ6 Ψυ!ραίθ. ὙΉΘβα " σΠδιΏΡεῖβ᾽ 

416 ἴῃ6 τα βυσίθβ οὗ 5015 τε ε γε ἴο βοπηείϊπι65 ἰῃ Ὡροσαϊγρίϊς ῬΟΟΚΒ (εἴ. 2 ΒΑΓ. ΧΧΙ. 23, “Απά Ιεΐ [Π6 {γεαβυγαβ. οἵ 

501.}15 τεβίοσα ἴποϑε ψῃ σῇ ἀγα ἐποϊοβεα ἴῃ {πεηλ᾽; 1 ΕΠ. χΧχὶ!. 3 ἢ). ὙΠ Ε56 “ {γεαβυγιεϑ᾿ οὐ " Παιδί οηβ᾽’ (ἀαῤἧίαςιία, 
4 Ἑξζτα νὶϊ. 80) ννεῦε γεϑενεὰ ἔοσ πε τὶ βίεοιιβ οὔἱν (ν!ϊ. 80), νγῆο επίεγεά {πεπὶ δἵ ἀδαίῃ, δηὰ {Πθτα επ]ουϊηρ ἡ 5τεδί 
αυϊείπεββ᾽ δηα “βριδτγάβά Ὀγ δηρεὶβ᾽, [ΠεῪ ανναϊτεὰ {Π6 ἤηΔ] πα ρϑτηθηΐς (ν1]. 95). ὙΠΕη [ῃ6 “ ΠΠΔΠΊΡΕΓΒ ᾿ γε τε ἴο γεϑίοσε 
[ἢ 5ο]5 ςοπιηλἰεἀ ἴο {μετὰ (ν1]. 32, οὗ, ἵν. 42; 2 Βαγ.- χχὶ. 3, Χχχ. 2). Ασςςοσαϊηρ ἴο {πεῈ ΤΑ]ηλαά (7: δ. .«λαῤῥαϊλ 152) 

1Π6 5015 οὗ ἐπε τἱρῃίεουβ ἀθδδα ἀγα θεηεδαίῃ ἴῃς [ἤγοπς οἵ Οοά (ςΐ. κεν. ν]. 9 ἔν,  ἤεγε [Π6 501115 οἵ {π6 τἱβῃίθεοιβ ῆῸ 
Πᾶνε βυῆεγεα πηδγίγγάοπι ἀγα ταρτεϑθηίε ἃ5 θεΐηρ " Ῥεηβαίῃ {Πε [Πεανβη]ν]} Αἰΐαγ᾽). [ἢ ἃ ἔδνν ραϑβαρεβίη ἴῃ6 ΚΔΌΡΙΠΙςΑ] 
᾿Πτογαΐασα {πῸὸ ψογὰ 2γεασηζν (Η 60. ᾽δ547) 15 αϑεα 1η [ῃ15 σοππαδχίοῃ : οἵ. 6. β. 2227}. γα. οὴυ Ὁ ἢ] ει (111. 21), νἤθσε {ΠῈ 
501115 οἵ [Π6 τὶσῃίθοι5 ἀγα 5814 ἴο 6 “ρὶδςβά ἴῃ [Π6 {γεαβιτν ̓, ΜΝ ΠΙΘΉ 15 ἰοςαἰεά ἴῃ [Π6 Πεδάνθηὶν ἡ μεῖρ μ᾽. Αὐσοοταϊηρ ἴο 
4 Ἑζτα νἱϊ. 41, πονγενεσ, {Π656 " {γα 1165 ὉΓ “ΟΠΔΠΊΡΕΥΒ ᾽ γα Ρ]δοοα ἴῃ 5160] (1Π6 ἰΙοννεσ νου! 4). Βαΐ 1Π6 δἱϊεγπαίϊνα 

' τοδάϊηρ 15 θεϊίευ (5εε κα ἠοε.). 
] 36. 7εγαπιῖθὶ. (ἝΚ. Ἱερεμιὴλ (ΞΞ ΗΕΡ. ὈΝΌΠ). ΤΠΐ5. ΔΙΌ ΠΔΏΡΕΙ πηδΥ σοηΠά θη θὲ ἰἀεηςῆεα ν!ἢ ἱΡεμειήλ (ποία 

1πδὲ [Π6 ϑ' συ. οἵ οὔγ νεῦβε δοίιδ!ν το Δ᾽ αϑιΐεῖ), ΝΟ ἈΡΡΘδτβ ἴῃ [6 αἀτεεκ ((]26}) τοχί οἵ τ Επ. Χχ. ἃ5 ἴῃ6 βενθηῖῃ οὗ 

1Πη6 βανθῆ δύομδηρθὶβ (1, ὕστε] ; 2, Βδρἤδεὶ; 3, Κδριεὶ; 4, Μίςμδεὶ; 5, 541|61 [ΞΞ- Εἴῃ. ϑαγδαδξ)); 6, (δ υίεὶ ; 

7, ἘδμλΙεὶ [ΞΞ Τογειηῖε}}). [ἢ τπ6 ΕἸΠΐορ. τἰαχὶ {πε ἢγϑί βδὶχ ΟΥ̓ ἀγα τηβπεοηβα ; θαΐ, ἀου Ὀ.]655, [6 Οτεοῖκ ἰ5 σὶρ πὶ 
| ἴῃ ἐπα πηθγαιηρ σενεη. 188 ἰαϑβί (ΞΞ [ ογειηῖ6]) 15 ἀθβουι θεά 85 “οπα οἵ ἴῃς ΠΟΙῪ δῆρεὶβ ῃομη (ἀοά Δρροϊηΐϊβα ἴο ΡῈ Ονεὺ 

ἴπο58 ΠΟ τίβα [τοπὶ {πῸ ἀεδα7᾿᾽ (ἐπὶ τῶν ἀνισταμέιων). ΤῊΪΒ5 Αρτεα5. Δα πΊ ΓΑ Ὀ]Υ ΜΙ {Π6 τὸ] αϑϑίβηθα τὸ ἢϊπὶ ἤθτα ἃ5 

[Π6 δσμδηρεὶ πο Πᾶ5 ματα οἵ {πε 500}15 οὗ {πε τἱρ;!:ϊὨ ΕΟ 5 Ψν}0 ἀγα βαδταβα ἴῃ {Π6 “ {ΓΕΑ ΒΌΓΙ65᾽, Δηα ἀὐναῖξ [6 ΠηΔ] 
Ἰπάσεμηεπε δηὰ τϑϑαγγθοίίΐοη. [ΟἿἱ]ΥῪ ἵνο οὗ {π6 βενεῃ ἈγομδηρΕ 5 ἀγα τηεηςοπεά ἴῃ 4 ΕΖτα, νὶζ. Ό 116] ἀπά [εγθιμῖε].] 

ἔμοβα Κὸ γουτγβει 5 1114. ὙΤΠε επὰ οὗ {π6Ὸ ἂρὲ δηά [Π6 " τερεηδσγαίίοη ̓  σδῃ ΟὨΪΥ ἰαῖκα ρίαοα ψΠθη {ΠῈ 
ὨΌΠΊΌΕΙ οὗ {πε βαϊπίβ μπὰ5 Ὀθεεη Τοπιρείε. ΤῊΪϊβ 15 450 {π6 νίεινν τεργεβδεηίβα ἴῃ Καν. νῖ. 11 (6 01} {ΠΕ ῚὉ [Ἐ]]ον- 
Βευνδηΐβ.. ... 58οι 4 Ὅς {0]Π]164} ; ϑινείβ, αχὶ Ἴοε., Ἀρὶν οἰϊε5 οπη {πΠ6 ΑΠρΊσδαη Βατ]4] ϑεσνῖςα, ἡ τΠδζ 1ἴ πηδᾶν Ὀ]Εα 56 
1Π6 6. . . 5ΠΟΓΙΙ͂Υ͂ ἴο ΔοσοπΊρ 158} ἴΠῈ ΠΆΡΕ οὗ {πῖπ6 εἰεοῖ, ἀπά ἴο παϑίθῃ (ἢν Κιπβάομη. Αςοοταϊηρ ἴο εν. νἱ]. 4 {πε 
πα θεΥ οὔ πε " βεαϊθά᾽, ἴ. 6. [Π6 εἰεοί, 15 144,0οο. [ἢ 2 Βδγῦ. χχὶϊ!. 5 [Π6 πυηθεγ παῖ 15 ἴο θ6 ξ]Π]16 ἃ 15 οὗ τηδῃ ΚΙ Πα ἃ5 
ἃ ΜἜΏΟΙΕ (411 ψνῃο 5που]α 6 Ὀοτη)-- ἃ νίενν νυ] ἢ 15 τεΐειγεα τὸ ἴῃ ΒΑΌΌΙΠΙς4] ΠΠαγαΐαγε (σεε {ΠῸ τείεγεησεβ οἰϊεα Ὀγ 
ΟΒδτ]εβ οἡ “42. 2αγ., ἴσος. εἶΐ.). ΤῊ ΠαΠΊΡΕΥ ννα5 ἃ βεογεῖ Κηονῃ ΟΠΪΥ ἰο Οοα Η]πΠΊΞεΙῇ (2 Βδγ. χχὶ. 10, χὶν!. 46). 

Ι 36-37. ννεϊρῃεά ... πιξαβυγεᾶ.... πιπηρεγθᾶ. ΠΕ τἰη165 πὰ ρετοαβ οὐ [πε σουτβα οὗ {Π6 νου 5 ΠΙβίουυ ἢᾶνε 
θεθη ρτγεάείεγηγπεά ὈὉγ αοά. ὙΠὲ πυιηθεῖβ οὗ [ῃ68 γϑαῦβ μανα θθβη ὄἼχδοῖν ἤχεα. ΤῊΪβ ννὰ5 ἃ [ᾳπάδιηεηΐαὶ ροβίυαςα 
οὗ {πΠ6 Δροςδὶυριϊβίβ, νῇο ἀδνοίεα πλπο ἢ οὗ {ΠΕῚΓ ἘΠΘΙΡΎ ἴο ςα]ςι]αἰἴοη5, θα5εα ΠΡΟΤῚ ἃ οΪοβα βίπαν οὗ ρσόΌρῇξου, ἃ5 ἴο ἴπ 6 
εχϑοῖ ρευϊοά Πα η ΒΙβίουυ 5Που]ὰ τθᾶοῃ 115. σοηϑαηπηδίϊοη, ΟἿ 5ΟμΈπη8 Ἐβρεοία} }ν ἑανουγεαά αἰϊνϊἀεα ὨΙΟΥ͂ ἰπῖο 
ἃ ΜΟΥ] - γε εὶς οὗ βανεῃ ΠᾺΠΙΘΠΏΪΙΠΊ5, σΟΥΓΘΒροπ ἰηρ ἴο {πΠ6 ψεεκ οἵ (τεαίίοῃ (ςΐ. νἱϊ. 30, 43; δοςογάϊηρ᾽ ἴο 2 Ρεΐ. 11]. ὃ 
[ς΄ Ρ5. χε. 4] ἃ ἀδν τὸ ἵ3οοῸ γεαγβ). Ηδζῖα, ποινενε, 85 ἴῃ {π6 οᾶβα οἵ {πΠ6 πυπηθο1 οὗ {πὸ τὶρῃίεοιιβ (6] ες), πο ἀεῆηϊίε 

 ὨΙΠΊΌΕΥ 5 τηδηϊϊοημθά. ὙΠῈ οδίθρουϊεβ οἵ “γεῖρ ἢτ᾽, “ πηραβισε᾽, δηα “τα ]6 ἡ (ΟΥ̓ “ΠΠΊΕΥ ᾽) ἃ’6 4150 Δρρ]165α ἴο (τβαίίοῃ 
ΘΕΠΟΓΙΑΙΙΥ ; οἵ. 751. Ζτυείνε αΐγ. ΝΑΡΉ. 11. 3; ΝΥ 154. χὶ. 20 (( ΕΥ πιδάϑαγα, Πα εΥ, απ ννεὶρ κι ποῖ ἀἸ ἀϑὲ ογάεσ 8}} {πη 65} 
ῬΉΙ]Ο, «δολη). 11. 29 (( αοα . .. πἰεαβιγαβ, γι εῖσἢ 5, αηα ΠΌΠΊ 6.5. 81} {πϊηρ5, δηα οἰγο  ΠΊ5οΥ 65. [Π6ηλ νυ Ὀουπά5. δηά 
Ἰϊπηῖ15᾽). [ἡ τΠ6 Ο.Τ' 5᾽ ΠΉΠ1ΔΙ Ἐχργαβϑϑίοηβ ἃ΄6 ΟσσδϑΙ ΟΏΔ}}Υ πλεῖ ΙΓ ; {ππ|5 ἴῃ [0Ὁ Χχν!]]. 25 [Π6 ν᾽ ηἀ5. ἀγα βαϊά ἴο ὈῈ 
ἐγνεσμ α᾽ δῃηὰ (ῃς ννδίειβ " πιβαβιισεά ̓ ; ἴὴ [58. χ]. 12 ἴπ6 πηοιηίαϊηβ δηά ἢ1]15; οἷ 1 Επ. Χ1}1}]. 2 (1ΠῈ ϑβίδιβ) ; 50 
4 Εζτα ἵν. 5. Τὴδ υπάετιγίηρς 468 15 ργεάθϑιϊηδγίδη (οἰ. ΠΑ 165 ο 1 Επ. χὶνη!. 3). 

41. {με ἀπάεγνουἹᾶ απᾶ {πε ομαΡεῖβ οὗ βοι]β. Εὸγ Πε ἰοχί οἴ, οτἱῖ. ποῖθ. ΤΠ ἰγεαϑυσν οὗ {Π6 500}5 οὗ 1Π6 
τ]ρίεοι5 ἀεαά ἴ5, πὸ ἀουθί, τπθδηΐ. ὐηκεὶ, ᾿πἀεεά, ἀπά. 5οπλα οἴ ΠΕ  βοῃο δ Υβ [Κα [Π6 “ ΟΠΔΠΊΕΓ5 οὗ 501115 ΠΕΥΘ ἴο ΤΕΙΕΥ 
ἴο ὩΠΡΟΤη 500}15, ποῖ ἰο ἴποβα οὗ {π6 τἱρῃίθουβ ἀεαά. [ἢ {Π15 οαβα δὴ δῃ{{Π65]5 15 ἱπίεπά δα θείννεεη 2γογιῤίαγΖα 
αι1 71, 714771 πὰ 27:2 77114721; {Π6 Ἰαϊίεγ (ΞΞ 51601) 5 1Ππ6 ρίαςβ γῇθγα 411 {πῈῸ6 ἀβδά ατὲ τεοεϊνεά, {πῈ ἀθοάα οἵ 8}} ἀδβρατίεα 
501115 ; [Π6 ἰοσιηθῦ [Π6 δθοάε οὗ 5ο1}15 γεὶ πηθοτη (οῖ, 2 Βδγ. Χχὶ]. 5 [5απι6 Δη πε 515 θεΐνεεη ἀροάς οἵ ἀηΡοτη δηά 
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ΙΝ ἘΖΕΔ Δ 5: ὁ. 

5. 42 5015} δύ {π᾿ {Π6 ννοπὴῦ : ἰοῦ 158 ἃ5 58)η6 ννῆο 15 ἴῃ ἔγανδὶ] πλαῖζεβ ἢαϑίε ἴο Ἔεβοᾶρε {Π6 δηριϑῇῃ οἵ {πα 
43 γᾶν} ; ἔνε 50 ἄο πεβε ρίαςεβ. ἢαβίεηῃ το ἀεϊϊνεῦ ννμαΐ ἢᾶ5 Ὀεεη επίτυδίεά ἴο {Πεπὶ ἔτοπὶ {πα 

Ῥεσιπηΐίησ. ΤΠεη ἴο {Πεε [ἰ 5141] θῈ ϑῃονεα σοποεγηϊηρ ἴποϑε ἰπῖηρσδ {παΐ ποι ἀδϑίγεϑί ἴο 8εε. 

(6) ἱν. 44-5.ορ. 776 αϊαίορηο σογιζγιέεα. 771 γεῤίν 1ο ἃ γεγ λ6 7 φησ ί]οτι, 1116 5667 15 δ οτο7ὶ 
ὧγ α “1ηηι12}{πἀΦ ἐπαΐ ἐλ για τοῖὴζ σοτη6 σοογι (53). 

44 ΤἌὝΠεη 1 δηϑνεγεά δηα ϑαϊά {1 ἢαᾶνε ἰοιηά ἔανοιιγ ἴῃ τῃν ϑἰσῃΐ, δηα {1 θῈ. ροϑϑῖθ]ε, δηά [Γ1 ὈἊῈ 
45 ϑυΠηοϊεηΐ, 5σῆονν π16 [15 αἷἰϑο: ψμαίμει ἔπεχε ΡῈ πιούε ἴο σοπτα [ἤδη 15 ραϑί, οὐὔΓυὑνῃεῖπει {πε πιούα ρατΐ 
46 ἴ5 αἰγτεαδάν ροπε ὈΚ ι5ὉΡ Εοί ψῇῆδέ ἰ5 σοῆε Ὀγῃ 1 πον, θυΐ δέ 15 ἴο σοπῆε 1 Κπονν ποί. 
41 Απάᾶ πε βεἰά ἴο πι|ὲ: ϑίδηά ἴο {πε γρῃϊ, απὰ 1 ψ|}} εχραίη {ΠῈ πηεδηΐϊηρ οἵ ἃ 5 πη ΠΠππᾶ πε πίο {πῃ εα. 
48 δϑο] 5ίοοά, «πᾶ 5νν, δῃηὰ ἴο ! 4 δ]αζίπο ἔμαλπαοα Ραββα Ὀγ Ὀεΐογε πη ; δηά ἰξ μαρρεπεά {πδξ ἤδη 

{πε ἤαπιε δα σοηπε Ὀγν 1 Ἰοοϊκεαά δηὰ ἰο ! {πε 5πιοκε γεπιδϊηςα 5111]. 
40 ὙπΠεγειροη ἔπεα Ραββα Ὀζν Ρείογε πῆς ἃ οἱοια [1]] οἵ νναΐει, δπα βεηπί ἄονῃ πλιοῇ ταῖη ν] ἢ 

ἃ. ϑἴογπ) ; δηά ψνῇθη {ΠῈ ταὶ ἢ -ϑζου ΠῚ νγα5 ραϑί {πΠῈ ἀτορ5 γετηαί θα {πεγαίη 5111]. 
80 ΤΠεη 5αἰ4 ἢξ τπΐο πη : (οηβι εἰ ἰοῦ τ γϑε]; ἰοῦ 45 {ΠῈ τίη 5 πιούε [πη πε ἀΐορϑβ, δῃὰ 85 {ΠῈ 

ἤτε 15 στεδίεγ ἔπη 1ΠῈ 5πΊΟ ΚΕ, 50 Πα5 {πΠεῈ πηεαϑιγα οἵ ψηδί ἰ5 ραϑί εχοεεαεά ὃν ἔαυ ; Ῥεῖ ἔπεῖα ἀγα 
5111] ἸεῖὉ ονει---ἰῃς ἀτορβ᾽ δηά [Πε ϑπιοῖκε ! 

(7) ἰν. σι-τν. 12. 7116 σἵρης τυλίοϊ ῤγεοσας 116 Επα (Ε) (Ἀ). 

51 ΤΠεΠηΙ πιδάε βυρρ! ςαίίοη, αηα 5αἰά : ΤῊ ΪηΪταϑὲ ἔποὰ ἐπαὶ 1 5141] ᾿νε τἀπὶ] τῃΠοθε ἄανβῦ ἵν μοὶ 
5141] θὲ ([ἰνε) ἴῃ ἴποβϑε ἀδνϑ8Ὁ 

52 δε δηϑνεγεά πε, δηά βαϊά : [445 ἴογ {Πς βίρῃβ σοποαγηϊηρ νῃΪοἢ ἔποιι αϑκεϑὲ της, 1 πᾶν 16}1 {πες 

(σο 857) 11 5, νεὶ ααυϊβ; 50 ὁ : ὁμέ ξέλτοῤ. 41.γ.} 4.γχ.3 ΝΥ ῃαῖ [5}.4}1} πᾶρρβῃ ἴῃ ἴποβε ἀδγ5] 51 γεαςΖ7ιρ ἴῃ Ἔχοθϑϑιι 

ἀερατγίεα 5ρι:τ[5] ; χίντ. τό, 111. 6, [ν]. 6). Βαΐ ἰπ Ψ. 35 πε 2γοληῤίκαγἼα ἀτα ἀπάου θέε αν [Π6 σμαλθεῚ5 σοπίδιηΐηρ ἴῃς 
5015 οὗ [86 τἱρῃΐθεοιβ ἀεδα. [1{ ψου]ά θὲ βίγδαηρε ἴ ἃ ἔεξνν νεῦύβεβ ἰδίεσ ἴῃΠ6 ϑδηβ Ἔχρῦθβϑίοῃ ννεῖα 1564, ψι πους Δ ΠΥ 
ΠγαἸτησ Ρῆταβθ, ἴο ἀδηοία βοπηθίῃϊηρ 6156. [ἢ 1Π15 σαβ6 [πε 276 7γ711ε72722 ( Πα ουννου!α, 5601) νν}}} θ6 ἃ ῬΘηΘσα] [αυιη [ῸΓ 
τῃε δροάβ οὗ [8 508]5 οἵ Π6 ν]οκβα ἀθδά, ννἤεσα {Πα Ὺ ἀνναῖξ [Π6 ἤη8] Ἰπαρσετηθηῖ. ΤῊΪ5 15 [Π6 τηθδηϊηρ οἱ 5η60] (Η 8469), 
ΔΡΡΔτΘητν, ἴῃ ἴΠ6 ᾿ομδηηΐηςα Αροσάὶγρβα, μετα Ηδάθβ ἀπ Τ)θδίῃ ἃγὲ αἰνναγβ σοπηθίηδά, δπὰ (ΠΚῈ {π6 ΟΕ 4) ἀγα 
ΠΟΠΒΙΡ ΘΑ ἴο {Π6 [ΔἸκ6 οἵ τε (οἴ. Κδν. 1. 1δ; νὶ. ὃ; Χχ, 13, 14; δΔη4 5ε6 (διεβ, ξεςλαΐοίοργ, Ρ. 352). 

(6) ἵν. 44-50. Τὴς 5667 πον 8.51.5, θυ ἴῃ ἃ πιοῦα βιθάιθα δηα 1655 ᾿τρδίϊθηΐ ΠΠΔΠΏΘΓ, ν᾽ ΠΟΙ ΠΟΙ ποτα οἵ {Π6 ἀτγαπηα 
Τα πΊδη5 ἴο Ὀ6 εηδοίεα [Π8ῃ ννῆδί 15 αἰτεδαγ ραϑί. Ηε 15 5ϑῆονῃ ἃ ν᾽ βίη οἵ γε δηά βίογπ), οἵ νυν ἢ ἢ ποίησ ΓΕ Δ Ώ5, 
αἰτεῦ {παν Πᾶνα βοπα Ὀγ, Ὀὰΐ [Π6 5πλοϊτα δηὰα {πε ταὶ -ἀτορϑ, δηα 15 το] τῃδΐ ἴῃ ἃ {κ6 ΠΠΔΉΠΘΥ [Π6 σταδίου ρατί οὗ {Π6 
γννου  ἀ᾽ 5 ἰδίου {Πδΐ ργεοθάθβ ἴΠῈ Επά 15 αἰγεδαν ραϑϑβί. 

47. ϑίαπᾶά ἴο {πε τὶρῃξ. ΤΠε Αὐαρὶς τεπάθγβ : “Τύχη {Πγ561{ τοννατάβ (Πς τὶρῆῃΐ 5146 δῃά Ἰοοῖκ᾽ ; θαΐ [Π6 Ἐχρυβϑϑίοη 
ΤΊΔΥ πδαῃ ἀροη ἴΠ6 τὶρῃΐ 5146 οἵ {ῃ6 βρβαῖκεύ. Τὴα 56εὺ 15 δ ἄδῃ ἴο βίδῃα ἀροη 1Π6 τὶρσῃΐ 5146 οἵ ἴπῈ Δῆ6Ὲ1] ἴῃ ΟΥάδΥ 
τῃδὲ Ῥοΐῃ (πον ἔδοϊησ Οὴ6 νγΑγ) ΠγΔΥ νναίςἢῃ (ῃ6 βρβεοΐδοϊβ 85 ἴἰ ρᾷ5565; ργθϑ πη Ὁ] Ὀδέοσα {Π15 {παν δα θεβῃ βίδπαϊηρ 
ΐαςε ἴο ἔδεε. 

(7) ἱν. σι-ν. 13. [ἢ ΤΈΡΙν ἴο ἃ ἔυγΠ 6 πιαθβίίοῃ ἃ5 ἴο νεῖ ΥΓ Πα 51}4}} ᾿ἵνε ἴο 566 “ἴποβϑεὲ ἄδυβϑ᾽ δῃά δ5 ἴο ψῇῃδΐ 
Ψ011} {πο Πάρε, [Π6 βεεὺ ἰ5 ρίνβ δ ἀδββογιρίϊοῃ οἵ {Π6 ϑἱρῃβ οἵ {πὸ Επά. Τῇδβα ἴα 5εΐῖ ἔοσί ἢ ἴῃ ἀβίδι! (ν. 1-12). 1 
ν}1}} θὲ ἃ {Ππ|6 οὗ σοπιπιοῖοη5 ἀπ ἴΠ6 σἜηΕΓΑ] ὈΓΘΔΪς ΠΡ οὗ πλοῦαὶ δ ηα τε]]ρίοιβ ἔογοεβ (στ. 1-2) ; {πε πεδίμθηῃ νου]ά- 
Ροννεσ (Ξ-- οπιθ) ψΨ1}} Ὀὰ ἀεϑβίτογεα (ν. 3); ἴΠπεῦὲ νν1}} θῈ Ρρογίβηϊβ ἴῃ πδίμσθ, θη Υα] σἤδοβ ἴῃ βοοιεῖυ, πηοηβίγοιιβ ἀπά 
ἘΠΕ ΠΊΘΙΥ ὈΙγίῃ5, {ΠῸ δ! γα οὗ {Π6 πηιεδηβ οὗ βι ϑἰβίεηςβ, δηα ᾿Ἰπ!θγηθοῖηα βίγε (συ. 4-09, νὶ. 21--22) ; ψΊΒ4οΠὶ δηά ππάρτ- 
βϑίδπαϊηρ νν}}} Πᾶνε ΡεσΙβῃ θα ἔτοπὶ {ΠῸ δαυίῃ (σφ. 190-12). ὙΠΘΓΙΘ 15 ἃ ἔασί ευ τοΐεγεηςοα ἴο {Π656 “ 5515 ἴῃ ΙΧ. 3. 

Α εἷἶοδα Ἔχδηηϊηδίϊοῃ οὗ ἴπΠ6 ραβϑϑαρε πΊαῖζεβ 1{ οἰθασ [παι [Π6 βεοίοη ἀδίδι!ηρ {Π6 ὁ 5Ισὴβ᾽ (ν. 1-12) σδῃηοῖ Ὀ6]οηΡ᾽ 
ἴο 5. [Ιῃ ἴἷν. 51 [Π6 5667 δ5[Κ5 : “ Τβίηκαβί {ποῖ Πδὶ 1 5841] ᾿νε ἴῃ ἴποϑε ἄδαγβ ΟΥ ψΠο (ν. Δ νν δῖ) 514}1 Ὀ6 ἴῃ 1ῃοβ8 
ἄδν5 ἢ ̓ --ἴῃε “ ἀδγ5᾽ Ξξ {πε {ἰπ|6 οἵ {πεῈ Ἐπά. ὍΤῇδ δῆϑνὺ {Πδΐ [Ὁ]]ονν5 (1η {ΠῸ ργθϑβεηΐ ἔοσπι οὗ {πε (εχ) 15: [4.5 ἴοσ {ΠῈ 
5ΙΡῺ5 σοποοσηϊηρ ΜΓ ἢ Ποῖ αϑκαϑί ΠΊ16, 1 ΠηδῪ [61] {π66 οὗ {πθη} ἴῃ ρατί, Ὀ11] σοποσδγηϊηρ την [16 1 Πᾶνε ποῖ θεθη ββηΐ 
ἴο 5ρ68Κ ἴο ἴΠε6, ΠΟΙ ἢᾶνε 1 δῃγ Κπον]εάρε {πούεοῖ Ὁ ΟἿΪΥ της Ἰαιίεῦ ραγί οὐ 1ῃ15 νεῖβε ((Π6 ννογὰβ ουΐϊβι4άθ {ΠῈ 
Ὀγδοῖκαί5) 15 Δἢ ΔηβινεΥ [0 54] 1615 αθϑίίοη. Ηδ Πα ποῖ βϑαϊὰ ἃ ψοσγά δῇοιξ {πΠῈ6 “ βϑίρῃβ. Ὑῃα αἰζεπιρὶ ἴο Ἔενδαᾶς 
115 ἀΠΠ οι] ἴῃ 5οπιε οὗ {πε νετϑίοηβ (ΕἸΠορ. ἀμ Ατδρ., οἱ. ΝΡ.) Ὀγ βυθϑεξατηρ ἦν μαι" (ογ “πο ̓  (ἀραϊηβὲ 1Π6 
1 αἴ δη64 ϑγγίας) ἴῃ {πΠῸ βεοοπα μα] οὗ {Π6 αιδϑβίϊομ ΟἢΪνΚ σοΠρ]Ισαΐε5. τηδίζεγϑ ὈῪ ἱπίσοάποίηρ ΔηοΙΠΕΥ (Δ η4 τοίΔ}}Υ 
αἰ εσγθη) φαθϑίίοη. [{ 15 ΠῸ δῆβυθυ ἴο ϑ8]δίῃ δὶ ἴο 161} ΠΪπὶ βοπηθ οὗ [η6 5ῖρῃβ {πὲ 5181] ργεςεάβ {πῸὸ Επά. Ηθδ ἀβϑβῖγεβ 
ἴο πον νυ θίΠῈυ Π6 ὨΪΤη56}} 5841] ᾿νε ἴο 5εῈ {πε Ἐπά. Μοτβθονεσ, {πε ἀδββοσιρίίοῃ οὗ {Π6 " βίρηβ ᾿ {παῖ [Ὁ]]ονν5 (ν. 1--12) 
15 ἴῃ ἴοῃδ δηά βίγ]6 8]1εἢ ἴο 5. [{ 15 ἴῃ ΔΗΥ͂ σᾶβ86 τ Γῇ ΟἹ Ετ, δηα θδαῖβ πλατκβ οἵ Ὀεϊηρ ἰτδά! θη]. ΟΥ̓ σουγβ6 ἴΐ 15 
ΠοΟησοΙν Ὁ ]6 {Πδΐ 5 τηδῪ ἢᾶνε ι5εἀ 5 ἢ ΟἹά6Υ πιδίοθυϊαὶ ἢ αὶ 1Γ Πα δὰ ἄοπε 50 πα νοι πᾶνε ἱπναβίεα ἴ{ νυ] σοπηα οὗ 
1Π6 τπηᾶῖκβ οὗ Πὶβ ονῆ ϑίγϊε. Ηδξ Ἵδηποίῖ ἤανε Ὀβθὴ τεϑροηβίῦ]8 ἔοσ 15 δινκιναγά ἰπισγοαποίίοη πετα. Νὸ ἀουθί {πε 
Ῥαβϑαρε πᾶὰβ θθβθῆ ἰηβετίθα ὃν Καὶ ἴτοπῃη Ἑ. ὙὍΤῇῆδ οὔρίπαὶ βεάπεποα οὗ 5 Πεῖα ({Π6 ᾿πβεγίεα ράβϑβϑασα θεΐηρ ἱβ ΠΟΥΘ 4) νν}}} 
ἢανα θβεῆ 85 [ο]]ονν5 : “ΤΠ 1 πιαάδ ϑαρρ]]σδίϊοη δπα βαϊά : ΤΠηαβὲ ποι πὲ 1 5}4]1] να πη11] {ποϑεῈ ἄαγϑ ΟΥ̓ ΠΟ 
5141} ΡῈ ἴῃ ἴποβε ἄδαγβ ἢ Ηδ δηβννεγεά 1η6, αῃὰ βαϊά : (οῃοδγηϊηρ τῃΥ Π6 1 πᾶνε ποΐ θθεη βεπί ἴο 5ρϑᾶκ ἴο ἴΠ6ε, ποῦ 
Βανε 1 δὴγ Κπον]εᾶσε {πεγεοῦ. [{ πονγανεσ, ἴποιῖι νν}] ρΥαὺ ἀρσαΐῃ, ἃ Πα νγῈῈΡ 85 πον, δη4 ἴαϑί [ἀρᾶ]η]} βενεὴ ἄδυ8, ἴποὰ 
584] Πεαῦ γεί βτύβεαίθυ {πῖηρ5 Πδῃ {Π6 56 (1ν. 51, 52, ν. 13 ὁ). 

ΤΠΕῈ Ράβϑϑαᾶρα 15 ΧΕ ΙΪῪ ἃ ἀδϑογὶρίϊνε Ἰδὲ οὐ {ῃ6 Μεβϑίδηϊς " νγοθϑβ᾽, δῃηα θθδῖβ ἃ βΈΠΕγαΙ ἢ Κθηθ55 ἴο οἴπεῦ ββοπαίο- 
ἸΙορίοα] ἀδβουὶρίοηβ οὗ {πε 51:5ὴ5 {Παΐ ργεσβάβ πεὸ πα. 866 Πισίπου ΖΩ͂, Ρ. 41, ἀῃηὰ 1Π6 ΠΠτεγαΐαγα {Ππαῖα οἰτεά. 

52. {π6 βίρῃβ οοβοθγηΐηρ πο ποι αϑκεβέ πο. Τὸ {πε ἰπϑίγαςιθα {Π6 Ἔνεηῖβ νῃϊο ἢ ννεσα το ργεσεάθ δῃά 
Ποσα]α (ῃΠ6 Ἐπά νεγα ἃ ' δίῃ ; ςἴ, ἰχ. 1 ἢ (Μαίε. χχὶν. 15; Μαχκ χῇ!. 14). 

56ὃ 



ἵν: ΕΖΕᾺ ἃ. 125-δ.} 

85 οἴ τπμεπι πῃ ρατ ; Ῥα1] σοποοιηΐηρ τὰν [6 1 Πᾶνα ποῖ Ὀβοη βεπΐ ἴο ϑρθαῖκ ἴο ποθ, ποι ἤαν 1 δὴν 
Κηον]θάρσε ({πεγθοῇ. 

1: Ὀ(οποεηίΐηρ [ΠΕ 5ϑρῃβ, πονγανου: 
ΒεΠοΙά, πες ἄαγϑ σοπια ῃεη {πΠ6 ἱππαρ  δηΐ5 οἵ δαγίῃ 5841] θὲ βεἰζεά } νυν ἢ στεαὶ ραηίο΄, 

Απάα {πὰ νὰν οἵ ἐγαῃ 50.4}1 ΡῈ πιᾳἀεη, 
Δη4 {πε ἰαπα θὲ αζγεη οἵ [δι (ἢ. 

2 Απῆῇ [πίηυν 5141] θεὲ ἱπούεαβεα ἀῦονε {παΐ νοι ἐποιῖι Π γ 561 πονν βεεβέ οἵ [Πδΐ ἔποιι Παϑί πεαγὰ οἵ 
3 ἰἸοῆσ ἀρο. Απά {πε ἰαπά {πὲ ποῖ βεεϑὲ πον ἴο Ῥεαῦ τὰ]ς " 5η41} θὲ ἃ ρδί! 685 νναϑίε Ε; δηᾶα τΊθἢ 
4 5841] 566 11 [ογβαβῃ: 1[{{πῸ Μοβὶ Ηἰρῇ ρύαπί {πεε ἰο ᾿ΐνε, μοι 5ῃ]: 566 1 αἴζεσ ᾿τῆς τῃϊγὰ (ρειο 4) 

ἴῃ σοηΠιβίοη '. 
ΤΠΘη 5141} {η6 σδη ϑυάάξηϊν 5ῃϊηε ἔοσί ἢ ὃν πἰρῃί 

δΔη4 16 πηοοη ὃν ἄαν: 
᾿ Απα ὈΙΪοοά 5}4]] ἐγίο κα [οσί ἢ [τοπὶ ννοοά, 

δηα {Πε6 βἴοπε υἰΐεῦ [5 νοίςε : 
ἼΤΠΕ ΡΘΟρ 65 514}1} θῈ ἴῃ σοπηπηοίίοῃ, 

τὰ (ῃς οιροίηρϑ (9) (οἵ {πε ϑδίβυϑ) τ 5Π.4}} σῆδηρε, 
6 Απάοπε ΨΠῇοπΊ {ῃε ἄνα ]εῖβ προη δαιῖῃ ἄο ποῖ ἰοοῖκς ἔου 50.411 να βονεγείρηίν, δηα ἴῃς ὈΙΓα5 
514] ἴα κα ἴο σεηξίδὶ ἢϊρῃι, 

ἡ κῃ πίῃε 5645 95Π4]] σαϑί [ογίῃ [5 ἢΠ5ῇ. 
" Απα οπα ὃ Ποπη ὃ ἐπ6 πηδην ἐο ποίΐ πονν νν1}1 τηαῖκε Πϊ5 νοῖςε πεαγά ὃν πίρῃξ; δηά 411 5181} ἤθαῦ 

15. νοΐςα. 

ΤΊ]ῖο τὸ ὁ (σὰς  Ζλῖοῤ.); Ζαΐ. 77.5.5. ᾿Ἰλσθῆδβα πλα]ῖο Κακ γρααζγρ Ἔτὶξ ἱπσοπηροϑβίία [εἰ βἰπ6] νϑϑιιρῖο τὐζζά 87 
(ὀγαοζείεεῖ τυογαῖς γ1οἐ 7ηι. 7.αἱ. 2,7.5.5.}): ΚΖοίοέ γεααῖς εἰ οτὶϊ Ἰποοπιροϑιίο νεϑβιϊσίο, “22: 247107 (φγ{ἰζελό7ι ΤῊ 1|))27)16771.᾽ : 
85. υηβίδθ]α δηᾶ πηϊγοάάθη 11 γειά ροϑί ἰασίατη ἐὰυτθαίΐαπι (() [[ὰθάτὰ Α] ἴα στιὰ 3, σγρϑϑι5 (Ἐ  Έ5505 95): 
6 τ-- ἀέρες (δο 41γ.1 4.γχΧ32): Εἰλίοῤ. τε ἀστέρες πτὰ 3,., τηάτα ϑοάομηϊοιπι (εογγεοζεαῖ ἐεχέ): σο ΟγΖεγέας Κ.5.5. ; ὁπεέ 
ΘΟΘοτητσαπι 270. 70 ὧδ αεἰείεα στο γραᾳ 7 α6 πὴ 7207 48 ΠῈ 

ἴῃ ρΡαγῖ. ὙΠ ἀδϑουὶρίϊοη Πεῖα 15 ΒΙρρ] ετηεηίεα ἴῃ νὶ. 11-2δ. 

ν. 3. {πε Ιαπά, ἄς. Τῃηε Βοπιδη ΕΤἸΏΡΙΓΕ 15, οὗ σουγβθ, πηθδηῖ. 
5.411 ΒΕ 8 ρβίῃϊεββ νναβίθ. 111. " 514}1 θεὲ ἀἰβϑογάεσγεά δῃηὰ ρδίῃ!εβ5᾽ (οογγεοίθα ἰθχί ; 566 οὐϊΐ. ποίε). 

4. αἴζετ πε {πἰγᾶ (ρεγίοα) ἱπ σοηξαβίοα. ΕῸΓ ἴπῸ ἰεχί οἴ. οτῖτ. ποῖα (ργο Δ ]ν ἡμέραν ἢὰ5 [Δ]16ῃ οὐ). Θοπὶα 

ποιῃ οὗ {πὸ πιιδὲ 6 βιρρ!εὰ (ΕἸΠΪΟΡ., Ἢ αἰϊεσ {π6 τηϊγά πποπῖῃ; Ῥυΐ ΑτΥπι., " αἰζεσ {π6 {πϊγά νἱβίοη ᾽). αυηκεὶ 
(ϑελδῴγιηι, ῬΌ. 268, 269, ποί65) π85 5ῃοννῃ πον 5ἰρῃηϊῆσδπί ἃ τῦϊα [Π6 ΠαΠΊΡΕΥ 3} Ρ]αγ5 ἴῃ [ῃ6 ββϑοῃδίο! βίο] ἰγὰαϊτοη. 
ὙΠῸ Τηγϑίῖς ὨΙΠΊΡΕΓ ἢᾶ5 θθθη Δρρ]Εα ἴο ρεγὶοάβ, γβᾶγϑ, πῃηοηῖῃ5, δηα ἄδγϑ (1η ΤΠ Δη16] {πε 3} γϑαγβ ἃΓῈ νΔΓΪΟΙ 5] 

ΤεοΚοπ α 85 1150, 1290, 6ηἀ 1335 ἀδΔγ8; οἵ, ΠΔη. ν]]]. 14, Χἰϊ. 11, Δηα ΧΙ. 12 ; ἴῃ Ἀεν. Χί. 3, ΧΙ]. 6 8ἃ5 1260 ἀδυ5). [πὰ 

4 Ἐξζτα χῖν. 11 Εὶ δοεςοζάϊηρ ἴο ὁπ6 ἴουπι οὗ {πε ἰεχί 2} νουἹα-ροτοάβ γεπηαΐη (91 οἵ ἴῃ6 12 ρατίβ πανίηρ ραϑϑεὰ δὶγθδαγ); 

ΔΠα ἴΠεγα, 5 ἴῃ οὐγ ραϑϑᾶσα, {πε πατηθεῦ (21) ἀδποίθϑβ ρατί οὔ {πὸ ρεσϊοα {Πδΐ ἴ5 ἰο εἰαρββ θθίογε {πΠ6 ἤπα] ἀδϑβίγασεϊοῃ οἵ 

1ῃ6 δν}} πὰ ορργεβϑϑῖνε νου ά- ροννευ, ἰ. 6. οιηθβ. 80. Πεῖβ “δίζαγ [ῃ6 {ῃϊγὰ [ἀδγ, 1. 6. ΡῈ 04} ᾿ τηβδῃβ τοῦτα ἜΧδΟΙ]Υ 

τονναγάβ {πὸ επὰ οἵ [ῃῈ 31 " ἀδγϑ᾽ ψῇῃϊοη τειηδίη θθίοσα Κουπηθ᾽β ἀοιηϊηΐοη σΟπη65 ἴο ἃῃ επᾶ. [Π|]|Ρ. ἀῃά οἴμεῦβ ὑπηάετ- 

βίαπα 2ῴ6 Ζαγιιῖ αζεγ 1λε {λίγα (οἴ. 5.γγι.), 1. 6. τπ6 Τουσῃ Κιηράομι οὗ ΤΠ δηῖεὶ (οἷ. 4 Εζγα Χὶϊ. 11, νΠοτα “ΤΠ α ἰούσῃ 

κίηράοιη {πὶ δρρεαγεά ἴῃ νἰβίοῃ ἴο ἴῃ γ Ὀγοίμοῖ ΤΠ. Δηῖε]᾿ 15 ἰἀθ πιῆ νττῃ οπλθ). ὙΠῈ ΑΥδρ. ἱπιεσργαῖϑ : “ ἴμου 5ῃδ]ῖ 
αἴϊτοσννασάβ 5ε6 ἴπ6ϑε [ἢτεα 5155, 1. 6. ἴ[πο568 οἵ {πε βιιη δηά τηοομ, {Π6 Ὀ]οοά, δηὰ {πε βίοπαϑ ἰῃδΐ [ο]]ονν.] 

βύῃ ... Βῃῖπα ἔογίῃ ὃν πὶρῃί, ἄς. (Οἵ, 1 Εποςἢ ΙΧχχ. 4, 5 ἴοσ επιεηαβά ἰεχί. 
5. ὈΙοοᾶ 5181] ἐγίςκ!ε ἕοσίῃ ἔγοπι ννοοά, απᾶ {πε βῖοπε αἱέοσ 5 νοῖςθ. (Ἕἰτεὰ ἴῃ Φ2. δαγηπμαόας Χὶϊ. 1 ἃ5 ἴτοπη 

ἃ ῬΙΌΡ δες νυ ηρ (ρτο Δ Ὀ]ν ποῖ 4 ΕΖγΔ) : 566 ἔασί μου Ζ.“, Ρ. 44. 
{πῸ ουἱροίηρβ (72) (οὗ ἐπε βίβιβ) 5Π811 σῆδηρε. ΕῸ, ἴεχί 566 οὐ. ποίθβ. Τὴα ἰδχίαδ! αν! άθηςα ϑυρϑαϑβίβ {Ππαΐ 

1Π6 Οτίεηΐαὶ Ν᾽ υϑίοηϑ σεδα " βίαγϑ᾽, Οὐ βοπιειῃϊηρ {Κα ἰξ, ἴῃ {πεῖγ ατεεὶς ἰεχί (ἀήρ, ἀέρες, σοηα5ε6 4 ΜῈ ἀστήρ, ἀστέρες), 

ΜΜΉ6 της 1,8. 5ἰΠΊΡῚν τεργεβεηΐβ βοπῖα ψογά {κε ἔξοδοι. ῬΟβ5:0]ν ἃ σοπῃρθὶπαίίοη οἵ [Π658 τϑδαϊηρϑ πηᾶὺ Ρτοάμποα ἃπὶ 

ΔΡρτοχί πιαίΐοπ ἴο τπ6 οὐἹσίηαὶ ταχὲ ; διςοἢ 85, “ἴπε ουϊσοίησβ οὗ {Π6 βίατϑ ἀγα σπμδηρσεά᾽ οὐ " 1ῃ6 ϑβἴδιβϑ σῆδηρε {ΠΕῚΓ 

ουΐροϊηρδ᾽ [2"331}5Π ΝῊ. Ὑ2.}. Οἱ Ρϑ5. Ιχν. 8 (9): “ὙΠποα τηακεαϑβί {Π6 “' ουϊροίηρ5" οὗ {Π6 τπογῃΐηθ ΔΠη4 ἐνεηϊηρ' ἴο 

το]οῖςε.᾽ ὙΠαβα " ουϊροίηρϑ᾽ ΟΥ̓́Κ Εχὶῖ5᾽ (οἴ, ἐχτένς, νὶ. 1) νγεσα [ῃ6 ρογί8]5 ἐπγουρη ΜΠ Ισἢ {πε βίαγβ ργοσβεαβα δηά Π6 
ν1Π45 ὈΪεν ; οὗ τ Επ. χχχιῖν-χχχνὶ. 866 {υγῖπεσ ΖΑ͂, Ρ. 45. ἢ 

6. οπα Ψβοπι.. . . 5181] νυ ἱε]ᾶ Ξβονεγείρπίν. 1. 6. {πε Απειοῆσίϑε ({ΠῈ νι Καά τγγαηΐ οὗ {πε ἰαϑὶ ἀδγΥ5). 

απᾶ {πε οἰγάβ.... δίρμέ. Βιγάβ, ροβϑβίθ]ν 45 οὐβαΐιγεβ ὑνῃ]οἢ 5οδγ δ᾽ οἵτζ, νγεγα τεραταβα ἴῃ δητ αν ἃ5 ΡΟβϑαβϑίης 
Β ρουτιδίαγαὶ πον]εάρσαε. ὙΠΕΥῪ σου] ἔοσεβεα ᾿πραπαϊηρ ἐνεηΐβ. ; 

7. αθᾶ [πε βεα 5181] οαϑέ ἕογίῃ ἰ5 ἤβῃ. 50 Δ δ] μδιβεη (δ ζζξοηι, νὶϊ. 246) ἀπα ΟΠαυῦ]ε5. ὍΤῊΘ [,8{. ἀπά 8]] ἴῃ 
νεγϑίουβ πᾶνε “βεᾶ οὗ ϑοάοηχ". [{ 1ῃϊ5 μὲ τὶρῃς {ΠῸ ροτίθηϊ νν1}}} σοηϑίϑί ἴῃ {πε θεὰ 588 οδϑιϊηρ ουΐ ἤ5ἢ, ἃ5 πο ἤβ5}-: 

᾿ρ8η ἵνα {ποτὰ ; οὗ Εζεκ. χῖν!]. 8 ἔν, μετα {Π6 ὈΪΕΥ νγαΐθγϑ οὐ {πΠῈ Πεδα 5688 γε ρἰοἰπγεὰ ἃ5 ϑυνεείεηθα πὰ πηδάβ {1} οὗ 
16 Ὁγ πε βίγθδμι ἰϑϑαΐηρ ἔτοῖι ἴπῸ ΤΟΠΊρΡΙ6. [ΙΟςΔ] Τεαΐαγοθ ἀγα, Πονγανευ, ουΐ οἵ Παυγηοηῦ ΜΠ της σοηίοχί, ψνῃΊΟ ἢ 
ἀερί οἷς ἃ ςοηνυϊ]βίοη οὗ παίατε οὐ {ΠῸ Ἰατσεϑί β5οα]θ. Ηδηςς " οὗ ϑοάοπη᾽ ἴδ ρΡγοῦδθ]ν ἴο θ6 ἀε]είεα δ5 δῃ ᾿ποογίεοί β]οβϑ, 
ν ΠΟΙ ννὰ5 ΔΙγθδ αν ργεβθηΐ ἴῃ ἔπε οτὶ σπαὶ Η6Ὁ. τοχί (ϑσυσρεϑίεα Ὀγ “ 561}: νναίευβ.. .. ἴῃ [Π6 ϑινεεῖ᾽ ἴῃ ψ. 9 3). [{58ὰ οἵ 
Θοάοπη᾽ ἰ5 οπδ οὗ {πε πᾶπι65 σίνεη ἴο [πε Πεδὰ 866, 'ῃ [ῃ6 Ταϊπλαά.}] ΕῸΓ {Π6 σοηεῖαὶ σοποθρίϊοη οἵ. [58. 1. 3. 

| Απᾶ οπα ψῇοπι [Π6 πιθν ἄο ποΐ Κηονν νν11]] πλαῖκα μἰβ νοῖοα πεατγᾶ Ὀν πίρῃξ; δπᾶ 411 5181] πεαγ Πΐβ νοΐοε: 
εἦ ἀαόϊΖ τοςοι γιοοΐιε φιέθληὲ [ετπε πα θα ἔγοπι φηεαλ)1}] 7107: γ10}6714715 711ε{72, Ο7)17165 αἸεΐφηι αἰδαϊεγιξ πο οθη: 6115: 50. ἯΝε}}- 

' Πδιιβθη, Ομαῖῖοβ. ὙΠῸ 1 δεπ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ ταίετβ {Π6 γαϊαίῖνε (4) τὸ σοΐσσ, ἘΠ σεν ἀεργινιηρ {Π6 βαπίθηοα οἵ ἃ 50] 6 οί. 
ὙΝΊ τηϊ5 οππιδπἀαδίίοη {Π6 οἴδιβα γοι 7:0) 6711} 77114{11 ὈΕΟΟΠγ65 τποτα ἰη 6 15 ]}]6. Α πλυϑίθυϊοιβ ρεύβοηδρα ἰ5 ᾿πάϊσαϊεα 
ὈΥ ἃ νοῖςς ψῃῖςἢ 411 σαπ Πεαῦ; οὗ, [Οϑαρ ἢ ιϑ᾽ δοσοιπί οὗ [Π6 πηγϑίεσίοιβ νοῖςα Ππεασγά ἴῃ ἴπ6 ΤΕΠΊρΡΙῈ βαγὶπρ ἡ Γεῖ 5 
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ΠΕΖᾺ τ τὸ 

8 » Απηά {Πς βαγίῃ ο᾽ ἐγ ννία γερίοηβ 5841} ορεῃ,ρ 
Δη4 ἤτε Ὀιυγϑὲ ΓΟγ ἢ [ῸΓ ἃ Ἰοηρ ροτίοά: 

ΤῊΣ νψ ἃ θεαϑίβ 56.411] ἀεβεγί {πεῖν Παιιηΐϑ, 4“ ἀηα ννοπηθη Ῥδαι πιοηϑίοιϑ 4, 
ν]. 21. (Απά οπε-νοαί-οἹ]α οὨΙ ἄγε 5Π.4}} σρθαῖκ νυν τ {πεῖγ νοῖσεβ ; ρύερσῃδαηξ ψψοπηθη 5}8]] Ὀτίηρσ ἰου (ἢ 

22 π|]π|Ε]ν ὈἰΓΓΠ5. δὲ [ἤγας οὐ ἔοι τη πη Π5, ἀπ {Πεβα 5841] ᾿νε ἀπά τ ἄδηοε "3. Απα βιιἀθη]Υ 5}4}1} {πε 
βου Ρ΄αοε5 ἄρρθαῦ πηϑοννη, Δη4 {Π6 [1]] βέογεοιιβεβ 5841] βιθη]ν θὲ ἰουπα επηρίγ.) 

γι 9. 5.41} νναΐευβ 5Π4}} θὲ ἰουπά ἴῃ {πε ϑυνγεεῖ ; {τ6η445 588}1} δἰΐαοϊκ οπε δηοίμεγ " 5 4 6Π|γ ὅ. 
Ιο ΤΠΕη 51Π4]]" πίε] ρεπος Ια [561 

ΔΠ4 νυβϑάοτη νά γανν ἴο 1[5 σπατηθει--- 
Ὀν ΠΊΔΩΥ 51|41}1 θῈ βουρῃξ δηά ποί ἰοαηά. 

τι πὰ υῃτρηϊεβοιιϑηςβ5 ἀπα ᾿ποοπ !Π ΠΟΥ 51.411] θῈ τη] 1 Ρ]16 4 ἀροὰ {π6 εατῖῃ. Οπε απ 5141] αἷϑο 
ὉΒΙΚ ἈΠΟΐΠΕΥ δηά βὰν: [5 Κἰρῃίεούβηςϑϑο-- -ἰΠαὶ ἀοείῃ {πε τίρῃς--- ραββεά {πγουρῃ ἱπεεΡ Απά [ἴΐ 5141] 
δῆσννει, Νο. 

12 Απαά [ἴ 5}4]] θὲ 
Ϊὴ {Πα {{π16 πλεῃ 5}.4}] ἤορε δηά ποί οθίαίῃ, 

5841] ἰαθουγ ἀπα ποῖ ρΎόϑρεῖς. 
13 9ΌΟΠ δύα {Π6 ϑβίρῃβ 1 ΔΠῚῈ ρεγγηϊεα ἴο [61] {πες ; Βυΐ {ποὺ νυν} ρύαν ἀρδίῃ, Δη ἃ ννεερ ἃ5 πον, δῃά 

[αϑί βενεῆ ἄδγυϑ, ἰποῖι 5η 4]: ἤδαγ ἀραίΐῃ σιεαΐεγ [πίηρϑ {Πδη {Π656. 

ἵν. ν. 14-|9. ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΝΊΘΙΟΝ (5). 

14 [ΤΕ 1 ἄνοῖκε, δηα τὴν Ῥοαν ἰγεπη ]εα σχεῖν ; ΤΥ 5011} 8150 νγὰβ ννεαγίεα ὄἼνεῆ πηΐο [αἰηίίηρ. 
15. Βυΐ {Π6 δῆρεὶ ψῇῆο οδπὶα ἃηαὰ βρᾷῖκε ψΠ πια ἴοοῖκ ΠοϊΪά οἵ π|θ, βἰγεηρι πεηεα τηθ, δπα δεῖ πιῈ 

ἊΡ ροη τὴν ἔεεί.] 
ι6 Απά ἴῃ [Πε βεοοῃά ηϊρῃξ ΡΠΔΙΕΕ], {πε σαρίαίη οὗ {πε ρεορίθ, σαπια ππῖο της, δηα αἰ: πεσε Παϑί 
17 που Ῥεεη Απαᾶ νῆγν ἰ5 ἴῃγν σοιηίεηδποε 584} Οὐ Κποναϑβέ ποι ποΐ πὶ [5γα6] ἢα5 θββη βηϊγιϑίεα 
18 πηΐο {πΠΕ66 ἴῃ {πε ἰαηά οἵ {πεῖγ οχῖὶαρ Βοιιβα {γ561{, {Πθη, ἀπα δαὶ ἃ πιοῖβεὶ οἵ Ὀγεδή, δηα ἄο ποῖ 

ἀδβεσί τι5 85 ἃ 5Βῃερῃεγά ἄοαβ (νο ἰθαν 5) ἢΐ5. ἤοοϊς ἰη {πῈ ρονεζ οἵ ποχίοιιβ ψοῖνεβ! 
190 ἽΠεη βαία 1 υπίο Πίπὶ: [ερατγί ἔγοπι ΠΊ6, ἀπ ςοπηε ποῖ πἰρ πιὲ ἴογ βενεὴ ἄδυβ; ἴπεη ποῖ πηαγϑί 

(ΟΠΊ6 τιηἴο πΠΊ6 ἔδηα 1 νν}}]] εχ ρ]δίηῃ τηδίίεγβ ἀπο πε 3. Απὰ ψνῆεξη Πα Πεαγὰ ννῆδί 1 αἰ ἢε ἰςῇβ π1ε. 

ΡῸΡ -- ς (χασμα 97 χασματα 707 χαος): 33, εἴ σῆδιι5 Πεΐ ρεὺ ἰοοσὰ πιαϊία. 4.4 “ὁ φ (οὐ. ΕἸἰλέοῤ.): 3». εἴ τυ ]!ετα5 
Ρατίεηΐ πηθηβίγιδίαα πηοηβίγα (πηεηβίσιδίαα τε α εογγιῤέ αοτὀἑοέ 977 τλοηϑί γα) ΤΟΥ γραᾳί7ιρ᾽ ϑΒοἸστ τα θα ηταγ (() 
5:8 σοὸ ὁ Εἰλίοῤ.; 9. οτθπιεβ ὑπὸ τ. ὁ (ἡ δ ζχυοζηη: Μὲ: 

ἀερατί πεῆσε᾿᾽, γν ΙΓ ἢ Πα ταϊαίεϑ 5 ἃ ροτίεηϊ ( 7ετυΐς Π7α7, νὶ. 5. 3 [209] ; ἴῃ {πε βδ1ηα σοηίΐθχί ἢ6 τσϑαίθϑ οἴ πεὺ 5: ΠΎΪΠΔΥ 
“Ρογίβηϊϑ ἢ). 
β, ΤΠ βϑσγίῃ ο᾽εγ νἱᾶάς γερίοῃβ 5411 ορεῆῃ, |1ἰ. “ἃ ἤββυσε (τεδάϊηρ χάσμα ἴοΥ χάος : 566 οΥ. ΠΟΘ) 5Π8]] 4756 ὌνῈσ 
146 τερίοηβ᾽ ; οἵ. Ζεοῃ. χῖν. 4. ὙΤΠὴς Αὐπιθηϊδῃ 4150 ϑιρρογία [Π15 τεδάϊηρ. ὙΠα ἤββυσγε βίατίβ δηα βρτθαάβ ονεὺ 
ἃ ΜΝ] ἀδηΐησ ἀεα (247 ἠοσα γε Ζα). 

ν]. 21-22. Απᾶ οπϑιυθατσγ- οἹᾶ οπ ἄγε, ἄς. ὙΠ656 νεῦβεβ, ψν Π]Ο ἅτα ΟὈν!ΟΙ5ΙΥ οἷξ οὗ ΠαΥΠΊΟΩΥ ἢ {Πεῖγ ρσεβθηΐ 
σοηϊεοχί ἴῃ σΠδρίεγ νὶ, Ππα δῇ Δρρσορσίαίε ρβίαςε ἤθσθβ. ΕῸΓΪ ἴῃς ἐδξαίυγε τοίεσγεα το οἴ. Μαίί. χχίν. 19. 

ν. 9. [γ᾿ θη 5. 5Π411 αἰΐβδοκ οπε αποΐίποσγ βυάάθηϊν. Γι. νὶ. 24. 
13. αβί βεανβὴ ἄδυβ. (Οἵ. 2 Βδγσ. Χχχ. 5, 6; δηὰ (δι εβ᾽5 ποίε οὔ 2 Βδί. ν. 2. [ἢ 4 ΕζΖγὰ ἴοιγ [αϑίβ οἵ βενεὴ ἀδυϑ᾽ 

ἀυταδίοη, [Ὁ] οννεα Ὀγ ἃ τενεϊδίϊοη, αὐτὰ τεΐεσγεα ἴο (ν. 20, ν]. 35, ΙΧ. 26, 27, χΙϊ. 51), ἀπ ΡΤΟΌΔΡΙΥ οπα ρτεςεάβα {πε ἢγϑί 
ν]ϑιοη (ςοΐ, 111. 1 Δη ποί68). 

ν. 14-|[9. ΟὈΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΨΊΒΙΟΝ. [ἢ {ΠΕῚΓ ργαϑεηΐ ροϑιίοη {Π6 Ορθηϊηρ νε 565 οὗ [ῃ15 βεοίίοη (ν. 14-1 5)-- 
γνΏ]Ο ἢ ΟἸΘΑΥΎ ἰοτπλ [Π6 σοπο]ιβίοη οἵ ἃ ἀσγθαπη-ν 510} -- ΑΓ Πβρασε. ὙΠδΥ Πᾶνε, ργαϑυηδΌὶν, θΕθ θη ἐγαηβίεσγεα ἔγο ἢ] 
{ΠΕ ΡΥΌΡΕΥ ροϑβιτίοη (αἴ {Π6 σοηο] υϑίοη οὗ {πῈ ἰδοιηᾷ ἴῃ 111. 1) ἴο {ΠΕῚΓ ργεϑεηΐ ραςσα ὈΥ Ια, 50 85 ἴο οσπ ἴΠ6 σοπο 510 
Οὗ {Π6 ἢτϑί ν᾽ βίοῃ. 

ΤΠ ΟΠ] νη νεΓ5685 (ν. 16--10) ἴῃ πασγαίϊνε ἔοσπι ὈΘ]οηρ ἴο {Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] [τα παννοσκ οἵ 5, δῃ ᾿ΠΊΡΙΥ ἢ ΘΑ ΠΟΥ ραβϑαρῈ 
(π {Π6 πηϊβϑίηρ ᾿πἰγοαποιὶοη δἰζασ 111. 1), σίνίηρ τΠ6 σοπηπηΔηα ἴο {ΠῈ 566. ἴο τερϑὶγ ο ἃ ςεσίδί  5ροῖ ἴῃ {Π6 Πεῖρ Ὡθουσμοοά 
οἵ ΒαΡυ]οη, ἀπὰ {Ππετα Ὀγ ἃ βενεὴ ἄδγϑ᾽ αϑί ρύεραγε ἰοὺ {Π6 τεσερίϊοη οὗ [αγ Ποῖ ἀϊγεςΐ τενϑϊαίίοηβ. ὙΠ βεοίίοη 5ῃοι]4 
6 σοπιραῦθα νι [Π6 Ράτ4}16] ραββαρθ, χὶϊ. 309-48 (4150 [το πὶ {Π6 ἰγαπλθννοῦκ οὗ 5). 

14. 1 ἀύνοκα, ν]Ζ. ἔγοπι 5Ϊεερ. (ΟἸβδ νυ (Π]15 15 [Π6 56 68Ὲ] οἵ ἃ ἀγβαπι-ν ]βοη. 

16. ῬΏΑΙΕ6]. [1,Αἰ. λα έλζεί, ΟἸκ. Φαλτιήλ τε ΗεΡ. δι Όῦ5. [ΤῊ]5 πᾶ πη6 ΟΟΟΌΓΒ ἢ 2 54Π|. 111. 15. 85 {Πδΐ οἵ ΜΊΩΠΔ]᾽ 5 
ΒυΒΡαΠα ; ἴῃ ΝΌΠΊΡ. χχχῖν. 26 οἵ ἃ ρυίπςε οἵ ἰββδοπᾶγ ; οἵ. 2 2[ζαΖ ἴῃ 1Π6 1151 Ν ἢ. ΧΙ. 17 (ἃ τερτεβεηίΐαίινα οὗ ἃ ῬυΈΒΕῪ 
Ποῦβ6 ἴῃ {Π6 {1π|6 οὗ Ζετα θα 61). ΨΜΊοϊεὶ βυσρεβίβ {παὶ [ῃΠ6 ῬΉΔΙΕΕΙ οὗ Οὐγ [εχ ΠηΔΥ Οὐ ΒΊΠ4}Ὺ πᾶνε θεθη {πῸ “ ϑίαίταλ 

[{ΞΞ πὩ05) ψηΟ 15 πηεπιὶοηθα 845 οπα οἵ {Π6 “ πϑαάβ οἵ ἴπς ρεορ!θ᾽ ἴῃ τ[Π6 {ἰπ|6 οἵ Νεβεηίδῃ. πῃ {π6 1ιςὲ ΝΘ. Χ. 22 
(ΞΞ τὴς ῥεοίαϊαλ οἵ τ (ἤτοῃ. νὶ. 21). ΤΠΗΐβ5 ννουἹά ϑαϊε τ[ῃ6 {τὴς οἵ ΕΖτγα πὶ ποῖ 54] δίῃ!ει. ὙΠα ΠΙβίογιςδὶ γείεγεηοα 
τη8ΐ χειηδ]η ἀπσατίαϊη.}] ὍΤΕ νᾶτδηΐβ ἴῃ {πε [,Αι. (οαά. ᾿ποῖπάς «δαίαληοί (σο Ναϊρ,., ἃ. Ν.), δοα λῖοί, δφαζίἬιοί,; τῃ6 
ΕἸΠΙΟΡ. μὰ5 δ άομεγαξ; ὅγυ. εαζίίεῖί,; Ατηχ. δ αηεί. 

17. με Ι5τϑε] μα θβϑῆ βηίγιιβίθα τηΐο ἴπΠ66. 4] }16] 15 {ηε 1αϑὲ οἵ 1ῃ6 ρυόρῇῃείβ ἰεἴ ἴο {Π6 εχ!]δ5 ἴῃ ΒαΡυ]οη, 
ἘΠ ΚΙ Π2: 

18, ἃ5 ἃ ΞΒῃερῃοεσά, ἄς. ἘῸΥ [Πε ᾿πλαρα οἴ, Μετ. χ. 15. 

Ὁ 



Ιν ἘΖΕΑ ὅ. 20ο-32ο 

ΤΗΕ ΘΕΓΟΝὨ ΝΊΘΙΟΝ. 

(ν. 2ο--νἱ. 44.) 

Τ. ν. 20--22. ΪΝΤΕΟΠΌΟΤΊΙΟΝ. 

»21 901 [ςἀϑἰεὰἀ βϑενεῆ ἄδνϑ, πηοιιψηησ απ ᾿νεερίησ, Ἔνεὴ 85 ἴῃς δῆρϑὶ {Π{|6] σοπηπηδη θα τηθ. Απά 
22 αἰζεγ τῆς βεανεὴ ἄδν8 ἴῃς ἱπουρῆς5 οἵ τὴν πδατί θθραη ἴο ορρι8ϑβ πε ἀραίῃ ρυθνοιϑὶν ; [Πδη ΠΊΥ 501] 

τεςονεγεα {Π6 5ρί 11 οὗ ππάειβίαπαίϊησ, ἀπ 1 θαρδη οπσα πηοῖα ἴο δα 1655 πα Μοϑβί Ηἰρῇ. 

11. ν. 232-40. ΤῊΕ ῬΒΑΥΕΒΕ ΑΝῸ ΙΤ5 ΑΝΘΨΈΕΚΒ. 

(α) 716 ῤγαγογ (ν. 22--30.) 

23 Απέϊ! καἷά: Ο Τιογά πὶν [νογά, ἃ ουξ οἵ 411 τῆς ψψοοάϑ " οὗ {π6 βαγίῃ δηά 411 {πε ἔγεεβ {πευοοῦ ἐμοι 
24 δαϑδί οἤοβεη ίμεε ̓  ομα ἣ᾽ νίπε ; οιξ οἵ 411] {πεῈῸ ἰαπάβ. οἵ 1πΠ6ὶ ννου]α ποῖ παϑὲ σἤοβεη δε οπα 
25. ῬΙαπιηρ-στοιηᾷ ; οὐ οἵ 411] {πε ἤονγειβ οἵ {η6 ννοτ] ποὺ Παϑὶ οἤοββη πθα οης Π|ν; ουέ οἵἉ 411 {ῃς 

ἀερί 5 οἵ {πε 5εα ποι ἢπαϑί γερ] Ἐπ Ιβῃ θα ἴου ΤΠ γ 561 ομα τίνα ; ουξ οἵ 411 {π6 οἰτ[65 [δὲ μανε θθβεη 1] 
26 ἴῃοιι παϑὲ βαποιϊ πε ϑίοη ππίο {Πγ561[; ουἱ οὗ 411} Ὀΐγαάβ {παὶ ανε Ὀξεη ογϑαίθα ποι Παϑὲ οδ δα ἴοῦ 

τῆ γ 56] οπα ἄονε; οι οἵ 41} {π6 οδίι]ε {πα ἤανε Ῥεεϑη ἰογπχεα ἴποιι μαϑί ργονίἀθ ἤθε οπα 5Πεερ ; 
27 δῃᾷ ουέ οἵ 8411 {πΠεῈ ρεορὶεβ ψῆο ἢανε Ῥβοοπῆα 50 πυπΊείοιβ ἴποι Παβὲ σοϊζΐεη ἔπεα ομε ρεορὶε: δηά (πε 

Ιανν 5 ννῃῖοἢ ποῖ ἀϊά5ὲ ἀρρίονε ουΐ οἵἉ 811 (1ανν5) 5 ἴῃμοιι μπαϑ Ὀεβδίοννεα προ [πε ρεορὶβα ψῃοπῃ ποι 
αἰάδε ἀδϑ5116. 

2. Απάπον, Ο 1ογά, ἣν Παϑί ποι ἀεἸνεγεα ἀρ {πε οπα ππίο {πε πηδην, αηα αἰ ποποιγεα 1Πῃ6 Οη6 
τοοί ἀρονε {ΠεῈ τεϑβί, απὰ βοδίίεγεα {Π]η6 ον οἠς δπηοηρσ {πε τυ] τπ66 ἢ 

22 Απάᾶ (νυν) ἢᾶνε 5 πεν το ἀεηϊεα ἴῃ Ρῥτοπηβε5 θεεη δ᾽]οννεα ἴο ἰγεδά τπηάογ ἰοοὶ ἔμοβε πὲ πᾶνε 
30 Ὀε]Ιενεὰ τῆν σονεηδηΐβ 5} [{{ἢ οἷ] ἀϊἀ5ῖ 50 πλιοῇ Παΐε τν ρεορὶα παν οὐρπί ἰο πᾶνε Ὀεεη ριπἰϑῃεά 
νὰ της οννῃ Παηα5. 

τὰ ςρ φὁ (φῇ Ατ..) : 39. εχ ὁπηη] 511νὰ (ΞΞ Σ 2ζϊορ.) ὙῪ ςο Ογϊορμέαξ Κ..5.5.: 3,5 ὙἘΎ 50 Οτ]εηίαὶ Ν 55. : 39.) ν] 68} 
(υτγιεγαγα) ΧΤΧ 9 Εἰλζοῤ.: Κ. ΑὉ οπηηῖρι5 ρῥγοθαΐαπι Ἰερεπη ΤῸ. γεοααζγιρ σοπου]σανατιηΐ 4] σοηίγδαϊσερδηΐς 
ΒΡΟΠΒΙΟΠΙΙ15 [15 605 6] [15 ἰεϑίαπηθηΐ]5 οσεάθραηΐ (1 αΖ. 77.5.5. λανς φαΐϊψαα ,07 δο5 481) : οσο Ογζογέας 7.5.5. (56 8.7) 

ΤΗΕ ΘΕΘΟΝΡ ΨΊΒΙΟΝ (ν. 2ο-ν!. 34. ΑΠΕΓ ἃ ἔασίπεσ ἔαβε οἵ βδανεὴ ἄδυϑ {ΠῈ 56 εγ (34]ῖ 161) ἀρδῖη τη8 65 σοπιρ]δίηϊ 
ἴο αοά. ΨΝῺΥ Παβ (σοά᾿β σβοβεῆ δηα Ὀεϊονβα ρβορὶβ ἰϑῦβ8ὶ θεεὴ βρίνβη ὉΡ ἴο Ὀρρύβϑβϑοῦϑβ ἢ (ν. 2ο--30). ὉὍῇε δηρεὶ 
ΔΏΒΕΙΒ, ἃ5 θεΐοσε, Ὁ. 5ῃονίηρ {Ππᾶΐ Τῇ 15. ὉΠ40]6 ἴο σοιρτεῃεηα ἴῃς [Π]ηρ8 πεαγαβδί ἴο ΠΙπηβοὶῖ; πον ἴΠθη σδῃ ἢδ 
Πορε ἴο ἐαΐποτῃ {πΠῸ Ἰυαρειηδηῖβ οἵ (οά, ΟΥ σοπΊρα85 (σοὐ᾿ 5 ἰονεῦ (ν. 31-.40)ὲ. ΤΠ ἀϊδϊοριια 15 σοητ πε Ὺ {Ππ6 5θϑῦ 
Δϑκίπηρ Πῃαΐ [Π6 Ἰἰοΐ οὗ [πΠοβε 5141] θῈ ψῃο Παᾶνβ ἀϊβα Ὀεΐοσε (ῃῈ Εηα σοπη65, δηα 15 ἰο] ἃ 1Πδὲ {ΠΕῚΓ Ἰοΐ νν1}} ποῖ θῈ νγουῦβα 
ΟΥ Ὀεῖζίεσ μη ἰπαΐ οἵ ἴῆοβε ψῃο βυγνῖνθε. Τῆα ρΡΪδοα οὗ βισσεβδῖνε ΡἜΈΠαγαίΟ5 [ἢ ἴΠ6 αἰνίηα ρα οὗ ἴπΠ6 νου] 15 δεῖ 
Του ἢ ἴῃ ἃ 56.165 οἱ βίσιΚιηρ Ὁ ΠΔ]ΟρΊῈ5Β. ὙΠὲ [ΘῈ Ό]Ὲμ655 οὗ ἀρα 15, {πε δῆρεὶ ἄδοίασγεβ, πηδηϊ δίς ἴῃ Μοίμοσ Εδγίῃ 
(ν. 41-55). [πὶ 16 βεοϊίοη ἴΠαΐ [0]]ονν5 (ν. 5ό--ν!. 6) [Π6 ΡΙΌΡΠΕς 15 αϑϑυγεα [Παΐὶ {πε Επα οὗ {πε ρσεβεηΐ ἂρὲ δῃηᾷ {πε 
᾿ΠΔῸΡ γαΟη οὗ {Π6 πανν ΟΥ̓͂ΘΙ 5}Π.4}] σοπλα ὈΥ {πΠ6 ἀρΈποΥ οὗ αοα δἴομθ. Τηε ρσεβεηΐ ρα οὔ μβαΐμπεῃ (Κ᾿ οπηΔη) Ορργεβϑοῦβ 
5141] θῈ βιιςςεεᾶδα ὃν {πε β]ογίοιιβ ᾿ποουγαρίθ]ε ἂρα (ν]. 7-10). Α Ἰοὴρ ραβϑϑαρε ἀείδι!ηρ {Π6 5] ὴ5 οὗ {η6 ἰαϑβί {1π|6 
Δ Πα {πΠ6 Ἐπ4 [Ο]]ονν5 (ν]. 11-28) δῃά {ΠῈ ν᾽ϑίοῃ σοῃο] 465 (ν]. 30--34). 

ΤΠἼΠΕ ν᾽ βίοη {ππ5 [4115 πο {ΠῸ [ΟἹ] οννησ ἀἸν!510}5--- 
Ι. “ηέγοσμείζογι (ν. 20--22) (5). 

ἴι. 726 5667 5 φ7αγεγ, ἀγα 1:5 αϑδεῦ67. (ν. 23--40), νὶΖ. (Α) 716 2γαγε7 (ν. 23--30) ἀπα (Ὁ) Ζἦδ αγιδτυθγ (ν. 31--40) (5). 
11, 716 2ἠαεσε οἤ διἐσοοσοῖνο ρογιθγαΐζζογι 271 116 ἀζυ γι6 φέίαγι οΥ ἐλε τυογία (ν. 41--55). 
ἵν. 716 Ξρια ο7 1.6 αρὸ σαί εοης ὧν (ὐο αὐογῖ6 (ν. κ6--νὶ. 6). 
ν. 76 Ραγέζ7ιρ᾽ αδτέγ6167. ο7 116 ζζϑτι6ς (ν1. 7--ι0) (5). 
ν]. 716 σέργις ὁ" 1λ6 ἰαδέ {76 αγιεἶ {16 εογηΐγιρ᾽ οὐ 116 ρα (νὶ. τ1--2δὃ (29)) (Ε). 
ν]. Οογιοίμ5]ογ οΥ 116 σέΐδήογι (νι. 30--34). 

ν. 23-.40. ΤῊΙ5 βϑοίίοῃ [4115 ἰηΐο ἔννο ρατγίβ, νὶζ. (4) ἴπ6ὶ ὑσδυϑὺ οἵ 54] 16] (ΕΖγα) (ν. 23-30) ; δῃηᾷᾶ (6) {Π6Ὸ δῆβυνει 
ςοηναγεα Ιῃ ἃ ἀϊαϊορσιια Ὀζ ἴπῸ ἀύσῆδησαεὶ 0116] (ν. 31-40). 

(α) ν. 23-30.. ΤῊΒ ΡΕΑΥΕΒ ΟΕ ΘΑΓΙΑΤΗΙΕΙ, (ΕΖτα). ἘὈ]]ονηρ Οἡ ἃ σδγθία ]γ οοηβίτιςϊε δχοσγάϊαπ), ννῃΐοἢ 
ΕΙΡἢΔ51Ζ65 ἴῃ ἃ νδιϊεῖν οὗ νν6]}]- σΠοβθη ἤριγαβ [5γ86}᾽5 σα 16 Ροϑι(οη ἃ5 {Π6Ὸ σῃμοβϑθῃ ρεξορὶα οἵ (οά, 54] 16] (ΕΖγΑ) 
ΔΡΡΘδ]5 ἴο οά οπσα πῖοσα ἢ {πὸ αιαβίϊοη, ΜῊ Πᾶ5 {πε Ὀεϊονεὰ ρεορὶθ θβεῆ βίνεῃ ΠΡ ἴο πεαίῃεῃ Ορργεβϑβοῦβὺ 
ΔΝῊν Πδ5 1 θβεῆ δ]]οννεά ἴο ΡῸ 1ἰηΐο Ἔχιὶε ἀπα θὲ βοδίίεγεά ὃ 

23. ουΐ οὗ 411 {πε ννοοάβ, ἄο. Τῇῃε ἤἥσιυτγεϑβ 1Π]πϑίγαςηρ [5γ86]᾽5 σῃοῖσα {Παΐ ἔο]]ονν πᾶνε Ἰαύρεὶν θεεη ἄταν ἔγτοπη ἔπε 
ΟΙά Τεβίδπηεμι. ΒῸσ [Π6 νίηε ο, 158. ν. 7, Ρ5. Ιχχχ. 9 (10) ; ἔογ [πε ΠΠν οἴ, (δητῖς]εβ 11. 2 (Ἰπἱευρσγείεα δ] ρους! ]ν οὗ 
15146]), Δηα Ηοϑ5. Χὶν. 5 ; ἔογ ἴΠ6 βίσεδπι, 158. ν1}]. 6, (δηί!ο 65 ἵν. 15; ἔογ ἴπ6 ἄονε, 5. Ιχχῖν. 19, (δῃίϊοὶθϑ 1]. 14; ἴοσ 
1Π6 5Πεερ, [58. 111]. 7, Ῥ5. Ιχχῖχ. 13 (΄ 5ῆεερ οὗ ῃγν ραβίυτσε ), οἴ. Ῥ5. ΧΧῇ] δηα ΙΧχχ. 1 (2) ; δῃᾶ ἔοσ {Π6 τοοΐ, τ Εῃ. χε. 8 
(( τὰςε οὐ {πε εἰδςὶ τοοί ᾽);; οἷ. αἰϑο Εοπι. χὶ. 171. [{15 ψ}ὲ}}] Κπονῃ {Ππαΐ τῃ6 δ᾽]θρουῖςαὶ ἱπιαγργείδίοη οὐ (δηί!ο]65 5 
ΝνΕΤΥ ΟἹά ; ἴῃ ἔαςϊ {πε ῬΟΟΚ ννὰβ ΟἿΪυ δαπηιεα ᾿ηο ἴπῈ Ὁδηοῃ οἡ {Π15 ᾿πιεγργείαϊϊοη. (καὶ ἀρΕΪΥ ποίεϑ {παΐ οὐγ 
Ῥάᾶβϑαϑβ δΙγεδαν 1Π1Ρ}165 5ΈΘἢ δῇ ἱπίεγργείδίοη οἵ ἴῃ6 θοοῖκ. 

25. ἴδοι Παβί βαποίπεᾶ 5ίοη. (ΟἿ. 6. σ. Ῥ5. Ἅσχχχιϊ 13. 
26. οὔμβ ἄονβ. ΤΠε ἄονε 15 ἃ ἑδνοιτία ἘΠΊ] θη οἵ [5γ8 6], Ἔβρεοῖδ!]γ οὗ [5γ86] πη} 1 51}Υ Ρεγβασιίεα (οἴ. 772γασά γαῤδα 

ἴο (ΔηΈ10165 1. 15, ἵν. 1); 50 676. 
27. ουὔῦ οὗ 411 (΄[ὰ ιν). ΕῸΥ [πε ἰάδα οὗ {π6 βιρεσιουιν οὗ [ῃς Μοβαῖς Τὰνν αῦονε {πΠῸ Ἰανν5 οἵ οἰποτ παίϊοῃβ οἴ. Πδαΐ. 

ἵν. ὃ (ςΐ. 4150 οπῃ. 1. 32, 11. 16). 
30. 1 πῖπα ον Παπᾶβ, 1. 6. ὈῪ ἔδτηϊηθ, Ρεβί]θηςε, οὐ εαυῖπαυαῖκα (οἴ. 2 54η1). χχὶν. 13), θὰ ποῖ Ὀγ {πε Ππαηά οὗ 

[οτοῖσῃ [οΕ5. 
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Τὺ ΒΖ Θ᾽ τ ἦτ 

(ὁ) 7116 ἀρϑθυθγ': 771 5 716 οΥ αἰ (σοά ἰονος Πεγαφί τιοτυ αιαἱ αἰτυαγς (ν. 21--40). 

5. 31. Νὸον ψΠεη 1 Πα βροόΐεη ἔπεβε ννογάβ {πΠ6 δῃηρ8ὶ πο Παά Ῥείογε οοῖηξ ἴο πιὲ οἱ {δε ργονίοιιβ ηἰσῃὶ 
32 Νν8ἃ5 56ηΐ τπΐο ΠΊΕ: δηα ΠΕ βα! ἴο πια: 

Ηδεαΐ πε, δηα 1 ν1]] ᾿ηϑίσγαςί {πεα: 
Αἰτίεπα υπἴο ΠΊΕ, ἀπα 1 νν1}] σρεακ ἀραίη θείογε [ῃξο. 

33 ΔΏΑῚ 5αϊ4: ϑρεαῖ οἡ, πὶν ἰογά. ᾿Ἀπά ἢβ βαἰ4: Ατὲ ποὺ π᾿ βσοῦε ρευρὶεχίἐγ οἵ πιϊπα τοποβίησ 
15γ88 1} [Τοναβί ποι Πἰπὶ θείαι ἐπδη Πα {παΐ πιαάς ΠϊπιῦΡ 

8384 ΑΠΑ 5εἰ4: Νο, ἰογά : Βαϊ οἵ νεῖν βυίεί πᾶνε 1 βροίκεη; ἴογ Ἔνεῖν Πποιγ βυθοῦ ἀσοπίεβ οἵ οι] ἴῃ 
ϑΕΓΙν ηρ᾽ [0 σοπΊργεΠεηά {Πς ννὰν οἵ ἴπῈ Μοβὲ Ηἰρβῇ, ἀπά ἴο 56εἰ οι 5 1Ππε ἄεξογεε οὗ ἢἰβ ᾿πάσεπιοηΐ 5. 

35 Απαδε 5614 τπηΐο πηε : Τῇοι οαηϑὶ ποῖ. Απαᾶ 1 5αἰ4: ΝΥ εγείοσγε, [οσγὰ Ὁ ΝνῺν ἴμεη ννὰβ 1 Ρογῃϑ 
νΠεγείογε αἰ ποΐ πὶν πιοῖ μετ᾿ 5 ὑνοπ Ῥεσοιης ΠῚν σίανε 

{πᾶς 1 τηρηξ πᾶνε θθεη βραγεά {πε ϑἰρῃς οἵ [Δοο᾽ 5 πιίβειυ, 
Δ η4 {πε αἰδίγεβϑία! [01] οἵ ἐπε βδίοοϊς οἵ [5γ86]} 

86 Απά πο κ5δἱἀ ιππΐο πι6: 

ΝΌΠΙΡΕΓ πη6 ὃ 1Π6 ἄδνϑ {πδΐ αύεὲ ποΐ γψεΐ ςοπΊε ὃ, 
Θαΐμογ πλε {Πς γαϊη-ἀστορϑ παΐ ἀγα βοδίίεγεα, 
τα Κε πιῈ {πε ψ]Πεγεὰ ἤἥοννεγα ὈΙοοπι ἀραίῃ ; 

ΦΥῚ] Ορεη πιε {πε σμαπηθεῖβ {παξ ἀγα οἱοβθά 
Δη4 Ὀτγίηρ᾽ πι6 [οσίῃ "πε βρί γι 5" ϑῃπιξ ΠΡ ἰπ ἐμεπὶ ; Ὁ 

[“ 5ῃονν πηε {πε ἱπιᾶσε οἵ [δςβϑβ ἴμοῖι μαϑὲ πενεγ 5εε Ὁ] 
ΟΥ̓ 5ῆον π|6 {Π6 ἱπιασε οἵ ἃ νοΐςε; 
Δηα 1Πδη 1 ν}}}] ἀἰβρίαν ἴο {πε 4 ἐπε 
οδ]εςοΐίνε ὅ ἐποιι αϑὶἰζεϑέ ἴο 5εε. 

383 ΑπαΙ 5αἰά: Ο 1, ογά πὶν [ογά, ΠΥ ΠΟ ἰ5 4016 ἴο ἀπάεγϑίαπα ας πηδίίειβ ϑᾶνα ἢῈ Ψηο Πᾶ5 ποΐ 
ἢ15 ἀννε]] προ ἀπλοηρ πΊεη Ὁ 

39 ΑἈΚ8 [οὐ π|6,1 δπὶ ὑηνγίβε ὅδη4 ρονγαι]ε55 : Ποὺ ἐπε 5Που] 1 εβϑαν ἴο βρεαῖ οἵ ἔμεβε ἰῃίηρϑ οἵ 
ψΜΏΙΟἢ ἴποιι αιιεβιοηθϑί πηα Ὁ 

40 ἼΠεη 5614 Πα υπίο τηὲ: [ι5ΐ ἃ5 ἴποιι αιξ. ᾿Π40]6 ἴο ἀο Ἔνβῆ οἠβ οὗ {πεβε {πΐπρϑ ἐπαὲ πᾶνε Ῥεεη 
τηεητοηεα, ανεη 50 ἴΠοῖ τί ροννε 655 ἴο ἀἴβοονεῦ ΠῚΚ μαάρεπιεηξ οἵ {πε σοδὶ οὗ {πε ἰονε {παΐ 1 Πᾶνε 
ἀεοϊαγεα ππΐο ΠῚΚ ΡεΟορὶδ. 

11. ΤῊΗΕ ΡΙΙΑΓΘΕ ΟΕ ΘύσσΕΒΘΙΝΕ ΘΕΝΕΒΑΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤΗΕ ΠΙΥΙΝΕ ΡΙΑΝ ΟΕ ΤΗΕ ΝΝΌΒΙ,Ὁ 

(ν. 41--55). 

(α) ν. 4τ-.49. 7116 στεεοσϑϑίογι ο ρογι6γ αἴογι5 ἀεεογαῖς τυΐϊτἦ ἐλ 7) ήνῆγιο ῥέα, 
(οάϊς γμασεητοηέ γσασῆσς αἰ αἰϊᾷε. 

4 Απά] 64: Βα ]ο, Ο 1 οτὰ, Γτπου ἀγὶ τεδάν ἴο πιεεῖ (ἢ Ὀ]αβϑίηρ) τποϑε πο δαυγνίνα ἰπ {πε 
ἐπα; Ὀαΐ νῇδί 541} ουῦ ργεάξοαβθογβθ (0, οὐ νγα ουγβαὶνεβ οὐ ΟἹ ροϑβίεγιν ὃ ᾿ 

Εἰλίοῤ. 45.): τῖ γραίζ7ιρ᾽ Ῥτϑδαβ Ξ- προφθαινεις (Ὠ ΡΠ) : 55 που Παϑί ργοπιϊβεά (οὐ Φ  άζοῤ.): Γοΐοί δηεϑιαῖς 
2-ὲ Κ᾿ ρατίδθῃι ᾿πα 161] εἰτι5 : οἵ. ν111. 18. ἅτ ο» ΕἸ ίοῤ. 4157." : 3, χαὰὶ πεσάμπι νεπεταηὶ (2λο56 τὐΐο α76 γ10Γ γεΐ «0216) (ες 93): 
2γοὖ. τας ἡμερας λα΄ γαῤίογι οτεΐ οΥ ἐλ ἐεχέ γεγιαεγεα ἐγ 3. Ὁπν το Ε,λίοῤ. 41γ.1: Ξ., Βαῖοβ (Ξ: 32) ὁ. ἡ 96 (τ μῤῥογέφα ὧν 
Εἰλίοῤ. 4.γχ): ἀ-ἁ 9 ἸΆΒοτεπι (Ξ-Ξ κοπον : 2γοῦ. αἃ ηηϑδίαο 707 σκοπον: οὐ “441γ.2: 59 Ηρ.) θ-θ ν τ “ὁ, (27. 

(ὁ) ν. 31-.40. ΤῊΒ ΑΝΒΘΨΕΒ ΤΟ ΤΗΕ ΡΕΑΥΕΕ. ΤὍΤΠῈ ΔΙΟΠΔΏΡΈΕΙ {01|6] 15 αραΐῃ βεηΐ ἴο γθαϑ0ῃ ψΙ ἈΠῈ ἴῃ ΔΠΒΨΕΙ ἴο 
ἢϊ5. σοπηραἰηῖ. Α5 ἴῃ ἷν. 1-11, ὕ0116], ΌῪ ἃ βθυῖϊεβ οἵ μασὰ αιεϑίίοηβ, ἀεπιοηβίσγαίεβ ἴ0 1Π6 5661 ἢ]5. 1Π4 011 ην ἴο ἐδ Ποπὶ 
(οὐδβ Ἱπάρεμπηθηῖβ Οὐ σοιηρταπεηά {ΠῸ ᾿ ΡΟΔ]᾿ οὗ {πῈ ἀϊνίπε ἴονε ἴοσ {πΠ6 σμοβθῃ ρξορὶθ. ὙΤΠῈ ἀϊαϊοσιια ἔοσπι 15 Πεῖα 
τεϑυτηθά. 

33. Τονοβέ ἔμποιι Πἰπι Ραεϊίεσγ, ἄς. ὙΠῈ δροοσδγριίϊσ πανεσῦ ἀουθίϑ ἐπὶ (οά᾽5 ἴονε ἔοσ Ηΐβ ρβεορὶε Ἔεχεββάβ 81] οἰῃεσ, ᾿ 
Δ :η4 Πη45 ἴῃ {Π|5 {ΠουΡ ἢ ἃ βοῦτοα οὗ βργεπηα σοηβοϊδίίϊοῃ ; οἵ. ν]]]. 47. δὰ ΝᾺ 

35. νΒοσγοίοσγε ἀϊ14 ποΐ τὴν πιοΐμογβ σορ, ἄς. Οἰτεά ἴῃ (]επη. ΑἸοχ. δ ζγοηηαζοῖς, 111. 16; οἴ. [0Ὁ 111.11; χ. 18,10; 
ἘΡ κιν. [7 
: 36. {πμ6 ἄαν5 {μαξ ἀγα ποΐ γεῖ οοῆηθ. ΕὸῸγ ἰεχί 566 οτῖί. ποίθβ. ὙΠ6 δροςδὶυριϊϑί 15 τα ἀβα {παΐ Π6 σαηηοί Κηονν 
ψὙΠΕΙΠοσ {ΠπΠῸ ἀδγϑ5 [Πδΐ τεπηδίη ἴο {Π6 ργεβεηξ οὐάευ 5841] θὲ ἔενν οὐ ΠΊΔΏΥ. , 

37. ἴπ8 βριγιβ 5ϑῃπιξ ἀρ ἰπ ἴμεπΔ. Οτὖ᾽ " νὶπάϑ᾽ (5εε οτῖζ, ποίθ). [{ ψὶηάβ ἀτα τηεδηΐ {Πα τείεσεηςα ΜΠ} θὲ ἴο βίογε- 
μουβ65 ἤεγα [Π6 ψ]η 5 ἀγα 5ῃπί πρ, ἃΠ4 ΟὨΪΥ ἰδεῖ Ιοοβα ὈῪ δῆρε!ς ἈΡΈΠΟΥ ; οἵ. 1 ἘΠ. ΧΙ]. 4, Ιχχν]ἱ, ἀπά Ἀδν. νἱ]. 1. 

ν. 41-5. ΤῊὴ6 αἸδίοραβα 15 σοητηπε 4. ΤῊ 5βοῦ βιισβεϑβίβ {Ππαΐ 1 νου] θ6 Ὀειίευ ἴο 6 δἱῖνε ψῃ {Π6 ἤπα] βεπεγδίίοη 
ψΠθη [ῃς Επα σοπιεβ. ΟΥ̓ ΨΥ ςου]ά ποῖ (οά Πᾶνε πηδάε 811] ψεπθγδίοηβ οἵ τηβῃ ἴο ̓ νε δἷ οὔςβ ροῃ ἴΠ6 βᾶτίῃ, 50 {πδΐ 
4}1 πυρῆς 5Πᾶγα ἀπάθσ βαιι4] σοπάϊοηβ ἴῃ {Π6 σγϑαΐ ν᾿ πάϊοδῖοη ἢ [ἢ ΔΉΒΕΥ Πα 15 5ῃοννῃ ΕΥ̓͂ ΒΟΠῚ6 ΒΕΓ ΚΙΏΡ ΔΠΔΙΟΡΊΕ5 
ἀγαάνῃ ἔτοπη [6 {παΐ {Π6 βισοθϑβίοῃ οὐ βεηθγδίοηβ ἰ5 δοσοσάϊπρ ἴο {Π6 ἀϊνίπε ρίδῃ : “50 πᾶνε 1 ἀϊβροβεᾶ 1ῃ8 ψουἹά 
ΜΏΙΟῊ 1 οτεαίβα ’ (ν. 41-49). ὙΠΟ 56 ῈῚ ῥτοςβεαβ ἴο δϑὶς πεῖ πεὺ οὐσγ Μοΐμοσ Εδυίῃ 15 511} γοιηρ. ΑΥτα με αϑέσθοσῃ 
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, 

Ιν ἘΖΕΑ ὅ. 42-55 

42 Απάδε 5αἱά υπίο πιὸ: 1 νν1}} ΠΚοη τὴν ἡπαραπγεηΐ ἴο ἃ τίηρ ; 1ιῖ ἃ5 ἔπ 6.6 15 πο γεϊαγάδίίἊοη οὗ [Π 6 τὴ 
τΠδξ δἵὲ ἰαϑί, Ἄἐνβεῆ 50 {πεῖς 5 πο μαϑίεηϊησ οἵ {ποϑεὲ {παΐ δία ἢγϑί. 

43 Ὑπεζεαροη 1 δηϑννεγεά δηα βαϊα : (ου!άβε ποὺ ἢοΐ πᾶνε ογεαϊεα {ΠῈπὶ 411 αἵ οπηςθ---ἰῃοϑε ψῃο 
πᾶνε Ῥεεη, ἔποϑε ψῆο (πον) εχίϑί, δῃὰ ἤοβε ψῆο δαἵε ἴο θε--ἰῃαξ ἴῃοι πισηϊϑε ἀἰβρίαν (ἢν 
Ἰπάρσαπγεηΐ {Π6 ϑοοπεῦ ἢ 

44 δε δηϑινεγεά π|6 δηά βαἱά : Τῆε ογεδίίοη τηὰν ποΐ ργοςθεά [αϑίεγ ἤδη πε (τγαδίοσ ; ποῖ σου] {πε 
ννοῦ] ἃ Πμο]ά 411 αἴ οπος ἴῃοϑε ογεαίθα !1η 11. 

45 ΑπαΙ 5814: Ηον πε 15 1ἴ {Πα {ποι Παβὲ (158 πον) 5814 ἴο ἴῃ γν βεγναηΐ [Πδὲ βέμοιι νν1] ν εν ααϊο Καηξ 
411} αἴ οῆςε {πε ογεαίίοη ογεαϊεα ὃν πεερ ΒΤ, πεη, {πεν ((. 6. 411 οἵ 1ῃε ογεαῖεα) 5141} ᾿παεεὰ Ὀε 
Αἰῖνα 411 δ οηςε" δηᾷ ἰ οὐδαίίοη ̓  514}} θῈ 80]6ε ἴο ϑιιβίδίη πεπῃ, ἰ πηῖὶσμξ ἄνεπ ἤον δι ρροτί {Π6πΠὶ 
(411) ργεϑεηΐ αἱ οῆςε. 

46 Απάᾶ ἢε ϑαἰά ιιπΐο πὲ: Αϑὶς ἴπ6 νγοῃὴρ οἵ ἃ ννοπΊδῃ, αηἋ 58 υηΐο ἴἴ : [{ ποι Ὀτγίηρεϑὲ [οσγί ἢ ἴεη 
σΠΠάτεη, ἢν (ἀοβε που τη {Ππ6πὶ ἰογ ἢ) εαοῇ ἴῃ 115 οννγῇ {{π|ὲρ [)επηαηά, {πετγείογε, {Ππαΐ 1ἰ 
ΡΙοάπιςα ἴξη 411] αἵ οπςςα. 

41 ΑΠπάαὶϊ] 5εϊά : Τὲ σαπποΐῖ ροϑϑίθὶν, Ὀὰΐ (οη]ν ες ἢ) ἴῃ 115 οννῃ {{π|ε. 
48 ὝὝΠεη 5αἰ4 Πα υπίο πιὲ: ᾿Τυ5 πᾶνε 1 αἰβο πιδά {πε δαγίῃ {[Π6 ννογὰθ ἔου {Ποϑε ἦ Ἐ ννῃο, ἴῃ {Πεὶγ οννῃ 
49 {1π|6, αἴξ οσοηςεϊνεα Ὀν 1". Ἐὸογΐ }ιι5ῖ 85 ἴπ6 γουησ σἢΠ1ἃ ἀοε65 ποΐ Ὀτίηρ ἰοστίῃ, Ποῦ δῆς [Πδΐ 15 ἀρεά 

ΔΏΥ ΠΊΟΓΕ, 50 πᾶνε 11 αἷϑοὶ ἀϊἰβροβεά τῇς νου] νος ἢ 1 πᾶνε ογεαϊεα τὸ Ὁν ἀεβηεά ρετγίοάϑ οἵ {{π|εὲ αὶ 

(ὁ) ν. 5ο-55. 716 ξαγίλ λας σγοτυι οἰαὶ απαὶ 115 ΟΡ, αἰφρο7ι67 αἴθ. 

βδο ὙΠείξυροι [ αϑἰκεα ἢ ὨἰπῚ ἢ δηα ϑαϊά : ϑεείηρσ ποι! παϑὶ πον βϑῃοννεα πὶ ἴῃ6 ννᾶν,  νοι]α ἰδίῃ 
5ρΡ6δῖκ ([γΠεγ) θείοσγε ἴΠῈ6. 9.15 οὔ πηοίῃεγ, οἵ ψποπὶ ἔποιι Παϑί ἴο]α πΊ6, 511} γουησῦ Οἷ' ἀοε5 
5η6 πονν ΔρριΙ͂οδοῇ οἱ ἀρ ῦὺ 

1,52 Ηε δηϑινεγεά πιε δηὰ βαϊά : Αϑκ ἃ ννοπίδῃ ψῆο Πα5 Ὀούηε (οι ]ἄγεη), ἀπά 1εΐ μὲσ [6}} ἴΠεε ; 5 ν ἴο 
πεῖ: Ὧν τε (πε Ἵμ!άγεη) ψῃοτι ἴποιι μαϑί ἰαΐεὶν Ὀγουρῃς ἰογίῃ ποῖ {κε ἴῃς ἢγϑέ, ὑπ ᾿η(ευου Ρ Ίη 

53 5ῖαϊίιγεῬῦΡ Απαᾶ 516 4150 5}4]}] δῆϑνγεύ ἴπεε : Ὑποβα {παΐ αύα Ὀούη ἴῃ νίρογοιιβ νοι γα οἵ οπς 
54 [ἀϑῃίοῃ, δηά ἰῃοϑε Ῥοζῃ ἰῃ οἱά ἀρε, νεῃ [πε ννοτὴρ (4115, αύε οἴμπεγινίβε. (οηβίάεγ, ἐπειείογε, ἔποιι 
55 αἶβο {παΐ γε γε ἱπίεσίου. ἴῃ βίδίζαγε ἴῃ σοπηρδγίβϑοη νυ] νου ργεἀθοαββούϑ ; Δηἃ 50, 4150, (γν1}} θ6) γουγ 

Ροϑβίεγιἐν ἤδη γουγβεῖνεβ: Ἔνεη 85 οἵδδίίοη 15 αἰγεδάν σγονη οἷά, δηά 15 δἰγεδαν ραϑί {ΠεῈ βίγεησίῃ 
οἵ νουίῃ. 

Ζο Ῥτουα 15 Β-Β γρααίγρ νὶν᾿ὶΠςοδη5 νὶνῆς Δ 15 (50 φὁ Εἰλίοῤ. Ατ.1): ν]νῆσδη5 νἱν Ποῦ ϊ 5.Ὰ ὑπ γος 07,171" 5] 
ΕΓΡῸ νἱνεηΐαβ νἱνεηΐ [ἢ ᾿ΠῸΠῚ τ ὁ ; Ὁ 5 Α Ο Μ (Ὀγ ποπιοϊοίε]ειοη) 1πὶ φῦ : Εἰλίοῤ. ἴῃς νου] 1] .-ο: 
3., εἱ εροὸ ἀβαϊ πηδίτ 6 πΠΊ ἴαυγαθβ 15 Καὶ 7. χυὶ βϑπηϊηδίϊ ϑιιηΐ ΘΡΕΥ εδπὴ ῬΕΙ͂ [6 ΠΡῈ5 "Ὶ φο φ Εἰλτοῤ. (ΞΞ καγω) : 
3, ἐροὸ τὰ πὰ ο9 Κζάζοῤ. (Ατ.1): 3 Ὁ πππ το Ογίφγέαί Κ.5.5.: Ὁ οτὸ ρα 1710, τὰ πὶ ταῖρι ποϑβίγα (η πὶ 207 
ΤΆΤ) ΞΞ 90 ΡΡ 90 3: : “δ λίοῤ. ἴῃ βίσθηρίῃ: Ατ.ΐ ἴῃ βίδίασε δηά βίγεηρίῃ (59 ζ. 54): ᾧ -Ξ ΞΞ3Ὁ 

ϑεπεγδίῖοῃβ ἰπίθγιοσ ἴο ἴΠο56 ννῆῸ νγεσα ὈοΥΏ ἴῃ {ΠΕῚΓ το ΠΟΤ᾽ 5 γα ἢ ΤΙ ΤΕΡΙΥ δα 15 1ο] 4 {Παΐ Π6 Εδτγίῃ 15 πον στοννῃ 
οΙά--“ραϑβὲ {πε βϑίσεηρτῃ οὗ γουῖῃ ᾽--ὴὰ {πᾶὶ ἴπεγε 15. ἃ σουγεβροηϊηρ ἀαρΈπεσδοΥ ἴῃ ἴΠ6 Ἰαϊθϑί- θοσὴ σθηδγδίϊοηβ 
(ν. 49-55). ὙΠΕ δαρϑγηβββ οἵ {πΠ6 βεεσ ἴπδΐ {πε Ἐπὰ οὔ τπῈ ργεϑϑηΐ νοῦ] 5ῃοι]α θὲ μαϑβίεηβα 15 ἃ βιυκίηρ ἐεαίαγα. 

41. ἴδου ατί γθαάν ἴο πιεεΐ, νὶζ. ψν ἢ Ὁ] βϑίηρ ἀπα βδ]νδίίοῃ. 
ποβα ψῆο βξβυγνίνε ἰπ {ΠεῈ επᾶ. (. Ρ5. 80]. χν]. 7; [κα 11. ο΄. ΤΠε οἱα νῖενν, ννῃ] ἢ 15 τϑῆροιεα ἴῃ {ΠῈ 

ΟΙάου ᾿ἰτογαΐασε οἵ {πὸ ΒΙΌ]6, {παῖ {Π6 “ σοπηπηην ᾿ 85. ἃ ἡ ΠΟ]6 ννὰ5 ἴο Ὀ6 {πε 50] εοὶ οὗ βαϊναδίίοῃ ννοι]α παίυγα!ν ρσῖνα 
τῖϑε ἴο βοῇ ααεϑίϊοηβ 45 [Π15. ΝΠ {πε τῖϑε οὗ της ἀοοίτίηε οὗ ἃ ἔπζατα 16, ἀπὰ [Π6 στονηρ τεσορπιοη οὗ [ΠΕ ΓΕ] ]ΡΊΟΙ5 
οἰαίτηβ πὰ ροϑβίτοη οἵ {Π6 ᾿πάϊν! πα], [Π15 νίαν ννὰ5 πηοάϊῆεα. Νοῖ τηδγεὶν {πε σϑηδγδίίοη {Πδΐ Παρρεπεά ἴο ᾿νε οῃ Ἰῃΐο 
1τὴ6 Μεβϑίδηϊς (οσ, ἃ5 πεσε, [πΠ6 Γιτυτθ) Αρα, Ὀπῖ 411 {π6 ρίοιβ ᾿πα]νι4]5 οὗ ρσενίοι5 σθηθγδίοη5 ΨῃΟ Πα αἰεα 5ῃου]ά 
(Όγ πιβδη5 οἵ ἃ γθββισγθοῖ!οη) ραγιϊοϊραῖα ἴῃ ἴῃ Ὀ]Εββεάπαβ5 οἵ {πε πα] ἀσεὲ. Αὶ ϑ' ΠΏ }]ΑΓ ΡΓΟΌΪΘπι (ν1Ζ. πον {πε σὶρ ϊεοι5 
ἀεδά σουὰ 5ῃατα ἴῃ {πῸ ἐδ] 1οἱν {Παΐ σοπη65 ἴο {πε ἤπαὶ σεηδγαίίοη οἵ {πε ᾿Ϊν!η 5) 15 ἀἄθαὶτ νν ἢ ἴθ 1 ΤΠΕ655. ἵν. 13. [Ιἴ 15 
ποῖ οἰθασ, πονανεσ, ὑπαὶ ἴῃ6 νσιῖευ οὐ 5. Ῥεϊϊενεὰ ἴῃ ἃ τεϑυσγεοίοη οὗ ἀεαὰ ὈοαΪθε5. ὅ66 ἔσγίμευ ΖΑ͂, Ρ. 121, δῃὰᾶ 
ΧΙΨΗΙ 

ὲ 42. αΞὲ αΞ ἔπεσε ἰβ πὸ γεΐασγάδείϊζοῃ, ὅζο., ἴ. 6. 1ιϑὲ δ5 ἴῃ {πε οᾶβ8 οἵ ἃ 1]ΠΡ᾽ ΟΥ Οἶγο]8 ἴΠ6γα 15 ΠΕ ΠΥ ὈΕΡΊΠΠΪΠΡ ΠΟΥ 
εη4, 50 (οὐ β Ἰπάρσεπηθηΐ νν}}} τες 8411 σεπογαίίοηβ δἰ ὁπ6 Δηα ἴῃ 581Π6 {{ππ6 ; οἵ. 2 Βδγ. 11. 13. 

45. ον ἴπεϑη ἰβ5 ἰἃ {παΐ ἔποι παβί (1.5ὲ πον) 5εαϊά, 1.6. μονν 15 {πε βίδϊθιηθεηΐ ἴῃ {πΠ6 ργενίοιιβ νεῦβε (44) ἴο θὲ 
τεοοηοι θα νι {παΐ τηδάα βδυ]δν (1π ψ. 42) ἴο π6 εἴξος τπαΐ 411} σεῃθσαί!οηβ νν}}} θ6 αυϊοκεηθα ϑ᾽ πλ]ἀΠΘοιι5]γ ἴὸ 
τεοεῖνε {πὸ Ππάροιηεηῖ ἢ [Αἰ. φηοηιοίο {}211χ15 11 τε πῶς ἔλεγες ; 

46. υπίο 1{, 55. [πΠ6 ννοπηὉ. 
49. ἀϊβροβθᾶ {πε ψοσγᾶ.... ὃν ἀςεπηεᾶ ρεγίοᾶβ οἵ {1π|δ. ὙΤῊδ δατίῃ 1η 115 δδυ]αβὶ βίαρε (45 ἃ 6 ἢ 114) Ὀγουρΐ ἑοσίἢ 

0 Βυϊηδῃ ᾿μΠΑὈΙΔηϊ5, ΠΟΙ ΠΘΥ νΨ}1}} 1 ἀο 50 ἴῃ Ἔεχίγεπηε 9]4 ἀσα ; θαΐ ΟὨΪΥ ἴῃ {Π6 ν]σοὺγ δηά ἄδο!ης οἵ γουῖῃ. 
55. ανϑῆ 85 ογϑαίίοῃ ἰβ δεἰγτεαάν στονῃ οἷά. ὙἼπὲ τπουρῃς οἵ {πὸ νου] 5 στονίηρ οἱ 15 ποῖ ὩΠΟΟΠΙΠΊΟΏ ἴῃ 

Ἰτογαΐασα : οἴ. ἴῃ [Π]5 ὈΟΟΪ,, ἰἱν. 44 ἔ,, χῖν. 10, 16; 450 2 Βδγ. ἰχχχν. 10; [ποεῖ 5 11. 115οῇ. ΤΏ τεργεβεηΐδίοη οὗ 1ΠῈ 
Ἰαϊεϑδί σεπθγαίϊοῃ 85 ᾿πίθυιου ἴῃ “ βϑίαίιισε δη6] βίγεηριμ᾽ ἴο ἴπε6 δηποϊεηῖβ (οἴ. Εη. νὶ. 4) σοηῈ5 ἴο Ἂχργεβδβϑίοῃ ἴῃ ῬΏ]Ο 
(εἴ. 46 μια. Οἠίζ., ὃ 49). ὙΠ ἐξε!ηρ [παῖ ἴΠῈῪ γαῖα βίδηαϊηρ δ {πΠῸῈ επὰ οὗ ἴῃ8 ἂρε 15 Ἅμπαγδοίεθσιβίῖς οὐ {Π6 
ΔΡΟΟΑΙγριβίϑ. 
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Ιν ΕΖΕΑ 4. 56--Ο. ς 

Ιν. ΤΗΕ ΕΝῸ ΟΕ ΤΗΕ ΑΘΕ 5ΗΑ11, ΟΟΜΕ ΒΥ ΤΗΕ ΔΟΕΈΝΟΥ ΟΕ ΟΡ ΑΙΟΝΕ. 

(ν. 56--νὶ. 6). 

ΤΏΠρδη βαϊα 1: Ο Τιοσά, 1 θεβεεςοῇ ἔπεα, [{1 Βανε ἰουηά ἴανοιιγ ἴῃ ἐπ ν 5ἰσῃξ, 5μονν τὴν ϑεύναπί 4Ὀν 
ννῃοτ 1 {ποιῖι ΨΜ1Π νὶϑιὲ ἐν ογεαίίοη. 

Απὰ Πε 8εϊ4 υπίο πη: τ ]η ἰῃς Ῥερσιηηίηρ οἵ {πε ἰεγγεβίγίαὶ ννου]α Ὁ 
Ῥείοις ὄνοῦ "1ἢς Πεβανεηνναγα ρογία]β " ὑννεγε βίαπαίηρ ἢ, οὐ ἐνεσ ἰῃς " ννπα- ]αϑι5 ἃ ΌΪδνν ; 
Ὀείοτε {Ππ6 τα πΊ]1ηρ5 οἵ Ἐππηδγίηρϑβ αἰ βοιηά, 

οἵ ἐνεῦ {Πε ΠΙρῃίπίηρ- ἤδϑῆεβ ἀἸἃ 5Πϊηε ; 
Δ Βεη 

{πε ἰουπάδίίοηβ οἵ ραγαάίϑε ννεγα τοί γεί 1α]ά, 
ΠΟΙ ἡ {πε Ῥεδιυΐν οἵ [15 ἥοννεγθ ᾽ γεῖ βεεῃ ; 

Βείογε Ἴνεῦ τ ἐπε πιοίΐνε ρονγεῖβ (οὔ πεανεῃ) Υ ννεῦε Ἂβϑίβ Ὁ} 1566, 
ΟΥ̓́ΤΠ6 ΠΕΠΊΡΕ 1655 δ  ΠΊ165 οὗ ἀηρε β νγεσα σαίμεγαεά : 

Βείογε εἼνεῖ {πε Πεῖρῃΐ5 οἵ τπ 6 αἱγ ννεῦα ὈΡΠΠΠ6α, 
εγε {Π6 βρβϑοαβ οἵ {πε ἢγπηαπηεηΐβ ψνεῦε παπηθδά; 
εγε {Πε ἰοοϊβίοοὶ οὗ ϑίοῃ 5 ννὰβ δρροϊπίεά ". 

Βείοτε 1ΠῸ6 νεϑι8 οἵ τῆς ργεβϑεηῖ ὃ ννεα γεοκοηβά , 
ἔεγε {πε σοιηβ56}5 οὗ ργεβεηί- αν 5ἰπηειβ εγα βραγηθα 5, 
ΟΥ {Π6 σαίπεγοίβ οἵ {πε ἰγεαβιγεβ οἵ [δ ἢ ννεγα βεαὶεά--- 

4.4 50 3} (ρῈῚ 6861) -- ζὅ «γε δ λΖοῤ. (ογ16 γϑαα1129) : ὁπέ Εἰλίοῤ. (ογι6 γεακϊ71:9) .4.γ,.1} οχ δοσοιηΐ οὕ ποσὶ τοϊ 30 ἰπἰτἰαπὶ 
(ν. 4. ἸΏ1110) ΓΕΓΓΘῺΙ οΥΡΪ5 : ΟγΖογέαί 7.5.5. ψαγγ : 85 ἴῃς θερίπηϊηρ Ὀγ {πῸ ϑοη οἵ Μδῃ, θαξ {πε επά Ὀγ πηγϑεὶξ δἴοπε (ἔοσ 
ἂ5. μαΐίοσθ, ὅσ ζῆ; οἷ: ΚΖ 2. 217. 5-8 Ζ,,) οχίτιβ. 5866} τ Κ᾽ (ΘΑ () 5ίαγεηΐ --ὀ Ογχζοφγέαϊ 17.5.5. «. ὦ. βἰδῖιε- 
τεηίυγ (Μ) ἀπτὰ 5. σρῃνεη 065 ((᾽ γιά 67)1671ε΄ς “0 Ομ ν ΕΟ] 0Π.65) νϑηίογα ἢ ΥΟΥ 90 οὁ ᾿ζάϊοζ. : 3. ἀβοοτῖθϑ ἤογεβ 
γτν 30 τηοίι5 νἱτίυϊε5 (50. 8.7 γεαα1) ; οΥ τηοίιπιπι νἱτία65 τα ὁ. ζάζοῤ. (το Κοϊρί) ΟΣ 3, (5 ΑἹ) δϑϑιϊπηαύδίασ 
(οογγηέ): 56 νγὰβ ἜϑίδὈ]} }5ῃ64 (-Ξ ἢγπιδγείατ): Ζζσ. σιερσεσίς δεαϊποατγθίασ, (τε ἀεϑεϊπατθίασ ὙΌΣ Ξ', Ἰηνεβίρα- 
ΤΘΏΓΕΓ 5:2 Ψ' οἱ δηϊβαθαπῃ ἃ 08] ΠΑ ΘΠ 1 ΘΟΤΠῚ 41] πῆς ρεσοδηΐ δαάϊηνεηίοηαϑ: 85 θείοσα {π6 [Ὸ11Π165 οὗ βίπποιβ 

ν. δό-ν!. 6. Ι͂ἡ 115 ββοίίοῃ (οά 5 ἀἴγεοιν δάάτεββαά, δηα (οά 5 ἴπΠ6 βρεᾶκϑῖ. [Ι͂ἢ σέβροηβα ἴο {πΠῈὸ ρσόρῇῃει᾽5 
αααβίιοη, ΤΏΤΟΘΡ ἢ νΠΟΠῚ 5141} (Π8 ΕἘΠα σοπλα ἢ ἴΠῸ ΔΉΒΨΕΙ 5 βρίνεη, ΤὨτουρἢ {πῈ (οά οὗ 5γΓ8 6] δοπθ. Α ρο]επηῖςδὶ 
Δἴτη 15 οἰ ὶν ἴο θ6 ἀείεοιεα Ἰῃ Π6 ραββδᾶραε. ὍΤῇῆε δροοδγρίϊϑί νν1}} ποῖ 4]1ὸνν ΔῃΥ οὗ [Π6 βϑϑϑηία!ν ἀϊνίηα αἰγὶ θαΐε5 
ΟΥ̓ ΓπποΈΙΟη5 ἴο ᾿Ε δϑϑιιπηθα Ὀζ ΔηΥ ᾿πίθυπηθαϊδία ἀροποΥῦ, [ποτε ἀρστθεῖηρ' Ψ] [Πς νίενν οὗ οὐ ποάοχ Καθ ϊηΐς [πδ΄ 5πη. 
ὙἼΠΕ Ρο]εμηϊς 15 ἀϊγεοϊθα ἀρδϊηβέ νῖενν5 ΠΟ ἢ ψψετα Πα Ὀγ εαὺὶν (τιβίαηβ, θὰ νν] ἢ ψψεγα ΡΥ Δ ΌΪν ποὶ σοπῆπαά ἴο 
(τ βίίδῃ οἰτοὶθβ. Αἴ [Π6 58Π16 {{π|6 11 15 ροβϑϑῖθ]ε {παΐ ννῃαΐ {π6Ὸ δροσδίγρίϊς ννυϊοσ μὰ5 ἴῃ πη]Π4 ΠΟΘ 15 {π6 ΟΠτιβίϊδῃ 
ἀοοίτ!ηα οὗ {Π6 τείαγη οἵ (ἢγὶβί ἴῃ βίογυ ἴο ἡπᾶρε {ΠῸ νγουά. Ὅηα θαυγάθδη οἵ {πΠῸ ρΡαβϑαρῈ 15 {πδΐ 1ι5ΐ 45 (γεαίίοῃ ννὰ5 
Ῥτουσῃηϊ ἱπίο θεῖηρ δ {π6 Ῥερίπηϊηρ Ὁ (οα Δ]οπα (τ Πουτ δὴν ᾿πίοσπηθάϊαϊα ἀρεηογ), 50 ἴῃς Επα οὗ (τδδίϊοη νν}}] θῈ 
Ῥτγοῦυρς ἀρουΐ ὈῪ (οά 4]οηθ. [11 τηὰγ ΡῈ ἀδβϑουιθεα 45 ἃ βρίεηαϊα ἀδνεϊορπιθηὶ οὗ {ΠῈ {Πα πη6 Ἔχργαϑϑβϑά ἰη Ρ5,. χς. 2. 
ὙΤΠΕ ἀεδβογιρίίοη οἵ {Π6 ψουκβ οἵ (γεδίϊοη 15 ὁη6 οὗ σγϑαΐ ροννεῦ δηά ἱπιαριηδίϊνε ἔοσοθ ὍΤὴδ σοποδρίϊοηβ οἵ (σδδίϊομ 
που νη 1 ἀγα {γα 008] δηᾶ οὗ ργεαΐ δης 1 (οἴ. Εβρθοῖα!ν τΠ6 ΒΑΡυ]οηΐδη Οτδαί!οη-τηγτη5 δηα 566 (σηΚΕὶ, 
,δομ δ ἤιει, Ῥ. 401 ἢ. ἃ πα ΘβρϑοΪ8}}Υ Ρ. 419). [Ιἰ 5ῃου]α θὲ σοπιραῦθα ψν ἢ {Π6 ΡάγΆ116] ραβϑαρε ἴῃ σον, νἱϊ]. 24-09. 
[(΄΄. αἰβο {πε ἀδββογιρίοη οὗ {πῸὸ 1)ὰν οὗ πα ρεπηεηΐ ἴῃ νἱ]. 30 Π] 

ν]. 1. ῃ {πὸ Ῥερίπηΐϊηρ οὗ ἴπε [εγγεβίσγίαῖ ννοῦτ]ᾶ. ἘῸτ {Π6 αἰϊαγαίοηβ ἱπίγοάποθα ᾿ηΐο {πῸ ἰοχί οὗ {πΠ6 ΟτἹεπίδὶ 
Μευβί 5 Ποσα ἀπ 66Υ (γι βίδη ἰπῆἤπαηςα 566 οτῖ. ποίαβ. 

[86 πεανβηννασγᾶ ρογίε!β, 1. ε. {πΠ6 ροσγίαὶβ ορεῆ ἴο ἤβανβῃ ; οἴ. 1ἱ Ἐπ. χχχίῖν. 
3. ἴπ6 Ρεδεῖν οἵ 115 ἥοννεασβ. ὍΤὴε ἤονεῖβ ἀύε ἴΠοβε οἵ {πῸ6 πβάνβηὶν Ῥαγαάϊβα (ου] σῚ Π4}1Ὺ {ΠΕ βἰδ75). 

{Π6 πιοΐΐνα ροννεῦβ (οἵ πβανεη). ΠΕ ρονγοῖβ πηδδηΐ 46 ΡΟ ΔΌΪΥ {Π6 58 Π|6 85 "1Π6 ρονεῖβ οἵ πϑβάνϑη᾽ οἵ Μαίί. 
Χχῖν. 29, 1. 6. ΔΏΡΕΙΪς ρον εῖ5 ΜΜὴΟ πιονα {Π6 ἤδανβῆβ δηά {π6 βία. ΟἿἤοῖβ, πονενεῦ, ργείεσ το δάορί {πε τεδάϊησ 
γ10{1424771 27 214765 (566 οΥΙΐ, ὨΟΐ6) Ξξ " ροννεῖβ οἵ τηπονϑιηβηΐβ ᾽, ἴ. 6. δαυί δ ῖκα5. 

4. ἴῃ6 5ΞΡρδοεββ οἵ (π6 ἢγιηδπχθηΐβ, 11. “1Πς τηδαϑυγαβ (1. 6. τηδαϑυσγεα οὐ ἀεῆπεα 5ρ8ς65) οἵ {πε ἢγπιηδπηθηίβ᾽ : {π6 
αἰν᾽ϑἴοηβ ἰπῖο ψνῃΙοἢ {Π6 Πβανεηβ μετα βεραγαίβα (οἴ, 2 Επ. 11 ἢ. ἴοσ ἃ ἀβϑβογιρίίοη οὗ {πε ἀἰϊβεγεης μθανεη5). 

ΕΓΘ παπηιθᾶ. ὍΤΠΘ ΠΔΠΊ65 οὗ [Π6 βενθὴ ἤδάανβηβ δῖε δηϊπησγδίθα ἴῃ 7, 5. “Παρ. 12 ὁ. 
Ἂς, ΟΥ {Πε6 ραΐπεγεγβ οἵ {πε ἰγεαβύγεβ οὗ ἔδι ἢ ννεσα βεαϊθᾶ. [1ἰ 5ῃου]ὰ Ρὲ ποίβά {παῖ 1ἴἰ 15 {π6 Ρεῖβοηβ οὔ {πῸ 
[ΑἸ1 Πα] {παΐ ἀγα πεσε " βεα]εα ᾽, Ἄεχϑοῖὶγ 85 ἴῃ Εδν. νἱ], 4 ([Π6 144,0οο ὁ ψο ψγεσε 5εδ]βα᾽); οἴ. δν. ΙΧ. 4, χὶν. 1, ΧΧ]]. 4. 
(1 εν. χα. 16, χὶν. 9, ΧΧχ. 4 ἃ τλᾶτκ οὗ ἴῃς ορροϑίίβε Κιπά 15 πηθπίϊομθα.) [ϑοπια οἵ {πε Ρεβί [,δϊ. σοάϊσεβ τηακα {6 
“ΒΘ Π ΠΡ ἡ ἸΏ ΟἿΓ ἰεχί ΔΡΡΙΥ ἴο “{Π6 τηδγίῖβ ᾽ οἵ ἴποϑα "ψῃῸ Πᾶνε σαιπετγεα [διτἢ ἴου ἃ ἰγεάβιγε᾽ ; {ππ|5 ΟΜ Βανε εὐ ϑὴσ- 
7147.6717147. 60714771 27167γ171ὦ στε (ννἸΓἢ ράτγίϊα] βαρροτί ἔτοπι 5 δηα Α θυΐ ἀραϊηϑβί {Π6 νϑυβϑίοῃβ), ὙΤΠὰ5 “ πηοσῖ5 ᾿ Πθγα νου ]Ἱά 
Ῥδ]δηος “ ΔΡοΠα δι] οη 5 (ΟΥ̓ “ τη οἰ παι 5.) ἴῃ {πε ῥσεσθαϊηρ' οἰαα56.}] “ Ἐδιτῃ ’ ἴῃ {Π15 ΡαβϑαρῈ 566 ΠῚ5 ἴο τηθδῃ {Π6 
ΤΡ Ὠϊθοιι5η 655 νν ῃο ἢ σΟΙΊ65 ἔτοῖη Πα ε]ν ἰο {πΠ6 Τιανν (οΥ “ Π4Ε]1ν το {η6 Ο. Ὁ. τε]ρίοη ᾽). 850 ἴῃ ν. 1, νὶ. 28. [1 ρανβ 
ἃ σοηϑρίσυοιι5 τῦ]Ὲ ἴῃ Ἐβοῃδίοϊορίςοδὶ ἀοοίγπθ, πα ἴῃ σοι Ρα558565 1 15 οΐ δῖνναυϑ εᾶϑύ ἴο θ6 ϑι16 οὔ {Π6 εχαοῖ 5Π8646 
οὗ τηδδηΐηρ Ἰηεηάεά. ΨνΠατα {ΠῈ6 Τὰνν 8 να]πθα δηα διηρΠαϑιζβα ᾿ξ Ψ1}} ππθᾶῃ (45 Πεύθ ῥτο Ὁ.) {Π6 τὶβ μου 5η 655 
ὙΏΙΟἢ ταϑα]5 ἔτοπὶ Πάδ] ΠΥ ἴο {ΠπῸ [ἂνν (οἴ. 2 Βδγ. 11ν. 21). [ἢ νῖϊ. 34 ἴἴ Ξε β Ἂν ἴο {Π6 Τᾶνν, }158ὲ 85 115 ὀρροϑβιία 
7717 6,Ἰτεέας τς ἀἸβΊ ον ἰγ 1Π ν]]. 114. [Ιῃ ἰχ. 7, ὃ, ΧΙ], 23 ὁ ΓΑΙΓΠ ̓  πα ἦ ΟΥΚΚ5 ’ ἅτε σομη ]Π64 (45 σοτηρ]ειπεηίατυ). Βαῖ 
1868 Τανν 85 510 ἢ 15 ποῖ δἰνναγβ ΠΕΟΘββατ Υ {Π6 οΟὈ]εοίὶ οὗἁ “ ΔἸ ᾿ (εξ, 2 Βαζ. ἵν]. 2, [δ᾿ ἢ 15. Ρσόρμεον οὗ σοπηϊηρ ἱπάρα- 
τηθηῖ). (( , ϑαπάδυ- Η βδα]δπι, “οηίαι5, ΡΡ. 31-4.)} 
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ΙΝ ΕΖΕΑ 6. 6-13 

6 Ἐνεη {πεπ Παά 1 {πεϑε {πίηρϑ ἴῃ πλϊηα ; δηα ἰῃγοιρἢ πὴθ δἰοηα πα ποηο οἴμοι νεῖ πον ογεαίαά ; 

85 αἶϑο {πε Επα (5411 σοπῇα) [Πγοιρῇ πα αοπε δηά πος οἴει. 

Ν. ΤΗῊΗΕ ΡΑΒΤΙΝΟῸ ΑΘΟΝΘΌΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΤΙΜΕΘ. 

(ν!. 7-10) (5). 

, ἼὍπεη δηϑινεγεα 1 δηά καϊά : ΝΥ αΐ 5Π4}1 πιασκ {πΠῈ ραγίίηρ ἀϑιιπά εν οἵ {ΠῸ {ἰπ|ε5ῦὺ ΝΘ 5}4}1 {ῃς 
Ἐπά οἵ ἐπε ἢτϑὶ (αρε) δπά πε Ῥεριηηΐϊηρ οἵ {πε βεοοπά ΡῈ Ὁ 

8 Απάᾶδε βαἱά υπηΐο πιὸ: ὃ Εσοπι ΑΌγαμαπὶ ἴο ΑὈταμαπη. ἢ ΕῸΓ ἔγοπὶ ὨΪΠῚ ϑριαηρ ΙᾶςοὉ δηά Ἐ5δι," 
ο ὅυΐ 7Δςοθ᾽5 παπὰ πεϊὰ {πε Πεεὶ οἵ ἔϑαιι Γοπι {πε Ῥερσίπηΐηρ. ἃ ΤῊ ΠΕΕ] οἵ {πε ἢτγϑί αρὲ 15. ἔλϑδι ; 

το πε Παπά οἵ {πε βεσοπά ἰ5 Ϊδοον. ἢ ὁ Τπε Ῥερίπηΐϊηρ οἵ ἃ πΊδῃ 15 ἢἰ5. παηά, δῃηὰ {Π6 ἐπα οὗ ἃ πηδῃ 15 

ἢΐ5. Πε6].9 Βείιννεεῃ Πεεὶ απα μαηά βεεὶς παυρῇῃΐ εἰ5ε; ΕΖυ ! 

ΜΠ ΠΗ σι ΝΞ ΘΓ ΤῊ ΑΞ ΜΕ ἈΝ. Ζ1ΠΕῈ ΕἘΝΙΡ. 

(νί. 11--28) (Ε) (Ἀ). 

(4) νὶ. 11-12. Διἰφααοίζογιαξ 7717 οαἰποίϊο7,. 

1,12 [1 δηϑνεγεά δηά βαἰά : Ο 1 ογά τὴν 1 οτά, {{1 πᾶνε ἐουηά ἔανοιι ἴῃ ἐπ ν᾽ 5ἰρδί, "(1 θαβθεοὴ {866} {παῖ 
{ποῖ 5ῃον ἢ ἐν ϑειναπὶ {πε ἰαϑὲ οἵ ἰν δἰρῃβ οἵ νῃϊοῇ ποι ἀἸἀ5ὲ βῆονν της ἃ ραζίΐί ἴῃ [Πε πίρῃς 
{παᾶΐ 15. ραϑί.] ΐ 

| (ὁ) 7)εφογρίϊοτι οΥ ἐς Ἐπεὶ (νὶ. 13--20, 23, 24) ἐοροίλε), τυ σοηη6 η115ῤἰαςσσαῖ ὑ67.56ς 
| αἰδοογτότηιο 116 σἴρης λαΐ 2γεεοαῖς ἐλ πιά (νι. 21--2.2). 

13. πάπα δηϑνεγεα δηά βδ]4 τιηΐο π|Ὲ : ϑίδηα τπρ ἀροη τῃν ἰδεῖ, ἀπα ἔποιι 5Π4}0 Πϑαῦ ἃ νοίςς εχοεεάϊηρ 

γννεῦα γεῖ ᾿ηνεπίεα ἃ-ἃ γρῃαζη ΔῸ ΑὈταμαπὰ πϑαὰα δα ΑὈγάμδῖῃ (5 ΑἹ) Ξξ οὁ δι Ζάζοῤ. (Ατ.}): ψ. 4. ἀβᾷᾷε δᾶ ἰβϑαδς 
(( Μὴ -Ξ- Αγ. (αἴδο τ. 1. ἐμ ξ:λ]ο.) Ὀπρ φο Κὶ -- Σ Ἴδϊοῤ. (οἴ. Ατ.2): Φ. ἔἴτοπὶ ΑΡΓΆΠἂπὶ ννὰ8 Ὀθούῃ ἰϑᾶᾶς δῃηα ἔγοπ 
Ιϑαδς νγὰβ Ὀοσῃ [8000 δῃηᾶ Εδϑαι (-- Δτ.ἷ) ὁ ξοὸ ἤν Ξξι : ὅχὲ Ξ:ῆτοῦ. 217. "5 ἀπὰ ἡ ῷ: Κὶ, Πηϊ5 δηϊπὴ μαυϊὰ5 
586 0}} Εδδι, εἴ ρῥυιποϊρίαπη βεαιθητ5. [ΔοοὉ (Ξ- “41... οὐ δέλίοῤ.) θ6., Ὁ 5 τ τὰν (2, ΚΣ 7): Ψ. ὩΡΠΡΟΙΖΩΣ 
ἘΓῈ 3. υὐ ἀεῃηοηϑΓῈ5 

6. Βα 1 ἴμεβε {πἰπρβ ἴῃ πιϊπᾶ. (Οτεδίίοη, μη εὶ σεηασκϑβ, τερατάθα 85 ργεαβίθυ θα Ὀγ δηα {πε ουζοοπια οὗ 
τπουρηϊ, 15 ἃ Ἰοίεσ σοποεβρίϊοη ἤδη {πὲ οὗ σγεαίϊίοη ἐπτοιρῇ π6 δ οσά. ὍΠ6 ἱγατῃ οὗ [15 βίαίθιηθηΐ ἀθρεπάβ προη {Π6 
ςοποερίμδ) σοπίεπηί οἵ {πε ννοτζτά. 

ἃ5 αἷἶβο ἴδε Ἐπᾶ.... πγοιιρῇ πα δίοῃθ, ἕο. ΤηΪϊβ οἰδιιβε 15 οπηίεα Ὀν [ηε ΟΥβηΐαὶ Νεγβϑίοηβ ἔογ ἀορτηδίϊς 
ΤΕ ΒΟΉ. 

νὶ. 7-1ο. [ἢ δ᾽]θρουίςαὶ ἰαησααρα, ΡῬγορΑΌΙν ἀδγινεά ἔγοιη ουγγθηΐ ἰγϑά!τοη, {Π6 ΔροσαΙγρίϊδὲ ᾿πἀϊοαΐθθ ὑπαὶ {Ππ6 
ΡῬΓεϑθηΐ σουγαρί ἀρσὲ (5. ΖΕ Ὀγ Ε5811) νν1}}} ΒῈ βιισσθεαεά ᾿τηπηβα]δίαὶν, τ Πουΐ ἃ Ὀγθᾶκ, Ὁ. 1ῃς β]ογίοιβ Γαΐασε ρα 
οἵ ἱποοτγιπρίϊοῃ (συ ο]1Ζε Ὀγ 4600). ὙΤῆδ σοπηδχίοῃ ἴῃ ἱπουρῃϊ νἢ ννηδὲ ργεσθάθβ 56 6ΠῚ5 ἴο θ6: ι5ῖ 8ἃ5 ἴπεσξε 15 
ὯΟ ΤΟοπὰ ἴῃ {πΠ6 αἰνίπα δοίβ οὗ ογεδίίοη δηά Ἰμάσειηβηΐ ἴου ἃ πηθα!αίογιαὶ Μαϑβίδῃ, 50 ἴῃ {Π6 ἐγαηϑι!οη ἔγοπι {ΠπΠῈ ργεβεηΐ 
το πε ξαΐατα ἄρα, ἴμῈγα 15. ΠΟ τόοτη ἔογ ἃ Μεβϑίδηϊς ᾿πίευϊ τη --ἰἢ 6 ἰεηροσαῖν Μεβϑίδηῖϊς Κιπράοπι ννῃ]ο ἢ ρτεοθάθβ {πα 
ἀἰββοϊαϊίοη οὗ {πῈ ργθβθηΐ ννουϊά. ὙΤΠῖ5 ἱπίθεγργείαίιοη ΠαγπηοηΪΖα5 ψ ἢ {πε ἱπουρσῃΐ οἵ 5. 566 ἔσίπον ΖΩ͂, Ρ. 68. 

8. Ετοηὶ ΑΡγαπαπι ἰο ΑΡτγαπαπι. ΕῸτ ἰεχί 566 οτὶῖ. ηοίΐθ. ὍΤὴδ τηδδηϊηρ 15, ἴΠ6 ἰηΐεγναὶ Ὀεΐννεεη {ΠῸ οἱά ἂρὲ 
Δα 1Π6 ἢδν 15 πὸ ἰοῆσεγ ἵπδη {παΐὶ Ὀεΐννεεη ΑΡγαμδπη δηα ἢ15 ᾿πηπχεάϊαίς ἀδβοεηάδηίβ: 1. 6. ἡ 1 ν}}}} Ὀ6 ἃ οᾶβε οἵ 
᾿ἱπηπηιβαϊαῖα βυσσεϑϑίοη ᾿ (Β411}). ΤῊδ πὸν ἀρα νν}}} [ο]]ονν {Π6 οἱ νι πουΐ ἃ Ὀγεακ. ΤῊΪ5 Δηβννε 5 ἴΠ6 ἤἢγϑί αι θϑίϊοη ἴῃ 
Ὁ. 7; ἴῃε ΔῆϑνῈῚ ἴο ἴΠεῈ βεςοηά 15 ρίνε ἴῃ ὑτ. ὃ ὁ--1ο. 

το. Βεΐνδθ θεῖ δπᾶ παπᾶ, ἄς., 1.6. ἀο ποῖ Ἰοοῖϊκ ἔοτ δΔηΥ 1ηΐεγναὶ Ὀθεΐννεεη {Π6 ἵννο ἃρ8ϑ5. 

νὶ. 11-28. ΤῊς ραββϑαρε 85 ἃ ΨΠο]α 15. ρδγδ}16] ἰο ἵν. 5ό--ν. 13 ὦ, Πα ἐπ] οα65 πηδίασια] ἰδίκθῃ ἔγοιη ἴΠῸ6 βαπηα Οἱ 6 Γ 
βοιτος (Ε). Τα {Βεπις οὗ [Π6 βδυ!εῦ ραϑϑαρα 15 ἴῃς ϑῖρτβ {παΐ ρσεςεάβ {πῸὸ ΕἘπα. Ηδετζγε, μονενεσ, (ῃ6 ἀδβοσιρίϊοη οὗ 
1Πε56 ϑΙρῺ5 15 ᾿πζθυνγονεῃ ν] ἢ Δ ΠΟΙΕΙ͂ νν ΒΙΟ ἢ Πδ5 [οΥ 115 50] εςὶ ἴῃς Ἐπα οὗ {πΠ6 νου] 11561. ὙΠα ταχί ἀρρθδῖϑβ ἴο θ6 ἴῃ 
50ΠΊ6 ςοηΐαδίοη. Τῆα σαθ]εςΐ οὗ ψυ. 13-20 δηά 23 15 {πε Επά οὗ ἴπ6 νου] ; ἴῃ στ. 21, 22 ἴῃς ἀεβογιρίϊοη οὗ {ΠῈ ϑ' 5 
1παΐ ργεοεᾶςε {πεῸ Ἐπα 15 σοῃεϊπιεα ἔγομῃ ἵν. 5ό-ν. 13 α, δῃηα ῬΥΟΡΔΌΪΥ ῬΕΙοηρ5 ἴο 1Πδΐ ραβϑαρξ ἴῃ 115 ΟΥΙΡΊΩΔ] ἔογπΊ, νυ ἢ 1]|Ὲ 
ὕν. 25-.ώ28 ἄεβοῦῖθε {Π6 ξε] ον οἵ ποϑα ν ῃο ϑυγνῖνε ἴῃ6 Μαϑβίδηϊς νο65; Ψζ 0. 11-12 Δη4 29 ΔΡΡΘδῚ ἴο θῈ τεάδοιομαὶ 
ΔΙ ΠΟ 5, ἀδϑρηεα ἰο δάδρί {Πς ΟἹ 6. τηδίεσίαὶ ποτα ετη θοαϊ64 ἴο [ἴ5 ργεβεηΐ σοηΐεχί (50 Κα] 5ςΠ). 

ΤῊΘ ϑβεαίίοη νν}}} {Ππ5 [41] ἱπίο {Π6 0] οννίησ αν 15] ἢ :-- 
(α) Ἀξάφοί(ϊοηαὶ ἰπἰγοάποίοη (υψ. 11--12) ; 
(ὁ) Απηομποειηεηὶ οὗ ἰῆς Ἐπά οἵ {με νψοτὶ , [Π6 βρεακεὺ Ῥείη {π6 Πῖνιπα Ψοῖςα [οἵ 04] (συ. τ5-20, 23, 24); 

τορείμεσ ἢ 5οπῖθ ἰπβεγίθα [πλϊϑρ] θα] νεῦβεβ ἀθβου ἱηρ {Π6 5155 ρτεοβάϊησ ἴῃς Επά (συ.".1, 22) ; 
(Ω) Τ)εβοτίρεέϊοη οἵ {π6 ἔθ] 1οἰγ οὗ ῃοϑα νν ῃο βαγνῖνα {πε Μεβϑβίδηϊς ννοα5 (συ. 25--28). 

566 ἔσίῃεσ ΖΩ͂, Ρ. 71. 
(α) νὶ. 11-12. Τῆς τεάδοίίομαὶ σματαοίοσ οὗ {π656 ᾿ηἰτοάποίογυ νεῖβ5685 15 εν ἀθηί. Τῆδν 5Πον οἰθαεὶν {Παΐ Καὶ ἱπέεη θα 

411 [πὲ (Ο]]ονν5 (τ. 13-29) ἴο θῈ ππηάἀεγϑίοοα δ5 ἀδβογιρίϊνε οὗ 1Π6 βίσὴϑ Ὀῥγε ΠΑ ΙΎ ἴο {πΠεῸ Ἐπὰ ; Φ. 11 5665 ἴο πᾶνε 
Ῥεδη ἱπηϊαίεα [ΤΌΤ᾿ ν. σόα. 

(6) νἱ. 13-20, 23-24 (στ. 209-21 Ὀεϊοηρ ἴο οἰ. ν, Ῥεΐνγεεη ψθ. 8 ἀηά 9 ; 566 σε Ζ04.). Ιῃ ἰἴ5 ργεβεηΐ ἴογηι [Π6 εβομδίο- 
Ἰορίςδὶ ἘΠΕῚ εἰπροαϊεα ἴῃ {15 Ραβϑϑαρα 15 ἴῃ ἃ ἐγαρτηβηΐαυυ σοπάϊοη. Βαΐ ἴἰ 15. 411 ργόθαῦὶγ ἀεγινεά ἔγοιη οὴς 
βοῦτγοα (Ε)). 

13. Απᾶ Πα δηβννεγεᾶ. “Ηε᾿, 1.6. ἴῃ6 δηρεὶ. 
Ξϑίδῃπα ὉΡ πΡροη ἢν ἔεεϊ. ((. ΕΖεκ. 11. α ; ἴδῃ. νὶ]. 4, ν11}. 1. 
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Ιν ΕΖΕᾺ δ᾽ τὰ 26 

Ε τ4,15 ἰομά ; δηὰ [{ 5Π4}1 ΒῈ {{{Π6Ὸ ρίασε ννβείξοη ἔποι βἰαπάεβϑί, Ε θῈ συν 5ῃδίκεη 8, ἃν ἤθη 1Ὲ (1. ε. τς νοἱςΕ) 
5Ρεα ΚΒ ἢ ἵν 1ΠεεἾ ΡῈ ποῖ ποι τειτιβεα ; ἴογ {πεῸὸ6 ψογὰ ἰβ. οὔ {π6ὸ Ἐπά, δπά {πε ἰοιιπάδείοῃϑ οὗ {π6 

τό δαυῖῃ 7541} υπάοιβίαηα } {παΐὶ {Π6 βρεεοῇ 15 σοποογηΐηρσ ἐπα πηβεῖνεβ. ὙΠΕΥῪ 5141] ἐγαπιθ]ε δηα ΡῈ 
5ῆδΚβῃ, ίου {πεν Κηῆον {παΐ {Πε|᾿ εηὰ 15 ἴο θῈ σμαηρεά. 

17 Απα [ἰ Παρρεπεά {Ππαὶ νσῆεη 1 δα Πεαγά ἴ 1 δίοοα ρ ὑροη πιῪ ἔεεΐ, απ Ποαυϊκεηεέά : δπά ἰο! 
ἃ νοῖςε 5Ρ4Κε, ἀπά {πε βοιηά οἵ 1 ννὰβ 85 πε βοιιπά οὗ γηϊρτν ννδΐείϑ. 

τ ΠΕ ᾿ξ 5816]: 
ΒεΠοΪά {πε ἄανϑ5 ςοπΊα, Δη4 1ξ 54] Ῥε, 
Δ ΏΕπ 1 δπὶ δροιυΐ ἴο ἄγαν πἰσῇ 

ἴο νὶ 5: {πε ἄννε!]εῦβ ἀροη βδγίῃ, 
19 Απά νΠεη 1 τεααῖγε ἔτοτη {Πς ἀοειβ οὗ ἱπΙ αν 

(Ε τπε ρεηδὶν οἵ) {μεῖγ ἱπίψυμιν Ἐ; 
[1.4 τυλογι 6 Ζηεηε)αἼϊοῦι ο77 «5. 1071 

σἠαί ὅσ σον εΐ6,}] 
20 Απά ψβεη ἴῃ6 Ασα νῃ]ςἢ 15 ρου ἴο ρ855 ννδῦ 

5}4}] ΒΕ ϑεαὶεά 
1Πεη [τοδὴ 7 σἤοτυ Τἤε56 “19715] : [ῃε ῬοΟΪΚ5 5141] θὲ ορεηεά Ὀείογε {πε ίαςε οἵ {πε Ηγπιαπηεηΐ, απ 41] 
566 ἢ τορσείπετγ. 

νν. 21--22 πηϊϑρίδοεά. 
2:1. (Δπά οπε-νβαί-οἱ ἃ ἢ] ἄγθη 5Π4}} σρεακ ἢ {Πεῖὶγ νοΐςεβ ; ργερπδηΐ ϑνοπηθη 5Π4}} Ὀτίπσ ἰογίῃ 
22 ὈΠΙΙΠΊΕἰν Ὀἰγἢ 5 δ ἴτεα οὐ ἔοιιγΓ πιοηίῃ5, απ ἴΠ 656 5041] ᾿ἴἶνε ἀπά ἄδηοθ. Απά ϑιιάάεηϊν 5141} {πε 
23 ϑοννῇ Ρ΄δοαβ ἄρρεαῦ ππβϑοόνη, δΔηἀ {π6 ἢ[1]] βἰογεμοιιβεβ 5}.4]} βάδην θὲ ουπα οπιρίγ;) Απάᾶ {Πα 

(ΕἸ τιυπηρεῖΐ 5Π4}}] βοιιηά δἱοιά, δὲ νη ϊο ἢ 411 πλεπ, θη {παν ἤθαῦ 1ἴ, 5411} θς ϑίγαοϊς ἢ δυάάδη ἴδαγ. 
24 Απὰ δἱ {παῖ {{π|εὲ [,2ηδηαῖς λα ταν αραϊη5ΐ ἡγίσηας {6 δγι67,1165], [ὴ6 δαγί ἢ 51.411} θὲ ϑἰγίοκεη τ 

[εαγ [ἐοσείλεγ τοῦδ 116 ἀτυφίΐογς ἐλογδον], αὐὰ τΠῈ βρτγίηρϑ οἵ {πε [οπηΐδίπβ 5}.4}] βίδηα 511} 580 παΐ ἴοσῦ 
ἴῆτεε ἢ Ποιιτα " ἴδ ν 5Π41]] ποῖ τὰη. 

(2) νῖ. 25-.28 (29). 7116 γεϊεῖν 977 ἡάοδσ τυῖο σεγυῖνο 1Δε 77655ἱαγιῖς Τ77οε-. 

25. Αμά [ϊ 5Π4}1} θῈ ννῃοβοενεῦ 5.41 ἤανε ϑυιγνίνεα 411] [Π6568 [πίηρσϑ {πδξ 1 πᾶνε [ογεϊοϊ ἃ ππίο {Περ, ἢ6 
26 58.411] θΕῈ βανεά δηἋ 5}4]] 5εε τὴν βαϊναίίοη δηά ἴπε επὰ οἵ τὴν νοῦ. Απά {Π6 τηδῃ ννῆο πᾶνε θεβεη 

14 Κη ὉΡ, ῆο ἢᾶνε ποίΐ ἰαϑίεα ἄδξαίῃ ἔγομη {πεὶγ ὈΪΓ, 54}1} ἀρρεασ. ὙΠδη 5Π4}1] {πεῈὶ Πεαιΐ οἵ {πε 
᾿πΠΠφὈΙΔηΐϑ ὃ (οἵ {π6 νοῦ!) 5 θς οβαπρεά, δηα θὲ σοηνειεα ἴο ἃ αἀἰβεγεπὶ 5ριτ1. 

5-8 γεραίζιρ σοτημοῖοηα σοτηπηονεθιίαγ (( ΜῚ) ἘΠῚ Ξ. ἴῃ 60 σιπὶ ἸΟαΙ ΙΓ (ΞΞ ἐν τῳ λαλειν) πὶ φο Οτεηΐδὶ 
ἄηϑθες 3 ΣΣ 11 .ο ῷ (σ΄. 41γ.1): Ἄν Ἰπιε]]αρείυγ ΚπῈ το ΑΙλϊοῤ. (ΞΞ τὴν αδικιαν αὐτων): 33, Ἰη]ι511{|4 σα 
(ΞΞ τῃ αδικιᾳ αυτων) ἹΠῚ μλϊς οἰαιέδε ἐς 2γοό. μέ 19 Κ᾽; οί ΕΑ͂, Ρ. χχχ. ἴὰ αὸ -ἜΤΩΥ Ἰπασεαπηθηΐ ἈπῚ ρρ 3, ὅσ53:. 
.“4.γ.2 γεδῖϑβ ο.ὸ φρ ὁ (ο΄. οἶλεγ Ογζογέαϊ Γ7.5.5.}: 3 Ὁ ΡΡ ο, ὅσ. : 41γ.} τλε ἐν] ἢδασγί 4-« 50 Κὶ (τ η15 

17. {πε βοιιπᾶ οὔ... πιὶρῃίν νναΐεσβ. (Οἱ. Ἐξζεΐ. 1. 24; Κδν. 1. 15, χῖν. 2, χῖίχ. 6. Τῆε ἀϊνίπε νοῖςσε 15 πηδδηΐ. 
18. ΒεμοΙᾶ {πὸ ἄδυβ οοπηθ. Α Ἴσοπηπηοη Ο.ὕΤ΄. ρῆγαβα, Ἔβρεοῖδ!]}ν ἴῃ {πε Ρτόρμεῖῖς ΠΠτεγαΐασε ; οἵ, ΑἸΠΠΟ5 ν11]1. 11, ἰχ. 12 ;; 

οἴζβῃ ἴῃ } Ἐσειλδῃ. 
19. [Απᾶ ἤδη {πὸ Πυιπλϊ]! ἰοῦ οὗ 5ίοῃ 5411 θῈ σοπιριεῖθ]. ΤΕ [4]] οὗ Τ᾿ Ἔα βδ Ἔτη 15 Γγερασγαάθβα ἃξ τηαυκίηρ ἃ ἀεῆηϊία 

βίερ ἰονναγάβ {πε βρεεᾶν δάνεηϊ οἵ ἴπ6 αἰνῖπε πα σεπγεηῖ ; οἵ. 2 ΒΑΓ. χχ. 2. ΤΠῆΒ οἰδιιβα 15 ρΡγο Δ Ϊν ἄπ ἴο Κὶ (5εε ΖΩ͂, 
ΥΧῈ): 

: 20. ἦναι Ι Ξῇον {πε6ξ6 Ξίρῃβ). ὙΠεβεὲ οτάβ δῖα ργοῦδΌ]ν ἀπε ἴο , πο ἀεϑιγεά ἴο Ἰηνεϑί {Π6 βυρβίδησε οὗ {Π6 
βεοίίοη (ν ] ἢ 15 σοποεσηβα ΜΙ [Π6 ἤηΔ8] πα ραπηεηῖ) ἢ [π6 σΠπαγαςίεγ οὗ ἃ ἀδβοσιρίϊοη οἵ ἴΠ6 ϑ'ϑὴ5 ρτεοβάϊησ {ΠῈ 
Ἐπά. 

[πΠ6 ῬοοΚβ 5Π411 ΡῈ ορεπεᾶ, 1.6. {πε σε] θβίῖαὶ ῬΟΟΚ5 ἴῃ ΒΙΟἢ ἀγα τεοοσγαβα {Π6 ἀδεαβ οὗ {Π6 τἱρῃίεοιβ ἀπα ψ]οκαά. 
566 1 Εηῃ. χΧΙν]]. 3 Δ πα ποία5. 

23. 16 ἐγυπηροΐ, 1.6. [Π6 ἰγαμηρεῖ, [πῈ Ὀ]οννηρ οὗ ννΠΊΟἢ ἀ5Π 6 Γ5 ἴῃ {πε ἰαϑὲ ᾿ἀρϑιηθηῖ. 8566 ἔατίπαῦ 2.43, Ρ. 75. 
24. [το ᾶβ 5141] τνὰσ αραϊηβί ἔγίθπᾶβ {1 β πα πιῖθβ]. ΤῊΪ5 οἰδιιβθ, νυ μῖοἢ ὈΘΙΟΏΡ 5 ΟΡ ΊΘΔΙ]Υ ἴο ἃ ἀδβοσίριίοη οὗ {πε 

β'στι5 ρσεοβάϊηρ ἴΠ6 Ἐπά (ςΐ. ν. 9), Πα5 ρσόρδῦὶν θεεη δαἀεβά ᾿γῃ Κ. 
αἰπα ἘΠΕ 5ργίπρβ οὗ {π6 Τοιιηϊαίϊηβ.... ποΐ τίη. (. Ρ5. 50]. χν!!. 21; 455. Μοβ. χ᾽ 6. 
ἴον [ἴγεε πουσβ. ὙΠπὲ πυτηθεῦ “Τἤγεθ᾽ ἴῃ ΘΟ ἢ σΟΠΠΘΧΙΟἢ5 566 Πη5 ἴο Ὀ6 ἃ ανοιυτχίία οη6 ἴῃ ΔΡΟΟΔΙυρίϊς γα! το. 

(Ω) ν]. 25--2ὃ (20). 
26. ἴπε πιβῇ νῆο πανα Ῥδθη ἴδεη πρ, πο πᾶνε ποῖ ἰαβίεᾶ ἄδαίῃ ἔγοπι Ππαὶγ Ὀἰσίῃ. Μεη 0 ψεῦα χειηονθα 

[τοῦ {π6 δατίἢ ψιτπουΐ ἀγίηρ ἀγα πηθαπῖ. [Ι͂ἢ 115 σοπποχίοῃ ἤριγα Ἔβρθοῖα }]γ ΕΠπΟΟΩ ἀπά ἘἸ]]4Π (ςἔ. ΝΥ 154. ἵν. το ἢ, 
[ ΕποςΩ ἢ], 00. ἷν. 23, 1 ΕΠ. ΧΧΧΙΧ. 3 ἔν, ΙΧχ. 1-3, 2 ΕὮ. ΧΧχνὶ. 2, 81} οὗ ἘΠΟςΟΗ : 1 ΕΠ. ἸΧΧχχίχ. 52 οἵ Ἐ]1)]4}). 5 ἢ τηξῃ 
Μεγ ἐχρεϑοίεα ἴο τεΐυστῃ ψἱἢ Π6 Μεββίδῃ ἴῃ ογάευ ἴο ἱπαυριγαίε ἃ ρεσὶοὰ οὐ {ε]1οἰἐν δπα ϑβαϊνδίίοη (οί. 4 ΕΖγὰ ν]]. 2δ, 
ΧΙ. 52). ΕἸ) 4 ἢ 15 Ἔβρβοίδ!]ν ρσογηϊηβηΐ ἴῃ [ἢ15 σοππαχίοῃ ἴῃ ἈΔΡΡΙηὶς ΠΠαγαίασε (Π15 γῦ]α ννα5, 45 ΠΙΡῊ ῥσὶθϑί, ἴο δποὶηΐ 
τῃ6 Μεβϑβίδῃ, ἴο ργοπιοῖβ [5γ86]᾽ 5 τερεηΐδποα δηά στευπίοη, δΔη4 ἴὸ Ὀσΐηρ ἀρουΐ {Π6 ταϑυγγεοίίοη οὐ {πΠ6 ἀ684) (οἴ. Ν]Ζ, 
Ρ. 192 (). Μοβεβ δπά ΕἸ1)8 ἢ βουηλβιϊηιεβ ἄρρεᾶτγ ἰορεῖμεῦ ἴῃ {Π6ῚΓ σαρδοῖν οὗἉ ἐογεγιηηε β οὐ πε Μεββίδῃ (οἴ. 727247. 7) 66. 
γα. χ. τ; δηα ἴῃ ἴῃ6 (ο5ρΡ615 {πΠ6 δοοουπὶ οἵ {πε Ττδαηβῆρυτγαίίοη, Ματσκ ἴχ. 2 ἔ., Μαίι. χνῃ, 1-ὃ, Γπ|Κε ἰχ. 28-36). ὙΠε 
την ϑίθσίοιιβ ἵνγο νν][ΏἘ65565 οἱ Εδν. χὶ δῖε 4150 ρεύμαρβ ΕἸ) 4 δἀπὰ Μοβββ, που ρἢ 1π τμ6 δηιοτῖϑθε ἐγ! το {ΠΕῪ ἀγα 
ΕἸ) ἢ ἀπα Ἑποςῇ ; οἴ, Βοιδβεῖ, “«γήολγέδέ, ς᾿. χῖὶν. [ἢ 4 Εζτὰ χὶν. 9 (( ἴπου 5ῃδ]ῖ ὈῈ ἰδκβὴ ἀὐγᾶν ἔγοπι τηβῃ, ἀπά ἔγοπη 
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ΓΕΖ ΕΑ 6 ο.ὲ-28 

"27 Εοτ Ῥ ὅν! Ρ 5ῃ4}1] Ὀς Ὀ]οίίςα ουΐ, 
ἀηα ἀἄοςεῖί εχίηρι 566 ; 

28 ΕΔΓ Πα] 655 58.411] οι 5}, 
Δ η4 σογγπρίϊοη Ὀ6 νϑηα 1 |5Π66 ; 

Απά {ππῖἢ, νν ]ςἢ 4 [ογ 50 ἰοῃσ ἃ {ἰπ|6 1 ἢα5 θεεῃ υἱτποιιΐ [τα|, 5641} θῈ πηαάς πιαηϊ[δϑί. 
29 [Απα ἴΐ σαῖηε ἴο ρᾷ85 ὑνῃ1|6 ἢ βρᾷῖα ἴο πὶς, ᾿ Ῥεῇῃο]ά, Ὀν {Πππ|6 ἀπα Π{{{|6 6) πὸ ρίασες ψνῃεγεοη 

Ι 5ἴοοά τοοκεά ἴο ἀπά {το ".] 

ΨΝΙ1. ΟΟΝΟΙΞΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΝΊΞΙΟΝ. 

{ὑ 79. 51}(5} 
»381 Απα ΠΕ 546 τιηἴΐἴο ᾿η6: 1686 {Πΐηρ8 σαπιε 1 ἴο 5σῆον {πες "115. ηἰρῃς ὃ. [1 Πεγείονα ποῖ νυ τῖ 

Ραττίοη γεΐ ἀραίῃ, δηα ἰαϑί βενθὴ ἄδγϑ πλοῦς, 1 νν1}}] τ6}1 τπδε γεῖ ἀραΐίη σγεαΐεν τπΐηρ5 απ {Π656 ἢ, 
32 ΒὸῸΓγ [ἢν νοῖςϑ Πα5 βϑυγεῖὶν θβεη πραγ Ὀείογε ἴῃς Μοβίὶ ΗΙΡῃ; ἴογ πε Μισῃίν Οης Παᾶ5 βεεπ ἢν 

τεστπ46, 4 Π6] πηᾶτῖςεα α50 τῆν σπαβίϊν ψῃΐσἢ ποι μαϑὲ παὰ ἐνεῦ βίπος τ ν νοι. 
33 ὙἹΠετγείογε 85 ἢς βεηΐ πη6 ἴο 5ῆονν {Π6ὸ 411 {π65ε {ῃίηρϑ, απ ἴο 5δᾶῪ ππίο πες: Βς οἵ ροοά οἤεεγ, 

Δηα [εαγ ποῖ! 
34 ὅθε ῃοΐ ονει-ϑο] οἱΐοιι5 " τη ἴῃς σα8ε οἵ [οὐ πΊεγ {ἰπ|ὲ5 ἴο ἱπάπϊὶσε 1416 ἐποιρῇῃϊβ, ἡ εϑὲ ϑο]οϊςς 

ονετίακαε {πες [πη {πε ᾿αϑὲ {ἰπ|65. 

ΤΗΕ ΤΗΙΚῸ ΝΊΒΙΟΝ. 

(ν!. 25---ἰχ. 25.) 

Ι. ἹΝΤΕΟΘΓΟΤΙΟΝ. 

(ν!. 3.5--27) (5). 
32 Απαᾶ [1ἴ σάπια ἴο ρ855 δ[ζεγ [ἢϊ5 {Παΐ 1 ννερί ἀρσαίΐῃ, δηὰ [αϑίε ϑενθὴ ἄδνϑ ἴῃ [{Πππθ πηδηηδι, {Πᾶϊ 

[ἘΠΊ ΡΟΥΡ 115) : 55 [ΟΥ̓ ΠΊΔΩΥ γεαῖβ (5. Εἰ Ζλίοῤ. [5ο»16 77.5.5. ; οἴ, 4.γ.1 “1γ,1.) τοῦ γα 1710 Εσςα Ρδυ]αί πη πλονε δία 
Ἰοσιι5 5ΌΡΕΓ απαπὴ βίαι ΞΈΡΕΙ ΘπΠῚ τὸ ὁ μι Ζάζοῤ. (ε7. 41». 41γ,»1.}; δαί. 27.5.5. εογγεῤέ 5.8 50 46; 3), εἴ νεηΐυγα 
ποςίᾳ (56 Μεγίλογ ΚΑ͂, Ρ. 80) Ὁ Ξ. Ἔ Ρεσ αἴεηι: οὐλθγ Κ7.5.5. (τυζί φοϑεδίς οαεοῤέίλογ ο7 «“1γ.}) πὰ 3, οἱ η0]] 
{εβϑίϊ πᾶτε ΥτῪ Κ3᾽ υἱ Πο᾿ ΡΙΌΡΟΓΟ5 

Βεποείοσίῃ ποι 5Π4]0 γα πα] ν] ἢ ΠΥ ὅ50η᾽), Εἶζγα 15 δϑϑισῃηθα ἃ ρ΄ασα διηοηρ {Π6 ᾿πηπηοτία! σοΠΊραπίοηβ, ἃ5 4150 15 ἴῃ 6 
ςᾶ56 ἢ Βαταςῇ (ςΐ, 2 ΒΑΓ. Ιχχν]. 2). [Θγει δ ἢ 4150 ἈρΡΡΘδΥβ ἴῃ [15 σό]ε ἴῃ 2 Μδος. 1]. 1 ἔ,, χν. 13; οἷ, Μαίι. χνὶ. 14, 
Δ Πα 566 ἔστίπεῖ ΖΩ͂, Ρ. 78. 

ΊΤΠΘη 5141] {πῸ πεατέ... ΡῈ σῃϑηρϑδᾶ, νίζ. Ὀν πε ργεδοῃίηρ οὗ {πε νυ πθββθεβ. ΤῊΙ5 Γπποίΐοη ννὰ5 ρασγιϊσα!υ!γ᾽ 
αϑϑοσίαιβα ψ ἢ ΕἸ] Δ ; οἵ. ΜΔ]. ἱν. 6 (ΞΞ 111. 24 Ηερτ.). 

29. Απᾶ [ἰἴ σάπια ἴο Ραᾳξβ5, ἄς. Οἡ 1[Π15 νεῦβαε 566 ΖΩ͂, ρ. 79. 

νὶ. 30-34 (5). Ηετε [ῃς βρεαῖκεὺ 15 ἀσαίῃ ἴΠ6 δύσπαηρεὶ {0116], Δ Πα ν]. 30 [οὐπη5 {Π6 ᾿πηπηδάϊαίθ σοπεϊηπδίϊοη οὗ νὶ. 10. 
ΤΠΕ ἀδ18] ἀϊγεοίίοη ἴο ἔαβί βανεὴ δύ 15 σίνεη, ἰοσαίῃευ ἢ ἃ ΡΥΟΠΪ56 οὗ γεΐ ρυεαΐεθυ ἠἸβοίοσασαθ. ὍΤΠῸῈ 5661 15 αϑϑυσεά 
{παΐ ΠΙ5 ΡΥΑυ οΥ [οΥ ἔᾺ116γ ταν δἰδί!οη μὰ5 Ὀθ θη Πεαγὰ Ἐβρθοῖα}}γ Ὀεοδιι56 οὗ ἢ15 " τὶ ίεοιιβ ἀβα]ϊησ᾽ ἀηα " σΠδϑεν ᾽ ρταςιβοά 
51ης6 γοπίῃ. 

31. στεαίογ {πίηρβ πα ἴΠπεβα. [αἱ. αἀἀ5 πεσα 247. ζθηι. ὙΤῊΪ5 15 ποί γεργεβθηίθα τη 16 Οτθηΐαὶ Ν᾽ αυϑίοηβ ἢ 
1ῃ6 Ροβ51:}16 Ἔεχοερίϊοῃ οἵ {πεῸὸὶ Ασα... ΗἼ]σ. επιθηβ ἴο 2γ2α67,2 ἀπ ἴα κα 5. ΙΓ {πὸ [ΟἸ]οννησ νεῦβα (2 7Ζαϊδ)ὲ ἑαη1 αἸφ 7214 
αμαζέα 5 ἐ νοι ἔμπα ; οἴ. νυ ἱτἢ [Π15 Ασα .} για) γι14215 φγεσαΐίο ἐπα αἰεαζία 65, ὅζα.). ΤΏ ΔΠΩΥ οᾶ56 267. αἴζόηι Ῥτο δ ]ν τερτε- 
56ηΐβ βοιῃθίῃ!ηρ νν ΠΟ ἢ ὈΕ]οησβ ἴο {Π6 Ορεηϊηρ νοταβ οὗ Ψ. 32. ΐ 

32. ἰῃγ ομαβίϊγ. [αἱ. 2 α]εΖέϊα)ι τε τὴν σεμνότητα. ΗΕΡ. ἼΠΊΝ (ροβί- Β1Ό]1ς 41). Νοίϊοβ {Π|5 αβοεῖϊς ἰοας ἢ, 
ΟΠμιαβεν, {|κ ἔαϑδίηρ (οἴ, τ Μᾶςς. 11]. 47, 2 Μδος. ΧΙϊ]. 12), 15 ΠΕτα ἈρΡΡΔΥΈΠΕΥ τεραγαβα 45 ἰηἰθηβγίηρ [Π6 ροόνεσ οὗ 
Ῥτάγογ: {πκὸ ξαβίϊηρ 4150 ἃ βίαϊε οἵ Ἵπδβί!υ ννὰ5. τεραγάβα ἴῃ σογίδ! ἢ ΟἸΓῸ]65. (ἘΒρΕΟΙ ΠΥ ΕΠ 5566) ἂἃ5 ἃ Πεοθβϑατυ ΡΓα- 
ἸπΙΏΔΤΥ ἴοτ {ΠῸ τεςερίϊοη οἵ πίσμεῦ γενεϊδίοῃ. 

34. Βε ποΐ ονεζ-Ξοϊοϊΐοιιβ, ο. ὍΤῊΘ βἜηθγα] 56 η86 ἰ5: “)Ὸ ποῖ ὈῪ ὑουΓ ΟνοΓ-Οσῖοι!5 46 50 1ΟΠ]πρ Δ Πα Ξρεσυ] δι! οῃ 
{π|ῆὄ6 νν ἢ γοῦγ σμδηςΕ5 οὗ εἴεγηαὶ ΠαρΡΙπ655 δἱ ἴΠε ἰαϑί. 

ν]. 35-|Χ. 25. ΤῊΕ ΤΗΙΒΡ ΝΊΒΙΟΝ. Ὅ7Πε Ιοῃρ᾽ ν᾿δίοῃ {Πδῖ [ΟἸ]Ονν5 [ΟΥΠλ5 [Π6 οἰ] ηλαχ οὗ {πε ἴἢγεα ν᾽βϑίοηβ ψ ἢ ΠΟ ἢ 
1η6 ΑΡροσδῖγρβθα ορβῆβ, δῃά 15 ριβοβάβα Ὁ. ἃ βϑενεῃ ἄδυϑ᾽ [αϑί (1π ρσερδγαίίοῃ ἴοσ {πΠ6 τεναίαι θη) νν ἢ] ἢ σοΠΊρΙ οἰ 65 
ἃ. ογο]α οἵ [ἥτε ννβεῖκθ᾽ [δϑίϊηρ. ὍΤΠ6 ρϑηεγαὶ βεααθηςε οἵ ἴπΠ6 ἱπουρϊ νν}}} ἀρρϑδὺ ἴγτοπι {π6ὸ μεδάϊησβ οἵ {πῸ [Ὁ] νην 
αἰν!ϑοηβ, ἰπῖο ψῃ]οἢ {ΠῈ ν᾽ϑίοη πδίμγα!!ν [4115.. ΕῸΥ ἃ πιοῦα ἀβίδι!εα ἀσςοιηΐ οὔ [Π6 ἀυρατμηθηϊ τοίεγεπος τητιϑὶ Ὀ6 τηδάο 
ἴο {πε πη γοάποί!οη5 ἴο {Π6 5αν σα] βεοι!οη5 {Παΐ (Ο]]ονν : - 

ϊ. 7ρηγοιιεοίίογι (νὶ. 35--37). 
11, 7112 φγοδέεγε φγοῤοιγαφα 171 115 Μέγα Ἴογηι: 00} ἐλ6 «υογία τυας ἐγεαίεα γ0γ 75γαεῖς σαΐζε, τοῖν 15 ]5γαεί ἀοῤγένεδα 

ο7 115 ἐγιλογέξαγιοο  (ν]. 58--50) (5). 
111. 714 ἀεφαΐίε γεγιοτυεά: 7716 «ογγιεῤίζογι ογ 116 φγεδογιέ τυογία πιαῖες {16 αζά ο γε γιείγε τυογία οὐ γεϊεῖέν 

γαγγοτῦ αγιι1 αἰ ει ζ (νιϊ. 1--2 5) (5). 
ἵν. 716 ἐοηεῤογαῦγ 765 5ϊαγιῖς ΚΑ Ἵγιαίοηι ἀγα ἐἦθ Εγιεῖ οΥ ἔλι6 «τυογία (νὶϊ. 26--.44) (Β). 
ν. 7716 «φόσίε εογι{γεέδα (ἔγοτὴ νὶϊ. 25): 15πγαοῖς οἰδοίζογε ἀγα {6 φγοόἠονς οὔ γέσἠξεοοιέδγιοςς (νἸ1. 45--ἰχ. 22) (ἢ 

{Ππ6 εχοθρίίοῃ οὗ ν]1]. 63-|χ. 12, νν ῃῖσἢ ΒΘ] οηΡ5 ἴο Κὶ, 411 (Π15 ββοϊίοῃ 15 ἴο θ6 δβϑί ῃε ἴο 8). 
ν]. (ὐγιοζιε51ογι οὐ 116 τλδίογι (Ἰχ. 253-25) (5). 
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5. 361 πηρῇῆϊ [016] {πὸ ἰῃτεα ννθεῖςς {παὶ Πα θθεη σοπιτηδπαθα πὲ. Απά ἴῃ {πε εἰρμῖῃ πἰρμε τὴν Ποατί 
317 ννὰ5 {ΤΌ Ὀ]6 6 νυ Π!η πα ἀραΐη, ἀπα 1 θεραη ἴο δά άγεϑβ πε Μοβὲ Ηρ. Ἐογ τὴν βρίγις ννὰθ σγεδῖὶν 

᾿ΠΠαπηεα, απ τὴν 5011} ννὰβ ἴῃ ἀϊβϑίγο585. 

11. ΤῊΗΕ ῬΡΕΟΒΙΙῈΜ ΡΕΟΡΟ ΝΘΌΕΙ ΙΝ ΙΤ9 ΕἾΝΑΙ, ΕΟΕΒΕΜ: [ΙΕ ΤῊΒΕ ΝΝΌΒΙ ΑΘ ΟΒΕΑΤΕΣ. 

ἘΟΝ ΙΞΘΒΑΕΙ 5 Θ5ΑΚΕῈ ΜΝῊΥ 15 ΙΘΒΑΕῚΙ, ὈΕΡΒΙΝΕ. ΟΕ 115 [ΝΗΕΚΕΙΤΑΝΟΕΡ 

(1. 38-59) (5). 
38 Απα] 414: Ο ],ογά, οἵ ἃ ἰγυζῃ ποῖ ἀ1658 βρεαὶς δ {πῸὸ6 θεσιηηίησ οἵ [πε οἵδαίίοη ὑροη ἐπε ἢγϑβε 
30 ἄδν, βαγίησ: 1,εἰ ἤδανθη δηα δαγίῃ Ὀ6 πηδάςε! δηα τν νογα ρεγίεοςεα 6 ννοῦκ. Τηδη ννα5 {ΠῸ 
ΒΡ Πονογίηρ ; ἀαΥΚη655 δηα Ὁ 51] 6 Ὲ δ ννεῦα οἡ ἐνεῖν 5146; {Π6 βουπηα οἵ πηδη᾽5 νοΐοε ννᾶὰβ ποΐ νεΐ 

40 Ῥεΐογε πεθ. ἽΠεη ἴποιυ ἀϊἀ5ϊ σοτητηδηἋ “8 τὰν οἵ Πρ το ΡῈ Ρτοιρῆϊΐξ ἰοσίῃ ουΐ οἵ τῆν ἐγεαβιγίθϑβ, 
τῃδὲ {πεπ τ γ ννοῦκϑ πλσῃμξ ὈεσοπΊε ν]510]6. 

41 ὕδροη {Πε 5εοοηά ἄδν ἀραϑίη ποι αἸ45ϊ ογεαΐα ἴΠ 6 βριγ οἵ ἴῃς βυπιαπγεπΐ, αηὰ ἀ1ἀ5ὲ σοτητηδηα [1ξ 
χκ [0 ΠΙΆ Κα ἃ αἰνϊβίοη Ρεΐψεεη (1ῃη6 νναΐειβ δηα) {πῈ νναΐειβ ἢ ἴπαΐ {πΠῸ οπα ραῖΐ πηὶρῃξ ρὸ ὑρ, {ΠῸ 
οἴμεγ γεπηαΐῃ Βοηθδίῃ. 

42 Οῃ τε {πἰτὰ ἦαν ποι αἸἀςὲ σοπηπηαηα {Π6 νναΐειβ ἴο Ὀ6 σαί πεγεα τορεῖμογ ἴῃ ἴΠπΠ6 βενεηίῃ ραᾶτὶ οὗ 
16 βαγίῃ ; ϑἱχ ραγῖβ ἔποὰ ας ἄγν ἀρ δηα ρίδβεῖνε, ὃ ἴῃ ογάεγ {Πδΐ (155111η6} ἰγοτ ἐποπὴ {ποῖα τηϊσῃξ 
ϑεσνα Ρείογε πες πόσα νῆο Ῥοίἢ Ρ]οισἢ πα ϑον . 

43 Βαῖΐ 88 β0οῇ 885 ἴῃγν ψοζγά ννεηΐ [οσ ἢ {π6 ψουκ ννὰβ ἄοῃα. 

ΤῊ ἡ 3..: «ὁ -- ΞἸ]ΘΏΓ ΠῚ 501] ΧῸΣ 5. (ὀδεΐ γδαα12219) ἸαγηθΘῃ Δ] 04 ΠΠΠΠ}]Π15: Φ. ὦ. ἸαΠΊθ [ΠῚ] ΠΟΘΊΙΠᾺ : 
2. ταάἀϊδῃςα οὗ Ἰρῃι ἈΧΤΧΧ φρ φό; 3. -- οἰ ἀϊνϊάστεί εἰ ἀϊν!βϑίοπαῖη ἐδοθσεί ΠΕ Δα 185 ΣΥ “0 
2αγέϊν 55: 566 Μεγέλεγ ΚΑ͂, Ρ. 86 2:2 γοϊοτουῖ)ρ 5 : 3.) εἴ σοποιριβοθηῖα σιιβίιβ τ] ΕἸ ΟΥΤῊ 5 ἈΓἃ τ Ὁ 

ν]. 35-37. 
35. [πΠ6 (ἢγεα ννεεκβ {παΐ Ππαᾶ Ῥεεῃ σομητηδπαξβα π|6. 80 [ΔΥ ΟὨΪΥ ἴννο αϑίβ οἵ βανθὴ ἄδὺβ8 ἢανε Ὀδεῃ πιθηςοηδά, 

νὶΖ. οὴ6 Ὀεΐίογε ἴῃ6 βεοοῃάᾶ ν]βϑίοῃ δηδ δηοίμπευ μοί Ὀείοσε {πῸ {π|σά. ὙΠ δυῖΠοΥ νι θην 15 ἘΠΊ Κίηρ οὗ δηοίποῦ 
Ρεΐοσε Νιβίομ 1, ν ]οἢ ἴῃ {πΠῸ Ργθβθηΐ [οση οὗ {πε ἰεχί 15 ποῖ τπθητ]οη 66, θὰϊ ἀοιθ.1655 νγὰ5 ἘΠ γα οὐ] βίη} ]ν. ΤΠΗΘ [τες 
ϑισοαϑδῖνα ὑνεα κα οὗ [αβϑίϊησ σα] ἰπαία ἴῃ ἴπε τηοϑὲ ἱπηρογίδηϊς δηὰ {Πῃ6 ἰοηρεβί οἵ {π6 ἴῆγεε νἱϑίοῃβ. (. ἴδῃ. χ. 2, 
ὙΠ] ἢ Πᾶ5 βεῖνϑά δ5 ἃ Π0646] ἔοσ [Π15 ραβϑᾶρε: “1ἢ {ποβα ἄδυβ 1, [5.416], ννὰ5 που ΓηΪηρΡ ἔγχεα γε αῖκβ ̓ (θη [Ο]]ονν5 
ἃ ἀεβογιρίίοη οἵ {πε ἔαβίϊηρ). ΤΠῖ5 ἸΙοηρ [αϑί ργεοβάβα {πὸ νίβϑίοπ ψΏ]Οἢ ννὰ5. ΠΙΡμδϑὶ ἴῃ {Π6 5.816 οἵ ᾿ηροτίαποα 
Ἰθ5η: χ 21): 
' ν]. 38-9. 54]4{}}16] ἢσϑι επυπηεγαΐίαβ Π6 νου οὗ Ὁσεαίίοη ἴὼ {ΠΕῚΓ ογάσυ, ἀπά πε ργοσεθαβ ἴο δϑκ πον ἰἴΐ ἰ5. {παῖ 
1ῃς σῃοϑθῃ γ866, ἴΟΓ γῆ Ο56 5α]ζα {πε νου] πα8 θββῆ ογβαίεά, ἃγα ἀ]ἸΒροββἝεϑϑβεα οὗ {Πε61γ πῃ θυ!δηςθ. Ὅὴα ΡγοΌ] θη, ΜΠ] ἢ 
[45 αἰτεδάγ ἰουπιθά {πὸ {πεπὶε οὗ [Πε ἢγϑί δπα βεοοῃα ν]βίοηϑβ, 15 Πθσα ρσορομηάβα ἴῃ 115 πα] ἔοστη. [π {πε ἢτγϑί νἱβίοῃ 
1Π6 φακβίϊοη δϑϑαπηθα {πε ἴοσγηι : Ησονν ψΨ1}] {πεῸ Τῖνίπα Νάπια 6 ν] πα ]σαῖθα θη ἴῃ6 ΟὨΪΥ ΡΕΟΡΙΘ {Πδὲ Ῥεδῖβ ἰΐ (νίΖ. 
151861) 15 ργοβίταϊε θείοσε {Π6 πεαίμθη ὃ [ἢ {πε βεοοηά νἱβίοῃ [ἢ 566 Ὺ ἃ5Κ5: ἢν, 1ξ {πΠ6 ρεορὶε {παΐ μα5 εξ σβοβεῃ 
ΔΌονε 8]] οἴπεῖβ παιδί θῈ ρα ΠΙΒΠ6 4, Πα5 1 θβεη μαηᾶβα ονεῖ ἴο 6 Ορριεϑβϑθαά δηᾶ ἀονῃη-ς-ἰτοάάθη Ὀγ [ἢοβ6 Ψῆο ϑοοσῃ 
τῆς ἀϊνίπε σονεμαηίϑῦὺ ΝΥ αἸ4 ποῖ Οοά Ηϊπιβεῖῇ ππαοσγίακε [Πης6 ἰδβκ οὗ ἀἸβορ! πἰηρ ΗΙ5 εἰεςῖ ὃ Ηδτζτα, ἴῃ {ΠῈ 
τηϊτγά νἰ βίο, [μ6 φαδϑίίοη ἰ5 : [{{πῸ ργεϑεηΐ νου] 15 ἴῃ 500 ἢ εν] σαβα (οἴ. ἵν. 26 [) ψὴγ 15 1 ποῖ βυθ)]εςοϊς  ἴο [5Γ86], ἔοσγ 
Ὑ ΏΠΟ56Ὲ βακα ἴπῸὶ ψουἹα Πα Ὀβθη ογθαῖϊθα ἢ ὙΠῸ αἰϊδβοιβϑίοη οἵ 1ΠῸ6 αιθϑίιοη 15 ἴα κα ὉΡ δ {πῸ ροϊηΐ γϑαςομεά ἴῃ {Π6 
Ῥζενίοιιβ νἰβίοῃ (νὶ. 8-1ι0). ΨΜῊΥ 15 1}15 ννου]ὰ Ἐδβϑαιι᾽β, δη4 οἠἱγν {πε ἑαΐαγα ννοτ]α [5γ86]᾽5, ΠῚ 11 15 ἰηἀεεά {Π6 σαβα {Παὶ 
1Π15 ψου]α ννὰβ ογεαϊβα ἔοσ [5γ86]᾽5 5ϑ8ᾶΚε  [Ιἡ {ῃε δοσοιηΐ οἵ (σεαίϊοῃ ὑνῃ]ο ἢ 15 Πατα βίνεῃ ἴΠ6 ΟΥΙΡΊΏΔΙ ψυυεῦ Ὀείγανβ5 
Πῖ5 δοσυδϊπΐδηςα ΨἸ 1116 Παρσααᾶῖϊο ἐχερεβὶβ οὗ {πῸ δ Όθ]5. 566 ἔυσίπου 2.43, Ρ. 83. Εογ Π6 νδγίοιι5 ὑνοσκβ οὗ (σαίίοη 
τη (οἱ ]ονν οἡ ἀϊβεγεηι ἀαγ5 οἷ. (δη. 1, [0.1], ἄτα. 

38. τῃγ ψοτγά ρεγίεοϊεα {π6 ννοσκ. (Οἵ. 2 Βαγ. χῖν. 17; 4150 Ῥ5. ΧχχἱμἹ. 6, 2 Ῥεΐ. 11]. 5, ΗΕΡ. χὶ. 3. 
4ο. ἰμεξ... ἔν ψογκβ πλὶρμξ Ρεοοπια νἰβῖρ]6. Ασοογάϊηρ ἴο ἈΑΌΡΙΠΙς ἰτγδα!τοη (οἴ. 7. 8. Παρ. 12 α), ᾿πΠουρ ἢ 

1Π6 Ἰυμηϊηδτῖεβ ἀἸα ποῖ 5ῃῖπα {11 {π6 ἐοατίῃ ἄν (οἴ. Ψ. 45 οὗ 115 σῃμαρίβυ) ᾿ρηΐ ννὰβ ογσγβαίβα οἡ πε ἢγϑί ἀδγὺ : “{πε Ἰσμὶ 
ΜΉ Ϊοἢ τΠ6 Ηοὶγν Οπα, Ὀ]65βεα με ἢε, οσεαϊβα οἡ ἴΠ6 ἤτγϑβι ἄδυν, Αδπὶ ουβεγνεά, δη6 ϑὰνν ὈῪ ἰΐ5 Πη6δῃ5 Ότη οης απ οὗ {Π6 
ψγοτ] ἴο {Πε οἴπατ. ΤῊΪ5 Πρ ννὰβ5 δἰζαγινασάβ νὴ Ππάγαννη δηα γαβϑευνεα ὈῪ Οοά ἴου {ΠεῈ τὶρῃίεοιιβ ἴῃ {Π6 νουἹὰ ἴο 
οοτηα (1014.). ὙΠΕῈ Πδθανθηὶν ᾿ρῆϊ ἔγοση νν ΒΙ ἢ {Π6 Πρ Πᾶΐ 5Ποπα οἡ {Π6 ἢγϑί ἄδν ετηδπαΐθα νγὰ5 οἱ ἀασ ἔπαπ Οτεδίϊοῃ, 
πα Ρε]οηρϑά ἴο (οά᾽5 βββεῆςε. 7ῇὴε 1πΠῚ] ΠΆγ165 τασεῖνε {ΠΕΣ ΠΡ ἰγτοπλ {Π6 ϑραυῖς οἵἩ {Π|5 μεανβηὶν ΠΡ, νυν] ἢ 15 
᾿ΠῚ ΓΘ ΑΘΌΣΔΌΪΥ ΤῇοΓα ἰηΐθηβα ἴπδη {ΠῸ6 ΠΡ νίβ1}]6 οἡ βαγίῃ. ὉΤῊ]5 15 ἴΠπ6 ρηΐ νῃῖοἢ {Π6 τἱσῃίθοιι5 5Π4}} δη]ον ἴῃ 1ῃ6 
αΐατα ᾿νου]α (οἴ, Παρ. ἸΌ]ά. ; 158. [χ. το; Καν. χχὶ. 23). [ἢ 2 Επ. Χχχν. 1--3 ἴΠ6γ8 15 ἃ την ϑίϊο8] δοσοιηῖΐ οὗ {Π6 εἰμ ευρΈηοα 
οὗ ἴῃς Πβανεηὶν Πἰρῃΐς ἀρονε (οὐ 5 [ἢτοηβ. 

4ι. ὕροπ {πὰ βΞεοοπᾶ ἄδυ αρεΐη ποι ἀἰᾶβϑι οσεαΐε {πὸ βρίγιξ οἵ ἴπ6 ἢγπιαηθηΐ. ΤῊ15 ράβϑαρα 15. οἰϊβα Ὀγ 
Απῖθτοβα (726 .ο2έγΖίιε «ὁ αγιεΐο, 11. 7): “ἘξΞάγαβ πὸβ ἀοςυϊ ἀϊσθη8 ἴῃ τοσίϊο (να]ρὸ ἀαᾶτίο) ΠὍτο : ΕΛ ἴῃ 416 βθοιηαο ᾿[αγι πὴ 
ΟΥΘαβί] βρί γἰϊαπιὶ σοαϊογιτη. Α5. (ααηκεὶ ταπιδυῖςβ, ἡ βρί στ ἡ ΠΘτῈ το ́ δΔῆρΡΕ}᾽ (45 οἴΐβη ἴῃ {πΠ6 Βοοκ οἵ Ἐποςῃ). ΤῊΙ5 ἰ5 
ΔΡΡΔΑΙΕΠΙΪΥ ἃ πη ἀγαϑῃϊς δι ρ βοδίϊοη οἵ {π6 ΒΙΊΡ]1ςοΔ] ταχὶ ἴῃ αεη. 1. 6. ΨὙΠε αἀἰνῖπα σοτηπηδηά6, “ [εἴ {ΠΕ6τὰ ΡῈ ἃ ἢγπιδτηβηί, 
τημϑῖ, 1 ννὰβ ἀϑϑιπηεα, πᾶνε θεθη δἀαἀγαββοα ἴο δη δηϊπιαϊθα Ρεϊησ, ἤδσα - “ ἴΠ6 βρι γι οὗ {πΠ6 ἢγπηδιηθηΐ (οἴ. {πΠ6 ρασδῃ 
“(Οοᾶ οἵ Πεανεη᾽ -- “τ, δααϊ σλαηιαγηι, δς.). 

42. βενεῃίῃ ρατί οἵ {πὸ εαγίῃ; βἷἰὶχ ραγίβ. Τῇϊβ 15 οἱθατὶν {πΠῈ γεῆσθχ οἵ οἱά ἰγδάϊτοη : 566 {Π6 ποία δα ἤοε. ἴῃ 
ΕΑ͂, ν. 86. 

Ὄ οτἄεσγ πες... ἔποσγα πιὶρῃμξ βοσνα Ρεΐογε {πεεὲ ἴμοβα πο οί ΡΙοΡ απᾶ βονν. ὙΠ βεπεϊπιεηΐ {Παὶ {ΠῸ 
Οτααΐοσ ρτοαμποβα {πε απ ψν ἢ [Π6 δϑβϑθηῖίαὶ ραγροβα οὗ ββοῖηρ 15 σα] νδίίοη δϑϑοοϊδιεα ἢ {πε βαηοίοη5 οὗ τα] ΡΊΟΩ 
15. ἃ παῖιισαὶ οης ΠῸΠῚ {Π6 ρτισα]ίατα] ροϊηὶ οὗ νίανν, ἀπά 15 οἴζεῃ ἱπηρ]16 4 ΟΥ ἜΧργεϑβϑά ἴῃ [εν 5 ΠΠοσαΐασθ 8566 [ΓΙ ΠΟΥ 
ΕΑ, ». 86. αὐμῃκεὶ ἀϊβοονοῖβ ἃ τείεσεηςα ἴο {πε ογδεαίίοη οἵ Ραγδάϊβε ἤεσα : 566 οἕ. εἷζ. 1014. 
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11 ΕΖ ἃ ἀν τὸ 

44 ἘὸΓ ᾿πιπιδαϊαίεὶν ἔπογα σαπὶς [ΟτῈ 
Εχυς ἴῃ ἐπα ]|655 αρυπάδηοσο, 

5 1ῃ ΡΙδαβιγα οἵ ἰαϑές Ἔχαι βίαν νϑγίοα 2, 
ΕἸοννεῖβ οἵ ᾿π᾿ πηι Ὁ]6 σο]οιΓ 

ἃ (ἔγεες ἰπῆπίτε]ν ναγῖεα τη [Ογη1) ὃ, 
δη“ οἄοιι5 οἵ ϑοεηΐ ἢ ᾿πθῆπδθ]ε ἢ. 

ΤῊ 5 να5 ἄοπε {Πς {π|τὰ ἄδν. 
45 ΒΒθαῖ οἡ 1Π6 ἰουτγίῃ ἀν ἔποι αἰ 58: σοπηπηαηα [Παὶ ἔπ οῦο 5Που]4 σοπλα ἱπίο Ὀοίησ πὸ Ὀτὶρ ἢ π655 οἵ 
46 {π6 5ιη, (ἢς ᾿Ισῃξ οὗ ἴΠπΠῈ πιοοῇ δπὰ {π6 ογάογ οἵ {Π6 ϑἴανβ ; δηᾶ αἰ: σοπηπηδης ἐπα π [δὲ πον 5μου]α 
41 4ο 5είνίςε ττηΐο πηδῇ, ὅν ῃΟ ννὰβ ἀροιέ ἴο θ6 ἰογπιεα ἃ, ἴροη {πε ΠΕΓἢ ἀαν ἔποι ἀἰά5: Ὀ᾽ἃ {πε βενεπίῃ 

Ραγί, ννἤογο ἐπα νναΐει ννὰ5 σαί ῃεγεα ἰορσείμεῦ, ἴο Ὀγηρ ἔσῃ [ἰνίηρσ ογεαΐαγαβ, Ὀἰγάϑ, απ ἤϑῆθβ; δηά 
48 50 [ἰ σᾶπΊο ἴο ραᾳ585. ΤῆΠε ἀππΠῚΡ ΔΠ4 [1{6|655 νναΐοῦ ργοάποεά Πἰνίπρ ογεαΐαγεβ {Παξ ἴογ {ἢ]15 ἴῃς παίίοηβ 

40 τηϊρης ἄδοίαγο ἐγ ννοπάτοιιβ ὑνοῦκ8 ἅς. ὙΠοη αἸ 451 ποῖ ρύδβεῦνε ὃ ίννο Πἰνίηρ οὐθαΐαγαϑ ὃ; {ΠῈ πᾶπης οὗ 
50 {πε οπα ποι ἀἰ5ε ς4}1 ἢ Βεποιηοίῃ ἢ απ {πῸὶ παπια οὗ {π6 οἵμοῦ ποὺ ἀϊάϑε ο4}} Τ,ονδίμαη. Απά 

ποι 145: σδαραγαΐα {Π6 ομβ ἔγοπιὶ {πΠ6 οἴμοι; ογ {ΠπΠ6 βανεηίῃ ρατί 5, σῆεγα {πε νναΐεῦ ννὰβ σαί πεγεα 
δὲ Τοροίμογ, ννᾶ8 ΠΠΑΌΪῈ ἴο πο ἐΠαηὶ (ῬοΊ ἢ). Απά {ποιῖ ἀϊάἀ5ὲ σῖνε Βεμπεπιοίῃ οης οὗ {πε ραγίβ. ϑνῃΐοῃ 
52 δα Ὀεεη ἀγα ΠΡ οἡ {Π6 1Π|Γ ἀαν ἴο ἄννε}] ἴη, ((Παξ Πα πλε] ν) νοτα αὐτὰ ἃ πουϑαπα 1115: απ ππίο 

Τενϊαίπαη ἔποιι σανεϑί ἴΠ6 βϑενεπίῃ ραγί, πᾶπηαὶν {Π6 τηοϊϑσε : δηα ποι Πα ταβεγνεα {Π6πὶ ἴο θὲ 
ἀενουτγεα Ὀν ψΠποπὶ ἔποιι νυν] δηα νῃςη. 

᾿583 Βιεῖΐ υροη {πε ϑἰχτῃ ἄν ποι ἀἸ45[ σοπηπιαηα {πα δαγίἢ {Πα [ξ 5Που] Ῥγίησ ἰοστίἢ Βείοια {Πε6 σις 
584 Ὀεαβίβ, απ ογεερίηρ [ϊηρϑβ; δηα ονεῦ ἴπεϑε Δ άδπι, ννῆοπι ἔποιι αἰ 5: ογάαΐῃ Ἰογά ονογ 8}} {πῃ Ψψουθ᾽ 

1παὲ Βἴπου αἰάσξ ογοαῖς Βείογο Ἠἰπιμ: οὐ ΐππ γα τὰ 8}} Βργαηρ, ΟΠ που Παϑὲ σποόβεη ((ο 6) 
(1(ἢ ν) Ρεορὶε. 

: 55 ΑΑ] {15 πᾶνε 1 βροΐκεη Ῥείοτε ἴῃςε, Ὁ Τ,οτα, θεοαυβα ἔποιυ Παϑὲ ϑαα ἐπαΐ [οι οὐγ 5αΐζε5 ἔποιι Παϑβί 
1 β6 ογεαϊεα ἱ{ῃ15 ννοσ ἃ, Βαΐ 845 ἴογ {πε οἵπει παίίοηβ, νη ἢ αὐὰ ἀδϑοεηβα οπὶ Αάδαπι, ποι μαβὲ βαιά 

1Ππαΐ {πεν αύα ποίῃίηρ, απ ἐπαΐ πεν ἀγα {κα πηπΐο 5ρι{{1Ὸ; δηά ἔποιι παϑὲ κεπεα {πε ἀθυπάδηςε οἵ 
57 ἴΠῈπὶ ἴο ἃ ἄγοὸρ οῇ ἃ Ὀιοκεῖ. Απα πον, Ο Τ,οτγά, Ὀεμο]α ἐπεϑε παίίοηϑ ψψϊοἢ ἀγα τεραυίΐεα 845 ποίῃϊηρ 
58 ]ογα ἰ{ ονεῦ τι5 7 δῃὰ στ 5ἢ Καθ. Βαΐ ψε, ἢν Ῥεορὶς ννΠοπῚ ποι Παϑὲ οδ]]εα τ γν ἤτβί-θοση, (ἢν 
59 ΟὨΪγ-Ῥεροίίεη, ᾿τῃν Ῥεϊονεα [π|οϑὲ ἀ6α1}", ἀγα σίνεπ ἃρ ἱπίο {πεῖγ παπά5. [{{πὸ ᾿νου]ὰ Πὰ5 ἰπάεεα 

Ῥεβη οτεδίβα [ου οὐ. 5α κε5 ἢ ἢν ἀὁ γε ηοΐ επίοι ἰηΐο ροβϑεϑϑίοη οἵ οιγ νου πΡῷ Ηὸον ἰοηρ᾽ 5Π4]]} 
1Π15 ἐπάγε Ὁ 

(δ Φέλέοῤ. Ατ.1) : 39 Αὐτὰ. Ὁ ὉπΡ' Ψ᾽, Ἰηνβϑεσα}}] 6 5 ὁτὸ ζ0, [χζατο ρ]αϑιηαῖο ἃ Ψ' -- αυοά εἱ ᾿Ρερδίαγ: ὀ2ε 
αἰ οἱλογ ἵ75.5.» 9: γρααζηφ᾽ ἄλὺ ΔηἸπλΔ}1α (-- ςὅ, ἅς.) : 2 αΐ, 77.5.5. ἀπο δηϊπιὰβ (5 Α Ο Μ) ΓῈ γραίζιρ, 
ΒαΘΒαπιοἢ (50 φὁ ᾿ιἰζλζο.) : Ἑ πος 3 - 6 Ὁ ΕἼ86 πιοῖϑὲ ἈπΒ ρρ ὁ Αἰ ὐλζοῤ.: 3}. ἔεςῖβι τ 
ΞΞ, ῥσϊπλοσεηϊζαμη ΒΘ ΘΟ] 11 7.) γεααζη.ο. ἀμ πα τα ΠΟΥ (5. ἀομγϊπατῖὶ : Α ααδαγιηξ ἀοπηΠΔ11) ΚΚ φῸ 
Ογίογιζαί Κ.5.5.: 35, ἀενοτγδηΐ 1-|  ΔοπλΠ]ΔΓογ ΠῚ οαΓ 55 ΙΠΊυΠὴ (9 ἃ «οιεὦϊε γε7ι4167 1710 ο77 τὸν ἀγαπητὸν σου): 566 
ἡεγίλεγ ΕΑ͂, Ρ. οὅ6 ταπα γα 1715. ἀαΔγ6. Ποη Πδογθαϊαΐθπη ροϑϑι θιηιι5. ΠΟϑίσγ 1 58 ΘΟ. ]11ΠῚ 

46... . ἄο Ξεγνίςε υπίο παᾶη. ΤΠ ἀροσα]γρίϊς νυ ΠΕΓῈ ἜσΡΘΟΙΑΠν Ἐπ ρα βἰζαβ {πΠ6 πουρῃΐ {παῖ τΠ6 ϑἴδυϑ ἅττα 
τηδη᾽5 βευνδηΐβ, θεσδιῖιϑα Ὀγ 81]] {ΠῸ τεϑὶ οἵ 1ΠηΠ6 ννουἹα {ΠΕ Ὺ ννεσα τοραγάθα δ5 σοάϑ. 

49. ἴννο ἰνὶπρ ογεαΐαγαβ, 1. 6. 1Π6 ἴννο ρυϊηγαθνδὶ τηοηϑβίετβ, Βεπειηοίῃ δηα Τονιαῖμαη. ΕῸΥ ἴη6 τυ 566 ΖΩ͂, 
ῬΡ.- 909-92, 8Δη4 οἵ. τ Επ. Ιχίχ. 7., δῃμὰ ποίβϑ8. 

51. ΠΕΙΓΘ 8Γ6 8 ποιβαπᾶ Π115. ὙΠ6 Παρσαάϊς ᾿πίεγργαίαίίοη οἵ Ρ5. 1. 10 τηδάβ δελοηιοίζ ([Πατα ταπάδγεα 
“ ρφίια ἡ τη 0} Χ7) τἀδηςῖσαὶ ἢ {Π6 ρυηδαναὶ τποηϑβίεσ οἵ οἱγ ἰεχιί-- δελεφιοίά Βεηρ ΡΙοἰγεα 85 ᾿γίηρ “ ἀροη ἃ ἱπουβαηα 
81115᾽ δῃὰ ἰβεάϊηρ Ὡροη {ΠΕΠ|. 

52. ἴο ΒΕ ἀενουτγεᾶ ὃν ψΠοπὶ ποι υνἱ]ῖ αηα με. Βγ νν»ῇοπΊ ἰΠ6Ὺ δῖα ἴο Ὀ6 ἀβδνοιγεά 15. ΟΪΥΚ ναριιοὶν ᾿παϊοαίθα 
ἴπ οὐγ ἰεχί. [ἢ [Πε ρᾶσγα]]6] ραββϑαρε ἴῃ 2 Βδζγ. χχίχ. 4 1 15 Ἔβχρ ον βἰαίθα {παῖ {Π6 πηοηϑίθυβ Μ}1} ρσγονὶἀθ ἰοοα ἔοχ 4}]} 
Ψ»ηΟ βυγνῖνε ἰηΐο {πε Μεββίδηϊς {ἰπηα (1Π6 Μεββίδηϊς θαηαϊεῖ). ὍΠ15 15, ἀου 116 55, ἴΠ6 Οὐ ρΊ 4] ἔογπι οὗ 1η6 Ππαρσδάδ, 
ΜΜΏΙΟΘῊ ἢᾶ5 θεθη Ρυτροβεὶν πιοαϊπεα Πμεγα Ὁ. 5 Ὀδοδιβα ἴπΠ6 Μεββίδηϊς ΠΟρα ννὰ8 ἴο ἢ]ΠΊ ΠῸ ἸἰΟΏΡῈ͵ Οἰδθαυ. 

πε. ἴῸΓ Οὖγ βαῖκεβ ἴμποιι μΒαβί ογεαϊεαᾶ {Π15 ννογ ἃ. ΕῸΓΣ {πὰ ἀοοίτιπα ὑπαὶ [Π6 ννου]α ννὰβ ογεαϊεα ἴοσ {Π6 βακε οὗ 
1578 6] οἴ, νὶ]. 11, 4.55. Μοβ. ἱ. 12, 2 Βαζ. χν. 7, χχὶ. 24, χιν. 18 (απ ποΐβϑ9) ; δηά 566 {τίποτ ΖΑ͂, Ρ. 94. 

56. {πε οἴπετγ παιΐοηβ. .. ἀγα ποϊπμίηρ. (ἢ 1538. χὶ]. 17. 
Κα ππίο βριτ{16. (, 158. χ]. 15 (1.Χ Χ), ὡς σίελος λογισθήσονται. ὙΠα Ηξρτεν ἰοχί μᾶ5 ΡἽ, " 5η14}} ἀπιβί ᾽, ννῃϊο ἢ 

ΙΧ Χ πλϊβσθδά ἢ, σφηζιηι. ΑΡΡδγδβῃῖν [Π6 ατεεῖκ ἰγαηϑίου μετα τη άδ ἃ 51Π|118Ὑ τηϊϑίαϊςα (ρῬεύπαρβ ἀπ άογ Π6 ἰηἤπιθποα 
οὔ [πε 1.ΧΧ). Τῆς ϑγγίας ἢδ5 "ποι Πμαβὶ ΠΚεηβα ᾽ Πασα ἔογ "παν ἀγα ἰκο᾿. 

58. τ γ ἢτγβί- ογῃ, ἢν οπἹγεθεβοίζεθ. Τῆς ΟἿΪΥ ἀϊτγοςὶ Ρᾶγα}16] ννετα [6 ερ [πεῖ “ οη]γ- Ὀεροιίθη ̓  15 ΔΡΡΙΙΕα τὸ 
Ι5γ86] Ἀρρβᾶγβ ἴο ΡῈ "5. 80]. χνυ!ῖ. 4 (οἴ. ΧΙ]. 8); Ῥαΐ, ἃ5. ΝΟ ΚΠΊαγ Ροϊηῖβ ουξ, (ῃ6 Δρρ]ϊςαίϊοη οὗ μονογενής ἴο (ἀοά᾽5 Θ0ῃ 
ἴῃ (Βτβιίδη νυ ηρ5 (οἴ. ΤΠ οΠη 1. τ8 ; Γ[υϑίϊῃ Μασίγυ, Ὅιαί. ε. Ζγγφλο. ς, εν) ζΟΠΗΓΠῚΒ {Ππ6 ἰπέεγεηςα Πα 7ενν 5} ἐχασαϑὶβ 
Πδά αἰγεαδάν ἀεάιπςοεα {Π15 εριἐπεῖΐ 5 ̓ ΔΡΡΙΙςΔΡ]ς ἴο {Π6 ΡΘΟρὶβ οἵ [5τ86]. ὅ6ε6 {τ μεσ ΖΩ͂, Ρ. 96. Ἐοτ ἴΠ6 σεηθυδὶ Ἰάεα 
ὌΠ το. δὴ -π8, οἷ. 2 Βατ. νι 1, 4 ΕΖΙία ἵν- 22. 

579 ΡΡΏΖ 



Ιν ἘΖΕΚΑ τ τ 

1Π|. ΤῊΗΕ ΠΕΈΒΑΤΕ ΒΕΝΕΨΜ ΕΘ. : ΤῊΒ (ΟΟΚΒΕΟΡΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ῬΕΒΕΘΕΝΤ ΔΝΌΟΕΙ ΜΑΚΕΘΞ ΤΗΕ 
ῬΑΤΗ ΤΟ ΤῊΗΕ ΕὔΤΌΞΒΕ ΝΝΌΚΙ ΟΕ ΕἙΙΙΟΙΤΥ ΝΑΒΙΟΝΝ ΑΝῸ ΠΙΕΒΕΙΟΌΙ,Τ 

(ν11. 1--.25) (5). 

(α) νν. τ--τό. 

ς 7, Απάνμεη Πα ἢηϊσπεά ϑρεακίηρ {Π656 ννογάβ, ἔπεῖα ννὰ8 βεηΐ πηΐο πηῈ {Π6Ὸὶ δῆρεὶ ννῆο πᾶ θεδῃ 
2 5δϑηΐ υπίο πιὲ οη {δε [ογπιεῦ πρηῖβ 5. Απα Πα 5414 πηΐο πιὲ: ἴρ, Φ2γα, απὰ πεὰγ {ΠῸ ννογά5 {παΐ 
41 Πᾶνε οογηδ ἴο 5ρεᾶκ ππίο ἴῆεὲ. Απάᾶ 1 ϑαἰὰ : ϑρεαῖκ οῃ, πὶν ἰογσά. ῚἈπά Πε ϑαϊά ὑπηΐο πιε: ΤΠοτα 
4 5 ἃ 86ε8 ᾿ἱγίῃρ ἴῃ ἃ Ψψί4ε ὄἼχρϑηβε 850 ἴπαΐ 11 15. 5 Ὀγοδά᾽ “ δπά ναϑβῇ ; θεῖ {πε επίγαηςε ἐπογεῖο "1165" 
οἴῃ ἃ ΠΑΙΓΟΥ͂ 5ΡΆ(Ε 50 85 ἴο Ὀε [{|πὸ ἃ τίνεστ. Ηξε, ἴῃεη, {πᾶξ τθαὶν ἀαϑίγει ἢ ἴο σὸ προ {πε 5εᾶ ἴο 
ΒεΠοΙά ἴξ οὐ ἴο 4 πανίρσαίς 11 3, 1{ πε ραᾷ85 ποῖ ἐῃτουρῇ {ΠῈ πδύγονν ραγί, πονν 5141] ἢε θῈ 40]ε ἴο φοπια ἱπίο 

6 πε Ῥγοδάρ Αραίη, " δηοίπει (ΠΠπ5ιγαεϊοῃ) ". (Ὕπετε ἰ5. ἃ Ὀυ Πα 66 οἷν ΠΟ 1165. οἡ ἰενεὶ στγοιπά, 
7 ἀηά [1 5. Π1]] οὗ 811 σοοά {ῃίηρϑ; Ὀαΐ [15 δπίσαπος 15 ΠΔΥΓΟΥ Δη6 [165 ὅοη ἃ βίεερ ἡ, μανίηρ ἔγε οῃ {πε 
8 τίσῃε παπά απὰ ἄξερ νναΐεσ οἡ {πε Ἰεξ ; δῃὰ ἴπεα 15. οὴς οἠἷΪν ραῖἢ ἱγίπρ θείννεεη {ἢεπὶ θοίῃ, {παΐ 

ἰ5 Βεΐννβεῃ τΠῃ6 ἥτε δπά τῆς ννδίει, (απ 50. 5Π|8}} 15 1Π15 ρϑΐῃ, {παΐ 1ἴ οδῇ σοηίαϊη ΟἢΪνΚ οἠς ΠηΔΠη᾽5 
9 ἰοοϊξίερ δ οποβ. [1 πον, [15 οἱἵΐν ΡῈ σίνεη ἴο ἃ πιδὴ ἰοῦ δὴ ἱῃπῃογίίδηςθ, 1655. ἴῃ6 ΠΕΙΓ Ρδ85 

το ἐγοισῇ {ΠῸ ἄδηρεγ 5εῖ Βείογε Πἰπι, πονν 5141] πε τεοεῖνε 15 ἱηΠευϊδποε ἢ ΑΠα [ βαἰα : 10 15 80, ἰογά !' 
ιτ1 Τἤδη βαϊά ες ππίο πιὸ: Ενεῃ 580, αἷϑο, 15. [5γϑ6]᾽5 ρογίίοῃ ; ἴον 11 ννὰβ ἴου {ΠεῚΓ 54 Κεϑ 1 πηδάς {ΠῈ 
νοὶ ; Βα: πεη Α ἄδτη ἰγαηβρυεββεα, ΠΊῪ ϑἰδίιζαβ, ᾿τεη {παΐ νῃΪοἢ Πα θεεη πιδάβ ννὰ5 ᾿πᾶσεά ̓, 

12 δηἃ {πεη π{ΠπῸ νναγϑ8 οὗ [Π15. ννου]Ἱα Ῥεοαπια παιῖονν Πα ϑογιίον ἃ] αδηα ραϊηπι] ἡ λετυ αλιεἰ φυϊ{] 

ἀπτὰ 9, ΟΥΪΠ}15. ΠΟΟΙΡι5 τὸ ὁ: ΕἸΠΙΟΡ. θαίογα οα {πῸ πἰβμΐ πὰΐ ννὰβ ραβδί : Ατ." Ὁ» οτο γρακίζγιο᾽ Ἰαϊτατη 707. αἰ τὴ 
Ρ-Ρ 9ςο (οὐ Φιήλεοῤ.) 3. ετῖς.. .. Ροβίτι5 (ΞΞ εσται [{ὉΥ ἐστι] . . . κειμενη) 4.4 3. ἀΟΙΏΙΠΔΤΙΙ Εἰ15 τε φὁ : (Ξ  λϊοῤ. ἴο 

αἴίαῖῃ 11): 2γοό., ας (τεγιζοί σιερροσές, 116 ογΖσίηαί 607. ΠΡ -- ἴο ὅοὸ ἄονῃ οῃ, 2. 6. ἴο πανίραΐα, τας "15 γεααῖ ΠΕ ΩΡ 
τον 7, ΔΠ1π4 (οἰ “Πεὐγ. ῥήγασε ΠΣ Ἴ2) 3- 3, ἴῃ ρσϑβοιρίε : 96 ἴῃ {π6 Πεῖρῃϊ {τὸ Ψῇ τπα]ςσαίαπη εϑὶ ααοά [Δοατη 

δϑί ἀτὰ φρο Εζάϊοῤ. (αἴδο 771 “. 13) ΞΞ- αι οδοι : 30. Ἰηἰτοϊίι5 (50 46) --Ξ- αἱ εἰσοδοι ΥτῪ 2φγοῦ. ὦ οἰο55᾽ (566 ΕΑ͂, Ῥ. 102) 

νἱϊ. 1-25. Τῆδ δύομδηρεὶ ὕστ| 6] πονν ᾿πίθγνεηεβ [ου {Π6 {Π|ΓᾺ {1π|6, δηα ἴῃ [Π15 δηα {Π6 [Ὁ] νυ ββοίοῃβ οὗ {πε {π|γὰ 
νἰϑίοη, νῃ]οἢ ὈεΙοηρ ἴο 8, β5εῖβ ἰοσίῃ 1ΠῸ ἀεἤηϊῖνε βοϊατοη οὗ [Π6 ΡγΓΟΌ] ΕΠ, {Π8 Δηβινευ ἴο νυν] ἢ Παα ΟὨΪγΚ Ὀεεη βίνεῃ ἰπ 
ἃ ῬΑΙ[14] ἀπά ᾿ποοπηρ]εία ἔογπὶ ἴῃ [Π6 βδυ]εῖ Ρατί οὐ ἴπ6 ΑΡοοδ υρβε (ςξ, ἵν. 1--21, ἵν. 26 (., ν. 31 {.). 

{σ911|6] Ὀερίηβ Ὁ. σοπηρατίηρ ἴῃ 6 ργεϑεηΐ ννου] ἴο {Π6 πᾶῖτον επίγαποα νΏ]Ο ἢ δα 45 ἴο ἃ νν]46 ἀπ ορεῆ 5εὰ. ΟἿ]γΥ 
ΓΠγουρῚ {πΠ6 Ὥδύτονν 15 ᾿ξ ΡΟββι]6 ἴὸ οοπια ἰηΐο {Π6 Ῥτοδά. ΟΥ̓́, βίῃ, ἴο ἃ Ὥδσσγον 8η4 ἀδηρετσοιιβ τοδά, ἤδηκεαά Ὀγ ἢτε 
οἢ ΟΠδ 5146 δπὰ ἄβερ ννδίθσ οὴ ἴπε οἴπεσ, ννῃ] ἢ 15 ἴΠ6 ΟΠΪΥ πιθδηβ οἵ δηΐγαῃσα ἴο ἃ ϑρ]6η ἃ οἰΐγ “111 οὗ σοοά {Ὠϊηρϑ5᾽ 
Δηα 5εῖ ἴῃ ἃ 5Ρρδοῖίοιιβ ρδ]η. ᾿ 

ὙἼΠε ργεβεηΐ νου! 15 1η6 παῖτονν δηα ἀἸΒΠοα] νὰν δἱοηρ ΠΟ {ΠῈ τὶρ μΐθοι5 ἡγιϑὲ ρ455 ἴῃ ογάθυ ἴο σϑίη {ΠῈ6 5ρδοῖοιιβ 
{τεβάοηι οὗ {πε ἔαΐζυτε ννοσ]α οὗ Παρρίη655 (οἴ. ψ. 14). ὙΠε ργαβεηΐ νου ννὰβ ΟΥἹΡΊ ΠΥ ογεαῖθα οσ [5786], θαΐ [σοι ρ ἢ 
Αἀδαπι᾿5 ἰΓπϑσταβϑίοη Πδᾶ5 Ὀθσοπηα ἴΠ6 ν8]6 οὗ Π]5ΕΥΎ Δα βυἤετυϊηρ ἔογ {Π6 τὶρ Ὠΐθοιιθ νν ΠΙΟἢ ΠῸῪ πον ἐηάασγα. [{ ν}}} θὲ 
566 {παΐ {Ππ6 [Ο]οννῖησ τοϑ] 5. Α΄Ὸ ἸΠΊΡ]1ΟΙ 1ῃ {Π15 ΔΉΒΨΘΥ : (1) [5γ86] ἢὰ5 Ὧ0 ῥασΐ οὐ ἰοΐ ἴῃ {Π6 ργβϑβεηΐ ννου]ὰ ; 115 
᾿πῃογίδηςε οὗ Ἰρῃϊ δηα ἔα] οἰ γ Μν1}} ον Ὀε αἰζαιηθα αἰΐευ τπΠ6 1ποσγηΐα] Ρδῖὴ οἵ [ῃ6 ργεϑεηΐ νου] μὰ5 θεβὴ ἱγανεῖβοα ; 
(2) τῇς μεδίμεῃ δ η)ΟΥ ἃ Πα ροβϑ655 ἴΠ6 ργεβεηῖΐῖ ἤβεί!ηρ ἃπΠα σογγαρ. 016 ννου]ὰ (50 ΔΓ ἃ5 [ΠδῪ δοίι}]}ν 40 50) ἴῃ δοσογάδησε 
Ἰἢ (οα᾽ 5 Μ1Π; {Πὰν δἵ {πῸὸ ϑϑπια {πη τα Ὀεϊηρ 584 Ὀγ (σά 85 ᾿Π5[ΓΠΊ6 15 ΤΟΥ {Π6 ἀἸ5ο]ρ]1η6 οἵ [Π6 σμόβθῃ Ῥθορὶε 
(εξ. ν. 30); {π|5 ΜΠ] σοπίίπαα {1 τΠ6 ργαϑεηΐ ᾿νοῦ] σοΠΊ65 ἴο 15 ργβάβϑιηεα εηά, Δη6 πηθαηνν 116 [5Γ86] ἢι5 ΠΘΟΘΘΒΑΓΙΥ 
το δπάυτα ἴΠ6 ργαβεηΐ δνἢ] ἢ 115 σοηβΘ 6 ης65 οὗ τποτία! ν πα ἀδαίῃ ; (3) {Π6 ἔαΐαγα νν οὐ] 15 ΤΟΥ [5γ86] αἰοπεὲ. ὍΠὲ 
ΡΙοιηΐβε5 πιδάβ ἴο (οἀ᾽5 ρβορὶε σὰ οτἱυ θ6 {{]Π]16ἀ Ὀγ {πε εχιϊποιίοη οἵ {Π6 ργεδεηΐ 6ν]], 1. 6. Ὀγ ἴῃς ἀδϑίγασίίοη οὗ {ΠῈ 
Ρτεβεηῖ νου]. Δ θη 1Π15 μὰ5 θεε ΔοσοΠΊρ Ι5Π64 {Π6 Γαῖατα υνου]α νν}}} 2250 Λαείο ᾶνε σοτηα Ἰηΐο νἱενν. 

Ιῃ τ. 171. ἃ πεν 4φαδϑίίοη 5 ρσορουπμάβα Ὀγ ἴπΠῈ δροσδυρίϊδί. Αὐτῷ “1πε6βε {Π]|πηρ5᾽ (1.6. της ἐβ]]οἱν οὐ 1Π6 ἐαΐατα 
ν 114) ἀεσπεα ἴοΥ [5γαεὶ 85 5 ἢ, ΟΥ ΟἿΪΥ ἴου {πΠῈῸ τὶρῃϊθοιιβ ΠΠΘ ΠΡ ῈΓ5. οἵ [ῃΠ6 πδίϊοῃ ἢ ὅ4]41}16]᾽5 αιαθϑίίοη σαῃ ΟὨΪΥ 
τοίευ ἰο [5186]. Απά εἴηςβ, ὄνεῇ ἴῃ ἴΠ6 οᾶβε οὐ [5786], [ῃ6 εογ γιαίζρ)γ14771:. τ Ἰ]Ἰταϊεα ἀραϊηϑὶ ΔῊΥ ΡΕΥΒΟΠΔΙ] ο]α 1} ἴὸ 
Ἰυϑεγιηρ τὶρμίθοιιβηθβθ, ἴΠ6 ΔΏΒνΕΥ ἴο ἴΠ6 αδϑίίοη 5ῃοα]α ὈῈ ἴῃδὲ [5γ8 6], ἴῃ. ῬΡΈΕΟρ]8 νν ΒΙΟ ἢ οὐγαβ 115 σμοῖςα Ὀγ (οά 
Ρυτεὶν ἴο δη δεῖ οἵ ἀϊνίπε φυδςθ, δῃα ποῖ ἴο ΔῺΥ πηϑυϊξ οὗ 115. ον, 15 ἀββιπεα ἴὸ Ραγίοὶραῖε ἴῃ ἴπ6 ἔαΐαγα Ὀ]εββϑίηθ5. 
ΓΓΗΪ5, ἴῃ ἔδεϊ, βεειηβ ἴο θὲ {πῈ βἰρῃηϊῆσαποα οὗ {πε Δ ϑννευ βίνεη ἴῃ τ. 191. Ηξετα ἴΠ6 8ΔηρΡ6], [ἃ μου] ἈρΡρβδσ, τερ]]ε5 ἴῸ 
ΘΔ] ἢ 161᾽5 αθϑίϊοη ΟΠΪΥ ἱπάϊγεοιϊγ. Ης ἸσηΟΓα5 {πε αἰδιϊηοιίοη θεΐννθθη σὶρ ΐθοιι5 ἃ Πα γα ΒΡ ΈΒΒΟΥ5 ΜΙ ΓΠ]η [5ΓΔΕ]---4]}} 
[3186], Ἰμάσεά Ὀγ πε βίτῖοϊ τεαυϊτειηθηῖβ οἵ {Π6 αἀἰνίηθ Γανν, ΔΓΕ ἰΓ ΠΒΡΊΈΒ5Ου5---ἃ ΠΩ ῬΤΟσΕΕα5 ἴο ΕΠ ΡΠ 5126 {πε Παῖποι5 
δίῃ οὗ ἴπε πεαϊῆεηῃ νου ἴῃ ΟρΡΘΗΪΥ ἀεϑβρι βίη ΔΠ4 βοούηϊηρ {Π6 αἰν!ηα [ἂν (Ψ. 20 [.). Ιϑ5γ86], ἤονενεῦ πηροσγίθοϊ ἴῃ 
ορεάϊεηςς δηα ρουξογμηδηςε, μα αἱ ἰεαϑὲ τεοορηἹζεα {πε ΟὈ]]ρδίίοη οὗ δοσαρίρ {Π6 αἰνίηο [ννν, ἀπα ΔοἸςηον]εἀρίηρ {πε 
ΘαρτετηδοΥ οὗ ἴπ6 ΠΙνῖπα σῖνοευ οὔ ἴῃς Τὰἂνν ; ̓ Πα ποῖ θββη βιη]γ οὗ ορεπ Ὀ]ΑΒροτην. 

ὙὝΠΕΓΙΘ ἰ5 ἃ ννε]]-ἀβῆπθα Ὀσεαὶς αἱ ψ. 16, ποτα {πε δυΐμοσ, πανίηρ ἀεδπηοηβίγαϊθα {ΠῸ τϑϑ] ν δα ϑἰσοϊῆοαποα οὗ {Π6 

Γαΐαγε ννου]Ἱᾶ, τὰσηϑ ἴο σοηϑίάοτ [Π6 {πα πλα : ΠΟ ν}}}} θὲ οι ννοσίῃγ οὗ που τησ 12 ΤῸ πλᾶτκ [Π15 αἰν βίο {Π6 βϑοίοη 

15 ἀιν!ἀ6ἀ πο (4) ὑψ. 1--τ6 δπὰ (6) συ. 17-25. 
5. ἴο πανίραίε 1ξ, Ππ|. “το σὸ ἄοννῃ ὑροη 1 (566 οτὶζ. ποίθ) ; ἴοσ [86 ρῆταβε οἵ. Ρ5. ον]. 23. 

7. Βανίπρ ἤτε, ἄς. ὙΠε 5ἰπ|}16 οἵ 1Π6 οἰΐγ ἢ οης δηίγαποα ΟςοΙΓ5 ἴῃ {πΠ6 «δλεξἠογα οΓ ἤόγη1α5, Θ1ΠΆ1]. ᾿Χ. 12. 5; 
εἴ. 150, ἴου {π6ὸ ἤριτα οἵ {πῸ ἀϊβῆσα]ε νὰν, Μαίί. ν]]. 13, 14. 

το. Εἔνεη ο... ἰβ [5γβ6]᾽5 ροτίϊοῃ. 11 15 οἱδδγ τΓῸΠῚ [Π15 νεγβε {Πδΐ [5186]᾽5 ροσυίίοῃ 15 ἰ4θητῆε 4 ν ἢ [Π6 ἐαΐατα ὑνου]ά. 
11. ἔπε {παΐ νηΐ ἢ Παᾶ Ρεεπ τηϑᾶς τν85 υἀροᾶ. Τῆς πουρῆϊ οἵ {ΠῈ ἀροσδγριϊϑί 15 τμδΐ 1Π6 ννου]ά, αἴδεσ Αἀδιη᾿ 5 

510, ννὰ5 ΠῸ Ιοῆσευ [ΠεῈ βοοά νγουἹα δ5 1 μαὰά Ῥεεῃ οτ᾽ρ!πα!!Υ ογθαῖθα Ὀγ {ΠπΠῸ Παπὰ οὗ ἀοά. 

12. ἴπ86 ταῦ (50 αἷϑοὸ ψ. 13). 80 [Π6 ΕἸΠΙορ. (τσ μεν). ὙΠ 1 τη δηα ϑγτίας Πᾶνα " εηίγδηςσεβ᾽; θαΐ {Π15 σοηΐα5ε5 

1Π6 τεργεβεηίβιίοη. [{ ἰβ ποῖ 50 πηιο ἢ {Π6 Θπίγαησα5 οὗ 1Π15 νου] {Πα ἅττα πᾶύτον δηὰ αἰ βΠου]ῖ, ἃ5 (15 νου ]α 1156} 

ςοηρίἀογεὰ 45 [πε ννᾶὺ {παΐ πὰ ἴο θὲ ἱγανεγβεὰ ἴῃ ογάεγ ἴο βηῖεῦ ἴῃ6 πεχί ᾿νου]ά. 
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ἵν ΕΖΙΚΑ ,.11Ξ2ς 

15. δΔηά [ὑ]] οἵ ρει115 σοιρ]εα νυ σγεαΐ ἴο1]5. Βαΐ [Π6 ννᾶνϑ ἡ οἵ {Π6 (αΐὰγα ννοῦ]α ̓  Αια Ὀγοδα δηά ϑαίε, 
14 αηα νἱε]ὰ της ἔγαϊε οἵ ἱπηπγούία! ἐν. [Γ᾿ Πα, τπς ΠἸνίηρ. 5141} ποΐ ἤᾶανα ϑιγεὶν δηΐειθα ᾿ηΐο {Π|| 56 
15. Παῖτονν Δπα ναΐη [Ὠΐηρσϑ, {πεν νν}}} ποὲ 6 80]ε ἴο τεοεῖνε ννῃδΐῖ μὰ5 θθββϑη γεβϑεγνεα ἴον πε. Βιυΐ πονν 

ΝνῊν αἀἰϊβαμίείαβε ἔποιι {ἢ γ561{ τας {ποι ἀγί σου αρί]ε ἢ 
ΜΝ Ὴν αὐτί {ποῖ πιονεα Ὀεσδιιβε ἴποιι αγί πιοιία] ἢ 

τό ΜΝ Ὴν Παϑβί ποι ποῖ σοηβι ἀθγεα ννῃδΐ 15 ἴο σοπΊε, γαίμαι ἤδη ννῃδὶ 15 πον ργθβεηῖΐῦ 

(ὁ) νν. 17--25. 

11 ΤΠεη δηϑνεζεά [1 δηα 5αϊα : Ο 1 ογά τὴν 1 ογά, ἰο, τμου Παϑὲ ογἀαϊπεα τη ἢν [νἀνν (παι {6 τρῃίοοιι 
18 541] ᾿ππεγι {Π656 τπίησϑ, θὰς {Ππαὲ {Π6 ἀπροα]ν 5141} ρεγίϑῃ. ὍΤῇῃαε τὶρῃΐθοιιβ, ἐπεγείογθ, σα ἐπάπγα 

τῆς παγίονν {Ππίηρ5 θεσδιιβα {πεν Πορα ἴοι {ῃε ννιάς ; ἽΠποβθ, ἤοννενεί, ψῆῇῆο πᾶνε ἄοπε ννὶο κα ϊν ἐπάπγα 
19 {Π6 παίτον τίηρϑ, θυ γεῖ 5 541] ποῖ 58εε ἡ (ῃῆς. νἱάβςβ. Απά ἢδ ϑαϊά τιπΐο πηε: 

Υ ΤΠοιι τί ποῖ᾽ ἃ πᾶσα ἀθονε οὐ 
Νοῖ ννῖβε ἀθονε {ἴῃς Μοβί Η!ρῃ. ; 

20 Ὕξεα, τΐῖμει, “1εῖ {πε τηδην {παΐ πονν αια ρου ἢ 5 {πῃ [Πδὲ {πε ἰὰνν οἵ (ἀοὰ ννῃ] ἢ ἰ5 δεῖ θείογε {Πεπὴ 
21 ὈῈ ἀεβϑρίϑβεά ' Εοι ἀοά αἰ] 5ιΓε]ν σοπητηδηα {πεπὶ {πᾶξ σαπλε (Ἰπἴο {πε ννογ] ), ννῆεη {πεν σάπια, ννῃαΐ 
22 πὸ ν ϑῃοι]ά ἀο ἴο ἰΐνε, ἀπα ννπαΐ {πεν 5ῆοι !α οὔϑεγνε ἴο ἀνοϊά ριηϊϑῃπιεηί. Νανεγῃα]655 {παν ἡγεῖ 

ἀἰξορεάϊεηΐ, απα βραΐκε ἀσαϊηϑί ἢϊπὶ ; 
ΤΠεν ἀενίβεα ἴογ {πο πΊβεϊνεϑ ναΐη {πουρἢϊ5, 
πεν Ριοροβεα ἴο {πε πΊβεϊνεβ ὃ νΙοκεα ἐγεδοῃογιεβ ὃ; 

23 ΤΠεν ἐνεη δἰπιπιεά ἴῃς Μοβὶ ΗΙΡΉ εχ ϑίβ ποίΐ, 
Δη4 ἢΊρΩοΓΕα " ἢϊ5 νναν5! 

:. 24 Η 15 ἰανν ἴμεν ἀϊα ἀ65ρῖ5ε, 
Δα Πϊ5 σονεηδηΐδ πεν ἀεηϊεά : 

Ιηῃ ἢ!5 βίαϊυϊεβ πεν πᾶνε ρυΐ πο (δι, 
ὁ ηα ἢᾶνε 58εΐ δ πϑιιρῃΐ ἢ15 σοπηπιαηαπγχεηΐβ “: 

28 ὙΤποτγείοσε, Ὁ Εδχα, 
Εὸγ {πε επῃιρίγν. επιρέν πίηρϑ, 
Απά ἴον τπ6 {μ]], []] ἘΠΙησϑ ! 

νπτν ο (οὐ Εἰλῖοῤ.): 86, τλδῖου!β βαθοι]] ἘΣ χ ΩΩΣ7:Ρ᾽ πΟῺ νταεδυηΐ (ΝΜ) Ξξ ὁ ΦἰΖάζορ. - πο ν]ἀδταπέ (5 Α Ε) 
ΥῸ γοαίζι ΠΟῊ.. 65 (( ἢ) Ξε Ογζογιίαϊ 7.5.5. : πο εϑὲ (Α ΟἿ Μ) 2- γραία ρῬεσεαηΐς . . . πορ]οσαίαυσ (59 5 (): φῷ 
588] ΡΘΤΙ5}} ἅτ Ξ30, ΟἸγοι τηνε ηοη65 ἀδ]]Ἰστοσατη Ὀ-Ρ Ψ, ῃρῃ ςορπονοσχιηΐ ὅτ Ὁ 43γχ.3: 95. ἴᾶνε κεῖ δὲ παισῃΐ 
Πϊ5 ννοσκϑ -- διζλϊοῤ.: 35. εἴ ὀροζαὰ εἴιι5 πο ρεγίεοθσαπηϊ 

15. {παΐ ποι αγὲ σογγαρίθε Ὁ... θεοαυβα ἔποι ατγί ποτίαὶ ὁ ΤΠ 56 εγ 15 ὈΙ4ἀθῃ ποῖ ἴο Ὀγοοα ονεῖ ἀξδίῇ δηά 
πηο τίν, θθοδιδ6, Γπουρῇ ᾿παν]ῖαὈ]6, {παν θαΐϊ πλᾶτκ ἃ ΠΕοΘ5βαῦν βίαρε ἴῃ {Π6 γα: 5: 100 το βοιπθίῃ]ηρ᾽ ΠΣ ΠΘΥ δηὰ Ὀείζοθυ. 
ον ἀϊῆδγεπί νῖενν5 τεραγάϊησ {ΠῸ σοηπθχιοη θεΐννεεῃ ἀθαῖδ ἃ πα 5] 566 2 ΒΆΔ.Γ. ΧΧι. 4, Ποΐα5. 

16. νγαΐέ 15 ἴο φοπῃε, γαῖ ποῦ πὴ ννπμαΐ ἰβ ποῦν ργεβεπί. ΔΊ {Πε886 ννοσάβ, ἃ5 σὰ ηΚ6ὶ ροϊηῖβ ουξ, [Π6 ΔυῖΠοΥ 
Ῥᾶ55685 ἴτοτη {πε σοπϑιἀθγαίΐοη οἵ {πῈὸ ργδββδεηΐ ἂρὲ δηά 115 αἰ" Ου] 165 ἴο ἃ ἢενν ΡΥΟΌΪΕ πη. [{ Πᾶ5 θθεῃ πιαάς οἰθὰγ ἴῃδΐ 
ἃ ὯΘΝ ΔΡῈ 15 ἀδϑιϊπϑα ἴο σοπιθ, ἤθη ἃ σγεαΐ ἰγαηϑίουπηδίίοη Μ01} ὈῈ6 εἤεοις 4. ὙΠδη ργαϑθηΐ βουύσον 001} θ6 τὰγπ64 ἴο 
Ἶ7ον, 41} τι 44165 θε βοϊνεά, 41} δὶπ νιρεάᾶ οι. Βιῖ {ΠῸ 4αδβίϊοῃ Δγ565: ΠΟ 51Π4}] θῈ ἑουηα ννοσίῃγυ ἴο Ραγίοραΐα ἴῃ 1ΠῈ 
πεῖν ἀρε ἢ ΔΊ τῃς ἀἰϊβουββίοη οἵ {Π15 4ιδϑίίοη, πα {Π6 ΡΥ] Π15 {πᾶΐ ἀυῖϑε ἴῃ σοηηθχίοη ΜΠ 11, {ΠῸ ῬΟΟΚ 15 ποιν 
ΤΏΔΙΠ]Υ σΟΠΟΕΓΠΘά. 

17. ἴῃ ἢν Ιανν. (Ἕἵ. Πα. νι]. 1. 
20. Ὗξεα, ταΐποσ, εξ ἐπα παν ἰπαΐ πον ἀγα ρεγίβῃ, ἅς. ὙΤὴηε δηρεῖῖς ΤΕΡΙῪ 56 6Π15 ἴο σοπίο Πρ δίς, 1η 115 γεΐεγεηςε 

ἴο 5] ΠΏΘΓΒ, {πε Πεδίμθη ἡγοῦ], οὐ νου] ουζϑιάς {Π6 σῃοβεῃ ρβορ]ε, Ἔχοϊαβίνεὶν (566 ᾿πιγοάποίίοη ἴο τΠ6 βεοίοη ἈΡονε). 
ΤῊῆΒ Ιάεὰ {Παὶ [η6 Τόσα ννὰβ ποῖ οὔ ρῖηα!]ν ἀδοισηθα ἴο ΡῈ {Π6 ἐχοϊαβῖνε ροββϑεββίοη οἱ [5γ86], θαΐϊ ννὰ5 οἤἥδγεα ὃν ἀοὰ 
ἴο {Πη6 (σεπι1165 δηά 46] 1] ογδῖεὶν ταίπβεα Ὀ. {Ποπη, 15 Ἰηϑἰϑίεα ἀροη ἴῃ ΚδΌΡΙηϊς ΠΠογαΐασα (οἴ. ΘΟ ΠεοΠίθσ, “52 6εΐς, Ρ. 131 ἢ, 
δηά 5εὲ 2.4, Ρ. τος {. 

23. πεν Ἔνεη δῇῆγπιθᾶ {π6 Νοβί ΗἸρῇ Ἂχίβίβ τοί. ((. 4 Εζτγὰ ν|]]. 59; Ρ5. χὶν. 1, 1Π|],. 2. 
24. ΗἰβΞ ἴὰνν ἴμεν ἀϊᾶ ἄεβρίβε.. .. βεῖ δε πδυρῃΐ μἰβ σοπηπηαηἀπιεηῖβ. ὙΤὴῈ Πεδίπεῃ ἴῃ [ἢ656 νεῖϑθβθ 806 

ΟΠΔΥΡΕα ψ] ἢ ορθη δηα ἀο]θεγαία ἀεῆδηςς οὔ τΠ6 ἀϊνπα τααυγεπηθηΐβΒ. 715 15 ἘΧρΡΥ β56α ἴῃ ὑπ ε]16Γ δηα σοηϊθτηρί 
οὗ Τππἀδηγθηΐαὶ τπογα] 1ανν5, νν μῖσἢ ἀγα ΟΡΘΗΪΥ ϑραγηβά, [τ 15 ἃ ανουγιία ἔπεπς ἴῃ ΚΑΙ ηΪσΔ] ᾿ΙΠΘτάταγα {πὲ [5.8 6]}᾽5 
ΕἸεοιίοη ννὰβ ὈΧΓΙΠΊΑΥΙΪΥ ἄπε ἴο απ ἴῃ αοά ἀηα (οὐ᾽5 [μἂνν; ψΏ16 τΠη6 Ποδίμεη βρυτηεα {πε Τόσγδῃ ἀ5 πηῆῖ. ((. 
ΘΟΠΘΟΠΒίεσ, «4 ς2δείς, Ρ. 59 5.) 

25. ΕῸΓ {Π6 επιρίν, Ἔπιρίν {πίηρβ, ὅς. ὍΤῆοβα Ν ΠΟ ἀγα ἀδϑεϊειῖε οὐ {πε εἰειπεηΐβ οἱ σοοάηεββ 5}48]] ἰδςὶς {πε βοοὰ 
το: 55 οὗ εἰεγηϊίγ, ἅς. ; οἵ, Μϑῖι. χι!. 12. 
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Ε 26 

27.) 28 

ΤΕ ΖΕΑ ἡ 56. Ὑἱ 

ΙΝ. ΤῊΗΕ ΤΕΜΡΟΝΑΚΥ ΜΈΘΒΘΙΑΝΙΟ ΚΙΝΟΘΟΜ ΑΝῸ ΤῊΗΕ ΕΝΌ ΟΕ ΤΗΕ ΝΌΟΒΙ,.. 

(ν11. Δ6--44) (Ἀ) (Ε}. 
(α) νὶϊ. 26-2.0θ. 7114 «παάει γευοφίαίζοτι ο7 λ6 Π765δαλ: ἤϊς 400 γεαγο᾽ γοῖση πα ἀεαίλ.-: {δὲ 

Ἐπ οΥ τλς 3,9“ (Ιλ). 

ον θεΒο]ά {πῸ ἄδνϑ φοπΊ6, 8η6 ἴ᾿ 5411 θῈ πεη {Πα δῖσηβ ν ΠΙοἢ 1 πᾶνε ἰογεϊο!  πηΐο ἐπεε 5841] σοπθ 
ἴο Ῥ485, 

[ἼΠΕη 51.411 {π6 οἷἵν παΐ πονν 15. ἰην]ϑι 0] 6 ἀρρβαι ἃ, ἀπ {πε ἰαπά “ νοι ἰ5. πον σοποραϊθα ὃ ΡῈ 
566ῃ ;] 

Απα νῃοβοονεῦ 15 ἀα]νεγθα ἔγοπι {πε ργεαϊοϊεα ἐν !]5, [ΠῈ ϑατης 5Π4}} 566 γὴν ψψοπάείβ. ΕῸΓ ἴ Πν 
50η {πῸ Μεβϑβίδῃ ἢ 58.411] θῈ τενεα]θά, ἐορεῖμοῦ νὰ ἔΠποϑα νῆο ἀγα νν ἢ Πΐπι, απ 8 5841] τΕ]οῖςε 5 {Π6 

29 βιιγνίνοιβ ἢ ἴοι Πιιπατοα γεαιβ"]ν, Απα [ἰ 5181] θς, αἴζογ {Π65εὲ γεαγϑβ, ἱπαὶ ἵτὴν ϑοηΐ {π6 Μεβϑίδῃ 
30 5}4]1] αἴξ, δηα 411] 1π ννῃοπὶ ποῖα 15 Παπηαη ταδί}. ὙΠδη 5.41} [πΠῸ6 νου] θὲ ἰυτπεα ἱπίο {π6 

31 

Ρτίγηθενδὶ 51:16 ποα βενθη ἄδυ5, {κὸ ἃ5 δί {πῸ ἢγϑί Ρεσϊηηίηρϑ;; 50 {παΐ πὸ πιδη ἴ5 [θῇ 

(ὁ) νὶϊ. 31-.4ώ. 7 (σομογαὶ Κι ϑδηγγϑοίζοτι ατιαἱ ΖἼηαὶ μαρεγηομί, τλσ ἴ)αγ 97 δια σοηηελι ἀφεογδεα (Β)). 

Απά [ἴ 5141] θῈ δίξεγ βδενβὴ ἄδγνϑβ [δὲ {πε Αρε ψῇῃϊοῃ 15 ποῖ γεῖ νναῖκε 5411] θῈ γοιβεα, απᾶ Ε παῖ 
ὙΠΟ 15 σοστα 1016 Ε 51.4}1 ρεσγίβῃ. 

ἀτὰ ςο Αγηηι.: Ατ." δηα {ΠῈ οἷν ὑνῃ]ο ἢ ννὰ5 ποῖ 541} ἀρρθαῦ: ΖΦ ζλϊοῤ. (γε ῥῥαείγρ᾽ πισραΐ 6) δια [πε οἰγ ΜΙ ςἢ πον 
ΔΡΡΘδΥβ 514}} θ6 πίάάβῃ: 30 (γ»γ2εγδα Ἰζριρ᾽ ἢ νυν μὴ φαινομενὴ πολις 5 ἡ νυμφη φαινομενὴ πολις) εἴ ΔρρΑτΙΘΌΙ: 5ροηβὲ [6] 
ΔΡΡΆΤΘΏΒ (59 ( Μ ; 5. Δρρδίξββοθῃϑ8) εἰν α5 - ξὅ 9: 3. δὲ πιῆς βυθάποῖίαγ ΕῚ το ῷ 4γ.1: Ἐ72102- 
ΤΥ Μεββίδῃ: “17γ.5 ἴῃ6 Μεββίδῃ; χ1γη1. ἴπῈὸ Μεβϑβϑίδῃ οἵ ρα; 3" Π]15. πιεὰβ [6515 5- 8 γεαίζγισ ᾿Ἰοσα Πα ΔὈ 1 
(5) Ξξξ Ογἱορέαί Κ7.5.5.. ; Ἰοσυπάδθαπίαγν (Α Ο Μ Ν) ἈπΒ ρο 3. 41γ.}; ὁ τηϊτίγ ; 417.2 ομεὲ ποιβαηᾶ ; ̓ ζλϊοῤ. 
4γ)1. Ὁ ΓῚ 9 3 Φ, ἥλίοῤ. τὰν βεγνδηΐ 7:1} γεωαζιρ᾽ αὶ βριγατηθηΐαπη μα ρθης Ποιηϊηῖ5 (8. ΠΟπ]Π65) 
Καππκ ΨΚ, σοττρίαπ) (δα. ΒΘ οα π1}} 1Ὶ ϑο ξό : 9, αγιαῖ οἵλεγ Κ.,5.5. Ὁ» ταττλ σρ (ὦ (οὐ, ΕΖ42ο.): 3, 

νἱ]. 26-44. ΤῊΣ Θϑβομδίοϊορῖςα] ἀαβουιρίιοη ΠΟ ννα5 Ὀτοίκεη ΟΠ αἵ νὶ. 28 15 Πεσα σϑϑιιπθα. ὙὍΠα ρῥτεβεπηΐ βεοζίοῃ, 
Ποννανευ, 5θ6πὴ8 ἴο 6 ῬΔΙΓΥ {ΠπῸ ννοῦῖς οἵ , γνῃο Πα5 α{ΠΠ|Π26 ἃ οἱ ΕΥ πηαΐθσϊα!. ΕῸΓΪ ἃ [0]] ἀἰβοιιββϑίοῃ οὗ [ῃ6 γεαβοηϑ ἴου 
115 νίενν τϑίευθηοβ τηϊϑὶ θῈ τηαάς ἴο 2.2, ρΡρ. 1οδ- 112. ὍΤῇς βεοίϊομ [4115 ἱπίο ἔννο βυι α]ν᾽βιοηβ, (4) νὶϊ. 26--30 ἀπά 
(6) νὶϊ. 31-444. 

(α) νιϊ. 26--30ο. ΤΠΙ5 βιθβθοίίοη, ἃ5 γα αν 566}, ΠΊΑΥ 6 αϑϑὶρῃεα ἰο Ε, γῃο, πονξνεσ, ἄδβρεηβ Προ δὴ ᾿πάε- 
Ρεμάθηις ἈΔΌΡΙηΪοα] ἰγδά]]οη, νυν ΠΟ ἢ ἢῈ ΠΕΟΙΕ ΒΠΊΠΊΔΤΖαβ. Βαΐ ἴῃ Ψ. 26 ὁ καὶ Βὰ5 Ἰηϊτοάμποεα ἃ δαΐασα ᾿νῃ] ἢ 15. Ποσα 
ἸΠΟΟΠΡΤαΟΙ5---ἰῃ6 ΔρΡΡθαύδηοα οὗ {Π6 “πδάνθηὶν ̓  Γεγαβα! απὶ απ Ῥαγαάϊσθ. ὙΠ656 Ρεϊοησ ἴο {πε ἐπΐαγα ἀσα; ψΠοτθα5 
{π6 ει ροσατν Μαεβϑίδηϊς Κιηράοηιν Βα]οησβ ἴο {πε ργθβεηΐ ρα δηά ἰουτηϊηδίαβ ψν] ἢ ̓. Α 5᾽Π} 181 σοΟηΐαΒ᾽οη---ῬΓΟ ΔΎ 
4150 ἄπ ἴο 8ῃ ᾿ἱπίθυροϊδίίοη Ὀγ ᾿ὰ---οσσυτγβ ἴῃ οἢ. ΧΙ, νΠοτα τ. 36 ἀο65 ποῖ μαυπιοηῖζα ἢ τῃε σοηῃίεχι. ὍΤΠΕ σοηξαβίοη 
τηϊρϊ ΘΑ 51} δυῖδα δΐ ἃ {π|6 ννῆθῃ {Πς δαγίῃ]ν [Θτιβα]θ πη αν ἴῃ ταϊη5. δηα ἤδη ἰξ νου] θὲ παίαγα] ἴο 5βεεὶς σοηβοϊδίϊοῃ 
ἴῃ ἀἰγθοίηρ ἴπῈ Ἱπουρηῖβ ἴο ἴΠ6 τποῦα ρβ]Ἱογίοιιβ οἰ ἴῃ πεαᾶνθη. Ὅῃα ρυχϊῆοεδίϊοη οὗ {πε “ εασίῃ]ν ̓  εἰν ννου]α ΡῈ {π6 
δίαιτα] ρυθρασαίϊοη [ΟΥ̓ ἃ “ [θη ρογαῖγ  Μεβϑβίδηϊς αρὲ; Ὀαΐ δ5 ἴπ6 εἰν μαά Ῥεεὴ ἀεβίτογεα {15 μαᾶ θεθὴ τηδάς 
᾿Π]ΡΟ5510186. Ηδηςα ἴπ6 πεοαβϑιίν οἵ ᾿πίγοάποιϊηρ (Π6 Πδανεηὶ]ν [6Υι158 16 Πη---ίου ἃ Μαβϑίδηϊς ἀρὸ ψἱπους } 6 58] πὶ ἃ5 
ἃ σαηίτα νου] πᾶνε Ὀθαη ἸΠσΟΠσΘῖνα}]6. [Ι͂ᾺῺ ἕασς οἵ σοῃῆϊοίίηρ νῖθνν5 ἃ5 ἴο νν είμεσ [ευιιβα]επι ννὰ5 ἴο ΡῈ τεϑίοτεα οὐ 
ΠΟ, Ἰὰ ἴΔΚ65 ἃ πηβαϊδίηρ νίαν. ὙΠῸ Ἐπ ἰ5 ποῖ γεῖ---ἃ [ει ροσαῖν Μοϑϑίδηϊς ἀρα ἰ5 ἴο ἄδννῃ ; υΐ 1Π6 δασίῃϊν οἰΐν 15 
ποῖ ἴο Ἀὲ τεβίοτγεα ; ἰηβίεδα, ἴῃς ἤθάνβεηὶν οἰΐγ 15 ἴο ἄρρεᾶσ. Ρυτϊμηδαναὶ σπδοὸβ δπά {πῸ Επα ΜΠ] ΟΠἸΪῪ [Ο]]ονν δίϊεσ {815 
᾿ητοτ!α 6. 

ὙΤΠΗΘ ταάδοϊου Πδ5 ἴπιι5 ννγονεὴ ἰορεῖΠ Υ ἔννο βείβ οἵ πιαίια!]ν ᾿ΓγΕ ΟΠ 114 0]6 Ἰάοα5. ΤῊΪ5 15 δα Ό}]}ν {τας οὗ Πἰ5 
τεργθβεηΐδίοῃ οἵ {π6 Μαεββίδη Πἰπη56]. Τῆς Μεββίδῃ ἰ5 ἴο ΡῈ “τενβαϊεά᾽---ϑι]ἀθη]γ, ἃ5 ἴ βεεῖηβ.- “Τοσϑίῃεσ ψ ἢ τΠο56 
ΨΟ ἃύξ ν ἢ Ὠϊπη. ΑΒ 1Π6 Ἰδίίευ πηιδί θῈ Π6 ᾿πιπηογία] σοι ρδηῖοη5 “ΨῆΟ ἤᾶνε πενεῦ ἰαβϑίεα ἄθδίῃ ᾿ 11 15 οἰεασ ἐπαΐ 
ἃ ΠΘάνθη]ν ΡΓα- οχβίεποα ἔοσ ἴπ6 Μαϑϑίδἢ ΠἰΠ1561} 15. ΠΠΡ]164, 845 ἴῃ ἴαοϊ Ἀρρεαῖβ ἴῃ οἴπαὺ ΡαβϑΑΡ65 (εἴ. 4 ΕΖγὰ χὶϊ. 32, 
χῖν. 9; 2 Βδτσ. χχχ, ἄς). Αἵ {Πα οἱοβε οὗ ἢΪ5 τεῖρῃ, {πογείουθ, τπΠ6 Μαεβϑϑίδῃ ουρδξ ἴο τείυσῃ 1ἢ σΊΟΥΥ ἴο ἤδάνεῃ, 85 Πα ἰ5 
τηδάς ἴο ἀο ἴῃ 2 Βδτῖ. χχχ. Βαϊΐ δοοοσάϊηρ ἴο ἃὶ πα δῃά 15 ᾿πιῃιοσίαὶ σοιηρδηϊοη5. 5ῃατα {πῸ σοπηπιοη ζαΐα νν ἢ {ΠῸ 
τὶ ίθουβ, ἀμ αἴ6 ψΊ ἢ 41} τηθη ! 566 {ατῖ που 2, ΡΡ. 112-13. 

26. {με οἰΐγν ἐπαΐ πονν 15 ἱῃν]βιρ 16, 1. ε. [6 Πδανθηὶν [6 υβα] θὰ (ἔοσ ἰοχί 566 οὐἱζ. ποίε). 
[86 Ια πᾶ ν ΒΙΟΠ 15 πονν σοποαβ]θᾶ, 1. 6. [ηε6 Πδανθηὶν ῬΡαγαάϊθθ. ΕῸΓ {Π6 }πχιδροβιςιοῃ οἐ, ν111. 52. 

2ὃ. ἴποβε πο σὰ νυν Πῖπι, 1. 6. [ΠῈ Μαεβϑίδ ἢ 5 ἱπη που ἃ] σοιηρϑηίοηϑ ; οἵ. ν]. 28 ποίε. 
1πε βυγνίνογβ. Οηἱ]υ {πε βυγνίνίηρ σὶρ πίθοιι5 5πᾶγε ἴῃ {πε 7ου5 οἵ {πε Μεββίδηϊς γεῖβῃ ; οἵ. Ῥ5. 50]. χν!ϊ. 50. 6 
ἔοι Πυαπάγεα γεαῦβ. ὍΤΠα νουβϑὶοὴβ ἀ΄Ὸ ηοΐ σοῃϑἰβίθηϊ ἃ5 ἴο 1Π15 ΠΕΠΊΡΕΥ (566 οὐ. ποίθ). [ἢ ΔΌΡΙηΙς ἰγδατοη 

νΔΥΙΟΙ5 ΘΠ θΕΓ5. ΜΈ γα ἀεαμπορα ἔου {πε ἰθηρίῃ οὗ {πῈ ἰετηρούαιν Μεϑϑίδηὶς Κίηράοιῃ (566 ἴΠῸ ραϑβϑαρδβ οἰΐεα ἴῃ ΖΑ“, 
Ρ- 115}; [Π6 ΠυΠΊΡΘΓ 400 15 ἀβϑοοϊαίεα ἴῃ ὁη6 ρᾶβϑαρε ψ ἢ Ια. Τοδα, Ὀπὲ εἰβεῃαγα ἢ {Π6 πᾶῖπα οἵ Κ. ἘΠΙΘΖοσ Ὁ, 
Ηγτγηδῆοβ. ΤΠῈ ΠυΠΡΕΥ ννὰ5 ἀδάποεα Ὀγ σοι ΙπΙηρ αεῃ. χν. 13 Δη4 58. Χο. 15. [{5Πο0]4 Βα ποίεα παῖ [Π6 σοηςερίϊοη 
οἵ ἃ ᾿ειροσασυ Μεββίδηϊς Κιηραοηι ννῃ]οἢ θα] οηρ5 ἴο πε ργεβεηῖ ἃΡ 6, 86 [ΘΠ] ηδἴ65 νἸ 1{, 15 4150 πγεῖ ν ἢ ἴῃ. 2 Βάτας ἢ 
(ε,. χ!]. 3); οἵ. αἰδο Κδν. χχ. 3. [{ 15 ἃ σοιηρσοπΊϊβα Ὀαΐννεθπ {Π6 οἱ οσ ρσορῃρίϊς νίενν ΒΟ ἸοοΪκεα ἴῸΓ ἃ ἢἤμδ] σοη- 
ΒΕ ΠῚ. ΠΊΔΊΊΟΠ ΟὗὨ [6]1ΟἸγ Οἡ {Π6 ῥργεβϑθηΐ βατίῃ, δηα {πὸ ἰαΐευ ἰγαηθοθηαδηΐαὶ νίανν νν Π]ΟῸἢ ἰγαηβίογγαα ᾿ξ ἴο ἃ Γπΐαγα ἀρῈ, 
αἰτοσγ πε ἀεδβίσαςοίοη οὗ {πε ργεβεηΐ ογάσσ. 

30. ΤΒεη 5Π6}1} {π6 ννογἃ θὲ ἰυγπαά ἱπίο {Π6 ργίπχαθναὶ βίίθποα βανε ἄαυβ. ζ͵γξεζέ -- ξραξεζέ ((ὰ}ἘΕ]). 
(ὁ) νἱῖ. 31-44. Ηετε δραϊῃ Τὰ 15 βιιπηηηδυϊΖίηρ ἀἸεσαπὶ ὑγαα!τοπθ. ὙΠΕ65ΕῈ ἀτα ποῖ αἰννᾶγβ ΘΆΘΥ ἴο τβεοοης!]α ; {Π|15, 

6. 5.» 10 15 αἸΒῆ συ] ἴο Πατπλοηΐζα {πΠῈ ἦν εεῖς ̓ οὗ γθαῦϑ (ϑανθῃ γὙ685) ἴῃ Ψ. 43 ΙΓ τπῈ βενεη " ἄαγβ᾽ οὗ Ρυϊπηᾶθναὶ 5116 η6 8 
τη Θη τ ΟΩΘα ἴῃ Ψ. 30. Απ ἱπιροτίδῃϊ ροϊηΐ ἴο ποῖβ 15 ἐπαὶ {π6 ᾿πάρσεπιθηῖ, ννΠ]ο ἢ 15 ἤμαὶ δηα ππίνογβαὶ, πᾶ ψῃ]ςΝ, 
τΠπεγείοτε, ἴα ργθοβάθα Ὀγ ἃ “βεηθσαὶ ̓  τϑϑισγθοιοη, 5 ἀερίςιεα 45 ἰογεηϑίο ἴῃ οΠπαγαοίοσ. ΤῊ5. 15. πη ρ| 164 Ὀγ {πε 
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ΤΕ ΖΕΑ  221-:ὴδ 

Απά 
1Π6 δαγί ἢ 5141] τεβίογε ἱῃοϑα [Πδΐ 5]εερ ἴῃ Ποῖ, 

Δηα {ῃ6 ἀπὲ ἔμοβε {Παΐξ αἵε δ ταδί {Πϑύοῖη, 

[ἀπά {πε σῃα πη ΡΕ 5 5841] γεδίογε ἴΠο5ε {Ππᾶξ ννογα σοπιπλἰο πηΐο [Ὠ6π1]. 

Απά {πε Μοβὲ Ηἰρῇ 5141} θῈ τενϑαϊεά προη {πὸ τῃτοης οἵ Ππἀροπιεπηῖ : 
᾿(Ὧπά {πε ςοπιείῃ {πε Ἐπα)" 

Δ Πα σοπηραϑϑίοη 5Π4}] ρᾷ55 αὐνᾶν, 
Ξ (ΕἸ ΤΟ εν ἴσχει ΠγὉ )ηνς}} ἐς 
δηά Ἰοησϑιβοσγίηρ " νι Πάγαννη " ; 

Βευΐ ο7υαρεπιεηΐ 5 ἀἸοπα 5.41] γαπηδίῃ, 
{τας ἢ 541] βίαπά, 
Δ πα [ΑἰἘ Πα] Π 655 ἐγΠιπΊρἢ. 

Απα το ΊΡΕΠ56 Ὁ 5Π4]] [ο]]ονν, 

δηα ἴῃς τενναι ΡῈ πιαάς πηδηϊζοϑι : 
4 Ἰ)εεάς οἵ τἱρῃζεοιιβθη 85 1 5641} ἀνναΐκε, 

ἀπά ἀ6ε65 οἵἉ ἱπΙ αν 5141] ποὶ 5]εερ. 
Απά τΠδη 5841] “Πα ρὲ οὗ ἰογπιεημΐ ̓ Ξ ἀρρεδυ, 

5ΔηἋ ονεῖῦ ἀραϊηϑβί 1 {ΠῈ ρίαςς οὗ γείγεϑῃιηεηῖ ὃ ; 
ΤΠΕ ἔαγπαος οὗ ἀσμαπηδ 51}4]] θ6 πηδάς πηδηϊ[δϑΐ, 

«4η6 ονεῖ αραϊηϑί 1 {πεῸ Ῥαγαάίβε οἵ ἀε]ρῃΐ. 
Απά παη 5141} ῃς Μοβὲ Ηἰρῇ αν ἴο {πὸ παιίοπϑ ἐπα πᾶνε θθεη γαϊβθα [{τῸτὰ {πε ἀεαά]: 
ΤΟ πον δηα σοηβίάεγ  Ποπὶ γε Πᾶνα ἀςηίςα, ννμοπὶ γε πᾶνε ποῖ βεγνοί, ννῆοϑε σοπητηδηπιθης8 

γε πᾶνε ἠδϑρίβεά. 
ἘΤΟΟΚ, πον, θείογε [γου] : 

ἤδθγα ἀοἰσῃΐ δηα τεἰγεϑῃγηςεηΐ, 
ἴμεγε ἤτα δηα ἰογπηεηίϑ ! 

ΤΠι5 ἢ 51.411 με βσρεαῖκ ' ἀπίο {πεπὶ ἰπ {πε Τ)ὰν οἵ [παροτηεπηί, 
Υ ῸΓ {Πι15 5Π4}} {πε 1)ὰν οὗ ᾿πᾶσεπηεπί θεῦ: 
ΓΑ ἀδν] ννηούθοη 15 πεῖ ποῦ σαι δ, ΠΟΙ ΠΟΘΙ, ΠΟΥ 5ΐδ 8 ; 
ΠΕΙΊΠ Εν οἹοι5, ἢ ποῦ ἐππηά εχ, ποῦ Πρ πίηρ ὅ ; 
ΠΕΙΓΠΟΥ νν1Πη6], ΠΟΥ Γαῖ ἢ -ϑἴογ ΠῚ, πού 5 οοπ -γδοῖκ ῦ ; 
ΠΕ Π6Υ δυο 55, ΠΟΥ ἐνεηίηρ, ΠΟΥ πιοσηΐησ  ; 

Ἀππ 3, ΠΟΠΡΤΟΡΑΌΪ ΟΣ οτὸ φοϑ, Εἰλέοῤ. : 56 τὰγ ἡαάρεπιθηὶ Ρ-Ρ 39 οριϑ (-- “ὁ ; οἱ. ΦΖ2λιο.) τ- ΗςὉ. ΠΡΡΕ 
4-ᾳ 3), τῃ5{Π|86 ὙῸ γραρζηρ᾽ Ἰασυι5 [ΟΥΠΊΘΏΓΙ τε 96 (δηιοζαφ) δ ἑληοῤ. (εἴ. 417.) 5-8 γρααίϊγ,9 εἴ σοηῖγα 1] ατὴ ετὶζ 
Ιοσιι5 γεααϊθιοη 5 ( 207. Τα ]51 1015) τε ὁ “17. το -- βλέπετε ουν κατεναντιον (50 (ὐγίεγιίαδ Κ.5.5..-Ε γοα) : 3 ν]άεἴς 
ςοπίγα εἴ ἴῃ οσοπίτα (20 ς γα} }) πὰ ςρ Ογϊογιέαϊ ἵ7.5.5.: 3.,) 5841 [ποῖ] βρθακ ὙῪ γρακ 7’ ἀἴα5. εηὶπη ᾿1ς6}]} [415 

4ἱ [πεᾷᾳᾳε 5ο]επ Παρει]; οὗ, ὦ (ογ {παΐ ἄδγ οὗ ᾿πᾶρεηηεηῖ 5 (πὰ5; οὐ ΖΦ Ζἤϊοῤ.): 1» ᾿αβο ἴα}15 αδθ ({Π15 15 διιςἢ ἃ ἂν 

ἃ5) ΤΥ οΥ ὁ Ποτὲ 15 πὸ δη ἴῃ ἰζ: 3» αιδα πεάια βοϊθπη παραὶ (Ὁ 2οϊγέϊγρ ο α εχέ ἡ οὐκ ἡλιος εἐσται εν αὐτῇ -- 

8 υὐου τῦπν κὸ δ ν) Χτα το Ψ (σ΄. 41.γ,.,3): ὀμέ Φῷ. ξιἰλίοῤ. ἐγινογέ ἐλε 97γ467 ΥῸΣ 3), δϑύθη ΞΞ- αηρ Ξ- ΓΦ 

τεργεβεηΐδίίομ ἴῃ ψ. 33, δοοοσζάϊηρ ἴο ψῃίοῃ τῃς Μοβὲ ΗἸρῃ ἰ5 γενεαὶ “ὑροη (1. 6. ϑβεαϊβα ἀροη) {πῸ ἰῃτοπε οἵ 

)υαρεπιαηι᾽ ; οἵ. ΤΠ δη. νἱϊ. 9, 1 Επ. χε. 20, χχν. 3; δηᾷ ἰπ {πε ϑβἰ πη ΠἸ465 (οὗ {πῸ ΕἸεσς Οπ6), τ Ἐπ. χὶν. 3; ἶν. 4, ̓ χὶ. ὃ, 

ἰχῖχ. 27. [Ι͂ἢ 8}} {πεβ6ὲ ραβϑᾶρεβ [πε Ὀϊνίης [σα ἰβ βροίκεῃ οἵ αδ5 βεαϊβα οἡ ἴπε Ἰπάρειηθηΐ τἤτοης (5δασς Ζμαϊεξὶ, 
4 τα νἱϊ. 33), 1. 6. ἴο Ἰυάρε ἴῃ ἃ ἰοσεηϑῖς βεῆβθ. νΠθη, οἡ {π6 οἵμου παηά, (πΠ6 Πάν θη]Υ 6 15 ΒαΙα ἴο “διῖ56 ἴγουη 
ΗΪ5. τουδὶ {πτοηθ᾽ (4155. 2705. χ. 3), 115. 15. {π6 ἔοτγηυϊα ἴοσ {πε δχεουιίομ οὗ τείσ θατνα Ἰπάρεπιοηΐ (οί. ΝΟ]Ζ, Ρ. 261). 

Αοςοτάϊης ἴο 7: 28. Ῥεσαΐ. Ξ4.α απᾷ Λοά. 39 ὁ, τμϊ5 τἄτοπα ννὰ5 οπα οὗ [ῃ6 βενθῃ {πηΡ5 ογθαίεα θεΐοσα {πε ὑνου]ά. 
ΒοΙΉ ἴῃ {Πϊ5 βθοίίοη ἂπα {πὸ ρτεοβάϊησ, οἰδιβοβ ννμΐο ἢ Τὸ 5εειη5 ἴο πᾶνο ἀογὶνεα ἀἰγεοῖν ἔγοπη 5. Πᾶνα Ὀθθη ἐποϊοβοά 

ἴῃ βήπατε Ὀσγαςοκείβ. ὙΠῸ Ἰσηρ ᾿ταρσπιεπὶ ΜΠ ΪΟΝ ἰβ πιϊβϑίηρ ἔτοπι πιοβὲ οὗ [Π6 1νδίη σοαϊςο5, ἀπ ννΠ]οἢ νγὰ5 τεοονεγεα ὈῪ 
ΒεηΒΙν, θερὶηβ δῇζεσ ὑ. 35; ἴὶ ἢπαᾶϑ ἰἴ5 ρίαοςς βεΐννεεῃ σύ. 35 δπᾶ 36 οὗ {π6 ογάϊπατν Ψυϊραία ἰεχί. ὙΠεβα Δα α ΠΟ Π8] 
νΕΙΓβῈ5 816 πυΠθετεα ςοηβαοαινοΥ ἴπ {πὸ (ΟΠ]οννίησ ἱταηϑίαἰίοη (45 ἴῃ Κα. Ν.), ἀπά ἔογπι ὕτ. 36-1ο5. 6 γαΠπΊΔΙ ΠΙΏΡ: 
νεῦβεβ (Ν Ὸ]ρΡ. 36--70) πον ἈΡΡεδσ ἃ5 106--140. ᾿ 

31. ἐπαξ ᾿ΠΐΪ ἢ 15 σογγαρεθῖα, 1. 6. {πῸ ργθϑθηΐ σουσαρίθ]ε αηα πιοτίαὶ ϑνου] : ἢ {Π6 ἀρρθάταπος οὐ ἴῃ ΠΕ 
ΟΥ̓άΘΥ [Π15 νϑηῖβηε5. (ἵ, τ (οτ. χν. 26. 

32. πε βαγίῃ 5141] τεβίοτγε ... δπᾶ ἔπε σμαιηθοεσα ἔπε 5ου5, χα. ἴ. 6. 16 εαγίῃ 51.4}1 γθϑίοτε ἴῃς Ὀοάϊεβ οἵ {πὸ 

ἀεδά, ἀπᾶ ἴπ6 σπαιηθεῖβ {Πποῖγ βουΐϊβ. Αἵ {ΠῸ τϑϑασσθοίίοη πὸ 508] σου] γαϊασγη ἴὸ Δη4 τανῖνα {ΠῸ6 Ροᾶάγ. ῬὍὕΠὶ5 15 πε 

οὐ ποάοχ ΚΑΌΡΊηϊς ἀοοίγπθ. 866 {ὰτπεῦ ΖΩ͂, Ρ. ττο ἔ. 
33. (απᾶ {Π6η σοπηβίῃ {π6 Ἐπά). 866 οτῖ. ποίβ. (ἢ 1 (οτ. χν. 24. ᾿ 

ςοτηραββίοῃ.. .. (ρ Ἐν) . - . Ἰοηρβυβετγίηρ, νἱΖ. οἵ ἴπ6 Ὀἰνίπα 456 (ΕἰπῖοΡ. τεπάθιβ ἡ Π15. ςοπῃραβϑίοῃ᾽, ἄο:). 

ΤΗΣ ἢπαὶ πα ροτηθης ἴ5 ρἰοϊατεα ἃ5 σοπάποιεα ἴῃ δοςογάδπος ψἱτπ τῃ 6 βιίτῖος τα υϊγεπιθηίβ οὗ ρεγίεοι βαυϊέν ἀπά Ἰυβίϊςθ. 

.35. Πεεᾶβ οἵ τἱβῃίεοιβπεββ. [ἢ ΒΑΡΡίηῖς ἰδησπαρο 1Π]5 ἴασπὶ νου] ἄδποῖς ἀεἤηϊία δοῖβ. οἵ σπασίςγ 5ιοἢ 45 ἴΠπο58 

ἐπυτηδγαίθα ἴῃ Μαῖϊ. χχν. 35--46 (ςξ. [ἅπ|65 11. 14 1.), ἀῃα ποτα ρασι σα] ΑΤ]Ὺ ΑἸ πιβρ νη 5. ΘῈΟἢ δοίβ, πὰ ἴΠ6 ρατίουπιαποθ 
οἵ τε! ρίουβ ἀπέϊεβ σθπθσα!]ν, σοηϑειταϊεά “ {πε ἰτεάβατε οἵ βοοά ννουκβ ἰαϊὰ αρ ἢ [ἢ Μοβὲ Ηρ (ςξ, νἱϊ. 77). 

36. {Π6 ρἱΐ οἵ ἰογπηθεηῖΐῖ. (ἢ. κεν. ΙΧ. 2. 
37. {με παίίοηβ...... γαϊβεᾶ [ἔγοτῃ πε ἄβεἀ)] (ἢ. Μαῖϊ. χχν. 311. Εογ {πὸ ἰάθα οἵ. ξΩ͂, Ρ. 124. 

503 
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Γ᾿ ΕΖΕΚΑ ἡ. 21-Ξλν 

ἢ ΠΘΙΓΠΘΥ 50 ΠῚ ΠΊΘΙ, ΠΟΙ δυςπηη, ΠΟΙ ννἱηΐου ; 
ΠΕ Πεῖ Παδί, ποὺ γοβί, ποῖ ςοἹ 5 ; 
ΠΕΙΓΠ ΕΓ ἢ 41], Ποῦ γαίῃ, Ποῦ ἄεν ; 
ΠΕΙΓΠ6Γ ποοῃ, ποι ηἰρῃϊ, ποῦ 5 ἀδννη ὅ; 
ΠΘΙΓΠ ον Βῃϊηΐπρ, που Ὀγρμζηεθ5, πού ᾿’σῃΐ, 

58. 6 ΟἿΪΥ (Πς 5ρίθηάοιιν οἵ {πε Ὀτίρῃίποϑβ οἵ ἰπῈ Μοβὲ Ηἰρῇ, ννμεγε ον 411 584}} θῈ ἀδϑίϊπαα ἴο 8εὲ 
43» 4{Ὑ)Πηαΐ ἢδ5 Ῥδθη ἀεϊεγπιπεά ((ογ ἐπ π). Απά ἰ[5 ἀπγαξίοῃ 5841} θὲ 858 ἰξ ννεγε ἃ νξεὶς οἵ γεαΐβ. ϑιοῇ 

5 45 

'ἴ5 τὴν ᾿πἀρεπηεηΐ ἀπά ἢ 115 ργεβοσρεα ογάσεγ: ἴο ἴΠε6 οὔἱν πᾶνε 1 5ῃοννεά {π6β56 {πίηρϑ. 

Ν. ΤῊΕΞ ΕΈΒΑΤΕ ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ (ἔτογη νἱϊ. 25): ΙΒΕΑΕΙ 5. ΕΜΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤΗῈ ΡΕΟΒΙΕΜ 
ΟΕ ΚΙΟΗΤΕΟΥΞΝΕΒ5. 

(ν!1. 45-ἰχ. 22.) 

(1) νίϊ. 45-74. ΤῊΕΒΞ ΕΈΝΥΝΕΘΘ ΟΕ ΤῊΕ ΘΑΨΝΕΡ Π0ΘΤΙΕΙΕ. : ΤΗΙΒ ΕΟΙΙΟΝΝΕΡ ΒΥ Α ΤΙΑΜΕΝΤ 
ΟΥΝΕΚ ΜΑΝ5 Εν, (ΑΒΕ (5). 

(4) ν!ϊ. 45-όι. 7116 γετυγι655 ο7 {λε σαυεά. 

Απὰ 1 δηβιυνείεα δηά βαϊά : Ο Τ,ογά, 1 βαϊά ὄἼνεὴ [ῃθῃ δηά βὰν πον : Β]εϑϑεά δία πεν ΨῃΟ σοπα 
([πῖο 1η6 νου!) δηὰ Κεερ ὅ τῃν σοπηηηδπατηξηΐ8 ἥ. 

5 ἡ σμῥοίαγίϊαλίγ Φ6.: 39. πδάμπε δεβϑίδίεπη ἤδαὰα νϑσοτὴ ἤδαῸ6 δοβίαμη πεαὰα ΠΙαπηειη ἤδαὰ6 σα πη πδαὰ6 ἔγριιβ 
Ἀπ 5, αηΐα παῖ (ἢ 207. αγ' ογίρίγας Δῃςο]οΙαπὴ : 50. }᾽6215}) ὑπὸ 5., φοηῃϑβειαῖ]ο εἰὰ5 (ΞΞ ὃ η συνταξις αὐτου -- ἹΠ ΠῚ): 
ΞΘ 1τῖ5. Ἰὰνν οτο ἥῇ, φὁ (411 {πεν νὴο ςοπλ6) : 3» 4] ργαβθϑθηΐθβ ἀπὰ 3, 4ιιὰ6 ἃ ἰε Ἵοηϑιϊ[υΐα βαηΐ (ὃ τὰ σοὺ διατε- 

41. ποι Ποσ βυπητηθγ.. .. οο]4. ΤΠε ογάεγ δάορίεά ἴῃ {πε ἰαχί 15 Βα βίη 14} }ν {Παᾶΐ οὗ φ6 ; {ῃ6 ἢτϑί Π|π6 σοηίαϊηβ {ΠῸ 
ΠΔΙΠ65 οὗ ἴ[ἢτεα βεαβοηβ8, {ΠεῈ βεοοηά {Ποβε οὗ [γεα ἰεηρεγδίιγεβ. ὍΤὴηε νϑῦβε 15 81 ὄἼχρϑηβίοη οἱ (βη. ν11]. 22 ὅς. ἘῸΓγ 
1Π6 δαυϊνα!εηίβ (1 4{1π, αἀτεεῖκ, Η ραν) οὗ [Π6 ἴεσπη8 1566 οἵ. 2:.2,, Ρ. 126. 

42. ΨΠΘΓΕΡΌΥ 411 5841] ἈῈ ἀεβιϊπεᾶ ἴο 566, ἄς. Τῆα τπδδηϊηρ 15 {παΐ {πΠ6 ππογεαίθα ΠΡ οὐ {πῸ ΤΊνίης ῬΥΈβεησα 
Μ11] βαῖνε ἴο τενεδὶ ννῃδί 15 ργεραζγθα. οσ {πε πασεπηθηΐῖ. ΕῸΥ ἴ[ΠῈ τεργεβεηΐδιίὶοη οἴ. [5, ἰχ. το ἔ., εν. χχὶ. 2323. αὐηκεὶ 
ται Δ Κ5 {πᾶ της νεῦβεϑ Ὀγεδίῃε {ΠῸ βρισγιῖ οὐ {Π6 πηγϑίϊς Ὀθΐογα νυν ῃ]ςἢ 4}1 (πὶ Π] 465 {ΠῸ ν᾽βίοη οἵ (σοά ἀἰβαρρβδῖϑ. 

43. αὶ ε6Κ οὗ γεαγβ. (Οἱ [ΠῈ βενβὴ ἄδυβ οἱ 531|]16ηστὲ ἴῃ ψ. 30; θαΐ ᾿θγα βοῇ ἄδνὺ -ὸ οηβ γεξᾶι. ΕῸΪ ἃ ννεεὶς (ου 
νν66}ς5) οἵ γεαῦβ᾽ οξ.  δῃ. ἰχ. 24 ἴ. ((ΠεῈ βενεηΐν ννεεῖκβ -Ξ βενεηΐν γε ε κβ5 οἵ γεδ18). 

ν]]. 45-ἰχ. 22. ΤΠε τεϑβί οὐ {15 Ἰοῃρ ν᾽ϑίοῃ, ννῆϊ ἢ, νν ἢ {Π6 ἐχοερίϊοῃ οἵ ομα βεοίϊοη (ν11}. 63--ἰχ. 12), θεϊοηρδ ἴο 5, 
15. τηδῖη]ν οσσυρεα ἡ] ἢ {Π6 ΡΓΟΌΪΘηλ ν᾽ μος ἢ ἢδ5 δἰγεδαάν θθθη ἰοποπμεα προη ἴῃ ν]]. 17 ἴ- : 1, 5 [6 1μὯνν 1561} Ργοο] δ! 15, 
Ρἰεἰγ ---ἰηδὲ 15, [Π6 Ρρίοιυϑβ {]Π] πηεηΐ οἵ {πῸ6 ἀαἰ165 ἀπ ΟὈ] δι! 5 επίδ]]εα Ὀγ {ΠῈ ΟὈβεγναηςε οἵ {Π6 [ἂν --ἰ5 [6 ΠΘΟΘβϑαΓΥ 
ςοπαϊτοη ἴογ εη]ογιηρ [Ππ6 Γαΐατα Ὀ]Ὲββεάηθββ, ννπαΐ οἵ {πῈ βΌἪ 655 ννῆο 40 ποΐ ἔμ1Π] {ῃ686 σοπάϊ!οηβ ἡ ὙΠῸῈ Παδίμεῃ, 
τ 15 ἴγαβ, μανα ποῖ {0|Π|16α {Π6 ΟὈ]Ισ δί!οῃ5 οἵ {Πε αἰνὶπα 1νανν, θὰ πο μα ἢ ὟὟΟ ἃπιοηρ πηουί8]5 ἢδ5 ποῖ ἱγδηβρυθββαα 
{Π6 ἀϊνίης ργεοβρίϑβ (ν]]. 46, οἴ. ν1]. 35)} ὉΤΠΙ5 θα] ηρ οἵ Πα πΊδῃ την νου ἢ] 655, ψν ἸΠἢ Ἰθα5 [Π6 ἈροσδΙ γΡί15ϊ ΒΟ ΘΕ] Π165 
αἰτηοϑβί ἴο ἀοιθὲ ν᾽ ΠεῖΠεσ Δὴγ σδῃ Ὀδ βανεά δἵ 8]], δῃ, ἴῃ {π6 σοῃνϊοίίοη οὗ ἢΪ5 οννῆ ῬΕΥΒΟΏΔ] ὈΠννοσ 1655, ἴο ΔΘ ΠΥ 
1.1 Π͵56 1 νν ἢ 16 γα βρτθϑβϑοῦβ, ἀη ανεῇ ἴο ρῖνα ΠΟΡ]Ὲ Ἔχργεβϑίοη ἴο Ρ ἐγ ἔοσ {ΠῸ ἕαΐα οἵ [ΠῈ πιυεπ465 οὗ πα η Κη ννῃῸ 
ἅττα ἀοοιηθά ἴο ἤπδ] ρεγαϊοῃ, 15 ΟὨΪγν βεῖ δἱ γεϑί ψν] ἢ [Π6 ἀϑϑυσαηςε [Πδὶ ἃ τε] αἰ δσεηςε εχὶβίβ θεΐννεεη [5γ86] δηα {πῈ 
Πδδίπεη ννουϊά. Τῇε εἰεοίίοη οὗ ἴΠῈ σποϑθῃ ΡΘΟΡ]Ε 15 ποῖ ἔοσ ποιϊῃίησ. ὙΠΕΥ δἱ ἰεαϑδέ αὐτὰ {Π6 σιυδσγαϊδηβ οἵ {πε ἀϊνῖηα 
Τ1νν, ἀπ 5 ἃ ννο]α βίσῖνε ἴο οὔϑεῖνα 1ἴ, νεσθαβ {πε οἴου δίϊο5 οὗ {π6 νου] ἤᾶνε ἀ 6] σγαίεὶν το]εοιβα δηα βρασγηβα 
ἴὲ (οἴ. νῖϊ. 72 δηᾷ νἱ]. 23 (). Τῆβ 5ϊη ἰῃδΐ ἀοΟΠῚ5 15 τα]εοίίοη οὗ {πῸ Τιανν--ϑα]ναί!οη σΟηϑ5ῖ5 ἴῃ δοσαρίϊηρ ἴ. [πᾶρεά 
ὈΥ 115 βίαπάδγά [5γδεὶ, ου πε ομε 5146, 15 δοσερίεά, ἀηὰ {πε πεδίμεη νου], ου {πῸ οἴπεσ, 15 οοπἀθιηηθά. [παϊνιάπιαὶ 
ἀουθίβ 45 ἴο Ῥθύβοῃδὶ ππννοσ ἢ] 655 ἃτῈ σαβοϊνεα Ὀγ ἃ [βε]ηρ ΟΓ {ΠῸ 50] ἀδυὶν οὗ [η6 παίίοθ. ΕἼΟΠῚ {Π|5 ροϊηΐ οὗ νῖενν 
1Π6 τηϑυῖ5 οἵ {Π6 τἱσῃίεοιιβ ἴῃ [5γ8 6] τηᾶὺ ὈῈ ρ]εδα θα οἡ ῬεΠδ] οὗ [ῃοϑβε τηθιηθεῖ5 οὗ [Π6 σῃοβεῃ τὰσα ῃοῸ Πᾶνε ποΐ Καρὶ 
1ῆ6 Τἂνν δηα δῖα βἰπηδίϑ (οἴ. [ἢ6 ῥσάγεσ ἴῃ ν]]]..26 ἔ., θὰΐ ποία {Π|Ὸ δηϑννει, ν}]]. 37-40). ὙΠῸ ΨΠΟ]Ὲ οὗ {15 ρατγί οἱ 1ῃε 
ῬΟΟΚ ἴουπιβ ἃ νἱν ἃ απὰ ργοίουπα!γ πιονίηρ᾽ Ροίατα οὗ {π6 ἀοιθίβ πα «πϑϑιϊοηβ {πᾶΐ πλυδὲ πᾶνε ἀριαϊεα {Π6 πη 5. οἵ 
ἸΠΔΏΥ Ῥίοιι5 [εννβ δὲ {Π6 επᾶ οἵ {πῸ ἤἢγϑι σεπίασγ. ὙΠ656 ἀοαθίβ ἀγα σαἸπιεά, ρεῦπαρβ, Ὀὰΐϊ Παγάϊγ τεηονεὰ ὃν πε 
ΒΟ] υἴοθ. ὉΤῆα ΟὨΪΥ σοπϑβοϊδίίοη {Π6 ἀροςαϊγρίϊβδί τεσεῖνεβ ἰ5 ἴο ΡῈ διά ἄδῃ ἴο ἀνεσΐ 5 σᾷζξε ἴτοπὶ {Π6Ὸ αὐνία] τγαβα]5. οἵ 
Βυμηδη {τα} δ πα 5ἷη, πα σοπίθιηρ] αἴθ ταίῃοσ [Πα )ογ5 γεϑεγναά ἴου [Πς6 στἱρμίεοιβ. ὙΠῸ ψουὶ ἴο σοΠΊΕ 18 τεϑεγναα (ου 
ἴενν. Τὴ ΨΠΟ]6 ϑεοίίοη ἸηδΥ 6 5 αἸν!4εα ἃ5 [Ο]]ονν5 :-- 

(1) νἱϊ. 45-.,4. 7116 7εευγῖε5ς οὐ ἐλε σασυέδα ἡμεδίζηεα : 1125 γοοτυεα ὁγ ἃ ἠαληογιέ οὐ ε7 η1αγ71᾿5 εὐτὲ σαδὲ (5). 
(2) νἱϊ. 7)ζπιοι. 7216 σἱαΐφ οὔ ἔλε σομέ αὔε7 ἀδαΐξλ αγιαὶ ὀεήογο ἐλε εασοηηογ (5). 
(3) νὶ]. 102-115. «ἍῸ 17ι{6γαδ5 5102: ο71 ἐλε ἄαγ οἵ 7εαρσεοητο7ιέ (5). 
(4) νὶϊ. 116-121. γλαΐ αναϊὲς ἐλε φγοηγηῖξε Ζο γεαγι τυΐο 15 ὁογηι 10 5122 ΥὙρφ, ἐλοιερὰ ἐγαφίς, ἐλ 5 1γι2167) 5 (0011 

ἧς ἀδεεγωυε (5). 
(5) νῖϊ. 132-111. 62. 7ρομδίς ας 10 ἄοτυ 216 ῥεγαϊίίογι 977 50 γηαϑιν καγι ὧδ γεδέζβειί ἡ ηοηι 116 Ροΐγέ ο7) ἱέεν οἵ 

(οά᾽'ς» ἐλαγαοίογ ἀγα αἰξγεῤιίες: 116 αϊνῖγι6 γεῤέν (5). 
(6) νἱῖϊ. 63--ἰχ. 12. 7716 σρηις οὔ ἐλε πα γευΐσευεα ἀγα αῤῥῥἑοά ἐο {ἦε ατεέλογ᾽ς οτυηπ ἔζγιος (ἘἈ). 
(7) ἴχ. 13-22. 716 τυ γεῤίν εογιεζεασα.: βηας 7εδέϊβεαζίογι οὐ ἐλ γετυι655 οὐ 116 εαὐεί (5). 

(1) νι]. 45-74. ὙΠε Δροοδγρίϊϑι τεϑατηθβ ἐς ἀεθαΐα νη] ἢ νγὰ5 Ὀγοΐκθῃ οἱ αἵ νὶϊ. 25. Ηε δά ταϊββά {πε ααεϑβίϊοι 
(νι. 171.) τεραγάϊηρ [Πς )αβίϊοα οὗ τη6 ριπβῃιηδηΐ πιείθα ουΐ ἴο [Π6 ἀηροάϊγ. ΤῸ {15 5] εοὶ μα ποὺ τεΐατηβ. ὙΠὲ 
τὶρῃίθοιιβ ἰπάεθα αἵτε ἴο θὲ Ὀ]εββεά, θὰϊ νν δὶ 15 ἴο 6 βαϊά οὗ ἔμοβϑα ῆὴο Πᾶνα ἰγαηβρτεβδβεὰ ἴπΠ6 ἀϊνίπε σονεηδηῖ ὃ ὙΠῈ 
ἄοοπὶ οὗ ἀϊδοθεάϊεηςα 1165 ποΐ Ὡροη ἃ ἔενν οὐἱγ, θαΐ προη νν6}} πὶρὴι 411 νῃο πᾶνε θεβη Ἵσσεαΐῖβα ! Ὅσα, {πε ΔηρΡῈ] γῈρ] 165: 
{86 }ι5ὲ αἀτὲ ςοπιραγαϊζνεϊγν ἔδνν, ἀηὰ ἔοσ {Πθπὶ τς [αΐαγα [6]1οἰγ 15 τεβεσνεα. Βαϊ τΠ]β 15 οἠἱν ἴῃ δοοοσγάδηςσε ψ]} {Π6 

584 
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Ιν ΕΖΚΑ 1. 46-6ι 

Βεΐ σοποδίηΐηρ ἴῃο86 ἴου ννοπη τὴν ρίαν ει (νναὰ5 οἴεγεα): ννῆο 15 ἐπεί οἵ {ποϑα ννῆο ἤανε Ἷοπῆς 
(Ἰηἴο 1ῃς ννου] 4) {παᾶΐ Πὰ5 ποΐ βίπηπθβα ἢ Οὐ ψΠὸ οὗ ἴῃς δαί - θογη 15 ἔμογο [ῃδὲ Πα5 ποῖ ἐγαηθσγεϑθθα 
“ἢν οονεηαηΐ ἢ Απά πον 1 5ε6 {παΐ {ΠῸ σογηϊησ Αρα 5141] Ὀγίησ ἀο] σης ἴο ἔδνν, θα  ἐογπχεηξ τππίο 

48 τηδην. ἘὸῸγ ες εν}! Ππεαγὶ Πδᾶ5 σγοννῃ τπρΡ ἴῃ τι8 

49 

ΒῚ 

Ἐ2 

83 
54 

56 

δ1 

58 

99 

θο 

61 

ΠΏ ΙΟἢ ἢ85 ἐβϑίγαπηροα τι5 ἢ ἴγοῦὶ (οα΄, 
Δη4 Ὀτοιρῇξ τι5 ἰηΐο ἀεϑίταοίίοη ; 

Απα ἴΠδ85 πιδάξε Κηποννῃ ἴο τι5 “ἴ {Πε νναγϑ οἵ ἀεαίῃ, 
Δ Πα 5ῃοννεα τ15 ἴπΠ6 ρδίῃϑβ οἵ ρεγαϊίοη, 
Δη4 τειηπονεά ι15 ἔατ το πὶ {Π{ὸ ; 

Δη6 {Παΐ ποΐ ἃ ίενν οηἱν, Ὀιξ ννῈ}] ηἰσ ἢ 411} πΠαΐ ανε Ὀθεβη ογεδίςά ! 
Απαᾶ Πε δηβννειεα πη|ε πα 5αἱά : 

Ηδδγ πη6,8 ἀηα 1 ν}}} ἰμϑίσαςς {Π66, 
Δη4 ἃ ϑεοοῃά {{π|6 νν1}} Δα πηοη 5 ἢ {Πεε: 

ΕῸΓγ [Π15 σαιι585 πε Μοβὶ ΗἸρῃ ἢ85 πηδάξε ποΐ οπε Αρε Ρᾳαΐ ἵννο. Απᾶ νψῃεγθαβ που παβί βαιά {παΐ 
ἴῃς τρῃΐθουβ διε ποῖ πιᾶὴν θαΐ ἔδνν, ἢ 116 {πῈ6 ππροαϊν δΔθοιπαὰ ᾿--ἶ Ποαῦ “((ῃς ἀπϑννεῦ) ἴο {Π|5ἷ: 
ΘΈΡΡοΒβε ἔμποιι Πᾶνε οποίος βίοημςβ, ἰπ Πα πΊθεΓ Ἐχοαεάϊηρ ἔενν ; } νυν} ποι 5εΐ (ρ|4ς 6) νυ τι ἐποπη Ἰεδά 
ΔΠη6 οἷαν Ὁ 

ΑΠΑ 1 5414: Το, Πονν 5που]ά [ θα ροβϑίθὶε9 
Απα Πα 5αἰά τηΐο πηε : Νοῖί οἠἱν 80, θυΐ 

ΑΞΚ {Πε δαγί, δηα 5ῃ6 5Π4]] ἰς}} {πες ; 
ἘΘΡΕαΙ ἴο πεῖ ἕ, ἀπ 5ῃ6 541] ἄδβοῖίαγε 1 ππίο {Πεα. 

5ᾶῪ ἴο Πού: Τῆοιι Ὀτίηραϑβί ἰογῃ σοὶ 4π4 5ι]νεῖ δηα Ὀγα85--- Πα 4150 ἰγοη δηἃ ἰθδα δηὰ οἷαν : Βυΐ 
5Π1νῈγ 15 τῆοσγα δριυπάδηΐϊ [Πα σο]ά, αηὰ Ὀγα85 ἤδη διϊνοῖ, ἀπ ἴσο ἴπ8η Ὀγᾶ55, ἰεδὰ Πδη ἰτοη, απ 
οἷαν Πδη Ἰεδά. 1)0 ἴποιι, Πεη, σοηϑίοὺ νὨ] ἢ {πίησϑ ἀγα ργεοίοιβ πα ἴο θὲ ἀεβίγεα : {παξ νυ] ςἢ ἰ5 
ΑὈιπάδηΐ οὐ {Πᾶΐξ νυν ]ς ἢ 15 γατε ἢ 
ΑΠα 1 5814: Ο Τιογὰ των 1 οὐ, (Παξ νν 1 οι 15 ΡΙ ΒΕ] 15. οἱ ἰ655 ὑνογί, μας [Πδὲ τν Πϊς ἢ ἴα πιούο γατὸ 

15 ῬΓεοΙοι5. 
Αμά Πο δηβινεγεα πο ἀπά ϑαϊά : 1 Δ εῖρ ἢ ν πη Ἐν 5611 ννῆδξ ἐποι Παϑὲ ἐμοῖσ ! Ἐὸγ με [Πδΐ Π85 

Ἂν ΔΕ 15 γάτα ἢ γο]οῖσο5 θεν οηα ἢΐπὶ {πὲ Πὰ5 ν»ῆδέ 15 Ρ] με [{]. 
Ὁ 50. 8150 5Π81] θῈ πὶν ριοπηϊθεα ᾿πᾶἀραπηεηΐ :Ὁ 1 νν}1}] γα] οἷσε ονεῖ {πε ἴδνν {Ππαΐ 51.411] θὲ βανεά, 1π85- 

Ὠ}ῈΟ]) ἃ5 Πᾶν [{ 15 5 {Ππαΐ πηα κα ΠΥ ΘΊΟΥΥ Ρύανα!! ἤοῖν Δἰγεδαν ὃ. δηα ἘΠγΟΙΡ. ἘΠετὴ ΤΥ ΠΕΠῚ6 5. ΠΟΥ 
αἰτεααν παπηεα (ἢ Ρ αἰ56). 

Δηά 1 ΜΠ ποῖ στίενε ονογ (πα πιά ς οὗ {πεπὶ ἰΠδς ρογίϑη : ἴου ἐπεν ἴῈ ἰ5 πὸ πονν 
αἰ πιαάθ [πκο νϑροιιγ, 

ταγμενα) ὁτὸ σοὸ 3) Αγ: 3. σοιηπηαηάπηεηῖ ; ΖΦ, Ζἠ οῤ. βίαϊαιϊς (Ὁ ὐἰϊόγογι γϑαύζριος 17 ΟγδοΆ;, διαθηκην, διαταγην) 

ΓῚ ΒΞ δῦ ἷβ ("ς ςοπηηδηἀτηθη[5) τε ὁ Εἰ ζλϊλοῤ.: ογἠαζ«, ας ἸηοΙοξ σερσουσίν, ὧι ογίσίέμαί Ζοόγοτυ ΣΝ (2 Ζ- 
ὈΠΝ ΠΤ) τυαᾶς γι12517:ε]6γ}σίοοί {ἘΊΓτΟ 5 Αγ: ΡΣ 8 Φ. Έζια ἘΠῚ φοϑ, (οἱ, 4γ. .1γ.3.4κγμι}: 5» τ 3 δυὰὶ 
δα Πᾶεο -- 11 σὸ Αὐν (οἴ. 3): 30 51 Πιδαοσῖβ ραιςοβ να ]46, δα ΠΕ ΠΊΟΓΙμ σΟΠΊρΟΠΕ5 605 Εἰ]... Ραμα θη δα τοι 
οἱ ἤοιΠΠε παρυπάδι (27οό. Ρ] απ θα εἰ ἤςι]6 ζασε λαλίογι οτεί ἐγρι ἰο θα σῥασθ: ζλογ 116 ἰαδέ οἰαμέδο τὐἱδ δ ἃ σίονς : 566 
γεγίδεγ ξΑ͂, Ρ.. 1238. ἘΠ οο  Φ΄λτοῤ.: 3», ἀἀυΐατε εἰ ΓῚ ςο ὁ (σὺ. Εἰλτοῤ. 4γ.}): 39 οὐγγωξέ τσὶ ςρ Ὁ 41γ." (οὔ. 
ἰλίοῴ. 41γ.3): 33 ἀυαοα ἀϊθῆοι!ε εβὶ πο οηρὀοίαγιίαίίν Ογλεγιία! Ἱ7.5.5.; 35, βἷς εἴ ἃ πηξὲ σβρσγοηηῖθϑα ογθδίασα 
(εογι πεέδῖογι οὔ κρισις τυϊέζ κτισις) στο φρ αὶ (Υ΄. Εήλῖοῤ. .41.γ.3): 9». αὶ ρ]οσγίαην ππθδη} πῆς ἀομηϊ δι οπ θη (4. ἀοπιίηδ- 
{ἸΟΥΘ 1) [δοογιηΐ 

τα] 6 1ῃδὲ {Π6 πηοϑί ρσεοίοιιβ {Π|ηρ5 τα [Π6 τατθϑί. ὙΠοσγείοτα {ΠῸ ἔειν ἴΠαΐ τῇ ἴο 6 βανεά, ᾿παϑιλιοῆ ἃ5 ἴΠΕΥ Βᾶνε 
Ιη8 646 {ΠπῈ αἸνίηα ΡΊΟΥΥ ἴο ΡΓανδ]}, 5Π4}1 ὈῈ ἃ σδιιβ8 ἴογ σε]οϊοῖησ, ἀπα {π6 λυ] π4ς6 οὗ τη6 Ἰοβὶ 15 ποῖ ἃ βι]6ςΐ οὐ ρυῖοθξ 
(υν. 45-.61). 1580, ἴῃε ΔΡοραίγρέϊϑδί σε ρ ]ε5, πηδη ̓ξ ἰοΐ 15 ἱπάθϑά ἃ ἴδευγὶθ]ε οἠς : 1 δὰ θαβὴ Ῥείίθυ ἔοσ Πίηὶ ἴο μαννα 
Ὀεθη κα ἴΠε Ῥεαβίβ {ῃδΐ ρευγίβῃ. “ΕῸΓ 1ἴ 15 ἔασ θεΐτθσ ΨΊ ἢ ΤΠ θτὴ {Πα η νἸΓΠ τι5; {Π6Ὺ ΙοοΙΚ ποῖ ἔου }ιρεπιεηΐ, παι ἢ σ ἀῸ 
{πεν Κηον Οὗ Τοτιπεηΐ5 ΟΥ οἵ βα]νδίϊοῃ ργομηϊβεά ἴο {Π6 πὶ αἴζου ἀβδίη. δε ρευῖβῃ οοηῃβοΐοιβ οὗ {π6 ἀοοῖῃ ανναιτἰηρ᾽ τι ' 
ΤῊΘ ΔηΡ56] δῆϑννεῦβ : Μδῃ Ὀγηρβ {ΠῈ ἀοοπὶ Προ ΠἰΠ1561{--- Πα Πδ5 ἀ6] 1 γαίο!ν γα βου 5564 {πε ἀϊνίπε σοπηιηδπηἀτηδηΐβ ; 
ἀπά, τηογθονϑῦ, ἴπΠ6 Μοβὶ ΗΙΡῊ Πα5 θεϑὴ νεῦὺ Ἰοηρβϑυβετγίησ (στ. 62--74). 

ΤῊΕ βεοίίοη [4}15 Ἰπΐο ἴννο βιι θα ]ν ϑῖοηδβ, (4) νἱϊ. 45- ὅτ ἀπά (6) νὶϊ. 62--74. 
52. ϑίρροξε μοι: πανε Ἵομοῖςε βίοπεβ..... ψνὴ1ξ που βεΐ (ρ] 866) νυ ὑΠ6πὶ Ιεβα αἀπᾶ οἷαν. “ὍΤῆε σομπηρατίϑοη 

ἸΠ1Ρ1165 1πᾶξ {Π6 παμηθογ οἱ {ΠῈ εἰεςὶ (το θοστγονν {Π6 βριτΠεῖ 564 ἴῃ {Π6 [,α11Π} σαπποὶ θὲ ἱπογεαβθα ΒΥ {πε δάάιτίομ οὗ 
Ὀάᾶβεσ εἰειηθηίβ ᾿ (β΄ εη51}γ). 

54. Νοΐῖ οἿἱν 50, θΒαᾳξ. ὙΠε σοπηεχίοῃ ἰβ : πα ἄοθβ ποῖ δα ᾿πίθυϊοσ ἰῃΐηρβ ἴο ῥσεοίοιβ, ἰη οτάθγ ἴο ἱποίθαβα {ῃς 
ΠιΠΏΡΕΓ οὗ {ΠῸ Ἰαίίεσ. ὙΠοτα 15 ἃ τθὰ] αἰβεϊποίίοη, νη] ἢ οπμα τεσορηϊζεβ Ὀείννεεη μη. Βιῖΐ ἕασίῆοσ, Π6 δατίἢ ἃ]50 
ἴεᾶοη 65 1Π6 58Π16 ἰβββοῦ ἴῃ ψνηδί 15 Τὰγα 15 ρσεοίουβ. [11 νοι Ἱὰ ἀρρβαῖ, δἃ5. (πηκΕὶ τεηαγκβ, {[παὶ τπ6 δυΐμου, ἔγτοπι ἐπ 6 
ΘΙΠΠΡΠΑ515 ΠΕ ἰαγ5 ὁἡ [Π6 βιαίεπηεηΐ {Παᾶΐ ννῃδὲ 15 τάσα 15 ργβοίοιιβ, ἰ5 σοῃβοῖοιϑβ {Ππαΐ {ΠΕΓΕ 15 Ξοιηειῃϊηρ᾽ πονεὶ ἴῃ [Π6 Ἰάδα 
ἴο Π15 τε 68. ἶ 

55. 56 ἴο Π6γ. ΕῸΓ {πε τεργεϑεηίδιϊοη (αϑἰκίηρ {πε βαυζῃ) οἴ, ν11]. 2, [00 χν]. 18, ἃς. 
56. θαΐ 5ῖΙνεσ... Ἰθβαᾶ. ΤῊΪϊβ, δοοογάϊῃρ ἴο Εννα]ά, 15 ἴο Ὧ6 τοραγῆβα ἀ5 ἴῃς δῆβινεσ οὗ {πε βαυίῃ. 
61. τε πιϑᾶβ 1κ6 νβροιγ. ΕῸΥ {πε ἤριπε οἴ. Ρ5. οχ]ῖν. 4, [Δ Π165 ἵν. 14; 450 2 Βδγ. ἰχχχ!ϊ 3 ἢ, 

5ὅ5 



ΙΝ ΕΖΕΚΑ 1. 6ι- 74 

Ρ ροιιηΐεα ἃ5 5πιοΐϊζα, 
ΔῈ σοιηραγαῦ]ς απο {Πε ἤδιης Ῥ; 

ΤΠεν αἵα ἤγεά, θαγῃ Ποί]ν, αὐτὰ εχεϊηρι θη ! 

(ὁ) νι!. 6 2--γ4.- 1766 αῤοεσαϊγνῥέϊείς αγησγεί οὐδ γ714171᾿ 5 φυϊέ ξαϑε. 

6, ΑΠΑ4Ι δηϑνεγεά δηα ϑαα : Ο ποῖ Εαγίῃ, ϑνῆαΐς Ππαϑὲ ποι Ὀγουρμς [ογίῃ, [Γ 1Π6 πηϊηα 15. σργαηρ 
65 ἴτοπι {π6 ἀπιϑὲ 45 Ἄνευ οἴμευῦ ογεαίεα ἰμῖπσ ! [Ι Παα Ῥεδεη Ῥοίζεν 1 {πΠ6 ἀϊπιδὲ {{561{ Πα ὄνεη θεδθη 

πηΡογη, ἰπαΐ {πῸ τηϊη τηϊρῆϊΐ ποΐ πᾶνε οοπηα ἰηΐο Ὀεΐηρ ἔγοπη 1{. 
64 Βιαΐ, 85 ἴἴ 15, ἴῃς πηϊπα σύονν5 ννἹἢ τι5, Πα οα {Π|5 δοσουπΐ ννα αύς ἰογπηοηίεά, θεσαιιθα γα ρα ϑἢ 

δηα Κηονν [ἴ{. ᾿ἢ 
ό5 [εἰ πε Παπηδη γὰςς 1Δπηεηΐ 3, 

Ρυΐ {πε Ὀεαϑίβ οἵ {πε ἢε]ὰ ᾿ὲ σἱδά ! 
Τ,εἴ 411 {πῸ εαγί ἢ-θοσῃ 4 πηουζγη “, 

Ῥαὲ ἰδὲ {πε σαίι]ε ἀπά ἤοοκβ τε]οίςε ! 
66 ἘῸὸγ [1ΐ 5 ίαγ Ὀείϊίει. νυν ἢ {Παπὶ ΤΠΔη ν]Ὲ ἢ τι5.; ἰοῦ πεν πᾶνε πὸ ἡπάραπιεηΐ ἴο ἰοοῖκ ἰού, με ΠοῦΓ ἀο 

{πεν Κπονν οἵ δὴν ἰοτγίαγε οὐ οὗ Δην ϑαἰναίίοη ργοπιϑεα ἴο ἐπ επὶ αἴτει ἀβαΐῃ. 
6] Βὸογ ναὶ ἀοίῇ ἰἰ ρῥγοῆξ τι5 {παῖ ἢ ννε 5Π.4]1] ΡῈ ργεβδεινεά αἱϊνε", θαΐ γεῖ βυῆεν σγεδὲ τογπιοηΐ ἢ 
68 ἘῸΓ 4]] {Π6 εαγί-ούη 

5 416 4εΠ]6α νυ] ᾿πΊ 4α 165 ὃ, 
{1]] οἱ 51η5, 
Ιαάξη νυ ἱτἢ οἤδξεηςα5. 

όο Απά 1 αἴζεγ ἀβαίῃ ννε ννεε ποί ἴο σοπιε ἰηΐο 1πασεπΊεηΐ, 1 τηϊσῃξ, ρεγομπαηςο, ἢ μανε θεθη ᾿ (αγ Βεΐζεγ 
ίογ τϑ! : 

ο. Απᾶ ΠΕ δηϑνεγεα πὴ6 δηά αἱ : ὑνΠεη {ῃς Μοβξί Ηἰσῃ τηδάς πὰ ννου]ά, απ Ααἀδπὶ, απα 41} {Παΐ 
σατηε ἅ οὗ Πίπι ", ἢ6 ἢγϑί ργεραγϑά {με [πασεπηεηΐ, απ {πῸ {πίησϑ {Παΐ ρεγίαίπ ππίο {πε Γπαραγησπί. 

7“ Βαΐ, ῃονν, ΓὍπῚ [Πῖη6 οὐνῃ ϑνογ5 ἀπά εγβίδηα : ἰοῦ ποι Παϑὶ βαιά {παΐ {ΠῸ πη σίοννβ ννΠΠ 15. 
2 Ἐὸογ [15 τθαϑοη, ἰπεγείογα, 5141} ἰῃς βο]οιγπεῖβ ἴῃ [ῃ6 εαγίῃ ϑδαθῆεν τογίιγο, θεοαιιθε μανίηρ ἀπάογ- 

βίδῃαίησ παν γεῖ ψγουρῇῃς [πα ν, ἀπα τεςαίνίησ ριεοερίβ πεν γεῖ Κερίὶ {πεπὶ ποῖ, απα μανίηρ 
οὈίδίπθα {Π6 1ἂνν {πεν δεῖ αἵ παυσῃΐ ἡ {Παΐ νν] ἢ πον τεςεϊνεα. 

73 ΜΝΒαΐ, ἴπεῃ, 1} Πα ν μᾶνε ἰο 5ᾶν ἴῃ {πε Τπασοπηεηΐ, οὐ Πονν 514}} {πεν δηβννεῦ ἰπ {πε ἰαϑὲ {{π|65 Ὁ 
74. Ἐὸογ Πονν ἰοπρ ἃ {{π|6 παίῃ ἴῃς Μοϑβὲ Ηρ Ῥεοη Ἰοηρϑιῆεγίηρ ἢ τππ τη μαι ηΐ5. οἵ {πα ννου]ά-- 

ποΐ ογ {Πο1γ 5α]ζο5, ἱπαεεά,; μας [οῦ {πς ϑακο οὗ {πὸ {ἰπ|ὸ5 νυ ἢ ἢς ἢας ογάδίπεα ! 

ΡΡ “ὁ ὥ;: ", εἰ Παδιηπηαθ ἃς ἔχπιο δἀδεαμδί! βαπὶ (Ξ- Φ Ζλϊοῤ.) 4.4 (4 -4) τ᾿ (ὁ (γ52γιρ ἔσο εἰΐεγεγιέ σψεγό5) : 
3 Ἰυσεαῖ. .. Ἰυρεδηῖ ΤῸ 7, ΞΑΙνα] σαν  ὈἸτπΓ : 46 -- νἱνοηίοβ νἱν πλι5 (Ξε ᾿]εὖγ. ΠΣ ΠῚ: 566 ΞΑ͂, Ρ. 138) 
8.8 φρ 35: Ξ, σοΙΉΙΗΪΧΙΪ δηΐ ᾿ηἰ (αἰζαι! 5 (ΞΞ συμπεφυρμενοι εἰσιν ανομιαις) ὑπὸ ς» Ογἱογέαί 1.5.5. (ΞΞ [ὰ15561): 
ΚΞ, νεῃϊβϑεῖ ἀττὰ ςο ΟγΖογιζαί Κ7.5.5. απα (ΟΙ͂ ΚΚ (Ξξεχ 60) : Α ευτὴ δὸ ΥῸΥ το φὁ : Κὶ [ταυἀανεγαπηῖ (Α) ἐταπά δὶ βαηΐ 

Δ1Ε σοΠΊΡΑΓΘΌΪῈ ππίο ἔπε ἥδπιθ. ὙΤΠε ἤαδπια νυν Πὶςἢ, ἃ5. ἴτ ννΈσθ, ΟΠ 5. ΠΊ65. 1561}, 15 Πεστα ἃ ἤξιιγθ, ρρασθηίὶγ 
ἴΟΥ ενδῇθβοθῃςσα. 

62. 1 {πα πιϊπᾶ 15 Ξργιηρ ἔγοπι {πὸ ἄπβέ. ΤῊΪ5. πιαίοθυϊα!ϑίῖς νίθνν, ΓΠορΡ αν! ἀθητν [ἈΙΆΙΠΔΥ ἴο 5, 15 ποῖ 5ῃαγβά 
ὈΥ ΠἰπῚ; ἴΐ 15 σοπίγαΎΥ ἴο Πϊ5. {Ππϑοϊορυ, δοςοσγαϊηρ ἴο σι {πῸ 50} (Ἰ ἢ (Π6 τα]η4) 15 {πΠ6 ΠΡ ΠΟΥ ἱπημηοσγία! οἰεσηεηΐ 
γν ΠΙοἢ επίεσβ ἰηΐο ἴῃς θοᾶγ (τεραγάβα δ5 {Π6 Ἰοννϑύ δἰθιηθηῖ) αἱ ὈΙσίῃ, ᾿ 

64. “γε Ρεγίβῃ δπᾶ Κπονν ἰξ. Τῇ ροββθϑϑίοῃ οὗ πη δ ηα γθαϑοηϊηρ ΡΟννΕ5. ΟὨΪΥ ᾿Ἰπίθηβῖπαβ Πα πηδῃ 5 Πεσϊηρβ αἵ 
{πε Ιαβί, θβοδιβα {πεὺῪ πιαϑδὲ ΡῈ δπάπγεα τ {π|} πον]εάρε απ σοηβοϊοιβη685 οὗ {Ππεὶγ [ΕΥΓῚ 016 παίαγα ; Ἰπθν] τα }]6 
ΔΗΑ ὑπορδϑιηρ. ᾿ 

ὅς. [με οαἰεε απᾶ ἤοοκβ. Α5 (ὐηῖκεὶ ταπλαυῖκβ, {π6 βίαίεπιθηΐ ἜΧχρυαβϑθα ἴῃ [Π15 νεῦβα 15, ἔγτοπῃ ἴπ6 ροϊπΐ οἵ 
νίαν οὗ [ῃ6 δποϊεηΐβ, βίδγιπρ Δα τενο! αἱϊοηαγν. [{ γαργαϑθηΐβ ἃ Ρῃδβα οἵ ἄουθὲ ψῃΐοῃ τῃπγεαίθπθα ἴὸ βαθνοτί {ΠῈ 
γνΠΟ]6 οὐ] οοῖκ οἵ {πῸ δηοϊεηΐ ἡνοσ], νν ΒΙ ἢ τεραγάθα πηδη 85 ἰοτά οἵ ογβαίίοῃ, ἃ πα ἃ5 ταὶ 564 ἴο ἃ ρίπηδοϊθ οἱ βιι ρει! γ᾽ 
ΟνΕΓ 811} θεῖον ἢ. (. ὅεη. 1, Ρ5. ν1]. 

70. Βα ἢτϑβέ ργεραγεᾶ {πε Τπἀρεπιεπέ, ὅς. [ἰ 15 ἃ [ππάδπηεηΐαὶ ἀοόρτηδ οὗ 5 {πᾶὶ ἴπ6 ψμΟΪῈ σουτβα οὗ [ῃ 6 νου] 5 
βίου πᾶ5 θβεὴ ρτεαεβιεϊπαιῖεα Ὀγ (οά: {πε Ἐπά, ψῃΐσἢ ἱποῖ65 πὸ Πᾶν οὗ [πἀρεπιεηΐ, οοπλῈ5 πη {Π6 Ρρτεαἀείογπηϊηθα 
ὨαΤΊὈ ΕΓ οὗ {πΠ6 εἰεοὶ 584}} πᾶνε θβεὴ {1 Η]16 4 (οἴ. ἵν. 35 1.). Ρατγαάϊβε δῃὰ (εμθηηα, ἴπῸ Ρ]ασα5. Ἐββθη τα} ν ἀβϑοοϊαϊεα 
ψἸΠ {π6 Ππἀροιηθηΐ, γνεσε διποηρ {Π6 βαενθη {πΐηρϑ οτεαίεα θείογε {πῸ νγουἹά, δοοοσγαάϊησ ἰο Ἀδθίηϊς {ΠΘΟΙΟΡῪ (οἴ. 
7. }. εοεαΐ. κτ4 α, ὅτε.) ; οἴ. 450 νὶ]]. 52, απᾶ 22 γφε αἰ δοίζ ι1ϊ. τ6 (εά. ΤΑγ]οΙ). Ε .Ν 

72. Ὀδοαιβα πανίηρ πηδεγϑίαπάϊηρ ἔπεν γαῖ νυγοιρπέ ἱπίααϊέν. (. 2 Βαγ. χν. 5; 6, δῃά χίχ. 3, Χίν 1]. 40; (Ὁ 

αἶδο 22. δαγη. ν. 4: “Α πιδῃ 5181} αςίευν ρόγῖϑἢ, ννπο, πανίησ {πὸ Κπον]βάρε οὗ πα νναγ οὗ τ σῃϊεουβης55, [οσοθίῃ 
Εἰπι56 1 ̓πῖο ἴπῸὸὶ ννᾶὺ οἵ ἀδυκηθϑβ.᾽ ΕῸΥ {πε ἰάδα {παὶ ἴπ6 (θηῖ 65. μαᾷ θεεη οἴεγεά δπά Πδά τα]εοίεα [Π6 [«ἀνν, οἔ. 

Δνερθεῖ, Ρρ. 57 Π΄. 
73. ΥΠαΐ, {μεη, νν}}] ἔἐπεν πᾶνε ἴο ξεν, ἄς. Τα τορτεβεηίδεϊοη 5 ἑοσεηϑῖο. Τῆς αααϑιίοηβ δἀἀγεββεα Ὀγ (οά ἴο 

1Ποϑεὲ Πὸ ἀρρβϑᾶτγ αἵ ἴπε Ὀδτ οἵ ἡπάρειημεηΐ δὲ {πὸ ἰαϑὶ στθαΐ αβϑϑὶζα ατα τείοσγεα ἴο ἴῃ βενεῖα] ρᾶϑβαρ 85 θοῇ ἴῃ Δροοδ  υρίῖς 
δηά ΚΔΌΡΙΠΙΟΔ] ΠἰΠογαΐατα (οξ,. Ζ. 8. Κοληα 35 ὁ; ἀπά 566 ἔασίμεῦ ΝΟΪΖ, Ρ. 246 ἴ., ΕΑ͂, Ρ. 140). 
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ΙΝ ἘΖΕΚΑ 7. ης-79 

(2) νἱϊ. γδττοι. ΤῊΕ 5ΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΗΕ 5001, ΔΕΤΕΒ ΕΆΤΗ ΑΝῸ ΒΕΕΟΚΕ ΤΗΕ ΙΌΏΘΕΜΕΝΤ (5). 

5 ΑΠΑῚ δηϑβννεγεά δηά ϑαϊά : {1 πᾶνε [οὰπηά ἔανοιιγ ἴῃ ἐν σἰραῖ, ἡ Ο Τιογα τ΄, ϑῆονν [Π15. α͵ϑθο ἴο (ἢν 
δοινδῃΐ: ψῃαοίμεοῦ δεν ἀθαΐῃ, Ἔἐνεη πον ννἤεη ανεῦν οἠα οὗ ι15 πγιιϑί σίνε Ῥδοῖκ 5. δοιι], ννγε 50.411 ΡῈ 
Καορί ἴῃ γεϑὲ ππῚ1] ἴΠποϑα {ἰπ|65 οοπηα ἴῃ ΠΟ ἴΠοῖι 5Πα]Ὁ τθηονν {ΠῸ ογοδίίοη, οὐ 5841] ννα δα πον ἰουΐαγα 
Χο ΧΡ 

6 Απά Πα δηϑιγεγεά γῆς, δῃη6 δαί : 1 νν}}} 5ῆονν {Π15 Α5ο τπιηΐο {Ππεᾶ ; θυΐ ὁ ποΐ ποι πιίηρ]α {Πγ56}{ 
νὰ {πεῖ ἐπαξ πανε ϑοογηεα, Ποὺ πιπη θεν τῆν 561 νι ἴΠοβ56 {παΐ συῇει του πηεηί. 

" Ἐογ ἴδοι Παβῖ ἃ ἰγθαϑαγα οἵ ννουϑ ἰδ ἀρ ἢ της Μοβί Ηρ, Ρυξ τ 5141} ποῖ θὲ βῃονεά {πεα 
ΠῚ} τῃς 451 {{π|65. 

8 Απά οοποείηίΐηρ ἀοδίῃ {πὸ τεδοῃϊηρ ἰ5: ΔΝ Ώεη σ᾿ τῆς ἀεοϊβθίνε ἄδογεο 7 ἢ45 σοπα ἰογίἢ ἔγογῃ πε Μοϑί 
ΗἸΡῺ {παῖ {πε τηδη 5Ποι]4 εἴα, 

45 5 {πε 501} 5 [τΟπῇ ἴῃς θοαν ἀερατίβ 
8 {Παΐ [ἴ την τεΐαγη ὅ ἴο ΠΙπΠῚ νν πο σάν 11, 

9 ἴο δάογε {πε σἹογυν οἵ [πῃ Μοϑὶ ΗΙρΡΉ, ἢΠιβί οἵ 4}} : 1[{τ| θὲ οπὲ οἵ {ποϑε ἐπαΐ πᾶνε βοούπεα 

(( Μ Νὴ: 4 ὃ {τιϑίγανεσαῃῖὶ να το Ξ», ὅς, : 5.0 Τιοτὰ τὴν Τοτά Χ-Ὸ 9, δγηοάο -- απ᾿ ἀρτι ΥὉ Κ᾽, {εγΠΊ Πι15 
φϑηϊθηῖϊίδο (-- Ὁ ΟΠ ΡΠ) 2-2 Κ᾽ ἸῃΞρι γαῖα ἅ-ἃ φρ Αλέοῤ. 41γ'Ι : 3». αἱ αἰπαἰἀίαγ (το, 9) 

(2) νἱϊ. 7γ5-1οῚ. ΤἼς [Ὁ] νη βεοίίοη ἀΘβοσῖθα5 {Π6 βίαία οἵ {Π6 5011] ᾿πητη θα! δίε]ν αἴζασ ἀθαῖῃ. [ΙΕ 15 ἱπιτοάποδά 
θεΐνεθη Ρατίβ οἵ ἴπΠ6 Αροοδῖίνρβα ννμ]ο Πᾶνα ἴοσ {Π6 1 {Π6 π|Ὲ αἰ εγοης ἀβρθοίβ οἱ {ΠῸ Ἰαβϑὶ ᾿πἀρειημεηί. [{ ἰ5, τποτείογε, 
ἴπ {πε παΐυσε οὗ ἃ ἀἸσγθβϑϑίοη : Ραΐ {πε βι}]6ςῖ 15 οὔς {Πᾶϊ ἸΟΡΊ ΠΥ ΔΥΪ56 5. ΓΟΠῚ ΡΎανίοι5. 8}}Π|510Π5, Δ ΠᾺ σΟΠΊ65 ἴῃ δὲ {815 
ΡοΙηΐ ααϊῖα παΐυγα!!γ. 

ΙῺ ΔΏΒΨΟΙ ἴο ἴΠ6 ΔΡοσδΙγριϊϑι᾽ 5 ἸΠααἰγ ἢ 15 [Το] 4 {Ππᾶὶ {ΠῸ 5ρ τὶς, αἴτεν Ἰεανίηρ ἔπ θοάν, ἢγϑί οἵ 81] δάοσεϑδ {Π6 βοῦν 
οἵ {πὲ Μοβὲὶ ΗἸρῇ δῃηὰ ἱπδη επίοιϑ ᾿ῃῖο ἃ βίαϊε οὗ ΤΠ] ΒΕΥΎ ΟΥΓ Ὁ]155, ΠΟΙ ΓΕΒΡΟΠ ΑἸ ἴο 115 αἱ ἰτηαΐς ἀθϑίϊην, δοσοσάϊηρ 85 1ἴ 
ὈεΙοηρδ5 ἴο {ἴΠ6 ἸΏΡΟΩΙΪΥ οὐ τὶ ίθουβ. ὍΠΕ 5ρ| 115 οὐ Π6 νυ] κα ἀγα ἀδϑιηθα τὸ ἃ νναηάθγίηρ δχίβίθησς ἴῃ [ουπΊθηΐ, 1Π 
βενϑῆ ἄερσγεαβ : (4) ΤΠΟΥ 514}} θῈ σοῃβυμηθα νν]ΓΠ ΤΟΙΊΟΥΒ6 ; (ὁ) {παν νν1}}} ΤεσορηΖα {Παΐ {Π6 Ρϑϑβί 15 ᾿γσγανοόσδθ]α ; (Ω) {πα Ὺ 
51.4}} 566 1ῃ6 ταυνασᾷ ἰαϊὰ πΡ ἴογ ἴπῸ τρίβοι; (1) {Πᾶν 5141} σαΐοῃ ἃ β]ΠΠρΡ56 οὗ τῆς ἱογπηθηΐ σγαϑεγνϑα ἰοσ {ΠπῈπὶ δἔζευ 
της ἰαϑὲ Τ᾿ υἀρεπηεηΐ; (6) “ ἴΠαν 5141] 566 {π6 ἄνν! ! ]ηρ- ] σα 5. οἵ τΠ6 οἴπειθ συαγάθα ὈΚ δηραὶβ ἢ στααΐ αυϊδΐηεββ᾽ : 
(5) ἴμδν 5814}1 5668 (πε τουτηδῆϊ Ποποθίουτἢ γοϑεῖνεα (οΥ {Πεπῃ ; (5) ἴῃ {Π6 Ἰίρῃι οἵ {Π6 νϑίοῃ οἵ (οά {πενὺ 514}} θῈ 
ΠΟΠΒΕΠΊΘΑ ὙΝ] ἢ ὩΡΌΠΙΖΙΠΡ᾽ ΤΟΙΉΟΥ56, σΟη αδίοη, ἃ πα 5ῃ8πη6 (ν]]. γ8- ὃ 

Οἡ 1[Π6 οἵπεὺ Παπά, {ΠῸ 5ριτιῖβ οἱ {Π6 τἰσβίθουθ ' 5841} δὲ ΠΠ]6α ψίτῃ Ἰογ (4) θεσδιιβε {ΠπεῪ ἤᾶνα βίσινθη ἴο Ονθυ ΟΠ 
της εοσίζα1)1671147)2 γηαΐμηε ; ;: (ὁ) θεσαιβα {ΠΥ 566 [Π6 ΡεγρΙ εχὶν ἀπα ΡΠ] Βῃτηθηΐ οὗ {πΠ6 πηρΌα]ΪΥ ; (4) θεσαιιβα {πεν 566 
{πε ἀϊνίπε Ὑ]Γη 655 ἴο ΠΕῚΓ τσ πίθοιβη 655 ; (4) θεσαιϑα {Π6Ὺ ἀπά ογβίαπα ὑπὸ ταδὶ ἀηά ααυϊεΐ οὗ {πεὶτ ἱπιθυπηβαϊαία βίδίο, 
ΔΠ4 τΠ6 βΊοτΥ {Παΐ ἀνναῖῖ5 1θεπὰ ἴα {πα πα] Τυαρεηηεηΐ ; (6) θεσδῖιδα {πο Ὺ τθΆ}1Ζ8 {Π6 δ] η 1] σοΥΓρΊ]Οη ἔτοτη γν ΠΙ ἢ {παν 
μανε θεθῃ ἀε]ϊνετοά, δηα σἢθυῖβ Π6 Πορο οἵ ΜΙΠΣΕ (7) θεσδιβε οἵ ἴπ6 ᾿ποουγαρίθ]α γαάιαησα Δ ηα σ]οῦν δαὶ 
ἀνγαϊὶ τΠ 6 πὰ; (9) “ Βδοδιβ 1Πδν 5118}} γθΊοϊςα νντἢ ςοπῆάδηςα, 84 θὰ ἈοΪά νψιπουΐ σοηδιβίοη, δ ηα 5}4}] θῈ σδα νι ποαῦῖ 
ἔδδυ, ἴοσγ {ΠῈῪ Ππαβίθῃ ἴο ὈῈ ΠΟ] {ΠῸ ἴασε οἵ Π1πὶ ννΠΟπῚ ̓ἴπ τῃεῖτ Πέδείπις πα γ βεῖνεα, απᾶ (τοτὰ ΨΠΟΙΠῚ {πεν 508}1 τεςεῖνς 
1Π εἰν τανναγαὰ ἴἢ ΡΊοΟΥΥ " (ν11. 88--οδ). ἢ 

Τῆσδε ἀδβουρίοηβ, ΏΙΟΠ ἀ1α ΡΥ ΟΠ ΟΙΟσΊΟΑΙ πῃ σΠαγδοίθυ, ΔρΡρΑΎ ΠΟΥ ΡοΥίγαν [ΠῸ εηλοίοηδὶ Ἐχρασίεησαβ οὗ {πα 
5011}, [ΠγοΟυΡῊ ἡ ὨΪΘἢ 11 Ρᾶ5565 ἀυπτίησ [Π6 δητγα ρευοά οὗ {πε ᾿πἰουπηχεαϊαΐε βίαια [ἢ 115 βαθ 116 ἀδ]πϑδίοη οἵ {πΠῸ 598}- 
116 τῃ6 ννῃο]ε βεοίϊοῃ 15 γε πη ΚΑ Ὁ ]6, δηα Ὀγ {πε οἰενδίοη αηα γτοπησπιθηΐ οὗ 115 σοποθρίοη5 Δἤογα5. ἃ βίσικιηρ σοηίγαϑί 
ἴο 5: ΤΉ ]ΔῚ ἀθβοσιρί!οη5 ἴῃ Οἵ ΠΕ ρΡᾶτίβ οἵ [πΠ6 δροςδίγριϊς ᾿ἰτογαΐασα (6. Ρ. 1 Ἐπ. χχ]). Νὸο διιςἢ ἀείδι!θα ἀδβογιρίίοη οὗ 
τῆς βἴαϊε οἵ {ΠῈ 501} οσςιιτϑ ἴῃ ἴη6 Βαγασῃ- ΑΡοςδίγρβε. 

Αἴ {ΠεῈ επᾶ οἵ {πῸ βεοίίοῃ (ν11. 100-101} ο6 οἵ πεσ ἀείδι] 15 δά ἀεα. ΤῊἼΕ 501}}5 5Π4}} θῈ ἴτεε ἴοσ ϑενεὴ ἀδΥ8 1πιπ] 6 1.6] Ὁ 
αἴτεον ἄθδίῃ τὶ [Π6Ὺ ΠΊΑΥ τθα]1Ζα [Π6 {Π]ηΡ 5. ὑνΠ] ἢ ἤᾶνα ὈΘ θη ἀΘβουθεα, αἰζευ ν ]σἢ {ΠΥ Ἐπίευ ἰῃΐο ΠΕ]. ΠΑ Δ 105. 
ΑΡΡδσθῃἊγ {Π15 ΟὨΪΥΚ ΔΡΡΙ165 ἴο {Π6 50015 οὗ {πε τὶ] ;ῃτεοι5, 85 1ἴ 15 Ἔχρ ον βίαιθα 1η Ψ. δὸ Ππαΐ {Π6 5015 οἵ {π6 ψ]ο κα 
ἄο ποῖ δῃΐεσ ᾿ηΐο Παιδί Οἢ 5 δἱ 411, θὰ νναπου ἴο ἀπα ΠῸ [ἴῃ ἰογπηεηῖ. Ηον [ἢ 50.115 ρᾷ85 [ΤῸΠῚ ἴῃ6 βἴδίεβ ἤθσα 
ἀφβογι θεά ἴο {πε ἤπ8] πα σεπηεηΐ 15 ποί ἰο]Ϊ4. [Ιἢ 2 Βαγ. Χχχχ {Π15 15 Δοσουρ ]5η6 4 ὈΚ πηθδη5 οὗ ἴπε σγαϑυγγθοίίοη, ν ΙΓ ἢ 
1ῖ5 πεσε ἀββοσιθεά ἴῃ ἄδίαι]. ὅ66 {σι πεσ ΝΟ]Ζ, Ρ. 1351. ; ΟΠ άγ165, ᾿δοωμαΐοέοργ, Ρ. 2941. 

γ5. ἴμοιι 5Π61} γεπονν {πε οσθεαίίοη. ΕῸΓΣ [ῃ6 Ὄχργεϑϑίοῃ οἷ. καινὴ κτίσις (Ξε ΠΣ ΠῚ ΠΥ 2), ( 8]. ν]. 15, 2 (οἵ. ν]. 17) 
δηὰ ἴοσ ἴπε ἰάδα οἵ {πε τεποναίίοη οὗ {πε ννου]α, Μαζί. χῖχ. 28, "ἴῃ {πΠῸ6 τερεηδσζαίιοη ᾽ (ἐν τῇ παλιγγενεσίᾳ) ; 2 Ῥεῖ. 11. 13; 
Εεν. χχὶ. 1. Τὴ 58Π16 ρῇγαβα οσστβ ἴῃ 2 Βδι. χχχίϊ. 6, “θη {πΠ6 ΜΊΡμν Οἠα 518]} τοηανν ΠῚ5. σγθδίίοῃ ἢ (ςοΐ. χ]ῖν. 12; 
᾿ν1]. 2). ὙΤΠΘ ᾿ΠΟΟΥΓῸρΡΙ]6 ννου]Ἱα νυ] ἢ 15 ἴο βιισσααα ἴΠ6 ργεβεηΐ ογάσγ δὲ ἴπ6 ἤπδ] [πᾶἀσεπηεηΐ 15 πεῖ. ( ν. 45. 

77. ἃ ἰγβαάβιυγε οὗ σογκβ. Τὴε 1άεὰ οἵ ψγουκβ θείην βίογεα ὑρ ἴῃ ἰγθαϑαγ!65 (1 ἤδανεη) ΟΟΟι5 4150 ἴῃ 2 Βδγ. χῖν. 12. 
σῇ, 4 Εζγα νὶ]]. 33 (ςοπίγαϑί ν1]]. 36). Βαϊ της ῇ φστθδίοσ ϑίγεϑϑ 15 ἰαΪά οἡ σοοῦ ννοῦκβ ἴῃ 2 Βαγιςοῇῃ ἴπδῃ ἴῃ 4 ΕΖτᾶ. 
Αςροοταϊηρ ἴο {Π6 Ἰατίεσ νετὺ ἴεν ᾿ηἀεθα μάνα, Ὀγ {ΠΕῚΓ δίσιςὶ ρεσυίοσπηδηςς οἵ {πε τεαυϊγοιηεηΐβ οὐ {Π6 [ἀνν, θῈθῃ 816 ἴο 
αἰαϊπη ΔΩΥ 5Ὲ 6 ἢ ἀοσαπη]δίοη οὗἉ πηοτῖῖ. [1 15 [11 ἴῃ ἴῃ6 [νὰνν (1. 6. ορεὴ δοκπον]εασεπιθηΐ οὗ 115 ἀϊνίηα σματγδοίευ ἁηα 
ΟὈΙΙΡδίϊοἢ) νν μΙο ἢ νν1}}} σάνε τηοϑὲ οὔτποβα νη τα ἀδϑιϊηθα ἴο θεὲ βανεά : οἴ, ΙΧ. 7, ᾿“ Ἔνεῦν ομε {πΠαΐ 5η4]] ΒῈ βανεά, δηὰ 5}4]]} 
6 4016 ἰο Ἔεβοᾶρε οῃ δοοοιηΐ οἵ Π15 ννουκβ Οὐ ἢ15 (41), ΧΙ]. 23 ΔΠ6 ν]. 5 (' (τβαβυτεβ οὗ 141). ὙΠ6 τηοβί δϑίθδεηβα 
ΜΔΥ ἴῃ. ΜΜΏΙΘΉ βαςἢ ἰτθαβαγα ἴῃ πεανεϑὴ σου] ὈῈ σαίμεγεα, δοςογάϊηρ'᾽ ἴο ἴΠ6 δοσερίεα ΓΕ Ί5ῃ βίαπάασγαά οὗ εἴπῖοβ, ννὰβ ὈῪ 
1Πς ργδςίῖςε οἵ θεπενοίεηςα (Η ερτ. σονιλλέλ ᾿ἄτα()1), ΕΘ ρΡθοῖ}}γΥ ὈΥῪ ΔΙ πηβρίνίηρ (οΐ. ἴῃ τῃς Ν.Τ, Μδῖε. νἱ. 20, [μι]κ6 ΧΙ]. 33, 
1 Τίπι. νὶ. 17 1., ἀη6 1Ππϑίγαῖα ἔγοῖα ῬεαῚ. 1, ἡΠΕΓΘ 1 15 5814 {παὶ σι ἀασααϊΐηι, τπ 6 ρσγογηοίίοη οἵ ρεᾶσε θεΐννβεῃ 
Ἰη8ῃ 8η4 τηδη, ΔΠ64 {Πε 5βίπαγν οἵ ἴπΠῈ [{ἀνν, δ΄ ἼΒ {Πησ5. νν πο56 {τ115 ἀγα επ]ογεά ἴῃ 115 Π|6, νν 116 {Π6ῚΓ σαρΙΐδ] 
ΓΕ ΠΊΔΙ 5 [ἰπνεβῖθα] ἴοτ {Π6 1π| ἴο σοτηα ἢ). 

- 1ὸ 5141] ποΐ ΡῈ 5Βπονυνεᾶ πε6 πη} {Π6 11 Ὲ {ἰπ|65. ὍΤΠο ἰγδαβαγίεβ νου ]α ποΐ 6 ορεπαϑά {1} {πῸ 1αϑὲ [πα ραπιθηῖ, 
(Εἰ 2. ΒΈ7: Χχιν. 1- 

γ8. {[παΐ 1 πᾶν τούαγπ ἴο μπὶπὶ ΠΟ σάνε 11. (. Ἐσςο]65. χὶϊ. 7. 
ἴο αἄοτγα {πε βΊογυ οἵ {π6ὸ οβξί Ηΐβρῃ, ἃς. ΤηΪϊβ βεπίθηςεβ, ἃ5 ΌΏΚΕΙ ροϊηΐβ ουΐ, 5 ἐρεχερβαίῖοαὶ ἴο {Π6 Ργενίοιιϑ 

της (΄ τΠαῖ 1 πγαν τεΐαση το Ὠϊπὰ νν πο μάνα ἰἰ ᾽). ὙὍῆα οἰϊατίοη ἔγοπη Εἰ ο]65. χὶὶ. 7. 15 απἀοτοίοοά Ὀγ 1Π6 δυῖμοῦ ἴῃ {ΠῸ 

1 Τῆς ἀρονε Ἐχοϑὶ]θηΐ βατητηδυΥ 15 ἀδεῖνεὰ ἔγτοπιὶ Μαϊάνγηῃ ΗῸρ 655 Φλλζος 97 7ετυΐελ 42οςγγῥάλαξ 2τέ., Ῥ. 305 ἴ. 
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δ ηα Πᾶνα ποΐ κερί ἢ πε ννὰν5 "} οἵ ἴῆς Μοβί ΗΙἸρΗ, 
ὁτΠδι ἢανε ἀδϑρίϑεα ἢϊ5 ἰανν,᾿ 
ἀηα {παΐ Παῖΐε [ἤο56 ννῆο εαγ (οά--- 

86 500}. 501}]5: 5Π8]} ποΐ επηΐει ἰηΐο Βα ιαἰίοηθ, θὰς 51.4}} νναηάεῦ ἀθοὰΐ Πεποθίου ἢ ἴῃ τοτίαγε, ὄνοῦ 
στίονίηρ Δη4 584, ἴῃ ϑδένεη νναύ5. 

81,82 7ζε ἢϊϑῖ ννὰν (15) (Πδἱ ἃ ἴμεν μάνα βοογπαὰ “ {πε ἂν οἵ {πε Μοβὲ Ηἰρβῇ ; (ῃε βεοοπά νναν, ἔπαΐ {πεν 

90 . 

83 ΔΙῸ ον ὉΠΑ]Ε “ἴο πιακξ ἃ σοοά τερβηΐδησε. ἴογ [{{ὸ ὃ; τῃ6 τῆϊγὰ νγὰν (15): ἴεν 514]}} βεὲ τῆς 
84 τοννατὰ ἰαϊά ὰρ ἰοῦ ἴποϑα πο πᾶνε Ὀε]ενεα Πα σονεπαηΐβ οἵ τπεῈ Μοβὲ Ηἰσῃ ἤ; ἐῆε ἐουγίἢ 'νᾶν, 
85 ἴμδΐ ἴΠΕΥ 5}4}} τεραγά ἴῃς ογίαγα ἰδ] τπρ ἴογ {πε πΊβεϊνεϑ ἴῃ ἴῃς ἰαϑὲ ἄδανϑ 8; {πε ΗΠ ννᾶν, ἴμαὲ ἴπον 
86 584} 566 ον τῆς Παθιτδίίοη5 ἢ οὗ 1ῃς οἴει 501115.} αγὲ συιαγάβα Ὀν δησεὶϑ ἴῃ ργοίουπα αιυϊείπδβ5 ; {πὸ 
8) 5Βἰχίῃ ννγᾶν, παῖ {Πὲν 5141] 5εῈὲ ἱ πονν ἔγοπι πον Πεηοείογιῃ {παν πηιδὲ Ρρ855 ονεῖ ἱπίο τοτίαγε. ὍΤΠὲ 

βενεηΐῃ ννᾶν, ννῃ]οἢ εχοααάβ 8]] {πε δἰογεβαι νναυ5, (15) : 
τῃδΐ {ΠῈν 514}} ρίπε ἄννᾶὰν ἴοι 5ῃδῃηιε, 
δηα Ρὲε σοηϑιπεά 7 ψι τ σοηπιϑβίοη ΄, 

Δη4 νυ] Πεγεά "ἢ ψ ἢ ἔδασ ", 
ἴῃ 1Παΐ {πεν 5ες ἴπε σίοτν οἵ {πε Μοβί ΗΙ:ρὮ, Βείογε ννοπὶ πεν πᾶνε βἰηηθά ἰη ᾿ἰο, πὰ Ὀεΐογε ὑνποηι 
{πεν τὰ ἀδϑίιηθα ἴο θὲ πᾶ σεά τπ {Πε .1α5ξ. {{π|65. 

88 ΟΓΊΠοβ6, πονανεῖ, νῆο πᾶνε Κερί {πε νἂγ8 οἵ ἐς Μοϑβὲ Ηἰρὴ {115 15. {πῸ ογάθγὶ, θη ἘΠπαν 5}Π4}]} 
Ῥε βεραγαίεά ἔγτοπ {Πϊ15 νε55ε1 οἵ πχοιίδ! γ. 

8)  ΝΠαΐ {ἰπη6 {πεν ἀννεὶξ {πογαίη πὰ παν ρίη παν βογνεά {πεὸὶ Μοβὶ Ηἰριι, ἀπα ννεῦε ἴῃ Ἰεοραγαν 
ενεῦν που, {πᾶΐ {πεν πυρὶ οὔβεγνα {πε Τἂνν οὗ {πε Ἰαννσίνει ρεγίεοινυ. 

91 ὉνΠετζείογα {Π6 πηδίίου 85 1 γεϊαΐοβ ἴο ἔΠεπὶ 15 85 (ο]]οννθ: ΕἸγϑί οἵ 4}} {πεν 5}.41] 5σεῈ τ στεδΐ ον 
92 ἴῃς οἵονν οἵ πὶ γῆ τδοεῖνεβ {πεπὶ; πα {πεν 5114}1 Γαδ ὅΊη βανεη ογάειθ ")ν,, Τῆς ἢγϑι οτγάεγ (15): 

τπδὶ τΠαν ἤᾶνε βίγίνεη πη ΠΟἢ δἀηα ραἰηία!]ν το ονογοοητε ὃ {Πε ἰηπαΐε εν]! ἐποιρῆς 5, [ῃδι 1 πιῖσμε ποῖ 
93 ἰοδα 1Πεπὶ αϑίγαν ἢ ἴγτοπὶ [Π6᾿)' πηΐο ἀδαίῃ. ὍΠπε βϑεοοηά ογάοι (15): παῖ {πεν 58ε6 “τῆς στουηά ἃ ἴῃ 
94 Μ ῈΙΟἢ {πε 50115 οἵ {πε πηροα!ϊν τναπά ει, ἀηα πε ῬαπηΙϑῃπχεηΐ ἰΠ8ὲ ἀνναῖῖ5 τΠεπὶ τ. Τῆς {Πϊτὰ ογάεγ 

(15) : {πεν 866 ἴῃε υυϊῖπεϑ5 ννῃῖσἢ ἘΠεῖγ ΕΑϑῃϊοπεγ αἰίεϑίβ σοποεγηίηρ {πεπὶ, {παΐ ἈΠῈ παν ἡνεγα αἰΐνα 
95 "ἴμεν [δ ἘΠ }ὰ}}ν οὈβεγνεα {πε 1Ὅἂνν ννϊοἢ ννὰβ βρίνεπ ἴο {μεπ|ῦ. Ὅπαε ἔοατγίῃ οτγάεγ (15) : {πεν ἀπάοτ- 

βίδηα ἴπς6 τεϑὲ νη] ἢ πεν ποιν, θείησ σαϊπεγεα ἴῃ {πεῖγ σπαπηθεῖβ, ε]ον ἴῃ Ρτγοίοιι πα «εἴ Π655 

ὉπΡ το φὁ δίλϊοῤ. 41γχ : 3: νϊαιαη 9-ὁ ον» ξήῤλίοῤ.: 5.» «- ς03 (Ξ-Ξ- ηθετησαν) : 35 ἴΠπδν Πᾶνα γτεϑιβίεα (ΞΞ ηπειθησαν) : 
546 ΞΑ͂,Ρ. 145. 59 3 τενευϑβιοῃεῃ ὈΟηΔΠ} ἴαςογς οἱ νἱναηΐ : Φ6 -Ξ- επιστρεφειν και αγαθοποιειν (.Βεγι5ῖν ααὐοῤί5) {τ 590 3" 
(ΕΖζΖΖοζ. Ζ27.)-: 5. 5 Β 1676 ξὃὁ αὐτς α σὕεγδε τυλῆελ ἐξ γιοΐ ογζργαί: 5ε6 ΕΑ͂, Ρ. 146 ἈΠ φρο δ6 Ατ. (οἷ. 2112.) : 
3: ΔἸΙοσαπὶ Ϊϊπὶ γεααίζγρ' ααδηι ἀπιοάο ρεγίγαηϑίθηϊ ἴῃ ογαοϊδηχδηΐαπη (566 2“, Ρ. 146) 11 το ὃ Εἰλξοῤ. 4κ5γ.1: Ψ., ἴῃ 
ΠοποτΊΡιι5 (ΞΞ εν τιμιαις [ 707 ατιμιαις] : γέαα εν ατιμιᾳ) Ἀπ βοὸ ᾧ ,ζάζοῤ. : 35. τὰ ὉΠΟΎ 5 1πῚ Ψ, οχγάο (ΞΞ η ταξις): 
5 ΝΑΥ τατῖὶ φ) ὦ : 3,, Ἰὴ 60 [6 ΊἼΡΟΓΙΕ σΟΠἸΙηοΥδΐδο Ἀππ 3, ΡεῚ βερίβῃι ογάϊη65: 30 1676 αι 17: γοἠοτυΐ,ρ᾽ σδ7γ565 
2έ565 ΟΥάο «οι 15 ογάν; 50 Εήέλῆο. 41γ.: ὀπέ ῷ 4,1.γ.3 41γ22. 156 νγὰγ (3: οδος) Ζλγοιεσλομί οτοὸ 9", φυ πη εἰβ Ρ]αϑηχαίιη} 
“ΟΡ ᾿ἰϑ ΘΠ ΠῚ Ρ-Ρ 50 3 ᾧ 41γχ.}; ὁμέ Εἰλῆοῤ. ἴῃ τμΕἰσ ργεβεης {16 4τ-ᾳ 3. ξομρ]]σδιοπεη (ΞΞ- συμπλοκὴν : Ποόγ. 
ππ Ξν: 55 ἘΠῚ; Ρὲ 179) γπὶ γραίζγρ᾽ αὰδα εἰ5 (7207 ἴῃ 615) παπαῖ ρα ΓΟ 5- 3, Ξογνδνεσιηΐ απ86 ΡΕΓΓ ΠαεΠῚ 

56η86 Πα: {Π6 501} οἵ πηδῃ αἴζεσ ἀδβδίῃ δρρβδὺβ Ὀδίογε (οά ἴου ἃ σϑγίαϊῃ ΠἸη}164 τἰη16 ΟὨΪγ, μα ΓΟΥ ἃ σατίαϊη ΡΌΓΡΟΒα. 
ΤΠ15 ΓΟΠ]ονν5 [τοτὴ ἢ15 Ὀε]1εΐ δ5 ἴο {Π6 ᾿ῃτεσιηβαϊδία βίδίο. 

ὃο. ϑοῃ βοι]β. Ἐὸγ 2,522 γαζογιος τ- τε ἀἸβαη θοἸ64 5015, οἴ. ψ. 78 ἀθονε (γεοσεϊφλζο 175 ἐγαζογιθ). ΤῚΣ 15 αϑεὰ 

οἵ της ἀϊδειιθοα!εα 508] ἴῃ δοριηῖς Η ερτεν : ςο. 6. ας. 7. δ δ᾽ αδό. τ52 ὁ ΡΥ Ν ὃν ΓΘ), “τὰς 5ου]5 οἵ ἐπε τὶσῃΐθβοιβ᾽ 
(ἴῃ τεέεγεηοε ἴο {Π6 50.115 θεϊηρ ἀεροβιτεα θεηξαῖῃ (ῃ6 τἤτοης οἵ β]ογυ) ΕῸγ ἴΠ6 {ῃβο]ορῖςαὶ σοῃίτονύβίε5 σαραγαϊηρ 
271:5227γαΐῖο ἴῃ 1Π15 σοπηδχίοη οἵ. Βεμβὶν, ..Χ,53, Ρ. 64. 

Ῥυΐ 51.411 νναπᾶδθσγ αρουΐ μεποδίογίῃ ἴῃ ἰοσίαγθ. [ἢ 7. 8. λαδό. 152 ὁ τῆς 5ο0}5 οὗ {π6ὸ ψιο κα ἀγα βαϊά τὸ θὲ 
δίνει πο Ρΐδςα οἵ τϑϑὲ πηι} [Π6 Ππἀραπιεηΐ, νν 116 {πε 5ου]5 οὗ {πε σὶρ αΐεοιιβ ἀσα βίνεη ἐπε} ταϑίϊηρτΡΙασοα (Π}}2) βοοὴ 
αἰΐεσ ἀβδαίῃ. ; 

ἴῃ βενβῃ νυ, ἰ. 6. ϑενβῃ ῃοά65 ογ Κἰπα5 (-- Ηβῦτ. ἕθγε}). ὙΠΕῈ δυγαηρειπεηῖΐ οἵ {Π6 5 υηρ5 δΔηα Ἰογ5 ἴῃ βένειὴ 
Κιηἀ5 νου] ἀρρϑᾶγ βοιπον δῖ ἀστῆς] το 5. Αςοοτάϊηρ ἴο ἀυηκεὶ, ᾿ξ 15 ἀδγινεὰ ἔγομι {π6 οἱά Ῥαθυ])οηίδῃ {γδαϊτῖοῃ 
(νἢϊ ἢ ραβϑεα ονεῦ ἴο [πάδ]51}) οὗ [6 εχἰβίθβηςε οἵ βϑενεὴ ἤδξᾶνβηβ δῃηὰ βανεὴ ἢ6115 ([Π15 ἰγϑα!τῖοη ἈΡΡΘαΥβ ἴῃ ἰαΐε 

7 εν βὴ Πτοσγαΐαγε ; οἵ. ἘΠ᾿ΙΒΕΏΠΊΘΏΡΕΥ, ᾿ϊ,, Ρ. 328, ἴοῦ ἃ ἀεδϑβογιρίϊίοη οἵ ἴῃ6 βενβῃ ΤΛΡ9Π οὗ Ηε}1}). Οὐυΐ ραββᾶσᾷ ἴηδὺ θὲ 
ἃ ταπηβηλθηΐ οὗ [ῃ15 1Ι4ά6δα. 8566 {υτπΠοῖ Χ Ζ,, Ρ. 145. ι ᾿ 

81. Τπα ἢγβί νναὺ, ἱ. 6. [π6 ἢγϑβι Κὶπὰ (οἵ τογίυσϑ) ; ἃ Ἠευγαίβηι ((δ7γ6ῖ;, “ννὰν τε Κη, ᾿ηδηΠ6Γ) : [Π15 τη δ ῃ]ηΡ, ΤαΤῈ ἴῃ 
ΒΙΌ]ΙοΑ4] Ηεῦτονν, 15 σοπηοη ἴῃ 251. 

δ8, ἔγοτα {πὶ νεββεὶ οὗ πιογίαϊενυ, 1. ἦ !ΙτᾺοτὴ {Π15 σογγαρε 0] 6. να5561᾽ ; [δι. ἃ σψαᾶσο οογγμῤίϊῥίι(, ὙΠ6. ατεεκ 

Θαμϊναϊεηΐ ἴῸΓ “ σογαρι 0] 6 να 5561 νουἹὰ Ὀ6 τὸ φθαρτὸν σκεῦος -- ΗΕ τ. (3) ὮΣΙ ΞῚ ἘΠ τὸ φθαρτὸν τοῦτο, “11}15 
ΠΟΥΓΆΡΕΌ]6 ᾿ ((μᾶῖ νος ἢ 15 Π184}0]6 τὸ σογγαρι!οη), 1 Οοῦ. χν. 53. Νοῖῖςε ἴῃ οὐγ ραββαβα ἴΠπ6 ἱπρ]164 νίενν οὗ [πΠ6 Βοαγ ἃ5 
τῆς ῥχϊβοη-πουβα οὔ (ἢ6 5δοὰ]. [Οἡ {πε ἔογπι ψαϑο οἵ. Βεηβίυ, .}.71.25, Ρ. 66 [.] 

91. ἴῃ βεανεὴ ογάεσϑβ, ἷ. 6. ογάβυβ ουὔτ ἀἰβροβιί[᾿οὴ5 οἵ πλϊπα (οσ Ἑπιοίϊ οη) --- θτα οἵ Ἰογ5 ; ἴοσ ἱεχί 566 οὐζ, ηοΐβ, Α ροοά 

Ηδεθτεν ἐαυίναϊεηϊ ἔογ τάξις χνου]ὰ θὲ ΠΡ οὐ ΠΣ ΠῚ, νυ αἰς ἢ ἰ5 αβεα (ἴῃ Ἰαῖα Ηερταν) ἴῃ ἴΠ6 βᾶτηξ νγᾶγ οἱ ἃ ἀἰβροϑβϑιϊοῃ 
οἵ {με τηϊηα. 

92. Τε ἢγξί ογᾶθσ. Οαὐηκεὶ σουσεοῖν ᾿ηϊευργείβ {15 85 τα “ἴπε ἢγϑί ογ΄. 
93. {πε τοιιηὰ (οΥ εἰγοι). ὙΠΘ ννοσὰ τηΐρ μΐ νν6}}] θ6 υιϑεὰ οἵ νὰ δγγαιῖς τιοιϊοη (οἵ [Π6 πη οά]ν 5085). 

588 



Τ᾿ ΈΕΖΕᾺΑ 7 οδΞΙΟ2 

οό συάτάεα Ὀν δηρεῖβ, δηά ἐπε σίογν ννῃΐο ἢ ἀνναὶτ5 [μ 6 πη ὁ αἱ {πεῖν Ιαϊίογ ἐπα ἢ Τῆς ΗΠ ογάεν (15): {πεν 
τα]οῖος {παΐ {παν Πᾶνα πονν ἐβοαρϑα ννῆδί 15 σουγιρίθ]ς, απ ἰπδὲ {παν 5141] ἱπποσίε {παΐ νυν ῖς ἢ ἰ5. ἴο 
ςοπης ; 8Δη4 πηούθονοῖ ταί πεν 566 πε δίχα [πε85 ἀπα ἃ ραίῃ[Ὁ] 655 ἃ Υ ἔγοπι νυ] ἢ ἡ πεν Πανε θθθη 
ἀεἸνετεά, ἀπ τπς ϑραοίοιιϑ ΠΠθεγίν νη σοἢ {πᾶν ἀγα ἀδϑίίπεα τ ἰο γεσεῖνε νυ οπ]ουπιθηξ δηα ἱπι- 

97 πιουίδ! ν ἡ. Τα ϑἰχίῃ ογάον: ὅ{Παΐ" [{ 15 ϑῆοννῃ τπιπΐο ΤΠθ πὶ ἤονν {πεῖν ας 15 ἀδϑιϊ πε το 5} 1π6. 85 
1Π6 5ιιη, δη6] πονν {πεν δτ6 ἀδϑιηθ ἴο ΒΕ πηδάς [κ 1ῃς Ἰίρῃε οἵ [Πα ϑἴαγϑβ, " Βεποείοσγι ᾽ ᾿ἱποουτι!ρε ]ςο. 

98 ΤΠΕ ϑανθηῖῃ ογάδγ, νν οἢ Ἔχοθθάβ 411] {ΠῸ αἰογθβαϊα, (15): {παῖ 
ΤΠΕν 5141] γα]οῖος ἢ Βο] πη 655, 

θε οσοηπάεηϊξ νυνποιὲ σοηΠιβίοη, 
Βα σἱδα “ ννιποιυιΐὶ ἔδαγ 5, 

ἴογ {πεν ἀγο Ππαβίθηϊηθ το Βε ΠΟ] {πε ίαςσε οἵ Πίπη ννΠποπη ἴῃ [6 τΠον βεινεά, απ Πτοπὶ ννΠοπὶ {πεν ατὸ 
ἀαϑεηθα ἴο τεσεῖνα {πεῖν τανναγα ἴῃ σ]ΟΥΥ. 

990 11}15 [5 {πε ογάεῦ οὔ {Πς 5011]5 οἔ [ΠῸ τ᾽ βῃξεοιι ἃ5 ἴγοπὶ πονν Πεποαδίογννασα ὅ 15 Δῃποιποοά ἢ, (ἢ 4Π4}) {πε 
«αἰογαϑαϊ νναγ8 οἵ τογέιγε (τε) {Πποϑα νυν οἢ ἔπαν βϑιιῆεν Πεποείοσι ἢ ψγμο " ὁ νοι] ποΐ σῖνε Πεεά 5. 

το ΑΠπάΪ δηβινεγεά δηα ϑαϊὰ : 5}4]] {{π|6, ἐπεγείογε, θῈ ρίνεη πο {ΠῸ βου]5, αἰζει {πεν ἀγα ξεραγαΐεά 
[τοπῇ 1Π6 ΒοάΙ65, ἰπαΐ {Πὰν πηᾶν 566 ψνῆδέ ἴποιῖῖ ἢαϑί ἀδββϑογι θεά ἴο πηε 9 

το. πα ἢδ 8814 ἴο πηδ : ϑένεη ἄδνϑ {πεν Πᾶνε ἰγεεάοχῃ, {παΐ ἀπτίηρ {Π656 βενεη ἄαγϑ {πεν παν 56ς ἢ 
[πε {Πΐηρ5 δἰογεϑδί ἃ, αἰζαγνναγάβ παν 584}} θῈ ραϊπεγεὰ τορσείπεγ ἴῃ {πεῖν παι αιίοηϑ. 

(3) νίϊ. το2-115. ΝῸ ἹΝΤΕΚΟΕΒΘΙΟΝ ΟΝ ΤΗΕ ΠΑῪ ΟΕ ΙυΡΟΘΈΜΕΝΤ (9). 

το: Απάϊ] δηβινεγεά δηά 5414: [{1 πᾶνε ἰοιιηα ἴανοιγ ἴῃ τῆν ἰσῃξ, βϑῆουνν πιε, ἔν βογνδηΐ, {15 αἷἶϑο: 
Ποῖ Ποῦ ἴῃ {πε 1)ὰν οἵ ᾿υἀσεγηεηΐ {ΠπῸ τἰσμέεοιιβ 5141} ΒΡῈ δ0]6ε ἴο ἱπίεισεάε ἴογ {πε ππροάϊυ, οὐ ἴο 

ἀἄαία εϑὶ ἰΙαχ (ρβεσ Πάεπ) γαν ἤἄατε ὁδογι 7γι{εγαφαί {0 χιαϊν ΟὈβογνεα 22: ογίργα) ὑπ 90. ἴῃ πον] 551Π}15 ΘΟΓΙΠῚ 
ἀτὰ γραα γι ἸαΌοΥα Ρ]επιπὶ (Μ55. ρθηστη ον); οἴ. 55. (6 πηιο 1011) ᾿Ξ λλϊοῤ. ΠΥ γρααζγιρ αὶ ααοὸ (Μ) τ ὥ: 
αυοηΐαπῃ (Α ( Ν) τιν Ξ30. γεοίρετα {τ Π]βοθηΐθϑβ εἴ ᾿πηππο σία] 6 5 τα 9 ΕίλΙοῤ. (ΞΞ οτι) : 3, φυδηάο (ΞΞ οτε): 50 ζὥ 
ΥΥ γεακγρ᾽ ἀταοᾶο (7207 φιοπιοάο) ; οὐ ῷ ,λξοῤ. 2:8 γραη71.5 ΟῚ Γανθυθηΐαβ ( 3207. τεανεσίεηϊε5) ; Ογζογία Κ75.5. 
ἐἦ4}ι67 ογηΣέ 97. οὐδεῖιγε {6 οἰατεδ6 ὅ-ἃ γρααϊζγιρ᾽ αὐτιαπεαίατγ ( 20) ἀμ πη] θηταγ) ὈτΡ γρααζγι᾽ (εἴ) ργᾳβάϊςίδα νίδα 
(51η1) οτποϊαία5. α185 (59. Α) ΡῬδιπηΐιγ απιοάο αἱ (}ἀε ὀγασζοίοεί τυογαῖς ὀοίγιο σῤῥῥίεα) ὁπὸ Ψ, Πρρ]θχουίηΐ 
ἀπὰ Ψ᾽ «ἱ ργϑθάϊςοίςι ϑηΐ βου ΟΠ 65 

96. εβοαρϑά ννῆδξ 15 σογτγαρί 16. (ηκεὶ ροϊηΐβ οαΐ Πδὲ {Π|π6 ᾿Π101164 ᾿Ιάδα 15 [παΐ ννῆδΐ 15 τηογία]! ἀπα σουγαρί]ς 
15. 8Δῃ 4]|16 πῃ εἰ επηεηΐ ἢ ΠΊΔ 5 Θϑϑθηίαὶ Ὀεϊησ. 

97. ἱπεὶγ ἔαςε.... 65 {πθ βυῃ... κα {Π6 ΤΙρμξ οὗ {πεῸ βίαγβ. Τῆς ἰαησιαρα ἰ5 θαϑθα οἡ θδῃ. χἱϊ. 3, δηά ἰ5 
ΒΙΠ] ΠΥ ΔΡΡΙΙΕἀ ἴο {Π6 τἱρῃίθοιβ (1πΠ Δἢ ἘΞΟΠδΙΟΙΟρΊ 8] ὉΟΠηΘχΙ 9 ἢ) ἰπ Μαίι. χὶϊ]. 43; οἷ αἰθὸ 2 Βαγ. 11. 3 (οἵ {πε 
{γαπϑίογμγδίϊοη οὗ {Π6 τὶ ΐθοιβ αἵ {ΠῸ τε ϑυτγεοιοη), 11. τὸ ; οἴ, 1 Εη. χχχίχ. 7 (' τεϑρθηάβηΐ ἃ5 ᾿ΠΙσῃς5 οἵ ἔγε ᾽Ξξξι " 5ῃϊ πε ἃ5 
{Π6 ϑἴαγϑβ [(Πδ1165]), 11. 5, οἷν. 2 (“ϑδοοὴ γε 51|8]] 5ῃϊ]η6 ἂ5 [ἢ6 βίδῖϑ οὔ ἤδᾶνβῃ) ; οἵ. αἰδο 4 Εζγα νὶϊ. 125. ἴῃ 1 (ου. 
ΧΡ. 41 {Π6 5ρ᾽ ττ8] θοάγ οὗ [Π6 γβϑιγγθοίίοη 15 σΟΠΊρΑΓΕ ἴο {ΠΕ βίαυϑβ (πε βίδυ αἰ βεγείῃ ἔγοπι ἈΠΟΙΠΕΥ ϑἴδυ ἴῃ φ]οῦγ ᾽); 
{πὸ σὶρ δου 1ἢ {ἴΠ6 ΤΘϑαγγθοἸΟ]. ΔΓΘ. σΟΙΠΡΑΤΕΑ ψνΠ} {Π6 ΔηΡ 65 ἴῃ Μαῖίί. χχι]. 30; οἵ. τ Επ. 11. 4 (( ἴπεν 584}1} Ῥεσοῦηα 
δηρεῖβ ἴῃ Ππεϑάνεη ἢ), εἰν. 6, ἀηα 2 Βδγΐ. 11. το (οἰδ Δθον8). (ἀὐηκεὶ ροϊηΐβ ουἱν τπαξ ἴῃ ἴΠ6 δδυ]εΥ αἰτοὶς οὗ τα] σίοιι5 
Ι46α5 ἵγτοπὶ ννῃοἢ [Π6 ΠΙΡΠΕΥ τα]ρίοη ταςαϊνεα {π6 ἢγϑὶ ᾿πηρι}|56 τονναγά5. {ῃ6 ἀδνεϊορημθηΐ οὗ [Π6 ἀοοίτϊπα οὗ {πΠῸ 
ΓΕΒΌΤΓΘΟΙΓΙΟΏ ϑἴδιβ Δ Πα Δ η56]5 ἀγα δαιίναὶθηΐ σοποαθρίίοηβ. [}ἢ [15 βδυ!εῦ τα! Π!ρίοη {Π6 δἴδιθ νεσα τερατάβα 85 ροίϑ. 
“ΤΟ θ6 πηδάᾶε {πκ6 1Π6 5ίδγβ, πϑγείογε, βατνῖνεα ἃ5 ἃ ἤρσιγα ἔοΥ Ἱπη που α γ ἴῃ {ΠῸ ΡΠΓΑΒΘΟΙΟΡῪ οὗ 5ρ᾿ γι] το] σίοη. 

οὗ. νι Ροϊᾶπαθββ. (Ἕἐ. ΝΥ 154. ν᾿ 1, δηα 5εὲ ΟΪΖ, Ρ. 264. 
ἴο Ὀ6Πο]α {πΠ6 ἴαοθ, ἄς. ((. Μαῖι. ν. ὃ. 

1οο. ἔπε βοιῖϊβ. Ηετα ἀπά ἴῃ 1Π6 [Ο]]οννηΡ νεῦβα ἴΠ6 501115 οἵ {πῸ τὶρῃΐθοιιβ ΟὨΪΥ͂ ἃ16, Ἀρρδγθηῖίν, ᾿πθαηΐ. ὙΠεβε 
50.115 Θπίου ἰηἴο [Π6 σΠΔΠΊ ΕΓΒ Τα βεῦνεα [οΥ {ΠῈπὶ ; {ΠῈ 8015 οὗ {π8ὸ νν]οκαα ἀο ποὶ (ςΐ. Ψ. 80). 

1ΙΟΙ. ϑενεῃ ἄδυξ... ἔγεεἄοιη. Ασςοτάϊησ ἴο {Πς ἀϊοΐαπι οὗ Καὶ. ΗἸ546, εἰϊθα τη 7). 8. «ολαδό. τ52 α, ἴῃ 508] οὗ ἃ δὴ 
ΠΠΟΙΓΏΒ ἴογ ΠΙΠῚ ἴπ6 ἢτϑὶ βενθὴ ἄδυϑ δε ἀδξαῖῃ. [ἴ 15 αἰβὸ βαϊα ἴῃ ἴπεῈ ϑαπια Ἷοηίεχί (152 6) {παῖ {ΠῸ βοι]5 οὗ {ΠῸ 
τσ Ὠΐθοιβ ἀῦὲ ρίνεῃ {ΠΕ6ῚΓ γαϑιϊησ τ Ιαςα σοοη. ὍΠ6 ΟΥΙΡΊΩ οὗ ἴῃς Ιάδα οἵ βενεὴ ἐδυϑ᾽ [γεεάομπι Ῥεϊπησ σίνθη ἴο {Π6 508] 
᾿πηΠ]Ε ἀἸαίεὶν αἰζοσ ἀθαῖῃ 15 οΌβουγθ. [11 ργοθα]ν ἀδρεηαβ Ἰροη 50ΠΊ6 ῥτϊηϊνα ἰγϑα!τοη. 866 ασίμευ ΖΑ͂, Ρ. 153. 

πεαριζαίϊοηϑβ, 1. 6. ᾿ῃ [Πς6΄“Ἰπἰουπιβαϊαῖα ϑἴαΐϊθ ἍἉ 

(3) νἱϊ. 102-115. ΤΠῈ ργενίοιβ 5θοίιοη (ν]1]. 75-101}) Ορεηθα ψ ἢ τπ6 αιαδϑίίοη νεῖ Υ αἴεσ ἀδαῖῃ τἢ6 5οὰ] ννὰβ5 
Ρετιητ 64 το ταϑῖ ὑ81|] [Π6 Τα ρειηθηΐῖ, οὐ  ΠεῖΠου 1 επίθγεα ἱπηπηεα!αίεὶν ᾿πῖο ἰοσπηθηῖ. ὍΘ 566 Γ ννὰ8 Ἔν! ἀθηι)ν [πη κΚίησ 
οἵ 1ῃ6 5011}5 οἵ {Π6 υητγιρ μίθοιιβ, ψνΠ νοτὶ πα ἸἀθηςΠε 4 ΠΙΠη561. ὙΠῈ απδβίϊοῃ ννὰ5 δηϑινεσεα ἴῃ ἴπΠεῈ πδραΐϊνε--ΠῸ 
ΒΕᾶςα 15 Δ] ον ἔοσ {Π6 5οι]5 οἵ ἴῃς ἰοϑί. 511] {{]] οἵ ριτν ἔοτ {πε ἀνία] ἔαϊα ἴΠπαΐ ἀνναῖῖβ Ιοϑί βου]β, ΕἰΖγα- 58] 0} 16] ἃ 515 
νν ΘΙ ΠΥ ἴΠ6γα 15 ΔῊΥ ΡΟΒ51 Ὀ1Π1γ οἵ Θβοᾶρα ἴοσ 1π6 ψ]οκαα ἴῃ {πε Τὰν οἵ ᾿πἀρειηθηῖ. ΜΜ11] ᾿πἰεγοεββϑίοη ὈῪ {Π6 τἱρσῃϊβοιβ 
[ογ ἴπ6 πησοαϊν θεὲ ρΡεγμ τε  Αραΐπ {ΠῈ δῆβινεσ ἴ5ς, Νο. Εδίμει ψ1}} ποῖ θὲ ρεγπηιθα ἴο ᾿πίεγοθα ἴοσ 50}, ΟΥ̓ 50 
ἴογ {δῖ Που, οὐ Ὀσοῖ ΠΕ Υ ἴου ὈτγοίΠου, οὐ 6 Πα ἴου τα π. ὍὙΠῚ5 Ψ1}] 6 75ῖ 8ἃ5 ἱπῃηροβϑϑὶθ]ε 85 ἴοσ οὔθ ἴο ἴακα {πε ραςε οὗ 
ΔΠΟΙΠΕΥ͂ ἴῃ 111Π655, ΟΥ̓ ἴῃ 516 6ρ ἢ ΟΥ̓ ΘΔ. Ιη : “ΝΕΓΥ͂ ΟἠΘ ᾽ΪΩ [Πδι ἀΔΥ “ τηϊιϑὶ θεδὺ Ὦ15 οὐνὴ στρ ἢϊεου 5 655 ΟΥ̓ ΤΏΙ 5 ΠΟΙ 5η 655 ᾿. 

ΤῊΘ 5661 ἀραΐϊη ρ]εδάβ ἴπΠ6ὸ πλὴν ΘΧΑΙΠΡΪ65 οὗ ᾿πίθγο βίο {παῖ ἀγα γεοοσα θα ἴῃ τῃ6 ϑογιρίυτεβ (Αταμαῖῃ ργαγεά 
[ογ {Π6 Ρεορὶε οἵ ϑοάοιη, ἅς.), δα 15 10] {πᾶΐ ᾿ν 116 {ΠῸ ρσγαβεηΐ ([ἘΠΠ ΡΟΥΑΤΥ) ΟΥ̓ θυ ἘΠ ἀἀΓ6 5 506 ἢ ̓Π ΘΟ βϑίοῃ 15 ΡΟββὶθ 6. 
Βυῖ τῃ6 )ᾶγ οὗ Τπἀρεπιθηΐ τηθδη5 {Π6 οἰοβιηρ οὗ 8]1] ἀσσοιιηΐβ8. “30 5Π4]] πὸ πδῃ 1Π6 πη Ὀ6 8Δ0]6 ἴο πᾶνε ΠΊεσου οἱ Ὦϊπη 
ὙΠΟ 15 σοῃαεπηηξὰ ἴῃ [Π6 [πᾶραπηθηΐ, ΠΟΥ Ονεσνν ΠΕ] πη ΠΪτη ᾿νΠ 15 ν]σϊοτίοι 5. 

ΤΠα νίαν, πιεῖ ψ ἢ 1η ΚΔΡΌΙΠΪσΑΙ ΠΙτογαίασγα, [Παΐ {ΠῈ μου 5. οἵ 50ὴ5 νν}}} ἀνδὶ] ἴο βϑᾶνε ἴῃ [1 Π6ῖ5 ἴῃ {πῸ6 ἂν οἵ 
Ἰπαρεπιεηὶ (ςΐ. 6. 5. Φεείος. γαδό. οὰ ΟΟἩ. ἰν. 1) 15 [Ππ5 ΠΡ] 1ΟἸ Εν σοηἀεπηηδά : ἰηάδεά, [Π6 Ἰνμο]ς ἀοοιγίης οὗ Ἰηχραϊεα 
Τὶ ΠΟ 5η 655 5665 ἴο Ὀ6 ἘπΊρ τσ αν τεριαϊαίεα. 

ΤΠΕ Δροσδὶγρίϊο νυυῖτοῦ ἴἢτπ|ι5 Ποτα τθᾶςῇο5 ἴῃ ΠεΙρ ἢ οὗ ἃ ρυτα δηὰ βίξεηποῦβ παν] ἀπ }15η1. ΝΝΔΙΊΟΏΔΙ ᾿ἸπλἸΔ 105, 
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ΤΙ ΕΖΕΚΑ ἡ τος τις 

5. 103 ἰηΐγεδῖ {πε Μοβὶ ΠΙΡῊ ἴῃ {πεὶγ Ραμα]: [απο 5 ἴογΓ βοῇ, βοῆϑ ἴογ ραγϑηΐβ, Ὀγοίποῦβ [ου Ὀγοΐπογϑ, κΚίη5- 
104 (ΟἸΪκ (ἴογ {πεὶγ ἡξαγοϑί, (γε η 5. ἴοσ {πεῖγ ἀδαγεϑί. Απάᾶ Πα δηϑνεγεα πῆς δηὰ βαϊά : ϑίηος που Παϑί 

[ουηα ἔανοιυγ ἴῃ τὴν 5ρῃϊ, 1 νν}}} 5ῃονν {15 α]5ο τηΐο ἔπεα. Τῆς Τὰν οἵ [πάσεπιοπὲ 15 “ἢ ἀδοϊβίνε 48. δὴ 
ἀἴβρίανϑ το 411 {ΠῸ 564] οἵ ἔγαη. Ἐνεη ἃ5 πον ἃ ἰδίῃεγ τηᾶν ποῖ βεηά ἃ 5οῇ, οὐ ἃ 50η ἢϊ5 μευ, οὐ 
ἃ. πηαϑβίεγ ἢ5 δανε, οὐ ἃ {{ἰἜπα ἢἰ5 ἀδαγαβέ, {πδαξ ἴῃ Π8. βέεδα ὅθ πηᾶν 6 [1], ΟΥ 5]6βρ, οἵ δέ, οἵ δὲ 

τος εβ]βα ; 50 5}4]}} ἤποπα ἴπεη ἢ ρίαν ἴογ ἀποίῃεγ βου ἰπαξ 1)αν, πείτΠεῦ 5141} οπα ἰὰν ἃ Βυγάδη οὐ 
τοῦ δηοίπεγϑ ; οὐ θη Ἔνοῖν ΟΠ6 5Π4]] Ῥδαγ ἢἰ5 οννῇ σὶρ ῃξεοιιϑῆεββ οὐὔΓ πηγρῃξεοιιθηθθθ. Απα 1 δηϑινογεά 

Δα 5814: Ηονν ἰ5. 1 1Πδΐ ννὲ πονν πα {παξ ἢτϑ ΑΡγαῆμαπὶ ργαγεά ἰοῦ {π6 ρεορὶε οἵ ϑοάοπι, δπὰ 
το Μοβαβ ἴογ οἵ [αἰ ποῦβ ννῇο ϑἰππεα ἴῃ {ῃς νυ] άθγηθϑϑ ; δηα [οϑῆϊα αἰζεσ πὶ ἴοσ [9γ8ε] ἴῃ ἘΠ6 ἄδγν5 " οὗ 
τοϑ Δομαύ ἢ; δηα πλεῖ ᾿Ἰη {πε΄ ἄγ οὗ ὅ411] ἷ, αηὰ Ἰ)ανία ἦγ {πε ρίαρια ͵, ἀπά ϑοϊοσηοπ οσ ἐποβε 
τορ ἰμαΐ (5Που]α ννούϑῃ!ρ) ἴῃ ἴῃς βαποίπαγν Κ᾿ δηα ΕἸΠ]4ῃ [οΥ ἴποθα πο τοοεϊνεα {πὸ ταΐη, απα ἴοσ {πὸ 
ττο ἀοαά, {Πα Πς πλὶρῇς ᾿νε ; δηά ΠΖεϊκίδῃ ἔογ {ΠῸ ΡΕΟρΡΙΕ ἴῃ (ῃς ἄδν8 οἵ ϑεηηδοῃοιθ, ἀπά (οἰ Π6Γ5) πηδὴν 
τα ἰοῦ τηδηνῦ 1|, {πεγείογθ, πονν ψνῃθη σογγιρίίοη ἴ5. στοννῃ τπρ, ἀηα πηγρῃϊεοιιθηθθα ἱποιεαβθά, {πὰ 

τσῃίθοιιβ να ρύανεά ἴον ἐπε ππροαᾶΐν, νην 5141] ἴΕ ποῖ Β6 50 πθη α]50 Ὁ 
112 «πάππε δηϑνείεα τη6 δηα 5814 : Τῆς ργεβεηΐ ἀρὰ 115 ποῖ {πε Ἐπά "; ᾿ς σον οἵ (οά Δ014ε5 ποῖ 
113 ἔπογείη σοη ἘΠ ΟἸ51ν ἢ : ἘΠεγαίογε ἤανα {Π6 βίγοηρ ργαγεα ἔογ {Π6 ννεακ. Βεξ {πε Πᾶν οὗ [παᾶρετηεπὶ 

5841} ΒῈ {πε επα οἵ {Π15 ἀἂρὲ δπᾶ {πε Ῥεριπηΐηρ οἵ ἐπα εἴθγηαὶ ἀσὲ {παῖ 15 ἴο οοπηα ; ψνπεγείη Ὁ 
Ππ ΠΟΥΓΓΕΙΡΊΙΟΙ 15 ΡΑ5564 ἄννᾶν, 

ἢν Θ ΑΚ η655 ἢ 18 Δ ΌΟ 5Π66, 
᾿πΠα4 ΕἸ 1ν 15 σαΐ οΗ͂; 

νν Ὦ1]ς τ ρ θοιι5η 655 15 στόννῃ, 
δ η4 [411Π ΠῚ] Π 655 15 ΘΡΓῸ Πρ ὉΡ. 

115 90 5Π4]] πο τηδῃ ἴπεη ὈῈ αΌ]Ὲ ἴο ἤᾶνε τηεγον οἡ ἢΐπὶ Μη 15 σοπθπηποα ἴῃ {πε Τα ρεπγεηΐ, Ποῦ 
ορνεύνν Π6]Π| 5 ἢΪπὶ ννῆο 15 νἱοἰοτίοιι5. 

ἀἀτ-ἀᾶ .0 κα (-- ἢ συντομος): ᾿ἰλήοῤ. ϑυάάξηϊν (-- ὃ συντομως): 3» δὐάαχ (-Ξ εὐτολμος α εογγιῤέίξογι ὁ, συντομος) 
9τὸ οὶ ὁ ξἰἰλζοῤ. 41γη2. (ΞΞ ινα νοσῃ)ὴ: 3» Ἰπίβ!]εσαὶ (ΞΞ ἐνα νοῃ) ΓῈ ο ῷ (σ΄. 447.1) Ξξξ ουδὲ τοτε : 3. ἩΠαΑΙΔΠῚ 
(ΞΞ ουδεποτε) ΒΒ “ὁ ὦ (ο΄. Ξ:λῖοῤ.): 3 Ὁ Ἀπὸ φρο Κὶ, (ΜΝ ΑἹ) --, ὥ : Αςδδζ (5) 1 .ςο ὦ 
Ξἰλέοῤ. 4χγχι: 3, (5 Α Ο Μ) » 1} Ψ'Ὸ ρτὸ Ἴσοηίγδοϊίοηβ Ἐπκ Κ᾽ ῥῖὸ εἰβ ααὶϊ ἰῃ βδποιβοδίϊοηεπ (Ξ ὑπερ 
των εν τῳ ἱερῳ) : (“ὁ ΕΖλϊοῤ. ἴον ἴῃς βϑαποίπασν (Ξ ὑπερ του ιερου) 1Ὶ φρο 9, (ῃοη εϑί ἢπη15): οὐ  δλϊζοῤ. ; 35. ἢὰ5 δὴ επᾶ 
ταπὰ το (ὁ πὔλζοῤ. : 9., σ]οτῖα ἴῃ εὸ (ςηΖζΖν ποη) ἐτεααδηβ πιδηρίὶ Ἀππ ο  ἤλζοῤ. (ΞΞ ἡ ασθενεια) : 3. ᾿Ἰηϊετηρετδηίία 
Ξε ϑη ασελγεια: οὔ, 95) οτο 5, Πεβ:ηοΎρεσα (ΞΞ καταποντιζειν) Ρ-Ρ 3 φοείσεζα (ΞΞ κατεχειν) : 96 Ἰηϑίγασίεα (ΞΞ κατη- 

αἰβειποιοηβ Ὀείννεεη τᾶσα ΔΠ4 τὰς6, ἅττα ἰεἴ θε μη : [Π6 ᾿πα]νϊά τα] 501] σΟΠΊ65 ἴο νίαν, ἀηα {Π6 ΡΕΥΒΟΠΔ] γΕΘΡΟηΒΙ Ὀ1Π1Υ 
οὗ βδςῇ ᾿πάϊνι πα] 508] 15 αϑϑεγίεα ἢ {Π6 αἱπηοϑί δ ραβϑῖ5. Βεΐνεε (οά δηα {πε ἀδρασγίϊηρ 501] π0 τηβαϊδίοσί αὶ ΟΥὐ 
τα ρα. ηρ ἈΡΈΠΟΥ 15 Δ] οννεα ἴο βίαηα, Ηεῖα ννὰ τηῆδυ ἀείεςϊ {Π6 ᾿πῆϊιεηςς οἵ ΔΙεχαπάσγιηα πθοορῪ ΜΙ ἢ τε πα θα ἴο 
Ἰαν 81} βίγεβϑ Ὡροὴ {Π6 ργεϑβεηΐ ΠΠ{6 ἃ5 ἀδίεσμηηϊησ ἴΠ6 εἴθυπδὶ δε οὗ Ἄνευ πλδῃ (οἴ. Βοιδδβεῖ, λ᾽ 7, Ρ. 337 1.). 

1τ 15 Δρρδύθῃιμν ἀρϑϊηϑί 50ΠΊ6 5110} σοποθρίϊοηβ ἃ5 πᾶνε θθεη ἀδβοσιθεα ἀρονα παῖ οὐἹἵτὶ ρᾶββαρε 15 αϊσγεοίεα, [ἰ 
ἀεἤηϊίεὶν Ἔχοϊάδβ {Πς δηΐῖσγο σγοὶα οὗ σαςῃ Ιάθαϑ. ΡῬγΟΌΔΟΪΥ δὲ {Π6 {1π16 ἤθη ΟὐὗΓ ΑΡοσδΙγρ56 νγὰ5 νυσὶτθη {Π 6586 146 85 
84 δϑϑιυμηδα Δἢ Ἔχασρεσζαίβα [οστὴ ἴῃ σεγία!η οἰγῸ] 65. [1 15 συτου5 ἴο ποῖς {Παΐ [Π15 ραϑβϑασε οἵ 4 Εζτα βᾶνε οἤἥξηῃςβ ἴο 
(γι βίη ᾿Ππθο]ορίδη8. [15 οἰϊδίϊοη 85 βουιρίασαὶ ρτοοῦ ἀσαϊηϑὲ {Π6 εἴσοδον οὗ ᾿πἰεγο βϑίοηβ (ου {ΠῸ ἀδαα ἐνοκεα ἃ βενεῖε 
τερτοοί ἔτομι [εγοπὶα (724. .. 2γοῤογιῆς 2111 ἐζόγηηε αροογγφληέηη, φιεῖ σιεὦ γιογηΐγο ΒΕ αγαθ α ἐδ δέ "ἱλιἐζόϊες πεῖς ἰορ {147., 
τὲ δεγζῤίηε,ι 657, ψιεοεΐ φοκΐ γιογίε2): γι1ε{{π45 2γ0 αἰ215 ατεαεαΐ αοἠγεςσαγέ: φιεεηη ορὸ {ότι γιτεγιφήέαη ἐορῖ: [εογέγζα Κρεαγιέ. 
ς. ν11]). ΤὨΙ5 οὈ]εοίίοη ἀουθι1655 δοσοιηΐβ ἔοσ [Π6 ἀἸδαρρεάγαηςε οἱ {Πξ βεοίίοη ἔτοιη {πε΄ [δίῃ (οὐ. 5, Δη 4 ΠΕΔΥΙΙΥ 8}} 
Ἰαῖεσ σορ 65---ἰΠπ6 ἰασιηδα ΟὨΪΚῪ Ὀεϊησ τηδ4ς6 σοοα Ὀγζ {πα αἸβοονεῖν οὗ {ΠῸ πιϊϑϑιηρ Εταρτηθηΐ Ὁ ΒΘΠΒΙγΥ. 

[38εε, οἡ {πε βεοίϊοῃ, ΝΟΪΖ, ρΡρ. 92, 136; Κῦρειϊε, ρΡ. 662 [.; Βοιιϑϑεῖ, ρ. 339 ἔ.; δηά οἴ. ΖΑ͂, ρΡρ. 153-6.] 
104. {Π6 564] οὗ {γαΐῃ, 1.6. {Π6 564] οὗ {πε Τ᾿ υᾶρὲ ννὩ] ἢ αἰϊαϑῖβ {Πς συτῃ δηα 7π5ι1ςε οὗ Π6 βεηΐίεποα (πη Κ6]), ΤΠῈ 

τεργεβεηίδίὶοσι 15 ρα] ἔογεηϑῖς ; {πε βεδ]ηρ᾽ οὗ {Π6 ἀοσυμηδηΐ γεοογάϊηρ ἴῃς βεηΐθπος θεϊηρ [Π6 ἢπα] δεῖ οἵ {πΠ6 [πᾶρε. 
ΙΟ5. παι σ 5161] ομδ ἴαν δ Ριιγᾶβη, ἄς. ΤΠ ἡ] ο]6 ρᾶϑϑαρα 15 ἃ ἀενεϊοριηεηΐ οὗ ΕΖΕϊκ. χν]]]. 20. 
τοῦ. ἢγϑί. ΟὗὨ τῃ6 [ο]]οννηρ᾽ 561165. 

ΑΡτγαῆδβιη. Πα τείεγεηςβ 15 ἴο (εῃ. χν]]]. 23. 
Νοβεβ.. -. ἴῃ ἴῃς νυ ]άσγηθββ. ὅ6εεῈ Εχοά, Χχχχὶ]. 11. 

107. Αομασ. 866 [οὌϑἤαδ νἹ]. 
1οδ. ἴῃ {πῸὸ ἄδυβ οἵ 5811. ὅ66 1 5811. ν]]. 9) 12, 23. 

ἴογ {πε ρίαριιθ. Τῇα τείευθηςα ἰ5 ἴο 2 5811. χχὶν. 15 (0 
ἔοτ ἴποβα {παΐ (που ννογβῃ]ρ) ἰῃ {πε βαῃμοΐπαγυ. 566 1 ΚΙηρθ ν]]]. 22 ἔ., 30 ἢ. 

109. ΕἸ]Π]}]}Δ ἢ... {πε ταΐϊῃ. ὅ6εῈε 1 Κίηρβ Χχν!!. 42. 
ἴον {πε ἀδβαᾶ.... ἴνε- ὅ86ε6 1 ΚΙηρ5 χνυ]]. 20 ἴ. 

110. ΗεΖεκίθβῃ.... ϑεηηθοπεσῖρ. ὅεεῈ 2 ΚΙηρΡ5 χίχ. 15 1. 
112. {πΠ6 βίογυ οἵ αοᾶ αρἰᾶββ ποῖ {πογείῃ σοῃτϊηποιιβὶγ. ΕῸΥ {ΠῈ νδτῖοι5. σαι1565 (ἸΔοἰαίγν, Ὁ] ΒΡ μειηγν, Ργ146) 

ΠΟ ἢ σδιι56 {π6 τοπονὰὶ οὗ {πὸ Θ με κίμδῃ (- ἴῃς ἀϊνίηθ ργεβεηςα δηα φ]οτυν) ἔγοῖη ἴΠ6 βασίῃ, δοοοσγάϊηρ ἴο ᾿ἈΑΌΡ ΙΓ 
1Ππεο]ορυ, 566 ϑομεοῃίοσ, «4:2 6εΐς, Ρ. 223 εὖ αἰ. ετς {πε Ἰά6δα 15 1Πδἴ {Π6 ἀιν!ηα 5ἼΟΥΥ σδηηοΐῖ ΡΘΥΠΊΔΠΘΏΓΥ ταδὶ ὙΠ 
ν Παΐ 15 6556 ῃ114}}Υ γα ϑ]ζουγ. 
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ΤΥ ΒΖΕΑ 7. Υτ6-Ξ172 

(4) νι! 116-121. ΔΝΉΑΥ ΑΝΑΙ]5 ΤῊΞ ῬΚΟΜΙΒΕῈ ΤΟ ΜΑΝ ΨΜῊΗΟ 15 ΒΟῈΝ ΤΟ Β81Ν ἢ 
ΥΕΊ, ΤΗΟ ΘΗ ΤΈΑΛΟΙΟ, ΤὙΠῈ ΘΙΝΝΕΚ᾽Θ ΠΟΟΜ.15 ΘΕΒΕΚΝΕΘ (95). 

χτιό ΑΠΑΩΙ δηϑνείεα δηά βαιά : ΤΠ15 15 ΠῚΚ ἢιϑί δηα ἰαϑὲ ννογά ; Ὀείίεγ δα 11 Ὀςξβη ἰπαΐ της δαγίῃ Πδά 
πού ρτοάιςεά ΑἀαπΊ, οὐ εἶβε, πανίηρ οποθ ργοάιοθά Πίπι, ((ογ {Π66) Ῥ ἴο πᾶνε γεϑίγαϊ παα ἢ ΠἰπῈ ἔγοπη 

117 δἰπηΐησ. ΕῸΓ Πονν 4065 [ἰ ρῥγοῆΐ τ15 411} {Ππαΐ ἴῃ {πὸ ργαβαηΐ νγα πγιϑί ἰἰνα ἴῃ σγιεῖ ἀπά αἰζεν ἀδαίῃ Ἰοοῖς 
118 [οΓ Ρυπίβῃπηοηῖ ἢ Ο ποι Αάδαπη, ννηδί Παϑὶ ποι ἄοηε ' ΕοΥ {ποιρ ἴξ ννὰ5 ποι {παΐ ϑἰπηβά, Ἡτῃς 
110 [4}] ννὰ5 ποΐ {πίης αἴοπο, θυ οὐτβ αἶβδὸ 1 ὑνῆο αὐὸ ἢν ἠδβϑοεπήδηϊϑ! Ἐὸον πον ἄοα65 ἴὰ ρύοῆξ τι5 (ῃαΐ 
120 ἰἢε οἴογπαὶ αρα 15 Ῥιοπηϑοα ἴο τι5, ΨΠοΙ͂εα5 ννα αν ἄοηε ἴῃ6 ννοῦκϑ {Παΐ Ὀγίηρ ἀφαῖῃ  Απά {Παΐ 

ποτα ἰ5 [ογοΐο!α ἴο τι5 ᾿δῇ ἱπιρογϑῃα ]ς. Πορε", ν θύεαθ να 50. τη] βαύα ΟΪν αὐὰ Ὀγοιρῃξ ἴο {πΠΠΠν Ὁ 
.122 Απά {παῖ ἴπεῖα διε τοϑεγνεα Παρθιίαίίοπβ οἵ πεα ἢ ἀπα σαίθεν, νἤεγθαβ ννε Πᾶνα ᾿ἱνεὰ νυν] κε αἶν ἢ Απάὰ 

{παΐ {πε σίοιν οἵ ἴῃς Μοϑὲ Η!ρ ἰ5 ἴο ἀδίθηα ἔπε πν ννο Πᾶνε δ 8 ριτα [Π{6, νν παύθαβ να πᾶνε νναῖ κα 
123 ἰῃ ννᾶγβ8 πηοϑί ννοκοα Απά {Παΐ Ῥαγδάϊβε νν ο568 πα οππγῈ5 ᾿Πσοσ ΠΡ. Ό0]6, ννπογείῃ 15 ἀεΠΠσηϊ δηὰ 
124 Πεδηρ, 5141] θῈ πιαάβ πιδηϊδϑί, τς να σαπποί εηΐοῦ 1 θασαῖισα ννα ἤανε ρα556 6 οὔ 1Ϊν 85 "ἴῃ πΠ5Έ ΘΓ ΪΥ 
125 ΠΠαΠηοΙ5 ἢ ΑΠπα ἰπδξ {πε ἴαοεβ οἵ βοῇ 45 πᾶν ριδοίϑεα δρϑίϊηεησοε 5Π41] 5ῃπ6ὸ αῦονθ {πΠ6 ϑίαίϑ, 

126 ΠΟΥ 5 Οἵα" αςαϑ 564} θὲ Ὀ]δοῖκου ἤδη ἀαιζηεϑϑ ΕῸγ,  ΠΠ6 ννε ᾿Ινεα δηα σογηγηϊ{εα [πη] αν ννε 
σοηϑίογθα ποῖ νν δὲ ννὲ ει ἀδβειηςεα ἴο ιν αἰζενῦ ἀδβαίῃ ! 

12] Απά πο δηϑννοσοα πη6 ΔΠα 544 : ΤῊΪ5. 15. ἴῃς σοπαϊιίοη οὗ τῆς. σοηίεβί ΠΟΙ (αν Γν} πιᾶη ὙΠῸ 15 
“128 Ροΐπῃ ΠΡΟ δαγίῃ πλιϑὲ ψνασα ; {Παΐ, 1 ΠΕ θῈ ονεγοοπια, π6 5|4}} ϑιῆει 45 ἴπου Παϑὲ βαϊά : Ῥαΐ 1[ με ΡῈ 
120 ν]οἴοτιίοιιβ, Π6 5Π.4}} τβεοεῖνε ννπαΐῖ 1 πᾶνε βϑαϊά. Εὸγ 115 5 {πΠ6 νὰν οἵ υνῃϊοῃ Μοβββ, νν 116 ἢθ νγὰ5 
180 αἸΐνε, Βροῖκα τιηΐο {Π6 ρβορίθβ, βαγίηρ : (ἤοοβα {πες [ἰ{6, (Πδὲ ἔπου τηαγϑί ᾿νε ! Ναενεγίῃε]εβ5 {πον 
131 ΒΕ] Ιενεα ποΐ Πίπη, ποῦ {ΠῈ ΡΙΌΡΠείβ δίτεῦ ὨΪΠΊ, ΠῸ πού γεῖ πι6 νῆο Πᾶνε βροϊζεη ππΐο {πε πΊ. " Τεγείογε 

5Π4}1 {πεγὰ ποῖ θὲ ϑιιοἢ στε δὲ ἐπεὶ ρεγα!ῖοη, 5 πατα 5141] θῈ ον ονεῖ {πΠῸ βαϊναίίοη οἵ ἴῇοβϑε ννῆο 
Πᾶνε Ῥε]ίεναά. 

(5) ΘΟῦΒΤΒΘ Α5 ΤΟ ΗΟΝῚ ΤῊΗΕ ῬΕΚΌΙΤΙΟΝ ΟΕ 50 ΜΑΝΥῪ ΟΑΝ ΒΕ ᾿υΒΤΙΕΙΕ ΕΕΟΜ ΤΗΕ 
ῬΟΙΝΤ ΟΕ ΝΊΕΝ ΟΕ ΟΡ 5 ΟΗΑΒΑΟΤΕΚ ΑΝῸ ΑΤΤΕΙΒΌΤΕΒ: ΤῊΝ ὈΙΝΙΝΕ ΚΈΡΠΕΥ (5). 

(νι. 132-- νἱΠ]. 62.) 
(4) νἱϊ. 132---νἴϊ.. 32. Π 1 (σοαῖ-- 50 τπογοῖγηί αια] σογηῤαςοτοηαίο---- 5η77 50 γῖα7ιγ 10 ῥογίδ  (5.) 

" ΑΠΑ 1 δηβϑνεγεά δηᾶ βαϊα : 1 Κπονν, Τοτὰ, ἐπαξ {πὸ Μοβὲ ΗἸρΡἢ 15 πονν σφ] ] 6 σοπηραβϑίοηδία ἴῃ {παῖ 

χειν) (Ξ- λϊοῤ.) 4-4 γραίγο ΠΟ αϑί δοίη 50]1π5. ἴπι5 σαϑι1ι5 564 εἴ ποϑβίγιπι (ει 45) ΠῚ 3, ῬΡΕΥ͂ΘΏἢΙ5. 5ρ65 
5-ϑ ἡ Φέλήοῤ. : 30. Ἰλβταῖῖβ Ἰοςὶβ (τορι μμ5 2710, τρόποις αγιεἱ τόποις): 50 «ὁ τ Ψ᾽ φρσ!Δη θη ς1ΠῚ -- ο διαλογισμος -- [ΠῚ 
([ἀνν, σομα!10}) τὰ ςρ δ: Ψ, “ιοῃϊδηι 

(4) νὶϊ. 116-131. {{π05 Πανίηρ Ὀεθη ἀθηγοηβίγαϊε ἃ {Παΐ ΠΟ ῬΟΞ510111ν οὗ Ἔβοδᾶρ6 [ΤῸ 1} Εἴ ΕΓ 4] ρα η]5Π ΠΕ ηῈ εχ βίβ ἔοσ [ΠῸ 
ἀοοτηεά ταςς οὗ δίπποῖβ, {Π6 56 ῖ πον Ὑ515 ἰοσίῃ ἰηΐο ἃ ραβϑοηδία Ἰαιηθηΐδίϊοη ονεσ {Π6 αίε οὔ {Π6 τη855 οὗ Πιυιτηδηϊίγ. 
7: νου πανε Ὀδθη Ὀείίοσ 1 Δάδπι μαα ποῖ θθθη ογεαίθα ψ] ἢ {ταβάοπι οὗ νν}}} ἴο 5'η, (ἤδη {Πᾶΐ 15 ἀεβοθηάδηΐβ 5ῃοι]α 
θὲ θοῖῃ ΟἿΪΥΚ ἴο ὈῈ ἀοοπιεά. Τὸ ρῥγοιηϊβα ἴπαπὶ Παρρίπ685 δηα ἱπηπιογία!ν Οἡ ΠΟΙ αἰ Π]Οη5. ννῃ]οἢ {ΠΕ Ὺ πηλιϑὲ δἰ πηοβὶ 
ἸπανὶτὈ]ν [41] ἰο Κϑερ 15 Ραΐ ἴο πιοοῖὶς {ΠΕῚΓ Τη]βεσύ. ΤῸ {Π15 [Π6 διομδηρεὶ] σἂῃ ΟἿΪΚ ΤΕΡΙΥῪ 1Πδὲ σις ἢ ἀγα [Π6 σοηἸἸοΠ5 
οἵ πε ἤσμε; {ποτὰ νν}}1 θῈ πιοσα ΟΥ̓ ἴῃ ἤεάνεη ονοῦ ἴΠ 056 ΨΠῈΟ δίζαϊη βδνδίίομ ἔῃ ΒΟΥΓΟΥ ΟΝῸΓ ἴΠ6 ΠΊΔΩΥ ΠΟ Ρε 5ἢ. 

116. {παΐ {πε βδαγίῃ μαᾶ ποΐ ργοάδιςβᾶ. (ἴς 111. σ 
ΟΥ εἶξε. .. ἴο ανε ταβϑίγαϊπϑα πἰπὶ ἔγομῃ βἰππίηρ. (,, ίοσ {ηε τπουρϊ, νι]. 63. 

118. ἘΠ6 [411 νσαὰβ ποῖ {πῖπα αἴοπθ, Ραΐ οὐγβ α15θο. Αἄδιη 15 ἤθγα σματρεά ψΊ θεϊηρ {πὸ σαιδα οὗ {πε ρεγάϊμοη 
οὔ τε Βυτηδη ταςε ; οἷ. ν]]. 20 ἔ,, ἵν. 30-31, Δη4 σοηίγαβί 2 Βδζ. ]ϊν. 19. 

122. ἰ5 ἴο ἀεΐξεπᾶ, Ἐογ {πε ἴάβα οἵ {πε αϊνίηε ροῦν (ΞΞ ἴῃ ΘΒ Κι η8}) Ρεὶπρ ἃ ργοϊβοίίοῃ ἴο {ῃ6 τὶ έβοιιβ, οἵ. {πε 
ἘΔΌΡΙηἰς ρῆγαβα “ το ἴακα τεΐαρε ὑπά6γ {Π6 νηρ5 οὗ 1πΠ6 5 μοκίηδῃ᾿ (7. }. δ, λαῤό. 31 ὦ, ἄς., οἵ οὴβ δοκπον)εάριηρ (οά). 
Μοβεβ ἤθη ἀδδά ᾿δῪὺ ἴῃ 115 ΡΙπΙΟη5 (.5277:, 355). 

123. Ρατγϑάᾶϊβε, 1.6. [πε πβάνθηὶν Ῥατδαϊβα. 
ψυνβοσγαίπ (1.6. ἴῃ νν ϊ ἢ ἔστι) 15 ἀθ! ρης πᾶ Ππεα] ηρ. Εοτ {πε τεργαβεηίδίϊοη οἴ. ΕΖεῖκ, χὶν. 12 (Ἰλεν. χχίϊ. 2). 

125. οὗ 510 65 μανε ργβοςξβᾶ αρϑίϊπθηοθ. ὙΠα δϑοαίϊς ποίε ΠΕΥα 15 ἀἸβοθγη ] 0 ]6. ΕῸΥ ἀβοθίϊς ἰεπάθηοῖαβ ἴῃ 
] ἘδΌΡΙηὶς πεοϊοσυ οἵ. Θομεοἢίογ, “452 6οΐ5, ΡΡ. 277--ὃ. 

5811 Ξῃ πε αρονβ {πὸ βίαγβ. (Εἴ. Πδη. χιὶὶ. 3 απὰ Μαῖίϊί. χὶϊ. 43. 
] ὙὙΠογεαβ οΟὐγ ἴβοες 51.811 θῈ Ὀΐδοκογ μδη ἄδγκηθβθ. ὙΠα σοποερίϊοι δἱ {πὸ Ὀδοκρτοιηα οἵ {π6 οἰδιιβα 15 {Πδΐ 
| οὗ βἰπηθγβ θείης ὈδηϊϑΠεα ἴο πρὶ πα ἀδικηα55 (οἴ. [Π6 ρῆγαβα ἴῃ [Π6 (οβρεὶβ, “ἴο θε οαϑβὲ ἔογίῃ ἰπΐο {Ππ6Ὸ ουίεσ ἀδτῖς- 

π655,᾽ Μϑίϊ. ν]ῖ]. 12, ἅς). Ὅμε ςοποερίϊοῃ οὗ ΠΕ]] 85 ἃ ρδςε οὗ ἤγα 15 ἃ ἀϊβίϊηοϊ δηὰ πιοῦε ἀβνεὶορεά ομα. 
129. ΟΠοοξα {πεε 116, (παῖ ποι πιανϑί να. (Οἱ. Ἰϑευΐ. χχχ. 19. ϑ00ἢ ννοσγβ ἀγα ᾿πιθγρσγείεα 1 ἰδΐδτ [πι4]5Π| ἴῃ 

ἃ ἄξδερεγ βεῆβε: “Πἴε᾽ ξξ εἴεγῃδὶ Π1Π6, {πε Ὁ] 6556 [16 'η ἤθανθη. [ἢ [Π6 οτἹβίπαὶ σοπίεχί “ΠΠξε τα ἡδίυγαὶ 16 (τεραγάβα 
85 ἴΠ6 Πίρμαβί οἵ Ροοῃβ). (ἱ. αυηκεὶ, κα ἐσοε. 

(5) νἱϊ. 132-ν11]. 62. ΤΕ 56θτ᾽β ἀοιυδίβ 511} τουηδίη. [Ι͂ἢ ἃ ἥπε ράββασε ἢε δοικπον]εάσε (πα ᾿πρ] 1 ΟΠ Πν ἀρρεδ]5 το) 
{Π6 ἀϊνίηε πλετου δηα σοπιραβϑβίομ, νν ἢ] οἢ τα ἀρ αγθα ἴῃ ππδη]ο] 4 ννὰγ8 ἴῃ [Π6 ργδβϑεηΐ ογάθσ. ΤῊΪ5 βιισρεϑβίβ ἃ αι θϑίϊοῃ 
ΜΜΏΙΟΉ ἰ5. τοὶ ἀἴτεοι !Υ Ἔχργεϑβαά : [5 1 ροββϑίθ]α ἴο τεσοηοῖϊα ἐῃ6 ἤπα4] ρεγαϊτοη οὗ 50 την ΜΙ τῃς ἀἰν!πα τηθγον ἢ [πῃ 
ΤΕΡΙΥ Πα ἰβ ἰοϊά τπαὶ {πῸ ργεβεηΐ ψου]ὰ 15 ἔοσ [Ππ6 τηδην, {πε ἔπίαγα ᾿νου]α ἔοσ {Π6 ἔδνν (ν11}. 132-111. 3). Αραδΐῃ ἢδ δβῖϑ: 
15 ἴἴ ροββίθ!ε μαὶ (οά᾽5 οτεδίασε, ῆο Πὰ5 θθδη [Δ ῃ]οηθα νἸἢ σα ἢ ̓ηἤπ|ῖα σαξα δηα 5Κ111, απ μάνα θεθῃ ογεαϊεα τὶν 
το Ρεγίϑῃ ἢ ὙΝΊ 115 φασϑβίϊοη {ΠΕ 566 Γ βῖνεϑ ὉΡ {Π6 ργο ἐπὶ οὗ [Π6 γᾶςα, δη ἃ {πγῃ5 ἴο ἢ]5 οὐ ῬΕΟρΪδ (ν}1]. 4-19). ΕῸΓ 

δ91 



ζΩ 

135: 

Τὰ ἘΖΙΕΑΣ τ ͵558. 

133 Πα σοπιραϑβϑίοηδίεβ [Ποβα ννῆο ἤανα ποΐ γεΐ σοπΊε ἱπίο πε ννου]Ἱά ; δῃηά στιδοίοιιβ, ἰη (ῃαὲ ἢ 15 σγδοίοιιβ 
134 ἰονγαγ5 ἔποβα ἦ ψηο γεΐαγη ἴο 5 ἰανν ἢ : δηα ἰοηρϑαβετγίηρ, θεσαῖιβα Πα 5ῆονυνβ ἰοῃσϑυβεγίπρ ἴο βίπποῖϑ 
136 85 ἢϊβ ογεαΐῃγαϑ τ ; δηά “ Βοππίί[α] 5, σίπσε ἢε 15 τεδαν ἴο θεβίον ανοιγ γαῖ ποῦ τΠ8ῃ εχαςῖ ; δπά οὔ 

σγεδξ τηετον, θεσαῖιβα Πα πα] ρ] 165 πγεοίθϑ 50 συθδίν ἴο {Πο56 νῆΟ ἃζα ἴῃ εχίβίεηςο, απ πὸ Πᾶνε 
137 Ραϑϑεα αννᾶν, δῃηἃ ΨὴΟ αἵὲ ἴο ἼοπΊε :--ἰουῦ 1 ἢς αἰ ποΐ πλι]ρὶν Ὁ πΠιεγον Υ {πῸ ννοσϊα νυ τ [5 
138 [Πα ταπί5 σου] πηοΐ αἰζαίη ππΐο {1{6-- αηα σοοά (), ογ΄ 1 ἴῃ 5 σοοάηεββ Π6 ννεῖε ποῖ ριδοίοιιϑ 2, 50 

130 

1Παΐ εν}]- ἀοοτβ τισί ΡῈ εαβεά οὗ {πεῖγ [πα αἰ 165, {Π6 θη ἐποιιβα πα τ ἢ μαι οὗ πηαηκὶπα σου] ποΐ αἰίαίη 
πηΐο [{{6; δηα ἃ [ογρίνίηρ, ἴον {{ πε αἰ ποῖ ραγάοῃ ὅ᾽ ἴῃοβε {παΐ ννγεῖε ογεαϊε Όζν ἢῖβ ννογά, απα ΌΪοῖ 

140 ουξ {πε ταυ!ττπᾶς ἢ οὗὨ {πεῖν ἱπ! αἰ 65 "Ὁ, τΠογα νοι], ρεύοπαηςε, θΒῈ νοῦν ίενν [ες οὗ δῇ ἱππυτηθγα Ὁ] 6 

8: 
2 

ῳο 

πα ΕΠ πιά 6. 
Απαᾶ ἢε δηϑινεγεα πη6 ἃηα 5αἰα : Τηϊβ ἂσα ἴῃς Μοϑβί ΠΡ Πα5 πηιδάδ [ογ πιᾶην, δα {Π6 ἀσὰ ἴο οοπὶς 

ἴον ίενν. 1 νν}}] [611 {Ππ6 6, πονν, ἃ ϑἰ πη]! 6, Φ γα: 85, Πεη ἴποιῖι αϑἰςεϑὲ {π6 εαίῃ, ἰΕ 51.411] δὰν ππίο 
{πες {παΐ ἴ ργοάϊτισοϑ πηι ἢ πλοῖα τηοι] ἃ [γοπΊ νι ϊο εαγίμεπ να 55615 δι τηϑάθ, δας {{{π|6 ἀπιϑὲ ἔγοπη 
ψΠΪοἢ σοα σοΙη65 ; 50 αἶβο 15 ὃ {πε σοιιβε ὃ οἵ ἴῃς ρύεϑεηΐ ασὲ. Μϑηὴν ἤαᾶνε Ῥεεη ογεαίςα, θὲ ἴεν 
58}}} ΡῈ βανεά! 

ΥΥ φο ὁ Ε,λῖοῤ. 3. [111Π15] αὶ αοϊαηΐ σοη νουϑι πη [ἢ ἰασα δἰτ15 στ 5. 5] δ]5. Ορευῖθιι5 
ΧΟ γραίϊ7ιρ᾽ τιμῆσαι 5: «ὁ (οὐ. ἘΖλίοῤ.) βσῖνεν 5 “ὁ ῷ (σ΄, Εἰλῖοῤ.) Ὁ. Ὁ 2:2 γρᾳ,ηρ᾽ εἴ ἀοηδίου 
(ποηΪ ΠῚ 51 ΠΟ ἀοπανεῦῖ (566 ΚΑ͂, Ρ. τ67 [) ἅτ Ξ3,.. οἱ ᾿Ἰπ6χ (4 ΟΠ] Δ 1) 51 ΠΟ ἱσ᾽πονοσὶξ : «52γ2ο715 671 γεαίς: 
δΔηα [πε τἱρῃίθεοιιβ πάρε ψνῆο Παῖῃ πῸ ταβρθοῖ οὔ ρεΐβοῃβ, θὰΐ ψνῃο, ᾿Γ Π6 ἀϊά ποῖ ραγάοῃη (σε ΖΑ͂, ρ. 169) 
Ὁτ-Ὁ Ψ, σοπιαπΊρί ΟΠ τΠὶ -α τῶν αθετηματων: 96 οἱ {ΠΕῚῚ 51η5 (-- των αδικηματων) 9-ὸὁ 3 δοίιι5 (ΞΞ πραξις: 

{π6πὶ ἀπά ἴοσ Πἰπιβαὶῦ πα αἰΐοῖϑ ἃ Βαδα 1] ργαγεῦ, ἀρ ρΘα Πρ ἰο οὰ ἴο ανα σοϊηραβϑίοη οἡ ἴποβα ΠΟ αὐὰ ἀσδϑεϊξαϊε οὗ 
ΒοΟά ψοσῖκβ (111. 2ο-36). ΤῊΘ δῆρβὶ ὈτγΙΘΗΥ γα ρ] 165 (ν111. 37-40), ἀηα ῥγοςεββ ἴο σοπηραῖα ἤδη οἡ {π6 δασίῃ ἴο βεβά. 
Α5 [Π6 πυβθαπάτηδη ϑον5 ΠΊΌΟἢ 5664, Βαϊ ΟἿΪΚ ρᾶτί “ΟΠΊ65 ἅρ, 50 ουΐ οὗ {Ππ6 πγυτπἀ6 οὗ ογβαϊεα τηθῃ ΟΠΪΥ ἃ ρασί 5}8]} 
Ῥε βανεά. Ὑῇὴὲε 5εεῖ δῆβννεῦβ {Πδΐ τη ἢ 5664 ΡΟ Ι5Π65 ἔου ἰδοὶς ὁσ θεοδιιβα οὗ εχοββ5 οἵ γδίῃ, απ οὔσα ἀσδὶπ ἃρρβαῖβ ἴο 
1ΠεῈ ἀϊνίηε σοτηραβϑίοη (ν}1]. 41-45). ὙΠΕ ἀἰϊνίηα τερὶν {παΐ [ΟἸ]ονν5. (ν111. 46-62) σοηδί{ῖ65 ἃ βἜΠΘΓΑΙ δηθνναυ ἴο νυ Πδΐ 
Ρτεσεάεβ. ΤΠ 56 Ὲὺ 15 ἰο]α τῃδΐ ἢΪ5 ἴονε [4}15 ἔατ θεῖονν (ἀοά᾽ 5 ἔου (ἀσοά᾽ 5 σγεαίισε ; Π15 ([Π6 β6βτ᾽ 58) Πα πΉΠν 15, Ποννενθυ, 
Ποπηπη Πα 64, ἀπά Πα 5 αϑϑιγεα οἵ [6] 1ο γ ν ἢ {Πα τὶσῃίεοιιβ. Ηδ 15 ὈΙἀἄβῃ ἴο 85]. ΠῸ ΠΊΟγῈ αι ιθϑίϊοη5 τεραγάϊησ {ΠῸ αία 
οἵ {Π6 Ιοβί, γῆο πανε Ὀσγοιυρῇι [ΠΕ], ἀοοῖη προη {ΠΕ ΠΊβαΪν 8. 

(4) νὶϊ. 132--ν11].. 3. ΤΠ6 56θεσ, ἴῃ ἢΪβ ἥπε ἅρρβᾶδὶ ἴο {πε ἀϊνίπα δἰίγθαίεβ οἵ σοπηραϑβϑίοῃ δηά [ουρίνθηθϑβ, ΟὈν] οι 5]Υ Πα 5 
ἴῃ πληά {π6 ραβϑᾶβρε οἵ ϑοτίρίασε ψνῃ]ο ἢ Πα 5 θεσοπης ΟἸΑ55104] ἴῃ [Π]5 σοηπεοχίοῃ, Εἰχοά. χχχίν. 6--7 (([]}.ἀὔνεῃ.... ἃ αοά 
ςοπιραϑϑίοπαίε δη4 σταςίουβ, ᾿Ἰοηρϑαετίηρ ἀηα οὗ σγϑαΐ πηθτου δηὰ [ἘΠ 1] Π 655 ; ΚΕΘΡ ΠΡ ΤΠΘΤΟΥ͂ ἔογ [Ππουβαηα5, [οτρΊ νη’ 
᾿πἰ αν ἀπά ἰγαηβρτθϑϑίοη Δα 5ἰη᾽). ὙΤῊ15 Πδα δΙγθδαγ ὈεοοπΊα ἃ βίθγθοίυ ρεα ἰογπλ]α οὐ δ ἀἀγ655 10 οὐ ἀββοτίρίοη οὗ 
(οά νἤῆεξηῃ {Π6 ἰαΐθσ Ὀοοϊκ5 οὗ ἴπεῈ Ο. Τ. ννεῦε υυυτς6 ἢ, ἃ Πα ΤΠΔΗΥ͂ ΤΟΙ ΠΙΒΟΘΠσ65 οὗ [Π6 ἰδηριιαρα 5664 οσουΓ (ςἶ. Ε. δ. 
ΝΗ. ἰχ. 17, [06] 11. 13, Τοπδῇ ἰν. 2, Ρ5. ἰχχχνὶ. 15, ὅτ. ; 4150 ΘΙ γδ ἢ 11. 11 δηά 154, χν. 1). ΤῊ ραββᾶσα 15. ἀοιθι 655 
Ραβεά τροη, οὐ ἰπίεγννεανοβ, ἃ Μ|Ιάσγαϑῃ οὐ Εχοά. χχχίν. 6--7, ἃ5 Ῥτοΐ. ϑ:πηοηβθη ΠΟ] 45; 566 Γατέπεῦ ΖΩ͂, ΡρΡ. 164--ιόξ. 

132. ἴποβα ῆο μανα ποΐ γεῖ σοπια ἱπίο {πὸ ννοτ ἃ. (οά, ἴῃ βρίε οἵ Η]5 ἑοσεκηον]βάρε νῃϊ ἢ ΘΠ 4}00}65 Η ἴτη ἰο ἔοσε- 
566 πηδηἢβ Γαΐατα σἰη5 θείογε Πα 15 θοση, ἰ5 γεῖ επάθυ ἀπ σοπηραϑϑιοηδαΐα τονναγ 5 ἢΪΠῚ, ἰγαδῖϊηρ᾽ ΠΙΠῚ ἃ5 τ σῃΐθοιιβ δηα ἔγχεα 
το πῇ δίῃ ἀη{}] Πα δοίμδ!] Υ σοπλ5. δίῃ ; οἵ. 77ζώζ. γαῤό. το ἀξη. χχὶ. 17, 'νετα (οα 58 ν5 “1 Ἰυᾶρα πιϑη (45 ἴο με Πευ 
Ἠε ἰβ τὶρῃίθοιιβ οὐ ν]οΚαα) “ δοσοταϊπρ' ἴο Πῖ5. {ἰπλθ᾿ (1.6. ἃ5. με ἰ5 δ Π6 {{π|6, ψιτποὰὲ ἰαΚίηρ ἰηΐο δοσουηΐ Ηἰ5 Γαΐατα 
515). ἴῃ {ΠεῸ ραβϑᾶρε [5ῃπΊ86] (ποῖ γεῖ πανὶ 51ΠΠη64) 15 σουηϊεα ἃ5 ΡΙΟα5. 

133. ῆο τεΐυγη [ο Πἰβ ἴανν. (οά οςοπιραββίοπαίεβ πα ὈΟΙῃ Ὀείοσα Πα ϑἰῃβ (ὑ. 132), πα 4150 αἴζευ ἢξ μ85 βἰπηβά 
ΔΠ4 τηδάδ ΙΒ γερεηΐδηςο. 

135. ἢ6 15 τεδᾶν ἴο βεβξίονν ἔανοιισ γαΐπο παη Ἂχαοί. (ἐ. [Πε [Ὁ] οννηρ᾽ (το «ϑ'δαΐογ ΕἸ ζαΐτέ, Ρ. 135): “Οοά 
Βαϑβίοννβ σ᾽ 5. οῃ ἴποϑα ννῃο Κπονν Πΐτη ἀηα οι ἴποβα ΨΠηο πον ἢΪπῚ ποῖ δηά 4ο ποΐ ἄββεσῖνε ἢ15 οἱ [ἴ5.᾽ ϑ᾽πιοήβθη ὑπάϑτ- 
οἴαπαᾶϑβ {πε οἴδιιϑε ἴο πγδδῃ; (οα ἰ5 τεδάγν ἴο ἔογρῖνα ρας γαῖ ποσ ἤδη Ἔχαςί ρα ΠΙσῃιηθηΐ. 

137. οουἹᾶ ποΐ αἰίαὶπ τηΐο 116, 1.6. 1Π6 διΐαγα (εἴα 1) “ε΄. ὙΤΠΪ5. ἀρτεαϑ ἢ τῃ6 ἀοοίτίηα οἵ {Π6 ξοῇοοὶ οἵ 
ΘΒδιηπΊαὶ, δοσογάϊηρ ἴο ΨνῃΙοἢ {Π6 {τα]ν Ρίοι5. ραββϑθα δί οπςβ, δἰζεσ ἀβδίῃ, ἴο Ὀ]155 ; ἴῃ6 νϑεῦν ψ]οκαα νγεηΐ δ οῆςβ ἴο 
(εἤθηπα; ψ ΠΕ {Πα ἱπιετιηβαϊδίε οα55 (ν ΒΙΟἢ σοΠυρτΙβεα {Π6 ναϑί ΠΊΔ]ΟΥΥ) νυῈ σα ΟὨΪΥ σοηβίσ πα ἴο Ἔα μθηπηδ ἴου ἃ {{π|6, 
(οά᾽β σοοάπεβ5 δηα Κἰπάμαθβϑ θεϊηρ᾽ 5Βῃ ον ἴῃ Δ]]οννΊηρ᾽ {Παῖς τα ϊεαβα {Πεγείτοτη, 50 {Ππαΐ {ΠῸῪ α]εἰ πη αἰ εὶν Ραββα ἴο εἴθγηδὶ 
1π|ε (50 ϑ:πλοη56Π). 

138. πᾶ ροοᾶ (2), ἴοτ 1 ἴῃ Πἰβ ροοάπεββ, ὅς. Οχ [Π6 τϑχίπα] ρΡμεποπγθηᾶ οὐ [Π15 νεῦβε οἴ. 2.43, Ρ. τ67. 
139. Τογεί νίηρ. Ὑὴε [.ἴ. Πα5 ἡμαῖδζ, Ἰαάρε ; 50 1Π6 οἵ μευ νεγβϑίοῃβ. ΤῊΪ5 Πᾶ5 0518}}7 Ῥθεη βιρροββά ἴὸ θῈ θαβεά οῃ 

Δ ΘΥτόηθοιιβ τοδαϊηρ ἴῃ {ΠῈ οτὶρῖπαὶ Ηδρτεν ἰεχί (ΒΦ ἰοσ 2,21). Ἐὸοτ ἃ ὈτΠ]Πδηΐ δἰζεγηαῖνα βοϊαίοη (ὈΥ Θ᾿ ΠΠΟΏ56Π) 
566 οΥἹζ. ποίδβ. 

140. νεγὺ ἴεννυ. ϑ᾽πιοηβεπ᾽ 5 ϑασρεϑβίίοη ἰ5 ἴο τεδα {πε τεχί οἵ σώ. 139-140: “Δπ4 [Π6 τὶσῃίεοιβ πᾶσα νηῸ δῖ πο 

τεβρεοΐ οὗ ρείβοῃβ, θαΐ ψῃο, ἴζ Βα ἀϊά ποῖ ραγάοη, ἄς. (Η 60. 121 Ὡ))5 δὲ) δ Ὁ ἼΩΝ Πρ 3 ὍΘ). Τηϊβ δῇοσγαβ ἃ ἥπε 
Ρατάρῆταβε οἵ Εχοά. χχχίν. 7 (΄ ἰουρί νη ᾿η] ααϊν ἀηα ἱγαηϑρταβϑίοη 8η4 5'η᾽). (σοά᾽ 5 διίτθυΐεβ οὐ τηἜτου ἂῖα ρ]εδάςξα 
811 [πτουρἢ {πε ραββϑαρα, δηὰ ἴπ6 σοπο βίο γθδοῃ δα ἰ5 {παῖ 1 οὐ ἀἸά ποῖ Ροβϑβεβθθ ἴΠπ6586 δίιγι θα 5. ΠΘΑΤΙΥ 41] ογεαϊθα 
νου] θ6 ἱπνοϊνεά ἴῃ ρεγαϊτοη. ὙΠΪΐβ ἀσοογάβ νν] ἢ οπα οὗ τῃ6 γα! ] 08] ἱπιθγργείαιοηβ οἱ 1πΠ6 ννογά 5. ΠΏ ]Οἢ τΟ]]ονν (ἢ 

56σοη οἴδιβα οἵ Εχοά. χχχῖν. 7 οἰϊεα αρονε, νῖζΖ. 77)" πο ΠΡΟ ; 1.6. (ἀσσογάϊηρ ἴο {π6 ἰπἰογργοίαξίοη τείεσγεα το) “Ης 
111 ποῖ αἰίοΎ]Υ Ἐχτηρ 15}. 

ΤῊΣ βϑοῦ ἴπ5, α5 Μοβοβ ΠἰπΊ56} (Ν τη. χῖν. 17-ι8), ρ]εα5. ἐπε τεναϊδιίοη οὐ (ἀοά᾽5 διε θαίεβ πιαάθ ἴῃ Εχοά. 
χχχίν. 6--Ξ ἴῃ τηϊραιίοη οὗ {πε βενεσὶν οὐ τῃς6 ἀϊνίης ἱπάρεπιεηῖ. Ἠδ 4065 50, Ποινενεῦ, ἴῃ ἃ ραγαρῃταϑβίϊς ἔοστη ΜΗ ]Οἢ 
βυσρεβίβ ἃ τηάσγαβῆϊς ᾿πἤπεηςθ. ' ᾿ 

νἱ. 3. δῶν... ογεαϊεᾶ..... ἔενν. .. βανϑά. (ἵ. Μαῖί. χχῖῖ, 14. Ὅς ΠΙαβίσγατίοη ἴῃ σύ. 1--3. 15. Ρᾶτδ}]6] Βοίἢ 
ἴῃ ᾿πουρῃϊ δηα Ἔχρτγεβϑίοη ψ ἢ νἱϊ. 49-61. 
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ΙΕ ΖΕ 8. 2ξΞς- 

(2) νἱϊ!. 4-,19. ((αλι Οοαῖς εγεαΐηγο, τυῆο λας ὁοογι γα τογιθαῖ τοῦδ στο {)1}171116 δκτ αι 
ἑαδοργ, ῥεγίφζ βηαίίν ὅ (5. 

ΑΠΑΙ δηϑννειεα δηά 84]6 : 
40 τὴν 508], ἀσίηκ ἢν ΗΠ] οἵ υπάεγβϑίαηάϊίηρ “, 
Απά, 5 Ο Πεατιί 5, ἢ [εεὰ οἡ νίβαοηι ἡ! 

Πρ ΒΤηνοϊπηζΐα ιν που σαπιαβί (1πἴο {ἢ 6 ννου]α), 
Δηα ψΏεη ποὺ νυν 1]16ϑὲ ποῖ ἀερατγίεβεβ: 

6 ἴον ἢ ρεγπιίβϑίοη " ἢὰ5 Ῥβεὴ ρίνεῃ ἴο ἴπεε οἠἱγν ἴο Ἰίνε ἃ Ὀτίε {{π|δ. 0 Τιογά ἅρονς τ᾽, 1 ποὺ 
ννοι!ᾶσε Βαξ βυῆεγ τν βεύναπί ἴο ρίαν Ὀεΐογε πε; δηᾶ νουϊάβε σίνα τηΐο τι5 {Π6 βεβά οἵ αὶ πονν 
Πεατγί δηά οαϊξατε ἴο οὐ ππάεγϑίαπαάϊηρ, ννοπος ἔτι πηαν σΟΠΊΘ, νν ΠΕΓΘΌΥ Ἔν εΥΎ ΠΟΙ ΥΠΡΕΡ]6 μα ΠΊΔΥ͂ 

᾿ν Β6 80]ε ἴο ᾿νε, ννῆο θεδῖβ ὁ1ῃε ἰοσπὶ οἵ πιαπ }} ΕῸΓ οπα αἵ τποῖι ξαηα νγε ἀξ 8411] οὴβ δϑῃϊοηΐηρ, 

81Πε ν ουΐκ οὗ {π|πὸ Παπα5 Β, α5 μου Παϑβὲ βαϊά. Απα νι ῃμεη  ἴμου αυϊοκεπαϑδὲ πὶ πε Ῥοάν τ ἢ ἰποιι 
[αϑῃϊοπεϑὲ ἴῃ {πε ννοπὴ τ, δηα επάοννεϑι [ἃ νν ἢ ππεηρειβ, ἐὰν ογεδίαυγε 15 ργεβεσνεά ἴῃ γε δηα νναΐεγ, 
Δ Πα ηἰπε πιοηίπ ἄοεθϑ {παῖ ψ ϊς ἢ ἔποιι Πμαϑὲ [5] πα (1. 6. {πε ννοπη Ὁ) θθαῦ ἐν ογεαίατα ὅν ῃ]ς ἢ {Ποιὶ 

9 μαϑὲ ογεαϊεα νἱπἰπ 15, Βαΐ οἐΠαΐῖ ννΠοἢ Κεαρβ δηά {πὶ νΐοῃ 15 Κερί 5 δε Ῥοίῇῃ Κερί ῬΌν ἢν 
τὸ Κεερίπσ, Απά ψῆεη {ΠῸ ΟΠ οἶνεβ τρ ἀρδίη ὁ νηί Πμᾶ5 Ῥεεη ογεαϊεα ἴῃ 1ἰ 1, ἔῃοιι μαϑὲ σοπιπηαπαςά 

{παΐ ουξ οἵ ἐπε τηοπΊθείβ ἐπεπηβεῖνεϑ, ΤΣ πὶ 15 ουἱ οὗ {πε Ὀγεαϑίϑ τ, πα}, της {τ οὗ {πε Ὀτααϑίϑ, 5ποι4 
αι ΡῈ ργον 464, {παὶ δὶ μα5 θεεη [δϑῃϊοπεα πᾶν ὈῈ ποι ϑηεα ἰογ ἃ {{Π1|6Ὲ. 
12 Αμπά αἴϊεγνναγάς που βιιβίδιπεϑί 1 τη τ ΠΊΕΓΟΥ 

δης ποιγίϑηθϑε [ἃ ἴῃ τῆν τἰσῃίδοιιϑη 6985 ; 
ΤΠοιι ἀἸ5ο ΡΠ ποδὶ 11 ΠΟ ΡῊ τῆν ἰανν, 

ΔΠ4 τερτοναϑβέ ἴἴ ἴῃ τῆν νν]54ο 1. 
13 ΎΤΠοα νυ] ΚΙ] 1{--ἃ5 (( 15) ἰῇ ν ογθδίαγε, 

4Δη6 αυΐοίκεη [{--ἃ5 (1 15) τὴν νοῦ ! 
14 1 τπεῃ, ἔν ἢ ἃ Ἰσμὶ ννογὰ " που 5Π4]: ἀεδϑέσον ἰπὶ ῆο ΜΠ βοῇ ἱπῆηΐΐα ἰαρουγ Πα5 Ὀεεη 
τ [ἈΞ ϊοπεα ὈῪ ἴῃ οοπηπιδηά, “᾿ἴο νηὶ ρυΐροβα νγὰ5 ἢεῈ τηδάε ἡ Βιυΐ πον 1 11] δὰν: (οποείηϊηρ 

Γαδ ἴῃ σαηείαὶ], "ποι Κηοννεϑὲ θϑϑί ἅ, θα σοποογηϊηρ 

“εὖ. ἽΥ) ἀπ-ὰ ωρ ξ6 --- ΔΌΒΟΥΘ δΔη]Ππηᾶ τηθᾶ βθηϑιτη: ζαΐ. 77.5.5, ἀΌΒΟΙνε 9. οὔ δό τὴν μεαῖῖ : Φ,Ζλζοῤ. -ξε, το ους 
(Ὁ ὺγ τον νουν)ὴ: 3 ΤῈ 1. ἡδνοτεῖ ιοά βαρὶὶ ((τεεὶκ ἢ καταῴαγε το φρονουν) 85-8 “ὁ 55: 0, (γγι15 γε ας 271. ἀκουσα 
ἂς ακουσαι) σοηνεηϊβιϊ εηΐτη οΡαπάϊτα εἰ ρσγοίθβοία 65 ποθ. ἘΠῚ Ψ' βραίίππὶ (ΞΞ ὃ συγχωρησις (ο΄. “6. Ῥοννετ) ΓΙΨΟ 
ΤΟ ΟΠ.ΪΠ6 ΒΙΡΕΥ ΠΟ5 (50 Ψ. 45): Φ Ο Τιοτὰ τὰν [οτὰ (50 Ὁ. 45) 1.1 .ο 2 : Κὸ, Ἰοσυπη Ποιηϊηῖβ (φο)71451710 τοποὸν α714] τυπον) 
ἈΠῈ φρο ὅ : 3" εἴ 'ἂπὰ ρῥ]αϑηηδίϊο ΠῸ5 5.1Π1115 ΠῚΔ ΤΠ ΠῚ {Δ ὙΠ 1 Ψ, δὲ φυοῃίδπι (ΞΞ και οτι : 707 οτε) τατῖῃ 3), ΠΩ ς 
ἴῃ τπηδίσοα Ρ]αβπιαίι πη σοῦρα5 (- 2γοῦ. 233 ὍΝ)" ΠΝ 2 Π.--2ῴο ἔυο »ηααο τυογαῖς ὀοίγ τι:δγεααῖ “Ν᾽ ΠΝ) 
ὮπῚ φρ 6: 3. 486 ἴῃ 60 ογξαίδα εϑί οτὸ γραίζρρ ᾿ρϑαπι [4ποα βεγναὶ εἰ] ασυοᾶ βεγναίαγ (0) τὸ ὁ κ᾽ Ἱ υογας Ζ71 
ὀγασζείς Ρ-Ρ γεϑαά 7 Ξευναίίομα μὰ Ξε ὁ Εἰ Ζλϊοῤ. 4-4 γραίγρ αὰδα 1ῃ δα οἼγσεαΐα ἐπετῖηΐ ὙπῚῸ 3, [τη ΠΊὈΓ]5] 
ἢος εϑί τηδη,}}}15: φὁ Ὁ» [“ἰαέδε 74:αγ} ὧδ α οοϑβ5) 5.8 Ξ3,, [401}1 ογάϊηε (ΞξΞ κουῴῃ ταξει: “εὖ. ὃ δΡ ΠΞῚΣ [ἀυηΚΕ]])} : 

ξὸ ϑυἀάφη]γ δηα 4υῖοΚὶν ὑπὸ 3 εἱ αἵ αυἱὰ (ΞΞ να τι και : ἐπε. ΠΟ.) : “0 Ογϊογίαί Κ.5.5,. ἅπα 3, [ῃ] ΠηΔΡ15 5015 
(ΞΞ συ μαλλον οιδας) 

(ὁ) ν]]]. 4-ἰ0. 
4. Οπὴν βου]... ἔεεᾶ ου νυἱβάοπι. Τὴε βεηιπιεηΐ Ἐχρτεββεα ἴῃ [Π15 νεῦβε βεύνεβ ἴο γενεαὶ [Π6 βεεῦ 5 ἄθβρδὶγ οὗ 

Ῥεϊηρ 8016 ἴο βοῖνε {πΠ6ὶ ρσοῦϊεπὶ ὈῪ ᾿πι6]]εοῖτι4} τηθαη8. Α5 {πε ἀἰβοιββϑίοῃ Ῥγοσθααβ ᾿ἴ 56 6Π15 ἴο ὈΘΟΟΙη6 Ἔν ΕΓ ΤηΟΤΕ 
ὉΠ ΔΙΠΟΙΊΔΌΙ6. 

5. Τηνοϊηίατγν ποι σαπιεβὶ.... ἀδραγίαεβε. (. 2 Βδζγ. χὶν!]]. 14 {- ; 4150 χὶν. 11. 
ΟὨΪΥ ἴο ἰἷνε αἰ Ὀγίοῖ {ἰπ|6δ. (, 2 Βδγυ. χ]ν!]]. 12. 

6. ἰῃε βεεᾶ οἵ α πὲενν μεατί δπᾶ οὐἱαγε ἰο οὐγ πηἀεογείδηδίηρ. “6 τεηάεῖβ : “{Πε βεεᾶ δηά οὐϊίαγε οὗ ἃ πον 
Πρασί.᾽ Ῥοββιίθ!]ν “ Ξεβα οἵ ἃ πεν ἤεατί 15. τὶρῃξς. [Ι͂Ἃἢ {Π15 οαβ6 ἴΠ6 ϑεεὺ 8515 ἴοσ [Πδΐ " ἰγαῃϑίοσγιηδίϊοι Ὁ {πῈ σε πα! η ς᾽ 
οὗ 1πΠ6 πιϊπμα ᾿ (τῇ ἀνακαινώσει τοῦ νοός), οἵ ννΙΓἢ 51. Ρδὰ] 5ρεακβ (Ἰλοπι. χὶ]. 2; οἴ, ἘΡΉ. ἵν. 23), δΔη 4 νυν] ἢ δηποιηΐβ ἴο 
ἀναγεννήσις. ὙἼΠΕ 407. 716 {2.7124771 15 ἴο 6 ΤΕρ]δοβα ὈΥ 8 407. 7071, ἀμ α {Π6 97, 7124771 5679117115 για (1ν. 30) ὈΥ {ΠΕ .16772671 
κο7 ας ἤουϊ. Τῆς εριῖπεὶ “πανν᾿ 15 ΟὐἱΪγν ἐουηά ἴῃ ἴΠῈ 5. γΓ. 

ὙΏΕΓΘΡΥ ... ΠηδΥ... ᾿νε, πο Ῥεαγβ {πὸ ἔογπι οὗ πῃ. ὩΤΠεδδηϊηρ οὗ [6 ψνῆ 016 νεῦϑβε 15 ΜῈ} ραγδρῃτγαββά 
Ὀγ ΨοΟΙΚπιατ : “Ὁ {πδὲ που νου]άϑέ ργαπί ππίο ἢν Πυπιᾶῃ ΟΠ] ἄχθη Ποῖ ΠΊΘΥΕΙΥ ΡΠ ϑῖςσαὶ 11ε, θαὰΐ 4150 1Π6 βεεά οἵ 
5ρΊτῖ4] 1Π{ ἀπα ἀπαἀεγϑίαηαίηρ ἴο ΡῈ συ ναεα (Όν {Πεπη), 50 1Ππαΐ {Ππαυθ νυ [ΠῸν τηϊρηϊ αἰίαϊη ἴσα 18 1 

γ. 5 ἴμοιι μαβέ βαϊᾷ. [58. χὶν. 11, Ιχ. 21; οἴ. ἰχν. 141. ὙΠεῈ σου] Πδίϊοη οὗ ἴΠ6 βϑϑευίοη οὗ (σοᾶ᾽ 5 τη] 655 ἀπά 
ὉΠ (5 ο5 627122)1 65) αηα οἵ ΗΠ5 ἘΔΙΠΕσΠοοα 845 {ΠῸ οπα (τδδίοσ οἵ 8]] 15 ποΐδὈ]6 ; οἴ. νἱ. 1-ό. 

8. ἐὰν ογϑβαΐιγε ἰ5 ργεβεγνεᾶ ἰπ ἔτεα δηᾶ νναΐθσ. ὙΠεῖα ἴα ΠΕΥῈ ἃ οἸθα Γ 8]]5ϊοη το {π6 Οτθηΐαὶ ἀοοίτϊπα {Ππαΐ 
ΤηΔ 5 Πνὶπσ ΟΥ̓ΡΘΔΏΪΒΙ 15 σοι] ρου Π 464 οὗ {πῈ ῥτὶπλ4] εἰεπηεηΐβ (ς {πε ΓΠηρ 5 [παῖ πᾶνε ᾿ς ουπλ] ρΡ] αὶ ἢ την σγόνίῃ᾿, 
ἷν. 1ο, οὗ, ποΐε {πΠ6τ6). ΟΕ, ῬΏΠο, ἐδ 7741 Οὐ. κι, μετα τ[ῃ6 Ππυμηδῃ ὈΟΩΥ 15 Βροίκεὴῇ οἱ 45 σοιῃρουηαεά ἵτοιη βατίῃ, 
γνδίϑυ, δἰσ, δηα ἥτε : ἰοῦ δΌΡΙπἰς νιαννβ οἢ {πε βαπηα βυθ]εςὶ οἴ. ΔΝ εθεύ, Ρ. 210 ἔ. 

πᾶ πἶπα πιοπίῃβ.. .. Ῥεασγ ἢν ογεαΐασγε νυνὶ ἔμου Πμαβί ογεαξεᾶ νυ ἱπίπ ἰ{, 1. 6. ν ἸΠΐ πὶ ἘΠ ννουη. 
13. ποι τὐἱἱῦ ΚΙ 1... φυΐϊοκοη ἃ... ἴν “οσκΚ. ΨΟΙΪΚΙΊΔΓ ΡΑΥΑΡΏΓαϑβΕΒ : “ΤΠοι ΜΔ ᾿ηἀεεα Ὀτὶηρ τη ἴο 

ἄἀεδδίῃ, δ5 μα ἰβ ἃ ογσδαΐυσα οὗ [πῖηαᾶ: Βαϊ που ψ}]1---ΘΌ ἢ 15 ΤΥ ΠΟΡΕ--- ΘΠ ΠΊΟη ΠΪπῚ 4150 ἴο τεπενεά 116, θεοδυβε ποὺ 
Παϑὲ οὔςε βίνεῃ πΐτη (ργϑῖςα]) 11{6.5 (ΟἿ, ἔοσ ἃ βοπηθνν δὶ β' πα ]]αῦ βθηςπηθηΐ 1 5411. 1]. 6 (΄ 1. ΚΙ115 ἀπὰ πλαῖκεβ αἷϊνα: 
Π6 Ὀτηρθ ἄοννῃ ἴο 5160] δῃηᾶ Ὀτίησδ ὉΠΡ᾽). ὙΠα ταίεγεηςα Ψ}1}} [Πθη Ὀ6 ἴο {πε ἔπαγε ΠπῸ: “ αα!οκεη ἡ πᾶν, Πούνανεῦ, 
τηθδη ΟὨΪΥ “ ἴο ρύδβεῖνα δἰϊνε᾽ ((οά Κι115, ΟΥὁ Δ1|1ονν5 " Ηἰἶβ Ἵσεαίυσε᾽ ἴο ᾿νε, 5 Ηξ ν}}}, ν]Ζ. ἴῃ 1ῃ15 1186). (ἐ, αἰβδο 2 Κιηρϑ 
7: δ ὺϊ. ΧΧΧΙΙ- 30: 

14. Ηἰπὶ γο ψυνἱ τ Ξαοῦ ᾿πδηϊΐα Ια ῬουΣ Πα 5 Ῥεεη [αϑηϊοηβᾶ. Οἱ. Ρ5. Ἴσχχχίχ. 14 ἴ. 

1106.2 593 (Ὁ) (] 



Τ᾿ ΕΖΕΑ 8: ΤΟ ΟἹ 

τό Τὴν ρεορίς, ου ψῆοβε δοσοιηΐ 1 στίενε, 
Δ ηα {Π|π6 ἱππουΐαηος ἴοσ πο ἢ 1 πιουτῃ, 

Απα [5γ86] ἰοῦ ψ ποπὶ 1 8π| 586, 
δῃα [ΔοοΡ᾽5 βεεα ογ ψνῇοπὶ 1 δηὴ ἀϊβηηανεά--- 

1  ἸΠετγείογε 1 νοι] ἰαΐη ρύαν Ὀείογα {Π66 ἴοσγ πηυϑεὶῖ δηα ογ πεπι! ΕῸγ 1 566 ΤΊ Πς (4115 οὗ τι5 
18 {Παἰ ἄννε]] ἴῃ {πο ἰαπά, ᾿ ἀπα πονν αἰϑο 5 ἤανε πεαγα ὃ (ῃες ἄδοξα οἵ ᾿πάσεπιθηΐ  τῆδξ 5 ἴο σοιπα! 
19 Ὑπεγείονε ἤεθαῦ ΠΊΥ νοΐςε, 

Δ Πα 5 ςοηϑίδγΓ τὴν ννογαϑ 5, 
αηα [εἰ πηὲ βϑρεαῖ Ὀείογε δες! 

(2) νι. (19 ὁ) 2ο-4ο. 7616 ςδ6γ᾽ 5 Ξγαγ δ 7 707 σοηηῤαοῖοηι οἹ ἤϊς ῥοοῤίο, αηαἰ ἐλς ατυΐμο γεῤίν (5). 

() 
7116 γαγέογ. 

το ὅ[716 δερτηγεῖγι ἢ ογ 116 τυογας ὁ 116 γαγογ" ὁ Εζγα δεΐογο ἦσ εὐας ἑαζόμ μῤ. “πα ἦδ σαϊζά :}" 

20 Ο Τιογὰ “παι ἄνα !εϑὶ εἴεγηδ}]ν “, 
ἀν ῆοβα ἂύε {πε Πίσῃαθϑε ἤεανεηϑ , 
Ψ ΠΟ56 ΟΠαΠΊθεΓ5 ἀΥ͂α ἴῃ {πε δἱγ, 

21 ΝΝΠοβα τπτοπε 15 θεγοηά ἱπηαρίηδίίοῃ, 
νν οσε σἱούν ἱποοποείνδοϊε ; 

Υ ὁ (ογΓ θεΠο]ά ΜῊ 5, Ἰαρ 505 (ΞΞ ἰαρϑιβ.: ὃ τα πτωματα) ΣΧ Ὁ Φδ: 3, 5εα ΥῈΣ “ὁ Φ5: 3. σεἸοτιδίθπη 
᾿αϊςοῖ (Ξ αποτομιαν κρισεως: “εό. ᾿ Δ: οὐ Ρασγίεῃ ᾿πά1ςἰ], ν. 34) 2-ὸ 9, Ἰῃ06]]|6 σα ΘΕΥΓΠΟΠΙΠΊ ΠΠΘΟΓΙΙΠῚ 
(Ογεοῖ κογιοίγιεεί071) : 96 ἀςσερί ἴΠ6 ννογάβ οἵ ΠΥ ῬΥΔΥΕΥ “, 88 715 σηῤογ 5 7) ῤέζογ, ἐς 710 ῥαγέ οὐ “ἦε ογίρίγαί 
δοχέ ογ ἐλ6 ὀοοῖ , ὁπ ἐέ γε ἤατο φογ16 1γιέο ἐλ ἐδχέ ψογγν φαγίψ, αϑ 1ΐ ἐδ αἰΐοσέφα γ 96 ἀγα] Εἰλίοῤ. 765 φγοδόιες σλοτυς 
εἰσαγέν ἐλαΐ ἐἦε ασεαρό τυᾶς φαγίν σἱγισίδα οἱἐέ 707. σοῤαγαΐε 1ὲ56 707 ἐϊ{ιεγιρίεα! ογ. ἀευοίζογιαί φηγῴοσες ΒΡ τοι "ὦ 
(τ. Φ λῖοῤ.) : 32. (6) νευθὶ ογαϊϊοηὶβ (4) νευθοσιιπι οτο φρο Φ5: Κ', (αὶ ᾿πΠΠδὈϊα5 (ὁ μαι 5) βασι! απ ἀ-ἃὰ 93, 
(ὁ) οαἴὰ5. 4] |551Π|} ο61}1 (ΞΞ ο86}1) βϑυῃπὶ : οὐ ῷ ψῇοβα πεῖρῃι5 (ΞΞ πβανβη8) δῖα Ἂχαϊῖβα : 39 (4) ουϊι5. οσα] οἰδιὶ 

16. (Πϊπα ἱππογίΐαδποθ. (ἱ υ. 4: ; Ρ5. χχν!!. 9. 
7αςοοῦ᾽ 5 βεεᾶ. Οἱ. 11]. 19. 

(ὦ) νι]. (το ὁ) 2ο-4οθ. Τὴδ Ῥαδυα] ργαυεα ννΪ ἢ (Ο]]ονν5. (ν111. 20-36) Ορεηθ ΨΠΠ δῃ ἱπνοσδίϊοη ἴο (οά 85 {πῸ 
εἴογηδὶ, οχδὶ θα, δηα οπηηϊροίθης πα, ῆΟ 15 Δρρεαὶβα ἴο 5 {Π6 (υβδίου ἴο ]᾿ἰβδίθβη ἴο 1ῃ 6 ρειτοη οὐ οὴς ψῃῆο 15 Ηἰ5 
ογεαΐασε (σῷ. 209-25) ; ἃ ΡΥΑγεσ Παΐ (οα νΜ|}] πανα σοπηραββϑίοῃ οἡ Ηἰ5 ρΡεορὶβ δῃὰ τεραγὰ {πΠοϑεὲ ψῃο Πᾶνε θεεη ἰογαὶ] ἴο 
ΗΙΒ [ἂν ταῖμου {Ππδῃ [5 {ΓΔ ΘΡΎ 5 ῦ5. [Ὁ] ον5 (σύ. 26--30) ; ΠΠΔΙΠΪΥ ἀἢ ἈΡΡβδὶ 15 πηδάδ ἴο {πὸ ἕαςϊ {παὶ (φοα 85 πη {πῈ 
Ραϑὲ Ὀθβθῆ 50 Ἰοῃρβυβετσίηρ ἰοννατβ [Π6 ϑἰπηθῦβ οὔ Ηἰ5 ρεορὶβ (μθσα (6 ἱπίθυπ] Ρ] ΠΡ οὗ ΔρΡΡ6δὶ πᾶ σοπίβββίοῃ ἰ5 
ΠοίΙ 6416, ὑφ. 31--36). Ηεῖς 85 εἰβεννῃεσα ἴῃ [Π6 Αροόσδῖυρβα {ΠῸ 5εαὺ ἰΙἀθηςῆα5. ΠΙ561} ἢ [Π6 δ᾽ ηηο 5 (ες. ψ. 32). 
ὙΠῸ ἢτβὶ ρατί οἵ ἴῃς ἀϊν!πα τερὶν {παΐ (ο]]ονν5. (στ. 37-40), νν 116 ΔΡΡδύθητν ἰανουγα]8 ἴο {Π6 βϑαγ᾿β ρϑιοη, Γαδ }Π}γ 
ἸρῇοΙα5 ΟΥΓὁ Ἔνθ πορϑίϊνεβ 1. Οοά ν1]}} ἰπἀεεά, βᾶγ5 {Π6 δῆρσεὶ, μανβ σεραγαά γδίπεγ ἴο {π6 τὶ ρῃξθοιβ ἴΠδη ἴο {ΠῈ 51} 615. 
Ηδς ν}}1] το]οῖςβ ονϑῖ {π6 βαϊναίίοη οἵ {π6 ἔουπηθυ ταί Ποὺ [Πδῃ στίενα ονεῦ, Οὐ ἄνθη {Π|ης οἵ, {πΠ6 ἀδείγασίοη οὗ {πε Ἰαδίίεσ ! 
ΤῊ ἰβϑὰδ 15 ποῖ βαιδγεὶν ας. ἘῸΓ ἃ 5:11 Ὁ ̓παϊγεοῖ ΤΕΡΙΥῪ ἴο {Π6 581η6 5516 ἜΧρυἜβϑθα ἴῃ Δηοῖ Ὲυ [ΟΥπὶ οἴ. νἹ]. 17 ἔ. ; 
οἵ, αἰϑο νἱϊ. 64 σοτηραγεα ψ] νι]. 71 ἢ. ἥ 

ΤΠΕ δροοαδὶνρίϊο νυ το 15 511}} θα θα Ὁν {Π6 ργΟΌ] τη οὗ {πῈ ἰοϑί. Ηθ [15 5111} βίγαρ ϑ]ηρ ἴο ἀὐγῖνα δὲ ἃ βδιϊϑέδοςουυ 
βοϊατοη ἔγοτη {Π6 ροϊηϊ οὗ νίενν οἵ {πε Τὰν. Ομα τηοίϊνα οὗ {Π6 ῬγδυΕΥΓ 56 6ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἴο βυσσεβί {Π6 ροϑβϑβι Ὀ1Π1γ {παΐ {Π6 
τηοτῖ5 οὗ {πε τὶ ῃῃτθοιβ πλῖρτ ἀνᾷ1] ἔογ [Πς6 ϑαϊνδίϊοη οἵ 5: ΠΏΘΥ5 [ἢ [5Γ86]---ἰῃς 5 πηεγβ ᾿ητθη δα Ῥεϊηρ, [ ννου]α 566ΠῚ, 
1Πο56 τλϑίηὶν ΠΟ ταραάϊαΐϊα 1Π6 ἀἰνῖπα Γὰνν ἢ ἃ ΠΡ Πδηα δηά ᾿νε 8ἃ5 ἴΠ6 νϑυὺ πϑαίπβη (οΐ. σύ. 27-30). Βαΐ {Π6 
ἄϊνί πα ΓΕΡΙΥ πιαῖκα5 1 οθασ {παᾶΐ ΠΟ 5 ἢ ΠΟρα σδη θὲ επίοτίαϊπεά. Τῆιβ ἴΠ6 ΡΥΌΌ] 6τὴ οὗ {πε ἰοβὲ, ενεῆ ἤθη γαϑίγ οί" 
ἴο [5186], γϑιηδίηβ ἀηϑοϊνεά, ὙὍὙΠῈ Ὀεδαίν οἵ ἴῃ6 Ῥσάυεσ ᾿ἰἴ56 1 Πὰ5 164 ἴο 115 θεϊῃρ ἜἼχοεγρίβα δηά υὑ8ε4 ἔου {Πυγρῖςαὶ] 
δηα ἀενοίίοηδὶ ρυσροβεβ. Α5 ἃ σοηβεαμπθηςα πα 1 δ(1η τηδη βοσιρί Δα ΠΟΥ 165 [ΟΣ [Π15 ρδγισα]α  Ραβϑαρα ΔΓΕ τῆΟΓα 
Πυμηδγοιβ ἴπδῃ ἴοσ {πῸ ἰοχί οὗ {πῸῈ τεϑὲ οὗ {πὸ θοο. [{ οσςυτ5 ἴῃ. ἃ βεραῖαία ἔοσπὶ ἴῃ ἃ Πα ΠΡ εΓ οἱ Μ995. οὗ {π6 1, δ{1η 
ΒΙΡΙΕ6, ἀπά αἷβο ἴῃ Μ9595. οἵ ἴῃε Μοζαγαθῖς []τὰγρν, βοπης οὗ νυ] ἢ γα βαυ!ϊεσ ἴμδη (οάϊοα5 Α δηά 5 (οἴ, Βεηβὶνυ, 272, 
Ρ. 34). Τῆα {{|6 οἔζεῃ ργεῆχεα ἴο {πε ρΡαϑβϑαρε 15 (γι οσσζο Εἰ φαγας. 

Αποίπευ οὐτίοιι5 δηα ᾿πηρογίδηϊ ἕδος ἴο ποίϊςα 15 {πδΐ {π6 Τιαἰῖη δας ΠΟΥ 165 γ᾽ϑ] ἃ ἔννο ἀϊβιϊηςί Γασθ ηϑΊ0ῃ5 οὗ {Π6 ἰεχί: 
1. 6. ἵννο ἀϊβίίποΐ ἀπ πΊοΥα οσ [655 ᾿πάερεηάεηΐ [δίῃ ἰγαηϑδίϊοηβ οἵ Π6 ατεεκ ἰεχί οὗ [Π6 ραβϑαρε ἄρρθαζγ ἴο πᾶνε θβεῃ 
τηδάε αἱ ἀϊεσγεπί {{π|65 : Ὀαΐ, βίγαη σον Ἐπουρ ἢ, ΠΕ ΓΠΕΥ ΤΕσΘῃΒΙΟἢ. 566 Π15 ἴο ΡῈ γεργθβθηϊβα 1π ἃ ριιτα ἔούτη ἴῃ ΔΠΥ δχίδηϊς 
Μϑ3. ὙΤπῇε ἵν τϑοδηβίοηβ πᾶνε Ὀθθη γϑοοηβίσαςίθα (ἢ {Π6 Ια οἵ [τἜ5ἢ πηδηπβοῦιρί εν! ἄθηςθ) Ὀγ ΝΊοΪεῖ ; αηα {[Π656 δῖα 
τοίεγγεα το Ὀεῖΐονν ἃ5 ἰδαχί ὦ (ΞΞ- 6 πουπλα] ἰθχὲ οἵ {6 Πτυγρῖςαὶ Μ55. δηα οὗ 5.4 (Ὁ) δηά ἰεχί ὁ (ΞΞ {πε ἀϊνεγρεηῖ ἰεχί 
Ἔβρεοῖδ!ν τεργεβεηίεα ἴῃ Μ). Βοίῃ τεροεηβίοηβ δἰίεδέ βοοά ατεεκ τεδάϊηρϑβ, Δηα 1ξ 15 ᾿ΠΊρΟββϑίὉ]8 ἰο ϑᾶὺ ψνΏ]ΟΠ 15 {Π6 
οΙάεσ. 866 {τί μοὺ 1ῃ6 ἀείδι!θα ἀἸδουββίοη ἴῃ .57 (ς Τμε Τνο Τεχίβ οἵ {ἴπΠῈ (οπέεβϑιο Εϑαγαβ ᾽), ρΡρ. ἰχχχ-Ἰχχχνὶ; 450 
ψιοϊεί, Τηἰτοάαοτίομ, ὃ 13 (ΡΡ. Χχνὶ-χχιχ). ὙΠΘΙΕ 15 ἃ ΡΥΆΥΘΥ ἴῃ 2 ΒαγΟἢ νν ΠΟ 5] 1] Δ ]Ὺ ΠΔ5 ἃ βερατγαΐα {Π|6 (6 ΡΥ ΘΥ 
οὗ Βασγιςοῇ ἢ), οἢ. χὶν}]. ὙὍὙΠ6 Ρῥγαυεῦ ἴῃ Οοοίϊέ. “4425 7. ν}]]. 7 5Βῃου]α αΑ]5ο θὲ σοιῃρατζεά. 

20. ΠΟΒ6 δῖα {π6 μίρμεβϑί πεανϑηβ. ΕῸτ ἴΠ6 σεηεσαὶ [πουσῆξΐ οἴ, Ῥ5. ο111. 11; Π6αΐ, χ. 14. 
ΏΟΞΕ ΟΠδπθΕ 5 δια 'π {ΠῸ αἷγ. ὍΤΠΕῈ ἤρατχα 15 ἀδτϊνεα ἔτοπὶ δῇ οἱ οὐ σοποδρίοη δοσοσαάϊηρ ἴο νν ΒΙσἢ {Π6 ννοτ]ά 

ψ85 ἰπουρῃὶ οὗ 85 ἃ ποιιβα σοῃϑίβίϊηρ οἵ ἔνγὸ ϑίουγίβϑ, ἴῃ Π6 ΠρΡΡῸΥ οἵ ψῃϊοῃ αοά Παά Ηἰ5 ἀννε]]ηρ, ΜΝ Ώ116 [Π6 Ἰοννου 
ξοττηθα {Π6 νου] δ5 ψε 566 ἴ (6 ὰηκΚαε]). Ηδτα, μοννενουύ, ἰγαηβοθηάεηΐαὶ Ιάθαβ ἀύα ἀοπιλίπαηΐῖ. Ῥευμδᾶρ5 {πὸ Πδάνεηὶν 
Ῥαδγδάϊβα ννα5 ἴῃ {Ππ6 νυυ! το. 5 ΠΊη4.. 

21. ἔΏγοπα 15 Βεγοπᾶ ἱπιαρίηδίΐοη. ὙΠΕ τηγϑβίετυ οἵ (οά᾽ 5 [ἤτοηβ 15 {π6 πεῖης οἵ ΕΖεκ. 1 (( [Π6 σματῖοί ᾽). 
ὙνΏΟΒα ρἴογυν ἱποοποαίνβθθ. (οα β βου νου Ἱά ϑιιρρεϑίὶ ἴο (Π6 ΓΘ νν 5 πη {πΠ6 ἸπΠ6 ΗΔ 016 ΠΡ μΐ οὗ {Π6 ἀϊνίηα 

ῬτΙεβθησα ψ ῃ]οἢ ρεγναάςθβ μδάνεῃ ; οἵ. Ἀδν. Χχὶ. 23, ΧΧΙ]. 5. 
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ὁ Βείογε ψνῇοπι (Πδανθη᾽ 5) Ποϑίβ βίαπα {γεπ]ησ ὅ, 
Γδη4 δ ἐν ννογά σἤδηρσε ἴο ννἱπα δηᾶ ἥτε ὦ; 

ΠΟΘ 6 ννογά ἰ5. 506, 
αῃα Ὀεμαϑὲ σοηϑίδῃϊ, 

ννῇοβα σογηγηδηπΊεηΐ 15 ϑί ΓΟηΡ᾽ 
δῃηἋ επδοίπχεηΐ ἐεγγί ]6 ; 

γνοβε Ιοοῖ ἀτίθι ἢ παρ τπ6 ἀερίῃ5, 
ψνΠοβε ἰπαϊσπαῖίοη τηϑ τθῖ ἢ {ΠῈ πιοιιηΐδίη8 ; 

γνῃοβς (δ ἘΠ 1] η 655 8 δία δι ἢ δἰει πα] 8--- 
Ηδαγΐ (ΠΕ νοῖςε ἢ οἵ ἴῃν βεγνδηΐ, 

σῖνε εαῦ ἴο τῆν ογεδίιγε᾽ 5 ρει τίοη ἷ, 
δη6 αἰίεπα ἴο τῆν ννογάβ ! 

ΕῸΓ 580 ἰοῃρ᾽ 851 [ἴνβ πγιιϑί 1 βρεαδϊς, 
Δη6 νν 116 1 ροϑβ685 παογϑίδησίηρ, αηϑνυνεί--- 

Ο Ιοοκ ποΐ οἡ {Πε 5ἰηϑ5 οἵ ἴῃ γ ρεορίε, 
θαΐ οἡ ἐπεπὶ ἐπαΐ πανα βεγνεα {Πεᾶ 1 ἰταῖτῃ ; 

Κεραγά ποΐῖ {πε ἀεεβάϑ οὗ Πε ροαϊ]ςϑ5, 
Βυΐ (γαῖ γ) πεπὶ {παΐ πανε Κερὲ ἐν σονεπαηΐϑ ἴῃ ἰογίαγαβ ; 

ἡ ΤΉΝ ποῖ’ ἀροη ἴποβε ἰῃδὲ ἤανε νυνὶ κεὰ ἴῃ ἀδνίοιιβ ννγὰγβ θείογε ἴπε6ς, 
θαΐ τεπηθηηθεῦ {Πεπὶ ἰΠδὲ ἤανε νν Πρ Ὶ]ν τεσορηϊζεά τῆν ἔεαγ; 

ΔΝ] ποῖ ἰο ἀδβέγουν ἐμοϑα ἐπαΐ ἤανε ᾿νε {π|κ6 σδίί!α, 
θιΐὲ ταρσαγαὰ {Π6πὶ πὲ μᾶνε σ]ογίοιϑν ἰαισῃς τν Τὰνν ; 

Βε ποῖ νγοίῃ ν ἢ {Πο56 {παΐ αὔε ἀβεπιεα ννούβα πη {πε Ὀεαβίϑ, 
θυ ἰονε {παπὶ {παῖ μανα αἰννὰγϑ ραΐ {πεῖτ {τὲ ἴῃ τΠγ σ]οῦν--- 

8: ΞὉ (α) οι] δαϑβίαϊ Ἔχϑγοῖ [5 ΔΏΡΘΙΟΓ ΠῚ ΟΠ {ΓΘ ΠΊΟΤΘ : (6) οαἱ αἄϑαηΐ (ν. 7. αϑϑιβία τ) τα ]]Π]οἷθ (πα 1116} σὰπὶ ράνογα 
ΤῈ Ὁ (6) εἰ ἀϊοίο ἴπιο ἴῃ γεπίμπι εἰ ἱρηθηη σοπηνογίπηςιτ (Ξε “5 ; οὐ Φ λίοῴ.) : 39. (α) ψφιαογαπι βεγναίίο ἴῃ νεηΐο εἰ ἰρῃὶ 
σοηνοσ τ Ὑ 8-8 0 41γ.5 (γίρλἠι): Ὁ, ταϑιϊποδίυγ τὸ ὁ (οὐ Φδλϊοῤ.): 1716 Ογοοξ “γαγισίαξον τυγογισὶν γογαεγεα ἐλ 

“ἴρύ. τιν ΓΘ. (τὐλΖεΐ -- ϑσἴδαπ δίῃ ἔῸΥ ἐνετ) ας βίδαπάθι ἢ δ5 ἃ νυ] ῖπ655 (η25 7 716" νος ἽΜΟ); αῤῥαγεγιέζν {16 
711 5ίαζο τυας εογγεοίδεϊ 171 ἐλ (οασι πδϑρα ὧν “4γ.32 Β-Β φρο Ά,, (ὁ) τε, ὃ δ λ1ο. .4.γ.1: ΨΚ. (α) αγιαῖ 41γ,3 ῥταυεὺ ἐπε ἢ 
Ξ3,., (α) : 3, (ὁ) ἀδργεοδίίοῃὶ πηθδα ἔπ] ρ]αϑιηδίὶ τε οζἧθγ Κ7.5.5. 75) Ψὺ, πξαιςδ ςορσίίεβ (ΞΞ μηδε λογιζου)ὴ: 50 35: Ξζλτοῤ. 
ΒΕ ποῖ δῆρτυ (ΞξΞ μη οργιζου) : 50 Ατοὐ 

δῃᾶ αἵ ἵν νογά οπβδῆρε ἴο ννἱπᾶ δπᾶ ἢγθ. ΤΠα πηδδηΐϊηρ ἰ5 {παΐ {Π6 δῆρεὶϊο νας πεῖβ βεσνα Ὀθϑίοσα αοά ὃγ 
ΟΠδηρΡΊΩΡ δἱ Ηἰ5 νψοτά ἰηΐο νη δηὰ ἤγθ. (. ἴογ [ἢε σεργεβεηΐδίίοη Ρ5. οἱ]. (Η 60. εἶν.) 4 ἴῃ της ΓΧΧ, Ὡς ἢ τεπάοτϑ : 
ἔν ΠῸ ΠΊΔΚΕ5. ἢ]5 ΔῃΡ56]5 νηάβ (πνεύματα) 844 ἢΪ5 Π)ϊηἰδίεβ ἃ ἤδιπίηρ ἤγε᾿. Τὴ Ηερ. ἰεχί οὗ {π6ὸ ραβϑϑᾶρα Ἷσδῇ 6 
τα ἀογθϑά ἴῃ [Π15 ναῦν, που ρΡ ἢ 1ἴ 15 Ποῖ 5114}}Υ7. 580 τεηάδγε (ςΐ. Ὠτίνου, “7εὦ. 7 γι5 652, Ρ. 262 [); Οὐ ρᾶβϑᾶρβθ, ἱπουείοσο, 
15. δὴ Ἰηἰθγθβίίηρ δα! το ἴο {Π6 Δποϊθηΐ δας που 165 (1,Χ Χ, Τατῦρ. Βα βίης! 4}}}) ἴου 50 ἀπάδγβία παϊηρ τ. ὙΤΠ6 ταΐδγθηςα 
Βαγα ἴο δΔῆρβ)ς ἈΡΈηΟΥ τηϊϑὲ ποῖ, ποννανεσ, Ὀ6 ἸΠΩῸΪΥ ργεθϑεά. Οἷα οὗ 1πΠῸ πιοϑὲ ταπασκα ]Ὲ [εαΐατεϑ οἵ 4 ΕΖτγα (απά 
Ἔ5ΒΡΘοΙ αν οἵ 5) 15 115 ργδοίϊοαὶ Ἰβιῃηοτυϊηρ οὗ Δῆρε]ς δηα ἀδπηοηὶς ἀρεηοῖεβ. ΟἿΥ ργθϑεπξ ρᾶβϑαρα ἰ5 'π ἃ ροείίςα] σοηΐοχε 
ΔΑ ἸΠῚΡ]165 {116 τηοτα Π8η παΐ θεῃΪηα ρΡῃγϑῖσαὶ ΡῬμεποιηθπα {ποτα 5 ἴο θῈ βεθὴ {ΠπῸ δοίιν!ν οὗ ἀρεηΐβ ἴῃ {Π6 βεγνίςα οὗ 
αοά. ΟΥ̓ΠΕ οὔαάς ΡΟραΪδΥ Δ ρΡ 6] συ, ψνῊΠ 115 ἀἸβέϊη οὶ οσάευϑ Πα ρεύβοηδ] Π8Π165, {ΠῈ ΓΕ 15 ΠθΥα ΠΟ ἵγᾶςα. 

22. οοῃηβίαηξς. [,αἵ. ἰεχί α, 2εγεευεγαγέζα; ταχί ὁ, 267 })1α716715 --- (Ὁ) διαμένον. ὙΠε ΗεΡ. εαυϊναϊθηξ νου θ6 2 γ": 
εἴ. Ρ5. οχῖχ, (ΠΧ, οχν1]1.) 89, ν ΠΕτα 2ογηια)ιοΐ (Ν Ὸ]Ρ.) Ξε διαμένει (1,Χ Χ) τε ΗεΡ. 2.3 δῃὰ {ῃ6 βυθΊεοί ἰ5 οα᾽5 " νογά 
(τὰν ψογά 15 ἢχεά ἴῃ πεανεη᾽). ὙΠαγα 566 Πη5 ἴο 6 ἃ οἰθδῦ δ] ϑίοῃ ποτα ἴο ομδ οὗ {πε οἱάδϑβϑί ρύδγεῖϑβ ἴῃ {ΠῈ ΒΥ ὺπαροσιιθ 
᾿πταγρυ, {π6 θεηβαϊοιίοη νυ ΠΊ ΟΠ [Ό]]ονν5 {πὸ «ϑλὄνια ἀρὰ 15 Κποννῃ 5 σδ᾿ μέϊα (Κεάειηρίομ), ΤΠΪβ5 ρίεςε Ῥερίηβ μι ἐμ 
ἴνο ψογ5. 564 ἴῃ ΟἿἿ͵Γ ράβ5βαρε, νὶΖ. “βιιτα (οσ “{ταε᾽) δῃηὰα σοηδίδης ᾽ (ΗΕ. 2 ΓΝ), πα 15 50 τείεσγεά ἴο ἴῃ {π6 
οἸάεϑε ἈδΌΡΊηΪοα] βουγοαβ (ςΐ, 6. Ρ. ΜΊβῃηα, 7 )ρη2ω ν. 1); δη4 {πΠῸ ϑιθ]εοι οὗ {πὸ ορβηίησ ρατὶ οὗ {πῸ θεπεαϊοίίοηῃ ἰ5 
(οά’ 5 νοτγά : “Ὑταβ δπα σοηϑβίδηϊ, ββϑίβ Ὁ] 15Π64 ἀπ επάιτίηρ. . . 15. {Π15 τὴγ ψογά (1. 6. 1π6 ργθεοεάϊηρ «ϑλδηια) απίο τι5 
ἴογ Ἔνεσ, ὅς. (οἴ. Θίηρετν, “πμέλογίξεα 7)ατέν Φγαγεγ δοοῖ (Η 60.- ἘΠΡΊ158), Ρ. 42 [.). 

23. ΏΟΒΘ ΙΟΟΚ ἀτγίθίῃ πρ... δἴθιηαι. ὙὍὙηὲ ννῇῃο]β οὗ {15 οἰδιιϑα ἄρρβθαῖβ ἰπ {πε Οολοί. “4205 Ζ. νἱϊϊ. 7 οὗ τὸ 
βλέμμα ξηραίνει ἄβυσσον καὶ ἡ ἀπειλὴ τήκει ὄρη καὶ ἡ ἀλήθεια μένει εἰς τὸν αἰῶνα. ὙΠ6 5667 ΠΕΙῈ ΔρΡρΕδ]5 ἴο {Π8 ψοπάεγϑς οὗ 
ογεδίίοη (Δοοογάϊηρ ἴο δῃ οἱ θυ {γϑα 00} ἃ5 δἰζεϑιϊηρ (σοά᾽ 5. ροννεσ. (ΟΕ ἴῃ Πειΐεγο- Ιβαῖδ ἢ ἃ 5᾽ ΠΊΠΑΥ ραββᾶρα (]. 2) 
Ἰηἰγοάαςθα νυν] ἃ 5: ΠΊ}|ΔΥ τηοίϊνα δηα σεΐεγεηςς (ἡ ΒΕΠοΙα ν τ ἢ τὴν τερακΚα 1 ράσο τῃς 566); οἵ. αἰ5ο 11. τὸ δπάᾶ [6 
ἸηἰΓΟ Δ πο. οἢ5 ἴο {Π6 βεοίοηβ ἴῃ [Π6 ργθβθηΐ νυ υϊτεσ5 Ζραζαλ. 

τιθείη {π6 πιοιιηΐαῖϊηβ. Αἢ Ὁβομδίο!ορίοαὶ ἐβαίασγε ἀδενεα ἔγοπὴ {ῃ6 τεργεβεπίαϊζιοη οἵ {πΠῸ ἀεβίγαοίίοη οὗ {π6 
ΜΟΥ Ὀγ ἤτε ; οἴ. Μ|ς. 1. 4; 511. χν!. 18 ἢ, 

27. ἴπθπη ἐπαΐ ἤανε Καρί ἴῃ Ἴοονεπεαηίβ ἰπ ἰογίιγεβ. ϑ0ς6 ἢ υνἰϊμαϑϑεβ [Ὁ [Π6 [ἀ]1 ἃ5. {ΠῸ6 ἴδιποιιβ βενεῃ 
Μδοοδθδθδη τηδγίγυβ ἅτα ΡΓΟθΔΌΪΥ τείεγγεά ἴο. 
: ἴῃν ἔδϑσ, ἱ. 6. [8 ἔξαγ οὐ Ππεθ. “Ὑῃε ἔβαυ οὗ [ϑἤνεῃ 5. ἃ ννε}}]- Κποννῇ (δγπὶ ἴοσ γε]! ρίοη, ΟΥ {ΠῸ [νὰν 85 τονετθά 

ΘΕ ΡΞ, χῖχ. 10): 
ΤΣ ἴμοβε ἐμαί πᾶνε ᾿ἰνϑᾶ 6 σαἰι16. ΡῬτοθδῦ]ν [6νν5 ΨνΠΟ να {Π|κ6 Ππεαίπεη ἀγα ἰῃ [Π6 δα Ποτ᾿5 πηϊηά. 866 ΖΩ͂, 

Ρ- 181. 
{παΐ μανε βἱογίοιϑυ ἰααρῃς τῃγ 1Δανν, 1. 6. [ΠῈ οὐ Ποάοχ βουῖθεβ5. Εοτ τ ἢ ς Ἔχργεϑϑβίοῃ οἵ. [)4η. χὶ!. 3, Μαίζ. ν. 14-15. 

30. ἔποβα {παΐ δῦ ἀδβειηθᾶ ννογβα ἔπη [πε θθαβίβ, 1.6. "να ᾿'νοῦβα ἔῆδη ἴΠ6 ἢεαίμεῃ (ἃ οἶαϑ5 οὗ [εἰν θνθ οΟΥ56 
ἴδῃ ἰῃοβε ἀεβουι θεά ἴῃ ἐπε ῥργανίοιιβ γε 56). [5 {πεῖρα δὴ δἰ ϑίοῃ Ποῖα ἴο [Ἐνν]5 ἢ ἰπίογπηθγθ ῆῸ ΒΕΙΓΑΥ {ΠΕΣ ΟΝ 
ΠΟΙ ΓΓΥ 6 ἴο Πραΐμϑη οἰῆοϊδ]5 Κ 
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9.21 Ἐὸοΐ νῈ δης οἵ (δ Πεῖ5 ἢ πανε ραϑϑεά οἵμ ᾿ἵνεβ ἴῃ ννᾶγβ {παΐ Ὀτίησ ἀθδίῃ ": Ῥαΐ {μοιι, θεσαιιβα οἵ 
32 15 5ἰπη6 5, αὐτί δ ]εα σοπηραβϑίοηαίθ. Ἐὸγ 1Γ ποῖ Ππαϑί ἃ ἀβθϑίγα ἴο σοπιραϑβϑίοηδία τι5 ῆο πᾶνε πῸ 
43 ψ ο Κ5 οἵ τἱσῃίεοιβηςϑϑ, πεη 5ῃ δ]: ποῖ θ6 οδ]]εα “1Π6 σταοίοιβ πε ᾿. Ἐὸγ {Π6 σὶρῃίεοιιβ, μο πᾶνε 

την οΚ5 Ια’ ἃ πρ νν ἢ Πεε, 5141} οὐκ οἵἉ {Πεῖγ οννῃ ἀθαα5 γασεῖνε {πε 1γ γανναγά--- 
34 Βυϊ ννῆδΐ 15 πηδη {παῖ ποῖ 5ῃου!5ὲ θῈ ψνγοῖ ἢ νυ Ὠΐ πὶ} 

Οἵ νν δὶ 15 ἃ σουγι ρθε τασε ἐπα ποῖ σαηϑί θὲ 50 Ὀϊευ τονναγαϑ 11 Ὁ 
ΟἿΣ ἘοΥ ἴῃ {τὰ ἢ 

ΎΠεΓε ἰ5 ποης οὗ {πε βαγι ἢ -θοση ννῆο 85 ποῖ ἀδα]ς ν]οϊκεάϊν, 
Δα ᾿ απλοπρ᾽ ἴμοϑε πεαΐ εχίβε πο ἢδ5 ποΐ ϑἰπηεά. 

Ἐογ ἴῃ 1815, Ὁ 1, ογά, 5641} τὴν τρῃτεοιιβηθββ δηα σοοάπεβ5 θῈ ἀδξοϊαγεα, {{ ἐποῖι ν 11 σοπηραϑϑίοπδίε 
{Ππεπὶ ἰπαΐὶ πᾶνε πὸ ψεδὶτἢ οἵ σοοά ννουἶ5. 

(1) 
716 7) ήυζιε Κεῤῥν. 

37 ἼΠεη Πα δηϑνεγεα π|6ὲ αηά βαϊά : ϑοπια ἰῃπίηρϑβ ἴποι Παϑί βροίκεῃ δὐσῃΐ, απ δοοογάϊηρσ ἴο ἢν 
38 ψνογ 5 50 54] 1 σοπῆε ἴο ρᾷβ5. ΕῸΓ ἱπάξεά 1 νν1}}] ποῖ σοηοδίη πηνϑεῖ ἀρουῦέ {Π6 ογεδίίοη οἵ ποβα 
30 ΜΏΟ Πᾶνε 5ἰπηξά, οὐ {πεὶγ ἀεδίῃ, ᾿παρεπγεηΐ, οὐ ρεγαϊτοη ; Ὀξ 1 νν1}] γα]οῖος (γαῖ μου) πὶ ονεῦ ἔπε ογεδίϊοη 
40 οἵ {πε τἱρῃίεοιιβ, (ονεῦ) {πεῖγ ΡΠρΡΎΙ παρ 4150 ἀπά {Πεῖγ βαϊναίίοη δη4 {Πεῖγ γεσοπηρεηβε ἢ), π Ὰ5 {ποι 

Παϑὶ βροόίκεῃ ", {πεῆ, 50 85Π4]] τ Ρε! 

(4) νἱϊϊ. 41τ-45. “]7αγιζιηε ἐς ἰο 116 φοραὶ σοτὺν ὧγ 116 ψιιδδαηαίηαλ (5). 

[7216 «ῥοαξον 1676 ἐς δέϊ {16 απροί.] 

41 Ἐὸογ [π|ΐ 45 {πε Ὠυιϑθαπάπηδη 5ονγ5 τη οἢ σε οπροη {ΠεῸ στοιηά 5 δηα Ρ]αηΐβ ἃ πλυ!τπᾷς οἵ ρ]δηΐ5, 
δηα γεΐ ποΐ 411} νυνί ἢ ννεγα βοννῃ 5114}] θῈ βανεά ἴῃ ἄτι βεᾶβοῃ, Πού 584]] 411 {πὲ σγεῖε ρ᾽δηϊβα ἰακε 

42 τοοῖ ; 50 8'5ο ἴμεν {παΐ αὔε βονῃ ἴῃ {πΠ6 ννου]Ἱά 5Π4]] ποί 411 ΡῈ βδανεά. Απάᾶ 1 δηϑννεγεα δηά αἱ : 1 
431 πᾶνε ἰουιπά ἰανουγ Βεΐογς {ῃξε, ἰεῖ πα βρεακθ. “τ Ἴ ἢς ΠυιβραπαπΊδη᾽ 5 5εεα, 1{ 1 σοπτα ποῖ υὑρΡ--- 

Ὀεοσδιιβε ἰς μ85 ποὶ γεοεϊνεα την γαίῃ ἴῃ ἀτε βεαβοη "--οὐ 1{1ὰ θ6 στα]πεα Ὀγ ἴοο πλιιοῇ ταΐη, ὅ ρευϑῃ 65 ; 
44 Ὀὺὶ {πε ϑοῇ οἵ πιδῃ 5 ῆο ἢδ5 Ῥδϑη [δϑῃϊοπεα νι {Πἰπ6 οννῇ Παπάϑ, ᾿αηα 15 πιδάς {Κα [Π]πὸ ον 

ἴγηασε ἢ, ἰοῦ Ποϑε βαΐζα ποι Παϑὲ [25 ]οπεα 41] [Πἰηρ58---ἰ Παϑὲ ποῖ ΠΠΚαπεα Πὶπὶ ἴο πε βεεα οἵ {πε 
Ὠυβραπάχηδηῃ ἅ Ὁ 

41. ΥΝαν, οὐγὰ αοά "" Ρυΐ 
5ρᾶζε ἰῃν ρεορίε, 

ςοπηραβϑίοπαίε {πῖης ᾿ηεγιΐδηςα, 
ίοτ ἴῇοιυ σοπηραβϑίοηδίαεϑι ἘΠῚΠ6 οννῃ ογαδίϊοῃ ! 

ΚαΚ γραίζρ (3... εχ 4) ταουία! 5. τποσθι15 Ἔρίπγα5 (3, (ὁ) σοτταρίιπη Ἰοσαμη ΘρΊΠΊι15 Ξε ῴθαρτον τοπον | 707 τροπον] 
διηχθημεν)ὴ: 566 γεγίλεγ ΕΑ͂, Ρ». τ82 1ΠῚ 3 (α) ἄς σοηῃἤίεπεθι5 (γεααῖ σοπἤδβητΡι5 -- συνεστηκοτων) : 566 γγέλεγ 
ΕΑ, ν. 184) παττὰ Ξ3,, ΞΈΡΕΙ Ἰυϑίογατη ἢρπηθηίι πὶ ΡΕΥΕΡΥ ΙΔ !ΟΠ15 συ απ6 εἴ βα] ναί! ἢ ]5 εἴ τηθγοβα!5 τεσθρί!οη 5 ( 7207 
ἐχφ[ῥαγιαΐογι 077 τυγοϑιρ᾽ κογιδ γι, 71071 566 ΕΑ, Ὁ. 185) Ὡππ τ ΕἰλΖοῤ.: 3, «γα οἱλόγ Ἱ..5.5. ἃ5. 1 ἤᾶνε ϑδϊά 
ο.Ὃ “3, --Ξ 4..; ὁ Εἰλῖο. Ὁ » ῷ - ρβείοσε {πε (οὐ ᾿ ζλζοῤ.) 4 Κ", 2χ. φιοηϊαηη (ΞΞ οτι 2γ7γοαεεΐγι (γεοΐ 
σΞεεοῖ, αγι4] ἐλεγε7ο76 710 10 ὁδ 1γαγιοίαΐφα : δ... Υῆ, τυγογισίν ἰογαϑτηις ἢ) ἘΠῚ φΟἾ,: 9. Μ}}} {πε {πΠῸ ΠΑ Πα πη8η᾽ 5 
5664, 1 ἴ ἄοε5 ποίΐ τεοεῖνε 1ῃγ ταὶ ἴῃ 115 56ᾶβ0ῃ, ᾿ἵνε ἢ 5-8 γραᾳίζγρ (τοί (ΟἸέγι 21) 5ῖς ραϊαγ ; εἰ Π]1π|5 Πουηο 
(ΞΖ, ωογγεξέ: Μ 5ῖς ραΐ εἰ Π]1ὰ5: .5.4, ( ἢϊο ρϑίεσ εἰ ἢ]1ὰ5: 566 μμεγίλθγ ΕΑ͂, Ῥ. τ87) {πὸ 3 οἱ πε ππαρὶπὶ [ποπλ]- 
παῖιι5 σαοηΐατ}]} 51 Π}11δίπ5 εβϑῦ: 2.4 ὀγασζοίφα τυογαῖς αγ6 ἴο ὧδ ο»ρ θα τὐΐΐλ οὁ (τύ. Εἰλέοῤ. .4;γ,.1): 566. Πεγίλογ ΕΑ, 
Ῥ-. 187 ὑπαὶ χ0 ὁ ζαζε)ι αϑ α φιεοϑί2ο07: . 50 ΟγΖογίαξ Κ.5.5. ΥῪ γα 710 ΠΟ Τ)ΟΠΊΪ]ΠΒ ΘΌΡΘΓ ΠῸ5 

33. 5141]... τεοεῖνα {πεῖν γεννασά. (ἱ. 2 Βδΐ. χῖν. 12. 
34. πεῖ που οαηβί ΡῈ 5ο Ὀἰζίεγ ἰονναγᾶβ ᾿ξ. ΤῊθ ψΟ]Ὲ νεῖβε τε 8115 {Π6 ὈΪΠΈΕΥ ρατοαάν ἴῃ [00 νἱῖ. 17 ἔ. ; οἵ. Ῥ5. ν 1]. 4. 
37. αοοοτγάϊηρ ἴο ἢν νοτγάβ.... 5141} 1 σοπια ἴο ρΡαᾷββ. ὙΠ δῆρεὶ τϑίεγβ ἴο {Π6 ἔογπη [Π6 βθϑυβ ρε(τ|οη δά 

τά κε : ἰμαΐ οὰ ψου]Ἱὰ τεραγά τοί [Π6 ϑἰηηδτβ θὰΐ [Π6 τὶρῃίεοιβ. ΤΠ15 ρατί οἵ ἴπ6 ρει οη 5}.4}1} θῈ στδηϊβά, θὰΐ [ἢ 
ἃ ἴοίδ!ν αἰβεγεηΐ βεηβα ἔγοπῃ [Πδΐ ᾿πίεη 64 ἴῃ {πε ρτάγεσ. (οα Μ1 ἰρῆοτα {Π6 ἀδϑίγαιοιοη οἵ {Π6 βΌα]655, δηα {Π|ηκ 
ΟἿΪΥ οὗ {π6 δοῃίενεπιθηΐβ οὗ [ἢ τὶρῃίθεοιβ ἢ ΕῸΤ ἃ 51Π1|1147 τυγηϊηρ᾽ οὗ ἜΕΧΡΥ σβίοη5 ἴῃ {Π6 ἀϊδίοσιια οἴ. ν]]. 64, 71 ἔ. 

30. ονοσ {πε ογϑαίίοῃ... . γεοορεηβα. Τῆε ἴἤγεα ννοτάϑ5, " ΡΠ] στίπηαρα᾿, ἡ ϑαϊνδίίοη ᾿, “ ταοοπηρθηβθ᾽, ἔοστη οοπίταβίθα 
ΘΧΡγαβϑίοηβ ἴο " ἀδαῖῃ᾽, “)υάρεπιεηΐῖ", δηα “ ρεγάϊτομ᾿᾿ ἴῃ {Ππ6 ῥγθνίουβ νεῦϑα : 50 " ΡΠ ΡΥ παρα’ (Ξε ἀποδημία) ᾿γιιϑῖ τηθ8ῃ 
ἀερατίυτα ἔγομη [15 116 ἴο ἃ Ῥεϊίεσ, ἃ γείαγῃ μοπλα ἴο αοα; εἴ. 2 (οτ. ν. 6 ἔ. ἴοτ [η6 Ιάβα. “Ἕἰναίίοῃ᾽ Πθσα τηδὺ πιθδῃ 
{πε βἰαίε οὗ βαίείυ, ββουσὶν, δπᾶ ρβᾶςς οὗ {πε τὶρῃίεοιιβ ἀθδά ἴῃ {πε ᾿πίθγπιθαϊαία βίδία. 

(4) ν]ἱῖϊ. 41-45. 
44. μαβὲ ποι ΠΚαπθᾶ Πἰπὶ.... μυβραπᾶπιαη ΤῸ ΡῈ ἴδίκβῃ 85 ἃ 4ιδϑίίοῃ (αραϊπθὶ ἈΚ. Ν.); 50 {π6 Οτδηίαὶ 

Ψειϑίοηβ τἰρῃτγ. ὍὙΠΕ 56 ῸΥ ἉΨΔΥΠΊΪΥ Ρρτοϊθϑίβ ἀρϊηϑβί {Π6 σοπηρδτῖβοη οὐ τηδη ΚΙ ἴο δε α βοῇ ἴῃ {Π6 Π6]45 ; σοῃίγαβί 
1ῃ6 Ρᾶγδ]6 οὗ {πε ϑόννεσ ἴὴ ἴῃς όβρεὶβ. ἘῸΓ [Π6 ᾿πηαρα οἴ, αἰθὸ 4 ΕΖτγὰ ἱν. 28 ἔ. 

45. ἴοτ ἴποιι σοπιραββἰοπαίεβδε {πἰπε οὐνη οτγεαίίοῃ, 1.6. ἔοσ (1η ἀοίηρ 50) ἴποι σοπιραϑϑιοηδίεϑί (Οὐ Μ}1]1 σοπη- 
Ῥαϑβϑίοπαίε) ; {πΠ6 ογεϑῖυσα ἄρρεβα]β ἴο {πε Οτεαῖοσ. Νοίβ {π6 Ραββί οηδίε, δἰπχοβὶ ἀδβραίτιηρ ποίε οἱ βηἰτεαῖγυ. ὙΠΕῈ 566 Γ 
15 411 θπς ονεσνν Πα] πιεα ν᾿ δηρα 5} ἴῃ ἴῃς ἕδος οὗ [ῃΠ6 ΡΥΟΌ]επὶ {παΐ σοηίτγοηίβ τη. 
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(6) νι]. .6-6ὅ.. 7116 βηαὶ αϊυΐηο γοῤίν : 716 5907 ἴς αϑογθαῖ ἐζαΐ Δϊς ἰοέ τς τυῖίλ {λ6 δίοεοϑαῖ, αγιαἱ ἐς 
δίαϊείονε 10 σογιοηηῤίαίο 1 οῖγ γοϊϊοϊίγν, ατια] γιοΐ ἐο ἐληηι οἤ ἐλε γαΐε 97) σἼγιγιογς (5). 

Απα Πα δηϑβνυνειεα πηε δηα ϑαϊά: 
ΤΗΐπρϑ ριεϑεπηΐ (παῖς) {Παπη οἵ {πε ργεβεηΐ, 

ΤΠίηρϑ ἔὰΐαγε ἔπε πὶ οὗ {πε Πιΐατε ! 
Εογ ἴποιι σοπιεϑὲ ίαγ 5ῃογί οἵ Ρείηρ δ0]6 ἴο 'ονε πὴν ογεαίίοη πτοία ἔπδη 1! 
ΤΠοιι, ποννενεθί, μαϑὲ πηδῆν {{π|65 ᾽ ταηρεα {πγ561{ υυτἢ τ ἐπε ἀπροάϊν. “ ΤΠΪ5 πιιϑέ ποῖ ΡῈ ἡ 
Βιυΐ Ἔνεη οἡ {Π|5 δοοοιηΐ που σἤαὶς ΡῈ Ποπουγαῦϊε Ῥείογε {πεὸ Μοβί ΗΙρῃ ; Ὀεσδιιδε ποι Παϑί 

ΒαπΊ]εα ἐπ γν 561], 45 1 θεσοπΊαβ ἔπεα, 5 ἀη4 Παϑβί ποί δϑϑϊίσῃεα ἐῃγβε! ἃ ρος διηοησ {Π6 τὶσῃίθουβ ; 
Δ η4 90 ἴδοι 5η41{ γεοεῖνε {πε σγεαίεγ σίον. 2 Εογ 2 ψ τ πλδην δἰπιοιίοη5 51.411 {παν ΡῈ δῇηϊοϊεά {παῖ 
ἱπ παῖε {πε ννου]α ἴῃ {πε ἰαϑὲ {1π|65, θεσδιιβα ἔπαν Πᾶνα ναὶ κοά ἴῃ σγεαΐ ργί 8. Βαυΐ 4ο ἴποιυ (ταί Πευ) 
ἃ ἘΠΙΩΚ οἵ [Π]π6 οὐνῃ οα56 ἅ, δηά οἵ {πε πὶ νν πο ἂὐα πὲ {γε} βεαγοῇ οὐ {πε σ]ούγ. 

ΕοΥ ἰοῦ γοιῖι - 
ἰ5 ορεπεά Ραΐδαϊΐϑβε, 

Ρἰαηίεα {με Ττεε οἵ [6 ; 
[πε Γὰΐαγε Αρε ργεραγεά, 

ΡΙεπίθοιιϑηθϑβ πηδάς γεδάν ; 

ΜῊ Ψ,, (6. εἴ ρϑ:1η1 ῬΓΟΧΙ Πα 511 [1011|5{15] ΧΤΧ φ0 βὅ (--, μη ουτως): 3», πυπηα14Π1 (ΞΞ μηποτε) ΣΥ 3. εἰ ἤθη 
1] ςαϑίϊ τα 2.2 ςο δὲ (-Ξ οτι): 3», ρσγορίεσ αιοά (-Ξ διοτι) 8-ἃ 3. ὅσο (6 ἱπίεϊερα 

(4) ν!1]. 46-62. ἴπ {πΠ6 τϑρὶ Κ᾽ παι ἔο!]ονν5 {πὸ δῆρξὶ ΠΡΉΓΥ ὈΓυ5Π65 δϑι46 {Π6 5εετ᾽5 ΟὈ]βοίοη ἴο Π6 σοπηρατίβοη οὗ 
τηδηΚιηα ἴο 5664 βονη ἴῃ ἴΠ6 Π6]4, Ὀγ γε ϊηρ μῖπὰ {Πδὲ {Π6 51Π1116 βαϊῖ5 {Π6 ρσεβαηΐ σουγαρΕ 0]6 ογάθυ ἢ ΙΓ {Π6 ἐαζαγα 
1 ψν}}} ΡῈ ἀϊβξεγεηί. Μοσβονϑσ, (σοὐ᾽ 5 Ιονε οἵ Η!5 ογσεδίιγεβ ἔατ ἐχοεεαβ Πδΐ οἵ δὴν οἴπεσ θεϊησ. Α τελδυκα]ε ραϑϑαρα 
[Ο]]ονν5 ἴῃ ννῃ]Οἢ ἴῃ 56 ετ᾽ 5 5ε] -ἰἀθηἸΠοδίϊοῃ ννἸἢ ΘΙ ΠΏ ΘΥ5 15 ρασίν τευ κΚεα δηα ραν σοπηπηεηαθα. Ηβ ἰ5 ἴο] 4 ποῖ ἴο 
τά ησα ΠΙΠΊ561 ψ ἢ {Π6 ἀΠΡΌΑΙΪΥ, θὰ Π15 Πα ΠΆ]]Π1Υ ἴῃ ἀοΙηρ 50 15 σομημηθη θα. Μϑην 5}4}} θῈ Ὀγοιρῆϊ ἴο ταϊη ἴῃ 1Π6 ᾿αϑί 
{ἰπη65 Ὀγ {πε βίη οὗ ρτϊάβ. Βαΐ ἰεΐ [Πξ 5εεῖ σοηϊθιηρ]αΐε ἴπ6 βΊοτυ ὑπαὶ ἀνναὶϊίβ Πΐτη ἢ οἴ ποΥ σὶρ ίθοιιβ---ἰῃ 6 ἀ 6] Πρ 5 
οἵ Ραγδάϊβε, δῃά {Π6 δ το η οὗ ἐν], ἀθαῖῃ, ἀπ α σοχτιρίίοη. [εἴ ΠΟ πιοῦα ααδϑίϊοηβ 6 δϑἰζεα δ5 ἴο {πε Ἰοϑί, γῇῆο Πᾶνε 
ἀεβεγνεα {πεῖν [δίθ, Ὀεσδαβα {παν πᾶνε ἀδῆεά {πὸ Μοβί ΗἸΡΉ, δπα βοοζηξά ἴῃε θεπεῆϊΐβ ργεραγεα ἴογ πεῖ. Τῆα σοη- 
οἸαβίοῃ οὗ {Π15 βεοίίοη, νν]οἢ [Ο]]ονν5. ἴῃ ἰχ. 13-22, βεῖβ ἔοσί ἢ {Π6 δἰπιοβέ ἰοΐβ] σουγιρίίοη οἵ {πε νου! ἃ5 ἄτι ἴο ΠηΔΠ᾿ 5 
βῆ. ΟἿΪγΥ ἃ τεπιηδηΐ οἵ {Π6 51Π{{π] πη855 85 Ὀβεῆ γεϑοπεά ΜῈ ἀπ σου] Υ δηά Ὀγ πε σταςς οὗ (οά. 

Ηετα να μάνα {Π6 δροϊορία οἵ οὐ ποάοχ [1ι4415Ππ| 8ἃ5 5 σοῃςεϊνεα 11. [{ 15 ἴπΠ6 Ῥεϑί δῆϑννευ {παΐ σα θ6 Πιγη 5 ῃ 64, 
ἔτοπὶ {Π6 οὐ ποάοχ βίδηάροιηί, ἴο ππεεΐ {π6 Ομ] οϊοηβ δηα ἀπ μ] 65 ἐπαΐ Πᾶνα Ὀθθη ταὶβϑά ; δηα ψ [Ὁ [Π6 56 οσ Π85, 
Ρετίοσοβ ἴο θ6 οοηΐθηί. Βαΐ, αἱ {Π6 Ρεϑί, π15 ἀοιιθίβ ἀῃα ρεγρ! χ 165 σαῃ ΟὨΪΥ πᾶν Ῥεθη 5164, {πεν σαπηοί ἤᾶνα Ὀθ θη 
ΤΘ Δ} ν βαίϑῆεα, ὈΥ συ ςἢ ἃ ΓΕρΡΙγ. 

46. ΤΠΐπρ5 ργεβεηΐ.... ζαΐιγθ. (σππκΕ] γεη δ β ΟΥΒΡΙν : “ Ηδαΐε ἄδη πειίίρεη, εἰηδὲ ἄδῃ ΕἸηβίρεη "ἢ ἘῸΥ {Π8 
οστη οὗ {πΠ6 βεπίθησε οΐ. νἱϊ, 25 (ψασίέα “ψαςιεῖς σέ φέοργια ῤέε7115). ΗΚ. γεπάθγϑ : τὰ παρόντα τοῖς παροῦσι καὶ τὰ μέλλοντα 
τοῖς μέλλουσι; 1.6. Ργαδοηΐ [Πἰηρ5 ἀ.α {κ6 ργεϑεηΐ ρξορίβ, ἄς. ὙΠπα δῆρεὶ Ὀγαβῃθ5 αϑίάθ {ΠπῸ ββετ᾽β οδ]εςοίίοη (ταϊβθά ἴῃ 
Φ. 44) ἴο ἴῃ6 σοπηραγίβοη οὗ τηδηκιηα ἴο 5εθα βονῃ ἴῃ {ΠῸ Πε] 45, Ὀ. γϑπϊηηρ ΠΙπὶ {παΐ θοΐῃ {Π6 σοιηρατγίθοη δπά {πὰ 
της σοπηραταα ΒαΕ]οηρεά ἴο {Π6 ργεϑεηΐ οσάθγ ; {ῃς ἔαΐυγα (4 Πα 411] {πὲ Ῥεϊοηρϑ ἴο 11) μὰ5 βίδῃήατγάϑ οὔ 115 οσῆῃ. Ηδξεζα, 
ἀϑαῖῃ, ἴῃς ἀτια]}15Π} οὗ ργεβεηΐ δη6 {πίγα ἰ5 πασκααά. (τ. νἱϊ. τό. 

47. ἴο Ιονα πὶν ογθαΐϊίΐοῃ. (ἢ. ν. 33, ποίεβ. 
50. ἴῃ {Π6 Ιαϑὲ {1π|65. [{ 5ῃοι]ᾶὰ 6 τεπηεη εγεά, πονανεσ, (πα ἴῃς σοηποεριίίοηβ οὗ 5 απὰ Εὶ τοραγάϊηρ “(Πα ἰαϑὲ 

{{π|65᾽ 416 νεῖν αἰβεσγεηί. ἍΝ Ή116 5. Π]ηΚ5 οὗ [Π15 ρετὶοα ἃ5 δῇ εν]] {{πη6, θη 8 βεπθγδίίοῃ ᾿ἰνα5 {Ππαΐ 15 αἰ σι πρ 5 ῃ θα 
ὈΥ ονεσννθθηΐηρ᾽ ΔΙΤΌΡΔΠΟΘ Δη4 ργἱάξ, ἀπ ἀροη ν ὩΪΟἢ πα σεπιεηΐ νν}1}}} ἀεβοεπά σα ας ]ν, δοοογάϊηρ ἴο Ε' {Π6 ἰαϑὲ ρϑγῖοά 
15 ἴο Ὀ6 ἃ {{π|6 οἵἉ ἔδ!1οἸν ἔογ ἃ τσ ίθοιιβ βεηεγαίίοη (ςΐ. νἱ. 26--2 8), νν 116 δεςοτγάϊηρ ἴο Καὶ {πΠ6 ἤηδ] ρϑυϊοά ἴ5 [Π6 ([θροσαγυ) 
Μεβϑβίδηϊς οπ6 οὗ 400 γεδῖϑ (ν]1]. 28--29). : 

Ὀαοδιιβα παν πᾶνε νυϑΚεᾶ ἰπ ργεαΐ ργίἄθ. ὍΤῆα ΘπΊρ 8515 ἰαα Ὀγ {πῸ6 δαΐμου οὐ {Π6 νἱτίπα οὗ Βατ ἢ ΠΥ ἀπά [Π6 
βίη οὗ ῥγί4δβ ἰ5 τε πηατκαῦ]8. ὍΤΕ Ἰδίίευ ννὰ5 ἃ σοῃηβϑρίσυοιβ δη4 Βαβείησ δα οὗ ἃ ββοϊίοῃ οἵ {πε ῬΠδτγίβαϊς ρατγίγ ἴῃ 
1ῃ6 ἢγϑι αὶ οἵ {Π6 ἢγϑβὶ σεπηίασν (οἴ. Μασ χὶϊ. 38 ἔ., Μαίε. χχὶ. κἢν; οἷ, αἰϑο [ῸΓ ἃ ποτα βἜμεγαὶ σγαίεσεποα [π|κα 
Χὶν, 7-11); δηά {Π6 ῥγεβεηΐ ρᾶϑβϑαρα 566Π15 ἴο Ὀ6 αἰτεοίεα ὈΥ᾿ {πΠ6 δυῖμοῦ ἀραϊηϑδὲ βοπηθ οἵ ἢϊ5 σοπίειηρογαγίθβ (επα οὗ 
ἢτϑί σεηίαγυ Α.}).). 

51, οὗ {Ππδπὶ ΠΟ δῖα 1 {πυϑεῖῖ, 1. 6. [Πόσα ννποβα ἀθϑίϊην 15 πὸ {Πῖπὸ οννη---ἰῃα τἱρίθοιβ ἀδαα ψνῃο ἴῃ {π6 ἰπίοσ- 
τηβαϊαία βίαίβ θη ]ον σὶρ μίεοιβηαθ5 ἃηα ρεᾶςθ, ἃπΠα ψὴῸ 816 ἴο βῇ]οΟΥ δνεῆ βυδαίευ βΊοιυ δἰζεγ (πὸ ᾿πἀρεπηεηί. Ηδῖα 
ΘΙ ῖ 16] 15 186 βιῦ)εςι. (οπίγαβί χῖν. 9, ἤεσα Εγὰ 15 {Π6 βα]θοῖ. 

52. ἴογ γοιι 15 ορεπϑᾶ Ρασγϑαᾶϊβε. [τ ὑζ. 52-54 ἴΠ6 “ ΡΊοΥΥ ᾽ Βροίκεῃ οἵ ἰῇ Ψ. 51 ἰβ πηίο! ἀθα ἰῃ ἃ βϑυΐθβ οὗ Ἔβχρ] τοῖς 
Τείθγθησαβ ἀδίδιηρ {Π6 ΠΑΡΡΥ δοσοπιρδηϊπηθηΐβ οὗ {Π6 ἔαΐατα 1ΠῸ0᾽ οὗ τπ6 στἱβῃίθοιβ ἴῃ πεανεη. [Ι}ἢ δοοογάδησα ψῃ 
ἃ. τηοάς οἵ ταρσγθϑθηίδί!οη σΟΠΊΠΊΟΤ ἴῃ ΔΡΟσΔΙ Υρέϊς ᾿Πογαΐασγα [656 νϑυῖοι5 ΒοῦτοΘ5 οὗ Βαρρίπθϑβ δῃᾶ ἀε]ρῃΐ ἀγα ἀβοϊαγθά 
ἴο 6 αἰγθαάν ἴῃ εχἰβίεηςθ, ργεραγεά βείοσε ῃδηῃά δηά Πε]ά ἴῃ τεβεῦνθα ἴογ {Π6 ἔαΐασε ἀδ]θοίδίίοη οὗ {με τὶρῃίθεουβ. Ὑπε. 
ςοπίεπιρ]δίίοη οἵ {Πε56 ἔαΐιγα 1ογ5 15 τεραγάβα 45 ἃ βοῦγοθ οὗ ρεύξηῃηϊαὶ σοῃϑβοϊδίϊοη ἴο {πὸ αἰ ἘΠ] ἴῃ {πεὶγ {τα ]5 ἀμα 
{Ἰ ] Δ ΙΟἢ 5 οἡ εἀτίῃ : οἵ. ἴῃ {πΠ6 Ν.Τ, βιοῃ ραββϑᾶρεβθ ἃ5 1 Ρεῖ. '. 4 (( δὴ ἱπμεγίζδπος ἱποουγαρί}]Ὲ ἀπ ἀπά εῆ]64, {παᾶΐ 
[λάθῃ ποῖ αννᾶν, γεβδεγνεά ἴῃ πεάνεῃ [0Υ γοιι, ἄς.) ; Ηδ0. χί. τό, ἄς. 866 ἔγίμεσ ΝΟΪΖ, ρΡ. 124 ἔ. 

ΒΥ “Ῥαγαάῖβε᾽ Πεῖβ ἴ5 πχϑδηΐ {πΠ6 ββανθβηὶν Ῥαγδαάϊβα, νυν] ἢ ννὰ5 5ῃπί ἃρ οἡ δοοουηΐ οὗ Αἀδπη᾽5 5η, δηα νν Ι ἢ ψΜ}}} θὲ 
ΟΡβηβά δἴζεσ {πε ἰδϑδὲ [πἀρεπηεηῖ ἴο τεςεῖνα {Π6 τὶρῃίθουβ δηα εἰεοῖ. 866, ἔασι μεσ, {πε δα αϊτοηδ] ποία ἴῃ ΖΑ͂, Ρ. 195. 

ΡΙαηίεά {μ6 Ἴτγαα οὗ 1186. ΤῊΣ ᾿ά6811Ζεὰ “ Ττεε οἵ Γἰε ᾽ 15 ὁπα οὗ {Π6 βυγικίηρ [δαΐασγεβ οὗ {π6 πβανθηὶν Ραγαάϊβα 
οἡ ΨΊΟἢ [Π6 Δροσδὶυρίϊϑίβ ἰονε ἴο ἄννε]]. (. νὶϊ. 123; Κδν. 11. 7, ΧΧΙΪ. 2 ; 1 Επ. χχὶν ἔ. 
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ΙΝ ΕΖΕΑ 8. κ5:--6: 

5 ἃ (ἐν ΡιυμΠὰάεά, 
ἃ Καϑβί δρροϊηϊαβά ; 

ν(οοὐὔ νοῦκβ ἊϑἰϑὈ } 1 5Ππεα ἢ, 
ἐγ ϑογ Ργεοοηδιιπἰ66 ὃ ; 

53 ΤπΠε (εν!) τοοί 15. 564] ὉΡ ἰτῸΠΊ γΟΙΙ, 
ἰπΠτγγηϊν ἰγοπὶ νοῦ ραῖῃ Ἂχ σι 566 ; 

Αμὰᾶ Ἰρεδίῃ 15 μιάάεη, 
ΦΈ 5665 Πεα αὐναν ὡ: 

ὁ (ογγαρίίοη ἐοτροίίδῃ “, 
ΒΟΙΓΟΥΘ Ρ5566 δυαΥ : 

ρΡ4 πάϊη {πε επά ᾧΠε ἐγεαβιιγεβ οἵ ἱπηπγογία!ν ἢ ἀγα τηδάς στηδηϊ[εϑβί. 
55.56 ὙΠεγαίογα αϑὶς ΠῸ πιοῦε σοποεγηίΐησ {Π6 για] πᾶς οὗἩ ΤΠ 6πὶ Πα ρεγ5ἢ ; ἴογ βανίηρ τεοεϊνε ΠΡεγίν 

{παν ἀεϑρίϑεα {πε Μοβί ΗΙΡΗ ; 
ΒΟΟΙΠΘα ἢΠΙ5 Γἂνν, 
Δηα δ (οὐβοοῖκ 5 Πῖ5 ψψαυϑ5: 

57, 588 Μοιδθονεΐ "15 βαϊηϊβ " πεν ἢᾶνε ἰτοάάδξη ππάδγ ἰοοῖ ἢ δηά ἤᾶνε ϑαϊά ἴῃ {πεῖγ μδαγὶ ἴπδὶ {ποῖα 
59 15 πο ἀοὐ--μ68, πΠουρἢ ηονηρσ [α]] νν6}] {παΐ {παν πλιϑὲ ἀ16.  ΤΠεγείογε δ5᾽ ἴῃς {πίηρϑ δἰογεϑαια 

8146 ἴον γοι!}, 50 {Πἰγϑί δηα δηρυ θῇ Ἐανναῖε τΠεπὰ Κ. Εὸον [πε Μοβὲ Ηϊρσῃ ν]]]εὰ ποῖ {Παΐ πιεη 
ὅο 5Ποι14 σοπλα ἴο ἀεσϑίγασίίοη ; αὶ ἐπεν--- 5 ογεδίιγεβ---ἤανα ἐπα πηβεϊνες ἀθῆ]εα τ[πῸ6 Ναπλε οἵ Ὠϊπὶ 

ἴπαὶ πηδάθ {Π6πΊ, απ ἤᾶνε ρύονεα {πεπΊβεϊνεβ πηρτγαίθίαὶ ἴο ὨϊπῚ Ψῆο ριεραγεα 111{6ὸ ἰοσ {Π6ηλ. 
όι, 62 Τπεγείοσε τὴν ᾿παρσοπγεηΐ 15 πον ΠΡ αἱ Παπά ; δπα ἰΠ15 1 πᾶνε ποῖ τηδάβ Κποννῇ τπίο 41} πιθῃ, 

Ὀυΐ ΟἠΪν τππίο {πες δηά ἴο ἃ ἔενν {πκε {πεα. 

(6) ΤῊΕ 516Ν5 ΟΕ ΤΗῈ ΕΝΡῸ ΒΕΝΙΕΝΝΕΡ ΑΝῸ ΑΡΡΙΙΕ. ΤῸ ΤΗῈ ΑὐΤΗΟΆ᾿ 5 
ΟΥὮΝ ΤΙΜΕΒ (Ἀ) (Ε). 

(ν111. 64--ἰχ. 12.) 

ΕΒ 6252 ἼὙΠεη] δηϑινεγεα δηά βαϊά : Βεπῃο]ά, Ο 1 ογά, μου ἢαϑὲ δἰγεδάν βἤονῃ πὲ ἃ σίεαῖ πιυμρει οἵ {ῃ6 
5165 1 Οἢ ποῖ τί ἀροιῖι το ἀο πη ΠΕ ἰαϑὲ {ἰπη65, θπΐ δὲ ννμδΐ {{π|6 ἔποι μαϑὲ ποῖ βῆοννῃ πΊε. 

Ὁ-Ὸ ρεγίεςσία εϑὶ θοηϊΐαα ὃ. 3", δηΐε ρογίεςία βαρ θητα ἅ-ἃ Κ᾽ Ἰῃηξεσηιη ασὶὶ 9:8 ὁ φὅ : Κ', εἴ σοσγιρίϊο ἴπ ΟὈ]Ϊν ΟΠ 6 ΠῚ, 
«υλίεῖ γοζγιϑαῖ τὐτίλ ἐλ φγευξοτές εἰατέδε τηΐετηι τη ἔαρι λας ἐφα 10 ἐπε γ4716167 171 “ Ὦ6]} ἀπ ἃ σογταρίϊοη τα ἢβα Ἰηΐο ἐογρεία]- 
π655᾽ (Δ. Κ) Τίρφοφ: 3 τμϑβϑαῦγιβ πη πποσίδ τα ῖ]5 8.8 “03 Εἰ λέοῤ. (ΞΞ κατελιπον) : 85 {Π6 Ὺ πχδάδ ἴο 6456 (-- κατελυον) 
ἈΠΕ το δ (ΞΞ τους οσιους αὐτου) : 3. Ἰιϑίοβπ Εἶτ15 (ΞΞ τοὺς δικαιους αὐτου) : 59 Εἰ Ζλίοῤ. 1-Δ φο ῷ (σ΄. Εἰλίοῤ.) : 0, βἰσαϊ 
ΘὨΪΠῚ 7.1 οο 8 : Κὶ, νοβ Ξυιπεϊρίεηΐ κακ 1 ΄ιδα ρατγαία ϑιηΐ τυλζολ φγοῦ. εἰϊδρτεῖσος α ψεγό (-- ὃ μελλει Ηε. “Π}) 

αι Οἷἵν Ὀυϊ]ᾶε6ᾶ, 1. 6. [π6ὸ Πδανθην [Ἐγ58] 6 πῇ ΝΠ] ΟΠ ν}1}1} ποτα ἴδῃ σοπηρθηϑβαΐῖα οσ ἴπΠε 1055 οἵ ἴΠ6 βασίῃ]ν οἰΐγ. 
ΑΡΡδζβηῖν 5 ἀἸ4 ποΐ σοπίεπιρίαΐε ἃ γαϑίοσγαίοη οὐ τε] ἀηρ οἵ {Π6 δατίῃ]ν [6γαβαϊθη. 8566 δασίμεσ, Σ.Ω͂, Ρ. 19δ Γ. 

α Βεβί δρροϊπίεᾶᾷ. ὙὍμε' τεβί οἵ ἀοά᾽ 15 [πε Πη4] βαδ.ἢ-ταϑὶ (σαββατισμός, Η 6. ἴν. 9) νν]Γ ἢ ἀνναὶῖβ [Π 6 ΡβΟρΙα 
οὗ σοά. 

αοοῦᾶ ψοτῖβ βϑίβ! βπμεᾶ ((ουπᾶςε 4). (ἢ, ἘΡΗ. 1]. το.. 
υυϊβάομῃ ργεοοηϑβίϊαίεα. (Οἱ. τ (οΥ. ἰἱ. 7. 

53. ΤΠ (εν 1) τοοί 15 5ββαϊϑᾶ τπρ ἔγοπι γοῖ. (. 11]. 22. 
Βεβϑίῃ ἰ5 μἰάάθῃ. ἘΕῸγ ἴπ6 δ το οἱ ἀδαδίῃ οἴ. 158. χχν. ὃ ; 2 Επη. ἰχν. το ; Εβδν. χχὶ. 14. 
Ηδάες ἤεά αὐναν. (. 2 Βδζ. χχί. 3; ποίϊςε ἴῃς ρευβοηϊβοδίϊοη οὗ Η 8468, ἃ5 ἴῃ Κεν. νὶ]. 8. ἘῸΥ {πε }υχίαροϑιοῃ 

οἵ Πεδίῃ δῃὰ Ηδάββ οἔ. 58. χχνἹ. 15; ᾿κεν. 1. 18, Χχ. 12, 14. 
54. δηᾶ ἴῃ {πε επᾶ {πε ἰγεαβαγεβ οὗ ἱπιπηοσγία! ἐν ἀγα της πιδηϊΐεϑί. Τῆς βεαπεηςε οὗ [Πουρῆϊ ἴῃ σύ. 53--54 15 ' 

ΠΟΓΟΘΔΌΙ]Ε ; ἢγϑὶ [Π6 βουγοθϑ οὗ πη ἀύξ 800 15Π64, [Πεη ᾿[5 σοηβεαιδηςε85 (ἀεαίῃ, Ηδάε5, σουγαρί!οη, 5ουσονν 5), Δηα Δ 5Ε]Ὺ Ϊ 
1Π6 ρΡοβίτνε θοοηβ οὗ {πΠ6 Πιΐατα Πἴε ἀγα τενεα]ϑα ([ΠῈ ἰγεαϑυγαβ οὗ 1πηπγοσίδ ]ν). 

59. [Πἰγβί δπᾶ δηριίβη. ΕοῪ [Ππ τεργεβεηΐδίοῃ οἴ, Γμ|Καὰ χν]. 24. 
62. ἴο αὶ ἴενν 16 {Π66, 1. 6. ΡΓΟΡΠεῖβ (ρος! γρι5[5) ΠΠΚὸ 54] ῖ}} 16] οὐ ΕΖγδ. 

(6) ν!ῖϊ. 63--ἰχ. 12. Αἴ [15 ροϊηὶ {πε ἀἰνὶηε ΓΕΡΙΥ ἴῃ {πΠῸ ἀϊαϊοριε (οὗ 5) 15 ᾿πευσγιρίεα ὈΥ ἃ βεοίίοη νν ΒΊΟἢ Π85 ΟὈν]οι5 
Δίπη 165 ἢ 1Π6 Θϑομδίο] ορ σαὶ βεοιοηβ ἀθβουιθιηρ {Π6 5]ρῺ5 οἵ ἴπΠ6 ρργοδομῃίηρ Ἐπά, ἀδγινεά ἔγοτῃ ἴΠ6 οἱ θυ βδουζος Εὶ 
(᾽ν. ξό--ν. 13, νὶ. 11-2ώ8). [1 Πᾶ5 Ῥθεῃ ἰηβεσίεα 1ῃῇ 115 ρύεϑεηΐ ροϑβϑιτοη Ὀγ Κ, ψῇῆο, 85 ἴῃ νῖϊ. 26-44, μᾶ5 Ἑεπλροάϊεά 
ΟἾΠΕΙ τπηδίθτία] Βα ΠτηΑΙΖε α ΡΑΥΓΥ ἴτοπὶ 5. ΤῊ σοπηροβιίία σμασδοίοσ οὗ ἴπ6 βεοίίοη 85 ἴππι5 ἀββου θεά νν}}} ἀρ ρεδὺ ἔγοη 
Δ Θχδπληδίϊοη οὗ ᾿ἰ[5 οοπίθηίϑ. 

Τῆς 5εοσ ὈθρΊΠ5 ὈΚ δϑκίηρ ἴο 6 Ἰηογπηεα βομηεί μην 85 ἴο [ῃς {Ἰπ|6 οἵ {πΠ6 Ἐπα. Ἠδε [5 ἰο]ά ἴῃ σθρὶν ἴο ποίε οᾶγε- 
{}}γ τΠαὶ νῇδη ἃ σεγίδιη ΠυΠ ΕΥ οὗ {Π6 ρσγβαϊοϊεα 5]Ρὴ5 δῖε ραϑί, {παΐ 15 {Π6 νεῖν {ἰπ|ὲὰ θη ἴπΠ6 Μοβὶ ΗἸρΡ ν}}] ν]ϑῖ 
1η6 ννου]ὰ (ἴχ. 2). Α ϑῃοσζί ἐπυμηθγδαίοη οἵ ἴπῈ Μαεβϑϑίδηῖς ἦ ννοθϑ᾽ [οἹ]]ονν9--- ἀθβουιιηρ ἃ {{π|6 οὗ ρῃγϑίςαδὶ, βοοῖαὶ, δά 
ΡΟΙΠ σα] σοηνυ]βίοηβ (Ἰχ. 3). ΤΠΪ5 15 Ῥαυ τ σα] ΥῪ ᾿π αγεϑίϊηρ ΠΕΓΘ 85 ἴς 566 ΠΊ5 οἰθδὺ {παὶ αὶ ᾿ητεηαβ {15 ἀδβοσιρίίοῃ ἴο 
ΔΡΡΙΥ ἴο [Πε {ἰη165 ἴΏ ψ Β] ΟΠ ἢς ΠΙΠΊ56]1 15 Πνηρ (ΙΧ, 4-6). ΑἹ] ννῆο ατὲ 8016 ἴο εϑοᾶρε ὈΥ ψουκ5 οὐ ΟΥ̓ ἴδ! ἢ 5}4}} 566 
(οά᾽ 5 βαϊναίϊοῃ (1. 6. [ῆς. Μεβϑίδηιϊς δε {Ππαΐ ργεσβεάθβ ἐπε Επα οὗ 1πεῸῈ νου) νη {Πς Ὀογάεγϑ οὗ (Π6 Ηοὶν [,Δη6, 
ΠΟ ἢ Πᾶ5 Ὀθθη βδηοι δα ἔτοτὴ {Ππ6 Ὀεριπηϊηρ (Ἰχ. 7, 8). ὙΤΠε νεσϑεβ5 1Πδὲ ἔο]ον (Ἰχ. 9-12}) τες 8}} {πΠῈ6 ἴοῃε οὗ 5, δῃά 
Πᾶνε ρον θεθη ἀθγϊναα ἴῃ 5οΠΊ6 ννΑΥ {τομὴ {παΐ βοῦτος ὉΥ ἃ. ὙΠΘΥ ἀδβοσῖθα {ΠῈ Ρυἰϑῃτηθηΐ δηα ραϊηβ οἵ {ΠοβῈ 
γγῆο Πᾶνα ἀδῆεβά {π6 Τἂνν δηα Ὀεεη ὉΠ 6]]ανίηρ. ὙΠΕΙΓ ΡυΠΙΒπηθηΐ σοπλε5. ἱπηπηθαάϊαίεὶν αἰζου ἀβαίῃ, ἴῃ δοσοογάδησα 
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ΙΝ ἘΖΕΑ 9. 1-12 

231. Απάπε δηϑνοῖεά τη6 δπά ϑαϊά : Μεδϑβιγα (6 πιαίξευ) σαγε αν τη ἢν πη, Δηα ννῆξη ἰποιι βεαϑὶ 
2 ἰἤῃαΐϊ τὶ ἃ οογίαϊη ρατγί α οὐ {πε ργεαϊοϊεα βρη ἀια ραβί, ἰῃθῃ 5Π4]1 ποῖ απάδθγβίαπα Πδΐ 11 15 1ΠῈ6 νοῦν 
3 {ἴπ|ὸ νπθη {Πε Μοβὶ ΗΙρΡΉ 15 ρου ἴο νίϑ!ξ {Ππ6 ννουἹα νυ ἢ ΠῈ Πὰ5 πιαάθ. Δ Πεη ἴπ {Π|6 ννου]ὰ {Πετα 
514] ἀρρθαδι 

Ὁ υδἸκίηρ5 οἵ ρίασεϑ ", 
τὰ πΠ}1}}1} οἵ ΡΕΟΡΪ65, 

, ϑροΠαιηΐηρδ οἱ Παίίοηβ ὃ, 
Ρροη[αδίοη οἵ ἰεδάουβ Ὁ, 

αἰβαυδίπας οἵ ργίηςα65, 
)) 4 1ῃεη 5Παῖ]τ ποι τη ἀεγϑίαπα ἰῃδί 1 15 οἵ {ῃ6ϑε [πϊηρϑ 6 Μοβίὶ ΗΙΡῚ 85 βροίκβη ϑίπος πε ἄδυϑ {παῖ 

5. ΕΓ αἰογείπιε ἔγοτη {πε θεσίπηΐηρ. Ἐὸογ 788 45 1 ϑν ἢ τεϑραοΐ ἴο 8}1 (πὶ μὰ5 παρρεηβεά ἴῃ {πε νγου]ὰ “ 
6 τἰῃς Ῥερίπηίΐηρ 5 οὔβοιτε (0), Βαϊ {πε ἐπα (5516) πηδη!Ἔϑὶ τ, 580. αἶθο ἀύα πε {{π|65 οἵ ἴῃς Μοβί ΗΙΡΗ: 

1ῃς Ῥεριπηίΐηρϑ "γα [ν]510]6] "1 ροτγίεηϊβ ἀπε βεογαΐ ϑίρῃβ Ὁ, δηα [Πε ἐπα ἃ ἴῃ εἤξοῖβ απα πιαῖνε]ϑ . 
 Απά εβνεῖν οπα ἰπαὲ 5}4}] ([Π6Π) 6 βανεά, αῃ4 5}8]1] θῈ 40]6 ἴο Ἔξοᾶρε οπἡ δοοοιηΐ οὗ ἢ15 ννουκβ οὐ ἢἰ5 
8 (411 ἡ Όν νῃΐοἢ Πα Πα5 Ῥε]ενεά ᾿, Υὶ ϑοἢ 58.481] δυιγνίνε ἡ ἰγοπ (Πς6 ρεγ!]5 αἰογεβαί, ἀπ 5141} 566 ΠΊΥ 
9 5α]ναίίοῃ ἰῃ ΓῇῪ ἰδ πά, αηα νυν τ Πῖπ πὶν Ὀογάεγβ νοῦ 1 Πᾶνε βαηοίπεα [οῦ τηγϑ6][ εἴεγπα!ν. ΤΠεη 

Πςςς 5Π4]] {πεν Ρὲε δπιαζεά {παΐὶ πονν ᾶνε δθιβεά τὴν ννᾶγϑ; {παν 5}4}1 δοϊάα ἰπ [Πε ἰογπιεηΐβ νυ οἢ {παν 
Ἴτὸ Βᾶνε βριπεα απ ἀεορίβεα. ἘἘὸγ 5.411 ννῇο " (416 ἴο τεσορηϊζα πῖα ἴῃ {πεῖγ {Πεπἰἰπ|6, 5 δἰ Ποιρσῇ 
6111 ἄςα]ε θοππΠιΠ1ν ἢ {Πεπὶῦ ; δηά 411 ννῆο πᾶνε ἀεβεά τὴν 1νανν, νν 116 {πεν γεῖ Πδά ᾿ΠΡογίν, δπά, 

12 ΨΏΠΟΕ ρίαςς οἵ γτερεπίδποε νγα5 511} ορεῆ ἴο ἴπεπὶ, σᾶνε πὸ πεεά Ῥιιξ βοογηβα (11) ; {πε86 πιυϑὲ θὲ 
Ῥτγουσῆς ἴο Κπονν αἰζεγ ἀξαίῃ ὃν ἰογπηεπηΐ. 

1 Ψὴ, οἷβ ἡπῆς ν]ζδ πὴ τατιὰ γ ρα (7710 Ῥᾶγ5 αυδεάδτῃ (59 ὁ λίοῤ.) Ἀππ 30, τηρίϊο Ἰοσογατῃ (ΞΞ κινησις τοπων) 
οτο Κ᾽, σρηίζι πὶ σορὶζαιοη 65 (ἢ γεααῖ σοαρταἰ 65 Ρ-Ρ Κ, ἀπο ἱποοηδβίδηϊια (ΞΞ ἡγεμονων ἀκαταστασία 4ᾳ-ᾳ Κὶ, Εἰ Ξ . 8 ΠΑ Ξ ΠΎΕΙΣ . 
ΟΠΩ6 αποά ἔδοίαπι 6ϑί ἢ βάθοιϊο (ἐσ 24714167215 τοῦ 3, εογγεῤέ: 55. ἴῃς Ὀεσιηηϊηρ 15 Κποννῃ δηά {πε επα πηδηϊξεβί : ᾳ : : πξεν 
ὁγλαζ-« Ογεες ας εν αφανει. .. εν ἐμφανει : 546 “εγίλεγ ΞΑ͂, Ρ. 202 8-8 Κ3,, τηδηϊΐοϑία : 50 (ὦ ὑτὸ Ψ᾽ ἴῃ ρῥσοά!σ! δ μ : Ρ 5 

εἴ νἱγίπεθιι5 Ξε εν τέρασι και δυναμεσι (δυναμις -Ξ ΠΟΥ 7)]οὐ χί, 6 1(ΧΧ : 59 γεγ1167. ΕΑ, Ῥ. 203) τὰ τῷ Φ 7ἤΖοΟΞ. : 
Ξ., ἴῃ δοία εἴ ἴῃ ϑ'σῃ]β5 (γεαα γ᾽ σημασιοις 707 θαυμασιοις) ΥΤῪ ρα Ζ7.6 τῇ 4 γε ἀξ τὰν ρα [71 15 τα] δα Γ 
χτὶ 3. αοίαιοί (ΞΞ οσοι) ΥΥ σο ὁ : 3, Ῥεηεῆσϊα σοηβαοιί 

ψ ἢ τπ6 ΤΠμδοϊορυ οἵ 5, ννἤεγεαβ {Πς6 οἱ ἄδθυ νίδνν 15 {μαΐ ρα ἰϑ ἢ πηθηΐ ΟὨΪΥ σΟΙΠ65 σΟΠΊΡΙ δἰ ΕἰῪ δἰζεσ {Π6 γαϑυσγεοιοη ; ΨΜΏ1]16 
᾿ξ 15 ρασίϊν εἤεοιεα Ὀγ {πῸ6 ἀδϑβίγαςίοη οὗ ἴπ6 ἀΠσΟΩΪΥ ἴῃ {Π6 νναγ5. δηα {ππ|}]15 ν]οἢ Ρρτεσαάς ἴπῈὸ Μαεβϑίαπϊς Αβε, δηά 
ψΜ ΠΙΠ ἢ τΠπ6 τὶρ ϊθοιβ βυγνῖνα. 

ΤῊΣ ἱποοηβιϑίεηου οἵ {Π6 βεοίίοῃ, ἃ5 ἃ ψΠΟΪα, ψΠ 5. σδη Θαβι]γ Ὀ6 5ῃονη (5ε6 ΖΩ͂, Ρ. 200). Τῆς ψΠΟΪΕῈ βεοίίϊοῃ 15 
ἃ Πσομηρ!]δίϊοπ Ὸπι ἴῃς Παηά οὗ ΚΕ, νῆο Πᾶ5 ἄγαννῃ ρδυίν ἀροη Εὶ (ΙΧ. 3; 7; 8), πα ΡΑΙΓΥ ἀροη 5. (Ἰχ. 9, 12). [1 τῆ 5 
ἜΧΗΙΌΙ5 ΡΠΘ ΠΟ 6 ηδ Θϑϑαης 4} }ν ἴῃς 58ΠῚ6 85 ν]]. 26-44. 

63. αἴ ψν»ῃαϑΐ {π|6δ. (οηίταϑβί Αςίϑ 1. 7. 

ἴχ. 3. τὰ οὗ Ρεορῖθβ. (ἴ. [58. χν!]. 13. 
4. ἴμεῃ παῖ ποι τπηἀοτγβίαπα..... {π686 ἐπίηρβ...... ἔγοπι {πε Ῥερίπηϊηρ. ὙΠὲ δΔυίΠοΥ 15 σοηϑβοίοιιβ ἴπαΐ {Π6 

{δα τοη ΠῈ 15. οἰ πρ 15 Ἔχίγε πον οἷά. ὙΠ δης αν οὗ ομς εἰθπιεηΐ ἴῃ ἴῃς Ἐβομδίο] ορῖσδ] ἱγϑά!τοη νν1}], ρΡεσπαρ58, 
δοσοιηΐ ἔοτ 15 δϑϑοσίδίϊοη νυ Ἰ ἢ ΘΓ ἢ Παπηε65 85 Αάδπι, θείῃ, ποῦ, Νοδῃ--ἰῃς μαγοῖς ἤραγαβ οὐ ἴῃς ρῥτϊτηδανδὶ ἃΡ6. 
566 3. 7.5 (εά. 2), Ρ. 36. 

5-6. ΕἘὸτ υξῖ 65... πιαῦνεῖβ. Ἐὸγ ἰεχί 566 οτΐ. ποίεβ. Τῇα ροϊηΐ οὗ {πε βαυηβ 566 1Πὴ5 ἴο 6 {παΐ {ἴῃς ροτγίβηίβ οἵ 
1Π6 Ἰαϑὲ {1{π165 σδῃ θεὲ ἀείβοίε δηὰᾶ γϑαά Ὀείογεμαπα Ὀζγ {πὸ ᾿πἰτἰαϊθ, [ΠΟ ρΡ ἢ ἘΠΕῚ {γα βρη ἤοδησε 15 ΠΊ155εα Ὀγ {Π6 
νου] δἱ Ιασσα ; 1υ5[ 45 ἴῃ6 σϑᾷ] βἰσῃηϊῆσδηςε οὗ [πε οῦβουτα θεσὶ πηϊηρϑ οὗ [Π]ησ5 {πᾶΐ ἄδνεϊορ ἰπίο στεαΐ ενεηίβ Οὐ 1551165 
ἴῃ Βυμηδῃ [6 δΔηα ΠΙβίουυ ῬἜΠΘΥΑΙΪΥ 15 ΟὨΪῪ ΡΥαβραά δἱ ἢγϑί Ὀγ. ἴΠε ἀἸβοαγηηρ. 

6. ἴῃ εἴξεοίβ δπᾶ πιαῦνεῖβ. (πη 6ὶ τεηάθιβ τ. 6: “50 αἰβο δε {πε {{π|65 οὗ {πε Μοβί Η!ρῃ : {πεὶγ Ῥερ᾽ πηΙηρ 
15 ἴῃ ψοτά (1. 6. [Π6 ργορμείϊς νου τενεαὶθα ἴοὸ πε δροοδγριϊδίβ γείεττεα το ἴῃ ᾧ. 4) δπα ροτίεηΐβ, θὰΐ {Ππεῖγ εηά ἴῃ 
ἀεαάβ δηά πηᾶγνεὶβ᾽ (αἱ ἀρχαὶ ἐν φωναῖς καὶ ἐν σημείοις, καὶ ἡ συντέλεια ἐν ἐνεργείᾳ καὶ δυνάμει). Ηξε σοπηρατα5 [δίῃ Ματγίγσ, 
“2οἱ. ἴ. 12, ΜΏοτα ἴξ 15 τε πηδυκεα Πδὲ ἴξ 15 (οα᾽5 ρτορεγίν ἴο δηποιηςος Ὀείοσε παπᾶ νυ μαΐ 15 ἴο οσοιτ, ἀπά πε ἴο Ὀτίης 
1 ἴο ρΡᾷβ5. Εουσ {πε ἰεχί δἀορίεά ὃγῪ (υηκεὶ οἴ, ΖΑ͂, Ρ. 203. 

,. οἡ δοοοιιηΐ οὗἉἩ Πὶἰβ ννόγκβ οὔ Πὶβ αϊίῃ, ἄς. Καὶ μεύα σοι θῖηεθβ {πε βίατετηεηΐβ οὗ 5 τερασάϊηρ ἔα Ἰἢ δηα νοσΚβ. 
Εν πον 27. 

8. τὴν βαϊνβίίοῃ, 1. 6. [πε Μεββίδηιϊς ϑαϊνδίοῃ. 
ΗΟ 1 Πανε βαποιῆεά ἴοσ πινϑεῖῖ εἴθγη αν. ὙΠῸ ΗοΙγν [πὰ 885 βδοσοβδηςί--- ἤοϑεη ὈΥ Οοά--Ψ}}} 6 1Πε 

566η6 οὗ {πεῈ Μεϑβϑίδηϊς βαϊναίίοη. (Ε, χὶϊ. 13, 34, χἱ]. 48, 49; 2 Βαγ. χχίχ. 2, Χχ]. 2. Τῆς ἴάεα οἵ πε 5ρεοῖδ!]ν ρυϊν]θρσεάᾶ 
Δη4 5δογοβαηςὶ οπαγδοίοεσ οἵ {πΠῸ Ηοὶν 1,δηα ᾿ἱνεὰ οἡ ἴῃ νδῖοι5. ἰογΠΊ5, ἄνα ῃ δίζευ {πῸ ἀεϑβίγαοιοη οἵ Τ[εταβαίεῃ. (. 
ΨΟΪΖ, Ρ. 308 ἔ,, ἀηα 5εε (δι]ε5᾽ 5 ποΐβ οἡ 2 ΒδΔ1. χχίχ. 2. 

12. ὙΝΠ116 ρΐαςθ οὗ τεαρθῃΐβδηοα ντὰβ 511} ορεῃ ἴο {μεπὶ. Ἐὺσ {ΠῸ ρῆταβε “ρίαςε οἵ τερεηίδῃσθ᾽ ο[. ΨΥ 154. νἱϊ. 10) 
205, ΕΘ: ΧΙϊ- 17. 

αἴζεσ ἄβαίη θ. ἰογπηεηί. εῖβεβ 9-12 τεργεβεηΐ {Π6 ροϊηί οὗ νῖεν οἵ 8, δῃά σείε ἴο {ΠπῸ βίαϊε οἵ {πε ν]οκεά 
ΡΤ ΡΟ εζρῖν Δίτευ ἀβαῖῃ ; [15 τεργεβεηςαῖίοη 15 Ἐββεῃτ 1} ἱπσοηϑϑίεηΐ νἸ [Π6 ρσυανίουβ νεῦβ565, ΜΝ ΠΙΟἢ ταίεσ ἰο Μεβϑίδηϊς 
ὈΙ6βββάηβ85. 
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14 ον ἐν 

 ἘΖΕ ΔΕ ΘΕ τ5.55 

(7) ΤΗΕ ΙΝΙΝΕῈ ΒΈΡΙΥ ΟΟΝΟΙ ΘΕῸ : ΕἾΝΑΙ, ᾿ὈΒΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΕΕΜΨΝΕΒ5 
ΘΕ ΠῚ ΘΆΝΕΙ 15). 

(Χ. 142-22.) 

13. 50, ἴπεη, ΒΕ ἴοι ΠΟ Ιοηραι ουγίοι5 45 ἴο πον {Π6 πηρΌ αν 51.411 θ6 ριιη!5ῃ6 4, Βαξ ᾿πααῖγε (ταί που) 
ἢονν {Π6 τἱσμίεοιιβ 5 5141] θῈ βανεὰ 5---ἰῃεν ἴο νποπὶ πε νι οὐ] (Ῥεϊοηρβ) ἀπα ἔοσγ ῇοϑα ϑαῖζεβ, αἶϑο, [πῃ 

15 ΜΟΙ Πδ5 σΟΠΊΘ ἱπίο εχίβίεποα ἃ. Απα 1 δηβινεγεα δηα ϑαϊά : 1 πᾶνε δἰγεδαγν 5αἰά, απ δαν πον, δηά 
τό 54] σὰν (11) ἀραίῃ: Τ Ὥστ ἀῦα πιοῦα ννῆο ρευίϑῃ [Πδη 514] θῈ βανεά, βνεῆ ἃ5 {ῃς ἢοοά 5 σγεαῖεγ [ἤδη 

α αἴορΡ ! 
1 ΑΔηάᾶδε δηϑνεζεά τη6 δηά ϑαἹά: 

ΑΒ 15 1π6 στοιηά, 50 {6 βου ]ηδ8 ; 
85 α΄ὰ {πε ἤοννεῖϑ, 580 ἂῦε δε σοϊοιτϑ ; 

Αϑ5 15 ῬΈμε ννογκγηδη ἢ, 580 15 {πὸ ψνοσῖ ; 
85 5 {π6 Πιιβραηάπηδῃη, 50 ἰ5 ἔπε {γεϑῃίηρ-Ποού--- 

18 “Ἐογ ἴπεγα νν85 (6 {{π16) πῃ {ΠπῈ εἴθγηδὶ ἀρῈ5 γῆθη 1 ργεραγεά ἴον ἴποβα ννῆο πον εχίϑί---εΐογε παν 
ἢ φοπΊ6 ἱπίο Ὀείΐηρ---ἃ νγοῦ] ἃ ννπεγαίη ἔπαν τηϊρης ἄννε}} “ ; δηα {Πεπ ποηθ σαϊηϑαϊ πιε--ἰοῦ Ποπα 

το εχίβίεα. Βιυΐ πον πεν {μαΐ ἢανε θβεη ογεδίεα ἴῃ 1Π15 ννουἹα---(α νγου 4) τηδάβ γεδάν ψ ἢ Ὀοΐῃ δη 
ὉΠΙΔΙΠ Πρ ἴ4 016 ἀπ δῇ Ἐπεχρίογα]α ραβίυγε-- -ἥᾶνε θεσοπης σογγιρέ ἰη {Πεῖγ τηβηηεῖϑ. 

20 ἼΠδη [ οσοπϑδϊἠδγεά πὶν νου], πα ἰο! 1ἰ ννὰβ ἀεϑίγογαεά ; 
Δη4 πὴν εαγίῃ, δηα ἰο ! “1 ννὰ5 1η ρει! “-- 

οὔ δοοομηΐ οἵ ὅ[Πε {ππλ1{5 ὃ ἴ οἵ ἴῇοβε ψγῆο αἵ ({ΠἸν] 6) ἴῃ 1 . 
2: Απά[ΪΠ 8δνν, ἀπά βραγεά (ϑογηεξ) 8 νυνὶ ἢ νεῖν σίεδί αἰ ΠΠοα]ν 5, ἀπ σανεα πῆς ἃ σύαρε ουΐ οἵ 4 οἰπιϑζευ, 
22 Δῃα ἃ ρἷδηΐ " οι οἵ ἃ στεαῖΐ ογεϑὲ ἢ, Ῥεγίβῃ, τπεη, ἐπε παπ! πᾶς ννῃϊο μα5 θεεη Ῥοῦπ ἴῃ ναΐῃ; Ὀαΐ 

Ιεΐ τῆν σίδρε Ὀὲ ρίεβεγνεά, δηα τὴν ρ]δηΐ, νν θῇ νυ τ πλοῇ Ιαθουν 1 Πᾶνε ρετγίεοίςεα ! 

2-ῷ (ἡ ἹἵΨ 41γ.1: διέ “ὁ Εἰλίοῤ. ᾿νε (ας ογἥοι φίδοτυ 1676) 8. 3, εἰ αἀυθδηάο; ὀκμέ ολθγ ἵ75.5. ὈτΡ Ψ, ορεσὰ 
(ΞΞ εργασια: “εὖ. ΦΒ : ἐλδ ἰαξζθ7, --- νψουκτηδῃ 97. νου) ὁ. φςο Φὅ ; οἱ. Σέλῖοῤ. : 35. φαοπίδπι ἰεπηριι5 οσαΐ σϑδοι]] 
εἴ ἴὰψπηο οαπὶ 6556} ρδίδηβ εἰ 4] ππης, δηΐϊθαπατη ἤΠεγαῖ 1115 ϑθοι πὶ ἴῃ απὸ ΠΟΙ τθηΐ ατ-ἀὰ 3. Ἔγαΐ ρεσὶ- 
οα]] 9: γραίζγιρ' σοαρὶατοηα5 (2307. σορὶίαί!οη 65); οὶ ὦ {τ ἡ Εἰλτοῤ. : 3. ηὰδε ἴῃ εο δἀνεπεγαηΐ 
5- Τὸ νὶχ να]άε (Ξ-Ξ- πανυ μογις) ΒΒ φρ ὁ Εἰλῖοῤ. (ο΄. 4417γ.1) Ξξ αφ υλης πολλης : 3» ἀδ {0 ταα]τα (φυλης 207. αφυλης) 

(7) ἴχ. 13-22. Τῆς ἢγϑί νεῦϑβα οἵ [ἢ15 βεοίοη [ΟΥΠ15 {Π6 ᾿πιπηθάϊαία σοητηπδίϊοη οὗ ν]1]. 62. ὍΤῊΘ 5εεὺ δά θεεη δϑϑυσγεά 
{πᾶΐ της [πἀρεπηεηΐ νγὰ5 πθαῦ αἱ μαηά, δηα παά Ῥξεῃ τενεα]θα ΟὨΪΥῪ ἴο ΠἰπΊῚ δη4 ἃ ἔενν {Π|τ6ὸ ἢϊπη. Νον Πα 15 οὔςβ δραΐϊῃ 
1ο]4 ποῖ ἰο σοησεσῃ ΠΙΠΊ56} Ὁ ἢ {πὰ αΐϊε οὗ {πΠῈῸὶ πηρόα]ν, θα τὸ ἢχ 15 δἰτεηίοῃ, γαῖπαυ, οἡ {Π6 βαϊναίϊοη νι οἢ ἐῃῈ 
τ] ϊεου5 δἰίαϊη (οἴ. ν!1]. 55). ΤῊΙ5 ἀδοϊαγαίϊοη 15 ποῖ, 85 ΝΟ Καηαυ δης, ἰαΐεσ, πη Καὶ Πᾶνα Βα ρΡΡοβεα, ἰῃ6 επυποϊδίϊοῃ 
οἵ ἃ πεν 5:0]εςὶ ἰοσ ἀἸβοιβϑίοη ἴῃ {ΠῈ ν]βίοηβ {πὲ [Ό]]ονν, ὈτῈ ΠΊΈΎ Εν ἃ τεοδριτ]δίϊοη οἵ ναὶ ἢ85 δἰγεααγ θεβη ἀἰβοιιβϑαα 
1ῃ 1Π6 ΤΟΥΠΊΕΥ ρατί οἵ [Π6 ργεβεηΐ νἰϑίοῃ. ὍΤὴδ 56 61᾽5 ΤΕΡΙΥ 15 δἷβὸ ἃ ψδρειτῖοη οὗ [ΟΥΠΊΕΥ σΟΠΊΡ]αἰηῖ5. δροσς {πε ἰαῦρα 
ΠΌΠΟΙ οὗ ἴποϑῈ Ψ»ῆο ρεσγιϑῃ (Ἰἴχ. 15-16)ὲ. ὙΠεῈ ἢπδ] ἰουπὶ οἵ {πΠ6 αἀἰνίηε τερὶῪ ἴο!]ονν5 (ὑφ. 17-22). ΤΠ6 Εν] οὗ 1ῃ6 
Ῥτεδεηΐ νου] 15 ἀπε ἴο πηδη᾽5 ϑ:ῆ. ὙΠαΥα ννὰ5 ἃ {{π|6---είογα {πΠ6 βεηθγαίϊοι οἵ πλθη Πα θεεη ογϑαίε-τννῇθῃ ΠΟη6 
ἀεἤεά {π6 Μοβὲὶ ΗἸρῃ ; θὰϊ πον ἴΠοϑ6 ῆο πᾶνε θ6θη ρ]αςεά ἴῃ [ἢ6 ννοσ]α, ψνῃϊο ἢ μὰ5 Ὀθθη ῥτον! ἀ6α δηά {πγη 1564 [οΓ 
{ΠΕΓ πεεάβ, μανα ἀδρεπεσγαίεα δηα ὈεσοπΊα σοΥΓΙρί. [ἢ ΟΥΕΥ {παΐ ἴΠ6 ρυγροβα οἵ (γεδίϊοη 5}4}1] ποῖ θῈ δῃί ΓΕ ν 
[τυβιταίεα ἃ ἔδνν ἢανε Ὀεεη βρατεά---ἃ βυᾶρε οιἱἵ οὗ ἃ οἰιιβίεσ, ἃ ρίαπξ ουΐ οὗ ἃ ρτεαΐ ἰογεβί᾽ :; “Ῥευῖβῇ, {πθη, {πε 
τὰ] τπἀδ ννΒ]οἢ 45 θθαη ὈοΥη ἴῃ ναΐη : Ὀαΐ ἰεΐ τὴν ρύαρα θὲ ργεβεῖνεά, δηά τὴν ρ]δηΐ, νυν ]ο ἢ νυ πλιι ἢ ΙΔ ΟυΓ 1 Πᾶνα 
Ρετγίεοειϊεά.᾽ 

11 5Βῃου]ὰ θὲ ποίεά {παΐ {πε ργεβεγνδίϊοῃ οὗ ἃ 5Π18}} γεπηπηαηΐ ἔγοπῃ ἘΠ6 σΟΥΓΕΡΕ ΠΊα55 15 ἀπ6 δη ΓΕ ἴο 5Ρ6οΙἃ] εῇοτίβ 
οὐ (οά᾽ 5 ραστί. [1}ἢ οἴμπεσ νψογάβ, 1 πγιβί θ6 δἰγιθαςεα επίγεὶν ἴο {πε ἀϊνίηε ρίᾶςα. 

13. θ6 ποῖ ΠΟ ἰοΏΡΕΓΊ οὐγίοιβ.. . [Π6 τἱρῃίθοιβ 56.811 θ6Ὲ βανεᾶ. (Ἕ(. 2 Βαζ. χὶν!. 48. 
15. ΤΏΟΓΘ Πο Ρεοσγίβῃ ἔπδη 5181} Ρε βανεᾶ. (π νἱῖ. 47. 
16. 45 πε Ποοᾶ 15 στγεαΐεσγ ἴπμδη ἃ ἄγσορ. (. ἵν. 48--5ο. 
17. 85 δῖα ἴπ6 ἥοννογξ, 50 δγθ {Π6 οοϊοιισβ. Βι))Πηΐ σοἱουγίηρ θεῖο Κα 5 ἃ Ὀδδαα] ἤοννεσ. 
18. ΕῸΓ {δεγα τνὰβ (α {ἰπι6) ἰπ {π6 δἴθγῃδὶ αρὲβ. ... ἴπδὺ πιὶρῃξ ἄννε!]. 80 φὁ (οἴ. οτἱί. ῃοΐε). ὍΠε [νη 

(ἀρ δγεηῖν τηϊβσεδάϊησ ἴῃς ατεεκ, βεα Κα, Ρ. 207) τεπάεγβ : φηεογζαηῖ ζο7ρηῤτέ5 67γαΐ σαφειοῖ δέ ζπέγις (1472. 65.567)2 Τα 7715 
οἷς φιεῖ γι1έ7ις, αγιίεφιέα,ε Μογοΐ Ζ{|15 φαφοιεζηεηι 1721 φίέο 27:}αὐ]έαγεγιέ τε ᾿ ἘῸΥ ἴΠαγα ννὰβ5 ἃ {{π|6 ἴὴ [Π6 νου, Ἔνεὴ {Π6ῃ 
ΜΏΠΘη 1 νγὰ5 ρσεραγίηρ ἴοσ {πε τὴ ἰμδὲ πονν ᾿νε, Βεΐίοστε 1ῃ6 νου! νγὰβ τηδάβ ἔογ {πεπὶ ἰοὸ ἄννε}] ἴῃ ; [πα {πεη;,᾽ ἅζς.]; 
Ε.Ν. ὙΤῇε 1 δῖ τηϊ5565 ἀπά οὔβουτσαβ {πε ροϊηί. Τὸ 58Υ παΐ ἴπθτα νγὰθ ἃ {{π|6 ἴῃ {ΠεῈ Πἰβίοσυ οὗ πε ψγνουἹα---ὐν 1 ἢ 
Βαά Ὀθβη ογϑαϊβα ἔου πηδη᾽5 58Κ6- -ψῇεδη βἰη δηά τε ]]!]οη αἀἸά ποῖ αχἰϑί, νῖΖ. θείογε ἤδη Παὰ ἀρρεαῖβα οὔ [Π6 5ς6ῃ6, 
δα 45 ροϊηΐ ἴο {πε ἀϊνίπα ᾿ἱπαϊοϊπηθηΐ οὗ [π6 παπιδηῃ τασα ταὶ [Ό]]ονν5 : θὰ ἴο βὰν (45 {π6 δίῃ ἰαθχί βᾶγ5) παΐ Ῥβίοτε 
τῃε νου] ννὰβ πιδάβ πιδῃ ΑἸ μοί εχἰϑῖ, δπᾶ {πογθίοσα σου] τοὶ 5ἰη, ἰΒ θδηα]. ὍΠε ΕἸΠΙΟΡ. ἀρτεαβ Ἔϑβεητ 4} }ν ἢ {Π6 
ὅγγ. (οἴ. ΨΊοΙοι); Ῥαΐ τῃ6 οτὶρίπαὶ ασεακ ἰαχί ἀρρεδῖβ ἴο ἢᾶνε Ὀβεῃ ἴῃ βοπὴα αἰβογάθυ ἴῃ {Π6 Μ55. υϑεά Ὀγ {πε 
1, ἴῃ ἀηα ΕΤΠΪΟΡ. 

19. (6 ννογὶ) πιαᾶς τεαᾶν νἱτ Ῥοΐῃ δῇ τιηΐδι]πρ [4016 απᾶ δ πποχρίογαθ]α ραβίιγθ. ὍΤΠΕ ταϑέεγθηςβ 15 ἴο 
Ῥατγδάϊβε δπα ἴἴ5 πηαγνε]οιβ ἔγαϊῖ5 (ς δ ἀξ δι! ηρ τ4 016 ᾽) νν ῖσἢ ἰἴ5. ἴγθαβ Ῥεασ ψὶ ποις σαϑϑαίίοη, ὙΠ θαπαααῖ ψῃ]οἢ 
{πε τὶ ρμίθοιβ ἀγα ἴο δη]ου ἴῃ {π6 Γαΐατα νγου]α 15 οἴζϊβη γοίευγθα ἴο (ϑοπιθίϊπιθ5 4150 ἴῃ Μεβϑίδηϊς ρα558585) : οἵ. Καν. 1]. 7 
(' μιάάδη πιδπηᾶ ἢ δηῃὰ 566 Βοιιββεί, 372, ρ. 327: ἴῃ6 ατεεὶς οὔ τῃ6 ρῆγαβε “δὴ ὈΠΕΧρίοσαῦ]ε (ΞΞ τηγϑίθσίοιϑ) ραϑίαγε ᾿ τῷ 
(εἰς) νομὸν ἀνεξίχνευτον (Ν ΟἸΚ.). ὙΠΕ Νεγϑίοῃβ γεδά νόμον, “Ἰανν᾽, ἴογ νομόν, “Ῥαδβίιτε ᾿ (οΥ ὃ νομήν) : ΠΕΠΟΒ “ ΠΠΒΘΑΤΟΒΔΌ]6 
Ιαν᾽ (Κ.Ν.). 

όοο 



ΓΝ ἘΖΙΕΑ: 9ὲ.. 29. 27 

τι )5. 5: ΘΟΝΟΙΞΙΟΝ ΘᾺ. ΤΠ ΨΊΘΙΟΝ (5). 

᾿.23 Βαῖὲ τ τἴποι 1 βαραγαΐα ἘΠ γϑεὶ γεῖ βανεὴ πῆοῦα ἀαγϑ---ἰποι! 5Π84]} ποί, ποννενειί,, ἰαϑὲ ἴῃ ἘΠ 6 ΠῚ, 
Ο 24 Βυΐ 54] σῸ ἱπίο ἃ Πε]α οἵ ἤοννειβ, ννἤεγε ἢο ἤοῖιβα ἢδ5 θεθη θα], ἀπά δαΐ οἠἱν 1 οὗ {πες {τα οὗ τς 

25 ἤε]4!; δηᾶ ἴποιι 5ῃ4]0 [αϑίε πὸ ἤβϑῃ δηά αἰγίηἰκ πὸ ννίπα, θὰ (εα1) οὐἱν {Πα {τυ1{---ηά ργαν τιπίο ἰῃς 
Μοϑὲ Ηρ σοπίϊημπα!ν, ἤθη [1 νν1}] σοπα δηα ἰδ} ἢ {Πεο. 

ΠΣ ΙΕ ΘΟ ΕΠ ΙΔ ΞΊΘΙΝ: 

(ἰΧ. 26--χ. 59.) 

ΤΙ, ΙΧ. 26--ὐ8, ἹΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ (9). 

26 501 νεηΐ, 85 ἢ6 φοπῃηπηδηάεά π16, ἰηΐο {Π6 ἤΠεΙ4 ὑνῃ]οἢ 15 οδ]] δα " Ατάαδί ", ἀηα {Ππεα 1 οαὲ ἀπιοηρ 
4 {πε ἤονειϑ, απά αἰ εαἰ οὗ {πε Πεγρ5 οἵ {πε ἢε]α ; ̓δπά {πῸ εαἰίηρ ἱπεγεοῦ ϑαιιϑῆθα τε. Απά τ 

1Ὶ φρο 6 : 30) [31] ᾿πιευπη 5 11 δο Εἰλίοῤ. 3. ἀε ἤοτῖθιβ. σαπηρὶ ᾿π τὉ Τ 5. 8); τ τ (ἢ; 27. ΔΠΠπτ, 
Ατάδά, Ατάδϑ, Ατάαδαξ: ὁ δ έλίοῤ. Ατραᾶ (ωῷ 2 Αζριρε χυΐί. 34); 4γ.1 Ατδὰὺ 97 Ατααδΐῖ ; “4γηι. Ατάδθ 1] Ψ, οἱ 
[αςία δϑὶ Ἔβϑοᾶ ΘΓ ΠῈ ΤΏ] 1Π βαϊατ αἴθ ΠῚ 

Ιχ. 23-25. ΤΗΪ5 5ῃοσί βεοίίοη ἔοσΠΊ5 {Π6 σοῃο]βίοη οὗ {πε Ἰοηρ {Π|γὰ ν]δίοη δηα {Π6 ἰγαηϑιεοη ἴο {Π6 ἰοασίῃ. ὙΠδ ϑθοὺ 
15 διά ἄδη ἴο νγαϊῖ ἀποῖπει βενθη ἄδυϑ, θη ἃ {ΥΓΠΕΥ ταν ε]δίϊοη 5Π4}} θῈ νοιοῃϑαίεα ἴο ῃϊπη. Ηδ 15, Πονψενθυ, ΕΧΡΓΙΓΕΒΒΙΥ 
το] 4 ποΐῖ ἰο ἴαϑί---ἂ5. μῈ παᾶὰ ἄοπε ἴῃ ργερδγδίοη [ΟΥ̓ [ΟΓΠΊΘΥ ν]βίοηβ---θαΐ ἴο ΡῸ ἰπίο ἃ ἢε]α οἵ ἤονετϑβ, ἀπ εαὶ οῃ]ν 
ἤοννειβ (9) οὐ Πευρβ οἵ {πε ΠΕ] ; ἢξ 15, πιοσβονθῖ, ἴο δρϑβίαιπ ἔγομη ἰδϑίϊηρ ἤβθβϑῃ δηά νίηθβ, δπα 15 δάάβη ἴο ρσδν 
ςοηἰίμ Αγ. ὙΠΕ Πε]ά 15 ἴο Ὅς ἀεϑβιϊαίε οὐ δὴν ὈαΠΠαἀΐηΡ. Α5. [Π6 [Ο]]οννηρ ν᾽ βίη πηαῖκο5 οἰθασ, [Π|5 Ἰοσδ]γ 15 ἴο θ6 
1πΠ6 βεεπα οὗ ἃ νἰβϑίοη οὗ {πΠ6 Ἡβδάανϑηὶν [αγυβαίεπη. ΤΠ αἰγθοίίοη ἃ5 ἴο δδίϊηρ ΟὨΪΥ οὗ ἴπ6 ρτοάιςοε οὗ {Π6 ἢεϊά ἰς 

] τα ΠΊ Δ τ 016. Ὁ αΐ 15 15 ββηϊῆοαησα ἢ [{ 15 οἰθαυν ποΐ ἴο Ὀ6 τεραγαβα 8ἃ5 οἢ ἃ ρδὺ ψ ἢ {Π6 ϑίσγίοι ἔαϑε, ἔσοση νηὶ ἢ ἴΐ 
15 ἜΧΡΎ βϑὶν ἀἰβιϊηρι5η6 4. Μογζβϑονθυῦ, ἴῃ {Π6 ᾿ἱπιγοάποίοῃ ἴο {Π6 {Π|τὰ ν]βίοη (ν]. 35) [Π6 566 γ 5ᾶγ5 {παΐ Πα ἔαϑίεα βενεῆ 
ἄδγϑ5 ἴῃ ογάεσ ἴο σοπῃρ]είβ ἐπ6 ἴἤγεα νγεα 8 οἵ αϑιϊηρ {πΠᾶΐ Πα θεεῃ σοπηπιαηα 64 ΠΙΠῚ (].6. ἃ νγεεκ οὗ [δϑίίησ Βείοσε βᾶςῇ 
οὗ [πε ἢγϑβί ἴπτεα νἱβϑίοηβϑ). ὍΠι5 1Π15 ἔοσπὶ οὗ ρσυερασζδαίίοῃ παὰ σγεδοπαα [15 οἰπιὰχ αἱ ἴῃ Ῥεριπηΐηρ οὗ {πῈ ΓΠΪτά ν]ϑίοη, 
Δα ἰξ 15 ουσίοιβ ἴο ποία {παΐ Π0Ὸ ασί μεσ ἀἰτγεοῖ τπηεηίοη οὗ [αϑίϊηρ ἰ5 πιεῖ ψΊ ἴῃ {Π6 τε πηγαὶ ΠἰηρΡ᾽ σΠδρίευβ οὗ {Π6 Βοοῖὶκ 
(χ-χὶν), [που ρὴ σοπίθχίβ οσσαγ ἴῃ ΜΜΠΙΟΠ 5Ό0ἢ τηϊρῃξ πᾶνε θεεη ἐσχρεςίαβά (ςΐ. χὶ. 1, χα]. 1, χῖν. 1).ἢ 

15, 1πθῃ, [Π6 ἀϊτεοίίοῃ 8ἃ5 ἴο βδίϊηρ' ΠΕΥΌ5 ΟΥ̓ ἤοννειβ ἤεσα ἴο 6 τεραγαβα 85 ἃ βιυθϑβείζιξε ἔου ἔαϑίϊηρ ργορεγ - -ἂἃ5 
8 ἴοττη οἵ μαϊξξαβίίηρ ἢ ὙΤῊ]5 15 ΡΟβϑ51016, 85 δΌβ ΙΠΘηςΕ ἔγοπὶ ἤδϑῃ δηα ψῖηα 15 ἀβοιάεαϊν ἴῃ {Π6 ἀϊτγαοίιοη οὗ ἃ πηι]ὰ 
διϑοθίϊοῖϑθῃμ. Βαΐ [ἴ πηᾶὰὺ Ὀ6 δύριεα {παΐ πλοῦα ρτΌ Δ ΌΪΥ ννΠδξ 15 ᾿η ΘῈ Πα 64 15 σίου ἴῃ {Π6 παΐασγα οὗ δὴ δηςΠ65ἰ5 ἴο δίγίοῖ 
[αϑίϊηρ. [{ 5ῃου]α 6 τειπμεπηθεσεα ἴπμδὲ {πῸ ἀαϑίτιοίίοη οὐ {πε ΗοΙγν (Ἰγ---ηά, ἄρον 8ἃ}], οἵ [Π6 ΤΕ πιρΙ6--ἰη Α. Ὁ. 70 
Βᾶν6 τίβϑ ἴο ἃ νγ)ἀθβργεδα ἀβϑοείϊς τηονεπηεηΐ ΔιηοηΡ ἴΠ6 ΤΘνν 8 ΡΘΟρΡΙΘ ΠΟ ϑυγνῖνεά, Θβρεοίδ!!ν ἴῃ Ῥαϊεϑίϊηθ. Μδην 
Βᾶνε Ἐχρτεϑϑβίοῃ ἴο {ΠΕ6ῚΓ συ ἴῃ βενεῖθ δΔη4 Ὑϑρι δΥ [ΟΥΠῚ5 οἱ αϑίίηρ. [{ 15 [15 δἰ ἐπδίϊοη νυν] ἢ 15 σοπίθπιρ]αἰεα μετα. 
ὙἼΠΕ 566 Γ 15 δρουΐζ ἴο τεοεῖνε ἃ νίϑίθῃ ἴῃ ψνῃ]σἢ ρυϊεῖ αἵ {πε ἀββοϊδίϊοη-- Ἰοὺ ἃ5. 1ἰ 15---οὐ 1Π6 βαυίῃ]ν ϑίοη ἰ5 ἴο θὲ 
{γα βοε δα ὈΥ ἃ νἱϑίοῃ οὗ [με πεάανεηὶν (ἰΐγ. Ηδ 5 Ὀιάἄδβη, {πεγείοσθ, ποὶ ἴο [δβί, θαΐ, [ἢ βο! 46, ἃ πα [Υ ἔγοτη 
Βυπηδη Πα] ϊαϊοη ἀηα Ρτοχί πλϊῖν, ἴο Ργαραγα ἢ ΠΊ561 Ὀγ. ρατίακίηρ οἵ {Π6 ϑἰπιρ]θϑί ἐοοά οἵ παίιυγε, ἀμ ΌῪ ρσδυϑσ, ἴοσγ 
{πε σοπληρ ταν ϑ]αιτίοη. ὍΠα ἰοοά τηοϑὲ ἀρργοργίαίθ ἴῃ {Π6 εἰγοιπηβίδηςεϑβ νου] θῈ {παΐ οὗ {ΠῈ ργίπχαθναὶ ἀσὲ δηά {πῸ 
96 οἵ ΠηΔη᾽5 ᾿πηοσθεῆςθ 566 ἔυσίμεν ΞΖ“, Ρ. 209 ἔ. 

24. ἴμου 5Π8] ἰαβίε πο ἤββῃ... πο ννἱπε, Ραΐ (66) οὐἱν {πὸ γα, 1. 6. βδΐ οὔἱν ψνηαΐ σύοννϑ ἴῃ {πε θά. 80 
ΤΠ ΔΠ1Ε] δηα Πἰ5 σοπηρδηΐοηβ δἴθ ΟὨΪΚ νερϑίδ]ε ἔοοά, ἀπα ἀὐϑηῖκ νναίευ γαῖ μου {Πδη ϑιιῆεσ ἀβῆ]επηεηΐ ; οἴ. 2 Μᾶςς. ν. 27. 

ἴχ. 2Ζ6--χ. 59. ΤῊΒ ΕΟΌΕΤΗ ΨΊΒΙΟΝ. ΤΠ [Ο]ονηρ νἰβίοη 56 Ὲπὶ5 ἴο πᾶνε θβεη ρτγεβεγνϑα ἰάύσεὶν νἱτπουΐ ᾿πίεσροὶα- 
τοη, δηα 85 1 νγὰ5 σοπῃροββα Ὀγ {πε δυΐμου οἵ 5, {Π6 ρεῃ οἵ {ῃε Βεάδεοϊογ (Ε)}) οἠἱν σοπλὶηρ ἰηΐο ον άθηςα ἴῃ ΟΠ6 ΟΥ̓ ἔννο 
ΡΙαςα5 ἀπά ἴῃ {Π6 ἰγϑῃβ:Π10Π8] νθῦβαβ5 δ {Π6 βηᾷ (Χχ. 58-59). Τα σοιηροϑίτοη ἰ5 ἐνεη δηα ἥονίηρ, δη πιονεβ ἴῃ Δ ΘΑ 57 
Ἰορίοδὶ βεάιεησθ ὍΤὴα 5661 ρτοςεβάβ, 85 μΠῈ Παβ5 θβθθῆ οοιηπιδηάεα, ἴο ἃ ἢε]α ψῃϊο ἢ Ῥεαγβ {Π6 τηγϑίεσίοιιβ παπης οὗ 
“Ατάδε᾽, δῃα {Ποῖα ᾿ἰνε8 Οἡ ΠΕΙῸ5 [ογ βενθῆ ἀἄδγϑ (ἴχ. 26-2 8). ὙΠεη με δάάγεβϑεβ (σά, βἰνίηρ αἰίθγαηςα ἴο {ΠῸ ΓΠουρῊ 5 
1ῃδί πᾶνε δυύίβθῃ ννΠ]ὴ Π]πΠῚ|. [5γ86] Πα θβεη εηίχγιβίεα ψ ἢ [Π6 αἰνίηα [ἀνν---ἰξ δα θθεη σον ἴῃ {Πα ὶγ Ποατίβ- -Βαΐ 
{πεν Παά [4116 ἴο Κεερ 11. ὙΠα νεβ556] {παΐ σγεςεϊνεά ἴξ ννὰβ ἀοοπηβά ἴο ρϑυίβῃ βεσδιιβε οὗ βίη, ψνῇ]]α {Π6 Τὰν ταπχαϊπθα 
“Ἷἢ 115 ΠοῃουΓ᾽, ἱπιρο Ι5Π 8 16 ́ (ΙΧ. 29-37). ὙΠΙ5 ΒΡΘΕΟΠ 5 ἰπἰεσγιρίθα ὈΥῪ ἃ νἱβίοῃ οἵ ἃ ψοπΊδῃ ἴῃ αἰβίσεϑβ, ΨῆΟ 5 
ΤγΟυΓηΪηρ ἴῃ6 ἀδδίῃ οἱ δῃ ΟὨ]Υ 50ῃ---ἃ 50η ΨὙΠ0, ὈΟΙΏ δἰ {ΠΙΓῚΥ γεαῦϑβ οὗ βίεγι εν, Πα ἀἰθα οἡ {ΠῸ νεῦῪ πιογηΐηρ οὗ 
ἢϊ5 ψεάϊηρ. ὍΤὴδ βεεῦ, {πϑγείοσθ, Ὀ. νύ οἵ σοῃϑβοϊδίϊοη, Δα πο Ἶ5Π65 ΠΕῚ {παΐ ΠΕῚ 1055 15 5Π18}} σοπηραγεα νι {ΠῸ 
ἀἸβαβίειβ ἔπδΐ ἢανα θείδ!]θη {ΠπῸ᾿ σμοβεη ρΕΟρΙα δ5 ἃ ὑΠο]6, Δη4 τηοΥα ββρβοίδ!!ν {πΠῈ ογοννηΐηρ ἀἰβαβίευ οἵ {πῸ ἀδϑίγαςίίοῃ 
οὗ ϑίῖοῃ (ἴχ. 38-χ. 24). ὙΠθη ϑυάάθηὶν {ΠῈ 5οθηα σἤδηρ65 : ἴΠῈ νομί νη 565, πα ἴῃ ΠΟΥ ρΙαςα ρρβδῖβ ἃ σιθαΐ δηά 
5Ρ|ε πα 14 ον ---ῃ Πδανθηὶν 5ΐοη (Χ. 25--28). ΤῊ ββοιίοη οἱοβαβ ΜΙ ἢ δη δοσοιηΐ οἔ {Π6 ἰηζεγνθηίίοη οἵ {πῈ δηρεὶ ({1161) 
Δα [Π6 ἐχρ᾽δηδίϊοῃ οὐ {Π6 ν]ϑίοη σίνεη ὈΥ ᾿ϊπὶ ἴο {Π6 5660 (Χ. 29-57, (ο]ονγεα Ὀγ (ἢ σοποϊ]μβίοη χ. ς 8-59). 

ΤΠ6 ψῃο]6 βεοίίοῃ {Ππι5 [4115 Ἰηΐο {Π6 ἔο]]οννίησ ἀἰν]5] 5 :--- 
Ϊ. 7γἐγοαηεοζζογι (Ἰχ. 26--28) : 

11, 716 αὐξαϊζγιρ᾽, σίογγ οὐ ἦε δατν ἀγα 75γαδῖ: ἃ εογέγαοσέ (Ἰχ. 29--37) ; 
11. Ζε υἱοῖογι οΓ 116 7)ϊἼ5εογιδοίαίε Τογεαι (Ἰχ. 38-κ. 24). 

ΔΊ 115. νἰδίοη, ννῃϊοἢ ἱγαηβροτίβ Ὠϊπὶ ἰπίο {[Π6 Πδανθηὶν νου], [Π6 ΑΡοσδῖγρβα οὗ ϑδίδίῃϊεὶ ἀουθε]εβ5 επάβά. 
ΤΠα ν᾽ 5]οη5 {πὲ [Ό]]ονν, 85 νγὲ 56.411 5σββ, θεϊοπρ ἴο οἵ πεὺ βοιγοθβ. ϑοῖηβ ἔγαριηθηΐβ οὗ {Π6 ννοῖκ οὗ 8 δα επῃιρεαάβά ἰὼ 
{Π656 Ἰαΐθγ νἰβϑίοῃϑβ (χὶ!. 40-48 δηὰ χῖν. 28--35) ; {Π656 ν}}}} θὲ ἀϊβοιιββεα ἰδίεσ ἴῃ σοππδχίοῃ Ὑν ΓΠ {ΠΕῚΓ ρσεϑεηΐῖ σοπίεχίβ. 

Ιχ. 26-2δ. Τα πηγϑβίδθσγίοιιβ ἰοσδ!} ΠΥ ννὨ]οἢ 15 ἀαβου θεά 845 “πε ἢε]ὰ ννῃϊς ἢ 15 οδ!]εὰ Ατάδι᾽, νυν τΠου {ΠῸ βθοὺ ννεηΐ, ἴῃ 
δοςοσάδῃησα ψ] ἢ {Π6 ἀἰνίης σοπηπηδηά, δηα πιεάϊταϊεα ἔοσ βενεη ἀἀγ5, ᾿ἰνίηρσ οἡ ὁ 16 Πετθ5 οὗ {πε ἢε] 4, μα5 θεὲ {πῈ 
50 ]εςΐ οὗ πηποἢ ἀεραίθ. ὍΤὴα νίενν {πὶ [ῃ6 πϑιὴθ τηθδηβ “1Π6 ΜΠ] θγηθβ5 οὗ [πα δῃ᾿ (1μο Κα) οὐ (α5 “«γόαλ -- ΠΣ Ψ, 

1 ΤῊΙ5 ἔδοϊ αῇἴοτγάβ ἃ βίγοηρ σοηῆτσπηδίϊοὴ οὗ {πε σογγθοίηεβ5 οὗ {ΠῈ οὐ τἰοα] ἀπ] 515 νν ἢ οἢ βεραιαίθβ ἴΠ686 σπαρίθβ 
ἔτοπι ἴΠ6 5814 (Π16]- ΑΡοσδ νυ ρ58. 

όὅοτ 
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ΙΝ ΕΖΒΑ 9. 28--37 

28 ζαΠΊ6 ἴο Ρ455 δἴζεγ βενεὴ ἄδυϑ, ἃ5 1 αν Ἰροῇ {πα σιαβϑβ, [Παΐ τὴν παεαῦΐ ννὰ5 ἀρίη ἐγου]ε ἃ 45 ὈῬείοσα. 
ΊΠΕη 1 ορεπαά τὴν ποιῇ πὰ, αηά Ῥεσδη ἴο δα άγεβϑ πε Μοβίὶ Ηἰρῇ. 

11. Ιχ. 290-37. ΤῊΞ ΑΒΙΡΙΝῸ ΟἸΟΕΥ ΟΕ ΤΗΕ ΤΑΥ͂, ΑΝῸ ΙΘΕΑΕΙ,: ἃ ΟΟΝΤΕΔΛΘΤ (5). 

29 ΑΔῃηα] κα14: 50 1, ογὰ ", ποι ἀ1ἀ5: νοῦν τενθαὶ πν561{ πηΐο οὐγ (δί ΠοΥ5 ὃ ἴῃ [ΠῸ ψ] ἀθγη 655 ἤδη 
{παν ννεηΐ ἰοστἢ ουἱ οἱ Ἐσνρί, δηα ννπεπ {πεν ννα] κεα τγοιρῇ {πε υππἰτοάάξη δηα τηΐτ{{ὰ| τ Π6τ- 

30 Π655; δηά ἴδοι ἀἸ5ϊ βὰν : 
Ο [5τ.8ε], ἤεαῦ ἴδοι της : 

Ο 5εεά οἵ Ϊαςορ, αἰζεπα τἰπίο πὶν ννογάβ ! 
31 Ἐοτ, ΡεΠο]ά, 1 5οιν τῦν Τανν ἴῃ γοιῦ, δηα ἰἰ 514}} Ὀτίησ ογίἢ ἔγα ἴῃ γου, ἀπ γα 5.41] θῈ σἱου πε 

1 1ἴ [οΥΓ ἐνεῦ. 
32 Βαῖοιυτγ (Αἰ τβ, πο γεςεϊνε ἼΠε 1,ἀνν, οΟὈβεινεςᾷ 1 ποῖ, ἀηα [ΠΕ βίαίαίεϑ ἔπεν αἰ ποΐ Κεερ, απά γεῖ 
33 {πε {τ οὗ {πε Τίανν 14 ποὶ ρεγίβϑῃ, ποῖ σουϊά 1{---θεοδιιβε 1 ννὰ8 {πίης; θέ {πεν ΝΟ τεςεϊνεά [1 
34 Ῥεγϑῃεα, θεσαιβε {πεν Κερί ποῖ {Ππαΐ ννῃϊ ἢ πα Ῥεβη βδοννῃ 1η μετ. “ Νονν, 1ἴ 15 ἃ βεπείαὶ γι]ε ἃ Ἐῃδΐ, 

ψν Πδη {πε στοιηα [85 τεςείνεα 5εεά, οὐ {πε 568 ἃ βῃϊρ, οὔ δὴν οἴ πεῖ νε856] [οοα οὐ ἀγηῖκ, Σ ἀπα νΠεῃ 
1 Παρρεηβ {παῖ ννῆδί 15 ϑοννῃ ", οὐ ὅν ῃδΐ 15 ἰδ πο 6α 5, οὐ {πε {Πίηρσϑ ἴπαΐ πᾶνε θεεη ἴδϊίκεη [ἢ σοπΊα ἴο 

35 8ηὴ εη64,- --ἰῃεθε σοπὶε ἴο δὴ επά, ννῃςῈ {πε τεσερίδοϊεβ γαπηαίη : Ὀαΐ ΜΠ τι 1 ἢα5 ποῖ Ῥξεη 80. 
36 νε νῇῆο Πᾶνε τεςεϊνεα {πε Τιἂνν αηα βἰπηςα τηιϑὶ ρεγίϑῃ, ᾿ορσεῖμει ἢ οὐγ Πεαγί, ν]ο ἢ Πα5 ἰακθη 
37 ἴτ ἰῇ : ἴμε 1 ανν, ποννενεῦ, ρεγίϑῃεβ ποῖ, ὈκῈ ἀὈ1 465 ἴῃ 1[5 σ]ογγυ. 

τΆπτὰ τ ᾿γλζοῤ. 41γ,1: 39. ἀρετίαμη οϑί ο5 ΠΊΘ ΠῚ: 50 δ 41γ.2 τππ ροϑ᾿ : ὀμέ  ΕἰλΖοῤ. ΟἹ.οτὰ τὴν 1οτά (ΞΞ Δέσποτα κυριε) 

ο 3. - ἴῃ ΠΟΡ]15 (2γοό. α ρἰο55): οἱλε7γ Κ.5.5.» ΡῬ 9: οὗ δῖῃδα:]: 4.4 -- φ δῃά [15 15 {πε τὰ ]ς ( 7εό. ΣΙ ΠῚ) : 93), εἴ ἐςος 
ςσοηϑαείθάο ΤοΊσοβυ: 2.» 5553 αυοά τηϊδβϑι ἐδ ὑπ σο οὁ 41γ.1 4γηι. 3. εἴ τββρεχὶ οσι}}5 πεῖ ἅτ γραρζρ' ἃ 411- 

«ἀεβεσί᾽) 15 ἃ ΒΥ". ]1ς 4] ΠδηΠη6 ἔοσ {πῸ ΗΟΪῪ [Δ ηα σεηεσα!ν, ΜΠ] Οἢ τηϊσῆς μανα Ῥθεη τεργαβεηίεα δἵ [ΠῈ ἐπα οἱ {πε ἢσγϑί 
σδηΐασυ Α. Ὁ. 85 ἃ νου Ὁ] 6 ψ] άθγηθϑβ ἴο {ΠπΠῸῈ [εν ( ΟἸΚαλΑτ), τᾶν Ὀ6 δ οὔςβ ἀϊβηγϊϑδεά. Μοζε ρ]δυβιθ]ς 15 1ΠῈ 
βυρρεβίίοη ραΐ ἔοσννατά Ὁγ Μτ. Ἀεπά 6] Ηδττῖβ (726 Δ εεέ οἵ ἔλε Ἡογας οΥ Βαάγιελ [( Διαρυϊάρε, 1889], Ρρ. 35--39) {παᾶἰ {πε 
Ἰοςσδ!ν ᾿Ἰητθ πη 6ἀ4 15 [Πς πεϊ σου Ποοά οὗ Αγα δ Πλ᾽5 οακκ, πεασῦ Ἡερτοη. ΤῊ νου] ΡῈ ἃ ΠΙΡΉΪΥ ϑαϊῖα Ὁ]ε Ρ]αςα ἔοσ ἃ ἀϊνὶπα 
τεν ε]δίίοῃ ; δηά, τηούθονεσ, ΗδΌτοη 15 πιθηϊτ οηδα ἴῃ 2 ΒδγΠΟἢ 845 οπεὲ οὗ [πε βεαΐβ οὗ ρσορῃείϊς ᾿ηϑριγαίίοη (χ]ν]]. 1). 
Ρτοΐ. Ηδυγβ σοποὶπάδβ [Πδΐ {6 βοεηα οὗ {ἴπ6 ΠΠ νιϑίοη ἴῃ 4 ΕΖγὰ (ς ἢ. χὶ) 15 Ηβθτοῃ, απὰ {παΐ [Π15 15 ἸΙἀθῃεςα] ] ἢ 
1Π6 5οεῆδ οὔ {πὸ [ουτίῃ ν]ϑίοη, Ἰ. 6. “πε Πε]ὰ οὗ Ασγάδι". Βυΐ!η [Π15 νῖενν ΠΟ δοσουηΐ ἢ85 Ὀδεη ἴακϑη οἵ {πε αἰ δσγθηΐ βουγοθβ 
ΜΉΙΟΝ ἈΡΡΘαΥ ἴῃ {πΠ686 σμαρίεγβ ; ἰ(ἢς σοπηδχίοῃ οἵ [ῃ6 5οεπα οὗ {ΠεῈ ἴννο ν᾽ ϑΙοῃβ 15 ἃ ΡΌΓΕΙΥ ἁυί!ῆς!α] ΟΕ, πη α 15 ἀπε ἴο 
1Π6 σοΟΠΊΡΙΙΕΓ. ΝΟΥ 15 ἴἰ δ 411 σεσίδϊη {πᾶΐ ἴῃς “ οδἂϊκ᾿ πῃηεπιϊοηθα ἴῃ 4 ΕΖία χὶν. 1 85 ἴπΠ6 ρδοβ ῃεσα Εζγα τεςεϊνεα {ΠῸ 
τενοἰδίϊοη 15 “ ΑὈγα δ πι5 οαἱς᾽, 5 Ρτοΐ, ΗΔΥΓ5 ΒΌΡροβθβ. [{ πδᾶὺ πᾶνε Ὀθθῇ 50π16 νγ6}]- Κῆοννῃ ἴγεα ἴῃ 6γυβα]ετη (566 
ποίεϑ5 σα ἠος.). 

ΤΠαβ {ΠῸ αἰἰεπηρί ἴο ἰοςαΐα “ἴῃς ἢἤεϊά οὗ Ατάδι᾽ δἱ Ἡεῦτοῃ σαπηοΐὶ ὈῈ τεραγαβα 845 βιυσοθβδϑία!. Δ δίενευ τηδὺ ὈῈ 
1π6 ἴσας Ἵχρδηδίϊοη οὗ {πε παῖς " Ασάδϊ᾽, 1 βεεῖηβ οἰθαγ {παῖ 115 δ᾽ σπιῆσαησα Πγιϑί θῈ ΠΊΔ 1 Η]Υ οὗἉ ἃ 5ΒυΠ 110 4] σΒαταςίεσ. 
ΤΠἼΕ τερεαϊεὰ βίδιεηαηΐ {παΐ τΠς τπηγϑίθσϊοιιβ ρίδοα ννγὰ5 οὔῈ “ΨἤΕΥΕ ΠῸ Ππουβε ἢδὰ5 Ῥεεὴ θ᾿ (ἸΧ. 24, Χ. 51) ποῖ ΟἿΪΥ 
Ἔχοϊά65 {ΠῸ δαί] διε οὗ {πε ταϊπθα βαγίῃ]ν [οὐαβαὶθπη, Ὀὰΐ 4150 ροϊηΐβ ἴο ἃ ρ΄αςβ νν σῇ ννὰ5 5311} υπτουοῃαεά Ὀγ Πυπηδῃ 
Πδηά, δηά 50 ἢϊ ἴο θὲ ἴῃε βροῖ ψῇετα {πΠῸ πδάνθηὶ]ν οἰτγ σουὰ (ἘΠΊ ρΡΟΓΆΑΤ]Υ) τοδί. ῬυθβαυμηδΌΥ [Π6 τεδάευ ννὰ5 εχρεςίεα 
ἴο {Π]|ηΚ οὗ {Π15 Ἰοσδ!τν δ5 ἴῃ {Π6 ᾿πηπηβάϊαῖα περ ουσΠποοα οὗ Βαῦγ]οη, νν πεσε ϑδ]αῖῃ 16] 15 ταργεβεηϊεα 85 τεϑι ἀὴρ δἵἱ 
πε Ῥεριπηϊηρ οὗ [ΠῈ Αροσαῖγρβε (4 Εζγα 11]. 1). 

Οπε 5]|6}ϊ ᾿πά!ςαιίοη (οἴ. χ. 58) συισρεβίβ παΐ {Πε {1π|6 νν ἤθη [Π15 τανϑαίίοη ἴοοὶς ρίδοβ ννὰ5 ἀστιησ {πε ἄδν, ἀπ 
ποῖ ὈΥ πὶρῃϊ, ἃ5 15 ἴπεῈ σαβα ψ ἢ της ἀτεδι- ν]ϑίοηβ. 9566 {τί πεὺ ΖΑ͂, Ρ. 212 ἔ. 

ἴχ. 29-37. Αἤἴεσ βενεὴ ἄδυϑ᾽ πηεάϊδίϊοη ἴῃ “ Ατάδι {Π6 568 ὺ βρῖνεϑ σπαγδοίογι βίο ἐχργεϑϑίοη οηςα ἀσαΐη ἴο {Π6 {που ρ 5 
ΠΟ Πᾶνα αρὶίαϊεα 15 μθατί. ΤῊϊβ5 ἴακας {Π6 ἔοτπη οἵ ἃ 50] αν οὐ {Π6 τα]δίοη οὗ [5γ86] ἴο ἴῃΠ6 1νν. Αἱ [Π8 
Ἐχοάὰ5 Ὸπὶ Εργρί--- ἤθη [5γΓ86] Ῥεσαπης ἃ παίϊοη--Ἠοὐ Παᾶ βονψῃ ἴπΠ6 [ἂν ἴῃ 1ῃ6 Πρϑασὶ οἵ ΗΙ5 ρεορῖβ, τ 1Π6 
Ῥ͵ΟΠΊΪ56 : “ 1 58}4}} Ὀσίηρ ἰογίῃ {τοῖς ἴῃ γοῦ, ἀπ γε 5Π4}} θῈ ρ] συ θα ἴῃ 1 ἔου Ἄνεγ᾽ ([χ. 31). Βαΐ {πε ἐδίμειβ οὐβεγνεα 1ἴἴ 
ποῖ ; γεῖ “ἴῃς ἔταϊ οὗ ἴπῈὸ 1ἂνν ἀϊά ποί ρεσίϑῃ ᾿--ἶἰὶ σου! ποί---Ὀεσαιβα ᾿ξ ννὰβ5 Θϑϑθῃῖα!} ν ἀϊνίηθ. Βιυΐ “{ΠΕΥ ΠΟ 
τεςεϊνεα ἴ ρα ιϑῃεά, θεσαιβε παν Κορὶ ποῖ {πὶ νν ἢ] ἢ μδα θεβθη βονῃ ἴῃ {παπλ᾿, ὙὍῃε ἰὰνν {Ππαΐ οὈίδι 5 ἴῃ {πΠῈ6 παίυγαὶ 
ννοΥ] 15 [παι {ΠῸ τεςερίδοϊεϑ τοτηδὶῃ δἔζεσ {παῖ ν Π]ς ἢ παν ἤᾶνε τεςαϊνεα ἢὰ5 ραϑϑθα δννᾶὺ ---ἴοσῦ Ἰηβίδηςθ, {πΠ6 στουῃά 
ΤΕΙΊΔΪΠ5 δίζευ {πε βεβεά {πᾶὶ Πὰ5 ῬΈεὴ βόονῃ ἴῃ ἰἴξ ἢδ5 5ρῦιηρ ὈΡ δηᾶ Ῥεεὴ βδιπειβά, [6 56ὰ γε πΊδ 15 δέτε {ΠῸ6 5810 
1Παὶ Πὰ5 Ῥβεῃ ἰδυηοπμαα ἴῃ ᾿ξ Πὰ5 σοπηα ἴο δη επά, δηὰ 50 οθυ. Βαΐ νη [5Γ86] 1ἴ 15 ἀιεσθηῖ. ἘῸΓ να ψῆο ἢᾶνε 
τεςεϊνεά {πε [ἂνν ἀπα βἰηπαά πηιϑί ρου ἢ, ἰορεῖ μου ἢ οἷν Ποασί, νν] ἢ Πδ5 ἴα κε ἴΐ 1 : {Π6 1ἀνν, Ποννενϑσ, ρει ῖθ ΠῈ5 
ποῖ, Ὀὰΐ ΔΌϊά65 ἴῃ 115 βΊΟΥΥ ᾿. 

ὙΠΕ Δρρ]]ςαίίοη οὐ {π6 πλοῦαὶ στα πιαῖη5. ὙΠῸ ἄϊνίπα εἰθπηθηΐ 15 εἴογηδ]---[ῃ6 ΘΟΥΓΙΡΕ0]6. νε 556] ὑπαὶ τεςεῖνεϑ ἴΐ 
ῬΕΓ5η65. Ἐνεῃ 50 {Π6 εἴξεγῃδὶ] γε! ΠΥ ἡνΠΙ ἢ ννὰ5 ρδγία}}Υ δηα ᾿Π)ρΕ ΓΈ Εν Ἐχργεββεα ὈΥ ἴΠ6 δαυίῃ]ν [6 58] 6 ΓΘ 815 ; 
Ὀυΐ {Π6 νε556] {Πδΐ πηβάϊδίεα 1 μδ5 ρευῖϊβϑῃβα. ὍΤῆε βασίῃ]ν νβ8561 (1. 6. [πΠῈ βαυίῃ]ν [6τιι5816 11) 45 θεβθη ἀδϑίτουεα--ἶἰ μὰ 5 
ῬεΥΙΒῃ θα : μονν [οο 5ἢ δηα ρεύνεγβθε ἴο ἰοοϊς ἴου ἰῖ5 τανῖνα! ἢ Ηορε 5ποι]ά σγαῖμπεσ ΡῈ ἢχεα οἡ {πΠ6 βἴθσγηῃδὶ (Ἰτν νν 1 ἢ 
εχὶ ϑίβ--δηα Πὰ5 δἰνναυ5 εχ ϑίε---ἰη {Π6 ᾿πσουγαρι 016 νου], απ ννῃ]οἢ ἰ5 ἴο ΡῈ επ͵]ογεὰ Ὀν ἴῃοβα ΨῃΟ ρᾶ55 ᾿ἰπίο {Π8 
Ὀ]Ε5564 ἱπητηοτίδὶ 116 οὐ πε ἀρε {παΐ 15 ἴο σοπθ. ὍΤῇῆα σοηβτηγδίίοη οὗ {πε {γα οὗ [Π6586 Πορβϑ5---δηά {Ππ6 δῆϑνναυ ἴο 
ΔῺΥ ΠΠΠρετηρ ἀουθίβ [Πδΐ ΠΊαῪ τα πιδίη---ἰβ [Π6 θυτάδη οἵ {πΠ6 ν᾽βδίοη {παᾶΐ [0]]ονν5 (1Χ. 38 [.). 

29. ἰποιιἀϊάϑιί νογὶϊν τανϑαὶ {πγβεῖῦ. ΤΠ τεΐεγεηςσε 15 ἴο σι ἢ ραββαρῈ5 8ἃ5 ΕΧ. χίχ. 9, χχῖν. 10, ἅς. 
θη ἴπανυ ννεηΐ οτίῃ ου οἵ Ερυρί. (ἢ. [πᾶρεϑ χὶ. τό. 

31. ΕΌΓγ, ῬεμοΙᾶ,1 ξονν τῆν [νᾶνν ἴῃ γοιι. .. ἴῃ 1 ἴογ ενεσ. ΤῊΪβ 15 {πε δυῖ Ποῦ 5 ράγαρῆγαβε οὗ ἴῃς Οὐ Τ' ἀεδβοσιριΐοη 
οἵ 1Πε τεϊδίίοη βεῖ ἃρ θεΐννεεη (οά δηᾷ [5γ8ε] Ὀν [5γδ6]᾽5 δοσερίδηςε οὗ {πε ἴνἂνν, δη 4 δηΐτυ ἰηΐῖο {Π6 σονβηδηΐ- το] ] 0 
ἢ αοά. Ηδε τεδαβ ᾿ἰπΐο {πε παῖνε Ο. Τ᾿ ῬγΟΠΊ1565 οὗ [ειηρΡοτΆ] τεννατα 5 οννῃ {γα πβοθηθηΐαὶ νίαν, Δη4 ἀπ ἀθτβίδηαβ 
1ῃ68 ΡΊΟΓΥ Ργοπηϊϑεά ἴο [5γβεὶ] ἴο πηθδη {πΠ6 πηΐααϊηρ σἹοΥΥ οἵ {Π6 δἴεγηδὶ Δα ἱποογγαρί1}]8 Πεανθηὶν νγου]α, ἘῸΓ ἃ β: 11 Γ 
Πεϊρ θηϊηνσ οὗ Ο. Τὶ Ἰαηρίιαραε οἴ. ν]. 12), Ὑετα Πεαυΐ. χχχ. 19 5 οἰϊεά (( σῃοοβα {π686 116 ᾿᾿, ὅτα., 1. 6. Θἴεσγῃδὶ 16]. 

37. {πε [ὰνν, ποννενεσ, ἄς. ὍΤῆῃε Τὰν ἄοε5 ποΐ ρϑυῖβῃ Ὀβοδιι56 ᾿ξ σοηθ5 ἔτοπὶ Ππθάνθῃ : 1 15 βρὶ᾽ γΐπ 4] (πνευματικός, 

όο2 



ΤΥ ΕΖΕ Δ 9:..28:5.-10. ὁ 

111. ἰχ. 98-χ. 24. ΤῊΞΒ ΨΊΘΙΟΝ ΟΕ ΤΗῈ ΘΙΘΟΟΝΒΘΟΒΑΤΕ ΔΝΌΜΑΝ (9). 

4238 Αμάνπεη 1 5ραῖε {ππ5 ἴῃ τὴν παατί ὅ1 {ΠΠπ|4 τρ πῚν Ἔν 65 ἢ, Δη4 88} ἃ ϑνοπΊαη τροη {πε τὶρῃΐ ; δηά 
τς ΙΟ! 56 ννὰϑ τηουγηΐϊηρ φηα νεερίηρ νυν] ἢ ἃ Ἰοπα νοΐςο, ἀπ ννὰ5 πηι ἢ συενεά ἴῃ πηϊηά, αηα πεῖ οἱοί ες 
39 ψνεῖε γεηΐ δηα {Πεγα ννεῦε αϑῆεϑ Προ Ποῦ πεαά. ὍΠρη 1 αἀἰβη 556 τὴν Ππουρ 5 1 γῆ οἢ 1 Παά Ὀεεη 
40 ρτβοοοιρίθά, ἀπά ἐαγηεα ἴο πεῖ δηα βαϊ4 : ννΠεγείογε νγεθραϑί πο πὰ ψῆν αἵί ποι συϊενεά 1ῃ 
41τ τὴν πιῖπάρ Απά 516 5ϊα τιηΐο τη6: ον πΊ6, τὴν ἰοτά, ἴο πάσα. ΠΥ 5ούγον Δ Πα “ σΟΠΕΙΠ116. ΠΥ 

στίεξυ, [ογ 1 ἀπὶ ἐπ ἐεγεα ἴῃ σοὺ] ἀπά ἄδερὶν αἰηϊοίςα. 
43 ΑΠπὲεϊῖ κα πηΐο πε: ΝΥ αΐ μ85 Ὀείβ!]βη ἔπεα ἢ 16]] τηβ. 
43 96 βαἰά πηΐο πιὲ: ἴ, ἴῃγν βογναπί, ννὰβ θαγίεη, δηα Ῥογε πο ομη]ά, πουρἢ 1 Πα 84 πιυιβραπα {π|γίν 
44 γεαῖβ. Βοίῃ πουγὶν δηὰ ἄδην ἀυτίηρσ {Πε656 ἘΠΙτν γεαῖβ 1 θεϑοιρπί {πε Μοβί ΗΙΡῊ πῖρῃΐξ δηα ἄδν. 

45. Απά![ΐ οδπιε ἴο ρ855 αἰζει Πγίν γεαῦβ 
(οά πΠεαγὰ τῃν Ππαπαπηδια 

δηα Ἰοοϊκεά τπροη πὶν αἰπιοίίοη ; 
ΗΣε Ἴσοηϑιἀεεά τὴν αἰ σίγα 58, 

Δ η4 σάνε ΠΕ ἃ 50ῃ. 
ΑΠπά 1 τεα)οϊςεα ἴῃ ἢϊπὶ σγεαῖϊν, 1 δηα πὴν Πυιϑθαηά δηα Υ᾽ 411 πὶν {ε]]ονν οννηϑίο!κ ἡ, αηα ννε σὰανε σίεδῖ 

41 σίογν υπίο ἡ 1Π6 Μίρμίν πε. Απα 1 τεαγεα ἢϊπὶ ἢ σγεαΐ ἔγαναι]. 950 ΨΏθη ἢα ννὰ85 σγοννῇ ὉΡ, 
Ι σαπηε ἰο ἴδε 5 Πἰπὶ ἃ να, αηα τηδάς 5 4 [εαϑί ἦδν. 

Πα Απᾶ [ἴΐ οᾶπι6 ἴο ρΡᾶ85 ψνἤεῃ ΓΥ 50η επίεγεά ἱπίο ἢῖ5. ννεάάϊηρ οἤΠδηπηθοι, ῃς [611] ἀἄοννῃ απ αἰεά. 
2 ΤΠεη 51 τεπιονεα {πε Πρ 5 5, ἀηα 411] πὶν (ε!]ονν τοννηϑίο ἶκς τοθῈ ΠΡ ἴο σοπηίογε πλε; θα 1 τεπηδίπεά 
3 ΄υΐες ὅ πη11] {πε πἰρῃΐ οἵ {πῈ πεχίὶ ἄδν. "πα [|ἰ σαπιε ἴο ρᾷ85 θη {παν ννεγα 411] αυϊεῖ (απ 
ἀεοἰβίς 4) ἔτοπὶ σοηϑβοϊίησ, 851 γεπηαϊηθα αυεῖ ἢ, 1 τοβα ὉΡ Ὀν πίρῃΐ, δηά ἢςά, δπα σαπΊε ἴο [Π15 Πε]6, 

4 5 ἴῃοιι βεεδί. Απάᾶ 1 ρυγζροβα “πενεῦ ἀρϑίη “ ἴο τγεΐϊιγη ἴο {πε οἰΐν, Ρυς Πετα ἴο βίαν δηα πειῖπεῦ εδέ 
5. ποῦ ἄτγηκ, θαΐ σοπίίητα}}ν το τηουτη ἀπα ἴο [58 {ΠΠ1}1 ἀϊ6. ὙΠεη 1 Ιοἴς {πε Ππουρἢς5 ἴῃ νυ] οἢ 1 ννὰβ 
6 511}] οσςιιρίεά, αηἃ δηβννεγεά Ποσ ἴῃ δηρεῖ, απα ϑαϊά : Ο ποῖ ἀθονα 411 οἴμπεῖ ννοπηεῃ πιοϑὲ ἰοο 5} } 
7 δεαϑβέ ἔπου ποΐ ουὖῦ πιουγηίηρ, ἀπ ννπαΐὶ Πα5 θεία] ]εη τῷ Ηον δίοῃ, ἔπε πιοίμετ οὗ τ15 41], 15 1ὴ σγεαΐ 
8 στίεἴ δῃηᾶ ἄξερ αἰηϊοίίοη ἢ “ΤῈ 15 τρις ον ἴο πιοιτη ἃ, σεείηρ {πδὲ ννε 41] τηουγη, αηα ἴο στίενε, βεείηρ 
9 {Παΐ ννε δι'ὋῈ 411 στε -βίγιοκεη ; ποι, μοννενεζ, αὐτί συ -ϑίγοκεη ἰοῦ οηα βδοη ὅ. Βιΐ αϑὶς {πε βαγίῃ, δῃὰ 

εἴδη ἄοϊεῖα ΥΥ οὉ φὁ (21. ἃ1}1 [ῃε 5οῃ5 οὗ πιν ἴοννῃ) δ ζάϊοῤ. 41»γ.1 41γ.3: Κ6, οπιῃδϑ οἶνεβ ηεὶ Ὑπῦ 3. Ἐοτίεπὶ (-- τον 
ισχυρον -Ξ ΝΠ ἴῃ 1ΧΧ) Χ χ γραί:7ρ᾽ οἱ Σ Υ 9, ἀἴσθπη Ἔρα]]: 926- δηα ρτεαΐ τα]οϊοιηνσ ΚΣ 27. «5. {157 2675: 
5271.) : 35, Ἔνε 1 Π|ι15 ΟΠΊΠ65 Ἰυτη]ηὰ (Εν εσί] Ξε ὃ καθειλον τε “Πεὖ. “Ὁ Π) ἅτ τ» ξίλξοῤ. 3, ἀβαᾷαα ἴῃ 4|11π| 416 η1 ἀ56868 
10 ποοίεπι ὈπΡ 3. οἱ ἔδοίιιπλ εϑί οπὶ ΟΠΊη65 4] αν βϑθηΐ αὐ πι6 σοηβοϊδυθηΐαγ αὐ σα] βοασεπὶ (ογΖρέγα! “εὐ. εχ 

2εγλαξ« τυας: ΟΥ̓ ΤῊΣ Ν Ὁ ΠΡ Ὦ,5 ὈϑδοΠ ΓΔ ὙΠ: σε ΕΑ͂, Ῥ. 221) στο τς, (Ὁ, [ΞΞ μηκετι); ἢ): 2; 
4,,..3: 39 ἴᾶτὶ ποη (ΞΞ ὃ μη αρτι) ἀπὰ ςο φ 41γ.3} -- Ὁ (:οϊοῖ) : Ἰαρετα νδ]115ϑί πλάτη εδί πὰης (27 Ἰαρεῖα να] 1551Π|8 
[λα οὔ Ψ. 71. Ἐπ πιυπ0) 9.  ἘΡυΐ να {Π6 ψνῇο]ε ννουτ]ά [οσ οἵμἱγ πποῖ ΠῈΣ 

ΠΌΤ: Ὑ11:- 14): Οἱ. 4150 2 (Οἱ. Π1|. 71 ΝΙΝ 2: 36, 37 εἰ- 2 ΒΑΓ. χῖν. 10: ἈΠῸ πον [ 566 Ππαᾶΐ 45. ἴου 6. ΨΟΣΙΩ 
ψΠΙΟἢ 85 πηδάδ οὐ δοςοοιπηΐ οὗ 15, ἰο ! 11 δοϊάθϑ, μας να, οῃ δοσοιυηΐ οὗ ννοπὴ ἴΐ ννὰ5 τηδάς, ἀδρατσί.᾽} 

ἴχ. 38- χ. 24.  ε πονν σεῦ {πε ἤπα] ββοίίοηβ οὗ ἴῃ6 84] 4Π16]- ΑΡοσαῖγρβα. [ἰ 15 δϊορείμεσ πίηρ ἴῃδὲ {Π6 οἷοβα οὗ 
1πε (ϑδ]δίῃ!6 1) ῬοΟΚΚ 5ῃου]α σοπίδϊη ἃ τανεϊαίοη οὗ {Π6 σϑα] 1165 οὗ {Π6 {ὰαΐατε νου] στα, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 Πεο] συ οὗ 
5, {πε ἐε]1ον φηα Ὀ]εββϑεάηεϑβ οὗ {πε τἱρῃίθοιιβ σαη δοηα Ὅς σοηϑιπηπΊαιεα ; Δηα ᾿ξ δοσογάβ ἢ νν παῖ νου ΡῈ 
εχρεοίβα δὶ [Π15 τενεϊδίίοη 5ῃου]ὰ ΡῈ σοηοογηβα ψ] ἢ {Ππᾶΐς ρᾶτὶ οὗ πε πεανθηὶν τϑα] 165. (ν12. 6 πδανθηὶν (ΓΙ) 
ψνΠΟ56 δασίῃ]ν σουηίεγρασίὶ (ν1Ζ. [6γι154]16 1}, 10 115 Πα ΠῚ] τ] Ο ἢ Δ ηα ταΐη, μα ογηηεα ἴῃς ϑίδγιηρ-ΡοΙηΐ οὗ ἴπ6 ἀδραῖεβ 
οἱ {π6Ὲ Αροσδῖίυρβε (εἴ. 111. 27). [{ δ5 δἰτγεδαυν θθθη ἀβδβοϊαγεά (οἴ. ν|]]. 52) {πδὲ 1ῃ6 πεᾶνθην 510ὴ 15 οπα οἵ [Π6 1Π]ηρ5 
γνΠ]Οἢ ὈΕΙοηρ ἴο {Ππ εἴθσηδὶ οσγάθυ, δῃα ν᾽ ὨΙ ἢ 5Που]α ΡῈ πιδάς [ΠΕ ΘἸῪ ἀνδὶ]α Ὁ]6 ἴοσ {πε επ]ογυπιεηΐ οὗ {π8 τὶρ βου. δίτεσ 
1πε ἤπα] ᾿πᾶρετηθηῖ. [11 15 1η15 Πβάνεηὶϊν γα] ν νν ΠΙΟἢ 15 πον Τηδηϊεϑιβα ἴο [ΠῈ βεεσ. Αἢ Ἐχαπηϊηδίϊοη οὗ [Π15 βεοίίοη 
Δηα {Π6 [Ο]]οννηρ πΊαῖκα5. 1ἰ οἰθασ {παὶ (Π6 αἸβοοηβοϊδία ννοπηαη ΨὴΟ Δρρεδῖβ ἴο ἴΠ6 5667, τη στη ηρ {Π6 ἀδδίῃ οὗ Πεσ 
ΟὨΪΥ 50}, πιιιϑί θ6 {πε Πεᾶνεηὶν 50 : 5Π6 σδηποί Ὀ6 ἰΙἀδητ θα νὰ [Π6 φαγί] }6γιι54]6η1, ἃ5 ΚΑΌΙΘΟἢ 75{17 Ροϊηΐ5 
ουΐ, νιΠουξ πα κίηρ {Π6 βίογυ πηεαηϊηρθθθ. 866 ἔυσίμει ΖΑ͂, Ρ. 216 ἴ. 

38. 5165 ἸΡΟῚ ΠΕΙΓ Πεβᾶ. Α ϑίρῃ οἵ στε δηὰ πιιπη]]αἰοη. (Οἵ, 2 5811. ΧἹ]]. 19; 58. ἰχ]. 3. 
45. ὰ βανε βτεαΐ βίογν. Τὸ “βῖνε (οά {πε σίογυ ᾿ (εξ. {λπ|κῈ χνὶϊ. 18) ἴῸΓ θοοπβ Ὀεϑίοννεα ννὰ8 8η 8}]-ἱπιροτίδῃηϊξ 

Το]ρίοιβ ἀπίγ. ὉΠ ἰαςοί {Παΐ {Π1|5 ἀπίγν ννὰ5 γε] ΡΟ 5]Υ ρεγίοσπγχεα 566 Π}5 ἴο Ὀ6 εἰ ρῃδϑὶζεα μαῖα ἴῃ οσγάδυ ἴο βχοάβ {Π6 
ῬΟΒ5Ι 1 οἱ ἃ βυσραϑίϊοη [Πδΐ {πε σδ]ϑπ Ἰγ νν ΠΙΟἢ [Ο]]οννεα ννὰβ ἃ ᾿πάρεπηεηΐ οἵ σοά (50 πηκΚε]). 

47. ἃ ἴεαβί ἄδυ. (ἰ(. Μαίι. χχιϊ. 2; [κα χῖν. τό. 

Χ. 1. δηᾶ ἀϊεᾶ. ΔΊ {πε ἀδαίῃ οὗ ἴππῸ Ὀτἀθρτοοπ πεσε ορ. {Ππ6 βἴουν ἴῃ ΤΟΙ (65ρ. οἢ. ν}}})}. ΚαΡΊβοἢ {Π|Π5 {Π15 
ΡοΙΪηΐ5 ἴο ἃ Κπον]εάρε οὗ {πε Βοοὶς οἵ ΤΟΌΪ Ὀγ 5; Ῥαΐ [Π15 ἄοεβ ποΐ πδοθβϑασν ἔο]]ονν. 

2. 1 τεπχιονεᾶ {Πε6 ΠΡ. ΕῸγ {πΠῸ νεάάϊηρ ΠΡ ἢΪ5 οἵ. Με. χχν. 7ζ. Νοίε {Π6 ν]οϊεηΐὶ σοηίγαβί Ὀθεΐννεεη ἴῃς ὈΠΠΠΔηΐ 
ΠΠῸπἸ παίῖοη οὗ της ννεάαϊηρ- δαβί δπὰ {πε σά άδη ἀδυίζηεϑ5 ΓΟ] οννίηρ οἡ {πΠῸ ἄδδίῃ οὗ {ΠῸ Ὀτἀθστοοιη. 

ἴο οσοπιΐογί π|6. ΤῸ σοῃάο]α ΙΓ ΤΠΟΌΓΠΘΓΒ ἃ5 ΜΕ]] ἃ5 ἴο αϑϑὶϑί ἴῃ {π6 θυσία] οὗ {πΠ6 ἀδδα 15 ἃ ρατί οὗ {πΠ6 ρύδοίῖῖςα 
οἵ Ῥεῃενοίβηςθ, 
τ Ἰ Ταπλαϊηθαᾶ αὐἰςί. ΑΟπ]οίΠετ᾿ 5 συϊθῦ νου] ΠΟΥΠΊΑΙ]Υ 5ῃονν [56] ἴῃ Ιου Ἰαπηθηΐαίοη ; θὰΐ ΠΕΙῈ 516 τα πΊδὶ π5 
ἀΠ10. 
7. 5ίοῃ, {Π6 πιοΐμεσ οὗ τι 411. ((, ( Δ]. ἵν. 26 (θαΐ {μετα οἵ {πΠ6 πδανβηὶν Γ6γιβ]θι). 
δ. 1ὸι 15 τῖρῃμέ πον ἴο πιοιγῃ, ἄς. ΤῊ ροϊηΐ οὗ (Πε ραββϑαϑε 15 1ῃδι {Π6 παίϊοῃ 15 ἢον Ρ᾽μησεά ᾿πΐο σα] ΠΉ 1165, αηὰ 

1Παγθίοσα 811] ΠΊΔῪ Ποὺ ΡΓΟΡΕΙΥ ΠΠΟΌΓΗ. 
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17 »ν 

ΤῸ ΕΖ ΤῸ 9552 

566 51.411 [611 1ῃ66, ἰπαΐ ἰξ 15 58η6 ψῆο οὐρῃξ ἴο τηουτη ἴ ἐπα [1] οἵ 580 πηϑην ἦ {παΐ ἢᾶνθ βργιιηρ ἱπίο 
το Ῥεΐηρσ προη πεν. ΒΎύζεα, ἔτοπιὶ πε θεσιπηΐηρ 411 ννῆο πᾶνε θεεη θοῦη, δηα οἴπείθ ΠΟ δἵὰ ἴο σοπηε--- 
τα ἰο! παν σοϑβ αἰπιοϑβί 41] ἱπῖο ρεγαϊτίοη, απ {π6 πιαϊπᾶᾷς οὗ [Πεπὶ σοπλεβ ἴο ἀδϑίγιοϊίίοη. ἍΝΏΉΟ, ἐπδη, 

5Ποι 14 πτοιγη [ῃς πού ρΡ ΟἸΡΠς ποΐ 5ῃ6 Πᾶς Πδ5 ἰοβέ 50 σγεδΐ ἃ τη! εἰτπᾶς Ὁ οὐ που ΠΟ στίενεϑί 
12 Ὀυπῖ ογ οηθ Βαῖΐ 1 ποι βαγεϑί ἴο π|ὲ : Μνυ ἰαπιεηϊδίίοη 15 ποῖ {{κὸ {Π6 βαγίῃ 5, ἴογ 1 πανε ἰοϑὲ {π6 
γα οἵ τὴν ννοτα 

νυ ἢ 1 Ῥαγα ΜΠ ρα 5 
δηα Ῥτγοιρῆςξ οσί ἢ νυ ϑούγοννσ5--- 

13 Βθυΐ 845 γεσαγ 5 {Π6 βδγίῃ, (1 15) ἀοσογάϊπρ᾽ ἴο ἔπε σουῖβα οἵ παίαγε ; {πΠ6 τηυἱἰτὰἋε ργεβεηξ ἴῃ 1Ὲ 15 
14 50Π6 85 ἴἴ σαπ: μεθ 1 8ὰν ἴο ἔπθε: Τπ5ΐ ἃ5 ποι Παϑὲ Ῥοῦπε (οβδβργίπρς νυἱἢ βούγονν, ἄνθη 850 αἷϑο 

[Πς δαγίἢ 85 Ὀθοῦπε (σίνβη) παῖ ἔγαϊο, παπιε]ν πηδη, ἔγοπη ἐπα Ῥερίηπίησ τππίο Πἰπιὶ [Πδὲ πιδάς ποτ. 
ΠΕ Νονν, ἐπεγείογε, Κεερ ἢν βοῖγονν ψ Π]π, 

Δ ηἋἃ Ρδδαὺῦ σι]! πεν 1Πς πηϊϑίογει πε {Ππαΐ ἤανε Ῥείβ]]εη {Πεα. 
τ6 Βὸγ 1 ποῖ νν1]} δοκηον]εάρε (οα 5 ἄδοίδα ἴο θ6 }ιϑῖ, ἔποιιϊ 564]: γεοεῖνα {ἢ 5οη ἀραίῃ ἴῃ (ἀπ6) {ϊπ|6, 
18 Δη4 5Π4]{ ΒΕ ρῥΓαἰβεα ἀπτοηρσ νψοπεη. Τπεγείογε σὸ ἱπίο {πε οἰΐγ ἴο ἣν μυϑθαηά. Απά 5186 βαἰά ππίο 
19 τηα: {1 ψ1} ποίῖ ἀο 5οἷ: 1 Ψ1} ποῖ εηΐεγ {πε οἰέγ, θυ παῦε ν1}} 1 ἀϊ6. 801 ργοςβεάβά ἴο βρβαῖὶς Πιγίμεῦ 
20 τιηΐο ἢεΓ, δηα 5αϊα : ἡ Νο, ννογπηδῃ ! ΠΟ, ψνογηδῃ 1} ἄο ποΐ ο 50; 

θυ " δυιίίευ {Πγ 561 ἴο ΡῈ ργενιϊεά ροη ὈΚν τεαβοη οἵ ϑίοη᾽β πηϑίογίιιηεϑ ", 
θὲ σοηπϑβοϊεα Ὀν γεαβοη οὗ Γειι5α] 6 πη ̓5 ΒΟΥΓΟΥ͂,. 

21 Ἐογ Ίδοι βεαβί μον 
Οὐ βαποίαδιν ἰ5 ἰδ Ἰα νναϑβία, 

᾿ουΓ δ᾽ίαγ᾿ σον ἄονη ; 
οἷ ΤΕγΊρΡΙε ἀπβίγουεα, 

ΟἿ ΠΔΓΡ αἱ ἴον ; 
22 ΟἷμΓ 50ηὉ᾽ 15 511εηςεά, 

Οἷα Γα]οϊοίησ σεαβϑά ; 
{πε ΠΙρῃΐ οὗ ουζ ἰατὴρ 15 εχ ϊηρι  ϑῃς6ά, 

168 «τ οἵ οὖς σονεηδηΐ βροϊ]εά ; 
οὐ Ποῖν [Πίηρϑ ἂύε ἀεῆ]εά, 

1Π6 πᾶπ|6 {Παΐ 15 οϑ]]16 ἃ ΠΡΟ τ15 "15 ργοίαπεα 

{τ γραίζρ τατοσα πη σαβατῃ (77.5.5. ὩΣ σαϑβιηη) : 59 Ε:λϊο. 441). 8-8 3, (Υ͵οοξ) εἴ εχ 1ρ50 1110 ΟΠΊη65 Πδῖ1] εἴ 
4111 νεῃϊεηΐεβ, θοςθ, ὅσω ; ο΄. ΒπΒ 30, (ασγὰ δια πὶ βεουηάιτη νἱαΠῚ ἰεΎγα 8 ΣῈ τ το (ἡ. ΕΖ ΣΟΣ- Ζ47.): 
53, Ὧοη ἰδοϊδ ΠῚ 1.1 0) 85: ΟΥ̓ΖΕΣ Τϑιϑ. ΣΣ κπκ φρο 55. Αἴγηι. : ΚΞ, σοῃβεηίὶ ρεγϑιδάθσὶ 414 ΘΠ1ΠῚ σᾶδι15 510 
1-Γ.  -. τατττα φ 0 «ὁ ((", ΕΖἠϊοῤ. 41γ.1): ΚΞ. Ῥαδθηδ ρτοίδηδίαη εϑί 

14. ἐνβῆ 50 εβο {πε εαγίῃ. Τα ἰάβα 15 ρβου]αῦ δηά {Πα ρδγΆ 116] ἰητεπἀβα ηοί αυϊα οἰθασ. Μδη ἰ5 βαυτῃ᾽ 5 Πρ μθϑί 
Ρτοάποίίοη ; θαΐ {Π|5 ΠΕΥ σΠοϊςαβί ἔγαϊξ 15 ργοάποθα οἠἱν ἴο θ6 σδίῃεγϑά ἴῃ Ὀγ {πῈ6 Οσεδίου (1. 6. ἢ ὉΥ 1π6 ἀβδίῃ οἵ πιδῃ) ; 
8ΔΠ4 {Π6 σοηβίδηϊ 1055 οἵ μευ Ὀεϑί, ἴῃ {Π15 ννᾶν, ἰῆνοῖνεβ {Π6 βαυΐῃ ἰῇ σβαβεῖεϑθ δησ 5}. 500} 566ΠῚ5 ἴο Ὀ6 {Π6 σῬΘΠΘΓΑΙ 
τηθδηΐϊηρ ᾿ηςεη64. ; 

τ6. μοι νυ1] αοκπον]εᾶρε... ἴο ΡῈ [αβί. (Ὁ( Ρ5. οἵ 50]. ν]]]. 7, 27, 31; 11. 16; [κΚ6 ν]]. 29, 35. Τὸ δοκῃον- 
Ιεᾶρε {Π6 }5έϊςε οὗ (ἀοα᾿5 ἄξογε 15 εαιίνα!εηΐ ἰο Ρίοι5 Βα ΙΙββίοη ἴο Η15 ψ1}]. : 

ποι μα γεοαῖνα ἔπν βοη αρϑΐῃ ἴῃ (ἄτι) {ἰπι6, 1. 6. ΕἰΠΕΥ τὴ6 ἀδαα βοὴ 5}4]] θε᾽ τεϑίογβα ἴο 11{6, ΟὐὁΔ ποῖ Πα ῦ 
500 514}} θ6 βίνεη ἴο Πεὺ ἴῃ 5 βίεδά, δῃη 50 5ῆ6 5}4]] νγίῃ Ποηου Δηοηρ νοπηθη. [{ 15. ΡΟβϑβϑίθ]β {παΐ, ἃ5 υηῖκαὶ 
βιρσαβίβ, [Π6 56 686] οὗ {π6 οτὶρί δὶ] βίουυ δεῖ ἰοσί ἢ {Π6 γεϑίοσαίίοπ οἵ 1ῃ6 ἀβδα 5οῃ ἴο [16 ; θαΐ 1ἰ 15 βίβ: ιποδηΐ {Παΐ {Π6 
νΓΙΕΥ ΠΕΙῈ βᾶγ5 ποίην οὗ {Π15. - Ηδ ϑδίορβ 5ῃοσί δἱ γεϊαίησ (ῃ6 βοῃβ ἀβδίῃ. 

21. ΟἿΓ ΤαΠΊΡΙ6, 1. 6. [ῃς ΤαΠΊρΡΙ6- ΒυΠ]ΠἀἸπρ ΡΓΟΡεΥ, Ἔσο] αϑῖνε οὗ τΠ6 οὐζεῦ σουτί. 
ΟἿ᾽ ΠδΙΡ αἰ ἴον: “ἢαῦρ᾽ πεῖα Ῥσόρδῦν ϑυπιθο}1Ζ65 {Π6 βογνίςα οὗ ργαῖβα "νῃῖ ἢ Πα5 οθαβϑά ἴῃ [6 τυϊηθά 

ΒΔ ΠΟΙΌΔΓΥ. 
22. ΟἿ γο]οϊοίηρ οεαβεᾶ. Γι. 158. χχῖν. 8, 9. 

{πὸ ΤΠρῃξ οὗ οἵιἵ 18Π1Ρ . . . οχίϊηριυβῃεά. ὍὙΠε εοχιϊποιίομ οὗ {πΠ6 σοπίϊηι8] Δ ΠΡ πηατῖκεα {Π6 σαϑβαίίοη οὗ {Π68 
[ὰποτοη5 οἵ {πε Τειηρ]6- ϑεύνιοα5 Δη4 βδουιῆςσεβ; οἵ. τ Μδος. ἰν. 36--59. 

{π6 αὐῖκ οὗ οὔὖγζ οονεπαπί βροϊϊεᾶ. Τῇηϊς ἀείδι], οἵ σουγζϑβα, ἢῖ5 {Π6 ροβιίοη οἵ {ῃ6 ἰδίου σδὶ 54] δίῃ 161 (1 
16 ΕχΙ]6), ἀπά σα ομΪν Ὀ6 τεΐεγγεα ἴῃ βίσϊοίμθβϑ ἴο ἴῃς ἢγϑι Τεπηρῖὶθ. ὙΠῸ αὐ οἵ {πὸ (ονεπδηΐ ἀϊσαρρεαγθά δὲ {6 
ἀεϑίσγαοίίοη οὗ ϑοϊοσημοηβ ΤΕΙΏΡΙ6, δηα ποιῃΐηρ ἰοοἹκ 115 ρίαςα ἴῃ {π6 Ἰδΐευ Τεηρ]ε5. Ὑνο ἀϊνεγραθηΐ ἰγϑα! 05 τα πηοῖ 
ΜΙ δ5 ἴο ἴἴ5 ἴαϊε ; δοσοσάϊηρ ἴο {π6ὸ οπα (οι οὐ ἰοχί [0]]ονν5) {Ππ6 δύῖκ νγὰβ σασγθα οἱ νν τ [Π6 ΟΥΠΕΥ ΠΟΙῪ νε55615 
πο Βαρυ]Ἱοηΐα (ςξ. 2 Πτοη. χχχνΐ. 10); δοσογάϊηρ ἴο {π6 οἴ πεῖ, {π6 ὐῖκ ννὰβ σοποβαὶβα νη {π6 ΤΈΏρΡ]6 ; ο΄. 2 Μδςς. 
1]. 5- ὃ δῃηὰ 2 Βαΐ. νὶ. ὟΝ Βαῖ 15 1Π6 β'βηῃηϊἤσδηςεα οἵ {Π6 τηβηζίοη οὗ με βρο!πηρ οὗ {Π6 τὶς ἴῃ οὐγ ραάβϑασε ὃ Ρεύπδρϑβ {Π6 
νΤΙΓΕΥ ἰηςε πη 4ε4 ἴο Ξβαρρεϑβί {Ππαΐ ἰξ ννὰβ5 νδίῃ ἴο Ιοοῖ ἔογ {Π6 τεβίογαίίοῃ οἵ {πῈ δὴῖκ δῃά οἱ πεῖ ΠΟΙΥ τμἰηρϑ ἴῃ {πΠ6 Μεϑϑίδηϊς 
Ἄρα ἴῃ [86 1αϑὲ {ἰπ|εὲ5. [ἢ οἴ πεῦ νογάϑβ, μεστὰ νου] ΡῈ πὸ Μεββίδηϊς Αρε, δῃηὰά πο τεϑίογαϊοη οὗ {[Π6 Τ ηρ]6 οἡ βδτίῃ. 
ΤΠα οἵΠεὺ οστη οὗ {πε Ιεσεπᾶ ψῃ ΟΠ πηδῖκ65 ἴΠῸ τὶς ἰο ΡῈ σοῃοδαὶθα νι πῖη {πΠῸ ΤΕΠΊρΙ6 ργεοϊῃοῖβ βεθπὴ5 ἴο Ὀ6 βονεσηθά 
Ὀγ 1Π6 Ιά6α 1ῃδι 1 ννου]ὰ θ6 Ῥτοιρῃξ ἴο ΠΡἢϊ ἀραΐη ἴῃ τ1πΠ6 Μεϑϑίδηϊς Αρθ. [{ 15 βἰσῃιβοδηΐ {παΐ [Π656 ἔννο σοῃίγα!ίοΥΥ 
1Ιάβα5 δ΄6 γεριθϑεηίεα ἴῃ 4 ΕζΖγα δῃηα 2 Βαγᾷςῇῃ ταϑρεοίϊνεὶγυ. ᾿ 

οὐ Ποῖν {πίηρβ αὐ ἀβῆϊβά, ἱ. 6. [π6 ΠοΙν νε55615 ὑνῃ ]οἢ [6]] Ἰηΐο (6 μαηάϑβ οἵ ἴπ6 πβαίῃμεη. ὙΠα ψυζεγ, [ΠουρΡῊ 
{Π6 τϑίθσγεησε 15 ἀϊγαοῖγ ἴο ἴΠ6 ἢγϑί ΤΈΙΊΡΙΘ, 15 ΤΠ] κίηρ οὗ {Π6 5᾽ Π}11Υ Ἔνεηΐβ σοππθοϊβα ψνΠ {πῸ6 ἀδϑίγαςσιοη ἴῃ Α. Ὁ. 70 
(6. σ. τε σσεαΐῖ σδῃά δὶ στιιπΊ [6]] πο 1ἴΠ6 Ὠδηα5 οὗ ΤΙϊ5). 

τῆς παπια {μπαξ ἰ5 οϑ]]εᾶ ἀροπ τ5, ἰ. 6. [ῃς βαοσεά πᾶπιεὲ {παΐ μα5 θθεη θαϑίονεα ὑροη τι5 ὈΥ αοά, [Π6 πδιηδ οἵ 
[5186] ; οἴ. (δῃ. ΧΧΧΙΙ. 28. 
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ΟἿ ΠΟΌΪΕ65 αὐὰ ἀἸβῃοποιγεά, 
ΟἿ Ὀυεϑίβ Βυγηΐ, 

Οἵ Ταν!ε5 ροηα ἰηΐο σαρίϊνιν ; 
ΟἿ νΊΓΡΊἢ5 ἀγα ἀ6ῇ]66, 

Οἵ" ννῖνεβ ταν 15Π66 : 
π οὐ τσ Ὠζεοι5 τα εἰ Ζεά, 

" [οὐ 5βαἰηΐβ βοδίξεγθά,] 
Οἷα ΟΠ] γε ἀγα οαϑί οἷ ἢ, 

ΟἿ γουΐῃ5 δια βηϑ]ανεά, 
| ΟἿΓ ΠαΓοα5 πηδάα ρονγειεβϑ: 
2323 8ῃη6, ψῆδί [5 τῆογε ἤδη 4]]--- 

ΘΙΟη 5 568] 515 πον βϑα]θα πρ αἰβῃοπουτε 5, 
Δ Πα ρίνεηῃ ΠΡ ἱπίο ἐπε μαπάϑβ οὗ ἰπεπη {παΐ Παίς τ5. 

24 100 ἴδοι, ἴπεη, 5ῃηαΚε οὔ ἴῃν σγεαΐ στίεξ, 
αθαπάοη ἐν πλιςῇ βούγονν, 

ΤΠδΐῖ τῃη6 ΜΙρμν πε πᾶν ἀραΐη ἰογρίῖνα {Π ες, 
δηα {πΠ6 Μοβὲ Ηρ ρῖνε {πε γεϑί, 
ἃ Γαβριίε ἔτοπὶ ἢν ἰγουθ ]65 ! 

ΙΝ. χ. 25-.28. 51ΟΝ᾿ 5 ἀΠΟΒΥ : ΤῊΗΕ ΝΊΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗΒΑΆΨΕΝΙΥ ΤΕΕΌΒΑΜΕΜ (5). 

25. ἀπά [ΐ οδπη6 ἴο Ρ485, νν ἢ 116 1 ννᾶβ (αἰ κίηρ' ἴο Πεζ, ἰο ! 
Πεῖ σοππίεηδηςξ οἡ ἃ βιιἀἄδη 5ῆοης ἘἊχοεεαϊηρσίν, 

Δ Πα Ρἢ6Γ αϑρεοΐῖ θεοδπΊα ὈΥΠΠ|1}6πῈ 45 Πρ τηίηρσῬ, 
580 ἰπδΐ 1 νγὰ8 ἴοο πηι αἰγαϊ ἃ 4 ([ο Ἀρργοδοῖ ἤεῦ, δ! τὴν πεαῦΐ ννα8 ευτ πε Ἐχοεεα!ηρ]ν) 1 : ἀπά 

26 ΜΝ Ώ1ΠΕ 1 ννὰ5 ἀδθρθαίϊηρ ννδαί 1Π15 γηϊρῃϊ γτηεϑῃ, δῆς δι άεηΐν υἱεγεά ἃ ἰοιιά δηα (ξαγῇα] οὐν, 50 {Παΐ {πε 
27 εατίἢ 5ῆοοῖϊκ δ {πε ποῖϑβε:. Απᾶ ψῇξη 1 Ἰοοκεά, ἰο! πῈ ννοπηδῃ νγὰ8 ΠῸ ἰοῆσει νίϑί0]6 ἴο πιε, ᾿ Βαϊ 

ΤΠεγα ννὰ5 ἃ (ἵν Ρυ1 466 "ἡ, ἀπα ἃ ρίαςε βῃοννεά 1{3561{ οὗ Ιαγρὲ ἰουπαάδίίοηβ. ὙΠΕη 1 ννὰ5 αἴταϊ,, δηὰ 
28 οτεα νυ] ἃ Ἰοπα νοΐςεβ, αηὰ 5αἱα : ὕεια 15 {{τ|6], {π6 δῆρεὶ ννο σαπλε πο π16 αἱ {πε Πιϑὲρ ἘῸϊ Πε 

11 ἰ5 ννῆο ἢδ5 σδιιϑεα τῆς ἴο [8]] ἱπίο 15 στεαῖ θεν) εγτηθπέ ; 
Δα 50 ὅ ΤΥ Ρίαγνεγ ὃ 15 πηδᾶδ {ὰ{1]6, 

Δ Πα τὴν τεαιαϑί ἀἰβαρροιϊηίεα ! 

Ν. χ. 29-.50750. ἹΝΤΕΚΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΝΊΒΙΟΝ (95). 

"229 Απά ψΠΠ|6 1 ννὰ5 βρεακίηρ ἴΠπ5, 1ο  1Π6 δῆρεὶ σδπΊε ἴο πηθ, ῆο ᾿αα φοπια ἴο τη δ {ῃε ἢτϑί ; δηά 

ππτῃ 47 Κ,5.5, σίψο ογιν ἔτυο οἰαΊέδες 676, ἐχεοφέ .41γ.2 τυλίοῖ λας ἐλγε, εἰαιέδος τ για] 3 α7γ6 αἰϊοοίθα ὁγ 3, ΕἰλΖοῤ. 41γ.1- 
ξὸ (γι αγιὶ7 δ7ρογαθα 7077)1) σεῤῥογές οἰαδε 2 αγιαἶ Ο)1115 οαῖεδε 3, 566 707 ἀφέαϊίς ΕΑ͂, Ρ. 228 1. οτοὸ Ψ' χεβϑιρηαία 
εϑί 46 βίογια 5118 ΠΠ ΠΟ ΡΞΡ Κ᾽, ΘρβοῖῈβ σοζιιϑοι5 Πθρδΐ νυ]ίιι5 δἰτ15 4«τᾳ “ὁ  ξἴλζοῤ. 41γ.1: διεέ ΚΞ, δὰ δατὰ 
ΤΥ φο Ογτεγίαί Ἱ.5.5.: 3. δεα οἰνϊίαβ δεαϊβοαθαίυγ 8-8 ΨΚ, βῃ]5 τηξιι5 -- ὁ δ ζάζοῤ. 41γ.} (ἡ Δ. Υ᾽ ταῖηβ δπα): 
2γοῦ., ας Κιοίοξ σιερρερίς, ἔλθγε τὐας ἃ τογγεῤίϊογ ἔγηι ἐλ “Ποὖγ. ἑθχέ 1676, ΤΌΒΠ ὀείγιρ 7125 γϑακ 231) 

ΟἿΓ Ρῥγίθϑίβ θυσηΐῖ, Αῃἡ δι]υβίοη ἴο {πε ἀδβίγιοιίοη οὗ ἴῃ6 ΤαεπΊρ]6Ὲ Ὀγ ἥτε. Το βαρ (Π7αγς, νὶ. 5. 1) 5ρβοῖδ!ν 
τη ΘΠ 005 ἴννο ΡΥ ϑίβ οἵ επηῖηθηςσ 8, ΨγΠ0 ἴῆτανν ἐΠεηβοῖνοϑ ἰηΐο {πε ἢτα “πα νψεγα Ὀυγηΐ τορεῖμου ψ ἢ [ῃ6 ΠΟΙν Ποιιβε᾽. 

23. ϑΊοη β 5681 ἰβ πονν βββὶθᾶ τπρ αἰβῃμοποιιγεά, 11. “15 ϑβεαὶθα ὉΡ ἀνναὺ ἔγουὴ 115 Ποποιγ᾽, ἰ. 6. 15 το 64 οὗὨ 115 
Βομουτ. ὙΠῈ “568] οἵ ϑἴοῃ 15 ἀοιθῖ]ε55 ἃ 5υ ΠΡΟ] 1 4] τερτγαβθηΐαίοη οἵ 510η᾽5 ἰπάερεηάβξηςθ. Α πιο βρεοϊῆς 
ΔΙ] ϑίοῃ ἴο {πῸ ᾿ἰβϑὰξ οὗ ἃ πδί!οη δ] σοϊηαρα ΠΊΔΥῪ Ὀ6 ἰηἰε πε ; 566 ΖΑ͂, Ρ. 229. [Ιῃ σύν. 22-23 ἴΠ6 υἱίεγ ταϊη οὐ [5Γ86] 15 
βαῖ ἐοσίῃ ἴῃ ἀβί81}}. 

24. τῆαν δραΐῃ ἔογρίνε ἴπεθ. Τῆε ἀδαϊῃ οἵ {Π6 βοη πηδηϊξεδίεα (σοα᾽5 ννγδΐῃ ; τπεγείογα ἀϊνίπα ἰουρίνεηθ55 νγὰ5 
ὨΘΟΘΒΒΔΙΥ. 

χ. 25-:8. 
25. Ὦ6Γ αβρϑεοῖ θδοδῖηθ ὈγΙΠἸαηΐ 65 Πρμἰηΐηρ. ΤῊ]5 τεσ }}]5 [Π6 ταργεβθηϊδίίου οὗ ἴΠ6 μεάνεηὶν Ὀτγάς (-Ξ 6 

Βδανθηὶν [εγι5δ] ει) οὗ εν. χχὶ. 9; οἵ. Κεν. ΧΙ. 1. 
27. οὗ Ιαγρὲ Τουπᾶφίϊομβ. (. Κεν. χχὶ. το ἔ. 
28. ΤῊν ῬΓδυοσ 5 πηαᾶς ἔ{116, ἕο. ΤῊΘ 566 Ὶ ΠδβΕΥ σοπο 465 {παΐ {Π6 γαναϊδίϊοη τεραγαάϊηρ [5γ86]᾽5 αΐατα σίοσυ--- 

Πονν ἴἴ ννὰ5 ἴο θὲ αἰϊαϊπϑά (ς. ἴχ. 29--37)---ν ] ἢ μα Πμαα θεθη Ἂχρεοίϊηρ δηά ἔου ψνῃ] ἢ ἢς ννὰ5 Ἰοηρίηρ 50 δγάθηϊγ, μα5 
Ῥεβὴ ἀεηϊεα Πϊπι, θεσδαβε {Πα νίβίοη ΠῈ μᾶ5 5εθὴ Πδ5 5]ΠΊΡῚῪ ᾿εἵξ. Π1πὶ 1 ἃ βίαϊε οὗ θεν] θγπηεηΐ δ ηα ἰθυτοσ, γι Ώ1]|6 ἴῃ 
ἔαςϊ 11 15 θυΐ {πε ρσεὶαάε ἴο ἃ τανεϊδί!οη 411 ἴπ 6 τηοσα σομρ]εῖθ. ΤῊΪ5, ἃ5. σΌηΚΕΙ γειηαγῖϑ, 15 ἃ ἤπε τουςῇ. 

ΤΠἼΕ βίαϊε οἵ [ϑυσοῦ ᾿ηΐο γῇ [ΠῸ6. 56 6Ὶ [8115 δ {πΠ6 τηδτνε!ὶοιβ ἰΓαηδῆρσατγαιίοη οὗ {Π6 ὑνοπηδῃ 15 ἃ ἰδβαΐυσε ἀδυιναά, 
ἀουθ11655, τοπὶ {6 δοῖπ] Ἔχρουῖεηςα οὗ 5 0ἢ εοδβίδίϊοϑ ; οἷ. β' ΠΉΠΔΓ Γεαΐαγαεβ ἴῃ Η ΘΥΠΊΔ5. 

χ. 29-57. ΤἼε ᾿πἰεγρταείδιϊοη οὗ [πε νἱϑίοῃ Ὀγ ἴΠ6 δΔῆρε] [Ὁ]. ονν5. ὙΠ 566 Γ 15 1ο]4 {παῖ {πε {γαηβῆσιγαα ννοπηδῃ 15 5]0ῃ. 
Δ ϊςἢ 5ϊοη ὃ [Π6 Πβανθηὶ]ν ΟΥ ἴῃς εαυίῃὶγ ΤὍΤῃε πιοϑί πδίμγαὶ ᾿πιθγργείδίοη 15 ἴμδὶ 1Π6 πβανθηὶν 510 5 τεργεβεηςθα 
Ὀγ ἴῃε6 ψομηδῃ. ἴ[ῖπ {Π15 σαδα ΠΕΥΓ 500 πλιιϑδί βίη [οσ {Π6 δαυίῃ]ν [Θγι 58] θη, πα {6 βοη᾿β ἀδαίῃ οσυ {π6 ἀονηία}} ἀπα 
τα ϊη οὗ {π6 βασίῃ]ν οἰϊγ. [ἰ 15 ἀἰῆοα!ς οα ΔΩΥ οἰ Πεῖ ἰπίεγρσγείδίιοπ ἴο ππάογϑίδηα {ῃς ϑἰσηϊῆσαηςε οὗ {ἴΠπΠ6 5οῃ ἴῃ {πῸ6 
Δ] σους] ᾿ηἰεγρτείδιοη. [1 {πὸ ννοπιδηῃ βίη β ἔοσ {ἴΠῸ βαυίῃ]ν 5Ίοη, ννῃοπη 4065 ΠΕῚΓ βοὴ τϑργεϑεηῖ ὃ Ασοογαάϊησ ἴο 
γε μδυβεη (5,22 71, νὶ, Ρ. 219 2.), [8 Μεββϑίδῃ !Ἐ Βυΐ πον σα ἴπ6 Μεββϑίδῃ ἤδνα Ὀθθη ρἰοϊιτεά 85 θεϊηρ θοση ἤθη 
τῆς ΤΕΠΊΡΙ6 ννὰ5 ἰοῃπαβα Ὀγ ϑοϊοπηοη, αηᾶ ἀγίηρ ἤθη {πΠῸ ΤΟΙΊΡΙῈ ννὰ5 ἀεϑίτογεα ἢ ΤῊα ἔτι ἐχρ᾽ηδίίοη 566 Πὶ5 ἴο ΡῈ 
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Ιν ἘΖΕΑ 10: .30:25 

ννἤεη Πα 8ανν {Ππαΐ 1 ἰαγ οῃ {Π6 ρτγοιιηα δ5 οὔθ ἀδ6δά, ὑ πΊν τπηἀΔεγβίαπαίηρ θείηρ σοη[ιδεά ἢ, ΠῈ σταϑρεά 
ΤΩΥ τίρῃξ μαπά δηά βίγεηρίῃεηδα πΊ6, ἀΠα 5εΐ πη6 οἢ πλῪ ἰδεῖ, αηὰ βαϊά ἴο πια: 

ΝΥ Παΐ δἱϊθείῃ {πδεὉ 
ννῊν ατί που 50 αἰβαυϊείεα ἢ 

ΝΥ Πεγείουα 5 τὰν ππαεγοίαπαϊηρ σοη[ιβεα, 
δηα {πε ἐπουρἢς5 οἵ ἢν ἤπεαγερ 

ΑΠπα 1 5614 : Βεοδιβα ποι ἢαϑί ἰούβακεη πῆς! Ὑεῖ 1 αΪα 45 ποι σοπητηδπάεαϑί, απα ννεπὲ ἱπίο ἐπε 
Πε]4, αηᾷ ἰο! 1 Βανε βεθη-- δηά γεῖ 5ε6 "--ἰῃδὶ ννῃϊοἢ 1 πὶ ἀπ80]6 ἴο ἜχρΊεϑ58. 

Απά ΠΕ 541 τπιπΐο πΊε :. ϑίδῃα πΡ {κα ἃ πιδῃ, δῃὰ 1 νν}}} δαάνίβε (ῃΠε6. Ὑἤεη ϑαϊὰ 1: ϑρβαῖ οὔ, ΠΥ 
Ιογὰ ; οηἱν [ούϑαϊζε πα ποῖ, ἰϑϑὲ 1 ἐ1ε ἴο πο ρυγροβε. 

ΕοΓῚ Πᾶνε σεεὴ νῆδί 1 αϊἃ ποῖ Κπονν ᾿ απὰ Πδαγα ᾿ ννῆδί 1 (ὁ ποΐ ππηάεγϑίαηά. 
Οἵὐ 15 πιν τηη4 ἀεροεϊνεά, 
Δα τὴν 5011 ἴῃ ἃ ἀὐεδπ) ὃ 

Νονν, ἐπεγείογε, 1 θεββεοῆ {πε6 ἴο βϑῆηονν ἴῃγ βεύναηί σοποαγηϊηρ {Π|5 ρεγρὶ εχιν ! 
᾿Απάα Πα δηϑννεγθα πΊ6, δηά ϑαἱά: 

Ηδαγ π1ε6, απ 1 νν}}] τας {π66, 
Δ η4 [61] ἐπεε σοποαδγηίϊηρ {π6 {Ππίηρ5 ἴποῖῖ αὐτί αἰγαϊ ἃ οὔ; 

ἴον {πε Μοβί ΗἸρῇ Βαίῃ γτενεα]εα πηην βθογεῖβ ππίο {Π66. 
Εογ ἢε δαίῃ βεεὴ δὶ {ὴν τἱρῃζεοιιβ οοπάπιςν, 
ἢονν ποι Παβί βογίοννεα σοηξηι4}}ν ἔογ τ ΡΕΟρΪς, 
ΔΠα πιοιτπεα σγεδίϊν οὐ δοςσοιηΐ οὗ 5] οη-- 

Σ ΤΠ πιαίίει, {πεγείογα, 15 45 [ο]]ονν8.5. ὙΠῈ ψνοπηδη ΨΟ δρρεαγεά ἴο {πες ἃ [{{{|6 γνῃ 116 ἀσο, νομὴ 
σΈμοιι βανναϑί ᾽ πηουγηίηρ Δηα Ὀεσαηπαβί ἰο οοπιίοτγξ : ὑνῆθτεαβ ποὺ ἔπου βεεϑί πὸ {Π|κεη655 οὗ ἃ νγογηδῃ 
ΔΎ τηοτα, Βαΐ 54 Ρυ 1464 (τἰν 5 παῖ ἀρρεαΐεά πηίο ἐπεα : δηα ννθγεδβ 5πε ἰο] {Ππεε οὗ {πε πιϊϑίογίιηθ 
οἵ Πεῖ β5οῃ---ἴΠ!15 15 ἴπΠ6 ἱπίεγργείδζίοη: ΤῊϊβ. ννοπηδη, ννποπι. ποι ϑαννεϑί, 5 ϑίοη, οπῃ ποι πονν 
ῬεμοΙ ἀ6ϑβὲ 45 8. θυ 4ε4 (ἰΐν ; Απά νῆσδγεαϑ σῆς αἱ απο {πες ἐπαΐ 5θ νγὰ5 θαύγεη {μἰγίν γεαῖϑ: {πῸ 
ΓΕά50η 15 {παΐ {πεγε ννεγα ὅ ἴἤγεε πουβαπα γε αῦϑ Ὁ ἰη {πΠῸ6 ννου] ἃ Ῥείογε δὴν οἴδεγιηρ ννὰβ οἵγε ὃ ἴῃ (10) 

{τὸ Ψ', δὲ Ἰητε]]οία5 τηδιι5 δ]Ἰθηδίι5 εγαΐ (ΞΞ ἢ καὶ ο νους μου ἡλλοτριωθη τὰ Κ᾿ εἰ νἱάδο,, 59 “ὁ : ὀψέ Εζλίοῤ. 41γ..} 41γηε.:» 
γτν γραρ, ἀυάϊνὶ (( Μὴ -Ξ- Σ δάϊοῤ. “4157γ.} 41.,γ.2 Αγηι.: 85.1 ἢεδαΐ -ξΞ. δυάϊο (58 Α) ὙτῊ 30, τεοίδπι νίδπὴ ἰπδη1 : Φ6 (οὐ 
Εἰλίοῤ.) τ: τὴν ευὐθυτητα σου ἈΠ φρὴ ἃ (Ξ-ξ ουτος ουν ἐστιν ο λογος: ἽΖ2Π ΠῚ}: οὐ δ ιέλίοῤ. 441γη1.: 3, ἰσ Ἔῦρὸ 
1π:6]]Θοΐτι5 ν᾽ 5] ἢ ἷβ πὰ 2.2 ςο Ογίογέας ἵ7.5.5..: 3Ὁ,) εἰν!ία5 δϑάιῆοατει (0. Κ᾽. ἃ οἰἵγ τῇ Ὀ.ΠΠ41ΠΡ) 8- .ἡ αἰζ 
Ζλε ἵεγοίοις ἐχεεῤέ λὲ “41γη1. (τυλζοΐ ἔα ταΔῺΥν γε 415) γε 3}, (τε 17.5.5.) ἀΠΏΪ . . - {Γ65 ὈπΡ γρααἼγιρ' ἴῃ εο (707 ἴῃ 

[Πδἰ {Π6 πποίῃϑυ ταρταβθηΐβ ἴΠ6 Πδανθηΐυ, δηα {Π6 σοη {π6 δαί ϊν ϑ᾽οη. ΕῸΓ ἃ []] ἀἸβουβϑίοη οὗ δἰἰθσηδίϊνα νίθννβ 566 
ΞΖ, Ὁ. 2251. 

ὙἼΠεΕ οὐἹρῖηδὶ πιθϑηϊηρ οἵ 1Π6 ν᾽ϑίοη Πα5 θεβὴ οὔρϑβοιιτεά ὈῪ ἴννο 55} δ᾽ ογαϊίοῃϑ ἴῃ {Π6 ἰαχὲ ἔγοτῃ {Π6 ρεη οἵ Κὶ ; ἴῃ 
“. 45», “ἴῃ τ᾿ (ΞΞ ἐν αὐτῷ, 1.6. ἴῃ {π6 ννου]4) πᾶ5 θβεη Ἵῃπδηρεά ἴο “ἴῃ Ποσ᾽ (ΞΞ ἐν αὐτῇ, 1.6. ἴῃ 510), {Π5 Ργτοάποϊηρ {Π6 
τηβδηΐϊηρ Πδΐ [ΟΥ̓ 3,000 γϑδαῖβ Π0 ΟὈ]αίοη ννα5 οἤξτγεα ἴῃ 5100, 1. 6. {ῃ8 βαυίῃ!]ν 510; δηῃηά ἴῃ ᾧ. 46 " αν  α5 θβϑθῆ 
αἰτεγεα ἱπίο “ ϑοϊοσηοπ . [}ἢ 1Π15 νὰν ᾿ὶ βεσυγαβ {Π6 ἰηϊεγργείδιοη πᾶς {Π6 ννοπιδῃ Ξε Π6 βαγίῃ!Υ ϑίοῃ ; {Π6 5οῃ -ὸ {Π6 
ΤεΙΏρΡΙα ([π6 5οη᾽5. ὈΙΓΓΠ τα {π6 ουπαϊηρ οἵ {π6 Τϑιρ]Ὲ ὈῪ ϑο]οπιοπ), ἅς.; νν]]6 {ΠπῸ6 ἰταηϑῆρασαίίοπ οἵ {Ππ6 ννοπηδῃ 13 
ἃ. ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ {Π6 ἔαίατα ΡΊΟΤΥ οὗ {Π6 δαγίῃϊν ϑῖοη. Βαϊ {Π|5 ἀδϑίγογβ {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] βἰσηϊῆοαησε οὗ {πα νἰϑίοη, ἀηᾷ σδηποΐῖ 
6 Παγπηοηϊζεα ΜῈ {Π6 ἱΠεοίορυ οὗ 5. ὅ6εε {υτίῃοτ ΖΑ͂, Ἴος. εἴ. 

29-30. απ πε Πα βανν μὲ 1 Ια νου {Π6 βτοιηᾶ 845 ομα ἄβαᾶ. ΕῸΥ ἴΠ6 ταργαβεηίϊδιοη οἴ. ΠΔη. ν]]]. 17, 18; 
ΧΙ Οὐ ΤῸ, 15. αν. 1 17, Ὡς: 

δῃα Ξεῖ πὶ ο τὴν θεῖ. (ΐ, ν. 15 ; νὶ. 13, 17. 
32. αηᾶ γεΐ 5βεβα6ὲ. Ὁῇδ ν]βίοῃ οὗ {πΠ6 (Ἰἰγ 15 511} θείογα {ἢ 5661᾽ 5 Ἔυ68. 

{παῖ ψΪΟΠ 1 δπὶ τπᾺ0]6 ἴο Εχργεββ. (. 2 (ου. χὶϊ. 4 (αἰϑο οὗ δὴ βοβϑίδίις Ἔχρευιθηςε). 
33. ΞΒηα ΠΡ Π|κ6 ἃ 8, (Ἶ ν. 15: ὙἹ. 13, 17. 
45. ἴῆτεε ᾿ποιβαπᾶ γεαγβ. ΕῸΓ ἰεχί 566 οτὐὶῖ. ποίθ. (σηκοὶ δάορίβ {Π6 1 διη ἡ ἤγεα γεαγϑ᾽, δηα (ἢ ΝΕ] Π Δ 56 Π) 

Εχρ  δίηβ {Ππ5: {Π6 [ΓΕΘ γεϑδῦβ τε [Π6 ἴἤγεα γε δ 5 {παΐ εἰαρβεά δέϊε ϑο]οιποη Ῥεσαπια Κίηρ δηα Ὀείοτε πα Ῥερϑη ἴο Ὀ01ἃ 
1ῃ6 ΤΕΠΊρΙ6 (εἴ, τ Κίηρϑβ νὶ. 1 ΜΙ νὶ. 38) ; δηα {π656 1ἢγαθ γεαῦβ ΠΊγϑί 1 8}}Υ Ξε [ἤγεα τη ]]] ΘΠ Ϊ8] γεδῦϑ, 1.6. 3,000 Ὑ68 5. 
Βαυΐ δοοογάϊηρ ἴο Ψ. 45 ἴῃ 1ῃ6 [δίῃ [Π6 ἴῆγεα γεδῖβ -ο {ΠΙγῖγ γεαγβ, 1.6. {ΠΙΓΕΥ ρεπθγδίοηβ (3); {πὰ5 1 νου] ἤανα 
ἃ. ΤῊΥ 5[108] τηθδηϊηρ (3,000), ἃ ΠΠΕγὰ] ((Πγεα), ἀμ ἀραΐπ ἃ ᾿ἰΐθγαὶ (ΞΞ {πίτυν βεηδσαί 5) τηθϑηϊηρ,, 411 ἴῃ πχίαροϑιτίοπ. 
[{ 15 Βείΐίεσ ἴο δάορέ {πε τεδάϊησ οἵ {π6 Ν' εὐβίοῃβ (3,0ΟΟ), ἀπά ἴο τεραγά {Π15 45 δῇ δοίιι] τεοκοηίΐηρ (566 πδχί νεῦβ6). 

Βεΐογε δὴν οἴδσγιηῃρ ννὰβ οβετσγεά ἴῃ 1 (1.6. ἴῃ [ῃ6 ννου]α). Ὑμε 1,41. μὰ5 φηαγαο 7107: εγαΐξ Ζ7: δα ααλεές οὐΐαΐζο 
οὐἑαΐα - “ΜΏΘη ἃ5 γεῖ ἴπεῖα ννὰβ η0 οἤεσχίηρ οἤδγεά ἴῃ Πεογ᾽ (1.6. ἴῃ ΘΊοη ; 50 8}} {πε οἴμεσ Νεγβίοῃμϑ). ΒΥ {π6 5]:5ῃηὲ 
εἰηθηάδίοη ϑυρρεϑίθα ὈῪ ΚαΌϊβοῃ (ν]Ζ. ἴο τεδά 2722 δο [ἐν αὐτῷ] ἴοΥ 222 44) {Π6 αἰ σαν οὗ [πΠῸ τεχί- ταδα!ηρ σαη θ6 
τοιηονε. 7792 167 σῇ ΟἿΪΥ τηεβϑη ἴῃ ἴῃς εζυζέας ἀεί βεαΐα, ν᾽ Ὠϊο ἢ ΟΥ 3,0ΟῸ γϑαῖβ ννὰ5 ψ Ποῖ ἃ 500, 1.6. [Π6 Πδανθην 
ϑίοη ; θαΐ {π6 βίαϊεπχεηΐϊ {Παΐ ηῸ οἴδυϊηρ' ννὰβ ἃ5 γεῖ οἥξεγϑά ἴῃ Π6 πεᾶνεη!ν 5 0η 15 τηβϑη]η5]655. ὙΠῸ πη τ {Π|1Π655 
οὗ {π6 Πδάνβηὶν 510η σοπϑίϑίβα σαίμεσ ἴῃ {πα ἕδος {Ππαΐ [Ὸυ 3,000 γϑαῖβ πεσε νγαὰ5 οἡ {Π6 βδτγίῃ--ἰη {Π15 6 η---ΠῸ σΟΥΙΓΕ- 
ΒΡΟΠαΙηΡ το δ] ν, πο ἀεραϊϊβεαΐζα εὐυϊέας ν Πδτα [Π6 οα]{τ5 οἵ [Π6 ϑϑου!ῆς]4] ννοσβ ἢ] ννὰ5 Ἔϑίδ Ὁ] ]5η6ε 4. (30 Καριβεῇ.) 

1 15 γι αἰΐαιβ παὰ εξ εγεοίεα δηά ϑδογίῆοθβ οἴεγεα βεΐογε {π6 {{π|6 οἵ Πᾶν! (6. 5. ὉΥῪ Αρσγαμϑηι, (εη. χχὶϊ. 9, 
Δη4 οἰ ΠΕΓ5) ; ας ἼΟ “τασυ]δγ ϑγϑίεμη οὗ βδουί σε παά Ῥεθη εϑίὈ]]5Πη6 4 ἴῃ οπε ϑροῖ ψνῇῃϊς ἢ ννὰ5 βυβῆοϊεπί ἴο τηα]τα {Π15 
1Π6 βαγίῃ]γ ἄννε!]]η5- Ρ]αςα οὗ ΄αἤνεῃ. Αἱ δὴγ ταίβ βιοἢ 5ε6πὶ5 ἴο πᾶνε Ὀθεῃ. [Π6 νίαν οὗ 5, ῇῆο ἴῃ Πἰ5 βισνευ οὗ {ῃ6 

όοό 



ΙΝ ΕΖΕΑ 10. 46-ς- 

46 (5. ἴῃ {π6 ννουἹα)". Απά [ξ σαπΊε ἴο ρ455 αἴξεγ “ [γε ἐποιιβαπα γεαι5 ἔπαῖ “ὃ 4 (1)αν! 4) ὁ Β.11 (πε Οἰίν, 
47 δῃά οἤεγεα οἤεγίηρϑ: {Πϑη 1 ννὰ5 {πᾶς {πῈ θαγίεη Ῥᾶγα ἃ ϑὺ0η. Απᾶ ψῇῆδγεαβ 5Π6 [ο]4 {πεὸ {Ππδξ 5Π6 
48 τϑαγεα Πϊπὶ νυ" ἔγανδ!]} : 5 1Πδὲ ννὰ5 {Π6 (ἀϊνίη6) ἀνν !Π!πρ᾿ ἰῃ [εὐβϑαίετη δ... Απα νἤδιθαβ 5Π6 βαίά ἀπίο 

{πες : “Μν 8οη εηζίεγίηρ ἱπέο ἢἰβ. πηαυγίαρα- μα τηΡεγ αἰθδα,᾿ ἢ ἀηα {παΐ τμηϊδίογίαπε θεία] μοι ἴ --- ἢ 5. ννὰ5 
49 ἴδε [4}] οἵ ΓἜγιιβα]θπὶ ἐΠαΐ Πα5 σοπηα ἴο ρᾷᾳ88. ᾿Δπά ἰο ' ἴποιι μαϑὲ βεεη 8 1Π6 (Πθανεη]ν) ραϊέεγη οἵ μεγϑ, 

ἢονν 85Πη6 πιοιιγηεα πεῖ 50η, δηᾷ ποι αἰ ἀ5ὲ Βερίη ἴο σοπιίογε Ποῖ ἴοσ ννμαΐ Ππδα θείαι! βη ", 
ξο Νὸον, {πε Μοβί ΗΙρβῇ βεείηρ 

{Πδξ {ποιῖῖ αὐτί στίενεα ἰ ἀξερὶν 
Δηα γί αἰϑίγεϑϑθα ννῃο]ε- πεαγίε αν οἡ δοσοιηΐ οἵ Ποῦ; 

Βαΐῃ β5ῃοννεα {π686 {πΠ6 ὈτΠΠ] απςα οὗ Πεγ σίου, 
ΔΠ4 ͵ πεῖ πηα͵εϑίϊς θεδιίγ 7. 

,.δ2 Ὑπετγείογε 1 846 {περ γεπηαΐῃ ἴῃ {Π6 πε] ψἤεγε πῸ ἤοιιβε ἢ85 Ῥεεη θυ 464 ; ἰοῦ 1 ἱκπενν {παΐ {Πα 
53 Μοβί Ηρ ννὰ5 δροιι ἴο γενβαὶ 411} {π656 {πίπρϑ απίο ἴπΠθ6. Ἐ[ὙΤΠαγείοσε  Ραάςε {ῃεε σοῖς ἱπίο {Π6 
54 {614 νῇογα πὸ ἰϑυηάδίίοη οἵ δὴν ὈυΠ] απο 15, ίου ἴῃ τῆς ρἷασα ννῆεγε ἴῃς (εν οἵ {πε Μοβὲ Ηἰ βρῇ ννὰ5 

ἀΡοιέ ἴο θὲ γενεαὶεα πὸ δι: !]ηρ-ννοῦκ οὗ πηδῃ σοι επάπιτα 5] 
55 ὙἹπεγείογα ΡῈ ποΐ ἴμοιι αἴταϊά, δηά ἰδεῖ ποῖ ἢν πεαγί θὲ ἰεγγί πε ; θυΐ σὸ ἰη δηά 5ε6 ἔῃε Ὀγρῃΐπαϑ5 

Ἰὰπα ἷ ναϑίπεβ5 οἵ {πε Ριυμ]αἀϊηρ,, 45 ἴαγ 45. 1ξ 15. ροβϑίθ]ςε ἴογ {πες στῇ {πὰ οἰρμὶ οὗ {πῖπε αγεϑ ἴο 5εθ! 

68) ὁτὸ 6 7016 ἃ. αὖουδ ἀπ-ὰ μἠ ἐλ Ἰ75.5, γεααῖ ϑοϊοπιοη ; 566 ἐχεροίϊεαί 7076 9: 3 ἢδες εγαί μαδι(δίῖο 
Η]Θτιιβα] 6 πῇ ΓΕ ΡΟ ΚΒ, 4..γχὶ: Εἰλίοῤ. λας ἀΐγεοί φρεεοῖ (115 στῖθῖ θε6}} π16): ὥ 8-8 Ψ,, 5: Π}1ΠΠ|πἀ! 6 πὶ εἰπ5 
Β 7. - δες οσδηΐ 01] ἀρετγεηάδα τ Ατ; οὔλογ 7.5.5.» (“οιεόίίσος ἃ ρίος5) πὶ 0, οχ δῃΪΠΊΟ 15) Κ᾿, ρυϊομυιαἀ]πῈ πη 
ἀεοοῦῖβ εἴθ (Η ρτ. ὃ ΠῚ ΠΠ ΠΝΒΠ) Κπὶς ψῷ. 51-2 αα] 53-54 α7γὲ αοιόδοίς : ῥεγλαῤ-ο 53-4 α7ὲ γ107γ6 ογίσεγαίς 
"ΠῚ φοὸ αὐέ 5.5. ἐχεοῤέ 3, τυλίοζ λας νεὶ 

ννοσ  ἀ᾽5 ΠΙΒΈΟΥΥ ἴῃ (ἢ. 111 ἸΡΏΟΓΕΒ 411} ργενίοιι βδογιῇςθϑ δηἀ οἤξγιηρϑ {Π] Π6 γβᾶοῃθβ {Π6 πδπ16 οἵ [)ανι 4. ὙὍΠα δαγίῃ]γ 
7Τεγυβαίειη ὈεσδπΊα {Π6 ΠΟΙΥῪ οἷν -- [Π6 εζυζίας 7)62---ν θη [αν οἤεγεα βδογιῆςεβ ἴῃ 11. (Γ΄. Π]. 24. 

46. αἴζεγ [γα ἐπουβαπᾶ γεαγβ. Ασοοσάϊηρ ἴο ἴῃς Ι(ΧΧ δἱ Ἰεαϑέ 4,227 γεδῖβ εἰαρβεά ἔτοῃ πῃ Ογϑδίίοῃ ἴο ἐπα 
Τουπάϊηρ οἵ {Π6 ΤἜΠΊρΙ6 ; {πΠι5 5 Πετα ἔο]]ονν5 πὸ Ηῦτεν ἰαχί ἀραϊηβὲ {πὸ ΓΕ ΧΧ, ὙΠ6 ρεγιοα Ρεΐνεεη {Π6 Οτεδίϊοη οὗ 
1Π6 νου] δηᾶ {πῸ6 ουπάδίοη οὗ {πΠ6 ΤΕΠΊΡΙ]6 15 βϑιϊπιαίεα Ὁν (πἰβοπηαξ ἴο θα 3,043 γεαῖβ. ΑἹ]]ονηρ᾽ 430 γ6δγ5 [Ὁ Γ 
{Π6 ορρσεϑϑίοῃ ΨΏΙΟΠ ἐπα δά ἴῃ {Π6 Εχοάια5 (οἴ. Εχοα. ΧΙ!. 40), ἀηα ἀδάποξίηρ ἔγοπι {ἢ]5 ἴΠ6 ἢτϑε ἴἤγεα γεαῦβ οἵ Θο]οπιοη 5 
τεῖρῃ Δη4 {ΠΕ ἰοτίν γεατβ οἵ [να ̓5, ννα γεδοῇ 3,000 85 ἴΠ6 ϑι1η} οὗ {πῈ γεαῦϑβ ἔγοπὶ (σβαίίοη ἴο {πε Ρερι πηΐηρ οἵ αν! 5 
ΤΟΙ, ΜνΠΙΟἢ πᾶν Ὀ6 {Π6 ΡοΙΪηΐ οὗ {1π|6 ἤχβα οἡ ὈΥ ἴΠ6 δροοδὶγρίϊς νυ ευ 45 [Πδὲ οὗ {πΠ6Ὸ ἰουπαάϊηρ οἵ {Π6 βαγίῃ]γ 510, 
1ΠοιΡΉ, ἃ5 ἃ πηδίζεσ οἵ ἔδοΐ, ᾿ξ ννὰβ ϑενβὴ γ6 815 ἰαΐει. ΤῊ]5 ΡΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ5 ἴΠ6 δπηθηάδίίοη οὗ ἡ ϑο] πο ᾽ ἴῃ ἐπ παχί οἰδιιβα 
το “1)ανΙά᾿ (5ε6 [Ο]]οννηρ ποίε). 

[1 5 ἔτι. 1Πδὲ ἴῃ νἱϊ. 28 {πε τεοκοηϊηρ 400 ἔογ Πς γεδῖβ οὗ ἴῃ ορρσγεϑβϑϑίοῃ, ἰη δοσογάδηςα ψ ἢ (εη. χν..13, 5 
ΠΏΡΙ6ἃ ; θαΐ (Παΐ ραββαρε θεϊοηρβ ἴο ἃ αἰεγεηΐ βοισοβ.] 

θανιὰ Ρ.11 ἐπα Οἰΐγ. ΑἹ] {πῸ Ν ευβίοηβ γεδα " ϑοϊοπηοη᾽; θαξ {Π15 15 Ἰησοηϑβιβίθης νυ] 111. 24 (΄ αν] ; δῃά ποι 
φοπηπηδηθαϑὲ ἢϊπη το Ὀ.114 {π6 (ΙἸὲγ (ν ἢ] ἢ 15. σ 4164 δἰΐεσ [ἢ ἤδπιε, δηά ἴο οῇξσ {πεε οδ]δίϊίοηβ ἐπογείη οἵ {ΠπῈ ον ᾽). 
ΎΠΕΤΕ 15, ἐπεσγαίοσε, ἃ βίσοηρ ρταϑιυμπιρίίοη {παὶ ἴῃς επηεπάδίϊοη δἀορίεα ἀθονα (ργοροβεα θγ Κα 15ς}}) 15 τῖσῃξ. [1 {6 
τοδάϊηρ οὗ {πΠ6 Ν  υβίοηβ 15 γείδ: π6 4 ἡ ΟἸγ ̓  πηιβδὲ θῈ πα εγβίοοα ἴο πηθδη ἡ Τειηρ! εὖ; 50 ΑΥ. δη4 Ατπὶ. δαα " Τεπιριε᾽ 
Πασγα (Πα (τν δηά {πΠ6 Τειηρ]ε᾽). ΜΟΙ ΚΠΊΔΥ 15 ΟὈ]ΠΡ α ἴο Ἔχρίδῖη {παΐ ἴῃ {πε Δροςδὶυρίϊς νυ θ᾽ 5 Γπουρῆς ΤερΡΙ6 δηά 
Εἴῖν αὔα Ἰἀθηίιςαὶ, 580 {παΐ ἢῈ σδῃ 5ρεδκ ἱπα!ῇδγθηιν πονν οἵ ομβ, πον οὗ {πΠῈ οἴ Πεὺ, δῃηα 5] ΠΑ ]Ὺ Ἰη θομαηρα Πανὶ 
δΔηα Βοϊοσηοη. ἘΕτοπὶ {Π6 ἰδηριαρα οὗ 85, πουγενϑυ, ᾿ξ 566 Π|5 οἰθαγ {παΐ ᾿ξ ννὰ5 {π6 ᾿πδυριγαίοη οὗ [Π6 τεραϊατ " οἤδτίηρ 
οὗ οὈ]διίοηβ᾽ ἴο (οά ἴῃ [Π6 βαγίη]ν ϑἴοη {πᾶὶ σοηϑείαίεα ᾿ἴ 45 1π6 εὔνέζας 7)εῖ. ὙΠΕῈ δἸτασ εγεοϊθα ἴο {πὸ 1 οτὰ (ςΐ. 
2 ὅτ. χχὶν. 18 ἔ.: 1 (ἤτοη. Χχί. 28, Χχ]!. 1) Ὀγ Πᾶν] πηαγκαα {πε ἰυτηϊησ-Ροίηξ ; {Π15 ννὰ5 {Π6 πιοϑβί βϑδογβά βροΐ ἴῃ {6 
Ηοὶγν (ἰἰγ--(ῃς Τειηρ]ε, εγεοίεα Ἰδίεσ, θεὶπρ τερασταθα ΠΊΘΓΕΙῪ 85 ἴΠ6 5ῃα ιεσ οὐ σονουῖηρ νν]ς ἢ σοηίαϊπθα ᾿. ΤῸ {ΠῈ 
ΔΡΟΟΔΙγρίϊς νυ (5) αν! νγὰ5 ἴΠῈ ου ποὺ δηὰ θυ] 46γ οὗ Γεγιβα θπι, ταρασάβα ἃ5 πε οπε ΠΟΙΪΥ οἰΐγ οἵ (οά (ςξ. 11]. 24). 

8, 50η, 1. 6. [{πΠ6 Θδαγίῃ]ν [εγβαὶεπη ({πΠ6 Πβάνεηὶν [εγιι58]6 πὶ Ὀαϊησ {Π6 τοί μα). Τῆς τεργαβεηίϊαίίοη οὗ [6υαβαίθτη 
85 ἃ 50η, Δ8η4 ποΐ 85 ἃ ἀδιρῃίοσ, 15 σαί! η]ν ΡῈ ΟΌ Αγ. [{ 15 ΡΥ Δ ΌΪν ἀπε ἴο {πΠ6 ἴαοϊ [Πμαΐξ {Π6 νυσὶτεσ 15 δἀδρίϊηρ 
ἃ ΡΟΡυΪΑΥ 416 ἴο {Π6 Ρρυγροβαβ οὗ ἢ15 ΔΙ] ἘΡΌΥΥ ; 566 {ασίμπεσ ΖΑ͂, Ρ. 239. 

47. τϑατϑᾶ Ηἰπὶ συ ἱ ἢ ἔγανϑι!. ΤΠε αἰ ΠΠου]ν τείεσγεα το (ς νν ἢ ὑγὰν 1} ̓) ’ᾶν ἴῃ {πε ἕδος ἐπαΐ ἀατίηρ {πε εχ βίθηςα 
οὔ [Π6 ἢτγϑί ΤΕ πΊρε {πε ϑἰπ5 οὐ [Π6 ρεορῖὶβ (Ἔεβρβοίδ!!ν ἰαρϑ565 ἰηΐο ἰάο᾽ αίγοι5. ὑνΟΥβ ΒΡ) σοηῃϑίδπίν {Πγεδιθπϑα ἴο ἱπίεσγαρί 
{πε σοπίησδηςα οὗ {Π6 ἀἰνίπα ἀνε] πρ᾽ (ΘΕῈ πεχί ποΐθ) ἴῃ ἐπε ΗοΙν Οἰΐγ. 

{παῖ νναὰβ {πε ἄϊνίπηε ἄννε!]πηρ ἰπ Τεγιβαῖθηι. Τῆς (ἀϊνίη6) ἀνε! Πρ Ξε [Π6 ὁ 5 Πα Κίηδῃ ᾿ ΟΥ̓ ν᾽ 50} 16 τηδηϊϑίδι θη 
οἵ 1ῃ6 ἀϊνίπε ργέβεηςα ἴῃ [εγιιβα]θπι. [ἰ ννὰβ {ἴπ6Ὸὸὶ ρσεϑεηςα οὗ {ῃε 5 Πεϊτιηδῃ ἴῃ ΤΘγιβαίειη δηα {π6 Τειηρία, νυν ϊο ἢ 
βδηςί1Π6 6 ἴη6 ΗοΙν (ἰΐγ. Ασςοτάϊηρ ἴο οπα ουττεηΐ νίαν {ΠῈ ν]51016 58 εκίηδἢ ννὰβ5 οπς οὗ {πε ἥνε {πϊηρϑ ἰδοϊκίηρ ἴῃ {Π6 
βεοοηα ΤεπλρΙ6 (οἴ. Ταγρ. ἴο Ηρ. 1. 8 Δη 6] ρδγΆ}1615 ἴῃ Ταϊπχια)---ἰ5. τσοηα Ὀεϊηρ θεΐννθεη {Π6 σου τα οἡ {Π6 Δικ, 
ὙΨΏΘΗ ννὰβ δβεηΐ δίϊεγ {πΠῈ6 ἀδϑίγαςίίομ οὗ {ῃς6 ΕἸἾγϑε Τα ρ]6. Βαΐ 50 ἰοῃρ 85 ἃ Τ}ἜΠΊρΙῈ αχἰ βία ἴῃ [6γβαίεπι, απα {πὰ 
5ΘΔΟΓΙΠΟΙ4] σα]τι15 ννὰ5 τηδἰ πἰαϊηθά, {Π 656, ἴῃ ἃ 56η86, ννεῦε ρβάρϑϑ δηα ϑυτηθο0 15 οὗ {Π6 ἀϊνίηβ ργεβεποθ. ὙΝΊ {Π656 4]]} 
ν]51016 [οκεπβ οὗ {π6 αἰνίπα ργύθβεηςε ἀἸβαρρθαγαά (1η Α. Ὁ. 70). 

48. {ΠπΠ6 [411 οὗ 716 γβαῖθπ {παΐ μα5 σοπια ἴο ραββ. Πα ἀδδαίῃ οὗ {ῃε 5οῃ, δοοογάϊηρ ἴο {Π15 νεῖβα Ξ-- {πε [41] οὗ {πῈ 
Εδυίῃ]ν Τ7ευι 5816 πι, ἢ ]Οἢ σοηῆτγπηβ {Π6 ᾿πἰεγργείδιίοη [Πδὶ {ΠῈῸ 5οη Ξ-Ξ {π6 βαυίῃϊὶν [6υιϑα] θη. 

49. ἴπ6 (πϑανϑη]ν) ρΡαίζεγῃ (οσ " πιο 6]᾽) οἵ μεσ. ὙΠῈ “βάνθηὶν ραίζεγη ̓  Οὐ Π1066] οὗ {Π6 δαυύίῃ]γ οἷν 15. {Π6 
Ὠξάνθηὶν σῖοη. ὙΠα σοποβρίϊοῃ 15 5: ΠῚ1|ΔΓ το {παξ ΏΙΘΉ ἰ5 πλεῖ ψ ἢ ἴῃ (Πς ἘΡ. ἴο ἴῃ6 Ηερτανβ (χί. το, τό [“ὙΠα (ἰἰγ 
νν ἢ] οἢ Πδίῃ {Ππ ἰουπάδιϊομβ, νμοβα θυ] ἄαγ ἃ πηα Π]Ά ΚΟΥ 15 αοά Ἶ, χΙϊ. 22, χἰϊ]. 14), ἀσσοτάϊηρ ἴο ὑνῃΙ ἢ {ΠΕ Πεανθηὶν 510 Π 
15. ἴΠ6 Πβάνεηὶν σουηίεγρατσί οἵ ἴῃς βαγίῃ]ν (Ιγ, “1Πε εἴθγηδὶ σθα]ν οὗ ψνῃ]ςἢ {πα [Π6γὰ] ΟἿτν 15. θαΐ ἃ 5σῃαάον. ΕτοΥ {Πα 
Ιάεα οὗ [Π6 Πεᾶνεηὶν σοιηίθγρατσί οὐ πη066] οἐ. ΗΘΡ. ν]]]. ς ; Εχοά. χχν. 9 δῃᾷ 40. ὍὙΠδα νἱβϑίοῃ οὗ ἴπΠ6 μβανεηὶ]ν τϑα] ν 15 
1Π6 ου]πηϊπδίηρ Ροϊηξ ἴῃ {πε ἀἸβοϊοϑασαβ τηδά6 ἴο {Π6 5θεῦ. 

Πονν 586 πιοιγηθα ΠΕ6Γ 50ῃ, 1. 6. πΠονν 516 ({1πῈ6 πβανϑηὶν (Ἰΐγ) ππουγηςα Ποὺ βοὴ ({ΠπΠ6 τυϊηβα βαυίῃ]ν [γι 5461). 
55. Δ5 ἴ6Γ 85 1{ 15 Ροββίθ]β ἴογ πε... ἴο Ξε6β. ὙὍὴδ ρευπηϊβϑίοη βρίνεη ἴο {Π6 5660 ἱπΠ1ρ|165 {Παὶ Πα βὰν δπὰ πεαγά 
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ν᾿ ἘΖΙΣΑ 1: ξ6 δ 

5 56 ΤΠδη 5Π4]}0 {Ποῖ ἤθαῦΓ 45 ΠΟ 845 {πε ἤεδαγίηρ οἵ {Πῖπε εαι5 σα Πεδύ. 
51] ὸοΥ Ποῖ τὲ ὈΪ]εβθεα ἀῦονε πιϑην, 

ΔΠ6 αὐί παπηβα Ρείοτε πε Μοβίὶ ΗΙΡΉ α5 θα ἴεν ! 
(1711ὲ ἔγμε σεφισί «ἡ ορία! ὅ6 Χιϊ. 40 ὦ, ΧΙ]. 57-- 58, ατιαἶ χίϊ. 40--48 (Χίῖν. 29--2.5); 546 17:17 0αἸμεΖἼογις το {6 

Ζτυο ἰαΐ167, σοοίϊοηδ. 16 σεφηδηιοῦ ἐς σἤοτοι ὧγ ἐλο γολίοτυηιρ᾽ “67.565 .) 
[(Χ||. 29 Ὁ) Απά ἢε ἀερατγίε Ποπ πη6. (ΧΙ. 57) Απά 1 ννεπξ ἰοσίῃ δηα ναὶ κε ἴῃ {πε ἢ] ἃ στοδεὶν 

τηλσηϊγηρ Δη4] ργαϊϑίησ ἴπΠ6 Μοϑὶ ΗΙΡῊ οἡ δοςοιιπέ οὗ [πε πηαύνε]]οιβ δοῖβ νυ ἢ 6 ρεγ[ουπη5 ἴῃ ἀπε 
566 50 ; (ΧΙΠ. 58) αηα Ὀασδιιβε ἢῈ ρονδγηβ {πε {{π|65, ἀηα {ΠῸ [Πϊηρ5 νῃϊοἢ σοπΊΘ ἴο Ρ8455 ἴῃ ἄτι {{π|6. 
(ΧῚ1. 40 [) Απά ἰξ σαπιε ἴο ραᾷ55 εη 411 {πε ρεορὶε βαιά, ὅζς.] 

ΝΙ. χ. 58-5ο9ς. ΚΕΡΑΟΤΙΟΝΑΙ, ΤΕΛΝΒΘΙΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕΒΕ ΕἸἼΕΤΗ ΝΊΒΙΟΝ (Ἀ). 

ΚΕ 58,Ρὺ Βιῖπρῃ {Πε πἰρῃὲ οἵ ἰο-πηούγονν πὶ ἐῃοιι ΘΠ]: τεπηδίη ἤει ; 50 νν1}} {πῈὸ Μοβίὶ Η!ρἢ γενεαὶ ἴο {πες 
59" ἰῃ ἀγεαπη-ν 55 ναὶ {πε Μοβὶ ΗΙΡἢ νν}]}] ἀο υπΐο {πε ἄννε! εῦβ ἀροη θαυ ἴῃ τῃε ἰαϑὲ ἄδνϑ5. 

ΊΤΗΕ ΕἸΕΤΗ (ΕΑ6ΙΕ) ΝΙΒΙΟΝ. 

(χα. 6ο--χ!ϊ. 25) (Δ). 

ΠῚ ΠΕ ΜΠΞΊΘΝΝ. 

(Χ. όο--χί!. 44) (4) (Ἀ). 

Α 6ο 9801 5ϊερί {παΐ ηἰσῃϊ δηα {πε [ο]οννίηρ ἃ5 πε Πδα σογηπηδηααα τηα. 

τη στῖὴ ῃροίθ . . - 486 ἴῃ ΟΥ̓ΔΒΈΠΠΠῚ ἔαΐατα εϑί Ππη Ξ3,., 685 ν᾽βϑίοῃδϑ βοπηηϊ ΟΠ (ΞΞ ταυτα τὰ ὁράματα τῶν ενυπνιων: 

ὃ ταυτα α «077: Ζζογι οὐ κατα : 50 Ἰγοϊᾷ.) 

(Ξεε πεχί νϑύβ6) τι οἢ ποτα ἰΠ8ῃ 5 το] ἴῃ {Π6 νἰβϑίοηῃ. Α5 (ὐπηκεὶ τοπλδγκϑ, [ἢ15 βίδίεπιθηΐ (οὈν]ουϑὶν πδίαγαὶ δηά 
πηΐοτο θα) πλα Κ65 ἴΐ οἰθασ {Παΐ [Π6 ν]ϑίοῃ 15 {π6 τεοοσὰ οἵ δὴ δοίι 4] Ἔεχρευίθησθ. [}ὴ 1Π6 επηὰα ννῆδί {Π6 βεεῖ βὰν δῃηά μϑατσά 
νὰ5 50 ὀνεύρονθυίηρ 84 τηδτνε]]ου5 {Παΐ Π15 ροννεῖβ οἵ ἀδββουιθὶηρ 1ἱ 81} [α1164. (ἢ 2 (ου. χὶϊ. 4. ΜῈ συ. 55--κ6 οἴ. 
1 Ὁογ. 1ϊ. 9 δηᾷ 158. ἰχῖν. 9. [1ἴ 5Βῃου]ᾶ θὲ ποίεξα {παΐ {πε (ἱἰγν 15 σοποεϊνεα 85 511} βίδη!ηρ Βαίογα {Π6 5εαῖ᾿5 Ἔυ65. 

58-59. ΤῊῆε 5εεγ ἰβ δΙ4ἄθῃ ἴο γεπιαῖη ννΠΘ γα ἢΘ 15 (1. 6. ἰὴ 1ῃ6 Πε]4 οὗ Αγὐάδ() ἔου ἀποίμευ ἔννο Ὠἱρ ἢ 5, ἴῃ ογάευ {παΐ Πα 
τᾶν τεοεῖνε ἴῃ ἀγεαπη-ν ϑοη5 ἃ γανϑ]δίίοη οὐ Ψηδὲ 5181} Παρρβῆ ἴο 1π6 ἄν !]εσβ ΡΟ βαγίῃ [ἢ 1η6 ἰαϑδὲ 4αγβ. [{ 15 
ΟὈνϊουπ5 {παῖ ἴπ656 νϑῦβθϑ, νν Ὡ] ἢ ἔοτπιὶ {πΠ6 ἰσγαηϑιτοη το {Π6 ν]βῖοηβ ἰδὲ ἔθ] ]ονν, σα {πὸ ννοσκ οὗ ἃ. ὙΤῇε ἰζπδίοη 
ῬΓΕσαΡΡοββά 15 μασάϊν ἃ ροϑϑί]8 ομἣβ ἴογ 5. Τὴδ βεοὺ Ππαά "θϑη διά ἄδη ἴο τεβοτγὶ ἰο Ατγάδί -ἰῃς Πε]ά πηϊοιομαα ὈΥ δὴν 
ννοτῖς οὗ πυπιδη ΠαηἋ--ἰῃ ογάεγ ἴο τεσεῖνε ἃ ν]βϑίοη οὗ ἴπ6 πεάνεηὶν (ἰῖγ. ΤῊϊ5 Πᾶ5 θθβη ΔοσοΙηρ] 15Π64, Δηα ἴο τεργαβθηΐ 
Ἠΐτα 85 511] τεπιαϊηΐηρ {Πεύα ἴῃ ογάοσυ ἴο τεςεῖνε {ὰγΠῈῚ ταν] δίῃ 5 [ἢ ἀγεδηη- ν]ΒΙ 05 15 ἴῃ {Π6 πδίαγε οὗ δῃ δῃ{1- ΟΠ πΊᾶχ. 
Μοτζϑονεῦ ἴπ6 θυτάξη οὗ ἴπεῸ ἀγεδπι-ν]βοη5, ἴΠῸ τανϑ]αίίοη οὐ ννμδΐ 15 ἴο πάρρεῇ ἴῃ ἴΠ6 ἰαϑὲ ἄδγϑβ, 85 δἰγεδαν ογπηεά 
της βυθ]εοΐ οὗ Ιοηρ ἀεραΐεβ ἴῃ {Π6 ἰουτηευ ν]ϑίοηβ οὗ 5. Πα ἀγθδπη-ν 51 0η5 {Πᾶΐ [Ο]]ονν, ἃ5 νγῈ 54]] 566, Ὀε]οηρ ἴο οἵ εσ 
ΘΟΌΓΟΘΒ ; 8ΔΠ4 [Π6 {Υδη 51 1004] νεῦϑεβ πᾶνε Ὀθβθη ᾿ῃϑβεσίεα Ὁ. Καὶ ἴῃ οσὐάευ ἴο ἤϊ ἴῃ δπὰ ΠπηΚ τορείπευ ἴΠ656 οἴ πεὺ δα πηθηΐβ 
ψ ἢ τΠ6 54] ΔΈ }161- ΑΡοσα υρβα. : 

58. οῃ {πὸ πὶρῃι οὗ ο-πιοττονν, 1. 6. Π6 Ὡρμς τΠδΐ [0]]ονν5. το-τηοττον. ὙΠι5 ἴπ6 νογάβ νου] 6 βροόῖεῃ ἀυτίηρ 
[ηὴ6 ἄαγ. ὙὍΠα νἰϑίοη ἴῃ {πε Πε]ά οἵ Ατάδί, δοσοσαϊηρν, νγὰβ ποΐ ἃ ἰρῃϊ- θαϊ ἃ ἀδγ-ν]βίοῃ. 

ὙἼΠΕ οΠαρίογϑ {Πδΐ ΓΟ]]ονν ἀγα ἀἄσγαννῃ ἔγομη [τε α πη Ἰπἀερεπάδβηϊ 5ουτοα5, ν]Ζ. : 
Α (ΞΞ Αἀϊεγρεϑιςῃί), [με Ἐξ ρ]6-  Ἰβίοῃ, ςἢ. ΧΙ --Χ! ; 
Μ (Ξ- Μεηβομθηβοῃη), {ΠῈ ὅ0η οὗ Μδῃ ΜΝ, βίοη, οἢ. ΧΙ ; 
Ἐ2 -- [ῃς ΕΖτα-Ἰεσεηά, ςἢ. χὶν. 

χ. 6ο-Χὶϊ. 35. ΤῊΒ ΕΑΟΙΈΕ-ΨΊΒΙΟΝ. ΤΠ ἰδπιοιι5 ΕΔρ]ε-  Ίβιοη-- με Ἰαϑί, Δρραύθην, οὗ ἃ 5εγ165 οὐ ἀγεαση-ν 510}5--- 
[Ο]]ον5. ὍὙμαε 5667 ἴῃ ΠΙ5 ἀσεδπη 5665 8Δῃ ΕΔΡΊ6, [γΓη]5Π6 4 ἢ ἴννεϊνε νὶηρδ δηα (ἤγεα μθδαᾶβ, ἀβοθηα!ηρ ουΐ οὗ {Π6 568. 
11 σἰγεϊοπεά 115 ννίηρσβ ον σ 81} [η6 βαυίῃ, δηα 411 [Π6Ὸ νη οὗ πβαάνβὴ Ὀ]ανν ἀροη 11. ΕἼΟΙῚ 115 ΨΊηΡ5 εἰρὶ;μξ ΟἸΠΕΙ 5Π18 116 Γ 
ννϊηρσβ ἀανεϊορεά ; {πε ἴἢτεα πεαάβ, οἵ ψνῃ] ἢ [Π6 τηϊ44]6 οπα ννᾶὰβ ἰδύρεῦ [δὴ [6 οἴ 6 Υ5, γεπηδὶ 66 δὲ ταδί. ὙΠῈ Εδρ]ε 
βενν ψ ΙΓ 115 ννῖηρβ, δηὰ τεϊρ ηθα υν ἢ ὑπ ]βριτθα ϑνναν ον  ἴΠ6 ΠΟ]Ὲ εἀγίῃ, [1 βίοοα τρ ΠρΡΟη ἰζ5 οἱαννβ, δπα ἴο]ά 15 
νῖησ5 {παΐ {Π6Ὺ ϑῃουα ποῖ 811] νγακβη τορείμασγ, θα θα ο ἢ 5Που]α 516 Ὲρ ἴῃ 115 ρίαςθβ, δηά ἀνβκβϑῃ δηά Κεαρ ψαίςῃ ἴῃ 115 
ΟΥ̓ ΡΤΌΡΕΓ {{π|6 ; 1πη6 Πεδαβ5 νεύξ ἴο θὲ Κερί ἴο {π6ὸ Ἐπάᾷ. ὙὍῇε νοΐςε δῃπουποίηρ [Π15 ργοσεβαδά ποῖ ἔγοπι {πῈ 8Ρ]ε᾽ 5 
μεδά, πὶ ἔγοτη {Π6 τηϊάϑὶ οὗ ἢ15 θοᾶάγ. ΡυΥεβθῃηῖν ἃ νηρ το 6 οὐ {Π6 τὶρῃϊ 5146, τεϊσηθα ονεῦ {Π6 δαγίῃ, δπα 4115- 
Ἀρρεατεά, Ὅῇδ βεςοῃά δῖόΌβε δηά τεϊβηεα ἃ Ἰοηρ {1π16---ἃ νοῖοα δηπουηςεά {Ππδΐ ΠΟΩΘ δἔζευ ᾿ξ 5ῃοι 4 τεϊρ δνεη [8] ἃ5 
Ἰοηρ---ηᾶ {Π|5 δ5οὸ ἀϊβαρρεαγεά. 80 1 Βαρρεπῃβά ἴο {πΠῈ 1ῃϊγὰ δηα [0] οννηρ ννηρ5. ὙΠΘ 5667 ΠΟΥ 5ανν {Παΐ {π6 {6 
 ηρ5 ΕΓ δεῖ ΠΡ, οὐ ἴΠ6 τὶρῆΐ 5146, ἴῃ ογάεὺ ἴο τι] ; ἀπά οἵ {πΠ68568 βοπια Πε]ά 1ΐ, θαΐ ἀϊβαρρβεαγεὰ δὲ οῆςε, ψν ἢ 116 οἵ με 5 
τοβῈ ὑρ, θαϊ ἀϊὰ ποῖ εχεγοῖβα τι]θ. ΑἸΕΥ [Π15 1ἴ ννὰ5 5βθβεὴ {παΐ {πε ἔννεϊνα ννίηρβ Παα ἀἰβαρρβαγεά, πα 4]50 ἴννο οἵ {π6 
1116 νυ τη ρ5---ποῖῃϊηρ τοιηδὶ πθα ἴῃ {Π6 Ἐδρ]ε5 θοάν Ρὰΐ {πΠ6 ἴῆγεα μεδᾶβ δἵ τεϑί δηα 531Χ {Π{{|6 ννίηρβ. Ὑνο οὗ ἴπ656 
Ἰαΐϊίευ εσα βεεη ἴο ἀδίδοῃ {μαπηβεῖνεβ, δΔηα σγεηγδὶηθα ποὺ {Π6 Πεδα δὲ {π6 τιρμί-Παηα 5146, ψν ἢ 116 ἔοῸΓ τεπηδιηεα ἴῃ 
1πεῖγ ρίαςθ. ὙΠ6βε {πουρῃϊ το 5εῖ [πϑιηβεῖνεβ ῈΡ πῃ τεϊρῃ. Οἷς 414 50 δῃηᾶ ἐοσίῃν ἢ ἀϊβαρρθαγεά ; δηά {Π6 βεοοπά 
νδηϊϑμθα ἄνθη πῆοτα αυοΚὶν τΠδῃ {πΠῸ ἢτϑῖ. Ὑννο νεσα πον [εἴς ἴῃ {ΠΕ ῚΓ οτἹ]ΡΊη4] ρίαςα, απ νἈ1}16 {Π6586 ννεσα {Π|ηΚΊηΡ᾽ 
το τεῖρτι {πὸ 4416 Πεδα ἄνοκα δη4, πη] τ]ὴρ ΜΠ [561 [ῃ6 οὐ ποῦ ἴνο μδαάβ, ἀθνουγθαὰ ἴΠ6π|.0. ΤῊϊ5 Πεδά βχϑγοϊβεα 
τα ]α ον εσ ἴπ6 βαυῖῃ ἢ τλὰς ἢ οΟΡρταϑϑίοη ; Ὀαὰΐ 1ἰ, ἴοο, ϑΒιἀΘη]ν ἀϊβαρρεαῖθα ὄνϑῃ 85 ἴῃ8 νίηρβ. ὍὙΠῈ ἵνο σελ ΠΩ Ρ 
Πεδάϑβ τεϊρ; ῃηεα ονοὺ [Π6 δατίῃ ; θὰΐ {παΐ οἡ {Πα τρις ϑάε ἀδνουτεά [ῃ6 οὔθ οὐ {πε ἰεῖῖ. Αἱ 1Π15 Ρροϊηΐ [Π6 5661 Πθδῖβ5 
ἃ νοῖςε ἰε]]ΠἸηρ Πἰπὶ ἴο ἸΟΟΪΚ σατο ]ν ἀπὰ ποία νπμδΐ ἢς 5ῃοι!ὰ 5βε6. Ηδ 5δνν ἃ σοδυιηρ᾽ ἸΙοη σοῖηδ ουΐ ἔτῸπὶ {Π6 ψοοά, 

δοδ 



ι. Αμπά ἴΐ σαπια ἴο Ρ885 [πε βεοοῃά ηἰρῃξ ἐπαξ 1 8ἂνν ἃ ἀγθᾶπὶ: δηά ἴο ! ἴποῦε σαπηα Πρ ἤοπὶ {πε 5εὰ 
2 8Π. Θ46]6 ΨΜΗΪΟἢ Παα ἔνν εἶνε (9) [ξαί μεγεα ννίηρβ, δηα ἴἤγος ποαάθ, Απᾶ 1 ΡῬεΠε]ά, ἀπά ἰἴο ! ΠῈ βριεδά 

ἢ15 ννίηρβ ὃ νεῖ ὃ {Π6 ννπο]ε δαυίῃ, ἀπά 41] {π6 ννὶπ5 οἵ πεάνβη δ]εν οἡ ἢἰπι, ἀπα Ρ (([πΠ6 οἱοιι 5) ννεῖῈ 
3 Βα Πεγεα τορϑίμου (τπῖο ἢϊπ|)}Ρ. ΑΠπά [ ὈΕΠΕἸά, (ἀπά Ἰο !}) ουξ οἵ Πῖ5 ννίπηρβ {πεῦε σγενν “ δηξί-υνίηρϑ  ; 
4 8η6 {πον ῬεοαπΊο νν]Πηθ5 Ρεΐίν δηἃ 5π14}1. Βιι Πίβ ποδ5 ννεύα αδἵ γεβέ ; [Π6 πη α]6 Ππϑαα ννὰ5 ργεαΐεγ 
5 ἴλη {πῸ οἴπεῖ ποδάϑβ, γεῖ 11 γεϑίθα ψ ἢ τΠοπη. πα 1 ΡεΠε]ά, ἀπά ἰο ! 1Πε βαρ]ε ἢδνν νυ! Πΐ5 ννίπρϑ 

Ὁ Ὁ τὸ 217. 277,7. : 3. ἴῃ ΞΘ 9 Ἐ ζῆτΟ. ΤΡ “9 Ογίογέαἑ 5.5. (ἐχεοῤέ “417γ71.) Ξ3., σο]]Πρεθαπίαγ (» παθεβ δά βαμῃ) 
4τᾳ ἵ, σοηίϊταιῖαθ ρϑῆηδα (-Ξ ὃ αντιπτερυγια) : οἶδεγ 5.5. Ξξ- πτερυγια 

ν ΠΙΟἢ, 1 ἃ ΠλΔΠ’5. νοῖοςθ, Πρ ταὶ ἀθα [Π6 ἘΔΡ]6 ἰοσ ΠῚ5 ἵυγαηηῦ ἃηα οΥ6] ΟρΡγϑϑίοη, δης δηποιησα5. ΠΪβ. σοπΪην᾽ 
ἀδϑιίγασίοη : 

“ὙΠεσείογε 5Π4}0 ποῖ ἀἸἰβαρραασ, Ο ποι ΕΔρΊς, 
ΔηἋ {ΠΥ ΠΟΥΤΙΡ]6 νη ρ5, 
Δ η 4 τῆν Π|Ὶ|Ὶ6 ννηρ5 πιοϑί εν]], 
τὴν Βαυτη- ἀθδ]ηρ Πεδά5, 
τῆν Πυγια} [4] ΟΉ5, 

ΔΠ6 8}1} [ΠΥ ννουί 1655 Ῥοᾶγ ! 
Απά 50 {πΠ6 ψΠο]6 εατίῃ, ἔγεεά ἔτοπη {ΠγῪ νίοίθηςθ, 5841} Ὀς τοίγεβπεά δραΐη, ἃ πα ἤορα ἴου [Π6 Ἰπάρεπιεηΐ δηα ΠΊΘγοΥ οὗ 
Πἷπιὶ {παΐ πιαάς που ᾿ (χὶ. 45- 6). 

ὙΝΈ16 τμ6 Γοη 5ροῖκα, [Π6 ἰαϑὲ πΠβαά ἀϊβαρρθαγδεά ; [6 ἵνγο ΠΠ{{|6 ννηρϑ ψνῃϊ ἢ πα ἀδίδοπεα {Πα ΠΊβεῖναβ ἀπά ροπα 
ονοτ ἴο 1ἴ γο56 ΠΡ ἴο τεῖρῃ, θαξ {ΠΕῚΓ τεῖρ ννὰ5. βῃοσξε δηᾷ [1]}} οἵ ἀργοᾶσ. ὙΤΏθη {Π6γ, ἴοο, ναηὶβηῃεά, [Π6 πος θοάγ οὗ 
1ῃε6 Εαρ]ε ννὰ5 σοῃβιμηθδα ἴῃ ἤδπιαβ, απα {πΠῸ βαυίῃ ννὰβ5 σγεδίὶγ ἰεγτιῆεά. 

Οἡ δννακίηρ ἔγοπη Π15. ἀσθδιη- ν ϑῖοη {ΠῸ 56θῖ, ππισῃ Ρατίαγθεα ὈγῪ νμδίὶ ἢ6 ἢδὰ5 ββεδῆ, ρῦαυϑβ {Ππαΐ {Π6 ἱπιεγργδίδιίοη 
οὗ 1ἴ τῆδυ Ὀ6 ρεδηϊεα ἢϊπ|. Ηδ ἰ5 ἴο]α {παΐ [πΠ6 Εδρ]α 15 16 ἐουτἢ Κιησάοτῃ ΠΟ ἢ ἀρρεατοά ἴο Π δηϊε]. Τῆδ ἵνεῖνε 
νη 55 τεργοϑεηΐ ἔνγεῖνα Κίηρ5 0 5Π8]] τεῖβῃ ἴῃ ἴξ οη6 δἰζεσ {πΠ6 οἴπεσ. ὍΤὴβ βϑθοοηά τεῖρῃ 5}8]] θῈ Ἰοῶβδετ {πδῃ Δ ηΥ οὗ 
{π6 οΥΠευ ἔννεῖνθ. ὍΠε νοῖοα ρτοσεααϊηρ ἰγοση {πα πιϊ δὲ οὗ [Π6 θοαν 5:5} 1Π65 {Πᾶΐ ἴῃ {Πα τη] 4416 ρετῖοα (χιϊ. 18," ἰῃ {Π6 
τηϊάϑι οἵ [η6 {{πη6 οὗ [Πδΐ ΚΙ ρ΄ ἀοιη, δοσοτγάϊηρ ἴο {π6 ἔτι (εχ) στθαΐ σοι πηοι!οη5 514] ἀυῖβα, δη ἃ ἴξ 5}41] βίαπα ἴῃ ρευὶ] 
οὗ [4]]ΠἸηρ ; Ὀαΐ 1 5Π4}} τεσονθῖ, δη4 ταραΐη [15 βία }}1γ. ὙΠΕῈ ᾿πίεγργείδιοη οὐ ἴΠ6 εἰρμὲ ἀπάεγ (11{|16} ννῖηρϑ 15: ἴΠετα 
5141] ἀτῖβε ἴῃ {Π|5 Κιίηράοπι εἰβῃΐϊ Κίηρβ ᾿γνοββ {ΠΠ|65 5}48}} θῈ ἰγδηβίθηΐ δ η4 γεδῦβ βυ τ᾽ ; ἔννο οὗ {Π6568 5Π4]] ρευίϑῃ 
ν Πδη {Ππ6 τ] 4416 {της οὗ της Κιηράομη Δρρσόδςῆαβ; ἰουτ ἀύα ἴο θ6 Καρί [ου {Π6 {1π|6 “γῇ θη 15 {1π|6 [οὐ ἀΙ55ο] ατίοη 5}4]] 
ΔΡΡΎΌΔΟΗ ᾿; θαΐ ἵννο τα ἴο ΡῈ τεβεγνεα ἔοσ ἴῃ Επά. ὙὉπε ἱπιίεγργείδίοη οὐ {πε [γεα Πεδα5 15: ἴῃ {ΠῸ ἰαϑδὲ ἄδγϑ οὗ 1Π6 
Κιηράομη {πὸ Μοβὶ ΗἸΡΉ νν}}} γαῖβα ὉΡ ἴῆγεε Κιηρδ Ψῆο 5}4]] τβῆδνν τ ηΥ {Πηρ5 ἴῃ {π6 Κιηράομῃι, μα 5141] στ]Ὲ ονοῦ 
16 βασίῃ ἢ πλποῃ Ορρταβϑίοη αῦονα 411 (παῖ ννεσα Ὀθείοσε πε. ὙΠΕΥ ἀγα οδ]]βα {πε Πεδάς οἵ {πεὸ Ἐδρὶε, θεσδιιβα 
{ΠῸῪ 5141} Ὀτίηρ 115 ψ ]σΚαάπ6855 ἴο ἃ Πεδά δηά σοηϑιμηπηαία 115 ἐπα. ΤῊ ἀϊσαρρβαγαηοα οὗ {πε ἰασρεϑί (1. 6. πα ταϊ 4416) 
Πεδά ϑἰρηϊῆαβ ἔπδὶ {Π6 ἢτϑὶ οἵ {π656 1ἢγεε Κιῆρϑ 5Π4]1 ἀϊ6 ἀροῃ ἢ]5 θεά, θαΐ γεῖ νι ἰοττηθηί. ὙΠα οἴου ἔννο δῖα 
ἀεβιπαά ον ἴπΠῈ ϑυνοτά---Οὴθ 15 ἴο [4}} Ὀγ {π6 σννογά οὗ [πε οἴ πεύ, ἀπὰ [Π6 Ἰδἰζευ 541] ρεγίβῃ ΠΙπΊ5 6] ὈΚ [Π6 ϑυνοσά ἴῃ 1Π6 
Ιαϑί ἄαυβ. ὙΠ ἵνο Ψίηρ5 {παΐ ραββεα ονεῦ ἴο {πε τὶρῃί- πη με ἅτε τεβεγνεά ἴου {πε Επά, ὙΠῸΥ 5181] τεῖρῃ [ῸΓ 
ἃ ὈτΙοΐ {Ππ|6 αἰτοῦ [Π6 ἀἸδαρρβάγαηςα οἵ {πε ἰαϑὲ πεδά ; θυΐ {ΠΕ61Ὁ τεῖρῃ 51.841} 68 [1]] οὗ σοι ]α ἀπ ἀρτοασ. ὍΠΕ Γι ἰοη ἰ5 
1τῃε Μεβϑίδῃ ννῆοπι ἴῃς Μοϑβὲ ΗἸΡῊ Πδ5 τεβεγνεά ἴου {πε ΕἘπά. 

ΘΌΘΗ 15 [Π6 ν]δίοῃ ἀηα [15 ᾿Ἰπιευργαίδιοη 85 {ΠῸνῪ 116 Ὀδίογα 115 ἴῃ ΟἿΤ ρτεβεηΐ ἰεχί. Αἱ ἢγϑί 5ῖσηϊ 411 5ε6πη5 οἶθαγ ; 
Ῥαξ ἃ ΟἸοβεῦ Ἐχαηλϊπδίϊοη οὗ {ΠπΠῸ ἀεῖβι!]5 τανεα]ϑβ, 45. ν}1}} ἀρ ῬΘ δ΄, τϑην σῦανα αἸ σα 65. Εοτ ἃ ἀἰβουβϑίοη οὗ {Π656 586 
τῆς ᾿ηἰτοάποίοη ἴο {πε Ἰηϊεγρσγείδιοῃ οἵ {ΠῈ ν᾽βίοη (Χ1]. 3 ό--30) Ὀεϊον. 

ΤῊΘ ν᾽ 5ίοη τηϊϑβί {ππ|5 θῈ τερασαεα 845 8η ἱπάβρεπάβηϊ νυτηρ. [ὑ ἀρραγθητν ὈεΕΙοηρϑ ἴο ἃ βϑυῖεβ οἵ ἀγεαπη-ν β' ἢ 5, 
οὗ νγνῃΊΟἢ 1ἴ [ΟΥπὶβ {Π6 ἰαϑί, ἀπ 4 νη ]ο ἢ Αἰτεδαν εχίβίεα ἴῃ νυ! [6 ἔογΠῚ ἴῃ ἃ ὈΟΟΪς ΘΕ η ΟἿΥΓ νἱβϑίοῃ ννὰ5 Ἔχοογρίεα ὃγ Καὶ 
(εἴ. χΙ!. 37). Α5 ἴῃ 51Π|1|8Ἃ΄ σα565 βἰβενπεῦα καὶ πὰ5 ᾿Ἰῃβεσίεα Παυπηοηϊβίϊς Δα] ΠΟ η5 ἀθϑιρηςα ἴο Ὀτίηρ {[Π6 πηαίίου ἰπΐο 
δΔοςσοῖα ψἹΠ ΟἸΠΕΥ οἰθτηθηΐβ ἴῃ ΟἿ ΑΡΟσαΙγρ5θ. 00 ἢ ἅτ οἰθα Υ ΧΙ. 9 ἀπά 34. Βαΐ ἔυσίποσ, ἴἤεγα βεεηβ ἴο Πᾶνε 
θεβῃ ἃ τενίϑίοη οὗ ἃ πΠΊΟΥΘ [ΔΥ- τεδοῃ!ησ ΟΠαγδοίαυ, ἃ5. Ψ01} ἈΡΡθαΥ ΠΕη πε ἀεί: }5 οὗ {Π6 ᾿πίεγργείδιίοη οοπια ἴο Ὀ6 
ἐχϑτηϊηθά. 

ἼΤΠἼΘ ΨΠΟΪ]6 ν] βοῇ 15 οἰθαυῖν πο ᾿ηΠπθηςεαά ὈΥ, ΙΕ 1 15 ποΐ δοΐπδ!!ν θαβαα προη, πη. νι]. ὍΤΠα ἰἀδηςῆοαίίοη οὗ 
τπ6 Εδρ]ε ψι πα ουττῃ Κιηράοπι οὗ [)Δη. νἱῖ 15 Δ ᾿πίθγεϑίηρ σα58 οὐ {πε τεϊηἰεγργείβίοη οἵ ργορῇθογ. 

ΜΠ της Ἐδρ]6- Ν Ἰδίοη 5ῃμου]α θ6 σοπηραγαά {πε ἐουπίδίη δηα ἔοταϑί ν]ϑίοη οἵ 2 Βαγαςἢ (χχχν--χ]), νν Β] ἢ γαλα Κα ]Ὺ 
ΘΠΟῸΡΉ 15 ἃ ἀγβεαπη-ν ϑίοῃ οἵ {πε [4}} οἵ {πῈ οπιδῃ ροννεύ. Α.5 ἴῃ οἱζ ν]βίοῃ, [15 15 εἤξοίεα Ὀγ {πΠ6 Μεβϑβίδῃ ; {Π6 ἰδϑί 
Ιεδάγ οἵ {πε Ποϑβί!α μοϑβί 15 ἴα Κεη σαρίϊνε ἰο Μοιηΐ ϑίοη, ῃετα {πΠῈ Μεβϑίδῃ, δἴζεσ ἀρ γαιαϊηρ ἈϊπΠῚ νυ ἢ 15 ννοΚεάηεβ5, 
ἀεβίσουϑβ 111. 

Εδτ ἃ ἔ]1εσ αἰβοιββίοη οἵ, 233, ρΡρ. 244-9ῶ. ὙΠε ν᾽ βίο ἴῃ 115. οὐἱρίηδ] ἔουπὶ ἀρρθαῖβ ἴο ἤᾶνα θθθῆ σοπιροβαϑά βοπηα 
{1π|6 ἴῃ {πε τεϊσῃ οἵ Νεβραϑβίδῃ (Α. Ὁ. 69--79) οὐ Ῥοϑϑίθ)])ν ἰδΐεὺ (Α. "Ὁ. 96-07). 

χὶ. 1.1 βὰν ἃ ἄγει. (. ἴδῃ. νὶϊ. 1. ἃ ἀγεδπη-ν βίο (ποῖ ΠΠΈΓΕΪν ἃ ἀγεδπη) 15 πηθδηΐ. 
ἔγοτῃ πε βεα. ((. Π)δῃ. νἱῖ. 3; κεν. χιϊ. 1. [Ιἢ τΠς Ἰαΐίου ραβϑαρε, 85 ἤεσζθ, {πΠ6 πηοηβίθσ [δὲ δϑοθπάβ ουξ οὗ {πὸ 

568 -- [ἢ ΚοπΊδῃ ΕἸηρῖγαε. ὍΠα Ἰαίίοσ, ἔοσ ἴπ6 ΟὐἹδηΐα]5, σα Π16 ΠΡ, 85 ἃ πηδίζεσ οὗ βίους [αςΐ, ἔτοπὶ [6 568 (1. 6. {πε 
Μεαϊξουσαηεδη), απὰ 1ἰ 5. {Π15 δοϊ {πὶ 15 ἀου .1655 ργθϑεηΐ ἴῃ ἴΠ6 Δροσαγρειϑῦβ ἐπουρῆΐ ἤετα. [11 15 οἰθασ {παῖ 
1{Π6 (Ρεύμαρϑ5 σοπίεσηροσατυ) ρος γρίϊς τ τεβ οὗ Κδν. χα! ἃ μα ΟἿ σμδρίοσ θοίἢ ἸΔἀδητῆςβα {πε ἔουτί ἢ Ὀδαϑί οἵ Π δη. νἱ] 
ψ ἢ Βοῖης : οἴ. 65Ρ. 4 ΕζΖγα χὶϊ. 10 1.]} 

δ δα 616. ὍΤΠα βᾶρὶ]α οὗ {πε [Ὁ] ον ηρ ν᾽ϑίοη ὑπάουθίεα!ν ταρσγεβεηῖβ {πε Ἀοπιδη ἘπΊρῖγα. ὍΤΕ συμ  ᾿5πὶ νὰ 5 
ῬΑτ σα] ]Υ ΔΡΡρυορτίαϊα ἴο ἘπΊα, ἡ Ο56 Π]ΠΠΑΥΥ ΕἸ Ὀ]6 πῇ ννὰ5 {ΠῈ ΘΔρΡΊε. 

[τες μεϑᾶξ, 1. ε. δοσογάϊηρ ἴο {Π6 ῬγΌθΆ0]6 οΥἹΡΊΠ4] τηβαηϊηνρ οἵ {πε ν]βίοη {πε ἴἤγες ΕἸανίδῃ ΕἸ ρετοῦϑ (ν᾽ εϑραβίδῃ 
Δα Πἰβ5 ἴννο 50η5, ΤΊ5 Δη4 Τ)οτηϊτ4). (Οἱ {Π6 ἔουγ ννηρδ δηα ἰουσ μεααάβ οὗ {πε Ἰεοραζγά ἴῃ 1)4η. νἹ]. 6. 

2. 811 {πε νυυἱϊπᾶβ οὗ ββανεὴ Ὀῖενν οἡ πἰπι. (ἢ. χη. 2, πα [)Δῃ. ν]]. 2. 
3. ουξ οὗ Πῖ5 νυνἱῆρβ ἔπεα ργανν δηίϊ- ννίηρθ. Α5 πτέρυξ -- βασιλεύς, 50 ἀντιπτερύγιον Μνου]ά -Ξ- ἀντιβασιλεύς (50 

ΨοΙΚ.). ὕϑυγρεῖβ οὐ τα] Πα σομΠΊ Πα Υ5. ὙΠῸ τηϊρῆϊ ρύονα ἴο ῬῈ ἀδηρεγοιιβ σῖναὶβ ἴο ἴπΠ6 ΕΠΊΡΘΥΟΥ͂Β ΔΥῸ ΔρΡΡαγΈ ΠΥ 
τηξδηΐ. 

1106.2 όορ κτ 
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6 ἰο τεῖρῃ ονεῦ ἴπΠ6 βαγίἢ δηά ονεῖ 1πεπὶ παῖ ἄννεὶ] πεγεῖη. Απα 1 Ῥεμεὶα ἤονν 4}} {πίπρϑ ππάεν 
Πεανεη ννεῦα βδ]εοῖ πηΐο ἢϊπ|, ἀπ πο οἤ6 5ρῖζε ἀσαίηβί ἢϊπ)---ποῖ. ενεῃ οπα οἵ πε οἵδαΐιγεθ θροη 

1 εατίῃ. Αμῃάα 1 Ρεμεϊά, απ ἰο ! {Π6 δαρ]ε τοϑα Ὡροη ἢἰ5 ἰαίοηβ, αηὰ υἰίογεα 15 νοῖςσε ἴο [ἢιῖ5. ννίηρϑ, 
8, 9 βαγίησ ", δ αΐοῃ ποῖ 41] αἴ οπςβ : 5ΙΪεερ Ἔνεῦν ομβ ἴῃ ἢϊ5 ρίαςθ, αηα νναΐοῃ ὃν οουζβα: πὲ ἰεῖ τῆς πδαΐάϑβ 

Ιο ΡῈ ριεβϑεγναα ἴοσ ἴῃς ἰαϑῇ. Απά 1 Ῥεπε]ά, δηά ἰο ' {πες νοῖςε ργοσεεάςβά ποΐ ἴτοπῃ 5. πεαά5, θΐ ἔτοπὶ 
11 [Π6 τηϊάϑί οἵ Πα θοάν. Απα 1 πυπηθεγεα 5 δηΐ-ννίησϑ, πα 1ο ! ἔπεσα ψεγα εἰρῃι. 
12 Απέὲϊ ΡεμΠεὶά, δπά ἰο ! [οἡ 216 γέρλέ σἵα6] [Πογα ἀγοβα οἠς τνίηρσ, δῃηά τεϊρπεα ονϑῦ {ἴπῸ ψῃοἱα εατγίῃ. 
13 ΑΠπά [Ιἴ οἀπ16 ἴο Ρ4855 {Πδΐ, αἴζεῦ [ἰ Πδα΄ γεϊσῃβα, [ἴ σαπηε ἴο ἰ[5 δηα δηά " ἀϊβαρρεαγεά ὅ", 380 [ῃδὲ {πε ρίαςε 
14 οὗ 1 ννᾶ5 ποΐ νβϑι 016. ΤΠαδη ἀὔοβε {Πε βεσοηά δηα τεϊρηςβά, δηα {15 θαγα τὰ]ς οσγ 4 ἰοὴρ {ἰπ|δ. Απά 

1 σαπλε ἴο Ρ855 [Πδΐ, δἴϊζεγ ἃ παά γεϊσηςξά, 1 4150 σᾶπηε ἴο [5 εῃᾷ, 50 ῃδέ 1 ἀϊβαρρεαιεά Ἔενβϑὴ 45 {πε 
, Τό ἢτϑί. Απα Ϊο! ἃ νοίςβ βοιπηά δα ννῃϊςῇἢ 5αϊα ἴο 1: Ηδαΐ, ἴποιὰ Παὲ παϑὶ θογης γὰ]ε ονεῖ {πΠ6 βαυῖῃ 50 
1 Ἰοηρ ἃ {{π|6 : ὅ{Π!|5. 1 Ρτοοϊδίπη ἢ πηΐο {πες Ὀεΐογε ἔποιι 5Π8]} ἀϊθαρρεαι---Αἰταγ ἔπΠθῈ 5641} ποῆε θθδι 
τ8 τὰ]ϊε (ΠΕ Ιεηστῃ οὔ) τῃν {{π|6, πᾶν ποΐ Ἔενεῆ {πΠ6 Πα] οἵ 1} ὙΠεη {πε {πι|γὰ πε ᾿ἴ5ε] πρ πὰ Πε]ά 
19 1Πε στα]ε ἐνεη 85 ἴῃς [ογπηεγ, δηα ἰΐ 4150 ἀϊβαρρεαιεά. ἊἈπά 80 [ἴ [6]] ἴο 411 {πε ννίηρϑ [ἅ1η ἕαγηῃ ἃ] ἴο 
20 τι]ε δηα {Π6η ἀἰβϑαρρεαύ. Απαᾶ [1 Ῥεῇῃεϊ]ά, δηὰ ἰο ' 1ὴ ρύοςαϑββϑβ οἵ {{π|Ὲὲ ἡ {πε {{{16 ννίηρϑ ᾿ αἶβο ψνεσε 5εῖ ὰΡ 
[πον 1λο γέρλι σἱαφ" }] πὶ {πεν αἷβο πιὶρμὶ μοὶ {πε τὰ]α ; δηά βοπηε οἵ {πεπὶ Ῥᾶγε τὰ]Ὲ Ραϊΐ 

22 (ἰβδαρρεαγεά βιιάάξηϊν : ΔΠα 5οπη6 οἵ ἴπεπὶ ψνεῦα ϑδεῖ ὰρ μας αἸα ποί πο] {ῃε γι]8ὲ. Απἴετγ [Π151 θεΠε]ά, 
23 δῇ ἰο! {ΠῈ ἴννεϊνε τνίπρϑ ἀἰβϑαρρεαγεά, δῃηα ἔννο {{{1|6 ννϊηρϑ; δηα ποίῃϊησ ννὰ5 ἰε( ἴῃ {π6 βαρ] ε᾽5 θοᾶν 
24 ΞᾶνῈ οἠΪν πε [γε μεδάβ [ῃδΐ ψνεσε δ γεϑί, ἀπα δἱχ {Π{{|6Δ ψίηρθ. Απα 1 Ρεμεϊ]ά, δῃὰ ἰο ! [γοπὶ {πε 

51Χ {Π|Ὶ16Ὸ ννὶηρϑ ἔνοὸ ἀδίδοῃεα {πεπΊβεῖνεβ, απ γεπγαίηθα ππηάεγ ἴῃς Ποδά {παΐ ννὰβ Προ {ΠῸ τἰρῇῃΐ 546: 
25 Ὀυΐ ουγ τεπηαϊηεα [ἢ {πεῖν ρίαοθ. Απα 1 Ῥεπῃε]ά, δῃηά ἴο ! {π656 πηάουτ-ννηρϑ ἐπουρῆξ ἴο 5εΐ {πεαπηβεῖνεϑ 
26 ὉΡ Δηὰ ἴο πο] {πε τυ]8. Απά 1 Ρεῇε]ά, απὰ ἰο ! οὔς ννᾶβ δεῖ πρ, Ραΐ ἱπηπιεαϊαίεὶν ἀϊβαρρεατγοά :; 

» 28 ἃ βεοοῃᾶ δΪ50, δη4 [ἢϊ15 ἀἰβδαρρεαεα πιούε ἡυίοκὶν {μη της τοί. Απᾶ 1 Ὀεπεὶ]ά, απὰ ἰο ! {πε ἔννο 
29 [Πδΐ τεπηδὶ πεα ΤΠπουρϊ 4150 ἴῃ {ΠεπΊβεϊνεβ ἴο γεϊρ ; δῃά ὅν ἢ] 6 ἐπαν σνεγε ἘΠ: ηἰκίηρ ἔππι5 5, ’ο ! 5 οπς 

τ (αραΐγοί αἱ ἐλεέ οἱλογ Κ'5.5.) Ἐ Ο, τὰ]Ὲ ονεῦ {πῸ6ὶ ννΠο]Ὲ βαγίῃ : Ὀὰΐ σειπμδῖη απϊεῖ ἢονν (ἢ αγὲε δχφέίαγι. σἱοϑ5) 
353-85 3. Ποη δρρδζυϊί τ γρακέγιρ πος (Ψ. 1. 866) δἀπιαηῖο ἅπὰ Ψ,, ΞἸ σι] 1] Π ΥῸΥ το “ὁ 41γ.3: Ψ’ὶ, Ξεασπιδηΐα5 
Ρεηηῆδα νπν 9 φ Σίλῆοῤ. Α4γη:.: ὁπὲ “1γχ1 4γ.2 ΧτΣ Κ' ἴῃ 60 σιπῇ σορ]ίατεηΐ (- ἐν τῳ λογιζεσθα! αὐταὶ 
ΥΥ ΨΚ, υπυὴ ἀκἜ αυ]Ἔβοθηςπ ΠΑΡ᾿ τπὶ (2) ε2ζαζίγι Ογεοῖ εογιϑίγηεζ2021) 

8. δναῖςξ ποῖ 411 εἴ οπςε:... νναΐομ ὃν οοῦγβθ. Εδοῆ Νηρ (ΟΥ̓ ΡΔΙΓ οὗἁ νν]ῃρ5) 15 ἰὁ θῈ ἀννακε δηᾷ νναίςῃ (Ἰ. 6. 
γΘΙΡῺ) [ΟΥ̓ ἃ σαυΐδιῃ βθᾶβοῃ, 15 δ] οϊτβα {|π|Ὲ (2247. Ζεηι21ε5 τ-- κατὰ καιρόν) Πα ἴῃ 5 ΠΟαβϑίοῃ ; 8}} τα ποΐῖ ἴο θὲ ἄννδᾶκα 
αἴ οἤςε. : 

12. [οῃ {πε τὶρῃί 5146]. ΤῊϊβ σεγίδίην Ἰοοῖκα κα δὴ δἀάϊοη. {1 νΈσῈ 8ῃ οὐἹρὶμαὶ] ξεαΐαγα ἴῃ ἐπα νἱβϑίοῃ {Πθγα 
νου Ὀ6 ἃ σοΥγαβροηαϊησ τηθηῖοη οὗ ἢ ννηρθ “οἡ {ΠῸ Ἰεῖ διάε᾽, δῃηα ννὲ 5ῃοι4 ἐχρεοΐ βοῖηα σομπηπηθηΐ προ {Π6 
ΒΥΓΊΒΟΙ]ΪΟ Δ] βρη ποδηςεα οὗ τρῃΐ δηά Ἰεΐ ἴῃ πε ἱπίεγργείαιίίοη. Βαϊ ποιῃϊηρ οὗ {πε Κίπα οσουγβ {παγα. (ΟηΒΘ 6 ΠΥ 
ννῈ δῖα 7πϑι1Πεἀ ἴῃ τεσατσγάϊηρσ {ΠῸ ννοτβ Πεσα 85 δῇ ᾿ἱπίεγροϊδίοη : ἰ{ Όγ Κὰ, Οὐ βοῖηξ οἴπευ σενίβευ, ἔθη 1 νου] 566 1 ΠῈ 
15. ἀἸν!ἀϊησ [Π6 ννηΡ5 Ἰηΐο ἴἔννο βείβ, τρῃξϊ δηά Ἰεξι, δῃα [15 τρις ᾿ΠῚΡῚῪ {παῖ ργενίουβὶν πεν παά θβθη τεοκοηθά ὈγῪ 
Ραῖγβ. Βαυΐῖ τῃ6 νψογάβ πηδᾶν Ὀδ ἃ 95]055. ᾿ 

ΟἿΘ νυΐῆρ. [.4ἴ. 2έ71α 267171α --- ἕν πτερόν : 16 ραϊτ5. οἵ ννὶηρϑ ψεῦα ἴῃ ἴΠ6 ΟΥΙΡΊΏΔ] νυ τευ 5 ΓΠουσηϊ Πετα νὰ 5ϑῃου]ά 
Ἔχρεοῖ “πε ἢτϑί νῖηρ  (Ηερτ. "Ὁ Ὡ ΞΟΠ 5 ΤΠῸΠ). Ῥοβϑβίθὶ]ν βοιηθι ῃϊησ πα [Π15 οὐ σΊΠΑΠν βίοοα ἤθσα, δηα 85 Ῥβεη 
τλοά!βεα ὃν Ιὰ ; ἴῃ 115 σαβε “ἴΠ6 ἢγϑί οὕ της νίηρϑ᾽ νουἹά μανα πηεαπΐ {ΠῸ ἢγϑί ρδΙΓ οὗ νίηρσϑβ. 

17. 51.411 ποῃβ ὕῬθδσγ τγι]6 ({ΠῸ Ἰεπρῖίῃ οὔ) ἴμν {ἰπι|6, παν ποΐ ὄενεῃ πε [6] οὗ ἰῖ. ΤὴΠε τείεγεηοα 15. οἰθασὶν ἴο 
16 Ἰοῃρ τεῖσῃ οὗ Αυριβίιβ (ονεῦ ἤέςν γεαγ5). 

19. 1ἴ ἔε11 ἴο 411 πθ6 ννῖίπρϑ. Ὅῇῆε Ἐχργαββίοῃ “ 411 {Π6 ψν]ησϑ᾿ 15 ΠΟΙΊΠΘΔΡ]6 ; 1 τείεσϑ, ἀρραγεηίυ, ἴο 411 [ῃς ἵννεϊνε 
ΜΊΏΡ5 : {πεγαίογε νν μαΐ ἔο]]ονν5 ἴῃ Φ. 20 πηιιϑί τείεσ ἴο {ΠπῸ οἵπεσ βεΐ οἵ " Ππ||6 ᾿ νίηρϑ. 

20. {πε 11{π|| νὶπρβ. ὍΤΠε νεῖβθε ἀδθβουιθεβ {Π6 σεποσαὶ σΠαγαοίευ δηα ἰαϊε οὗ πε εἰρμξ Π|6 ννησϑθ. ὅθ 50 ἢ 
᾿πιγοάποίοτν βίαϊθπηθηΐ 15 σε υἱγεα Ὀείοσε τ. 22, νΏΘτα [ἴἴ 15 ϑα] 4 {Πδΐ ἴῃς ἔνεῖνε στεαΐ ψηρ5 δῃηὰ ἵνο οὗ ἴῃ6 {Π{|6 νν]ησϑ 
μαὰ ἀϊΞξαρρεαγεὰ (50 ᾿Ὠγαμητηοηά, 772, Ρ. 102 [.). 

[ροπ {Π6 γἰρῃί εἰᾶθ]. [{1Π6 ᾿νηρ5 τείεγγεα ἴο ννεσα [Π6 ἵννεῖνε σσεδίευ νη Ρ5 ἴΠ15 οἰδιιβε σου] ἤᾶνα ΠΟ τηθδηϊηρ ; 
τῆς ἰεἐξ 546 ννοι]α θὲ γεαυϊγεὰ Ργ ἴῃς σοπίεχί (απα 50 Η]]ρ. τεπάευβ μετα ἀπὸ τῆς ἀριστερᾶς : Ὀπῖΐ ἀραϊηϑδί 411 {Π6 ταχίαδ] 
ενϊάεηςε, [Πορὴ ἔνε Μ55. οὗ [ῃς ΕτΠΙορΙς Πᾶνε “ οη 1Π6 Ἰείς οάς ᾽). [ἢ τείεσεηςε ἴο {Π6 {π||16 ψίηρθ ἴ την Ὀ6 πηδδηΐ 
ἴο βυισσαβί {ΠΕῚΓ δἰθνδίϊοη ἴο δοίια] ροννεσ. Ὅα οἰδιιβδα πηδὺ Ροϑϑιθὶν θῈ δῇ Ἰποουύσζεοΐζ Ρ]οβϑβ. 

22. ἴδε ἴννεϊνε νυἱϊηρβ ἀϊβαρρεατγεά, δηᾶ ἔννο 11{{16 νυΐῃ 5, ἰ. ε. (αεσογάϊηρ ἴο {Π6 ΟΥΙΡΊΠΔΙ 5᾽σηϊποδηςσα οὗ {πε ν]5]0}) 
16 51χ [υ]14Π ΕἸΏΡΕΙΟΥΒ σαπηθτο δη 6ηά, δηά, αρουῦΐ {πΠ6 βηά οἵ {πε τεῖσῃ οὗ {Π6 Ἰαϑὲ ει ρεσου, Νεῖο, “ ἴννο {1116 ννϊηρ δ᾽ 
Υο058 8η4 ἀϊβαρρβαγεᾶ : ρεῦπαρβ {πε ἔαίε οἵ ἴῃς σοηϑρίγαΐουβ ΝΊηάεχ (ΜΙ το, Α. Ὁ. 68) αηὰ ΝΥΠΊρΡΗΙ 5 (ἃ ἔξνν το ἢ 5 
Ἰαϊθτ) 15 τείετσεά ἴο. Βοίῃ νεσε δοίϊνα ἴῃ {6 ἰαϑί πηοητῃ5 οὗ Νευοῖβ τε] βὭ. 

24. ἀπᾶδυ {πὸ μοαᾶ {παὶ ννὰβ προη {πε τἰρῃΐ οἰάθβ. Τηΐβ, ἀσοογάϊηρ ἴο [Π6 οτἱρίπαὶ πιδδηΐηρ οὗ {πε νἰβίοῃ, πιιϑδί 
τη Τ)ογηἸαη. ὌΥἯΒΟ {Π6 ἴννο “ Π|Ὶ16 ννηρϑ᾽ τεργδβεηΐ ἴῃ [Π15 σαβε ἴΐ 15 ἀἰβῆσαε το σαγ---ἶννο Ἐοπηδῃ σΟνΘΥΠΟΥΒ ΟΥ̓ 
ΒΘΠΘΥΑ 5 ΓΟ ΌΪΥ ννῃῸ ννεῦε Ἔεχρεοϊεα ἴο οἰδῖπὶ {Π6 ἱπιρουϊαὶ [ἤγοηθ. ἀαὐηκεὶ βυρρεϑίβ Μαοίδπαβ, ργοσοτδ8]} οἵ ϑυυδ, 
δηᾶ ΤΙθετα5 ΑἸαχαηάευ, ρτγείεοι οἵ Ερυρί (4. ἢ. 69). Βαϊ {π656 Ἰεαάδγβ διἰδομϑα τπδϑιηβεῖναβ ἴο πε σαιιβε οὗ Ν᾽ εβραβίδηῃ 
(πε τϊ 416 με84) ; ἰὶ ἄοεβ ποῖ Ἀρρεδγ 1ῃδὲ εἰπε ρ᾽αγεά δὴν ργοπηϊηθηΐῖ ρᾶτί ἴῃ {Π6 τεῖσῃ οὗ Τ)οπλἰ τη (( πε μεδὰ οὴ 
{πε τῖρῃς 5146). Ὗαἰτόγεγ βυσρεϑίβ Αρτίρρα [1 δηὰ Βεγεπίςθ, ννῆο ννεηΐ ονεσ ἴο ἴπ6 Ἀοπηδηβ Δπ4 νγεσε ἴῃ ἔανουῦγ ν] ἢ 
της ΕἸανίδῃ ἔδτην. 

27. ἃ βεοοπᾶ.... ἄϊδαρρεαγεᾶ πιοσα αὐ κῖν ἔπδη {πὸ ἢγϑί. Ῥεγῆδρβ ( δ] δ᾽ 5 Ἷο]]δαριίια ((ου ἃ β5ῃοσί {1π26} 15 
πλθδηΐ, νὶΖ. ΡΙδο. Βαϊ πῆοσα ρΡσοΡΌΪΥ δρᾶ δπὰ Οὐπο τα ᾿ἰπιθηαεά. 

28. {πε ἴννο ἐπαΐ γεπιαϊηθά. Ῥεγῆαρϑβ (ἰν}]}}5 (ἀϊεά {π|πε, 69) ἀηὰ ΝΊ61}115 (ἀϊεα Πεσθιλθευ, 69). 
όιο 



ΙΖ ΑΕ  Ἰο  ζξΞηξ 

οἵ {πε μιεδα5 ἐῃαΐϊ ννεῦε δἱ γαϑῖ "---ἰῖ, ηδηλεῖν, {παΐ ννὰ5 'π {ΠῈ πηιάϑι --ἀινοϊζα ; ἰου {Π|15. οὴδ ννᾶ5 σγξαΐου 
1.31 [πδη {Π6 ἴννο [οἱῃεγ] πεδά8. Απά 1 Ρεῃε]α ἢονν ἰΐ 4] Π16α νυ "ἢ 156} της ἴννο οἴπογ πεδάβ; δηά ἰο! 

τῆς πεδα ννὰβ τὰγηθα νυν ἢ {Πεπὶ [Πΐ ννατα ν ἢ 1{, ἀπα ἀἸὰ εαΐ αρ {ΠῈ6 ἔννο πηάδγ-ννίηρ5 Παΐ ἐπουρῃς 
322 ἴ0 ἤᾶνε τείρῃεά. Τ7ῃ15 μεδα ὅ βαγξ τ]6 ονθῦ 1π6 ννῇοὶβς βαγίῃ 2, δηα] εχαίοϊβεα Ἰογάβῃ!ρ ονϑὺ {πε 

ἄνα! !εγα {πεγαῖη νἹῈἢ πλιοἢ ορρταϑϑίοη ; [πᾶ ἴξ να] θα τηοῦα ροννεῦ νεῖ {Π6 ἱπῃαθιίεα ψου] {ἢ δ 
32 8}} {Π6 ννίηρϑ {παὶ ῃαὰ θεεη.}] Αμπαὰ αἰΐεγ ῃ15. 1 Ὀεμε]ά, δηὰ ἰο ! τῃς πη ἀ]α μεδα ἃ διά θην 5 
34 ἀἰξαρρεαῖεά, ἢ ὄνεὴ ἂ5 πε ννῖηρα "ἢ. Βιυΐξ {πεία γοπηαϊ πε {πΠ6 ἔννο ἢθααβ νν ῖο ἢ αἴ50 τεϊσπεα ονεῦ {πα 
35 δαγίῃ, δηὰ ονϑῦ {Π6 ᾿πμαιϊαηΐβ ποτεῖη. Απά [1 ὈεΠε]ά, ἀπά ἰο ! {πΠ6 ποδὶ προη {πε τρῃΐ 54 ς 
36 ἀδνοιυγαα τῃδί ᾿νῃϊο ἢ νὰ ἃροη {πε ἰεῖ. ὙΠεη 1 Πεαγὰ ἃ νοῖΐσβ, ννῃίοῃ 5414 αηΐο τα: [οοΚ Ρείΐογε 
.47 ἴμεε, δηἀ σοηϑίεγ ννῃδί ἔποιῖι βεεϑί. Απά 1 Ῥεμε]ά, αἀπὰ 1ο ! ἃ5 11 ννεῖε ἃ Ἰΐοῃ, τοιβεά ουξ οἵ {πε 

τς ΜΟΙ, τοδτίησ ; δη4 [1 Πεαγὰ ον ἢς υἱἱεγεα ἃ τηδη΄5 νοῖσε αραϊηϑδί {ΠῈ βαρὶθ; 8η64 ἢ 5ρᾷᾶῖε, βαγίηρ: 
[390 Ηεαγ, “ ἴμοι Ἐδρ]6 “--ἰ νν}}] [4}1}ς ἢ ἴπδ6; {πε Μοβὲ ΗΙΡΏ βαιῖῃ ἴο ἴπεε: Ατὲ ποι ποΐ 1Ὲ {παῖ 

τετηδἰπαϑί οἵ {πΠ6 ἔουγ Βεαϑβίβ νν ΠΙοἢ 1 πιαάδ ἴο τείσῃ ἰῇ πὶν ννουσἹα, {Παΐ {ΠῈ επα οὗ “ τὴν {{π|65 ὅ πιῖσῃΐ 
40 (ΟΠΊ6 τὨγουρὴ {μεπὶῦ “Ποῖ, ποννενεῦ, ἔΠῈ [ουγίἢ, ννῆο ἀτί σοπῆθ, μαϑὲ ονούσοηλο “ 41] ἘΠ θϑαϑίβ {Παΐ 
ΙΝ ατε ῬΡαϑῖ : 

ΓΤΠΟοαυ Παϑὶ ννε] ἀεὶ ροννογ ονεῦ ἴῃς ννου] ἢ νυ σγεδὶ τευγου, 
Πα ονεῖ 41} {πε ᾿π Πα ιεα εαγ ἢ ἢ στίενοι5 ΟρρΎ ϑβίοῃ ; 

Ϊ 5 ἼΤΠοι παϑί ἄννεῖϊί ὅ. 50 ἰοηρ ἴῃ ἴδε οἰν! ]!Ζεα ννουῦ]α νυν (ται, 
41 δηα Παϑί Ἰυᾶρσεά {πῸ εἀτίῃ, (1) ποῖ νυνί (ΔΙ [ἀ]η 655 : 
.42 Ἐὸογ ἴδοι Παϑί δἤῆήιοςεα {πε πλεεϊς, 

Δ) Ορριεβϑεα ἴῃς ρεαςθδθΐε ; 
ΤΠου Παϑὶ Παϊεά "ἐπα πρτίρῃί ", 
Δα Ἰονεά [ᾶγ5 ; 

ΤΠοιι μαϑὶ ἀεϑίγον εα πα βίγοησῃο 5 7 οἵ πε {τ1{{π|] ), 
Δ Π4 ἰδ: ἰονν {ΠῈ6 νν8}]5 οἵ ϑιοῇ δ5 αἸἀ {πθεὰ πὸ Παιπ1--- 

43 πὰ 90 {Πἴηε ᾿ηβοϊδηςε ἤδτῃ ἀϑοαπηάεά ἴο ἐπε Μοβί ΗΙΡΉ, 

Δηα τἢν ρτγίάε ἴο {πε Μισῃιν Οπε. 
4. ΤΠδα {Πε Μοβί ΗἸρῃ γεραγάξα 15 {{π1|69--- 

Απά ἰΙο! ἴμεν ψεγε επαδά ; 
Απα ἢϊ5 ἀρε5-- 

(44) πεν ννεγε []Π|16. 
(5 Ὑμεχγείογε " 5ϑῆαϊ!ϊ: ἴῆῃου ἀἰβαρρεαῦ , Ο ποι ΕδοΊο, 

Δ η4 ἢν ΠοΥΓ0]6 νίηρ5, 
ἀηα την {Π{|6 ννϊησδ πηοϑί εν]], 
ἣν Βαγγη- ἀδα]ησ Πεδάϑ᾽, 
ἢ (ἢν Παγί[α] τ4] οηβ ᾿ὰ, 
Δα 411] ἴῃ γ ννογί 1655 Ροάν ! 

1-2 γραίζέγ ῬΕΥσοΟηΘΠ.11 ΟΠΊΠΕΠῚ [ΘΥΓΔ ΠῚ ΔΆ, ΤΟ 0 το: ΟΥΕΖ Γ7.5.5: ΣΣ ὑ-ν ΨΚ εἱ πος βου α]δ6 (ΞΞ και τουτὸ 
καθως αι πτερυγες) οτὸ φρο 5: ὁμέ οἵδε7γ Κ.5.5. (γι οἰπαζγ 3.) ἀ-ὰ το 3 : οὔδεγ Κ.5.5. οὐ τῆς (Ατ.ἕ 411) τἰηγὸ5 
θπὸ γραᾳαζρσ εἴ φυιδγία5 νεπίεη5 ἀδνιοϊβί! : οὐ φὅ “1γχ.1 41γ,.2 γηι: Ξέλίοῤ. Ζαΐ, 47.5.5. ἄανοό 3γώ 267-50) ΤῸ το ὅ5 (218 
.“4.γ.3 4.γ.2 4..γ,»1.} 5.8 σο Φ (σ΄. 41γ.} 41.,γ.3 .1γ͵κ21.}): 35, Ἰη Πα τα θδης 2ὺ ὧδ ο)ιεγιαφα ἔο ᾿ἸΔ ΠμὈ1 14 045 ( ΚΖοζεϊ) ΒπΒ φρ 
(τ΄. “4,»γ." : 441γ,.3 τῃε ρίοιι8) : 3 νεσυτῃ ἀϊςεηίε5 (οὐ Εἰλζοῤ. “4γ51.} 1-Δ φρο Ογίογίας Κ.5.5. (ΞξΞ τα οχυρωματαὶὴ : Κ', ΠΑ 1- 
τας ]ο0η65 (ἢ ἰδφεγιαογιξ μῤογι σαγίαγέ Ποόγ. γεααγσς: ΝΛ αγιαἱ ")}}}2) 7.) Κὶ ααὶ ἐγαστΠοαθδηῖΐ : 95 οὗ {Π6 Ῥσόϑρεσοιιβ 
(ΞΞ των ευθηνουντων : εὐυθηνουσα -- ΠΡ ΒΞ Ῥ5, σχχν !. [οχχν]]] 3) Καὶ 1... ΠΟ ΔΡΡΆΓΕΩ5 ΠΟῚ Δρράῖδαβ (-- αφανισθεις 
αφανισθησηῚὴ 1" δὲ φαρίία πα πη] ρα τλττῖπ 7,, ᾿ῃ σι 5. [ἰ Ρ6551Πη] 

32. [απ 1 νιὶιεϊᾶεά... {π6ί ΠπΠαᾶ Ῥβθῃ]. ὍΤΠ15 οἰαιιθα 15 βοῃηεννηδί ἰδυϊοϊοσουβ δἰζεσ {πΠῈὶ ἵννο ργεοεάϊηρ, δηὰ 15 
ῬΙΟΌΔΌΙΥ δὴ δἀαϊίοη οὗ ἃ, νῆο ἸΔδπιιῆδα [Π6 πη! 44]6 μεδὰ ἢ Ττα)αη. ὍΠδ6 βίδιθειηθηΐ, ἃ5 Δρρ!]1εα ἴο Τγα͵αη, νου] 
Βαανα 5ρεςῖδὶ ροϊῃΐ ἴῃ νῖενν οἵ ἢ15 σοῃαμαβίβ δηα ναϑί δα! οὴ)5 ἴοὸ ἴπη6 οπιδῃ ΕἸηρῖγα. ΨΟΪΚΙΠΔΙΓ σι ρροβαβ5 ἰΠδὶ ἴῃ τῃὲ 
ἢγϑὶ οἰδιιθε ολϑι7ι62)1 ἐ67γ7γαηὲ (( Ονϑὺ ἴΠ6 ννῇο]ε εαυίῃ ᾽) 5ῃοι 4 θὲ τε πα ἐστε ἡ νεῖ ἃ]} {Π6 Ἰαπά ᾿, 1. 6. ἴῃς Ιαπὰ οἵ Ραϊ]θβίίης, 
Δα τῃδι ογόδηι {677 γ1έ21 ἴῃ ἴῃ ἰαϑὲ οἰδιιβε βία παϑβ ἴῃ σοῃίτγαβί νν ἢ (Π]5. 

35. ἴπε Ππεβᾶ προῃ {Π6Ὸ γἰβῃΐ Ξἰάς ἀδνουγεᾶ {παΐ ννῃϊο ἢ νναβ ἀροπ {πα οὕς. [πὶ τΠ6 οτἱσὶπαὶ ἔογιη οὗ {πε ν]βοῃ 
115 ἀουθι1ε55 τείεσγεα ἴο Ποπλϊτίδη (1ΠῸ τσ μΐ Πεδα) ἀπ ΤΊτι5 ((ΠῸ6 Ἰείς με δα), ννῇοβθε ἀθδίῃ ννὰβ5 δῖ {ΠπΠῈῸ6 {1π|6Ὲ βιιρροβξεά 
ἴο πᾶνε Ὀβεη Ὀτουρσῃΐ δου Ὀν Ποπ 4 η. Βαΐ Καὶ ΡΥ Δ ὈΪΥΎ ἸἀδητΠεα {Π6 τἰρῃς Πεδα ἢ Ηδάτγίδη, ννῆο τε οβ]]6α ἀπὰ 
εχεςσυῖεὰ [5115 Ουϊεία5 (1Πε ἰεΐς με). ὅ:6 ᾿πιγοάμοίίοη ἴο {ΠῈ6 πεχί σμδρίεσ. 

39. {πε ἔουτγ θεαβίβ. (Ἕ(. ἤδη. νὶ]. 3. Ὑπὲ δαρ]8 15 πεσε Ἰἀδητῆθα ἡ {Π6 ἰουγ ἢ θεαβὶ οὐ δη. ν]], ἃ5. ἴῃ {Πε 
Ἰητεγρσείδιίοη θεῖον (Χ1]. 11]. 

44. Απᾶ πῖ5 αρεβ---(α πα) ἔμεν ννογε {{1Π]1εἅ. ὍΤῇὴαε πηεαηίηρ ἰδ: της ργεάδιεηλϊηθα ἰἰ6 15. {]Π]||δΣὰ. ὍπΠεὲ 
ςοην]οζίοη ννὰ5 σΟΠΠΠΊΟΙ ἴο 8]1] [Π6 Δροςα γριίϊϑῖβ τη ἔθ Ὺ ννεῖα βίδπαϊηρ δ {πε εηὰ οἱ 1πε ἀσε. 1 5Που]ά ΡῈ τειπειηθεγεί, 
Βοννθνεσ, ἴπαΐ ἴῃ 1Πῃ6 Ἔβομῃαίοϊοσυ οἵ Α ἴΠε εηὰ οὗ {πΠ6Ὸ ργεϑεηΐ ἂρὲα σοϊποι δ ννἢ τῆς ἀοιννηῖα]} οὗ Κοπλε ; {πΠ6 Ταΐαγα ἀσα 
15 16 μ]ε οὗ (οά {δῖ 15 ἴο βιιςσθθα {πε Πϑαῖμθη διρῖγα οἡ ἴΠ6 ργθβεηΐ βατίῃ. 

45. ἴῃ. δΒυτγίζα] (ἀ]οης. [ὑ σπου! θὲ ποίεα ἱπαΐ 115 ἀδία:] γεσεῖνεβ πῸ Ἐχραηδίϊου ἴῃ {πε ἰηἰεγργαίδιοη {Παῖ 
10]]ονν8 ἴῃ σῇδρ. χἱὶ!. ῬγοῦΔΟΙΥ της Ἰλοῃδη ΔΥΙΏ]65 ἅτ6 πηθδηΐ. 

61Ι : ἘΤ2 



ζει 

Α 46 Αμπά 80 {πε νῇο]ς ει, ἔγεεα τοπὰ ἐν νίο!εποε, ἅ.5}4}} θῈ γείγεβῃεά αραΐίῃ , απ πόρε ἴογ {πε 
Ἰυάσεπιεηΐ δηά τπηείον οἵ πὶ [παΐ πηδάα Ποῦ. 

12.1.2 πα [ἴ οαπιε ἴο ρ855, 116 {ΠῸ Ἰἴοη βραῖκα {π656 νγογάβ ππίο {ΠῸ εαρ]β, 1 ῬεΠ6]4, δηά ἰο ! ἐπε ἢϑδά 
4 ἴπαΐ τεπγαϊηεα αἰδαρρεαιεα. Ἂ᾿πά 1ῃε ἴννο ψίηρβ, ΠΟ ἢ ὑνοηξ ονεῦ ππηΐο ἰ{, βεῖ πα πΊβεῖνεβ ἀρ ἴο 
τείρῃ ; δῃά {πεῖν γ]Ὲ ννὰβ ϑῃοτγί δηα {1]] οἵ πιρῦοϑι. ἈΑπά 1 Ῥεῇῆῃε]ά, δπα ἰο ! {πεβϑε αἰϑοὸ ἐϊβαρρεαγεά, 
Δηα {Πς ννμο]α Ῥοάν οἵ {πε εαρ]ε ννὰ5 Ὀυγηΐ ; δηπὰ {ΠῈῸ δαγίῃ ννὰβ [ει πε σγεδίϊν. 

11 πὶ]: 4ὖ-29ς.. ΤῊΕ ἹΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΝΊΒΙΟΝ (Α) (Ἀ). 

Α (ΚΕ) ΤΠεη 1 ἀννοκε ὃ Όν τααβϑοη οἵ ργεδΐ ρεγρίεχίν οἵ τη ὃ. δηα ἰζοπὶ σγεαΐ ἰδαγ, απα ϑαϊά πηΐο 
ΤΥ 5ρίγιο : [9} [ἢ15 παϑδὲ ποῖ Ὀγοιρῃΐξ ὑπο τὴηθ Ὀεσαιβα ἴποιι βεαίοπεδί οὐδ [ῃΠ6 νᾶνβ οἵ (ῃς 
Μοβὲ ιρῇῃ. 

ὦ. 

ἡπὰ 3, τείτίρεγει εἴ τενογίειασ (27εὖγ. ΦΞΏΤΙ 2.2) Π) οπὸ γρῃζγο ἃ ταῦϊο (707. τὰ πγα]ὰ) Ἔχοαβϑϑὰ πιθηςὶ5 

46. απιᾶ πορε ἴογ {πὸ ᾿υὔρεπιεπί απᾶ ποσὸν οὗ Πἰπὶ {παΐ πιαᾶθ ΠΘΓ, 1. 6. αἴζευ {π6Ὲὸ6ὶ νου] -εἰηρῖτα ἢὰ5 θβθη 
ἀεϑβίτογεά τῆς Κπ]ε (ον ϑονεγειρηῖν) οἵ (οά [0]]ονν5. “{πάἀρεηηθηῖ᾽ Πατα οδηηοί ἤἢανα ἴῃς βᾶτη8 56η58 85 ἴῃ 5, ψνῇεσε [ΐ 
πηθδῃ5 {πε Ἰπαραπγεηΐ οἵ {πε ἰαϑί δύ : ἰἴ Πετῖα Ξξξ [πθὸ Ηδργτ. γιζρἤφαΐ ἃτιὰ τηθαηβ [Π6 πάϊς] Ῥγοσαθ5 ὉῪ ψῃΐοἢ {πα 
ἘΚοιηδη ΕπΊρίτα 5 σοπἀειηηεα δηά ἀεβίτογεα. 

χιὶ. 366-39. ΤῊΒ [ΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΨΊΒΙΟΝ. [{ Πδᾶ5 αἰγθδάγν θεϑῃ ροϊηϊβα ουἽξ {Πδΐ ἃ οἰἴοϑε Ἔχαιηϊηδίίοη οὗ 
1η6 ἀείβ1}15 οὗ {πε ν᾿βϑίοπ δηἋ 115 ᾿Ἰηϊευρτγείδιοη τανε 8 }5 ΤΠΔΗΥ͂ στᾶνε αἰ ΠΟ] 1165, δηα 1 μὰ5 θεεη βυρρεϑβίεα {παΐ {πε 56 ἀΥα 
ΡΙΟΡΔΌΙΥ ἀπε ἴο Ἰδίεσ ταν βϑίοη δηα γϑδα]αβίηθηῖϊ. “ΝΟ βοϊατίοα Κπονῃ ἴο [ῃ6 ῥσγεβεηΐ νυ τευ ἢδ5 50 [δ βεβῆ ρτοροβεά 
1παΐ επιγεὶν πιεεῖϑ {Πε686 ἀἸ που] 65. Α πιοβὲ ἢ] απ δ !ηρ τανίανν Δ Πα οΥἹ1ς 4] ἀἸβουβϑίοη οἵ ἴΠπῈ τποσα ἱπηροτίαηί οὗ {ΠῈ 
ΒΡ σεβίϊοηβ δηα ΠΥροίμαβ65 παΐ παν θθεη τηδα46 15 σίνε ἴῃ [)1. Πγαμλ ΟΠ 4᾽5 7ετυϊδλ “7θδοίαΐ, ΡΡ. 99-114. ΕῸΓ ἃ {{]} 

ἀἰϊϑοιιβϑίοῃ οἱ Ἰδίθσ νίεννβ γείεσεῃοα πλυϑί θῈ πιδάς ἰο 2.23, ρΡ. 262 ἔ΄. 

Α ΝΕ ΘοΙΤΙΟΝ. 

15 ἴξ ροβϑί]ε ἴο ἔτ π|6 ἃ Πυροίμεβϑὶ5 ννΊ ἢ Ψ}}}} τηθεΐῖ {πΠ6 οὈ]βοί!οη5. {παΐ πᾶνε θθθὴ δά ποθ δηα ϑδιϑῖν {π6 ἕαζα 
οἵ πε ἰοχῖ ἢ Ὑ8α [Ο]]ονηρ 566 Π15 ἴο {πΠ6 ρσγεϑεηΐ ψυεσ ἴο θῈ ἃ ροβϑβίθ]α βοϊαςοη. [{ τηᾶὺ 6 ἰακεη [οσ ρτδηϊθα {παῖ 
νυ δίθνεσ τον ϑίοῃ Οὐ γεδα]πβίπηθηΐ μ85 ἴαίζεη ρας ἴῃ {πε ἰεχὶ οὗ πε σπαρίειβ πηϑί ἤᾶνα θβθη ἴΠ6 νου εἰΓΠΕῚ οὗ ἐπῸ 
βαἀϊῖου ΨῆΟ σοιηρ δα οὐγ θΟΟΙ, οὐ οἵ βοῆς τεάδοςοη ργανίοιιβ ἴο Π15 56 οὐ [{πΠ6 5ρβοῖδὶ βοῖισοθ Α'β ἴπεσξ 15 ηο ἴγαςε οὗ 
ϑρεοϊοδ!!ν Οτιϑιίϊδη ἱπῆσεηςς ἴῃ {πε εχ οὗ {πε νβίοῃ 186 ΡΟΒΒΙ ΠΠν οἵ Ἰαΐεῦ τεάδοίϊοη 15 τα] οαΐ. [Ιξ Ὀεσοπηθβ 
᾿πηροτγιαηΐ, ἰπεγείοσθ, ἴο ἢχ δρργοχί πηδίεὶν {πΠ6 ἀδίε οἵ πε εὐἀϊίοτ (Κ), ἀπα ἴο ἀείδθγπηῖηα [Π6 τηβδηϊηρ' οὗ {Π6 ν]βίοῃ ἔου 
Ἡϊπι. Καθίβοῃ ἤχεβ πε ἀαδίε οἵ Ια αἵ δροιΐ Α. "Ὁ. 120, δῃηά {Π15 -- οὐ ῬοββϑίΪν Ἔνϑῃ ἃ ἰδίθυ γϑδυ -᾿ πηδᾶν ὈΕ δοςερίεα 85 
σοτγεοῖ. [1 τπᾶὺ 6 Δϑϑυπιθα [Πδὶ ἴῃ [Π6 ΟΥΙΡΊΠΑΙ] ἴογπὶ οὗ {πΠῸ ν]βίοη ἴπΠ6 ἴἤτεθ ἢεδαβ τεργεβθηΐ {πΠ6 ἴσχε ΕἸανίδῃ 
ΕΤΏΡετούβ ; {π6 ὕννεϊνε ννηρϑ γεργθϑθηΐ ἴῃ6 ϑἱχ [υ]18ῃ ΕΤΊΡΕΤΟΥΒ ἔτοπι (ΆΈβδγ ἴο ΝΈετο, το κοηΐϊηρ ἴΠ6 ννίηρβ ὈῪ ραΐγϑβ. 
ΤΠ ρῥτεβεηΐ νυϊτεῦ βαρ ϑεβίβ [Πδΐ {Π6 σε οκοηϊηρ ΟΥ̓ ΡΔΙΓΒ5 ἴῃ ἢ 6 ΟΥΡΊΠΔ] ν]ΒΊ 0 νγἃ 5 ̓πιοπά θα ΟὨΪγ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 ἔννεϊνε 
ννΐησϑ, ἀηα Πδά ἃ βυγηΌ 0 }168] βίσῃϊῆσδηςα. ΤΠ6 ΡΔ1Ὑ5 βεῖνεα ἴο δΠΊΡ 851ΖῈ τῃε δτθαίογ αἸρηΥ ἀπα ροννοῦ οὗ {πῸ τεδ] 
ἘΠΊΡΕτοΥβ 845 οοηίγαβίθα νν]ἢ {ΠῸ ἘΡΠΕΠΊΘΓΑΙ τ] ΕΥ̓ 5 5υγ ο ΖΕ α Ὀγ 1Π6 {|| νηρ5. [ἢ οτάευ ἴο δθχαρρεζαῖε {πΠ6 σοηίζαϑί 
τε Ἰαίζευ ψεσε ᾿πιεπάθα τὸ ΡῈ τεοκοηεα βἰηρὶγ. Ὅὴα εἰρμς Ππ||6 ννηρ5 τεργαβθηΐ, ἴῃ [Π6 ΟΥΡΊΠ4] ἔογπη οὗ {πε ν᾽ βίοῃ, 
Ψιηάεχ (Μδτσςῃ, 68), ΝΡ ἨΪΙἴπ5 (ἃ ἔενν τηοηῖ 5 [αἰετ)---[Π 658 ἀἰβαρρεατγαά δροῦῖ {Π6 58Π16 {{π|6 85 {Πε Ἰαϑΐ οὐ {Π6 ἔνγεϊνε 
νἱηρ5 (επὰ οὗ Νεῖο᾽β τεὶρ:), ἃ5 τεργθβθηίεα ἴῃ ουγ ἰοχί (χὶ. 22). ὙΠα πη] άα1]6 ἴουτ τερτεβεηῖ (108, Οἵ, (Ιν}}15 (ἀἸοα 
Ταηε, 69), ἀπα ΝΊ1115 (ἀ]6α 1)ες.; 69). ᾿ 

ΤΠΕ ἴννο ΠΠ{ῚΠῸ ννηρϑ {πᾶΐ ννεσε ἴο βισνῖνα (ῃς ἰαϑδὲ πεδα ριο Δ ΌΪΥ 5: ση "ΠΥ ἈοτηδΔη ΡΌΝΕΓΠΟΥΙΘ ΟΥ̓́Θ ΘΠΘΓΆΪ5 ἡγνῆ0 ΨΕΓΕ 
ἐχρεοϊθα ἴο οδῖπι [Π6 ᾿ΠΡΕΥΪΑ] [ἤτοηδ δἱ 1ῃ6 Ἰαϑί, ΟΥΓ ῬΟΒΒΙΌΙΥ [Π6 ἔννο ᾿αϑί πιο πη θα 5 οἵ ἴμῃ6 Ἡδγοαϊδῃ ἔἈΠΏ1Υ, Αστῖρρα 11 
ἃῃα Βεγεηῖϊςθ. [ἢ 15. οὐἱρίῖπαὶ ἴογπι, {πθη, 1ῃς ν᾽βίοη πῆᾶῦ ἀδίε ἔτοπὶ {Π6 οἱοβίηρ γϑαῦβ οἵ Του" Δ Π᾿5 τεῖσῃ (εγεα 
Α. Ὁ. 95). Βαῖ 1ξ τῇς εὐἀϊϊοτ ἀἸ4 ποῖ ἱποογρογαίΐε ἰΐ ἰπῖο Π15 θοΟΚΚ--οὐσν ΕΖτγα- ΑΡΟΟΑΙγυρ56.--  1}} Α. Ὁ. 120 ΟΥ̓ΪΔΕΓ (5οῖηα 
τἰπια σοί Ιν ἴῃ ἴΠπῈ τεϊρὴ οὐ Ἡδατίδη), ννῃδῖ, ᾿ἴ πηδᾶν γγ6}} θῈ 5 ΚΘ, ννὰβ {πΠῸ6 ϑισῃηϊποδηςα Πα Πἰπη561 αἰδοηθά ἴο {Π6 
νἰϑίοη ἢ Ηβδ σδῆ ΠῸ ἸΙοῆρεσ πᾶνε ἰάεπιῆρα {πε ἴἢτεα πεαάβ νι ἴΠ6 ΕἸανίδῃ Ε ΠΊΡΕΓΟΥΒ, βθϑίηρ {Πδΐ {ΠῸ τεῖρηβ οὗ {Ππ6568 
Παά αἰγεδάν ἰοῃρ δηάεα δηά {πε ργεαϊοιεα ἀβ]νεύαηοα ἢδα ποῖ γεῖ σοπΊα. 

11 5665 ἴο πε ργεβϑεηΐ νυ υῖτου {παῖ [ῃς τεαυ γα πηθηῖβ οὗ [Π6 βἰτπδίϊοη νν1}1 θ6 πιθὲ Ὀ. {ΠπῸ6 Πγροίῃβϑίβ ὑπαὶ Καὶ 1θημῆβά 
1π6 ἴῆτεε μεδᾶβ ἢ Ὑταδη, Ηδάτϊδη, ἀπὰ Ταϑῖα5 Ουϊεῖιβ. ὍΤῊδ ᾿αϑὶ ππθπιοηθα ννᾶ5 ἃ ἑανουτία οὗ ΤταἼαη, οὗ ρυϊησεὶν 

ΒΓ, ΠΟ ννᾶ5 βΈΠΕΥΆΙΥ ἐχρεςιεα ἴο συςςεαα ἴο {πε ΕἸηρῖτθ. Ηἰ5. ΠΊΒΠΊΟΙΥ 5. ἀθερὶν πη ργασϑεά ἀροη ἴΠ6 [εν ον]ηρ 
το 1Π6 βἴδεγῃ ρατί Πα ἴοοῖς ἴῃ βιρργεϑϑίηρ [εν 15}. τε 6] οη 5 ἢτγϑί 'η Μαεβοροίδπηϊα, δηὰ ἰαΐεῦ ἴῃ Ῥα]εβίης (Α. Ὁ. 116-117). 
Τη ἴῃς ΒΔὈΡΙΗἰἷς4] βοῦτοαβ Π6 15 ΘΟπΊ ΘΕ Πη65 ΒΡΟΚΘη οὗ 85 ἰξ 6 ννεστε δοίι 8] ἘπΠΊΡΕσοσ. Α'5 ἃ πηδί(οσ οἵ ίαοϊ Π6 ννὰβ γεοδ)] θά 
ΌὈγΥ Ηδάτίδη, βοοη δἴϊεσ ἴΠ6 Ἰαϊτετ᾽5 δοσαϑβίοη ἴο ἴΠς ἴἤτοπα, πα οχεοιῖεα. ᾿ 

ΗἩνίηρ Ιἀεπεϊῆεά {πῸ ἴἢτεα μεδάϑ ἴῃ 1ῃ15 νγᾶγ, [ῃς εὐϊῖου τεϊπιθγργείθα (ἢ ἔννεῖνα νῖησ5 ἴο ΒῈ {Π6 “ἔννεῖνε (δεβαῖβ᾽ 
- απαπογαίίοη ψῃΪοἢ 15 Τουπα ἴῃ ϑαεϊοηϊι5---ῖ. 6. [Π6 οἷχ Τ]ϊδῃ ΕἸηρετοῦβ, αα]ρα, Οπο, δα ΝΊ 6115, ἀπά {πε τῆτες 
ΕἸανίαη Επιρθτοῦβ. [ἢ δοοογάδῃςα Μ] ἢ 115 νίαν {ΠῸ ργαβεηΐ ἰοχί οἵ [Πε νἱβϑίοῃ Πὰ5 θεβὴ τεἀδοίεα. Τῆι ἴῃ Χὶ. 12 
1Π6 ψογάϑ “οἡ {Π6 τὶρὴϊ δἰάθ᾽, 1 ποῖ ἃ σ'οβϑ, ἀγα ρΡσόρδῦ]ν πε ἴο Κα, 50 4150 ἴῃ χί. 19. “Ἷ1η ἴαγη (οΖγισηεα 171). [τ ΧΙ. 20 

1π6 ννοτάβ "οἡ ἴπε τὶσῃΐ 5ἰάθ᾽ ([1Πεν τὲ οτηϊιεὰ 1η ἴπῸ Ατὐαρῖς Ν᾽ ευβΙ ἢ) τᾶ  Ὀ6 ἃ 9]οβϑ ; δῃά ἴῃ χὶ. 32 ἴπ6 οἰδιιβε " δῃηά 

1 νι! θὰ τηλοῦ ρον Ὶ ονεσ ἴῃ ᾿πῃδ ϊτεὰ νου] τΠδη 41} {πῸ ννηρ5 {Πα παά θεεη᾽ νου] ΔρΡΡΙῪ νν ἢ 5ρεοῖδὶ ἴογος ἴο 

Τταΐδη, νμοβα σοηαιιαϑίβ γΕτῈ στα] τκ Ὁ]6, ΠΟΡῊ ἴΠ6 ΡΟΚ5Ι ΠΥ Οὗ {ΠΕῚΓ ΔΡΡΙ]Ισατοη ἴο Ν᾽ εβραβίδη 15 ποῖ βχοὶπάεα. 

ΤΠΕΥ πιᾶνὺ ὈῈ ἀπε ἴο ἰαΐδθσ γεν] βίο. ΝΝ . ; 
Ιη ἴδε ἱπιεγργείδτίοη οὗ ἴΠε νἱϑίοῃ ἴῃ ἢ. χὶ {ΠῈῸ ΠΊΔΥΚΚ5. Οἱ ταν] βίοῃ ΔγΓΘ Πδίμγα  ]ν ΠΊΟΤΕ ἴῃ ἐν άεηςα. ὙΠὰ5 Ψ. 14 

(“Τὴ ἴἰ ἵν εῖνε Κίηρβ 5}4]] τοὶ ρΉ, ὁΠ6 αἰζευ {πε οἵ πεσ ᾽) ννὲ Πᾶνε {Π6 Ἰαῖϑὺ Ἰηζεγργειϊδίίοη οἰ θατὶν Ἔχργθβϑβαά. (ουηηρ ἴο {Π6 
 τπτΠὁὃ ὋἘὁὌΝνΝσ στ ποΨὁὸῦσσττπΠᾳΠΦΕΠ͵ τσ Θ ΘΡΘΘΘΘΘΒΘΞΘΞΕΈΞΘΡΕΕΕΘΡΡΉΡΒΘέαΆἭῬθενεθ 

1 ΟΥ̓ ΡοΟΒΒΙθ]γΥ ἰῃ βοῖηξ ρατί οἵ Ν᾽ εβραβίδη᾽ 5 γείβη. 
612 ͵ 



ΠΥ ΕΖΕΑ Στοῦ 

5 [011 πὶ γεῖ ννεδῦν ἰῃ πὴν 5011], 
ΔΠα νοῦν ἡγε αΚ ἴῃ τὴν 5ρ.{10, 

ΠΟΙ ἰς ποτα (1661} {πε Ἰεαβὲ βίγεῃρῖῃ ἴῃ πιεὲ οη δοοουηΐ οὗ {Π6- στεαΐ ίθαγ Πού ἢ 1 Πᾶνε δε 

6 αἰτιρῃίεα τΠϊ5 ηἶσμς. ὙΠεγείογο νν1}} 1 πον θΈβοθο {ῃ6 Μοβὲ ΗΙΡΉ, {παῖ ἢς νν}}] βιγεηρίῃεη πῆς ππῖο 

γ 1ῃε επά. Απάᾶ 1 δαϊά: Ο 1 ον πὶν ἴνοτά, 1 1 Πᾶνε ἰουπά ανουγ ἰὴ [ῃγῪ 5ἰρηΐξ, ΠΓ 1 πὶ Ἰυδε1Π6α νυ "ἢ 

8 1Πε6 ἀθονε πηδηΥ, ἱΓ πιν ϑυρρ  σαϊίοη ἰπ γα ἢ θῈ σοπλε ἀρ Ὀείοτε την σοιηΐοπαηςε--- 5 ΓΘ ηρΈΠοη ΠΊ6, 

πα 5Πονν πιθ, τῆν βεγναπί, ἐπε ἱπιεγργείαϊτίοη δηα Ρ ἀἰβείπος ἐχρδηδιίοη " οἵ {Π15 [βαγία] νἱϑίοη, ἐΠδὲ 

9 ἴμοιι τηαγϑὲ εογεῥίοίοίν σοτηΐοτι τὴν 501} [2 ἑάοιι ἀαϑέ γμαίρ δα 719 τυον 11» 10 σἤοτω 1516 “ 116 ἐμαὶ ὁ 116 
ζζγγεος αγιεὶ 116 ἰαδέ ο7 ἐλε ῥεγτοας “.]} 

1: Απά πο καἰ υπίο τηε: ΤῊΪ15 ἰ5 {πε ἱπιεγργείδείοη οἵ 6 νἰβίοῃ ννῃῖοῃ ἴποιι Παϑὲ σεεη. Πα βαρὶς 
νος ποι βαννοϑὲ σοπηα ΠΡ ἔοπη ἰῃς 568 5. {π6 ἰουγίῃ Κίησάοπη ψὨΪοἢ ἀρρεαιεα Ἷη νβίοη ἴο ἴῃν 

13 Ὀγοΐίῃει Πδηΐε]; [Ὀὰὲ [ξ νγαβ ποῖ ἱπτεγργείβα πηΐο ἢϊπὶ 45 1 πονν ἱπζογρτεῖ 1 πιηΐο ἴῃες οὐ Πᾶνε ἱπίεγργεῖεα 
11]. Βεμο]ά, {πε ἄανϑ οοπῖς θη {ΠδιῈ 5}4]] ἀγίβο ἃ Κίηραοπι προῇ {Π6 εατγίῃ, ἀπά [ 504}} 6 ἢ τηογα 

15 ταυτί 816" ἔμδη 411 [πς Κίηρσοπηβ ἐπαΐ ψεγα Ὀεΐοτε 1{. [771 21 ἐτυφέσο ζίγιος μα  γοῖρτι, ογισ αὐίογ ἐλο οἵλόν 3] 
τό Απά {Πα βεοοηᾷ {Πδΐ 5841] γείσῃ, ῃς 5141} θεδύ γι] ἃ Ιοησετ {{π|6 " ἔμδη (ην οὔ [2.6 Ζτυείυο]". ΤῊ5 15 1Π6 
17 ἱητεγργεϊατζίοη οἵ [ἢ ἔννεῖνα ννίηρϑ νυ Ιοἢ ποι ἀϊά5[ 5ε6Ε. Απαᾶ νΠοθιθδβ ὑ ἴπου αἰ 45: Πδαγ ᾿ ἃ νοΐος ννΒ]Οἢ 
18 5ρᾶῖε, σοίηρ οι ποῖ ἔτοπὶ Πΐ5 πεαάϑ, θὲ ἔγοπὶ {Π6 πηϊάϑί οἵ ῃ15 θοάν, " [15 ἰ5 [ῃ6 ἱπίεγργείδίίοη ". τ [Ιη 

(ἢε πηϊάςε Υ οὗ ἐπε εἰπε οἵ {παΐ Κίπσοπη {Παγα 5841} ἃ .Γ156 ΠΟ 5Π18}}] σοη!θηίοηβ, Δη6 1 5641] ϑῖδηα 1η ρει] 
19 οἵ [Δ]Π|1Ππρ᾿ ; παναγία 1655 [ 5141 ποῖ {ῃεη [4]], θαΐ 5.41] θῈ γεβϑίογεα ἀρϑίη δ ἴο γι]ε . Αηα ψῃεγθαβ ποι 
20 ἀἰά5: 5εε εἰσμέ ππάει- νίηρϑ σύον ΠΡ 1 15 ννίηρσ5, {Π15 ἰ5 {πε ἱπτεγργοίδίίοῃ: [ἢ [{ {Π εγα 5.41] αιῖ568 εἰσῃϊ 
21 Κίησϑ, ῇοβε {{π|65 5841] θὲ {ταηϑίεπί δηα γεϑῖϑ ϑυν1Ὁ : δηα ἔνγο οἵἉ {Π6π| 5141] ρϑυ5ϑἢ ἤεη {ΠεῈ τη! α]ε 

εἰπε (οὗ {πε Κίηρσᾷοτη) ἀρργοδοῇεβ; δηά ἔοιιγ 5Π4}} θῈ Κερί ἴογ {Π6 {{π|6 ἤθη 115 {{π|6 ον ἀΙ5ϑοϊ τ! οη 

Ρ-Ρ Κ', ἀἸβεϊποι!οηεπ {-ΞΞ την σαφηνειαν) 4-ᾳ Ψ', ἐετηρογατῃ ἤπεοιη εἴ [ΕΠ ροσα ἢ ὩΟν]551η18 : οὔλεγ Κ.5.5. ξξ, των χρονων 
το τελος και τῶν Καιρων τα ἐσχατα τι γρααἤζ)ιο᾽ ΕΤΩΛΟΥΔΙΙΟΥ 5-8 3,,) ῥγδα χὶϊ (ρἴδε Ξξ ὑπερ) ὑπὸ »ο» 41γηι.: ὀπέ 
ΖΞ. δ ἰιἰλτοῤ. 41γχ.. τὰου ἀϊάβε 5εε πὰ Ψ,, δες 6βϑί ᾿πίθγργείδίο : ὀμεΖ ςὁ ξέλζοῤ. .1γ.1 τὶ ουτος ἐστιν ο λογὸος (]εὖ7. 
ΕΊΞΙ ΜΠ Π γτν το ὁ (οὐ, δ έλτοῤ.) για Ατηλ. (ΞΞ μεταξυ) : 3Ψ. ροβί (ΞΞ- μετα : ὦ ἡδέα 6) σεν τ ΚΟ  ΖΟ. (6) 
.1.γχ,.) 41γ1.: 30. ἴὰ ϑδαππι 1ΠἸ0Ππ|π| (7125 2ε21ε167.5α716]271.᾽ εἰς ἀρχὴν αὐτὴς) 

μεδᾶϑβ να τοδᾶ : “πᾶ ψβεσεδβ ἔποι αἰάϑὲ 566 {Παΐ {πῸ στθαΐ ῃεδα ἀϊβαρρβαῖεά--[οὔε οὔ {Π86Πὶ 5Π4]] ἀ16 προη ἢΪ5 θ64, 
Ῥαΐ γεῖ ψ ἢ ραΐη. Βα 45 ἴογ {Π6 ἴννο ννῆο τε πηαίη {Π6 ϑυνογαά 5}4}} ἀθνοῦγ ἴΠεπλ. ΕῸΓ [Π6 βυνογὰ οὔ {Π6 ὁπ6 5}8}} ἀενουγ 
Ηἴτα {παὶ ννὰ5 ν ἢ Ηΐτη ἢ πανουίμε 655 [Π15 ΟΠ6 4150 5148] [41] Ὀγ τῆς ϑυνογά ἴῃ {Π6 ἰαϑδί ἀδυϑ8᾽]. 

ΤῊΪ5 ἀεβοσιρίίομ νου] 5υϊξ δά πλίγα ΡΥ {πε οἰτουπηβίαποεβ οἵ ΤΥ] π᾿ 5 εηά. Ηδ αἰϊεβα ἴῃ (ἸΠ]Ἰοῖα ἴῃ {Π6 γϑδῦ 117, 
Ὁροη Πἰ5 Ὀε(, ἰξ 15 ἴγταθ, θαΐ πιουιϊηεα Ὀγ Πἷ5. Πα] σβισοαββεβ δηᾶ ὈΥ {Π6 πηταϑβί ἴῃ ἴῃ Εδϑί. [{ περά Πδγαὶγ ὈῈ δάάβξά 
{παῖ “π6 ϑινογά οὗ {πῈὶ ομα 5841} ἄδνοιγ μῖπὶ {παΐ ννὰϑ ὙΠ ΠΙπγ᾿ 515 τΠ6 ἸἀεηεΠοδίϊοη οἵ τῖρῃΐ ἀπ ἰοἰς πεαάβ ψ ἢ 
Ηδάτγίαμ δηά 1.55 Ουϊεία5. δαἀτηϊγα Ὁ] γ. ΕὙγίΠοΥ, 1ζ, 5. 15 βυσρεβίεα ἴῃ {πε ποία οἡ χἰϊ. 21, ἴΠ6 ἔοι ννὶηρ5 (οσ δῃῖ1- 
νν]Ώ 65) παῖ τὰ Κερί ἴογ {πε {πη μθη [πε ἀἰββοϊαἰοη οὐ ἴπΠ6 ἘΠΊρΙγα ἈΡΡΎοδ 65 σδη 6 Ἰἀθητῆεα νντἢ {πῈ ἔΟῸΓ 
βϑηδίουϑ ΠΟ ἡγετα Ἔχεουΐεα Ὀγ Ηδάτίδη δἱ {π6 Ῥερίπηΐϊηρ οὗ Π]5 ταῖσι, ννῈ πᾶνε ἃ ἐπσίμο. σοη Πγπιδίϊοη οὐ τῃ6 σογτθοίη 655 
οὗ {πῃ6 Πυροίῃεϑ1]5 οἵ τεϊηίεγργεΐδιοη αἰτεδαᾶν ϑ5εΐ [οσυίῃ. 

γ. 11 απὶ υϑεῆεα νυνὶ ἔπεα ἀρονα παῆν. (τ. νὶ. 32, νὶϊ. 26, ᾿ἰχ. 49, χ. 39, ΧΝ11]. 14. 
ὃ. φοπιρίθίειν. ὙὍΠῖβ ᾿ἱΠΊρΡ|165 ἐμαὶ {ΠπῸ 568 Πα δἰγεδάν Ῥβθὴ ρδτγίϊα}ν σοηβο]εα (ὈΥ {Π6 ν]βίοη οὐ {πΠ6 ἤβανθηὶ]ῦ 

510η)---ἃ τηδτῖς οἱ Κ᾽ παπᾶ. 
9. ἴδε επᾶ οὗ {με {ΐπιεβ, ἄς. ὙΠῸ ΨΠΟΪῈ νϑῦβα τονθα]β ἴῃΠ6 μαηὰ οἵ ἃ. ὙὍὙῃε Εδρὶε Ν᾽βίοη 15 ποῖ σοῃοογηεα ΨΊΠ}, 

Δηα 15 ποῖ ἃ τενεϊαίίοη οὗ, {πῸ6 “ἰαϑδὲ [πἰηρϑ᾽- [Π656 ἅτα ἰγθαϊεα ἴῃ [ἢ ργεσβάϊηρ νοῦ οὗ 5 δῃὰ Ε---Αα' ἴ5 σοῃοοσπαα ΟὨΪ]Υ 
ψ ΙΓ [πὰ ἀονν 8} οἵ πε ουηδη Ἐπιρῖταε. ὍὙΠε τεΐίεγεηςα Πασα, {παγείογα, ἴο {ΠῈ δηα οἵ ἴπ6 νου] 15 ουΐ οὗ ΡΙαςε, δη4 15 
ἀπε ἴο Κὶ (Ἑο Καθ ]5ς}). 

11. ἰ5 Ἐπ6 ἔουσγίῃ Κίπράοπι ννῃΐοῃ ἀρρεαγεᾶ ἱπ νἰβίοπ ἴο ἐπν ὑὈτγοίμπεγ Πϑηΐθὶ. ((. Π)δη. νὶϊ. 7. ΤΠΙ5 15 
ἃ ῬΑΙΓΙΟΌ]ΑΥΙΚ οἰθαυ Δ η4 ἰητεγεϑιίηρ οᾶδε οὐ {πῈ νὰ ἴῃ ΗΟ ἀροςδγρίϊς ργεαϊοίϊοη ννὰ5 τοὶ πίθυργείθα Δη4 στεαρρ!!αά. 
11 15 Ἰπθγεβϑιίηρ ἴο ποῖε {παΐ ἴῃ πε Ταϊπιιά (Ζ. 8. “ὀδαᾶ Ζαγᾶ τ ὁ), ἴ[)»8π. νιϊ. 23 (1. 6. {π6 Τουγίἢ Κιηρ ΟΠ) 15 Ἰηΐθτ- 
Ρτεῖεα οἵ ᾿λοιηδ. 

14. ἴῃ 1 ἔνεῖνε Κίπρϑ 5881} γτείβη, οπα εἴξαοσ ἔπε οἴμπεσγ. ΤῊ βεπίεποα 15 αν! ἀθηι]ν {Π6 νου οὐ Κ, ῃο ὑπάετ- 
βίοοα {ΠπῸ τνεῖνε Κίηρϑ ἴο θῈ {ΠῸ " ἔννεῖνε σδεβατβ᾽. [{ σαηηοῖ Ὀ6 Ἔχρ δἰ πε ἃ5 δῃ ἱπιθγργαίδίϊοη οἵ {Π6 οὐἹβΊη] ἔοτγτη οὗ 

186 νἰϑίοῃ, ἃ5 1ξ 15 ἱπῃηροϑϑίθ]α ἴο δπιπηθσαῖα ἔννεῖνα τα] εῦβ, ῬΘΡΊ Ωρ ΜΨΊΓΗ [α}1π5 Οαθβασ δηα δχοϊπαϊηρ {ΠῸ ἴἄγες Πεδα5 
(Νεβραβίδη, ΤΊϊι5 πα ΤΠ οΠλ 14}), νΠο τα ]εα σοπβεοιςίνεὶγ. Κὶ τηᾶν Πᾶνε δἰζεγαα ἃ ΠΕΠΊΡΕΙ ΤΠΘΓΕΙΎ, ΟΥ ΠΊΑΥ Πᾶνα γαοδϑβῖ 

{Π6 πέσε βεηΐβησα. 
[5. ἔπαπ (απν οὗ) [{μ6 ἔν εἶνε]. ὙΠα πυτηθευ “ ἔννεῖνα ᾽ Ππεγα τεῆδοιβ 6χ ἀγῥοΐλοςὶ ἴῃ Ἰαΐοσ ἱητεσρτείδίοη. 
18. 1π {πὸ πιϊᾶβέ οὗ {π6 εἰπιθ οὗ ἐμπαΐ Κίπρἄοπι. ὍΤΠδ {ἰπ|6 τείεγγεά ἴο 15 {πε ρετὶοα οἵ ἀῃπδύοῃυ Πδῖ εηϑιθα αἱ {ΠῸ 

οἷοβε οἵ Νεῖο᾽β γείβηῃ, ἃπ4 ννὰβ ραΐ αἵ, επα ἴο Ὀγ Νεβϑραβίδῃ (4. Ὁ. 68--70). 
21. διηᾶ ἔοι 58.811 θῈ Κερέ ἴογ {πε {ἰπ|ὸ θη 5 εἰπια ἕο ἀϊββοϊαξίομ 58.811 αρρσοβομβ. ΑΡρρδγθηῖ!ν ἴοι 

ἈΒΌΓΡΟΙΘ ΟΥ Ροββίθ]ε σδπαϊἀαϊεβ ἴοσ {π6 ἱππρατῖαὶ ἀἰσηϊ νυ τα τηθαηΐ, ΨΉΏΟ Δ16 ἴο τῖϑβε δπη6 14]1] ἃ5 {π6 {{π|6 ἔοσ τῃε 
ἀἰββοϊαξίοη οὗ π6 ἘΠΊρίγα ἈΡρσοδοῆα5, ἷ. 6. ῬΓαβαμη Δ ὈΪΥ ἴῃ 1Π6 τεῖρη οὔ οηβ οὗ ἴπ6 ἴἢγεβ μβαα 5 (ργόθδὶ]ν εἰτπεῖ Ττα]δῃ 
οἵ Ηδάτγίαπ). Νὸον ἰΐ ἰβ ψοσίῃ ποίϊηρ {πὶ δὲ πε θεσιπηΐηρ οὗ Πἰβ τεῖβῃ Ηδατγίδη ουπα ἰἴξ πεσαββδῖν ἴὸ Ρὰΐϊ ἴο ἄθαῖῃ 
ΤΟῸΥ “σΟΠΘΌΪΑΥ βθηδίουβ, ΠΪθ ραΥβοηδ] ΘπΘ 65, Δη4 τηθη ΠΟ πδὰ θεβη παρά ννογίῃγ οἵ επιρίγε (ἸΌΡοη, Ζ)δείζ,6 αγιαἰ 
ΤΕ αμί, νο]. ἱ, «ἢ. 111). Γἔ τἢς τῖβα δηά [8]] οὗ {π656 ἴουσ δηιιτννίηρβ 15 ἴο θῈ ρδοβά ἴῃ {με τεῖρῃ οἵ Ηδάήτίδη, 1655 1ῃς 
τενἰ βίο οἵ {π6 ἰητεγρσζείϊδιίοη ΒῈ ογεάϊτεα τὸ Καὶ δὲ τῃἰ5 ροϊηϊ, ᾿ξ πγιϑὲ Ἀἰγεδαν μάνα τεδομεα δη δἀνδηςβά βῖίασε Ὀεΐογε ἢ6 
ἱποογρογαίεά Α ἰπίο ουγ ργεϑδεηΐ θοοκ. [Ι͂ἢ {πΠ6 οὐἱρίηδὶ νἰβϑίοῃ {Π656 ἔουγ δητἰ-υνηρ 5 ἀρραγα παν ταρσεβεηῖ σα]ρα, ΟΥΠΟ, 
Οἰν115, απ ΨΊΕΙΠ 5 (οἴ. χί. 27). [ἡ [86 τεϊηϊεγργθιδιίοη (8108, Οἵμο, ἀπά ΨΊΕ]] 5. ἀγα ἰποϊμά θα ἴῃ τῃ6 ἔννεϊνε ἰαγρ 6 
νη ρΡ5 (( ν}} 15 σου] ἴ)ε οπαϊτἰεα δ5 τπηἰπηροσίδηϊ), {Ππ5 ᾿ἱπνοϊνίηρ {πε τεϊηςεγρσείδιοη οἵ [Π6 ἰοῦ δ η{1- ἸΏ 85. 
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ΙΔ ΕΖΕΒ ΘΝ 55. 

Α (Κ} 22 5141] ἀρριόδοῃ : θαΐ ἴννο 541} ΡῈ Κερί ίοῦ τῆς. εηα. Ὶ᾿Απα ν ποίθαβ ἴμοιι ἀ1451 566 [τες Πεδαϑ γεϑίίηρ, 
23 115 15 της ἱπίεγργοίδιίοη : [ἢ {πε ἰαϑὲ ἀν {πεγεοῦ ἴηε Μοβί ΗΘ νν1}]} ταῖβα τπρ ἢ ἴῆγες Κίηρϑν  δηά 

ΥΈΠῈν 51.411] τεπονν δ τηδην {Πίησϑ ἐπεγείη, ἀηα] 5141} εχεγοίβε Ἰογαϑῃ!ρ ονοῦ {ῃε φαγί απὰ ονοῦ {πε 
2: ἀννε]]οΥ 5. ἘΠοσαίη νυ ἹΠ τῆι ἢ ορρτοβϑίοη, ἀρονε 411 ἴποϑα ἐπαΐ τνεγα Ρείογε ἢεπι. Ὑπεγείοσε αἴὰ {πεν 
25. (4116 {πε ᾿ιεδ 5. οἵ {πε βδρὶε: ἴον ἴπε8ε δὲ {πεν {Παΐ 541} Ὀγίησ ἴο ἃ πεδα [115 ννὶσ Κεάμεβϑ, 5 δηά 
20 φοηϑιπηπηαΐς 15 ἰαδὲ οη΄. Απα ν Πεύθα5 ἵπποι ἀϊάϑὲ 5εε {παῖ {πΠῸὶ στεαῖ Πεδα αἰβαρρβαγεά -- οχο οὗ 
27 {δοηι σἠαϊ αἴ76 πέῤοτι ἤ1ς5 ὀφεΐ, ὁμεί γοἱ τοί ῥαῖηι. ῥιμιί ας 707 {ΐο ἑτυο τυῆο γδηη1αῖ7ηι ἐζε στυογαἱ σἡαιζ αἰσυοτε7: 
28 ἤθη. 707. 119 στυογαῖ 97 7116 ογιε σηαίἑ αἰδυοῦγ ἦϊηι ζ{}αΓ τᾶς τοῖήλ “171, γιευογ σίρος {15 ογι6 αἶδο 

29 σἠα  γαϊ ὧγ {ἦε στυογα 17: 116 ἰαςέ α(α75. Α'πα ψν πεγεα5 ἴποιι αἰ 45 566 ἴννο τππάοθι-υνίηρ5 ἃ ραϑϑίηρ ονεῦ 
30 ἴο {Π6 Ποδὰ ἡ {Πδΐ 5 τιροη ἴΠῸ τὶρῃΐ 5146 ; [Π15 15 1Π6 ἱπίεγργείαϊίοη : ΤἼΏσβα ἀγα {ἢν ψΠοπ {πε Μοςί 

ΗΙΡῊ Πδίῃ Κερί [οσῦ Πί5 (1.6, 1Πς δαρ]ς᾽ 5) δῃς ; δηὰ {πεῖν τὰ] 8 5Π4}1] θὲ βῃοτγί δηᾷ [{]] οἵ τιρτοϑι, ἃ5 ἔποιι 
31 παϑὲ βεεῆ. “ἀπά 85 ἰοσγ ἴῃς Ἰΐοῃ ὑνπουη ἔποιι ἀἰἀ5ὲ 5εα τοιιϑεα ἔγογὴ {Ππ6 ὑνοοα δηά γοδγίηρ, ἀπά βρεακίησ 
32 ἴο {πε εαρ]6 δπη6 τεργονίησ ἢΪΠῚ [ου ἢ15. πῃ 1ἹΡ Π θοι5η 655 Δ Π6 41] ἢϊ5 ἀδεά5, ἃ5 ἴποιι μαϑδί ἢεαγα : ΤῊϊς 

ἰῖ5. 1ης Μεβϑίδῃ τὐλοῦι 116 ἤ7οοί Πρ λαΐλ κοί τιγιίο {λ6 στα (ἢ οὐ {ἤε ἐα7.5, ννῆο 5}.4}1 βρυίη ΠΌπι ἐπε 
ΞΕεα οἵ 1)αν!(, 4ηα 54] σοπὶε δηα 5ρςεὰῖκ ὃ υπίο πε ; 

ἢε 5841} γερύονε {Πεπὶ ἔου {Ππεῖὶγ προ ]Π655, 
“ταθαϊτα {Π6πὶ “ οσ {πεῖν πητΡ Πεοιιϑη 655, 
ἃ γαρύόϑοῇ {Πεη] ἴο {πεῖν ίαοθϑ ἢ {πεῖν ἰγεδομοσίαϑ ὅ, 

33 Ἐὸοΐ δἷ πε ἢγϑβί ἢε 5}4]] δεῖ 1πεπὶ αἷῖνςε ἴον. πᾶ σεπηεηΐ ; ἀπ ννπθη Πα ἢδῖ) τευ καα {ποι “ πε 5141] 

34 ἀαβίγουν {πεῖ . [δημ 2,1}. φεοῤίο τοῖο στγυΐυσ ἤσ «ἀαίί αἰοἰζυο) τοΐέλ τιδγογ, σύοτι ἔζοσο τυΐο ἤκτυε Φεολι 
σαυσαῖ {ἠγοτεσ οη 71} δογαἶ7.5, απο ἠδ σαί ἡπαῖο ἐλοηε 7ογ γε τιγι11 ἐπε Ε για σοηδ, ἐυογε 116 7247; οὗ 

35 7μαροηισηί, 97, τυὐτοελ 7 ἤάατο φροίοηι τιγιίο ἐλέόσ γγοῦε ἐλε ὀφρίγιηη.] ΤΠΪ5. ἰ5 {πῈὸ ἀγϑαπὶ {παΐ ἔποιι 
830 δὲ 566, δηα 115 15 115 ἱπϊευργείδίίοη. ὙΠΟ αἰοπα παϑί Ὀθεη ἰου πα ννουῖῃν ἴο ἰεαγῃ ἢ 1Π15 τηγϑίεγν 
317 οἵ [πε Μοβί Η!ρῃ---πεγοίονε νυῖζα 411 {Π656 [πϊηρσϑ ἐπαΐ ἔποιι Παϑὶ βεθη ἴῃ ἃ Ῥοοΐ,, απά ρμιῖ ἴπθπὶ ἴῃ 

ΧῸΣ -- τρεῖς βασιλεις : 50 αὐ 146 Μ᾽5.5. οχεοῤέ 3., «τολεῇ λας ἰτῖὰ τερηὴᾶ (- τρεις βασιλειας) ΥῈΣ σοὸ ἃ ΕἰλἼοῤ. 
“1γ71.: 35, τεπονδθιῖ “τ ΚΨ᾽, οἵ 4] ρεγῆοιεηΐϊ πον] 551Π18 Εἶϊι5 ἅτ φρ ξ6 : (Ξ-- μεταβαντα εις τὴν κεφαλην): 
3, ιγαϊοιεηΐεϑ ΒΌΡΕσ σδριΐ ὈπῸ φρο 46 (αγι41 “λε οὐδεγ Ογίεγία! Ἱ75.5. σιεὀσίαγιαϊν): Ἵ», 5.6. 2, Ὁ (27: Ζ177,. ἡ: 
5» ἀ-ὰ Ψ οἱ Ἰη[υ]οϊεὶ σογὰμπη ᾿ρ0515 βργείίομεβ βογαπι (-ΞΞ ὃ και ἐπιπληξει ἐενωπίον αὑτῶν τὰ καταφρονηματα αὐτων): 
5. 5εῖ ἴῃ οσάεγ (-- ὃ επιταξει) Ὀείοτε {παεπὶ, ἄς. : δἰὐάζοῤ. ἤδὰΡρ ὑρ (ΞΞ ὃ ἐπιπλησει) Ὀείογε ἴῃθπη, ἅτ. 98: γραΐ- 
2719 ΠΟΥΤΙΙΠΊρεΐ 605: 50  μι͵γλίοῤ. ,1γηι1. (172 7γ107. γα. 771. σοΥτὶρὶ οὶ εο5 Ξε «4. Κ. σογγεοῖ {Π6}}) ΤΥ ββογείαμη πος 

ἴννο 5Π411 ΡῈ Κερί ἴοσγ {με Ἂεπᾶ, 1. 6. {1} αἰτεσ {πε ἀἸβαρρβάγδαηςσε οἵ {π6 {πΠ|γὰ Πιθαὰ : οἴ. ΧΙ. 24. 
23. ἴῃ {πε 1αϑί ἄδυβ {πογεοῦ, 1. ε. οἵ {πε Κιηράοῃι. 
ΠΟΥ 5141] τοπανν τϑην ἰμπίηρβ ἰπογοῖῃ. Της βίαϊεπηθηὶ ννοι]α ἈΡΡΙΥῪ Θα4}}}7 νν6}} ἴὸ {Π6 πεν ροτοά 

ἸΠΔΙΙταΘα Ὀγν Δ εβραϑίδη Οὐ ΤΊα]δη ; ἴῃ ῬοΐΠ σαβε5 ἴπεῈὶ πὲνν τέρίπιε σοηβο! δία πα βιγεηρίῃεηεα τΠ6 Επηρῖτε 
ΞΈΠΕΓαΙΥ. 

ν ἢ πιο ορΡργεββίοη. ΤΠϊ5 νου] ΔΡΡΙΥ νυν Ἰἢ βρεοῖαὶ ροϊηΐ ἴο Ττα͵αη δηα 1 ἰδ Οὐϊεΐι5, νΠ0 σαρρταϑϑεά 
ΜΠ στϑαΐ βανε τ {Π6 ΓΘ νν]5}} τα Β6]]ΠἸΟΠ 5 οὗ Α. Ὁ. 116 «πᾶ ἰαἴοσ ; δῃηὰ 4]50 ἴο ΗἩδαγίδῃ ἰαΐεγ. 

26. 51411 ἄϊθ ἸΡροη Πὶβ5 θεά, Ρυΐ γεῖ νυ τ ρΡαΐη. ὍΠ15 ἀδβουρίίοῃ ννου]αὰ σαγίαϊ εν Ὀεϊίευ βυ [Πς οἰτουπηβία πο 65 
οὗ Ττα)]αη 5 ἐπα [ἤδη Ν᾽ εβραβίδη᾽ 5 (5Ξεε ᾿πγοάποίίοη ἴο {15 βθοι]οη). ) 

28. ἴδε 5ϑ"νογᾶ οἵ πε οὔς 5811] ἄδενοιισ πἰπι {παΐ νναβ νυἱτἢ Πἰπ), 1. ε. ἰῃε βινοτά οἵ Ἡδαγίδῃ 5Π4}} ἀθνοὶτγ 1,π|51115 
Ουϊείαβ; {πΠ6 Ἰαίίαυ ἵνὰ5 ἀεροβεάᾶ δηὰ Ἔχεσιπθα Ὀγν Ἡδατίαη. Οἡ {πὸ οὔΠαυ Παηά, [Π6 ἴασπὴβ5 ἄο ποῖ βυὶξ {πΠῸ σαδε οἵ 
Τ)οιη!Δη δηα ΤΊ15. 

32. ΤΗΪ5 15 {Π6 Μεξββίδῃ. (. εν. ν. 5, ποτα “1ΠπῸ Το [Παΐ 15 οὗ {πὸ {π|06 οἵ [πᾶδἢ 15 1ἀθῃιῆεα νυν] {Π6 “ Κοοῖ 
οὗ ᾿)ανιἃ ’ ἀπά -Ξ [πΠεῈ Μεβϑβίδῃ. 

ψΠοπὶ πε Μοξὶ ΗἰρῊ μϑέῃ Κερί υππίο {πε επᾶ {οἵ {π6 ἄδυβ), 1. ε. {πεὲὸ Μεβϑίδῇ 15 αἰγτεαᾶν ργο-εχϊβίθηϊ ἴῃ 
Πεανβεῃ. ΤΠϊβ τεργεβθηςδίοη 5015 ἴῃς θεὰ οἵ ἴΠ6 πεανεηὶν Μεββίδῃ, Ὀκ 15 Ἱποοηϑιβίεης Ἰ ἢ 1Π6 ηεχί οἰδιιβα, νΒΙΟ ἢ 
ἈΡΡΙΙ65 ἴο ἴΠἢε δασίῃ]ν ΜΈ ββίδῃ : ργο ΑΚ [ῃς οἸδιι5α ἰ5 ἀπε τὸ Κα, πα 15 ἃ Ππαυῃοηϊζίηρ Ἰηςετροϊδιίοη. 

ΤΕΡΓΟΘΟἢ ἴδεπι, ἄς. (. χα]. 37. 
33. Εοτ δἵ {με ἢτγξί, ἄς Οπε οἵ ἴΠε ρυῖπο ρα] ἴαϑῖκβ οἵ {πῸ Μεβϑίδῃ 15 ἴο ονθοσίῆσγον Ποϑί]α ψν]οΚαα ροννεῖβ. Ηδτε 

1 15 [ες ρονεῖ οὗ ᾿λοπηε (ῃδί 15 ἢγϑί τε θυκεα δηὰ {πε ἀεδϑίτογε ; οἵ. χὶ!. 37 ἢ; 2 Βδΐ. χὶ. 1 ἢ 
34. [Βαΐτν Ρρεορῖα σο βυγνίνε, ἄς.}] ΤῊϊ5 ννΠΟ]Ὲ νεῦβα 5 8η ᾿πϑϑυίοη οὗ Καὶ, δοσογτάϊησ ν ἢ Π]5 νίαν {παι ϑίογα 

τῃ6 Επάὰ οὔτΠε νου] ἃ [ἐπ ρουδτν Μεβϑίδηϊς Κιηράοπι ννᾶ5 ἴο Ὀς βεῖ ῸΡ (οἴ, νἹ]. 25 ἢ. πα ποί65). [ἢ 115 ργεβεηΐ σοηϊεχί 
1Π6 νεῦϑε 15 ουξ οἵ ΠΑγΠΊΟΩΥ Ψ ἢ της τερσοβεηίαίΐοη. ὙΠῸ Ἐπά οὗ ἴῃ ρὲ ἴῃ οἢ. χὶϊ τε ἴῃς επά οἵ τῆς μβαίμθη 
ἀοιπϊπδίϊοη οὗ {πε ϑνου]ά, δηα 15 [Ὁ] οννεα Ὀγ {ΠῸ τα]α οὔ {πΠῸ τὶ β ΐθβοιιβ επῃ θοάϊεα ἴῃ [σγδεὶ. 

[ϑν θη ἴμποβα Βο μᾶανε θεεπ βανεᾶ {πγουρηοιυΐ τν θοΓάᾶδτγβΊ, ἰ. ε. [πο56 ννῆοῸ 514}1] πᾶνε βιιυγνίνεα {πῈ Μεβϑβίαπὶς 
Δ ΌΘ5 ἴῃ Ῥαϊβθβιῖηα; θαΐϊ 1Π6 νυ τεῦ οὐ {η6 Εδρ]6 Ν]βίοη σοπίειηρ]αῖθα ἃ νου!ά- Ἂς ἀδἸνεύαποα ἴῃ νΏ]Ο ἢ 811 δαγίΠ5 
᾿Π ΠΑ] δηῖ5 5Π Ομ] ρασγιοὶραῖΐα, αἰτεσ τΠῈ ὀνοσίῆτον οἵ ἴῃς Κοιηδη Επιρίτε ; οἴ. χὶ. 46. ὍΤἼε οἰδιιδα 15 τη ἢ] ηΡ]655 ἴῃ 115 
ΡΙΓαβεηΐ σοηηΈΧίο (ςΐ. ΧΙ]. 48). 

[π6 5141] παῖε ἔπει ον α1]. ( νὶ]. 28. 
37. Ἰπογαίογε ννυγίϊε 411 ἔπεβε {πίτηρβ {πὶ ἴμποι μαβί βεθη ἴῃ αὶ Ῥοοκ. Τῇε βεογεῖ τενεϊδιίϊοη ἰ5 ἴο μῈ νυ τη 

ἄοννῃ ἴῃ ἃ θΟΟΚ δη4 ρῥτεβεσνεᾶ ἴῃ ἃ βεοσεῖ ρῖδοβ ἴου {πῸ ἔπαγε {11 τΠ 6 {1{π|6 ἰου ρα] 5 μϊηρ ἴἰ ἀτῖνεβ. ΤῊΪ5 τεριεβεηία- 
[ἸΟἢ 15 σΟΠΊ ΠΟΙ ἴῃ Δροοα]γρίϊς ΠΠεγαΐασθ. [1 ΡΥ Κ βαῦνεβ ἴο τεῆβος {Π6 οὐἹρίηδ! !ν εβοΐθσὶς οπαγαςίοσ οὗ {πε ἰεδοῃϊπρ' 
ΨΠΙΟΘἢ τνὰ5 ἰγθαϑυγαεαά ἴῃ ΔρΟΟΔΙΥΡί1ς οἰΤΟ]65--τ- ΔΡΟΟΤΥ Ρ ΠΑ ̓ ἴῃ 115 ΟΥἹΡΊΠ4] σοηποίατίοη (ἀπόκρυφος) --- “εβοίεγις᾽, “βεογεῖ᾽, 
Πα ΟΑΙΓΙΘα ὙΠ ᾿ς ΠΟ ἀΙΒραγαρῖηρ πε ΩΡ --δηα ΡΔΙΓΎ 5εῦνεβ ἴο Ὄχρίδίη νην, νῇθπ {ΠῸ θΟΟΚΚ5 γεσα πηϑᾶθ ΚΠΟΨΏ, 
{Π61Ὁ δχιβίθῃοα ἔου 50 Ἰοῃρ ἃ {Ππη6 ργεν]οιϑὶν δα θδθ ππϑυβρεοίιεά. (ἢ Τ)δη. νὶ]]. 26, χἰϊ. 4 (ςρ. χὶϊ. 9); 1 Επ. ΙΧΧΧΙΪ. 1, 
οἷν. 171-13: 2155. 2705: 1. Τὸ. Χ- ΤΡ ΣΕ 1 0 αἷς 2 ΕἾτα κὶν. 20, 47: 
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Τὺ ΕΖΕΑ 78. τὶ 

ἃ βοοίεΐ ρΪαςε ; δηα ἴποιι βῆ]: ἴθαοῇ ἰῃετη ἴο {πὸ ννῖβα οἵ ἴῃς ρβορίθ, ννοβε ἢεαγίβ ποι Κηοννεϑί αἵα 
ΑΌ]6 ἴο σοπηριεμοπα Δη6 Κεορ {Π656 πηνϑίοσίεβ. [νΖ οἷο ἕλοις γϑηιαῖγ ἤ67γ6. γεΐ σου ααγ5 1076, ἐδαΐ 
ἡ εγ6 71} ὧθ σἡοτοηι τιγείο ἔλες τυϊαίδοσυο), 16 716}, ῥίεαδε ἦε ἤ7οοί Πἶτολ 1ο σἤοτου “λεε.] 

Π͵| τ οξΞηϑι  ΘΟΝΟ σον Θὲ ΤῊ ΨΊΒΙΟΝ (35): 

Απα Πα ἀερατγίεα ΠῸπὶ πῆς. 
ΑΠπάα [τ σαπλε ἴο ρᾷ55 ννποη 41] {πΠῈ ρεορὶε πεατά ἰπαΐ ἴῃς βενβῆ ἄδγνϑβ ννεῦε ραϑί απαᾶ 1 ποῖ γεϊυγηδα 

ἴο {πε οἰἷΐγν, {ΠπῈν Δ5βεγη Ὀ]6 4 {πεγηβεῖνοβ τορσείπον, 8 411.5 ἔτοπὶ ἴῃς ἰθαϑὲ ππίο {ΠπῸ0 σγθδίοβε; απα {πεν 
σα Π16 πΐο ΠΊῈ δ ηα 5]: 

Ηονν πᾶνε ννε δἰππεα ασδϊηϑί ἴΠες, 
ΟΥ ον ἢανα ννε ἀδα]ξ πα! τουϑὶν ν τ {πες 

τΠαΐ ποῖ Παϑβί [ουβα κε τι5 ΔΠα βἰζ{εϑι ἴπ [Π15 ρας ὃ 
Ἐὸγ οἵ 411 {πεῈὸ ργορῇῃείβ ἴποιι ἢ οης ἢ αγὶ ἰοί ἴο τ15, 

ἃ5 ἃ οἰ ιϑίεσ οὐκ οἵ τῆς νἱπίαρε, 
ἃ5 ἃ ἰΔΠῚΡ ἰῇ ἃ ἄδυκ ραςε, 
85 ἃ βανθη οἵ βαίεϊν [ογ ἃ ϑῃϊρ ἰῃ ἃ βίουπι'. 

Ατα ποῖ {πε εν}]5 ἰδ ἤᾶνε Ῥείη τι5 ϑυίηοϊςηΐ Ῥ(ἐπαΐ ἔποιῖι 5μου ἀ5ὲ ἰουβαῖζε τι5. 4150) Ὁ [{{ἢποιὶ 
5411 [ΟΥΘΆ ΚΕ τι, πονν τηποῇ Ὀείϊίεν παὰ 1 θεεη ἴοι 15 { ννε αἰϑο παᾶ θεεῆ Ἴςοπϑιιπηεά ἴῃ {πε Ὀυγηΐηρ οἵ 
ϑίοη ᾿ Βὸῦ Νὰ αἵα ποΐ Ῥείζζεγ {πη πεν νῃο αϊεα ἐΠετα. Απά Ί πον ψερί  νΊΠ ἃ ἰοια νοίςα. 

Απαὰ 1 δηϑιυνεγεα ἴπεπὴ δηα ϑαϊά: 
Τακε σουγᾶσε, Ο [5086] ; 

θὲ ποῖ βογίονἊι!, Ὁ Ηοιιϑε οἵ Ϊαςοῦ ! 
ΕῸΥ γοῖ δύξ τεπιεη θεγεα Ὀείογε {πε Μοβὶ ΗΙΡΉ, 

τῆς ΜΙρῃΐν πε πίῃ ποῖ ἐοιροίίεη γοιῖ ᾿ἴογ ἐνεγ', 
Βαυξ 45 ἴοῦ πΊε, 1 πᾶνε ποῖ [ογβαίκεῃ γοιι, πε πεὺ ἀν} 1 ἀεραγί ἔγοπι γοῖ ; θὰ 1 μανε σοπια ἴο {ἢ 15 

Ρΐδςε 
ἴο ρίαν ἴογ {πε ἀεβοϊδίίοη οὗ ϑίοῃ 
ΔΠ6 ἴο 5ιρρ]οαΐε πλεγον ἴου πὶ οὐ πὶ φα ΠΟ ΠΑ ν 5 Πα ΠΊΠ] ἰ!Ιοη. 

[Ογῆρτραίν ἐὲ ἐς ῥγοδαύίο ἐλαΐ κῖν. 29--35 1ηιηησαϊαίοίν γοἰίοτυεαί ΧΙϊ. 48 (566 ἐγέγοαἰμοίο,,}, σδείϊοτι 10 
χίν. 27--36).]} 

ΙΝ. χίϊ. 40-51. ΒΕΡΆΟΘΤΙΟΝΑΙ, ΤΝΑΝΘΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ ΘΙΧΤῊ ΝΊΒΙΟΝ ([). 

Απὰ πον ΡῸ ενεγΥ οπε οἵ γοι ἴο ᾿ἰ5 οννῃ ἤοιιβε, δηπ αἰζεγ {μεϑε ἄδγϑ 1 νν1}} σοπῆα πίο γου. 850 
{πῸὶ Ρεορὶε νψεπί ἱπίο {ῃε οἷΐν 45 1 ἢδά ἰο]ά ἱμεπι. Βιυΐ 1 δῖ ἴῃ {πΠ6 ἢΠε]4 βενεη ἄδγϑ, ἃ5 ἢς ἢδά 
ΠοΟΠΠΠΙΔηΔεα τηο: δηα 1 αἰά εαἰ οπὶν π οἵ {πε ἤονειβ οἵ {πες βε]ά ἢ; τὴν ἰοοά ννὰβ5 οἵ πε πεγθβ ἴῃ 
1Πο86 ἀδν3. 

Β- 8 “0 3: (οτηη]5) : ὁ Εἰ ζάξζοῤ. “4γ.} 41γ71. 411} ἴῃ 6 Ρεορὶε ᾿ντν ορ λλοῤ. “4γηι.: ΨΚ, (ὀεεέ 27.5.5.) τῷ Φὺ Ζ: 
ὙνΕΪςἢ τα καθως λιμὴν σωτηριας νηι εν χειμωνι (οὔ, “41.7,,1.}: 86. ἃ5. ἃ Ὠᾶνεη οἵ ΠΠ|6 ἴο ἃ 5810 {παῖ 15 βεῖ ἴῃ {Π6 ἰετηραϑί: 3, βἱαυΐ 
Ροτίιι5 ἢδν]5 (Ὁ. 4. ηδν1) βαϊναΐδε ἃ ἰεπχρεϑίαίς Ὁ.) οὐ. 9 (4.2): 3, Ετπῖορ. Ατ. ἢ Ατπ. ἢ» Και το 3, Εἰλζοῤ. 45. 
“1γη1.: ὀιεΐ ὁ. ΑΥ.} 1 ψνερὶ 1ΠῚ φρο 86 (-Ξ εἰς αἰωνα) : 3. ἴῃ σοηῃϊθηίοπα {(-Ξ- εἰς αγωνα) τα ται τ 5. ΚΠ ΖΟ: (7. 217,72.) 
3, νεβίτας ππ 3, 95: Εγλῆοῤ. οἵ ἴμε {τυ οὗ τῃε ἤε]ά 

[ντ΄. 36--38 οἸδατν ἔοτπι {π6 σοποϊαβίοη οὗ {πΠῈ6 οὐ μ4] ν]βίοη. 
χΧὶϊ. 39 ὁ-48, ΤΠε βεοιϊίοη παῖ πον ἰοστὴβ {πε σοπο]αβίοῃ οἵ ἴπ6 ΠΡ ν᾽ ϑίοη 15 Ρ]ΔΙΗΪΥ ἃ ἔγαρπιθηΐ οὗ 5, πα Πα5 θεβῃ 

{ΓΔ ὨΞΡΟΒΘἄ4 ἴο ᾿ἴ5 ργεϑδεηΐ ροβι[οη ὈΥ . [{ [ουπλ5 {ΠῈ ἴσια σοῃο] βίῃ ἴο {Π6 ΓΟΥΠΊΘΤ νἰδίοῃ, {Ππαΐ οὗ ἴπ6Ὲ πεανεηὶν ϑίοη. 
ΕῸγ ἃ ἀϊβουβϑίοη οὗ ἴΠπΠῈῸ γεαβοηϑ ἴου [Π15 Δ Π Δ] 515 τεΐδγεηςσα πλιβί θῈ πιαάςε ἴο ΚΖ, Ρ. 2761. Τῇδ ραββαϑε 15 ραΎδ}1ε] ἴο 
ν. 14-ἰ6, ννΏΙΟΗ 15 4150 ἃ πη]ϑρ ςοβα {τασπηεηΐ οὗ 5. 

39. Απᾶ ΠΕ ἄερεατίεαᾶ ἔγομ πι6. “δ᾽, 5ς. {πε δῆρεὶ {Π1|6]: [Π6 νϑεύϑε [ουπῈ5 {Π6 ἱπηπγχβάϊαϊα σοῃιϊπιιαίίοη οὗ χ. 57. 
40. {πε Ξενεὴ ἄδνυϑβ, 1. 6. [Π6 βενεὴ ἄδυβ γῃηεης] ΟΠ 6α 1 ἰχ. 23 ἢ. 
42. 8 οἸαβίοσ ουαἱ οὗ {πῈὸ νἱπίαρθ. Εὸοτ πε ἤσυτε ο, ἰχ. 21. [58. χ. 6. 

8. ἸατΡ ἴῃ 8 ἄβγκ ρίαςβ. (. 2 Ρεῖί. 1. 19. 
45. ἴμεν ννεαρί. ΕῸσ πε σεργεϑεηΐδιίοη οἷ. 2 Βασ. ΧΧχὶϊ. ὃ. 
ΧΙ. 49-51. ΤΠΕ νεῦβ65 παῖ ἔΌ]]ονν ἃγα οἰ θαυ ἴΠ6 ννοσκ οἵ α. ὍΠπε Ἰδιευ Πα5 ᾿πίγοάιπιοθα Δ πο ῖΠευ βενθὴ ἀἄαγϑ᾽ βίδυ ἴῃ 

1Π6 Πε]ὰ οἵ Ατάδι ἃ5 ἃ ργερδγαίίοῃ ἔοσ {πῸ νἰβίοη {πδΐ [ο]]ονν5 (ἢ. Χ111), λν ΠΙΟ᾿, Ποινενοῦ, 15. ἃ ἀγβαιη- νϑίοη. Νε πᾶνε 
Αἰτεδ αν σεεη {παΐ {π6 βϑενεὴ ἀδυϑβ᾽ ργεραγαίίοιν ἴῃ Ατάδί ννὰβ ἴοσ ἴπΠ6 ἤηδ] δπᾶ ογοννηϊηρ νιϑίοη οὗ ἴΠ6 πεανεηὶν 5] οη, 
ψνΠϊο ἢ σοποϊαἀεα της 54] 16]- Αρόσαῖγρβα (5). [τ σαηποῖ, {πεγϑΐοσθ, πᾶνε θεθη τερθαϊθα. [}ἢ τ". 49 (5εβ ποίε θεῖοινν) 
{Π6 ἐχργββϑίοῃ " δέϊεσ {Πε88 ἄδγϑβ᾽ πιιϑί Ὀ6 ἀπε ἴο Κ. ᾿ 

49. αἴζεσγ π6βε ἄβδυϑβ, νὶζΖ. {ποβε πηεηϊοπαα ἴῃ χὶϊ. 39: θα Κὶ Πᾶ5 ξογροίζεῃ [μαΐ 1ῃ15 σοπηπαπα ἴο [ΠΕ 566γ ἢδά ποῖ 
Ῥδεη ςοιητηπηϊςαϊεα ἴο τΠ6 ρεορὶα ; ἴο {πε Ἰαϊίου "{Ππε5εὲ ἄαγϑ᾽ νου] θα ἀπ] ητ6 115 1016. 
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Ιν ΕΖΕΚΑ 18. τ-ῦ 

ΓΕ ΘΙ ΙΝ ΞΙΘΙΝΣ: 

(ΤῊΕ ΜΑΝ ΕΒΟΜ ΤΗῈΕ 5ΕΑ.) 

(ΧΊ:. 1-- 58) (Μ) (Ἀ). 

1 πΙΠ ττῦ ΠΕ ΝΊΞΙΟΝ {]): 

Μ]191τ,5. Απά [ΐ οαπιε ἴο ρ855 δἴζεγ βενεη ἄδγϑβ [δὲ 1 ἀγεαπγεά ἃ ἄγεαπὶ Ὀγ πίρῃξ: “ (αηα 1 ΒΕ 6]4,)Ὁ5 δηά ἰο! 
3 ἴΠεγα αύοϑε "δ΄ νίοϊεπε νη] Ὁ ἔτῸτὰ {Π6 5868, δπα ϑειγγεα 411} [15 νγᾶνεβ. Απά 1 Ρεβεὶϊά, δπὰ ἰο ! “(πε 
ν] Πα οατιϑοά ἴο σοπΊα πΡ ουΐ οἵ πε Ὠεατί οἵ ἴΠ6 δεᾶ8 85 ἴξ ννεῦε {Π6 ἰούπη οἵ ἃ πηδῃ. Απά 1 μεβεϊ]ά, 
δηα 1ο "δ 4 1η15 Μδη τ ἢδνν " τ {πε οἱοιι45 οἵ ἤξανεη. ἊΑπά ψπεγενεγ ἢ6 ἰυγηθα Πἰ5 σοτηΐεηδησα ἴο 

4 Ἰοοκ Ὄνεγυτῃῆσ βεθη Ὀγ Πίπὶ {τε ]εα ; δη4 ψ  Πούβοανεῦ ἐΠ6 νοῖςα ννεπΐξ οἷ οἵ ἢϊ5 τηοιίῃ, 41] παῖ 
5 Πεαγά ἢϊ5 νοῖςε " " πηεϊεὰ ἀννᾶν ἧ, 45 ἴῃς ννὰχ πηεὶῖ5 ἤθη 1ἰ θεῖ [Π6 ἤγτθ. Απά δἴξχγ {Π151 θεῖ ε]ά, 
δη4 ἰο! ἔπεα ννὰ5 ραϊμεγεα τορσείμεγ ἔγοπὶ {πε ἔοι ννἱπ 45 οἵ ἤδανεῃ δη 1πηπΠΊΈΎα Ὁ]6 πα] πᾶς οὗ πηθῃ 

ὁ τ 10. (2... 2729.) : δ ὁ ΕΟ 2... ΠΧ; ΡΠΡ “Ὁ 5 (-- μεγας ἀανεμος) Ελϊοῤ. 41γ Α1γη1:.: ΚΞ, ἃ νυἱπὰᾶ 
4τ-ᾳ ἡ ς (ἡ Φίλτοῤ. 41κγ.} 41.γ.53 4.γη71.}: 9. (ὧν λοριοϊοξεἠετείο71) το γρᾳαϑρ σον ΟἸαθαΐ ( 207 σοῃνδ]εβοεθαί) : 
50 Ογίογζαί 7.5.5. 5τϑ γρῃζηιρ αἱ δα! εθαηΐ νοςὶβ (77.5.5. νοσθ8, νοσβη}) 6115 Ξξξ οἱ ἤκουσαν τῆς φωνῆς αὐτου 
ὑπὸ φο 5 (σ΄. 41κ,.κ,.1 441,71.) Ξε ετακησαν : 9, ἀτἀ ββοθθδηΐ ΞΞ εκαῆσαν 

ΧΙ, 1π-τϑ. ΤῊΕΒ ΒΙΧΤῊ [950Ν ΟΕ ΜΑΝ] ΝΊΙΒΙΟΝ. Α ἤΈ5ἢῃ ἀγθαηης-ν 510 ΤανῈ 815 ἃ βίουμη-[οβϑθα 5εᾶ, ἃ νἱοεηΐ ννπὰ 
Πανὶηρ τίβεη. Τὴ ν]ηά Ὀτίησϑ ὉΡ ΠῚ ἐπε πιά ϑί οἵ {Π6 568 {π6 ἤσιισε οἵ ἃ Μδῃ, νῇῆο ἢϊεβ ψΊ {ΠῈ οἱοια5 οὗ μβάνεη. 
Ἐνεγυτῖηρ ἰγϑ 165 αἱ 15 Ιοοϊκ ἢ ννποανεῦ Πθαῖβ ΠΪ5 νοὶοβ ἰ5 σοῃβαπηθα ἢ ἤτα. ΕὙΟΠῚ {Π6 ἴοι “ατίευβ οὐ (Π6 νγου]ά 
ἃ ταυϊετα δ οὗ πηῈη ΡΥΘΘΘΉΓΥ σϑίῃου ἴο ννᾶρα γαῖ ἀρδίηϑδί πη. Ηδ οαῖναβ ουΐ---νΠΘηςΕ, 1 15 ποΐ βίαϊβα--τϑῃ ᾿ΠΠηΘη58 
τοοῖκ, νος ἢ ΠΕ πιουηΐβ δη4 ἰτοπὶ Ψῃ]οἢ ΠΕ ΔΠΏΙΠ1]αἴα5 {ΠπῈ Ποϑί]α Ποϑβί ΨΊ ἢ ἃ βίγθαπ οἵ ἥτε δηα τεπιραβί νη] ἢ ρτοσθαᾶβ 
ουξ οἵ Πῖ5 τηουῖῃ. Ηἰ5 ψεαροηβ, ᾿ξ 15 ἴο θ6 ῃοιϊοεά, τα ποῖ βυνογὰ δηα βρβϑδῦ, θυΐ γα απὰ βίογηη. Ὑ Ώθη {πες Ποϑί]α 
τηυ!τπἀε μα5 θθθη σοηβαπηθα {πΠ6 Μδη ἀδϑοθηάβ τομὴ ἴπΠ6 πιοιηίδίη, Πα βιιπητηοῃ5 ἴο Πἰ5 5146 ἃ ρββςθδῦ]θ Ποβί, 8}} 
γνΠ0-- ὙΠ Ί ΠΟΥ ἔγοπὴ ἔπ 6 Πα ]1Π 655 ΟΥὁ ἔξατ--- Πα ποί δἰίδοκεα ἢ]Π1. 

ΤἼΘ 566γ, ἀνναϊζίησ ΠΌΤη ἢΪ5 ἄγδατη, ργανβ {παΐ [Π6 ν᾽ βίοῃ τηᾶὺ Ὀ6 ᾿πἰευρτσείεα ἴο ἢ. ὙΠΟ ἱπίεγργοίδίϊοη (ΟΠ ]ονν5. 
ΤῆῈ Μδη ΠῸπὶ {πε 868 15 ἴπε Μεββίδῃ ἢ ἢΪ5 Θδῃθιη165 ἀ.Ὲ ἴΠ6 ΠπδίΊΟἢ5 Οὗ [Π6 ννου]Ἱᾶ ; [(ῃ6 βστάνβῃ τΌοΪς, νοβα οὐ] βὶῃ νγἃ5 50 
τηγϑίοσίοιιβ, 15 {πΠ6 Πδανθηὶν [6γιι5816 ΠῚ, ὑν]Οἢ σοπηῈ5 ἄοννη ἴτοῖὴ ἤθάνεῃ. Τὴ δΔηΠΙΠ:] δ ]οΏ οὗ {Π6 ΠΟΒ[116 ρόννοῖβ 15 
εἤεοιεα Ὀγ {πε ἢτε οὗ {Π6 ἴνὰνν. ὙΠδη [ῃς6 Μεββίδῃ σδίμευβ ἴπῈ ἴδῃ {Ὑ|065 ουἱϊ οἱ δ]βη Ια πά5, πα ψΊ ἢ {Π6 ]οΙηΐ αἰα οἵ 
1Π656 δηᾷ οὔ {Π6 οἵπεῖβ ψῆὴο δῖ6 δἰγθδαγν ἴῃ Ῥαὶβϑίϊηθ, μΠῈ Ἔϑίβ Ὁ} 1565 ἃ Κίηράοιῃ οἵ ρβᾶςξ δηά βἹουγ. 

Α σατγοία! Ἐχαπηϊπδίϊοπ οὐ τῃ6 ν᾽βίοῃ ῬΡ̓ΌΡΕῚ δηα {πε ᾿πιογργαίδίοη {παΐ [Ο]]Ονν5. 1ὑ ταν α]5. σαγία! ᾿ΠΟΟΠ στα [165 
Ῥεύνβθ νη δί 15 Ἔεχρ!αἰηβδα δηὰ {πΠεῈ Ἔχρ᾽δηδίϊοη. ΤῊΪ5 15 ἃ σουηπΊΟη ΡΠΘΠΟΙΠΘ ΠΟΙ ἴῃ Δροσαϊγρέϊς, πα 5ῃονν5 {παῖ {πε 
ΔΡοσδΙγρίϊς νυυϊοσθ ννεσα Βαπα]ησ {ΓΔ ΠΙΟΠ 4] πηδίθυίὶ νυνὶ ἢ ννὰ5. ΔΙ γεν Ἐχίγθ εν οἱ α θη ἴΠνῪ ΨγοίθΊ ὙΠὰ5 [ῃ6 
ἢτϑί ροϊπί ἴο ὈῈ ποίβα 15 παΐ ννῆξη {Π6 ν]ϑίου. ἢγϑί ἀϑϑιμηθα ἃ νυϊτ6ῃ ΓΟΥΠῚ (1.6. ΡΥ ΔΙ 5οπηα σοηϑ᾽ ἀθσα]α {ἰτπ6 θοίογα 
1ῃε τεάδοϊου (Κ) σοπιρι]εα οὐ ργεϑεηΐ ῬΟΟΚ) {πὰ τεαὶ βἰρτηϊῆοδηςς οὗ Ἰηδὴν ἰδαίμγεϑ ἢ [Π6 ΟΥΡΊΠΔ] νΊ5] 0. νγὰ5. ΔΙγεδαν 
Ἰοβί, απ νναὰβ οὈβοισεά ὈῪ ἃ ΤΟΥ͂Θ ΟΥ 1655 δυξ ποῖα! }ν δα) ϑίεα ἰπτεγργείδίίοη. [Ι͂ΙῈἢ ΟΥΠΘΙ ννοτά5 σγα]]ρίοιβ Ππουρης ἀπ 
οὐ ]οοΙκς Πδα Ἰοπρ ουΐρτοννη ἴΠο56 οὗ {πε ἢχεά ἰτγααϊτοη. [τ Πδα Ῥεοοῖηβ ὨΘΟΘββαΥν ἴο γϑ τ ευργεί {Π6 Ἰαίζου ἴο 5011 Ἰδίαυ 
ςΟΠΘΙΟΠ5. 

ΕῸΓ ἃ [1] ἀἸβουβϑίοῃ οὗ “1Π6 οὐ βῚ ΠΑ] β'ρηϊῆοδηςε᾽ οἵ {Ππ6 ν᾽ βίο τείεσεηςσα πλαϑί θῈ πιαάβ ἴο ΖΦ, ρρ. 282-.. Ηετσε 
1: σδῃ οὐἱν θὲ ποϊβεα {παΐ {Π6 ἴεσπι “{πῸ Μδη᾿ (οΓ “πα {κε τπιηΐο ἃ 5οηὴ οὗ Μδη᾿ ἴῃ Π δῃ. ν]]} ἀρραγβηῖν ἀεπηοίεά, ἴῃ {πε 
ΘΔΙΠΕΥ βίαρεβ οἵ {Π6 ἰγδάϊ το, δῃ Δηρ6]]ς θείη ΏΟ ννὰ5 ᾿ἰηνεβίθα νΊ ἢ δἰςτΠ]αΐ65, ΡΓΌΟΡΘΥ ΟΠΪΥ ἴο ΄Δἤνϑ ἢ ΗἸΠπιβε]ΐ, δηά 
Ὁ] Εἰπηίεὶν ἀδνεϊορεά ἰπΐο ἴπ6 πϑανεηὶν Μεβϑίδῃ. [Ι͂ἢ {Ππ6 δαι]δϑί βίαρε οἵ 8]}1] [Π15 " Μδη᾿ ννὰ5 ἴῃ (οβπης Μδῃ--[ῃε 
“ΤΠ 50} - ΠΟ, ἐπάοννθα ἢ ΘΙ Ρεγηδίαγαὶ οἱ, Πρ ἢϊ5. ἀηα ΟνΈγοοπΊῈ5 ἴῃ6 πιοηϑβίευ οἵ σῆδοβ (566 {υτίπαυ, ΝΟΪΖ, 
ῬΡ. 214 1., 216 1.). 

ΤΗΕ [ΝΤΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΝΊΒΙΟΝ. Α5 Π885 δἰτεδαάγν εξ ροϊηίεά οἷ, {πΠ6 νυτ 6 ΒΟ Γος τι5εα Ὀγ Καὶ ᾿πο] μα θα 
ποῖ οἠἱγν {Π6 Μ᾽ βίοῃ ρτόραχ (συ. 1-13 4), Βαϊ 4150 115 ἰηἰθευργαείδίοη (στ. 25-53). Ηετα 1Π6 ἀεἴδ1]5 οἵ {π6 ΝΊβίοη Πᾶνε 
Ῥεβῃ [οτοβά ἴο δάὐιϑβί {πϑπηβεῖναβ ἴο ἃ ἰδίου Ἔβοῃδίοϊορ σαὶ βομθπιθ. ὙΠῈ Μδη ἔτοῖη {π6 5688 τὶ [π6 ρσγβ-χἰβίθηϊ Μεβϑβίδῃ, 
ΠΟ 5141] ἀδ]νεσ ογεδίίοη (στ. 25--26) ; πε ψ}}} ἢγϑί οἵ 4}} ἀδββίγου νυ] νη, τα, δηα ϑίουμη ἴῃ 6 Ποϑί!]8 ροννεῦβ {Πδΐῖ 
Ἀ5ΒΘΠΊΌ]6 ἀραϊηβί μἰπὶ (σύ. 27-28ὃ ἀπὰ 33-35 [ὑψ. 29--32 ΤΠΔΥῪ Ὀ6 Δῃ ἱπἰευροϊδίίοη Ὀγ Κ]), αἴζεσ σα υκίηρ [Πθ τὴ ἴοσ {ΠΕῚΓ 
οἤξπηςαβ (υν. 37--38) ; {πε ἢτε νι νῃῖ ἢ ἢῈ ἀεβίτουβ {ΠῈΠὶ 15 {Π6 ἤτγα οἵ Π6 Τὰν (τ. 38). ὙΠῸ6 55 ΠΡ ]ν οὗ {Π6 Ποβί]ε 
πδίϊοηβ δηα ἔπε ὶτ ἀδβίγαοίίοη {πΠπ5 ἀδβου θα σΟΥΙΓΕΒΘΡΟΠΑ ἴο {Π6 “ ννᾶῖβ οἵ ορ 8)ηα Μαρορ᾽, 'νῃϊ ἢ 15 ἃ γθρΈϊαΥ ἰδαΐασα 
ἴῃ {π6 Ἐβομδίοϊορι οὶ βομεπιθ. Αἰΐοσ [ἢ ἀδβίγποιοη οὐ Π15. βῃθτη85 {πΠ6 Μαεβϑίδῃ ραίῃεγβ Πἰ5 βιι]εοίβ---ἰῃ 8 ρΡθδοθαθ ]α 
πα] τὰς οὗ Ψ. 12. ΤΠΕ56, ἰἰ 15 δἰρῃϊβοδηΐ ἴο ποίϊςα, ἀύα Ἰἀθημῃ6 (ν. 40 [.) ψ ἢ τπ6 Τα ΤΥ1065 (ΞΞ [5γ86]᾽5 6χ}]65), γν ῆο 
πον ἅτε δα θδοῖκ δπηά, τορεῖ μευ ἢ {Π6 ἴννο {1065 δἰγεδάγν ἴῃ Ῥαϊθϑίϊηβ (Ψ. 48), εη͵ον 1Π6 Μεϑϑβίδηϊς Κίηράοπι οἵ ρβᾶςε. 
Νοιβίηρ 15 βαϊα ἴῃ 1π6 ἰητεγργείδιοη οὐ πε νἰβίοη οἵ δὴν μϑδίμεη πδίϊοηβ Ὀεϊηρ ἱπο 64 ἴῃ [Π6 ρῬβδοβδΌ]6 πη ΐπας, 
τΠΟῸΡῊ ΘΟ ἢ νγεσα σεγίδίη]υ ᾿ποϊμ θα ἴῃ {πε τερταβεπίδίοη οὐ 16 ν]βίοη 1156] (ᾧ“. 12). Ῥοϑβϑιθὶν, ονενεσ, ργοβεὶγίεβ 
ψεσα Ἰηςε Πα 66 ἴο Ὀ6 ᾿πο]πάεα. 

Α πυπῖθεσ οὗ σοπϑιἀδγαίϊοηβ, τ σἢ σαηποῖ Ὀς6 ἀἰδοιββεα Ποῦα, 5βῃον [Πδὲ {ΠπῸ ν᾽βϑίοη δηᾷ 115 ἱπιεγρσείαζίοη (1. 6. Μ) 
[οστὴ δῇ ἱπθερεηάεηϊΐ βουῦοα ; δηα {Π6 Πἰβίοτίοδὶ βἰζαδίϊοη ργεβαρροβεα ο]εαυὶν Ροϊμῖβ ἴο ἃ ἀδίβ δηΐθυῖοῦ ἴο Α. Ὁ. 70 (566 
ξυσίμον ΖΩ͂, Ρ. 2δ8ς 1... 

ΤΗΕ ΒΕΡΑΟΤΙΟΝ ΟΕ Μ. Τῇε τεἀδοζίομδὶ γϑϑα) ϑίπηθηῖβ τηδάβ Ὀγ Καὶ ᾶτξα ΠΊΔΙΠΪΥ ὈΥ ΝΑΥ οἵ βιρρίεπηθηΐ ἰτΌτ ἴΠ6 
ΟἴΠΟΥ βουγοθβ οὗ ἴπΠ6 θοοῖ. Τῆδε πιοβί σοῃβϑθσδΌ]α οὗ 15 δά ἀϊτ]οη5 15 ᾿η {Π6 βεοίίοῃ χὶμ]. 13 ὁ--24 (5εε ᾿πἰτγοάποιίοη ἴο 
115); Πῖ5 Βαπά 15 δ]50 δρραγεηΐ ἴῃ χἱϊὶ. 26 ὁ, χὶῖὶ. 29--32, ΧΙΪ!. 36, ΧΙ. 48 (Ξεε ποΐθϑ οὔ [6886 ρΡᾶϑ589Ρ65). Ὑὴπα ν]βίοῃ 
Δηα 115 ἰπτεγρσγείδίοη [411] παΐυσα!!ν ἰπῖο [ΠςῈ [Ὁ] ον της αἰνίβίοηβ: 1. 716 Κδζογ (Χ}11. 1-13 α) ; 11. 276 ῤοσαῤγῥῥέΖεί᾽ 5 
γεβεοΐίογις ογι ἐδ Ἰγέδίογι (Χ111. 13 ὁ-24) ; 111. 7116 17ι:19γῥγεΐαΐζογ οΥ ἦε Κζδίογε (ΧΙ11. 25--53 α). 

2. ἔγοπι {πε βεβαᾶ. (. χὶ. ἱ.Ἅ 
4. εἰ ἴῃς τνὰχ πιξιῖβ σσπϑη ἰξ ἔεεῖβ {με ἤγθ. Α βίαπαϊηρ ἤρατε ἴῃ (ῃς Ο. Τ', Ἐβρεοῖδ!]!ν ἴῃ ᾿ἸΠθορμδηϊς ἀθβουρί!οη5 ; 

εἴ, Ρ5. χονὶ!. 5, ΜΊΙδῃ 1. 4; αἰ8ο [611 χνὶ. 15,1 ΕΏ.1, οτο: 
Ι 



Ιν ΕΖΕΚΑ 18. 6-:2ι: 

6 ἴο πιαῖκε νναῦ δραϊηβδέ {πε Μη {πδΐ σᾶπηθ ἃρ ουξ οὗ ἴῃ6 5δεὰ. Απᾶ [ ΡῬεπεὶά, δηὰ ἰο ! πε οιξ ουἱξ [οΥ 
ἡ ΠΙΠπη56}[ ἃ στεαΐ πηοιπίδίη απ ἤσνν ΠΡ ἀροη 11. . Βα 1 5ουρῆϊ ἴο 566 {πε γερίοη οἱ᾽ Ρ]αςε [τοπὶ ννἤεποα ἐπα 
8 πχοιιηΐαίη μα θαεη οὐΐ οἷ ; πη 1 σοι] ποῖ. Απά αἴϊεγ [Π15 1 θεῃ6] 4, δῃα ἰο ! 411 ννῆο ννεγε ραϊπεγεά 
τορεΐμεγ ἀσαϊηϑὶ ἢἰπῚ ἴο ννᾶσα ννδὺ νυ] ἢ ΠΙ ΠῚ ἡνεῦα 5ε]Ζεα νυ] ἢ σγοαΐ ἔδαῦ ; νεῖ πεν ἠδγεα το ἢσπμί. 

9 Απα ἰο! ννῆεῃ ἢξ δἂνν {πε δϑϑϑι] οἵ {Π6 τυ] τ 6 45 ἴΠ6ν σαπλα Πα πειῖμει {τε ΠΙ5 παπά, ποῖ Πε]ά 
ΤΟ 5ΡΘΑΓ Πού ΔΠΥῪ ναι] κα νεαροη ; θυΐ 1 δανν ΟΪΚΥ Πονν Πα βεηΐ ουϊ οἵ ἢἰ5 τηοιῃ 45 ἴἴ ννεῦα ἃ 4 ΠΕΥν 
ΒΕΓ “, ἀηα οἷ οἱ ἢἰδ5 1105 ἡ « Παπηίηρσ Ὀγεδίῃ ἡ, δηα ουἱ οἵ ἢϊ5. ἔοηριια πῈ δῃοί [ουτῇῃ δ᾽ ἃ βίογγ οὗ 

1 5ραύκοῦ. Απαᾶ {Πεβ6 ννεῦε 41] πηηρὶεα ἰορείπμει---ἰῃς πεῖν βίγεαπι, {πε Παπηίησ Ὀγααίῃ, απά “ τῃα 
ον 5ἴοΥ ΠῚ ἢ, αηα [6]] ἀροη Κ᾽ ἐπε 4ϑϑα} οἵ {π6 πια! πὰ . 5 νυν] ἢ 2 ννὰ5 ρίεραγεα ἰο ἢρῃξ, ἀπά Βυγπεά 
1Π 6 πὶ 41} πΡ, 50 {παῖ βυθάθηϊν ποίῃ!ηρ πλοῦα ννὰ5 ἴο 6 5εεη οὗ {πε ἱππιπηθγα Ὁ]6 πη α] 46 σανε ΟΠΪΥ 

12 ἀιιοί οἵ αἀϑῇῆφθϑς δηᾷ 5π|61] οἵ ϑσθίοϊῖε. ΔΠεη 1 αν {ἢ15 1 ννὰβ δαπαζεά. Αἰζογνναγάς 1 θεῃοϊα {ΠπῸ ϑαπιδ 

Μη οοπια ἄονῃη ἔγοπὶ Πα πιοιιηΐαί!), ἀηα] 641] τππΐο ἢἰπὶ ἀποίμου πια!ετπ6 6 νυ ΠΙΟἢ ννὰ85. ρεδοςδΌ]α. 
13 ΤἼεη ἄγεν πίρ τπππίο Πἰπὶ {πε ίαςαβ οὗ πιαην πηξη, ἢ 5ϑοπῆε οἵ ν ῃοτη ννεῦε σ᾽ δά, ϑοπηα βούγονν τα] ἃ : νν Ε116 

ΒΟΠΊΕ ννεῦα ἴῃ Ὀοπά5, βοπῖα Ὀγοιρσῆξ οἰ πεῦβ ννῆο 5ῃποι]ἃ ΡῈ οἤξεγεα. 

11. χίϊ. 126-24. ΤῊΞ ΑΡΟΟΘΑΙΥΡΤΙΒΤΒ ΚΕΕΓΙΕΟΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΒ ΝΊΒΙΟΝ (πιαίηϊν Ε). 

ΤΠΕεη {Πγουρῇ σίεδαΐ εαγ 1 ἀνοκε. Απά 1 βιρρ!!οαίεα της Μοϑὲ ΗΙΡΉ δηά 5α]4: 
ΤΟΣ ἔγοσῃ ἴΠ6 Ὀερσὶπηΐϊηρσ Παϑὲ βσῆοννῃ ἢν βεγναηΐ ἴῃ 656 ννοπάδθίβ, αηα Παϑὲ σοιηίεα πηςε νουίῃν ἴο 

τό τεσεῖνα ΤΥ Ρίαγεῦ : Οὗ 5ῆονν π1|6 πον πιοίξονει {πε ἱπτεγργείαίίοη οἵ [Π1|5 ἀγεαπλ ἢ ΕοΥ 85 1 οοποεῖνε 
ΪΏ ΠΊΥ πηϊηα, ννοα τππΐο {Π6πὶ {Παΐ 5.4] βαγνῖνε ἰη ἴΠπΠο56 ἄανϑ! Ὀυΐ πιο πιογα τος τιηΐο ἐπεπὶ {παῖ 

118 4ο ποΐ ϑυννῖνε! Εὸον {πεν ἰπαΐ ἀο ποῖ βιιγνίνε πλιϑὲ θῈ βογγονῖαι!, Κπονίηρ 45 πεν ἀο ννῃαΐ 1ΠΙη 65 ΕΥτο 
τῷ τεβογνεα ἴῃ [Π6 ἰαϑὲ ἀαγβ, δας ποῖ δἰξαϊπίπρ απέο {πεπ|.0 Βυΐ νος ὑπίο {Π6Πὶ αἶβὸ {παῖ βιιγνῖνε, ἴοσ 
"20 ἫΣ τεδβοη---ἰῃεν τηϊιϑὲ 566 ργεαΐ ρεγιϊβ, αηα ἸΔΩΥ αἰδίγεββεβ, ἐνεη ἃ5 1Π656 ἀγεαπὶβ (ὁ 5πον. Ὑεὶ 

1 15 θεξζέεγ ἢ ἴο σοπλα ἰηΐο “ {Ππ686 1] ηΡ5 “ ᾿πουγγΓηρ ΡΕΙ]], 1πδη ἴο Ρᾶ55 αννᾶὰν ἃ5 ἃ οἱοιι οιΐ οὗ ἔπε 
ννοσ]α απα ποΐ ἴο 866 ννῆαί 5}4}} μαρρεπ ἴῃ {πε ἰαϑὲ {ἰπ|δ΄. Απάᾶ πε δηϑινεγεα τηξβ, πα βαϊά : Τῆς 
ἰπἰεγργείδιοη οἵ τἴῃῈ Ψίβίοη 1 ψ1} 1611} τΠ66, πα 1 νν1}} αἰϑθὸ βεχρίαϊῃ πηΐο ἔπεα {πε ᾿Ἰδίηρϑ οἵ ννῇῃϊο ἢ 

πὰ 3, Ππιοίτηλ ({. ὦ, Πδίαπ}) ᾿ρὴ]ϊ5 ΤΥ Ὁ βρίχτἰϊὰπὶ ἤδπηημαθα ΝΥ γα (27, 56 1Π111185 ἰετηραϑίαςϊϊα ΣΣ Κ3", μγυπταάο 
ἰεπηρθϑίαιβ (τῳ σἠοηία οὐ οοΐ ϑοϊ τ 1146 τα πηρεϑίας 29 ὅδ γεῤεαζεα)Ρ ΥΥ για) ΠΛ ΕΠπ|41}15. ᾿πηρϑίαηη ἀτΖ Ζ|, 
αυοά (56. τη] πὰ 40 ΞΞ ΠΟ: απ Ρ Τ2 77 Ζλε Ογεε τ, ἅ-ἃὁ 3. φῃογιηάαπιὶ σαι θης Πα Γη “ΙΓ 81}} {Υ] 5: Δ ΠΕ] ΠῚ 
ΞΞ ὧν μεν ἡδομενων, ὧν δε λυπουμενων τ Ὁ Εἰ:λτοῤ. (ο7. 441γη1.}: 3.) [Δ οἸ]15 (Ὁ) σεααῖ [6] 1οἰτι5 : σοὸ 4720.) γα 722}: 

Βδεο -- ὁ 2 ζἀϊοῤ. 

6. μα οσαΐ ου ἔοτ Πἰπ1561 αἱ σστεαΐ πιουηΐαίη. (ἐ. [)δη. 11. 45 (τς βίοῃς σὰΐ οὐ ννιτΠοὰΐ Παηα5 ᾽). 
1ο. 8 βίογηι οὗ βραγκβ. Τὴηα ΨΠΟ]6 στερτοβεηίΐαίοη ἰ5 θαβεά οἡ ἴ58. χὶ. 4 ; οἵ, Ρ5. 50]. Χν]]. 27, 1 Εη. [χ|ϊ.. 2. [1{ ἰ5 

ἃ βίσικιησ ἐδαΐατα αὶ ἴΠ6 Μεβϑίδῃ, ννιπουΐ {ΠῈ δἱα οὗ ννεα ροῇϑ5 Οὐ 811165, ἀεβίτογϑ 1Π6 Ορροβεά ὨΔΙΙΟΩΒ ὈΥ 5ιιρεγηδίιγαὶ 
688. 566 ἔυτΠ6. ΝΟΪΖ, Ρ. 224 ἴ. 

τι. ἐπε... βίογπι. Τπὲ ἀαβοσιρίίοη 15. ἃ [ἢτεείο!α ἀδ!πθδίϊοη οὔ ἴΠ6 ΠΟΙῪ 5[ΟΥΠῚΥ ΘΠ] 5ϑῖοη ἔγοιη ἴπΠ6 Μαϑϑίδ ἢ 5 
πο ἢ---ἢτα {Πκὸ ἃ βίγθατη, ἤδπηε κα ΝΠ, ἃ 5σεὰ οἵ 5ραυκϑβ {πΚῈ ἃ βϑῃοννβίοσπι, 811 [ουπ Πρ ἃ τ] ΠΡ] αὶ Πγα55 ( ΟἸ Καηδγ). 
12. 816 086}1} πιηΐο Πίπι δποΐποσγ πιυϊεἰςπᾶδ ν:οἢ νναβ ραθοθα 16. ὍΤΠηῈ Μεββίδῃ ἢγϑὶ ἀδβϑίγουγβ Πἰθ. ἘΠΘ 165 δηάᾶ 
θη σαίῃουβ Π15 5) εςί5, ἃ5 ἴῃ 5. οἵ 50]. χν (οἴ. Εβρεοῖα} ]ν νϑῦβθ5 27, 28) ; οἴ. 1538. χὶ. 12. 

13. ἴπε ἔδασεβ οὗ δὴν τηθῃ. Ὁἢε ίαςεϑβ Ῥεῖγαν ἴῃς πιοοάϑβ (7ον, βοσγονν, ὅζο.) ἀβϑου θα τη [Π6 ΓΟ] ον οἰδιιβα. 
ΒΌΠΊΘ.. - - 564, Βοπια βογγουνα!. εννβ δῃὰ πεδίμεῃ, ρίοιιβ ἃ πη βΡΌα]εβ5, ἀγα τηθδηΐ (( πηΚΕ]). 
ΒΟΠΊΘ ΨΕΓΕ ἰπῃ Ῥοπάᾶξ, 1.6. [ενν5 ἴῃ σδριϊνιῖν. 
Βοπια Ὀὑσουρῃΐ οἴμεῖβ ΠΟ Ξῃπουϊά ΡῈ οξετγεά, 1.6. [ες πεαίμπθη ὈΤΙΠΡ ἴῃ [εν ἃ5 δὴ οὈ]δίίοη το ἴῃς Μεϑϑίδῇ ; 

Οἱ. 158. Ιχν]Ἱ. 20 (Β5- 50]. χν!]. 34)- 

ΧΙ], 13 ὁ-24. Α5 νου] θῈ Ἔχρβοιβά, κὶ μα5 ποῖ δ] οννβεαά {π6 οἱά βοισγος (Μ) ἔτοπὶ νηΐ ἢ 6 Ἔχοθγρίθα {Π]15 ν]βϑίοη ἴὸ 
τειη δίῃ, Ψ]Που ταν] ϑίοη πα ᾿πτεσροϊδίίοη. [ὶἢ {πε βθοίίοη {Πδΐ ἔο]]οῖν5 (ὑτ. 13 ὁ-24) ΠῚ5 μαηα ἴ5. της ἢ ἴῃ ενίάεηςα; 
ΡγΔΟΙΟΑΠΥ {Π6 νν ΠΟ]6 οὗ 1ξ ἰ5 μ15 γοῦκ. Ὅῆι5 ψῳ. 16-20, Βερίππίηρ, ᾿ΟΘ ἀηΐο {Π6π {Ππᾶΐ 5Π4}} βυγνίνα ἴῃ ἴῃοϑα ἄδγϑ ! 
Ὀυΐ της ἢ ΤΟΎ ννοα πο {Πθη} ὑπαὶ ἀο ηοΐ βιυγνῖνο 15 ΡΙΔΙ ΠΥ οἷ οἵ Ρααβ ἴῃ [Π6 τηϊάβι οὗ ἃ ρίδγει ἔογ δ] σης θηπηθηΐ 
ἃ5 ἴο ἴΠ6 τηϑϑηϊηρ οὗ [Π6 νΙϑίοῃ. ϑ|ςῇ ἰδησααρα 15 ἴῃς ννοῦὶς οὗ ομβ ννο Κηοννβ [ῃδΐ {Π6 ν᾽βϑίοῃ ἀββοσῖθῈ5 1868 δάνδηξ οἵ 
16 Μεβϑίδῃ, ᾿πουρ {Π15 Πᾶ5 γεῖ ἴο θῈ ἘἊχρίδιηθα πῃ {πε Ἰπτεγργείδίοη (στ. 25--52). Κὰ, ἴῃ ἔδοῖ, πὰ5 θογγοννεα {6 
ἰαπσασα 8Δη4 ἰΙἄδᾶ5 οἵ [15 ραβϑϑᾶσε ἔτοπὶ [Π6 ᾿πτουρσείδιοη {Παΐ [Ο]]ονν5, ν᾽ ΠΙοἢ ὈῈρΊη5 νυ] ἢ τ΄. 25, ἃ5 ἴΠ6 ἔουπι οὗ {παΐ 
νΕΥβ56. οἰδαῦὶν ἰηαϊςαῖεβ. ὍὙΠηῈ ΨΠΟΪῈ ρᾶββαρα Ἔχ! 115. ἜβϑΘΏΓ 14 }}γ 51 ΠῚ1|ΔΥ Γεαΐαταβ ἴο ἴποβα οὗ νι]. 63--ἰχ. 12. [Ιἴ ἰ5 
ἃ σοΙηρ]δίοη παάθ ὈῪ κα. [15 τεῆβδβςοζινε ἴοῃε αἰβὸ δοοογάβ ψ ἢ {Π15 νὶανν οἵ 115 σεπεσαὶ σΠαγδςοίου. 

ῬΟΒΒΙΌ]Ὺ βοῖηε οἵ ἴῃς ἰδηβρίιαρε οὗ {πΠῈ βδυ] δῖ 5οιγοα 1165 θα μη4 σύ. 13 ὁ--14, Ὀαΐ 1 50 1 Πᾶ5 ἀρρδγθβῃιν θ6αη ταν βθά 
Ὀγ ΒΕ. 566 Πισῖπεν 2.2, Ρ. 29Ο. 

13. ΑΠΔῚ ξΞιιρρ!ἰσαἰεά {πὸ Μίοβξί Ηἰρῇ. Τὴδ ργάγεσ 15 δά ἀγεβϑεα ἀἴγθοῦν ἴο αοά. [ΝΥ αΐ πεσε [ο]οννεα οὐ] ρΊη Δ ν 
Π45, 1ἴ βεεηβ, θεεὴ ψοσκεά ονεσ Ὀγ Κ.] 

14. ἴγοτῃ ἐπε Βεβὶπηΐπρ' μαβὲ 5ῃοννῃ ἴῃ βεγναπί ἔπεβε ννοηᾶθγβ. (, νη]. 63. Κὶ Πετο 811π465 ἴο {Π6Ὸ ἀἸ5ο]οβιιγεβ 
νΒΙΟἢ Πανε θεθη πηδαα ἴῃ {Π6 ἔουπηευ Ν᾽ ΙΒ οη8. 

παβί οσοπηίξεαᾶ τὴς ννοσίῃνυ ἴο γεοεῖνα ΠῪ Ργαάνασ. Ὁ ἰχ. 24, 25. 
18. νυμεαΐ {πϊπρβ αγε γεβεγνεᾶ ἴῃ {πε ἰαϑὶ ἄαυβ. “ΤΠε ᾿ἰαβί ἀανϑ᾽ ποῖα - {Π6 ἰεπηροῦαῖν Μεβϑίδηϊς Κιηρ οι {παῖ 

ΡΙΘςαά6β5 ἴΠῈ Επᾶά. Τηϊβ νίενν ΠδυΠΠΟ]ΖῈ 5 ἢ της Ἐϑομαίοϊορυ οὗ Εὶ ἀῃὰ ἃ. (ῇ νῖϊ. 26--44 ἀηὰ νι. 63--ἰχ. 12. 
19. αν ἢ 85 ἴπεξε ἄγεαπβ ἄο Ξϑῆονν. ΒΚ "ἴπεϑ6 ἀσεδηλβ᾽ κὶ Πεσα πηθ8ῃ5 {Π6 ννΟ]Ὲ 56.165 οἱ ργεοθαϊηρ ν] 5] 5. 
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23 ἴῃποιι! Παϑὲ βροίεη. δ ποιεαβ ἴποιι μαϑί θροόίκεῃ οἵ ἵποϑε ῆο 5ιννῖνε ᾿ζ(αηα οἵ ἰοβϑε ψνῃο ἀο ποῖ 
23 5γνῖνε) “--ἰἢ]5 15 {πε ἱπιεγργοίαϊτίοη : Ηδ {παΐ 584}} Ὀτγίπρ' [ΠῈ Ρετὶ] ἴῃ παῖ εἰπια “ νν1}} Πίπη5ε} Κεερ ὃ 

[Ποπὶ {παῖ [4}1 ἱπίο ἔπε Ρε 1], ἐνεη 5 ἢ 45 ᾿ανε ὑνουκβ απά [ἈΠ τονναγά ᾿πεῈ Μοβὶ ΗΙΡῊ ἀπαν ἢ {με 
24 Μιρῃΐν πε. Κιον, ἰπεγείογε, μδὲ ἔποϑ6 νῆο ϑυῦνῖνο (ἴο ἐπαΐ {{π|6) αιὰ πηοῖε Ὀ]6ββθα {πη ἴποβα 

{π8ῖ πᾶνε αἰδά. 

1Π|. χιΠ. 25-52, 534. ΤῊΕ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ΝΊΒΙΟΝ (Μ) (Β). 

25 ἽΠεβε αἵς {πε ἱηϊειργαείδίοηβ οἵ {πε νἱβίοῃ: Ννῃαγεαβ ἔποιι ἀϊἀϑὲ 5εαὲ ἃ Μδᾶπ σομηΐϊηρ Ὁ ἴγοιη 
20 ῃς Πεατί οἵ {Π6 5688 : [Π15 15 πα ῃοπ ἴῃς Μοβὲ ΗΙρἢ 15 Κεερίησ 5 πηδην ἀρο5 8 [({γ4}) " Ζἀγοιερί τυλολιι 
27 ἀξ τυΐὴ αοἰζυεγ ἡὴς εγεαΐζοηι ".}] ἀα Πα σαπηε 514}} ογάεν {πε βυγνίνοιθ. Απαᾶ ψἤογααβ ἔμποι αἰ 5: 566 
2ὃ {παΐ οΐξ οἵ Πῖ5 ποῦ! {Πδγα ςαπλα ννἱπά, ἀπ ἥτε, δηα βίογπι ; πη ψνῃθγααβ ἢς Πα] ποιεῖ ϑρεαγ, ποὺ 

ΔΩ ὙνΑΎΠ Κα ννεαροη, θα ἀαβίγονεα [ΠῈ ἀβϑαι]ῦ οὗ ἰῃαΐ πλυ!ττπ46 νυν ἢ δα σοπης ἰΐο ἤρπε ἀραϊηϑὶ 
50. Ὠϊπὶ ᾿---ἰΠ 15 15 1Π6 ἱπίεγργείδίίζοη : [δελοία, ἐλς ααγο εολη9 τυλόηι {16 7οεἡ Πρ ἧς αδοιρί 10 ἐἰφίζοογ {δή 
31 2Ζαὐ 476 τέῤοτε εαγίψ. Αγμιαΐ λεγε σἠμαδί σογιο αϑίογιῖς η7)16711 ΟΥὙ 1,176] τεῤογὲ {6 αἰτυσίίογ5 ογε σαγίζ : αγιαὶ 

ἦλμὴγ σλμαΐέ φέίαγι 10 τυᾶ7' ογ16 αραϊηδέ ατι|ο 1167, 1} εν ἀραϊη5ΐ οἿγ}, ῥίασο ἀραΐγδέ ῥίέασο, ῥεοῤίο ἀραϊγι5 
32 ῥεοῤίο, αγιαΐ ζηηισαοηε ἀραϊγιοί ᾿τησαάοηι. “για 1! σλαϊ ὅθ τυλελι ἐἤεσο ἐδλίρρς σλαϊί εολς ἐο ῥας55, ατιαἱ {δὲ 

σῖρηις σἠαϊ παῤῥόλι τυϊϊοὶ 7 σἠοτυεα ἐλσε δεζογε, ἐλογι σἡα ! 7:1} 5071 ὧς γευσαίδαί τυλοηι ἔλοιι αἰαῖ 5 566 ας 
33. ἃ 77αγηι ἀϑδεσηα.) ΤΊ 5411 θῈ, θη 411 {πεῸ6 παίίοῃϑ πεῖ ἢ]5 νοῖςβ, Ἔνεῦν πηϑη 584} ἰεαᾶνε ἢῖ5 ονῃ 
34 Ἰαπά δηᾶ {πΠ6 νναιίατε ννῃίο ἢ ἴμεν αν ομες ἀραίηϑβί δποίπεῦ ; δηα 8Δη ᾿ἱπηππΊεγα Ὁ] 6 πια!ἰτπ6 5.41} θα 
35 σαϊποιεα τορείμει, 85 ἴπου αἸἀ5ϊ 5εε, ἀθϑίγίηρ ἴο σοπΊα δηα ἴο ἢσῃί ἀραϊηϑί πῖπη. Βαΐ ἢε 518}] βίδῃά 
36 προη {ΠΕ ϑβιιπηπηῖς οἵ Μοιιπὲ ϑίοη. [πα ϑοι σαί σοῦρθ αγιεἱ σμαϊέ ὧδ γμααῖς τιαη εσί ο αἰ 722672. 
31 φγεῤαγεα ατιαὶ ὀηἰασοί͵ συδηι ας Τάοι αϊαδέ 566 {λό 710}7:14171. οτΖ οτεξ τυϊίλονέ ἤαηα5.7]ὺ Βαϊ Πα, πην ὅ0η, 

5Π4}} γερίονε {πε παίίοῃϑβ {παΐ ἀγὰ σοπλα ἴοι {Πεὶγ ππσοα Π655---ν ΙΓ ἢ τΠϊηρϑ (1. α., {πε τε θα Κα5) ατε 
38 ΠπκεῈ ππῖο ἃ ϑίογπι--- ; δηα 5Π4]] γεργοδοῇ ἴπεπὶ ἴο {πεῖν ἴίασε νι ἢ ἘΠεῖγ εν] ἱπουρῖβ ἀπ νυ ἢ {πε 

τογξιγεβ ϑνΠἢ ὙΠ ἢ {Πᾶν τα ἀδϑίπεα ἴο ὈῈ τογίαγοα----νν Π] ἢ ἀγα σοπιραίαα τιηΐο ἃ ἤδτηε--- ; ἀηα {Πεη 
30 5Π4}} με ἀεϑβίγον {πεπὶ ψίιϊμοιιξ Ια θουγ " Όγ {πε 1 ανν Β ν ΠΙ ἢ 15 σοπηρατεά ππίο ἥτε. Απᾶ νῃεγεαβ 

ποι αἰ ἀ5ϊ 566 {παΐ Πα βιυπηπιοησά δηὰ σαί ποιεά ἴο ΠΙ πη561{} ἀποῖμεσ πα! ἰτ6 νυ] ἢ ννὰ5 ρεδοαβθ]ε--- 

ἀπ 5 17) (2... ἘΣ ΣΟ : Μὴ ΣΞ θπθ γραρ χη ᾿ρ56 σιϑβίοα!Ὀι ΓῚ τὸ το (ω5 ἘζήζοΚ. 27.): ΨΞ 
5-ὃ Ψ, τηυ]εῖβ [εηρουῖθα5 (ΞΞ πολλοῖς χρονοι) Β΄. Β ΨΚ’, 4] ρεγ βεηείϊρβιπῃ (ὦ 7715 16716167.5Γαγι(Ἴ7ι 97 ἸΔΠ ΥΦΝΝ τ ος δὲ αὐτου) : 
Ἴλε εογγεοέ ἐγαγισίαΐζογι 15 σίσο ὁγ .1γ.} (οὐ 5. Εἰλίο. 41γη1.) 11 Ἵ δὰ (50 .δ, 532.) Ἐχριρῃατγα εὐτη (ΞΞ προς το ἐκπολεμειν 
αὐτο) [{Ὶ Κ᾽ εἰν[τ41|5 (« Ἴι252 7107)1. τ-- οἰν][8.5) οἰν!τἀΐοθ Κπκ σο φὅ: 3. εἰ Ἰεσεπὶ ἴσο 5 (οὐ, .4γ.1) : 3» δαηι ςο0111- 

23. ασνθῇ 5.0 85 πανε ννοῦκβ δηᾶ ἔδϊῃ. Α τειϊηίβοεηςε οὗ [Π6 {ΠΘΟΪΟΡΎ οὗ 5; 50 ἴῃ ἃ 5: 1181 σοπΊροβὶία ρα 558ρΈ, 
1. ἡ (εἰ. νῖ.33 5). 

ΧΙ]. 25-52, 534. 
26. τϑὴν ἀρὲβ. Τα ρτε-εχιβίεης ἤδάνεηὶν Μεϑϑίδῃ (Ξε με ὅοη οἵ Μαῃ᾽ οὔ .ὲ Ἐπῃ. χχχν]-ὶχχ) ἰ5 τηβαηΐ. Ηἰ5 

Ῥεῖηρ Ὠιάάδη ν} ἢ (ἀὐοά 15 τείεσγεα ἴο 1ἢ τ. 52 θεῖονν. ὍΤΠ15 ἤΠεάνθηὶν ρτα- εχιβίεποα πλαβί θ6 σαυθία!!}ν αἰ ΠΡ 5Π64 ἔτοτη 
τῆς εατίῃ]γν ρῥγε-εχιβίθηςα νν ὨΙΟἢ 15 δι θατεα ἴῃ νϑυῖοι5 ΟσΠῚ5 ἴο {πΠ6 βασυίῃ]ν Μαεβϑίδῃ ἴῃ ΚΔΌΡΙηΙϊς Πταγαΐατσα. 

[[πγοὰρὴ νμοπὶ μα 11] ἀδ!νεσ πὶ οσεαίίοη]. ΤῊϊβ οἰαιιβε ἄοαβ μοί δοςοσαά ψΊ ἢ [Πς ταβὲ οἵ {πῸ ᾿πιεγργείδιοι ; 
τι Βὰ5 ῬΡγο Δ Ὀ]Υ Ὀεε ᾿ητεγροϊαίεα Ὀγ ᾿ὰ Ποπι της [ογπλεσ νἰϑίοη (4); οἴ. χὶ. 46. 850, ἀρϑίῃ, ὑ. 29 ἴῃ [15 σῃμαρίεσ ({ΠῈ 
ἀε]νεγδηςε οὗ ογεδί!ο). 

δῃα {πΠ6 ΞαΠ16 5Π811] ογᾶδγ πὸ βυσνίνογβ. ΤΠ15 15 ρτόρδῦϊγν ἀπε το Καὶ (ςΐ. «. 48). 
29-32. [ΒΕ6ΠΟΙΪ4, {πε ἄδυβ οοπια, ἅς.}] ὍΠα6β6 νεῦβϑε5 ἀρρεδῦ ἴο θὲ δῇ ἱπίεγροϊδϊίοῃ ὈγῪ ἰὰ ᾿πϊε πα βα ἴο Ἔχρ] δίῃ πον {ΠῈ 

Παίοη5 Πμδα ρσΥαν οι 5] Ὺ θθθη δηραραα ἴῃ 1πΙοΎΏξοΙης βίγε. ΤΠ σοηίθηΐβ 16 1ῃ [Π6 βίγ!ε οὔ Ἐὶ ; οἴ, ἵν. 5σ2-ν. 12. ΤΠε 
νΕ 565 ΓΕ Δ]}}Ὺ 1ηἰεσσαρί [Π6 σεαπαηςς οὗ ἴῃς ᾿πιεγργθίαιοη, νν 1 ἢ 15 τεϑίογε ὈΥ. {Πε1᾿ αἰ πλϊ πδί!οη. 

29. [ΒΕΠΟΙΩ͂, ἔπε ἄδυϑβ οοπλθ]. (΄. ν. 1, νὶ. 18. 
31. [ΡῬΕορ[Ὲ αραϊηβί ρεορῖε, δπᾶ Κίηράοιμ αραϊηβί Κη ρᾶοπ) Γι. 158. χίχ. 2, Μαῖίί. χχῖν. 7. 
34. [ἀπᾶ δῇ ἱπηυτηθγαθῖα πιυ!ἰὶὰᾶς 5811 θῈ βαϊπεγεᾶ τορεῖπμεσ]. Απ ᾿τηροτίδηϊ ροϊηΐ ἴῃ ἴΠῈ Ἐβοπαίοιορ σαὶ 

ἀτατηδ 15 ἀϑϑίρηθα ἴο {π6 πα] σομῃῆϊοϊ οἵ ἴΠπ6 δ ϑϑεῃ 164 Πεαίμεη Ὡδιϊοηβ ἀραϊηβίὲ ἴη6 ρεορὶε οἵ οα (1πΠῈ “νναῖβ οὗ ἀορ 
Δηὴ4 Μαρορ ᾽). Ὅῇῃα δηηιῃι]αϊίοη οὗ {πε6586 Ποϑίϑ [ουπὶ5 Δ 1Π6 ΒΡ 584 016 ΡΥ ΠλἸηδΥν ἴο {ΠῈ ᾿ηδυσαταίίοη οὗ {πε Μαββίδηϊς 
ετὰ. ((. Εζεὶς. χχχν}]--χχχῖχ ; 706] 111 (Η ἜΘ γ. 1ν) 12 ; Ζεςῇῃ. χὶν. 2 ; 188. χχν. 2 ; δη4 566 ἔασίπεγ Ζ24,, Ρ. 294. 

35. Βαΐ Πα 514]1}] Ξίαπα προη {πε βιιπιπιξ οἵ Μοιπΐ ϑίοη. Τῇε Ἰἀεηιβοδίϊοη οἵ {πε πιγβίθσιουβ πηοιηΐδιη (νν ΠΙΟἢῃ 
τπ6 Μδῃ σπΐ ουἱ ἔογ Πἰμηβε]Γ ἀπα προ ννῃϊοΐ πα ἢἤδνν) νη Μουηΐ 51οη 15 ἱπιρ] 164. ΤῊϊΒ 15 δαῖτα! ἔγοτη ἃ ἰδίου ροϊηϊ 
οἵ νίαν ; οἵ. 5. 11. 6. Ἐργ ἰΠδ οὐἱρίηδὶ βἰσηϊῆσαηςε οἵ {Π15 ἰβαΐαγα οἵ. Ζ“, Ρ. 295. 

36. [Απᾶ 5ίοῃ 5181} σοπῃα, ὅζε.] Αποίῖμεγ ἱπιεγροϊδίίοη Ὁγ κα. Ηεστγε ϑίοη -ὸ ἰμΠ6 μεανθηὶΥ ΕἸ ννΒΊΟἢ ἀδβοθπάβ ἴτοιὴ 
Πδάᾶνβῃ δ {πε επὰ οὔ [Π6 Μεβϑβίδηϊς σὲ (ςΐ. νὶ]. 26). (ἐ. αἰϑὸ Ἀδν. χχὶ. 2, 9 ἢ. 

[σντπουὲ παη 5]. (ἢ, Τ δη. 11. 34, 35. 
37. 5141] τθρτζτονε [πε παίίοῃβ. (. χιῖ. 32. 

5141] τεργόϑοῆ {πθη, ἄς. (. ΧΙΙ. 32. ᾿ 
38. 51411 μῈ ἀεβίγου ἔμπεπὶ.0 Αρρδυύβηθν τμ6 Ποβί]ε πιυϊεπ4ς πετγε ἀββίγογθα ἱποῖα 85 αὐ τῃς πεδίμεη ΠδίΙΟη5, ἃ5 

“τς Ρβδσεδῦ]α᾿᾽ τη] τἰτπ46 νν]οἢ 15 ργαβεγνεα 15 Ἰἀθηπῆςεα ψ ἢ (ῃς Τα ΤΥρε5. Οοπίγαβί Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΔ] ν᾽ βίοη (υ. 13 δ), 
νΠΪσἢ σοῃίεπηρ]αΐαθϑ {Π6 5 Πιβϑίοη οὗ βοπλ6 οὗ [Π6 μεδίπεη ἴο {Π6 {τυτηρμαηὶ Μαββίδῃ (50 2 Βδζ. ᾿χχὶϊ. 2, 3; 5. οἵ 50. 
ΧνΊ]. 32). ΕῸΥ [Π6 ο]άεγ νίενν βεὰ Ρ5. ἰχχίϊ. 11 ; 158. ἰχνὶ ; Ζεςῇ. χὶν ; [)8ῃ. νὶ]. 14. ῬΟΒΒΙΌ]Υ ἴῃ ΟἿΤ ρᾶϑβδϑ8, ὨΟΥΨΈΝΕῚ, 
ΡΓοβεϊγίεβ ἀγα ἰητεπαεα ἴο ΡῈ ἱποϊαάεα ἴπ {ΠῸ ὁ ρεδςθδθ]ς᾽ τηαἱἰὰ46. ΕῸΓ πε οοπῆϊοϊ οἵ ορ᾽πίοῃ ὁπ {Π6 υἱτηγαῖε δῖα 
οἵ τπ6 πεδίμεη 566 ΝΟΪΖ, Ρ. 322-325; Δ Κ,Χ7,.52, οἢ. χὶ. 2 ὁ. ὃ 

ό6ι 



Ιν ΕΖΒΚΑ 18. 4ο-54 

4ο ΤΊ εβε αύα "16 ἴδῃ {γ0 65} νοῦ ννετε ἰδ ἀὐνὰν οαρίϊνε ουξ οἵ {πεῖν οὐνὰ ἰαπα 1 τῆς ἄδν5 " οἵ 
7οβίδῃ τῆς [κίπο, “ ν ῃΐο ἢ (1065) 5 Θ᾽ πηαηαϑϑαν {πε Κίηρ᾽ οἵ {πε Αϑϑυγίδηβ ἰδ ἀννὰν σαρίϊνα ; Πα 

4τ φαγγθα {Ππ6ΠΊ δούοβϑ {πε Ἰϊνει, δηα ({Π11|5} {πον τνεγα {γαηϑρουίθα ἰηΐο δηοίμει ἰαπα. Ρ Βιιΐ {πεν ἴοοῖς 
115 σοιιη56] δπηοπρ {Πα τηβεῖνοβ "Ὁ, ἰδὲ παν ννοῦα ἰεανα Πα τυ] ττπ66 οἵ {Π6 Πεδίπεη, απ σὸ ἰοσίῃ 

42 ἱπίο ἃ ἰαπά [υγίμεν ἀἰϊδίαπί, ννῆεσε της Πυπιδη τγαοα ἢδα πενοῦ ἀνναὶῖ, ἔπαγε αἱ ἰεαϑδὲ ἴο Κεερ {πεῖν 
43 5ϊαζυΐεβ νυνί {πεν ἢδα ποί ἱκαρὲ 1 {Ππεῖγ οὐνη ἰαπα. Απαᾶ {πᾶν δπίογεα Ὀν 1Π6 παιτονν ρᾶβϑασαθ 
44 οἵ ἴδε σίνεγ Επρῃγαίεβ. ον ἴῃς Μοβὶ Ηἰρῃ {πεὴ ννυγουσῃΐ 1 ννοημάεῖϑ 1 [οσ {Π6π|, πα οἰαγεα {πε 

45 5ρηηδσ8 οἵ πε Εἰνεῦ ἀη1] {παν τνεῖα ρα556 6 ονε. ΑἈπα {ῃγουρῇ {Παΐ σοιηΐγν τΠθγα ννὰ5 ἃ σγεαΐ νυν 
46 το σο, (ἃ Ἰοιγηεν) οἵ ἃ γεαΐ δηα ἃ Παϊῇ; δπὰ {Πδΐ τερίοη ννᾶ5 δ] δα Αυζαγεῖῃ. ὍὙΠεατγα {παν πᾶνε ἀνν εἰς 
4 τ η11] τΠ6 αϑὲ {{π|65 ; δηα πονν, νἤεῃ {πεν αἵ δροιΐ ἴο οοπηα δραΐη, πε Μοβί ΗΙΡἢ ν}]}}] ἀσαίΐῃ ϑίαν 

1ΠῸ ϑρτίηρϑ οἵ ἴῃς Κἰνεσγ, {παι παν πᾶν 06 αΌ]6 ἴο ρᾷ85 ονει. Ππεγαίογα ἔποῖῖ ἀ1ἀ 5 566 ἃ τι] ας 
48 σδίΠεγαα τοσεῖμεῦ ἴῃ ρεασθ. [δ ηνΖ 27ε στιγ τος ο7 1Δ}) ῥεοῤίο, φυοη ἐδοσο τυΐο α76 γοτεηαὶ τοῦ 121. ηὲν ἀοῖγ 
40 δογαΐογ, ἡ (“λα ὅς σαυδα) 1.}] Τι 58}4}1} ΡῈ, {πογείογθ, νπθη με 5Π8}]} ἀδϑίγον {πῸ σηπ]ττπ οἵ [Πς παίίοηβ 
50 {παΐἰ τὲ σαϊμπετιε ἐοσαί!ογ, Π6 514}} ἀδίεη {πε ρβορὶε {παΐ τεπιαῖη. ἊΑπαᾶ {πθη 514}} πε βῆονν {ΠἸ|6 Π} 
5Ὶ "ΝΕΙ͂Ν ΤΠΔΩΥ οπάειβ". Απα 1 54: Ο Τιοτὰ τὴν Τογά, 5ῃον τηε [ἢ 5: ννησγείοσε 1 πᾶνε βεεη {πε 

52 Μϑδῃ σογηϊηρ ΠΡ ἴτοπι {ΠῸ Πεαιξ οἵ ἴῃς 5εα. πᾶ ἢδ ϑαἱα ππΐο πηαῈ: [1τ5ΐῖ ἃ5 οπ6Ὲ οδῇ ποι Ποῦ δεαὶς ουΐ 
ποῖ Κπονν ψΠμαΐ 5 ἴῃ ἴῃς ἄδθερ οἵ {πε 868, Ἔνεὴ 850 σϑῃ 20 οΠῈ Ἰροη δαί 566 τὴν ὅοη [97 Ζἤοσο δα 

53 αγὸ τοῖῇέδ ἀ{72). ὈϊῈ 1π ἴῃς «{π|ὸ οἵ 15. ἄαν ἡ. θοῇ 15 {ΠῸ ἰηϊουργείαίίοη οἵ {πὸ ἄσγθαιτ ν᾽ Ιοἢ (Ποῖ 
Παϑί βεβθῃ. 

ΙΝ. χη], 52 ὖὦ-58.. ΕΡΙΠΟΟΕ ΑΝῸ ὙΒΑΝΘΙΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈ ΘΕΝΕΝΤΗ ΝΊΒΙΟΝ 
(ραγεν Ε2, ραγίὶν 5. Κ). 

530 ες Τογείοσγε ἢ ἢ85 [ἢ15 θεεη γενεαὶ εα ἴο πεε ἃ, αηα ἴο {πεε αἴοης, 
54 Ῥδοδιιβε ἴπμοιῖι μαϑί ἔογϑαϊζεη ἡ της {Π|η95 οὗ ἔγβο] [, 

Δηα Παβὶ Δρρ]εα τὴν απ] ρεηςς τπῖο τηϊπο 
Δ Πα βεδιο οα οἷ τὴν [ἀνν ; 

ϑεηΐειη δᾶ 58εὲ τππὶ ρϑ ; φ6 1Πε πη ἃΠα ἃ ΠΑ]  {{1065 τε Ζλζοῤ. (πολ 77.5.5. : ὀμέ οἵλεγ» Ἰης6) 41). “1γηι.: “17γ.2 1ῃε τεια- 
παηΐ οὗ {Π6 πἰπε {1065 πτρ ζ0 (ὀεε 17.3.5.) }οϑῖαβ; 50 «ὁ 41γ.2: 3. (Μ) Οβεᾶς οτο φρο Κα δλίοΐ. 417.}: ἘΞ ἀυεπὶ ((1ε6 ἔο 
»11514216127.5ἐα7161271.0 ἐλε γεγεγέ,ιεο οΥ ἸΦὺ) Ρ-ρ 30 1651 δυυΐδηι 510᾽1 ἀβάδγαηΐ σοηβι] απ ἤος 4-α το Ογζογζαξ Γ7,5.5.: 
3. β'σῃα ΤΙ φρο ξ6: οἵλεγ Κ.5.5. (27ιοζη 2719 3.) ἢ» 8- 3,., γηυ]ΐα Ρ] τ πγα ροτγίεπία (ΞΞ Ὁ ΓΥΡΥΣ ΓΔ Ἢ ΤῊΝ 559): ΖΞ 
ΠΥ ϑνοηάεγϑ (Γοϊού γεσαγας τλαϊτα 7721 3, αϑ αι 1ε7τογγεσίεα! »Ζδέα 6 707 Ρ]αΥ γα) τὸ φρο φὅ (ο΄. οἵλεγ ΟγΖεγιζαί 
5.5.) : 39. αἰεὶ ογάν ἀπτὰ 3, 19] 1 Πδἴι15 65 ἤδος τε εφωτισθης ταῦτα ΝΥ Ὁ [8 ΞΞ τὰ σὰ 

40. πε ἴδῃ {γσῖρεβ. Ὁ 15 15 ἃ ΡατοΙυ τά68] ἀδϑιρηδίοη οὗ τ[μ6 Νοσίπεσγη Κιηράοιμ ματα. Εοσ [Πς σα πα 5 σΟΠΟΘΓΠ Πρ" 
τῃ6 Τεη Τύῖρε5 οἷ. ΖΑ͂, Ρ. 3οοῖ. ; ἀηὰ 1οῦ {πΠ6 Ἐχρδηδίϊοῃ οἵ ἴῃ νατϊδηΐ " ἢἶηα δηα ἃ Ὠδ]Γ᾽ οἴ. ΖΑ͂, Ρ. 296. 

ἴῃ [Π6 ἄενϑβ οἵ ]οβίϑῃ {πε Κίπρ. ΤῊΙ5 15 ἴῃς {τα τεδαϊηρ οὗ 3» πα {Π6 οἴπεὺ νεγϑίοηβ. Ἀπ ΠΙβίογι δ! ΕΥΓΟΓ 15 
Ιηνοϊνεά, Ηοδβεβα Ῥεϊηρ {πε πδῖης οἵ τῃς6 Κίησ' ἴῃ ννΠοβε σεῖρῃ {πΠ6 ( ἀρεϊντν τοοῖς ρΙαςα (ςΐ. 2 Κὶπρ5 χν}]). ΠΕ ΕἸΤΌΓ ΠΊΑΥ 
"»ὲ ἀπε ἴο {Π6 οὐἹρίηδὶ νυσῖτοσ (οἷ, ΤΠ δη. 1. 1, 2 1547. 1. 1), ΟΥ̓ ἴο ταχίπα] σουσιρίοη τη {ΠῈ ΟΥΙΡΊΠ4] ΗΕ ταν. 

{με Εἰἶνεσ, 1. ε. τῆς ΕἸΡΉγαΐαβ. 
41. ογα {πε Πιιπίθῃ τας Π8α πανεσ ἄννεϊῖ. Α5 Οὐηκεὶ τεπλατκβ, {πε ίαςι {πᾶ {ΠῸ Τεη ΤΎΙθ65 ννεσα ποῖ Κῆοννη ἴο 

εχῖδί ἴῃ δηγν. ἀεβηϊζε ΙΔ τηδαα 1ἴ ΠΕΟασβαΙν ἴο 5ΊΡΡοϑβε [δὶ παν Παα τειηονθα ἴο ἃ Ἰοσδὶν ποῖ οἴπούννῖβε Δ ΟΟΕ55101]6, 
Δα ουξ οὗ σοηΐαος ν ἢ {πε ταϑὶ οἵ {π6 ννου]Ἱά. 

44. απὰ βίανεᾶ {πΠ6 βρτγίηρξβ οἵ με Εἴνεγ ππ|}} {παν ννεγε ρεαββϑεᾶ ονϑσ. Οἱ. [ο5}. 11]. 15 ἢ ΤῊ]5 11} Ἔχρ]αὶῃ 
Ἣν ἰ 15 τΠδι τΠ6 σουπίγν ἴπ ΜΠ ]Οἢ ἴῃς Τεη ΤΥΡΕ5 δια βυρροβαα ἴο θὲ ἀνε! ]ηνσ 15 ἸΠΔΟΟ 6 551016 (( πη ΚΕ]). 

45. ΑτγζΖαζείῃ, 1. 6. 5 τ. 5. ῃΠ]ου- ϑζίηθβου ( 7ομγγαΐ οὐ άϊἑοίοσγ, ι [1871], Ρ- 114) σοττϑοῖν ροϊηΐθα οαΐ, {ΠΕ 
᾿ὅγες ᾿αελεγεΐά (Ξ' ἀποίμοσ Ἰαπά ᾽) οἵ Ἰ)εὺῖ. χχῖχ. 25-28 (Ηεργ. 24-2ώ7). ΤῊΣ ννοτάϑ οἵ [Π15 ρᾷββδασε ἅ16 Δρρ]1εα ἴο {πε Τεη 
Τυθ65 ἴῃ {[Π6 ΜΊΒΠηΔῃ (5 αγιλ. χ. 3). 8566 Τὰτίπεῖ ΖΑ͂, Ρ. 298. 

48. [Βαΐ {πεῸ βυγνίνογβ.. .. γῇο δῖα ἔοιιπᾶ νυ πίη ἢν ΠοΙν Ῥοτγάεσγ, δ ς.}] ΤΠ15 νεῦϑα ηγιδὲ 6 ἢ ἸητεΡοϊδίίοη οὗ 
Ιὰ ; 1 τεργεβϑθηΐβ {πε ροίηϊ οὗ νίενν οὗ Ε' (εἴ. ν!. 25), νυ ΠΙ ἢ Τὰ 15 ἰοῃμα οὗ Ἰῃϑιϑίησ ΠΡΟ (ςΐ. ν]]. 28). ὙὉὙΠε Ἰορῖςαὶ οοη- 
ΠΘΧΙΟΏ ἰ5. ΠΊΠΟἢ ἱπηρτονεα Ὀγ ἰΐβ ομηϊδϑίοη. ΕῸΓΣ πὸ ἰάθα ἰῃαΐ Ῥαϊδβίπα 15, ᾿ῃ ἃ 5ρεοῖαὶ 56η56, ἴῃς ἰαπα οὗἉ βαϊνδίϊοῃ 
(εἴ. ἴχ. 8), ἀπιὰ {παῖ ἴο ἄννεὶ! {Πόσα 15 ᾿ῃ [561 ἃ βοισγος οἱ ριοίθοίίοῃ δῃηὰ ὨΔΡΡΙΠ655. οἵ. 2 61. χ]. 2. (α]50 χχχίχ. 2) δῃά 
ποῖα5 ἴπεσα. 866 8]50 ΟΪΖ, ρΡ. 3οδ. 

49. ἀεξεηᾶ {πΠ6 ρβεορὶβς {μεΐ γεπιαίῃ, 1. 6. [Ποβϑα, Ῥσαϑαπια ὉΪγ, γῆο ἀο ἢοΐ σομβ πηάθΥ ἴΠ6 ἀδϑβίσιοίινα ἥτε {Παΐ 
Ρτοςεβάβ ουξ οὗ {πε Μεβϑίδὴ᾽ 5 ποῦς, νὶΖ. [5γα6], νυ] ἢ πο] 65. τπΠ6 ΡΘΟΡΙῈ ἴῃ Ῥαϊθϑίίηα ἀπ ἴῃς Τεπ Ταρ65. ὍΤΠα 
Ἰαϊτευ πλδὺ ὈῈ ᾿ητοπαθα ἴο διηρταςα 1ἴΠ6 Τ)ΊΒρουβίοο ῬἜΈΏΘΓΑΙΠΥ, Τορ ῖ ΠΕΥ ννἹ 1 Ργοβεὶγίαβ. 

51. 5ῃον πη {πἰ5. ΤΠδ τηθδηϊΐϊηρ᾽ οὗ {πῸὸ σοῃλϊηρ πρ οὗ της Μδη ἔτοπι {Π6 588 ννὰϑ δἰγεδαν οὔβοιτσα ἴο ἴΠ6 ἃροσδὶ νυ ρίϊ5ῖ. 
ὙἼΤΠΕ ἐχρ]δηδίίοη {Ππᾶΐ [Ο]]ονν5 15 οἰ θαυ δῃ ἀτιϊῆς14] οπα, {Π6 ρτοάιιοϊ οἵ Ἰαΐετ γεῆθβοσίοη. 

52. [ογ΄ ἔποβε {πεΐ ἀγα νυνὶ Πἰπι)]. ὙΠετε 15 ΠῸ ΠὨϊηΐ ἴῃ {Π6 ν᾽ ϑίοη 1156], οὐ βἰβανῆοσα ἴῃ {Π6 Ἰητεγργοίδίίοη, παῖ τΠ6 
Μεββίδῃ 15 δοςοιηρδηϊεά ὈΚ οἴμεν θεϊηρϑθ; ΡιΟΌΔΌΙΥ ἴπεῈ ννογάβ ἃ΄ῖε 8δῃ ἰηβαύίίοη ὈὉνῪ ΚΑὶ (οἴ. νι]. 28---αἷδο κα). ὍὙΠὲ 
Με ββίδῃ᾽ 5 ἱπηπγοσίαὶ σοι ρδηϊο5 τηΔΥ θὲ πχϑαηΐ (εἴ. νὶ. 26), οἵ, ΡΟ5510]γ, δῆ ε]5. 

ΧΙ]. 53 ὁπ 8, ὙὍΠΕ νεῖβεβ {Πδΐ [ο]]ονν ογη., ἴῃ ΤΠ ΕΓ Ῥταϑεηΐ ροϑιτοη, ἃ ϑῃοτὶ ερ!]οσιια ἴο 1Π6 5ἰχίῃ, δῃηᾶ ἃ ἰγϑηϑιῖ]οη 
ἴο ἴΠ6 βενθηῖῃ νίϑίοη. ῬτόθαΌΪΥ τῳ. 53 ὖ-- ς (ἢ ἢ ἀύα νίροόγοιιβ δηα ἀϊβιϊηςίϊνε θοΐΠ ἴῃ ἱπουρῃς ἀηα ἀϊοίοΠ) τνεσα 
ἀεγινεά Ὀγ Κὶ ἔγοιη ΕΖ, ψν 116 στ. 57-- 58 αὔε ἃ ῃ]5ρ]οβά ἱταρτηεηΐ οἵ 5, ΠΟ ῃ 5Ποι]α ἔΌΠ]ονν χ. 57. ὅ6εε ΖΑ͂, Ρ. 3ο1 ἢ. 
[πη οτάδυ ἴο δά]ιϑί [Π656 νεῦϑεβ ἴο {πεῖγ ργεβθηΐ σοηΐϊοχὶ Καὶ Πα5 δή 464 Πς τεάδοιομδὶ Πἰπ|κ " ἀπα {Πατς 1 βαῖ τῆτες ἀαγϑ᾽. 
ΤῊΙ5 Πη45 115 ἐχρ αῃδῖϊοη ἴῃ ΠῸ ὀρεηϊηρ νοτά5 οἵ {ῃε πεχί νίβίοῃ. 
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Ιν ἘΖΒΑ 18. 55--14. 2 

ΤῊν [6 ποι Παϑὲ ογάθγεα τπίο ννἰβάογη 
Δ Πα ἢαϑί ο4]16α ππἀεγβϑίδηαίηρ ἐπ γ᾽ πηοίπετ. : 

ΤΠεγείογα πᾶνε 1 βῃοννεά {Πδς 1Π15 ; ἔογ ἘΠοα 15 ἃ γειναγά (14 0) ἢ τπῈ Μοϑὲ Ηἰσῃ. Απά ἰξ 
514}1 θς αἰζεγ ἴπγεα τῆογα ἄδγϑβ 1 ν}}}} βρβαὶς οἵπεγ {πΐπρϑ ππίο ἴΠθς, ἀπ ν1}} ἀδοϊαγε το πες ἐπίηρϑ 
αἸβῆςσι} πα την ]]οιι5. 

ΚΕΒΑΟΤΙΟΝΑΙ, ΤΒΑΝΘΙΤΙΟΝ ΤΟ ΤΗΕ ΘΕΝΕΝΤΗ ΝΊΞΙΟΝ 

νυ. 57--58 (3) πιίδρΙαςβά : ργορεγῦ ροϑβίτίοη δζογ χ. 57]. 

[ΎΠεη 1 ννεηΐ ἰουτἢ δηα ννα]κεά ἴῃ ἐῃς ἢδ]α ἡ, σγεδν τηδσηϊγίηρ δη ἃ ργαϊϑίπρ πΠῈ Μοβὲ Ηρ οη 
58 αοςοιῃηί οὗ ἐπε τηδύνεϊ]οιβ δοΐῖϑ ννῃ] ἢ ἢῸ Ρετίογπηϑ ἴῃ ἄτα βεάβοη ; δηα Ὀδοδῖιθα ἢς σονείηβ {Π6 {{π|65 

Ἐ214 1:2 

Δη4 της 1ΠΙηΡ5 νν]οἢ σοπης ἴο ρ455,1η ἄτπε βεαϑοη.)] “μα ἐζογὸ 7 αδοασ ἄγος 4ἀγ5. 

ΤΗΕ ΒΕΝΈΕΈΝΤΗ ΝΊΘΙΟΝ. 

(ΤῊΕ ἘΖΕΑ-ΤΈΕΘΕΝΏ.) 

((αρ. χὶν) (Ε2) (9) (ἃ). 

Ι. χίν. 1-1ῦ7. ἘΖΕΑ᾿ 5. (ΟΜΜΙΒΒΙΟΝ (Ε2) (Ἀ). 

Απάα [ἴ οαπλα ἴο ρΡ8585 ἣ δἴζεγ {πε {Π|τἃ ἀδν τ, 16 1 5αὲ πηάεῦ [Πης6 οακ, ἰο  ἘΠπεσγα οαπλα ἃ νοῖςε οἷξ 

γυτνν ἡ ὁ π,λΊοῤ. (σ΄. 4γ7ι. 41γ.2): 35, εἴ ῥσοίδοϊαιβ. σατη εἰ {γα 511} 1Π σΔΙΏΡΙΠῚ τ τὸ 277.5 2, 2. (ὩΣ Ὁ αἰΐεν 
{Π15}: 3» τούτο ἦ16 

55. Πεαβί οἿδ]]εᾶ τππάργβϑίδηαϊπρ ἣν τπηοΐμοσ. ( Ῥτον. ν]]. 4. 
57. ΤΠΘΗ 1 ννεηΐ Τογίῃ ἀπά νναἱκοά ἴῃ {Π6 ἢ6]4, 1. ε. [π6 Πε]4 οἵ Ατάδί, [ῃβ βδοβῆβ οἵ πε ΝΊβίοη οὗ 1ῃ6 πεᾶάνεηὶν 

Οιῖγ. ὍΤῇαε ρύόρεσ ροβιζίοῃ οὗ [Π15 δῃηα {ΠεῈ [Ὁ] οννίηρ νεῦβα 5, ἱΠπεσείοσθ, δίευ χ. 57. [ἢ 115 οὐἱσίηδὶ σοηΐεχί {π86 οἰδαβα 
ΠΊΘΔη5 πα {Π6 ΞΈαΥ ἀνϑ1}5 ΠΙΠ15610 οὗ {ΠῈ ῬευπΊ 5510 σίνθη ἢΙΠπῚ [ἢ Χ. 55 ἴο ΡῸ ἴῃ Δη4 ΙΟΟΪΚ πΊοσα συ! Πγ αἱ {Π6 ννοπ δ 5 
οὗ 1πΠ6 Ππεανβϑηὶν (Ἰΐγ, 511} σοηςεϊνβα 845 θεϊηρ ν] 5116 ἴο ἢϊβ εγεβ ἴῃ 1ῃ6 ἢβ!)4. 80 ἢε ρᾶβ865 ἔτοπι [ῃ6 ϑσροΐ, ψῆῇεσε Πα 
ἢδ5 τεςεϊνεά {Π6 γτανϑϊδίϊομι, Γασί ΠῈΓ Ἰηἴο {6 Πεϊὰ το σαζα τροη {πε (Ἰίγ. 

χὶν. ΤῊΕ ΘΕΝΕΝΤΗ ΝΊΒΙΟΝ. ΤῊΕ 50- Ὁ 8164 “ ϑβνεηῖῃ Ν᾽ Ίβίοη ᾽ θερίηϑ ὑ] ἢ ἃ παιταῖϊνε ἀθβοσίριίοη οἵ ΕΖτα β:[Πὴν 
“πη 66ΓΓ {Π6 οδῖκ᾽, δηὰ “ οἡ {Π6 {Π|γὰ ἀδγ᾿ (1. 6. αἱ [πε ἐπα οὗ {πε τῃγεα- αν ρευϊοά ργαβου θεά 1ῃ χΧἰΙ]. 56) Πααγίηρ ἃ νοῖςβ 
ἔγοτῃ ἃ Ὀυ5ἢ (45 ἴο Μοβββ), γῇ] ἢ σοπηηηδηπθα τη ἴο γ664}} σαγθία!]ν τῃ6 {πη 5 (οὗ ϑοσγιρίασα δηὰ ἐγαάϊτοη) {Ππαΐ Πα 
μαὰ Ἰβαγηΐ, θεοαιβα ἢϊ5 ἀδβρατγίαγα ἔτῸ ΠῚ {Π6 ννου]α 15 δ Παη4-- ἢ 15 ἀβϑϑδυγαα ἐῃαΐ ΠῈ 15 ἴο ΡῈ ἰγαηβαϊβα ἴο ἴπ6Ὸ πεᾶνεηὶγ 
ΤΕΡΊΟΠΒ ἴο 6 ψΊ (Π6 Μαββίδῃ ἀηα 5 σοπηραηΐοηβ.0 ΤῊς ἃρὲ 5 μαβίβηϊηρ᾽ ἴΟ 115 οἴοβαε Οὗ {πΠῸ ἔπννεῖνα ρετοάβ ψῃϊοἢ 
τπη6 νοι] Παὰ ἴο τὰ πΐηθ Δ η6 ἃ 4] πᾶνε εἰαρβεα δἰτεδάν, δῃη4 ΟἹἱ]Ὺ ἴννο πα ἃ Πα] τοιηδίη. ὙΠεσθίοσε [Π6 ρτόρμεῖ 15 
Ὀιάάδῃ ἴο ρύξρασε ἴο ἴακε 5 ἀβρατγίιισα. ΟἿ 15. δϑκίῃσ νῆὴο 15 ἴο ἴαϊζα ἢἰβ ρίαςε δἰζεσ ῃε δἰ πη5ε] ἢα5 βΌΠπΕ, δηᾶ 
ΡΓΑγῖηρ ὑπαὶ 6 τῆδᾶὺ Ὀ6 ᾿πϑρ᾽γθα, γν1]]6 ἢθ τε πηαῖη5. οἡ βϑτίῃ, ἴο νυυϊῖε ἄοννῃ σαί 411 ἴπΠ6 ϑογιρίατγεβ [ΠπΠαΐ πᾶνε θθεη 
Ὀυγηῖΐ, Πα 15 10]4 το ψιπάγανν ἔτοηλ {Π6 ΡΕΟρΙα ἰοτίν ἄδγϑβ: ἀυτγίηρ [Π|5. ἰπΐεσνα!, νυ] {Πα δ᾽ ἃ οὗ ἤνε βρεςοῖδ!]ν εαπὶρρεά 
5065, ΠΕ 15 ἴο ψτὶῖα ἄοννῃ 411 {Παΐ 6 ἢδ5 ββεη δῃά πεασά. Ρατί οὗ {Π6 ννυυϊησβ ἴα το 6 Ρα]5Π6 4 Τρεπὶν ; ρατὶ ἴο θεὲ 
Κερί βεογεῖ. ὍΠα 5βεεῦ, δίτευ ἀβ] 1 νουίηρ ἃ ἔάγεννε]} δά αγοββ ἴο ἴΠεῈ ρεορὶβ (συ. 27--36), 4065 85 8 ἰ5 σοιῃπηδη θα. Α σὰρ 
ῖ5. βίνεη Πἰπὶ ἦγ Π]Οἢ ννὰ5 []] ἃ5 1 ννεύα νυ ἢ νναΐθσ. θας [Π6 σΟΙ]ΟῸΓ οὗ 1 ννᾷβ {τὲ γε, δἰζεσ. ἀσϊηκίησ νΠΙΟἢ Πα 5 
ΒΡΘΟΙΔΠΥ ἸΠΒΡΙΓΘα Δηα βἰγθηρι 664 ἴο Το] ΕΙ ΠΟΥ 411 ἴῃς βϑϑογεα νυτηρβ. ΕῸΓ͵ ἰοσίν ἄδγβ πε αἰϊοϊαΐεβ ἴο {πῸὸ ἤνε 
ΒΟΥ 65, νΊΠ (Πς6 ταβϑα]ς {παῖ ἴῃ 411] πιηθίν - Ιου ῬΟΟΚΚ5 ατα νττςτς6η ἄονῃ, ἱννεηΐν -ΟυὙΓ οὗ ννῃίοἢ (ΞΞ- {πε ΟἹά Ταβίδιημθηΐ 
ΒΟΟΚΒ) δῖε ἴο 6 ρ ]15Π64, ννῃ116 βενεηΐν ἀύα ἴο θ6 ἰγεαβυτσεα ἴῃ βεοζεῖ Δηηοηρ ἴΠ6 νν]ϑε οὗ {πεῸὸ ρβεορίβ. 1η πε Οτὶεπίαδὶ 
Μεγβίοηβ ἃ 5ῃοτί ροϑβίβοσιρί σῖνεβ ἴῃς γεδί, δοοογάϊηρ ἴὸ ἰη6 Ετὰ οἵ (γεαίίοη, ἤδη {Π656 ἐνεηΐβ ἴοοκΚ ρ]δςε, δηα εηᾶϑ 
ΜΙ [ΠῈ δπποιποειηθηΐῖ οὗ Ε)2Γα᾽ 5 ἀϑϑπηρίϊομ. 

ΕῸΓ ἃ {{]1] ἀἸβουβϑίοη οὗ {Π6 βἰρῃιῆσδηςα οὗ ἴῃς ΕΖγα-]ρεπά ἔοσγ {ΠῸ ᾿ηἰευργείδιοη οὐ {πς ῬΟΟΙ τείεσεπος πλυϑί θα 
τηδΔάςβ ἴο ΖΑ͂, ΡΡ. 304 ἢ. [Ι{ 5ῃουϊ]α θὲ ποίεα {παΐ 1πΠεῸῈ ἰερεηα τερσεβεηΐβ Εζγα δ5 1ἴΠ6 σϑϑίοσθυ ποῖ ΟὨἱΪΥ οὗ 16 Ἰοϑβί 
σΔΏΟΠΙΟΔ] Ραΐ 4150 οὗ [Π6 ἀ!βρεῦβεα δροοδὶυρίϊς ῬοοΚβ. 

ΤῊΙ5 ἀπιοιηΐβ ἴο ἃ οἸαὶπη {Παΐ [ῃ6 ἀροσδὶυρίϊο {γα ! το ΟσσιρΙ6 5 8 Ἐβϑαηίαὶ ρίαςε ἴῃ σεησῖης [πἀδίθτη. [{ ο]δ]πι5 
ἔου 1ἴ561{ [ῃ6 ρτυϑαΐ πδπΊε5 οἵ Μοβεβ δῃὰ ΕΖγα, "ἴῃε βεοοηᾶ Μοβεβ.. ΔΠεβη {πὸ ἀαδίς οἱ {Π6 ἰογπηδίϊοη οὗ ουστ ὈΟΟΪ 
ῖ5. ἴακβῆ ἴηΐο οοῃϑί ἀθσαίίοῃ (ἢ Α. Ὁ. 120 Οὐ βοιηθνῃδί ἰδῖ6γ) 1ξ 566 Π15 ἱπΊρΟβϑιῦ]Ὲ ἴο ἀϊββοοίαίϊε 15 ἀρρεάγαηῆσα ψ ἢ {ΠῸ 
ΠΟΠίγον 5165 τερδτάϊησ ἴπΠῈ ζαηοη. ὍΤΠε πλοῖϊνα οὗ Κὶ ἰὴ σοιηρηηρ ΠΪ5 ΑΡΟΟΔΙΥΡ56 δηα δϑϑοοϊδίϊηρ νι 11 [Π6 πδῖηδ οὗ 
Ἐλγὰ 566 Π15 ἴο ἢανε Ὀξεῃ ἃ ἄδϑβίσε ἴο τεαβϑϑοσξ ἴῃς οἱδίτη οἵ δροςδὶγρίϊς ἰγϑάϊιοῃ ἴο βεουγα (ΟΥ̓ τπηδιηΐ81})} ἴοσ 1561} δῇ 
ΟἴἤοΙ4}}ν γεοορσηϊζεα ρῥίαςα νη [4415Π} 845 ρατί οἵ [Π6 οἵδ] {γδαϊοη. : 

ΔΝ Ή16 τΠεσγα ννα5, δ [15 {ΠΠ|6, ἃ ρασίυ δηοηρς ἴῃς ΚΑΌΡΙ5. ποτα Οὐ 1655 ἰανοῦγαῦ]α ἴο ΔροσδΙυρίϊς, ἃ ἸΔΥσοσ ΠΌΣΟΥ 
ἴΟΟΪΚ Ρ ἃ Ποβίι!]α διτὰ46. Οὐτὐ θοοΙς βεεπὴβ ἴο 6 ἄτι ἴο δὴ δἰζεπιρί ἴο νη ονεῖ Ορροῃβηΐβ Ὁ. ρα] ]5ΠΙηρ οης οὗ {Π6 
βεοσθί θΟΟΚ5 (οὐ ἃ ςο]]δοίίοη οὗ, 5ε]θοιοη 5 ἔγογη {Π 61) ἀϑϑοοϊαϊε ἢ τὴς στααΐ ἢδπλῈ οὗ Ε2τγα, ἴῃ νν ῃϊο ἢ {Π6 ογπου 
Εἰθπηθηΐβ οἵ ροςδὶγρίϊς τὰ τεῆηβαᾶ αννᾶγυ. 

Α παυμπθετ οὗ σοηϑι ἀθγδίοηβ ΡῸ ἴο 5ὅῆον [ῃδΐ ΕΠ 15 δὴ ᾿Ἰπάερεπάβηϊ βουσοθ ΕῸΓ ἃ [ὰ}] ἀϊβοιβϑίοῃ οἵ {πε58 γείεγεποα 
πλαδί θ6 τηδαε τὸ ξΖΩ͂, Ρ. 3ο6 ἔ. ὍΤῇαε Πιεηρ ἴῃ οὗ ςἢ. χὶν ἴο 115 ργθδεηΐ Ἵσοηΐεχί ΌνῪ αὶ νγὰβ ποῖ δΔοςοπΊρ! 5η64 ψ]Πουῖ 
ΒΟΙΊ6 Δα] βίμηθηί δηα δάἀδρίαϊοη. ΤῊΪϊβ σα Ὀ6 566η οἰθαυὶν ἴῃ σύ. δό, 17, 28, ἀῃὰ Ψ. 37 ((ἰπΐο {πε Πε14): ἴῃ ὑφ. 29-.35 
ννῈ ἢᾶνε, Ἀρρδίβξῃῖΐυ, ἃ τη]ϑρ]δοθα βεοίίοη οὗ 5; ν 6 ὑφ. 49-50 ἀῦε οὈνιουϑὶν {Π6 ψοῦκ οὗ ἃ. ὍΤὴδε σμαρίεσ [4115 
παίθγα!]ν Ἰηΐο {86 [Ο]]ονν]ηρ ἀν! 5] οη5 : (1) τ. 1-ἰ7; (1) συ. 18-26 ; (111) στ. 27-36; (1ν) συν. 37-48 ; (ν) συ. 49-50. 

Χῖν. 1-ἰ|7. 
Ι. ἀπᾶρϑσ {πε οὐῖ. Ἐνιάξης!ν 5οπλα νν6]1- Κῆοννῃ οαἷὶς 15 πηεαηΐ ννὩ]οἢ Ππδα Ῥεεη ἤχεα προ Ὁγν {γα 0 ἃ5 ἃ ρος 

ΜΏΘΓα τενϑίδίίοηβ Εσα βίνεη. ϑ0ο ἢ δὴ ΟΔΚ 15 τηθητ] ΟΠ Εα ἢ 5ανεσαὶ ραϑϑαρα5 ἴῃ 2 Βδτθςἢ (ν]. 1, ΙΧχνἹ]. 18, οἴ, ἵν. 1), 
ΔΑ 5 {Ππεῖὰ Ἰοσαίθα ἴῃ {Π6 πεϊση θουτποοα οὗ [εγαβαίεη. ΠουΌ.1655 {Π6 βᾶτηα ΟαἷΪς (1 ΟΥ ΠΕΔΙΓ [ΘΓ 158]61η) 15 ππθδηΐ 
Πετα ; ἴτ οδηηοῖ θῈ Ἰἀθητῖςαὶ νν] ἢ “ΑἸ γα μαπλ5 οἷς ̓  δ Ηερτοη. ; 

2. ἴβοεγε σαπὶα ἃ νοΐςε οιξ οὗ α Ῥι5ἢ. ((. Εχοά. 11]. ὃ. 
ό2ο 



ΙΝ ἘΖΕᾺ 14.2.17 

οἵ ἃ θυιϑἢ ονεῖ δραϊηϑί π|Ὲ; δηᾷ ἰἰ βαϊά, Ε2γα, ΕΖία! Αηά] ςαἰά: σία δηλ 1, Τοσάὰ. Απάῖ τοβα 

3 ἼΡΟη τὴν ἴεεῖ. ὙΠ εη βα]4 Πα τπιπίο πη: 1 Τα πηδηἰ(αβε]ν τονϑα] πΊγν56 1 " πη {Π6 Βα5ἢ ", πα ἰα]κΚεά τ ἢ 
4 Μοβεβ ψἤεη πὶν ρεορὶε ννεύε ἴῃ θοηάασρε ἰη Ερσυρί: δηά 1 8επί ΠἰπΊ, ᾿ δηα ἰεα 7 γὴν ρεορὶς οι οἵ. 
Εργρί, αηὰ Ῥγοιρσμέ τπεπὶ το Μοῦηΐ ᾽πὶ; ἀπὰ 1 πε] ΠΙπὶ ὈῪ πΠΊ6 ἴογ πηδὴν ἀἀγ5. 

5 1το]ά Πἰπιὶ παν ϑνοπάτγοιβ {ΠΊη 95, 
ϑῃον δα πίπὶ (πε βεογεῖβ οἵ ἴῃς {{Π|68, 
2 ἀεοϊαγεα ἴο Ὠἰπὶ2 {πΠπῸ ἐπα οἵ {ΠεῈ βεαβοῇβ: 

ΤΠεη 1 σοπηπηαηαε4 ΠἰπΊ βαγίηρ: 
7 ὙΠεβε ψοχάϑ 5η4] που ρα] 5. ορεηΐν, Ραΐ {Ππ65ε Κεερ βεούεῖ. Απά πον 1 6ο 8ὰγν ἴο {Πεε: 

8. Ὧδε εἰρῃϑ ψῃϊοῃ 1 Πᾶνε 5πεννεα " πε ", 
716 ἐγεοαηης τυζτελ ἐζοιε ἤαδέ 566721, 
α»αὶ ἐλε 1γι1ογργεΐαΐζογι τυλῆελ ἕλοις λας ἀοαγά--- 

ον ἴπεπὶ ὉΡ ἴπ ἢν πεαγε ἢ Εογ ἴποιι 5Π4]1 θῈ ἴαίκεη ἀρ ἔγοπὶ (Δ πΠΊΟηΡ6) πΊεη, ἀπ Πεποαείογιῃ ἔποιι 5Π 41} 
ταπηαίη νυ ἢ τὴν ὅοη, δπα ] συ ἢ 85 ἀρ {Κα ἴἢεα, ππ|1} {Π6 {ἰπ|65 θῈ επάβά. 

1ο Βὸογ ἴδε νοῦ] Πα5 ἰοϑβὲ [15 γουίῃ, 
ΤΠα {ἰπ|ε5 θεσίη ἴο ννὰχ οἱά. 

ατ ΕοΥ {πε ννου]ά- ρα 15 αἰν! ἀεα ἰηΐο ἢ ἔνψεϊνε " ρατίϑ ; “ ηἶπε (ραγί8) οὗ 1ξ αὔε ραββεά αἰγεαάν “, απ τε 
12 ἢ4]{ οἵ {πε ἰεπίῃ ρατί ; απ {πεσε γεπηαίη οἵ 1{ ἔνγο (ρατί5), θεϑί 688 ὁ τπ6 Πα] οἵ {πε ἰθητῃ ρατί. 
12 Νὸον, [πογείοσε, 5εῖ ἴῃ ογάεγ ἢν Ποιιβε, 

Δ Πα τερίονε τῃν ρεορίε; 
(οπιίοτε ἐπε ἴον ν ἀπιοηρ᾽ {Π6Π], 
9 4ης ἰηϑίγιςξς {πο568 ῃδΐ ἀγα ννίβε ὃ. 

Νονν ἄο ἴδοι τεποῦησς {Π6 [1Π{6 {Πα 15 σογγαΡΕ]Ο, 
14 Ιεῖ σοὸ ἔγτογῃ {πες ἡ πε σαγεβ οἵ πηογία! ἐν ἧ ; 

οαϑί ἔγοτῃ ἴῃς 6 ἐπε Ὀυγάεξῃβ οἵ πηδῃ, 
Ραΐ ο πον {με ννεαὶς παίιγαε ; 

Ιδν αϑἰάς ἢν Ὀυγάθηβοηηα σαγ65, 
πα Παϑίεῃ ἴο τεσῆονε ἔγοπῇ {Π656 {{πη658 ! 

ιό Ἐὸοΐ 511} νγοῦβε δν]]5 {πδη ἴποβϑα ννῃϊοῃ ποι Παϑὲ σεαῆ ἤάρρθη 8.5}4}1} γεῖ ἰαϊκε ρίαςε 5, Εὸγ {πε 
ννεδῖζεσ τε νοῦ] σζονν5 [ὨΓΟΌΡἪ ἀρ, 50 πη σῇ {ΠῈ πλοία 584] εν1]5 ᾿Ϊησγεαβα προη {πα ἄννε! ]αῦ5 οἡ δαυίῃ. 

1 τυ 514]} να ταν [γί πεγ οἕ. 
Δ η4 [Δ]Ἰβεποοα θὲ πίρῇ δὲ μαπά: 

72ωο7 αἰγεαάγ ἐλε ΕΞασίο τς ας θη), ἐο σρ7716 τυλο7,1 ἔδοῖς σατοσοί 171 ὉἹ5ΊΟΊΙ. 

ἈῸΣ Κ᾽, ΞΙΡΟΥ τυ θυ πὶ (ΞΞ ἐπὶ τῆς βατου): .“1γ.2 ἴῃ Μοιηΐ 51η81] (εογζιεδήογε οΥ ΠΣ [“4γατ2. δλ)2] Ὀ 5} «γα ")"8) ΥΥ γεαΐ- 
2710 εἄυχὶ (5. 4): Ζῴε υ. 4. εἀυχῖς 25 σμεἠῥογέφα! ὁγ “5. Ατ. Ατ, 2:2 φρο φὸ (σ΄. οἵλεγ Ογτογιίαί 1.5.5.) : 3.» 8 8 τ (ὁ 
Εἰλῖοῤ. 41.γχ..: διέ 3, (ὀδεὲ 27.5.5.) Ὁ ὈπΡ ΟΞ, 41γ.2: Ε,λῖοῤ. ἴεῃ [τς 11-12 αγὲ γοΐ αἰϊεσίεαϊ Ζγι 55. «γα 441γη.} 
ὁπὸ γρᾳίζγιο εἰ γα βιθσαηΐ εἰπι5 ἰἴχ ἴδπὶ (77.5.5. οὐ 39 λαῦνε χ [ἀδςεπη] -ὸ .417.2) ἀπ-ὰ γα Ωγ. αἸτΑΙ 1 πὶ 
Ογίογέαί Κ.5.5.: 3.» ἐπ  Ψ τηοτίδ]εβ σοσιτδίϊοπαβ (ΞΞ τους θανασιμους λογισμους) 
[αςϊαπίυγ (177.5.5.. ἐδ οιεητ) 

Θ-θ᾽ 

5-8 γρακί ᾿ἰ[οσαχη.. 

4.1 ΠεΙᾶ ἢΠὶπὶ ὃν πΊ6, 1. 6. “1 ΠεΙα ᾽ Μοβββ (ν]Ζ. οὐ Μοιυπί 51η41) ; οἵ. Εχοά. χχχῖν. 28. 
5. {π6 βθογείβ οἵ {πε {{π|6δ5... {πΠεῈ επᾶ οὗ {πΠ6. Ξβαιβοῃβ, 1. 6. {Π6 βεογεῖ ἰγδα!τ!οη ταραγαϊηρ (Π6 οΥῖβα5 οὗ {ΠῸ 

ννοτ ἀ᾽5. Πἰβίουυ (πιεαβιγεά ὈΥ σοτίδϊη ρεσὶοαβ οὗ {{Π16} ννῃϊ ἢ νγὰ5 δϑϑοοϊαϊεα ψ ἢ [Π6 πᾶπΊῈ οἵ Μοβεϑ : ἃ βρβοϊιπεη οἵ 
1815 εχὶϑίβ ἴῇ {πΠ6 “41:55 )ηιῤέϊογε 977 770565; 566 1. 16 ἔ,, Χ. 12, ΧΙ. 1. ὙΠΕΙα τα ἴγασθ5 οὗ ἃ ἰδύβευ Δροούυρῆαδὶ [ἰτασαίασα 
ΜΝ ΒΙΘἢ αἰτου]αϊεα ππάδυ πε Πᾶς οὗ Μοβεβ, θυΐ νν Ι ἢ 15 ΠΟ ΙΟΠΡΈΓ δχίδηϊ. 

6. Τμεβε νογάξ... ρυδ ἢ ορεβηϊν, ας πεξεα Κεερ βεογεῖ. Οἱ, [πΠ6 παγγαίῖνα ἴῃ ᾿θεαΐ. ν. ΔΝ δι ννὰβ ρυ ] 5μεά 
ΟΡΘΗΪΥ Ὀγ Μοβεβ νὰβ ἴπεῸ ΤΌσδἢ ; νηὶ ννὰβ κερί βεοζεῖ ννα5, δοσογάϊηρ ἴο οὐγσ δυῖπου, {Π6 ρος γρίῖς ἱγαάι!τοη. 80 
αυμηῖκεὶ. ὙὍΤΠα το πὴ5 οὗ Ζ. 5 σθύζϑιη!ν βϑαυσραϑί δῃ Δροσδὶυρίϊς γαῖμου ἔμδη δῇ οὐδ] 1658] ἰγϑά!τοη, 5 ἢ 45 {πε οὐαὶ [μανν 
ννΠΙ ἢ νγ85 ἰγεαϑυσεα ἴῃ ΒΑΌΘΙΗΙς οἸΓΟ] 65, Πα νυν] ἢ ννα5 ἰαυσεὶν τας α Ῥδοκ (1π [ΠΘΟΥΥ, αἵ δηΥ ταΐθ) ἰο Μοβεϑ. 

8. Τπξ ἄγειμηβ.. .. ἱπίεγργείαζίἊοηβ.... μεαγά. Τῇῆθβα ᾿ἰη65 πᾶνε ργοθΆὈ]Υ θεεη δαάεά Ὀγ Καὶ ἴο σοππεοὶ ννῆδί 
{Ο]]ον 5. ἢ [Π6 οσοπίδηϊβ οὗ [Π6 Ρῥσενίοι5 ν]5]0η58. 

9. ΙΓ τὴν ὅοη, απᾶ υυἱ ἢ ΞΟ 65 ἀγα {πὸ ἴπε6. Τῆς Μεβϑίδῃ 15 μεσα σοῃοεῖνεα ἃ5 ργθ- εχ βίη ἴῃ ἤθάνθῃ, απα (α5 
ἴῃ ἴῃ6 Ῥδγϑῦ]εβ5 οὗ 1 ΕΠΟςΟΠ) 85 ϑυσσοιπάθα Ὀγ. ἃ σοπηπηθηϊν οἵ αἰδοῖ οη65 (εἶ. 1 Επ. χχχῖχ. 7). 80, ἴοο, ἴῃ {Π6 Ῥασαθ]ε5 
ἙἘΠΟΟἢ 5 ταπηονεα ἴο ἤδανεη ἴο ἄν 6}} τ τη6 ὅοη οἵ Μδη (1 Επ. ἱκχ. 1 ἢ.), δὲ δ5 Εζγα 15. μεθ. ὅε6 ξισίμεσ ΖΩ͂, 

ο9. 
ὉΠῚ11 [Π6 {ἰπ|65 ῬῈ εηάεᾶ. ὙὍΤῇα πϑάνθηὶν Μεβϑίδῃ ἄοθϑ ποῖ ἀρρϑδγ 11]} ἴῃ Ἐπάᾶ ; εἶ, τ Επ. χίν. 381 

1ο. {π6 ννογ!ἃ Παξ ἴοβί 115 γουτίῃ, {π6 {{π|65 θερίη ἴο νγὰχ οἷά. (ἢ. 2 Βδγ. ἰχχχν. τὸ ; 566 πε ἴΙἄϑα νογκεά ουἱἵ 
1ῃ 4 Εζτὰ ν. 50-π δ. 

12. ῃ6 Παῖῖ. ΕῸτ τ. 11-12 {πε ΕἸΠΙΟΡ. Π85 : “ ΕῸΥ ἴΠπ6 ψου]ά 15 ἀϊν: 64 ᾿πίο ἔθη ραγίβ πα 15 ξοπῆα ἴο {πε ἴβηῖῃ ; 
Δηα {Ποῖα σαπηδὶη5 {Π6 ΠΑ]Γ οὗ {πῈ τη (εἴ. {πΠ6 Παϊέσινεεὶς ᾿ῃ ΤΠ Δη. ἰχ. 27 Ξ [πε ἰαϑὲ 31} γεᾶτγβ οἵ {Ἰθυ]αιῖοη). 80 ἴῃ 
“2 ῤγι. Ογαείες, ἵν. 47 ἴ., ἀπά 1ῃ [Π6 ἀροσαῖίγρϑβε οἵ ἰξεῃ ψεεῖβ, 1 Ἐπ. Χο (Χο). ὙΠΕ ἱννεϊνετ-ρεσιοα ἀἰνιϑίοη ἀρρβδῖϑβ ἴῃ 
2 Β8γ. 1Π11. [ἢ Οὐἵ ρᾶβϑαρε ἴἴ 15 ρσόῦδθ]ε παῖ {πὶ {{π|6-ἀεῇπιτοη 15 ᾿Ἰηςοπἀδα ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 Πἰβίοσγιςαὶ ΕΖγα. 8566 
{τί ῃεσ 3, Ρ. 310. 

13. ἴπγ Ποιιβα, 1. 6. [πΠε6 ἤοιιβε οὗ [5γδε]. 
14. ςαϑβί ἔγομπι ἔπεα {πὸ Ῥιιγᾶδηβ οἵ δα. (, 2 (οτ. ν. 4. 
17. ἴοτ αἰγεαᾶν {πε Εδρῖὶε, ἄς. ΤῊ 15 οὈνιοιιϑὶν ἃ τεάδοι!οηδὶ Πηἰκ ἰο Ὀτίηρ ἰῃ (ἢ. χὶ. 
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11. χίν. 18-ος6. ΕΖΗΕΑ᾿5. ῬΕΑΥΕΝ ΕΟ ΝΘΡΙΒΑΤΙΟΝ ΤΟ ΕΕΒΤΟΒΕ ΤῊΕ 5ΟΕΙΡΤΌΚΕΒ (Ε5). 

8,12. ΑπάᾶΙ δπϑινείεα δηα βαϊα : ΒΤ, εἰ πηὲ 5ρεαΐ " θείοις ες, Ὁ Του 1,0, 1 νν}}} ἀερατγί, ἃ5 ἔποι Παϑί 
ςοπιηδηάεα πηε, δηα νν1}} νναγ {[Π6 ΡΕΟΡΪῈ ννῆο (πονν) εχίϑῦ : ας πον [Πδΐ 50.411] θῈ Ὀογη ἰδίεσγ, ννῇο 
5Π4}1 Δα πηοη 5}. {ΠῈπὶ 

29 ἘοΥ {Πα νου] 1165 ἰπ δ κῃ 655, 
4 Π4 {πε ἀννε!]οῦς ἐπεγείη αὐὰ ψιποιῖ ΠΡ ἢϊ. 

21 ἃ Εογ τῆν [ϑἂνν ἰ5 Ὀυγηξ ; ἃη4 50 Π0 τηδη Κηῆοννβ [6 {Πίηρϑ ψνηΐοῇ πᾶνε θεεη ἄομα ὈΓγ ἴπεο, ογ {Πα 
22 ννΟΥΚ5 {Παΐ 5Π4}1} ῬῈ ἄοπθ. [{| {Πθη, 1 πᾶνε ἰουπα ἔανοιν Ρείογα ἔπε, 5εηα ἰηΐο της {πε ΠοΙν ϑρι τε, 

{Ππαΐ 1 πᾶν ννγίτε 411 {παὶ μα5 παρρεπεά 1ἢ 1Πς νου] ϑίποα ἔπῈ θεσιπηΐησ, ανεη ἴῃ 1πίησ5 ν Ώ] ἢ ννεγε 
ννγ τη ἴῃ τῆν [ψἀνν, ἴῃ ογάει [Πδξ πλεη πᾶν Ὀ6 8016 ἴο πὰ {πε ρϑῖῃ ἷ, απ ἐπαΐ {παν ννῃο νοι] ᾿ἵνε 
αἴ {πε ᾿αϑΐ, πᾶν ἰἱνε.] ᾿ 

3. Απὰᾶ Πε δηϑνεγεά πη6 δηὰ αἱ : (ο τῆν ννᾶν, 4556 ΠΊ0]6 Π6 ρεορὶε δηά [6}}] {μεπῇ ποῖ ἴο 5εεΐ ἴπδς 
4 ἴογ ἰογτίν ἄανβ. Βιεξ ἀο ποι ρύεραζγε ἴον ἔῃ γ 561 τηδην 7 νυ πρ- 4] εἴς}; ἀπα ἴακε ντἢ πες ϑαγαΐα, 

2 

2 ; 

ἸαὈτία, 56] πιῖα, Ἐ ΕἸΚαπδἢ Ε, ἀπά Οδ1ε], {πε5εὲ ἥνε, Ὀδοδιιβα ἴῃ ν αα δαπρρεα (οὐ νυτιηρ5 νυν ; 
25 δῃηᾷ ({Π6η} σοπῖε ΠιτΠογ, δηὰᾷ 1 νν1}} Πρ μὲ {πε Ιαπὶρ οὗ ππάεγβίδηαίηρ ἴῃ τῆν Πδαχί, νν μι οἢ 5}4}} ποῖ ὈἊ 
26 εχίϊηρι5η6 4 πΠῈ}} ννῃαΐς {ποῖ ἀγί δθοιξ ἴο ννυυτα 51.411] θῈ σοπιρὶεῖεα. ἈΑπά νψἤξη ποι 5Πα]ῖ ἤδανε 

Πηβῃεά, βοπια {Πίηρϑ ποῖ 564] ρα ]15ῃ, ἀπ ϑοῖηβ ἴποιι 5]: ἀαἰΐνεγ ἴῃ βεοεῖ ἴο {Π6 ννίϑε. 
Το-πιογγονν, δὲ {Π15 ποι, ἴοι 5η4} θεσίη ἴο νντῖΐα. 

11. χίν. 27-426. ΕΖΕΑ5 [Α517 ΌΒῸ5 (Ε2) (5) (Ἀ}). 

2] ὍΠεμῚΙ Μεηΐ ἰουίῃ 45 πα σοπηπηαη δα πΠ16, ἀπ Δ556 Π10 64 41}} {Π6 Ρθορὶα δπα 8416: 
.8 [2ἴεαγν, Ο Πεγαεί, ἐλδδε τυογάς 1] : 

29. ἰ[Ουἱἵ (αἴδεῦβ ννεία δ ἴπεῸ Ὀερίπηϊηρ βίγαησειβ ἰη Εργρί, ἀη4 παν ψψεῦα ἡ α]νεγεα γοπὶ {Πεηςο. 
30 Απα ({Π6Π} ἴμεν τεςεῖνεα {πῸ Τνἂνν οὗ Π{{6, ννμῖοῃ πεν Κερί ποῖ, 'ενεη 85΄ γοὺ αΪ530 δἰζεγ {πεπὶ ἤᾶνε 
31 [γϑηϑρτΈϑ56 6 (1). ὙΠεη ννᾶ5 ἃ απ σίνεη νοῦ ἰοῦ δη ἱπῃειζαποα ᾿ ᾿ῃ {ΠῸ ἰαηα οἵ 5ΐοῃ ἃ, θαῖ γε ἀπά 

Ἀ-α γρααζγο ἸΙοαυδγ (1 αή. .}1.5.5.. »εοσίν 2) Ξε Ογίεγέας Κ75.5. πὶ τ 1 5: χορ. Ἑ ΟἹ ΠΕ 5:21 ν, 
Ὀυχοβ (-- πυξια: Μεγ. Τὶ ἢ) Κ’κ φρο ὁ γα “44γη1. ((". Σλῆοῤ.) : Κ.. Ἐτμδηι5 ᾿π. Ὁ. αειὴ (50 2): 

Ζγοδ. γι ογίρέπα! ἐ]εόγ. ὙὝΘ τύὰς γυϊσγεααῖ ὍΣ (το ΚἹ]οΐοί) τατια, τ 10. ὁ. (2: ἘΖΖ1ο2.): 27. : .«47.5 οκ ΝΙοσ τς 

χῖν. 18-26. 
20. {πε ἄννειθγς ποτεΐη ἀγα νυνὶ πουῖΐ Πρ, 1. 6. που της ΠΡ ϊ οὐ (ἀοα5 [νν. ΕῸΥ {Π6 Ιάδα οἵ {Π6Ὸ ἴνὰνν - ᾿Πσ 

οὗ ἀϊνῖπε τενεϊδτοη οἴ. Ρ5. ΧΙχ, Ἔβρεοία! ν ψ. ὃ ὁὄ. Οἰἴΐθῃ, ἴῃ Δροσδίυρίϊς, σῆς δηα ἀδικηθβ5 σΟΥΓΕΒΡΟΠα ἴο ρίεῖν δηὰ 
σΟΩ]655Ώ655. 
ἜΣΗΙ τὰν [μὰνν 15 θυγπί. ὍΠε τγεΐίεγεηςα ΠαῦΓα 5 ΡΓΙΠΊΔΥ]Υ ἴοὸ [Π6 ἀαδβίσιοίοι οὗ ᾿ογιιβαὶεη ὈῪ ΝΕ Δ ἀηΘΖΖαΥ νΠΘῃ, 
νν ἢ οἴου {πῖηρ5, ἴῃς [μὰνν 15 ρΡγεϑαπηεα ἴο πᾶνε Ὀθεπ Ὀαυτηΐ. 

{δε {πΐηρβ βίο μπανε Ῥεθεπ ἄοπε Ὀγ ἔπεα, 1.6. 1ῃ6 ηδγγαίϊνα οὗ {π6 βαογεα (Πἰβίογις4]) θοῦ οὗ ἴῃς ΟἹά 
Ταβίδιμηθηίϊ. ; 

{[πΠ6 ψψογκβ {παΐ 58.411 θῈ ἄοῃαο, 1. ε. δοσογάϊηνσ ἴο (κεῖ, [πΠ6 Ἐϑομδιοϊοσίὶοαὶ ράβϑαραβ οὗ ἴπΠ6 ΟἹ Τεβιδηγεηΐῖ. 
Τῆς ΟΙά Ταβίαπιθηϊ ἴΠτι5 σοηϑ᾽ϑίβ ΓΙ ΠΊΔΤΙΪΥ οὗ βαογεα Ὠἰδίογυ δηα Ἔβοῃδίοϊοργ.- 

22. ἴνανν. “1ιαν ᾿ ἤδτα, ΔΡρδύξῃῖν, ἢδ5 ἴπ6 ννὶάς βεῆβε οἵ ϑογιρίιγαβ οἵ {πε ΟἹὰ Ταεβίαπιεηΐ ΡΘηΘΥα ΠΥ ; οἴ. [ΟΠ Χ. 2.}, 
Υν 25, 1 ΘΟΥ πὶν. 21- 

παῖ ἔμεν ψμο ψνουϊᾶ ᾿ἰνε δ {πὸ αϑί, παν ᾿ἷἰνε. (ἢ, 2 Βδγζ. χ]!]. 1 ἀπά ποΐαθ5, δηά Ἰχχν]. 5 
23. ἴοτ ἴογὲυ ἄβυβ. 45 αἵ ἴπε ἢγϑί βίνίησ οἵ τὴς [νἂνν (ἴο Μ| 0565) δῃὰ [15 υυυϊτησ ἀοννη ; οἴ, Εχοά. χχίν. 18, χχχῖν. 28 ; 

ΤΠ εαῖ. ἰχ. 9, 18. ΤῊα ρτεςεάεςεπηϊζ 15 [ο]οννεα ἴῃ {ΠῸ6 οδ56 οἵ ἴῃ6 βεοοῃα Μοβεββ ΠεΊβ. 
2.. ἴμεβε ἥνβθ. ἴΙ͂ῃ Επ2ῖα δῃηὰ ἢὶβ ἤνε σοιηρδηϊοηβ ἴΠπθτα τᾶν δ ἃ οσονεσί 8] } 5] 0 ἴο ]οπαηδη Ὁ. ΖΑΚκΚαὶ-- {πὰ 

τε-[οὐπάεγ οὗ ἀαϊϑηη ἴῃ Α. Ὁ. 66-7ο---πα Π΄5 ἤνα ἔδπηοιιβ αἰ βοῖρ]εβ, ΕἸΊθΖθυ Ὁ. Η γγάδποβ, [οϑῆσα ἢ. ἤηδηγα, [ο56 {πῈ 
Ρυϊδϑῖ, ϑίπιθοη Ὁ. Ναίπδηδεὶ, δῃὰ ΕἸβαζασ Ὁ Ατδα. (50 οβεηιῃδ)!). 

26. βοῖια ἔδοι 5] ἀδιῖνεσ ἴῃ βεογεΐ ἴο {Π6 ννΐβθ. [8 δἃ5. ΜοβϑββἝββ, δοςογάϊησ ἴο δΌθιηϊς {γδατοη, μα ἀα]νεγεά 
τη6 βυθβίδηςε οὗ {Π6 οταὶ ἰᾶὰνν ἴο {η6 ἐβαςῃοῦβ πα νῖβε οὗ 15 ρβορὶε ἴο θῈ μαῃηάξεά ἄοννῃ ἴο Γαΐαγα ΔΡ65. 

χὶν. 27-36. Τῆς βεοϊίοη ὑπαὶ Ό]]Ονν5. 15 ἈρρδΥΘ ΠΟΥ οὗ σοπιροβίία οὐἱρῖη. [ἢ τ΄. 23 (οά ἢδα 541] ἴο Εζγα : “ο ἴῃγν 
ννᾶν,, Ἀ556 1016 {ῃ6 ρξορὶε δηᾷ 16}} {μ6 ποῖ ἴο 56εἰκ [Π66 ογ ἔογιγ ἀἀγϑ58. [ηδίεδα οὗ 5]Π1ΡῚῪ σαγγν πρ οὐδ [ἢ]5 σοτηηδηα 
Ἐζία, δεςοτζάϊπρ ἴο ἴπ6 ργεβεηΐ ἔοσγιη οἵ {πῈ βεοίίοῃ, ἀβϑεη 65 {πΠ6 ρεορὶε δηα δ] νεβ δ δά άγαϑ5 ἴῃ ννὨ]Οἢ Πα σαπλϊη5 
{Ποπὶ {παῖ {πεῖ [ΊΠευβ, [που ρῊ {ΠεῪ ννεῖα ἀεἸϊνεγεα ἔγοπὶ Ερυρί δηά τεςεϊνεὰ πε [(ἂνν οὗ ΠΠἔδ, ννασα αι] το {ΠΕῚΓ 
ἰτυϑῖ, ἀπ μαά ποῖ Κερέ ἴῃ θεμεβὶ οἵ πε Μοβὶ ΗἸρῇῃ. [ἢ [Π]5 υαπίαι ἔα] 655 {ΠῈ Ἀ55ε πη} ]6 ἃ ΡΕοΟρΙα πααᾶ {πεηλβεῖνεβ 
9ῃαγσθά. Ὑπεγείογε {πεὶγ ἰαπαὰ μαὰ Ῥθθη ἴακεη ἔγοπιὶ {Π6π|. [Γ 1ΠῈῪ ΜΜ] γαϊα {Πα ῖγ ἀηαεγβίδπαϊηρ δηά ἰηβίγαος {ΠΕ ῚΓ 
μεασγίβ {Π6Ὺ 5}4}} θὲ ργεβεγνβά αἱΐνε, ἀηα δίζεγ ἀβξαίῃ οδθίαϊῃ πιεγογ. ΕῸΥ δίτευ ἀθαῖῃ {ποῖα 15 ἴΠ6 Ἰπαρεπηθηῖ, θη {πε 
πᾶτηθ65 οὗ {πὸ τὶβῃϊτεοιιβ 584}} θῈ πηδάς τηδηϊαϑβί, πὰ τῃ6 ψγουκϑ οὗ [πὶ ὩΠΡΟΟΪΥ ἀδοϊαγε. ΕΖγὰ σοῃο]μ 465 Ὀγ γεα με ϑιηρ 
{πὶ ΠΟ οὔθ 514]] 5εῈκ δίζευ. Πἰπὶ [ΟΥ Του ν ἀδγ5. 

11 566 πὶ5 ργοθαὉ]Ὲ {παΐ ἴΠπῸ ρᾶβϑβϑαρε 85 ἃ ννῇο]ε [οσῃηθα ὩῸ ΟΥΙΡΊΩΔΙ ραγὶ οἵ ΕΠ, ἀμ Πᾶ5 Ὀβθὴ σοπῃῃρ!]6α Ὀγ Κὰ, ῃῸ 
Πὰ5 ἀεξίδομεά πὲ οὔἱρμαὶ σοποϊϑίοη οὗ 8, απὰ ρἰδςβά ἰὲ μασα (1 [οσπὶβ [Π6 {τιι6 56 6116] ἴο χ]. 48). 5686 ἔυσίπεῦ ΖΩ͂, 
Ρ. 315. [ῃ [ἴ5 ΟΥΙΡΊΠΔ] ἔογπὶ ΕΦ Πεσα ϑΙ ΠΡ] Υ ̓δ6, 11 15 ργόθδῦ]β, ὑτ. 27 δῃᾷ 36. 

“8. [Ηπεϑσγ, Ο 15γϑεὶ, ἔπεξβε ννογάβξ 8] ΤῊΪβ οἴδιιϑ8 πᾶν μανε Ὀβθὴ δά ἀβὰ ὃν Κ. 
30. ἴπε ἂν οὗἉ 186,1. ε. τὴς. 1ὰνν ΜΠ ]ΟΠ, ΠΓ ᾿ς ννὰ5. ορβεγνεά, ψουἹά σομίον [6 αηα Ἰῃγ]οΥτδ!Πν---αὰ σῃασαςίοσιϑιῖς 

τπουρσῇῖ οἵ 5. 
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ΙΝ ἘΖΕΚᾺΑ 14. 931-43 

γουγ ἰατ Ππεῦθ πᾶνε ἄοης πητρῃϊθοιιβηεββ, ἀπ να ηοΐ κερί ἴπ6 ννᾶν5 ΠΟ ἢ της Μοὶ ΠΙΡΉ αὶ σοπι- 
τηδηεα γου. ὃ. Απα ὃ (ογαϑηλιοῇ 85 Πα ἰ5 ἃ τἱρῃίεοιιβ Ἰπάρσο ἢς τοοὶς ἔτοπὴ γι ἴ ἀπε τπης {Ππᾶΐξ νν ΠΟ ἢ 
με μαὰᾶ ΡΒεβίοννεη. Απά πον γε αἵ πεοῖὸ [Ὁ αϑλαῖ γον ὀγείλγοη αὐγὰ... .}}. 

Τ γε, {πθη, νν}}} γα]Ὲ ονεῦ γουγ οννη ἀπά ον βίδα ηρ 
Δα ΜΝ1}} ἀἸθορ! πα γοῦν Πεδτγί, 

Υε 5Π4]1] θὲ ργεβεγνϑά αἷΐνε 
ΔΠ6 αἴζεσ ἀξαδίῃ ονίδίη τηεγον. 

Εογ αἰζεσγ ἀδδίῃ 58}4}} {πε Τπάσετηεπί σοπηΕ, 
[νῆδπ ννα 5141] οὔσας πιοτα ᾿ἰΐνε ἀραίῃ :] 

Απά {δ 5141} {πε παπιεὲβ οἵ {ῃς τσῃίεουβ θὲ πηδάξ τηδηϊαϑῦ, 
ἃ Πα {Π6 ννουῖτβ οἵ {πε σοί δϑ5 ἀβοϊαγεά.] 

Π,εἴ πο πΊ4ι), ἴπθη, σοπλε ππΐο ΠΊ6 πον, ΠΟΥ 56 Εἰς πη6 ἰοῦ ἰογίν ἐν. 

τὶν 5 45. ΠΕ ΚΕΞΙΘΗ ΛΊΘΟΝ ΟΝ ΠῚ ΠΟΥ ΘΟΘΙΣ ΕΠ ΚῈ5. {Ἐ}5}: 

0 1 ἴοοϊς πε να πΊδη ἃ5 πε Πα οογηπηδηβα π1ε6, αηα ννε ννεπί ἐογίῃ [2,20 ἐἠε πε] απιὰ τεπηαϊπεά 
{Πεγα. 

Απὰ ἴΐ ςαπιε ἴο Ρᾶ55 οἡ {Π6 πηούγονν {παΐ, ἰο ! ἃ νοῖςε οδ]]εα της, βανίηρ: 
Εζτα, ορεῃ τὴν πιοιῖῃ 

δηά ἀσηκ ννηδί 1 σῖνε {πες ἴο ἄτης ! 
ΤΠεη 1 ορεπεά τὴν πιουῖῃ, ἀηα ἰο ἢ ἔπεγε ννὰ5 γεδοῃθα τηΐο πηα ἃ []] σὰ ρ, γῇ] ἢ ννᾶ5 []] ἃ5 1 τνεσγε 

ἸΠ νναῖεγ, θὰϊ {πε σοϊοιγ οὗ 1 ννὰβ κε ἢτε. 
Απάᾶ 1 ἴοοκ ἰἴ δηα ἀγαηῖϊ ; δηα ννῇεη 1 Παᾶ ἀγα 
Μν Πεατί ρουγεά ἰογίῃ πα εγβϑίαπαϊηρσ, 

νυν βϑάοπι στανν ἴῃ τὴν Ὀγααϑί, 
Δ Πα τὴν 5Ρ|Γ1 γαίδι πεα 115 ΠΕ ΠΊΟΓΥ : 

Δ τὴν πιουῖῃ ορεηεά, Δηα νν85 πο πῖοῦε ϑἢαξ. 
Απὰ τῆς Μοβὶ ΗἸρἢ σανε υπάεγϑίδησίηρ τηἴο ἴΠ6 ἤνςα τηεη, απ {παν νυγοΐα ϑνῃδί ννὰϑ αἰςίαϊεα “τη 

οτάθγ , ΤΊ ομδίαοΐεγϑ νη ἢ {πεν Κηανν ποῖ". 
53 Απά 80 ἴμεν ϑαδαΐ " ἰογίν ἀδυϑ: 

ΤΠεν νντοίε 1η ἴῃς ἀδν-ἰπ|6 
Δα δ πίσῃΐ ἀϊὰ εαΐ Ὀγεδᾶ ; 

5118] Ὡππ φοΆ 4γηι. ( δίέλτοῤ.): 5. Μοββϑβ μ6 βεσνδηΐ οὗ {πὸ [ογτὰ : 42χ.» οτοὸ ς» ΟγΖεγιζαί ΚΧ5.5.: 3 
Ρ-Ρ Κ΄, εἱ [γαίγεϑ νεϑβίτγι ᾿πίγουϑ 5 νθϑίσα!η βαηΐ (οἷ Ατ.})}: ὦ δηὰ γοῦγ ὈΓΘΙ σα ἀγα ἔα Υ Ἰπ]απα {Πδη νοῦ ἰῃ ΔΠΟΙΠΟΥ 
Ιαπὰ (οὐ Φήλίοῤ. 41γη21.}: Αὐ.2 γοῦσ Ὀγείῆγεη ἂύα ἴῃ {6 ἔισίμθϑὲ Εδϑί 4-ᾳ ΨΚ, οχ ϑιισοθββίοπε (Ξε καθεξης ; οὐ δηπάα 
Ἶ 9 ΤῸΥ γα έγι. [Ἔχ σα σαΘϑϑίοη ΘῈ] ποῖ!β5 (72.5.5. ποςι]5) αᾶ 8 ἤθη βοίεραηΐ (5 ξ : οὐ Δ λἼοῤ.) (εογγεῤέ ἐεχέ ἐς [40ᾶ6 
αἰςεθαηταγ} Ἐχοαβϑίοηθ5 ΠΟΟΙΙ5 : [Π6 ννοπάοσίαμὶ ν᾽ ϑοὴ5 οἵ {ῃς ηἰσῃς τΠδΐ ννούα οἱ «3. Χ7) 5.8 σο Κ, Εἰλίοῤ.: ὀμ 9 
(2, 7.1 7,7.) 1 588 

33. γ6 ΔΓῈ ΠΕΓα, 1.6. ἴῃ Βα γίοη (1 [ῃ6 ραββϑαᾶσε θεϊοηρβ ἴο 5). [ἢ 115 ργεβθῃΐ σοηϊοχί “ποσα ̓  ουσῃΐ ἴο πηδδῃ ἴῃ 
Τεγαβα θη. 

[πὰ γουγ Ὀγείμγεη ἀγα... . ΤἼε ἰαχί 15 νουὺ ππηςογίδϊη (566 οτὶτ. ποΐθ5). [Γ΄ γοῦν Ὀτείμγεη ᾽ τὸ [ΠῈ Τα Ταῖθε5 
[Π6 νεῦβα 15 οἰβαυὶν ἃ μαιιποηίΐβεις δα ἀϊτΊ]οη θα56 4 οἡ ΧΙ]. 41. 

34. εξ 5141] ΡῈ ργεβεγνϑᾶ αἱΐῖνε, 1.6. βρι γι 4}}Ὺ αἰϊνα. 
35. [θη 6 5181] ομςα πιογα ᾿νε αραῖη]. ΤῊΪ5 οἰδιι5ε ΞΕ 15 σαυταη]ν (ο τοίου τὸ {Π6 θΟΑΠγ σαϑυγγεοίίοη (ρτα- 

ςβαϊηρ [πε ἰαϑὲ ᾿πἀρειηθηῖ). Βαΐ 500 ἢ ἃ τείεσεηςα ννοι]Ἱα ἢοΐ ΠαΥΠΊΟΠΪΖῈ ] ἢ [6 ἱΠθοϊορυ οἵ 5. Καθίβοῖ ἘΠ] ηΚ5 1ΠῈ 
αοἰαυθα πῆᾶὺ πᾶνε Ὀθθη ΟΥΘΊΠΑΙΠΥ ἃ ΠΠΔΓΡΊΠΔ] 1055, ΠΟΙ ννὰβ δα θα Ὀν ἃ ρίοιιβ τεδάδυ ψηὴο Ῥε]ανθα ἴῃ ἃ ῬΈΠΕΓΑΙ 
ΓΕΘ ΌΣγ ΓΟ, 8 Π4 ννὨ]Οἢ αἰζεγιναγβ σοί ᾿ηἴο {ΠῸ ἰθχί. 

37. [ἰπΐο {π6 ἢ614]. ΤῊΪ5 15 ρΡσο δ ]ν ἄτι ἴο Κκ, γν πο ἰάθη ῆεα {Πε ϑροῖ ἔο ψ ῃ]οἢ ΕΖτὰ δηα ἢΪ5 ἥνε σοπηρδηΐοηϑβ τειϊγεα 
ὙΊ ἢ τΠ6 Πε]ά οὗ Ατάδί. ὅϑοιπα οἴ Π6Γ Ἔχρυεβϑίοη Πᾶν ἢδνε βίοοα 1π ἴΠ6 ἰεχί ΟΥΙΡΊΠΔΠ]Υ. 

39. ψ»ὰ5 [111] 65 1 σσθγα νυ νναΐθγ... ἤγθβ. Τὴα σὰρ 15 {Π6 σὰρ οὗ ᾿πβριγαίιοῃ α}} οὗ {Π6 ΠΟΙῪ 5ριγιῖ, νν ΠΙοἢ, οἰθασ 
ἃ5 ννδῖευ, 15 {κε ἤγβ. Ε2γὰᾷ αἰΐθυ ἀσί κιηρ ἴξ 15 ᾿Ἰπηϑριτεά. Τὴδ σεργεβεηΐδίοη [Πδΐ 15 ρίνθῃ ἴῃ ΟἿ ρᾶβϑαρα οὗ [Π6 ᾿ἰηϑρίγεα 
βίαϊε 15 νεῖν ᾿πίεγαϑίησ. [τ τηᾶὺ 6 σοπιραγαα νν ἢ ῬΏΠ]Ο᾽ 5. σοπσερίϊοη νυ ΠΙ ἢ ννὰ5. ᾿πῆπεησεα Ὀγ {πε Ρ]δίοηϊς ἰάθα οἵ 
της εοβίαϊϊς οὐ (ο΄ -Ἰητοχίςαῖε 56 6Υ. Εογ Δη εχίεπαβα ταίεγεηςσε ἴο [ἢ]5 οἵ. ΡΏΠΟ, μῆς σογιέ)ι αἰἐτ'ἡγαγιέηι ἀδ7γὲ5 5Ζΐ, 

1[-2. 
δ ΤῊ γερτγαβεηΐδίίοη οὗ [Π6 σὰρ Ποῖα 85 θεϊηρ {Π6 πηθάϊα πὶ Ὀγν ἸνΪΟἢ {Π6 ργορεί γεοεῖναϑ ᾿πβρ γαίῃ 15 ρεοῦῆατ. [ἴ 
σογίδ!η]Ὺ βυροαβϑίβ Ε5β5θηα ἃΠΠ 1165 ; {π6 Ιά6α οὗ ἀἸνπ6 ροννεῦ Ὀεηρ᾽ ΒΟΥ] ἢἴ4}}Υ ΠγθἸαϊθα ννα5 ΓΑ ΠΥ ἴο [Π6 ΤΠ ΠῚ 6.5 
οὗ 1η15 βεεῖ. 866 {0τ{ΠὸῚ 2“, Ρ. 318 ἢ. 

40. δῃᾶ τὴν βρίγι γεΐαϊπϑά 115 τηθπιογν. Τἢε εἴξεοςιί οὗ εοβίαϑυ ννὰ5 οἴζεη βιιοἢ {ἢδΐ {Π6 5 ]6οὶ οὗ ἴἰ ἸΙοϑὲ σοηῃβοίοιιβ- 
655 ΔΠ4 ΤΠ] ΠΊΟΥΥ. [ἶῃ ΕΖγα᾿β ζαϑε, μοννενεσ, [Π6 πδίισαὶ ἔοι ] 165. ΔΥῸ ἱπΠηΠΊΘ 56] Ὺ οἰ γθηρι Πα πθα δηὰ ἰηϊθηβίπεα, ΤῊΪ5 
15. ᾿πϑρί γαϊίοῃ, 50. ΟἿΤ ῬαβϑαθῈ 566 ΠῚ5 ἴὺ ἱπηΡ]γ, ἴῃ 115 ΠΙρῃμαβδε ἔογπη. ὍΤὴε δροσδὶυρίϊς νυ υ ἤδια ἰ5 ΟὈν]ΟΙ5]Υ νν 6} 
Δοσαδιηςοα υν] ἢ [Π6 ἜΧρογίεηςαβ ἀηα Ρῃεποιηθηδ οὗ {πε εοϑβίδιϊο βίδία. 

42. ἴῃ ομπαγαοΐθγβ ννμῖο {παν Κπανν ποῖ, 1.6. ἴῃ ἃ πεν Ηεῦτγενν βοσιρί, {πε βαυατῖα οὐ " Αϑϑυγίδη σμαγδοίθυ τιϑεὰ ἴῃ 
ΟἿ ρυϊηϊε Ηδῦτγεν ΒΙΌ]65. ΕΖτγα ννὰ5 {γδ ἘἸΟΏ8}}Ὺ ταραγάςα 45 ἐπε ᾿ἰηνεηΐοι οἵ {Π15᾽ ἴογηι οὗ Η δΌγενν νυυιτἰησ ; οἴ, ΤἜγοπια 
ἴῃ ἢ15 Ργείαςε ἴο ἴπ6 ΒΟΟΚβ οὗ Κίηρϑ (1[ῃ6 5ο- δα 2γοδοριες σαϊδαΐ5): σογέμμι ἐδ’ Εσάγαμι σογίῤαηι ἐρσίσφιε ἀἰοοίογεηι 
20 εαῤέίαγε Πϊεγοξοίνηεαλε δέ ἐ7γι5Γαπγαξο7167)2 ἐεγΣ σιεὸ Ζογοῤαῤεί αἰας ἐϊἼΐόγας γεῤῥε)έδδε φηιίῤιες γιτέγις τε 12)1147,, ετέγι αεὐ 
ἐἐἐμεῖ τοφιεε ἠοηῤτς “λάοηι δατηαγΖία)ογη)ι οὐ Εὐὀγαεογινε ἐλαγασίθγες ζι67 1γι6. 
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ἵ᾿ν ἘΖΚᾺ 16. 1.50 

Ῥυΐ 845 ἴογ πΊε, 1 βρᾷῖαε ἴῃ {πΠ6 ἄδνυ, 
Δ η6 αἱ ηἰσῇῃξ ννὰ8 ποΐ 51] επί. 

44,45 990 ἴῃ ἰογίν ἄδυϑ νγεζα νυγ θη " πἰπεῖν-[ου" θΟΟΪς5 3... ΑΠπά [ΐ οαπιε ἴο ρ855 ϑνῆθῃ {ῃε ἰογίν ἄαγνϑ ψεσα 
{]Π]11ε4, τπαΐ {πε Μοβὲ Ηρ ϑραῖκε πο πῆς βανίησ: τῆς ἐνεηίν-ἴουγ Βοος ἃ παῖ που Παϑὶ 

46 νυυϊτῖθη Ρα Ὀ]15ἢ, {μαΐ {πῸ ννογίῃν δπα πηννογίῃν πιᾶν τεδα ([Ππεγεῖη) : πὲ ἴῃς βενεηΐν ἰαϑὲ ποι 5Π8]}} 
Κεερ, ἴο ἀε]νεγ {Ππεπὶ ἴο {π6 νν158 ἀπιοηρσ (Ὧν ΡεορΪα. 

41 Ἐοζῖ ἴῃ {Πεπὶ 15 ἴπε βργίηρ οὗ ππηαἀογβίαπαίηνσ, 
{πε [οιιπίαϊη οὗ ννυ]βϑά πῃ, 
Δ η4 [Πε βίγεαπι οἵ Κπον]εάρσα. 

ΤΑΠΑῚΙ αἱά 50 Ὁ, ἡ 271 276 «ευδγείζ γεαγ, οΥ ἐλε οἵχίδ τυσσξ, αὔίογ ἤυε ἡλονιδαηαὶ γοαγς ο7 ἐσ εγοαϊῖολι 
αγαἶ ἐἤγεε 1071}... αἱ ἐπυσίυσ ἀαγ5 δ. 

48 

Ν. χίν. 49-5ο. (ΟΟΝΟΙΌΘΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ (). 

49 «Ἧνια {671 τὐυαᾶς σγα εαπρλέ ἀτυαγ, αὐ2εῖ ἑαΐζεηι τ 5 1ηι2ο 116 ῥίαεσσ 97) στο ἂς τῦῦῦϑ {2.6 “ϊηι,5 αὔθ 
50 λαυΐγι τυγττίθηι αὐῤ {ἤε59 1 γος. ΑἸ πα ὃ ἠφ ἐς εαἰίραὶ 116 εγίδε ὁ 116 ἀποτυΐοείσε 97 ἐἤε 7705 Εἶϊσὰ 77 

δυε7 αγιεἰ φυογ. 5. 

ὑπὸ φοὸ ὦ δίλίοῤ. 41γ. “4γηι.: ἐδε γιτέηιόεγ σίσει 171 {16 7, αἱ. 77.5.5. ναγῖος ὀϑίτυεο7ι 904, 970, αγιαἴ 974. πὰ ςρ δ 
(Ατ.3) : 3». ρυίογα (οὐ Φ  λοῤ. “4γ72921.) - ογη ζγρ ἐλ γ11ε7710 67 γτν ζ6γ {.ε 7 αΐζη ἐεχέ ὀγεαΐζς ΟΣ λάσαιε, αγ): 
(ΞΞ 5,042 γεδῖ5) 5:6 ὀχερεί. 710{65 ἈΤΧ 0 φὁ Εἰλῖο. (οὔ. .4κγ71.}: Ατ.ἢ ἴο [Π6 Ἰαπὰ οἵ 1Π6 ᾿ἰνησ οὗ βοἢ 85 νγϑῖα 
{κα ΠΙπὴ ΥΥ “Ὁ 48 

43. Ὀπξ 65 ἴοσ πε, ἄς. ((. 2 Επη. χχῇ. 3 ἢ. 
45. ΤΠε νεπίγ-ἴουγ ῬΟΟΚβ. ὍΠε ἱνεηίγ-ἴουτ θΟΟΚΒ5 ἅτε, οὗ σουγβα, {[Π6 ῬΟΟΚΒ οὗ [6 Ο. Τ᾿, ψνΠΊ ἢ ννεα τεϑα Ορεηὶν 

ἴθ ἴῃ6 ϑυπαροριια, Πα νναῦα ΟΡΘΏ [ῸΥ 4]}] ἴο γεδᾶ. ΤῃῈ ΠυμΌΕΥ 24 15 ἴΠ6 οὐ ΠΑΥΥ τεοκοηϊηρ οἵ ῃ6 Ο. Τ. ὈοοΙκ5 
(5 Ἐ8-ἘἘ 11). [π᾿ τΠ6 ΤαΑϊπλὰα δηα Μιάταβῃ {πὸ Ο.ὔΤ. 15 τεσ υ]δυν ἰογπηθα “{Π6 ἰννεηϊγ-τ-ίουγ ΠΟΙ Θοτσιρίαταβ᾽. ΑΠοίΠΕΥ 
τεοκοηίηρ νγὰ5 22 (ςΐ. [Οβερῃ. Ὁ. “21ο»ι, ἴ. 8) ἴὴ δοσογάδηςσε ψ τ [Π6 ΠΕΠΊΡΕΥ οὗἉ Ἰεἰ(εῖβ ἴῃ τῃ6 Ἡ Όταγν ΔΙρμαθεὶ (50 8150 
Οτίρεη, ΕΡΊΡῃδηα5, [εγοπλθ). ΤῊ15 τοῖα] 566 Π15 ἴο πᾶνε θεεη ονίδϊ πε Ὀγ σοιμηἰπίηρ ας ψΊΠ Ππᾶρα5, δηά 1 ατηθηΐα- 
τοη 5 ἢ ΤΘγ απ] 8ῃ. 

46. [με βενεηΐν 1αϑβί, 1.6. {πε ἀρόσαδ!γρϑεβ ψῃ] ἢ ψνεσα βεοζεῖ θοΟΚβ. 
47. 1ἴπ6 βργίπρ οἵ υπδεγβίδπαιηρ. ὍΤΠα ΠΙΡἢ Ἐϑεπιδίϊοῃ [ἢ ἡν ΠΙΘἢ {Π6 ΔΡΟΟΔΙΥΡίϊο ΠΠτογαΐαγα ννὰ5 Πα] νι Πῖη σαγίαϊη 

αἶγοῖὶαϑ ἢ [π|4815Πὶ σΟΠΊ65 ΠΟΙῈ ἴο οἶδα  ἘχρΎ βϑίοη. 
48. ΑπάῚ ἀϊᾶ 5ο. Ηξετζτα τπῸ [ἴῃ ἰαχί Ὀγθακβ οὔ. Τῇ Ἰαϑί νεῦβεβ οὗ {πΠ6 ΑΡοσδίγῃϑβε ᾶἃῦὲ ργεδεσνεά ἴῃ {η6 Οτὶθηΐδὶ 

Ψεγβίοηβ. ὙΠΕΥ ψγεῖα εἰ! παιθα ἔτοη {Π6 1 δτ]η ἰεχὲ θη {Π6 Δα! 1004] σΠαρίδυβ ἰΠπαΐ σοποὶιάς [πΠ6 θΟΟΚ 1 115 [δι η 
ἴοτπὶ (15 δηά 16) ννεῖε δρρεηάβα Ὀγζ ἃ (ῃγίβεαη βἀϊΐου. 

ἴπ {Π6 βενθῃηΐῃ γεαγ, ἄς. 80. 501. ξξ 5,042 γϑδῖβ αἰίεσγ {πῸὸ ογεαίίοῃ οἵ {πῸὸ ννου]α (ΕἸΠΪΟρΡ. πα ΑΥπλ., 5,604 ; 
Ατ.ἷ, 5.025). ὙἼΠε ΝεβιοηΒ 4150 νϑΙῪ 85 ἴο ἴΠ6 ποτ : 50.) 3 ἸΠΟΠΠ5 12 ἄδγϑ ; ΕἸΒΙΟΡ., 3 τηοητ 5 22 ἄδγϑ; 50 Ατ.ῖ; 
ΑΥ̓ΤῚ., 2 ᾿Ιηοηῖ 5. ΚαθΊβοἢ Πᾶ5 5ῃοννῃ {Παΐ 1{ 15 ᾿ΠΊ ΡΟ 551016 ἴο Ὀσίηρ [Π15 ἄδία ᾿ηϊο σῃγοπο]οσίοαὶ γϑ]αῖὶοη νυν δὴν Κηονῃ 
βυϑίετη οἵ γεοκοῃϊηρ πε γϑαῦβ οἵ σθδίίοη. ὉΠ νεῦβα 15 ρυο Δ Ό]γ {Π6 ννουκ οἵ Κὰ, δΔη4 τῇδ  ΡΟΒΒΙΌΙΪΥ τείεσυ, ἃ5 ΚαΌΊ ΒΟ ἢ 
βιρρεϑβίβ, ἴο {πε {{π|6 δἱ ννῃ]οἢ Ἀ ΠΙΠΊ561 τοῖα. Βαϊ {Π6 πιϊηπῖα ϑρεοϊβοδίίοη οὗ 3 ΠΠΟΠΤἢ5 12 (ΟΥ̓ 22) ἀδγΥϑ 15 5ΒΓΔῃΡῈ. 
(ΏΚΕΙ τεπιαυκϑ {Παΐ 1 τε 4}15 ἴΠῈ 31 τηοηῖἢῃ5 οἵ ἴῃς ΒοοΚ οἵ Κανεϊαίιοη. 

χὶν. 49-50. Γ(ΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. ὍΠ656 νϑῦϑεβ, ῃΙΟἢ τα ἴῃ {Π6 {Πἰτὰ Ρεύβοη, ἀτα ΟὈν]ου5]Υ {Π6 ψγοσκ Οἵ Κ. 
49. 5 ἢ δ ψγεσθ {πὸ Ὠΐπι, 1.6. [ΠῈ Μεϑϑίδῃ δηα 15 ᾿πηεη σία] σου ΡΠ] ΟΠ ; οἷ. ν]. 26, ν!]. 2δ, χΙΙ!. 52, χῖν. 9. 
5ο. πε ϑογῖρε οὗ {πε Κπον]εᾶρε οὗ {πὸ Μοβί Ηἰρῇ. ὍΤΠ15 15 οἴμεσνβε {πὲ {Π|16 οὐ ΕπΌςἢ ; οἴ. τ ΕΠ. χί!. 31., χν. 1; 

διἷ50 (9) οὗ {π6 δύσμαηρεὶ ΝΎΊΘΙ], 2 Ἐπ. ΧΧΙΪ. 11. 
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ΠΕ ΘΑ ΘΕ ΘΕΘΜΘΝ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

δι. ΘΗΟΕΤ ΑΟΟΟΥΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤῊΕ Ῥϑα]πη5 οἵ ϑοϊοπιοη αἵ ἃ Ἷο]]δοίίοη οἵ εἰρῃίθεη Ῥ54]πΊ5 νυ ἢ τνεγα υνυγι θη, ἀσοργαϊηρ ἴο 
{πῸ ἱπεοῦν (ϑες 6 ]ον") πονν βἜπογα!]ν δοςσαερίαεα, ἰη {Π6 τπη!44]ς οἵ ἴῃς ἢγϑί σεπίυγν Β. Ὁ. 

ΤΠα5ε Β54]πὶ5 ραβϑεα νἹἢ πιαὴν οἴπεῦ [αννίϑἢ νυυτησϑ πο (ΓΙ ϑείδη τε, θείη οἰαββεα βοπηα- 
εἰπιο5 ἢ τῃς “Δροογυρῆδ᾿᾽, Βοπηείϊ π165, ἢ {πῸ “ἀπε ΠερσοπΊεηδ ἡ 1 Βαΐ {Πεῖγ ἰπῆπιεποε οἡ (ἢ τιβίίδη 
ΠΠπογαΐαγε ννὰ5 παι ΠΕ Γ ναῦν αχίθηϑινε ποῦ ᾿πΐθηβθ, απα ἔπαν Πα ραϑβϑεά οἷ οἵ 5'σῃξ δπά δἰπιοβέ οὐ οἵ 
ΓΛΘΠΊΟΥΥ ΨΏεη δὲ με ερίπηΐηρ οἵ {πε βενεηίεεηίῃ σεηζάγν πεν ἀραίῃ τεςείνεα αἰζεπίίοη. ὍΤΠα 
Φ011110 φγῖγισοῤδ᾽ ννὰ8 ῬΕ  ἰ5ηεα ἴῃ τόφό ὃν Ιομη Τιοι5 4ε ἰὰ (εγάα. Τἢϊ5 εὐϊίίοη ννὰ5 Ὀαϑεά, ἃ5 
βιιθϑθαιοηΐ ᾿ηνεϑβιϊ σαϊίοη ἀπηα ἀϊβοονεῦν πᾶνε ργονεά,2 οἡ ἃ ἔδυϊν σορν οἵ οης (Η) οὗ τῃε εἰσῃξ πονν 
Κηοννῃ ατεεὶς Μ55. νῃῖοῇ σοπίαίη, ἰοραίῃοῦ ἢ οἴου σαποηΐοαὶ ἀη6] ἀροσίγ ρα] θΟΟΚ5, {πε Ῥϑ4]π|5 
οἵ ϑοϊοπιοπ. Βείογε ργοςσεδάϊηρ ἴο {πΠεῸὶ αιεϑβίίοη οἵ {πε ογίσίη δηα σμαγαςίεγ οἵ ἔπεα Ῥϑα]π|5 1 ψ1}] 
6 οοηνεοηϊεηΐ ἴο σοηδϑι δι {Π6 παίει! ἀνδι]α]ςε ἰου ἀςείεγπιίπίηρ [Πς τεχί. 

Τι πιᾶν θὲ Γεσαγάξα δ5 ρυδοίισα!ν σςεγίαίϊη (56ε θεΐονν, ὁ 4) {παΐ πε Ῥϑα] πη ννεγε οὐρὶπα !ν νυγτεη 
ἴῃ Ηερτεν : θα (μ15 Ηθρτεν οτί σίπα] Π85 ρεγϑῃεα δηα πο [εϑεϊπηοην ἴο ἰἴ νεη βαυγνίνεϑ. Τ1 γασθηῖν 
οηἷν ατεεκ Μ55. νεῦε Κπονῇ : πον ἃ ϑυτίας ἰεχέ οἵ ἴῃς Ῥϑα]πη5 15 Κποννῃ : θαὲ ἐπε ϑυτίας 15 ποῖ {πε 
Θεπηϊτϊς οτρίμαὶ 1561} ΠΟΥ ἃ αἰγεςοῖ νεγϑίοη οἵ {πε οὐ βρη] : 1 ἰ5. ἃ {τα ηϑἰδίοη ἔγοτη πῃ ατεεῖς. ὍὉΠα 
Πυροίμείῖοαὶ ΗΠ ερτανν οὐἱρίηδὶ νν1}} θα ἀεποπηϊπαιεά 38, (πς ατεεῖς ἐεχὲ (ἃ, απα {πε ϑυγίας ζ. 

δ2. ΤῊΕ Θκεεκ (ὦ) Μ595. 

Τῆς ἀξίογπηϊπαίίοη οἵ ἴῃ γαϊδίίοη οἵ πε εχίϑιϊηρ αγεεῖς Μ55. ἴο οὴς δηοίποι ἰῖ5 πε ἴο 
Οϑοαῦ νοῇ (ερΠατγαΐ," οη ννποβα αἰβοιβϑίοη {π6 [Ο]]ονν πο ἀσοοιηΐ 15 Ραβεα. ΑἹ] ςαϊοπ5 ργενίοιιβ ἴο 
νοῦ ἀφρμαγαΐβ ταδί οἡ ᾿ἰπδαδημπαίε τε χίϊμαὶ πηδίοσίαὶ. 

ΤἼΘ [Ο]]οννίπρ᾽ 15. ἃ [σὲ οἵ {πῈὸ Μ595. οὗἉ (ἄ, νν ἢ 16 5υ πΊ00}5 Ὀν ννίο ἢ ἐπαν αγε οἰϊεά, [πΠ6 σεπίαγν 
πη ν ΠΙ ἢ {παν νεγα νυ εη, απα Ὀγίεῖ ἀεβογίρίίοῃ : 

“δ γηιόοΐ. ( γι{271. “Ζ7)65εγ 1 έτοτι. 

(6 12-13 (οάεχ (δβαπαίθηϑβιβ τροδ (ΚΟΠΊΕ). 
5. 1. 1-|1. 26 ἃπα χνὶ]. ὃ ἴο {πε 6επᾷ οἵ 1ῃ6 Ῥβδίζεγ 15 

ΠὨ.1551Π0 ΟΥ̓1Π6Ρ10]6. 
Η (Ξ Κ, Ἀγ16 ἃπᾶ 7165) 1Ο--ἼΙ (οαεχ Ηδνηϊθηβ5 6 : ρυτοῃαβαα δὲ Νεηῖοα ἴῃ τόρο, Ὀαΐ 

51Π06 1732 ἴῃ {πΠ6 Ἀογαὶ 1] Ότγατυ αἱ (οραηπάᾶρθη. 
Ἱ [4 Οοαεχ ΤὈογτσα5: ἴῃ [Π6 Ινεύοη Μοπδβίεσυ οἡ Μοαυηΐ 

ΑΙ8ο5. 
Ἰΐ, 12 Α (οαεχ οἵ ἴΠ8 1πτὰ Μομπαβίεσυ οἡ Μοιηΐ ΑἰΠοϑ. 
Μ 12-13 (οάεχ Μοβαημβηβὶβ 147: 1ῖη ἴῃς ΓΙΌτγατΥ οὗ τπ6 Ηοὶγ 

ΒΥΠΟΩ αἱ ΜΟβΟΟΥ͂ : ἐὈΓΠΊΘΥΥ τη ἴΠ6 ᾿νεσοη Μομῃδβίογυ οα 
Μουηὶ Αἴποβ, ΠΕ πο6 ἴξ νγὰ5 Γεηονεα ἴο Μοβοοῦ ἴῃ τός 3. 

Ρ 15 (ἀδίδα 1419) (οάεχ Ραγίβίηιβ αὐ. 2991 Α : ἴῃ ἴῃς Ναίίοηδὶ 1 1 Ότγαγυ, 
ΡΑΓΙ5. 

11-12 Οοάεχ (Κοπιδηι5) Ν ίοαηι5 τ. 326: ἴῃ [6 Ναίίοδα 
ΓΑΌτγαγΥ δὲ Ἀοπηα. 

ΤΙ (οαεχ ΜΙΠαοθοηβη515 ΤΠΘΟ]. αἵ. τα: ΠΟΥ͂ ἴῃ ἴῃς Βογαὶ 
ΤΠ ρετ4] ΓΙ γασν ἴῃ ΝΙΘΠΠδ. 

ΤΠΕ δυϊπουίν οἰϊεα Ὁν Κγ]ε ἂἀπα [ἀπ|ε5 (ψαλμοὶ Σολομῶντος,  εαἶηγις οΥ ἐζε Δλαγίξεσς, (ατα- 
Ὀγίάρσε, 1891) ἃ5 Α ἰ5 {πε ἴδυ!ν βενεηϊεεηίῃ- απέιγΥ σορΥ οἵ Η, νῃϊοῇ ννα5. τἰϑεα ἴον. {πε δαζίϊο 
2γπεοῤςο. 

1 Θεία, 7ηήγοαιηεείΖογι ἐο ἦε Ο. 7. ἐρι ὐγόσῆ, Ρ. 282; Ο. νοῦ δ αγάϊ (45 οἰϊβά θε]ον), ρρ. 14 ἢ 
ὁ Ψοη ΘερΒατχζάϊ, ρρΡ. τ ΗΕ, 
5: 0; νος Θεθματάϊ, Ψαλμοὶ Σολομῶντος : 416 “δ  αΖηη1671: «δ᾽ αογτο᾽Σ Ζ147,1 67 έφγε ἤ7Ζα]6 »11} δεγιτεί στε) ἐἴεγ, «4 “λο5] αγε- 

σολγίο7: 14. (65 Οοάεχ ζακαριαίογιςῖς ἀογατορεσεὀθ, Τ,εἸρῖρ, 1895. 
110δ.2 625 Ὁ 5 



ΙΝΤΚΟΌΌςΤΙΟΝ 

ΤἼς σεπεδίορυ οἵ ἴπεβε Μ55., 5 ββϑίδ ] 5Πη 64 θν νοῦ (φὈΠαγαάϊ᾽ 5 ̓ηνεϑιϊσαίίοηβ, 15 45 [Ὁ] ον : 

δια [Π6 5Π|4]} ἰεϊζει5 γεργεϑεηΐ ἰοϑσὲ Μ55. δηὰ Ἴσαριία]β πε οχιϑίηρ Μ55.: 1 ραγίίσυ αν ΖΦ 15 16 
Δτομείνρα οἵ {πε ατεεῖὶς Μ55., γ 15. δὴ (ππςοῖ4}) ΜΘ. τοπὶ νοῦ Ἐὶ δηα 1’ δη (μπο14]})}) Μ5. ννεγε οορίβά. 
ΜΘ. τὸ ννὰβ αἶβδὸ ριΌΡδΪν πηοϊα]; ὧ δηά 2, οὴ τῆς οἴπεῖ παηά, ργοραῦϊὶν τηΐϊππβοι]ς. Α5 Ρεΐνψεεη 
Κὶ δηὰ αὶ ((. ε. ργδοίοα! ν [1,0 Η ἴῃ ἀρτεεπηθης) νοη (ευπαγάς Πη45 1ἰ αἰ ου]Ὲ το ἀδέεγπηης νυν] οἢ 15 
1πΠ6 Ῥείίεγ Μ5. Τῇε νατγίιίοηβ θεΐννεεη {πεπὶ ἀπιοιηΐ ἴο ονεῦ 200 (νοη (ἀεΠατγαΐ, Ρ. 71), ἐποιρῃ 
Ὀν πο πιεδῇ5 4]] ᾽οἵ [Π686 αἴξοϊ {πε βεῆβδε ἜἼνεη οἵ {πε ατεεῖς, απ 511} 155 ἰδ οἵ {πεῸ6ὶ Ηερτεν ἰεχέ 
᾿γίηρ Ῥεῃϊηα τΠ6 ατεεῖκ. ἘὸῸγ βοπια οὗ {πῸ πιούε ἱπηρογίαπε οἵ ἔπεβϑε ναγίδίοηβ 566 11 6, 24. 

ἢ 24. ΤῊΗΕ ΘΥΕΙΛΟ (9): α ΝΕΈΚΒΙΟΝ ΕΒΟΜ ΤῊΕΒ Οβεεκ. 

Τῆς ϑυγίδο Ν βίο ἰ5 ἱποοπηρ  εΐεὶν ριεβεγνεά : [ῃΠς Μ95., ννῃϊοἢ 4150 σοηϊαϊπηεα {πε τε ]ν αἰ! ϑεϊηοὶ 
ψνοΥΚ Κποννῃ 845 πε Οαε5 οἵ ϑοϊοπιηοῃ, ἢγϑί ρα] 5 Πῃ 6 ἃ Ὁν Κα πα 6] Ηδιτίβ 1 ἴῃ τ900, 15 ἀείξοϊίνα δὲ δε 
οἷοβε; χν!ϊ. 28 ὦ ἴο {πε επᾶ οἵ χνὶ (([Πς αϑὲ Ῥϑ4]π)) 15 πγιϑϑίησ. ἊΑἋ' 5Π14}} [γαρτηεηΐ οἵ δποίμεγ Μϑ. 
(ςοπίαίϊηϊησ Χν!. 6--19) ννὰ5 ϑ] 5ε απ απ ]ν ἀϊδοονεῖεα Ὀν 1)1. Βαῦηαδβ ἴῃ ἴῃς (δηλρτιασε [Π]ηϊνεγϑιεν ΜΘ. 
Αα4. 2012 (Ξεε Ηδιγίβ, Ρ. 16), απ Ὧγ. Βυγκίες Πα5. 511] ποῦ γεοθητ]ν ἄγαννη αἰζεπίίοη ἰὼ γεῖ 
δποΐμεγ Μ5 2 Ἡτῖβ (ρρ. “8 Η.) Πα5 αὐριιεα (1) [πδξ ἐπε ϑυτίας ἰ5. ἃ νεγϑίοη οἵ ἰῃς (γφοῖ, ποῖ οἵ 
1ῃ6 Θεπης. οΥρῖηα] οἵ τ[πεῸ Ῥϑα]πηβ: (2) {παῖ {πε ρίαςε οἵ πε ατεεὶς ἰεχὲ Ἰνίησ θεῃπα 15. ψνΠ ἢ 
ΚΙ, ρεγμδρβ θεΐηρ ἱπίεγπηεαϊαίε θεΐννεεη 1 δηά 1,: (3) 1Ππδΐ ἴῃ ϑοπηε ραββϑαρεϑ “ὁ 1Π1ρ]165 ἃ τεδάϊησ 
οἵ ἃ ργείεγαθ!ε ἴο {πμαΐ οἵ 411] εχίβείησ. Μ55. οἵ (ὰ (ε. σ. 1ὴ 11. 41 ὑπὸ τῶν ὥ, ἐνώπιον 6). ἘΤΟΠη 
1Π656 σοπο] πβϑίοηβ ἴΠ6 ρυαϑεηΐ τυγει 5665 ΠῸ βΠοϊεηΐ το η5 ἴου αἰββαητζίησ : ἴΠεγα ἀγα, Πογα δηά πεσε, 
γεηογίησϑ οἵ ὥ νης ἢ τηϊρῃς ννῈ]] τεϑὲ οἡ ἃ Ηεῦγενν οὐρα! γαῖμεγ τΠΔῃ οἡ (ἄ, οὐ ἢ] ἢ τα ποῖ 
εητῖγεἸν Ἔχραἰηδα ὃν {πε ἰεχί οὗ δην οἵ {ῃε εχι βίης Μ595. οὗ (πα ; Βα {Πεϑε γεηπάθγίηρϑ σου] 5οδΥοε 
ΕϑίδὈ]Π15} ἃ Ηερτανν οὐὶρῖπαὶ, απ σογίϑ ἱν σπου] ποΐὶ ουζνεῖσἢ {ΠῸ ϑυ ϑίδηςα]ὶ ενίάξηςςε {πὲ φὁ 15 
ἃ νεγϑβϑίοη οἵ ἃ, ΕῸγ [ῃ15 ενίάξεηςε 5ε6 Ηδιτίβ, ΡΡ. 48 [π᾿ : ἢε στἱσμον ἀξο]η65 ἴο 4] ]ονν 1Π15 ον! άθησα 
ἴο Ὀ6 ουξννεῖσ με Ὀν {Π6 ουγίοιιβ ραγοῃοπηδβία ἴῃ χὶ. 6 ἔ., ννίεσγε ὡμοϑὸ ταῖρῃξ τῆογε σγεϑα!ν μανε θθθη 
βιρσρεβίεα Ὀν δ οτἱρίηαὶ Ηδῦγανν {παπ Ὀν ἴῃς ἀνέτειλεν οἵ (ἀ, 50 ἀρσαίη ννε πηὶρῃξ τηοῦα γεν 
εχρίαίη οθοϑααθ οὗ 1.1 85 ἃ γτεπάθγίηρ οἵ ΓΞ (ςρ. 5. 1χ. 23 (Χ. 2)) [ῃδηῃ οἵ ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι 
(ΞΞ ΠΊΝ23), ου 5. σοπηπΊ ον ἢδ5 .9 ἤετε (α Π85 ἐν ψν ἢ {ΠῈ ἰπῆη. (5ες 6. σ᾿. 1. 1, 2. ν. 4, νὶ. 2, ἴχ. 1, χνΐ. 
1,2); γεί 566 ν. 7, Χν. 1. Ἐογ δηοίπει ἊἼχαηηρὶε οἵ ραϑϑασὲβ ψῃ]ο ἢ τηϊρῃὶ ἴῃ ἘΠεπηβεῖνεβ θῈ ΜῈ ]]. 
ἐχρ δἰπεα 845 τεϑίϊησ οὐ 3ἢ ταΐμεγ ἔῃδη (ἄ, σεεὲ χνἱ. 21. Αρατί ἔγοπὶ {Π6 σεπεγαὶ ἀρτεεγηθηΐ οὗ 9 νν ἢ 
ἀ, ἐνεῆ ψῇδγα ἴῃεΎε 15 σγοιηά [ογ βιιβρεοίίηρ ἰΠαΐ {πε Ἰαϊίεσ τγαϑῖβ οἡ σουγιρίίοη ἴῃ [Πς ἐγαηϑβηη ϑϑίοη 
οἵ (ὰ, οὗ 15 {πε γεβϑα] οἵἉ οτἱσίηδὶ δυϊὲν ἐγαηβίδίίοη ἔγοπῃ 38, πεσε 15 ενίάθηςα ὑνῃΐο ἢ πηᾶν θεὲ {Ππ|ϑιγαιεα 
Ὀν ἴννο οΥ ἴῆτεε ἘχϑΠΊρ] 65: (1) ἰπ ν. τό βω’ῶδο τηιϑδὲ θὲ ἦε ἴο ἃ σοηΠιδίοη οἱ οὐ «ηἀ οὗ ; (2) ἴῃ 

1ϊ. )4 (νῖ. 7) ἐδεήθην τοῦ προσώπου κοῦ, ἃ δυρμεπηϊβδίίς τεηἀεγίηρ οὐ 5) 5 ὉΠΝῚ (ορ. 2 ΚΚ ἱπρϑ χὶϊ!. 4), 15 

ΠΠτεγα}Πν τεπάδγεα ἔτοπὶ {πε ατεοῖς ἱ :39᾽ υοαθὺ κθ; οἵ, 2 Κίηρϑ χἧ. 4, νπεγα 38 15, ἱπάθεα, ρατγὰ- 

ΡὨγαβεά, Ρυΐ αἰ εγεπεν, μα ϑο Ῥεθ. )ο; (3) ἴῃ ΧΙ. 45 1Π6 ἀπιρίσαοιβ οἰαιιθα ἐν ταῖς μύλαις 15 

τεηεγεά Ὀν “6, ποΐ 45 {πε σοπίεχε τεααῖγες τυΐζζ γον ἱεσίλ (ΞΞ ΓΛ ΌΓ23), θὰὶ τοΐζὰ γι] έογιος (νυ ς ἢ 
ἴη 1 νου] πᾶνε Ῥεεη επίϊγεὶν αἰ βϑί πγ118τ--- Ὁ Π2). 866 {γεν ποΐεβ ο ραβϑαρὲβ ΨΠεΓΕ 9 ἀρύθαβ 
ΜΠ (ἃ {ΠΟῸΡῊ (α ἀρρεαῖϑ ἴο πᾶνε γηϊϑιιηδγϑιοοα 38; α. σ᾿ 11. 12. ; 111. 2, 4; ν1], 4 (( δια), 12, 17 (Χν!]. 14). 

1. 716 Οαδς για ϑαζηης οὗ «οογεογι ῥιηὀίϊε οι ἥγο,ι ἦς ϑιγγζας ἵγόγοζογι, Ὁν 1. Ἀθη ἀ6] Ηδυτῖβ, (διη τἄρα, τος ; 
εἅ. 2, 1911. 

2. ΤῊΙ5 Μ5., πον ἴῃ 1Π6 Βυ 5 Μάαβευτ (Β. Μ. Αἀ4. 14538), ννὰ5 ἀβϑβϑογι θεά ἴῃ ντρη 5 (δίδιοραςθ, ΡΡ. [οο3-τοοδ, 
Δα 5515 ηΕ64 Ὀγ Εἰτη ἴο {Π6 [θη σεηΐυγυ Α. Ὁ. ΕῸΥ ἃ ἀδϑβοσγρίίοη οὗ [πδΐ ρατγί οὔ [π6 Μ5. ψῇϊοῃ σοηΐαίηβ ἴῃ Οαδ5 δηά 
Ῥϑδὶτη5 οἵ ϑο]οιηοῃ, δηᾶ ἴοσ ἃ Ἷο]]αΐϊοη οἵ ἴῃς ναγϊδῃίβ δ5 οοιηρασεα νι ΗΥΓ5᾽5 Μ5., 5ε6ὲ στ. Βυγκιε᾽ 5 ποίεε ἴῃ (6 
“7οπεγγαΐ οΥΓ Τἀφοϊορίεαξ δ᾽ πα1265, ΑΡΤΊ], 1912, ΡΡ. 372--.378. 

8. 5686 4150 1]. 20, ΨΏΕΓΕ 41} Μ55. οἵ (ἃ σεδά κώτέσπασε(ν), τι: 56 -- κατεσπάσθη ; Χνὶ. 9 ἐν τόπῳ (30 411] Μ58. δι 1), 
ἃ 501104] διπεηάαίϊϊοῃ οὗ εν τώπω (50 7), ψν ]Οἢ 15 1561} ἃ σουγυρίοη οὗ ἐνώπιον (50 95). 

6ηό 



ΤῊΝ, ΒΑΘ Β ΟΕ ΘΘΌΘΟΜΟΝ 

δ4. ΤῊΕ ΟΕΙΟΙΝΑΙ, ΠΑΝΟΌΑΟΘΕ ΟΕ ΤῊΗῈ ῬΒΑΙΔΙΒ: ΗΕΒΕΒΕΝ (38). 

716 Π͵εόγετυ ἐΐε δαςῖς 97 ἐλὸ γοϊοτοῖτιρ 1γαηία 1071. 

ΤΠαῖ {πῸ Ῥ541π|5 ννεύε οὐἱρία! ν τυγ τε ἴῃ Ἡ ταν 15 πονν σθηθΎα  ν δαπηεα : [Π15 σοΟΠο] β΄ οῃ 
νναὰ5 ἱπάἀεεα ἀϊβρυϊεα ὃν ΗΠρεηίε!α (}7}655165 7πμαεογληι, Ῥτοϊεσο. Χν!, Χν1), θὰς 15 ἀὐριιτηεηΐβ ΔΥῸ 
οὐ οὶ Ζε Ὀν Δ ΕἸ Πδιβϑεη (2226 Ῥλαγίσαογ τ. 16 δασαμεοῶογ (1874) ἀπὰ Εγ]ε Δηα [δπ|65 (ρ. Ιχχχιν. [). 

ΒτΙεΗ͂ν βἰαίβα, {πὸ ἀὐραπιεπε ἐπαΐ {Π6 ατεεὶς ἰ5 ποῖ {πΠ6 οὐἹρῖπαὶ ννοσῖς, θα ἃ ἰγαπϑίδίίοη [ΓῸΠῚ ἃη 
οτσίη], ΔΠ 4 πονν Ἰοϑβί, Ηδθτενν ἰεχῖ, 15 1η15: Νοῖ οἠἱν (1) ἄοεϑ ἴῃε ἀσεεκ ἐπγουρμοιιξ 5ῃονν τηδην 
(δδΐυγεβ ἴῃ σοπιπιοη ΜΠ Ἢ Οτεοὶς νογβίοηβ οὗ οχίβείηρ Η εὔγενν οὐἹρίηα]β, θῈ (2) 1 σοπίαίης. ἃ σεγίαϊ 
πυτηθ ει οὗἉ βίγαηρε Ἐχργεϑϑίοηϑ ννῃ]οἢ ἀΓα πΊοΓα οὐ 1655 ΟὈνίοιϑὶν ἀπε ἴο Ὀ]Π46γ5 ἴῃ {γαπϑαἰῖηρ ἔγοπη 
Ηεθτενν. Α.5 ἴο (1), ννυίοἢ πηϊσπέ, 1{ πδοαδϑϑαγν, Ὀ6 ἰαύσεὶγν, [Ππουρῇ ποΐ βα51}}ν δἰτορσείποσ, εχ ρ]αίηεα δ5 
ποΐ ἄϊπιε ἴο ἐταηϑ᾽αίίοη, θυ 45 ἃ ΗεἸ]εηἰϑιῖς ϑίν]α ϑρεοία!ν ᾿πῆπεποεα Ὀγ {πε 1,Χ Χ, τ τὲ βαβῆςσε ἴο 
τείεσ ἴο {πε {Ππϑἰγδίίοηβ σο]]εοίεα Ὀν γν]ε ἀπα Τ4πι65 (ρρ. 'χχχ ἢ) οἵ ρεου δι τι565 οὗ {πε ἰηῆη. 

Δη4 ἴπε δογίϑε, οἵ ργεροβίξίοηϑβ, οὔ τῃς περαίϊίνε οὐ ... πᾶς -- 5, δῦ, οἵ ποιπ5 ἀπαγίῃγοιιβ. θεσδιιθα 
εαπϊναϊεηὶ το Ηδθτανν ποιη5 1η {πΠῈῸ σἰαζρς εοη15 {7 1ἐπΐ2έ5, Οἵ 5 θα ηΐῖνεϑ [πη {Π6 σεη!να τι5εα 1η Ια οὗ 
δα]εοίίνεβ, Δηα πδην ΟΕ ῬΠῃεποπηεπα. ἘῸΥ {ΠΠπ|ϑίγαίίοηβ οἵ (2) τείεγεποα πλᾶὰν θῈ τηϑάθ ἴο 1{ῃε 
ποίας βίον ΟἹ 1ϊ: 12, 12, ΤΌ, 20, 111. 2, 4, ν. 15, ΝΙΣ 4. 11]: 9. ἴχ. 5; ἄν. ὃ, ΧΥΙΙ. 12, 56. 

Α {πϊγά Πἰπε οὗ αὐριιπηεπί τηϊσῃμξ θῈ ἀὐρεάᾶ : ἴῃ ποΐ ἃ ίενν ρίαςεβ ἐῆες Ηεῦτγεν γν  ΠπΠΊ σαη Ὀὲ 5111] 
Πεαγὰ τῃτοιρἢ {πῸ ατεεκ νεγϑίοη ; 85 ἴου ἘχαπΊρΙα ἴΠε 50- 8]16α ξέμαλ τ πὶ (3 : 2) ἴῃ Ῥ5. ν]]. 

Βυι 1{ {πῈ σοπο]ιϑίοῃ 15 τρῃΐ {πὲ Βα πα [πε αταεὶς [165 4 Ηερτγεν οτρῖπαὶ, {πε ἰαϑὶς οἵ {γϑη516- 
τίοη δη4 ἱπίειργεϊδίϊοη πλιιϑὲ ΡῈ σοηβίαητν σονεύπεα Ὀν ἰ{. Ῥαββϑασαϑ νυν ἢ πησῃξ οἡἱν θῈ ἰγδηβ]δίεα 
ἴῃ Οη6 ψᾶύ, Δη4 50 {Γδηϑ᾽αϊεα τπηϊσῃΐϊ γεσεῖνε σοῖο Ἐχρ αηδίίοηῃ, 1{πς τδεῖὶς ννεγα οὐ ρῖπαὶ, πγαβέ οἴζεη 
Ῥε ἰγαηϑὶαΐεα οἵπαγννβε, {{τπῸ Η αρτενν, ἱνίηρσ ΒΕ πα {πε ατεεῖκ, νου] δα πηϊί, οὐ ἀεπηδηα5, δὴ δἰϊεγηδ- 
εἶνε {γαηϑιαίϊίοη {Ππαΐ οδη τεσεῖνε ἃ πιογα ϑαςϑίδοϊογν εχραπαίίοη. Απα ἴῃ Ἔνεῖν οα86 ἴῃ ψ ΠΟ {πε 
ατεεῖς σϑῃ οηἷν θὲ ΘΧρ  αἰμθα ἴῃ ἃ δίγαϊηθα δηά αὐίἤοῖα] γηδηπει, 1 15 ἱπηρογίαπε ἴο Ὀεδδι ἴῃ πηϊηἋ 
1Π6 ρυόραὈ 1 ν ἐμὲ {πε πιεαπίπρ οἵ ἐπε Ηεθγενν πᾶν μανε θβθη αἰβογεης ἀπά 51 ΠΊΡ]6Γ, νεη ἘΠποιρ ἢ 1Πε 
εχϑςΐ [οΥΠΊ απα πηεδηΐϊηρ οὗ [Π6 Ηδρτανν σῇ πο ἰοησεῦ ὈῈ ἀϊδοεγηθα. [ΙῈη {Π6 ποΐεϑ Πδξ δοσοπιρδην 
1Πς [Ὁ]]οννίησ γα πϑίδίιοῃ 1 ἢδ5 θη ἱπηροϑϑίθ]ε ἴο ἄγαν αἰζεηίίοη ἴο 411} ϑιιοῇ δἰζαεγηδίνεϑ; δηά 
1η Ραγίσα αι ἴπε ἴεπ565 οἵ {Π6 νεγὴβ πᾶνε θεεη γεριεβεηίεα ὃν δῇ εαιίνα]εηξ τη ΕΠ ΡΊ5ἢ ΨΉΙΟἢ βεεπιεα 
πηοϑί {Πκεὶν ἴο Ἔχρίεββ ἴπΠ6 οτος οἵ {ΠεῈ [εγπὶ ἴῃ {Π6 οτἱρῖπαὶ Η εργανν, ὈκῈ ον σοπηραγαίίνε!ν 56] 40ΠῚ 
ἤανε αἰζειηδίίνε ροβϑι 1165 θθδη ϑιιρρεβδίεα. ΕῸγ ἃ {ιΐπτε ἴεηθα [Πς6 τεδάεγ σοδῃ αἰννανϑ, ἴΓ τε 
σοηίαχί 566ΠΊ5 ἴο ΠΪΠῚ ἴο γεη δ. 1 ΠΊΟΓΕ 5114 ]6, σα ϑι!ὰΐε ἃ ρίεβεηξ δη4 οἰζεη ἃ Ρϑϑί-: 

ᾧ 5. ΑΤΕ, ΟΗΑΚΑΟΤΕΚ, ΑΝῸ ΟΚΙΟΙΝ ΟΕ ΤῊΕ ῬΘΑΙΜ5. 

ΎἼΠε εδι]εϑὲ αἀἰγεςῖ ἐεϑεϊσηοην ἴο {πε Ῥ54]π15 οἵ ϑοϊοπίοηῃ 15 ἴη {πΠῸ6 σδΐαϊοριια αἵ ἴῃ Ῥεσιπηϊηρ οὗ 
1τῃε (οάεχ ΑἸεχαπάσιπαβς (Α : ΕΠ σεπίυγν Α. }.). Ηδετς ἴἰ ϑἰδηάϑ αἴζεσ {Π6 ἤπα] ϑιυπηπηαῦν οἵ {πε 
ῬοοΚϑ οἵ {πε ΟἹ δπὰ Νεν Τ}εϑίδπηεηΐϑ. 

Οἰδεγ τείεγεποαβ ἴο ἴπε Ῥϑαϊπὶ5 ὉΚΥ ΠδπΊε δἵε ἰδίεγ: {πε Ῥϑβειάο- Αἰ πδπαβίδη ϑγηορϑςῖς ὁ αηοίαο 
οὐ Δ ογέηγα! (ἢ 5᾽χῖἢ σεπίαγν Α. Ὁ.) (δ 74) ρίαςεββ ψαλμοὶ καὶ ὠδὴ Σολομῶντος ἀτηοηρ {Π6 ΔΠΕΠΕΡΟΠΊεΠἃ 

αἰζεγ Μδοοαῦεαβ ((ουΓ ῬΟΟΚ5) απα Ῥίο]επΊαῖςα, απ Ὀείοτε ϑυβαπηα; ΝΊσΈρμοσιβ, Ραϊταγοῇ οἵ (οη- 
βίδηςΠορ ας (Α. Ὁ. δοό-814), ρίασεβ {πεπὶ Ῥεῖννεεη Ἐοὶεβ. δπα Ἐβίμεσ. [Ι͂ἢ τπῈ ἰεχὶ αἰίδοῃεα ἴο τε 
Οπμαφεΐίογιος εὐ Μ᾿ σοῤοηοίογιος οἵ Απαϑίδβίιβ σ᾽ ηδῖία (ο. 64ο-- 700) Ψαλμοὶ Σολομῶντος ἃ΄ε οἰα5564 ἀπηοηρ 
τυνεηΐγτ-ῆνε ΔΡΟΟΓν ΡΏΔ] θΟΟΚΚ5 θεΐνγεεη [ῃ6 Αιβϑϑυπηρίίοη οἱ Μοβεβ δπά 1ῃε ΔΡορλΙνρ88 οἔ ΕἸΠ]4}. 

7Πε ργονίβίοῃ οἵ της Πέτγ-Πἰηῖἢ σαποη οἵ {ΠῈ (ομης!] οὗ Τ,Δοαϊςθᾶ (6. 360 Α. Ὁ. ), ὅτι οὐ δεῖ ἰδιωτικοὺς 
ψαλμοὺς λέγεσθαι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, τᾶν Ὀε αἰτεοϊεα ἀραίπϑε σπαγο ἢ πι5ε οὐ ἴῃς Ῥβδὶπηβ οἵ ϑοϊοπιοη ; Ῥεῖ 
ποίτμογ [5 τείδγεηςε πού ἃ 5 ΠΉΠ18γ ὁπ6 ἴῃ ΑΠΊΡτοβο, γα. 17 7.10. κα »207 7471, 15 ἴτε ε ἔγοτη Δτη Βίσαεν. 
50 4150 {πε τείδγεηοαϑβ ἴῃ {πε 2 2 2115 δοῤῥϊία (ς. 250 Α. Ὁ.) ἀπ 1,αοἰδηΐίι5 ((οὐ τ οεπίαγν Α.}.) ἴο {πε 
Οάες οἵ ϑοϊοπιοη ἢᾶνε ἃ Ὀεδγίηρ οἡ δε ἄδίε δηα ἢἰϑδίογν οὗ {πε  εαΐης οἵ ϑοϊοπίοη οἱν ἴῃ 50 δι 85 
1 οαη ὈῈ βϑἤῆοννῃ [ῃδὲ ἴπε8ε ἔννο επίϊγεὶν αἰϊβίϊηοι νγουῦϊ5 ψγεγε δοσιϑβίογηξα δὲ δῃ εαιὶν ἀδίε το ᾿ὲ 
ππ11εἀ 45 [Πα ν γα ἴῃ [Π6 πανν]ν-Γεοονεγεα ϑυτίας Μ5. Οὐ 115 5δεεὲ Ηδτιιῖβ, ρρ. 9 

ΎἼΠεβε τγείεγεηοαβ διε οἵ τηοσα ἱπηρογίδηςε 845 οαϑίϊηρ σης οἡ τῆς οἰγου]αίίοη απα ροβίτίοη οἱ {πε 
Ῥϑ4]πὴ5 ἴῃ [ες εαὐὶν ΟΠαγοἢ ἤδη ἴον οἱοβεὶν ἀείεγγηϊηίησ ἴῃς ἠδίς αἱ νος {πε Ῥβαὶπὴ5 νγεσε νυττίεη. 
ἘῸΥ {15 νψε πιιϑί τὰτη ἴο {πε ᾿ηΐεγηδ] εν άεηςα. 

Νο γριιπηεηΐ σδῃ Ὀς Ῥαβεά οἡ ἰδηριαρα οὗ {Π6 ἰοϑβί οτὶρίπαὶ, ἴοσ [πουρῇ τΠ6 ΗΘ τενν ἰεχί σαη θὲ 
ἴο ἃ ἰαῖσε εχίεπξ τεοονεσζεα, τ σαπηοί ὈΕ 50 γΓ6-εϑίὈ } }15Π64 1η [15 πηϊη 88 45 ἴο δα οὗ ἃ 1Ἰησπ δίς " 
ἀὐσιτηξηΐῖ οἵ δὴν ψεῖσῃΐς. 

[τ 15 ἀϊῆεγεπε ἢ {πῈὶ ἰδηρσιαρε οἵ 1ῃς ατἴδαῖς νεγϑίοη, δηά δἰζετηρίβ ἢαᾶνε θθεη πιαάε ἴὸ 
ἀειεγπηης {πε ἀδίε οἵ [μδξ νεῖϑίοῃ, απ σοηβεαιεηιν ἃ 267) 17ι1ι5 ἀεὶ 72|61722 ἴογΥ 16 ΟτσΊη4] ννοσκ, ὈγῪ 
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τηθδηῃ85 οὗ {πε ϑίγ]β δπα αἰπηϊος οἵ [πε ατεεῖκ ἴῃ ννῃ σῇ [ἴ 15 νυτεη. Ετοπὶ ἴῃς ατεεῖκ σίγα δηά {πὸ 
ταϊδίίοη οἱ Ῥβ85. οἵ 50]. χὶ ἴο {με ατεεκ οὗ Βαιιςῇ ἰν. 926-ν. 9 να ἀπα [4π|ε5 (ρρ. ᾿χχῖϊ 6) Πᾶνε 
αὐσιιεα παῖ {πεῈ Ῥ54]π15 οἵ ϑοϊοπίοῃ Πα θεεη ἰυτηθα ἱπίο ατεεῖς Ὀθεΐογε ἃ... 70. ἴἶπ 80 (δ 85 {ῃϊ15 
αὐσππηεηΐ πτΠ5 οἡ {ΠΕ δϑϑιπιρίίοη (πὲ Βδιιςῇ ἵν. 96--ν. 9. ννα5 οὐἹ σα ΠΥ ννυγἔεη ἴῃ ατεεκ δηά ἰ5 ποῖ 
ἃ (ταηϑίδιίοη ἔτοπὶ ἰῃς Ηρορτενν, 1 τῆᾶν τεαῖγα τεοοηϑί θγδίίοη : ἰοῦ, ἴο πιδηϊίοη θα ἃ ϑίηρ]ς ροϊπί, 
ἴῃ Βαγιςῇ ν. 6 αἰρομένους .. ὡς θρύμον ΒΕΕΠ5 ἴο Ρὲ ἄἰϊι ἴο ἃ Ἐπουρ ΠΕ]εθ5 αἀἸθγεσαγα οὗ ἃ ννε}]-Ἰσποννῃ τι58 
οὗ {η6 Ηερτανν ρατίίοϊα 9’ (8622. 458 αἹ) : {πε ϑδεῆβε γεηίγεϑ δογηθ ὡς Ο71 ὦ ΤΣ  1Π15 τῆ6 Ηερτενν 
ΝΌΞ9 νοι] δαπηῖί, θυ Π6 ατεεῖκ νἱεἸ 45 οαἱν {πες πιηϑαϊα ὉΪςε τπεαηΐηρ Φογηο ας α άγογο. Ἡοψενοι, 
1π6 αἰηϊειεβ οὔ {μ6 ασεεῖκ μβᾶνε σοην!ηςεα Μιΐεαι (ρΡ. 140 ἢ) ν Πο Γε]εοῖβ, ἃ5. Ψ6}} ἃ5. Ἀγ]ς ἀπά 
]ατλεβ νῇο δοςερῖ, ἴπ6 ἀδρεπάβξηςε οἵ Βαίιςῇ ἵν. 46--ν. ὦ οἡ 55. οἵ 50]. χί, [παΐ {πε {τα ηϑ᾽δίϊοη ννὰ5 
τηΔ 6 ὈΓΟΥ ἴο Α. Ὁ. 70. 

Βυΐ {πε πιαίῃ δισιιπηεηΐ ἰοῦ πε ἀδίε οἵ {πε Ῥϑα]πι5 πηιϑὲ ΡῈ θαβεα οἡ {πε 5] εςί- πηαίίεγ οὗ {Πεϑε. 
Νον {με βίδίε οἵ βοςοϊείν γεῆβοϊεα ἴῃ ἴἤεβε Ῥϑα]π)5 δῃα {Π6 [4685 {παΐ ἀοιηϊηδίε {Ππεπη ἀγα επίίγεῖν 
σοΠΊρΡΔΕΡ]6 νυν ἢ 411} [Πδΐ 15 κποννῃ οἵ {πε τη! 4]6 οἵ {πε ἢτϑι σεηΐαγν ΡΒ. Ο., ν Ώ1|6 {πε ἀεῆηϊίε Πἰβίοσγίοαὶ 
Αἰ] ϑίοηϑ, 1{ {ΠπῈ88 αύα τίσ μεν ἐχρ]αϊηεα οὗ Ῥοπιρεν᾿ 5 δοίίομϑ ἴῃ Ῥαϊθϑίίης δηα 15 ἀδαίῃ ἴῃ Ἐρσνρέ 
(48 Β.6.), 5ῆονν {Παΐ ἴἰ 15 {πε γι! 4]6 οἵ {πε ἢτϑὲ σεπίυγυ Β.6., αη4 ποῖ δὴν οἴπεῖ ρεγοά δ ννῃίςῃ {πὸ 
βίαίϊε οἵ βοοίείν απ {πε τα] ησ ᾿4685 την πανε Ῥεθη δἰ πη11αν, τΠδΈ 15 ἔπε δοίιια] ἄρα ἴῃ ννΙ ἢ ἐπε Ῥϑ4]πη5 
οἵ ϑοϊογηοῃ ννέγε υυγίεῃ. 

Νοῖ 411 [Πε Ῥ54]π|5 ἴδίκεῃ βεραγαίεϊν, [ 15. ἔγας, ροίηξ νυ Ἱ ἢ] δαῖτα] οβαγηθϑβ ο {ΠεῈ οἰγοιτηδίαποαϑ 
ἀπά εγ, οὐ ἴΠ6 ἀσε 1π, ψν ϊς ἢ ἢν αἴοβε : πὲ ἔπετα 15 ἃ σἜΈΠΕΓΑ] 5 τη Πατεν οἵ ἴοπε δηα σπαγαοΐογ δθοιυΐ 
{Πα πὶ ψνὨ! ἢ, [4 1]Π1πρ ἀἸγεοῖ ἐνίάεηςε ἴο (ἢε σοπίγατγν, 15{1Π65 ἐπε σοηογα!ν ἀοοερίςα Ππεογὺ {παΐ {πεν 
αὐ {Π6 ννοσκ, 1 ποῖ οἵ ἃ βίησ᾽ε μαπά, γεῖ οἵ ἃ βίησ]ε σεῃείδίίοῃ. 

ἼΠΕ56 Ῥβδὶπη5 ἀγα [ἢ υνοῦῖ οἵ ἃ νψνυῖτεῦ οὐ νυυεγβ ννῆο, ἴῃ σοπηπιοη ννἱ ἢ {ΠῸ δυΐποῖβ οὗ πηδην οὗ 
1Π6 σαποηΐςαὶ Ῥϑα]πη5, μ6] 4 ἤγγϊν Ὀγ {πε Βε]εΓ ἴῃ 1Ππ τοϊαΐῖνε τἰσῃίεοιιθηεβθ οἵ [ϑγαεὶ ἃ5 σοπιραγοά 
ἢ {πε παίίοηβ οἵ {πε ννου]Ἱὰ ; δἰΐεη παίίοῃβ αὺα ἃ5 51:10 ἢ “ϑίπηδῖβ᾽ (1. 1,11. 1 ἔν, 24 

Ὑεῖ δοΐμπα!!ν [στὰς] 15 ποί τρῃίεοιβ 45 1 5ποι] 4 Ῥε, ἀπά δ5 1 πα ἐποιρπε [{561{ (ε. σ. 1. 2 [). 
πη {πε οἰπεῦ Παηά, ἴπετα 15 τυ! [5Γ8 6] ἃ οἰα55, α ἀοπηηδίηρ ἀπ ὰ 50 [πηΠιι6πί14] ἀπ ροννεγία! α5 ἴο 
σῖνεα [ἢ 501η6 ΠΊΘΔ5ΠΓ6 115 οΠματδοίει ἴο {ΠῸ Ἐπέϊγα ΡΕΟρΡΙῈ (ςρ. ε.5. 1. 4, Χν1. 22), οὗ “βἰπηεβ. ὉΤῆι5 
τπτουρπουΐ 1ῃ6 Ῥϑαὶπηβ [5γβεὶ ἀρρεδαῖβ αἰνι ἀεὶ ᾿πίο βεοίίοηβ. οὐ Ἔν 1Π6 οπε ϑεοίίοῃ, οὐ ραζγίνυ, 
σοῃϑίϑίβ οἵ {πε τὶσῃΐεοιιβ," οὐ Ρίοιιβ," οὐ ἴποϑε {παΐ ἴδεν ἴῃς Τιογα,} οὐ {πε Ροοτ ὃ ΟΥ {Πε6 σι 616 55 ; ὃ {Πα 
ΟἴΠΕΓ βεοίίοῃ οοηϑίϑίβ οὐ {πεῈὶ πητὶσ!ΐθοιβ,, ΟΥ̓ δἰπηδυβ,ὅ ΟΥ {γα ηθο  ββοῦβ," ΟΥ̓ ργοΐδης,1) οἵ, 45 {πεν ἀγα 
τεγτηεα [ἢ {Π6 [ουτ ἢ Ῥϑαίγῃ, {πε πηεη- ]εαβεῖβ (ἀνθρωπάρεσκοι). 

Τη [ἢ 15 αἰνἰϑίοη οὔ Πε ρεορὶε ἱπίΐο ἵννο αἰ εγεηΐ ραγίῖθϑ, γασαυ 66 45 ΠΟΥ} ]ν Οὐ τα] ΘΊ οι ΒΙν ΟΡΡοβαα, 
Πα ἄνεξῃ ἴῃ {πε ιι56ὲ οἵ {Π6 [εγπ|5 επηρ] ονεα το ἄδϑβοσῖρε τπεπὶ, τς Ῥϑβαὶπη5. οἵ ϑοϊοιηοη (ὁ ποί ἐϊῆεν 
Θβϑθη 14 }}γ τοι ἃ ἰᾶῦσα σγοιρ οἵ {πε σαποηΐοαὶ Ῥϑαὶπη5. Α.5 ἴῃ ἴΠοϑβε 50 [ἢ {Πεβ86, {Π6 νυγιϊειβ παίασγα!ν 
ΙΕ πεν {Πα πηβεῖν 5. νυ ἢ {ΠῸ βεοίίοη οἵ ἐπε τσ ῃίεξοιιβ οὐ {ΠΕ ρίουβ. Ἅ7Ππὲ τῆογε οἰοβεὶν να οδῇ ἀείει- 
της 1Π6 δοίπδ] ομαγαοίεν οἵ ἴῃς ἔννο ραγίίεϑ {πτ5 ἀθϑοσί θεά, ἴῃς πιούε οἰ βεὶν 51.4}} να θῈ 80]6 ἴο 
ἀείεγηλίης {ΠῸ πδίατγε οἵ {Πε οἰτο 165 ἔγοπι νν ῃῖοἢ {πε Ῥ54]Π|5 βρίϑηρ ἀηα {ΠῸ σοπα! ΟΠ 5. τππά οι ὑνῃ ἢ 
{πεν ννεῦα υνγτίεη. [ἢ αἰζεπιρίίησ ἴο βαίμε ἔτοπὶ ἴῃς Ῥβαίτη5 [15 οἱοβεσ ἀειεγπηϊπδτίοη οἵ 16 
σΠαγδοίογ βίο οἵ εαοῃ ρατγίν ἰΐ τητιϑὲ οἵ οουγβα ΡῈ τεπηεγηθεγεα, δηα δ]]οννεα ἴοσγ, ἔπαΐ να ἀγα ἀθδ]ηρ 
ὙΠ ἃ δίγοηρὶν ραγίίϑαη νγοσκ. Νειῖποῦ {ππ τἰσῃξεοιιβηαββ οἵ {πε τρῃΐθοιιβ, πού [πε δἰ ηΠι]π655 οἵ {Πα 
51η{π|], τητιϑὲ ΡῈ δοςερίεά ἴοο [{{6γὰ]]ν. 

ΤΠΕ΄ βίηπαιβ ᾿ Παα γεοεηῖ]ν ραϑϑεα το Ρἢ ἃ ρετῖοά οἱ ργοβρεγιέν, αηπα πεν Πα δοηυῖγεα ννθδ ἢ ; 
Ραΐ ἴο ε456 δπα ργοβρεγίίν παᾶ ϑιιοσεεάςα ἴῃς αἰϊσίγεθβ οἵ νναῦ, νυ ἢ, οὗ σοι56, αἰϊεοϊεα {πΠῸ ὑνμοὶα 
πδίίοῃ, ᾿ ϑἰππεῖβ δηᾶ “ τρῃίεοιιβ ̓  Αἰ1κε (0), Γποιιρὴ ἴῃ βϑοπῆα νγαν8 πῆοῦα ραγίϊου τὶν (πε “ ϑἰηπεγβ᾽; 
1 ννα8 Πη6 ΠῚ 6γ5 οἵ {παΐ ρατγίν, [Γ ποῖ εχο!ϑίνε!ϊν γεῖ ργεάοπηηδηῖν, νν πο νεγα ἰδ ἀννὰν σαρίϊνε Ὀν 
{πε ᾿ηνδάεγϑ (11. 2--1 5, ἰχ. 4 ΠῚ, νι. 24). 

Ῥτοβρογν πα ργοάμποςθα ἰῃ [Π6 “ϑίπῃδιβ ̓  ἰπβοίθβηςε ἃπα 536]{-το]ίαπος (1) ἀπά ἀἸβγεσαγα οἵ αοά 
(1ν. 14,24). εν ῇα σπαγρεά, ἴῃ ραγίοιυ]αν, (1) ἢ σοϑϑ ΘΕ η5ι18] 51Π5 (1. 142-15, ἵν. 4 {{, ν 1. ο Η-., 24). 
(2) ννΠΠ ῥγοίαπαίίοη οὗ {ΠῈ βαποΐιαγν, οὐ {ΠῸ βδουεα οδ]εςίϑ ([. 8, 11. 4. α, ν 11. 12,26), απα οὗ {πε ΞΔοτί οί] 

1 Οἕ, Τπᾶρεϑ χχ. 39, ἜΘΥΘ ΠΏΠΟΩΞΣ, ὁ ἃ5 ἴῃ ἴΠ6 νναγ᾽, 15 τη ἀδγεά ἴῃ {πε Τ,ΧΧ καθὼς ὁ πόλεμος. 566 450 ΠΥ ποίξβ δἵ 
6η4 οἵ ὃ 6 ἴῃ [πιτοά. ἴο 1 Βαγιςῇ, νοὶ. 1.--- εη. Ε Ἰίοτ. 

5. δίκαιοι, 1.6. ΕΣ] ἽΝ; 568 1]: 38, {Π|.-. 3 8, 17; ἵν: Ὁ, Χ' 5, ὙΠ 5 8. ΣΙΝ 6, χν- 8, ΧΥΪ 15: 
5. ὅσιοι; 1. 6: ἘΠ... 566 11. 10; ἵν. 1; 7, 9; Υ111: 28, 20; ΙΧ. Ὁ; ἘΦ 7, ΣΙ: 5) 8; ΧΕ Ὁ: 11 ΧΙ 2: 7: Σὺ. Ὁ, ΧΥΠῚ 18: 
4 (οἱ) φοβούμενοι (τὸν) κύριον, 1. 6. ν“" ἼδΝῚΣ ΕΘ Θ 11" 527. 1 τὸ. ἵν: 26 (δἰ: τ" 27), ν- 21; Χιϊ 4. Χ1Π- ΤΡ ΣῊ [δ᾽ 

δ᾽ πτωχοί (ὮΝ) ν) 3) ; 566 ν. 2, 13 (4150 πένης), Χ. 7) Χν. 2) Χν]]]. 3. 
δ ἄκακος : 566 Ιν. 25, ΧΙΙ. 4. Τ᾿ ἄδικοι, 1.6. Φ  ; 566 χί!. 6, χν. 6. 
8 ἁμαρτωλός, 1. 6. ΠῚ ; 566 11. 38 ἔ, 1Π1. 11,13, ἵν. 9, 27, ΧΙ]. 8, χν. 9-14, Χν]]. 6, ἀηα εἰβενπεσε (ςρ. ΧΙ). 
9 παράνομοι, 1. Ε. 5 (97; 5εῈ ἴν. 21, Χχὶϊ. 1. 4, χιν- δ. 10 βέβηλος, 1. 6. ΠΣΠ ; 566 ἵν. 1. 
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οἤἴεσγίηρβ (11. 3 ὁ, νι]. 12. ἢ). Μοτῖε πα οπος ἴΠον αἵα βα]4 ἴο ἤανε Ἔχοβθαβα [Πς παίΐοηβ ἴῃ {τ η5- 
στεϑϑίοη (1. ὃ, 11. 11, ν1.. 14). Υεῖ {πὲν αἴξ, οὐ αἵ ἰεαϑὲ αἰζεπιρὶ ἴο Ῥ6, ουἝἭιναγ]ν δχίγαπλε]ν 
γεβρεοίδο]ε (ἰν. 2, 11, 25); ἴπεν ἀξ πυροογι(εϑ--ὑποκρινόμενοι (1ν. 22). οἱ ἐν ὑποκρίσει ζῶντες (ἰν. 7). 
Α5 ἃ οἶδβ85 ἴμεν αἴξ, Ἔββρεοίδ! ν ἃ5 σοπίγαϑίεα νν ἢ ἴΠ6 τἰρσῃίθοιιβ ρθοι, ννεδ] την (οἴ. ΧΙΪ. 4, Χν. 7); 85 
ἃ 5εῖ-οὔ αραϊηϑέ {Π15 {πῸὸν νν1}], ᾿η {πε Ἰπαραπηθηΐ οἵ {Ππεὶγ ορροπεηΐβ, ἢᾶνε πὸ ρογίίοη ἴῃ ἔπε ΠΠε οἵ 
ΒΙεβϑθάποθϑϑ ἴο σΟΠΊΕ: 41] ἐπαΐ ἀνναιῖϑ {ΠπΠ6πὶ αἰζει ἀδαῖῃ 15 ἀδϑίγασίοη ἴῃ 560] (χίν. 4 ἢ. χν. 11--14). 
Τῆς ομαγραβ οἵ ργοίαπαίίοη οἵ [ΠῈ βϑαογεα οἤεγιηρϑ 566 ΠῚ ἴο ἱπΡῚν τμδΐ ἴῃς ν]οκαά, οὐ {πῸ πποῖθαβ οἵ 
1πῸ ραγίν, ννεῦε ἱπείπχαῖεὶν σοηπεοϊεα υνἢ {Π6 Επιρ 6-ϑαγνίςε: ἀηοΐμεσγ σἤαγρε, νῖΖ. {πΠαΐ {πεν Πδά 
561 ὋΡ ἃ ποη- νι ϊς πηοπάγοῆν (Χν]]. 7, ὃ), ΡοΪπίβ5 ἴο {Ποῦ θεῖπρ' Πς δα μεγθηΐβ οἵ {Π6 ἰαΐεγ Ηδβπιο- 
Ὠδεδη5 πο ΠῸΠπῚ Ατὐϊβίοθυ]ιβ 1 (Το 4 Β. 6.) ἀπα οηνγαγα 5 οἰαἰ πε {πε {{Π|6 οἵ Κίηρ {ΠΠ] [Πς {{π|εὲ (69 Β. 6.) 
νηθη ΡομΊΡΕεΥ ἡεξροβεα Ατβίοθυ]ι5 1, δηα, ψνἘ1|6 Ἰεανίηρ Ηνγοδπιιθ Πρ - Ῥαῖαϑί, ἀεργινεα Πἰπὶ οἵ {πε 
Ἐ{|Ὲ οὗ κίηρ. 

Ονεῖ ἀρϑϊηϑί [15 ννεα! την σονεγηπηεηΐαὶ ραγίν οἱ “ϑἰπηεῖβ βίαῃα [ἢς “στὶρῃΐθοιιβ᾽, ννῆο δ΄ Ὲ α͵5ὸ 
(4164 ὅσιοι, ἃ ἴεγπῇ νυ ῖοἢ ἀοι θ11655 μετα, 85 ἴῃ ἴηε Γ,ΧΧ νεγϑίοη οἵ ἴῃς σαηοηΐςσαὶ Ῥβαὶπη5, Γεργαβθηΐσ 
της Ηερτονν ψασλαζηι, σοαϊν οὐ 2ῖοιιδ. ἴῃ χ. 7 16 2οοῦ 5ἴατι 5 ἴῃ ρύβ}}6}15Π|, πα ργΟ Δ ΌΪν ἴῃ ϑνποην- 
ΠΊΟΙΙ5 ῬαΓΆ ἢ] 1508, νν τὰ δάσ 2ίονις : δηα {ΠεῖῈ ἀύα οἴπεγ ἱπα!σαίίοηβ, θαι α8β ἴΠῈ6 {αγΈΠΕΥΓ ΟΟΟΙΓΓΘΠΟα 
οἵ {πε ἰεσπη “ροοτ᾽, παΐ {ῃς ραγίν οἵ τῆς τγὶρῃζθοιιβ σοηϑίϑίεα Ἰαύσεὶν οἵ ρείβοηβ οἵ γεϑιγοίεα πηθϑη5 
(ερ. Χν. 1, χνί. 12 ἢ). Τῆς “τὶρῃίθοιιβ᾽, πιούεονεγ, νγεῦα ΡΟ] ἶσα] ααίεεἰϑί5. (Χιϊ. 6), ἀοοδρείηρσ {πὸ 
ΡΓεβθηΐ αἰδίγεϑθ ἃ5 ἃ αἰ οι ρ]ης οπὶ (αοά, νν]οἢ 1 ννὰ5 {πεῖν ἀπΐν ἴο επάπγα ρδιθηῖν (Χίν. 1, Χνΐ. 11), 
Δ] ἀϑϑαγεα {παξ σαςῇ ραίίεησας τνοι]α Πηα 115 τενναγα, 1 ποΐ ἴῃ 1Π15 ἀρὰ οὐ "ἴδ, γεῖ ἴῃ {πε [1{6 ἴο σοπλα 
(ΧΙ11. 9-11, χίν. 2, Χν. 15, Χν!. 1--2). ΤἼν νναϊιεἀ ον {πε Πι]Π]πχεπὶ οἵ ἴΠῈ ργοπηῖϑεβ (Χ1!. 7), Ἐβρθοῖδ! ν 
ίογ τε σοπηΐϊηρ᾽ οὗ ἴῃς ργογηῖθεα Μεββίδηϊς Κίπρ (Χν!]. 22 Πι, Χνπ!. 6 Π{}, ννο ννοι]α [18] (Π6 ργορμεί!ς 
1464] οἵ τι}]Ὲ Ῥαβεά, ποῖ οἵ πηαΐογίαὶ γεϑοιγοεβ, ΒΕ οἡ {πε ρονεῖ οἵ οὐ (Χν!!. 27). 

(οπϑρίσαποιβ 6]επηεηΐβ ἴῃ {πε στρ ῃϊθοιιθηθ85 οἵ τῆς γὶσῃΐθοιβ ννεγα αϑιθπίίοη (χν!. 7 [) ἔγοπι {Πα 
ΒΕΧΊΙΔΙ 5105 ννῃ ἢ 50 οἤξηαεα {Πεπὶ ἴῃ {πεῖ ορροπεηΐϑ, ἀη4 βογαραΐοι5 δηχίθῖν αρους δἰη8. ἄοηθ [ἢ 
Ἰσπούδηςε (ΧΗ. 4 ΠΠ) : {πεῖν τἱσῃξθοιιβη 55 ννὰ5 ργε- πη ΠῈ ΠΕ]ν “ἃ τσ τεοιιϑηθϑβ δοσογαϊηρ ἴο {πΠ6 1ανν᾿ 
(Χῖν. 2). Ηετε, ασαίῃ, ννῈ διε ίαςε ἴο ίαςε ν τ ἃ οἴγο]α ποΐ τεπιοΐας, ᾿η σπαγαςίεγ δ ᾿εαϑί, απα ργοΔΌΪν 
ποΐ νεῖν τοτηοίς ἴῃ ἐἰπηε, ἤογη οἰγοὶεβ ἤθηςε 5οπλε οὗ {πε σαποηΐοαὶ Ρ5841πη5 ργοςβθαβςα (ε. σ᾿. χίχ, οχῖχ). 

ΤἼι5 ἀραγί το χνι. 7, 8,  ΠΙσΠἢ 1{1ξ 5 το ΡῈ ἱπίεγργείεα βίγσεν γτηυδὲ ροϊηΐξ ἴο ἃ ἀδίε αἴζεγ 
104 Β.6., ποῆς οἵ {πε ραβϑᾶρεβ 850 ἴα οἰΐβαὶ αὔὲ ἀβοίϑδινε 45 θεΐννεεη ἴῃς ἴννο ρεγίοαβ σ. 165 δῃὰ 
ς. 65 Β. Ο., ΜΓ Πᾶνε οπιεῆν θεεῃ ο]αἰ πιεα 5 ἐπε ρεγοα οἵ ογρίη οἵ ἔῃεβε Ῥϑαὶπη5. Μοῖς αδοίϑινε, ἴῃ 
[ῃς6 ορίπίοη οἵ ἐπε πια]ογιῖν οἵ τεοοηξ βοῃοϊαγβ, ἀγα ἐπα 4]}πϑίοηβ ἴο εχίεγηδὶ ἐνεηΐθΒ. Τῆθβε 564 1Π|5 
Ὀτγίπηρ Ῥείογε τι5 ηοΐ οὐἱν [ενν!5 βοοίεῖν αἰνι δα ᾿ηἴο ἔννο ραγίιθβ, θυΐ 4150 ἃ ἰογεῖρῃ σοηηιεγοῖ. 16 
τείεγεπσαϑ ἴο {Π15 σοηηπογοι δ΄ε, αραίῃ, 'η ρα σεησίαὶ ἀπά ΔΡΡ] σα Ό]Ε ἴο αἰπιοϑῖ δὴν ἰογείσῃ ἴοα: 
ἴουγ ἘΧΑΠΊΡΙΕ, ννα Πᾶν σΟΠΊΡΔΓΕ 11. 25-Ξ2 8 νυ ἢ ννηδὲ 15 ϑαϊα ἴῃ 58. Χ. 5--15, δηα ὄνεὴ πε ϑεγκίηρ α5ὲ οἵ 
1Πε ευπι " ἀγαροπ᾿ ἰπ 11. 29 Πα5 115 ρᾷγα}]6] πη {πε σοπηρατγίϑοη οἵ Νεραςπμαάηεδζζαῦ ἴο ἃ δράκων Ξε) ἴῃ 
76γ. 11. (Κα ν!11.) 24. Βα οἴποῖϑ αύα πλοῖα βρεοϊῆς ; {Π|5 σοῃαπεγοῦ σοπη65 ἴγοτη ἴῃς Νι εϑί, ίογ ἔμεηςε ἢε 
ΟΑΥΓΙ65 15 σαρίϊνεϑ (Χνίϊ. 14): ἘΠουΡἢ δ ἢγϑέ ννε]σοπηεα Ὁ. (ἃ ραγίν οὔ) {πε παίΐοῃ, ννῆο ἰεἴ {πε ννὰν 
ΟΡΘη ἴογ ἢϊπη ἴο ἀρργοδοῇ [εγιβαθπη (ν11]. «δ (), ἢς ἰαΐεν [οι τεϑιβέδηος δηα ννα5 σοιμηρε]]εα ἴο τ15ε 
Ῥαϊτίθγίησ- γα 5 ἴο ἀσβίγου τῆς ἰογιϊποδίίοηβ οὗ Ζίοη (11. α [) ; Ππανίηρσ σαρίιγεα Ζίοη πε ἀεῃὶεά {με 
Αἰΐαγ Ὀν Ἰεξείηρ Ὦϊ5. 5.0] 165 σοπιεπηρίμποιβν γα ρ]Ὲ ἰ{ (11. 2, σρ, νῖϊ. 2): υἱεϊπχαίεὶν με 15. ϑ]αίῃ 
ἀἰϑῃοπουγαν ἴῃ Ερνρί δηά ἢἰ5 θοαν ἰὰν Ἴεχροβεά ἴογ ἰδοὶς οἵ Ὀυτγίαὶ (11. 20 [). Νον Δ}1 μεβε βοπλε- 
νηΐ ραγίοι]αγ σμαγαςίεγίϑειςβ οἵ [πε σοπαϊεγοῦ ρίξε ργείέν οἱοβεὶν ψΠἢ ννῃδΐ 15 Κποννῃ οἵ ῬοπΊρενυ, 
ΔΠΩ͂ πη {Πεῖγ δητγεῖν {πεν ἀο ποΐ ἄρύεα ννἱἢ δὴν οἵμεῦ Κηοννῃ Ὠϊβίογίοαὶ σπαγαςίογ: 85 ἃ Ἀογηδη, 
ῬοΓΊΡΘΥ σᾶπη6 ἔτοπι ἐπε Δ εϑί, απα {Π1{ΠῸν ἢς σαγγεα ῬδοΚ σαρίϊνε Ατιϑίοθα]ι5 αηα Πϊ5 σμΠ]ἄτγεπ ; δὲ ἢσϑέ 
δ ννὰ8 ποΐ ψηξγεὶν ποΐ τεϑίϑίεα Ὀγν {πε ρείποθβ Ασιϑέοθα!αβ ΠῚ δηα Ηντγοδηιῖϑ 1, θς οα 5 νὰν 
ἔγοτη 1)απηαβοι5 βου ννατ 45 απ] θαβϑαάογϑθ πιεῖ πὶ Ὀεατγίηρ ἃ τίς ργεβεηΐ, δηα [ες [ογίγεβθαβ οὐ {πε 
νΑΥ ἴο [6γ 58] 6 πῇ ννεῖε ἀ δ] νεγεα ἀρ ἴο Ρογηρεν ; ἰαΐεγ, ποννενεσ, ἴπε ραγίν οἵ Ατίβίοθυ!ιβ επίγεποπεα 
{πεηβεῖνεβ ἴῃ Ζίοη, δπα ἐπεη Ῥογιρευ Ὀγουρῃϊς τπρ θαξζεγηρ- τα πη5. δηα {Ππϑγενν ἢ ἀεπλο 5ῃ 64 ἐπε 
νν4}}5 Ἐπαΐ ργοίεςιεα {ἴῃς Τ ΕΠΊΡΙΕ αὔδα ; ἰἰ 15 ἴσας ἴῃς ργοίαπδίοη οὗ {πε αἱΐδι' ἴο ννῃίοῃ 8] ]πιϑίοη 15 
τηδΔ66 ἴῃ 11. 2 15 ποΐ “ζγεεΐί ταεηεϊοπεα ἴῃ {Π6 δοσοιιηΐβ οἵ Ῥοπιρεν 5 σαρίυγε οὐ [6γιιβα]θηγ, νν 116 Πΐ5 
Ἰηἰγαβίοη ἰηΐο τΠῈ Ηοὶν οἵ ΗοἹ 65 15 ποῖ δἰ εα ἴο ἴῃ ἐΠς Ῥϑ4]πὶ5 ; γεῖ {πε αἱζογηαῖϊνε ἰἀεπι βοδίϊοη 
ἢ Απίίοομι5 ΕΡΙΡἤδηα5 15 ἴῃ {15 τοϑρεοΐῖ ποΐ ργείθγαθ]ε, ἔογ ἴῃς “δοπιηϊηδίίοη οἵ ἀεϑβοϊδίίοη ᾿ 15 
1ι5ῖ 45 Π{{Π6 σονεγεα Ὀν {πε τεγπὶβ5 τι56 4 ἴῃ ἴΠε56 Ῥϑαϊπηβ. ΕἼΠΑΠν, {Κὸ πε σοπαπεγουῦ ἴῃ πε Ῥϑ]ΠΊ5, 
Ῥογῆρεν 15 5αίη ἴῃ Ερσυρί, ἀπά ἢϊ58 θοάν, αἴζεγ θείηρ' εχροββεά οἡ {πε Ῥδβδοῖ, ννγὰ5 μαϑιν θαγηδα οη ἂῃ 
ἱπηργον!5ε4 ρυτε. 

ΠῚ 15 ἀϊῆου]ξ ἴο ἄνοια πε σοποϊ βίο ἐπαΐ ἔπ 6586 βἰ γα] δγιἐἴε5. θείννεθη πε σοηηπεγου οὗ ἐπς Ῥϑα]ΠΊ5 
Δ η4 ΡοπΊραν σδη οηἱν μὲ ἀπε ἴο {πε ἴαςξ {Παὶ [Π6 σοπαμαῖοῦ ἴῃ ἴῃς Ῥϑαϊπὶ5 ἀπά Ῥοπιρενὺ αἴξ οπε δηά 

- ΕῸΓΪ τϑίθυεηςοβ ἴο ἴῃ6 βοῦγοαβ ἴοσ {Π656 οἵ οἴπει ἀείβ}]5 5εῈ ποΐθβ οἡ ἴΠ6 ρᾶβϑϑαρεδ οἰϊθα ἀθονε δηά οἵβεῖϑβ (11. 1, 2, 
50.) 51. ν111.18; 19. 22, 23, 24. χν]ϊ- 6; 12}. 
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{πε βαπΊε ρείϑοῆ. ΕΥὐδηΚαηθεῦρ, πο 85 πιοβὲ εἰ θογαίεὶ ν ἴῃ τεσεηΐ {{π|65 αὐσιιεα (ογ ἰἀεπεβοδίίοη 
ννἢ Απεϊοοπαβ ΕΡΙ ΡΠ δΠ65, [5 σοπηρε]]εά, ποῖ νεγν βαιϑίδοϊζογι ν, ἴο ἐγεαΐῖ {πε ἀδβογίρίίοη οἵ ἐπε ἀξαίῃ 
οἵ {πε σοπαπεγοῦ ἴῃ 11. 20 ἢ, ποΐ 85 τείεγεηςε ἴο ίαςξϊ, θιιξ 45 τηγεαϊσσα φγοῤῆσεγ. 8.0. αἴβο, οη ἢἰβ5 
ἰπτεγργεΐδίίοη, Χν]]. 7--1Ὸ 15 ργορπμαίῖς ποΐ ἢ βίους, δηα “Πα πηδῇ δ]ΐθη ἴο οἷιῦ Γᾶςσε ᾿ (ἄνθρωπος ἀλλότριος 
γένους ἡμῶν) 15 ποΐ ῬοπΊρεν, ποῦ Ἔνεὴ Απίϊοσπιϑ, θυΐ {πε Μεββίδῃ ! 

{ἀνε αὔε τὶρῃξϊ ἴῃ Ἰἀ θη νιηρ {Π6 ρεγβοη 5]δίη ἴῃ 11. 20 ἔ, ψ ἢ Ροιήρεν, ὑμαὲ Ῥβα]πὶ ἴῃ ρατγίϊσιι] δι 
ννᾶ5 νυ τε αἰζεσ, πα ριΌ ΌΪν ϑοοη δἰζεσ, 48 Β. Ὁ., {πε ἀαίε οἵ Ῥογιρεν 5 ἀεαῖῃ. Νόοης οἵ {πε οἴμεγ 
Ῥϑα]πὶβ5 τγείεγ ἴο Ρογηρεγ 5 ἀεαΐῃ, αἀπᾶ τῆς γηδ]ογιν οἵ {πεπὶ τηᾶν νν6}]] 6 βοιηθννῃαΐ βαυ]εν ἐμδη {ΠῈ 
ΒΕσοηά, 4πη4 ἢᾶνε θεεὴ ψγίζεη ϑοοη αἴζες Ῥοπιρευν 5 ἱηναβίοη οἵ Ῥαϊεβίίης (65 1.. 6.).. Δ ε  Πμαιιβεῃ 
βΒυσσαϑίαα ἰῃδΐ ἵν πηρῃΐ τείεσ ἴο, αηα αἶθο ἤᾶανε Ῥεεῆ ννυυὶτεη ἴῃ, τῆς τείρῃ οἵ ΑἸεχαηάσει ᾿δηηδαιι5 
(1ο3--γὅ), θὲ {15 15 πποοϑιίαίη. Οἡ {πε οἵεῦ παηά, γ1ε δηα [4 Π|65 ἀῦσια νυ ἱἢ βοπηα ΡιΟΡΑὈΠγ {παῖ 
Ῥϑ41π|5 ἵν Δη4 ΧΙΐ, ἴῃ νυν] ἢ {Π6 “ ϑίπηθτθ α΄ ἀδεηοιηςεά Βα ποΐ νεῖ ρυη!ϑῃςα, δΔηα {πε ἱπτεγνεπίίοη οὗ 
τῆς (ἀεπίι]65 ννὰ5 ἀρ ραγεηΐ]ν 45 γεῖ τπίογεβεεη, πηᾶν ὈῈ {ΠῸ βαγ!εϑί οὗ της σο!]δοςοη. ὍΤΠεβε τηᾶν πᾶνε 
Βεδθη νυυὶτῖεη Ὀείογε ῬοπΊρενυ 5 ἰηναβίοη. 

ΤΠ πονν, τῆς ἀδἴε οἵ [πεϑε Ῥϑβα]πὶ5 15. σούγεοίν ἀείεγπηπεα, ννγα πεεά ποῖ Πεϑίϊαϊε ἴο 866 ἴῃ {πῸ 
“τσῃίςοιιβ οἵ ἰῃε Ῥϑβαὶπηβ {πεῈ ῬΏδγίβεαβ, δηα ἴπ ῃς6 “ ϑδίπηδγβ᾿ {πῈ ϑαάδαυςεαβϑ (οἴ. ἵν. 2 [{) ; δῃά 1ῃ {Π6 
Ῥϑ4]πΊ5 τῃεγηβεῖνεβ [πε νου οἵ οπα οὐ πῆοσε οὗ ἴῃς ῬΠατγίθεεθ. [ΙῈ 15 ἴῃς ῬΠατγίϑαϊς ρίεῖν ἰπαΐ Ὀγεαίμεβ 
τῃγουρῇ {Π6 Ῥϑαϊπηβ; [ἰΐ 15 ῃεῖὶγ ορροβίζίοη ἴο ἴπ6ὶ ψνοσ]αϊγν, ποη- αν ας τποπάγοῆν, δηα ἴο δε 
{ΠΕ σττπηαῖα Πρ ἢ-ΡΠεβιμοοά, οἵ {πε στυ]ϊηρ Ηδϑπιοπαθδῃ Κίησ, Ατίβίοθι!ιβ, παῖ ἢπα5. εχριεβϑίοῃ 
ἤθγε ; {με Μεβϑβίδηϊς ἤορε (6ε8ρ. Χνὶϊ. 24 [{}, [ῃ6 ἤγπιὶ Ῥε ταί ἰπ ἃ Πιΐυγε {θ᾿ νν πο οΠαγαςίει!Ζεϑ 
1πεπὶ ἰαῖεγ (Ν.Τ., [05.)}, ἀπα τεηάεε {Ππαπὶ πδίυγα! ν ΡΟ] σα] αυϊει δῖα δηα ἱπα!Πξγεηΐ ἴο ρο] Εἰς 8] 
ΒΟΠΕ6ΠΊ65, 416 ΔἸγεδαν σοηϑβρίςσποιι ποῖα. Απά, δραίῃ, {πῈ ἰδίθγ αἰ(τπᾺ6 οὗ {πῈὸὶ ῬΊΑγίβεεβ ἴῃ {Π6 πηδίζεγ 
οἵ ἔγεα- νν}}] 45 ἀδβου θεά ὃν 7οϑερμυβ (}. 7. 11. 8. 14)---ἴῃεβε δϑοῦῖθε 411 ἰο δίε δπᾶ ἴο (οά, δηὰ γεῖ 
ΑἸ]ονν {Παΐ ἴο αςΐ 845 15 τσῃΐϊ, οὐ [ἴῃς σοηίγαγν, 15 τίη ο ρα! ν ἴῃ {πΠ6 ροννεῦ οἵ πηεῃ : δἰ Ππουρῇ [δία ἀο65 
Πσο-ορεζαῖα ἴῃ ἐνεγν δοίοη--ἶἰβ δἰπηοϑί εχϑοῖϊν ραγα ]]6]εα Ὀν ἔννο ραϑβαραβ ἴῃ [Π656 ῥϑδϊπη5, ν. 4, ἴχ. 6. 

Α σοπϑίαεγα!α [Πτογαίιτε ἢδ5 σγονῃ ΠΡ δύοιπα [Π6 Ῥϑβ4]π|5: δὴ δοσοιηΐ οἵ ννῆδί Πα ἀρρβαγεάᾶ 
ἄοννῃ ἴο 1891 ἰ5 σίνεη ὃν Ἀγν]ε δπὰ [8π|ε5, ἀπά {ΠῈ πιογα γεσεηΐ, ἃ5 γ761} ἃ5 1Πε βαυ]εγ ΠΠτεγαΐαγα, νν1}] 
θεὲ ἰουπά 1η πε εχίεηβίνε ΙΒ] σγαρῆν ἴπῃ [. Νιΐεαι, 1 ς Φσατιηηός οἷ δ᾽αίογηοῦ (Ῥ αΥῖβ, 1911), ΡΡ. 240-- 
251. Τῇε πιοβί ἱπιρογίδιης ννοσκϑ ἀγα : [οσ {πς ατεεὶς ἰεχί, νοη ερμαγατ 5 εὐϊίίοη (οἰτεα ἀρονε, Ρ. 658) ; 
ἴον {πε ϑυτγίας νεγβϑίοηϑ, Η διι 5.5 εαϊίίοη, οἰϊεά ἀθονε (ρ. 659), ἰπ {πε βεοοηά εαϊίοη (ρὈ. 1Χ-- 1) οὗ 
ΜΉΏΙΟΝ ἃ ΠῚ] ὈΙΙ]ΠΙοσγαρῆν οἵ ἀϊβοιιβϑίοηβ οἵ πε ϑυγίας αὔὲ ρίνεη; ἴοσ ἱπίεγργείαίίοη δηα {πε οοη- 
5 ἀδγδαίίοη οἵ {πε ογἱρίπαὶ ΗΠ ερτενν, Δ ἢ] μαυβεη (οἰτεα ἀΡονε, Ρ. 659), ἀπά Ἀγν]ε δπα 8π|65 (εἰτεἀ ἀθονε, 
Ρ- 658). ὅεε αἷϑο Νΐεδα, ορ. εἴ. ; Κ  τίεὶ, ἴῃ. Κὶ ααΖϑο᾽ 5 2226 42οξγγῥ,φη τι. Θοσηαοῤισγωῤἧέηι στη 41. 7). 
11. 127-48 (α (ἀεγπηδῃ {ταηβίδίίοη αὐγαηρθά 1πη αἰβίϊς 5. πα ϑίγορμεβ, ἢ Ὀτίεῖ ἱπιγοάποίίοη ἂπά 
Ὠοϊ65) ; Κι. Η- Οαι]65 ἴῃ, .5.. 87. 1. 241--.:24 5. 

1 Νοῖδ Αϑο ΟΠαυηθ᾽5 το]εοϊίοη οὗ {ῃς Ἰἀεπιϊποδίίοη οἵ ῬοπΊΡΕΥ ἢ {πὸ ἀγάροη οὗ 11 ( } 1 ὀόεγέ 7οιγηαί, Οςῖ. 910, 
Ῥ- ΖΟ, [ἢ 
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ΤΗΕ ΡΘΑΙΜ5 ΟΕ ΘΟΙΌΜΟΝ 

Ἰ 

1} 11 οὐἷεά υπίο ἐπε Το ἤθη 1 ννα5 ἴῃ αἰϑίγεβϑ [1], 
[]ηἴο (οὐ ννῆδῃ ϑἰππεῦβ 85541164. 

2 ϑιιάάξη]ν {πε δἰαγπὶ οὗ νναῦ ννὰβ πεαγά Ὀείογε πη ; 
([ 5414), Ης ν1}} πεαύκεη ἴο π|ε, ἴου 1 δπὶ [{]] οἵ τἱσῃιθουβη658. 

31 τπουρσπϊ ἴῃ πὶν Πεατγί {παΐ 1 ννὰβ Π1]}] οὗ τἱρῃϊεοιιβη 55, 
Βεοσδϑιιβα 1 ννὰ5 ννῈ]] οἵ δηὰ μα θεςοοπῆε τοῇ τη οὨΠ]άτοη. 

4 Τῇεϊγ ννεδ] ἢ σργεδα ἴο ἴῃ ψο]ε δδγίῃ, 
Απά {πεῖν ροῦν ππίο {Πε ἐπα οἵ {πε βαχίῃ. 

5 παν ννεῖε Ἵχα]ζβα πηΐο {πε δία ; 
Τῆεν 5αϊα {παν νου] πενει [4]]. 

6 Βιυιΐῖ πεν ὈεσαπΊα ᾿πϑο]θηΐ ἴῃ {ΠΕ 1Γ Ργοβρεγιίν, 
ΠΕ - ς. 

ἡ ΤΠεῖγ 515 ννεῦε ἴῃ βεογεῖ, 
Απά εἐνεη 1 πα πο Κπον]εάρσε (οἵ {Πεη}]. 

8 Τ ΠεΙγ ἰγδηβργεϑϑίοηβ (νη) θεγοηα ἴποβε οἵ {πε Ὠεαίμεη θείογε {πεπὶ ; 
ΤΥ υίετ!ν ρο!] τε {πε ΠοΙν τΠΐηρβ οἵ {πε Τιοσγα. 

11. Α εαίνι. ΟἹ “οίογηιογι. ((ογισθγ7Ἴῖγι  ογ πα 6771. 

2 τ εη τπε ϑίπποι ψναχεά ργοιά, ν ἢ ἃ θαϊζίεγίπριταπι με οαϑί ἄοννῃ ἐογ Πα νν 8115, 
Απα Του αἰἀ5ῖ ποὶ γεϑίγαίη (Π1Π|)}. 

2 ΑΙΊθη παίίοηβ δϑοςηπθβα ΤΠϊπε δ]ίαδσ, 
ΤΠΕΥ {ταπΊρ θα (11) ργοια]ν νυ {ΠΕ ῚΓ σαπα 45 ; 

4 Βεοδιιβα {π6 8οηβ οἵ [εγαβαίεπη πδα ἀβῆ]εα {πε πον {Πϊηρ5 οἵ {πε 1 οτά, 
Ηδά ρτγοίαπεα ν]ἢ πα 165 τπΠς οἤεγίηρβ οἵ (οά. 

1.1. ΏΕΠῚΙ ννὰ5 ἰῃ ἀϊβίγεββ. 80 ρεσῇῆδρϑ 3ῆ (ςΐ. ε. ρ.. 5. ἰχυ]. 14). (ἃ δά 45 εἰς τέλος, νυν ῇϊοῇ τπᾶν θ6 (1) ἃ π|ῖ5- 
ἰγαηϑἰῖθα δηά πηϊβρίδοβα {{|6 τε “Τὸ {πΠ6 οἤϊ εξ πηιϑιοίδη ᾽ (οἴ. Ρ5. Πἰν (1ν}}; ἴῃς τιγίῃπι οὗ 3ῆ (3: 3) ψου!ὰ πᾶνε θβεθη 
σοΠρ] είς νι ποὰΐ Δ ηγτΐηρ σογγθϑροπαϊηρ ἴο [Π15 οἴαιδε; ΟΥΓ (2) δῇ ᾿πἰβηϑβιοδίίοη: “θη 1 ννὰβ ἴῃ βούε ἀϊβίγεϑβ᾽ ; 
ἘΠ ΖΦ ΙΘΠΤΟΙ. ΧΙϊ. 12, ΧΧΧΙ. αἴ} Ὶ 1655. 1]. 106. “ὦ δὲ ΤΥ 66". 

2. ἴῃ δἴαγπι. “ὅ “(πε νοϊςε᾽. 
([ Ξαἰ4). Νοῖ εχργβϑβϑβά ἴῃ [Π6 Μ9595. οἵ (ἅ, ποὺ ἴῃ 95, θς ρΟββιθ]ν Ἰοϑὲ ἴῃ {πΠῈ σουγϑα οὗ {πε ἰγαῃϑπιιβϑίοη οἵ (ζ. 
{11 οὗ τἱρῃζθουβηθϑβ. (. [58. 1.21. “Απὶ {μ]1" ; (ἃ “ννὰ5 {ὰ]} ". 

4. ΤΠα ἔδτηε οὗ {π6Ὸὸ γγεα!τῃ δηά σον οὗ {π6 [εννβ, {π6 σμ!] άγεη (ν. 3) οἵ Ζίοῃ, ρα5564 ἔγοπι πηουῖῃ ἴο πηοιίῃ {1} ἴς Ε|1εα 
{πῈ ΠΟ]Ὲ νου]. Ἐογ διεδόθη (ες. 2 Μδεος. ἵν. 39), [πε τεδαϊηρ οὗ Καὶ [1,22, Η Πα8, δὐγοῃθοιϑὶν, διέλθοι, “τῆδν {ΠεὶΓγ 
ΘΔ] ἢ ρὸ ἰοσῖ ἢ ̓ς. ὍΤΠε δχαςί οτος οὗ 38 σδηποῖ Ὀὲε ἰηίεσγεα. 

5. πεν ψουᾶ... 411. πέσωσιν (Κ Η), πέσωσι (]), πέσωσι μέν (1.). ῬεΥΠΑΡ5, ΟΥΙΒΊΠΑΙΠΥ, πέσωμεν, “ννε 5141} Πανεσ 
[411᾿. (. Ρ5. χχχ. 7 (6). 

6. Απᾶ.... (ζ οὐκ ἤνεγκαν, “πεν Ὀτουσῃΐ ποῖ᾽, Ἐδθτίοῖα5 βυρρεβίεα πὶ ἡ βϑϑουιῆοαδβ᾽ ννὰβ ἴο θ6 υπάεδιβϑίοοα ἃ5 
{π6 οὈ]εςὶ οὗ {πε νεῖ : νεῦὺ ἱπηρτοθα]6. Εγ]Ὲ δηᾶ [ἀπ|65, γε] γησ οὐ 6Γ. Χχ. 9, [0Ὁ. ΧΧχὶ. 23, [61. 11. 13, Χ. 10, [οε] 

11. 11) βιρρεβί {παΐ [ΠεῈ πηεδηΐηρ τηᾶῪ Ὀ6 {Πα {ΠῸῪ ἀἸὰ ποῖ Κδερ {πεὶγ διη του ὈΠΩΕΥ σοηῖτοὶ. ὅ ὦ» 9 ΤΑΥ͂ 
ΡΟΪηΐ ἴο 8 οὐ β!ηα] ατεεκ τεδαϊηρ καὶ οὐκ ἔγνωκαν, “Δ η4 {πα ἀτα ψὶμουΐ Κπηον]θάρε᾽ (ςρ. 158. 1. 2. ΨΝόοη σευ ματαῖ 

βΒυσρεϑίβ {Παΐ ἤνεγκαν ΔΥΟΒ56 ἔτοτὴ ΠλΙσυθ δ ϊηρ δ5 Ἰδ2Π ΤῚ ΟΥΙΚΊΠΔ] 122 Π ΝΡῚ, “ἀπά [Π6ὺ ννεσγα ννἱτπουξ ἀπάἀδυϑίδπαϊηρ". 
8, {Ππ6 ΒοΙν {πΐπρβ. (ἃ πηδᾶν 4]50, δηἋ φὅ σδῇ οἠἱυ, πηβδῃ “1 βαποίμπδτν ̓, '. 6. [6 ΤΕΙΏΡΙ6. 

ΕΠ. τ. Αἀάγεββεά ἴο αοά. Ὅῇε 3τά ρεῖϑ. βίηρ. ἴῃ [ῃ15 νεῦβε δη4 θεῖον ᾿ῃΔῪ τείευ ἴῃ ραγίϊσιϊαῦ ἰο ῬΟΠΊΡΘΥ, οἵ, θείης 
τι564 ςοἸ]]εοἰἴνεῖν, το {Π6 ἈοΙηδη ΔΙΤΩΥ (ςρΡ. Ψ. 2). 

ἍΝ Ώδη {πὸ βίπποσ νναχαᾶ ργουᾶ (ΓΝ 23)... με οαϑὲ ἄοννῃ, οἵ, " ργοιάϊν (Π3δὲ)3) [ΠῈῸ ϑίππεσ. ... οαϑδί ἀονη. 
ΘΠ ΒΞι Σ. 2: Ἷ Ι 

8. θαϊζίεσγίπρ- απ. ῬΟΠΊΡΕΥ ὈΤΟυρΡης ἃρ Ὀαιζου! ρ΄ - ΤΑ ΠῚ5 το ΤΥτα δηά {Πποσαν ἢ Ὀγοκα ἀοννῃ {π6 ἐοτεϊ δα νν4}} 
{πᾶξ ἐποϊοβθα [πὸ Τειαρῖθ. 886 705. “2. χῖν. 4. 2; .8. 7.1. 7. 3- 

2. Πα νυ. ΕΓ 5129]65 οἷ ἔοΥ τπθπίϊοη ποῖ ΡΟ ΡΕεγ 5 ΡεΊβοηδ]ὶ ᾿πτϑΊοη ἰηῖο {πΠ6 Ἡοὶν οἵ ΗΟ] 165 ([05. “4212. χῖν. 4. 4, 
8... 1. 7. 6), θὰϊ {Π6 ᾿σγενεσγεηΐ ἰγεαίπηεηϊ οὗ [Π6 αἰΐαγ ἴῃ ἵτοηί οἵ ἰπΠ6 Τειρ]Ὲ ὈῪ {π6 οιηδη βοϊάΐθγσβ. Τὸ ἢϊ5 [οϑθρμα5 
4065 ποῖ 5ρθοιῆςδ!}ν τεΐε ; {ΠΟῸΡῊ ορ.» “ Μδηγ οὗ {ΠῸ ῥτὶθϑίβ, ἐνεη ννἤθη {ΠΕῪ σἂν {ΠΕἰΓ ΘΠ 6 ΠῚ165 8.554 1Π1Πρ {Π6 πὶ ΜΙ {Πα ὶτ 
ΒΟ 5 ἴῃ {ΠΕ 1Γ Παηα5... ψγεηΐ ἡ ΜΙ {ΠΕῚΓ ἀϊνίηθ ννοΥϑἢ!ρ, Πα νγεσα 5]αῖη ΨΠ16 {παν ννεσα οἤεσγιηρ {Πεῖὶγ ἀτίηϊ- 
οἴδεστίηρβ δῃηα θυτγηίηρ {πεῖν ἰπσεηβα᾽ (8. 1 1. 7. 5). 
Ἁ ὙΠΠΒ {ποὶγ βαπᾶβιβ. Ὑπέν ποὶ οὐἱν ἱγαπιρὶεα {πε αἰΐαυ, θας παῖ ὄνεὴ νυ πουΐ τεπιονίηρ {ΠΕΣ βαπδ]5 (ςρ. 
"ΧΟ. 111. 5). 
3. ἴῃ6 ΠΟΙΥ ἰπίηρ5. ὅ:ε 1. 8 η. 
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4 Τηετείογε Ης βαιά : (ἰδϑὶ ἔπεη ἴα ίγοῃ Με ; 

5 Τὶ ννᾶβ εἴ αἵ παιρῃς Ρεΐοτε αοά, 
1 ννὰ5 υἱίεγὶν ἀἰϑῃοποιτγεά : 

6 ΤῊς 5οηβ δηά {πε ἀδιυρῃξειθ ννεῖα ἴῃ συίενοιιβ σαριν ιν, 
Θεα] θά (0) (νν85) ἘΠπεῖν πεοκ, Ὀγαηαβα (0) (ννγ5 10) ἀπιοηρ ἴῃς πδέϊοῃϑβ. 

" Δοοογαϊηρ ἴο {πεῖν 51η5 ἢαΐῃ Ηδ ἄοπε πηΐο {Πεπ], 
ΕὸΥῦ Ηδ Παῖῃ Ἰείς {Πεπὶ ἴῃ {Π6 ἢαη 5 οὗ ἐῃθηὶ (Πμαΐ ργενδι δά. 

8 Ηε Παίῃ {υγπεα ἀννὰν Η!5 δος Ποπὶ ρΙἐγίηρ [Πόγη, 
Ὑουηρ Δη6 οἱ δηά {πεῖν σμΠ]Π ἄτθη τορείποσ ; 
Εὸγ ἴον Πδά ἄοης ἐν]! ομε ἃπα 41], ἴῃ ποΐ πεαικεηίησ. 

το (9) Απα {πε ἤδανεηβ ΕΊΕ ΔΩΡΊΥ, 
Απά {Π6 εαγίῃ δ᾽ πογγεὰ {πεπ ; 

ΤΙ "οι ΠΟ πῆδῃ ὩΡΟοη ἴ πα ἄοπε ψῇῆδ παν αἰά, 
12 (10) ἊΔηα {Πς οδδιίῃ γθοορηϊζΖθά 411] ΤῊν τρῃίΐεουβ ᾿πἀσεπηθηῖβ, Ὁ αοά. 
13 (11) Τεν βεΐ 1ῃς βοῃβ οἵ } ογιιβα! απ ἴο θὲ πηοοκαά δ ἴῃ γεΐαυγη ἴον. ({Π6) Παι]οΐϑ ἴῃ Πεί ; 

ἘνοΥΥ ννὰν ίαγει ςηϊεγθα ἴῃ ἰη {πα [1] ἸΙσῃ οὗ ἄδυ. 
14 (12) Τ εν πιδάξ πιοοῖς νι {πεῖν ἰγαπβργεββίοηϑβ, 45 ἔΠαΥ ἘΠΕ πΊβεῖνεβ νεσε νγοηΐ ἴο ἀο ; 

Τη 1Ππ6 [{]] ἸΙρῃξ οὗ ἂν {πεν τενεαὶθά {πεῖν ἰηἰ Φα 65. 
(13) Απάὰ τῆς ἀδυρῃίειβ οἵ Τεγυβα!επὶ νγετα ἀςῆ]ςα ἴῃ δοσογάδηοε νὰ Τὴν }πασετηεηΐ, 

Ι5 Ἐερσδιιβα πεν Πα ἀεη]εα {πεγηβεῖνεβ νυ τη πδέμγᾳ] ἱπίθυοοιγβθ. 
(14) 1 δπὶ ραϊπεά ἴῃ τὴν Ῥοννε]5 δηα τὴν ἰηνναι ραγίβ ἔου {Ππεϑε {Πίηρϑ. 

4. Οαβί {μεπὶ, νῖΖ. {πε οἤδγιηρϑ (ἀπα ΠΟΙῪ {Π]ηΡ5) οὗ ὑ. 3. ΤῊΪΚ 15 οἰθασὶγ (πς ᾿Ἰπθδηΐηρ οὗ ἴΠ6 ἀπδιη ρου 5 Παιῖοσ 
ΡΙοποιῃ ἴῃ (κα, θαὰΐ ἴῃ 32 πε ργοποιη τηᾶ Πᾶνα Ὀδεη τηδϑοιηθ, δηα {πεγείογε διαθίραοιβ ; ἴῃ ἴπαΐ οα5ε ἴΠ6 ταδὶ 
δηϊθοθάθηϊ οὗ {πῈ ρσοποιῃ τῆδῪ Πᾶνα ὈΕΘῃ " πε 5οῃϑ οἵ [6σιιβ8] 6 π᾿. . 

4; 5. ΤὮδ 56η56 οἵ {Π6 οὐ] βΊηδ] ἴῃ ὑϑ. 4 ὁ, 5 α, σαθποῖ θὲ ἀδιεγπηϊηθα : ̓ἴ πδῪ πᾶνε ἀϊβεγεα σοηϑι θυ ]ν ἔτουη τπαῖ 
οὗ 1πε Μ55. οἵ (ἃ ἀπά “6, οὐ οἵ {πε σοπ]βοΐιγαὶ ἐπιεπάδίίοηβ οἵ (τ. ΕὈ]]ονηρ ἴῃ6 Μ595. οὗ (ἃ, ἀηά {πὰ ρυποιπδίοη 
ἰουπα ἴῃ {Πεπὶ, ννα τῇδ τε ποὺ 4 ὁ :- ; 

Η!5 (ἰ. 6. (048) ρ]ογίουβ θθδυῖν ΡγΟβροτθα {Πϑῖὴ ποῖ. 
ΟΥ̓ Π15 9 5 ΡῬαύμαρ5 πιεσεὶν ἃ Ιοοβα τεπάδγίηρ :-- 

Απαὰ Ηδ ἀϊά ποὶ εἽβϑίδὈ] 15} νι {πα πὶ Η 5. σ]οσίοιιβ Βεδαῖΐν. 
ΗΠΡΕη ΕἸ] 4 ςοπ]εοίαγεά εὐδοκῶ ἐν αὐτοῖς ἔοτ εὐόδωκεν (ΒΚ 1 1,: εὐώδωκεν Η) αὐτοῖς; πᾶ [ΠΪ5 5 Δἀορίεά Ὀγ 

νοῦ (ερματγάϊξ, ννῆο α͵5ο δάορίβ αὐτῆς (Μ) ἴογ αὐτοῦ (Κ 11, Η 9). ὙΠΕη 4 ὁ, 5 πᾶν ΡῈ γεπάδγϑα :--- 
1 ἢᾶνε ἢΟ ΡΙβαβυτσζα ἴῃ {Π6πὶ (ςρΡ. [6Γ. χῖν. 12). 
Ηδεγ (Το γα βα]θηλ᾽5, ΟΡ. ψΦ. 20, 22, 23) β]ογίοιιβ θεδυῖΐν ννὰ5 βεΐῖ δ πδιρῃς θείοσε (οά. 

ὙΠς σοπ)]εοίαγε βῖνεθ ἃ σαί ΠΥ Τηοτα δἰίγαοίίνα ΡὨΓΑΒΕΟΙΟρῪ τἢδη {πα ἰεχὶ οὗ (ἃ, θὰϊ τ“. 46 ψου]ά ἴῃ {παΐ σαβε πᾶνε 
Ὀδϊδηςθα Φ. 4 αὶ νεΕΥῪ ὈΔΑΙΚ ἴῃ 1Π6 οτίρίηαὶ Ἡεῦγαν ; δπαὰ {πε ροβιίτίοη οἵ τὸ κάλλος τῆς δόξης αὐτ. τῆοτεα ΠαίτΑΙΥ 
ΠΟΥΓΕΒΡΟΠα5 ἴο ἴῃδϊ οὔ [Π6 00]. οὗ [Π6 νεγ ἴῃ 4 ὁ τῆδῃ ἴο {παΐ οἵ {πε 580]. οὗ {π6 νεῖ ἴῃ ψΨ. 5. 

5: Πεεεῖν. Ἐρι 1 τῆ: 
6. ΤΠ ξοῆβ δπά {δε ἀδιιρβῃξεγξ οἵ [ευβα επ (ςρ. ν. 3). 5071. Η ; Ραϊ Καὶ “ 5οη5 δηά ἀδυρῃίεγο᾽, 95. “ΠΕῚ 50η5 «πὰ 

ΘΓ ἀδιιρῃίεγθ᾽. ᾿ 
6 ὁ. ΤῊ ΠἸὴ6 ἴῃ βοῖηβ νγᾶγν, ἀοαθ.]655, Ἐχργεββϑα {πε ἱρῃηοηλην οἵ {πε σαρίϊνε (ν. 6 4) 7ενν5; Ῥυΐ {π6 τηθαπίηρ οἵ (ἀ 

(οἵ νυ ἢ “6 “δηάᾶ οἡ {Πεὶγ ΠεοΚ ἰ5 5εῖ {πε βεαϊεὰ νοῖα οἵ [με ρεορίεβ᾽, ἰ5 ργοῦθδθὶν ἃ ἴτεε τεπάεγϊηρ), Δηα 511}} ποτα τΠδΐ 
οὗ 32, 15 ἴδσ ἴτοπὶ οἰεασ Μοβῖ ρτόθδθὶν {πε 8]]πιϑίοη 15 ἴο ἴπ6 Ὀγαπηάϊηρ οὗ βανθϑ ψ] ἢ [ῃς ἰοοπβ οὗ ἴμεὶγ πιαϑίεσβ. [ἴ 
15 ἵστα ἴηι [ῃη6 Ὀγαπάϊηρ οἵ {Π6 γε ἴῃ ρδγίϊςα]αγ 15 μοί εἰβεννμεσα πηεπιϊοηθά, θὰΐϊ “ πηΔηΥν 5]ανα οο]]ατβ μάνα Ὀεθη Τουηά 
ἴῃ Βοπηδῃ ΟἸΓ165, ᾿Π ΒΟΥ 6 4 ἢ {Π6 πηαϑίθι᾽ 5 παπιε 84 βοῖης βοῇ δα αϊτίοη ἃ5 72716 716, φιξα πεσῖο᾽ (Ἀγ16 δῃά 781η65). 
ΚΙξ, {8105 με δ] βίοη πᾶν Ὀ6 ἴο {ΠΕ σιυδβίοπι οὗ 568] 1 ΟΥ̓ βδιηρίησ [Π6 ΠΟ]]ΑΥ ΟΥ̓ οἱοτϊηρ οὗ ἃ 5ἷανε (Τϊπημα ΒΔ0]1} 
“λαό. ὃ 4). ἘῸΥ ΤοΓα οὐ 1655 ΔἸ εσεηΐ Ἔχρὶαπδίϊοηβ 5εα ΝΊθδυ᾿ 5 ἢ. δα ἴος., αμα Βύςμ]εγ πη 70 Δ), χν (1903), ΡΡ. 115 ἢ. 

Ξθδιθά, Οκ. “νι (1η) ἃ 56ε41᾿. ΤῊΪΒ σδῃ βοδυοοὶν πθδη “ (5υστο η 464) νυν] ἃ ἑείτεσ  (ΥΝ 611}.). ἔ αἰ 
Ὁσαπάβα, (ἀκ. “ν ἢ ἃ 5]ανε- γα ᾿ (ςρ. Ηἐϑγομΐα5, σ. ". ἐπίσημον). Βαΐ ΔηοῖποῚ τπθδηϊηρ᾽ 15 ΡΟϑβιὉ]6, νἱζΖ. "ἴῃ τῃ6 

5ῖῆι οἵ’ (Κιι. ἢ τξ Ὁ") 32). Βαϊ ἐν ἐπισήμῳ 5Ω0ΆΓΟΕΙΥ Τη68Π5 “ ἴῃ ἃ ρὈ]Ϊς ρΙαοα ᾿ (ΩΡ. χν]]. 32), ν]Ζ. ἈΟΠΊ6. 
α: (ἷ Β5. εἰ: 10.-- 7 ὅ. (δ. Β5: χαχν ϊ..53. 
12. τεοορηῃϊζβά. (ζἷ “ὁ “ ν"}}} γβσορῃϊζθ᾽ (ΠῚ ον ") ἼΠ)}). (ρ. ν|!]. 8. 
13. ΠηΠῆσυ ἀηα πηςσετγίαϊη, Ὀας ορΡ. ν]]ϊ]. 9-14. 
ΒΥ, νῖΖ. τὴς μεδίπεηῃ ; 80 71, ὥ, “Ης᾿ (νῖ2Ζ. (οἀ) Η. 
ἴῃ τοίαγῃ ἔογ ([Π6) πατὶοΐβ ἴῃ μεσ. πορνῶν ἐν αὐτῇ 5Ποιἃ φςοτγεβροπά τὸ ΠΔ ΠῚ] (Π), οὐ ΠΡ}. [Ιῃ εἰτπου οᾷ56 

3 ῬτΟΡΔΡΙν ἱπιθηάεα ὁ Ἰη τοίαγηῃ ἔὺγ ΠΕῈΓ ψῃογθάοιηδ᾽ (ΕΖεϊς. χχὶϊ!. 14, 18) (αὐ ϑβίγαοι Γῆ} ΠΡ} ταῖμον τη ΠΙΠΊΣ, 
“ΕΥ̓ Βαι]οῖβ ᾽). ; ᾿ 

134, 144. “ Αςςογαϊηρ 5 ἴῃ6 7εννβ ψεῦε ψοηΐ ἴο ἄο, βνθὴ 80, ὉῪ νᾶὺ οἵ ται θαζίοη, {Π6 (εη1165 Ἔχροββά ἴο {Π6 
νγοσ] ἃ {Π6 ᾿π]α 1165 οὗ Πε [6νν8.᾽ ΤῊΪΒ5 ΤηΔΥ ΠΟΥΓΘΟΙΥ ἰηΐεγργει {πε ράββαρθ, δας {πῸ Ριυποίυδίίοη οἵ {πὸ Μ595. οὗ (ἃ 
ΔΗ ῬΑΥΙΔ]]6]15η} αν ου τ [ῃ6 ἀρονα αϊν᾽βϑίοη ἰηΐο 11Π65 8 ΠΕ  Πδη τα κίηρ “ἃ5 ἴΠ6Ὺ {παιηβεῖνεβ ννεῦα ψοηΐ ἴο ἀο᾽ νψ] ἢ 
ννΠδΐ {0]]ονν5. 

14 ὁ. Τῇ 188 ΕΠ] ΠρΉϊ οὗἉ ἄδν, [1ἰ. “ Βείογε {πΠῈ βδιιπ. (ρ. 2 ὅϑδιη. χἰϊ. 11 ἔ. , 
15. Υ]Π ἀπηδίιγα ἱπίθγοοιγβθ, 111. ΚΠ σοηξα5Ίοη οὗἁ πλ]ΠΡΊ ΩΡ ̓ (ἐν φυρμῷ ἀναμίξεως). ὙΠ τείδγεηοα 15 ΡΥΟΡΔΌΪΥ 

ἴο Ἰησεϑβί (ν1}]. 10) ἀπ οἱμεῖ ἔοι] πη] ηϑ. 
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(π6) 

(1) 
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19) 

20) 
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᾿, 

121) 
Ι 23 

᾿ 
123) 
26 

124) 

25) 

126) 

28 

ΠΕ, ΒΑ ΘΜΙΞ ΘΕ ΘΘΕΌΜΟΝ δ᾽ τό--0 

(Απὰ γεῖ) 1 ν1}} }ϑὲν ΤΠες, Ο ἀοά, ἴῃ πρτρἢΐπ655 οἵ Ποαδτί, 
Εὸγ ἴῃ ΤῊν ᾿πᾶάρεπηεηΐϑ 5. ΤῊν τσ ῃθουβη655 (ἀἸβρίανεα), Ο σοά. 

Εογ Του Παϑὶ τεπάεγεα ἴο {πες ϑἰππειβ δοσογά!ηρ ἴο ἘΠΕῚ ἀςεα5, 
γε δοςογάϊηρ᾽ ἴο {πεῖ 51η5, ὑν ΠΟ ννεγα ναῦν ΜΙ Καα. 

Τ Ποῖ Παϑὶ πποονογεα {πεῖν ϑἰηβ, {παι ΤΥ ᾿παρεπηθηΐ τηϊρΐ μα πηδηϊαβί : 
ΤΠοιῖι Πμαϑί νν]ρεά ουἱ {Ποῖν πη θπλοσία] ἔγοτη {πα βαγίῃ. 

(ἀοά ἰ5᾽4 τἱρῃίεοιιβ πάρε, 
Απα Ηε ἰβ πὸ τεϑρβοΐοι οἵ ρείβοῃβ. 

ΕῸγ {πῸ πδίϊοηϑ γεργοδοῃεα [εγιιβα θη, {Γα Ρ]1ηρ 1 ἄοννῃ ; 
Ηετγ Ῥεϑιιν ννᾶ5 ἀγαρρςεα ἄονν ἔτοπὶ {Πα [ἤγοπα οἵ σἹοῦν. 

516 σιγαεα οἡ βδοκοίοίῃ ᾿πϑίεδα οἵ σοπλεὶν γαϊπηθηΐ, 
Α τορε (νν 458) δροιιΐ πεῖ μεδα 1ηϑίεδα οἵ ἃ ογσοόνῃ. 

586 ρευΐ οἵ {Πς οἹογίοιιβ ἀϊδάίεπι ννῃϊοἢ (οα 44 5εΐῖ ἀροὴ Πει, 
Ιη ἀἰβῃοηοι ννα5 πεὺ θεαῖν σαβί τ ροη {ΠπῸ στοιμηά. 

Διά] αν δηα επίγραίοθα {πῸ 1 ογὰ δηά ϑαϊα, 
Τοηρ᾽ ἐποιρῃ, ΟἹ οτά, μα5 ΤΗΐης μαπα θεεη ἤδανν οἡ ἴϑύδεὶ, ἴῃ Ὀγίηρίηρ {πΠῈ πδίοηβ προη ([ΠΕ6Π1}). 

Εογ {παν πᾶνε πιαάε βροσγί πηϑραγησὶν ἴῃ ννγαῖῃ δη6] ἤΠεύοα δηραγ; 
Απα {πεν νν}}}] τῆβ κα δη υἱΐεσ εηπ, τη1655 Τ που, Ο 1 ,ογά, γα Κα {Π6ηὶ τὼ ΤῊν ννίϑίῃ. 

Εογ {παν μανε ἄοπης ἰΐ ποῖ ἴῃ Ζϑαὶ, θαΐ ἴῃ ἰπϑί οἱ 508], 
ῬΡοιυτγίηρ οἱ ἐΠεῖ ννγαῖῃ ἀΡΟη τι νν 1) ἃ νίανν ἴο τα ρίης. 

Πεῖαν ποῖ, Ὁ ἀοά, ἴο τεσοπίρεηβε {Πεπὶ οὐ ({Πε11:) Πεδας, 
Τὸ ἔπτη [Π6 ρῥυίάς οἵ {πε ἀγάρσοη ἰπΐο «5 ΟΠΟΙΓ. 

Απάα 1 Παά ποῖ ἸΙοηρ ἴο νναἷΐ θείογε (σοὰ βῃοννεά πιὲ πε ἰπβοϊθπί ομβ 
Θ]Αίη οἡ 1Π6 πιοιηΐαίηβ οἵ Ερυρί, 

16. 1: δ ΡΠ δίϊς. 
19. 15 ἢο τεβρεοΐεσ οἵ. ὑὰ “" ν"}}} θῈ 0 τεϑρεςοίευ οἵ᾽, ἰγτϑδιϊηρ ἴπΠ6 ΗΠ ΡΥ. Ἰππηρΐ. 45 ἴα. ᾿ηϑιεδα οὗ δαπεηίαίίναε. ΕῸΓ 

[μ6 Ρῆτζαβα 566 6. δ. 1 ει. χ. 17. 
2ο αὐ. ΤΠ656 Π1Πη65 ἈΓῈ ἸΠΟΟΥΎΘΟΙΥ σίνθη ἴῃ {Π6 ογάοσ ὁ ἃ ἴῃ {πῸ δα. 2 γήγεσξεὙ ἀπ ἃ συ ϑεααεπί εἀϊ]οη5, πο] ]ηρ {Παΐ 

οὗ ἀγ]6 δῃηὰ 8165. 
Εογ. ΤὍῃε γάρ, ρΡεΓΠΑΡ5, 85 οἴϊβη ἴῃ ραγίβ οἵ της ΟἹ. Τὶ. (6. σ.. [5] }}), μα ποι ϊηρ σογγεβροηάϊηρ ἴο 1{ ἴῃ 38. 
να ἀγαρβεᾶ ἄοννῃ. Μ9595. οἵ (ἃ “πε ἀταρρεὰ ἀονῃῦ; θυΐ φὁ ἢΠᾶ5 ἃ ρᾶβϑῖνε νεὺῇ δῃάᾷ, 50 ἔδυ, βΒιρρογίβ ἃ5 ἴΠ6 {γι 

ατεεκ τεδάϊησ νοῦ (ας ὈΠαγαϊ5 σοῃ]εςσίατε, κατεσπάσθη ἴοΥ κατέσπασεν (1Χ), κατέσπασε (7 1, Η). 
24. εῃίγεαϊεᾶ. (τ φὁ " επίγεαίεα ἴῃς δος οἵ ̓, ννῃϊοἢ 15 ρΡγο δ] {ΠῈ βαπλε ἢ] οι ρ με πη! βίος, μα! ΕΠ! τΘγᾺ] γε πάθη οὗ 

Ζ8 (᾿ππδάς ϑιννεεῖ, οὐὔ᾽ρεαβαηΐ, {πῈ ἔαςε οἵ") [παΐ οσουῦθ ἴῃ 2 Κιηρδ ΧΙ]. 4, [6Γ. Χχν]. 19; οἵ. ΕχΟΩ. ΧΧΧΙϊ. 11 (ἐδεήθη 
ἔναντι). 

ΙΠΟπρ ΘΠΟΙΡΏ. .. μα5 Τῆϊηε μεαπᾶ Ρθεαπ. (ζ "1. “πα κοϑ βυβῆοϊεηΐ τη ΤῊΥ Πμαηα 5μοι] Ὀε᾿: θυΐ {πε Ἰάϊομη 
ἴῃ 3ῆ ννᾷβ ρΡγοῦδ!Υ {ΠῸ βδῖηε δ5 ἴῃ 1) 68. 1. 6, 11. 3. 

ΟΙογά. [. οπι. 
ΙΞγβ 6]. 80 Καὶ (ἰηλ) ὁ5 : οἵῆεσγ Μ55. οἵ (ἃ " [}εγιβαίθηι᾽. 
ἰπ Ὀγίηρίηρ {πὸ παίΐοηβ ἀροπ ({Π|6Π|}, ΟΥ, 45 ἰῃ Εδςο]μ5. 111. 2ὃ (ΩΡ. χ. 13, Χχν. 13 1.), ἐν ἐπαγωγῇ (Η εΕΥ̓ΓΟΠΘΟΙΙΒΙΥ 

ἀπαγωγῇ) τᾶν τε ΓΙΞΙΩΞ, “ νυ "ἢ ϑπηϊτησ οὗ {πε παιϊοηβ᾽, '. 6. οα ,ὰ5 5ηλἸτεῃ [5Γ8 6] ὈῪ ᾿πεδῃ5 οὗ [Π6 πδίϊοηβ ; ςρ. 158. 
ἘΞ τ᾿ 20, 24. 

25. ἴπευ. ὍΤῇῆε Ὠδί! 5. 
ἤδγοα ΘΏΡΕΓ: θυμῷ μετὰ μηνίσεως. 

26. Απᾶ πδ6νυ, ἱ. 6. [η6 πδίϊοηβ, νΥ11} πιαῖκο δῇ αὐΐξεγ ἐπα οὗ [5146]. 50. ρυόθδθὶν 38 (55}); (ἃ “Απὰά {δεγ᾽, ἰ. 6. 

15.868], “ νν}}} θ6 πηδᾶθ δὴ υἵΐεσ επᾶ οἵ (συντελεσθήσονται -Ξ 755). 
27. ἴμεν. Τῇε Ὡδίϊοηβ. ᾿ 

ποῖ ἴῃ ΖΕΔ] ἴο {0]Π] (αο 5 ρυιηῖϊῖνα ρυΓΡΟβα5 ΘΟ οοσηΐηρ᾽ [5186]; Πρ. 158, Χ. 7. 
28. ΨἹΓΠ ὁ νίαν ἴο ταρίηθ. Αρδϊηϑί ΡΟΙΏΡΕΥ ΡΕΥβ ΟΠ Δ }]ν {815 ραυσυ]ΔΥ παῦσε νου] θῈ πηΐαιγ; θη Πα επίετεά 

Πα γείγαϊηθα ΠΌΠπῚ ΡΙ απ άεγίηρ ἴῃς ΤΕΠΊρ]6 (05. “4712. χῖν. 4. 4); Ὀὰὺὶ ἀραϊηϑὲ {ΠῈ πδίϊοῃϑβ, 1. 6. [8 ἈἈοπηδ 5, ἴξ πλὶρ ϊ νι 6]}} 
16 (δες Εγ]ε δηά 1165 σα ἐοε.). 

29. Τὸ ἴαγηῃ. “ὁ “Τὸ οαϑβί ἀονη᾿, ὰ “Τὸ βαν᾿᾽. Τῇε τοῦ εἰπεῖν οἵ (ἃ 15 τη] η{6]]1010]6 ἀπ ΡΥΟΡΔΌΪΥ ἄϊε ἴο ἃ ἰταη8- 

Ἰαΐοτ᾽ 5 ῃλ 5 η ἀογβίδηαϊηρ ; ΡτΟΌΔΌΙν 22, τπεδηΐ ἴο ὈῈ τεδά Ἴοῦ [{Ξ ΞΞ ὝΠΟ) Δα ςοηϑβίγαεα ἃ5 ἴῃ Ηοϑβ. ἵν. 7, ννὰ5 

τηἸβία ΚΘην τεδά ἘΡ -- πνῦ (ννε}1}.}); ἔου. ἀῃοίμου βιρρεβίίοῃ, 5ε6. ν]Ὲ δηά [αη65. 1 οαοςον,, 15 {ΠπῸ οὐἱρίηδὶ 
τεχὶ οἵ φὅ δῃηὰ ποῖ ἃ βαρβεαιεπηῖ σοιτεοιίοη οὗ ἃ ᾿ἰτογὰ] τε ηἀθυηρ (οὶ) οἱ τοῦ εἰπεῖν, 55 ςαῃποῖ ὈῈ Ἔχρ᾽αἰπεα εἰς ποτ 
Ὀγ (ἃ οΥ Ὀγν ϑ1:ιοὴ εἰπε ηάδίϊοηβ 85 ἰδεῖν (ΕΔΌτΤΙς 5), οΥ εἴκειν ΟΥ̓ τρέπειν (Η Πσεη(Ε6]4) ; Ὀὰς Ψιΐεαι ργοροβαβ ῥίπτειν. 

{με ἄγαροῃ. ὅ566ΠῚ5 Ἅἰβαυὶν ἴο Ὀ6 “1Π6 ᾿πβο]εηΐ ομα 5]αίῃ οἡ {πε πιοιιηΐδι 5 οὗ Εργρι᾽ (ν. 30), ἱ. 6. ῬΟΠΊΡΘΥ ; ςρ. {πὸ 
ΠΟΙΏρΡΑτβοη οὗ ΝΕΡΌ ΠΏ ΘΖΖΑΥ νυν] ἃ ἀγαρο ἴῃ [ετ. 11. 34, γεῖ 5686 ἅθονε (ρΡ. 630, ῃ. 2). 

30. 1 μαᾶ ποίΐί Ιοῃρ ἴο ννεϊΐ θεΐογε. 1.1. “1 αεἰαγεά ποῖ τπη1}] οά᾿: “5. “τε Τιογά᾿. 
{πε ἱπβοϊθηΐ οὔθ. (κ “15 Ἰῃβοϊδηςσε᾽ (τὴν ὕβριν αὐτοῦ -ιαὶ ἸΣἸΝ2 οὐ ἩΓΊ δ λ, νν ΙΓ ἢ τνὰ5 Ρεσμδρ5 ἃ οουσυρίϊοη ἴῃ 35 οἵ 

ΔῊ ΟΥΡΊΠΔ] τεδάϊηρ ΠΝ2Π). 
ου {Π6 τηοιπηΐεαΐϊηβ οὗ Ερυρί. Ασςοογάϊηρ ἴο 1)10 (Ιαϑϑῖι5 Χ]]. 3- 5 ΡΟΙΏΡΕΥ ννᾶ5 δαὶ πρὸς τῷ Κασσίῳ ὄρει; ΜοΠ5 

(Αϑ551115 ννὰϑ ὩβδῚ Ῥε]ιϑα πη, Ῥοϑϑιθὶγ 10 πΠδα "δ᾽ (πο "Π), “Ὀεβϑιάς {ΠῈ βίγεαιηβ οἵ Εργρί (Κ]Ὲ δπά [61η65). 
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ΤΗΕ ΡΘΑΙΜΘ5 ΟΕ 5ΟΙΟΜΟΝ 2. ςο--Ἅ8. 2 

Ἐδιβογηθά οὗ [655 δοσοιηΐ [ἤδη 1Π6 ἰεδαϑί, οα ἰαπα δπά 868 ; 

31 (27) ΗΙ5 θοάν (, ἴοο,) Ὀοΐπα Πἰΐπεσ πα {π1{Πεν οἡ {πα ὈΠΠ|Πονν5 στ πλιι ἢ ̓ηβοίθηςσο, 
ΜῈ ποπε ἴο Ὀὰν (Ὠίπι), θεσαιβε Ης Πα τγε]εοϊεα Πίπι ἢ αἰβῃοηοιιγ. 

(28) Ηε τεῆεοϊεά ποῖ ἰἢδι ἢδ ννὰ5 πΊδῃ. 
32 Απὰ τεῆξοίβα ποῖ οἡ {πε Ἰαζίει επάὰ ; 

33 (29) Ηε βαἰά : 1 ψ1} θὲ Ἰογά οἵ ἰαπὰ δπά 5θα; 
Απά ἢε τεοορῃϊζΖεά ποί {παΐ ἰἰ ἰ5 οα ννῇῆο ἰ5 σγεδί, 
Μιρσῃίν ἴῃ. ΗΙ5 σγεαῖ βίγεηρίῃ. 

34 (30) Ηε [5 Κίησ ονεῦ {Π6 πδανξηϑ, 
Απα χιάρσείῃ Κίπρβ δπὰ ΚίησαοπΊβ. 

35 (31) (ἸΈ 15. Η6) γγῇο βεζζείῃ γῆς ὑρ ἴῃ ρίοιν, 
Απα Ρτησοίῃ ἄονη {πε ργοια ἴο εἴεγηαὶ ἀδϑίγιοίίοη [ἢ 5 ΠοΠοιιΓ, 
Βεσδιιβα {πεν Κηεν Ηΐϊτη ποί. 

36 (32) Απά πονν ῬεΠο] 4, γε ρυποα5 οἵ {πε εαὐῃ, τς Ἰπαρεπιηεηΐ οὔ {πε Γι οτγά, 
ον ἃ στεαῖ Κίηρ δηᾶ τἱρῃίεοιιβ (15 Ηδ6), Ἱπᾶσίηρ (411) [παῖ 15 πάει πεάνεῃ. 

37 (33) ΒΙε55 αοά, γε παῖ ἔδαγ {πε Τ,ογὰ ἢ νυ βάοτχη, 
ΕὸῸΓ {Π6 τπηϑύον οἵ {πΠῸ 1 ογά νν}}] θῈ προη ἰπεπὶ {παῖ ἔδαν Η πΊ, ἰῃ {πὸ Ππαρσεπιεηΐ ; 

38 (34) 50 {παῖ Ηε ν1}] ἀϊβιϊηρσι5ἢ Ὀεΐννεεη {πε τὶρῃΐεοιιβ ἀπ {ΠῈ ϑἰππαυ, 
(Α πα) τεοογπίρβηβα {Π6 ϑἰπηθῖβ ἴου Ἔνεῦ δοοογαϊηρ ἴο {πεῖ ἀεεάϑ ; 

39 (35) Δπά Πᾶνε πλεγον οἡ 1Π6 τἱρῃίεοιιβ, (ἀεἰἱνεγίηρ ῃϊΠ1) ἔγοπὶ {π6 αἰηϊοιίοη οἵ {ΠΕ βἰπηοῦ, 
Απα τεοοτηρεηβίηρ ἴΠε ϑίπηδγ ἴοσ ναὶ 6 δίῃ ἄοπα ἴο {πε τἰσῃίθοιιβ. 

40 (36) ΕοΥῖ {πε 1 οτὰ 15 σοοά ἴο {Πεπὶ {πΠαξ ο41}}] προ πὶ τη ραζίεηςε, 

Ι)οἰπρ᾽ δΔοςοταϊηρ ἴο ΗΙ5 πηεον ἴο ΗΙ5 ρίουιβ οῃεϑ, 
ἘΔ] ϑῖηρ ([Π6π|} δὲ 411 εἰπλῈὲ5 θείογε Η τ ἴῃ ϑίγεηρίῃ. 

41 (37) ΒΙεςςθά θὲ {πε 1 ογά ἴου ἐνεῦ Βεΐοσε Ηἰβ βεγναδηΐϑ. 

ΠΙ|. ΑἹ ῥεαίηι. Οὐ “ϑδοίοηηοι. ((ογιοθ7 7117 116 γὴρ  ίθοηις. 

Ὁ τ ΝῊν 5ἰδερεβί μοι, Ο τὴν 80], 
Απά Ὀ]εβϑεϑὲ ποῖ {πε Τ ογὰ ἢ 

2 ΘΙηρ᾽ ἃ ΠΕ 50η0,, 
τ]πῖο οὐ ΨῆΟ 15 ννογΐῃν ἴο θὲ ργαίβεά. 

Ἐπίθεπιϑᾶ οὗ 1655 δοοουηΐξ πα {πε Ιεαϑί. Ηε]α ἴῃ 1655 ἀοοουηῖ [ΠΔῃ ἃ ρεύβοη οἵ {πε ἰδαϑὲ ροϑβιίτοη : 50 οἰβαυν 9 ; 
οἡ (ἃ ὑπὲρ ἐλαχίστου (ΟΥ̓ σοη]εαίαγΑ } }ν ἐλάχιστον), 566 γ]Ε Δη4 [4Π165. 

31. ῬΟΙΠΘ ΠΙΓΠΘΓ δηᾶ ἐπ ΠΕσ, διαφερόμενον. 50 Καὶ {1, (2) ; Η “ ἀεδίτογεά ᾿ (διεφθαρμένον). ὙἼΠε σοττεοΐ τοχὶ οὗ 
ΕΙΕ Ὁ ἘΣ ΤαγίΠου ἔγοιη {πα [ἰ16γὰ] {τας οὗ Ῥοιαρεγ᾿β επά, ἃ5 ἀββοσὶρεα ὃζγ ΡΙἴδγοῃ (566 γ]α ἀπά [8Π165), [πα ἐπδ 
τεδαϊηρ οἵ Η. 

31 ὁ. Αἴου ᾿γίηρ ἔοΥ βοῖηδ {ἰπὴη6 ἀδοαριαϊεα δηα ἀπ υτ αὶ οἡ {Π6 5ποσγα, ΡΟ ρου 5 θΟὰγ ννὰ5 θυγηΐ οἡ ἃ ρ116 οὗ 5ρ8γ5 
ΒδΙΠεσεα ἔτοτῃ {πΠ6 Ῥθᾶςοἢ (Ρ]ἴδγο ἢ). : 

33. ἴι 15 αοὔ Ψῆο ἰ5 ργσθραῖ. (οά, ποῖ ῬΡοῃΊρου, ἰ5 “ Μαρῃῖβ᾽. φ6 “ἴπε 1 οτὰ ἰ5 οα΄. 
34. ἢδανϑῆβ. 45- δηά ονεῖ ἴΠε βαυίῃ ᾿᾿. 

Κίηρβ δῃηᾶ Κἰηρἄομπιβ. “ὁ " Κιησαοιηβ δῃηὰ ρτίποθϑ᾽. 
35. Ὀτηρεῖῃ ἄοννῃ. [Ἃ{η]1655 ὑπ κοιμίζων {γαηϑ]αιεα Ἴ 5 (16 νεῦ νν ῖοἢ νου] ἢανε θθθη [Π6 βἰπιρ!εϑί ἀπε Π6 515 

ἴο Ψ. 35; Πρ. 1 ὅ41η. 11. 6-8), [ῃ6 5686 15: (04 σδιι565 [ΠΕ ῥτοιά ἰο 16 ἄόννῃ δηα 5166 0 {πε 5]6Ὲρ εἴθγπαὶ (5. ᾿ἰχχνὶ. 
6 (5) ; [οὉ χῖν. 12) οἵ ἀἸβϑῃοπουγ ἀπὰ ἀδϑιίγαοίίοη. ! 

ἀδβίγαοξίοη. 32 ρεῦμαρϑβ (ςρ. ΕΖεϊκ. χχν}]. 7 {) μΒβαὰ ΓΙ), ἴῃ νν ΠΙ ἢ σᾶ56 {Π6 τε πάθυηρ 5ῃοι 4 ΒῈ “τς ρῖϊ᾽. 
37. ἰπ {πε Τυᾶρειηθηί. Οπ {πΠ6 ἄδγ οὗ Ἰπασεηηθηΐ δηα ἀἸβοσι πι παῖοη ἴΠπΠο56 [Παΐ ἴεασ (οα ψ}}1, πη ]1κα {πα 

ν]οΚεά (Ρ5. 1. 5), ϑιίαπα τΠγοιρἢ πε πιεγου οἵ οά. ὅσῃ ννὰ5 ΡΥΟΌΔΡΙΥ {Π6 τηθδηϊηρ οἱ ζῆ, ἀῃηα ρεγπαρβ. οἵ  (μ...5 
Παῖα 85 ἴῃ 5.1. 5, ΡῈβς}ῃ.). (ἃ “ψ ἢ Ἰπασεπιθηΐ᾽ (ΟΒΦῸΞ ἔογ ΘΞΒΦΊΞΞ) : τπῸ πλεῦου οἵ (οα ν}}}} θῈ 5ῃοννῃ ὈῪ ἱπίτο- 

ἀποϊηρ ἃ ρυῖποῖρὶε οἵ Ἰαἀρεπιεηΐ οὐ ἀἰβογι πη παῖτίοη θεΐννεθεη {Ππ τἱσῃζεοιι5 ἀηα {ΠῸ6 πητὶρ ίθοιιβ. 
40. ἴο Ηἰ5 ρίουβ οπεβ. 80 Καὶ {7,0 ᾧ τοῖς ὁσίοις ; Η “ἴο {πεπὶ ῃδι ἀγα Η!5᾽ (τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ). 
41. θεΐοσαθε. “260. “γ᾽. 

111. νυ. 1-2, Ἑχοτγάϊαπῃ; 3-10, [Π6 σΠαγαςίοῦ απ σοπάιοϊξ οὗ [Π6 τἱβ μίεοιιβ ; 11-15, {πε οοπάμποϊΐ δηὰ ἰαΐα οἵ [Π6 βἰηποῦ ; 
16, [ῃε σοηίγαβίεα ἔαίε οὗ {Ππ6 τὶ ῃζεθοιι -- τεϑασσεοιοη δηά [ἰε εἴεγηδὶ. 

1. Ο Ὧν 500]. 50 «ὃ ; (ἴ οπη. “τηγ᾽. ὶ 
2. (ἃ ὁ ργόθδ ]γν [α1] ἴο ργεβεσνε ἴΠ6 εχϑοΐ (οσπ πα βεῆβα οἵ ἢ. Νοίε ἴῃ 2 ἃ ἴῃδί ψάλατε, “ 5ἰησ᾽, 15 ποῖ {ῃς6 πογιηδὶ 

τεηἀοτῖηρ οὗ [Π6 νετῦ ὙΦ᾽, βίδηβ. Δ ΠΟΥΙΠΔΙΠ]Υ δἰζευ 115 ου͵θοὶ δηά 15 2Ζεγαΐ (εἴ. βίηρ. ἴῃ 3.1, 2 4) ; ἴῃ 2 Ζ) “6 νγακείμῃ 
ἀϑαϊηϑβὶ ΠΙ5 διννακίηρ᾽᾽, ἃ βϑαίεσ. στ πάδτγίησ οἵ (ἃ τῃδη “Κααρ ννδΐςῃ δἱ ἢ15 νναίς π᾿, 15. ποῖ νϑὺγν ΟὈν]οιι5}Υ ἴῃ ρίαςα θείνψεεη 
2 αῃὰ 2, Ἀγ] δῃηά [41165, ἀϑϑιιηληρ᾽ ἃ σοηΐιβίοη θεΐννεεη ἴῃς ΗἩεῦτεν τοοῖβ Νὴ δηὰ “Ἴ}), σβηᾷδσ 2 ς " ϑῃοιΐξ απίο 
Ηΐπὶ ΜΠ ἃ Ἰου α] ποῖσε. ΑΠΟΙΠΟΥ ΡΟΒβ ΠΥ, συρρεβϑίεα Ὀγ {πε αεπεσαὶ ΕαΙΟΓ, τᾶ 6 σοηϑιδγεά : γρηγορεῖν ἴῃ {πε 
ΠΧΧ -ῷὸ ἼΩΝ ; 50. Βεσε γρηγόρησον ἐπὶ τὴν γρηγόρησιν (ςΡ. χνὶ. 4) αὐτοῦ τῆᾶγ ΤΕρΓαΒΘηΐ ἃ οἰαιι5ε 5684 ὈΥ {Π6 ἰγδηϑίδίογ ἃ5 

σοηίαϊηΐηρ ἽΝ δηὰ ἃ ἀεδτγίναςινα ἔγοπὶ {Π6 ϑαπηα τοοῦ ἢ θὰῖ ἽΝ) ταϊσῃϊ Θαβ}} Ὁ ἀτῖβα ({Πγου ἢ {Π6 {δι} 14γ σοπέιδίοῃ οὗ 
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ϑίηρ δηά {δε ννακεῖμ! αραϊηϑὲ ΗΙ5 ἀννακίηστ, 
Εοτγ σοοά [5 ἃ ρϑαϊπὶ (ϑιιη6) ἴο (σοά ἔτοπὶ ἃ σἰδα Πεατγί. 

3 Πα τἱρῃίδοιιβ γαπηε θαι ἴῃς Τιοτα αἵ 41] {{πΠ|65, 
ΜΙ Ἐμαηκορίνίπρ δὰ ἀεδοϊαταΐίοη οἵ {πα τὶρ πίβοιβηθϑο οἵ {π6 1 οτγα 5 πα ρεπηεηίϑ. 

4 Τῆε τἱρβίθοιβ ἀεβρίβειῃ ποῖ ἔπε ομπαβίθηϊηρ οὗ {πε 1 οσά : 
ΗΙ5 νν1}} 15 αἰνναν5 Ὀείογε {Πε Τιοσά. 

5 Τῆε τὶσῃίεοιιβ σευ ΡΒ] εΕἢ απα πο ϑίῃ [6 1, οτά τἰσμίθοιιϑ : 
Ηςε (416 ὲ ἢ ἀπά Ἰοοκείῃ οἱ ἴογ ναὶ (οὐ ν1}] ἀο ἴο Πίπὶ ; 

6 Ηδε 5Ξεεκείῃ ουξ ψπεποα 5 ἀδ]ναγαποα νν1}] σοπΊΘ. 
(6) Τῆε 5ἰεδαίαβίπεββ οἵ {Π6 τρῃϊζεοιιβ 15 ἔγογτη (αοα {πεῖν ἀε]νεγοι ; 

ΤΠεγα ἰοάρσειῃ ποῖ ἴῃ {πε Ποιῖιξα οἵ {Π6 τἱρῃίθοιιβ σ᾽η ἸΡΟη 51η. 
(ἢ) Τα τἱρμίεοιιβ σοπίίπια !!ν βεάγοῃείῃ 15 Ποῖα, 

Το τεπῖονε υἱτεγὶν (411) ᾿π αυΐϊν (ἀοπ 6) Ὀν Π1ΠῚΊ ἴῃ ΘΥΓΟΥ. 
(8) Ηε πιακείῃ δἰοπειηεηΐ ἴου (5σ'η5 οὔ Ἰρπούαηος Ὀν [ἀϑιπηρ δηα δ] οἰηρ᾽ Π5 50], 
το ΑἈΑπάτῃῇε 1 οτά οοιϊπίριῃ σι] 1655 Ἔνεγν Ρίοιιβ παη δηα ἢΪ5 Ποιιβα. 

(9) Τα ϑἴππεγ βεππι θεῖ δηα ουγϑεῖῃ Π15 [1{6, 
ΤΠΕ ἀαν ψΠεη ἢε νναὰ5 θεσοίζεηῃ, απα ἢΪ5 πιοί ποτ᾿ 5 ἔγαν δ]. 

10) Ηε δα βίῃ 5ἰη5 ἴο ϑἷπϑ, 116 μα ᾿ἰνεῖῃ () ; 
13. Ηε (]]ο(ἢ-- -νεγ]ν στίενοι!ϑβ 15 ἢ15 [4]]---ηα γῇ πο πηοί. 
χὰ) ΤΠ ἀεβίτιςίίοη οὗ {πε βἰπηδι 15 (οσ ἘΝ ΈΊ, 
14 ΔΑπαᾶ ΠΕ 514]} ποῖ θὲ γεηεηθείεα, ννῆξη {πε τὶρῃΐεοιιβ 15 ν᾿ βία. 
1 15 ΤΗΪβ ἰ5 {πε ροτγίίοη οἵ βίῃηβ}5 [ὉγΓ Ἔνεῦ. 

τό Βιι {πεν {Πδΐ ἴξαγ {ΠῸ Τιογα 58.4]}] τῖϑε ἴο {Π{ εἴἰεγηδὶ, 
Απάὰ {πεῖν [1{6 (56.411 Ὀ6) ἴῃ {Π6 ᾿’Ισῃξ οὗ {πε Τογά, ἀηα 58.411] σοπλε ἴο δι δηά πο πῆοζο. 

Ιν. 4 Ολθὸὺοεογεαίίογι 97, οέογηοτι τοῦ ἐΐσ 77εγι-ῥίφασεγς. 

ΕΠ ΝΥ εγείογε οἰξίεδε ἔθου, Ο ργοίδπε (πι8η), ἱπ ἴῃ σοιηςὶ! οὗ [πε Ρίοιιβ, 
Θαοίηρ {παξ τὰν Πεατί 15 ἴα γ τεπιονεα [γοπῇ ἐπε Τιοτά, 

Ὥ πὰ 3) ἔτοτι ἽΞ.) ; {πε οτὶσί πα] τεχί οἵ 1Η πᾶν, ἱμοσγείοσθ, μανε πηιθδηΐ " δηα ρεγίοσιη Ηἰβ βεύνίςε . Ρδγοβδηοε “σοοά᾽ 
ἴῃ τ. 2 αἰ ννὰβ δος ἀβῃῖδ!]ν τερεαίεά ἴῃ 38 τοι ἴΠῈ ἐπα οὗ {πε 11η6, δπὰ 2 αἱ ΟΥἹβΊΠΑΙΪΥ τα, ἡ ΕῸΓ ἃ ρ541πὶ (15 4π6) ἴο ἀοά 
ἔγοιη ἃ σἰδα πεατζί. 

β δι πανν Ξοηρ. 5081 ΖΦ; ΕΙ, ( (δυγοηθοιβ}γ) “βοῆς δπα ρσαϊβθ᾽. 
ἢ αι Βἰαᾶ πεαγί. 50, ταῖπεσ {Πδη “ἃ ρίουιβ πεατγί᾽, 5Βῃ οι] ἀγαθῆς (Κ ] 42) καρδίας θεὲ τεπάετεα ; 3152 2)Ὁ 20 πιδᾶηβ {πε 

σἰδα ΟΥ̓ ΤΊΕΥΓΥ Πεδτί ; 566 6.Ρ. [58. ἴχν. 14, [υᾶρὲϑ χν]. 25, Κπτῃ 11]. 7, Εςο]65. ᾿χ. 7; δηὰ ορ. “15 ΔὴΥ πλοτγν ̓  [εἴ ΠΪπὶ 5ῖησ 
᾿ Ρϑδἰτηβ᾽, [απηθβ5 ν. 13. Τὴε 655 νν 6 }]-ϑιιρροτίεα τϑδάϊηρ, “8 Πο]6 πεδατί᾽ (1, ( Η), 15 ποῖ ἴο Ρε ρτείεσγεάα. 

3. ΤΕΠΙΘΠΡΕΓ. 80, αηα ρτόθ δ ]ν τρια ]ν, ὑπ ὁ ; 10 (1279) τῖσαι 4150 πλεδῃ “παῖε τηθηίίοη οἵ. 
36. (ρ. ἵν. 6. (ἃ ἰ5 αἰ πουϊῖ ; θὰϊ {Π6 {γα ηϑ]αίίοη ἀθονα ΠΊΔΥῪ τεργεβθηΐ, αἱ ἰδαϑί ἀρργοχίπηδίε!γ, [ῃ6 πηδαηϊηρ οὐ 30. 

; Βγ πιϑδῃ8 οὗ θο] σοπ]εσίατα Ἀγ]16 Δπη4 [ἀῃ165 οὈΐδ!η Ὀεϊαυ ρασα] 6] 15πὴ: 
ΤῊΒ τὶ δου Ἔνεσ τηᾶΚα πγχεηίίοη οὗ [πε Γοτά ΜΙ ρσαΐβε, 

Απὰ Ἰαϑεγ {πΠ6 πα ραπηθηΐβ οἵ {πῸ Τοτὰ {νυν 1 {ΠΔη ΚϑρΊν!ηο). 
4. ἴμε οπαξίβηϊηρ οἵ. 50 ())2) ρσόρδθὶν 3 ; (ἃ ῷ (-Ξ ἽΒ") “Ῥειηρ σμαβίεπηθα γ᾽. 

ΗἰΞ ν1}1. ΑΡρρδγβηῖν {Ππ πηδδηΐηρ ἴδ: ἴΠ6 τὶ σῃΐεοιι5 ρίασθβ Ηἰβ Ψ1Π αὐ πε βεσνίςε οἔ 6οα. 
5. με Ιογά.... αοὔἅ. “ὁ ἰτδῆβροβεβ. ὍΤῇῆε ἢγϑί ἴἤγεϑα νευθ8 ἴῃ [Π6 νεῦϑε 4ΓῈ δογίϑίβ ἴῃ (ζᾶ. 
ἡ. βίβααξζαβίπεϑβ. [μ{. “τατῃ ᾿. 

Ιοάρεςῃ. 138 ἀοιθι1655 »δυ; 1Π6 Ποιιδε οὗ {Π6 σὶρῃϊεοιιβ ἰ5 ποῖ ἃ Κῆδῃ ορξῃ ἴο ἃ}] ραβϑίῃρ 518; Οἡ ἴΠ6 σοῃίγαγν 
Ἶ (υ. 8), 51η5, {δὲ 1 ϑρί(6 οὐ 811 ἢ15. σαῦθ, ἀῃὰ ὑρκπονῃ ἴο Πίιη, πᾶνε μαϊηθά βηΐγαηοθ, ἀγα αἰβοονοτθα ΌῪ πιεᾶηβ5 οὗ 

ςοηῃδίδηϊ δηα ἀΠΠρῈηΐ βεδσοῃ δηὰ τὰὐγηθα οὐ. 
' 8, ὙἽΠε τὶβρῃίεοιβ... . βεβαγομείῃ μὶβ πουβαε. ῷὅ “Ηε (].6. (σοά) βϑατγομείῃ {Π6 μοιιβε οὗ {πε τἱρῃίεοιβ᾽. 
| δὃ-ο. ἱπίφυϊςγν (ἄοπ6) ὈΥ [ιἰπὶ ἰῃ εσσοσ. Ηδ πιβκαίῃ αἰοπμαηηθηί. [,655 Ργο Δ ὈΪΥ “ [πἰαυγ. ὙΝΊΓ ΠΪ5 ἰγαϑραϑ5- 

οἤἴδυιηρ Πα τηβκείῃ δἰοπμειηθηΐ᾽ (Εγ]6 ἀηα [δ1η65). 
9. Μ595. τεδά ταπεινώσει Ψυχήν, νν ΙΓ ἢ νοη (εὈΠαταϊΐ ἐπηεηα5 ἰηΐο ταπ. Ψυχῆς. 
1ο. Ρίοιιβ. 38 ἀουθι]εθ5 ὙΠ. 

᾿ 11. Ῥεροίίζεῃ, οὐ “Ὀογη᾿. “ϑ.υπ 0] ει ᾿; ὁ ΔΟΥ. 
͵ 12. Ββίῃβ ἴο βίηβ. 850 [58. χχχ. 1 ((Χ): ἴῃ 32 ρευύῃδρϑ " ϑἰῃ ἴο ϑίῃ᾿᾽, δ5 ἴῃ ζΖ. 7 (ερ. [5. χχχ. 1, 38). [Ι͂ἢ οἴποὺ ταϑρεοὶβ 
᾿ Ψ. 12 Μ»ὰἃ5 Ρευῇδρϑ ἃ Ιἤοτα Ἔχαςΐ δη Π 6515 τὸ Ψ. 7: “Ὑγῃ116 Πα ᾿ἰνεῖ ᾽ (τῇ ζωῇ αὐτοῦ) 15 ἀουθτα!. 

12-13. δἀάσίῃ .. . [6]16 0. (ἃ δοχσ., Ῥυϊ " στ βείῃ ᾿ ἴῃ (ἃ 15 ἔχῖ. [Ιἢ 32 ΡτορΔὈ]Υ 4}} ννεσα ἱπηρετίεςίϑ. 
13. ΨΕΓΙν. (ἃ “[οτ᾽; 96 “ἀπὰ Ὀεοδυβε᾽. 
14. 32 ΡτοΡΘΌΪν 85 ἀρονε; (ἃ “Απά Ηϑς᾿ (1. 6. (04) “ΜἘ1 ποῖ γεπιθπιθου (Πμἰπι᾽, νὶΖ. Π6 β'ηπ61), “θη Ηδ νί 5115 1π6 

τὶ σῃΐθοιβ᾽, ἢ Ηἰ5 ἔανουτ. 

ΙΝ. ΤιτῈ. Οοπνοτγβαίϊζου, καὶ [1,0 ; “ρϑαϊπλ᾽, Η. 
Ι. Ο ρῥγοΐδαπε (πη). Ησετῖα δπα τπτουρῃουΐ ἴπῈ Ῥϑαὶπὶ {Π6 ϑἰπρ. πΠιᾶὺ γείευ οο]]εοϊνεῖν ἴο ἴπ6 ραιίγ ορροβεὰ ἴο 
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Ῥτονοκίηρ νἹ ἢ ἰγαηϑοτεββίοηβ ἴΠε (οὐ οὗἉ [5γ861}Ὁ 
2 Εχίγαναρσαηΐ [1 5ρΡΕθοΐ,, εχίγανασδηΐ ἴῃ Ουζνναγα βεαπλίηρ θεγοηά 41] (πγεη), 

Ις ἢς {δῖ 15 βδανεύε οἵ βρεεςῇ ἰῇ σοπάεπ)ηΐηρ 5ΠΠ6 15 ἴῃ Ππᾶρεπηεηί. 
3 Δηά Π15 Παπὰ ἰ5 ἢγϑί ὕροη ἢϊπὶ 85 (ποιῇ ΠΕ αςίς 4) 1Π ΖΕΔ], 

Απὰ (γε) Πα 15 ἢ! π1561Ὁ σιμ]!εν ἴῃ τεϑρεοί οἵ πηδηϊο]α 5᾽η5 αηα οἵ νναῃίοηηαβ58. 
4 ΗΙ5 ἐγεβ δ΄Ὲ Προῇ ὄνεῖν ψομπηδη νυ ποιΐ ἀἸϑεἰποίίοη ; 

Η!5 ἴοηρσιια ᾿ΙΘῖ ἢ νν ἤθη πα πη κείῃ σοηίγασξ 1 δὴ οδίῃ. 
5 Βν πὶρῃξΐ δηά [1η βεογεΐῖ ἢ βἰππείῃ 85 {ποιρἢ τηβεεῃ, 

ΔΊ Πῖ5 αγε5 με δ! Κεῖ ἴο Ἔνεγν ννοπηδη οἵ εν!] σοπηρϑοίϑ. 
6 Ηε [5 συν ἴο επίει ονεῦν Ποιιβα ἢ σἤ θαυ αι !ηε55 45 ἰπουρ ἢ σα ]6 1655. 

ἡ (6) 1.εἰ (σοά τεπιονε ἴποβα {Πδὲ ᾿ἰνε ἴῃ Ὠν ροογίουν ἰῃ ἴῃς σοιηρδην οἵ {πε ρίουϑβ, 
(Ενεπ) ἴῃς 1ἰς οἵ σις ἢ δῇ οἠς ψ ἢ σογγαρείοη οἵ ἢϊ5 ἤδϑῃ δηα ρεηαγγυ. 

8 (7) ἴνεὶ (οοᾶ τενεϑδὶ {πε ἠξεάϑ οἵ ἴῃς πηεη- ]βαβοῖϑ, 
Τῆς ἀεεα5 οἵ 50 δὴ οπε ψ] ἢ ΙΔ σῃίεγ πα ἀεγίβίοη ; 

9 (8) Τπαΐ τῃ6 ρίοιιβ πηδᾶν σοιπὶ τρῃίεοιβ {πε πα σειηεηΐ οἱ {πεῖν (οά, 
ννΠδη βἰπηεῖβ αῦε τεπηονεα ΠῸΠπΊ Ὀείογε {πε τσῃίδοιιβ, 

το (νεη {Π6} πηδη-  εαβεῦ ῆο υἰζθγείῃ ἰανν σι] εα}}γ. 
τι (9) Απηά {Πεῖγ ἐγεϑ (τε ἢ χεα) Ἰροη δὴν πηδη᾽ 5 ἤοιῖιβα {παῖ 15 (51:11}) βεσιγα, 

ΤΠδΐ {παν πιᾶν, {πὸ ({Π6) ϑεγρεπί, ἀββίγουν {ΠῈ ννίβάοπι οἵ... νἱτἢ ννοτ5. οὗ γαῃθρύθββοῦσ, 
- 12 (το) ΗΙ5 ννοτ5 διὰ ἀδβοαειτμ] {Ππαΐ (ΠΕ) παν Δοςσογηρ 15}. (Π15) ννὶοἰςε  ἀεϑίγα. : 

13 Ηε πϑνογ οθδβείῃ ἴτοπὶ βοαίζεσίηρ ({4Π11}165) ἃ5 Ἐπουρ ἢ (ΠΕ ν ννεγε) οὐΡἤδη5, 
(1) Υδεα, πε ἰαυϑίῃ νναϑίε ἃ ἤοιιδε οῇ δοσομηΐ οὗ (ῃ15) ἰανν]ε55 ἀἜϑίτα. 

14 Ηε ἀδεοεϊνεξῃ ννἹἢ ννου5, (ϑανίηρ,) Τ Πογα 15 ἤοης {παξ βεείῃ, οὐ πᾶ σείῃ. 
τῷ (12) ΗΒ ἢ115 οπα (Που56) νυ Ἰανν]εβ5η 655, 

Αῃηά ([Πεη) ἢϊ5 ἐγεϑ (ατε ἢχοα) προη {πε πεχέ ἤΠοιιβα, 

] 

1Π6 Ῥϑδ]ῃηϊβῖ, οὐ ἴὸ {Π6 Ἰεαάεγ οἵ (παΐ ραγίν ; δᾶαορίϊησ ἴα Ἰαίζευ νῖενν βοῖηα πᾶνε Ἰἀθημῆθδα τῃ6 Ρῥτοίδπθ τηδῃ ΨΙῃ 
ΑἸεχαηάογ [δηπδαιβ (Ν  Ε}1}.), Οἱ ΠαῚβ5. νυ Ατὶβίοθ!α5 (γ1ε ἀηα [8Π165). 

[88 σούποῖ!} οὗ {Ππ6 Ρίοιιβ. 50 1 “ὁ ; “πε ρίοιιβ σοιηοῖ Καὶ Τ, Ὁ; “ἴῃ σοσηςο! Η. ΤΠα ἔμ]]6ὺ ἀπ σογγθοίευ ρῃγαβα 
πεδα ποῖ πϑοθϑβαυὶν γοίευ ἴο {Π6 ΘΔη Πα σΙη ; συνέδριον ΤηΔΥ 4150 βίαηά ἔογ ΤῸ ; ςρ. 6.5. [61. χν. 17. “Ρίοιβ᾽ τε, ὨΠῸΠ ; 
ςΡ. 111. 10. 
" ὁ. Τρ. 158. χχῖχ. 13 (αἰϑο Μαῖίϊ. χν. δ) " βεείηρ {πατ᾿; (ἃ “δηά᾿. 
2 ὁ. ζρ. “με ϑαάάμοβεβ.. . . βϑᾶναρε ἴῃ Ἰπάσιῃρ (οἤξη 6.5) θα γοηά 4}} {πε [εὐνϑ᾽, [05. “4712. χχ. 9.1. 
3. ὍΡΟΙ Πῖπι. [Ι͂ἢ σδυγγίηρ ουΐ [ΠΕ βεπίθησα οἡ ἴΠ6 σοπαδηηηεα 51ΠΠ6Γ ; ΟΡ. εὰῖ. ΧΙ. το. 

νναπίοηηθββ. (ρ. Μαίϊ. χχῇ!. 25 (ΕΝ. Ν. “εχοθϑϑ ἢ). 
4. ννϊϊμοαΐ ἀϊπεϊποϊίοη. «ὁ " ᾿Ἰπηπηοάοβιϊγ᾽, 
5. Οὗ αν] οοπιρεοῖβ. ΟΥἍ, ρευπαρϑ (3ῆ), " οἵ αϑϑιριημδιοηβ ἔου ἐν)", 
γ. [δε 11{6 οὗ Ξοἢ δῇ οηθ. [11. “15 1ππ ̓; (ἃ 15 ἀϊῆ σα] 1ῃ {Π|5 νεῦβο δης βοδυο ον ταργοβαηΐβ 32 Ἔχϑοίὶγ ; (ὁ “αοά 

5Π4}] ταπῖονε ἴποϑα ψῆο παρα ἢ στοβραοΐ οὗ ρεύβοῃβ; θὰϊ Ηδ ᾿νεβ ψΊ ἢ [Π6 ἀρτῖρπξ [ἢ {Πα σοτγαρτίοῃ οὗ Πἰ5 θοάγ δπὰ 
ἴῃ {πε ρονογίγν (τεδὰ [} ὐϑοραλο ἴον [} οχραϑιϑο) οὗ ΗΪ5 Π|ε᾿, 

ὃ. ΤΠπα ἀεθᾶβ οὗ βίο δῇ οὔθ. 1.11. “ἢ15 ἀεεάβ᾽; ορ. τ. 7, αἰϑθὸ {πΠ6 βίῆρ. ἴῃ τ΄. 3 ὦ (Ὠ1μ}} αἴΐαγ {Π6 Ῥ]υγ. “ β'ΠΏΘΥ5 ἢ 
1ῃ ΖΦ 2: 
ὃ. Μίαν πιϑδῃ εἰϊπευ παι (σα Μ}1}} ἀεσιάς {Π6 ν]οκαα (ορ. 5. 11. 4), ΟΥ̓ ΕΧροβε {πεῖ ἴο ἴπΠ8 ἀδγίϑίοη οὗ πε (ςρ. 5. 

Χ]ῖν. (Χ1111) 14). 
1ο. αἰξεσαῖῃ. 38, ρεύθαρβ, 2) " ἰγδηβρσαββείῃ ̓  (νοῃ (εθ}.). 
11. ΤἼὴΘ ᾿ΠΘδη]ηρ᾽ 566 Π15 ἴο ΡῈ: 1 δὴν Ποιιδα 5{1}} βγνινεβ βεουσα ἀραϊηβί {Π6}γ ΠΠΙσθητοι5 σοηάιοῖ, {ΠΕῚΓ 5εῖ ῬΌΓΡΟΒΘ 15, 

κε τπ6 ϑεγρεηὶ (αεη. 111), ἴο βαίῃ {Ππεὶγ νὰν ὈΥ ννουκίηρ οἡ {π6 ψ|α ἢ βεάποίῖνε σρεεοῆ. Βαῖΐ {Πα ἰοχὶ 15 πηςετίδίη. ὦ 
ἍΝ ΈΙΗ. αἰ δσεηῖὶν : ΠΕΣ εγε5 ἀτε αἀϊγεοίεα ἴο {ἴπ6 Πουδε οἵ ἃ πηδῃ (ΞΞ ΑἸθχδηάᾶδγ [ἀπ ηδειι5) ννῆο πη δγβίαδη 5 μον Ὁ 

Ρεγνοσί ἴΠς6 ψιϑάοηι οὗ (οα (τεδάϊηρ ἀγγέλων ΞΞ ὈΣΠΌΝ ἴου ἀλλήλων). 
{π6 νυ ἱβάοπι οὗ... ὕΤῇε βεηϊνε 1ῃ (ἴ 15 “οὔθ ἀποίμεγ᾽, θὰ 1Π15 γ16145 πὸ ββῆ88. ΕῸΙ ἀλλήλων Ἀγ]ς δηα [4165 

ςοη]εαοίαγα λαλῶν, “το ρεγνετί νν]βάοχῃ, βρεαῖκίηρ ἢ ννογα5,᾽ ὅς. ; [Π6 5ἴηρ. ρατζί. ἴῃ τ. 11 ὁ τὴ γεβαπηθ5 {Π6 Ρ]υγ. (6 {μετ ἢ) 
οἵ ζ. 11; ορΡ. στ. 7, 8... Νοη Θερμαγάϊξ σοη]εοίυτ65 λαῶν -- Ὡ2Ν), ἃ σογγαρίϊοη ἴῃ ζῆ ἴογ ὉΠ, “τπε νιβάοτχη οὗ 1ῃς ἢαν- 
1655. ΕοΥ οἴου βιιρβαϑίοηβ 566 ργεςεάϊηρ ποία δηα Ἀγ]ε δηα ΔΠ168. 

13. Ηκδ πενεσ οδαβϑίῃ ἔγομι. 80 ρυόῦδοὶν 3ῆ ; (ἃ Πα5 "Ηε Ἵβαβεά ποῖ, {Π] ἢ ρσενδι]εα (1η)᾽. 
13 ὁὌ-14. Τῆς δογὶϑίβ οὗ (ἃ αζὲ σεηογεα Ὀγν ΕΏΡΊ5ῃ ριαβεηΐ [θη565. 
14. Ῥοβϑβιθ]Υ οπςε [ο]]οννεὰ ὈΥ Ψ. 12, ἴο ΨΏΙΟΝ 1ἴ νου] ἔογηη ἃ ρᾶτΆ}16]. Ψ΄ΈΎβ6 15 (1 σουγθοῖὶγ Ἰητεγργεί 4) ννοι]ά 9Ό]]ονν 

τ’, 13 διΐου Πδη τ. 14. Βαεαγαηρθα [ἢ6 ραββϑαρα νου] τεδὰ {Πι5 :-- 
14 Ηε ἀεςεϊνείῃ ν ἢ ννοτά5, (ϑανιηρ,) ΤΕΥ 15 ἤοη6 {παῖ 5εαῖἢ οὐ "πάσα ; 
12 Ηἰ5 νοζγάβ αἴὲ ἀδβοβι({π] {πᾶς (μ6) πηδᾶν ΔοςσοπΊρ 5} (ἢ15) νν]οκαα ἀεβῖγε. 
13 Ηε πενοῖ σβαϑείῃ ΠΌμ βοδίζεσιηρ ({4}1}}165} ἃ5 του ἢ (ΠΕ Ὺ ννετῈ) ογρῃδη5, 

Υε8, με ἰαγείῃ νναβίβε ἃ μοιιβα οῃ δοςοαηΐ οἱ (Π1]5) Ἰανν]ε55 ἄβϑβισα. 
15. Ηε ἰ5 βαϊβα ν ἢ Ἰανν]Ὲβϑη 655 ΓΠμαγενιῃ : 

Απά (1Π6Π} Π15 εγεϑ αύὲ ἀϊγεςίβα το ἴῃς ποχί Ποιιβ56. 
15[. ΟΡδβουτεα; θὰϊ ἴπῈ σεησγαὶ ἰάεα Ῥτο Δ ὈΪν 15 ἴμαΐ μ6 ἢδ5 ΠῸ 5ΟΌποΥ τυϊηεα ομα Ππουβε ἱπδῃ Π6 ὰγΠ5 ἢ 5 αἰζθῃτοη 

ἴο ἴΠ6 ποχί, βεάποίηρ 115 Ἰηπγαΐεβ ἴο ὈθοοπΊα [Π6 ν]ο 115 οὗἩ Ὠ15 1η54114}}]6 ]αϑῖ. 
15. «. π “ἢξ 15 16 νττῃ (ἐν) Ἰανν] 55}655 ἴῃ 1Π15᾽ (ἐν ταύτῃ). 
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23) 
[1 

28) 

3 

5 
(9 

(6) 

25 
22) Μααν δε τεπῖονεα {Πεπὴ ἔγοπ οἱ ἐπε δαυίῃ, 

ΤΗΕ ῬΒΘΑΤΜ5. ΟΕ. ΘΒΘΟΈΟΜΟΝ 4. ι:--ς. 8 

Το ἀεβίγον τ νυ ννογ5 {Ππαΐ σῖνα ννἱηρ ἴο (ἀ651Γ6). 
18) (Υ εὖὸ ν ἢ 411 τπ6βε ἢϊς 5 οι], Π{|κῸὸ ΘΠ6ο], 5. ποΐ βαΐϊδά. 

τ6 1,εἰ Πἰ5 ρογίίοη, Ο Τιογά, θς ἀἰϑῃοποιιγεα Βεΐουε {πεε ; 
Τ,εἰ πῖπὶ σὸ ἰογίἢ σγοδηΐηρ, πα σοπτὸ Ποπης οἰγβεά. 

15) [,εἴ Π΄5 {π|6 θὲ (ϑρεῃῖ) π᾿ δηρι βῆ, ἀηα] Ρεηιγν, δηα νναπέ, Ο 1 οτά; 
Ι,εῖ Π15 5]ΪεῈὲρ 6 (Ὀ6561) νυν] ραῖη5 αηα ἢ]5 ἀννα]ζίηρ νυν ἢ ραγρ εχ [{165. 

᾿τ6) Γ,εἴ 5'θερ Ὀ6 ννἱἱπάγανη ἵγοπλ ᾿ἴ5 αν ο 145 αἱ πὶσῃξ; 
Τ,εἰ ΠἰπΊ [41] ἀἸ5Ποπο οι Ὁ Ϊν ἴῃ νεῖν νου οἵ Π5 παηά5. 

17) Γ εἴ Πϊπὶ σοπΊα ΠοΟπΊΕ ἐπιρίν -μα πα 66 ἴο ἢϊ5 Ποιι56, 
Απὰ Πίς5 ποιῖιϑδα θὲ νοϊα οἵ Ἔνευντϊηρ νυ Παγανν ἢ ἢς σου] 5αΐς ἢἰ5 ἀρρε(ίίε. 

18) (1,60) ΠΙ5. οΪά ρα (θ6Ὲ 5ρεπί) ἴῃ Ἵἢ 1655 Ἰοπ δ] ΙΠ 655 πΠῈ}] Πἰ5 γεσηοναὶ (ΌῪ ἀΘδ.}}. 

το) [,εἰ {πε ἤδβῃ οἵ {πε πηεη- ρ]θαβείβ θὲ τεπξ ὃν νν114 Ῥεαϑίϑ, 
Απά ([εὉ) τῆς θοηςα5 οὗ {ΠπῸ ἰανν 1655 (116) ἀἸἰϑῃοποιιτσεα ἴῃ {πε βίσῃε οἵ {Π6 βιιη. 

20) [,εἰἴ τάνεηβ ρεοῖὶς ουΐ {πε εγεβ οἵ {ΠῈ Πυροοτγία5. 
23 Βοῦ πεν Πᾶνα ἰδ] νναϑδίε πηην ἤοιιϑεβ5 οὗ πΊεῃ, ἴῃ “Ἰ5ΠοπΟιΙΓ, 

ΑΠπα 5οαίζεγεα ({ΠπεῈπ|) τη ({Πεῖτ) ἰα58 ; 
21) Απα {Πεν αν ποΐ τεπηεπιθεγεα (οά, 

Νοῦῖ [βαγεὰ (οά ἴῃ 41] {Π68ς {πίηρϑ ; 
Βυξ {πεν πᾶνε ριονοκεα (οὐ ̓ 5 δῆρεῖ δη4 νεχεά Ηἰπ. 

Βεοαιισα ἢ ἀἄεοοῖῖ ἔμεν θεσυ δα ἴῃς 5οι]5 οἵ {πε ἢδνν]658. 

ΒΙε55εα αὐὰ {Πεὲν πὲ ἔφαν τς Τιοτγὰ ἴῃ {πεῖν ἤδνν]εβϑηςϑ5 ; 
ΤἼε 1 ογὰ 5Π411 (εἰ νεῖ ἘΠεπὶ ἤτΟπῇ σι ]6 1] πηεη δηα ϑἰπηοΊ5, 
Απα ἀεἸῖνεγ τ15 ἔγοπη Ἔνεῦν δια] η5- ]οοἷκ οἱ {πε ἰανν]εθ5 (πιεη). 

24) ,εἰ (οὐ ἀεδίτον {Πεπὶ {παῖ ᾿ῃΠ5ο]Ἔ Εν νου Κ 411 πηγρ δου η655, 
ΒῸΓ ἃ σριεαΐ δηα τηϊρηΐν πάρε 15 [πΠ6 Τ,ογὰ οἷν (οὐ ἴῃ τἰσῃίθοιιβηςβ5. 

,μεἰ Τὴν πιεγον, Ο [,ογά, θῈ προη 411 ἔπεπὶ {παΐ ἰονε ΤΠεα. 

ΝΠ ΡΣ. ΟἹ ΘΟ ΟΣ. 

ὄτο [οι αοά,1 ψ1] ΡΙαῖσε Τὴν πᾶπῖα ΜΠ ον, 
Ιπῃ {ΠΕ πιιάϑὲ οἵ {πεπὶ ἰπδΐ Κποιν ΤῊν .τἱσῃίεοιιβ πα ρεπιεηίϑ. 

2 Βὸγ ποι ἂῇί σοοα δηα τηδγοῖ[α], [Π6 τεπιρε οἵ {πε ροοῖ ; 
Δ ΠΏ εη 1 ον ἴο ΤἼεα, 4ο ποῖ 51:16πὲ]ν ἀϊβγεσαγα πη6. 

Εὸῦ ἢο πῆδῃ ἰδ καί 5Ρ01] τῸπὶ ἃ πιρην πηαῃ ; 
ΝΟ, ἔπθη, σϑῃ ἴαϊτα αἰρῃΐ οἵ 411] {παὶ ΤΠοιι Ππαϑὶ πηδάε, εχοερί Τποιι Τ᾽ γϑεϊ σἱναϑί ὃ 

ΕἘὸγ πηδη δηά ἢΐβ5 ροτγίίοῃ (116) θείογε ΤἼῆξε ἴῃ {πῸ Ῥαΐδηςε ; 
Ηε οσαπηοί δα]ἀ ἴο, 8580 85 ἴο επἰαύρε, ννῃδί ἢδ5 θξεῆ ργεϑβογι θεά ὃν ΤΠεεα. 

Ο ἀοά, 7 (5) γνπεπ τνὲ ἀγε ἴῃ ἀϊβίγεββ νγε σ8] προ ΤΠεα ἴοι ΠεΪρ, 
Απαᾶ Το ἄοβέ ποῖ {πγῃ Ῥδοὶς οὐ ρεξτίοη, ἴον ΤΠοιι αὐ οὐγ (οά. 

διε ποῖ Τὴν μαπα ἴο ΡῈ ἤεᾶνυ Ἰροη τι5, 
Ι,εϑὲ [πγουρῇ πεσεβϑίν ννα 511. 

15 4. 1π| 5.601. 50 ΚΤ,7  ζὁ ; Η οὔ. Ὁ. Ρτον. χχνΐϊ. 2ο, [58. ν. 14. 
πο. ρΡ- θεῖ. νης το, Β5: οἷν. 23, Οχχῖ. ὃ. 
19. οουἹᾶ. (ἃ “5}41]᾿. 
20. πη11] Πϊβ γεπῖονϑὶ. ΟΥἍ, ρεύμδρϑβ, " ῃαΐϊ (Π15 ἔδιη1]γ)} τπαὺ θὲ ἴδκαη ἀνναὺ (τᾺτΟτὰ (ἢ6 δατί }᾽, 1. 6. [δῖ ἢϊ5. οἱά ΡῈ 

ΡῈ δ οῆςε Ἰοῃεὶν δπὰ Πορεὶεβθβ. 46 τεηθγβ {Π6 βηςτα νεῦβα ὈῪ νγῃδῖ 15 ἃ ἔγες δηά ᾿πασουγαῖα ραταρῆτγαϑβα οἵ ὑπ, " Δηα οὗ 
ἢ15 σμ Πάτα ἰεΐ ποῖ ομα ἄγαν ΠΘδῚΓ ΠΙΠ1.᾿ 

51. τοηΐ. [{|. Ῥὲ βοδίίοσεα ᾽; 38 ἀϊαεσγεπι ἢ 
23. ΤΊΒΏΥ ΠΟΙΙ565 οἵ θῇ. 50 ΚΤΗ ὦ; “Βοιιδεβ οὗ πιην πιεη᾿, , Ὁ. ΤΠ ἰαἴίευ γα η δ ϊηρ ΤἸΠΔΥῪ ΠΟΘ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ 

τορτεβεηΐ 32. Ὑεῖ ρευῆδρβ {Ππ οτἹρῖμα] ἰοχὶ οὗ 38 σδὴ σδίῃευ ἂϑ Ὁ! ] ον : 
ΒῸΥ {πᾶν Πᾶνε ἰαϊὰ νναϑίε Ποιιβθ5 ἴῃ ἀἸ5 ΒΟΠΟΌΓ, 

Απά Ἀγ {Πε|τ [τι βοδίςεγθά (1. 6. πιαάβ ΠΟυη6]655) τηδην ΠΊ6Π. 
Ν. 4. ΟΡ. ἴ56. χὶῖχ. 24 ((8). 

[κείῃ. (ζἴ " 5}8]] ἰακε᾽. 
5. ὟὟῆο, ἴδε, σδῃ [δ κΚαε. (ἃ "Απα ννῆο 5Π4]] ἰακε ᾽. 
6. ψαΐ μαβ5 ββθὴ ργεβογίρεᾶ Ὀγ Τπεβ. (ἄ τὸ κρίμα σου, ΛΕΓΕ κρίμα ἰ5. ΡΤΟΡΔΡΙΥ - ΓΠ, ἱπιεπήθαά ἴῃ {ΠῸ β56η86ὲ 

ΤΌΝ 1: Βᾶ5 ἴῃ 6εη. χἰν!ϊ. 22, Ῥτον. χχχ. ὃ, χχχί. 15. ΕῸΓ {86 Γπουρϊ οὔ {ΠῸ νεῖϑε ορ. Μαζίί. νὶ. 27; ἴοτ ἴΠ6 ρἢῃγαβθο ορΎ, 
ἤ15 6: χὶ. 21. 
7. Ὁ αοἄ. Τῃ (ἃ [Π15 σοαβ ψ τ τ΄. 6 ; ἴῃ 38 ἴξ ρσόρδθὶν ορεπεά συ. 7. 
0411... ἄοκβέ ποῖ ἔπγῃ ῬαοΚ. ἴη (κα [Π6 ἴβηβ65 ασα {ιΐατσα. 
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ΤΗΕ ΡΘΑΙΜ5 ΟΕ 5ΟΙΟΜΟΝ 56. ο--θ. 4 

ο (γ) ἔνεη {πουρῇ ΤΠοῖι γεβϑίογε τι5 ποΐ, ννα Ψν11}] ποῖ ἵκξεερ ἂννᾶν ; 
Βυΐ υπίο ΤἼΕΕ νν1]}] ννε σοπΊε. 

το (8) ΕῸγ 1{1 Πυηρειῖ, απΐο ΤΉ δα 111 1 ον, Ὁ αοά; 
Απὰ 7,Χοῖε ν»]ῖ σίνε ἴο πΊ6. 

τ (9) Βιγάβ διὰ ἤβῃ ἀοβί Τ οι ποιῇ, 
Ιη τΠδὲ Του σίνεβί γαῖη ἴο {πῸ ϑίερρεβ πὶ φσσξεῆ ρύαβθ ΠΙΔΥῪ ϑρυΎίησ ὉΡ, 

(19) (0) ἴο ργεραγε [οάἀεγ ἰπ [πες βἴερρε ἴογ Ἴνεγν ᾿ἰνίησ {πίησ ; 
12 Αηά 1{{πᾶν Πυηρσεῖ, υπῖο ΤΠεε ἄο {πεν {{{{ πρ {Πεῖγ ίδςα. 

5 {τ|1] ΚΊηρϑ δηά τυ ]εῦβ πη] Ρεορ 5. Ζ λοι ἀοβὲ ποιυγϑῃ, Ο ἀοά; 
Απα Ψ ΠΟ [15 {πε περ οἵ πε ροοῦ δηά πεεάν, ἰξ ποῖ Τ που, Ο 1ιογάὉ 

τ4 (12) Απά Του νὴ] Πεαυκβη---ου νΠῸ ἰ5 σοοα δηὰ σεηῖ]ε θυΐ ΤΠου»--- 
Μακίηρ σ]δά {πε 59}] οἵ ῃε μαπη0]6Ὲ Ὀν ορεηίηρ ΤἬϊΪΠΕ Πα Πα [ἢ ΠΊΕΙΌΥ. 

15 (13) Μ8η᾽5 σοοάπαεβ85 ἰ5 (Ὀεβίοννε 1) σγυάρίηρὶν απᾶ......, 
Απάα 1 Πὲ τερϑαδΐ (11) υυϊποὰξ πχυγγηαγίησ, Ἔενεη 1ῃδΐ 15 τηδύνε]]ου5. 

τ6 (14) Βυΐ ΤῊν σῇ 15 στεαΐ ἴῃ σοοάμεϑβ δπᾷ ννεδ] ἢ, 
Δηά Πα νῆοβα Πορβ ἰ5. (ϑβεῖ) οἡ ἼΠεα 58.811 βανε πο ἴδοῖκ οὗ σῇ. 

17 (15) ὕΡοη {Π6 ν᾿ Πῃο]6 βατίῃ 15 Τὴν πιεον, Ο 1 τά, ἴῃ σοοάηε85. 

18 (16) ΗδΔρρΡγυ ἴ5 ἢς ψνῃοπὶ (ἀοά τε πηεπΊ οί] ἰη (σταηξίησ ἴο ΠΪΠ1) ἃ ἄπ βυῇποίεπον : 
190 [1ξᾳ4 πιδῆ δΔροιπα ονεγπηλιοῇ, μα ϑἰπηδίῃ. 

20 (17) ϑυῇηοϊεπε ἀγα τηοάεγαΐα τηεδηβ νυν] ἢ σὶρ μεοιιβη 685, 
Απά Πεύερν {πε Ὀ]εβϑίπρ οἵ {πε Τογὰ (θεσοπλ65) αθιιμάδηςος ν] ἢ στρ θοιιβπεβ5. 

21 (18) ΤΠεν {πΠαΐ ἔξαγ {πε Τιογὰ τγα]οῖςε ἴῃ σοοά (σἸ 5), 
Απᾶ Τὴν ροοαπαβ8 ἰ5 Ἰροη [5γ6] ἴῃ ΤῊν Κιίησάοπ. 

Β]εββεα 15 πε σἱοσν οἵ {πε 1 ογά, ἴον Ηε 15 οἵ Κίηρ. 

ΜΙ. 71 Ποῤο. ΟἽΥἨἁ «ϑοἰοτηολι. 

Ο τ Ηδρργυ ἴ5 πε πηᾶῃ νποβα μοατί ἰ5 Ηχεὰ ἴο Ὁ 8}} ΡΟ {Π6 παπ1ε οἵ ἴδε Τογὰ ; 
2 ΔΠεη ἢε τοπημερεγείῃ ἐπα παηλε οὗ ἰῃς Τ,ογά, 6 νν}}] Ὀς βανεά. 

3 (2) ΗΙ5 ννᾶγ8 αἴα πιδάξ Ἔνεὴ Ὀγζ ἴῃς 1 οσγά, 
Απὰά τῃς ψοῦκβ οἵ ἢϊ5 πδηά5 αίε ργεβεύνεα ὃν [Πε Τιοσγὰ ἢ15 αοά. 

4 (3) Αἴ νῆδὲ ἢς 5665 ἴῃ ἢϊ5 θα ἀγδαγηβ, πἰβ 5011] 588}} ποῖ θὲ {τοι ]δά : 

οα. Τρ. Ρ5. Ιχχχ. 7γ. ὁ " μὰ τὑση ποὶ ΤῊΥ ἴδοθ ἔτγομη τι5, ἰδϑί ννε σὸ [δυ ἔγοιῃ ΤΠεα ᾿. 
11. Τὸ τεϊϊενα [Π6 ργεϑβεηΐ δυνεννασάηθββ, νοη θΌΠαγάϊ σοπ]εοτατεα ἡτοίμισας, “ποι! ργαραγαβί᾽, ἴῃ ρΙαςα οἵ ἑτοιμάσαι 

((ἃ 5), “50 ἴο ργβραγε᾽; Ρευῆδρϑ5 τβιτγ. 3ῆ Ροββιθὶν βυιβδγεα 5οπγα Π}]5ρ]σειηδηΐ δηα σοηϊδηλ! Πα, Ο, Δ Πα το ΟΥ̓ ΊΏΔΙΠΥ 
ΒοηΊε ἢ δΐ ἃ5 [Ο]]ονν5 : 

 Βεη ΤΠοι ρσῖναϑί γαϊη, {Π6 σσύθθη σΊα55 ΞΡΓΏΡΒ ῸΡῚ; 
ὙΠΟοῖ Ρταραγαβὲ ρτόνεηάεγ ἴῃ [Π6 βίερρε ἴοΥ Ἔνεῖν Ὀθδϑβί. 

Βιγάβ δηὰ ἤϑῃ Ζ7ζοιε ἀοβί πουσγίβῃ, 
Απά 1 {πεν πυηρεσ, ἴμεν ΠῚ ἂρ {Πεὶγ ίδςε ἴο Τ δα. 

Αἱ ργεβϑηΐ ἴΠ6 ἔγεβϑῇ ρυαβ5 οὗ {πΠ6 βϑίερρεβ, ννῃϊ ἢ 15 ποί τῆς ἔοοα οὗ ἤβῃ δηὰ Ὀϊγάβ, 15 Ὀσοῦρης ᾿ῃἴο ἀπηδίιγα ΠΥ ο]ο 56 
γα]δῖιοη ἴο {ΠΕ6η1. 

12. ΤἼε ἴβηβε5, ἴῃ (α ἔπαγε, ννεῦα ἀοι 61655 ἴῃ 382 ἱπιρεγίεοιβ ψ ἢ ἐτεααδηΐαίνα ἔογοα ; ΟΡ. ΖΦ. 11 α, 13 ἃ. 
14. Μακίπῃρ ρ᾽ δᾶ {π86 5οι] οἵ {πε Πιιπ 0 ]6, ΟΥ̓ “πλᾶκα σἰδα᾿᾽", ἄέξ. ὁ " Απᾶ ἢ15 5011] 5}4]] θὲ ϑαι5ϑῆβα". 
15. ΡΥ άρΊ ΡΥ. 80 (ἐν φειδοῖ ; Καὶ 1, ( ἐν φειδῷ) “6 ; τῃε τεδάϊηρ οἵ Η, ἐν φίλῳ, “οπ ἃ ἔπθηα᾽᾽, ἄῦοβε [τῸΠῚ {Π]15 ὈῪ 

ΕἼΤΟΙ. Αἰ ΒΥΠΟΏνΙηΟΙ5 ΟἸδιι56 ξο]]οννεά, θὰΐ Πα5 Ῥεεη ορβουτγεα Ὀγ {Π6 τπ]βί γα ϑδίϊοη οὗ (α, ἀηα 5 θβεαμπεηΐ πγα]διίοη (9). 
(ἃ τεδάβ, ὑπρυδι πη. Δ]}}Υ, καὶ ἡ αὔριον, νν 1 ἢ ἰ5 ἐεχραπάβα ὈΥ φὉ, ἀπά, ἱπάβρεηάδηςν, ὈνῪ Ἀν]6 δηα 7[8π|65, ἰπΐο “ τἴο- ἄδὺ 
ἈΠΑ το0-ἸοΥτον ᾽. ῬΟΒΒΙΌΙΥ 3ἢ τεαὰ ἍΠ: (νεηςα, ὈῪ οοπέαδίοη ] ἢ ὙΠΟ, (π᾿ αὔριον), “Δηα ογ ἃ ρτῖςε (ςρ. 
ΕὙΔΏΚΟΩΡετρ). ' 

16. 15 στϑαῖ, ἄς. [1. “ρτεαΐ, τ (μετά) Κιηάπ655, δηα το. (οὐ 5 οἱ ἴα σίνεη νἹἢ ἃ ἔγθα, πηρτυασίηρ (ορΡ. 15 α) 
ΚΙΠάη655, Δηα 15 4150 ἴῃ 1561} στ ἢ δηᾶ οοϑβίϊγυ. 

51.411 παν πο Ιϑδοκ οὗ οι. 850, ργόορδῦϊν, [ῃ6 οὐἹρίηδὶ ἰεχί οἱ 38Ε  θυϊΐ, 1 50, ἽΦΠ᾽ ννὰβ πηϊϑοοριεα ΘῚΠ) (ΕὙδηκεη- 
Ῥεγρὺ)ὴ. (ἄ (ςρ. 455) την ὃς Ὀεϑβί τεπάδγεα ἦν} ποῖ θῈ βραγίηρ ἢ Π]σ5 ρ 5 ᾿ς. 566 Εγ]Ὲ δῃηᾷ 74Π1|65. 

18, αοἅ. “ὁ “1Πε Τιοτά ". 
ἴπ (σταητίηρ ἴο Πἰπι) αὶ ἄπε βιιοίεηου. (ρ. 6.5. Ῥτον. χχχ. 8. δ “1ἢ ρονετίγ᾽, ρεῦῖῃδρβ ἃ ραύδρῆτγαβε οὗ (ἄ, 

ἴοΥ ποΐε “ ρονεσίυ ᾿ 4150 γεῃεγϑβ τὸ μέτριον ἴῃ Ψ. 20. 
2οὖ. Νοῖ νεῖν οἰβασ. Ῥεγῆδρϑ {Ππ6 πηδδηϊηρ ἰ5 : {πΠ6 πηοάεγαίε πηθδ}}5 ρίνεη Ὀγ (οά 5 δαιϊνα]εηΐ ἴο αρυπάδηςε, Ὀαϊΐ 

8η Δρυαηάδησεα [ῃδι 4065 ποΐ Ἰεδα ἴο 5ϊη (Ψ. 19). ἄγ]ε δῃηά [δπῈ5 σεηαεσ : “πα Πεγείη ἰ5 ἴΠ6 Ὀ]εβϑῖηρ οἵ {Π6 1ογά, ταὶ 
(ἃ τ8})} Ὀὲ ϑαιἰϑῆεβά ἴῃ σὶρ βου 5η 658. 

ΨΙ. 3. πιαᾶς ὄενθῃ, (. Ρ5. ν. ὃ ; ΟΥ, “ ἐβίδ᾽ } !]5η6α ᾽, ορ. Β5. Χχχχυ]]. 23. 
30. τῆς Τογᾶ. ῳὅ οπ]. 

65ὃ 
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ς δΝΠεη Πα ρᾷ58565 [Πγο ρΡἢ τίνοιβ ἀηα {πε όβϑίηρ οὔ {πε 5685, Πς 5}8}} ποῖ θὲ ἀἰβηγαγεά. 

(4) Ης δτίβοι ἢ ΠιῸπὶ ἢΪ5 5]θερ, δηὰ Ὀ]εββεῖῃ [ῃ6 παπΊα οἴτῃε 1 ογά: 
) ΝΠ Πἰ5 Ποατί ἴ5 αἴ ρεᾶςε, μῈ βίπρείῃ ἴο ἴῃς πᾶπὶε οἵ ἢϊ5 (οά, 

(5) Απά Πε επηίγεαίειῃ {πε 1 οτὰ ἴογ 811} 5 πουβα. 
8 Απά τῃε 1 ογτὰ μεαγεῖῃ {ΠῸ ργαγνεγ οἵ Ἔνεῖν οπα {παῖ βαλεῖ αοά, 

(6) Απὰ ενετν τεαιαβί οὗ {ΠῸ 500] {πᾶΐ Ποροϑ5 ἴον Η πὶ ἀοίῃ {πε 1 ογα ΔΟΘΟΠΊΡΙ 5}. 

9 ΒΙεςβεά ἰ5 (ῃε 1ιοτά, ννῆο 5ῃοννείῃ πλεῖον ἴο ἴΠο56 πο ἴονε Η]πὶ ἴῃ βἰποουν. 

ΝΠ. ΟἽ “οίοηιονι. ΟΥ̓ ἐμγηῖ,ι. 

7 τ Μακε ποὶ Τὴν ἀνε! ]πρ δίαγ ἴτοπὶ α5, Ὁ αοά; 
Τ,6ϑὶ ἘΠ ν 45541] τι5 [Πδΐ Παΐθ τι5 ννιτπουΐ σαιι56. 

2 Εοῦ Τῇοιι μαβὶ γε]εοϊεα {Πεπὶ, Ὁ ἀοά ; 
Τ1,εἰ ποῖ πεῖν ἰοοΐ ἰταπιρὶε προ ΤῊν ΠοΙν ἐππεγΐδηςα. 

4 (μαβίθη τι5 ΤὭγβε! ἴῃ Τὴν ρσοοά ρΡΙεβδβιιγα ; 
Βαυΐ σῖνε (1.5) ποῖ ὉΡ ἴο {πε πίϊοῃϑβ ; 

4 ἔογτ, 1{ὙΠοῖ βεηάεϑί ΡΘϑΈ]ΘποΘ, 
ΤΠοιῖι Τ᾽ Ἤν ΕΓ σιναβί ἰ παῦρα σοποογηϊηρ ἃ5 ; 

(5) Εογ Του αὐ πηεύοίΠι], 
Απά ν ποῖ θὲ δηριν ἴο {πῈ ροϊηΐ οἵ σοῃϑι τ] Πρ 115. 

(6) ΝΕ ΤῊΥ παᾶπῖς ἀννα! θεῖ ἴῃ οὐ πη 5ὲ, ννε 54}1 Ππα πεσὸν ; 
6 Απά {Πα παδίίοηϑβ 514]] ποῖ ρύενβι! ἀραϊηβί 115. 

᾿() Εογ Του ατί οἷν 58 1614, 
7 Απά νῆἤεη νψε ο4}} προη ΤΠες, Τῆοιι ΠεδιΚεησϑί ἴο τι5; 
ὃ Εογ ΤΠοιι νν1] ρον {πε βεεα οἵἉ [ϑΎδεὶ ἔοσ ἕνα 

Απάὰ Τῆοι νη ποΐ γε]εςξ (Πεπι) : 
(9) Βυιξ ννε (5411 θ6) ὑπάθγ Τὴν γοῖα [οἵ ἐνογ, 

Απά (υπάεγ) {πε τοὰ οἵ Τὴν οπαϑβίεηϊησ. 
το) Τ Ποῖ νυ 1] ἐϑία Ὁ Π15}}. τι5 ἴῃ {πε {ἰπηὲ {πὲ ΤΠοιι ΠεΙραϑέ 15, 

ΘΠονίηρ πΊΈγον ἴο ἴῃ ἤουβα οὗ σοῦ οὐ 1Πε ἀν ννπογείη ΤΠοιῖῖ ἀἸάςὲ ργοπλῖθε (ἴο ΠΕΙΡρ {Π6π|). 

20 ΓΊΡΩΣ ; ορ. 3, Ρ5. χχχ. 7 (6). 
ἢ αοἅ. ὦ “τε 1οτὰ ᾿. 

" ὁ. ΤὮΙ5 ᾿ἰπ6 ννὰ5 ρεύπδαρβ ΟΥἹΡΊΏΔΙΠΚ Ργεςε θα Ὀγ ἃ ρδ.Ά]16] 11π6. 
Β6 επίγεαίεῖῃ. ( . 11]. 24. 

8. αοἅ. Φὦ “Πιπη᾽. 

τῃδϊ σοποϊαάδθϑ βανεσαὶ Ῥϑα]ΠΊ5. 

Οοὰ ἴο Ρτοβρθσν (ςρ. ν. 9). [.655 ΡσΌΔὈ]γ {Π6 ννογὰ Ἔχρύεϑβαβ [Π6 ἰὰὐσηϊηρ οὗ {Π6 ΡΘορὶβ ἴῃ τερεηΐδηςβ ἴο αοά. 
γα ΘΕ Φ. δ. 

Ρ5. χχχν. 19, ᾿χῖχ. 5 
2. ΕὈγ. Τα ἴογοβ οἵ 3ῆἢ νναβ, ρεύῃαρϑβ “πᾶν, θυΐϊ᾽. 

1,κεἰ ποΐ {πεῖγ ἔοοί. “ὁ “ἴῃ ογάεσ ἴῃδι {Πεὶγ ἰοοί τηϊσμΐς ποῖ᾽. 

ΔΟΥΒΠΙΡΡΕΥΙ5 ἴῃ 158. ἷ. 12, 

4 Ἐβάγδβ ν. 30, Εςο]α5. 11. 18. 
4. Ῥεβίιαποθ. (ἃ ὁ “ἀδδίῃ "; θυΐ θάνατος ΠΕΓΕ, ἃ5 ἴῃ 2 ὅ81η. χχῖν. 13-| 5, ῬΡγΟΌΔΌΪν τεπάεγεά 2, “ρεϑί!εηςς᾽. 
6. 1π6 παίίοῃβ. 80 “ὁ ; (ἃ “ηδιϊοη᾽. 

“τείαρε᾽". 80 Πε΄ξ “ ΟἿΓ βίσεηρίῃ ̓  (ορ. Ρ5. χχν]. 1, ῬΕ5ς.Ἐ.). 
7. Απᾶ ψ θη να 6811... Τπου Ππεαγκεπεβί. (ἃ " Απά ννε 5}4]] .4}}. .. δηᾷ Του ν] Παάσκεῃ ᾿. 
ὃς, (. ΤῊΘ ργδγεσ οἵ ψ. 3. Μ}1}} ἤανε θεεὴ σγαηϊεά. 

639 

γ. ει Πίβ πεαγί 15 δ ρεβΌβ, 11{. “ἴῃ {Π6 ϑίδὈ} ν (ΟΥ̓ “ ΡΓΟΒραυν ̓, σρ. ἷν. 17) οὗ ΠΙ5 πεατι ᾿Ἁ, 38, Ρευμδρ5, 

ὃ, 9. ΤἼε 11π65. οἵ Ψ. 8 ἅτε ΟὈν]ου 5 ΡΔ͵Ά}1615, πα 5ῃου]α ποῖ Ρε ρἰαςβά ἴῃ βεραζαίε αἰβίϊςῃβ (α5 ὈὉν Κιί.). Ψεῦβε 9. 15 
ΔῊ ᾿ἰϑοϊαϊβα βίσῃοβ, ΒΟ ἢ 85 ΟσσιΥ5 δ {ΠῸ επάᾶ οὗ οἴπεσ Ῥϑδὶμηβ ; 566 1]. 41, ἵν. 29, ν. 22, 'χ. 20, Χ. 9, Χὶ. 9. 2, Χν]]. 51 Ζ. 

(ρ. 1Π6 ταῖπεσ αἰ εσεμε σοηο] 5105 ἴῃ {ΠῸ σαποησα] ῬΒ5Δ]Πη5, ΧΙ]. 13, ΙΧΧΧΙΧ. 52, Οχχν. δῷ Ὄχχν ], 6 ὁ, ἀηὰ {Π6 ΠΡ ΡΌη 

ΨΙ1. ΤΙΤΙΕ. Οὗ ἐυγηΐηρ. Τα {ΠΠ6 τᾶν ᾿παϊοαία {παῖ {Π6 50] 6οὶ οὗ {πΠῸ Ῥ58]η} 15 ἴῃ6 γϑϑίογαίίοη οὗ {πΠ6 ρεορὶε ὃν 

τ ὁ. που. .᾿. {μαεῖ παῖε τ5 πυὶίποιΐ σααβα. [Ιἢ νίαν οἵ ᾿ἴπθ α, απᾶ στ. 3 ὁ, 6 ὁ, τὰ 15. Ρσόοῦδ]6 ἰῃδί ἐογε ΡΉΘΥ5 
ἅ1Ὲ ἰηζεπαςεά (ςρΡ. 1.Ὧ1}. 111. 52). [ἢ ΔΠΟΙΠΕΙ σοηπηδχίοῃ ἴπῸ ᾿νογάβ τηϊρηΐ ἀεποία ἃ [Ἐν ]8ἢ ρδυίν, ἃ5 ΠῈῪ Ῥευῃ8ρ5 60 ἴῃ 

ἔγαρα προπ. [1564 οἵ [ῃξ ργοίαπε ᾿ησιιβίοη οὐ ΓΟγΕΙΡῺ 50] οΥν ἴῃ 11. 2 ; οἱ {π6 ᾿γγενθύθηΐ Ἀρργόδοῇ οὗ Τεν 158 

3, 4. ΤἼδ διριυπιεηΐ ἰδ : Ὗ ε ἤᾶνβε βἰῃπεά δηά ἄσξβεγνε σμαβιϊβοσηθηΐ (αρ. ὑ. ὃ 4); Ὀαΐ ἰδὲ ὰ5 6 σμαβίϊβεα ἀϊγεοῖν Ὀγ 
(οά, ν»ῆὴο ενεὴ ἴῃ ψσδίῃ γε] ΠῚ ΌΕΙ5. ΠΊΕΙΟΥ (Ὁ. 5, Πρ. ᾿Ϊ. 24--70), ποῖ ὈΥγ ΡΓ{Π655 πιεη. (ρ. 2 ὅπη. χχὶν. 13-15, 4150 

Οὐ βῃἰθιά. (Κ 111. “Πε πὸ Πο]5 ἃ βῃ!ε] ἃ Ἴνεσ ὑ5᾽ ; θαΐ ἰπ Ο.Τ' ὑπερασπιστής 15 ΒΕΏΘΥΔΙ]Υ το 122 “5161 4, οὐ 7} 
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ΝΙΠΠ. Οὗ “δοίοτηοι. ΟΥ̓ τσ εὐϊώ} Ἰπβιοΐαπ. 

8 τ Πἰβέγεθϑ ἀπά {πὸ βοιπά οὔ νναῦ παίῃ ΓΩΥ εδ Γ} ἤδαία, 
ΤἼΕ βοιπά οἵ ἃ {τππτρεΐ δπποιηοίηρ 5]αισ ϊου ἀπα σα] απηϊέν, 

2 Τῆς βουηα οἵ πηοῇ ΡΕΟρΡΪςῈ ἃ5 οἵ δὴ ἜἼχοερήϊηρ Πίσῃ νἱπά, 
ΑΒ ἃ ἰειηρεϑί ψ] ἢ πυρηΐν ἥτε βυνεερίηρσ [τοιρῇ {πε ΝΕ ρα. 

3 Απα 1 5614 ἴῃ τὴν Πεατΐ, ϑαγεὶν (0) σα παρείη τ ; 
4 ΑΔ βουηα 1 Πεαΐ (πιονί 6) ἰοννατ5. [ ογιιβα] πη, {πῈ ΠοΙν οεἰΐν. 
5. Μν Ἰοΐπβ ννεύε Ὀγόκεη δὲ ννῆδ 1 Πεαζα, (5) πιν Κηξεϑ τοϊίογεά : 
6 Μζν Πεδιΐ νδ5 αἰἴγαϊά, την θοηθ5 ψψεγε αἀἰσπιανεα [Κα ἤαδχ. 

ἡ (6})1 5αἰά: ΤΠΕν εϑί Ὀ]Π 15}. ἐπ εῖτ ννὰγϑ ἰπ τσ ϊεοιι5η655. 

(7) 1 τ1πουρηξ προη {πε Ἰπάσεπηεηΐς οἵ (σοά 5βίποε ἔπε ογεαϊίοη οἵ ἤθανθη ἀπά δαγίῃ ; 
Ιἢς]4 ἀοά τὶρῃΐεοιιβ ἴῃ Η 5 Ἰπἀραπιοπίβ ννῃϊοἢ πᾶνε Ὀθθη ἔγοπι οἵ οἱ. 

8 (οοά Ἰαἰά θατα {Πεὶγ δίηϑ ἢ ἔπε [ἃ}} ΠΙσΗς οἵ ἅἄδν : 
ΑΙἹΙ πε βαγῃ σαπηα ἴο Κπονν {πε τὶρῃΐξθοιιβ ᾿πἀρσεπηεηΐβ οἵ αοά. 

9 ἴῃ βεογεῖ ρίδοθϑβ τπηπεγργοιπα {πεῖν ἱπί τ] Ἐ165 (υσεγε σοπηπη 64) το ρέόνοῖςτε (ΗΪπι) ἴο δηρει ; 
το ΤΠεν νΎοιρῃΐξ σοηίαβίο, 501 νυ πιοίπει ἀπ [δίμεν ἢ ἀδιρῃίετ ; 

τι (1) Ὅν σοπηπ {6 Δ] εγν, Ἔνεγν τα ἢ Πϊ5 πεῖρΉ οι 5 να. 
ὙἼΠΕν σοποϊπαεα σονεηδηΐβ νυν] οπα Δποίμου νυ ἀπ οαίῃ τοιοπίπρ {Ππ686 τΠίηρϑ ; 

12 (11) ΤὍΠεν ρΡ]ππηάεγεα {πε βαποίπαιν οὗ (οά, 45 Ἐπουρῇ ἴπαγα ννα85 ΠῸ ἀνεηρΈεγ. 
13 (12) ΤΠεν ἰγοάε {πε δ] ίαγ οἵ {πε 1 ογά, (ςοπηΐηρ᾽ σίγαῖρ 1) ἔγοπη 411 τηδηποι οἵ ππο]δβαπηεβ85 ; 

Απά νυ πιεπϑίσιὶ Ὀ]οοα ἔμεν ἀεῇ]εα {πε βαοτγίῆςοβ, 4ἃ5 ((Πουρ ἢ {πε586 ννεγθ) σογηπΊοη ἤδη, 
14 (13) ΤΠεν Ἰε πὸ 5ἷπ ἀπάοπο, ψνμογείη ἔπαν βυγραββεά ποί {πε μοδίβεη. 

ΨΠΠ. ΤΊἼΊΤΙΕ. ΟΥ̓ πε οδίεῦ Μιβίοίαη. (ἃ εἰς νῖκος, “πηΐο ν]οίοτν ̓; αι ἴῃ ὙΠεοάοίομβ νευϑίοη οὗ 5. χίϊ. αἱ 

ΧΙ. 1, εἰς νῖκος 15 ἴπΠ6 τεπάοσγίησ οὗ Πύλου, “ΟΥ̓ (οΥΓ ἴο) {πΠ6 ομιεῖ Μιβιοϊδη. 
τ (ΘΡῚ 2: 
1 ὁ. αῃπουποίηρ. ἠχούσης τε 22. (ρ. 51τ. χίν. 9. 
2. ἴμε Νερ6}, ἰ. 6. [Π6 ψ] άθτη 655 ἴο {π6 βουῖῃ οἵ Τά. 80. ρῥσόθδθὶν 35 Πεῖσ, 5 ἴῃ 158. χχί. αὶ; (α ἴῃ θοίἢ ραββασεβ 

ἢδ5 {Π6 τῇοσε βἜηεία] ἡ ([Π6) ν] άθτη 655. 
3. ἴῃ τὴν μδατγί. (ζ “6 “το τὴν πεατί". 

ΒύγεΙν. (ἃ οὁ “ψΠετα, {πε π᾿ (νν}}} (οά, ἅς.) ; ποῦ 5που]ὰ ᾿πηρ]γῪ ἴῃ ἢ ΓΞ οὐ Π)δδ, θὰ ΠΕ ΠῈΥ οὗ {π656 ννογά5 ἴῃ 
580 ἃ οοῃϊεχί μοι] τηθδη "Βα γε γ᾿. ῬΟΘΘΙΌΙΥ 38. ννὰβ δἰγβαάν σογτγιρί. Αἢ δϑϑευίνα ραγίϊοϊα νοι] κε ϑυϊίαθ]α ; αΐ, 
βίποβ ἴπΠ6 ἀοπιηδηΐ τῆγίμπ οὗ {πε Ηερτεν ροβπΊ 566 Πὴ5 ἴο ἤᾶνε ὈθΘη 3: 2, ποῦ ἄρα 5Ποι 14 γΑΙΠΕΥ σοτταβροπηά ἴο {ΠῸ 

ΠΟΥΓΟΡΙΙΟΏ οὗ 5οη]6 Ψψοτσὰά ἰῃδΐ Ῥεϊοησεά ἴο (ῃς ἢτϑι Πα] οἵ ἴπῸ νεῦβθ, ρεύσῃῆαποα ἴο 13 Ὁ Ν ος ἴο 5} ΙΟΤῚ 
ΘΡ. Ἔτσ [ΕἸ 1 7: 

Τυαάρεοίῃ. (ζα “ ν}}} Ἰπάρε᾽. ϑ : 
α5, (ἃ ὦ “Πῖπι᾿. 38 νου] ἢανε θεεὴ δηηθίριιοιιβ, ρεσιηἰεῖηρ [ῃ6 ἀϊεγθεηΐ νοςα]ζατίοηϑ, ΘΒ Σ᾽ πα ἼΣΩΝ, 

4. Βθασγ. (ἃ “πεατά᾽. 
(αιον ΠΡ) ἰουναγάβ. εἰς (Ἱερουσαλὴμ πόλιν), Καὶ 1, Ὁ ; ἐν (Ἱερουσαλὴμ πόλιν) Η ; 95. “ἴπ (76γι 54] 61) ᾿. 
1 1Πε τεχί οὗ (ἃ ἴῃ ᾧ.. 3 ἢ. τεργεβδεηΐῖβ {Π6 τηδδηϊηρ οὗ [Π6 οτ]ρίηδὶ, {πῈ ροϊηϊ οἵ ἴῃ νϑεῖῦβα 15 {πδΐ [ῃῈ ροεί 15 σοηνὶ ποθ 

μὲ (οα Μ1}} [πάρα {πΠ6 Ποβίι!!α ρξορὶε (υ. 1 ἢ), θαΐ 15 αἱ ἢγϑί πποογίδϊη νἤοσα ; “1 5814 ἸΏ ΠΊΥ Πεατί, πεσε πθη ψ}}]} 
αοᾶ πάρε Πίτη Τ᾿ (᾿. 3). Ηε τΠδῃ ἤδαῖβ πε βοιηα οἵ Ἰπάρεπηεηΐ ἀροη “ Πἰπη᾽, ἰ. 6. [6 Ἔῃαπγν, ἴῃ [εσυβα]επι. Βα ἴῃ {15 
(856 ἴΠ6 ἀἰἸβίγεβϑβ δ {πεῈ ἤενν5 ἀββου θεά ἴῃ τ. 4 15 αἰ ςα]ξ το δοσουηΐ ἴοτ, ΓΠΟῸΡἪ 1ἴ 15 παίαγαὶ! Ἔπουρῇ, 1 [Π6 ροεῖ 5665 ἴπ 
τῃ6 Ποϑβίβ (ψ. 1 ἢ.) δανδῃοιηρ οἡ (0. 4) [εγαβαθην [Π6 Ἰηβίγαμηθηΐβ οἱ (ἀοα᾽5 πα σαπηεηΐ οἡ ὁ“ τι5᾽, 1. 6. [6Υ 5816 1. 

ἃ ΞΟυΠΩ͂, οΥ “ἃ νοϊοε᾽ (αηά 50 ἴῃ τ{'΄. 1 {.). ἱ 
5. αὖ ΒΑΕ Ι Πεετζά, 11. “ δἱ μεασίηρ᾽ ; θαΐ ςρ. ΕΖεὶς, χχὶ. 11 (6), [58. χχὶ. 3. ᾿ 

ἰοϊ(ϑγεᾶ. [5ἃ. χχχν. 3. ΐ ᾿ ᾿ 
6. ἈΠγίῆπη βυρρεϑίβ [Πδΐ [Π6 5' Π|}16 ῃᾶν Πᾶνε βίοοα ἴῃ {πε ἢγϑε ρατί οὗ [Π6 νϑεῦβε ; ρεύγσπδηςε ἐφοβήθη 15 Ρατδρῃγαβίϊς, ὑὉ 

Δηα [ῃ6 νϑῖβε οὐ Ί ΠΑ}Ὺ τα ϑοιηθννῃαΐ ἃ5 [Ο]]ονν 5: “ΜΥ Πδατὶ γε] 6 (ορΡ. [58. νἱϊ. 2) 8 ἤδχ, πιΥῪ ῬοηῈ5 ψεῖθα ἢ 
αἰδιηαγεά ᾽ (Ρ5. ν]. 3). : ᾿ 

7. ΤΠα ῥϑδὶ πηϊ5ι᾽ 5 ἢσϑί ἱπουρῆςξ ἐπαΐ [Ἐγιβα!επη 15. τσ ῃΐθοιβ (ςρ. 1. 3), ΒΙΟἢ ογααίθα ἢ5. δϑίοῃϑῃπηεηΐ Δ ηα ἀἰἸβίγεϑϑ 
(νυ. 5, 6) δῖ ἴπ6 Δρρύόδςῇ οὗ ἀϊβαβίεγ (ὑ. 1 {), 15 σουγβοιεά Ὁγ (ἀοά᾽ 5 Ιαγίηρ θᾶσγε ἴῃ ββογεῖ βη5 οἵ {πῈ Ρβορὶβ (συ. ὃ ἢ). 
Ῥεσῇδρβ πε πουρῃξ μὰ5 θεεη οὈβουταά ὈΥ [Π6 1ο55 οἵ πιο ἴπδη Πδ]ξ ἃ αἰβίιςῃ. Ασοογάϊηρ ἴο {πΠ6 ραποίααίίοι ἀπά 
ἀσσεηίαπαίίοη οὗ πῈ Μ9595. οἵ (Κα, ννε 5ῃοι]ά τεπάρυ: "Ἀπ 1 ϑαϊὰ ἴο ἴποβα ὑπαΐ βία] 15}, ἄς. 95. δ5 δρονβε. 

ὃ. ἴῃ {Π6 {11 1Ἰρῃί οἵ ἄδν. 11. 13 η. 
10. ΤΕΥ νγουρῃξ οοηΐιβίοη. Ὁ ρΡ. 11. 15 ἢ. 
12. ἴμ6 βαποΐυσαγυ. |. ὃ ἢ. ᾿ 
5 ᾿πουρῃ {πατα ννα5 πο ἀνερασγ. (ζ 1. “ἼΠδτε ποί θείην δὴ ᾿πμουϊίοσ ἀ δ] νοσῖηρ . “45 ἴἔ {Πϑγὰ ψεῦῈ ποης 

ἴο ἱππεῖ δηα ἀεϊίνεγ᾽. 38 ΡγΟΡΔΡΌΙΥ ἃ5 ἀῦονθε. Ὅῆα ἀρραγεηΐ ἀοπηίπαπος οὗ {π6 3 : 2 τῆγίπηι ἔανοιτβ ΑὙ]Ὲ δηά 

Ταπιεϑ᾽ σοη]εοίατα τΠδἱ ζῆ τεδὰ δ) ᾿ΝῚ. 
13. ΔΙίασ. “ὁ "τεπηρ]ε᾽. . 
136. Ἡανίῃρ Ἴσοπῖα ἴῃ σοηΐδος Ψ]Ὴ ᾿νοπηθη αἱ ἃ {ἰπ|6 ΨΠΘη ΤΠΕΥῪ ΓΘ ΓἰΠΆ}}Υ ἀηοίθδη, δηα {πεγ  ΌΥ {ΠΕ πΊβεῖνε5 

σοπίτδοίαα Ὡπο]θαηη 655, {ΠΕ Ὺ (ὁ ποῖ νναῖξ ἴο ππάδγρο (6 ποθ βϑαῖν ρυτὶΠοδιίοη, θαϊ δαὶ [Π6 βϑογιῆς!α] θ65}} ἃ5 που ρἢ 
ἴ ψψοτα ποί βδογεά, ας πΊεγα σοπητηοη ἤθϑἢ {Πδΐ σου] 6 δαΐθῃ νυ πεῖμεου Ομ6 νγὰ5 οἰβαῃ Οὐ ᾿Πο]εΔη. 9566 [μδν, χίϊ. 1-ὅ, 
χν 10:33; ΕΣΖΕΙς: ΧνΠ Ὁ; πᾶν. χυ. 31; [96 1||: ἈΠ Ὁ 
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ΤΗΕ ΡΘΑΙΜ5 ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ 8. ιτς-.37 
ἸΒετγείογο (οα πιηρ]ςα ἴογ {Π6 πὶ ἃ 5Ρ11 οἵ νναπάδχεηρ ; 

Απά σανε {Πεπὶ ἴο ἀσίηκ ἃ σὰρ οὗ πηαπΠ|υῖεα ννίης, [Ππαΐ {παν πλὶσῃΐ θθοοπλα ἀγιηκεη. 
1(15) Ης Ὀγοιυρῆϊ Πἰπὶ {Ππαΐ ἰ5 ἔγτοπι {πε ἐπα οὗ {π6Ὸ βαυίῃ, [Πα ϑπητεῖῃ χη ρμε]ν ; 

Ης ἀεογεαά (0) ννὰγ ἀραϊηϑδί [ϑύιιϑα] 6 πΊ, δηα ἀρσαϊηϑὲ με ἰαηά. 
ι(16) ΤῊς ῥτίποεβ οἵ ἔπε Ἰαηα ννεηΐ ἴο πιοεῖ Πἰπὶ ννἸἢ ον : ἐπα ν βαἰα πηΐο Πίπι: 

ΒΙεββεά θὲ τῆν ννὰν ' (οπης γε, εηΐεγ γα ἴῃ νυν ἢ ρεδοα. 
ΤΠεν παάς {Π6 τουρἢ νναγϑ ἐνθη, Ρείογε ἢ15 επίεγίηρ ἰῃ ; 

ἼΠεν ορεπεα ἢε ραΐαϑ ἴο [ειιιβαὶ πη, ἔπε ν οὐοννηεα 115 νν4}]5. 

Α5 ἃ ἰδίπεν (επίεγθι ἢ) {πε ἤοιβα οἵ 15 βοῆϑ5, (50) ἢς δηΐεγεα (τ 54] 6 τὴ) ἴῃ ρϑδςε; 
Ηδε δϑίβ] 19 ηεα ἢἰβ ἔεεῖ ([Πογα) ἴῃ σγεδξ ϑαίείγυ. 

Ηε οσδρίυτεα πεῖ [ογίγεθβαβ δηα {Π6 νν8}] οἱ [ει πιβαίθγη ; 
Εοι ἀοὐ Η!πι561 ἰςα Πϊπὶ ἴῃ βαίειν, 116 {πεν νναηάεγεά. 

Ηε ἀδεβίγονεα {Πε61γ ρυη665 πα Ἔνεῦν ΟΠ6 ννῖ56 1 ΠΟΙ Π56Ε] ; 
Ηςε ρουτεά οι με Ὀ]οοά οἵ [Π6 1 Πα Ιϊαηΐβ οἵ [Ἔγιιβα] θη, πὸ τῃς ννδίει οὗ ὑπο] θα Πη655. 

ΗΕ ᾿ἰεὰ ἀννὰν {ΠΕῚΓ 50η5 ΔΠη4 ἀδιυρῃίεγβθ, νῃοπὶ πεν παα Ὀεσοίίεη 1η ἀεΠ]επγεηΐ. 

ΤΠον αἰ δοςοτάϊηρ᾽ ἴο {ΠΕ1γΓ ἀπο]  ηη655, ἐνεη 85 {πεῖγ [αι Πεῖ5 (ῃΠ8 ἃ ἀοηε): 
Τῇεν ἀςῇ]6α [εγαβαὶεπὶ δηα {πε [Πίηρ5 ἰῃδΐ ἢδα Ὀδεη Π4]]οννεα ἴο {πε παπὶς οἵ αοά. 

(Βυῦ (οα Παίῃ βῆοννη Ηϊπιβο] τἱρῃΐθοιβ ἴῃ Η!5 πα σεγηξηΐβ ἸΡοη 1Π6 παίίοηβ οἵ πε βασγίῃ ; 
Απα {ΠΕ ρίοιβ (ϑεγναηῖ5) οἵ (σοὰ ἕξ {κε ἱπποσεηΐ ἰαπὴ}5 ἴῃ {Πεῖγ τηϊαϑί. 

γνουίῃν ἴο ΡῈ ργαίβεά 15 ἴῃς 1 ογά {παΐ ᾿υἀσαῖῃ 1Π6 ννΠο]ε βασίῃ ἴῃ Ηἰ5 τἱρῃτεοιϑη 55. 

Βεμο]ά, πονν, Ὁ ἀοά, Του Παϑὲ 5ῃοννῃ τι8 Τὴν 1παρσεπιεηΐ ἴῃ ΤῊνΥ τἰσῃίθουβη6ϑ85 ; 
Οὐ ἐνεβ ᾶνε βεεῃ Τὴν πασεπηεηίς, Ο ἀοα. 

ννε ᾶνε 7ιϑειπεα Τὴν πδπλς {Πδξ 15 Ποποιιγεά ἔοσ ἐνεγ; 
Εοὸγ ΤΠοι τί {πε (σοά οἔἉ τ]ρΒϊοοιι5ηε55, πα σίηρσ [5γ8 6] νυ ἢ οΠαβίεηίΐηρ. 

Τυγη, Ο ἀοὐ, ΤῊν πλεῖον ΠΡΟ ι.5, ΔΠ4 Πᾶνα ρΡΙγ ἀροη ἃ ; 
(δίπει ἱοσείῃμεγ {Π6 ἀἸβρογϑεα οἵ [5γδε], ἢ πλεῦον δηα σοοάπεϑ8 ; 

Εὸγ ΤῊν (δι Ὰ]η 655 15. ἢ 15. 
Απὰ ((ποιιρἢ) ννε πᾶνε β1Π πα οἷιγ πέςκ, νεῖ Τ οι αὐτί οἷγ ομαϑίεπθι ; 

Ονετῖοοκ τ ποΐ, Ο οὐἦ (οά, ᾿α65ὲ {πε πδίίομϑ βύνα!]ονν τι5 ΠΡ, 85 ᾿Ππόπρ ἢ ἘΠδγα νγοσα ποης ἴο ΕἸ νου. 

Βυΐ Του τί ουγ (οὐ Ποπ {πε Ρεσϊπηΐηρ, 
Απά ὑροη ΤΠεε [5 οἷἱγ Πορε (5εῖ), Ο 1,οτάὰ ; 

15. (οά, ὈΥ νΑΥ οὗ Ρυη]βμηεηΐ, ἀδρυῖνεα [Π6 ΡΕΟρ]ε οἵ 811 βεῆβε Πα σαρδὈ!]γ. (Ὁρ. [38. χίχ. 14. 
10: (ρ᾽ 1Ξ58- Χ]]: 25, ΣΙΝ ΤΙ; [61 ν]: 23; 56, χὶν. τὸ. 
17. ἀεογεβά. 3Η, ρεύπαρϑβ, “ἢθ ργβραγβά᾽ ("3"); (ἃ φὦὁ -ῷΖ 51), 566 Κγ]ε δηά 74π|65. 
δηα αραϊηβδί. 80 “ὁ; (ἃ οπηϊῖβ " ἀρϊηβί,. 

τ Η΄. (ρ. [05. “411. χιν. 3 (ῬΟΠΊΡΕΥ ΟἹ ΠΪ5 ννᾶῪ γοπὶ [)δηδβοι5 πεῖ ὈΥ δη θαβϑαάουβ οὐ Ατὐ᾽ϑίοθα 5, θθαυίηρ ἃ τὶς ἢ 
Ρτεβεηῖ). ΟἸἾΠΟΙ5 Πᾶνε οοτηραταά .4)17. χίϊ. 5. 3 (Απτοομ5 Ἐρίρμαηαθ σαρίαταβ [6γαβα!επὰ Πους Πρετίηρ, Η15. ρατῖν 
νη {Π6 οἷν ορεηϊηρ {ΠῸ σαίθβ ἴο 11). 

18, Ὀ]ΙΕΞΒΕΩ͂, [π|. “ ἀεδιτεα ᾽; [61. Χχχ, 14, 33 απὰ (ἃ. 
19. ΤἼς ΤΟῸρΡἢ ἴγᾶοκ5 οὐ Τ44ἢ ἀγα πηαὰα βαϑύ Ὀβίογε [ϑυν]5}} ΓΕΥΓΙΟΥῪ 15 επίεσθ ὈγῪ {Π6 ρτθαΐ ἔοσεί ρου ; 50, ἴοο, “1Πε 

ϑᾶῖ65 ἴο (ἐπί) ΤΘτιιβ] θτη᾿᾽, 1. 6. 1Π6 ρᾳ5565, δζε., φοπῃηπιδηἀϊηρ τη ἈΡΡΥΟΔ Ομ 65 ἴο ἴΠ6 σδρί[Α], ταῖμεσ ἔπ8η 1Π6 οἰτγ βαΐεϑβ οἱ 
Τ6γαβαθπη, ἀσα ἤπηρ᾽ Ορβη ἴο σῖνε ΠΙΠῚ δῃ πη ρεαΕα ἀρρύόᾶοῃ. 715 ΠΊΔΥ θὲ ἃ ροεδίϊοδὶ δοςοιηΐ οὗ {ΠῸ οἰγουτηβίδποθϑ 
ἀεβογθεα ὃν 705. “47:2. χῖν. 3. 4: ῬΟΙΏΡΘΥ σᾶτηα ἴο (οταθδθ, ΒΟ ἰ5 ([ῃῈ ἢγϑί ρίαςθ ἴῃ [πάδδὰ (ἀρχὴ τῆς Ἰουδαίας), οη 1Π6 
Ἰουγηαν ἔγομη ἴῃς ποσί ἴο [6γ158]6 πὶ ; 5 ὈΒθαΘΠΕΠν Αὐϊβίοθυιβ σομρ]εα νυν ἢ Ῥοιηρεγ᾽β ἀδπιδηα {παΐ {ΠῸ [ογίγοσϑθς 
(οη 1Π6 ννᾶν ἴο [6 γιιβα] 6) 5μου] ἃ θα ἀ6]Ἰνεγθα τρ ἴο Πΐπη. 

15 δηΐογίηρ ἰῃ. 50 ΚΤῚΙ, ὅ; Η “{Πεὶγ εηΐθυηρ η΄. 
21. ΒΕΓ, 1. 6. [Ἐπ βα] 6 πη ̓5. ΤῊΪ5 πᾶν πᾶνε Ὀθθῃ ἃ τηΈγα δητὶοϊραίϊνα σα βῆχ ἴῃ 3} (ςρ. 45), ἴῃ ννῃϊ ἢ οαβα βιιδϑεϊταςς “τη θ᾽ 

ἴῃ ΕΠΡΊΙ5ῃ. ΟΥ ὟτΠ6 11π6 ΠηΔῪ Πᾶνα βυῆεγεα βοπηα σουταρίϊοη. 
22. ὙΜΏ116 ἴΠπεῪ νναηάεγθα ᾿ΠΟΔΡΔὉ]Εε οὗ ρΡ] απ πΐηρ ΟΥ ΔΟ εν ηρ ΔΩΥΠΙΏΡ ΤῸΓ {ΠΕῚΓ βαξείυ ; ορ. τ. 15. ὍΤΠδ δ᾽]υβίοη 

ἴῃ Ψ. 21 566 Π5 ἴο Ὀ6 ἴο Ῥοπηρθγ᾽5 ἔοσοῖ]ε οσσιυρατίοη οὗ [Π6 ΤΕΙΉρΙ6 (ςρ. 11. 1); {Π6 “νγναηάογίησ ᾿ ΠΊΔῪ ἱποῖμαε ἃ γείεσσε πο 
ἴο [Π6 αν! 64 σουη5ε]5 οὔ {π6ὸ [εννϑ. Τὴδ ρᾶγίυ ορροββά το Ατ᾽βίορα]ιβ δαἀπηϊ θα ῬοιαΡρΕΥ ἴο ἴπῸ οἰϊγ ἀπά {Πε ΚΙηρ 5 
Ῥαΐασθ, θυΐ {Π6 ραγίν οἵ ΑὙ]βῖοθ 5. ΘπίσθηοΠ6α {Πϑγηβεῖνεβ ἴῃ [ῃ6 ΤΕΠΊΡΙΕ, ἔγοπι ὑνμϊο ἢ πον μα ἴο θὲ ΕΧΡΕΙ]εα ὉγῪ 
ἴοτςβ (1.5. “γι. χὶν. 4. 2). 

23. ΑΓεΥ τΠῸ σαρίπτε οἵ [η8 ΤἜΠΊΡ]6 ῬΟΠΊΡΟΥ Ἐχαοιι θα πε τἱηρ]εδάοτϑ (τοὺς αἰτίους τοῦ πολέμου). 705. “12. χῖν. 4. 4. 
236. Ὑ νεἶνα πουβαηα [ενν5 [6]] ἀατίπρ' [ἢ 6 5581 οἡ δη4 σαρίιγα οὗ τη6 οἰτγ (2ό.), ππϑην, Πονγθνεσ, ποῖ αἵ {πε Πδηᾶ5 

οὗ τῃ6. Ἀοτηδη5, θαΐ οἵἉ {πεῖν ἔα! ]ονν σουηςγυπιβη (705. 26... 1. 7. 5). Ι 
νναΐεσ οὗ τἰπο]θαπηθββ. (ρ. Ναη,. χὶχ. 

Ἵ 7οβερμιβ (452. χῖν. 4. 5) Δ11π465 ἴῃ ΡΥ συ ]αΓ ἴο {Π6 5οηβ5 δηά ἀδιυρῃζεῖβ οἵ Ατὶβίοθυα5 θείησ ἴα κθη ᾿αρῖϊνε 
το Κοιηδ. 

30. ΒΕΠΟΙΪΩ͂, πονν. 80 ργόθδὶν 38 ; 566 2 58Π|. νἱϊ. 2, 38 δπὰ (Κ. 
ΘΝ 1 Ἢ ἸΠΕΙΣ": 

1105.2 64τ τί 



ΤΗΕΒ ΡΘΑΙΜ5 ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ 8. 38--9. 17 

38ὃ (32) Απά ννε νν1}} ποῖ ἀερατὶ ἔγοπι ἼΠοα, 
Εὸῦ σοοά αἵὰ Τὴν Ἰπαρσεπηθηΐθ ΠΡΟΩ 115. 

39 (33) Οὐτϑ ἀπά οὐ οΠΠ]Π το η᾽5 ΡῈ ΤῊν σοοά ρ]δαβιγα ἴον ἐνοῦ: 
Ο Τιοτά οἷιγ ϑανίοιι, ννῈ 5641} ἤδνϑι πηούα ΡῈ τηονεά. 

49 (34) Τῆς Τιοτγά 15 ννογτίῃν ἴο θὲ ρυδίβεά ἴον. ΗῚ5 πασεπηεηΐβ νυ της τηουτῇ οἵ Η!5 ρίοιιθ οῃδβ; 
Απα Ὀ]εςϑεα ς 1ϑγ8ε] οἱ τῆς Τιοτὰ ον ὄνοι. 

ΙΧ. ΟἽ ϑοίογιοτ,. 207. γεὦτιζες 

Ο 0 ΝΠ εη [5γ86] νναὰ8 16] αννὰν σαρίϊνε 1ηἴο ἃ ϑίγαησε ἰδηά, 
Δ Ώεη {πεν [61] ἀννὰν ἴγοπη ἐπα 1 οὐ ννῆο τε δεπηεα {Π6Π], 

2 πεν νεζα οαβί αννὰν ἰγοπὶ {πε ᾿ηΠευϊἴαπος, νν Ὡς ἢ τῆς Τιοτα Παά σίνεη {ἤεπη. 
(5) Δπιοηρ νεῖν παίίοη (γε γ6) τΠς αἰ ρεγβεα οἵ [5γ86] δοοογάϊηρ ἴο {πε νογὰ οἵ ἀοά, 

3. {Πα Του τηϊρῃϊζεβί ΡῈ ᾿πβεῆεα, Ο ἀοα, ἴῃ Τὴν τἰρμίεοιιβηθβα ᾿ῃ γθάβοη οἵ οἷιγ ἰγδηβοιεβϑίοηβ: 
4 Εὸγ Του ατΐ ἃ 1πιῖ πᾶσα ονεῦ 411 {πΠ6 ρεορίββ οἵ {πΠ6 εαὐίῃ. 

5 (3) ον ἴτοσὶ ΤῊν Κπον]εάρε ποης ἰπδΐ ἀοείῃ πη] 51]ν 15 μι ἄςη, 
6 Απάίμδε τρμίθοιιβ ἀεεάβ οἵ Τὴν ρΡίοιιβ οπς5 (αγε) θείοιε Τῆςε, Ο 1,ογά: 

Ἄν ΏΠετγε, θη, σϑῃ ἃ πιδῃ ἢ146 ΠΙΓη561{ τροπῇ ΤῊν Κηον]εάσε, Ο αοὐἢ 
" (4) Θυῦ ψοΥκα ἃτὸ ᾿βιδ]δοῖ ἴο οἵ οννη οἤοίςβ δηά ροννεῦ 

Το ἀο τὶρῇῃϊ οἵ ννύοηρ ἴῃ {Π6 ννογκβ' οὗ οὐγ ἢαπάβϑ ; 
8. ΑἈπάϊ!Ὼ 1Πν τἰρῃίεουβηξββ Ποῖ ν]ϑ ζεϑί {Π6 ἔπιες οἵ πτεῃ. 

(5) Ηε {πμαξ ἀοείῃ τὶρῃϊθοιιβηθβ5 ἰὰν θῖ ἢ ἀρ 1Π|{6 ἴογ Πἰ πΠ56 1 ἸῈ τΠς Τιοτγὰ ; 
Απα ἢο {μαΐ ἀοείῃ νγοηρὶν ἰογίει [5 15 Π1{ὸ ἴο ἀβίχιοίίοη : 

το Γὸογ τε Ππἀσεπιεηΐβ οἵ {πε 1, οτγὰ αὔα (σῖνεη) ἴῃ τσ πεθοιιϑηεϑβ ἴο (ενεγν) πΊαη δηα (Π15) Ποιιβα. 
τι (6) ἰΠπίο ψοπὶ γέ Τ ποι σοοά, Ο ἀοά, εχοερί ἴο {Π6πὶ ἐπαΐ 6411 ἀροη {πε 1 οτά ἢ 

12 πε οεδηβϑίῃ ἔγοπι 5η5 ἃ 5011] ννῆθη 1 πηδζεί ἢ σοηίεβϑίοη, θη 1Έ τα κείῃ δοκπον]εάσεπηεηΐ ; 

1353 στ 5Πᾶπ|6 5 Ἰροη τι5 δπά ὉΡΟΙ ΟἿΓ ίαςθβϑ οἡ δοοοπηΐ οἵ 411] πεϑ6 {πίηρϑ. 
τ4 (7) Απά ἴο ψποπὴ ἄοίῃ Ηςε ἰογρῖνε βίηβ, εχοθρί ἴο {πεπὶ {Ππαΐ Πᾶνα βίπηθα ἢ 

τι5Ξ Ὑ0μου ὈΙ]εββαβέ {πὸ τὶσῃίθοιϑ, δηά ᾿δοβέ ποῖ τε ρύονα {πῃεπὶ ον {πε ϑη5 {παΐ παν πᾶνε σοπηπ τε ; 
Αμπᾶ Τὴν σοοάπε85 15 Προ {Πε6πὶ {Παξ 5ἴη, νἤεη {πον τερεπηΐ. 

τ6 (8) Απά, πον, Του γί οἵιἵγ (οά, ἀπά ννε ἴῃς ρεορὶε ψῇογῃ ἹΠοιῖι Παβὶ ἰονεά : 
ΒεΠμοΪά δηα ϑῃον ρον, Ὁ (οά οἵ 5Γ8ε], ἴογ ννὲ αὐτὰ ΤῇἢΪπα ; 
Απά τεπῖονε ποῖ ΤΥ πιείον [τοπὶ τι5, ἰεϑὲ ἘΠ αν 845541] 115. 

17 (9) Εογ Του ἀϊάϑὲ σἤοοβοα ἴπο βεθά οἵ ΔΌτγαΠδπ Ὀείοτε 411 {ΠῈ Ὠδίϊοησ, 

ΙΧ. τ. ἴϑγϑεὶ. 7." }εγυβδὶθπι᾽. 
2. {πε Τογᾶ, ὁ “ἀοἂ᾽. 
Απιοῆρ ἜνεσῪ παίϊοηῃ. Τακεὴ Ὀν Ἀγ]Ὲ ἂἀπα [απ|65 νν]ἢ “(Πᾶν ννεσα οαϑί ἀνα ὐ ἴῃ {πε ῥτανίοιβ 11η6. 

θεῖ. ἱν. 27. Ἡ 
{με ἀϊβρεγβεᾶ. (ἃ “{πε εἰἸβρεγβίοῃ ᾿ ; ςρ. νἱ!]]. 34. 

5. ἰ5. (ἃ 5181} ε΄. ὍΠδε ἴβθη565 οἵ τ. 4-6 πιιϑὶ θῈ {πε βαῖηθ. (ὐοα [ἰ5 ἃ }ι5ῖ Ἱπᾶάσε θεοδιιβδα Ηδ Κηον5 δῃηᾶ ἴδκεβ 
δοςοοαηΐ οὗ 4]]. 

6. (ατ6) Ῥεΐογε Τπθε86. Α βϑυποηῃυπὶ ἴου ἡ ΤΠοι ηοννεϑι ᾽. Ορ. Ρ5. 11. 5 (3). 
σα. (ἴ “ 5}4}}᾿. 

γ. βυδίθοϊς ἴο οὐσγ ον οποῖςε πα Ροννοσ, ΠΠἰ. “ἴῃ {πῸ σΠοῖσοε δηα ρονεῦ οὗ οἱἵγ 5οι], ἈΥ1Ὸ δηά [δπη65 (ρ. 96) 
ἀϊβοῦβ5 αἵ Ἰδησίῃ δῇ δἱϊεσπαῖϊνε τε δσιηρ ἀηα Ἰπηἰεγργοίδίοη : ΟΥἿΥ ἄθεαβ αὐτὰ Ὀγν {ῃε ἌἽμοῖςε (οἵ (οά), δπᾶ (δῖ 
1Π6 βϑάτηα {1π|6) ψε ἢανε ρονεῦ ἴο ἀο ΧΡΉ ΕΠΥ ΟΥ̓ ΤΟΠΡΊΥ ; Βαϊ ἀρρασζεητν {πε τ της] βἰγασίασε οὗ [Π6 οτιρῖπαὶ ννουἹά 
ποῖ πᾶνε δαπηιεα {Π15 αἰϊοσηδίϊνε. 

8. (οά ἱπτραγία!}γ "πᾶρεϑ {πε ννᾶν ἴῃ ΠΟΙ ΠπΊθῃ Ἔχασοῖβα {ΠΕ 1Γ [τ66-}}}} (ᾧ. 7), απ Ὀγν ΗΙ5 ἰανν οὗ ΤΣ (υ. 9) τεννασγά5 
πε τὴ Δοσογάϊηρ)γ. 

1ο. (ενεγυ), (15). ὙΠεβε νογάβ ἅτε Ἐχρσεββε ἴῃ φὅ, θαὶ τοὶ ἴῃ (κα. 
11) 12. Τῆς εχαςῖ [1π6 οὗ [πουρηϊ δηα 5οπΊῈ οὗ {Π6 ἀείαϊς ἄγε πποοτίαίη. (σά ἰ5 Κἱπά ΟὨΪΥ ἴο ἴποϑεὲ ψῆο 68}} προῃ 

Ηΐπι : ἴο ἴῃοβ6 ψνῃῇῆο (4]] ΠρΟΠ Ηἰπι ἴῃ ΡΙΑΥΘΥ ἴογ ἐογρίνεηεϑβ Ηςξ 5ῃονν5 Ηἰ5 Κἰπάπ655 (ςρ. 5. 11. 3 Ὁ (1 6.)} Ὀγ Ἰοσρίνι πη 
{ΠΕῚΓ 5ἴη5; ἴποβα Ψῆο Ποῖα 5ρεαῖὶς ΠηΔῪ ΤΕΪΎ Οἡ ἰοσυρίνεῃς 55, ἰοσ {πε ϑῆδιης οὗ ννῃϊο ἢ {ΠῸῪ ΘΡεαῖκ 15. ἃ ἔουπὶ οὗ σοῃέδβϑίοῃ 
(5ο Κιῖ., Ὀαξ Ὁ). 

11. αὶ Τηοι ((κ ἦν} Τ Ποὺ Ρε) σοοά, Ο αοἄ. “ὁ “15 (οα βροοά᾽ (9.5). ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ, 1ἴ 15 ΡγοθΌ]6, τῶ. 10- 5 νΕΓΕ 
ΕἰΕΠῈΥ ἴῃ {ΠΕῚΓ επιϊτεῖν δἀἀγεββεά ἴο (οά, οΥ ἃ βίαϊεπιθηΐ ἀρουΐ Ηϊμ. Ψψομ (εΌΠπατγάς σοπ]εοίαγα!ν ταβϑίοσοβ {ἴπΠῸ 2πά 
ΡΕΙΒΟΙ ἴῃ Ψύ. 12 δῃη 14. 

12. ΟΙἸεα πβεῖῃ. (ἃ " ν}}}] εἰβαηβε᾿. 
ἔγοπι βἰίπβ. Ο(ρ. χ. 1; (ἃ “ἴῃ ϑἰπβϑ᾽; ρεῖῃδρβ ἴῃ σοῃβεαάιεησε οὗ τεδάϊπσ ἃ Ηδεῦτ. 2. δ5 3 (4 ἐγτεαιδηΐ δττοη). 

55. “1Π6 51η5 οἵ. 
ψΠεη ἰἰ πα κεῖ αοκπονϊεάρεμηεπηί. “ὁ ομί ; ΡεσΠΔΡ5 ἃ ἀοιθ]εί τη (Κ. 

14. ἀοΐῃ. (ἃ “ ν1]}᾿. 
15. Γβρῦονβ. 80 φὅ ΠΕτ[Δ Η]Υ, Δ Πα ΔρΡΡδγεηῖν {Π6 εὐθυνεῖς οὗἉ Θἀ πηγαί θ6 ᾿Ἰηἰεγργοίε 5: πΉΠατῖγ. 566 Ἀγ] Πα Τ4Π165. 
16. πεν. “ὁ “τε ρεορὶεβ᾽. 
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10) 

(6) 

(6) Απα {Π6 ρῥίοιβ 5841] σῖνε {πη κ5 ἴπ {Π6 ἀϑβϑεπθ]ν οἵ [ῃς ρεορῖε ; 

ΤΗΕ ΡΘΑΙ.Μ5 ΟΕ ΘΟΙΙΟΜΟΝ 9. 17--11. 3 

Απά αἰαὶ βεῖ ΤῊν πᾶπηθ προη τι5, Ὁ Τογά, 
Απα Τποιι νη] ποί γο͵]θοΐ (15) ου ἄνει. 

ΤΠοι πηαάοδϑί ἃ σονεηαηΐ νἹΠ οὐ [αἰ ευ5. σοησοΎ ΠΡ τ5 ; 
Απά νε Πορε ἴῃ ΤΠ δε, ννεη οἷ 5011 {πγπεῖῃ (ππίο ΤΠΕδΕ). 
ΤἼα πιούον οἵ {πε Τοτα 6 προ ἐπε Ποιιβα οἱ [5Γ86] ἴουῦ θνεῦ δῃηςᾷ ὄνει. 

Χο 7, ΤΥ: ΟἹ δΟΙΟΥ ΟΠ: 

1 Ηδρρν [5 {πε πιαῃ ὑγΠοπὶ {ΠῸ Τ οτα Γαπηθ πη Ῥεγθίἢ νυ γαργονίηρ, 
Απάᾶ νῇοπὶ Ηδε γοϑίγαϊ θη ἔγοπῃ ἘΠ 6 ννὰν οἵ εν] νυ] βίγοϊκαϑ, 
ΤΠαΐ Πα πτὰν Ὀς οἰεαηβεα [τομὴ δίῃ, {Παΐ [0 τῆν ποΐ 6 πηι} Ρ|16 4. 

2 Ης {πΠαΐ πιαϊζει ἢ γεααν ἢἰ5 Ῥδοῖὶς ἴον βίγοϊίζεβ 5641] θς οἰεαηβεά, 
Εὸγ ἴῃς Τιογά 15 ροοα ἴο {πεηὶ ἰΠαΐ επάτπιτα σμαϑίθηϊησ. 

4 Εογ Πε πιακείῃ ϑἰγαῖσμε {ΠῈ ννὰγϑ5 οἵ {πε τὶρσῃΐεδοιιϑ, 
Απάᾶ ἀοίῃ ποΐ ρεγνεγί ({Π6 πὶ} Ὁν Η!5 ομαϑβίεηϊηρ. 

4 Απα {πε πιούον οἵ με Τιογά (15) προη ἴπατὴ ἐπαΐ ἰονε Η! πὶ ἴῃ ταί, 

( 
5 ΠῸΓ {πε ἰεϑιϊπτοην (15) ἰπ {Πα ἰανν οἵ {πε εἴείπαὶ σονεηδηΐ, 

Απα {Π6 Τιοτὰ τειημετη ρεγθίῃ Ηἴ5 βεναηΐβ [ἢ ΠΊΕΥον. 

ΤΠε ἐεβεϊπηοην οἵ {πΠ6 1 οτὰ (15) οα ἐπα ννὰγϑ8 οἵ πηβῃ ἴῃ (Π|5) νΙϑιταίίοη. 
Τ}πιξὲ αηὰ Κίηά 15 οἵἷιγ 1ογὰ ἴῃ ΠΙ5 Ἰυαρεπηεηΐβ ἴου ἐνεῦ, 
Δπα [ϑύδεὶ 5141} ρύαῖϑε {ΠῈῸ παπιε οὗ ἰῃε Τοτὰ ἴῃ ο]δάπα685. 

Απά οὐ {πε ροοῦ 5841} (σοὰ ἤανε πιϑίον ἴῃ ἴπε σ᾽δάηςβϑ (0) οἵ 15γδεὶ ; 
“) Εογ σοοά δηά πιοίοί[ι] 15 (οὐ ίογ ἐνεῦ, Ξ 

Απά {Ππ 4556 Π10165 οἵ [ϑγαεὶ 5.411 οἱογίν {πεῸὶ παπῖς οἵ {πε 1 οσά. 

ΤΠΕ ϑαϊναίίοη οἵ {πε Τιοτγὰ θὲ προ ἐπε πουβε οὗ [5γδεὶ τιπΐο ανειαϑίίηρ σ᾽αάπαϑϑ ! 

ΧΙ. ΟἿ ϑοίογηογι. ζὔμίο σχῤεοίαίο7,. 

ΒΙον γε ἴῃ Ζίοῃ οἡ {πε ἰγαγηρεῖ ἴο βυπηπηοη ({ΠΕ) βαἰπίϑ, 
(διι5ε γε ἴο θ6 πεαγά ἴῃ [ευυβαὶθπὶ ἴῃς νοΐςς οἵ Πίπι {πα Ὀτπσεῖῃ σοοά {ἰά!ηρ ; 
Εὸν (οὐ Βαίῃ Παά ρίἐν οῃ [5086] ἴῃ νίϑἰεηρ' Πα πη. 

(2) ϑίαηά οἡ {πε μεῖσῃξ, Ὁ [εγυβαίεπη, απ ῬαποΙα την σάτα, 
Ετοπὶ {με αϑβί ἀπά {πε ΔΝ εβί, σαϊπεγεά τορείπογ Ὀν {πε Τ ογά : 

τὃ, Του ννἱἱῖ ποί σϑ͵θοΐῖ. 50, Ὀγ σοῃ]δοίασα, νοῦ δ Παζγαάΐ ; οΡ. νἱϊ. 8. Εγ]6 δηά [4π|65, θγ Ἴσοη͵θοίαγε, “ὙΠποὰ 
Ὑν11 ΔΡΙ46 (Δ ΠΠΟΩΡ 115) ῸΓ ενεσ. (τ “ὙΠΟ νν1} ποΐ σθα56 ᾿. 

ΝΕ ΤΙΤΓΕ. Ὁ Ἡντῖπ [1 ῊΗ : “Ἰπ᾿ γπῆθ᾽ ΕΚ. 
1. Ποπὶ Ηδ γαβίγαϊπθίῃ. 50 96, ἀπα 50, ρεσβαρϑ, 32, [Πποιιρὴ 35 πιᾶν Ὀξ ΠΊΕΓΕΙΥ ἃ ἔτεα τεπάδγίηρ, οἵ ἐκωλύθη, νῃϊς ἢ 

ἘτΖϑοῃς ἰεηίαιϊνε!ν συρρεϑίθα νγὰβ [Π6 οὐρίπαὶ ταχί οἵ (ἄ ; 411 σοάΐςεβ οὗ (ἃ τϑδά ἐκυκλώθη, ψῃϊοῃ Εγγ]Ὲ ἀπα 7απι65 
τεηάσυ, οἡ {πὸ δυςῃογιν οὗ Εχοά. χ. 18, Ποῦ. χχχ!. 12. (ἃ “δηά Πα ἰ5 ἰεποεά δρουϊ᾽. 

ὙΠαΐ μα πᾶν 6 οἸθαηβθᾶ. 38, ρευύπαρβ, " δῃα ψῃοτη Ηδ οἰθδηβείῃ᾽ ; ορ. ἰΧ. 12. 
3. ὃ “ΕῸΥ {Π6 νγᾶῦ οἵ {ΠῈ τὶ ;ῃϊβοι5 15 βίγαισ: ηΐ, ἀπ Η 5 ςμαβίθπίπρ ἀοίῃ ποῖ ρεγνεσέ ἴτ᾽. 

πηϑκείῃ. (ἃ “ νν}}}] πγαῖκε᾽. 
ἀοίῃ ποΐ ρεγνεγί. (ἃ “ν1}} ποί ρεγνεγι᾽. 

4. ταμειῃρεγείῃ. (ζ ὁ ν"}]] τεπηθηθοσ᾽. 
5. ΤῊ ψνιη685 ἴο (σοά᾽ 5 πΊΈΓοΟΥ 15 ἴο Ὀ6 ἔοιπα νυτιτδη ἴῃ {Π6 [ἀνν, ἀπΠα σοηβίβπε!Υ ἴῃ Ηἰ5 ν᾿ βϑιϊδιϊοηβ οἵ ππεπ ἴῃ {πε ὶγ 

ΑΔΕ ᾿ἰνϑ 5 (οσ, νναυ5) ; 510 ἢ τηδὺ θῈ {πῸ πηδδηίηρ οὗ {πὸ νεῦϑε. 
6. Κπᾶ. (ζ ὅσιος ; Ὀπΐ [Π15 ΡΓΟΡΔΌΙΥ τεηἀεγεά ΘΠ, ἃ5 ἴῃ 5. οχὶν. (οχ]ῖν.) 17. 95. “ἀρτίρμι᾽. 
ΟὐγΙοτά. ὦ “ουγ ἀοά᾿. 
ἴῃ Ηἰβ Ἰυάρεπιεηίβ. “ὁ “ἴῃ 81] Ηἰβ πα σεπιεηΐβ᾽. 
ἴογ ὄενεσ. Φ6 οπηϊίβ. 
1Π6 Γογά.  -Ὁ “ἰοῦ ἐνετ᾽. 

γη. αοὔ. “Φὁ “16 Ιογχά΄.. 
1Π6 β]δἄῃμεϑβ (7) οἵ 15γϑθ]. Α ἰδτπὶ ἔογ {πΠ6Ὲ Μεϑββίδηϊς ἀρε  (ρ. γε δῃά 74πι65. ΟΥ' ἀοβϑβ " σἰδάπθϑϑβ᾿ σοῆςθδὶ 

ΒΟΙῺΘ ἴ6.ΠῚ ΤΏΠΟΥΘ ΡΑΓΆ116] ἴο ἡ 4556 10] ᾽ ἴῃ {π6 ρσανίοιιβ 1πῈ " δηᾶ νγὰβ " ἴῃ Ροοσ ᾽ οὐἱσίπα!!ν {Π6 συθ]εοὶ, απα “ αοα ΠΕ 
οΡ]εςΐ οἵ ἃ νεγῇ οοποβα]εα Ὀγζ ἐλεήσει ὃ Κι. ταπάογϑ [Π6 11π6, “ Βεοαιδε αοα Πδ5 ρ ἐγ ου {Π6 ροου, ἴο {ΠπῈ ου οὗ [5τδε].᾿ 

ὃ, ΤΠ βαϊνδίίοη οὗ {πε Γογὰά 6 ἸΡΟΙ, οἵ, γαῖ ου, ἴῃ νίαν οὗ {ΠπῈ ροϑβιτοη οἱ τοῦ κυρίου, “ {πο {πΦ Τιοτὰ ῬεΕΙοΠρΡοῖῃ 
τῃς ϑαϊνδίϊοῃ (το θῈ νεουρης ἔοι). 

ΧΙ. ΕοΥ {Πα ταϊδίίοῃ οὗ {Π1|5 Ῥϑαὶηγ ἰο Βδγιςῃ ἱν. 36-ν. 9, ἀπά οἵ Βότῃ ραββαρεβ ἴο [58. χ]-ἰχνὶ, 5εῈὲ ΕΥ]Ὲ δηα 7απη65, 
ῬΡ. ᾿ΙΧΧΙΙ Ε΄. ; Ῥαΐζ 45ο δρονε, ρ. 628. : 

1. Βαβεά οῃ 706] ἰϊ. 1. Τῇα δχϑοῖΐ ἔουπι οἵ 33 μετα σδηποῖ Ὀς ἀξίθσπηηθά : 20 σζόδν ἴπ6 1αϑὶ Πα] οὐ {πῸ 1ἰπ6 τα, “ἴῃς 
ΠΟΙΥῪ {τυπηρεῖ οὗ [0116 6’ (γε δῃα 74π|65). 

2. (βαξε γε ἴο Ρε πεαγά. (ζ “ὁ “ ρσοοϊαϊπι᾽. 
643 ΠῚ 



ΤΗΕ ΡΡΘΑΙΜ5 ΟΕ 5ΟΙΙΟΌΜΟΝ Ἰ!. 4---12. 

4 (3) Εσγὸπὶ ἴπΠ6 ΝΟ {πεν σοπΊε ἴῃ {πε σ᾽ πΠε85 οἵ {πεῖὶγ αοά, 

5 (4) 
6 

τοι {πε 15165 αίαγ οὔ (οα δίῃ ραϊῃεγεα {πεη]. 
ΗἸΡΉ πιοιηΐαϊη5 μαῖῃ Ηδ ἀραϑεά ἰηΐο ἃ ρἰαίη ἴογ πεπὶ ; 

ΤΠα Π1]15 ἢεα αἱ {πεῖν επίγαηςεα. 
(5) Τπε ννοοάβ σᾶνε πεπὶ 5Πε]εῦ 5 {πεν ραβϑϑεά Ὀγυ; 
Ἷ 

(6) 
8. (7) 

9 (8) 

Ενεῖν ϑινεεῖ- 5Π16]Π1ηρ᾽ ἔγεε (οα᾿ σαιι5εα ἴο βρυίηρ πΡ ον ἴῃ επη, 
ΤΠδΐ σαὶ πηϊσῆϊ ρᾶ55 ὃν ἰπῃ {πε νἰϑἰϊαίίοη οἵ {πε σίογν οἵ {πεῖν αοά. 

Ρυΐϊ οπ, Ο Τ6γιιϑαὶεπι, (ἢν σ]ογίοιιβ σαγπηεηΐϑβ ; 
Μαῖκε τεααν {ἢν Ποὶν το ; 
Εὸν (οὐ Παίῃ βροΐζεη ροοά Ἴοοποογηΐϊηρ. [5086], ἴου νεῖ ἀπά ἄνευ. 

Ι,εἰ της Τιογὰ (ὁ ννῆδί Ηε Παίῃ. βροίκεη Ἴσοποειηίηρ [586] δηα Γ ουιιβα ει ; 
Τ,εἰ {πε Τιογά γαῖα τπρ 15γαεὶ Ὀν Η!5 σ]ογίοιιβ Πα πΠΊα. 

(9) ΤΕ πηείον οἵ {πε Τιογὰ θὲ ττροη [5186] ἴογ Ἴνεῖ δης Ἔνου. 

12: 

2 

3. ΠΣ 

4 

(.) 

8 

ΧΙ]. Οὗ «“οίοηηοη. “σαϊγεῖί ἐλο Ζογχστι 97 ἐγ α71507.65507.5. 

Ο 1 οτά, ἀ ΕἸ] νει πὶν 508] ἔγοσὴ ({Π6) ἰανν]εϑ5 δη 6] νυ] οἸκεα πηδῃ, 
Ετοπὶ {πε τοηρας {παῖ 15 ἰανν]ε55 απ βἰαπάδγοιϑ, δη4] βρεαϊζεί ἢ [165 δηα ἄδςεῖξ. 

Μαηϊίο! αν ἐν ϑιεα (Ὁ) ἀγα ἰῃς ννογ5 οἵ {πε ἴοῆσιε οἵ {πα ννἱοϊκεα τηδῃ, 
Ἐνεπ ἀθο α πῆς (εἴ ΡΌ ΠΕΓ ρος. 

ἴο ΠῚ] ποιιϑεὲ5 ψ! ἢ ἃ ἱνγίηρ ἰοηριι, 

Το σαὶ ἄοννη {Πε γεθ5 οἵ σἰδάηεθβ.. ... 
Το ἴηνοῖνε Ποιιβα οἱ 5 ἴῃ τναγίατε Ὀν πηθδηβ οἵ 5ἰδηάδγοιιβ 1105. 

Μαν ἀοά ταπῖονα [δι ἴτοπὶ {Π6 ἱπποοεηΐ {Πα 11Ρ5 οἵ ἰγαηβρύεϑϑοῦβ Ὁν (Ὀτϊπρίηρ Πα πὶ [0) νναηΐ 
Απά πᾶν {Π6 Ῥοπα8 οἵ 5δἰαπάδγαεγβ θῈ βοδίζεγεά ([41) αὐννὰν ἴτοπὶ {Πεπ ἰπαΐ ἔεαν [Πς Τοτά ! 
Ιη Παπηίησ ἤγε ρεγϑῃ {ΠῸ ϑαπάδγοιιβ τοηριιε ([41} ἀννὰν ἔγοτη {πε Ρίοιιϑ ! 

6 (5) Μαν {πε Τιογά ργδβεῦνε {πε ααυΐεξ οι] {παὶ Παϊείῃ ἐπε αητρῃΐθοιβ ; 

ἡ (6) 
Απά πᾶν πε Τογα δϑίβ 15} {ΠῸ πηδη {παῖ [ο]]οννεῖ ἢ ρεαᾶςα δὲ ΠοπΊα. 

ΤΗς βαϊναιίοη οἵ {π6Ὸ ,ογα ΡῈ προη ἴϑγαεὶ Ηἰς βεγναηΐ ογ ὄνεῦ ; 

6. Τῇε νψοοᾶβ. (ὦ “τε Ἵσβδάδγ᾽. 

ΧΙ]. ΤΙΤΙΕ. Αραϊηβ : (ἃ ἐν. Ῥεγομδηςε να ἤᾶνε Πδῖα Ὡποίθου οα86 οὗ {πΠ6 ΟἸκ. ἐν τερυεβθητηρ 8ηῃ ΟΥΡΊΠΑΙ 
, τηϊβγθδα 3 ; ἴὴ [ῃαΐ σᾶβε {πε {Π|6 οὐ {Π15 Ρ581η}] ννὰ5 ἀουθ 1655 τἀ Κα ΠΌΠῚ {ΠῸ Ορθηϊηρ ννογάβ οἵ {πε βεςοῃά 11η6. 

2. Τεχί δηά πηθδηϊηρ οὗ (ἃ ἀγα πησεγίδ!η δηα οὔβουχα, δηά 1ἴ 15 ΠῚ ρΟ551016 ἴο ἀδίεγπηιηε [6 οΥἹΡΊΠη4] ἔοσηι οὗ 3ῆ. 
ΝδηϊοΙαϊν ὑνυϊβιίεα (7), 11τ. “1ἢ τη} ]]}Ο] Π655 (οἴ. ἵν. 3) οὗ τυτηϊηρ ᾽, ΟΥ̓ “ἡ τυν]ϑι]ηρ. 850 Κα ] (ἐν ποικιλίᾳ στροφῆς) ἀπά 

νἰγίσδ!ν 1, Ο (ἐν π. τροφῆς). Ἡ ἐν ποιήσει διαστροφῆς (“ ἴοτ {πε ΔοςσοΙΠΊρ]]5Ππηεηΐ οὗἉ ἔγονναγάη 655 ̓ ) 15 ον οι 51Υ ἃ σουγαρίϊοι 
οὗ {Π|15. 

Ἐνβϑῃ 865... 8 ἢγβ. [Ἷ1ῃ 50 ἴασ αἵ ᾿ἰεαβί ἃ5 πε ννογβ οπηϊ64 ἴῃ ἴπ6 {γδη5] Δί] οἢ ον ἀΥα σοποεγηδάή, [ἰ 15 ΝΕ ΓΥ 465- 
το 4 Ὁ]6 νυ Πεῖ Π ῚΓ δὴν οὗ {ΠῸ γεδα!ηρ5 ΟΥ̓ σοῃ]εοίαγ65 ρΊΈβασνῈ Οὐ Γασονε  {ΠῈ 5656 οὗ ἴΠ6 οΥρῖπα]. ΤΠε ἰεχὶ οὐ αὶ 11,0, 
νν ΠΙΟἢ 15 ϑ ϑίδη 14} }ν Βα ρροτγίεα ὈΥν Φ6, τεδάβ, ὥσπερ ἐν λαῷ πῦρ ἀνάπτον καλλονὴν αὐτοῦ.  ΤῊΙΒ5 πᾶν ὈΕ {ΠΕτᾺ}}γ τεπεγεά, 
“Ἐ νϑῃ 85 ΔΠΟΠΡ ἃ ΡΕΟΡΙΕ ἃ ἢτε ἰδ Ὀαγηδίῃ ὉΡ 115 θθδιίγ. Η τεδᾶβ ὥσπερ ἐν ἅλῳ πῦρ ἀνάπτον καλάμην αὐτοῦ, “ Ενεῃ 
ἃ5 Οἡ ἃ {Πγεϑῃϊηρ-ἤοοΥ ἃ ἥτε {παΐ θυγηθίῃ ΠΡ ᾿ἴ5. βία 016. 856, ἔστ μθσ, νοη (ευ ματα τ 5 ἀἸβοιβϑίοη δ η4 βαρ αβίϊοηθ, 
ΡΡ. 784 ΤῈ ῚΠε “ ὑνβιϊηρ ᾿ οἵ Ψ. 2 α σδϑῇ 6 τεβ]]ϑα οῃ, {Πππ) ροϊηΐ οἵ 1Π6 σοπηραγίθοη βου] Ὀ6 {Πδΐ {Π6 ρα] δία]! 5ραθθοὶ 
οἵ 16 ν]οϊκεα 15 85 {1]] οὗ {νν]ϑῖβ δηα Ἰπσδ]σα ] 4 16 τὰτη5 (οἴ. 158. ἴχ. 17 (18), νι ἢ. τη 27,12, Ογέζ. (ογη12)21.} ἃ5 ἴῃ 6 νοὶιπια 
οὗ βσιιοῖκα ψ ἢ ννΠ] ἢ ἢτα ἀβϑοθηᾶβ ἤθη 1ἴ 15 Ὀ]οννῃ ἀροιΐ Ὀγ {Π6 νψ]ηά. 

3. ΤΗΪ5 νεύβε 4150 πηυϑί πᾶνε βυβεγεὰ [ποτὰ σοττπρίϊοη οὗ {πε ατεεκ ἱεχί οὐ οὗ {πῸὸ Ἡ ερταν ἰεχί, οἱ τη βι γα 5] 10, ΟΥ̓ 
Ῥοῖῃ ; Ῥαυϊΐ, ἴῃ φΈΠΕΓΑΙ, οὗ, ἵν. 11-15. ὍΤἼΕ νοτὺβ ἴῃ {πε ἴἤγεα 265 δ΄Ὲ ΔΠΊΙΡΊΟΙ5 πῃ (ἃ ; ἀρατΐ τοι {πε δοσεηϊαιδίϊοῃ 
{ΠῸν πιᾶνὺ 6 Εἰ ΠΕΥ Ορίδίνεβ ΟΥΓ ᾿πἤη 1 ἶνα5 ; {Π6 ροβιτοη οἵ {Π6 νεῖ ἴῃ {πΠ6 ἢγϑί Π1π6 τδῖῃευ βυρραεϑίβ {Ππδΐ ἴῃ 38 1Π6Ὺ 
ψνοσα ᾿πἤη1νε5. [ἢ {Πδΐ οαβε {πΠῈ ὀρεηϊηρ οἰαιιβε οὐ [Π6 νεῖβα 5Ποι4 Ἰθδα ΠΡ ἴο δὴ ἱππηϊίνα ; ἴῃ [Π6 ΟΥΡῚ ΠΑ] ἴαχὶ {Π658 
ΤηΔΥ Πᾶνε βἰοοά βοῃλείῃϊηρ {κε “ Ηἰ5 (οσ, "{Π6 {γδηβρσεβϑϑοῦ᾿β᾽) ἀε]!ρῃϊ 15᾿᾽, οὐ " Ηἰβ μβαγί 15 βεῖ᾿. (ἄ, Πῖασα!ν γεπαεγεά, 
15, "Ηἰβ5 ἀνε! ηρ-ῬΙαςε ᾿ ΟΥ ἡ 50] ουγηΙηρ ᾽ (15, ζο.), νν ]ο ἢ γε] 45. ΠΟ 5εῆ86. [{ 15 ἃ οἰθνεῦ βυβρεβίίοη {Πδΐ ἡ παροικία 
αὐτοῦ 15 8η πηίοτίπηαΐς τεηἀετίηρ, ἴῃ 1561 ρεγίθοι]Υ Ροβϑίῦ]α, θὰΐ ἴῃ {Π15 ΡαΘΘαρΡῈ ἱπΊροϑϑιῦ]6, οἵ Δ ; γεὶ 1ἰ 15 
ἀακϑίϊοπα!]α νν μεῖμεσ " Ηἰβ5 ἴθυγου (σοηϑὶϑίβ ἴῃ ΠΠ]Πη5)᾽, ὅς., οι] θ6. ΝΈΟΥ Πδίμγαν ἘΧρΡγαββαά ἴῃ 32 ὃν 12. Ἀγ]Ὲ 
Δηα 74πι65 οοπηδοὶ {πε ἢτγϑί οἰδιιβε οἵ Ψ. 3 ψ] ἢ Ψ. 2, ἀηα τεπάδυ 1πΠ6 Ἰαϑὲ ρατί οἵ τ. 2, " Ἐνβῃ 85 ἢἤγε ἰῇ ἃ {Πγεβῃϊηρ- 
ΗοοΥ {Ππαὶ Ὀυτπεῖῃ ἀρ {πε βίτγανν [πεγεοῖ, (50 15) Π15 50] ουγηϊηρ᾽ (ΠΟ τη6})} ἴπαΐ Π6 την 5εΐ ἤτγα ἴο Ποιιβαβ, ἅς. ; Ὀαΐ 
115 τεϑίβ οῃ {Π6Ὸ ᾿ἱπηρσγοόθδῦ!]ε ἰεχί οἵ Η ἴῃ Ψ. 2, ἃ 4 ᾿ΠΡ]165 δῃ ᾿ΠΠΡΥΟ 16 την Πη]6 8] βίσασίαγα οὗ 3ῆ. 

ο 811. ϑοί(κ 2. Η]ΠρΡΕεηΓΕ]α 8]., Ὁγ σοπ]εοίαγε, “ἴο σεῖ ἤσγε το᾿. 
18ε ἰγεαβ οἵ ρδάμπεϑ. ΕἸἰρυγαίϊνε ἴοσ {ΠῈ6 βαϊηίβ Οἵ. χὶν. 2Ζ. Ὅμῃε οἰαιιβα ομλεα ἀθονα ἰ8 ΝΕ ΟΌΒΟΌΓΕ ; 

της δπίϊγα 11η6 τηδύ 6 116 τα }}Ὺ τεπάδγεα, “ ἴο συΐ ΟΥ̓ {ΠῈ ἴγεα5 οἵ σἸδηθ55 ὑνΒΊΟἢ βαίίεῖῃ οἡ ἥτε γαηβριθββοῦβ (Κ 1, (), 
ΟΥ̓ “[Πε ἰτεεϑβ οΥ ν]οϊςζεα ἸηΠδγητηδίογυ ον ([][ Η). φὅ τεπάευϑβ, " ΕῊΥ Ηδ δίῃ σὰΐ ἄοόννη {Π6 ἴτε65 οὗ ΗῚ5 ἀθ] σης ἢ {Π6 
ἤστης οἵ [Π6 ἰγαηϑργαϑϑοῦ ̓. ΒΥ ςοπ)θοΐαγαὶ επηθηάαίίοη οὗ (πὰ Ἐγ]ε δηα [8165 οὔΐδιη [ῸΓ ἴῃς ἰαϑὲ οἰαιδε (ογη 64 ἴῃ 
1η6 ἰτδηϑδιίοη αρονε), “1 [η6 ἤδη οὗ (15) νν]οκαά τοησιε᾿. 

4. Ὠουβεμοὶάβ. (ἃ 5. “]ανν]εϑβ Βουβεῃοάβ᾽ ; θὰΐϊ τπ6 ροβιτοη οἵ ἴῃς δἀ]βοίϊνε αἰ Πατβ ἴῃ αἰβεγεηὶ Μ55., δηὰ ἴξ 15 
ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ἀἸτορτα ῃ τΌτη {πε ργενίοιυβ Ππ6. [1 {πε δά]εεΐῖῖνε Ὀθ]οηρϑθ ἴο 1Π6 ΟΥἹΡΊη4] ἰαχί [ῃ6 τηθδηϊηρ 15 {Ππαΐ “1Π6 
5] ΠΟΥ Υ νν}}] ποΐ 5ΟΥΌρ]ΕῈ ἴο 5εῖ ἴῃοβα οὗ 15 οννῆ ρᾶγίυ Ὀγ ἰῃε εαγῦϑ᾽. 
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Απα Ιεξ {πε ϑἰπηθγβ ρευίϑῃ τορεῖμεῖ αἵ τῆς ρίεβεπος οἵ ἴῃς Τιοχὰ ; 
Βαϊ ἰεῖ της Τιογα 5 Ρίουιβ οηο5 ἱηΠ θυ [ῃ 6 ΡγοπΊΐβο5 οὔ {ΠῸ 1 ονά. 

ΧΙ]. ΟΥ δοίοηιοι. “41 εαίνε. (Ὀηηιγζογέ 707 ἐλε γί ήσοτες. 

δ: ΤΠο τῖρῃὲ παπᾶ οὔ {πὸ Τογά Παῖῃ σονεγοά πο; 
ΤΠ τρῃΐ Παηά οἵ {πε 1 γα Παίῃ βραγαα τι5. 

2 Τῆς αὔπὶ οἵ {με Τογὰ παῖ βαναά τ15 ΓοπῚ {Πα ϑυνογά {παΐ ραβϑθά {ῃπγουρῇ, 
Ετοπὶ ἰαπηῖης δηα πε ἀδαίῃ οἵ δἰ πηδίϑβ. 

3 Νοίβοπ)ε θβαϑβίβ γὰη προ ἔῃ εη1: 
ΜΠ {πεῖγ ἐεείῃ ἐπαν ἴογε {πεῖν ἔσῃ, 
Απα ν ἢ {πεῖν πλοΐαιβ οὐ β θα ἘΠαῖγ Βοη65. 

(4) Βυξ ἔγοπὶ 411 {π656 {πίπρϑ {πες Τοτὰ ἀε]νεγεα τ18. 
(5) Τῇε τ ρῃέθοιιβ νναβ του] εα οα δοσοιιπέ οὗ ἢἰ5 ΕΥΓΟΥΙ5, 

Ι,εϑὲ ἢῈ 5ῃοι]ὰ θὲ ἴδε αἰνὰν αἱοπρ' νυν ἢ {ΠῸ ϑἰηπηθίϑ ; 
(6) ΕῸΓ ἴεγγῖ 16 ἰ5 {Π6 ονετίῃτον οἵ {Ππ βίππει ; 

Βυΐ ποΐ οπε οἵ 411 ἐπεβε {ῃϊηρϑ τοιοπϑίῃ {πε τἰρῃίθοιιϑ. 
Ὁ) ἔογ ποῖ δἰῖκε αὐα {πε ομαβίεηίηρ οὔ ἐπε γἰσῃέίδοιιβ ([ου βἰπβ ἀπε) ἴῃ ἱσποίδηςα, 

Ί Απὰ {πε ονετίῆγον οὗ {πε βἰπηεῦϑ. 
(8) ϑβογεῖν (Ὁ) ἰ5. ῃε τὶ σῃέβοιιβ ομαϑίεπεά, 

| 1, εβὲ {πε βίπηεγ γα]οίσε ονεῦ ἐπε τἰρῃΐθοιι5. 
(9) Εογ Ηξε οοτγιεοίθεῃ της τὶρμέβδοιιβ ἃ5 ἃ μεϊονϑά βοῇ, 
] πα ἢΐ5 οἢαϑβιϊβεπιεηΐ 15 45 {Παΐ οἵ ἃ βγϑξίθοσγη. 
το) ΕῸΓ [ἢ Τιογὰ ϑραγείῃ Ηἰ5 ρίοιιβ οπεϑ, 
Ϊ Απά ῬΙοξίοιἢ ουξ {πεῖν αγγοῦβ Ὁν Ηἰ5 ομαβίεηίησ. 
αὶ Εογ {πε 1 οἵ {πε τρῃξεοιιβ 5841} ΒῈ ἔοι ὄἌνεγ; 
το Βαυΐ 5]πηεβ 5}411] θὲ ἴβκεῃ αὐνὰν ἱπίο ἀδϑείγαςίίοῃ, 

ΑΠπα {Πεἰγ πηεπηοῦία] 51.411] θῈ ἰουπα πο πιοζο. 
12) Βαϊ ἀροη {πε ρίοιιβ 15 {Π6Ὸ πιεῖον οὔ {πε 1 οσγά, 

Απά ὑροη ἴπεπὶ {παξ ἔβαν Ηἰπὶ Η5 πιοῖον. 

ΧΙΝ. 4. γηεν. ΟΥἨ “οίοηηο7,. 

τα ΒΔΙΓΠ[Ω] 15 {ΠπῸ 1 οτγὰ ἴο {Π6πὶ {παΐ ἰονε Ηἰπι ἰπ ἐγαίῃ, 
Τὸ {πεπὶ {παΐ ἐπάτιγο Η!5 οπαβίεηίηρσ, 

(2) Τὸ τῃεπὶ {παΐ νναῖκ ἴῃ [Ππ τὶρῃίθοιιθηεββ οἵ Ηἰς σοπηπιδπα πιεπίϑ, 
' Ιη τῃε ἰανν νη ἢ Ηδ ςοπιπηαπάεά τι5 ἐπαξ ννε γτηϊρῃε [ἶνα. 
(5) ΤΠε ρίοιιβ οἵ ἔπε 1 ογὰ 5841} ᾿νε Βγ ἴξ ἔοσ Ἄνϑσ; 

ΤΠΕ Ῥαγδαΐβε οἵ πε 1 ογά, {πε ἔγεεϑ οὗ 16, αὐτὰ Ηἰϑ5 Ρίοιι5. οῃ 65. 
(4) ΤΠεῖγ ρῥ᾽δηϊίηρ 15 γοοΐεα ἴοσγ ἐνεγ; 
᾿ ΤΠΕΥ 5}4]] ποΐ θὲ ρ] ποκα ἀρ 411 πε ἀανϑ οἵ μεάνεῃ: 
(5) ΕοΥ τς ρογίίοῃ δηα τῃς ἰπῃεγίϊαπος οὗ (οά ἰ5 [5γδεὶ. 

ΧΙ11. 1. πιΘ. ὁ “ιι5᾽. 
2. τ|3.. οὦ ἐτηδ΄. 

τ1μαΐ ραββεᾶ [πγουρῇ : σε. της Ἰαηά. (ρ. ΕΖεῖ. χὶν. 17, ἴεν. χχνὶ. 6. ι 
{πε ἀθαίῃ οἵ βίππεγβ. Ετουὴ ῥτειηδίιτε (Ρ5. ἱν. 24 (23) οὐ νίοίεης ἀβαίῃ, οὐ ἀβαίῃ θεγοηά νυ ῃΐοἢ [165 ΠΟ δίθγῃδὶ 

ἐπε («ἢ 1Χ), 1. 6. ΤῸΠῚ σισῃ ἀθδίῃβ δ5 βίπῃειβ αἴθ. (ρ. “ἴδε ἀδβδίῃ οἵ {πε τἱρῃίθοιιβ᾽, ΝΠ. χχὶ!ϊ. το. ΟΥ̓, ΡΟΞ510]γ, 
(ἃ 15 ἀπε ἴο ἃ ψτοηρ αἰνβίοη οὗ 32, ψνῃϊοἢ πᾶν Πᾶνα τιη, “ΠΌΠι παῖπα ἀπ ρεϑί!επος (56α νἱϊ. 4 Π.) ; 85 ἴου βίπποθζϑ, 
ποϊβοιηβ θβαϑβίβ., ἄς. [ἢ {πΐ σαβε ἴΠ6 ρᾶββᾶρε τείειβ ἴο πε ἔουγ ρίαριιεβ οἵ ΕζΖεκ. χίν. 21. ἔν 

4. ΤΠδ τἱβῃέίθοιιβ Α σοῃ]εοίαγαὶ βυιϑιταξα, νν μΙοἢ τπῈ σοηίεχὲ ἀθηηδηάϑ (Ν ΕἸ 1Π., νοῦ ΕΘ ΌΉ., Κι.) ἔογ [πα ἱπηρίοιβ᾽, 
ΜΏΙΟἢ 15 [Π6 τεδάϊηρ οὗ 4}1 Μ55. οἵ (ἃ ἀπὰ ὥ. Ἐογζ ἃ ἀείεηςε οἵ {πε ἰεχί οἵ ( 5βεὲ Εγ]Ὲ δηὰ [ἈΠ|65. 

ΕΥΓΟΙΒ. (ΟἹ 7.0; 11]. 8; Ἐ5. ΧΙχ. 13 {12) 
5. Του ποίη. (ζ “ 5}48)] ἰοτςῇ ". 
7. ΘΕογθῖν, οὐ ἡ Θρδιίηριγ᾽. ΤΠ πηθδηϊηρ 15 πποδτίδϊη : 5ε6 ΕΥΪῈ δηά [8Π1|65. 
ὃ, οογγθοΐθίῃ. (ζ “" ν}}} σογγεοῖ . (οά οσοττεοίβ {Π6 σὶρ εουβ ἃ5 ἃ [δ(ΠΕῚ σοτγεοίβ ἢἰ5 θεϊονεὰ απ ἢγβί-θοση 5οῃ. 
9. Τῇδ τεηϑθ65 1η (ἃ δῖα ξαΐυγζα. 
11. ΡΟη ἴπδ6πὶ. .. Ηἰβ πίεσσγου. ὁ “Ηὖθ ΜΠ σμογιϑ ἢ". 

ΧΙΜΝ. τ ὦ. ψ Βίο [1 ; “45᾽ Η; οπξ ἃ. (ρ. ῷ “Ηε Πδϑ ρίνβη ιι5 ἴΠ6 ἰἂνν ἴοτ οὖσ {δ ᾿". 
{παῖ ννα τπυϊρῃΐ ᾿ἶνα, 11ἰ. “ απίο οὐ 116. 

2. ὃν ἴΐ, νῖΖ. {π6 ἰανν; οἵἉ, “ἴῃ Ηϊπλ᾿. 
3. 811 {πῸ ἄδαυϑβ οἵ πββανβθβῇ. Α ϑυποηγπι ου “[οΥ ἐνεγ᾽. (Ὁρ. Ρ5. ἰχχχίχ. 30, [00 χῖν. 12. 
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4 (6) Βαξ ποὶ 50 αὔε {πε βϑίππειβ δΔη( ἔγαηθρΊ ββούϑ, 
ΝΝΠο ἰονε (πε Ὀτιεῦ) αν (Θρεηΐ) ἴῃ σοπηραηὶ 5810 νυ {ΠΕ1γ δίῃ ; 

(γ) ΤΒεῖγ εἰ! σηϊ 15 1η ἤδεζίησ σοτγαρίίοη, 
5 Αμάίτμον γεπλεπηθεῦ ποῖ αοά. 

(8) Εογ {Π6 ννὰγνϑ8 οἵ πιεῆ δε Κπονῇ Ὀείογε Η!Ππὶ δὲ 41] {1π|65, 
Απάᾶ εξ Κηονείῃ {πὰ βεογεῖβ οὗ {πΠῈ6 πεαγί Ὀείογε {παν σοπηα ἴο Ρ885. 

6 (9) Τπεγείογε {πεῖν ᾿πΠΠου!δησε 15 5Π60] δηα ἀδύκηεβ5 ἀπα ἀεϑβίγιοίίοη, 
Απάᾶ {παν 5141} ποΐ ΡῈ ἰουηά ἴῃ πε αν ψῃθη {πε τρμίεοιιβ ουίαϊη τηεγον ; 

ἡ το) Βιεΐ {Π6 ρΡίοιι5 οἵ [Π6 Τιογα 5141] “πῃετῖὶ 11{6 Ἰη σ]δ 655. 

ΧΝν. Α4 ῥεαίνι. ΟΥ̓ «“οίό,ιο!. ΓΖ ἃ ϑοην. 

151 ννΠεη 1 νναβ ἴῃ ἀἰδίγεϑβ 1 οδ]]6 4 ἀροη {πε πᾶπε οἵ {πε 1 οσά, 
Ι Πορεά ίογ {Π6 Πεὶρ οἵ πε (οὐ οὗ αοοῦ αηᾶ ννὰ8 βαναεᾶ ; 

2 Ἐὸογ {Πς Πορε δπά τεῖιρε οὗ δε ροοῖ αὖἵί Τ που, Ὁ ἀοά. 
3 (2) ΕοΥ νῇο, Ὁ ἀοά, [5 βἴγοηρ εχοερί ἴο σίνε ἤδηκϑ ππΐο ΤΠεα ἴῃ {τα τἢ ἢ 

Απηάᾶ νῃεγείῃ 15 ἃ πηδῃ ρονγεγία]! ἐχοερί [η σίνίηρ Π8ηΚ5 ἰο ΤΥ παπηαῦ 
5 (3) Α πενν ρϑα]πὶ ψιῇ βοηρ ἴῃ σἰαάηεϑθ οἱ Πεαγί, 

Τα {ταὶ οἵ {πε 1ρ5 ν ἢ ἐπα ννε]]- τὰ πεα ᾿ηδίγαπηεηΐ οἵ {πε ἰοηριιε, 
ΤἼε Πγϑίαι5 οἵ {Πς Π1Ρ5 ἴγτοπὶ ἃ Ρίοιιβ δηά γὶρῃίζθοιιβ πεατί-- 

6 (4) Ης {παῖ οβδγειῃ {πεϑε [πϊηρδ 5841] πενεῦ θὲ 5ϑῆακεη ὃν εν]! ; 

ΤΠε ἤαςδπηε οἵ ἢτε δηά [πε ννγαῖῃ ἀραϊηβί {Π6 πητῖρ πΐεοιιβ 5041} ποῖ τοιιοῇ ἢΙΠῚ, 
(5) ΝΠ εη 1 ροείῃ [ογίῃ ἔγοπι {πὰ ἴαςε οὗ πε 1 ογὰ ἀραϊηϑέ βϑἰπηε δ, 

Το ἀεϑίγου 411] {πε συ θβίδηςε οἵ βἰπηδίϑ, : 
8 (6) Εοτῦ {πῸ πηαγκ οἵ (οά [5 τροη {πε γἰσῃίεοιιβ {Παΐ {πεν πηὰν θε βαναά. 

(7) Ἑδπιΐης δηὰ βυνοτά δηα ρβϑβε!θηςα (5411 ΡῈ) ἔαγ ἔτοτὶ {πε τἱρῃίεοιι, 
9 ἘὸοΥ ἴεν 51}4]1] δε αὐγὰν ἴγοπι {ΠῸ Ρίοιιβ 45 πΠΊδῃ ΡιΓ56 6] Ιη νν8Γ ; 

(8) Βυξ {πεν 5141} ριγϑια ϑἰππθῦβ δηα οναγίαϊα ({Πειη), 
Απὰ {πεν {Πδΐ ἦο Ἰανν]θϑϑηςββϑβ 5141} ποΐῖ Ἔεβοᾶρε {πε πἀσειηεηΐ οἵ ἀοα ; 

(9) Α5 ὈῪ επεπηῖθβ Ἔεχρεγίεηοεά (πη νναγ) 5841} {πεν ῬὲῈ ονεγίβκεῃ, 
Ιο ΒὸῸγ {πε πηᾶτκ οὗ ἡδϑβίγαοίίοη 15 ἀροη {πεῖν ἰογεμεδά. 

11 (το) Απά {ππ ἱππειϊζαηος οὗ βίππειϑ 15 ἀδοίγαοίίοη δηα ἄδγκηθ85, 

Απά {Πεῖγ [Πα {165 5141] ρασϑαα {Πεπὶ ππίο 5Π6οὶ] Ῥεπεδίῃ. 
12 (11) Τ᾽ εϊΓ ἱπΠεγίϊαπος 5141] ποῖ θὲ ἴουπά οἵ ἐπεῖτ ομ ]ἄτεθη, 

13 τ 51η5 5}8]] ἰαν νναβϑίε ἔπε ἤοιιβε5 οἵ βἰ πηδΎ3. 
(12) ΑΠπά 5ἰπηξγβ 5.4] ρει ϑῇ ον Ἔνεσ ἰη [Πε ἀδν οἵ {πε 1 ογά᾽ 5 Ἰπασεπηεηΐ, 

14 Ψνῇεη ἀοά νιϑ5ἰἴείἢ {πε φαγί ἢ ΗῚ5 πα σεπηεπηΐ. 
τ (13) Βυΐ {πεν {Παΐ ἔξασ {πε Τιογά 5411] Ππὰ τπεγον {πεγείη, 

Απά 58}48]] ᾿νε Ὀν {Πε σοπηραϑβϑβίοη οἵ πεῖς αοά ἢ 
Βιυϊΐ 5ἰπηδιβ 5641] ρεγίβϑῃ [ου ὄἜνϑύ. 

ΧΝ,. ΑἹ ἔγρηγι. ΟἽ “οίονεοτ. {ον Πεῤ 10 1ἦς ϊοιες. 

16 1: ει πὴν 5ου] 5] τ ρεσεὰ (Ρείπρ᾽ αἴ) ἔγοπι {πε 1 ογά, 1 Πα 411 θὲ 5!ρρεά ἄοννῃ ο ἐμ ρἱξ, 
ΝΆ δα (1 νν85) ἔαγ οπιὶ (σά, 2 ΠΥ 5011} μαά θεεη ΕΠ] ΠΡ Ρουγεα οὐ υηΐο ἀφδίῃ, 

4. Πεείίϊηρ, 1[π|. 1] 6 Π655 οἵ. 

ΧΝν. Τιτιε. ΜΠ ἃ ϑοηρ. Ο(ρ. νυ. 3) δηἀ 566 χὶϊ, {Π|6. 
1 ὁ. ὁ “ΑΠά [οὐ τὴν ΠΕΙΡ 1 (4]]6α ἴο ἴπΠ6 (οά οὗ ]αςοὈ᾽. 
5. Α παν Ρβαῖὶπι. 50 [1,9 ; Η “ἃ ρ58|πὶ διά ργαῖϑε. (ρ. 111. 1 η. 
6. οἴεγοί!, 11. “ ἀοεῖῃ ᾿. 

{πεξ6 {πίπρβ. Καεϑαυμπηρίϊνε οἵ τ. 5. 
8. ΡΕΞΈΠΘησα. (ἃ “ ἀδαίῃ᾽ ; 866 νὶ]. 4 ῃοίβ. 
φα. ἴμεν. πε ρῥ]αριιδβ οἵ συ. ὃ ὁ; δῃηά 580 [ἰῇ ὑ.. 9 ὁ. 

8.5 πΊ6ῃ ΡυΓβιεα ἴῃ γα γ. 900 (ςρ. 9 4 νναὰ5 ρΡγοθδὈ]ν {πΠ6 πηεδηΐϊηρ οὗ {πῸ6 οὐἹρῖηαὶ. ὙΠα δοίυδὶ τεδάϊηρϑ οἱ (κ 
416 διωκόμενοι (7 ; -ου Καὶ 1, ( Η) ἀπὸ λιμοῦ (Κ ]} : λιμοῦ 1, Η); Ραΐ {παν γἱε! ἃ πὸ το]Θτα Ὁ] 6 σεῆβε. ΕῸΐ αἀϊβεγεηϊ [οΥπι5 
οὗ [ῃε ςσοῃ]εοΐυτε Βεσε δάορίβα 566 γ]Ὲ δηᾶ απιε5 δηὰ νοῦ (εΠπαγάϊ. «6, συγ ουβὶγ, “85 ἀθδαίῃ ἤδεβ ἔτοηι ἰἰξε.ὕ 

9 ὁ. ἴδδνυ, 1.6. {Π6 ρίαριιεβ πιεηι]οηβα ἴῃ τ᾿. 86; 50 ὶ ὥ ; θυ ἴῃ {1, ( Η “ἴτ᾽, δητοραιηρ {Π6 ΘΠ ΠΊΑΥΙΖΙηΡ 5] ΠΡ ΊΪΑΓ 
56η86 οὗ [Π6 πεχί 11η6. 

13. βἰίῃβ. “ὁ “{ΠΕῚΓ δ] ηϑ5᾽. 
14- Η -| “ἴο ΤΕσΟΠΊΡΕΠΒ6 51ΠΠ6Γ5 ππηΐο Θνε βίην ἢ ; ΠΡ. 11. 38. 
15. 4. Η ομηϊίϑ. 

ΧΥΝ!. ΤΙΤΙΕ. ἴο πε Ρίουιβ. Η ομηϊί. 
1-3. ΤἼε τεχί 15 ποῖ ᾿πηρσό 8 Ό]ν ονετῖ-[α}}, αηα {Π6 Ραποίπαίίοη 15 αποσδγίδίη. 

ἴο {πε6Ὸ ρἱί[. Τῇε {τδηβιδίίοη ταϑίβ οἡ (Π6 βιιρροβί(ίοη ὑπαὶ (1) καταφθορᾷ ] ( Ἡ ὁ ννὰ5 {πε οτἱρίπαὶ ἰαχί οἵ (ζ; 
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(1 μαά Βεβη) ηἰρῇ ππίο {Πς σαΐεβ οἵ 5160] νυ ἢ {Π6 5] Πηδι, 3 θη ΠΥ 501} “δραγίοα ἰτοπὶ {ΠῸ Τιοτά 
ἀοά οἵ [5Γ8ε]--- 

Ἡδά ποΐ [Π6 1 ογά Περεα πιὰ νυ Η 5 ἐνου]αϑίϊηρ πηογον. 

4 Ηε ρυϊοκεά π|ε, 85 ἃ ἤοῦϑε 15 ρυίοκεά, ἐπαΐῖ 1 πησῃΐς βογνα Η]ΙΠΊ, 
Μν ϑανίοιιγ πα πεῖρεῦ δὲ 411] {{π|65 ϑανεα πΊ6. 

51 νν}}} σίνε πη κΚα απίο ΤΠεα, Ο αοά, ἴον ΤΠποιι Παϑβὲ Πε]ρεά πηε ἴο (π1ν) βαϊναίίοῃ :; 
Απά Παϑβῖ ποῖ σοιηΐεά π|6 ΜΠ βἰπηθῦϑ ἴο (π|ν} ἀεϑιγαποιῖοη. 

6 Ἀεπῖονε ποΐ ΤῊν πηετον ἔγοπὶ της, Ο ἀοα, 
Νοῖ ΤῊν πλεπηουῖαὶ ἔγοπι τὴν ἤδαγί ππ|1]} 1 αα. 

 υ]α πηο, Ο ἀοάα, (Κεερίπρ πε Ρδ8οΚ) ΠῚ υν]οΚαα 51η, 

ΑΠπα ΠῸΠΊ νεῖν νν]οΚαα ννοπηδη {Παΐ σαιβείῃ ἐπε 51 Π1Ρ]6 ἴο βίη ]6. 
8 Απα ἰεΐ ποΐ {πε Ῥεαιῖν οἵ ἃ ἰανν]εθβ ννοπηαῃ ὈΘΡΊ116 ΠΊΕ, 

ΝΟΥ 800 οπα {Παΐ 15 βιιθ] ες ἴο (Ὁ) πηρτγοβίδθ]ς 5ίη. 

9 Ἐβίδθ] 5}: {πῈ ννοῦκβ οἵ πὶν παπάβ βεΐογε ΤΠεα, 
Απὰ ρζξϑεῖνε τὴν σοΐηρϑ ἴῃ ἴῃς γεπηεπηργαηςε οὗ Τῆδα. 

το ἔτγοΐεοϊ τὴν ἰοηριιε ΔΠ4 τὴν ἸΡ5 ψ ἢ ννογας οἵ {τυτῃ ; 
Δηρεγ Δη6 πηγεαϑοηΐηρ ννγαίῃ ρὲ αΓ ἔΓῸΠΊ ΠΊΕ. 

τι Μυγπηλυγίηρσ, πα ἱπηρδίίεηςε ἴῃ αἰῆϊοϊίοη, γεσηονε αι ΓΟ ΠῚ ΠΊΕ, 
ΜΉ ςη, 1Γ1 51η, Του οπαϑβίεπαβέ π|Ὲ [πδὲ 1 τηὰν τείαγη (απῖο ΤΠ ΕΕ). 

12 Βαϊ ἢ σοοαν1}} ἀπά σΠεαγία]η655 σϑαρρογί πὶν 501} ; 
ὙγΏθη ΤΠοιι σἰγεηρίπεηδβί τὴν 501}, ννῃδΐ 15 σίνεη ([ο 16) νν}}} θὲ ϑυιῇῆοίεηξ [ΟΥ̓ πΊ6. 

13 ΕῸὸγ 1 7 ον σἰνεβί ποΐ βίγεηρίῃ, 
ΝΟ σδη ἐπάπιγε ομαβιϊϑεπηεηΐ νυ] ρονετίν 9 

14 ΔΝΏξη ἃ τηϑῃ 15 γε κε Ὀν τηδδηβ οὗ ἢῖ5 σογγαρίίοῃ, 
ΤῊν ἰεβίηρ (οἵ ΠἰΠ1) 15. ἴῃ 15 ἤβϑῃ δηα 1π πε αἰηϊςτίοη οἵ ρονετίγ. 

15 Π{{Π6 τἱσηϊΐεοιιβ ἐπ πγθίῃ ἴῃ 411 {Π65ε ({γ14]5), ῃ6 5}.4}] γεοεῖνε τηθίον ἔγοπι {Π6 Τιοτά. 

ΧΝΙ]. ΑἹ ῥεαΐρ. ΟΥἨὨ δοίρῤημιοι., ΤᾺ δος. ΟΥ̓ ἐς Κρ. 

το Τιοτά, Κποι αὐῇ οὐγ Κίηρ ἔου ἐνεῦ ἀπ Ἔνεῦ, 
Εογ ἴῃ ΤΠεε, Ο ἀοά, ἀοΐῃ οὐ 508] σογυ. 

2 ον Ἰοῃξρ γα ἴπε ἄδνυβ οἱ πηδη᾽ 5 ΠΠ {6 Ἰροη {πα βαγί ἢ Ὁ 
Α5 δἵξ ἢϊ5 ἄδυϑ, 50 ἰ5 ἔπ6 πορε (5ε[) ροη ἢΪπ|. 

3 Βιιΐ εὐό ἢορε ἴῃ ἀοά, οι ἀε]νεγε ; 

(2) ἰμαἱ ὕπνου 15 ἄπ ἴο ἃ Τη]5ρ]οθ 4 5]055 οὐ ἃ σουτιρί αἀἰτοργάαρῃ ἴῃ 3 (ΤΠ ΠΣ ἴον ΠΠ23) ; δηά (3) [Παἱ καταφθορᾷ, 
85 ἴῃ 5. ΧΙ ΙΧ. 9, ΔΠα 85 ΠΊΟΥΘ {ΓἘαΠἘ ΠΕῪ διαφθορά, ννὰ5 ἃ τηϊβγεπαδτίησ οὐ ΓΦ, “ ριε᾿. Τα δοίμδὶ τεδάϊηρϑ οὔ με Μ 85. 
Δ͵ΤΕ “1Π σΟΥΓΟΡΙΟΙ οὗ 5]εερ᾽ (7 ( Η), (1η) “5]εεὲρ οἵ σοσγιυρίοη (95, νυν ἢ ρεσοῆδηςα γεργεβεηίβ ἴῃ6 οὐαοσ οὗ 1ΠῸ ἴννο 
ψγΟτ 5 ἴῃ {Π6 οτἹΡΊ ΠΑ] ἰοχί οὗ (1), δηα “1ῃ ἤδανὶη655 (καταφορᾷ) οἵ 5Ἰεερ᾽ (Κ 1)). 

ὝΠδη (1 ννα5) ἔδσ, τῷ μακράν. (ἵ ΙΔοκβ ἴῃς ἐν δηὰ τῆς ρσοποῖη νης ἢ 5Που] ἃ ΠΟΥ ΠΊΑ}1Ὺ θ6 ρτεβαηῖ, ᾿ξ {ΠῈῸ 5θηβ6Ὲ 
᾿πρ]1εἀ Ὀν 1η6 ἱγαηβιαιίοη ννὰβ ἰπίθη θά. “ὁ. ,5; κι [Π15 15 Ἰπσοηο]δῖνα 85 ἴο {Π6 γοδάϊηρ οὐ (ὰ. Ψψοη δΡΠματγαΐξ ἴον 
ὕπνου τῷ σοῃ]δοΐαΓ65 ὑπνοῦυτῶ τε ὑπνούντων ; ἴΠ6 τε Π ΕΓ " (5) ἴῃ [η6 Πδανίηθ55 οἵ {πϑπὴ {παΐ 5166 0 αν τοπὶ σοά᾿. 

3. ογά αοᾶ. “ὁ οπι. "1 οτά᾿. 
4. ἃ5 ἃ Ποῦββ 15 ὑγίοκεᾶ. [{{. Ὁ ΚῈ {Π6 ρβοδά οἵ ἃ ποῖβε᾽; ὡς κέντρον ἵππου, ΡΘΥΠΔΡ5 ἴῃ 38 5]ΠΊΡῚῪ 1313 “45 τῇ 

ἃ δοδα᾽. : 
84} 1 πηϊρῃΐ ξβεσνε Ηἰπι. (ἃ ἐπὶ τὴν γρηγόρησιν αὐτοῦ, ννϊο ἢ ν]Ε πα [4π|65 τεπάσσ “{Παΐ 1 τη]ρηϊ νναῖοῃ πηΐο 

Ὠϊπι΄. ᾿3ἢ Ρευπαρϑ5 ἜΡΙΝ Σ ὉΡ- 1|.-.2 ποίει: 
ὃ, ΝΟ δὴν οὔθ. (ἴἵ “Ποσ οὗ δὴν {Πίηρ᾿ (ΟΥ̓ “οὗ Δηγ οης᾽). ὍΤΠδ {γαηϑίδίιοι ' 5.) εοὶ το’ ΡΓΘΘΊΡΡΟΒΕ65 ἃ νεῪῪ 4165- 

ἘΟΠΔΡ]6 σοηϑβίσγποίοη ἴῃ (ἃ. Ἀγ]ε δηά [ὰπ|65 σοη]θοίαγε πᾶν τὸ συγκείμενον ἴοτ παντὸς ὑποκειμένου, πα ΤΕ ΠάΕΓ “ΝΟΥ Δυσῆϊΐ 
1Παΐ σοπβίϑίθι ἢ ἴῃ 51] νϑηϊγ᾿. 6 “ΝΟΥ͂ ΔΩΥ͂ 5ἰη {παῖ 15᾽, νυ ΠΟ ἢ 566 Π15 ἴο θ6 ἃ ρᾶγαρῆγαβε οἵ (ζ. 

9. θεΐοτθ ΤΠθ6. «ὁ -- ἐνώπιον σου, ΜΈ ΪΟΝ 15 ῬΡΤΟΡΔΌΪΥ {ΠῸ οΥρίη8] ῃθηςοα 1ῃ6 τγεδάϊηρϑ ἐν τωπὼ σου (]) δη4 ἐν τύπῳ 
σου (411 οἴ ΠεΓ Μ595. οὗ (1) ἀτοβαθ.0 Κδηάογηρϑ οὐ σοπῃ]δοίαταὶ ἐπηεηάδίϊοηβ {παΐ πᾶνε θθθη βισρεβίεα ἀγα, “ἴη την ἐεατ᾽, 
“ἼἸη τὴν νοτά᾽.. 

14. ΤἼῊΘ 56η86 15 οῦβοιισαε. “Α τηδη᾽; (ἃ “ἃ 5οι]". “(ογσγαριτοη ᾽; (ρ. χίν. 4. 
15. ΟΥ, “1 1Π6 τἱρῃίθοι5 ἐμ ἀυγείῃ, ἴῃ 1Π6 τηϊάϑί οὗ {Π656 {τ|ὰ}5 Π6 5}4}} γεςεῖνε, ὅζε. 

ΠΕ ΤῈ ἜΡ: χυοῖ. 
Ι. ἀπά δνεσ, ΕῸγ ἴῃ ΤΠεα..... ἄοίῃ. ΟΥ, ρεγῆδρβ, γθδάϊηρ καὶ ἔτι ἴοσ καὶ ἔτι ὅτι, “Αηά γεῖ (ςρ. Ρ5. ΧΙ]. 6, 11) ἴῃ 

ἘΠΠΕΘΙ τ΄ - ΠΑ] 
2. Ηον Ἰοῃρ δα ἴπε ἄαυξ. (ἃ “δηὰ νῇῆδῖ 15 {Π6 {ἰππε᾿. ᾿ 

[με μορβ. (ἃ "ἢἰβ βορε᾽. Ὑχβϑῃβιίουν ἃ5 5 ΠΊΔη 5 Π{6,.50 ἰγδ ἢ5Ι ΟΥΥ 15 {πῈ ΠΟρΡῈ ΠΟ ἢ ΟἿ6 ΠΊΔΠ ΡΙαςο5 ἰῃ ἈΠΟΙΠΕΥ ; 
Ραυΐ (ν᾿. 3) {πε Πορε ρΡαςβὰ ἴῃ (οάὰ ἰ5 εἴβγῃδὶ. 

3. Μετζτον ἴου [5Γ86] ; Ἰῃασεπηδηΐ ΤῸΓ [Π6 ΠδίΙΟη8. 
ΒοΟΡαῈ. 80}; ἃ]. “ ψΨ1}} Βορε᾽. 
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Ἐὰν {Πς πηρῆς οἵ οἷἵγ (σοά 15 ἔογ Ἔενεσ ψΊΠ τηδίον, 
4 ΑἈπάίμε Κίηράοιῃ οἵ οἷ᾽ (οά ἰ5 ἴογ ἐνεῖ ονεῦ πε παίίοῃϑβ ἰπ πα σεπησπί. 

5 (4) Τπου, Ο Τιογά, ἀϊάϑὲ σἤοοβε αν ἃ (ἴο θ6ε) Κίπρ ονϑῖ 1ϑγδεῖ, 
Απά ϑινατεάϑε ἴο Πἰπὶ ἰουοῃίηρ ἢ 5 σεβα {Πδξ πενεῖ 5ῃου]α ἢἰ5 Κίησάοπι [41] Βείογε Το. 

6 (5) Βυΐ, ἔοτ οἷμ΄ 5ἴη5, βίπῃπειϑ [Ό56 ΠΡ αραϊηϑ τ; 
ΤΠΟν ἀ558116 4 τι5 Δη6 {χιϑί τι5 οὐ ; 
μαί ΤΠου Παάβί ποῖ ργοχηϊβοά ἴο ἐπ 6πι, {πεν ἰοοῖκς αὐνὰν ((Γοπὶ 115) νυ τ νϊο]εηςα. 

᾽ ΤὭδν ἴῃ πο ννῖϑε σ᾽ ου πε Τὴν ποηουγαῦ]ε παπιὸ ; 
(6) 7πεν 5εΐῖ ἃ ("νου]]ν) πηοπδίοῃν ἰπ Ρἷαςε οἵ (πὲ ννῆϊς ἢ νν45) {πε} Ἔχ α!!θποΥν ; 
8 7ηεν ἰαἰα νναβῖε {πῸ [ἤγοης οἵ .ανία ἴῃ τππιυϊΐποιις διγοσαῆςεα. 

(2) Βαξ Τποιῖι, Ο (οά, ἀϊάπέ οσαϑὶ {πεπὶ ἄονη, αηα τεπιονα {πεῖν βεεαά ἔτοπὶ {πε βαγίῃ, 
9 ἴη {μαῖ {πεῖα τοϑα τπρ ἀραϊηβί {Π6πΠ| ἃ πιδη παΐ ννὰβ 8]16 ἢ ἴοὸ οἵμἹ" Γαςα. 

το (8) Δεοογάϊηρ ἴο πεῖν ϑἰη5 ἀϊάβε Τ οι γεσοπηρεηβε μεπ, Ὁ αἀοά; 
50 {παῖ [{ Ὀε(Ε11 {Π6πὶ δοσογάϊηρ το ἐΠεῖγ ἀςεαϑ. 

τ1 (9) (οὐ 5ποννεά {πεπὶ πο ριίν ; 
Ηε βοιυρῃΐ ουξ {πεῖτ Ξεςα δηα ᾿εΐ ποῖ οπε οὗ {πεπὶ σὸ ἔτεα. 

12 (το) ΕΔΙΓΠ [ΠῚ] 15 {πε 1 οτὰ ἴῃ 411] ΗΙ5 πᾶ σεπηεηΐβ 
Δ ΈΙςοἢ Ηε ἀοείῃ ἀροη {πε εατγίῃ. 

13 (ττὴ Τῆς ἰανν]εθθ οἠς ἰαϊ ἃ νναϑίε οὐσ ἰαπα 50 παξ ποῆς ᾿πμϑὈΙ 64 10, 
ΤΠεν ἀεϑβίγονεα γοιηρ δηά οἷα δηὰ {πεῖν οι] ἀγεη ἰορεΐμετζ. 

14 (12) [ῃ {πΠ6 Ποαΐί οἵ Ηἰβ δῆρεσγ Ηἢε βεηΐ {πεπὶ ἀννὰν ἐνεη τιηΐο {πε νναϑί, 
Απα (Ηε ἐἘχροβεά) {πε τυ εῖβ οἵ {πε ἰἸαηα ππβραιηρσὶν ἴο ἀ ει ϑίοῃ. 

15 (13) Βείηρ δῇ δ᾽ΐθη πε επετὴν δοϊςα ργοπαϊν, 
Απά Πί5 πεαγί, ννὰ8 δἰΐδη [το πῇ οὐ (οά. 

τ6 (14) Απά 411]. .. [εγιϑα] πη, 
ΑΚ αἶβο {πε παίίοῃβ. .. 

6. Βίππθσβ. [6νν5, ποῖ [ούθιβ: 5 (ορΡ. ψ. 9). ὙΤΠπ6 ΗἩδϑιημοηδθδηβ ἅγ6 ΡΥΟΡΔΌΪΥ ᾿πιοηα 64 : {Π6 ἢγϑί ρϑῖϑβ. ρί υσ. [πῃ 
τοίευϑ ἴο {π6 ῬΏΔγβεαβ, οὐ ( γ]ε δηά 8165) [ΠῸ Ργιθϑδίβ. ΕΥδηΚεηΡεΥρσ Ἐχρ δῖηβ ἴῃ νεῖβε οὗ {πε Βα υ]οπίδῃ αϑϑαιϊέ οα 
Τογαβαϊ θη, ὅτς., ἰγααί!ηρ “5᾽ 845 δεααϊναϊεηΐ ἴο “Οὐἵ ἐδίΠευβ᾽. 

ννμεαῖ... ἴο {πεπὶ. (ἃ “το ννῃοπι". 38 (πὸ “ον ἽΝ) νου]ὰ δάτῃϊ οὗ δἰ Ποὺ τεηἀδτιησ, ΤΠα Δ]] 5] ἢ ἈΡΡΘΔΥ5 
ἴο 6 ἴο {Π6 Δϑϑιυπιρίοη οἵ ἴπΠ6 τογα] αἰρηϊν Ὀγ [Π6 ποη- ανιάϊς Ατὶϑίοθυιβ 1 δηά ᾿Ἰαΐεγ Ἡδϑπιοηδθδηβ, αηπα οὗ {πε 
ΠΙΡΉ- αι ϑν αἰσηϊν ὈΚ ἴΠ656 σαπιε ΡεΥ͂50η 5, ἘΠΟΌΡἪ {Πᾶν αἀἸά ποί θεϊοηρ ἴο {π6 ΠΙΡ Π- ρα! αβαὶν 11η65. 

". ἴῃ ὯΟ νυίβε β] ογι ἢβᾶ. [2{. “{πεν β]ογιπεα ποῖ μι (ἐν) ΡΊΟΥΥ ̓; [Ὁ ἴΠπ6 σοηῃϑβίγαοιοη γαργαϑαητηρ ΡτορΔΌ]Υ {Π6 
Ἡδρτανν ᾿ηἤη. 405., ΠΡ. 1. 8.ι. [ἢ 5ρῖ{ε οἵ {πε ρυποίυδίοη οἵ {πε ἀτεακ Μ55., “1ὴ βΊουν ᾽ 15. θεϊίεσ Κα ψ ἢ τ. 74 (50 
οἰθαυῦν 42) [Πα ψν] ἢ ᾧ. 7 ὁ. 

γ ὁ. ΠΟΥ ρτείεγγεα ἴο 56 [Π6 {Ππ|6, δηα βη]οΥ {πε ροϑβίτοη, οἵ Κίηρϑ, [πῃ ἴο τβοορηϊζα ἴπΠ6 βονετγεϊσηίγ οἵ (οά ψῃΪϊο 
ννᾶ5 [ἴῃς {{πῈ “ Ἔχοβι θην ᾿ οὗ ἰῃς 7εννϑ. Βαϊ [Π15 πηεδηϊηρ ἰ5 ΌΚ ΠῸ ΠΊθΔη5 σογίβ!η ; Δ5ϑυμηϊηρ {Παΐ ἀντί γηδῪ -α 3 οὐ 12, 
οἴμαυβ γα θυ “ἼΠοΥ 56 ῸΡ ἃ πιοπδιςοῆγ᾽, 1. 6. πηαάα {ΠΕ ῃγβεῖνεβ Κίηρϑ, “1η {Πεὶγ ρῥτιά 6.᾽ 

8 ὁ--τ2. ἴῃ ὑψ. ὃ ὁ, τοῦ, 11, ἴῃς νεγθϑ5 ἴῃ ατεεὶς ἄτα ἴῃ {Π6 ἐαἴατο ἰθῆ5ε ἢ {Πᾶν ταργθβϑεηΐ ΗθΌτενν ᾿πηρεσίεοίβ τείευσιησ 
ἴο {Π6 ραϑβῖ. 

8. ΠΣ αὐ μαραδαξ ΔΙτόραησα. 80 Η δπᾶ ρεῖπδρβ 3. ΚΕ Τ1, (ορ. 42) “ἴῃ ρῥγιάβ οἵ ρυῖςε᾽, νυν] ἢ 566 15 56 ῃ561655. 
8 ὁ. ἔγοπι {πΠ6 βατγίῃ, οἵ, ΚΣ θεῖπρ διηθιριοιβ, " ἔγοπὶ {Ππ6 απ’ (ςρ. Ψ. 30), 8 βρεοϊῆς δ] ιβίοη ἴο Ῥοιρευ᾿ 5 σαυγυὶηρ᾽ 

οαρίϊνε ἴο Κοπια Ατὶϑίοθυ]ιβ δηα ἢ15 σμ!]άγεη (566 τ. 14, ποία). 
9. 8 πιδῃ παῖ ννὰ5 4115. Ροιηρου. 
1ο. ὅ0 πεῖ. 38} “Απά᾿. 
11. ΟὈνίου 5] [σου Ρ ἢ ἀϊττοργάρῃν, {ποτε βίδπά ἴῃ 1, Η δὲ της θεριηηϊηρ οἵ [Π|5 νευβ8, 8.5 Μ}Ὲ}} ἃ5 δ {πε επᾶ οὗ ψ. 10, 

τπ6 ννογάϑ5 "δοςογάϊηρ ἴο {πεῖτ ἀβεάβ᾽. [Ι͂ἢ ὁ Καὶ {πὸ ννόγά5 ἅτε δοβεῃηΐ ἔγ0Πὶ ᾧ.. 11. 
ὙΠῸ νεγθ5 ΤΠγουρμουΐ [Π6 νεῦϑθα 8γῸ ἴῃ δ 2η4 ρεῖ5. βίηρ. ἱτπηρθγαίϊνε (οὐ ᾿πηρογίθος ννἸἢ ἱπηρογαΐίνε ἔοσοθ). [ΙΗ 

1ῃ6 παραῖϊνε ἰῇ τ. 11 ἃ μὰ5 Ὀ6θῃ ἰοϑβί. 
13. ΤΒε Ιαν]θββ οπμα. 80 ΕΤ|Ι, ὦ; Η “1δε ἰετηρεϑι ᾽. Τῇᾶδ ϑἴησ. (εἴ. Ψ. 20) [ῃτουῦρῃουΐ τ. 13-16 (αχοερέ [13 6) 

᾿ 15 αϑεά ςο]]θοςν εν οὗ [ῃ6 Θμ ΠΥ (οΡ. ὦ. 15) ΟΥὙ ΒΡΕΟΙΠΟΔΙΠΥ οὗ {πεῖν Ιεαάεσ (Ροπιραν). Δ Πείμεσ {πΠ6 σμδηρα ἴο {Πα ρ]ατ. 
(οἵ {πΠ6. δπεπηῖθ5 ἀἰβί τ θατνε ]γ} ἴῃ (. 13 ὁ (29 ἀῃὰ 411 Μ595. οὗ (1) 15 οὐ σῚ Π4] πηδᾶν 6 ἀουθίαά. 

14. {πὸ πεαΐ οἵ Ηἰβ δῆρεσ. (ἃ “1παὲ νγαίῃ οὗ Ηἰ5 θεδυΐν᾽; Φὁ “τῆς θεδυΐν οἵ Η15 γαίῃ. Αἢ οὐἹβῖηδὶ ἸΞδξ, οσ (γα 
Δηα 7ΔΠ165) ΝΞ δ, ννὰβ ῬγσόοθδὶΥ τηϊβδγεαα 5)3). ὙῇΠα ρτόπουηβ ΡγΓΟΌΔΌΪΥ τείεγ ἴο (οά. ᾿ 

ππΐο {πΠῸ νναϑί. ῬΟΙΊΡΕΥ ςατγθα Ατὶβίοθυιβ ἀηα 5 οὨ] γα σαρίϊνα ἴο Ἀοτης (05. “4712. χῖν. 4. 5, 5. 4,6. 1; 
5: 75 1: 7 ἢ. 8: δὴ. 

15. Βείπρ δῇ αἰΐβῃ, ἐν ἀλλοτριότητι ρετΠᾶρ5 -- ἼΞ23, ψῃ] ἢ π]ρης 6 8δἢ ΕΥΓΟΥ ἴου 5 Ἴ32)3 “ἼΚα δῃ δ]ῖεη ᾿". 
δοϊεᾶ ργουᾶϊν. ( . Ρ5. Χχχί. 24 (23). 
Απά Πἰ5 Πεατζί, οὐ, γαῖμοσγ, " βεβείηρ {Πδΐ ἢΪ5 πϑατγί᾽,, ᾿ἢ, 5 γ]ε δῃηά [1165 βυρρεϑί, Ψ. 15 ὁ 15 ποῖ ἃ 51|1|0|6 ΡᾶγΆ]]16] 

ἴο 15 α, Βαϊ Δῃ εχραπδίίοη [Πδὲ ργοια ἀοίηρ' νγὰ5. ἀπε ἴο ἴΠ6 Ἔχοιβαθ]8 Ἰβποσδηςα (ἴῃ ἃ ΓΟ αἰσ 61) οὗ {ΠῸ ἵγαε θα. 
τό. εν υποετίαϊη. Ασςσοταϊηρ ἴο {ΠΕ ἰεχὲ οἵ (α {πΠ6 νεῦβε σοῃί 65 {πΠῸ ἀδβοσιρίϊοη οὗ τνῃδι {πε βπειην 414 (ἐποίησεν) ἴῃ 

Τεγυβαίεηι : “ 41} [πω σ5 νῃαΐβοθνεσ Πα ἀϊά ἴῃ [γα βα]θπῃ, (μ 6 414) ἃ5 4150 {Π6 πδί!οῃβ (40). Ασοογάϊηρ ἴο “5 1ξ ταῖν ὁρεῃβ 
[πε ἀδβογίριίοη σοπεϊππδα ἴῃ Ψ. 17 οὗ {πΠ6 δν]] σοπάπςοι οἵ {Π6 } εἰνϑ : “Απα ἐνετν τπίης ἀἸὰ [γα 54 ]6ΠΊ, ἃ5 4150 ἴῃ6 ρβορὶεβ (ὁ 
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ΤῊΝ ΘΑ Θ ΘΕ ΒΟΘΘΜΙΟΙΝΝ 17. τ7Ξ0 

3) Δπά {Π6 οἤΠ]άγθη οὗ Πα σονεπαηΐξ ἰῃ ἐπα πηϊάϑε οὗ 1ΠῸ πη πρὶ εα ρεορίεβ.. .. 
ΤΠΕῖα ννὰ5 ποΐ δπηοηρ ἰΠ6πὶ οηα {Ππαΐ νυτοιρῆς 1η {Πα τηϊάϑὲ οἵ [6γιιβα 6 πὶ τηοτον ἀπά ἐσατῃ. 

6) ΤΠεν {πΠαΐ ἰονεά ἐἢς σνυπαρόριιαϑβ οὗ {πε ρίοιι ἤφα ἔτοπι {Π6ΠῚ, 
Α5 ϑραΐγονϑ {πὲ ἣν ίγοπι {πεὶγ παϑί. 

1) Το. ναπάεγεα ἴῃ ἀδβογίβ {Πδὲ {πεῖν ᾿ἰνας πηὶρῃξ 6 βανεά ἔγοπὶ ἢ ΠΊ, 
Απά ργδοίοιιϑ ἴῃ ἐῃε ἐγεβ οἵ πεπὶ {Πδὲ ᾿νε αοτοδα νναβ δὴν {παξ οϑοαροά αἷϊνε ἴγοπῇ {μεπη. 

8) ΟὗνεΓ {πε ψΠοΪς δαγί ννογε {παν βοαίζεγεα Ὀν ἰανν] 655 (π16η). 
9) Εγ {Π6 ἤεανεηβ νυ τ Π6]4 ῃς γαίῃ ἔτΓοπὶ ἀγορρίπρ προη {Πς δαγίῃ, 

ΘΡΓηρ5 νει βίορρεά ({Ππαξ βργδηρ) ρεγεηηῖδ (1) οὐ οἵ πε ἄξερϑβ, ((Ππαὶ γα ἀουνη) ἔγοπι ἰοῦν τηοπη- 
14 1Π5. 

Εὸγ ἴπεῦα ννὰ8 ΠΟη6 ἃπιοηρ {πο πὶ [Πα τυγοιρσῆςξ τὶρῃίθοιιβποβ5 δηα [π5[ϊςα ; 
ο) Ἐτοπὶ {πε ἐΠίεῖ οἵ {Ππεπὶ ἔο {πΠ6 1Ιθαβέ (οἵ ἘΠ 6 πὶ) 811 ννοῦε ϑἰηῇα] : 
22 7Πε Κίηρ ννὰ5 ἃ ἰγδηβργεβϑοι,, δη4 {πὸ }πάρε ἀἸβοθεάϊεης, ἀπα {Π6 Ρεορ!α 5ἰπίμ]. 

τὴ ΒεΠοΙΪά, Ο Τιοτά, πα γαῖβα πρ απΐο {Ππ6πὶ {πεῖν Κίηρσ, {ΠῈ 5οη οἵ Πανὶ, 
Αἱ {πε {ἰπ|6 ἴῃ ἐπε νη ἢ ΤΠοιι βεοϑί, Ὁ αοά, {παΐ ἢ πᾶν γείρη ονεῦ ἴσια 6] ΤῊΥ βεγναδηί. 

2) Δπὰ σιγὰ Πἰπὶ ψ ἢ βιγεηρίῃ, ἘΠπαξ Πα τηὰν ϑῃαίζεν πητίρῃίεοιιβ γα] 6 5, 
25 πα ί[βδαϊ Πα τηὰν ριρα [ογιβα]ε πὶ ΠΌπη πδίίοηβ {Παΐ {γαπηρὶε (Πμ6γ) ἄοννη ἰο ἀεϑίγιςςίοη. 
4) δνΊβεϊν, σῃίεοιιϑὶν 26 ἢε 541] [σιιϑὲ οἷ ϑίπμπεγβ πὶ ({Π6) ἱπμοτίΐαηοεα, 

Ης 514]1] ἀδβίτουν {πε ρυϊάς οἵ {Π6 βἰππει 45 ἃ ροίζει᾽ 5 νεϑ8εὶ. 
4) ΔΊ α΄ τοά οἵ ἱγσοὴ ες 5.411 Ὀγεακ ἴῃ ρίεοςβ 41] {μεῖγ δι ρβίδησε, 
2 ΗΗδε 584]}} ἀεβίγον πε σοα 655 πδίϊοηβ ἢ {ΠῈ ννογά οἵ ἢΐβ5 τηουίῃ :᾿ 
3) Δἴ Π5 γεθακε πδίϊομϑ 541] δε Ῥείογε ἢ ΠῚ, 

Απα ἢα 5Π4}] τερίονε ϑίῃηῃεγθ ἴοσ {πε ἱποιρῆς5 οἵ {πεῖν πϑατί. 

6) Αηά ἢε 5141} σαΐῃμει ἰοσείῃεγ ἃ ποὶν ρεορίε, ννοπῃ ἢς 5}4}] ἰεδὰ ἴῃ τἱρῃίθοιιβηθϑ5, 
Απά Πε 5}Π8}} πᾶσα {πε {1065 οἵ {πε ρεορὶε {παΐ μα5 θξεη βαποίβε Ὀν {Πς Το ἢἰ5 (ο΄. 

7) Απά ἢξ 5}4}} ποῖ ϑιυξίν πητγσῃξεοιιβηεββ ἴο ἰοάσε δὴν πηοσα ἴῃ {πεῖγ πα ϑέ, 
Νοῖ 58.411] πεσε ἄὐνν ε}] νυν ἢ {Πεπ δὴν τηδηῃ {παΐ ἱκποννεῖῃ τν]οἰςε πη 655, 

30 ΒῸΓ ΠΕ 5Π4]}] Κπον {Πεπὶ, {παὶ {πεν ἀγα 411] 8βοη5 οἵ {πεῖν (οά. 

ἴῃ {ΠΕῚΓ ΟἸΠ165 ἴο {ΠΕ]Γ βοάβ.᾽ [ΠῈΕΥΑΠγ γεηἀετεὰ τῃς ἰαχίὶ οὗ [1,Η} τὰη5, “Απα 8}] [μϊησ5 νν ῃαΐβοανευ Πα αἸα ἴῃ Γδγιβδίειη, 
ἃ5 4150 {Π6 Ὡδίϊομβ ἴῃ [Π6 οἰζ65. ἴο {πε σοάϑ᾽; ἔτοιηι [Π15 35 566 ῃ}5 ἴο θῈ ἀδγινεά τἢγοιρ ΠΑΡΙΟρταρῆν οἵ ἐν (ἐποίησεν 
ἴοτ ἐποίησεν ἐν). ὙΠ αἰτογηδίϊνε {πὲ -Φ6 τεργεβεηΐβ ἴΠ6 οὐἱρσῖπδ] ἴαχε οὔ (ἃ δηά {Παΐ 1, Η ἰ5 ἀπε ἴο ἀἸττοσταρην οἵ ἐν 
τηϊσης Ὀ6 σοηϑ!ογαά, 1 1 ννγὰ5 ποῖ ρσόθαῦ!ε τηδΐ {πε τοῖς θεοῖς οἵ 11, Η 96 ννὰ5 ἃ πλεσε δι θϑβίκαζα ἔου {Π6 ἀπ] 16} ΠΠΡΊῚ0]6, 
Ῥυΐ ΡΓΟΌΔΟΙΥ εδι]εσ, τεδάϊηρ οὗ Ἀ--τοὺς θεούς. 51 ΠΉΠΑΥΪγ, ὁ {ΠΕ6ῚῚ οἰ{165᾽ (52) 15 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃ τπεγα Διηρ Πσαίίοη οὗ “{ΠῸ 
οΟἰτ65᾽ ((8). ΕῸΥ ἐν ταῖς πόλεσι τοὺς θεούς νοη εΌΠατάϊ σοπ]εοίΐαγαεϑ ἀ5 ἴΠπ6 οὐἱρῖπα] γε ϊηρ οὗ (ἴ ἐν ταῖς πόλεσι τοῦ σθένους, 
πα ογβίδπαϊησ “1η {Π6 οἰ[165. οὐ {ΠΕ61Γ τη] ἴο πηθδη ἴῃ {Π6 οἴ ΠοΥ οἰτ165 θ6ϑι 65 [6υ 5816 πὶ νῃ] ἢ ἴΠανῪ Πα σοπαμπεγαά. 
Βαΐ {Π]5, 1 1ὰ νγεσα ἰὴ οἴπει γεβϑρεοῖβ ΠΟΥ Δοσθρία]β, ννου]Ἱά 5111} Ιεᾶνε Ψ. 16 ὁ ϑβρι οἸουιβ ̓ ν 6]! ρεῖςα]. ΤῊΪ5. 6]}1ρ515, 
δΔηα {Π6 Ρτοθ ΠΥ {Παΐ {ΠῈ τεδαϊηρ “ [Π6 οἰτ165᾽ ((α) 15 ῬΎΙΟΥ ἴο “ {ΠΕῚΓ οἰ [165 (92), ἀπ τοὺς θεούς ἴο τοῖς θεοῖς, ἀΘρτῖνεϑ 
ΕΥΔΏΚΕΏΡΕΥΡ᾽ 5 δραμηθηΐ {Παΐ {Π6 Δ]]υϑίοη 15 ποῖ ἴο Ῥοπιρου Ῥαΐ ἴο Απείοσπι5 ΕΡΙΡΠαπα65 (1 Μδςος. 1. 44 Εἰ, 54 τῇ; 
2 Μᾶδος. νὶ. 102) οἵ πγιςἢ οὗἉ 115 Ρ]Δι 510} γ. ΨΥ Παΐ την πᾶνε θθδθη ππεδηΐ, οὐ Δ] 6ἀ το, ὈῪ 3ῆ τϑηγαῖ 5 νον πποογίδίη. 

174. ἴπῃ6 ομμάγθη οἵ {π6 σονεηδηΐ, 1.6. ἴηε [εν (ερ. Εζεκ. χχχ. 5, Αοίβ 11]. 25). “ὙἼῇῃ6 πηϊηρ]εά ρεορ!]εβ, 
ἈΡΡΔΑΓΘΏΓΥ Πετα {Π6 (εητ 1165; ἰοσ 2) 1π]ρΡ]164 Ὀγ συμμίκτων 566 ΝΕΉ. ΧΙ]. 3, [6τ. Χχν. 20, ]. 37, ΕΖΕΚ. χχχ. 5. Δ ἢαΐ ννὰβ5 
τηθδηΐ ὈΓ. ἐπεκρατοῦσαν αὐτῶν (ποῖ ἰτϑηδ᾽αίεα ἀΌονο), οὐ 1π6 Η τειν ἀπά θυ γηρ ἰΐ, 15 ἀΠοδσίδ!η ; 15 1 {Παὶ [πε [ενν5 
ἐβατραβϑθά᾽ (2. ἹΡῚΠ) τπ6 πεαίῃθῃ ἴῃ ν]οκα π6 855 (ςρ. 1. 8), ΟΥ̓“ αἰίδοῃμεα {πεπΊβεῖναβ (3 Ἱ᾽}7) το 1Π6πλ᾽ῦ᾽ (ἃ τννουἹά 
πηοϑὲ Ὠδίθγα !Πν πγθδη ἡ τυ] {Πεῖὴ ̓  (ΩΡ. χν]. 7), οὐ “βαϊηεα τῃ6 πηδϑίθγυ ονοῦ {Π6ηλ΄. 

18. {παὶ ἣν. (ἃ “ Πεὰ᾿.. 
19. Τὸ ἴπ6 ϑυμραίπεῖϊς αγαβ οἵ [Π6 [6νν5 οἵ ἴῃς ΠΊΘροΎβίοη, γῆὴ0 δῖα δε ἰθυπηθα παροικία ἃ5 ΤΕ ΠΊΡΟΥΔΥΥ ταϑι ἀθηΐς 

(αὈγοδά), ᾿ξ βεεπγεὰ ἃ γάσγε {ΠΙηρ᾽ ἔου οπε οὗ ψαςΖα117)1 ἴο Ἔεβοαρα αἰϊνε ἔγοιη {με [δ᾽ 1}]655 Δ Πα τηθ το 1655 [ενν5 οὗ [ϑυι 546 πη. 
21. Εοτ. [ξ Ππ σοπ)]αποίίθη ἰ5 σογγεοῖ-οννα την ἢ ταῖπαῦ ἐχρεοῖ “τπεγείογε (93) --- [ἢ ἀυραπιθηΐ ΠΡ] 1εἀ ταῖμοῦ Πὰῃ 

ΕΧΡΓΕΒΒΕΩ͂ ἰ5 : Τῆς αἰβίοναὶ δοη5 οὗ {ΠῈ σονεπδηΐ Ὀγ {ΠΕΣ δῖη5 Ὀγουρσῃς ἀθουΐ ἃ ἀτοῦυρης (ςρ. 1]. 10), Δηα {Π15. ἴῃ ἴατη 
οαι5Ε64 {πε ρΡίοιβ τὸ ννδηάεῦ ἔδυ δηα ψ]46. 

21 ὁὅ. ῬΤΟΌΔΌΙΥ Θπουρῃ, ἴπΠ6 εχϑςοί ἔοσγιη οὗ {Π6 οὐ] ρῚ ΠΑ] 15 ποῖ ργββεσνεα ἤεσα. 

21 4. ἴο {Π6 Ιδαϑβέ οἵ [πθπΔ. 50 “ὁ ; (π "αηᾶ οἵ [πε Ἰεαβϑί ρεορὶβ᾽ (Ἴ") πιϊσγεδα ὮΝ). 

811 νσεγε βἰηΐαὶ. (τ “1η Ἔνετῖν 5ἰπη᾽ (ὉΠ ὅξπ (ερ. Ρ5. χῖν. 3) πιϊϑτεδα δ ὉΠ 553 ὃ): 
23. βεαβί. 50 ΚΤ|Ι,Φ ; “Κπονεϑε᾽, ΗΝ. Ψοη ΟΘευματγάϊ ςοη]εοίαταϑβ " σμοβαϑι᾽. 
25. Απᾶ {Πεΐ ΠΕ πηδᾶν Ρίιγρε. 50 “ὁ ; ορ. Ψ. 33. (ἃ “Ρυτγρε᾽, ε5 1πΠουρῇ δἀάτεββαά τὸ (οά. 

{γα πρ]6 (Π6γὴ ἄονσῃ. (  . 1]. 2. 
ὙνΊΞεΙν, τἰρμίθουβι νυν. Ασοοτγάϊηρ ἴο {πε ραποίιαίίοη οὗ 1 {π656 ννοτάβ 5ϑῃοι)]ᾶἃ ρὸ ν τ τ΄. 25. ξὅ οῃἶῖ5 {Π6η}. 

26, 27. ἴῃ (ἃ {π6 νεγὴβ δῖε εἰΐΠῈΥ σαυίδὶη]ν ᾿ΠΠη να (τ. 27 ὁ) οὐ δια θίρσαοιϑ, 1. 6. ορίατνε οὐ ᾿ηἤηϊῖνα (ασσοτγαϊπρ ἴο 
{Π6 δοσδηϊαδί!οη). [{ 15 ροββϑίθ]α {πᾶΐ ἰὴ 38ῆ [Π686 νεῖβεϑ νγεσε δηςγεὶν ἀδρεηάδβηϊ οἡ ᾧ. 24: "Οἰτγά ἴηι. . . παι με 
ΠΊΔΥ γι οὐδ... ἀεβίσγου .. . Ὀγεδκ ἴῃ ρίεςαβ, ἄς. Μοζε ργοθδθὶν {πὸ ἰθη565 οὗ 38 ννεύε, δἃ5 ἴῃ τ. 29 Π΄. (ορ. (Κα), 
Ἰπηρεγίεο(β ἰητεπά δα ἴῃ ἃ βἰπηρ]6 ἱπαϊσαῖῖνε πιΐαγα βεη86. 6 σοῃιϊηιδ5 [Πς6 ϑυ θογάϊπαίίοη οὗ ἴπ6 ἴθηβαϑ ἰηΐο τ΄. 28, [ποιιρῃ, 
οἢ ἴΠ6 οἴ εὺ μδῃηά, “5}4]] ἤδε᾽, οἸβατὶν ἱπῆηϊτῖνε ἢ (α, 15. οἰθαυν ἱπιραοτίεςίς ἴῃ ἕῷ. 

28. νοπι με 5}8411] Ιδϑᾶ ἰῇ. “6 “ννῆο 5}4}} παῖζε {πεὶγ θοδϑβὶ οἵ. 
30. {πεῖγτ. ὁ οὔγ. [πΤ|1, Η αὐτῶν ρτεςεάε5, ἰ Εὶ 1 [Ο]]1ονν5 εἰσιν. 
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ΤΠῈ ῬΘΑΜΒ ΘΕ ΞΘΈΘΝΙΘΝ Ἰπ το 6 

(28) Απά Πα 58}4]1 ἀϊνίάα ἐΠθπὶ δοσογάϊηρ ἴο {Π6 1 {1065 ἀροη {πε ἰαηά, 
31 ΑΠα πειῖΠεγ 50] ΙΓ ΘΓ ΠΟΥ Δ]16η 5841] βο)]οιτη ἡνἹΠἢ {Π6 πὶ ΔΩΥ τηοτα. 

(29) Ηξ 5}4]] Ἰυᾶρε ρεορὶββ δἀηα παίίοηβ ἴῃ {πε ννυϊβάοτζη οἵ ἢϊβ γὶσ ῃιεοιιβῆεβθ. οοδίαῆ. 

32 (30) Απά ἢε 5141] πανε {ἴΠ6 πβαΐπεη παίϊοηβ ἴο βεῦνε ἢΪΠῚ τπά εν ἢΪ5 γοῖκα ; 
Απά Πα 5}4}] σ]ογιν {πε 1 οσὰ ἴῃ ἃ ρίαςε ἴο με βεεη οὗ (0) 411 {πε βαγίῃ ; 

323 Απα ΠΕ 58Π4]} ριυῦσε [Θγιιβα] 6 η), πχα Κίηρ 1 ΠΟΙῪ 45 οἵ οἱ: 
34 (31) 50 {παΐ παίϊοῃϑβ 5141} σοπΊε ἔγοπῃ {πε εηά5 οἵ {πε βεαγίῃ ἴο 5εε ἢϊ5 σἱουν, 

ΒιηρΊηρ᾽ 845 σίίῖ5 Πεῖ 50η5 γνῆο Πα ἰαἰπίεα, 
35 Αμάίο 866 ἴπε σἱούν οἵ {πε 1 οσὰ, ν παγανῃ (ἀοά Παῖῃ ο]ογῆεα Παυ. 

(32) Απά πε (58411] Ὀ6) ἃ τἱρῃίεοιις Κίησ, ἰδιρῃΐ οἵ (οά, ονεῖ {Π6π|, 
36 Απά {Πεῖα 5141] θῈ πὸ πηυρ ει ι5η655 1ἢ ἢ15 ἄδυ5 ἴῃ {πεῖν τηϊαϑί, 

ΕῸΓ 4}1} 51.411 θῈ Ποὶν δηά {πεῖ Κίησ {Π6 ἀποϊητεα οὗ {πε 1, οτά. 
37 (33) Εὸγ ἢς 584]] ποῖ Ραΐ 15 γιϑί ἴῃ ἤούβε δηὰᾶ τιάεγ δπα Ρονν, 

ΝΟΥ 5Π4}1 6 στη] ρὶν ἴοι ΠΙ Π1561} σο]α δηα 51]νῈγ [ΟΣ ννᾶγ, 
ΝΟΥ 5141} πε σαΐῖῃεγ σοπῆάδξηςε ἔγοπ (0) ἃ παυ!ετπᾶς (Ὁ) ἴογ {πε ἄδν οἵ Ὀδ16. 

38 (34) Τῆς Τιογά Ηἰπη561{ 15 ἢΐ5 Κίπρ, [ΠεῈ Πορε οἵ μΐπι {παϊ ἰ5 πηϊσ μὲν ᾿πγουρῇ (Π15) πορα ἴῃ (οά. 

{ γ 41] παίίοῃϑβ (5.411 ΒΕ) ἴῃ ίεαγ θείογε ἢ πη, 
39 (35) ἘΚΕὸῸγ Πα ψΜ1]}] ϑηγΐα [Π6 φαγί νυ {Π6 ννοτγὰ οὗ 1115 πχουτῇ ἔοι ἄνευ. 

49 Ηε ν1] Ό]655 {πε ρεορὶε οἵ {πε 1 ογὰ νν τ ννυϑάοπι δηα σ᾽ 685, 
41 (36) Απάα Πα ΠΙπΊ5ε} (ν1}] 6) ρυγα ἔγοπὶ 5η, 50 ἴῃδῖ Πα πηᾶν τ16 ἃ σγεαΐ ρβορἴβ. 

ΗΕ νν]]] τε ικα τα]εῖβ, ἀπ τεπῖονε ϑἰπηείβ Ὀγ ἴῃ πηϊρῃΐ οὗ Π15 ννοτά ; 
42 (37) Απά (τεϊν!ηρ) ρου 5 οά, [Ὠγουρσποιῦξ ἢἰ5 ἄανϑ ἢς νν1]}] ποΐ βίμπιρια ; 

Εὸγ (οὐ τν]]] πιαῖζα ἢϊπὶ τσ ῖν Ὁ. πιεδηβ οἱ (Η 5) μοὶν βριγιῖ, 
Απα νῖϑε γ΄ πιϑδῇβ οὗ {Π6 βρισγιὶ οἵ ππαεγϑίδηαίηρ, νν] ἢ δίγαηρῖίῃ δηα τἹρΘΟΙΙ51685. 

43 (38) Απα τῆς Ὀ]εϑϑίηρσ οὗ τῆς Τιογὰ (νν1}} ΒΕ) τ Πΐπι: Π6 νν}}] Βα βίγοηρ απα βίιπθια ποΐ; 
44 (390) Π|Ι5 Πορε (ν1}] Ὀ6) ἴῃ πε Τιοτά : ννῃο ἔπθη σα ργενδι] ἀραϊηβέ Πϊπὶ} 

(49) (Ηε ψ}} Βε) πιῖρηῖν ἰπ Πῖ5 ννουῖςβ, ἀπ βίγοηρ ἴῃ {πε ἴβαγ οἵ αοα, 
45 (πε 1} ΡῈ) βϑῃερμεγάϊηρ {πε ἤοοϊ οἵ {Π6 1,οὐὰ (81 Π1Π}ν Πα τὶσῃίβοιϑὶν, 

ΛΠ νν]] 5 ῆευ ποηα ἀπιοηρ {Πεπὶ ἴο βέσμῃθ!6 ἴῃ {Ποῦ ραϑβίιμτα. 
46 (41) Ηδε ν1}] Ιεδ 4 {Πεπὶ 81] ατὶρῃϊ, 

Απα {πεζὰ ψ1}} ΡῈ πὸ ργίε ἀπηοηρ ἴπθπὶ {Παΐ δὴν ἀπιοηρ {Ππ6πὶ 5Ποι14 θῈ ορριθβϑαά. 

32 ὁ. ἴῃ ἃ Ρίεαςε ἴο ῬῈ βεεῆ οἵ. 50 Ἀγὶε δῃά [αῖη65 γστεηάεσ ἐν ἐπισήμῳ ((ρΡ. 1]. 6 π.), ϑδεεῖηρ ἴῃ {Ππ6 ᾿ἴπῈ5 δῇ δ᾽] βίοι 
ἴο {Π6 πη γα] 5} Ὁ εχαὶτεα Δ η6] σοηβεα θα ητν σοπϑβρίσποιυβ Ζίοη οὗ {πε Μαββίδηϊς ἄρα (158. 11. 2). [Κιί. Πεῖβ, 85 ἴῃ 11. 6, 

[4Κε65 ἐν ἐπι. ἴο θ6 ἃ τεπάδσχηνσ οὗ 5 ΓΞ, δῃὰ σεηάεϑ “ορεηὶν θοίοτε᾿. [ἢ (ὦ υ. 32 τεδήβ " δῃᾷ {πεν (1.6. 1ῃ6 παι! 5) 

51Π48}} ργαϊβα (-:- ρἹουγν) {ἴΠῸ Τοτγὰ ΟΡΘηΪν ἴῃ 4}} {Ππ6 βατίῃ᾿. 
34, 35. ΝἜΕΥΥ ΡγΟΡΔΌΪνΥ [ῃς οτὶρίηαὶ ἔογπὶ οὗ {115 {γἸ 5.10 ἢ (οΥΙ Ί ΠΑΠν ἃ αἸ 5 ἢ 3) 15 ποῖ σοΥτθο οι Υ ργαβεῖνεά. “Ηἱἰ5 

ΒΊοΥγ᾽, 1. 6. ἴῃς σοῦ οὗ {πεῈ6ὶ Μεβϑίδηϊς Κίῃρ ; “ΠῚ βοηβ᾽, ἰ. 6. [ῃ6 εχ! ]θα ᾿π μα ΙΔ ηῖβ οὗ [Ἐγ 5] 6 Πη. 
34. ὅο {πεξ παίίοῃβ 5181] οοπιθ. 50 ΚῊ φὡὅ; Τ1, "“(οπῆδ, γε παϊϊοηβ᾽; 38 ὃ " παίϊοῃϑβ 5}4]] σοιὴβ ᾿. 

ζαϊηϊεᾶ. φὅὁ “Ῥεεη βοδίτεγεά ἔτοτῃ Πεγ᾽. 

35. ῬΕΓΠΔΡ5 38 τεδα βιμηρὶν, “ Απαᾶ ἢε (58}.4}1] 6) ἃ τὶρῃζεοιιβ Κιῃρσ ἰδυρῃϊ οἵ ἀοά᾿, ὈποΝ Ῥεϊὴρ αἸοσταρπεὰ δηα ἴμθη 

τεαα ᾿ποούγεοῖν ὩΠλὲξ τ ὈΠΟν, “Ονεῖ {Πετη.᾽ 
36. {πε αποἰηίεᾶ οὗἩ {πε Τογᾶ (ςρ. χν}]. 6). «ὁ. 0 “πε δῃοϊπηῖεά, (πε Τογά᾿ (- (ῃτῖϑὲ {πε Τοτγά, [Κα 11. 11]. 

(ἃ Χριστὸς κύριος τε 38 ΠῚΠ᾽ ΓΦ (οὐ ἸΥ δ ΠῚ }}))2), ἴῃ6 πούτηδὶ τεπάθγϊηρ οὐ νοι νου] θὲ Χριστὸς κυρίου ; ἴογ 1Π6 
Χ, κύριος οἵ (ἃ (5) 566 [(Δ1. ἵν. 20. 

37. ΟΡβοῦγα. ὁ δβιηρίουβ ἴῃ βδπι6 νευῦ 4] ρῇγαβϑε ΠΕΥῈ 85 ἰῇ 37; 1 Ὀν δοοιάδβηϊ 95 50 ἔδυ γαίῃ τη 5 ἴο {Π|6 ΟΥΡῚ ΠΑ], 11 
15 αἰπουϊι ἰο δοσοιηΐ ἔογ ἴπΠ6 νατϊδίϊοη τη (ἀ. Εὐχίῃδε, 1 πολλοῖς 15 [Π6 ΟὈ]εςίῖνα οὗ {πΠ6 νεῦθαὶ ρῆγαβε, ννε Τρ ῃξϊ ἐχρθϑοῖ 
1ι ἴο θε ρσγεοβάβά ὃγζ ἃ ρυεροϑβιτίοη, δηά 1 Ἰηϑιγα πη ηΐα] Ὀγ ἐν. Ἀγ]α δα [ἀπ|65 σοη)δοίιτε πλοίοις ἴοΟΥ πολλοῖς, ἀΠ 4 ΓΕΠΔΘΓ 
“ὩΟΥ ὈῪ 58}1Ρ5 51Π4]}] Πε σδίπεσ σοηπάδηςθ᾽, ὅτε. 
38. Του Ή1655 1Π]5. ᾿ἰπ6, τοβεῖμευ Ρεσμαρ5 ΜῈ  “. 37 ς Ἰῃ Δ ΘΑΥ]ΠΘΥ ἀποοΙτιρίεα ἔογιη, σοηΐαϊ πε [Π6 Δ ηΓΠΠ6515 ἴῸ 

τύ. 37 α,ὁ: Νοῖ ἴῃ ννδβαροῇβ δηὰ πηδΐδσιαὶ τεϑοῦσοθβ, θαΐϊ ᾿η (οα ἀο65 Πα Ραϊ Π]5 ἰτιϑῖ, ΔΝ Πείμευ [Π6 βίγαηρεὶν Ἔχργεβϑεά 
ατεεὶς ἰοχί δἵ 8}1 οἱοβεὶν ταρτοάτςοαϑ [πε οὐ ρῖηδ], ΟΥ ΒΘ ΊΠ σ [Π6 1 οτὰ ννὰ5 Πεγα ἀθβου θα α ἃ5 {π6 Κίηρ᾽ 5 ΚΙηρ, τηιϑῖ γα 1] ἢ 
νεσυ ἀουθτία!. 
τ ὁ. Τῆς ννοτά8 καὶ ἐλεήσει, Ἰεῖτ πη ταηβ᾽αῖεα ἀρονα, ἀτα ΡγΟΡΔΌΪν ἄπ ἴο 50Π16 σουγαρίϊοιι, ν᾽ Πεῖ ΠΕΥ ἴῃ 3 οὐ ἃ. “Ηξε 

5}4}} πᾶν ΠΊΘΤΟΥ ΠρΡΟοη 8]1] {π6 παίίοπβ ([Παΐ σοπ6) ᾿ϑεΐοσα μη ἴῃ ἔξατ᾿ (Κγ]16 δηᾳ [4165) 15 ἃ θδ4 Ἰηϊγοάαοιίοῃ ἴο τ. 39. 
καὶ ἐλεήσει... ἐν φόβῳ ΥηΔΥ τεργθϑθηϊ 50Π16. 5110} Ρἢγαβα 85 “ἢ6 518}] βεῖ {γθιῃ}] 1 η σ᾽; ΟΥ̓ καὶ ἐλεήσει πηδᾶν ὈΘ]ΟΩΡ ἴο {Π6 

ΡΓΕΘσαάϊηρ σοΥγαρὶ Π1η6, Δηα ἐν φόβῳ -Ξ Ἰδὲ". 
390. Ορ. [58. χὶ. 4: Νοίβ αἷβο ἴδε ᾿πῆμπεηςε οὗ 158. χὶ. 3 ἔ. οὴ {Π6 [Ὁ] οννιησ 11η65. 
41. Ηδ 11 τερυκα.... δπὰ γεῖονα. (ἃ “παῖ Πα τηδγ᾿, ἄς. 
42. βἴαπηθι]6, οὐ “τοτίεγ᾽, (. 6. 9. Ρ5. ᾿χ. 3, ΟΓ Ῥ5. χχνΐ. (χχν.} 1. (ἀ “θῈ νεαϊ᾽ (ἀσθενήσει ΞΞ δ}02}) .. 50 27. 43, 45 

Ψ111 πιακα. (ἃ “πιδάε᾿.. 
42 ὁ,ς. ὃν πηθ8ῃ8 οΟὗὨ, ΟΥ̓ “1η΄᾿. 

43. 6 111 ΡῈ βίγοῃρ. (ἃ ἐν ἰσχύι, “ἴῃ σἰγεησίμ᾽ (ΞΞ Τ}3 Ἐγγοπεοιυβὶν τεδά ἔου 1})). 
46. ατὶρ;ιβε. 11{. “Ἰῃ δαμδ]ηαϑϑ᾽; 50 Κὶ 1 1. τηδῦρ. ; “1 ΠΟΙ Π655᾽, 1, (Ἰεχι) Η. 
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ΤΗΕ ῬΡῬΘΑΙΜΘ ΟΕ ΘΟΙΟΜΟΝ 17. 4η---18. τι 

(42) ΤΙ 5. (11 Ῥε) της πηα]εβῖν οἵ ἰῃς Κίηρ οἵ ἴϑ5γ86] σσμοπὶ (οὐ Κηοννείῃ ; 
ΗΘ 111 ταῖϑε Πἰπὶ τ Ρ ονοῖ {πε Ποιιδε οἵ 1ϑγααὶ ἴο οογγεοΐ ΠΙΠΊ. 

(43) ΗῚ5 ννοι 5 (51.411 θ6) πιούε γεβηεα ἤδη σοϑίὶν σο]ά, {πε οποίσαβί ; 
Ιῃ [πε 556 ΠῚ] 165 πα ψν}} πᾶσα 1ΠῸ ρεορ]ο5, τῃς {1065 οἵ {πε βαποίπεά. 

49 Ηἰ5 ννογά5 (5411 θ6) {κῸ {πῈ ννογάϑβ οὔ 1ῃε Ποὶγ οπϑϑ ἴῃ {ΠῸ τηϊάϑε οἵ βαποί!ῇθα Ρρθορ 65. 
5ο ΒΙεββεα ΡῈ {πεν {πᾶΐ 514}} ΡῈ 1η ἴῃοβε ἄδγϑ, 

[π τ1μαΐ {πεν 5841] 58εῈ {πε σοοά ἰογίιιης οἵ [5γϑ6ὶ νυ ῃῖο ἢ (οα 5Π4}1 Ὀγίηρ ἴο Ρᾷ585 ἴπ ἴῃς ρδιουίηρ 
ἰορεῖπεῦ οἵ {Π6 {γ10 65. 

δι Μαν {πε 1 οσγὰ Παβίθη Ηἴβ5 πλαῦον τροὴ [5γ86]! 
Μααν Ηε ἐεϊϊνει τι5 ογη {ΠῸ ππο] θη η655 οὗ πη Π οἷν Θπαπηῖ65 ! 

ΤῊς Τιογὰ Η!:ΠπΊ56}{ 15 οὐσγ Κιηρ ἰοῦ Ἔνεῖ δηα ἐνϑυ. 

ΧΝΙΠΠ1. ΑΔ ῥεαίνι. ΟΥ «δοίογηο. “φαῖγ ο7 ἐλὸ “ ποϊγερι ο 116 7, ογά. 

8 τΙιοτά, ΤῊΥ πιεῦον ἰ5 ονεῦ {6 νου οἵ Τὴν παπαβ [οσ ἐνεγ; 
ΤῊγ φοοάμα685 15 ονεῦ [5γϑεὶ νυ] ἢ ἃ τίς ἢ σἸ. 

2 ΤὭϊΪΠΕ ενα5 ἰοοῖκ προη {Πεπὶ, 50 ἐπαξ ποης οἵ {Ππεπὶ βιιῆευϑ ννδηΐ ; 
ΤΗΐϊπα βαῖϑ ᾿ἰδίεη ἴο ἴΠ6 πορεία! ρύανεσ οἵ {πε Ρροου. 

(3) Τὴν ἡπασεπηεηΐβ (αγε εχεοιίθα) ἀροη {Π6 ἡνῃο]α βαυίῃ ἴῃ τηετον ; 
Απά ΤῊν ἴονε (15) ἰονναγὰ πε βεεα οἵ ΑΡγδἤῆαηι, {πε σΠ!]άγεη οἱ [5γΓδεὶ. 

(4) Τὴν ς“Πμαϑεϊβεπχθηΐ 15 ΠΡΟ τ1ι5 85 (ΠΡΟη) ἃ Πιβί- θογῃ, οηἱγ-εροίίεη 50ῃ, 
Το ἰὰγη ῬδοΚ {πε οὈεαϊεηξ 501] ἔγοπὶ (Ο]]ν (Παΐ 15 νντοιρ ἢ) ἴῃ Ἰσπογδηςα. 

ὁ (5) Μααν ἀοά οἸξαηβε [ϑγδεὶ ἀραϊηβί {πε ἄδν οἵ πλεγον δηὰ Ὀ]εβϑίησ, 
᾿Αραίηϑι {πε ἄἀδν οἵ οσποῖςα νεη Ης Ὀτηρείῃ θϑοὶς Η!5 δποϊπίεα, 

η (6) ΒΙΕββεα 51.411] {πεν θὲ {πὲ 5141} θὲ ἴῃ ἴῃοβε ἄδνϑ5, 
πη {παΐ {πον 5}4}} 5εεὲ {πε σοοάπεϑββ οἵ {πε 1οσγὰ ννῃϊ ἢ ΠΕ 5141] ρεγίογπι ἴου {Π6 σεηαοίδίίοη παῖ 15 

ἴο (ΟΠΊΕ, 

3 (}.) πάει {πε τοά οἵ ομπαβίβηϊηρ οἵ {π6 1 οὐ ̓5 ἀποίϊηϊεα ἴῃ {πε ἴξαν οἵ ἢ15 (οά, 
Ιῃ {πε βρίσγιΐ οἵ ννβάοχι δηά τσῃϊθοιιϑηθ55 ΔΠη6 βίγεηρτῃ : 

γ (8) Τῃαΐῖ πε τῆὰν αϊγεςοΐ (ενεγν) πηδῃ πῃ {πε νοῦ οἵ τρῃϊςεοιιθηθθα Ὀγ 1ΠῸ ἴεαι οἵ αοά, 
ὙἼΠαϊ ΠΕ πᾶν Ἐϑίβ] 150}: {Πεπὶ 41} Ρείογε {πε σά, 
Α ροοά σεπεζαίϊί:οἡ (ΠἸν! 9) 1η {Πε εαγ οἵ (σοά ἴῃ {πε ἄδνϑ οἵ πιείον. «δείαλ. 

(19) ἀτεαδΐ 15 οἷν (οὐ δπά ο]ογίοιιβ, ἀννε!]πρ ἴῃ {ΠπῸ Πρ αβί. 

47. Βοσ. (ζἱ “ΓΟ ἢ ̓, ΤΟ Ρν τείευτίησ {ΠῸ τεϊαίϊνε (ἽΝ) ἴο “ πηα]θϑίγ ᾿ δηὰ ποῖ ἴο " Κιηρ᾽. 
Κηοννεῖῃ. (ἃ “Κηενν᾽. 
Ης "111. (Κ “το. 

48. σοβί!ν βοϊά, {π6 ομποϊοεβέ. 380 ρυόῦδοὶν τεδα " ἤπα βο]᾿᾿ 5]ΠΊρ]γ. 
Ιπ ἴπ6 ββεηι 1165. Ἔν συναγωγαῖς, ΡΟΞ5ΙΌ]Υ Δ Εττοτῦ (ΠῚ τοΥ ΠΥ) ἴοσ “ΌῪ πιθδῃβ οἵ [Π6 Ταϑβεπηοηγ ᾽, 1. Εε. [Π 6 

[νν. 
49. ἴῃε ΒοΙν οπεβ. Τὴ δηρεῖϑ ; ορ. Ρ5. ἰχχχίῖχ. 6, [00 ν. 1. 
50. Γρ. χν!. 6. “ὙὍΠδ ροοά ἰοσίιηβ οὗ [5186],᾿ ορ. Ῥ5. Ἵχχν!!]. 5. [πηϑίθδά οἵ ἡ [5γδεῖ᾿  τεδαᾶϑβ " [6υπβδ] τη. 
51. Νίαν Ηε ἀεϊῖνεγσ. (τ " Ηδ ν}}} ἀδ]ῖνεσ᾽; Ὀυΐ ἴῃ 3ῆ 1Πε τε 565 ἴῃ {Π6 ρδγ8}]6] 11π65 ἀουθ1]655 μαά {ΠῈ βδπΊ6 [οΥςα. 

ΧΝΙΠΙ. ΤΙΤΙΕ. Αραΐηῃ οἵ. 50 ΚΕ 1; 1,Η τεδᾶ “προη΄. 
2. ὍΡΟΙ {Π 612, 1. 6. “τὴς ννοσκβ οὗ ΤΥ παηάϑ᾽. 

50 {παῖ . .. βυβεγβθ. (ἃ “αἀῃὰ... ν}}} βυβετγ᾽. 
5 γβ νναηΐ, ΟΥ̓ “15 ἰδοκίηρ". 
1ῃ6 πορεία] Ργαυεσ οὗ [Πε Ροοσ, οἵ "1Πς Ὀγδυεῦ οἵ 1π6 ροοσ ψῃο Πορεῖῃ (1 ΤΠΕελ)᾽. 

6. ἴμε ἄδν οὗ πιδσγονὺ δπηᾶ (11. “ἴη᾽) Β]θθϑίηρ 15 ἴπῈὸ ἄδν νῃεη (Οοα 5Πονν8 ΠΊΕΓΟΥ ἴο δηα Ὀ]65565 [5786]; 11 15 4150 
1Πε ἄδγ οὗ Η]5 σμοοβίῃρ οὔ ἀείειπηϊ πίη ἀροη ἴΠ6 ἀρρεάγδηςε οὗ {πε Μεββίδῃ (ςρ. χν]]. 23). ὙΠΕ ἰευπὶ ἄναξις ΠΕΓΕ 1566, 1} 
ΨῈ πηῖρῃϊ ρύεβϑβ {πε οτος οὗ {πε ατϑεῖς, ννου]α ᾿ΠΊΡῚν ἃ " Ὀτπρίηρ ἀσδίη᾿ ΟΥ̓́Κ ὈτΠΡΊηΡ ὑρ᾽ οὗ ἃ ρτε-εχίβιηρ Μεββίδῃ 
(ερ. Ἀγ] δῃά [41}}65) ; γαῖ ἴἴ τηιιϑὶ γειηδῖ νΕΥΎῪ ἀουὈ] νυ Ποῖ σ {Πα οτ]ρῚΠ 4] τθα}]Ὺ Ἐχργεββεα [ἢϊ5 Ιάθα ἤεσα. 

δ. ΤοοβεῈ 8δη4 αν κνασα ; θυΐ Δρρδγθηῖ!ν [Π6 πιεδηΐηρ 15 ἴπῸ σεηεγδίοη 1ῃδῖ 15 ἴο σοπτα ἀπά νν}]} ᾿νε ἀπάδγ {Π6 415- 
ΟἸΡ] πα (ςρ. νὶ]. 8) οὗ {π6 Μεββίδῃ. Νε., αϑϑυμπηηρ {Παΐ ὑπό 15 ἃ τε πάθσιηρ οὗ ἃ τη]ϑυηαεγβίοοα ΓΤ ΠΟ 5Ππου]ὰ Πᾶνε 
Ὀεεη τοηάοθγεα ἀντί, υπἀεγϑίδηαβ {ΠῈ ΠπῈ ἴο πηεδῃ " [βίδα οὗ {πε τοὰ οὗ οῃπαβίβηϊηρ ([Πεγα 5Π4}} Ρ6) {ΠῈ 1 ογά 5 Αποιϊηϊεά". 

{Π6 5Ξρίγὶϊ οἵ ννἱϊβάοπι δῃηᾷᾶ. (ζ “ νν]βάοηι οἵ β5ρι: Υἱῖ δηὰ οἵ. 
11-14. Α τηαγκεά σἤδηρε οἵ βιιθ]εοϊ, ἀπμα ῬοσΠαρΡ5. ΟΥΙΡΊ ΠΑ] ἃ αἰδίϊηοὶ Ῥϑαϊνη (γ16 ἀπά ]ιη65). ὙΠπῈ δρταυρί- 

655 οὗ {Π6 σοπο] βίο, [Π6 ΠΟΟΠΊρΡ]ίθ 655 οὗ ἰῃς ἰστεαϊπηθηΐ, αηα [Π6 Ἀῦ5θηςα οὗ δὴν ἀοχοϊορΎ βιυρϑαβί {παῖ [Π6 σΟΠΟ] 510 
οὗ τῃ6 Ῥϑαὶπὶ ἢδ5 θεξεη ἰοϑβί. 
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12 (11 15 Η6) ννῇῆο δῖ!) εϑίδὈ } ἰ5ῃ 64 τη ({Πεῖτ) σοιιγβεβ τῆς ΠΙρῃϊ5 (οἵ ἤβανθῃ) ἔογ ἀδζαυ πη πη 5εαϑοη5. ΠΓῸΠῚ 
γεαῦ ἴο γεδί, 

Απά ἴπεν Πᾶνε ποῖ τυγηθα 5:46 ἔτοπη ἴῃς νὰν ψῃΐο Ης ἀρροϊπίοα {Πρθη]. 
13 (11) Ιη {Πε [δαγ οἵ (σοά ({πεν ριιτϑβι6) {Πεῖγ ρϑίῃ Ἔνεῖν ἄδυ, 

Ετοτὴ πε ἄαν αοά οτεαίεα {Πεπὶ δηα [ογ Ἐνεγπηοῦο. 
τ (12) Απά {πεν Πᾶνε εὐγεά ποῖ βίποα {πῃς ἀαν Ηδ ογεαϊθα {ῃεπ1. 

Θ΄ῖποα {πε σεποϑύδίοηβ οἵ οἱα {πεν ἤανα ποῖ νυν Ππάγαννη ἔγοπὶ Ἐπεὶ Ρδίῃ, 
ἴὕη|ε55 (οα οοπιπηδηά δα {Πεπὶ (50 ἴο 40) Ὀγ ἔπε σοπηπηδηα οὗ Η!5 βογνδηΐϑ. 

12. ἴοτ ἀείθγπιίηΐπρ ββαβοηβ, ἄς. [111 “ΤΟΥ {{π|65 οὗ Πουγβ ἔγοηι ἄδγϑβ ἴο ἀαγϑ᾽. 
14. ὈΥ {πε οοπιπχαπᾶ οὗὁἩ ΗΙβ Ξεασνδηΐβ. ( ρ. [6γ. χ. 12-14, 158. χχχν. 1-|0. 
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ΤΗΕ ΕΟΚΤΗ ΒΟΟΚ ΟΕ ΜΑΟΟΛΑΡΕΒΘ 

ΙΝΤΚΟΘΌΟΓΠΊΤΙΟΝ 

δ 1 ΞΗΘΕΙ ΘΘΘΌΝ ΘΕ ΠΠ|Π ΒΘΘΙΚ- 

ΤΗΕ Ἐουτίῃ Βοοκ οὗ Μδοςαῦθεαβ 15 σοποπεά [ἢ {πε ἰογπη οἵ ἃ ἀἰβοουτβα οἵ ἐγαδί!5α, ἰα Κίηρ᾽ ἔου 115 
5 θ)εοῖ {πε ρονετγ οἵ ὁ εὐσεβὴς λογισμός, ἰῃς πϑρίτεα Ἀδαβοη, ἴο σοηίτοὶ ἴΠ6 ραϑβϑίοπβ. [{ 85 θεξη 

βυσραρίεα Ὀν Ετοιάεηίῃαὶ {παΐ [ῃ6 νοῦ πιᾶν θῈ ἃ ϑβρβοίπγεη οἵ ϑυπαρόρια ργεδοῃίηρ, πα Εν] 

ΔΡΡΘδῖβ ἴο ἄσύεε ν τ ἢ Πΐπη ἴῃ ἘΠ|5, θα οἴπεῦ σοπιπιεηΐαΐοῦβ ΓΕΡΙῪ τπαΐ ἴῃ {πε 1)᾽αβρούα {πε γερι αν 
ΒΥ ΠΔΡΌΡΙῸΕ ργδοίίοα ννὰ5 δἰνγαγϑ ἴο ἴακε ἃ ραββδᾶρε ἴγοπὶ {πΠ6 ΒΙΌ]6 ἃ5 ἃ ἴοχί ἴου πε βεγπίοη. Νονν 
Ἐουτγί Μδςςοαθεεβ ἢδ5 πὸ ἰοχί, δηὰ [πε τὰ]65 οἵ [ϑννίϑἢῃ ϑεγνίσεϑ αγὲ βε]οπὶ ἀδραιίεα ἔτγοπι, 50 1ΐ 15 
ΡΙΟΡΔ 6 {παᾶξ [Π15. ννουῖς ννὰ8 σίνεη 85 ἃ ἰδοΐιιγε γαῖμα ἴῃΔη ἃ βϑευπίοη. Βυξ {πῈῸὶ θεϑὲ δυϊπουιεε5 
ἄουθε  Ππεῖπαυ ννε πον Ἐποιρἢ δροιῖιΐ [πάφεο- ΗΠ ]]εηἰ5εῖς ργασίίσα Πθαυν ἔννο Πουιϑαπα γε αῦβ ἃΡῸ ἴο 
Ἰαϑειν ἃ ροϑβίξίνε σοπουϑίοη ἀθουΐ {πε πιαίξίεῦ. ΑἹ 4}} ενεηΐβ {ῃΠ6 διίΐπου οἵ 115 ννοσῖκ, θῈ ἰξ Ἰεσία 
Οὐ ΞΕΥΠΊΟΏ, 5. ΠΩ ΘΘΕΙΟΏΔΌΪν δη οὐ ποάοχ [ενν, πὰ 15 οὈ]εςί ἰ5 ἴο ἢγε {πε μβατγίβ οὗ Πἰ5 σο- γε] Πρ] οη᾿βί5 
ννΠ σα ἢ. 4η ἐπι μυβίαβίῖς ἀδνοίίοη το {πεῖγ ἰδ ἢ ἘΠ {πᾶν κν}}} ΡῈ τεααν ἴο ἴαδοε πε ἰαϑί εχίγοπην 
οἵ βυβετγίπσ ἴῃ [15 θε μα]. Α ϑεμάεπέ οἵ ατεοῖκ ρὨΠ]Οϑορην Πἰπιβε][, σρεακίησ ἴο Ρεορὶε ῇο ννεῦε 
εν! ἀεπέϊν [απ] αν νυ 115 τουτηϊποίοσνυ, πα βη]5ῖ5 της ϑίοίς νἱγίπε5 ἴῃ 1Π6 σαιι56 οἵ }Θυνί5ἢ οὐ ποάοχυ. 
Αδορίτίηρ {πε ϑῖοϊς ἀεβηϊείοη οἵ ἴῃς ἴουγ σαγάϊπα4] νίγίμε5, ᾿ἀσεπιεηΐ δηα 7ι5ζϊςθ, ἀπ σοιγαρα δη4 
τετηρεζδηςε, με ἰηϑίϑίβ ἔπαΐ 1Ππε6ϑε ἀγα Ὀεϑί αἰίαϊπεα Ὁν πιεῇ θείηρ θούῃ δηά Ῥγουρῃξ τρ ππάει {πε 
Τ1ἂνν οἵ Μοβεβ. Ηε ἰεανεβ οὔ οπξ 546 πε αἰβοιϑϑίοη οὗ {πε πιεῖ πο 5. Ὀν ὑνῖοἢ ατεεῖκ ΡμΠ]οβορῆν 
ΡΙοροββά ἴο δἴίαίῃ νἱγτίπιθ. Πε ἢδ5 παίιγα! ν πὸ ἰηϑριγεα δπεϊοϊραϊίοη οἵ ἴπΠς (γϑείδη ἀοοίτίης οἵ 
(οὐ 5 στᾶοε ψνῃευεΌν 5ΙΠΠΕΥ5 την Ρε ἰςἀ ᾿πίο {πε νγαν οἵ ἐγυῖῃ ; ἰού νγε 5411 πῃ γεαβοη ἴο {Π|η παῖ 
ἢε νντοΐε θείογε δΔηΥ ϑιςοῇ τΠΐηρ 45 ἃ (ῃγίϑείαη ἀοοιπηεηΐ πα ἐνεὴ οοπηα ἱπίο οχίἰβίεποθ Βαΐ με 
ποΐ οὔἱν δάορίβ {πε δίοϊς νἰγέμεβ, με 80 ἴαϊκες {πε ϑίοίς νίενν οἵ βίη, [πδΐ ἴο οἤξηᾷ ἴῃ οἣξ ροϊπί 15 ἴο 
θεὲ συν οἵ 411, ννῆεη ἢε πιαῖκεβ ἢΪ5 ργοϊογηδγίνγ, ΕἸςαΖαγ. βὰν, “ὙΠΙΩΚ [ ποῖ ἴῃεη ἃ 5Π14]] 5[η ἔοσ 115 
ἴο εαἴ {πῸ πποΐδαη ἘΠίησ ; ἰοῦ {πῈ ἐγαποσγαϑϑίοη οἵ 1ΠπῸ 1ὑἀνν, ΒΕ 11 ἴῃ 51π14}} [ἢ πο5 οὐ ἴῃ στοαί, 15 4 4}}ν 
Πείποιι5. Ὑεῖ Πῖ5 δοσερίδηςς οἵ {πε ϑίοίς ροϑίτἰοη 15 ποῖ πα Ἰϑογι πηϊηδί!ηρ,, 45, Δ ΓΠΟυΡ ἢ ΠΕ 1565 ἘΠΕΙγ 
ῬΒΙΠοϑορΐς4] ἀεῆηίτίοη οἵ {Πα νἱτίιιε5, με γείγαί 5 ἔγτοτῇ 5ρεοϊῆςσα!]!ν δάορίϊηρ {ΠΕῚγ οἰ αϑϑιποδίίοη οἵ {πε 
ῬΓΪΠΊαΥν Ρϑϑϑίοηβ ἀπά δγ {πε ἴοι μεδα 5 οἵ ἀε]σῃς, στίεἴ, ραΐη, απ ἴεαι. ὙΠπ6 ϑίοϊοβ. με] {παΐ {πε 
Ραϑϑίοπβ ψεῦα ποῖ σγουηάεά ἴῃ παΐπγε θαΐ νεγα ἀπε ἴο νγοηρ ἐπί πκίησ, ἀπ σου] ἀηα 5ῃου]ά ΡῈ 
εχίγραῖεα. ὍΤῆα δυΐμου, οὴ {πε σοπίγαιν, μο] 45 τΠδΐ πε ραββϑίοῃβ ννεσε ἱπιρ]δηϊθα ἴῃ πηαη Ὀν οά πὰ 
416 ποῖ ἴο Ὀὲ εχ{γτραΐεά θαὰΐ οοπίγο!]εα. “Ἐβαβοη᾽, ἢῈ βαγϑ8, “ἰ5. ποῖ {πε εχίγραΐου οἵ {πε ραϑϑβίοῃϑ, 
θυΐ {πεὶγ απίαροηῖβϑί. Απά [Πῖ58 ρονεῖ οἵ βαβοῃ δε {Ππϑἰγαΐεϑ, ποῖ, 45 Π15 ϑίοϊς ἐπε 5 νοι] πᾶνε 
ἄοπε, ἔτοπὶ ατεεῖὶς βουτοεβ, θαΐ ἔγοπι τΠς6 [ενν8᾽ οὐ ΒΙΌ]6 βίογν, ἔγοπι {πες [ἰἰνε5. οἵ [οϑερῇ δηά Ϊδςοῦ, 
οἵ Μοϑεϑβ δηὰ Ἰ)ανι 4. ὙΠεη ἢα ρ85565 ἴο {πε βι δ ]εοΐ οὗ {πς ἴεσγίθ]ε ἐνγαηΐ οἵ ϑυγῖα, Α πΕΙΟ ἤιι5, νν ΠΟ ΠῚ 
50116 βίγ)εά Ερίρμδηςβ, ΤπῸ ΒιΠΠ]Π}απε, πα σοπς ΕρΡΙπιαηεϑ, Τῆς ΜααπΊδη, πα ἀἜβοῦῖθεβ ἢΪ5. οὐϊοι5 
ΟΡΡΓεβϑίοῃβ:: ἃΠ4 50 σοπιαϑ ριΈβεηεν ἴο {πε πιαγίγγϑ, ΕἸεαΖαῦ, απ ἴῃ ϑθνεη Βιοίῆγεη, δηα {πε 
Μοίῃμενυ. Ηξςε τεϊαΐεβ ἐπεὶγ ἀεῆδηςε οἵ {πε ὑνγαπὶ δηα επηϊαῦρεβ οὐ {πεῖγ βυἤεγίηρβ ἢ ἀη ἐνεῃ 
σγεαΐευ ἡνεϑ] ἢ οἵ ἀγεδάπι! ἀςί41} ἐπαη πε ννυτϊεγ οἵ ϑεοοηα Μδοσαθεαβ, ννπείμεσ ἴῃς δα! 0ῃ5 ἀγα 
ἀπὰς ἴο Πῖ5 οννῃ ἱπνεπίίοη οὐ δῖα ἄγαννῃ ἴγοπη ἃ σοπηπιοη οτσίπδὶ, [πε ἰοσῖ ννοῦκ οὗ [αϑοη οἵ ὥγτσγεπα. 
Ηε τεσουπηΐβ ἰηϑἰϑίεης]ν {ΠῈ γηαγίγεθ {τη ρῃδηϊ νἱοΐοῦν οναῦ {πεῖν βυΠθυηρθ, νοη Ὀν 1Π6 αἱ ἃ οἵ {πεῖγ 
Κααβϑοη, {πεῖ πποοΠα ΘΓ Ὁ] ε Πα ο]ν ἴο της Τὰν οἵ Μοβεβ, πα {πεῖν ἀϑϑυγοα Πορα οἱ ἃ Ὀ]εββεα 
ἱπητηογξα ν ἴῃ ἴΠε σοπραην οἱ {πε ραίγίαγοῃβ. Τηδὲ ᾿πηπλογία!ν 15. {Πεῖγ γαυναγα ἴῃ ἤδάνθῃ, ννὮ11Ὲ 
{πεν Θη]ον οὐ δαιῖῃ {πῈ Πποποιγ οὗ Ῥείηρ με] {πῈ6 ϑανίουγθ οἵ {πεὶγ σοιπέγν, ννϊο ἢ ΠΟΌΪῈ Ἐ{Π|6 
6 ννοι]α ἰπβοῦθε 845 {πεῖν ερίϊαρῃ. Ηΐϊβ ἱπιραβϑίοηεα εὐἰορν 5 ἱπτεηα δα ἴο τοιιϑε ἴπΠ6 ρδίτγιοίϊο 
Δη4 τε]σίοι5 [βο]!ησϑ οὗ ἢϊ5 διιάΐεηςς ἴο ἴῃς Πίρμεϑὲ ρος ἢ ἀηα μαγάεη ῃεπὶ ἴο {πε Ροϊπὶ οἵ [ο]]ονίησ 
80 σ]ογίοιιβ ἃῇ ἘχαπΊρίθ. [{1 ννεῦε δϑίζε ἴο βϑυσρεϑδί {πε πιοϑδὲ ργοθδῦϊα γεαβοη νην {Π|5 ῬΟΟΪΚ ννὰ5 
νυ τε 1 5Που]α ᾿πο] πε ἴο τΠς ορίπίοη τς ἰξ ννὰ5 ἴῃ σοηβεάϊτεηος οἵ {πε ἀεϊβοαίίοπ οἵ {πε Κοιηδη 
Ἐπηρεγοίβ. [{15 για [πὲ {Ππᾶξ ἀεἰβοαίίοη (ν ῖ ἢ ἱηνοϊνεά ποίμίπρ ραγε συ] Αγ]}ν βιαυ πσ ἴο {Π6 ραραη 
νν οὐ) νναὰ5 ποΐ ἰδίκεῃ νεῦν βεγίοιιϑὶ ν᾽ Ὁν Αιπριϑίιϑ δπα ΤΙΡεγίιιϑ, πα ἴῃ σοηϑεαπεηςε 614 ποῖ Ὀξοοπῆς 
ἃ γ64}}ν οσιιοα] αιιεϑίίοη νυ τΠῈ 7ενν5 πιπῈ1}} [Π6 δοσαβϑίοη οἵ ( α]ίρσιϊα, ννμοπὶ ννε πιο νγ6}} ο4}1] 1Πε 
Θεοοηα ΒΠ]Παη Μαάμηαη. Μαά ἢς ννὰβ δηὰ “14 νευῦ!ν ἴα κε ΠἰπΊ5ο ΙΓ ἔογ ἃ σοά δηὰ ἀεπηδηα ἴο θὲ 
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ϑΟΓΒΠΙΡΡΕα 85 5110}, ἀηα {Πεη 411 {πε Πουγουῦβ οὐ {Π6 ρεγϑδθοιέίϊοη οἵ ἘΡΙΡἤδη65 νεγα ταρϑαΐθά ἴῃ Ερσνρι οη {Πε Ροάϊ65 οἵ {πε νυγείοῃεα Τενν8, [πΠς ἀςῆ]ησ πα ἰογέιτε οἵ ἐποῖτ ΡΕΎβοηβ, {Π6 ρ] πον οὗ {πεῖν Ποῖν {πίηρ5, ἀπα {Πς εὐεοίζίοη οὗ βίδίιιοβ οὔ πὸ ἀεϊῆθα Ετηρεζού ἴῃ {πεῖγ ἡσβεογαϊοά ΘΥ ΠΑΡΌΡΊΙΕ5. Βυΐξ ἘΠπουρῈ 1Π|5 ρογβεουζίοη αἀἸ4 ποῖ ἕαϊτα ρίαςς ἘΠ] Α. Ὁ. 38--30, ἴΠς ἔαΐιγα ᾿ηϑεγιπηεηΐ ἐπγοσυρἢ νηὶ ἢ ( 4] Πρ ι118᾽5 πη π 685 ννὰ5 ἴο ννουῖς, πα πΊοὶν (ῃς θα5ο ραβϑίοπϑ οὐ ἔῃ ἀγερβ οἵ [πε Ἐργρίίαῃ, ἀη4 ἐβρεοίδ!ν ἴῃς ΑἸοχαηάτγίδη, ρορυΐαςθ, μΒαα Ῥεοογης ρ᾽ αἰ ηὶν νίβί]ς Ἰοηρ Βείογε. Ἐνογν [αγ-ϑρῃξεα πηδῃ, βοῇ ἂ5 1Π6 δυΐμου οἵ {Π|5 ῬοοΙς πηιιδὲ πᾶνε Ῥθοη, σου] ποῖ Βὰΐ τεοορσηίζε, ἄνθη ἀατίησ {Π6 πιοῦα οἰεπγεπί ἀαγ8 οὐ Αὐριδέιβ δηα ΤΊΡογίι5, ἐΠδὲ ἃ5. 5οὺὴ ἃ5 ὄνεῖ [δὰ ὑνεο το γοα ἴο οἴει ΡῈΡ]1ς βδοσιῆςε αἱ τῆς 
[πη ρΘ 4] δἰαῦϑ αἢ ᾿γῃ ροϑϑί 6. [εϑὲ ννου]Ἱά θὲ ἱπηροβεά. Ἐνεγν ἴσια [ον κῆπον {πδὲ ἢα πιιϑί τα ἤπι56, δηά 
ἴξ ννὰβ ποΐ Παγά ἴο ἔογεδβε ννῃδέ υγοι]ὰ Ππαρρθη ἔμπεη, νμθπ ὁποα {πὸ Ραϑϑίοῃϑβ οἵ πε νὶ]θϑὲ τοῦ ἰη {πε ννοσ]α νγεγα ἰεξ Ιοοϑε. ΤῸ πιδεῖ δπά Ἵπάπιγα {πε σοπηίησ Ραγβθοιίοη ἴΠ 6 5οη5 οἵ [5γ86] ννου]Ἱᾶ περ δ]] 
{Ποῖτ σοῦταρε, απ Πονν Ρεΐίει σοι] ἐπε [εν !5}- Η εἰ] εηὶς ΡὨΠΟΒΟΡΠοΓ βίεεὶ πε Ππεαγίβ οὗ ἢἰ5 δγείγθη 
Ππδῃ Ὀγ ΠοΙἀϊπρ' αρ ἴο {Πεπὶ Πα 5} τα περ αιίπρ νίτίιοβ οἵ ϑεοϊςϊςπι ἀπα ἐπε δ] πηι Ποιοίσπι οὗ 1ῃε 
Μαρσοαθαδη πηᾶγίγυϑ ἢ 

ὁ ΠΠΠΠΡΕΣ 

ΤἼΕ οἱ εβδὲ ἔογπι οὐ ἘΠ|6 15. βίη ρΙν Μακκαβαίων δ΄, ἀπάοι Ὑν Ποῖ 1Ε 15 ἐοαιπα ἴῃ [ἢγθο οἵ {πε σγϑδξ 
ποῖ] Μό55., ἐπε ΑἸεχδηάσγίηιιβ, {ἢε ΘΙπαἰτἰσα5, απ {πεῈ Ψεπείις. Βιυΐ {Π6 Ῥοοῖὶς Ππανίηρσ θθθη 
αἰγιθαϊς ἃ ἰο [Πς ΤαννΊβῃ Πἰβιογίαη ΕἸανίιβ [Οβερῆιιβ, ἴ α]50 ΔΡΡΘαΙ5. ἃπιοηρ ἢϊ5 νοῦ ψν ἢ ἃ {Π||6 
ἀεγίνεα ἔγοπὶ {Πα ϑΒ]εοῖ-πιαϊξεγ, περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, Οη {πε Θαργαπηδον οἵ Κθαβοη, απά [ἰ 
15. 1Πτι5 οἰϊεα Ὀν Επβεθίι5 ἀπά 7εοπια. Αποίμεγ ἔουπὶ οὗ ἰῃϊς Ἐ{{|6 ἰς περὶ σώφρονος λόγου, νι ]ο ἢ ἈΡΡΘΑΥ5. ἴῃ βοπῆα δαϊίίοηβ οἵ Ποβερῆιϑ; πα {πὸ [Ὀγπιεῖ οὗ {πὸ ἔνο ἰς ΘΈΠΕΓΑΠν ταπάεγεα ἴῃ {πε 
Τ Αἰίη νοιϑίοπβ Ὀγν αἷρ 7727 αἱγίσσ γαΐϊοηθ, οὐ εἶδε ΌῪ εἶδ «ἱοηρεραίη οὐ εἶρ 2ηῤΟγο γαϊίοηῖς. ΤοΔβΊΪΥ, 
ποῖα 15. ἃ {ῃϊγὰ ἰογπὶ οὐ εἰς, Ἰωσίππου εἰς τοὺς Μακκαβαίους βιβλίον, οὐ εἰς τοὺς Μακκαβαίους λόγος. 

δὲ 3.4. ΤῊΕ Μ55. ΑΝ ΤῊΗΒΕ ΑΝΟΙΕΝΤ ΝΈΒΘΙΟΝΘΒ. 
ΤΠΕ ΒοΟΚ [5 ἰοιιπά, ἃ5 δἰγεδαν πηθπεϊοποί, ἴη (ἢτες σταδῖ ὑποῖα4]5, Α, δῇ, ἀπά Ν',, θα ἰ5 ππίογεπηδίοϊν 

ΑὈβεπί ἔγτοῃ πε (οάεχ Ναίίσδηιιθ. [ΙῈ ννὰβ5 δαυὶν γαπϑίαΐεα ἱπίο ΟΥτίας, ἀηα ἴῃ 1895 Πγ. Βαγῆθϑ 
Ὀτγουρηξ οὐξ {ΠγΟΠΡῊ τπῸ (ατηθτίάρσε Ῥγαβ5 ἃ ϑγτίας ἰεχέ ργεραγοά ὃν ἴΠε ἰαΐε Ργοΐεδβογ Κ. 1,. Βεῆβὶυ 
ἔγοπη ἃ οο]]αίίοη οἵ πίηε Μ55,., οἵ ψνῃῖοῃ Πα σίνεβ ἃ ἀεβογρείοη. Τῆς ΟΥΤῖΔΟ. νεγϑίοη νγα5 (41 ἘΠ {π| 
ΕΠΟῸΡῊ ἴο ΡῈ οἵ να]πε ον ἰεχίμαὶ οὐϊεἰςίσπη, ἀπ ΒΕΠΘΙν ἔοιπα {παΐ ἀ5 ἃ τηϊὸ ἴΐ ΒΌΡΡογίβ δὲ γδί που 
1πὰη Α. τ. Βαύηββ, πο εἀϊίς Βεηβιγ᾽β ποΐεϑ, σίνεβ ἃ [ἰϑὲ οὔ βοπῖθ ἔννο Βυπαγοά Ρᾶβϑβϑαρεβ ννῇθτα 
1Π6 τεδάϊηρϑβ ἴῃ ἴῃς ϑγτίας ἀπά τς αγεεὶς Μ95. γε οοπηραῖεά. Αϑ τερσαγβ οἵἴπεγ ἀποίεηΐ νεγϑίοῃϑ, 
“Νοίπίπρ᾽ 15 Κποννη᾽, ϑᾶγ5 ΠΥ. ΤΟυγαν, νυγιτἰηρ ἴῃ τῃ6 Εμεγεορῥαραϊα δεδίίρα, " οἵ δὴν οἷά Τιαείπ 
νεγβίοη οἵ Βυγῃ Μδοοάθθεβ, οὐ ἄνθη οὔ {πε βοιιοεβ ϑε4 Ὀν Ετδϑηιβ ἴῃ τη κίησ 5 1, δἰίη 
“ΡΑΙΑΡἤγαβο " ΜΠ ΙΟΉ αἰ ἢεγβ 50. ψνίοὶν ἔγοπι ἐῃς ατεεῖς ἰοχί. ὍΤῆε Βοοῖς ἰς ποῖ ἴῃ {πὸ ΨΜυϊραίε, 
Δ Πη6 ΔΟσοΟΓαΙΠσῚν ἰ5 ἀρβεηΐ ἔγοτη ἴῃς Αροογνρμα οὗ {πε Βοπιαπ Βίδ]6 απὰ όσα οὐγ οὐγῃ. 

ᾧ ». ΤΑΤΕ. 

ΤΠς ἀδΐς οὗ 1Π6 οτίρ᾽ πα] [εχ ἰδ αποογίαίη, Βαξ 1Π6 δαῖμοῦ σου] πενοὸῦ Πᾶνα ΒΡΟΚβη 85 ἢε 6068 οἵ 
{πε ΤΕΠΊρΙς βεγνίος δα ἢς θεθη ννγτἰπηρ αἴτεγ {Πα [81] οὔ Τεγιιβα επὶ ἴῃ Α. Ὁ. 7σο. ΑἾΪβο, {{{πῸ ἀδίε οἱ 
1Π6 θοΟΙς Ππαά Ῥεβη δ5 ἰαΐε 45 ἔπε οἱοβε οἵ ἐπε ἢγϑε σεπίυγν Α. Ὁ., [5 ογβοάοχ Τυάαίϑηι νου] ργοθαθ]ν 
Πᾶνα ἰηϊεγίεγεα νΠ ἢ [15 ἀοσερίαπος ἀπιοηρ ΟΠ τ βείδηβ, ἀπ δοσερίαπος το πονεγίμοθθς ἰς οδίαϊπθά. 
Απά {{1Ὸ ννὰ5 δά γεββεα, 5 1 ργόθδῦ]ν ννα5, ἰο δὴ ΑἸθχαπάτγίαη δπάΐεποα τνὲ πγαϑῖ ἰοοῖς αἱ ἰδαϑί τηϊσγίν 
γεατβ [γί Πεγ ῬδοΪς Πδη Α. Ὁ. 70, ἴον {πε διῖπου σοι] ποῖ Πᾶνε βροίκεπ ἂ5 ἢῈ ἄοθς ἴο Αἰθχαπατγίδη 
71ενν8 αἴτεγ [με οσουγγθηςε οἵ ἴῃς (α]ρυ]αη ρεγβεσυξίομ, ννΐοἢ ἰοοῖς ΡΙαςε ἴῃ Α.Ὁ. 48-20. ΤΠϊ5 ἰδϑί 
ἀδῖε ἔπε Ῥεοοπηεβ {Πς ἱπίδγίογ Π{π||{ Ῥευπαρϑ {πε βιρογίογ {πη τηᾶν θὲ ἴδ κθη 5 62 Β.6., ψἤεη {πε 
ΗἸΡΏ Ῥυθβίῃοοα ραβϑβεά ἤοπι [ῃς Ηδβιποπθαη Ηοιιβε. Εογ {πὸ δυΐποῦ ἰ5 αἵ Ρδίη5 ἴο εχρί δίῃ ἐπαΐ ἴῃ 
{πε αν οἵ Κίηρ ϑεἸειουβ ΓΝ (175 Β. 6.) ε ΗἸρη Ῥιίεβί, Οπίαβ, με] 4 τμδαξ οβῆςε ἴου 1{π|π|͵ ἃ τεπῦτα 
ὙΠΟ σεαβεα αῇογ 1ῃ6 [4]] οἵ ἴῃς ΗἩδϑπηοπεδη ἀγπαβῖν (ατίπιπι). Τῆς ἀαΐς τῃθη ΡΓΟΡΔΌΙν [4115 
Ὀείννεεῃ Β.6. 63 δπ4 Α. Ὁ. 38 οἵ, ΓουρἬΙΪΥ βρεακίηρ, νυ τη ἔννο σοπογαίίοπϑ Βείογε οὐ οπδ Θσαηθγδίὶοη 
αἴζεγ της (Ἠτιβείδη εἴδ. 

δό. [ΝΤΕΘΕΙΤΥ. 

ΤἼε Ὀοοϊς ἰ5 οἵ {πε παίΐαγε οἵ ἃ βοπιοῃ, νυν πεῖ μοῦ δοίαδ!}}ν «εἰ νεγεα ἴῃ ἃ 5 ΠΑΡΌΡΙα Οἵ ποΐ, 4Π4 85 
ἃ ΤΊΟΓΔ] αἰβοοιγϑα 11 15 ἘΠοΟγο ΡἪΪν Ποιηορεπεοιβ. [ ορεπβ ψ ἢ {πε ῬΒΙΠΟΒορἢΪοΑ] αἰδβοιιββϑίοη οὗ ἐπα 
ΒαργαπηδοΥ οἵ Ἀφάβοη, ἀπά {Πεη {Πυβίγαΐες {πὰ δα θήεοε νυν ἃ βογίθβ οὗ ΕΧΔΑΠΊΡΙ65 ἄγαννῃ ἔγοπῃ {πε 
ΠοΟηβίδποΥ οὗ {Πς6 ηΐης πιαγίγβ πηάεγ {Πεῖγ τογίιιγεβ. ὙΠε ροϊπί βουρῃΐ ἴο θὲ ργονεά ἰϑ5 τερβαίβα νι 
4η ἰηδβἰβίθπος [Παΐ Ῥεσοπῆεβ γαίμει ἰβαΐοιιβ ἕο πηοάδγπ εαΐϑ, ἃ πιαϊζοσ ἴῃ γῇ, Ρεγμαρ5, γε αζε [655 
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τοϊεγαπέ ἔπδη {πε δποϊςηΐβ. ὍΤΠδ ἀείδι]5, ἴοο, οἵ ἴῃς ϑιισσοϑϑῖνα ἰογίιτες ἀγα ἰδ θογαϊεα ἴῃ ἃ τναν {Παΐ 

ΒῃοοΚβ πηοάδύῃ ἰαϑδίθ. δα τηϊιϑί σοπϑία ει, ποόννανεῖ, {παΐ νοῦν ἔανν ἀπηοησ τι5 ἰο- ἦαν Πᾶνα εἰ[ΠοΥ 
566ῃ ἰογίιγα ᾿πΠ|οιεα ἢ οὐ ον εγαϑ οὐ ἀγεδαθα ἴο [66] [ἴ [ἴπ ΟἿ ον ρϑύβϑοηβ. ὅγε οὔἱν Κπονν 
οἵ τὲ ὃν τεδάϊηρ οἵ βδιοἢῃ ΠούγΟΥβ ἴῃ ΟἴΠΕΓ Ραγίβ οἵ {ῃ6 βοθε οὔ ἴῃ {Π6 ἢἰβίογν οἵ {πε ραβδί. ὍΤῇε 
αὐἴπον οἱ Εουτη Μδοσαθααβ ννὰ5 βἀγεϑϑίηρ δη διάϊΐθησς ἴο ννῇοπὶ {ΠῸ οἰσῃξ οἵ ἰογεπεα πηθη τνὰς5 
ἃ5 τῆι ἢ ἃ πιαίίε οἱ σοιβε ἃ5 ἴΠπ6 Ῥυζοῃοτβ ΘΠα 0] 65. ἴο τι5, 4η4 δοσογαϊηρσ)ν Πἰ5. ἐγοαίϊπιεηΐ οὗ 
15 Ρατί οἵ 1Πε ϑιθ]θοῖ 15 υϊξς ἴῃ Κοαρίηρ υν ἢ ΠΙ5. {{π|6 δηα ρΡἷαοθ. ὙΠοΟυΡΉ ἃ ενν, ἀπά ἃ Βίρῃϊν 
οὐ ποάοχ [ενν, ΠῈ 15 σοπιρί δῖον τηδϑίεν οἵ ΠῸ (σεοὶς ἰδηρσιιαρο, ννο ἢ Πς ννυϊῖο5. νν ἢ δαβα ; ἢΙ5 
νοσα θυ αν 5. ἰάγρα, αηἃ ΠῈ Πδηα]65 [ΠῈ Ια] οπη5. νυ ἢ νατίεῖν ἀπα ΠΕχΙΡΙΠΠν ; Πἰ5 σίγα 15. 50 ογπαῖΐε 
Δηα σορίοι!5 αὶ 1 δπὶ ἰειηρίεα ἴο 641] 1 ονετ-ἀδοογαίϊε. ὙΠεῖε ἴῖ5 πῸ οἷρῃ οὔ {πῸὸὶ Μιίάγαϑῃ 
τηθί πο οἵ ἰγθαϊπηθης ἴῃ Ὦ5. νου, πῸ τϑοιϊηρ οἵ βοδίζειεα ἰεχίβ νυν αἰἰδοοηποοίθα Ἔχ ροϑίτση5 
αἰτδοῃθα πεγοῖο. ΠῚ Καορϑ ΠΙ5 πιαίη ροϊπὲ Ῥείογε ΠίπΊ, ἴπ σοοά ατεεὶς [ουπη, ΠΠπδιγατίπρ 10 ἔγεαῖν 
Δ 4 νν6}] ποῖ οὐἷν ἴτοπὶ ἴῃς δἴογν οἵ {πε πιαγίγιθ ὈϊΈ αἶβθο ἔγογη {ῃς πείοεϑ οἵ οἱά. 7ῃε πεαγεϑί 
Πα ςοπΊ65 ἴο νυσιτηρ ἴῃ 4 Η ερτενν ϑίγ]α 15 αἱ ἴῃς εηά, ψἤεσα ἢς ρεῖβ ἰηΐο [Π6 πιοιῖῃ οὗ [πες Μοίπογ 
δὲ πιὰν Ὀ6 ἀεϑβου ρθε 845 ἃ 10}1-σ4}} οἵ ΟἹά Ταβίαπηεπί νου ῃϊεβ. Βιΐ 45 ἃ εν ϑρεακίηρ ἴο εννβ 

ποίῃϊηρ σου] Ὀς6 πλοῖα Πδέμγ8] οὐ τηοτῈ εἤεςξίνε [ἤδη [15 Π αΡγαῖς ἤπα]θ. Αςσςογάϊπροὶν 1 566 ΠΟ γεάβοη 
Ὧν να 5Ππου]α Ἰοοὶς ἴῃ {Π|5 ἰαδὲ σπαρίεγ ἴοσ ἰτασαβ οἵ δποῖπεγ Ππαης, [Πουρἢ οοτίαϊη σοπιπηθηΐαΐουο 
ανε {ποιρῃΐ παῖ {πε Βοος οὐ σΊη}}ν ἐπαβά δὲ Χνη]. 2 νυ ἐπα ννογάβ “Ὁ 1ϑγδθ εβ, σμ!ἄγαη Βοόγη οὗ 
1Π6 5εεὰ οἵ ΑΡγδῆδπι, θεν {Π15 1 ανν, ἀπ θεὲ τὶρῃΐθοιιβ ἴῃ 81] νγᾶγν5, τεσορῃϊζίησ {Παΐ [πϑρίτεα ΒΕ βαβοη 
ἴ5 Ἰογά ονεῦ {ΠῈ ραβϑίοῃβ᾽. [{15 ἔπιε ῃαΐ 1ῃ15. οἱοβα τηδῖζεβ ἃ πεαΐ πο! ἄεαη ).Ε..}). το ἐπε ἀεπιοη- 
ϑἰγαϊίοη οἵ ἢ ργοροβίξίοη 45. επιιποίαια δὲ {πῸ Ῥεριπηίηρσ, πα πιεῖν {πᾶΐ ἐπα [πϑρίτεᾷ Βδαβοη ἰ5 
ΒΌΡΓΕΤΊΘ τΤα]εῚ ον εῦ {Π6 ραϑϑίοηβ. Βιυΐ σοηϑίογεα 85 ἃ ρεγογαίίοη, ἤοπη ἘΠ γῃείϊογίοαὶ ροϊπέ οὗ νίενν, 
ἴῈ 15 ποίῃϊηρ 1655 πῃ δὴ δϑοϊαϊε θδίῃοβ αἰζεγ {Π6 βίγικίηρ ραββασα 158 θείοις ψνἤῇογε Πα σίνεβ ῃς 
ερίὰρἢ {παΐ ΠῈ νου] [κα ἴο ννυγῖῖε ἴογ πε πηαγίγγβ ὙΠα πιαίη ἀύραγηθηξ ἴον ἔῃ σοπ]δοΐιγαὶ ρ] δοίη 
οἵ {π6 οτίρί δ] σοπο]ιϑίοη δ ἘΠ15 Ροίηΐ 15 [δὲ {πε Μοιπετ᾽β αοσομηΐ οἵ Ποῦ θαῦν [1{6, νυ ἢ οσοιιρίε5 
(ουγίεεη νεῖϑεβ ἱπηπιεαϊφίε!ν αἰζογ 1ἰ, 15 οἵ ἴμ6 παίιγε οἵ ἃ ἀϊστεβϑϑίοπ. ὅ0 [ἴξ 15, θς {ΠπεῸὶ γεαϑοη 5 ποΐ 
αγ ἴο 5εεΚ. ὍΠε δυΐμποῦ, [Πγουρ ἢ {Π6 τηδίη ρατί οἵ 1Π6. θοοκ, μα5 ἄδθαὶὲ Ἵῃ εν ἢ πιεη ἂπα {πε 
τηδηΪἷν νἱγίι65, σουγαρα 1Π ΡΑγίσ]αγ. ΕΗ σῖνοϑ {πε Πεγοίηε οἵ ἢΐ5 βίογυν, {πε Μοίμει, ἄτπιε ρσαΐβε ἴου 
115 νίγίπα, θα Πα αἶθο ἠδϑίγεϑ ἴο ἰηϑεγέ 1ἢ ΠΙ5 ϑνοσΚ ἃ ΠΕ εποογηϊιπ)ὶ οἡ πε ἀοπηεϑίϊς νἱ γέιιθϑ νυ] ςἢ ἂς 
ἃ Ἶενν με σοῃϑίεγϑβ ἴο θὲ πηοϑβί ἱπιρογίδηξ ἴογ {Π6 ννοπβῃ οἵ ἢϊ5 γαςεὲ. (ουτζαρε Πα ἢδ5 αἰγεδάν ργαϊββά ; 
ΠΟΥ ΠΕ ἰᾶγϑ βίγεϑϑ οὔ 1Π6 ὑνογηδῃ᾿ 5 ΠΊΟΤΕ ΘΟΓΊΓΠΟΠΡΙΘΟα ἀπν οἵ βίορρίηρ αἵ Ποπιε δηα αἰζεπάϊηρ ἴο 
{πε Ποιιβ6, οἵ μεν ἰδίμπει ἢγϑί πὰ ἰδίει οἵ πε πιβθαπα. Αβθονε 8]], 5Π6 τηιιϑὲ θὲ νεὺν σᾶγεῖμ! ἴο ΓΠ ΠῸ 
ΓΙ5Κ οἵ οοπίαπηϊηδίίοη Ὀν δὴν ἀεςείῖνει, ΒΕ Πα πηδῃ οἵ θὲ ἢε ἄδεν!], ἰπϑ ἦα οὐ ουξϑίάε {πε Που56. 80 ἢ 
ΤΆ ΚΕ5 {πε Μοίμεῦ 5δὰν ψ] ἢ ρτίάα πη {Π|5 ἰαδὲ οπαρίεγ, “1 Κερί σιγά ονεσ {Π6Ὸ τὶ {παξΐ ννὰ5 θυ 464 
ἰπῖο Ἐνε. Γ4|κὸ Ἐνς 516 ννᾶ5 ἴο θὲ ἃ Πεϊρπιβεὶ οῦ τηδῃ, δι 5Π6 νναὰβ ποί, {πὸ ἔνε, ἔο 4411ν στ τΠῸ 
[α]ϑδε ῬεραμΠἝηρ σεγρθηῖ. ΟἸθαῦν Πα νυγιεῦ ννὰ5 ἀδθίεγπηηθα ἴο σεΐ ἴῃ ἢΐ5 ροϊπί ἀροιι [επηα]6 νἱγίαο, 
«η4 ἢε ἀοεβ 1. Οἵ σουΐζϑε 10 15 ἃ αϊρτεϑϑίοη Ἔνεη Πετα, Βαΐ [νὰ Ιοοκ θαοκ ἕο νἤοτε μα μας ἐπε Μοίπεοι 
ἴῃ {πε ἴτοπί οἵ {Π6 βοεπα ἀπγίπρ {πε ργανίοιιβ σπαρίεγϑθ ἔπεα 15 πο ρίασε ψψῆθγα {Πε56 νεῦβαϑ ϑνοι]Ἱά ποῖ 
ἤανε Ὀεβη ἴδῃ {{π|65 πιοῦα οἷ οἵ Κεερίηρ. Ης ἢδά ἴδε ἴοο πηὰςῇ [Ιλ γν 5111} το 5ροῖ] Πί5. εἴοϊ ΒῃῪ 
Ραξηρ [ἢς Ραββϑαρα ἴπ {ΠῈ νγοηρ᾽ ρΙαςα, ἀπά Πα τεβεγνεα [Π|5 ρίεςε ἀροιξ Ποὺ εαὺν ἄδνϑ {1 Πα σου] 
156 1 δ5 ἃ τε] εῦ ἴο {πε ἰϑηϑίοη οἱ {πε τογίιγεϑ, ἀπ 50 ἰδδα πρ τολῃε ἤπα] το ]]- 6411 οὐ {πε Πεζοσϑ. 
Ηε ἰῆτον5 ἃ ἔτι αηα Ποποιγαῦ]ε Πσῃΐ οἡ {πε τα] σίουβ ᾿πἤπεηςσς οὗ {πε [αννεϑ5 πῃ μεσ ποπτε ῃεη Πα 
ἀερίοίϑ ΠΟΥ 85 γεοδ!]ηρ᾽ ἴο ΠΕ 50 η8᾽ τηϊΠ65 {πε ννογα5 οἵ {πεῖν ἀεδά ἐδέμογ ἀπά Πἰ5 γηαπηεγ οἵ Ποϊαϊηρ 
ἘΡ {πε στεδΐ τηεξῃ οἵ οἱ] ἴο {πεῖν δαπηϊγαίίοη. Η!5 βεζιίηρ οἵ ῃς ραβϑϑαρε ἴῃ μεὺ πηουτῇ 15 [Αγ ΠΊΟΓΕ 
εἤεςίίνε τῃδη 1[ {πεῈ δυΐπον ΠἰπΊι56}Γ ο8]16 {Π6 γΟ]] ἴῃ 5. οὐνῆ ρεΐϑοηῃ. ἘΕῸγ πηυϑεῖῖ 1 πὶ ἱπο]πεά 
ἴο αϊδίτγιιδε ἔποϑε σοηπάεπί οὐ τοβ ΠΟ οα {πε ενίάεπος οἵ βἔν!ε ϑαν ἀορπηδίσα!ν “ἐπε δυΐμοῦ πγοῖς 
1Π15, ἴῃ Δῖποῦ α14 ποὶ νυτῖῖε {παι᾿. Ἐνθη {Π6 σγεαῖ Βεηίεν ἨἰπΊβο], ἃ οὐἱτῖς νῃοβα 5ῃ} 1614 (υνετα 
ἢς 4]1ν6) ἔονν ἱκηϊρῃϊβ οἵ {Πε ρεὴ νγοι]ὰ ἄγε ἴο τους Ὀγ ννὰν οὗ Ἵπα!]δηρε, βιισοεε θα ἴῃ ροεῖϑιιδάϊηρσ 
ΠΙΠΊ561Ε ἐπα ΜΊ]ΈΟη πενεῖ οἱοβεα {πε ἰαϑὲ θοοκ οἵ Φαγααῖες 7 οσΐ νυϊε ἢ βιιςἢ ἃ αἰβίίο δ: 

“ἼΠαν Παπα 1 Πδηά, νυ] ἢ νη ογίηρ ϑίερβ ἀπά ἷον, 
ΤΗτοιρῃ Εδη ἴοοῖ {πεῖν βοϊαγν νναν.᾿ 

Νο, {μεϑε 1ἴπ65 Πδα Ῥεεη σογιιρίεα Ὀν {πε “εὐαϊζοῦ ᾿ ψποπὶ Βεηι]εν᾽ 5 οννῃ ἱπιαρί παίίοη ἱηνεπίςα ἴο 
Δοσοιηΐ ἴογ {πε ἔδυ !5 ἢς ἀϊδοονετγεα τη Μηΐοη. Απά {Π|5 ἰ5 ψῃαΐ ἢς οἴεγεά δ5 α διιδϑιταΐα: 

“ἼΠεη, Παπα ἴῃ Παπά, ΜΠ βοοία] ϑίερβ {πεῖγ γᾶν 
ΤΕτοιρη Εάδη ἴοοῖς νυν ἢ Ποανεηϊν σοτγηΐοτε οῃεετ᾽ ἅ.᾿ 

νΏετγε Βεπί!εν σου] 50 βέυμηθ]ς νυ οι οὗ τι5 5Π4}} σίαπα πρεῖσῃῖ ὍὙΠε βίγίε οἵ Εουτη Μδοσαθεαβ 
5ΠΟΥ 5. ΠῸ πΊΟΓΕ νᾶτγίδτίοη ἔπη Παΐμγα!ν ἴο!]ονν5. οἡ {πΠεῸὶ σμαησαβ ἔγοπι οὔθ Ὀγαποῦ οὗἉ {πε ϑαδ]εςὶ 
ἴο δηοίπεσ. ΑἹ] {πγουρῇ {πε δυΐποῦ νυγίῖεϑ {πε νίρογοιιβ, ἔτεα, ἰἀϊογηδίϊς τεθεὶς οἵ οπα ἴο ψΠοπη 
1 ννὰβ ἃ παίϊνε ἰδῆριιαρα, 50 {πᾶΐ ννε πηϊρηϊ βὰν οὗ ΠἰπΊ, ἃ5 οἵ {πε 7ενν Πποπὶ Ατίβέοι!ε 15 τεργεβεηϊεά 
4.5 τηξείίηρ ἴῃ Αϑἴα, ἰῃαΐ ἢ ννὰβ “Ἑλληνικὸς οὐ τῇ διαλέκτῳ μόνον ἀλλὰ καὶ τῇ ψυχῇ. Ηε {πκ65 ἴο οοἴη 
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ἘΠΕ ΕΘΟΌΟΚΤΗΒΘΟΙς ΘῈ ΜΑΘ 6 ςἰΑΒΒΕΞ 

πανν ννογα5 οἵ ἴπ6 τρῃς ατεεκ βίαπηρ. Εου ᾿ηϑίδηςε, ἰη {Π6 ἢτϑὶ βεπίεηοσς οὗ ἢϊβ ἐγεαίϊβα ἢε ϑίδίες {Παΐ 
τῆς αιεϑίϊοη ἢς ψ1] αἴ5οιι55 15 ννπαῖμογ [πϑρίγεὰ δαβοη 15 γε] ν αὐτοδέσποτος τῶν παθῶν, αἰτοοτγαίϊς, 
ονϑῦ {πε ᾿ρΡαβϑϑίοῃβ, πεσε πε ψνογά αὐτοδέσποτος 5 ΔρΡρΑΓεπαΪν ἃ ἅπαξ λεγόμενον οἵ ἢϊ5. οννη πηϊπίίησ. 
Τοῦ οἡ Πα ιι565 ἰπ ἴΠπ6 ϑαπΊ6 56ῆ86 ἴῃ πηλιοῇ σΟΓΠΠΊΟΠΕΙ ψνογα αὐτοκράτωρ, ἀη 4 ννε οΔη ἐνδεῆ ἢπά 
ἢΐθ νεὺν Ῥῇγαβα αὐτοκράτωρ λογισμός ἴθ ὙΠυογναΙά65, ἐποισῇ {πε Πἰβίογίβῃ τ1ι565 ἴἴ ἴῃ ατϊξε ἀποῖπογ 
56η86, ἴο πηδδη “8ῃ διδιίγαγν ἀδοϊϑίοη . Τῆς δυΐποῦ οἵ Εοιγίῃ Μδασοοαθααβ σποοϑαβ αὐτοδέσποτος ποῖ 
ἴῃ ογάεγ ἴο ἀνοϊά σοπίιβίοη ἢ ΤΠποναἸ465᾽ ρῆγαβα θὰς ἴο βίγικεα {πῸ Καν-ποίς οἵ οὐἱρί πα! ν ἀπά 
ἰητεηϑιῖν : μ6 νου] ἤᾶνε νοι ποίε ἔγοπὶ {πε ουΐδεΐ {παΐ με ἴ5. δὴ ὑπαουθίεα δυζοογαξ οὗ Ἰδηστιαρα. 
50 Ιυδκίη ἴῃ ἴῃς ἢιβί βεπίεποε οὗ 71ε όυθ 7, αγρρ5 ο7 “1γελὝίσοίπγε ᾿ϑεὲ5 1τΠῸ ταῦτα Μιϊτοηὶς 
ἐ τεϑρ] πήδησε ννῆεγε ἃποίμεγ πᾶ νου] Πᾶνε σἤοβεη 50ΠΊ6 πΠΊΟΓΕ ογάϊπαιν ἴεγηη. Βαϊ Ετιοκίη 
τηδϑηΐ ΠΙ5. ὑνοσκ ἴο 6 γεϑρ] εημ6ηξ, δηα βίγικαϑ ἴη6 ποίΐε οἵ ὈγΠΠΙαηον δὲ οηςα. Νοῖ ἃ ἔενν τοῖα οἵ 
{Πε86 νἱσοζοιβ σοι ροιηαβ 4065 {πΠ6 δυΐποῦ σοίη : ἐθνόπληθος -Ξ “πε παίϊοη- πα 55᾽, ἑπταμήτωρ -- "ἴπε 
τοί Ποῦ οἵ βενεη ὉΠ] ἀγα, κοσμοπληθής Ξε “ ννοΙ]-τὐνμε! πη ᾽, κοσμοφορῶν -Ξ “ ννοι] -Γτεϊσ ς᾽, μαλα- 
κοψυχεῖν ΞΞ “ ἴο ΒΕ ννεα Κ-ϑριγιίβξ᾽, παθοκρατεῖσθαι --- “ἴο 6 πιαϑίεγεα ὃν πε ραβϑίοηβ᾽. ΤΠ 6βε ννογάϑ α΄Ὲ 
παῖῖμεῦ οΌβοιγα ποὺ ἰαγ- [εἰπε ; ἔπεῖν πηεδηΐηρσ 15 οὈνίοιι5 ἐπουρ, ὈιϊῈ ἔπεν ἀγα ἔγεϑῃ. ἵνε μανε θυΐ 
ἴο τὰτη ονεῖ ἃ ἔενν ρᾶρσεϑβ οἵ (δύ! ν εἰβ δγεηοῖ Κι δυοίμίϊοιι αὉ ὨΔΡΏαΖατα ἴο ἤπα ρϑγ]]εὶς ; Τϑαηΐοη ἰ5᾽ 
16 ΜΙηπίβίεγ οἵ Μοϊοςῃ- πϑιϊςς᾽, {πε 116 “ Εγαπος 15 ἀδηοίηρ 115 ἀδβεγίσννα!ζ᾽ - “Τιου5 (ἀρεῖ ννὰβ 
ΟΗΪγ ο4]1ε4 Τηνίο Ὁ ]ε Ὀν ἃ ἤσυτε οἵ τῇείοτίς ; θα δ Ὀοίζοπη ννὰ5 ρεγίεςς ν νὶο δ Ό]6, ἐγ θ]ε ἡ ; οὗ 
ασαΐη, με της Κι ηρ᾽5 ϑβεηΐεηςε 5 θείηρ βείεά, σοηϑεϊ πξ]οη-πηοηρεν ϑίενεβ νοΐεβ " 14 ἡχογέ δαηὶδ 
2λγαςο, Ἰ)εαῖῃ νυἱπουΐ ρἤγαβαβ, ἀπ ίαγεβ οηνναια δηα ἀοννηννατά. Μοβϑῖ βρεοΐγαὶ, ραπαάεγηοηία]᾿. 
Α σοοά ψογά “ ρᾳαπαάεπιοηΐδὶ (νν ῃῖοἢ 1 Πᾶνε ποΐ ἰουπα ἴῃ 1) 1. Μυτγγαγ 5 αἰοιἰοηδιν) ἴοσγ Πουγοῦβ νεῖ Πογ 
οἵ τῆς Ετεποῃ Βαενοϊυζίοη οὐ οὗ τογίατα ἀπάεγ {πε ΒηΠΠαηὶ Μαεαάπιαη. ὅοιης οἵ {πῸ6ὶ δυιῖμοῦβ πενν 
σοἴηπασε ρᾳβϑεα ἰἱπίο οἰγουϊδίίοη ; ἢς βρεακβ οἵ ΕἸεαζαῖβ θαβοῃ 85 ἃ ριί]οΐ, πηδαλιουχῶν, “ τυ άετ- 
Παηά]Πηρσ᾽ οἵ “τυ άἀάοι- γα π᾿ [Π6 5}10Ρ οἵ σοά]ϊπεβ5, πογα ἴΠ6 σοτηγτηοη ἐχρΎαϑϑίοη ννοιἹα πᾶνε θθθη 
οἰακίζων, “5ἔεεγίηρσ᾽; δἀηα ννεὲ πα 115 πενν ννογὰ οἵ ἢϊ5, πηδαλιουχεῖν, ᾿ι5ε4 Ὀν ᾿αΐεῖ τνυίεγϑ, ποΐ οἵ 
Πδηά]ησ {Π6 ΠΕ]πὶ οἵ ἃ γθα] 5ῃϊρ, Ὀπΐ ἴῃ {ΠῈ6 νεῖν βϑ8π|6 πηϑίδρῃογῖοαὶ βεῆη8ε ννε ἢανε πεῖθ. ὅνε τῇῆδν 
ποίε {πε δυΐῃοι 5 ἰονε οἵ ἀου0]6- θα γ6 116 ργεροϑιξίοηδὶ σου ροι 45, ἃ5 ΠΕΓῈ ΠΕ 5ρΘ δ 5 οἱ ραίεηΐβ ἃ5 
ἐναποσφραγίζοντες, 5Ξϊατηρίηρσ ἘΠΕΙΓ 5684] οἡ {πε οἢ]ἃ ; δηα οἵ ργεροϑιίιοπβ 866 ᾿Ἰηϊεηϑίνεὶν ἴῃ σοπΊροϑί- 
τ΄Ιοῃ, 45 ἰῇ ἐπιρρωγολογούμενος, ἀῃμοίῃπεΓ οἵ 5 σοίπαρεϑ, ἴο Ἐχρίεϑϑ {6 5κιηηιη 5 ἐχίγα- σεδηϊηρ οὗ Π[5 
στάρεβ. [πάεεα ἢΐϑ5 ἰονε οἵ {πε οἵπαΐε 15 βίο {παῖ ἢδ νν}}} ᾿πνεηΐ ἃ [γε - θαγγε] ]εα ργαροϑίςοηδὶ] 
ςοπηροιηά, 1 {πε ἴαπον ϑίγκεβ Πΐπὶ ; 45 νἤεη, ἴῃ 1Πε6 οᾶ56 οἵ [πε ἰογίιγε οἵ {πε ἢιϑὲ οὗ τῃ6 βενεῃ 
Ὀτγεΐῆγεη, ἴῃ οὐάεν ἴο ἀεβοσῖθε ἴΠς Πουγια ἱησοηῖν οἵ {ΠῈ ἰογίυγεβ, ἢῈ ϑαγ8, τὸν τροχὸν προσεπι- 
κατέτεινον, “ἴμεν οχίτα-ονογϑίγαϊ πε ἀραϊηϑδέ πὶ ἰῃῈ6 66], ΟΥ 45 ἴῆε ϑυγίᾳς νεγϑίοη 85 ἴΐ, “πεν 
πηδάς {πε ννεαὶ πιούε οὐι6] Ὀν ἀγίίῆςε ἀσαϊηϑὲ Ὠϊπλ.ἡ 1 Πηα πο οσδιιβε ἴο ϑιιϑρεοΐ {πὲ [15 ὈοΟΙΚ 15 ποΐ 
τπ6 ψοΥκ οἵ ἃ 5ηρ]ε Παπάᾶ. 

ὃ. ΔΣΤΗΘΕΘΗΙΡ.: 

ΤΠΕ δυϊῃπούθηὶρ οἵ Εουγῃ Μδοοαρεαβ τητϑὶ ὈῈ σοηϑιάδγεαὰ ἀουδίι]. ΤῈ ννὰ5. αἰἰγιθυΐςα ἴο 
ΕἸανίι5 [βαρ ῆι5 ὃν Επιβεθ 5, τῃ6 Ἰεαγηεα ὈΙθῃορ οἵ δαβαῦεα, ννῆο ᾿Ϊνεά. πηοσγα ἤδη ἔννο σεηίγε5 
Ιαΐϊε πη Τοβερῆιβ, οὐ θεΐννεεη Α.Ὁ). 270 δῃὰ 240. Τὴ ννογὰ5 οἵ ΒΕ βαθῖι5 αύὰ (7152. .Ε σοί. 111. το, 
566 Ρᾶρε γό ἴη Ε. ΒυτίοηβΒ Οχίογά Εά., 1856): πεπόνηται δὲ καὶ ἄλλο οὐκ ἀγεννὲς σπούδασμα τῷ 
ἀνδρὶ περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, ὅ τινες Μακκαβαϊκὸν ἐνέγραψαν, τῷ τοὺς ἀγῶνας τῶν ἐν τοῖς οὕτω 
καλουμένοις Μακκαβαϊκοῖς συγγράμμασιν ὑπὲρ τῆς εἰς τὸ θεῖον εὐσεβείας ἀνδρισαμένων Ἑβραίων περιέχειν. 
ἼΠῈ ππδῃ (Τ᾽ οϑερῃ 5) Πα5. 50 ργοάιισεα δηοίπει ψνοῦκ οἵ ἃ Ἰοῇν οπαγαοΐθσ οα ἴΠῸὶ ΘΌΡτεπηδον οὗ 
ΒΚ εαβοη, ἴο νΪοἢ ϑοπηα πᾶνε σίνεη [6 {16 οἵ Μαδοσοδθεδῃ, θασαιῖιθα 10 ἱπο] 65 [Π6 βίγασρ]αϑ οἱ 16 
Ηδθτενν5 ΠΟ ἴῃ {πε θοοΟῖκΚ5 Κποννῃ δ5 ΜαἼοσαθεδη βίτονα νϑ] απ ]ν ἴογ [ΠῈ 5ακα οἵ τὶρῃζεοιβηεβα θείόγα 
(οά. 7ετοπῆςθ, νυυτηρ ἴῃ. Α.Ὁ). 492, [ΟἸ]ονν5 ΕΠ Βε 5. ἴῃ Παπληρ [Οϑερῃ5 ἃ5 ἴΠ6 δυίποῦ, δπα ἴῃ 
σοηβθάῖπαπος οὗ {Πϊ5 αἰ ρυϊίοῃ, νν ΠΙοἢ ννὰθ σεπεγα ]ν δοσερίεα ἴῃ δηοίθηΐ {{π|65, ννγα πα {ἴῃς ὈοοΪς 
[Γαι ηΕ]ν ρχϊπίςα ἀπλοηρ᾽ [οϑερῃιι5᾽5 ννοῦκβ. Τπίεγηδ] ενίάεηςα, ποννενεζ, ροϊηΐβ βίγοη σὴν [Π6 οἴ παύ να Υ. 
ΕἘὸτ ἘΧδπΊρΙς, {πε βίδίεπηεηῖ της ἴπ ΕὈυγ ἢ Μδοςαθεαβ χν]ϊ. 24, {παῖ Απίοοίιιβ ρα] ον με] ἀρ {Πα 
ἘΧΔΙΉΡΪε οὗ [πε πηδγίγιϑ ἴο ἢϊβ πηδῃ ἴο [ηϑρίγε {πῈπὶ ἢ σουτζαρσα, “50 πὲ ἢ6 σοηαμεγεα 4}} ἢ 15 
ΘΠΘΠΊΪ65 δηα αἰ νναϑίς {πε ῚγΓ οἱ 165, 15 ἃ 5Ιηρ αν οὴς ἴο πᾶνε εξ πηδάθ ὃν [οβαρῆμβ, ννῆο ΠἰπΊ56 1 
45 σῃγοηϊοϊεα {πε ποίογίοιβ [δῖ !αγε οὗ Απιοςμιβ θείογε ΕἸνπΊδ15 ἀπα ἀϊβοιι5565 [Π6 απαϑίίοη νυν μεῖΠεγ 
1παὶ [αἰ]Ππγα ννὰ5 ποῖ {πῸ ἱπηπηεάϊαϊε σαιιβα οἵ ἢΐθ ἀεαῖῃ. Αραΐίη, [οβερῆιβ (.“4212. χίϊ. 4) σογγεοῖν 
ϑἴαΐεϑ {παὶ Απιίοοπι5 ΕΡΙΡἤδη65 ννα5 {Πς Ὀγοίμει οἵ ϑείδασιϑ ΓΝ. Βαῖΐ 'ῃ ΕΟυγίῃ Μδοσδθθοβ ἵν. 15 1Π6 
ν ΓΕ  τηδῖκεϑ {πε ὈΠΙ ποι οἵ σα]]ΠἸηρ ΠΙπὶ 5 θΘοη. ἊΑἰϑο ἴπῈ νυυεὺ ϑαγϑ ἴῃ ΕΟυσἢ Μδοσαθεαβ Χῖν. 7, 
ἐνγ6 πον 5Βῃυδάεν ἤδη ννε πεαγ οἵ πε βιιξεγίηρϑ οἵ ἔποβε γουίῃβ5, Π5 ργεϑιρροβίησ {παῖ ἢ15 Πθαυο 5 
ΘὨ)]ΟΥ Ρξᾶςς δηά βαΐεῖν. ὅϑ0ςἢ ννογάβ νοι] θῈ Παγαϊν παΐαγαὶ ἴῃ Π6 τποιῖῃ οἵ ᾿οβερῆυ5, ΠΟ νγὰ5 
δοῖυδ}}ν ργεβεπΐ δὲ {πε (4]] οἵ Τεγυβαίετη ἀπ ψγοίς τς Πἰβίογν οἵ {πε ἰαΐαὶ [εν ϑῃ νναγ. Τί 15 4150 
ϑνοσῖ ἢ ποίίηρ [Πδξ [οβερῆι5 ἴῃ 5. Πἰβίογίςαὶ ννογῖκθ ᾿ι565 {Π6 ατεεῖκ εαπίνδ]εηΐβ οἵ ΒΙΡ]1 4] ΠαΠΊ68, 
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ΙΝΤΚΟΘΌΞςΤΙΟΝ 

νυ πογεαϑ [πα δυΐποῖ οἵ Εοατ ἢ Μδσοσαθεαβ τι565 πε Ηερτενν ᾿παθο! Π40]6 [ογπ5 εχοερί ἴῃ ἴῃς οα565 οἵ 

Ἱεροσόλυμα ἀπᾷ ᾿Ελεάζαρος. [πάφρα 1Π6 ν »ΠΟΪΕ ἔογπι Δη4 βίγ]ε οἱ Εοαγῃ Μδοσαθεα5 ἃΓῈ 50 ὉΠ|ΙΚῸ ΔΎ 

οἵ Τοβεριιβ᾽5 οἴμεὺ ννογκδ παῖ, [Γ ἢς ἀϊά ννυυῖίς 1, Πα πγιδὲ πανε ἄοηθ 590 θη νεῖν γοπηρ, δηα ἴΠδη 

Πᾶνε σοπιρίοἴεὶν σμαηρεα ἢΐ5 βίν]ε ἰαΐοσ. Ης ψοι] 5εεπὶ ἴο ἤανα σῃαηρεβα Πἰβ νίεννβ 8]50, ἴοσ {πε 

464] ραγροβε οἵ Εουγίῃ Μδοσοαθεαβ ἰ5 ἴο β]ογι εν {πῈῸ Ποίοθβ ννηο βδοιίῆος ἐνευγίίηρ ἔογ (ῃς6 5ακε οἵ 

τεϊσίοη. Βιιΐ [π6 ρεβοπδὶ [46 4]5 οὐ Τ᾿ βερῇιβ ννείε οἵ ἃ νεγΥὺ αἰ δγεηΐ παΐαγε, [οΓ νγα ἰδαγη [το πΊ ἢ 5 

ον ἢ Ρεη {παΐ Πῖ5 Ππογοίβπι ἰοοὶς αἰτα ἀποίπει σῆαρθ. Αἴεν ἤρμίϊηρ ἀραϊπϑὲ λοπλς οπ ὈθΠ Δ] οἵ Πϊ5 

σουπέγν, {1 νϊοΐοτν ἀεοϊαγεά [ογ Κοπηθ, μῈ {πθη βυγγεηάογεα δηα [οπρῃς ἀραίηϑε 15 Ὀγείῃγοη ; ἢ ἴοοκ 

{πεὸὶ Βοπιαῃ πᾶπιθ οἵ ΕἸανίπς ἴῃ σοΠΊρΡΙΪπλεπί το {με ΕἸανίαη (δθϑαῦ, ἀπ τηδύγίθα ἃ (επί! α νν τε, 

ςοπίγαγν ἴο Μοβεβ᾽ [νἀνν, ἴο ΟΡ] ρα Ν᾽ εβραϑίδῃ. Α'8 Ἔνεῦν βἰπρῖβ οπε οἵ ἴπθϑε δοῖβ ψουὰ πᾶνε θεεη 

ἀπαίμπεσηα ἴο {πε απΐμοῦ οἵ Εουγί Μδοσαθεαβ, ννε, παν (ΑΙ τ] γν σοποϊπάα {Παΐ {Π6 ννυγιζασ ννὰ5 οὶ ΕἼανα5 

7Τοβερῆιβ. [τ πα8 ἱπάβεά θθθη βιισρεβίεα, θνῪ Εννα]α ἀπιοηρ οἴπεγϑ, (παΐ (ῃς ἀϑβογίρίίοπ ττὰν ἤανε 

ἀλίϑεη ἔτοπὶ {πΠ6 δας ποτ᾿ 5 δοίπα] πάπα πανί θεεη [οβερῆιι5, αηα [Πδῖ Πα {Ππι5 ῬεοαπΊα σοη[ιβεα ἰαίοῦ οα 

ψ ἢ {πε πλοῖα ἴΆπιοιυ5 Πἰβιογίδη, νυνὶ ἢ οὗ σοσγϑα 15 ροβϑίθ]ε θὰ ξ ἀο685 566ΠῚ ϑοπηεννῆδί [α{Π|6, ΔΝ Πδΐθνου 

ἢΐβ παπΊα νν85, ἴ{ 15 πόζα Πκεὶν [πα πε ᾿νε ἴῃ ΑἸεχαπάγία ἔμαη ἴῃ Ῥαϊεβϑίίπθ. ὍὕπΠε ἱπιρ]!σδτίοη, ποι ςεα 

αὔονε, {παΐ με απά ἢΐβ πεαγεῖβ δύξ [ἰνϊηρ ἰη πε επ]ουτηεηΐ οἵ ρεᾶςε δηα ϑβαίεϊν ϑιυ115. [εὐ βα]απη 1655 
ψν6 11 [πη ΑἸεχαπατγία, δἰ ᾿ἰδαϑὲ ἴοσ δῃὴν ρογίοα ρτίογ ἴο {πε ( α]σα!δη ρεγβεσπξίοη. ᾿Απά ποῖ οἠΐν 15 ἴπςῈ 
ψΓΙαγ᾿5. δίγα Ρυὲ ἢί5 βεπείπηθηΐς πιούε Αἰεχαπαάγίδη παη Ῥαϊθβιϊπίδη. Ης ϑῆονβ ἱπάεεα ἃ ρίορει 
οὐ ποάοχ ποιῖοῦ οἵ ἔπε Ηε]]επίζίηρ [ϑοη 5 δοίίοηῃ πῃ βείζίηρ Ρ ἃ σΎΠΊΠαβΙΠΊ οἡ {πε Ηοὴν Μοιηΐ, 
Βιυιΐ 50 ἔασ ἴτοπὶ οοπάδπηηίπρ {πῸ τεεὶς σαπη65 ἴῃ {Πα πΊβεῖνοϑ, πῈ ἀοα5 ποῖ βῃγίηϊς ἔγοιη σοπηραγίηρσ {ΠῈ 
βέγυσρ!ε Βεΐννεεη {Π6 γηδγίγγϑ ἀπά {πε ἰγταπί ἴο δ δἰῃ]είϊς οοπίεδί. [παβεά, ἢς εἰαθοζαΐθβϑ {ῃς {πκε- 
Π6 55; {πε σοπιρεε[οτβ ἀγα Απέϊοομιϑ αηα {πε πηαγίγιβ ; {π6Ὸ βρεοΐδίογβ ἀγα {πε ννῇῆοϊ]ς ννου]ά ; δπά {πῸ 
ΡεῖΖε οἵ νἱςἴογν 15 ἱπηπιογία!ν. Ηδς ϑῆοννβ ἃ 51Π|1181Γ ἰο]εαποθ ἰονναγάβ ασεεῖκ ἀτί, ννῆεη ἢα ϑβιιρρεβίβ 
τπδὲ “1 1 νγεγα Δ] Ονν 0 ]ε ἴοσ τπι5᾿ {ΠῸ ατί οὗ ραϊπτίηρσ νου Ἱὰ Ῥεϑὲ Ὀγίηρ Βείογε 1Π6 τηϊπα {πα ἰά64 οἵ {Π6 

τηατίγγάοπιβ. ϑγεὶν σοῦηε Νίορε ογὔ Μεάβα ογ οἵμει πεγοίπε οἵ ἄσεεῖκ ἰγαρεαν νγα5. [8 ΠΠΠ|8γ. το {ΠῸ 
ϑἰσῃΐ οἱ ἢῖ5 πεᾶγεῦβ δηα οἵ Πἰπηβε]Γ ἤθη Πα βαἱ ἃ ἘΠ15; δῃὰ νῇθη Πα δαάεά “845 τηὶρῃΐϊ βοπια αὐ ϊϑι ᾿ (1 
τπαὲ θὲ {πε σογγεςξ γοϑα!ηρ) με ννὰβ δ᾽ πα ΐηρσ ἴο ϑοπια ραϊπίει νῃοτη {παν 411 Κπενν. [ἢ σοβιποροϊΐαῃ 
ΑἸεχαπάτσγία βοῇ δη δ᾽ πϑίοη σου] Ππαγάϊν μαγί Πἰ5 ταραςαϊίοη ἴοσ οὐἱποάοχυ, θαΐ 1 νου] παν Ῥεεη 
ἃ Ππαζαγάοιιβ ἐπίπρ' το ΡῈ] 158} σις ἃ Ρῆγαβε ἰπ [εγτιβα] απ, Πογα {πε νεῖν δἰσμὶ οἵ ΡΙ]αἰθ᾽ 5 βαρ]65 γαϊβεά 
ἃ ἴαγν ἰπαΐ ννγᾶ5. ΟὐΪν απεποπεά ἴῃ ὈΪοοά. Μογδεονεχ, πε πιαΐη ορ]εςΐ οἵ Πῖ5. ἀἰβοοιιτβθ, νη ἢ ἰ5. ἴο 
5Πον} πον τεεῖς ΡΒ] οβορῆν οαῃ ΠΕΡ 8δὴ οὐἱποάοχ [εν ἴο Κεαρ {πε Τιανν, [5 οπε τῆογα {πΠκεὶν ἴο ΡῈ 
δαἀάγεββεά ἴο [ενν8 ᾿ἰνίηρ' ἴῃ {πε στεδί ατεεῖὶς εἰν οἵ ΑἰἸεχαηάγία ἔμδη ἴο {ποβ6 δἱ ἴπ6 βαογεά σεηΐγε οἵ 
Τυδεΐδη {561 ὙΠῈ σεπείαὶ σοπο[ιϑίοη ἴ5 παΐ ἴῃ 6 δπΐποῦ ννὰ ποὶ ΕἸανίι5 [οβερῆπϑ, ἀπά πὶ μαῖα 
15 ανίάεπος ἴο 5ῃονν ἐπαΐ με ννγᾶβ5 ἃ [ενν, ᾿ἰνίησ 'η Εργρί, πιοδὲ ργόρδθὶν ἴῃ ΑἸεχαπάτσία, νἹΠΙΠ ἃ ἔανν 
γεδῖβ οὗ {πε (γι ϑιίδη δδ. 

ᾧ 8. ΙΝΕΙΌΕΝΟΕ. 

ΤΕ ἀϊτεςί ᾿ἱπἤπαηοε οἵ {π|5 θοοὶς οἡ [εν 5ἢ ΠΠ εγαΐαγε ἄοαθβ ποῖ βεεπὶ ἴο πᾶνε θεεῃ σγεαῖ; ἴπμεία 
15, πονγενεῦ, ἃ πηβάϊδανδὶ ννοσΐς, νυυτεη τη ΒΙΡ]1ς41 Η ερτενν, Όν [οϑερῃ θεη (σοτίοῃ, σοπηπηοη ν πονγη 
45 οβίρροῃ, ψῃϊοἢ 5ῆονϑ ἔγαςεβ οἵ Εοαγίῃ Μδοσοαρεαθ. Ὑοβίρροη᾽ 5 ψουκ ἰ5. ἃ ῃἰβίογυ οἵ ἢῖ5 ρθορὶε 
ἴτοπὶ {πε ἀεϑίγαοίίοη οἵ Βαῦυίοη ἴο {πε [411] οἵ [Θγυβαὶεπὶ ἴῃ. Α.Ὁ. 790. Ηξ [5 ϑοπιείπιε8. οδ θά 
τε “Ηερτγενν᾿ [οβερῆιβ ἴο αἰϑεηρ 5; ΠἰπῚ ἔγοπὶ δῖ. παπΊθβϑακε, [ῃς ννε]}- Κηοννῃ ἢἰδίογίαπ οἵ {πε 
Απείαυῖ165 απα τς }εννϑἢ ναγ, νο νγοῖς πη ατεεῖκ. Ὑοβίρροῃ, ἱπάεεά, ἰη {πε τοχξ οἵ Πί5 θοοῖϊκ πονν 
ουτγεηΐ, οἷα πι5 ἴο ΒῈ {πῸ στεαΐ πἰϑίογίδῃ ἈΙπιϑεῖ, θα 115 15 σατίαίαϊν ἴα |5ε. [1 15 πονν σεηεγα!ν πε] ἃ 
{παΐ ῖ5 νυγτἰπηρ8 πᾶνε δρϑοϊΐεῖν πὸ Πἰβίογίςαὶ νϑ]τθ, απα παῖ, 580 ἴαγ ἤοπιὶ Ῥείηρ πα τε] ΕἸδνίιβ 
]οβερπιιβ, μῈ νγὰ5 ἃ [ενν οἵ ϑουΐμείη Π{α]γν ννῆο ᾿ἱνεα 45 ἰαΐε δ5 {ἰπ6 πίηί ἢ οὐ τοπίῃ σεηΐαγν. Βαΐ ΠΙ5 
ψΟΣΚ Ὀεοαπηα Ἔχοεεάϊηρσ)ν ροραΐδι ἀπιοηρ {πε [ενν8 οἵ {πὸ ΜΙάα]Ὲ Αρεβ δηᾷᾶ [ἰἰ ννὰβ ἰγαπϑίαϊεα ἱπίο 
ΓΊΔΩΥ ἰδηρστιαρεϑ δηα νν] εἰν οἰγοι!αῖεα. Οηες πηοάσγῃ δας ποῦν, Τ τε θεγ, νου] αϑβίσηῃ Πἰπὶ 4 ἀδίε 85 
ΕαγΪν 45 {πε ἰουγί ἢ σεπίιγν, απα {πη πε Παα {Ππ οτίρίηδὶ νγοῦκ οἵ [αϑοη οἵ ὕγτγεμε Ῥείοτγε Πίπῃ, θα 
1Π15 ιιεϑίϊοη 5 511} ἀεραίεά. Αἵ δὴν ταΐε Ὑοβίρροη τεσοιηίβ {πε βίογν οἵ {πΠῸ πιαγίγγάοιηβ πιῇ ἃ5 
ννε Πᾶνε ἴ ἴῃ ΕΟυτγίῃ Μδοσδθεαϑ, θαΐ ἢ δαάϊξίοη5 δηα ναγίδιίοηβ οὗ Πὶβ ονῃ. Ὅὕῃε ἢτϑί τηδγίνψυ, 
ΕΊἸΘΑΖαγ, 15 τεργεβεηϊεα δ5 πανίηρ ἐογπηεγ θεδη {πε σιεϑί οἱ Ῥίοϊετην ἴῃ Εσγρί, νπεια ἢε δοϊεα δ5 

᾿ς ῸΠΕ οἴ (ῃς 1,ΧΧ, δηά 845 μανίῃρ ννοῃ δἱ [εχ απ [Π6 ἔάνοιγ οἵ ῬΒΠΊΡΡιι5, ὈῪ νυν] ἢ Πᾶπα 15 ἱπιεπάεά 
ἴπε σεηείαὶ ἴο ψποπὶ Απίϊοοπιι5 επίγαβίεα 1Π6 Ὀυδβίπεϑϑ οὐ ρειβεουίηρ ἴῃς ενν8. ΤΠ15 ῬΏΠΙΡ ἴακεβ 
ΕἸεαΖζαῦ ἀρατί δῃηὰ Ῥερϑβ ἢἰπὶ ἴο εαΐ, βείογε 411 ἔπε ρεορῖς, βοπιβ οἵ [ῃς πιεαΐ οἵ ἃ [εννίβῃ βϑογῆςα, μας 

᾿ ἴο 60 50 [Ϊη 51:10ἢ ἃ ννὰν ἰπαΐ με τῆδυ ὈῈ βιιρροβεά ἰοὸ ᾿ὲ εδἰίπρ πιθαΐῖ βϑδογίποεα το με Κίηρ᾽β ἱπιδϑε. 
 Ἐογ {ΠΕ τεϑβὲ οἵ {πε βίογυ οἵ ΕἸβαζαΐ {π δυΐποῦ ἀοε5 {Π{1|16 τχογα πη εχραμα Μδοοαρεοβ. Ης ἴπεῃ 

Ὀτίησϑ ἴπῈ Μοίπει, ννμοπὶ μα ο4115 Ηδππδῇ, νυ ἢ Ποῦ βενεη 50η5, ρείογε Απίίοομιιβ ΠἰπΊ56] Ὁ, ἑννμο Παα 
ποῖ σοης δγ ἔγοπι [Ἔγιβαίθτη ᾿ ; δηα {Πεῖγ 5εναγαὶ τητν γάοπιβ ἴο!]ονν. 1 ποῖΐε ἃ ἔενν ροίηϊβ ἀϊεγίηρ ἔγοτη 
Μδοοαρεαβ. ΜΉ της ἢγϑί πηαγίγγ ἰ5 βυβεγίηρσ {με οἵμεῖβ αιοίε {πε ϑοηρ οἵ Μοβεβ, “Τῆς [ογὰ ψἢ]} 
Ἰυάρε 5 ρΡεορὶε δηὰ ἤανε πλθγου οἡ ἢἰ5 βεγναηΐβ, ὅς. ὙΠα ΠΠΠ Ῥτοίπετ {ς}15 τῆς Κίπρ' {παῖ 1{ 15 ναΐῃ 
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ἴογ ΠΪπῚ ἴο πορα ἴο εϑίϑὈ] 158}: ἴΠ6 ννούϑῃ!ρ οἵ ἢ15. οννῇ ἱπιᾶσε Ὀν {πεῖν τοστίαε. ὙπῈ Μοίπεῦ πηαϊζος 
ἃ ἰοησ 5Βρεεοῇ ἴο {π6 γοιηραβί 500, γῆ ὈγΟγη 865 πεν [Πδΐ “ Π6 νν}}} Κεερ πε Τ1ανν νος Μόοϑβαβ οἷ 
τεϑοῆθι, πιαν ἢ γαϑί ἴῃ ρεδᾶοα ! σανα ἴο ἰ(ῃῆς Ηοὶν Ῥεορὶς οἵ ἰϑύβε! , Απά {ῃς θοὸν ς4115 Απίϊοοπιιβ δ 
Ιϑᾶης ἀοίατα οἵ βενεηίν, δηα [6115 Ὠ1πῈ “1 δα Ὀεδη Ὀείζον (ογ {πεὸ πενεῖ ἴο πᾶνε Ὀεθη Ὀοζῃ [ΠῸΠῚ 
τη6 ἱπηριγα ϑνοτηὉ οἵ {πε ἰοο 50: πηοΐπεῦ πο θοτα {Π6ο, ποι ἰαίιοιιβ ἴοο] {παΐ Παϑὲ Ὀγοιρῆΐ νγοα ΡΟ 
{Πγ561{᾿΄. ὙΠεῖα 15 Π0 πηθηΐ!οη εἰζπεν οἵ {πε βενθηῖῃ 5οη οἵ ἴῃς Μοίμεγ σαϑίίησ {Πεπηβεῖνεβ ἰηΐο {πε ἢ 
ἢτε ; θὰϊ Ηδπηδῇ Ὀεσίηθ Πεγ ἀγίηρ βρεεςῇ, “Μν Πεαγ ἢδ5 γε]οϊ σε ἴῃ {Πε Τιογὰ δηα πὴν Πού 15 εχαϊτθεα ἢ 
ἴῃ τῆν αοά. Αἤετ ἴῃς πιαιγγάοιηβ Απιίοομιιβ ρο65 οἵ το Μαοεάοηϊα (Ὁ) ἀπὰ {πε Μδοςδρεδη υἰϑίηρ ἢ 
ἴο!]ονν8. Α5 ννε πηρῃΐ Ἔἐχρεοΐ, {πε ϑίοίς ρῃ!]οϑορῆν οἵ Εουγῃ Μδοσαρεας Πη5 ηο ρῥαςα Πεζα. 

Νειῖμεῦ οδη 1 αἴβοονει δὴν ἰγαςε οἵ {ῃ15 ϑἴοίςο 5Π) βιιγνίνίησ ἴῃ ἴῃς ΟΠδημ Κα βογνίοθβ ννῃῖοῖ ἢ 
ἴο [Π15 ἀν σοπηηειηοίαία {πὸ Μδοσαροδη ρυτγβοαίίοη. 1 οπε πῆᾶν ἱπηϊίαίε δὲ. Ῥϑι]5 δἰγη]ε ἢ 
οἵ 1π6 να οἷϊνε γε, ϑίοίοβηι ννὰ5 ἃ σγαίξ [Πδΐ ἴἤτονε πὲ 1] ννῆεη βεξ ἴῃ με ϑίεπι οἵ ἐπῈ “σοοά᾿ 
οἰῖνε οὗ ᾿ Δ αῖϑηη. Τῆς ΟΠαπαϊκδῇ [αϑίναὶ ἰαϑῖϑ5 ἴου εἰσῃΐξ ἄαν5, θεσιπηΐησ οἡ ῃς ἴαπηοιιβ ἐννεηΐν -Π ἢ 
οἵ (ίϑίεα (Ἰ)εσεπθετ), νΠεη 1 ννὰβ ᾿ηϑε τὰς Ὀν [πᾶα5 Μαροςσαῦδειιβ, ῃἰ5 Ὀγοΐμειϑ, ἀπά {πς εἰ ἀείβ, ἴο 
Ρε οεἰθγαίεα δηηια}}ν 1ῃ πιεπΊοῦν οἱ πε ἀεαϊςαίίοη οἵ ἴῃς τεβίογεα δ]ΐαγ οὴ {πε οσςαβίοη οὗ {πε 
Ρυτγίποδίίοη οἵ ἴῃ6 ϑαποίιπανν δ [εύαβαϊεπη. ὙΤὴ6 ΡΟΡυΪΑΓ ΠδπΊ6, δοοογαϊηρ ἴο οβερῃυβ ((Πς ἔγις 
]οβερῆιβ, ποῖ Ὑοϑίρροη). ννὰ8 φῶτα, “1 Ἰρῃΐβ᾽, θαοδιιβα ἰ{ ννὰ5 δηα 15. 511} σεϊεργαϊθα Ὀν ἃ σγαπά 
σαηογαὶ Π|ὰπλϊηαίίοη. ὍΤῆε εἰρῃί- αν σοητϊπαδηςσα οἵ [Ε 15 ϑαία ἴο σοιῖης ἔγοπι πε βἕούν {παῖ ἐπα 
Ρτίαϑίβ ἰουηα οπα βίηρία ούιϑε οἵ μον οἱἱ ἐπδὲ πὰ γεπιαϊπεα ππρο]]υῖεα 411 τΠγοισἢ {πε ἀεϑθογαίίοη 
τηάοΓ Απίὶοςοῆι5, απ ὈΓν ἃ πηΐγαοϊα {Π15 ννὰ5 πιαάε ἴο ᾿ἰαϑὶ ἴογ εἰρῃξΐ ἄδνϑδ 1Π11] {ΠεῈ ρυεϑίς σου] 
ΡΓΕΡραγα πανν οἱἱ ἔογ {πε ἰαπΊρ5 οἵ της Ποὶν σδπα]δβεῖςκ. 

Ιη ἰαίΐεγ {{π|ὲ8 {π6 ῬΠαγίβαϊς ραγίν παρε ονεγ {πε ἰεριτπηδον οἵ {πε οἰαΐτηβ οἵ {πε ἔδιημν 
οἵ Μαιίδίῃίαβ ἴο ἴῃς πεγεαϊίαγν Η!Ιρσἢ-ρ εβίῃοοα νῃοἢ νὰ δϑϑιγηεα ὃν ἴῃῆε Μϑοσαῦθεβ ἴῃ 
153 Β.Ο. διίγίςοῖ Ϊεννβ πεῖ παΐ ἐπεὶ ΜδἼοοαῦθεδηβ, ἘΠποιρ {παν πὰ ργονεα {πεπηβεῖνεϑ πδίϊοπδὶ 
Ὠδύοαβ, νγείε ἰῇ ἃ 56η86 ἱγύασϊαν ἃ5 οσοιρδηίβ οἵ ἴῃς βαογεά οῇϊοθ. ΑΔΔ'5 δὴ Ἐχρίαηδίίοη οἵ 1} 15 
ἴ 15 ϑίαίεαᾳ ὃν Μοιτγίβ [. αρῇδ]}, ἈΔΌΡΙ-ργεδομεγ οἵ τΠ6 τεεης ϑίγεεϊ ουπαροριο, Νεν ὙΟΥΚ, 
ψνηῸ ΡΟ Π5Π6 4 ἴῃ 1854 ἃ 2 οε- δηεδίοαί Πδίογν ο7 ἠλε δστυΣ, ἴῃαξ τῃΠε (ΟΠ Αβια πὶ σοπἀεπηηθά 
].8δ5 ΜαοἪοσαῦδειι5 θεσαιιβα ἢῈ 41116 6 ΠΙπη561{ νυν ἢ {πε Ραγίίαη5 ἀπ σεηξ δη ἐπηραβϑον ἴο κοπιαε. Ηξε 
αυοίεαβ ΓοΠΊ ἃ ΜΙάγαβηῃ ΟΠαηυίκαῃ, ννϊο ἢ ἢς ἀδϑογθε5 85 δὴ αποίεπὶ (οάσδχ τη της (τίν ΓΑ ταῦν οἵ 
Ι εἰρΖίρ, ἴπε86 ννογ 5 ἃ5 ρείβοῃδν αϊγεοίεα ἀραϊηϑί [π4845 ὃν 1Πς ἰεδάεγ οἵ ἴπε (μαβί πὶ: “ Οὐγϑεά 
θὲς {πε πιᾶῃ ννῆο ρασείῃ ἢϊ5 ἀερεπάξεηος οἡ ἤδβϑῃ ννῃι]ς ἔγοπι ἔπ Τιογά 5. ἤεξατί ἀεραγίειῃ.Ὁ Βιΐ 
ΚΔΌΡΙ ΑρΡἢΠ4}1 {Πῖηκ5 ἐπΠαὶ Μαιβε ας ννὰ5 ρον τεραιάςα 45 ΠΙΡΏ- Ῥτοϑί, ογ (οπεη- 860], γ᾿ 
ἢ15 οννῇ [οἱ] οννεῦβθ, απ ἀεβογθεβ ΠἰπΠὶ 85 ἃ ργίθϑδί οἵ {Πε ογάεγ οἵ [οδγίθ, [ῃ6 ἢτϑὲ οἵ {πε ἰννεηΐν -ἰουΓ 
ΔρΡοϊηϊεα Ὀν Ἰθανια ὃν ἰοΐ, αηὰ ἀεβοεπηάςξα ἴγοπὶ {πε εἰάεῦ Ὀγαηοῇ οἱ {πε ἰαπηὶν οἵ Αδήοη. 7μπε] 
[αϊπεν οἵ Μαιίβδεῃίαϑ ννα5  ομαπαη, απ ἢΪ5. ἰδία Αϑπιοπηειι5. ἴῃ {Π6 βείνίςς ἰοῦ ΟΠ δηι ςϑῃ, [ἢ [Π6 
οἴποϊαὶ [ενν]5ἢ. ργανείσ-θοοῖ, ἔμετα 15. ἃ 5ρεοῖαὶ ρίαγει'γ βεῖ οἂΐξό.͵θὼἰπ {Π6 πιοίπίησ βεύνίσε ἴοσ {πῸ ἄν ἢ 
νυ ἢ ταη5 {Πιι5 : ΠΊη πε ἄδν5 οἵ {πε Ἡαβπιοηθδη, Μαίδίῃϊαβ, ϑοη οἵ [ομαπδη ἰἢς ΗΙΡΉ- Ργίεβϑέ, ἀπὰ ἢ 
Π15 50η5, ψγῇθη ἴῃς πη! αυϊοιι5. ροννεῦ οἵ ατξεοα τοθε ΠΡ ἀραίηϑὲ ἢν Ρεορὶβ [ϑγδ86], ἴο παῖε ἰπαπὶ ἢ 
[ογσεῖμι! οἵ τν Τνἂνν δηα ἴο ίογος ἔπεπὶ ἴο ἰγαηθργαϑβο [πε βίδζιζες οἵ ἐπ ν νν1}], {πεη αἰά5ὲ ἔποι τη 1 
[πε ἀθυπάδπί ΠΊΕΓΟΥ Γίδα ΠΡ ἴοσ {πεπὶ ἰπ {πε ἐἰπηε οἵ {πεῖγ ἐγοῦθ]ε.. ᾿. δηά ἴοσγ {πγ ρεορὶε ἢ 
1546] ποι ἀἸ σὲ νοῦς ἃ στεαΐ ἀεἸίνεγαηος δηα τεάἀεπιρίίοη 45 δἱ {ῃ15 αν. Απα {πεζευροη τῃν ἢ 
οΟὨΠ]Πἀγεη σαπης ἱπῖο {ΠῸ οὔδοὶς οἵ ἐν Ποιιθε, οἰεαηβεα την ἰοπρία, ρυτ θα ἐν ϑαποΐθδγν, Κιπα]εα 
Πσμὶ ἴῃ ἐν Ποῖν οοιτίβ, ἀπά ἀρροϊπίεα {Πεβα εἰσῃξ ἄανϑ οἵ Ὁμπαηακαῇ ἴῃ ογάεγ ἴο σίνα ἘΠπϑη]ς5 ἀπά ἢ 
ΡΓαῖθεβ ππηΐο ἐν στεαΐ παπιε. Βυΐ 1 σαη πα ποίϊῃϊηρ {παᾶΐϊ 5ρεςοί!}]ν τες 8115 Ἐου ἢ Μασσοαῦααβ ἴῃ 
1Π6 ννῇοϊε βεῖνίςα. Ϊ 

1 τῆς 7ενν5 {πασηβεῖνεβ ἤανε βοπηεννῃαΐ περ]εοίεα {πε ὈοΟΚ, {Πς ΟΠ γιβιίαη Βδίουβ πᾶνε ποῖ ἄοπα ἢ 
850. Τῆς Μδοοαρθεδηβ ας ἰαπάεα Ὀν {πε Ννεβίεγῃ δ8 ννεὶ]] δα Όν {πε Βδαβίεγη ΟΠμυγοῇ ; {πεν αἵ ἢ 
ςογηπηοπηοίδίθα ἴῃ ραηερσυτίοα Ὀν σι. Δυριϑίίηα ἀπά 1εὸ πε Οτεαδΐ, απ {πᾶν ππά ἃ ρΐδος πη {Π6 
οΔ]επατϑ οἵ (αγίπαρε 45 νν»Ὲ]}} δ5 ἴπ ποϑε οἵ ἴῃς ϑυγίδηβ δἀη Αταρίαηβ. Βυΐξ {πε Ἐδβίαγη ΟΠ 
ῃδίαγα! ]ν σ]ογ πε ἐΠεπὶ ἢτϑί, απ 1 σδη ἢπα πο Ὀείζογ βρεοϊπηεη οἵ {πε ἰπἤπιεηος οἵ ΕΟυγῖ ἢ Μδοοαθααβ ἢ 
οὐ (ΟΠ τβίίδη ΠΠογαΐῖαγε {Π8η {πε ογαϊίοη οἵ αἴεροῦν Ναζίδηζεη οὐ πε Ματγίγιβ. “Δ Παΐ οἵ {πὲ ἢ 
Μδοςαρεδηβ ἢ πε Ὀερίηβ, "ἴογ ἰο- αν (Ατιρ. 1) 15 {παεῖγ ΔηΠΙνΥβαγΥ ; ἱπουρ ἢ Ὀν πιαην ἴπεν θὲ ποῖ 
Ποποιυγεά Ἀεσδιιϑε {πεῖν ἄθλησις, ἘΠεὶγ “ σοηξεϑί ̓, ννὰ8 ποῖ αἴζογ (μγῖβί, γεῖ ἀγα {πεν ννογίῃν ἴο θὲ 
Ποποιιτεα ΌῪ 8]], ᾿π παΐ {πεῖγ επάπταπος νγὰ5 ἴῃ ὈΕΠΑ]Γ οἵ ἀπε Τὰνν οἱ {πεῖν [αἴπεῖβ. Απᾶ ννμδξ 

νου] τηεη ννῆο Μέγα τηδγίγγεά θεΐογτε (ἢ γίϑι 5 ραϑϑίοη πᾶνε δοῃίενεα [Γ {πεν πα Ῥεθη ρείβεουϊεά 
αἴτεν (ῃτϑέ ἀπ μαα Ηἰβ ἀξαίῃ οἡ οἵἷιγ Ῥεῆδ] το ᾿πηϊαΐε ἢ Εὸογ νου] ηοΐ {παν πο νἱτποιΐ Η!5 στααΐ 
ΕΧΘΠΊΡΙΕ 5ῃοννεα βοῇ νἱγίαε πανε ἀρρεαγεά ποῦ ]ογ 5111] ἰπ Παζαγάϊηρ ἘΠῈΠΊΒΕΪνεβ αἴτεν πὲ ἘχϑπΊρὶθ ᾽ 
Μυϑίϊςδὶ απα 1πεῆ80]ε 15 ἴῃς βαγίηρ, ἀπ ομε νεγν Ρεγϑιιαϑῖνε ἴο πὲ δηα ἴο 411] {παΐ ἴονε ἀοά, {πα} 
ἢοης οὗ ῃοβε ννῆο ψεῦε πηδάς ρογίεοι  Ῥείοτε (γιὲ γεδοῃθα {παΐ ροϊπξ οὐδε οἵ ἴῃς (τι βείδη ἢ 

1. (οηραζε ΗδθΌ. χὶ. 40. 
δ5ὃ 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

(ΑἸ. Ννεατο του οα οἵ τπαΐ ποῦ]ε θεποάϊοίίοη “Ὁ ] ἴῃ Ραςαπὶ δηϊπιὰ παταγα τον ΟΠ γἰβεία πα ̓ς... Τί 

μα5 Βεεη ἤπεῖν σαἰά τπαὶ 1 Τυἀαἴϑγη 85. ἃ το]! ρίοη Πα ρογίϑῃθ πἀπάογ Αι οἤ5, [πε βεεα-"Ὀς οἵ 

ΟΠ εςείδπιεν ὑνουα Βαανα Ῥεεη Ἰδοϊκίηρ ; πὰ τΠπ5 {π6 Ὀἱοοά οἵ [ῃς Μασσάρθδη τηαγίγγβ, νῆο βανεά 

Τυάαΐϑπ, αἰεἰπιαῖεῖν θεοαπις ἴῃς 5εεά οἵ τῆς Οπαγοι. ὙΠεγαείογο ἃ5 ποῖ ον ΟΠτιβίεπάογη Ὀαξ Α]50 

75]. πὶ ἀοεῖνε {πεῖς τποποῖμεῖϑπι Ποπι ἃ [ενν15ἢ δοιζοο, [ πιᾶν νν6}} ΡῈ {παΐ της ννου]ὰ ἴο- αν οννεβ {ΠῈ 

νεΓῪ οχίβίςπος οἵ πιοποίπεῖβπι Ὀοῖῃ ἰῃ ἴῃς [α5ὲ δηά ἴῃ 1Π6 Ννεϑί ἴο {πεὲ Μδοοδθςβαβ. 

ΤΗΐβ {πε ἴ5 ἴπε Κεγν-ποῖς οἵ Θτεροῦν᾽ 5 ρᾶθδη ἴῃ {πεὶγ Ποποιι, ἀο]νογεα ἴῃ τῆς Ἰαξίεγ ΠΑ] οἵ [Πς 

[οὐστἢ σεπίαγν, ἀπα Πα δίσκο {Πς ποῖε ἀραΐη Γασίεγ οἢ γῇ εγα πε τεροαΐῖβ παΐ “τῆς Μδοσαθεδηβ αἷς 

ποῖ ἴο ΡῈ ἀεδϑβϑρίβεά βεοαιβα {πον ψγεῦε θείολα ἰῃς Ούοβϑ, θιῈ πον ἀγα ἴο ὈδῈ ριαίβεα δηά Πο]ά ἴῃ 

Βοποὺῦ ἴογ Πανίηρ ᾿ἱνεά δοςογάϊηρ ἴο ἴῃς τοββ᾽. ΠΙ5 ογαίίοῃ 15. γα }}ν ἃ Ρᾶγαρῆγαβε οἵ Εοανῃ 

ΜΈ δοροαθοοβ, ἴο ννῃῖοῖ Πα οἰθατῖν δ!]Ππ465 ἴῃ {πὸ [Ο]]οννπηρ βεπΐοπος : ἡ ΕῸΓ ΠΟ Π6Ὺ τνεγε δηα ψἤδηρςο, 

{Π656 πιθη, ἂπα ΠῸπιὶ ψπδΐ ἰουπε οὗ εἀποφίίοη ἀπά ἰγαϊπίηρ {πεν δάἀναπορα ἴο 510} ἃ ΡΟ οὗ ν]γίπα 

ἈΠ σον ἐπαὶ {παν αύα ποποιγοα ὃν ἴΠπαβο γθαι]ν ἰςαϑίβ Πα ςοἸεργαίίοηβ, αηα θαγοηα {Π656 ν] 510] 

τπῖπρθ πᾶν Θηϑῃγί πε Ἐπεπηβοῖνοβ ἴῃ {πὸ Πεαγίβ οἵ 411] πιδη, 41] {π|5. ἴποϑα νῇο ἰονε ἰαθουγ δη4 

Ιεατπίησ ΜΠ] Ηπα πηαάς οἶδα ἰπ ἐπα θοΟΚ, ἢ ΐο ἢ ΡὨΠΟϑοΟρΡΪΖοβ ἀθουΐ {Π6 Ἰλβαβοη Ὀείπρ ΘΙ ρΡΓΕΠΊ6 ονεῖ 

{πε ραβϑίοπβ ἀπά Ποϊάϊηρ {πε αίαποα Ῥείννεοη ἔννο, {παῖ ἰ5 ἴο δᾶγ, θείνεεη νίγίαε. δηα νὶςε. 

Α οίεαῖ βεῃΐεπος 'π ποῦ 56η565 ἴπ8η οὔθ. (τέροῦν, ἵποη, ἀεβογθαθ Ε]ΘΆΖΑΓ ἃ5 {Πς Πυβί-ἔγα5 οὗ 

ἴῃοβε ΨΠῃῸ βυβεγεά θείογε (γε, 5 ϑίθερμπεη ννὰ5 ἰῃς ἢγϑίτ- γα!8. οἵ ἴΠοβα δἰξεγ ἢϊπη. Πς ἴδκεβ ποί 

ἃ ἴενν ρῃτγαβεβ βίγαιρ βὲ ἴγοπὶ ΕἸθαζατβ πηουΐῃ, ἃ5 ΠΕΥῈ {ΠῸ τηδγίγυ ΡγΥ5 {παὶ πε δπᾶ ἢῖ5. θ!]ονν 

τηδτῖγτα πᾶν Ὀς δοςερίεα 85 ἃ ρυτγ βοίίοπ ἴογ {πῈὸ ννοἱ]α Ρϑορὶε ; θυΐ ἤθη αταροῦν πηαῖτζεβ ΕἸΘαΖαΥ 

φρβαϊκς οἵ ἐπε γουίῃβ ἃ5 Πῖβ. 50η5, Π6 οἰθβδυν τημδῖ 40 50 ἴῃ ἃ Βριτπ4] 5εῆβ86, ἴογ ἴπΠ ΕὈυγῃ Μαροοα- 

Βεα5 ἰδ ἰ5. νεὺν ἀἰβείηςεῖν βιαιεά μαὶ ἘΠεαζαῦ ννὰ5. ποῖ {πεῖς (δῖ πεσ, ἀπ ψῃδὲ {πεν οννεα Πἰπὶ τνὰ8 

ποῖ {πεῖν δίγιῃ δας ἐπεὶ τεαοίηρ ; δηα τερον Κπονν5 5. ογίρί πα] ρϑυίθοιν. ἀταροῦν, ἤοννενου, 

1{κε5. ρ᾽αγίῃρ ϑιο ἢ νατγίαἰίοηβ οα. Πἰβ παπιθ. ὙΠυ5 Πα πιάκοθ ἴπ 6 γουτῃ5 ῬοΟΙαΙν αδπηαηα [Πς 

ἰοτίαγα ἴον Ἐποπηβοῖνες, {πεῖγ ΟΩΪν ἴθαγ Ῥεΐηρ ἰεϑὲ δὴν 5ῃουϊα ΡῈ ἀεηϊθα {πε σγοννῃ οἵ πιαγίγγάοχη ; 

Βυξ νν θη πὸ οοπιε ἴο αεβοῦῖθε πε ϑυβετγίηρα οἵ τπὴ6 Μοίμεγ, {πὸ ΟΠ υἸβέίϊαη ᾿πηίγοάμπιοαβ ἃ 

τους πηκπονη ἴο {πε 7 ευνῖϑῃ νυτίξευ. [1 Π|κ6 πὶ Ὡς ἄνν6 115 αἴ ᾿Ιεπρτῃ οἡ ΠδΥΓ ὩΡΌΠΥ ΟΝΕΓ ΠΕΓ 80ηϑ᾽ 

ἀροηΐδθϑ, θὰξ {πε ΟΠ τ βίίαη τεοορηΐζεβ ἔῃ γα ἃ ἴστε ἰογεῖγρο οἵ ἔπ Μοίμοτ οἵ ϑούγοννβ αἵ πε ογυοιϊ χίοηῃ 

οἵ ΟΠ τίβε, ἀπά με σίνος πεῖ 1πῈ ρὶπὶ ἴογ οουζαρε ἀπά ἀδνοιίίοη. [{Π|πὸ της δυῖποῦ οἵ Εουγ ἢ Μδοσαθεεβ 

Πε ἀεἰρῃῖβ ἱπ Πῖβ οννῃ εἰοαθθηοθ. [, ἃ5 ϑοπια Ἐπί πῖκ, ἔννο ομαρίογβ οἵ ϑεοοπά Μδοσαθεαθβ πᾶνε Ὀεεη 

ἐχραηδεά ἱπίο τπεῈ Εουτη, αταροῦν ἴῃ ἰδ τὰγη πον Ἐχραηάβ ἴῃς ΕΟυγῃ ὈΥῪ [ηγοά πο ἢρ ΠΙΙΠΊΘΓΟΙΙ5 

νατίαϊίοπα οὔ 5 οὐνῃ, 45 πεσε ἢα πιαῖςο5 ἐπα γοστ 5 ν πεῖ πα Δηοῖποτ᾿ 5 5ρ γι[5, ὡς συῶν ὀδόντες ἀλλήλους 

θήξαντες, " 1{κὸ Ῥοατ᾿5 ἴπ5Κ5 ννμειτίηρ ἐδ οἴπεγ᾿ Ηε ἴάκεβ ἴῃ 'Μδοοαθθδῃ δυΐῃου 5. βἰπη1] 6 οἵ {πῸ 

τηοῖποῖ- Βίγά Πυϊεγίπρ γοιπα Πεῦ γουπρ οπ65, [πτεαϊεπεα Ὀγ {Π 6 5ηᾶα, ἀπ Δρρὶ γίπρ 1 πιογα αἴτεον 

ἴο {πε Μοίπεῖ τεργοϑεηῖβ ΠΕ δ5 ρϑίπογίηρ πρΡ Ἐπεῖγ Ὀγοίκθη Ὀοά ε5 δηά---α σαΓΙΟΙ5 τους ἢ {Π15--- 

δάἀοτίπρ ἘΠεὶγ το οσς ; προσεκύνει τὰ λείψανα ἢ 55; {η1655 ἱπάφεα νγα 51 Π1ρῚν γεηογ προσεκύνει “586 

Κίϑοθβα {πετα΄. Ηὲε ἢ]15 πε πιουῖῃ νἱΠ ρἤγαβαβ οἰθαγὶν θεπίτίηρ [με Μοίπεγ οἵ αοά. “Υεῖ ἃ Πές 

ὙΉΠῸ᾿ 586 ῥτοοϊαϊπιβ, “δῃπᾷ Ὀ]εββεὰ 514}} 1 ΡῈ ἀπιοὴρ οπιεη. Δ Παπη 5Πη6 Πᾶ5 ἀοηβ βρεακίηρ ἢε 

πηαῖκες Ποῦ τὰπ ἴο {πε ᾿γτῖα 85 ἴο μεῦ Ὀτί4ε- θεά, ὡς ἐπὶ νυμφῶνα τὴν πυρκαϊὰν δραμοῦσα, ποῖ ννΑ: Πρ [ΟΥ 

Πεῖ εχεβουίζίοπεια “ἰη ογάεν τπδξ πὸ ἱπιραζα ρϑίβοη δῃοι]ὰ ἰοαςῃ Πα Ραγα δη4 Ποπουγαθὶς Ὀοάγ᾽. 

ατερσοῦν πηαῖκεβ 1Π6 ἰγγαηΐ τγα͵οίοα νυ Πϊπ ΒΪΠΊ56} {Παΐ 5ῃ6 ῃβα ποῖ Ὀόγης πλοῖα 5008, ἴον {πε ἢε πηιιϑὶ 

Πᾶνα ςοπηδ ΟἹ ἕἐνθη ποῖα ἀεἰδαϊεα δηα ψοῦβε ἀἰβσγασεά. Απίϊοοῃιιβ ρἷαγϑ ἴπε ρατί οἵ ἔῃ ἄεν!] [η {115 

ἄτατηα, απ {πὸ [δία οἵ {πε γεν τᾶσε ἰ5 ὡς ἐπὶ ξυροῦ, οα ἃ τΆΖοτΓ᾽᾿5 εἄσα, Δη4 ἴῃς πιαῦίντϑ ἀγα {πε 

᾿ξοπάημεδγοῖβ. 90, 88 γ85 τερον ἴο 5. βοοΚ, “ ἱπηϊταΐῖα {π656 ΠΟΡ]6 βυβεγοιβ ἀηα ἀὼ Ὀδέι168 Ὀγάνεὶν 

ν ἢ οὐν ἀΑ1]ν Απίϊοςπιι5, πρὸς τὸν καθ᾽ ἡμέραν ᾿Αντίοχον γενναίως ἀνδριζόμενοι ; Δη4 50. (ἰ5Π|15565 

1Π6πὶ ννίτἢ Πῖ5. Ὀ]6σβίηρ 'η [πα παῖης οἵ (γίϑβε, " ἴο ὑνμοπὶ Βα {πε β]οιυ ἴογ βνεῖ. Α᾿ἀπιβθη. 

(οπητηεηίίηρ οα 1815 οταϊίοη, Νίςεῖαβ ἀβοίαγοβ {πὶ ὐεροῦν ορθηβ ὈΥ πιαϊπίαίηΐησ {παᾶξ 1ῃ 6 

Μαςοαθδθδης ψψεγα ἔγαν ργο- ΟΠ τίβείαη πηαγίγτβ ᾿ θεσδιιβα βοπα ἀνεγγεα {παΐ {Πε656 πηαυῖγτβ 5 Εεγεα ποῖ 

ἴον (μγῖϑε Βαξ ἴῃ ἀείδποςε οὗ {με [ἰἂνν ἀπά οἵ αρϑίίπεπος ἔγοπι συν πε 5 Παβῃ ᾿᾽, ἀηα αποίΐε5 οἴμεγ Εδίμογο 

ἴῃ ἀείεηςε οἵ ατερογν 5 ροβίτίοη. ΕὙγίΠΕῚ οἡ {Πεγα 15 ἃ ΠΙρῃΪν εχ] θα ράϑϑαρα Πογο ΥΈρΌΟΥΥ ΠΊΑΚΚΕ5 

“τῆς γουίῃθ βὰν ἴο Απιίοοδιι5, “Οὐ σουηΐγν ἰ5 {π6 ἤρθάνθη]ν [6γιι58 6 πΠῈ νυ ϊο ἢ πὸ ΔΑπίϊοομιιθ. σδη 

᾿Βεβίοσε, ἀπά οἷν Κίηϑῃϊρ 5 {π6 σρίγίε ἢ νυ ΒΙ ἢ να ἀγα ἱπβρίγεα Ὁν Πανίηρ θεθη Ῥοΐῃ ἀπο νἱτγίαμα." 

᾿ ατορογυ 5 ννογά ἴον “Τῆς ϑρίγίε ψ ἢ νυ μί ἢ ννα ἀγα ἰπϑρίγεά᾽ 15 ἔμπνευσις, ἀη ΝΙςεἴα5 ΠΠΕΙν 1Ππὰϑίγαῖευ, 

᾿ 15 ἔγτοπι [ἢ ρᾶββϑαρα ἴῃ (ἀεπεϑίβ Πεγα (οα Ὀγεδίμεβ ἱπίο πη η᾽ 5. ποϑίγι 5 {πΠ6 Ὀγθδίῃ οἵ Π|6. 

Ιῃ ἃ βἰγαίῃ οἵ εηπα] εχαϊξαιτίοη γερο 5 σγεαΐ σοπίεπιρογαγν, ΟΠ ϑοβίοπι, {πε σο]ἀθη- τους ῃεά, 

᾿Βερίηβ ἢΐβ ραπερυτῖς οὐ ἴῃς Ηοὶν Μδοςαρεδηβ δπά {πεῖν Μοΐποσ. “ον Ὀτγίρμὲ ἀπα Ἰογουβ 5 

᾿ΟἿΓ οἷν, ἀπά ϑαηηΐεῦ {Π15 αν {ΠΔῃ 411 {πῸ γεαγ! Νοῖ {παΐ ἰο- αν {ΠῈ δη Ρουθ Π15. ὈΘΔΠΊΒ΄ ΠΊΟΥΕ 

. ΒΡΙεπα 4 ἐμαη οἵ ψψγοπὶ τἱτιροη {πε βαγίῃ, δυῖ {παΐ {με Ἰίρης οἵ πε ΠοΙν πιαγίνγϑ Η5}68 Ὀτίρμίεσ ἤδη 

᾿ΠρΒεπίηρ ονετ 411 οὐγ οἰἐγ.᾿ Ηδ [Ὁ]]ονν5 {πῸ δυῖμοῦ οἵ συγ Μδοσαθααβ ἴῃ σποοβίηρ' ἴο σογηραγο ἴῃς 

᾿ πηᾶτίγγϑ᾽ βίγασο]ς ἕο τῆς αἰῃ]εῖῖς σοηίεϑίβ οἵ 1Π6 σᾶπηθβ, ἀηα {πε πιαγίγτ᾽5 Ἅσγούνῃ ἰὼ 1Παΐ οἵἉ πε νϊἱοῖον 
ό59 συ 2 



ΤΗΕ ΓΟΌΚΤ ΗΠ ΒΘΟΚ ΘΕ Μ ΑΘΞΓ6 Ά ΒΕΕΒ 

ἴῃ ἴῃε οοπίεδί. Ηδ δρρϑδὶβ ἴο ( ῃιϊϑὲ ἴῃ πε οπαγδοΐει οἵ ομε ννῃο “ ρύοάιιςεβ ἐπε σαπηθβ᾽, 45 {πῸ ρῇγαβθ 
ψεηΐ. τί ποτε τοῦτο ἄρα, δέσποτα ; “ΝΥ Βαϊ ἴῃ 1Π6 ννου]α 15 1Π15, Μαϑίεγ Ὁ Βείηρσεβε ἔποιι ἔΈῈ 0] ἋῈ σα ηΐο 
τῃς σοπίεϑίβ οἡ {πε ἀύεπα ῦ Πο ενοῦ Πεαγὰ οἵ ἃ ννοπιαῃ θείΐηρ εηξεγεά ἴον ἃ ςοηίεβί δ ϑιιοῖ δῃ ἀρὰ 
Νοης ενοῖ πεαγά οἵ ἴἰ. Απα (ΟΠ τῖβὲ δηβυγείβ [Πδΐ [ 15 ποῖ θοάΠ]ν σἰγεηρῖῃ οα ψνῃῖοἢ ἔμεν τεῖν, Βαΐ 
[πα Ηε ᾿ἰεπᾶβ Ηἰ5 βίγεηρτῃ ἴο ΗΙ5 δι ῃ]εΐεϑ. Επγίπεγ οἡ (Πγυβοβίοπη βεῖβ ἰοσίἢ ε]οαπθπεν ἐπα ἔογςε οὗ 
τηδίεγηαὶ ἀδνοίίοηῃ, αὐἰτε ἰπ {πΠῈ νεῖη οἵ ΕουτΠ Μασσαρεοθβ θὰῈ νυ] ἢ ἰηβίαποαβ οἵ ἢϊ5 ουνη. “Οἰἴεη, 
Πα αν, “ἃ πιοΐπεγ βδεείηρ Πδὺ μα Ὀατηΐηρ ΜΠ ἔανει---- πάντα ἂν ἕλοιτο παθεῖν--- νγου] οσἤοοβα ἴο ἴαϊκο 
411 [πε ραίῃ ἴο Πείϑβε!ῇ 80 85 ἴο ἰγϑηϑβίεγ {πε ἢτγε οἵ {πε αἰβίεπηρεγ ἔγοπι ἐπε ἢ 1141᾿5 θοάν ἴο πεῖβ. Τι [5 
ἱπίεγεϑίίηρ ἰο οὔβεύνε πονν (Πυγϑοβίοπι σδῇ αἷννανϑ πη βογηείῃϊηρ πενν ἴο βὰν. Εουγίῃ Μδοςοαθεεβ 
[85 ἃ θεδι 1] 51 Π1116 οἵ ὈΪΓ45 ἀείεηαϊηρσ {Πεῖγ νουηρ. Ηδε αἱΐείβ 1 Όγ πἰγοάποίηρσ {πε ἰάδα οἵ {πεὶγ 
Ιονε οἵ οἴδβρτγίης Ὀείηρσ ἰυγηςξα ἰηΐἴο ἃ 5ῆδ.6 ἴοσγ {μεγηβαεῖνεβ. “δὴν να δηϊπη 15 μαγὰ ἴο σαῖς ἂῦα 
1π5 ἴα κεη, Πεη, αἰθιεσαγάϊηρσ {πεῖ οννῃ βαίείγυ ἴῃ {πεῖν αδῇεςξίοη ἰοῦ ἐπεῖγ γοιηρ, {πεν [41] ἱπίο {πε 
Παπάϑ οἵ ἐπε ᾿ηΐεγϑ. Ηε [15 νεῖν ἱησεηΐοιιβ ἰῇ ἔπεθε νατίαίίοηβ, ἀπ ἀου Ε1]655 ἱπίεπ δα {ποτ ἴο 
τετηϊη ἃ ποϑα ἃπηοηρ Ὠϊ5 Πδαίεῖβ ννῆο, ἴῃ ταρσούν 5 ννογάϑ8, ἰονεα ἰδθοιιγ δηα ᾿ἰεαγηΐησ, οἵ ἃ θοοϊς 50 
ΜΜῈ]}1 ννοσγίῃ Κπονίηρ, ἀπά ἢ σοηίγινεβ ἴο ἔγεβῆθη {Πεῖγ ᾿πΐθγεϑὲ θγ πονεὶ ἀρρ]ςαίίοηβ. ΕἸΠΑΙΪν, ἴῃ 15 
ΒΕΠΓγΓηρ᾽ ΟΪο56 Πα, {κὸ ἀτέροῦν, ἰεπ 5 ἢῖ5 ρουγεγῇι! βαρροῖί ἴο {Πα οἰαίπι ἐπαΐ ἘΠ65ε νψψεγε για πηδγίυτβ 
Ρείογε (γιϑε. “ΏΟ [15 ἴπεῦα, πηδῆ οἵὐἵΓ΄ ψοπΊδῃ, οἱ οὐ γοσηρσ, ννῆο νου] ποῖ σοπίεπα ἴον {πὸ πιαγίγτ᾽ 5 
οοόννῃ, Ώςη ἃ ννοπηδη 614 5ο0---πρὸ τῆς χάριτος ἀγωνισαμένη---ςοηϊεηαίηρσ Ὀεΐοτε ἴῃς ἄαν5 οἴστγαςς ̓  Απά, 
Ια ϑῖϊν, ννε ππά ἢϊπὶ πϑίησ ἃ ρῆταβα {Παΐ 5εεπη5 ἴο Π16 ἃ ΡΟ 8 Ϊ6 8]]πιϑίοη ἴο Εουγ ἢ Μδσσαθεαβ χν!]. 7, 
ννμεσε {πε δυΐποῦ βυσρεϑίβ {Π6 τί οἵ ραϊπίίηρ ἃ5 νν Ὲ}] Πιτεα ἴο σοπηιπεγηογαῖε {πε τηατίγγάομηβ. “Υἴου 
5δοι6 81], δᾶγ5 (ὉΠγγυϑοβίοπι ἴο ἢ15 πδαγεύβ, "εῆρτγανε {Πεῖγ σοηζεϑίβ δη4 {πεῖν βίγαρ σε οα γουγ Πεδγίβ ἃ5 
ἴ ννεγε οἡ ἃ ἰδ ]εί, τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰ παλαίσματα ὥσπερ ἐπὶ πίνακός τινος τῆς καρδίας ὑμῶν ἀπογράψαντες. 
ἼΠ15 πιδὺ ΡΥ ΠΊΑΓΙΪν γείεσ ἴο σι. Ῥδ}}5 “ποῖ οἡ 8065 οἵ βίοηε θπΐ οἡ ἤξϑῃϊν [8 0]6ε5 οὔ {πε πεαγε᾽, Βυΐ 
10 4150 βεεπη5 αἰβδεϊποιν ἴο ροϊηΐ ἴο ἴΠπ6 σοπ]εοίιγαὶ τεδαϊηρ ὥσπερ ἐπὶ πίνακός τινος ἴῃ [Π6 ρᾶθϑθαρε ἴῃ 
Μαροοαῦεεβ. [1}η {Π15 σοππεχίοη ννε ἢᾶανε ἴο σοῃϑί εν [Πδὲ {πε εν ΟΠασγοῃ Ὀν πο πιεδηβ ἰανοιτεά {πὸ 
τεργεβεηΐαίοῃ οἵ {πε ἀροηῖαβ οἵ πιαγίγτάοπι Ὀγ [Π6 σγαρῇϊς αγίβ. Οἡ {πε σοηίγαιν, πε Ομαγοῃ ἐπθη 
ἀεϑίγεά ἴο 5εεὲ {δε πιαγίγγβ ἀερίοϊθα οἠἱν 45 Ὀεθβεα δηά ο]ου πε. Ὑ7ῃα ρἤγϑίςαὶ ἀεία:}]5 οὐ {πμεῖγ 
οὐπΕ] βδυπεγίηρϑθ ννεγα ποῖ ἃ ΡοΟραΪδι 5 Ὀ]εοῖ ππί|1] {Π6 1λατκ Αρϑβ, ἀπα ἴἴ 15. ααΐε Ροββίθ]ε ἰῃδὲ 
(ΟΠ γυϑοβίογῃ τηᾶὺ θὲ ἀεργεοδίίηρ παῦε [Π6 ουϊννατα τερτεβεηίδιςοη οἵ διῇ ϑιῆεγίησθ ἤθη Πα {6115 
ἢ15 πεαγεῖβ ἴο εῆστανε {Ππ6πὶ οἡ {πεῖν Πδαγίϑ. 

ΎΠετε 15 γεῖ ἀποῖπεῦ βρεεςῇ οἵ ἢϊ5, ἰαπαϊηρ {πε Μδοοαθεδη τηδγίγτϑ, ἴῃ 1 ἢ Πε βε]εοῖς {Π6 ἰαϑῖ 
Δη4 νοιηρσαβί οἵ 1Π6 508 ἰοΥ 5 βρεοίδὶ ραπερυσῖς. Ηδετε, ἔοο, ἢ6 ᾿πίτοάπσεβ αυδίηΐ ἰοιοῇεϑ οἵ ἢΪ5 
ον, 45 ταί {πε ἰγγαπΐ ννα5 Ἰοοκίηρ αἱ {πε Ὀγαζίθγϑθ, θα τς γοιίῃ ννὰ5 Ἰοοϊκίηρ αἵ {πε ἢ6]}] ἰπίο ννῃῖοἢ 
τῆς ἐγγαπί ννὰ8 σοίῃρ ἴο οαϑί ὨΙπη56 1. ΑἾδο {παῖ {πΠ6 γοιίῃ ἰεαρί πο {πε ὈταζΖίειβ “85 ἴεν πα Ῥεεη 
(ουπίαίη5 οἵ οοοὶ νναΐεύϑ, γεοκοηίΐηρ {ΠῸπὶ ἃ αἰνίηα ἰοηΐ δηα Ῥαριϑα .Ό ὙΠδη {πε ρύεδοῆοι οἤσεα ΠΊΟΙδ 
Ια {πὲ Μοίπεγ, τεσουηζίηρ ΠΕΙ Τηδην 5ογον 85, Δη4 Ὀογγοννίηρ πῸπὶ Βου ἢ Μδοσαρθεας ἐπε 
ςσοπηραγίϑοη οἱ ἢεῖ ἴο {π6 ΤὭγεα (μη ἄγεη ἴῃ {πε Ὀυτηΐηρ Πεγν ἔαγπαςθ, ννοἢ Πα εἰ θ 6 ]]}15Π65 {Ππ5: 
«ΤΠς Πιεὶ οἵ {πεῖν πιγῆασε νγὰ5 παρῃΐπα δηα ρἱ(οἣ, ἴον ἀηα Ὀτιβηννοοα ; {Πε ἤπε] οἵ ἤοῖβ ννὰ58 πδέιγα 
δη4 ὈΙΓΓΠ-Ραηρ5 δηα πηδίεγηδὶ ἰονε δηα {πε ϑνεεί νοῖςε οὗ μεσ μι] γε. Ὅηε ννογά5 φύσις καὶ ὠδῖνες 
καὶ φιλοστοργία καὶ παίδων συμφωνία 5εεηὶ ἰο ἥονν [ῸΠΊ 5 πηουίῃ 845 ἰγεϑῇ 45 1{ ἢς δά 1ι5ΐ ργεραίεα 
Πίτη561{ Ὀν τεδάϊηρ ονεῦ ἴῃς βίοσυ. Ης Ῥογζοννβ αἰγεοῖ {Π6 5: Π|116 οἵ ἴπΠ6 Ὀγανε Ε]βαζΖασ, {κε ἃ θβει]ηρ 
56 84-Ὁ]1Π βιδπάϊηρ [αϑι ἀσαίηϑι {πε επηρεϑί οἵ {πε ραϑϑίοῃβ, ἀπ ΔρΡρ 165 1 ἴο {πε Μοίπεσγ, ννῆο, {κε ἃ 
564.-ΟἸ ΠΕ ἰαἰκίησ {[ΠῸ δϑϑαι]ῖ5 οἵ ἴΠ6 ννᾶνεβ, γεπηϑίη5 πητηονεα νν 116 {παν 5ρεπΠα {παεγηβεῖνεβ [ἢ ΒΡΕΠΊ6. 
Απά Ιαβιν, “51ε 8ανν ἴπ {πε ἤδπηεβ ποΐ ἃ ἰοιπι οἵ ἰογπηεηΐ Ραϊ ἃ πυρί] ἰούοῖ, γαμήλιον λαμπάδα, ἃ 
ίδπου ΜῃΪοἢ Πα 5ἤαγεβ ἢ τεσοτγν. 

ΎΠοΕτε 5 γεῖ ἃ {π|γά ἀϊβοοῦγθε οα {πε ϑυθ]εςῖ Ὀγν (Πτγυϑβοβίοπι, θυΐ βρᾶοα ἔοσθια5 πε ἴο εηϊαύρε 
Πυτμεσ. Ὑῆε ογδίίοηβ ᾶύα 411 ννὲ}} ννουίῃ Ἰοοϊκίηρ αἱ. ὙΠεν πιᾶν Ρὲ ἰουηά ἴῃ Τ. Β. ΡῬγαυπδειιβ᾽ 5 
Ογερονγ ΜΝναςίατισο)ι, Ῥατίβ, τόοο, ραρὲ 397, αῃᾶᾷ ἴῃ Εσγοηΐο Πυσδειι5᾽5 7οΐητ (ἠγγδοσίοηι, Ῥατίβ, 1όοο, 
Ρᾶρεβ δὃ1 δηὰ 622 [΄., ἃ5 ννε]] 5 ἴῃ Ἰδίει δα] ΟΠ 5. 

Το ςοπλε ἄονηῃ ἴο πιογε πηοάσδγῃ {{π|65, 1 οδη πα ποίῃίηρ 50 ἱπτεγεϑίησ ἃ5 16 ῬοΟΚ οἵ Εταβηηι5 
οὐ {ῃε6 Μδοοδρεδη πιαιΐγιβ. Ηδε [εἰῖ ἃ ρεύβοπαὶ ἱπίεγεϑδί ἴῃ 1ΠῸ τηδίζεγ, ἴου ἴῃ {Π6 εαγὶν ϑἰχίθεηίῃ 
σεηΐαγν ΜΠ ἢ δανν {πε Ῥερσίπηίηρβ οἵ ἴῃς Καείογπηδίίοη ἃ πῇ ψηο Παα ἴῃς σοιγαρε οἵ ἢΐ5 ορίπιοηβ 
Πδά 4150 ἃ τίρῃξς σοοά Ἵοἤδηςε οὗ πιαγίγγάογη. Τί νγὰ5 ἴῃ 1517 {πδὲ Τα ΠαΥ Πα]]εα Π15 ἀεπιποίδίίοη οὗ 
Τηάυσεηςεβ ἴο {πε ἄοοῖβ οὗ {πε σπυγοῦ αἱ ΝΝ επρετρ, ἀπα ἴῃ Πδΐ βαπηε γεαῦ Εγαϑπηι15 566 ΠΊ5 0 ἤᾶνα 

σοΠΊΡ 6 5 Ππ||6 ψογκ ἴοσ {πε Ῥεηεῆξ οἵ Πἰ5 {τεπα ΕΠ145 Μαγοδειι5, ἡ πιλοάεγαΐου οὗ [πε πτοϑὲ Πποηοι- 
ΔΌΪΕ οοἸϊεσε οἵ {πε Μδοοδβθεδηβ᾽ δἱ (οίοσπε. Ματγίγγαοπι ννᾶ8 ἃ ἰπίηρ οἵ ψῃῖοῃ {ΠῸ σγεδί ἰεδάεγ οὗ 
{πε Πυπηδηϊδίβ Π84 ἃ νεῖν γε] ἀγεαά. “δε μανε ποῖ 81] βίγεηρξῃ ἴογ πιδγίγγαοπι, πα 1 ἔδαν 1 ἰγοι δ]ὲ 
ΠΟΙΏ65 ἴ 5141} ἀο {κε Ῥείεγ, με ννγοΐβ ἴῃ 1521, δῃά ἢε δά γεάϑοῇ ἴο 486 ἤδη ἢΐ5 ννουκβ ννεῦα 
δοΐαα}}ν σα πη τες το {πΠ6 ϑρδηΐίβῃ [παυϊϑιτίοη οἷχ γεαῦϑ ἰαῖεσ. Μαγίνγάοηηβ πᾶνε ἃ οὐ] ἱηΐεγεϑέ ἴογ 
ἃ τῆϑῃ ΨΠῸ ἀτγεδαϑ {πε τοιΐυγα, απ ἴἰ 15 πὸ ψοηάεν [πΠαΐ Πα της ἃ ὈοΟΙς ἴον ἢΪ5 {τ]6πά5 αἵ (οίορπε 
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οὐ οὗ 4}1} {παΐ δπείαυϊεν Πδα ϑαἰα ἀθοιξ {πεὶγ πηαγίγι-ϑαϊηΐβ. ΤΠς ϑδι!αϑὲ βαϊτίοη οὗ ἢ5 ψψοσκ {παΐϊ 
1 οαη Πεᾶῖ οἵ ννὰβ8 ργϊπίεα Ὀν 1}. (ευνίςογηιβ δὲ (οϊορπε, ΕἘΡ. 1, 1524, [ο]., νυ [ἢ Ἐ{{|ε-- Ορεγὰ 
Τοβερῆὶ ἱπίεγριεῖς Κὺὺπβῖπο ργεϑργυίεγο. 1)6 ἰπϑῖρηϊὶ τηϑοπα βου ΠῚ πηαγίγτίο, οαϑι σαίιι5 40 Εγάβγηο : 
παπηπατη δηΐε ριαβαϊοι 5 Δα τ5, δτο., ἄς. ὍΤῆα ῬΟΟΪΚ ννᾶ8 βενθίαὶ {{π|65 γερυ!πίεα ἴῃ τῃς βἰχίθεητῃ 
σεαηΐανν, ε.σ. αἱ Βαβ]ε, 1524, 1534, δῇῃᾳ 1540, δπὰᾶ ἴῃς Βοαϊείΐδῃ ἢᾶὰ5 ἃ οορν οἵ δηῃοίμπει εὐϊίίοη 
ἔγοπι ἰῃς (οϊορσηα ρύεβϑ, ννῃ]οἢ 15 απάαίβα Ρὰΐ ννὰ5 ργο δ ΌΪν ῥγιπίεα 1 1.534 οἵ ἰδίει, αηα ἢδ5 {π6 {{1|Ὲ 
τα Πν ργείεγγε Ὁν Εγαϑιηι5, " περὶ αὐτοκράτορος λογισμοῦ, ἀε ἱπιρεγαΐτίοα ταϊίοηα.᾿ [πη ΠΙ5 ργείδζογυ ἰθξίογ 
ΕγδβπΊι5 ϑαγ5 {παΐ ἢες Πᾶ5 ννογκεα ἔγοπὶ ἃ 1 τη ἰεχί, ποΐ πανίηρ ἃ ατεεκ Μ5. δὲ μαπά ({πε ατςεὶς 
ἰεχί ἀρρεαῖβ ποΐ ἴο μανε θεδξη ρτγίηϊεα {11 1.526) ; ἀπὰ {παΐ, σοπ͵]εοϊαγίηρ (μς ατεεῖς ογίσίηαὶ ἔτοπὶ {πε 
1 τη, ῃς ἢὰ5 σμδηροα βοπλα {Ππίησϑ, Ρας ποῖ νεῖν πιοῃ. ΗΠ 5ποννθ 15 ΠΠ{αγὰγν αὐτί τη {Π6 νὰν ἴῃ 
ΠΙΟΠ ἢ σοπΊρ]Ἰπηθηΐβ θοίῃ {Πε οο] σα ἀπά {Πς οἰΐν οἵ (οϊορηα, δἰ πη ΕἸαρσαηῖν ἴο {Π6 εἰενεη 
{πουβαηα νἱγοίηθ. πηαγίγτεα {Ππεία, ἀπ 50 ργοσεοα5 ἴο ἢϊ5 {γϑηβϑιδίίοη. Αἴεγ {πε ἐγαπϑίαϊίομ ἢῈ σῖνεϑ 
56 οί οηβ ἔτοπῇ απεϊααϊέν, ᾿πο] μάτηρ {Πε6 [Ο]]οννίηρ Γοπὶ [εγοηλε: “Τῆς βϑενοη Μϑοοαθεδη Ὀγοίμεσβ 
Μεγ θούῃ οἵ οἠς πηοΐμεῦ, Ὀν παπιε Μδσοδθαα ; ἴμεν Κερί {πε [νἂνν οἵ {πΕῚγ οννη ἐγδάϊεοη ; παν αἰ4 
ποΐ εδὲ {πε ἤδξϑῃ οἵ ϑυνίηθβ. Ἐὸὺγ {Π15 σαιι5ε ἴμεν ὃν {Π6 τηοϑί οὐαὶ Κίηρ Απίίοσπιβ νεῖε ογοννπαα τῇ 
{πε οογν οὗ πηγίγγαάοπι, ἴῃ Απίΐϊοςμ, ἰορεῖμεν ΤΠ {Πεῖγ Ρίοιιβ πηοίῃεγ, ἀπα ἔπεσα ἐπεν γεηταΐη θαγί δ 
ψΜ] ἢ στεδῖ νεπαγαίιοη. 

“50 ἴδ 51. [εγοιηθ, ϑαὰγ85 Εσαϑιηι5.; “αϊ᾽, Π6 σοπίϊηπ65, “1ἰ 15. σογίαϊη ἐπαΐ ἴῃς τεὶϊοβ. οἵ ἔπ 5ε 
Μδοςοαρεδη Ὀγοΐμεῦβ ννεῦα Ὀν {πε Ὀ]εβϑεα Ηείεηαδ, πιοίμεν οἵ ἴπΠ6 Επιρεγογ (οηδίδηϊζίπα, Ὀγοιρῃΐ τὸ 
Βυζαηίίαπι, απ ἔπεηςε Ὀν {πα ρῥιοϑιάεηΐϊ Εἰιϑίονσπιβ ἴο Μεαϊοϊαπιπι (Μ|η1]4η), ἀπα Ια ϑε]ν Ὀν {πε οί οἵ 
ΚΕρΊΠΟ]α Ὀίϑπορ οἵ (οίΐορπε {Γαηϑίεγγεα ἔγοπὶ Μεαϊοϊαπατη ἴο (ΟΪορπα ἴῃ {πε γεαι ττόᾳ4, νετα πονν 
πεν δίς Πεϊὰ ἴῃ σγεαΐ νεπεγαίίοη ἰη {ΠῈ σο]]αρσε οἵ 1Πς σ]ογίοιιβ ἤἡδπηε οἵ ἰῆς Μδοσαθεαηβ {παπηβεῖνεβ. 
ΤΠεῖγ τεπῖονα] ἴο (οϊορπα ἴῃ ττόᾳ ννὰ8 οα]εργαίεα Ὀν ἃ ϑρεοῖδὶ ἰβαβί, “νης ᾿᾿, οὔϑεγνεϑ ΕὙαϑΠη5, 
“15 πον πηι Κεα οἵ Όῃν οὖς νεῖν τενεγεηα ἰαίμεῦ ἀπά ἰογά ἴη ( ἢγιϑί, Ηδγπιαπη ἦε ἢ ϑβία, δύο ΙσΠΟῸΡ 
οἵ (οορηεα, ἰπ {πε γεᾶγ 1506, 45 μανίηρ Ὀεδη ἰγαηϑίεγγε ἴο 1Π6 ξαϑί οὗ 5:. (πε οτέ, ἀγο 5 μορ δηὰ 
σοηίεσββογ. ἩΗονψάανοῖ, ἴο τεΐασγη ἴο Π15 ἰταηϑίδίίοη οἵ Εουγ ἢ Μδοσαθααβ, ογ γαῖα ἴο 15 ραύαρῆγαβθ, 
ἴογ ϑιιςῇ 1 15. Ηξε ςοτηρίεΐεὶν ταν τῖεβ {ΠῈ ἀύραγτηθηΐ ἀροιΐ ξαβθοη Δη6 ἴΠ6 ραββίοῃβ, πού ἄο 1 πα 
ΔΏΥ 8]]πιϑίοη ἴο {πε ϑίοϊς οἰαϑϑιποδίίοη οἵ [6 ραβϑβϑίοηϑβ, [που ρ ἢε ἀσύεοϑ ἢ {π6 δυΐμποσ οἵ Εουσγίῃ 
Μδοοαρεαβ ἐπαΐ δαβοη ἄοαβ ποΐ εχτιγραία ραβϑίοη θὰ. σἤθοκϑ 1{, απ ΠΕ αιιοΐθ5 {Π6 ο4565 {Πετα. οἰΐεα 
οἵ Τοβερῇ, Μοϑβεβ, [ϑθορ, απὰ 1)ανι ἃ. [Ἷ}ἢ 1)ανια 5 σαϑεὲ ἢξ ἢδ5 ἃ οἰγτίοιι νατῖαηί. αν ννοι]α ποῖ 
4υδηοἢ ἢ15 {Ππι|γϑὲ νυ ἢ {ΠῸ νναΐευ νυν ἢ τη Ὀν 15 τεηΐ Ὀδσοδιιθδα ἢς δα ϑυνοῦῃ ποΐ ἴο ἀσίηκ Ε{Π] {πε 
ΕΠΕΠΊΥ 5 ΟΩΓῚΡ ν»ὰ5 ἴα εη, {πιηκίηρσ {Ππ|5 ἴο βιϊπηπ]δῖε {ΠῈ νδίουν οὗ Πϊ5 ἰτοορβ. Δ Ώθη ψνῈ σοπιε ἴο {Ππς 
ΗἩεἸ]επἰ Ζίηρ σαιηραίρῃ οἵ Απιίοσθιι5 πα {πε ἰγγαηΐ 5 ρει βθουίοηβ, ΕΓ σΠη115 ἔο] ]Πονν5 5. δαΐ Ποῦ ποῖα 
οἰοβεῖν, Βαϊ 1 ποίς νατίουβ σπαηραβ. |αϑοη 0145 Ῥδίῃβ, ποῖ ἃ σιυπηπαϑίι πη, Πθαγ (ἢ ταπΊρ]6. ὙΠῈ 
ὙΜΟΠΊΘΩ ὙΨΏΟ οἰ ΓΟ ΠΊοΙ56 {Πεῖγ 50η5 ΠΙηρ {Πδιηβεῖνεβ οἱ {Ππ6 γος ῖκβ νο]πΐδγγ, “ααρρα 4παα6 νἰϊαηΐες 
Ἰοησίογα ἰουπηεΐα σα] γε πὶ Πα] Ἰτππὶ ἰπσαϑίαε πιογί5 ορίαγεηϊ. ἉΏεη Απίϊοσπιβ ᾿οιιη5εὶ5 ΕἸΘδαΖαὺ ἴο 
εδί {Π6 ϑν πε 5 ἤθβῃ, με βαυϑ, " 1ἰ 15 ἃ πιαιῖκ οἵ βιρεγϑετὶοη ἀπα] σονγαγαϊοε ἴο τηδῖτα ἃ ἰανν ἴοσγ οποβοεὶῇ 
Δηα 04]] οπε᾿ 5 σῃμοίςς ᾿ξαβοη᾽ ; δῃὰ ΕἸβαΖαγ τερ] 165, " Οὐγ Ιανν σοπε πη γοι ΡὨΠ]οσορῆν, ννβαγείη {ΠῸ 
655 ἃ πηδῇ υπαδιβίδηαβ {πΠ6 πλοῖα ΠῈ {Π|]ηΚ5 ἢς υπαεγϑίδη 5. Ἐ γάβγηιβ ννα5 [Π]ηἰκίηρ οὔ ϑοπιε ᾿πεο]ορίβηϑ 
ΤΊΟΓΕ αἸ5ΕΠΠρῚ 15Π6 4 ογ΄ Ὀἱροίγν ἴπδη Ἰεαγηΐίηρ θη ἢς ννγοῖε {Π686 ννογάβ. ΝΟΓ 15 ἢε δἱ δηγ ραϑίηβ ἴο 
ΚΕΕρ ἃ [ενν!ϑῃ δίπηοθρῃεσε: οἡ {πῸ σοηίγαγυ, μα ρυ5 ἱπίο {Ππ6 πιο οἵ Ἐ]εαΖαγ, ἤθη Πα ἰ5. αϑίκίησ 
(σα ἴο δοςερέ Πἰπὶ 85 8η δίομεπηεηΐ, 5. ἢ ἃ οπαγαςίογϑεσα!ν (γι βιίδη ρῆγαβε α5 “ Βδοεῖνε πὲ [Ὸγ 
1Πατὴ 411, δηα ρῖνε {Πεπὶ 4]] ἴο τηε᾽. 

ΤΠ πηαγέντάομ οἵ ΕἸδαΖαι ἈρΡΡρϑδίβ ἴο ἴακε ρ]αςς ἴῃ [εγαβαί θη, θὲ {πε σανεη θγείγεη δης {πε 
Μοίμοϑυ αγεὲ Ῥγοιρῃξς ἴο Απίϊοςῃ, "δίγοοϊίε ἄς βογιιπὶ οαϑίθ!]ο ϑυΐβηάτγο. Τῆς Μοίβμεσγ ἰ5 οδ ]δὰ 
Βοϊοσίοηαβ. Ὅἢε εἰάεϑδί βοὴ 15 Μδοςδθειιβ, ἴΠ6 οἴπεῖβ αἵὲ Αρεΐ, Μαςῃϊγ, [ιάδ5, Αςμαβ, Ατεΐῃ, 
[8.οΡ. Ἐγαβηγιβ ἀββοσῖθεβ {Πεῖγ ἑογίαγεβ δ ἰεηρίῃ, ἀπ {πε ουγίοιιβ πᾶν σοπΊραγα Πἰβ ἰοηρ 1 Α τη 
|15ὲ οἵ ἀδν} 5} επρίπεβ νν ἢ τῃς ατεοῖ. ΔΝΊεη Πα σοπΊα5 ἴο χίϊ. 7 με ἰγαηϑίογβ {πἰἴπὲγ {πε βρεεςῇ οὔ τῆς 
Μοίμογ νΪς ἢ 1Π6 δυῖμοῦ Πα γεβεινεά ἴοσ ἃ ἰδίαι ρίαςε, ἀπά ἴῃ ἴῃς βᾶτης οοππαχίοῃ ἢ ἰᾶυρεὶν Ἔχραηᾶβ 
θοίῃ {Ππ τογίμπγεβ πα {πε ϑρεεςοῇαβ οἵ {πε βϑενεηίῃ ϑοη. ΕἾΠΑΙν πε ἀθβοσῖθοβ {πε Μοίπμεν 45 Πούϑεῖ 
Ὀείηρ᾽ Ξἔτρρεά, βοοιγρεά, δηά στίθνοιιϑὶν τογπιεπίεα Ὀγ Απίίοςμιιδ, ἀπε} αἱ Ιαϑὲ 586 15 Ὀγουρῃξ ἴο τῆς 
Ὀγαζίθσ, “ας ογδίίοημθβ ρτγοίξηβὶβ βιιγγεοίίβηιια τηδηϊθιι5 Ρρῦὸ σγανί 5 πηδίγίθιι ἤιβα οοα!!θαπὶ οππιαϊὶ 
βρίγιξαπι᾿, ὙΠεγα ἢ ᾿ηἰγοάτοεβ ἃ νεῖν πηεαΐδοναὶ ἰοιιοῇ, 45 σὺ ἤθη ἢ 5Πονν8 Απίϊοομιιβ ἔδγγου- 
βίποΚοη δ {πε νεὺν τηοπηεηΐ οἵ πεῖ ἀδαίῃ ὃν ἃ ἢδϑῃ οἵ Ἰἱρῃίπίησ. Αραΐη, ἰδοῦ οὔ, ἢε πιᾶῖκαβ {Π6 
ἰγγαηΐ ῬεςοπΊα 50 ἱπιργεββεά γ᾽ {πε πηγίγεβ᾽ σουγαρο [Πδὲ Πα Θη]15ῖ5 ὑνμο]ε Ἰεσίοηϑ οὗ Ηερτονν 5ο] ει 5 
ἴῃ. Ἠϊβ βεσνίος δηα υνἱηβ θαςι]ε5 ψνΠ ἢ Πεπὶ. Ὑεΐ ἀδδῖῃ ἰ5 ποῖ ἴο ΡῈ βἰανεά οἱ; ἴογ με βῆοννβ ἴῃς Κίησ 
Αἱ Ιαϑὲ ἀγίηρ' τη !βεγα νυν οἵ ἃ αἰβσιβίίηρ ἀἴβεαβα, ἃ5 1ο] ἃ 'π {πε ϑεοοηά Ρευΐ ποΐ ἱπ {πε Εουγίῃ ΒοοΙς οἵ 
Μδςοοδθεα5. 

[τ Ψ1Π] Ὀὲ βεεὴ {παῖ Εγαβϑγηι5 σανε ΠἰπΊ56][ ἃ ρεγίεοιςν ἔτες απ. Α οδπίαγν πᾶ 4 μα] ἰαῖογ 
( οπηρεῆη [6]] ἅροη ἢϊπὶ νι βανεγίεγν ἴογ τ. ὙΠῈ Ετγεποῦ βομοὶαν τς 8|15 ΗἰπῚ ϑιοἢ πη κίπα παπιαβ ἃ5 

όόδι 



ΤΠ ἘΘΟΚΤΨΗ ΒΘΟΘΟΘΘΕ ΜΑΘΘΑΒΕΞ 

“Ἰπαρία5 Ραγαργαβίεβ (νεγίπβαια ἰειτιθγαΐου) Εγαβπιιβ᾽. Ηδ 58γ5 {παΐ Εγαβπλιβ Ραΐ πε Κίπσάοπι οὗ 
Πεανεῃ ἰοῦ τὰ τῆς ἀρετῆς ἄθλα, ἀῃα εαἴεγηδὶ ἥγε ίοσ. εἴεγῃαὶ ἀεδίῃ,---' εδὲ ἤος παραχαράττειν" ΠΟΠ 
παραφράζειν, " [ῃ15 15 ἴο Δα υἰτεγαῖε ἃ πηοπιτγηεηΐ οἵ απίφαϊν. [{Ὁ τποηκ Παά ἔακεη βυςῇ [ἰθογίϊος ἢ 
1τῃ6 ψνοτκ οἵ [οβερῆιβ αηὰ {πε ννογ 5 οἵ ἴπε Μδοσοαθεαβ, μονν {πε τηδῃ ννοὰ]α Πᾶνε ἰδιρῃθα αδἱ Ὠἰπι. 
ΤΠδη Πα τιάϊοι!ε5. ΕΓΆΒΠ.115 [ῸΓ σίνίπρ ἴο ἴΠε πηδγίγεβθ ΠβΠη)65 ἄγαννῃ εἰ ΠΕῚ ἔτῸπ 5οπΊ6 ΔΡΟΟΥνΡΠΔὶ 
ντΠησ5 οὐ ἱηνεηϊεα οὐἱ οἵ 5 οννῆ πεα. Απάᾶ αραΐϊη ζοπιρεῆη ς4115 δῇ ἜἊχργεϑϑίοῃ οἵ {πεῸ Ραγα- 
ΡὨγαϑίθϑ " ᾿πδη15 ΠΉΪΠῚ νεγθουιπΊ Ροπρᾶ εἴ Ρμαϊθγαε᾽, απ] σαϑῖβ ΘοοῦΥῃ ΠΡΟῚ ΠΙΠῚ ἰου ἜΕΧΡΕΠαΙΠΡ 50 τηδην 
τΠαΐογιοαὶ Ἔχαρρσογαίίοπβ νεῖ {πε τογίπτοαὰ Μοίπεσ, ἴο νν ἢ ἢ {πε οτῖτῖς ννοι]α ργεΐοι ἴῃς ϑἰπρ] ον οὗ 
[Πς ατεεῖκ δοοοιηΐῖ. [ἰ ἐο ποῖ ἰκζῃονν ἰΓ 1Ὲ ννὰϑ ϑαΐζηηιε Ζλεοϊορίοιιηι οὐ ΦαἸ71ι772. σα οίαςίϊετι7,1 νν ϊο ἢ 
Ρτγοπηρίβα τῃϊ5. ἀϑϑαι]ῖ, μας 1 Εγαβηγιβ σου] Πᾶνα ἀνναϊζεα ἔγοπὶ ἢΪ5. ἰοηρ σεπίαγν 5. 56 Ὲρ νγὰ τηϊρῃς 
πᾶνε Πδα ἃ [{ς|16γὰγν ἀπά γγαὶ, [ῃ6 εσῆοαβ οἵ ννῃῖοῃ ννοι]ὰ θὲ τἱηρίησ γεῖ ἴῃ οὐἵ᾽ εαίϑ. ΤῃὴῸ Βγεποῆ 
50 Π ΟἾΔ νοι] ἤανε Πδα ἃ Ὀδοῖζευ οἡ {Π15 οἰάς οἵ ἴῃς. ('αηπεὶ ἴῃ ΠΤ γ. Ννπι. (ανε οἵ Οχίοιά, ψνῃο νυτοίς 
1Παῖ Πα ννοι]ὰ [πὸ ἴο Κῆονν ννῆν Εγαβπηι5 ρὲ ἃ 4αυδηΐϊν οὗ βιι πο Π15. ννοῦκ οὗ νῃϊοῃ ἔπεσα 15. πὸ 
ἴγαςε ἰπ {πε αγεεκ. “ΟἸΠοῖ 8. πᾶν δοῖνε {πὸ αιιαϑίίοη, ϑὰγ5 (ἄνα, " Οὐΐη ἃ ΡΓῸ ἰπρθηῖ 581] ργασίξαι 
(εςογιῖ Εἰγαϑπλιβ ἀπ :ἴαγὶ πααα.᾽ 

Βαΐ 1 οπε σομ]ά ρῥἱοΐαγα ϑιιοῃ ἃ σῃοϑίν Βαῖε]ε οἵ [πε ῬοοΪκ5 45 ἰακίηρ ρίαςε, πὶ ποῖ διε {πΠαΐ 
ἘγαϑΠΊι5 Πρ ὶ ποί ἢπα οἡ Πϊ5 5146 {Πηε βϑῃαάε οἵ ἀποίπεγ Οχίογα βοποῖασγ, [ομη 11ονὰ, νΠο ἱγαηϑίδίθα 
Βουτίῃ Μδοσαθεαβ 1πι5ῖ ἔννο γεδίβ αἰζεγ {πεῸ ἀείεαί οἵ πε ἀτεαΐῖ Ατπιδήαδ, απ ἀεδοίάεα]ν αἰ ποΐ ἰονα 
Κοπηθ. Ηε ἀοεβ ᾿πάςεα οτςοῖζε ΕταβπΊι15.5 νοΎΚ, ἘΠουρ ΠΕ ἀνοίϊα5, ἱπτε πε! οη}}ν 1Ὁ πηᾶν ΒΕ, με 
τηεηίίοη οἵ ἢῖ5. πᾶπΊα, θς ἢς Καεαρβ {πε νία]5 οἱ ἢ|5 «ννγαῖῃ ἰοῦ σετίαιπ Ἀοπηᾶη τπεοϊορσίαηβ, ννῃῸ 
επαδανοιγεα ἴο παῖζε οὐἱ {παΐ ΕΟυτγί Μδοοαῦεεβ ννα5 ἴο Ὀς6 γεςεϊνεα 45 σδηοηΐοαὶ, οῇ εν ἄθησε ννῃ]ς ἢ 
ἴπεν οἰαϊ πη ἴο θὲ {παΐ οἵ [οβερῆυ5, απα οἰϊεα (τερογν ἴῃ ϑαρροτί οἵ {πεῖν {Π65ῖ5. ΔΝ οπι ουἱ ΓιἸονὰ 
ἰδ ρη5 ἴο βοογῃ, νυ] πα πο πρΡ νυν ἢ “Ο ἀΐρπος Ἀοπηαπα πηεγείσίος τη ηρΌΠ68 "᾿ 

Ταπίδεπε δ ηΪπ|15 σοΠο]βίῖςο 5 ἴγα6 ἢ 
Τ]ον ἀ᾽5 τεχί, Ραβϑεά οὐ ἴῃς ϑίγαθθθιγρ εἀϊτοη οὔ 526, κε ἴῃοβε οἐ ΗΠ πάϑοῃ δηα 81] {πε οἵ πεῦ ργιηΐεα 

τεχίϑ 1 πᾶνε βεεὴ (εχοερί ϑινεῖς᾽ 5), Παὰ5 ἴῃς γεδάϊηρσ ὥσπερ ἐπί τινος πίνακος ἴῃ Χν]]. 7 Πετε ἴΠς Μ595. ρῖνε 
ὥσπερ τινός ΟΥ̓ ὡς ἐπί τινος, ἀηἃ [15 σοη]εοίατα] επχεηάδίίοη οἱ πίνακος 15 ΤΕργοα πσεα ἴῃ ἔπε Τιαίη οἵ 
Εταβηλι5 πα οἴμεγβ. Τῆα σοπ]εοίαγα, ᾿πΠουρ ἢ ππϑαρροτίεα, 15 πϑίαγαὶ ἘΠΟΊΡὮ, 45 πε δυΐῖμοῦ οἵ Εουγῃ 
Μδοοδθααβ τπποιθίεα!ν 15 τε ίουγηρσ Πότε ἴο ἃ Ρρίςῖασγαε. Ἐταβπλι5, οννενεῖ, ἴα κβ οα ἴο 1 πε ἃ πενν 
Ιάςξα, απα ἴπγῃ5 115 βυρσεϑίεα ἤσιυγε οἵ [Πς τηαγίνγγεα Μοίπεγ ἔγτοπὶ δη [464] ννουκ οὗ γί ᾿πΐο ἃ ϑδοζί οἵ 
ΟΠ ΔΥΠῚ οὐ ἀηλ]εῖ : “1 ἃ ϑου]ρίοῦ ννεῖς ἴο ραΐ [15 ρίΐεοιιβ ἤσιιγε οῇ ἃ [οπῇῦ οἵ 5εῖ 1 ΠΡ οἡ ἃ ἤοι56, 
Πα ννοι]α θὲ ἔγεε ἔγοπὶ Ἔνεγν ἀγεδαάπι! ρίασιιε δπὰ νου] ϑιγεὶν εη]ον εἴεγηαὶ 1155. Τπε τάδ οἵ {πε 
Ρίοϊαγα ἀρρεαῖθ ἴο πᾶνε σοπηπηεη 64 [[561{ ἴο {πε ρῥγηΐεγ οἵ ἃ ἰαΐοσ. εὐϊζίοη οἵ ἴπε Ῥοοκ, ίογ {πε 
Βοαϊ]εΐδη σΟΡΥ 65 (ουτίεεη τάς τνοοάσιι5 οἵ [πε πηαγίγγάοπηβ ννῆεγε πὸ ἀγεδαπι! ἀεῖαβι! 15 βραγεά. 
Ιη {Πεῖγ οσιας πογγού ἴμεν γεπηϊ πα οπἠς οἵ ἐῃς σγὶπὶ σαϑί!η655 οἵ ἴπΠ6 Μδοαρτα ρἰοΐαγεβ, 580 ΡοΟρΡαΪαγ ἴῃ 
της Γουτγίεε πίῃ πα Πίϊζεεπίῃ σεπέιγίοβ, ννἤοθα νεῖν Παπηα ϑῆονν5 ον {πΠεῈὶ ννογὰ Μασοαθθδῃ εἰ {ἰπηδίεὶν 
σατηε ἴο ᾿παϊσαΐε ἀδαΐῃ ἴῃ [15 τηοϑὲ ἀείεϑίεα ἰογτη5. Απα {15 ϑιυγνῖνεβ ἰο- αν τη της αὐσοΐῖ οἵ Ῥδιῖβ, 
Πότ {πε θοαν οἵ ἃ πηιγάεγαεα νἱοζί πη 15. 5111} πηοο κι ηοῚν τεγπηεα ἃ ἡ πηασαθέ᾽.. 

δο. ΤΗΕΟΙΟΟν. 

Δ Ώεδη Ῥαδα] ννὰ5 Ὀγσουσῃΐ Ρείογε {πε }ενντϑῃ (οσης!} αὐ Γ εὐιιβαίθπη, ἰῃ οὐ ογ ἴο αἰντάςε ἢ15 Ορροπειῖβ 
Πε Ἂχοϊαι πη : “1 δηλ ἃ Ῥμαγίϑθεε, ἴῃς βοὴ οὗ ἃ ῬΠδγίϑε : οἵ {πΠ6 πόρε πα τεϑβυγγεοίίοη οὗ ἴπΠε ἀεδα 
Ι δηλ ςδ]]εα ἴη απαϑείοη..Ὁ Απά ννε γεδα {παΐ {πεῈ ἔννο ραγίϊεβ. ἴῃ ἴῃ (οαηο] ργοσξεαδά ἴο [4}] οιιξ οη 
[ῃε ᾿ηϑίδπί, "ἰοῦ ἴῃς ϑαάάμοεαβϑ θὰ {παῖ ἘΠατα 15 πο σγεϑιγθοίοη, πεῖ Παῦ Δηρα], ΠΟΙΓ 5ρίγιῖ ; ας {πε 
ῬΠαγίθοαϑ σοηΐεθβ θοΐῃ. ὍΤΠ15 δοσοιπηΐ Ἐχ 1 Ρ 15 ναῦν οἰεαγὶν ἴῃς ϑδἰγοηρσὶν σοπίταϑίεα Ὀε]τεῖβ οἵ {πα 
ἴννο στεδῖ ρδγίϊεβ. ἀπτοηρσ ἴῃς εν, 85 πεν εχίβιεά (οσ ννεγε Ὀε]ενεα ἴο εχῖ51) ἰῃ Ῥα]εβέῖηε δθοιῖ {Πα 
τη α]ς οὗ ἴῃς ἢγϑὲ σεηίαγν ἃ. Ὁ. [Ἶῃ ΑἸεχαπάτγια, ποννενεγ, ἔΠογὰ ννὰ5 ἃ {Π|γὰ Τοῦτ οἱ θα] οἴ, ρργοδοῆ- 
ἴηρ᾽ {παῖ οἵ {πε ῬΠατγίβεοβ ἱπάεεα, θας νυ τἢ «ἃ αἸἤεγεηςε ; ἀηα [15 {Π|γὰ ἰογπι 15 ἴπΠ6 βίδαπαροιηΐ οἵ {πε 
δαῖποῦ οἱ Ἐοιγίῃ Μδοσαρεεβ. Βιιεῆν βἰδίεα [ἃ 15 1Π|5. Αἵ ἀδαίῃ πιεη πηεεῖ νν ἢ 1Πε τειναγα οὐ 
ΡαΠΙσῃπηεπηΐ ἄπο ἴον {πεῖς ἀεεάβ. ὙὍΠε τἰσμῃίεοιιϑ αἀγὰ γεσεῖνεα ἰηΐο Ὀ]155 (ΘΕῈ Χ. 15; ΧΙ. 17; Χνίϊ. 4: 
18, ΧΥΝΙΙ] 22). ΓΓΠὲῈὲ ΟΕ 6] αἵ ρα πίῃ 6 6. ἱϊπ Εἴεγηα} (ΟΥΓΠΙΓΕ (566 π᾿ ὃ, 32: Σ- 1ἴ, Τὸ; ΧΙ ΤΠ 
ΧΙΠ ΙΒ; ΧΥΠ]. 5,22. ΑΡρρδίεηΐν {πεγα 15. πὸ ταϑυσγεοίίοη οἵ {πε θοᾶν. Αἰϑβο, {κε πε ῬΒδγίβεαδ, 
{πε αὐΐποῦ Ὀεϊΐενεθ ἴῃ ΔΠη96}5 (866 ἵν. 1ο, δπ64 ρεῖπαρβ νίϊ. 11), δΔηα ἴῃ ἄεν!]5 (σεα χνῖ. 8). Ἐογ 
]εν 5 νίεννβ οἵ ἱπηπγοσία! ν 5εῈ Οεβίογεν απ Βοχ, γμαροσηε εἰσίοι απο [Γ᾿ ογσλ, Ῥ. 224, ἀπὰ 
ΚΝ. Η. Ομβαγίεβ, Φοελαϊοίοσγ, Πἰσόγστυ, ὅτα., ῥαδοῖηι. Ἡον πε Αἰεχαηάγίαη βοῆοοὶ σαπλε ἴο δαορί 
1Πε ἀοοίτγίπηε οὗ τῆς ἱπιπγογία!ν οὗ {πῈ 580] δας ποῖ οἵ {πῸ γεϑυγγεοίίοη οἵ [ῃ6 Ὀθοᾶν 15 ἴοο ἰαῖρε ἃ 
ΘΒ ]εςΐ ἴο επίεγ προη Ποία, θὰς [ἴ 15. ἀϑι8}}ν αἰγὶ θαΐϊεα ἴο ἴπεῖγ Πανίπρ σοπια ππάεῦ {πε ἱπἤπεηος 
οὗ {Π6 ΡΠ] οβθορῆν οἵ ΡΙαῖο δπά ἴῃς πεο- γι παρόγεαηβ. ὙΠαΐῖ {Π6 αδὐΐποι ννὰ5 βαϊιαγαῖεα νυ ατεεκ 
ΡΕΠΟΘΟΡν ἰ5 ργονεα Ὀν ἢἰ5 ϑυϑίεπηδίϊς δάορίίζοη οὗ [5 τεγπιίποϊοσν, ἱποϊ πάϊηρ τΠπΠῈ ἰουτο] οἶα 551: 
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ΤΝΤ ΚΟΘΌΤΙΟΝ 

Ποαίϊοπ οἱ [ῃ6 σαγαϊπαὶ νίγίι65. ννοἢ {πε δίοϊοϑ σορίεα γοπὶ ΡΙαΐο. [ἢ Πῖ5. σεποῖαὶ {Π65]5 οἡ ἐπε 
ϑαρτετηδον οἵ δαβοη, 6 [ο]]ονν5 χαροῦν ἴῃς Ῥ]αΐοηϊς οἰ αϑϑὶ ποδίϊοη οἵ φρόνησις, Ἰπἀ σεπηεηΐ οὐ 561 {- 
σοπίτγοὶ, ἀνδρείᾳ, σοιζαρα, δικαιοσύνη, }τι5{|ς6, 4η4 σωφροσύνη, ἰετηρείαησθ. Βυΐ ννῇεη Πα σοπηεϑβ ἴο {ε]] 
οἵ ἴῃς πηᾶγίγγ δοίη πε τογίαγοϑ πα δ6615 βογηδείῃίηρ πανν. “Υοιι βοοῇ αἵ οἷἵγ ρῃΠοϑορῆν, 588 
ΕἸεαζαῦ ἴο {πε Κίησ, “Ὀὰΐ {πΠ6 [ἂνν θαοῇ65 τι5 [οπηρείδηςθ, δηα οοιγαρσα, δη4 π5{|ςε,΄- - -50 ἔα! {Πς 
Δ ΠοΥ σόα νυν ἢ Ρ]αῖο ; {ΠῈη σοπΊα5. {πΠῸ πενν ννογά-- πα εὐσέβεια, τἱρζεοιιθη 655, 580 ἰπαΐ ἢ ἄτι 
ΓΕνΕΙΈΠΟα ννῈ ννούβῃ!ρ οηἷν {Π6 ἀοα νῃο 5. ΤΠΪ5 15 {πε Κεν-ποίε οἵ ἢῖ5 ψῃοὶς θοοὶς. ὍΠε ϑίοίς 
464] 15 τρῃΐ, ἀπ τΠς ϑίοϊς ρϑίῃ ἴο 1 πηᾶν 6 ννε]}] Ἔεποιρῆ, θας {πὸ αἀτινίησ ἔογοα 15 ἴο με βοιρῃϊ 
οἰβευνῃεγα, παπλεὶν ἴῃ {Π6 [ἂνν οὗ Μοβεβ. [{ 15 {πε ϑαπιε ἱποισῃΐς [Πα Πα ραΐῖβ ἰπῖο της τηοιῖῃ οἵ 
τῆς ἢτϑὶ ἴο βυετγ οἵ {πΠῈ σδενεη Βγείῆγεη. “ΤἬγοιρῇ 41] {πε ἰογπηεηΐϑ 1 νν}}} σῃονν νοι... {παἰ ἰῃς ϑοη5 
οἵ ἴῃς. Ηεεργεννβ δοπε δ ᾿ποοπαηι θγαὈ ] 6, {πε ϑεογεῖ οἵ ΠῸ νου 5 σουγασε Βαίησ {παΐ Πα Πα5 θεθῃ 
ἰγαϊηεα ἴῃ {πε Τίανν οἵ Μοβϑεθβ. ϑιπη]αγὶν ῬΠΏΠ]Ο, ννῆο δοςςερίςα {ῃς ΡΙαϊοηπίς ἰΙ4δα οἵ {πε 501} 5 ἃ 
αἰνίηα ἐπηαπδίίοη, σμοβα πα ϑίοίς δἰ ϊοβ ἕου ἴῃς σγοὺηάννοτς οἵ Πῖ5. βγϑίεπι, αηα] πηδάθ ατεοὶς ρῃ11ο- 
ΒΟΡἢν “ἃ πηϑδηβ5 οἱ ἀείεπαάϊηρ δηά 1. 5{Π{ν1πηρ [νν18ἢ τα]ρίουβ γα ῃ8. ΤΠαθεῈ Πα τεσαγάςα 45 ἤχεα 
Δηα ἀείεγπηπαῖΐς, αηἃ ΡΠ] ΟΒΟρῃν ννα8 πλαγοὶν δῇ δία ἴο γατῃ δπα ἃ πηθδηβ οἵ αὐγίνίηρ δὲ [{᾿ ( ετυϊδἪ 
ΜΕπεγείοῤασαϊα, ατὶ. ῬΏ1]Ο). Νὸο Ρείζεγ ἀδβογιρίίοη σου] θὲ σίνεη οἵ {πε ροϑίξίοη οἵ {πεῸὸ διιίποῦ οὗ 
Βουτίῃ Μαοοαῦεεβ. Βαΐ {πῈ ροϑβίζίοῃ ννὰ8 οπα {παΐ {πε ῬΠαγίϑαϊς ραγίν, νν ΠΙοἢ νναὰ8. αἱ Εἰπγαΐεὶν διιο- 
σαβϑία!, σου] πονεῦ Ὀγησ {ΠεπΊβεῖνεβ ἴο δοςερΐ, δηα {πῸ βοῆοοὶ οἵ ῬΏ1]|οΟ απά οἵ οἵἷιγ διΐπου, δἰζεγ 
Εοχογίηρ σοηϑιθύα Ὁ]6 δας Ποῦ [οΥ ἃ {{π|6, ἀεὶ ἀννὰν ἴῃ {πε ἐπα. 

ΟΥ̓ αἴτεςῖ (Πτβιίδη ἰπἤϊιεησε οα ἔπε θΟΟΪΚ {ποτα 15 πδίαγα! ]ν Πο ἴγταςα, θὰὲ 1. ΑἸ γα Πα π15, ννεϊτησ 
ἴῃ {πε “ζετυῖελ πεγείοῤῥαφαϊζα, ἘΠϊη]κ5 Παΐ 45 11 βἴδπαβ ἴΠαγα πᾶν ΡΟ ϑϑι 0 ]ν θὲ 5οπηε (τ ϑιίαη ἱπίεγρο- 
Ἰατίοη ἴῃ 5Ο ἢ Ρα5ΘαΡ 5 85 Νν]]. 14, ΧΙΠ. 17, ΔΠ4 χΧνί. 25, ννῃοἢ ἄξοϊαγε {Πᾶὶ {πε ραίγίαγοῃα αὐ ποῖ 
4646, θαΐ ᾿νε ππίο (οά. [|πΠΠπ βεςοηά οἵ μεϑε, ννπεία ννα γεδά, "Αγβ ἢ απ), [ϑαᾶς, ἀπ [ᾶοο 5141] 
τεοεῖνε τι5, ϑυνεῖε β ἰεχί οπηῖϊῖβ πε ρῆγαβε εἰς τοὺς κόλπους αὐτῶν, νΥΏΙΟἢ 15 ποΐῖ ἰπ {Π6 τιποἰα]5 ἀπά 
ἌΡΡαδαῖβ οηἷν ἴῃ Μ55. οἱ βεοοπάδγυ ἱπηροιΐδηςε; {Π686 ραγίσαϊαι ννογαβ ΠΠΑΥ ρεῦμαρδ 6 ἃ ἰδίεγ 
ἰπβαγίίοη πηδάα ΓΚ 50ΠΊ6 ΟΠ δ ΠΆ 1147 νι της Νενν Τ᾽ εδίαπηεηΐ ψΠῸ νυν ἰ5ῃ αὶ ἴο 4|1πάς ἴο [με χνΐ. 22, 
Βιυξ 1ἴ 15 αἸποι ἴο 566 ννῆν {πε σεηείαὶ ϑἰαϊεπηεηΐ {Ππαΐ {πε [ενν!ϑἢ ραίγίασοῃ 5. ̓νε ἢ (οὐ 5Ππου]ὰ 
θεὲ πε ἴο ἃ (τ βϑίίϊδῃ ἢαπα. (Ἠ γιίβιίδη ρῃγαβεοϊοσυ, ποινενεῖ, 4065 σαγία! ]ν Ππα ἃ γοπηγ ΚΑ ]6 Ἔσο, 
ΟΥ ΤαῖΠοΥ δητοϊραίίοη, ᾿ῃ ἴπ6 ρύαγει οἱ ΕἸςαΖζαγ, νὶ. )ϑ, “ΒῈ πιδύοῖα] ππίο ἢν Ρεορὶε, ἀπά ἰεΐ οἷ 
ΡυπΙβῃπηεηΐ θΕ ἃ ϑαἰβϑίδοςίοη ἴῃ {Πεῖγ ΒΕ ΠΑ], Μαῖα πὶν ὈΙΪοοα {πεῖν Ρυγποαίίοη, δηα] ἴαϊκε τὴν 501] 
ἴο γΓαηθο πὴ {ΠΕῚΓ 5015. 715 1468 15 τερεαϊεα ἴῃ Χχνιϊ. 21, 22, ἤθεα {ΠπῈ δυΐπου 58 γ5 {Ππαΐ {πε την 5 
“Βεςδπηα ἃ γα ΠΟ πὴ ἴου Οἷμ Παίϊοπ᾿ 5 δἰΠ; δη4 τῃγοιρἢ [πε Ὀ]οοα οἵ ἴΠπε686 στρῃζθοιιβ πιεη πα ἐπε ρτο- 
Ρἰτἰατῖοη οἵ {πεῖγ ἀθδίῃ, {πε αἰνίπε ργονίάεηςε ἀεἸϊνεγεα [5γ86] ἐπι Ῥείογε ννὰβ8 ἐνὶ] εηίγεαίε". ὍΤΠὲ 
Ρἤγα565 [4]] νυν ἃ [ἀπ }Π1|αγὙ' Βοιιηα Οἡ Οἵ εαγϑ, θα πενουῖΠε 655 {πε ἰάεα οἵ δὴ δἰοηεπιεηΐ 5. ποΐ ΠΊΟΥΕ 
αἰδειποιίνεῖν ( γϑίιδη τΠδη 1{ 15 [εὐ !5. ὙΠε ννΠοΪς [ενν!5ἢ βγϑίεπι οὔ βαουιῆςαβ ννὰ5 θαβεα οἡ {ΠῸ [468 οἵ 
{πε ἀβαΐῃ οἵ δὴ δῃϊπη4] Ὀεϊηρ ϑδυ ϑι τε ἴον {παΐ οἴ πιαη ἃ5 δη δἰοπεπηεηΐ [ου δίῃ. [Ππάᾶεγίπῃε ἀποϊεηΐ 
Ιανν {πε βοαρε-σοδὲ προὴ ννῃοπὶ ἴῃς ἰοΐ ον {πε Τιοτά [6]], ἴῃ {πε ϑεγνίςα ἔογ ἴῃς 1)ὰν οἵ Αἰομεπηεηΐ, 
"85 βϑογ πο, 4η6 Πῖ5. ὈΪοοα ννᾶ5 ἴβίκεη πη ἰΠ6 Η οἷν ΡΊαςα, ννἢ1]16 πε οπς ίοσ Α.ΖαΖεὶ ννὰ5 [ὰγπεα 
ουξ 1η 1πΠῈ νυ] αγηθβ8. Ὅ7Πα βιυθϑειταςίοη οἵ {πε σοαΐ ἰογ ἴ[Π6 ρεορὶβε ἴῃ {πε σγεαΐεθε σεγεπηοην οἵ {πὰ 
γεαῦ ννὰ8 ἸΠπΠογοι Ἢ ]ν ἰγρίςα] οἵ ἴῃς βαογίποῖαὶ ργῖποῖρ]6. [Ι͂η Ἰαΐδι {ἰπ|65 {πῸ Ι͂ά4δὰ οἵ {πεῸ ργοριτἰφΐογν 
ΒΔΟΥβοα. ννὰ5 εχῖεηαδα ἔγογη εἀγίῃ τὸ πεάνεη. ἴῃ πε Τεβίαπηεπί οἵ [ννὶ (ογσα 107 Β. 6.) ννεὰ πᾶνε 
Τη [{{Π6 5ἰχίῃ ἤθανϑη] ἀγεὲ {πῸ ἀγοἤδησεὶβ, ν᾽ πὸ τηϊηἰδίοσ δηα4 τηᾶκα ρῥγοριτἰατίοη ἴὸ ἰῃς 1 οτγὰ ἴογ 41] 
1Πε 5η5 οἵ [ῃε τὶρῃΐθοιϑ; οἤετγίηρ ἴο {πε [ον ἃ ϑννεεῖ- 5 πη} ]]!]ησ θάνοι, ἃ ΓΕαβοπηα Ὁ ]Ὲ δηᾶ ἃ 
ὈΙΟΟά 655 οἴεγίησ ᾽ὄ. ΟΠΑτ]ε5᾽5 ποΐε οἡ [Π15 (7.257. 7 τυείνο αΐν. Ζ ευϊ, 11. 5) σῖνεβ ἴῃς εχρίαπαίίοη ἐπαΐ 
5ηςε {Π6 δαί ]ν αἰΐαγ ἀη6 τ ύηδο]ε οἵ Εχοάϊ5 ἀπ ΝΡ ο 5 ννεία τῆλ αἰζεγ πδάνεηὶν ραϊζεγηϑ 
1Π6 Ιάβα οἵ ἃ ϑδογίποίᾳὶ βεγνίος ἴῃ ἤδάνεη πλιϑὲ ἰοηρ πᾶνὸ Ὀεδη [ἈΠΊΠΑΓ τὸ [ενν8. Μίςῆδεὶ “τῆς 
τηΘ ΟΠ] δηα Ἰοπσϑαβεγίηρ ̓  15 οης οἱ {πε86 δύσῆδηρεὶα η0 ρΥαᾶν ΔΠη6 οὔδει βδογίῆςε ουγ. [5γαεὶ. 80 
ννῈ 566 {Παΐ {Πεῖα [5 ποϊῃίησ 5ρεοῖποα!ν (ΟΠ τδείδη τη ἐπε σαυρραβίίοη οἵ ἴῃς βυβοτγίησβ οὗ {πὰ τὶ σῃΐεοιιβ 
τα Κη Δἰοπεγηθηΐ [οσ {πε ρΘΟρΙςα. 

Τὸ δρὸ Βδοὶς ἴο δποίεηϊ {{π|65, ἴΠπ6 ϑδουίῆος οὗ [ἘρῃΠΔΠ᾽ 5 ἀδυρσῃΐίεγ (Πποιρὴ ποῖ δ δἰοπαπιεηί) 15 
Ὀν ΠΟ πΊββηϑ5 {ΠΕ οηἱν' ἰπβίδπος ἴῃ ἴῃς ἰδίου οἵ }π|δ΄5πι 5πουνίησ ἐΠπαΐ Πς ἰάθα {Ππᾶξ ἃ πιιπηαη Βείηρ 
τη] 6 δοςερίςα 85 ἃ ϑϑογίῆςε ννὰ8 αυἱΐς σοησείνα ]6. 14. ποῖ Μοβεβ {πιι5 οἴϊεν. Ὠἰπιβεὶ (Εχοα. 
ΧΧΧΙΪ. 32) ΠΏ Πα ἰοιπα τῃς ρεορὶα ᾿νογϑῃὶρρίησ ἴπῈ σοϊάξῃ οδ]ΐ, ἀπὰ ρτανεὰ ἴο {πε 1 οτα, " Υεΐ 
Ὡονν, 1 τποὺ νυ 11} ἰογρῖνε Πεῖγ δίῃ ---- ; πα [Γ ποῖ, ὈΪοῖ της, 1 ργὰν {πεε, ουΐ οὗ ἐῃγ θοοϊκ  ὶ ᾿ανία αἴ5ο, 
ν ἤθη [5γ8 6] ννὰ5 5πγ:{εη Ὀδοαιϑε οἵ ἢϊ5. πανίηρ πιιπιροτεα {Πς ρεορὶε, οτἰεα ἔο τῆς 1 ογά, “ 1 5.1 παῖ 
Πᾶνε βἰππεά δηἋ ἄοης εν] ἱπαἀβεὰ ; Ὀιῖ 45 ἴογ {πεβθθ 5Π6ερ, παῖ μανε {πὸν ἄοπεῦ ἰδὲ ἐπίπε Παπά, 
1 ῥγὰν πες, Ὁ Τογὰ ἀοα, ΒΕ ἀροη τῆς ἀπά οἡ πὶν [δι Ποι᾿ 5 ποιιβα ; Ὀυς ποῖ οἡ ἴῃν ρβορὶβε {παΐ πεν 
5Π0114 6 ρ]ασιιεα ᾿ (566 5 54η1. χχίν. 17). [πάεεά ἴῃς ννῃο]ε [ενν 5 ἔπθοῦν οἵ παϊίομδὶ τε] ρίοη ννὰ5 
Ῥαβθά οἡ τεἀοπηρίίοη Ὁγ ϑιυθϑειζαϊτίοηθ. ὙΠε ἢγϑί- θοση βοὴ οὗ Ἔνοῦν δηλ ν ννὰ5 ἀπε ἴο Ὑδῆνεῃ 
ἃ] δα ἴο θὲ τγεάδειηςδα, 1:51 ἃ5 Ἔνεῦν ἤτγϑί-θογη οἵ δην πποίδαῃ ἀηϊπηαὶ, στο 45 Δ 855, μδὰ ἴο ὃς 
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τραςεπηςα ἢν [ες ϑβιϑειτυτῖοη οἵ 4 οδ]Γ οὐ ἃ ἰΪαπιθ. Τῆς δυῖπμοι ταοιτθ αραΐη 85 ΠῈ ἀρρίοόδομες Πϊβ 
Ρετγογατίοη ἴο [15 ἱποιρῇῃϊ οἵ {πε τηδγίγγϑ᾽ ἀθδίἢ5 Ὀεϊησ δη δἰοπεπηεηΐ, ἴῃ Χνΐ. 21--.22, ὑνΠεγα ΠΕ βᾶγ5, 
“ἔπεν Πανίηρ 85 ἰζ ννεύε θεοοπηα ἃ ταηβοΠὶ ἴογ Οὐγ Παίίοη᾽ 5 5ἷπ (αροβίδϑβυ) ; ἀπ {πγοὰρῇ ἐπε Ὀ]οοά 
οἵ {Ππ686 τἱρῃΐεοιιβ πε δηά {πε ργορίἰδτίοη οἵ {πεῖγ ἀδαίῃ, ἴΠ6 αἰϊνίπε ργονίάεηπος ἐδ] νογεά [5γΓ86] 
[Π4ὲ Ῥείΐογε ννὰβ8 εν] επἰγεαίε. ΑΚ ίογ πε ρασαη νου], νγε πᾶ {πε [Ι͂4θὰ ὄνεγυνῆείε: ἴο ἴδε ἃ 
51ηρ]6 ἰπβίδηςε, ἱ τηὰν αυοίε {Πα 56] ςϑαογίῆςς οἵ (υγει5᾽5 ἰεὰρ ἱπΐο [Πε σμα5πὶ ἴο ἄρρεᾶβε ἔπε σοάβ οἵ 
Ικοπιθ. ἴῃ ἴῃς Νεν Τεβίδπιεηΐ, οἵ σοιιῦβα, ννα πᾶνε ΠυΠΊΘΓΟιι5 Ραγ4116]5 ; ἴο ἴαῖζε οὔθ ον, νγὲ γεδά Ϊῃ 
Ηδρτοννβ ἰχ. 28, “50 (τγίϑδέ ννὰ8 οῆςς οἴδενε ἴο θεδγ {εξ δἰῃϑ8 οἵ πηδην. 

1Ὸ 15 ποΐ οἠἱν ἴῃ {πε ἰᾷςα οἵ δίοπετηδηΐ παῖ ννε ἤπα {πουρῇς5 [τη 1]Π14Γ ἴο (ΟΠ τ ϑεδη5. ϑυρσσεϑίεα 
ἴῃ Εουγίῃ Μαοσαρεθεβ. ὍΤῆδ ννογὰ “ (41{Π᾿ 4150 οσοιυτβ, ἴῃ ἃ ἀἰϑειηςείνο!ν τε] σίοιιβ βεηθα. ΕῸτ ἘΧΑΠΊρΙς, 
Ιη Χνί. 22 ἴῃε Μοίπμετι, αἴζεγ Πανίηρ βροίκεη οἵ ΔΙΡγαματγη δηὰ [588ς δηὰ ΤΠ) δηἰεὶ δηά {πε ΤΉγεε Ομ]! ἄγεη, 
Βᾶγ5 ἴο Πει 5δοῆβ, “᾿Απᾶ νε αἶϑο, μανίησ {πε ϑαπης [δ πηΐο (οά, Ρε ποΐ ἰγουδ]εα. Ηδεῖα πίστις 
πγϑέ πηθδη γα] σίου (ΑἸ, ἀπ τη πε νοῦν ποχί νεῦβε πες Μοίΐπου βρεακβ οἵ 1πεῈ γοιπρ ΠΊΕΠ ἃ5 
“Κηπονπρ το]ρίοη . [Ι͂ῃ χν. 24 {πε δυΐμπου βρεακβ οἵ {πε Μοίμειβ οὐννὴ ἴδῃ : ὁ 5π6 ψ]ΠΠΠΡῚν 
Βαγγεηεγεα {πεπὶ {ΠυουρΡ (ἢ τη ἀοά᾿; «πηα ἀραΐῃ 10 χνῖ!. 2 ἢε ἀδϑογίρεβ ΠΕΡ 845 σίνίηρ “δὴ 
ΕΧΔΠΊΡΪΕ οἵ {πε ποΡ] εη658 οἵ δι . [Ιἢ {Π|5 τε] ρίοιιβ βεηβε πίστις Βεϊοπρϑ ποῖ ἴο ϑίοίς, ποῦ ὄνὲπ ἴο 
ατεεκ {πουρῃί, θας ἐο {πὲ ἀενοίίοηδὶ οἰάε οἵ τῆς Ηερύεν ταϊπα νηΐ ἢ νναβ ἴο θὲ πιοίε [}}ν 

ΕΧΡΓεσϑϑεα ἴῃ (γι βεδηϊίν. γα, ποννενεῖ, ἃ5 Μαϊάνγη Ππρἢο5 βὰγ8 (  Ζάζος 97) δ, δευϊεὰ “4οον. 1.11. 
Ρ- 112), 1 15 γδίῃεν. γιὲ ἰη 8η εχίειπδὶ Ῥγονίάεηοε ἔπη δὴ ἱππεῖ ἀδρεηάεπος αγίβίηρ ἔγοπη 80 
Τηννατὰ τα] το σῃ]Ρ. ΔΙ 15 ποῖ ἃ γεπενίηρ δπηα [Π{- σ᾽ νίηρ ροννογ, Ὀπὲ σοηπάεπος πη {πε ῥτονῖ- 
ἀεηία] ογάεγ. 

Οη {ΠΕ εἰῃίςϑὶ αιδϑίίοη εἶχε δυῖποῦ οἵ Εουγ ἢ Μδοοαθδαβ γα] ε5 ϑο  αξαὶν οἡ ἐπε Μοϑβαίς ἴ[{ἀνν. 
ΤΠης πβρίγθα Ἀδδβοῃ, ἱ. 6. [ῃς Ἀβαβθοη συϊάεα ὃν {πε Τανν, 15 διυιϊοούαϊίος ονεοῦ ἐπε ρβϑϑίομϑ, ὑν ἢ 116 
ἀερεπαάϊηρ οἡ [6 Τὰν ον Κπον]εάρε 5 ἴο ψῃδί ἴο ἦο δηα ννῇῆδξ ἴο αἀνοίϊά. ὍπεῈ διΐμοῦ ἄοαβ ποῖ 
νναηΐ {Π6 ραβϑίοῃϑβ εχ ραϊεά ; με ὉρΡΠοΪ 5 ἴῃς ϑίοϊς νἱγίπιεϑ, Γπουρὴ ποῖ ἴῃς ϑίοίς ἀπαθεία ; Ὀὰπΐ ΠΕ 
ψναηΐβ ἴΠ6 ραϑϑίοηβ ἴο θῈ Ὀγοιρῃξ ὑπάεγ τρία σοπίγοὶ, αηὰ ἢῈ ϑῆονβ πον {15 ἢᾶ5 Ῥξεῆ δηά Ἵδη 
θὲ ἄοπε ὈΥ πιδην ἘΧΑΠΊρΡΙε5 ἔγοπῃ ἐπῈ ΟἹὰ Τεβίατηεηΐ, σίνίηρ 45 ἰηδίδηςεβ [οϑερῃ, Πανὶ, ἀπ {πα 
γεϑί. Ηβε Ἃο65 δοοερί {πε ϑίοϊς ἀοοίγίης ρου 5ἰπ, {πᾶξ 411 ϑ'ῃβ ἂῦα 4ΠΠ|κῈ ἴῃ Ὀείησ Ὀγεαοῃεβ οἵ {ΠῸ 
ἴανν, γεη ἢῈ πλακαβ ΕἸ αζαῦ ϑὰν (ν. 20), “ ἴογ ἐπε {τδηβργεβϑϑίοη οἵ πε Τἀνν, θῈ 1 1ῃ 5Π14}} [Πρ 5 οἵ 
ἴῃ στεδί, 15 εα 14 }}ν Παίποιιϑ ἢ ου ἴῃ εἰ πεν σα5εῈ Ἔα} }ν ἐῃε 1 ἂνν 15 ἀεϑρίϑεα. Ηδξ πενεῖῦ ἀουθίβ ἐπαΐ 
1Π6 1νανν 15 Βαργειης (ν. 16) : “νε, Ο Απίίοομιϑ, μΒανίηρ δοςερίεα ἰῃς Πίνίπε Τνὰνν ἃ5 ἴῃς Τίἂνν οἵ οἷγ 
ςουηΐγν, ἀο ποΐ θα ϊενε {παῖ δὴν βίγοηρει Παραβϑϑίίν 15 ἰαἰ ἃ προη τι5 ἴπδη {πδΐ οἵ οιιγ ορεάϊεηςε ἴο ἴῃς 
αν. Ηε (5 ἃ εν ἴο {πες οούε, δηα ἢἰ5 οοποϑίοη ἰ5 ρεγεπιρίουυ ; ἴογ ῃἰπιὶ ἔπε Τἂνν 15 {Π6 ἰδὲ ννοσά. 

1 ν}}}] οἱοβε {ῃ15 βεοίίοη νυνὶ ἀποίμεῦ χαοίΐδίίοη ἔοτη Μαϊάν νη Ηρἢ 5 (οῤ. εἶζ., Ρ. 111): “ΤΠς 
σγεαΐῖ ρυγροβα οἱ ἔπε θοοῖΐκ 5 ἴο βεϊπηα]δίε [αἰ ἘΠ Γ]π 655 το {Π6 1,ανν, ἀπά το βῆον {πὲ {Πε ατεεῖς 1464] 
οἵ νἱγίπμα οαη 6 γε] ζεὰ οὴἱν ὃν [πάφίθτη. ὙΠε νυτίτει᾽ 5 Πεῦοαβ ἀγα ποῖ {πε Μδοοδθεδη ραίτγοίϑ, ἴο 
ΠΟ πΊ ἢς πλάκες πο τείεγεποθ, θαΐ ἐπε τηαγίγγϑ οἵ ΜδἼοσαρθαη {ἰπιε8. Ηἰ5 51:16 πος 85 ἴο {πε [ουΠΊεῦ 15 
ἃ 5ἰσῃηϊποδηΐ Πἰπέ ἐῃαξ ἢς αἰά ποῖ ϑυπιραίῃίζε ν ἢ {πε ρο] {ἰς4] 146 415 ννϊοἢ Ἔχ ργαβϑεα {παεπΊβεϊνεβ ἴῃ 
δοίϊνε γεϑίϑίαηοα ἴο {πε (ασεηί!]ε ροόννεῖβ, θας {παὶ ἢς ρῥγείεγγεα ἐμὰ Ουἱεξϑεῖίς. τπηείποα οὗ νἱπαϊοαίίηρ 
της Τιὰνν, Ὀν ΔΌβοϊαΐα δης ππϑινεγνίηνσ [ΑἸ ἘΠ ΓᾺ]Π 655 ἴο 1{, δὲ νναίενεγ ραίη ἀπά σοϑέ. Τὴ Ἂπλεῦρεηςα 
οἵ ρο] τς] [464]5 Π8α ταϑυ!εα πη {πεῈ βασι αν ζαϊίοη οἵ [44|5π|.᾿ 

ᾧ το. ΒΙΒΙΙΟΘΚΑΡΗΥ. 

50 ἔδυ ἃ5 1 οδὴ ἰβαση [ῃξ ἰεχί οὐ Εουτἢ Μδσοάθεθβ ννὰβ ἢγϑι ρῥυϊηϊθα ἴῃ 1526 ἴῃ (πΠ6 ατεακ ΒΙΡ]6 ρα] 5ημεὰ δ 
Θίσαβϑθυτσ ὈΥ ΝΌΟΙΡΠΙα5 (ΛΝ ΟἹ ρδηρ) (ερῃαίαθιβ, οὐ ννῃϊο ἢ {Πθγα 15 ἃ σοοα ςΟΡΥ ἴῃ ἴΠ6 Βοάϊ]δίδη |Όγαῦγ. [Ιἢ 1Π]15 
εὐἀϊίοη ᾿ Δρρεδῦβ 8ἃ5 ᾿Ιωσίππου εἰς τυὺς Μακκαβαίους βιβλίον. Ῥτοίξεπδοῖ ΤΟΥΙΓΕΥ, ννῆοβε Ὁ] Ορταρϊςαὶ δοσουμῃΐ οὗ {πε 
ὈοοΙκ ἰπ {πε ἰπεγείοῤαεάίϊα διδέίεα 15 ἴῃς {1]165Ὲ 1 ἢανα ββεθη δηὰ ἴο ψβοπὴ 1 δὰ ἱπἀεθιθα [οΥ βοπια οἵ 1Π6 Το]: 
ΤΠ ΟΓΠΊΔΙΊΟΏ, αΠυοῖε5. Εσει θηῖῃ 4} 5 βίαϊεπηθηΐ (Πδΐ {Π15 ἴαχὶ ννὰβ βαββά οἢ ἃ νεῖὺ Ῥοοὺῦ Μ8. Οποε ἰξ ννὰβ ἴῃ ἴγρε, 
Βοννανϑυ, ᾿ξ θα πα σΈΠΕΥΆ] δοσερίδησε δηα ννὰ5 [ΓΕ] ΠΠῪ ταρχϊηϊθα ἴῃ [ἢ6 βἰχίθθηῖῃ ἀπά βενεηΐθεηΐῃ σεηίαταβ, ποῖ 
ΟηΪγ ἴῃ ατεεῖκ ΒΙ0]65 Ὀὰξ 4150 ἴῃ νδυγῖουβ βεἀϊοηβ οὗ [οβαρῆιβ; οἵ 1ῃ6 Ἰαΐίεγ ννα τηδὺ πᾶτηθ ἴῃς Β8516 ἱεχί οὗ 1544, δηὰᾶ 
{πᾶ οἱ Τομη []ογὰ (1.υ141.5), Οχίοτά, 1590. 1Ἰογὰ ϑαγβ {πὶ με ςο!]αίβα [6 ϑίγαθβθυγρ εχ ψ ἢ δῃ ἀποίεηὶ Μϑ8. 
δ Νεν (οἹ]εραε. ΤῊΪβ ἰεχί νὰ αἷϑὸ ιι8ε6 ἔοσ {π6Ὸ6 ἀτεεὶς ΒΙΌ]6 ρῥυϊηίεα δἱ Εσδηκίοτί Ἰῃ 1597, ἢ 6 δαπλα {16 οὗ 
1πΠῈ ΒΟΟΚ οἵ Τοβίρριιϑ οὔ {πε Μδοσαρθεαβ, αηα ἰΐ ννὰβ ΠΠ|κενν θα υϑεὰ ὈγΥ ΗἩπάβοῃ, Οχίοτά, 1720, αἀῃᾷὰ ὉγΥ οἴμαῖβ νγῆῸ 
[ΟἹ] οννεα ἢϊπΊ, 6... ΠΙπαάοτῇ, 184--7, απὰ ΒΕΚΚευ, 1856, {π6 Ἰαἰίεσ ννοσκ Ὀεΐηρ ἃ ἀεοϊάεα δάνδηςε οἡ ᾿ΐ5. Ῥτεοιτβου5. 
Ι͂Ὼ 1709, πΠονενεσῖ, ἃ ἀϊεσγεηϊ ἰεχὶ, θαβεα οἡ τῆς (οάεχ ΑἸεχαηάτσίηιβ ἴῃ {πΠ6 Βυ 158} Μαδβειπὶ ἀμ εαϊεά ὃν ]. Ε. ατάθε, 
νὰ 5 ΡγἹηίεα αἱ Οχίογά, δηὰ δίζεγ ἢϊ5 ἀβδίῃ 1 ννὰβ ρυϊπίθα ἔπθτα ἀρίῃ ἰῇ 1719. 11 ννᾶβ 4150 5εἀ ὃὈγ Αρεὶ, “2οογ. Γ΄. 7᾽., 
1837. 511] Ιαἴδι. ἀποῖπεσ ἰοχί, θαβεά οῃ (οάεδχ Α, ννὰβ εἀϊιεὰ ὃν Ἐ. ΕἸε]ά, Οχίοσγά, 1859, ἴῃ θεαί} ὑγρε. Ὦγ. ΕἼε]ά, 
ΝΟ νγ 5 οὐ Ττ] ΠΥ (Ο]]ερε, (πη ΡΥ, ἃ Τ γγη 5 Ἡ  Ότανν ΞομοΪατ, ἀπά οἠα οὗ [ἢ Ο.Τ΄. Κδνίβευβ, ΡΠΠ]ΠογῈ5 {με ἀποηγ- 
ΠΊΟ.15 ΘΕ ἸοΓ οἵ ἃ σοτίαϊῃ ἰεχί νηὶ οἢ ἀρρεατγεά δἱ Οχίοσγα ἴῃ 1817. Τὴ οὐἱρτῖ μαὰ πουρῃξ ἴο ρμεῖ ἃ πεαί σγϑηϑβοσὶρί οὗ 

ει [6 ΟΥΡΊΩΔ] ΜΆ. ὈῪ τε)εοιϊηρ Ἔν ΕΓΎ 5Π14}}-ἰγρε γεδάϊησ ἰὴ ατάθε δηά ρυζίίηρ Ὀδοὶς (Π6 πιδγρῖηα] οη6. ΨνΒΘσεΌΥ Πα μοί 
ΟἿ] τεβίοσεα τηϑηγ ΟὈν]οι5 ἜΥΤΟΥΒ ἰῃ ἴΠς (οάεχ, θὰΐ 4150 τερεαϊθά, ἴῃ ἢϊ5 Ἰρῃοσαηςθ, νίαν οι Π]βρυηΐβ5. ΟσσυΓΥΘα Ἰῃ 
Οτάθε᾽ 5 ἱεχῖ ; {Ππε88ς πυπιρεγεα βἰχ ἰῃ ἴΠ6 ἢγϑί σῃδρίαεσ 8]0ῃ6, " σδΐθγα Ρ6Ὲὺ ἰοίιπι ΠΡ] πὰ Ἰηπαπηοσα ! ̓ βαγβ Π τ, ΕἸε]ὰ 
ΨΊΓἢ ΟΥΙΒἢΙηΡ βενεσὶγ. ὅ51π06 ἴἤεη {πΠῸ ῬΟΟΪΚς Πὰ5 δρρεατεᾶ ἴῃ Βαρϑίειβ «““2οογγῤάα, Ογεεῖ απα Εηπρίζελ, 1882, Δη 4 ἴῃ 
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ΙΝ ΕΘΟΘΌΞΕΤΙΟΝ 

Ἐσι Ζϑο με 5 1 2όγὲ “12οιω). Κ΄, 7... τὰ ννῖσἢ τ[ῃ6 σοΠΊἸΘηΐαΥΎ 15 Ἔχοθ ]θπὶ απ {πὸ ἰοχί αἰΠθυβ σοηϑ ἀθύαθΪγν τοπ] ὑπαὶ ἴῃ 
ϑινείε᾽5 ΑΔ, (διλυτιαρε, 1894-9, ΙΓ ἢ ρῖνεβ Οοάθχ Α ν ἢ νᾶταηΐβ οἵ δὲ ἀπά Ν. ὍΤῇῆε ργαβεηΐ ἰγαηϑιδίϊοη 15 παῖε 
ἔτοπὶ ϑινεῖθ᾽ 5 ἰθχί, {πΠ6Ὸ σαϑθ5 ποτα ἀἸἤδγεηΐ τοδαϊηρθ ἀΥ6 τι5664 Ὀεϊηρ ποίεα αἱ {πε ἴοοί οἵ {ἴπ6ὸ ραρα. ὍὙΠΕτΊα 15 ἃ Ποιά 
ΡΔΙΆΡὮΓαβΘ ἴῃ ΕΠΡΊΞἢ Ὀγ {Ππᾶΐ ῥσο!ῆς βενθηςθθηςῃ-οθηἴαγΥ νυ ΓΙ ΟῚ 51. ἈΟρΡΟΥ 1 Εβίγαηρο, ἀπ {ποτα ἄτα τηοάθγη ἘΠΡΊΙ5ἢ 
{ΓΔ Π5] δ] οη5 ἴῃ (οἰίοη, Ζζτυε δοοῖς ογ ἦε 77 αἀεσαδεός, 1832, ἴῃ Βαρϑίετ᾽ 5. “2οογγῴηα αἰτεδὰγ πιθηιϊοηθά, ἀπά ἴῃ ΟΠατίοη’ 5 
ζρηεαγιογιίςαΐ αγια Α26ε»: γῤλαὶ δεγίῤἼεγες, 1884. Τὰς ἀῃοϊθηΐ σγτίας νευϑίοη οἵ ὑνῃϊ ἢ 1 Πᾶνα ϑροκεβῃ νὰ 5 ΡΕὈ]Π5Πῃ66 ἴῃ 
1895 Ὀγ ἴπ6 (δηιθτι ρα Ῥσαβ5 ἴτοπὴ 1ΠῸ ἰοχί οἵ Ικ. 1.. Βεηβὶυ ; δῃὰ {πετε ἰ5 ἃ τηοάετη Ἡ ΕΌτενν ὑγδηϑ᾽δίϊοη ἴῃ ΕΤΆΘΏΚΕΙ, 
ΑΚ οὐλιεόένι αςὐαγογηι, οἵ Πα σίοσγαῤλα ῥοσίογίογα, Τ,εἰρχὶρ, ι830. ΟΥ Τιας!η {γα 5] Δ [105 {ΠΕ ΓῈ ἃτα βανεῦαδ]. Ετδβπηι5 
τηδαε ἃ νεῖν ἴτεα ΡΔΙΑΡΉΓαβα, ἃ5 Αἰγθδαν ἀββοτι θὰ ἴῃ ὃ δ, ἴῃ 1Π6 ΘΑΥΪν ϑἰχίθθηι σαπέιγυ, νν ὨΟἢ. ννὰβ ταρτϊηϊθα ὈῪ 
Ῥεῖεσγ ἐς Ιὰ Ἐοιυϊέγε αἱ θπενα ἴῃ ότι νι τΠ6 Οτεοὶς ἰεχι. Τῆς Βοα]είδη 1ἸΡγαγυ Πὰ5 ἔννο σορίθβ οὗ 1ῃ15 βὐἀϊτίοη. ἴῃ 
οἠβ οὗ ψῃ]ο ἴΠποῦα 15. ἃ ΠΠΔΥΡΊΠΔ] ςοἸ]ατοη οἵ ἔπ Νανν (οἱ]ερε Μ5. οἱ Εουστῃ Μδσσοαρεεβ. ΤΠ15 ΘΟΡῪ ἰ5 ςαϊα]οσιοα 
Γ. 9. σ.: “41γέ., απ μα5 ορροβὶϊβ [Π6 {Ππ|16 ἃ ΠηΔΥΡΊΏ4] ποίς νυτϊτεη ἡ Ἰωσήπου περὶ σώφρονος λογισμοῦ. Μ. ἴῃ (οἸορίο 
Νονο᾽, ΜΉΪΠῈ τῆς ΡΓϊη θα {16 Πὰ5 “ἃ 1)65. Εγαϑηῆιο οἵ. ἢ ΒΟΥΠΊΟΠΕΠῚ [Δ [Πππτῇ παραφραστικῶς ἰταη5]αίι5᾽. [Γ]ογά 
ἴπ 1590 Ὀτοιρῆϊ οὐ αἱ Οχίογα δῇ εἀϊίίοη οὗ {πῈ ατεεκ ἰεχὲ (1 νγείςπεά ρῥυϊηΐ 4145 !) σο]] θα ἢ {ΠῸ Νενν (ο]]ερα 
ΜΆ. «πὰ δοσοιῃραηϊε Ὀν «ἃ [,Δ{1η νειβϑίοη παΐ 5665 ἴο Ὀ6 ννῈ]}] ἄοῃε; {15 ἰαϑδί πηδὺ 6 ϑαϊα αἷβδὸο οἵ {Π6 [1 δίῃ 
νεϑυϑίοη Ὁ. Εσ. (οπηρεῆῃ, Ρδγῖβ, 1672, ῇοβε ννουῦῖκ 15 ὑγαϊβεα Ὀγ ὟΝ. (ανε ἴῇ Π15 ϑεγζῴζογες δ εεἰ., Οχίοσα, 1688--1740, 
ΨΠετα Πα αἰίαοκβ Εταϑιηι5 50 βονεσαὶυ. ὍΤῃ6 θεϑὶ (θυπηδῃ {γδηβἰδί!οη 15 {παΐ οἵ 1)6]5ϑπηαηη 1η Καπίζβο 5 “2067. 1ι. 
“τε εῤίργ., 1.ΕἸΡΖῖσ, 1899, ἀπ {Πετὲ ἃῖα βοοά (ἀδγπΊδη σοπΊη ἴα 65 Ὀγ (ατϊτηηι, “]αγείδιεολ σῃε αἰδ7γι. α΄ 2οεγγῴηει, 
1857, Ὁν Ετειἀθηίῃδὶ, 7)16 1. 7οσεῤήπτες ὀείρείεσίς δελγί τόθ᾽ (16 “ΤΠ γγδολαγέ 67 Τγογγιτέγ, τ869, Ὁν ΕΥΙΖβοῃς 1π 
41ῤγὲ αὐοογ. Κ, 7., 1871, ΔΠ4 ὈΥν 1) εἸβϑιηδηη (1η ΚαυῖΖζϑοῃ) ἃ5 πιβηϊ]οηεα ἀρονθ. ΤΠ ἴννο ἰαϑί διηπθα πᾶνε Ῥεεη 
{πο856 σΠΪΘΗ͂Υ τι564 1ῃ ργεραγίηρ {πΠῸ ργαϑεηΐ {γα ηβαίοη. ΟἾΠοΥ (αυπιδῃ ϑνου5. {Ππαΐ τᾶν 6 σοπϑβαϊίε4, δοσοτάϊηρ ἴο 
Ῥτοΐββϑβϑου ΤΌσΎαυ, ἀγα ΖδοκΙοτ 5 “2οογγῥήσ)ι, 396-402; Οἰτγότγεσ, δ λζΖέο τεγιαὶ 426 αἰοχαγιαίγηγΖδελε Ζ)εοσοῤλῖεο, 2. 172-200 
(1831); ΠέΠπηε, 2226 7 ω15ε]- αἰοχαεγηγιδοθ οι τορι  λϊ]οτοῤἠΐο, 2. 190-Ὁ (1834) ; Ετννα]ά, (ὁ Κ72 (3), 4, 632 ἢ. ; ΟτᾶϊΖ, 
70 927 (τ877), ΡΡ. 454 ἢ. ; ΖΕΙ]ετ, 2216ὲ λξίοσοῤΎῥϊΊτε 4167 (σγΖφελε7: (3), 3. 2 (αόδι), ῬΡ. 275-07. ΑἸΙδθο ἴῃ Επρ] 5 
ἰγδ 5] Δ 05 να ἰᾶνε Βομύγοι5 -7εευῖεὰ εοῤίο 771 116 171727π16 ο7 7ε515 (λγΖοί, 111. 244 {{{, ἀνὰ Ἐσννα] 4᾽5 ᾿ΖΊϑέο7γ ὁ7 75 γαεΐ, 
5. 484 ἢ. Εοτ {Π6 εἴ] οα] πα {πεο]ορὶςδὶ 8146 οὗ 1η6 Ροοὶς 1 Κπονν ποίῃιηρ 50 βοοῦ 845 Μαϊάνυῃ ΗῸρΠ65, ἔζλάζες οὗ 
7ετυΐδὰ “42οεγ. 14. (ἀκα ποῖ σίνεη). [1 ἀϑὲ θαΐ ποί Ἰδβαϑί 1 ψου]Ἱα ἤᾶπια Εάννγῃ βανδη᾽ 5 ἤζοχίδο οὗ «δ δἰδιεεῖέδ, 1902, ἃ5 
σινηρ {ΠπῸ θ6βί δςοουηΐ οἵ Απίοςσπιβ ΕΡΙΡΠΔΠ65 πα ἢΪ5 αἰτεπιρίβ ἰοσοιθ]ν ἴο Ἡ Ε]]6ηϊζα {ΠπῸ [ανν8, Πα {ΠῸ γε δε ΠΊΑΥ 
νΊΒ 6 Ιν σοηϑ.}} ΠΙ5. 7ογησαζολη 1γ16167. 11ε ΖΠ]σὰ γοοίς. 
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1: 

ΤΗΝ ΘΟ ΟΥΙΣ ΜΑΕ ἜΘΕΕΣ, 

ῬΠΙΠΟΘΟΡἢΙ 4] ἴῃ {Ππ6 Πίρμεϑδὲ ἄεσιαα 15 ἴπ6 σμπεϑδίίοη 1 ριόΌροβα ἴο αἴδβοιι585, παπηαὶν ννπεῖμοσ {πὲ 
Τηϑρίτεα θαβοη 15 ΒῈρΙ ΠΊΕ Γα]6Γ ΟνοΥ {Π6 Ραβϑίοῃϑ ; δηα ἴο {πΠῈ ρῃΠ]Ποβορὴν οὐ 127 1 νου] ϑθγίοιιβὶ ν 

Ι. τ. πβρίγεᾶ Εδβαβοῃ. ΡΠΠΌΒΟΡΩΥ 5. {Π6Ὸ ροινεῦ-Ποιβε οἱ {ΠῸ οι]. [{ σονεῖβ ἴΠ6 πιο ν τ ΡΟΝ ΕΓ ὈΥῪ Ν ΠΙΟΘἢ Οἱγ 
ΠΙΡΊΕΥ παΐμθγα Γ]6 5 ΟΥ̓ΊΓΙ65. ἴο Τα]Ε ΟἿἿ ἡνΟΥβ 6 56], Μδπη’5 ἢγϑί ννδῃΐ 15 τηθδΐ δ πα ἀτηϊκ, ἀπ πον ἴο ΒΙΡΡΙΥ {ΠῈ τναηΐ 

Πὶ5 ἢγϑί ρσόῦ!επη. Τῆηα ρἤγϑιοαὶ δἰάθε οἵ ἴΠ6 ρΡγο Ὁ] Ὲ ΠῚ 5ο]ναβ ᾿ἰ56 1 ; ἢ6 εἰ Ποὺ Πηα45 ἰοοά, ΟΥ̓ ΠῈ βίαγνεβδ. Βυῖΐῖ {ποῖα ἰ5 
αἶϑο ἃ βρί γι] 5146 ἴο {πΠ6 ργοῦ] ει, δηα ἴο 1{ ΡἢΠΟΘΟΡΗΥ σοηΐαϊη5 ἴΠῈ ΔηΒΝΟΙ- --ΟΥ ΔηΒινεβ. ΝΠ] ἃ ΠΊδΔη βίαγνα γαῖ πεῖ 
τῃδη δ, 5ῖη ὈῪ ϑίβα!πρ ἰοοα ἔγομη [15 ὈΓΟΙΠΕΥ Πηδη, ΟΥ ἄνεη ὈΥ ΚΙΠΙηΡ ἀηα δαίηρ πὶ Τὴ ΠυηρτΥ ψνο]Γ βοῖνεβ ἰΐ 
ΟΠΘ νᾶ; ΠΕ Ψ}1} νϑυῦ!γν εαἱ ἢ]5 Ὀσοίπευ ννο]. Βαϊ πηδῃ, ἃ5 500η ἃ5 Π6 σὶβεβ ἄθονε ἴΠ6 νο]ῇ ἰθνεὶ, ἃηα ἀδβνεὶοριπρ 
ἃ. Ποηϑοίθηοθ θΕοοπΊ65 πιδη; Πη 45 Π]ΠΊ561} [σε α νἸἢ {Π15 πηοϑί βθυῖοι8. ΡΥΟΡ]Θη.. [{ ΠηΔΥ 56 6ΠῚ τεπηοΐα ἴο τ1ι5 πον ᾿ἰνίηρ 
ἴῃ σοπγίοτί δηα ρτοϊβοϊθα Ὀ. [πε ρος ; Ῥαξ 1 15 5111} τε οἸο5Ὲ ὉΡ ΜΠ ἜναΎν Ἔχριουηρ ἜΕΧραβα 0, ΡΟΪΔ ΟΥ̓ ἸΤΟΡΙοΔ], 
τῃδξ Δ Κ65 115 σῆδηῃςεβ ἴῇ ἴπ6Ὸ πηκηοόννη. ΝΠ] {με ᾿παϊντάμα]) πλαῃ, ν ἤθη τεπιρίεα,, γ᾽6 14 ἴο τεπηρίδι. ἢ ΟΥ τοϑὶϑὰ ἢ ΕἼοΙη 
1Π6 {1π|6 οὗ {Π6 ΠΙηι-νθαροηθα Ππηΐεῦβ ἄοόννῃ ἴο ἴΠπ6 ργεβεπὶ ἦν {πῈ ἀπθϑίίοη Ππὰ5 θθ θη Δηβινεγθα--- οι ἴῃ {Π6 ννὰν οἵ 
1ῃ6 πιδῃ Μ ἢ ἃ σοηβοίθηςε, ἴΠ6 ΠΙΡΠΘΥ τηδη, ἀπα {πΠῸ νυ οὗ {π6 πηδῇ μι 1Π6 Πεατὶ οὗ ἃ ψοἱ]ΐ, [πΠε Ἰἰοννεσ τηδῃ. Βαΐ 
ναί 15 1Π6 Ῥονοὺ παῖ 680 165 {πε ΠΙΡΏΕΥ ἴγρε ἴο δρϑίαϊῃ ποῖ ΟἿΪΥ ἴτοπὶ σα 10 4115η} Ὀΐ 4150, 85 16 σον. ΠΊΟΤΕ 
ΠΟΠΊΡΙΕΧ, ἰτοιὴ 411] Κη 5 οἵ ννοησ ἢ ΤῊΣ Δηβννευ ἴο [δι αααϑίϊοη 15 ἀπιίγν, {ΠΕ οΠ6 5ῃοσί ννογά [ῃδΐ ἢδ5 ἃ Πυιπαγεα πδη165 
ἴῃ ἃ δυπάτεα ᾿Ἰαη45. ΔΊ εσε ἃ τηδῃ ἔξε!5 {Π6 ς4]}} οἵ ἀπίν ἀηὰ σδῃ 4150 {γαϑὶ [Πδΐ 15 ἔα! ]ονν5 ἔξε] ἴ{, γα] ]ρίοη, {Ππ6 Ἔβϑεῆςα 
οἵ τε] σίοη αἴ δὴν ταίβ, {πῸ ὈΙπάϊηρ οὗ 508] ἴο 508], εχ ϑίβ, ἀηἀ {ποσὰ τη {τας 15 [Π6 θΕΡΊ ΠηΙηρ οὗ Πιιμηδη βοοϊεῖγ. ΔΝ Πεσα 
1Π6 ς8}} οἵ ἀατγ 15 ποῖ ἔεἰι, 16 θεοοιηθ5 ᾿ΠΠατηδη ; γε τενεσί ἴο [η6 σοπαϊ]οη85 οἵ {Π6 ννο] ρα κ. Εοατιῃ Μδσσαθεαβ ἰ5 
1Π6 δἰζεπηρί οὗ δῇ οὐ ποάοχ [8νν, ομε ννῈ]] 51.164 ἴῃ ασξεκ ρΡΒ]]οβορῆν, ἴο σῆονν Πονν ΠΊΘη τηδῪ Τ]58 ἀρονα ἴῃς ννο] σρϑοῖς 
Ιενεὶ δῃά θὲ τὰς ἴο {πεῖγ ἀπίν ἄνεὴ πηάθγ ἴῃς ἰαϑί Ἐχίγεμην οἵ ἰοστίασθ. ΕῸΥ ἄνεὴ {ΠΟῸΡῊ ἃ Δ ΠΊΔΥ ΤΕΟΟΡΏΉΪΖΕ ΠΪ5 
ἀπίγ, γεῖ σου ἢ ννεα ΚΠ 655 οἵ νν1}} μῈ τηὰν [41] ἰο γτεβροηά. Ὅπα ἀτγινίηρ Ροννου, Ππαΐ νι ἢ ουἱ ΟὗἩ ννβακῆ 655 Πγᾶ]ζθ5 ΠΪπὶ 
Βίγοηρ᾽ ἴο ΤΕϑΡΟηα, 15 [Π6 πα ϑρσίηρ οἵ [Π6 ΠΙΡΠοΥ |1{6, ἀηα {Παΐ 15 νν ἢν ΡὨΠ]ΟΒΟΡΥ, νν ΠΙΟἢ σονεῖβ ἃ}1 τηδ 5 δἰειηρίβ ἴο 
ἢηάα δηά ἴο ἜἼχρίδίῃ ἴῃ βοιγοα οὗ [Π6 ἀσὶνίησ Ροννεῦ, ΠΊαῪ Ὀ6 σΑ]]6ἀ τπῸ ρον ευ- που 56 οὗ [Π6 5018}. 

ὙἼΠΕ πᾶπια νυ ῃῖσἢ {Π6 δυῖμοῦ οὗ {πῸ θΟΟΚ μετα ἴαϊζο5 ἴο ἜἼχρῦεββ ἴπῸὸ ψογκίησ δοίίοῃ οἱ ἀν ἴῃ της Παπηαη τηϊΠα 15 
λογισμός. [τ 115 ΟΥΙΠΔΥν Δοσαρίδίοη λογισμός ννὰ5 ἴΠ6 ννογά τι564 ἔοσ σοῃγηοη ΑΥΙτηδίϊο, θας ματα 1᾿ἴ βίαπαϑ ἔοσ {Πα 
Βυμηδη τααϑβοῦ, Οὐ σαί οσ {πε ται!ο 8] νν11}], νυ] ςἢ δοςοτγάϊηρ το ΕΡΙ στ 5 ἀἸ5Ρροδ65 οὗ ἃ}} {πΠ6Ὸ στεαῖεϑδί δηα πηοϑβὶ ἱπηρογίδηϊ 
τηδίζετβ οὗ ΠΠ|π 6 (Ττοσ. [ἀ6τῖ. 10. 44), αηα Πεῖα πηδὺ ΣῈ 51}14 0]νῪ Ἐχρτεϑϑθα ἃ5 [8 ρειβοηιῆαα ᾿θαβοῃ ψΊ ἢ ἃ σαρίΐα] ᾿ὰ. 
7 ννὰβ ἃ σοπνϑηϊθηίν ἀεῆηϊίο τευπὶ ἴου [Π6 δαῖμοῦ οὗ Εουσίῃ Μδοςσαθα65 ἴο δαορί, 5εείηρ ἰΠδΐ λόγος ὈοΓἢ ἴῃ ατεεκ δηά 
ἴῃ [εν 5} ΡἢΠΟϑορην παὰ θϑεῃ αἰγεϑαάν σοηῃϑβεογαϊθα ἴο ἃ ἀἰἤδγεηΐ τι56. Δόγος ννὰβ5 πε νογά. Ασοοσζάϊηρ ἴο 1 δοίδη 5 
(6 ἵεγα. «'αῤ. ς. 9) “Ζεμο τευιπη παίαγας αἸβροϑι του δίαια. ἈΥΓ ΠΟΘ ΠῚ τΠ|ν βία 15 λύγον ργαβά!οαῖ, πε πὰ εἰ ξαΐαμη εἴ 
Πποοδϑϑιϊαΐθπι τοσατη εἴ ἄδαπὶ εἴ δηϊμηιηλ [ονἱ5 ππποιραῖ᾽. 80 ἴῃ Ρ5. χχχίμ. 6 ννὲ πᾶνε " ΒΚ ἴμε ννοσγὰ οἵ {πε [οσὰ νεῖα 
τῃ6 Πεανβηβ πηδάθ᾽. [Ι͂ἢ δυπάγεάβ οἵ ραβϑαρὲβ [εν 8Δη4 ατξεῖκ Αἰ1Κα ἀδοίαγα ἴῃ6 ΡονοῚ οἵ {Π6 Νοτά, {πε λόγος, {Π6 
“τηθηγα Ὁ. ΤῸ οοπλῈ ἄονη ἔγοηὶ {Π6 Ῥϑδ ἰδὲ πα Ζεῆο ἴο πε ἢγϑί σεπίαγν Α. Ὁ., ἴῃ ΑἸεχαπάσγια, ἴῃ ργόθαὺϊε ἀδίε δπὰ 
ΡΙαςς οὗ οτὶβίη οἵ Εουστίῃ Μδοσαθεαβ, ννα Πηα τὰ [εν ]8ἢ ΡΠΠ]ΟΒοΟρ ΠΟΥ ῬΏΠ]Ο δοίμδ!!ν τα κίησ Ὄνου τῸΠπι Πα ϑίοϊοβ {πΠῸ 
ἀοοίτίης ἴῃαὶ [6 λόγος 15 ἴῃ6 Ρρόννεσ οἵ (οά οἵ 1π6 δοῖϊνε Π}ἱνῖπθ ᾿ητ6]]ΠΙσθηοα ἴῃ βΈΠεσα]. ΝΠ βαοῃ ροινεγίαὶ 
ἀϑϑοοίδί!οηϑ. οἰ ηρΊηΡ ἴο λόγος 1ἴ ννὰ5. Ὠδίιταὶ ἴογ [ΠῈ6 Δα ΠΟΥ ἴο σΠποοβε λογισμός ίοτ δαβοη, ἀπα {Π6 ΠΟΙ 50 {παΐ {Πα 
ϑιοῖοβ Πδά δἰγεδαν υϑεα ἴἰ ἴῃ {παὶ βεῆβδε. ὙΠΕῖδ ἰ5 Ἔεχίδηϊ Δῃ Ἰηςεγαϑεησ {π{| ἀἸΑΙοριια οὗ (]εαηίῃε5, ρίνεη θῪ Ῥβδύβοῃ, 
Ζγασηι. Ζε7ιο αγιαί (δαγιΐλες, Ρ. 306, ἴῃ νΜνὨ]ΟΠ {ΠῸ6 ἴννο ΒΡ βδ ζει β ἀγα Λογισμός ἀῃα Θυμύς. 

Δογισμός. τί ποτ᾽ ἐσθ᾽ ὅτι βούλει, θυμέ; τοῦτό μοι φράσον. 
Θυμός. ἔχειν, λογισμέ, πᾶν ὃ βούλομαι ποιεῖν. 
Λογισμός. ναὶ βασιλικόν γε πλὴν ὅμως εἶπον πάλιν. 
Θυμός. ὧν ἂν ἐπιθυμῶ ταῦθ᾽ ὅπως γενήσεται. 
ῇδαδογ. ΜΝ Βαϊ οὴ βατίῃ 4ο γοι τνναηΐ, ΠΥ σοοα Δ η]ΠΊ8] ἢ ΓΓΕ6]] η16 {Πδΐ. 
“1 ιέηταί Μαΐηγε. 1 νναπῖ, Ὁ Κδβδβοῃ, ἴο Ὀ6 4016 ἴο ἀο βνϑυγίπίηρ [ νηΐ. 
Μέαδογι. ΑΑ τογὰὶ δρρεῖίϊε ᾿ηἀδθα ; Βαϊ ψοὰ]ά γοῦ 5Ὺ Πδΐ ἀραίη. 
“Ἵγιέρια  Μαΐμγε. 1 νναπῖ νηδίενου 1 ἄδϑισγα ἴο σοπηα ἴο Ρ888. 

Τῆς σοπίταϑβί θθΐννεαη οὐ ΠΙσΠ ΕΓ δηα ΟὐΓ Ἰοννεγ 561{ σου Παγάϊν θὲ Ὀείζεσ ραΐ. 
Τι πὰ 5 Παρρεπϑᾶ ἴο βοπιε γοιιηρ ᾿π6ῃ δηϊεγίηρ ἴῃς βέθαγ οὗ ΡΒΠΟΒΟΡΩΥ ἴο [δε] ἃ βϑιιάάθη 4υδ]ηι ἰδὲ {ΠῸ ν ἡνασα θεϊηρ 

τῆδ46 ἴοο]5 οἵ Ὀγζ ἃ 5εῖ οἵ θοοϊκννουπη5. ΟΠ] ]Πηρ {ΠΕ ΠΊΒΕΙν 65 ΡὨΠ]ΟΘΟρΡΉοΥ5, να ΚΠ] ηρ5. σοηβ {10} 8 }}Ὺ πη 016 ἴο εηΐου ἰηῖο 
της ἐξε! 5 οἵ ἃ Πθδ! την παίιγαὶ τηαη. ϑᾳοἢ ΠΊΔΥ ἴακα οοϊηΐοτί ἴῃ {Πς σϑσο]]θοίοη {παῖ ἴῃ6 νΥΙΤΘΥ ΟὗὨἉ [Π15 {{|6 ἀΙΔΙΟρΡΊια, 
ΟἸΙΕδηί ἢ 65, ΠΟ δου Ζεπο ννὰ5 ἴπῈ6 ρίεαΐ ρτορπεὶῖ οὗ τε ϑἴοϊςϑβ, ἴῃ ἢΪ5 πποοηνετίθα ἄδγϑ μαα θββῃ ἃ Ρρ51Π5ῖ, ἀη4 {παῖ 
ΠΟ ΠΊΔΠ ΕΥΕΓ βίοοα ὑρ ἴῃ {πε τσ Ραὰΐ Ππαά ἃ ψογκίηρ Κηον]εάρε οὗ οἵ δηϊπηα] παίαγα δηα Π6 πεϑά οἵ Κβερίῃρ οπμδ᾿ 5 
Ποδά ἴῃ βρίϊε οἵ 15 ργοπηριίηρβ. Βαῖ {Ππουρ {ΠπῸ ϑἴοϊς Ἔχ- ρα 58 νν 6 }} τπονν πο ἡΘ64 ἴογ [Π6 λογισμός ἴο ἀοπηϊπαῖα {ΠῸ 
θυμός να τλιδῖ ταππθΙη6Υ {Ππᾶὶ {ΠῸ6 λογισμός οἱ ΕΟυτ Μδοσαθεαβ ἰ5 ποῖ ργθο 56] 1Π6 βϑαπηθ μὴ ἃ5 ἴῃ6. Ἀξάαβοη οὗ 
Οτεεῖκς ΡΒ] οβορῆγ, ΕΡΙσυσεδῃ οὐ ϑίοϊο. ΕῸΥ {πε λογισμός οὗ πε [ενν]5} ΨΤΙΓΕΥ 15. αι] 1Π6 4 Ὀγ πε δα]εοῖϊνεα εὐσεβής, 
ἃ Μοτὰ νὩ]Οἢ ἴῃ {πα τπηοιῖῃ οὗ ἃ ΗεἸεπἰβίϊς [εν ϑσηὶῆθϑ ἃ βίσὶος δά ἤεγεηςε ἴο {Π6 [ανν οἵ Μοβα5, [Πδΐ 15 ἴο βὰν {πε νἂνν 
οἵ οά. εὐσεβής, ἴῃ 5Πποτί, ννὰ5 ἴπῈ τβομηΐοαὶ ννογά 564 ἴῃ {π6ὸ ΠΙάβροσα ἴο ἀθβοσῖρθα [π6 (Παβιἴπι, {Π6 “ ρίοιιβ οὗ 
“φοαϊγ᾽ ρϑιίν δπιοησ ἴῃς [ενν5, ΤΙ ΡΌΓΟΙΙ5. ργθοἰϑίδηϑ ΨΚ Ποϑα ῥτῖάς ᾿ξ ννὰ5 ἴο ἴο!ονν τῃ6 1ὰνν ἴῃ 811 {Π]η55. ΔΊ τι 
“ρου Ποάοχ᾽ Πδ5 βοιπείῃίηρ οὐ {πε βαιηα 1πΠ|ρ]]σαιΐοη, [που σ ἢ 1 ἈΡΡΙΙῈ5. ἴῃ οὐ οὐνῃ ἀδΥ5 ἴο {411 ταί ΠῈΥ τη ΔῊ ἴο ἡνοτΚ5. 
Τῆς “ϑαϊηίς᾽ οἵ σσόμνεὶ! “ ἀοίησ ἴῃς ννουκ οὗ {ΠῸ Τιοτὰ ἐα ἘΠ α]]γ ̓  Ροσ μα Ρ5 σοπια ΠΘάγοῖ {ΠπΠ6 Ἰάδα ; δηὰ ᾿παάβεα {ΠΕ6ῚΓ 
Ἰηϑρί γαίῃ ννὰϑ5 ἰαυ εἰν ἄταν τοηὶ ἴῃς ΟἸἹὰ Ταβίαμηθπι. ὙΠὰ5 ἴῃς νοτγά εὐσεβής πιεδη5 αἰγαοι νυ ἰηϑρίγοα Ὀγ ἀρὰ 845 Ηβς 

666 



ὙΠ ΕΟ ΡΗ ΟΘ ΘΕ ΜΆΑΘΘΟ ΜΒ ΒΕΕΒ Ἱ. χες 

2 ξηίτεδὲ γοιγ εαγηθϑί αἰζοηίίοη. Εου ποῖ οἠἱν 15. {π6 ϑδθ]θοῖ σθηθυα}ν ΠΘοθϑϑαῦν ἃ5 ἃ Ρίδποῇ οὗ 
3 Κπον]εάσε, θεὲ 1 ἱπο] 65 {πῈ ργαῖβε οἵ {πΠ6 σιδαΐεϑβί οἵ νἱγίιιθβϑ, νεγε ον 1 πηθδη βε] ποοηΐγοὶ. ὍὙΠαΐ 
4 ἰ5 ἴο 58υ, 1 εαβοῇ ἴ5 ργονβα ἴο σοπίγοὶ {Π6Ὸ ραϑϑίοῃϑβ δάνεγϑθε ἴο επηρείδηςα, ρ]υζοην ἀπά [π|5ὲ, [{ 15 
αἶ80 οἰθαῦὶν 5ῃοννῃ ἴο Ὀς ἰογὰ ονεῦ {πε ραβϑβίοῃβ, {{κὰ πιαϊθνοίθποθ, Ορροβϑά ἴο {π5ῖϊςε, αἀπα ονεῖ ἴΠποϑὲ 
ΟρΡοϑβεά ἴο πηδῃ]η655, Πα πΊοΪν ταρα ἀπ ραΐῃ ἀπα ἴθαγ. 

5 Βαΐ, βοπτε πηδᾶν ἀ8Κ, ἰΓ (με  βαβοῃ 15. πηαϑίει οἵ ἴῃ ραβϑϑίοῃϑβ, ννῃν 4065 1 ποῖ σοπίγοὶ [ογσεεία! πο 55 
6 ἀῃα ἱρποίδηςε "ἢ {πεῖγ ορ]εοῖ θείησ ἴο οαϑί τἱαΐοϊαε. Τῆς ἀηϑννεῦ ἴ5 [Παΐ δαβϑοη [5 ποῖ πηαϑίεῦ Ὄνεῦ 

ἀείεδοιβ ἱππογίηρ ἴῃ ἴῃς πηϊπα 1[561{, ΒΕ ονεῦ 1Π6 ρα βϑίομβ 97. τογαΐ αεγεοίς ᾿παΐ ἀγα δάννεγϑθε ἴο }ι5ἰϊςε 
Πα ΠΊΔΠ]1Π655 Πα [επηρεύδηοα απ Ἰπαρεπηεηΐ; δηα [15 δοίίοη 1ῃ {πεῖν σᾶ86 15 ποΐ ἴο εχίγραίς ἐπε 
Ραϑϑίοηϑ, θυ ἴο ἐπα ]6 τι5 ἴο τεϑἰϑί {ΠεῈπὶ βιισσθβϑία]]ν. 

7 1 ςοιυ]ὰ ΡῬτίηρ Ρείογε γοῖϊ Πα ην ΕΧΑΠΊΡ[65, ἀἄγάννη ἔγΟΠΊ νϑυῖοι5. ΘΟ ΓΟ 65, ν εια θαβθοη Π85 ργονϑα 
8 [[561{ πηαϑίεγ ονεῦ ἴῃς ραβϑίοῃϑβ, θὰς ἴῃς Ὀεϑί ᾿πϑΐδῃςε ὃν ἴαγ ἰδὲ 1 σδη σίνε ἰ5. ῃς ποῦϊ]ε οοπάιςοΐ οἵ 
9 ἴδοβε ψῆο αἰϊδα ἔογ {πε 5αῖε οἵ νίτίιςε, ΕἸεαΖαι, απ {Π6 ϑενεη Βγείῆγοη δἀπα {πῸὸὶ Μοίμει. Ἐῤι {πεθὲ 

411 ὃν {πεῖς σοπίεπιρί οἵ ραΐῃϑ, γβα, Ἔνθ τιπΐο ἀδαίῃ, ργονεά παῖ δαβοη τγίϑεβ βιιρεγίοι ἴο {πε 
το ραϑϑίοηβ. [1 πηρῃΐ εηϊατρα Ππεια ἴῃ ργαῖβα οἵ {πεῖν νἱγίπεϑ, ἐπαν, {πῈ ππεη νυ ἐπε Μοίπεσ, ἀγίηρ οα 

115 ἀδν ννε σεϊεθύαΐε ον {πε ἰονα οἵ πιοίδὶ θθδιιῖν δη σοοάηεββ, θυιῖ γαῖπαῦ ννοι]α 1 {ε]1οΔτε ἘΠ πὶ 
1 ΟΠ ἴπΠε Ποποιζῖθ {πεν πᾶνε αἰίαϊπεα. Εογ {ΠῈ δαπηϊγαίίοη ε]ς [ου {Πεῖγ σοιταρα δηα ἐπάπγαηπςε, ποῖ 
ον ὃν {ΠεῸ νοῦ] αἵ ἰαῦρα θυϊ Ὁν {Πεῖγ νεῦν Ἐχεουςοη 6 Ύ5, πηδάα {Πεπὶ {πε δυτῆογα οἵ {πΠῸὶ ἀοννηΐα!! 
οὗ 1Πε γγαηην ὑπάϑγ νἰσἢ οἷ᾽ παίίοη ἰαν, ἴμεν ἀείδαϊίησ {πε ἰγγαηΐ Ὀγ {πεῖὶγ επάπιγαποα, 580. παῖ 

12 ἰῃγουσἢ ἘΠπεπὶ ννα5 {πεῖν σουπίγν ρυτῆθα, Βαϊ 1 5Π4}} ργεβεπεν ἴακε ορροτγίμπηϊιν ἴο αἴδβοιιβ5 1 Ϊ5, 
αἰζεγ ννε πανεὲ θεσιιη νυν] {ΠῸ σεπογαὶ {Πθοῦν, 845 1 πὶ πῃ {ΠῸ Παρ οἵ ἀοίηρ, ἀπ 1 ψΜ1 μεη ργοσεεά 

᾿ς ἴο {ΠΕ}1Ὁ δἴοίν, βινίηρ ο]οῦν ἴο {πε 4|1-νῖϑε (οά. 
14 Οὐ επηαίτν, ἴῃ θη, 15 ΨΠοῖΠοΥ ἴΠ6 Ἀβαβοη 8. ΘΙΡΓΕΠΊΕ τηδϑίευ ονεῦ {ΠῸ ραϑϑίοηβ. Βυξ νὰ πιιϑῖ 

ἀεῆπε 7ιι5ὲ ψνμαΐῖ {πα ᾿Ἀξαβοῃ 15 ἀπ ψνηδὶ ραϑϑίοῃ 15, 8η4 ἤονν ΠΥ ον ΠΊ5 οἵ ραβϑίοη ἔπεῦα ἀγα, ἀπά 
αρ ΠΕίΠοΥ ἴῃς δαβοη ἴ5. ϑιιρίεπηε ονοῦ 81] οἵ πεπὶ. Ἀδαβοη 1 ἴαϊκε ἴο 6 {πε πιϊπά ργείαγγίηρ νν ἢ 

15 τενθα]βα ἴο τῆς 501} οὗ {Π6 “τὶ ΐθοιιβ ΠΊδῃ ᾿ ἴῃ [ῃ6 ΒΟΟΚ οὗ Μοβεϑβ, πὰ 1 {πετείοτε γα ηϑ]αίο εὐσεβὴς λογισμός Ὀγ “ὙΤΠΕ 
[ηϑρ᾿γεά βαβοπ᾽, ἴῃδὲ 15 ἴο ϑὰγ ἴῃε Ἀθάβοῃ οὗ ᾿λδίίοῃδὶ 11} ορευίηρ {πε συ!άδηςς οἵ {Πς [,ανν. ΨΥ Πεη 50 σαϊαβά, {ΠῸ 
λογισμός ὈΕΟΟΠΊΕ5 ΟΥ̓ ΠΙΡΊΕΓΙ 56]ξ, αηαὰ ᾿πο]ιάα5. ποῖ ΟἿἱ]ΥΚ τεάβοῃ, θαϊ 1Π6 πλοῖα] 56 η56 δηὰ {Πδΐ ΠΟΌ]6ϑί ἔοσπι οὗ σοῦγαρα 
ΜΠ ΙΘἢ σοηβίϑίβ ἴῃ ροτίεοϊ 56] [-ϑϑου!ῆςσα [ῸΥ {ΠπῸ βακε οὗ ουσγ 1464]. Δ ἢ τερατὰ ἴο εὐσεβής Πᾶνα ΟὨΪΥ ἀ5ε4 “ [ηβρίτεὰ 
ἴογ [ἃ ΠῈη ἴΠπ5 σοηπαοίβα ν ἢ λογισμός. ἘΠΒΕν ΕΓ ᾿ἴ 15 ΡΈΠΕΓΑΙΥ τερτεβεπίεα Ὅγ " τσῃΐθοιιβ᾽, νυν ]σ ἢ πλαϑὲ θ6 ἰάθη 
ἴῃ {Π6 τη θδηϊηρ᾽ ᾿ξ ἀ5ῈΔΠῪ θΘαγ5 ἴῃ ἴῃ ΟΙα Τεβίαπιθηϊ οὐ [ΟἹ] οννηρ {Π6 Τνὰνν ἴῃ [Π6 1 Θνν 5. βθηβθθ. ΞΘ .ΠΠΠΔ]Ὺ εὐσέβεια 
15. ΕἸ ΠΕΥ “ τσ ῃςθοιιβηθϑβ᾽ ΟΥ “τα ϑοη ᾿, ΔοσοΓαΙ Πρ το {Π6 οοηϊαχί, ἢ {πῸὶ σαηια ἀδῆπιζο!ν Ππη]64 σοηποίαϊϊοπ οὗ 

. οὐ ποάοχ [πά415Π|. 
2. πε ... νἱγίαα5. ὍΤῊὴΘ ΔυΠΟΥ ἴαϊτε5 [15 ο]αβϑιποδίϊοη οὔ {Π6 ἴουσ σαγά πα] νἱγίιι65 ἔτοτη [Π6 ϑἴοϊοβ, ν πὸ σοί {Π 6} [ΓΟ 

Ρ]αῖο. ὙΤῊΘ ἴουγ ἀγα φρόνησις, δικαιοσύνη, ἀνδρεία, σωφροσύνη, πιὰ [ῃ6 σγεααΐεϑί οὗἩ ἴπε656 ἰ5 φρόνησις, ἃ ΡαΖΖΙηΡ᾽ ᾿ινοτά ἴο 
το ηάου αἀθαιδίεϊγ. ΤΟ Θη65 1 ΘΥ 115. [6115 τ1ι5 {πα ΑΡΟΙ]]ΟΡἤδηε5. με] φρόνησις ἰο ᾿ποϊιάα: {Π6 ἡ ΠΟΙε οὗ νίτίπθ, ἀπά 
ΡΙαΐάγοἢ 5αγ5 (520. Δεῴ. νὶϊ. 2) τηαι Ζεηο ἀβῆηεα {Ππ σαγα]η8] ν]τίπ!65 45 [Ο]]ονν5 : φρόνησις, ΠΕ Πο]4, 45 ἃ ΡΈΠΕΓΑΙ [6 ΠῚ 
Ἰηο]ἀςἀ [ἢ οὐ ΠοΥ ἴἢταα ; ἴῃ {Π]ὴΡ5 ἀθηηδη]ηρ ΘΠ τᾶ ποα ΟΥ̓ νἰσότοιι5 δοίίοη, ᾿ξ ννὰθ σοῦσαρα; ἴῃ [Πησ5. ἀδπιδπαϊην 
[ΔΊ ΓΏ 655, ᾿ξ νὰ 5 Ἰϑϊσα ἢ ἸῺ {ΠΊη 95. ἀθηηδ η!ηρ ἃ σΠοΙςα, [τ ννὰ5. ἰειηροσάποθ. [{ 15 ποῖ δᾶϑύ ἴο ἥπά ἘΠρΡΊΒΗ νψοσάβ {Πδῖ 
Μ11 σΟΥΓΕΒΡΟΠα ΘΧΔΟΙΥ ἴο ἴΠ 656 ἴευη5, ἘΠΟΌΘῊ σοιιγαρα Δη4 [πιο 6 ΠΊΔῪ Ράᾶ 585, ΔΠ4 50 ἰηἀ 664 τηδῪ [ει ρεγδηςε, ἐνεῃ ἴξ 
1ῃε 1Ἰάεα 1ξ ὈγΙη 5.5 ἴο ΟἿΤ ΤῊ] Π45 15 Βοπηθιν Πα Πτηϊ 64 Ὀγ 115 ΠΟ 6, τ158 ἔτ Αδίϊπθηςα [τΌΠἢ ἉΙσοΠο]. Βαΐ φρόνησις, ΜΝ ὨΙΟΗ 
Δ 5ΟΠΊΘΕΙΠη65 6 ΕΧργαβϑθα ὈΥ 56] Γοοπίγοὶ, σον ὺβ. ἤογα {Π8π {Παῖ. [{ ἰ5 ργπάδηςθ, Βαϊ {πὶ Παγάϊν Ἔχργαββαβ ἴΠ6 
ἀρίῖνε 5146 οὗ 1 δπουρβἢ ; 1ἴ 15 νν]βάομη, θϊ ΤηοΓα ἴῃ 115 ΡγαοτῖσΑ] (ἢδῃ ἴῃ [[5 1η16]] 6 οἴιια] ἀβρεοῖ ; ἴζ 15 βΡ] υΠ ἃ σοπη ΠΊΟΙ 
56η56, θὲ {Ππαᾶΐῖ, ΓΠΟῸΡῊ Ἔχργεββῖνε, ΒΆΥΑΪΚ βυρραϑβίβ ἃ βυ Ποῖ παν Ἰοίγ ἰΙά6α]. Τπαἀσειηθηΐ 15 ΠΘΆΓΕΥ ἴο ἰΐ, ̓ πάσειηθηξ ἴῃ 
186 56εῆ868 ἴῃ ψῃ] ἢ γα ἤᾶνα 1ξ 1ὴ 1Π6 σο]]θοῦ νΠεγα ννῈ 8 ἴο θῈ ρίνβη "ἃ τρὴϊ πάρ πιεηΐ ἴῃ 411 {πἰηρϑ᾽. Βαϊ τε 
β6]εοίβα ννογά ἔοσ φρόνησις τηιδῖ θῈ νατγὶεα ἴο 581 {Π6 σοπίοχί. 

3. ἴπε ρΡαββίοῃβ, πάθη. ὍὕΠα ννογὰ ᾿πο]ι465 {πε επηοι!οη5 δηα Δηοῖ Ιοἢ 5 ἃ5 ν}6Ὲ}} ἃ5 ννῆδί ννε 6 4}} {π6 Ἰοννεῖ δεῖ. Εοτγ 
τΠ6 5ἴοϊς Ρ]]ΟΒορΠοΥβ᾽ αϊἸν᾽βίοῃ οὗ [η6 πάθη 566 1. 20. 

5. Ἰδποζβῃςθ. Ζεηο, δοοοσάϊηρ ἴο ϑίοθαθιιβ, οἰαϑβθθα βοπηα νίςθβ ἃ5 ἄγνοιαι, ἀη [ΠΕ͵6 ννὰβ5 ἃ ϑίοϊς ἀοριηδ, πάντα 
ἀγνοεῖ ὁ φαῦλος. ΤΠ Θ[ςΟΙ65 ιι584 1[Π6 ἴεγπ15 σπουδαῖος Πα] φαῦλος ἴο αἰδι ΠΡΌ 5Η Ὀαίννεθη ἴννο οἰα5565, {πὸ ἰπἰἰαιεα ἀπὰ 
1Π6 Ὁπ]ηἸἸΔ 64 ἴῃ ΡΠΠΟΒΟΡΠΥ ; ΠλιΟἢ ἃ5 ννα πηϊρ ἢ [4]1ς οὗ βαϊῃιβ ἀπα βίπηθυβ, σοηνογίβα πα ποοηνετίεα, “ εἰεοῖ" δπὰ 
ἍΤ] αἸγ᾽. 1 ἀουθι, Πουνενεσ, {πὰ σοῖς ἄγνοιαι ννεσα (6 ννῆδί 15 πηθαηΐ ὈΥ ἄγνοια Πετθ. [)εἰβδιηδηη [Πἰηἶκ5 {Παΐ τΠϊ5 
ΔΠ4 {Π6 [0] ονν!ηρ νεῦβα μαᾶνε Ῥθθη ὈΟΟΠΥ γα ηϑροβαα ἤοσα ἔγοτη ἰΪ. 24, 111. 1, γν Ποσα {Πεῖγ σοπμθχίοη 15 οἰδασεσ. Βαΐ {πὲ 
ΠΊΘτα ἔδοϊ 1Πδΐ {πΠῈ βεηΐθηοαβ ἅτε τερεαϊεα ἴῃ δ]ηϊοϑὲ [ῃ6 βϑαῖηθ ννογά5 πεεα ΒΆΤαΪΥ ἰσοι]6 τι: ἴΠ6 δυῖμοσ οὗ Εοατιῆ 
Μδοςαθααβ ἀο65 ποῖ πιϊηα ταρϑδίϊπηρ ΠΙΠ.56], ἃ5 11} θὲ δριιηἀδηῖν ενιάθδης Ρεΐοσε {πὸ του τεᾶοῆος ἴΠῸ ἐπα οὗ {δὲ 
ῬοΟΚ ; δηὰ 1ῃε δυῖποτ ἀ065 δεῖ ἃ βοτί οἵ δῃ{ΠΠ 6515 Ὀθίννεθη [6 ἴννο ρᾶβϑϑᾶρθβ. Ηδῖα ἢ6 5ΠΟνν5 τ1ι5 βοδερίϊοβ ἰδ μην αἱ 
ΘτΟἹοΙβτὴ (ςοπηραγα “ ΟΧοοπ 5 νδη 4 015}} Βατίκε]εν ὈΥ ἃ βυίη ᾽), θὰξ ἴῃ 1. 1 1Ὁ 15 ΠῈ νΠῃο ἸΔῸΡῊ5 αἴ {πε 5ΟΕΡ 65. 

10. ἐπΠ15 ἄδυ νγα Ἷεϊεργαῖΐε, τοῦτον τὸν καιρόν. ΑΡΡδυβῃζν [ῃ8 (ἸαΠΌΚΑΗ [εϑιϊναὶ, ογ΄ ΜΠ ]ο ἢ 566 ἢ 7 δα λπόηι. 
Ἐνεη [Ὁ 1Π15 τγϑαῖῖβε 15 ποῖ ἃ ΒΥ ΠΆΡΕ ΒΕΥΠΊΟΏ (566 ᾧ 1) 1ἴ ΙΠΔΥ ΝΕΓΥ ΝΝῈ}1] Πᾶνα θθθῆ βρίνϑη ἃ5 ἃ ἰδοίιισε οἢ {Π8 δπηΐνϑι- 
ΒΆΤΥ Οὗ [Π6 ᾿Ἰπᾶτῖγτβ. ὙΤΠΘ 'νογάϑβ ὅπερ εἴωθα ποιεῖν, ἴννο νεΥ565 Ἰουνεσ ἀοννῃ, ΟἸΘΑΥΎ ᾿ΠΡΙῚΥ ὑπαΐ {πὸ Δα ΠοΥ 5 βΒΡρθακίηνσ ἴο 
δὴ διάϊεηςε [Πδΐ Πα Πα οἴζεῃ δ ἀτεβϑϑά Ὀείοσγα. 

11. {Ππεὶγ οσοππίγυ Ρυγίηθα. ὍΤΠε 5ρίτιῖ τοιϑεα ὈῪ {πε τηδτίγτϑ ἰδ ἴο {πε τί βίης μπεαδήβά δ΄ [πᾶ4ὰ5 Μαςςάθδδιβ ἀπὰ 
Ἰιῖδ Ὀσθίμγθη, ἃπα 50 ννᾶ5 ἴπ6 ββζδοιια! σαιιβα οὐ {πεῸ Τειηρὶα θείην ρυτῆθα δηα ἴ15 βεγνίςα τ: βία ὈΠ58η64. καθαρισθῆναι 
τοί 5 ποῖ ΟΠ]ΥῪ ἴο {Π6 οἰεδηβίηρ οἵ τΠ6 7ενν5 ἴγοπν ἴΠ6 παίϊοηδὶ δἴη οὗ ἀροβίαϑβυ, θὰϊ ἴο {Π6 οἰβαηβίηρ οἵ ἴῃ Τειηρίε ᾿ἴβϑὶ 
[ΤΕΥ Ζειι5 ΟἸγιηρίι5 μα θε θη ννουβῃὶρραα {μετα δηὰ βνίης οβεγεα προπ {πὸ δἰϊαγ. 

12, βἰνὶπρ 5Ίογν, δόξαν διδούς. ῬεΙΠαρ5 {ἴπΠῸ οπε Ηδρσαίϑιη ἴῃ {πὸ νμοὶῈ Βοοκ. 
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ΤΗΕ ΕΟΟΚΤΗ ΒΘΟΚ ΘΕΣΝΜΑΘΟΕΛΙΒΕΒΕΘΒΙ το 

16 οἰεαῦ ἐε]Ρογαίίοη πε 1 οἵ νυ ϊβάογη. ΔΜ ιβάοηι 1 ἰαῖκε ἴο θὲ ἴῃς Κπον]εάρε οἵ {ῃίηρϑ, ἀϊνίπε απὰ 
17 ΠυπΊδῃ, ἀηα οἵ {πεῖν σαισε5. ΤῊΙ5 1 ἴακα το Ρε {πε οαϊίατα δοααϊγεά τππά ει τῆς Τανν, [Ὠγουσ ἢ ἡ] ἢ 

νγῈ Ἰεαγῃ ψ ἢ ἄτα τονογεηςς [Πς [Πϊηρ5 οἵ (ἀοὰ δη4 ἴον οὔ νου! αν ργοῆί {πε {Ππίηρσϑ οὗ πηδη. 
18 Νον ν]βάοπηι 15 πιδηϊοβίοα ἀηά ον [Π6 [ΟΓΠῚ5 οἵ ᾿πᾶάρεπηθηΐ ἀηα [ι5ϊϊςα, ἀπ σοιτασα, ἀπ ἐεπηροι- 
19 ποθ. Βαυΐ Ἰιάρεπγχοηΐ ὁ7γ, σοἠγεεοηίγοί ἰδ ἴπ6 οπε {πὶ ἀοπηϊπαῖεβ Πα πὶ 81], ἴογ 1πγοιρῇ ἴΐ, ἴῃ ἐγαΈῃ, 
20 Ἰλβαβοη ἀβϑϑεῦῖβ [15 δυςΠου ν νεῖ 1ῃ6 ραββϑίομβ. Βυΐ οἵ ἔπε ραβϑίοιβ ἴῃθγε δια ἔννο σοηργεμϑηβῖνε 

ΒΟΌΓΟΘ5, Πδιηαὶν, ρ]θαβιτα δηα ρδίη, δηα εἰπεῦ Βεϊοηρϑ Θϑϑαηία!ν 4150 ἴο [Π6 501] α5 ννεὶ] ἂς ἴο {πῸ 
21: Ὀοάν. Απά ν] τεϑροοῖ θοΐῃ ἴο ρ]εβάαβιιγε δηα ραΐῃ θα ἃΓῈ ΠΊΔην οα565 ΨΚ ΠούῈ {πε ραβϑίοῃβ πᾶνε 
23 οεγίϑίη βεαιεηοθθ. Τῆι ν}116 ἀ6ϑῖτα σοαβ Ρείοτε ρ]βαϑιγε, βϑαςϑίαςςοη [Ο]]ονν5 αἴτεσ, δηα ᾿νῃ11ε ἴδαν 
24 5065 Ὀείοιε ραίῃ, δίϊεγ ραΐῃ σοπηεβ βοῖγονν. Αηρεῖ, δραίῃ, 1 ἃ πιδῃ νν}}}] γεΐγασς ἴῃς σουτβα οὔ ΠΙ5 
25 ἴξε!!ηρ5, 15 ἃ ραϑϑίοῃ ἴῃ ψνῃ ἢ ἀγα δΙεη Ἔα Βοΐῃ ρ]δαϑιιγε δη4 ραίη. ἴΠπᾶεγ ρἰεάαβιτγε, α͵50, σοπηοσ 
26 {παΐ τηοτ8] ἀεθαβεπηεηΐ νυν ἢ Ἔχ 1115 {πῸ6ὶ νυ ες νατίεῖν οἵ {πε ραβϑίομβ. [1 πιαηϊεϑίς 1056] ἴῃ 
27 ἴῃ6 5011] 845 οϑβίεηίϊβδίίοη, δῃη4 Ἴονεΐοιιβηθθθ, δηα] ναΐη-ο]οῦν, ἀπά οοπέδηϊξίοιιβποβϑο, δπ4 Ῥδοκρθιτίησ. 

Δη6 ἴῃ {πε θοᾶν 85 εδἰίηρ οἵ βίγαησε πιεδΐ, δηδ' σ᾽ υϊίοην, πα σογπηδηα!ζίηρ ἰῃ βεογεῖ. 
28 Νὸον ρἰδᾶβιια ἀπα ρϑίη θείηρ 85 1ἴ σὑγεγε ἔννο ἴγεεβ, στονίηρ ἔγοπὶ θοάν δηὰ 500], πιϑην οἤσμοοίς οἵ 
29 ἴπεϑε ῥαβϑίοῃϑβ βρίοιξ πρ; δηα βοῇ πιδη5 Ἀεαβοη 85 τηδϑβίεγ- σαγάδηει, ννεεαΐϊηρ δηα ρῥγιηίησ ἀπά 

ὈΙπάϊηρ Ρ, δηα ἰυγηΐηρ οἡ {ΠῸ ναῖε ἀπα αἰγοθοίίηρ 1 ΙΈΠογ δηα {πὶ [Πογ, Ὀτίπρϑ ἐπε τ οἶκε οὗ 
30 αἸβροβιίτίοηβ δη4] ραϑϑίοῃβ ππάεγ ἀοπηεβίϊςαϊίοη. ΕῸΥ ΜΗΠῸ Ἰ δαβοη ἰ5 {πε σιτάς οὗἩ [ῃς νἰγίμεϑ 1Ὲ ἰ5 

τηδϑβίεγ οἵ {πε ρββϑίοῃβ. 
ΟΡ βεῖνε, πονν, ἴῃ ἐπε ἢγϑὲ ρίδςς, μὲ  βαβϑοη Ῥεοοπιος βιριθπηα νοῦ {πε ραϑϑίομβ ἴῃ νίγίια οἵ τῃς 

32 ΠΡ τού δοίϊίοη οἵ ἰεπηρείαηοε. Τεγηρείδποα, 1 ἰαἶτα 1{, 5 πε τεργεϑϑίοη οἵ ἐπε ἀεϑίγεβ ἢ Βαξ οὗ {πε 
33 4Ε51Γ65 ΒΟΠῚ6 αγὰ πηεηΐαὶ δης βοῆς ρῃγϑίςαὶ, απ θοΐῃ Κίπα 5 ἀγε οἰθαυν σοηίγο! θα Όγν Βεαβοη; θη 

6 ἀ΄ὲ ἰεπηρίεα ἰονναγα5 ογ΄ θη πηεαΐβ, πονν ἀο ννε φοπλα ἴο ψα] Πα 15} {Πε ρΡ]εαβαγεβ ἴο θὲ ἠεγινεά 
ἴγοπι ἔπεπὶῦ [5 ἴξ ποῖ {παξ Ἀδαϑοη πᾶ8 ρονγεῖ ἴο ταρύαβδ ἴπεῈ ἀρρειτε5Ὁ [Ι͂π τὴν ορίἰπίοη ἰξ ἴ5. 50. 

34 Δορογαϊηρ]ν Πθη να ἔξεὶ ἃ ἀεϑίγε ἴο εαΐ νναίει -η  π1415 πὰ Ὀἰγάβ ἀηὰ Ῥεαβίβ δηα πιεαῖβ οἵ Ἔνεῖν 
35 ἀεβογιρίίοη ἰογρί ἤθη ἴο υ5 ππάεγ {πε Τνὰνν, ννε αρϑίαίϊη ἐπγουρἢ {πε ργεάοπγίπαηςα οἵ δαϑοη. ΕῸΐ 

ἴῃς ΡῬγορβηῃβίοῃϑβ, οἵ οἵἱγσ δρρεί65 αι Ἵπεοϊζεα δηα ἱπῃϊθιῖεὰ Ὀν τῆς ἰειηρεγαῖα πηϊπα, αῃα 811] {ῃς 
τηονεπηεξηΐβ οἵ {πε θοᾶν οὔεν {πε ὑσγίά]ς οἵ Β βαβϑοῃ. 

15. ορθου λογου δ Ν σοφιας βιον δὲ σοφον βιον Ν᾽ 35. φιμουται δ Ν᾽ 

15. ΟΙΘαΙ ἀε!θεγεϊίοη. ᾿Ορθὸς λόγος, ννῃ]οἢ Πατδ 1 τϑηάδυ Ὀγ “ ΟἸθαγ «ἰ6}}])αγδί!οη᾽, 15. ἃ τα ρΡ ΔΙ ΡὨΠ]ΟΒΟρμΪς ἴδῃ}. 
Θίοθαθαβ ( εἴ. 11. 192) ϑῖνε5 5 ἴῃς δἴοις ἀοσιηδ {πε βίαίειηεηΐ {Ππαΐ ὁ νόμος ννὰ5 σπουδαῖος, 1. 6. οη {Π6 5146 οὗ {Π6 “ εἰεοῖ᾽, 
βϑείηρ ἱπδὶ ἰἴ 15 λόγος ὀρθός, “ τῇ! τεᾶβοη ᾽, ΕὨ] οἰ πίησ ν μδΐ 5μουὰ θῈ ἄοης δηά ἐογθι ἀαἸησ νηὶ 5Που]4 ποῖ θ6 ἄοπε: 
Ῥυΐ Πογε {Π6 ενν ρατίβ σοϊρϑηγ. ΕῸΐ ἢϊπΊ νόμος τηδ8η5 ΠΕ [ΠΟΥ {Π6 τπδη- 846 ἰαὰνν οὗ Δπν ατεεκ βίαίβ, Ποὺ {Π6 κοινὸς 
νόμος, ἴπ6 [7 ηΐνοεγϑβαὶ Τὰνν οὗ ἴπεῈ ῬΠΠ]Οβορῃεγβ; θὰ της Τὰν οἱ Μοϑβεβ ψῃ]οῆ 15 {πΠ6 Τὰν οὗ μἰβ αοά. Ὅηε [εν βῃ 
ΤΏ ΟΤΑ]15ὲ τηδῪ τα] οῖσα ἴῃ {Π6 δοαία ᾿ητ6]]δοίια} ἈΠ α]γ 515 οὐ ἴῃς αταξαὶκ πλ]η4 : θαΐϊ 0 Οτξεκ βιδηάατσζα οὗ τε]!ρίοιιβ ἀπιν ἴοΥ 
Βῖηγ! Ηδ ν]}] ἰταβῆς νην νυ ἢ τῃ6 ατεακ ἴοσ ᾿πτϑ]]θοίι4] ννᾶγαβ, θαϊ νΠΘη 10 σΟΙ]65 ἴο {Π6 ΠΟΤᾺ] 56 η86 ΠῈ Ψ}}}} ρσᾶν 
1Π ΔΠΟΙΠΕΥ [ΈΠΊρ]Ε. 

16. {με Κπον]εάρε οὗ {πΐηρβ. Ρ]υΐδγοῃ ἴῃ Φζας. ῬλΖ,. ᾿. τ μὰ5 115, οἱ μὲν οὖν Στωικοὶ ἔφασαν τὴν μὲν σοφίαν εἶναι 
θείων τε καὶ ἀνθρωπίνων ἐπιστήμην, {πε εχαςΐ ρῇγαδα ννα πᾶνε πεῦα ψΊ [Π6 Ἐχοαρίϊοη οἵ γνῶσις ἴοΥ ἐπιστήμη. 

20. ἴπε ρΡαββίοῃβ. ΔΊ {Π15 δηδὶγϑὶβ οἵ {πΠ6 πάθη σοπιρατα ϑίοθδει5, 72}. 11. [166], νϑετα με Ἂχρίαἰηβ πε ϑἴοϊς 
Ροβιίοη :--πρῶτα δ᾽ εἶναι τῷ γένει ταῦτα τὰ τέσσαρα, ἐπιθυμίαν φόβον λύπην ἡδονήν. ἐπιθυμίαν μὲν οὖν καὶ φόβον προηγεῖσθαι, 
τὴν μὲν πρὸς τὸ φαινόμενον ἀγαθόν, τὴν δὲ πρὸς τὸ φαινόμενον κακόν. ἐπιγίγνεσθαι δὲ τούτοις ἡδονὴν καὶ λύπην, ἡδονὴν μὲν ὅταν 
τυγχάνωμεν ὧν ἐπιθυμοῦμεν ἢ ἐκφύγωμεν ἃ ἐφοβούμεθα, λύπην δὲ ὅταν ἀποτυγχάνωμεν ὧν ἐπιθυμοῦμεν ἢ περιπέσωμεν οἷς 
ἐφοβούμεθα. Ξ᾽τῊ]]Ατῖν ΠΙορΈπ65 1 δογίϊι5 ϑαγϑ (ν|ϊ. 110) τῶν δὲ παθῶν τὰ ἀνωτάτω, καθά φησιν ᾿ΕἙκάτων ἐν τῷ δευτέρῳ περὶ 
παθῶν καὶ Ζήνων ἐν τῷ περὶ παθῶν, εἶναι γένη τέτταρα, λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, ἡδονήν. 

ΜΈ τορασά ἴο ἀκολουθίαι σοπηραταε {Π|5 ράβϑαρα ἔτοηι Ητιχ]αν, ὑνῃϊσἢ ψ}1}}} θ6 Του πα ἴῃ {Π6 ρεσογδίϊοη οὐ 5 ψγουῖς οἱ 
Ἡυτης δηὰ Βείκεῖον, Ουὐδεείεα Εἔσσαγς, νὶ. 318 : “Οὐ βεηϑδίοη8, ΟἿΓ Ρ]  βιΧ65, ΟἿ ρα] η85, Δη [ἢ τϑ]δί!οη 5 οἱ {Π656, 
τΔ ΚΕ ΠΡ [Π6 5ι1πὶ ἰοίᾳ] οὗ {πῈῸ εἰδπηθηΐβ οὗ ροϑβϑιἶνα ἀπαιθϑιϊοηδῦϊε Κπον]εάσα. ΔῈ οΔ]} ἃ ἰαῦββ ββοιίοῃ οἵ {π656 δηὰ 
1Π 61 το δί!οη 5. πιαίζου δηά πηοίίοη ; {πὲ γεϑῖ ψ ἴθύηι πη δηά τη Κιηρ ; Δηα ἐχρεσίεηοεα 5ἤον5 [Πδΐ {Πεγὰ 15 ἃ σεγίδϊῃ 
ςοπδβίδηϊ ογάθυ οὗ βιισσθϑϑίοη Ὀδίννθθη βοιηθ οὗ {ΠῈ [ογπΊου ἂπα 5οπλα οὗ 1Π6 ἰαϊΐεσ. ὙΠὸ νοσάβ ππάευ!ηεα ἐχδςῖν 

ἜΕΧΡΙΓΕ55 ἀκολουθίαι. Οὐ Διο πηαΚα5 ἴπ6 πάθη σονοῦ [ῃ6 ψΠΟΪῈ ταηρα οὗ [Π6 διηοίοηβ ἃἀηα δῆξοιοηβ, δηα ᾿πο]ά 65 
ὉΠΩΕΥ [15 ΠΘδΔα Οὐ ννεαΚῆθ 5565 Δηα τηοσὰὶ ἀθίδοϊθ βἜΏΘΥΑΙν. ΑἸΟΩΡ τι5 ἴΠ6 ννογά ραβϑίοηῃ βἜΠΕΧΑΙΥ ἢδ5 ἃ ΠΊΟΓΕ 
Ππλϊτεα σοπηηοίΐατίοη. (ὐτἰππὶ βᾶγ5 {Παΐ ἴῃς 5ἴοϊς νίενν ννὰβ {πὶ {πῈ πάθη ἅτε Ὀδά 1) {Π6πηβεῖνεβ πὰ Ὀθϊοηρ ἴο {πε λόγος 
πονηρός, Ὀὰΐ (Παΐ {πὸ Δυῖμοῦ οὗ Εουτίῃ Μδοοαθεαβ πος ὑπαὶ {πΠῸὶ πάθη ατἴὲ ρατί οἵ πυπιδῃ δίαιτα ᾿τηρ]αηϊε ἃ Ὁ. {πε 
Οτβδίου, δηα ἃ5 50 ἢ σεαυϊγα ἴο 6 σοηίσο! ] δα αὶ ποί εχιϊιραΐεά. 

27. Βογπιαηάϊζίηρ. (Οοιηρατα ν ἢ 1Π15 [0Ὁ χχχὶ. 17 εἰ δὲ καὶ τὸν ψωμόν μου ἔφαγον μόνος καὶ οὐχὶ ὀρφανῷ μετέδωκα. 
Ατὶβίορμδηββ ἴῃ {πε6ὶ ας“, 923, πᾶ5 {πὲ σοτηϊς βυρευϊαίϊνε μονοφαγίστατος---᾿ [Π6 νΕΥῪ ρβτεεαγἀορρεβί σΠΔΡ οἕ 8]}. 
ΒΥ 1ῃς ἰταῃηβροϑβί(ίοη οἵ μ δηᾶ ν ἴῃ6 βοῦῖρε ἴῆ βοῆς Μ55. μὰ5 πιδᾶβ [Πε6 ψοτσά ᾿πηΐο νομόφαγος, νν ΟΠ 5Ποι 4 πηδαῃ 

ΔΤ ΘδΙου οὗ ᾿ᾶνν5 (νυ! ]ονγεσ οἵ ἐοστηαϊδα ἢ) ἴΓ ᾿ξ πιθδηβ δηγί πηρτττα ΠΟΠΒΘη 5168] ΕΥΓΟΓ ἹνΠΙΟΠ ννὰ5 σοσγεοϊεα Ὀγ ατὰθα 
ΟἾΪΥ ἴο Ὀς [ΟΟ] 5} }1ν τεϑίογεὰ τὸ {Π6 ἰεχίὶ οὗ {πε 1817 εὐἀϊίίοη ὈΚ ἃ δια! σαγθ 655 τηδῃ ἡ ῆοπι Π)Γ. ΕἼ6] 4 ΠΟ] 45. ἊΡ ἴο 
Β0ΟΓ͵ΓΉ. 

29. ἰὰγηϊηρ οα {Π6 νγαΐθσ. ἐπάρδων 15 ἸεΔἸηρ 1π6 νγναῖδθυ οὐ ἔγοηι [Πς ἀεοφ ζῶ γιααΐγ6 οὐ πλαὶῃ Ἰγγιρδίιηρ ἀἸΟἢ ; 1Π|6 
ψΟΥΚ 15. ψνῈ}}] ἀδβουιθεὰ ἴῃ τ1πῃ6 27γε2 σεογρίε, τοῦ “ἙἘδοα βιρογοῖ]ϊο οἰ νοϑὶ {γα πλ115 ἀπάδπὶ ΕἸΙοἰς᾽, ἄο. μεταχέων ἰ5 
τὐγηϊηρ (6 νναῖθυ ἴτοπὶ ΟἿ6 ναίΐδυ-[αγγονν ἴο ἈΠΟΙΠΟΙ 50 85 ἴο ἰγηϊραῖε {ἴΠπ6Ὸ βεραζαῖβ βαιαταβ οὐ Ρ]οΐβ. 1 σδῃ ἢπά ΠῸ 
ΔΌΙΠΟΙΙΥ ΤΟΥ {ΠῸ τηβδηϊηρ " γα μβρ ητηρ ᾿᾽ Ϊσἢ ἢδ5 θεθη σίνεῃ ἴο ἴἴ, που ΡῊ 1ἴ τπακαβ5 βοοά βηουρῇ 56η586. 
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ἘΠΕ ΕΘΗ ΒΘΘΙ ΘΕ ΜΑΘΘΑΒΕΕΘ.2, 1ΞΞ9. ς 

ἢ. Απᾶ νΠαῖ 5 ἔμπεγε ἴο 6 βιγρυβεα αἱ {{{πῸ παΐαγαὶ ἀδϑίγε οἵ {Π6 501] ἴο δη]ον {1 ἐΓαἰ το οἵ Ῥδδιιν 
2 5 πο π ΠΕΡ ΤΗΐϊσ, σεγίαίηϊν, [5 ννν να ργαῖβα {πὸ νίτίιοιβ [οβερῇ, θθοδιιβα ν᾽ ἢ5  βεαβοῃ, νν ἢ ἃ 
3 τηθηΐαὶ εἤογε, μα σπμθοϊκε {Ππ6 σαι Π4] ἱπηρι1]56. Εὸογ Πα, ἃ γομηρ᾽ πηλη δ {πε ἀραὶ ννἤεη Ρῃγϑίοδὶ ἐ6ϑίγα 
4 5 ϑδίγοηρ, Βγ Πἰ5 βαβοη σα ποῃεα ἐπα ἱπηρι]568 οἵ Πῖ5 ραβϑϑίοηβ. Ἂ᾿ἀπά Κδάδβοη 15 ργονεά ἴο διιθάϊαε {πα 
5 ἱπιρι56 ποΐ οὐΪν οἵ βεχυδὶ ἀδϑίγα, Ρεὲ οἵ 411] βουῖβ. οἵ οονείίπρβ. Ποῦ ἰῃς Τιὰνν βαγϑ8, ᾿ἼΠοιι 5Π4]} ποί 
6 ςονεῖ τῆν πείρηθοιιτ᾽β νδ, ΠΟΥ δηγεῃπίηρ {Ππαΐ 15 ἐπ γν πεῖσηθοιτ 5. Μεγ ν, ἤθη Ἐπα [,ανν ογάεΥβ τι 

ποΐὶ ἰὸ σονεΐ, ἰξ 5ῃου]α, 1 {πῖηκ, σοηῆνπη σἰγοηρὶν {πΠῸ αὐρατηθηΐ {παῖ ἴῃ6 βαβοῦ 15. σᾶραθὶ]ς οἵ 
ςοπίτγο!]ηρ σονεΐοιι5 ἠδ ϑίγεβ, ἐνεη 845 1 ἀοα5 {Π6 ραβϑβϑῖίοῃϑβ {Πᾶΐ πλ:Π14ῖ6 ἀραϊηβί 1π5τ|ςα. 

, ον εἶβε Ἵδῆ ἃ πιδῇ, παΐαγα! ν σΟΥΠΊ Δ ἀἸΖίηρ᾽ ἀπ στοοαν δηα ἀσαηκεη, Ὀς ἔαισηξ ἔο σἤδηρα ἢΙ5 
9 παίιτο, ᾿Ε τπεῈ Βδαβοη θὲ ποῖ πηδηϊίθϑεν {πε τηαϑίεγ οἵ {πε ραβϑίοηβ ὃ (δγίδί η]ν, ἃ5 ΘΟὺῇ 85 ἃ ΠΊΔῃ 
ογάδυβ Πῖβ ΠΠ{6 ἀσοογάϊησ ἴο ἐῃς [νἀνν, 1{Ππ 15. τηΐβογν ἢε ἀοίβ σοπίγαγν ἴο ἢ!5 πδίιγα, ἀηα] ἰδ 45 ΠΠΟΠΕΥ 

9 ἴο {πε πεεᾶν ψιπουῖ ἱπίεγεβέ, ἀηα δἱ {πε βενεηῖῃς- γθαῦ ροτοάβ σᾶηςεὶβ ἴπΠῈ ἄς θέ. ΑΔπά 1 ἢς 15 ραγ- 
ϑἰπτοηίοιιβ, πε ἴ5 ονεύγα θα Ὀν {πε 1νἂνν ἘΠτοιρ {πε δοζίοη οἵ δαβοη, δηα γαἤ απ 5 ἔγοτη σ]εδηίϊηρ ἢΓ5 
ΒΕ ΠὈΡ165 οὐ ρἰοκίηρσ {πΠ6 ἰαϑὲ σύαρεβ ἴγοπ 15 ν᾿ πεγδγάϑ. 
Απά νι τερσαγὰ ἴο 411 ἐπε γεϑὲ ννε σδῇ Ἷϑοορηϊζε {παΐ Ἀβαβοη 15 ἴῃ [Π6 ροϑιζίοη οἵ τπαϑίεγ ονοῦ 

το {ΠῸ ραϑβϑίοῃϑ 97 αφείίοηις. ἘῸΥ ἴῃς 1,ανν γαηῖζα ἀθονα αἰεοϊίοη ἴοσ ραγεηΐβ, 580 {Ππαΐ ἃ πιδῇ την ποῖ 
τι (οὐ {πεῖν σα ]ςθ5 βυσγεηου 15 νἱγίπε, ἀπ ᾿ξ ονεγγεβ ἰονε ίογ ἃ ψἱΐε, 580 [δ 1[{ 516 ἰγαῆϑργεϑϑθ ἃ ΠΊδΔἢ 
12 5Ποι 14 τε θαΐτε Ποῖ, ἀπά ἰξ ρονεγηβ ἰονε ἴογ σῃι]άγεη, 50 Πα 1{πᾶν ἀγα παυσηΐν ἃ πΊδῃ 5Ποι]α ριιπἰ5 ἢ 

{Π6πὶ, απα ἰῈ σοπέγοὶβ {πὸ οἷα πη5 οἵ {ΓΘ Πα 5}, 50 πὲ ἃ πιαῇ ποι] τερίόνε ἢῖ5. {τ6π65 1{ {παν (0 
18 εν]. Απά ὅο ποῖ {ΠΊηκ ἰξ ἃ ραγαάοχίςαὶ ἐπῖηρσ πε δαβοη πγοιρῇ {Π6 ἃ ἂνν 15 ΔΌ]6 ἴο ονείοογης 
14 ονθη Παίἰγεί, 50 {ῃδὲ ἃ πιδῃ τείγαϊη5. ἴτοπὶ οὐς{ἰπρ ἀοννῃ {ΠεῸ ἐπεπΊν 5 οὐοΠαγάβ, δηα ργοΐϊεοΐϊβ {πε 

Ρτορεῖῖν οἵ ἴης Ἔπεπὴν ἴγοπη {ΠΕ 5ρ 1] 6γβ, Πα σαΐπεγβ σρ {πεῖν σοοάϑ [Πδΐ Πανε θεεη βοαίίζεγεα, 
13 Απά {πε τὶς οἵ Ἀεαβοη 15 {|καννῖϑαε ργονεα ἴἰο εχίεπα {πύου ρῇ {πε πλοῦε ἀσριεδϑῖνε ραϑϑίοῃβ 07 
τύ υ͵εος, ἀὩΥ ἰτοη, ναηϊῖν, οδἐεηϊζαίίοῃ, ρυάς, απα δος της. ΕῸΓ {Π6 ἰοπηρεγαΐα πηϊπα γερε 5 41} {πε 588 
17 ἀεραβεά ραϑϑίοῃβ, ἐνεῆ 45 ἰἴ ἀοεβ δησοι, ἴοῦ 1 σοπαμαῖβ Ἔἐνεη [ῃ15. Υεα, Μοβαβ εη ἢῈ ννὰβ δηρεζεά 

ἀσαϊηβέ 1) Ππδη δηὰ ΑὈίγαπη αἰ ποΐ σῖνε ἔγεε σοιβα ἴο ἢἰ5 γαίῃ, ὈιῈ σονεγηθα ἢϊ5 ἀῆσεῦ ὈῪ ἢΐ5 
τ8 δαθοη. Εὸογ {πε ἰεπηρεγαΐε πη 15 4016, ἃ5 1 58], ἴο ννίη {πε νϊοΐογν ονεῦ {Πε6 ραϑββίοῃϑβ, πιοα!γησ 

10 50ΠΊ6, ΜΨΏ116 ογαϑῃϊηρ οἴπεῖβ αρϑοϊπίεῖϊν. ΝῊ εἶθε ἀϊα4 οὐγ ννίϑδε ἰδ μεν [ΙἀοοὸΡ ὈΪαπηα {ΠῸ Ποιιβ65 οἵ 
ος Βίπηεοη δηά 1,ενὶ ογ {πεῖν πητγεδβοηΐηρ ϑἰαυρῃίεγ οἵ πε {πδε οἵ ἴῃ86 ΘΠεομεαιηϊεβ, σβανίηρ, “ Ας- 
20 οὐγϑεά Ῥὲ {πεῖγ δηρεγ! ἡ ΕοΥῦ Πα ποί ξαβϑοῆ ροββεϑβεα {πε ροννεῖ ἴο γαϑίγαίῃ {πεῖ δῆσαι πα νου] 

21 ποΐ Πᾶνε βροίζκεῃ ἴἢ85. Εὸγ ἴῃ ἴΠ6 ἀδν νῆεη (οὐ οἴεαίεα πηᾶῃ, πΠῈ ἱπηρ δηΐϊεα ἴῃ πὶ 5. Ραϑϑίοηβ 
253 Πα πο] ]πδίίοηβ, δηα αἶϑο, δὲ {Π6 νεῦὺ 58Π|6 {{π|6, δεῖ {πῈ πηϊπα οἡ ἃ [ἢῖῸπΕ πιά δὲ ἴΠε βεῆϑεβ5 ἴο θὲ 
23 Π΄5 ϑδογεά σις ἰη 41} [πίηρϑ ; δηα ἴο {πε τηϊηά ἢε σανε {πε 1ἃἀνν, Ὀν {πε ννῃῖςἢ 1 ἃ πηδη ογά εν Πἰπη56], 
ἢ 5}4]] γεϊίρῃ ονεῦ ἃ Κίησαοχ ἰΠαΐ 15 ἰετηρεζαΐε, δηἀ 7π5ΐ, δηα νἱγίποιιβ, απ Ὀτάνεα. 

.24. ΚΕἸ] {Πεη, βοπῆα οπμε πηδῪ αϑῖκ, 1 Β βαβοῃ 15 πηδϑίεῦ οἵ {ΠῸ ραβϑβίοῃϑβ ΨΥ 15 1 ποΐ πιαβίεῦ οἵ ἰοτρεῖ- 
1 []Π655 ἀπ ἱρπογαηςαῦ Βιΐ {πε αὐριιπιεηΐξ 15 ΘΒ ργεπΊεὶν τἀ σα]οιι5. ΕῸγ Ἀδάαβοη 15 ποΐ ϑδπονῃ ἴο 6 
2 τηδϑίευ ονεῖ Ῥαϑ51:0ῃ5 97. αδγεείς ἴῃ ᾿ἴ5ε 1}, θα ονεσ ποϑε οἵ τῆς θοάν. ἔοι Ἔχϑιηρὶς, ποπα οἵ γοιῦ 15 
4Ὁ]ε ἴο εχίίγραΐε οὐ ἡδίιγαὶ ἀδϑίτγε, θαΐ {πε βαβοη σαῃ Θη8]6 πἰπ ἴο εβοαρε θείΐηρ πηδά6 ἃ βἷανε ὈγῪ 

3 ἀδϑῖγσε, Νόοηε οἵ γοιι ἰ5 801ε ἴο εχίγραΐϊε δῆσεγ ἔἴγοπι ἔπε οὶ, μι [Ὁ 15 ΡΟβ5|016 ἰοῦ ἴπ6 Ἀδαβοη ἴο 
4 (οΠΊΕ ἴο Πΐ5 αἰ4 ἀραίηβί δῆρεῖ. Νόοπᾶε οἵ γοὺ οδῇ εχίϊτραΐα ἃ πιαενοϊεηΐ αἰβροϑβίξίοπ, Βαϊ Ἀδαβοη σα 
δε Πῖ5 ρονεγία! 4}}ν ἀσαϊηϑὲ Ρείησ ϑυνανεα Ὀν πιαίενοίεηςε. βαβοῃ ἰ5 ποῖ {πε εχίγραΐογ οὗ {πε 

Ραϑββίοηβ, Ὀθαΐ {πεῖν δηΐϊασοηίϊβί. 

11. 8. ἐνστασων δὰ Δ΄ 111. 3. τ τὸν λογισμον ἵὲ Ν᾽ 

Π. ὃ. δ {πῈ βανεῃίῃ: εασ ρεσγίοαβ. Τῆς τεδαϊηρ ἐντάσσων, ΜΜΏΙΟΙ 15 {Παΐ οἵ Α, δΔπα ΔοσοΓα ΡΥ 15 τεϊαϊπθά ὈγῪ 
ϑινεῖθ, 15 ΞΌρΡρογίε ὈΥ [ἴῃε6 ϑυγίας νϑύβίοῃ, ψνῃ] ἢ ΒΕΘΠΒΙΥ ΤΕ οΥ5 85 [ο]]ον5: 50 Πα τϑοκοηθίῃ Ὀγν ἴπεῸ ψεεκβ δηὰ 
(ογσινεί ἢ ραγί οὗ {Παΐ ννῃ] ἢ 15 ἀπε ἴο Πἰπη. Βαΐ {Πετὰ ἴα πὸ Μ8. διυιῃοσιν ἴῃ {πε ατεεκ ἔοσ [Π6 ᾿πηβδεσίοῃ οὗ {ΠπῸ ννογὰ 5 
“2αγέ ογ᾽, ννἱποὰΐ 1 ἢ ἐντάσσων γ᾽6 145 νΕΓΥ ΡΟΟΥ͂ 5Βεη56. Απά Ἔνβὴ 1 ννε δΠ11{ ὑρατγί οἵ᾽, πονν σδῇ γτεοκοηϊηρ ὈΥ {πα 
ψῈΈΚ5 θ6 ΞῈΡΡΟΞΕά ἴο τεάμπςοε {με ἀεί ἢ ΤῊΣ ϑίγαβθθατρ ΒΙΡ]ε οὗ 1526 μδ5 {πε τῆοσα 1η16]1Π1610]6 τεδαάϊηρ ἐνστασῶν, ννΪοἢ 
"λαδϑὲ τηθδῃ ἴΠ6 βενθηςῃτυεδυ ρετὶοα οὗ ταϊεαβθα. ΤῊΪβ5 τϑδαϊηρ᾽ 15 [Ὁ] οννεα Ὀγ [ἰογὰ (1590) ἀπα τηϑηγ οἰμοῖβ. []1ογὰ 
{τα ῃϑαίθβα {πΠ6 ραβϑϑαρε ἴπα5: “(πὴ ΡΥΙΠΊΠ ἸΡΊΓαΥ 415. (ἢ α1185415) δα [,Ερ]5 ρΎδαϑουιρίαπι νῖν!ῖ, 51 ἄνᾶγο {πεσῖΐ ἂς 
ΒΟΓΩΙάΟ ἸΠΡΘΉΪΟ, 51:15 νὶπὶ Δ] Ῥεσε τποσῖθιι5 σορίζαγ, αὐ ΘΠ ]ΟΥΙ 15. ϑἰπα Γοεηοσα πηπίπαῖ ; δίαμα ᾿πη Π ΠΟΘ Ὲ15. 18 Πὶ 
5ΘΡ(ΙΠΊΔ 15 πη απ ἀμ αἰ. ΑΠπα Τ]ογὰ ἰ5 [ο]]οννεα Ὀγ ΗἩπάβοηῃ (1720), ννῆο αἰ5ὸ τεδάβ ἐνστασῶν πὰ {τδπηϑ]αίεϑβ "αἱ 
᾿π Π]ΠΘΏΓΙΡῈ15 ΔΓ ΒΘ ΡΕΪΠγΔ η15. πχατιαπη παι ᾿. ὙΠΕ νεγϑίοη οὗ 1) 6]55ΠπΊΔ ἢ, ἡ {ΠΚαννῖβα γοδάβ ἐνστασῶν, τὰη5, “Ηδ 
Ἰδηά5 ἴο {π6Ὲ πεεᾶν νψιπουῦξ Ἰηἰοσαϑβί, ΔΙ Ποιρ (1π [Π6 Γατπγ6) θη [Π6 βανθηίῃ γεαῦ σοπ 65 Π6 Ἔνθ ἰοβθβ {Π6 σαρὶΐα] Πα 
Πιὰ5 ἰθηΐ. ΤὍΤΠ15 τεδάϊηρ ἐνστασῶν 15 4150 βΒιρροτίε ΡΥ 1Π6 ἕαοϊ {παι 11 ἀοαθϑβ σθυζβ!]ν ΠΟΥΓΕΒΡΟΠΑ νεῦν οἸΟ5εὶν νυν ἐπα 
1νν ἃ5 βίαϊβα ἴῃ 1)ειΐ, χν. 9: Βενδζε {παΐ {Πθτὰ θ6 ποῖ ἃ ἱποιρῆΐ ἢ τῃγ ν]οκεα Πϑαγί, βαγίηρ, ΤῈ βενεηῖῃ γεᾶσ, ἴῃς 
γΘΔΓ οὗ γε ]εδ56, 15 δ μδηά : δηά (ῃϊπε εγε θὲ Ἔν] αραϊηϑί {Πγ ῬοοΥ Ὀτοίμεοσ, ἀπά που σινεϑί μῖπὶ πουρσῆϊ.᾽ 

22. Πῖβ ββογεᾶ ριϊᾶθβ. Αϑ δὴ ἰῃϑίδῃοες οὗ {πεῸ6ὶ ϑίοις ευπλ ΠΟΙορῪ οὗ {πΠ|5 ὈΟΟΚ 1 σῖνε ἴῃ6 [ΟἹ] νην ΡασϑαρῈ ἔγοπη 
Δ. (, Ῥεδιβοῃ β δ᾽ γαρηιε,ές 97 Ζεγο αι] (ἰδαγιζλες, Ρ. 142, ΠθΈτα ἢ6 ααοίεβ [τῸπὶ ήρλτες. ἐδ Λαΐ, ἤΐογι., Ρ. 96 Ζήνων δὲ 
ὁ Στωικὸς ὀκταμερῆ φησιν εἶναι τὴν ψυχήν, διαιρῶν αὐτὴν εἴς τε τὸ ἡγεμονικὸν καὶ εἰς τὰς πέντε αἰσθήσεις καὶ εἰς τὸ φωνητικὸν καὶ 
τὸ σπερματικόν. Απά Ι)ἴονσ, 1 Δογί. ν]]. 52 Πᾶ5 115: αἴσθησις δὲ λέγεται κατὰ τοὺς Στωικοὺς τό τ᾽ ἀφ᾽ ἡγεμονικοῦ πνεῦμα ἐπὶ 
τὰς αἰσθήσεις διῆκον. .΄. καὶ ἡ περὶ τὰ αἰσθητήρια κατασκευή. 

δόρ 
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6.7 7Τῇε οᾶϑε οἵ (ῃε {Π|γϑῖ οἵ ἹΚΊηρ Πᾶν! πηᾶν βεύνε αἱ ἰθαϑδὲ ἔο πιᾶκε [15 οἰεαγοῖ. ΕῸγ ψῃθη Πανία 
μά ἰουρηϊ {πε Ἰϊνε-ἸΙοηρ ἂν ἀραίηδὶ {πῈ ῬὨΠΙσέϊπε5, ἀπ Ὀγ ἴῃς Περ οἵ οἷ σοπηΐτγ᾽5 νναυγίοτβ πα τὺ 

8 5141 τήδην οἵ ἴΠ6π|, ἢ σαπῆε δἱ Ἔενεηςά6, 411] [ογάοῃβ υν] ἢ ϑυνεαΐ ἀηα τοὶ], ἰο {πε τονδὶ επί, ἀοιπά 
9 ΠΟΙ ννὰ5 ἐποαπηροα {Π6 ννῇΟ]6 ἀγμν οἵ Οὐγ ἀποθβϑίοσβ 50 4]}] ἰῃς Ποβὲ [61] ἕο {πεῖγ ενεπίπρ πηδδὶ ; 

το θυαΐ τῃς Κίηρ, Βείηρ σοηῃϑιπηθα ννΠΠ ἃη ἰηΐθηβα (ἢϊγϑί, ἐπουρ ἢ μΠ6 Πδα ἀθιπάήδηος οὐ νγαΐει, νᾶ5 
11 ΠΠ80]6 ἴο 514 κε 11. [Ιηϑίθδα, δῃ ἰγγαϊίοπαὶ ἡ ϑίγα ἴοσγ {πΠ6 νναΐου ἐπαΐς ννὰβ ἴῃ 1ΠῸ ροββεϑϑίοη οἵ {πε ᾿ 
12 ΕΠΕΓῚΥ νυ στγονηρ ᾿ηἰαηϑιν θαγηεα ΠΙΠῚ ὉΡ ἀπα πηπηδηηθα δηα σοηϑιιπιεα Πἰπη. Τἤδθη ψἤεη ἢἰσ 

Ὀοάν- αν τπηπγπλυγεα ἀραϊηβί {Π6 οὐανῖηρ οἵ {Πς Κίηρ, ἔννο γοιίῃϑ, τηϊσ ν νγαιτίούβ, ἀϑῃαπηθά {παῖ ὶ 
1Πεῖγ Κίησ 5Βῃου ἃ ἰδοῖς ΠΙ5 ἄδβϑίγα, ραΐ ἡ 411 {Πεὶΐ ἀγπηοιιγ, ἀπα ἰοοὶς ἃ νναΐεγτνεβϑεὶ, ἀπα βοαὶ δά [ἢ 6 Ι 

13 ΘΠΘΠΊΥ 5 ΓΑΠΊΡαΥίβ ; ηα βἰεδ!ηρ ὑπαείεοϊεα Ραϑὲ {πε συιαγαβ αἴ {Π6 σαΐε, πον ϑθαγοπμεα {Πγοιρἢ 
14. 8}} {πΠ6 ἐπθπην᾽ 5 σαῆρ. Απηά {πεν Ὀγάνεὶν ἰουπα {Πε βρτγίηρ, ἀπὰ ἄγαν ἔτοπὶ ἴδ ἃ ἀγαιρῃς ἔογ [ῃς 
15 ἱξίηρ. Βιῖ 1)αν!ά, [που ρ ἢ 5111 Ρυγπίησ νυ {πὸ {Π|Γϑῖ, σοηϑίἀεγεα παΐ βοῇ ἃ ἀγαιρῃέ, τεοϊζοπθά 
τό ἃ5 εηπναϊεηΐ ἴο Ὀ]οΟΥ,, ννὰ5 ἃ στίενοιιβ ἄδηρεῦ ἴο ἢί5. 5οι1]. Τπογείογε, ορροϑβίηρ ἢΐἰ5 Βδαβοῃ ἴο ἢΪϊ5 

“17 ἀ66ῖτα, ἢ Ρουγοα ουξ {Π6 νναΐει 85 δὴ οἤεγίηρ ἰο αοά. Εὸογ {πε ἱεπιρεγαΐε τηϊηα 15 4016 ἴο σοπηπεῦ 
τ8 {πε αἸοΐαΐε5 οἵ ἴῃς ραϑϑίοῃβ, απ ἴο ἀπεηο {Π6 ἤτεβ οἵ ἀεϑίγε, απα ἴο νυγαϑίϊα ν]οζογίοιιβ ̓ν νυ {πε 

Ρδηθ58 οἵ οἷν Ὀοάϊοβ. ἐποιρῇ πον ΡῈ Ἵχοεεάϊηρ βίγοηρ, ἀη4 Ὀν {ΠῸ πιογὰὶ Ὀαθαιν δηα σοοάηαβ5 
το οἵ Ἀδαϑβοη ἴο ἀείν ν ἢ βοούη 4}1 {πεῈ ἀοπηιηδίίοη οὗ {πε ραβϑίοῃμβ. Αμπᾶ πον ἴῃ6 οσοδϑίοῃ τ 4115 τι5 ἴο 

5εῖ [οσγίἢ {ῃς βίογυν οἵ {πΠ6Ὸ ϑε] -οοπίγο! δα Ἀβαβοη. 
290 ΑΑἴ ἃ [{{π|6 ννΠθῃ οἷ [αἰ Πεῖβ επ]ονεα σγεαΐ ρεαςσς ἐγουρῇ ἢ ἀπε οὈβεύνδησα οἵ (Πε [{ἀνν, ἀπ νψεγα 

ἴῃ ὨΔΡΡΥ (4586, 50 1Ππ4ΐ 5εϊδεισιβ Νίοδποσ, {πε Κίηρ οὗ Αϑἴα, βαποίίοπεα ἴῃς ὰχ ἴογ {πε ἰεγηρ]6- ϑεγνίςς, 
21 Δη4 ΓΕσΟσὨΪΖΕα οἷ ΡΟ] ν, ργεοίβεὶν π θη, σεγίαίη πλθη, δοίίησ' [δοἰίοιιϑὶν ἀραϊηβε {πΠῸ ρεπογαὶ σοποοζά, 

4. :- ἱηνοϊνεά 5 ἴῃ πῆδην δηα ναγίοιιθ οϑ 165. Οηΐ45, ἃ πα οὗ 1ῃ6 Πίρῃαδὲ ομαγαςίευ, θείησ τῃεη 
ΠΡ ργίθϑί δηα Πανίηρ {πε οἴῆοα ἴον ἢϊ5 1Π{6, ἃ σεγίαϊη Θ᾽ ΠΊοη ταἰβε ἃ δοίϊίοη δραϊηϑί Πίπι, θαΐ ϑίπος 
ἀεϑρίῖε ἐνεῦν ΚΙπα οἵ βἰαπάδγ 8 [4116 ἴο ᾿π] γα ΠἰπῚ οἡ δοσοιηΐ οἵ {πε Ρεορὶε, με θα δργοδα ντἢ 
᾿Ιηξεηΐ ἴο Ὀείγαν ἢ15 σοιπηίτγν. 

2;3 90 ἢδ οδπια 6 Αρο]]οηΐπ5, {Π6 σονεύηοι οἵ ϑ'υγία δηα Ῥῃοεηϊοίαᾳ αηα (Ποῖα, ἀπα 54, " Βείηρ 
Ιογαὶ ἴο {πε Κίηρ, 1 δηλ μαῖα ἴο ἰπίογπι νοι [πδΐ ἰῃ {πὰ ἰγοαβιτίεβ οἵ [εγιιϑαίεπη ἀγα βίοι τῆδην 
ἘΠοιιβα 5 οἵἉ ρτγῖναίε ἀδροβίίβ, ποῖ θεϊοηρίηρ ἴο {Π6 ἰεπηρὶα δοσοιηΐ, ἀηα] τἰρσμΈΠ}}1ν {πε ργορεγίν οἵ 
Κιηρ ϑεϊδασοιι5.᾽ 

4. Αρο]]οηΐπβ, πανίηρ πηδάθ πη αν ἰηΐο [Πς ἀεία:]5 οἵ {πε πγαίίεγ, ριαῖβεα πιο ἰοῦ ἢϊ5. ἰοψδὶ 
Βαύνίοα ἴο {Π6 Κίησ, ἀπα Παβίθηϊηρσ ἴο {Π6 οοιτί οἵ ϑεϊςαςιι, 150] οϑεα ἴο Ὠἰπὶ {ΠῈ να] Ὁ] 6 ἔγααβαζγα ; 

5 ἴῃεη, αἰΐζεγ γεοαίνίησ δας ποῦν ἴο ἄδα8] στ [ΠῈ πιαίζεσ, ἢ6 ΡΓΟΙΠ ΡΟ πηδύοῃεα ἱπίο οὐ σουηίγν, 
6 Δοσοιηραηϊεα ὃν {πε δοσυγβεα ΘΙ ΠΊοη 8η4 ἃ νεΥν Ῥονγεγῇα] δυύπῆν, δημα δηπουποαα ἰῃαξ ἢῈ ννὰβ {πεγα 
7 Ὁν τῃς Κίηρ᾽β σοπιπηδηα ἴο ἴαϊκε ροϑϑβεϑϑίοῃ οἵ {πες ργίναϊε ἀεροϑιῖβ ἴῃ τῆς ἐγεαϑυσν. Οὐ Ρεορὶα 

ννεῖῈ ἄξαρὶν δηρεγεα Ὀν [ἢϊ]5 δηποιποαπηεηΐ, αηα ργοίεϑίεα βίγοησὶν, οοηϑίδτησ 1 4η Οὔΐγαθθοι5 
τπιηρ ἔογ ἴποβε ννῇο Πα οπίγιϑίεα {Πεῖγ ἀδροϑιίβ ἴο {ΠπῸ ἰθπΊρ]ε ἰγεαϑιν ἴο ΡῈ του εα οἵ {Πε6πῚ, 8πη6 

δ {πεν ἴ[ἢγενν 411 ροϑϑιθ]ε ορϑίβδο]ϊεβ ἴῃ ἢϊ5 νᾶ. Ἅ“Δρο!)οηῖιβ, ποννενεῖ, Ἱἢ τὨγεαΐϑ, τηϑάα ἢ15 νναν ἰηΐο 
9 {Πς ἐεπιρῖε. ὙΠεη {πε ρυεϑίβ ἰη {ΠῸ ἐἐπιρ|6 δηα {Π6 ννοπιθη δηα ἢ] ἄγε Ὀαβϑοιρῃΐ (οα ἴο οσοπια ἴο 

Το {ῃς τϑβοια οἱ ἢϊ5 Ηοὶν Ρίαςε {πᾶΐ ννὰ5 θείηρ ν]ο]αϊεα : ἀπ ννῆεη ΑΡο]]οηΐα5. ψνΠὮ ἢ15 αὐπηεα ἢοϑβί 
ΠηΠΔΙΟΠΕΩ 1 ἴο βεῖΖε ἴΠῸ πηοπενϑ, ἔπει ἀρρεϑαγεα τομὴ πδάνεη δηρε]5, ΓΙ ἀἸησ προ Πούβθ65, ἢ ΠρΒ τη ησ 

14. ἐγεμισαν 15 Βιρροτίεα Ὀγ 16 ϑ'γυγῖδς 18. τὴ καλοκαγαθια δὲ Ν ΙΝ. ὃ. απειλων ὃὲ 9. του ιερου δὲ Ν 

12. ἴννο γοιίῃβ. Ἴ7Πε δυῖποῦβ βίοτυ οἱ αν] 5 {Π|γϑὲ ἀπά [Π)6 νναΐεσ {παΐ ἢ6 ρουγεα οἷ {κα Ὀ]οοά ὑροη {Π6 
δτοιμα αἸἢευϑ τηδίθσια!]ν ἔγοπ {Πδΐ το] Ἰῃ 2 581. ΧΧ ]. 16 Π᾿, ἀηα 1 (ἤτοηῃ. χ]. 11. ΗΓδ [Π6 δαί 15 ρευίογπηθα Ὀγ ἴννο 
γοιηρ᾽ 50] 6165 ννΠῸ 5οουγ ἴΠ6 ΠΏ Ο]6 Ῥἢ]]σι]η6 σαπρ (νν ὨΪΟἢ 1165 Ἰῃ ἃ ρ᾽ασα ννῆοβε παΠῚ8 15 ποΐ βίνβῃ) ἴῃ ογάευ ἴο Πηά 
16 ϑρτίηρ. [Ἃ}κ. τῃ6 Οὔ. τπῸ Πεύοεβ ἀεὶ ἴῃγεε ομιεΐίβ οἱ αν] ̓ 5 τη]ρ τ Τη6η, ΔΡΡΑΥΘΠΓΥ [5 ποθ θδπι, Ἐ]Θαζαγ, δηα 
ΘΒαιητηδῃ, ἵΠπουΡ ἢ ποτα 15 50Π16 πησογίδιην ἀρουΐ τΠ6 πᾶπηθ5. ὍΠε δοίϊοη ἴαἰκο5 ρ]αςα αἱ Βείῃ!εμθπὶ αηα [Π6 νΕ]] 15 
οἷοβα ἴο {πε ραΐθ, πεῖ Παὺ ἤᾶνα {πα ὺ δὴν 5Ρ6οῖαὶ ἀπ συ]ν ἴῃ Ππάϊηρ 1. ὙΠῈ Δυΐποῦ ἄοαϑ ποῖ τι56, ρεσπαρβ 6 βνβῃ 
ανοϊάς, [6 δεῖμα] ρῃγαβεοίοσυ οὗ τπεῈ [,Χ Χ, Ἔχοθρὲ οὐἱν {Πδΐ ἴῃ τείεγθησα ἴο Πλανια 5 δοίίοη μῈ ΘΠΊΡΙΟΥ5 {ἴπΠ6 ννογάβ 
ἐπιθυμία αῃηὰ ἔσπεισεν. ΕΠΊΠΕΥ Π5. ΒΙΡ]6 αἰεγεα τηδίθυα! ]ν ἔτη Οὐ γ85, Οὐ εἶδε Π6 Δ]Πουνεα ΠΙΠ1561} σοηβιἜγα]6 Ἰδιτὰ468 
ἴπ μα πα] πσ ἴῃς ᾿ποϊάεης. ὙΠΕ Ἰδίζευ 566 15 ΡΟ θα Ό]6, πα [Π15 5ῃοι]α ΡῈ θοσης ἢ 14 νν πε η σΟΠΒΙ ἀοσῖηρ [Π6 νδ ΟῚ 5 
ΡοϊΪηΐ5 οἡ ἢ] ἢ Πα αἰ ἢδυϑ [του ἴΠῸ6 νυ υῖτευ οἵ 2 Μδοοαῦθεαβ. 

20. ϑεϊειοιβ Νίσαδῃοσ. τὸν Νικάνορα. Ῥεγῆαρ5 νγε δῃοιά ἤεύα τεδά ψ ἢ Ν᾽ τὸν Νικάνορος, “16 ἀδϑοθηάδηΐς οἵ 
ΝΊςσαποῖ᾽, μα Ρεϊηρ ἴπε οπε οὗ ΑἸεχαηά θ᾽ 5 βἜηθγαὶβ ῃῸ ἰουπάεά (Πε ϑεϊειοια ἀνπμαβδῖγ. ὙΠῸ Κιηρ ΠΟ 15 Πασα τηθϑηΐ 
ννὰ5. Πὶβ βίχίῃ βισοθββου, ϑεϊδισυβ ΓΝ (ΡΒΙΠορδίου), σδοη οἵ Απίϊοσμιβ ΠΠ1 (1π6Ὲ ἀτααδί),. ἀηα εἰάεσ Ὀγοΐπεσ οὗ μῖ5. ον ἢ 
ΒΟ σα βου Απίοσμι5 ΓΝ (ΕΡΙΡμαης65). Ηδ τεϊσηβα ἢγϑί 85 δϑϑοοϊαϊθα νυ} Π15 δου δηα 5μαγθα ἢἰ5 ἀείεαϊ ὈῪ ἈομηΘ, 
ΠΑ δίϊεσ. 187 Β.6. ἢῈ τεϊρῃεα 45 5016 Κίηρ {11 ἢ6 ννὰβ τηυγάεγεα Ὀγ Ἠε]οάογιβ ἴῃ 176--ῶὦ. ϑε6]θαςι5 ΓΝ ναβίθα {|{|6 
ἸΠΟΠΘΥ ἴῃ νγ 8 γ5 δα ἰε[Ὁ ἃ {{]] ἰγεαϑατγ. ὍΤῆδ ννογάβ χρήματα κτλ. τηᾶῦ ΤηδΔῃ ἰΠαΐ ΠῈ Αϑϑβῃβα ραγὶ οὗ ἴΠ6 βίαϊβ τενεηθεβ 
το ἴ1πΠ6 ΤΕΠΊρΡΙ6 βευνίςβ, οὐ {παΐ μ6 βδῃοιί᾽οημδα της Ἔχδοίϊοη οὗ ἴπῸ τερ]αῦ Τ᾽ ΠΊρ]6 ἴαχ, {πῈ Δ ΠΠ118] 4] πῃ καὶ νυ ]σ ἢ {ΠῸ 
7εννβ, ποῖ ἰὴ Ῥα]θϑίϊπα οηἱν θαΐζ ἴῃ 411] ραγίβ, νγεσα Ἔεχρεοϊβα ἴο ρᾶγ ἴο {πε ρτϊεϑίβ. ΤὴῈ δας ΠΟΥ ἔοΥ 1Π15 ἰὰχ ννὰ5 ἀθγνεα 
ἔτοπι Μοβεβ᾽ [ἀνν, Εχοά. χχχ. 12, 2 (ἤτοη. χχὶν. 6. Αἴΐζοσ {πεῸ6 (αριινιν ἴἃ ννὰ5 τεάπςεα ἴο ἃ {Π|γἅ, ἴῃ σοηβεαάιθηςα ὁΐ {ΠῸ 
Γῖϑ6 ἴῃ νϑ]ε5 δηα {Ππ6 ρονεγίυ οἵ ἴπ6 ρβορὶε ; θυΐ ἴΐ ννὰβ γαϊβεα δραΐῃ ἴο μα]ῇ ἃ 5ϑῆεκεὶ Ὀγ ϑ᾽πιοὴ {π6ὸ Μδςοαρεθ. Τῃε 
Ἐχρυξϑϑίοῃ τὴν πολιτείαν ἀποδέχεσθαι Ἰπαϊςαίε5 {παὶ {Ππ6 Κίηρ᾽ τεςορῃϊζεά ἴἰε [εὐν]5}} ἔοσπὶ οὗ ρονεσητηθηΐ ψν ῃϊοἢ Ρσανδιεα 
αἰτοῦ τΠ6 Ἰἐδίυση, 1Πδΐ 15 ἴο 5ᾶγ, ἃ ἱΠ6οοΥδοΥ ὉΠάθΥ ΠΟ {Π6 ΠΙΡἢ -ραΙοϑί ννὰ5 4150 1Π6 οί τα ]θυ οἵ {ΠπῈ ϑβῖαίβ. 

όγο 
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χα Παϑῃϊηρ ἔγοπὴ {Ποῖγ ἀγπη5, ἀπ οαϑὶ σγοαΐ ἴδαγ δηα {γεηΊ Πρ προ ἴΠ6π|. Απηά ΔΡρο]]οηΐμ5 [6}] ἄοννηῃ 

μαϊς.ἀεαά ἴῃ τπῸ Οουτγί οὗ ἔπε (ἀεπίι165, απ οἰγείοπμεα οἱ ἢϊ5 παπᾶς ἴο πεδανεη, δηα νυ ἢ ἰοαῖβ5. ἢς 

οπἰγοαϊεα {πε Ηδρτενν5 {Ππαΐ {πὲν ννου]α πηαϊτα ἰητε σεϑϑίοη ἴοσ Πἰπὶ δηα δίαν {ΠῸ ννυγαῖῃ οἵ [ῃς πεανεηὶν 

15 ποοῖ. Εογ Πα βαἱά ἐπαΐὶ με Ππαὰ εοἰππεά δηα ννὰ5 ννογίἢν ὄνϑη οἵ ἀβαΐῃ, δηὰ {παῖ 1{ πε ννείε σίνε ἢϊ8 
1 Πίε μα νου] απ ἴο 411 πιθη {ΠπῸ Ὁ] ββθάηθββ οἵ ἴῃς Ηοὴν ΡΙᾶοθ. Μονεὰ ᾿ν 1Πε86 ννογά5, ()ηΐ85, 1ῃς 

τς ΠΙρΠ-Ρ δέ, δ Ποιρ ἢ πιοϑὲ βου ρα]οιιβ ἴῃ οἴ ΠΕ οα565, τηδ 6 ἱπίεγοθϑδίοη ἴογ ἢΐηι ἰοϑὲ Καὶ ἱηρ' ϑείδβιοιβ 
5Που16 ΡοβϑίδΙν ἘΠ᾿ ηἸς {παΐ Δ ΡοΙ]οπΐιι5 μα Ῥεθη ονογίῃγοννη Ὀν ἃ μυπηδη ἄενίος δηα ποῖ ὃν αἰϊνίης 

14 Ἰπβεῖςθ. ΑΡο!])οηίΐτιβ, δοσογαϊηρὶν, αἰξεν ἢἰ5 ἀϑιοηἰβῃῖηρ ἀε]Ινούαηςς ἀδραιίεα ἴο τοροτί ἴο ἰῃς Κίηρ᾽ (ἢς 
ἀρ [Βίηρ5 ἴΠαἰ Παά Βεί 6 μἰπι. Βα ϑεϊειοιιβ ἀγίηρ, Πϊ5 βϑιισσαββοῦ οἡ {πε Ἰἤγοηε ννὰ8 Πῖ5 θοῇ ΑΑπί!οοΠιι5 
16 ΕρΙρἤδηδβ, ἂη ονεγννεθηΐηρ [ΘΎγ! Ὁ]6 τηδῃ ; νῆο αἰϑῃπη1556 6 Οπία5 ἴγοπὶ 15 βαογεα οἵῆοεα, απ πιδάθ ἢϊ5 

χα Ὀτοίμεγ [ἀϑοη Πρ - ργεδὲ ᾿Ἰπβίθδα, της σοηα!ίοη Ὀείπρ {Παΐ ἴῃ τοΐυγη ἴου {Π6 ἀρροϊπέπηεηϊς [ᾶϑοῃ 5ῃου]ά 
18 Ραν Πίπι [ἤγες ἐΠποιιβαηα 5ἰχ πυιπάγεα δηςα βἰχίν ἰδ] εηῖβ γϑαῦϊγ. 50 Πα δρροϊηϊθά [4ϑοη ΒΙρ ἢ -ρυῖεϑὲ ἀπά 
το πι846 Πἰπι οἰ εἴ τα]ον νοῦ (ῃΠς Ρεορῖς. Απὰ Πα (ϑ αϑογ) ἱπιγοάποεα ἴο ΟἷμΓ ρεορὶε ἃ πον νὰν οἵ {|π 
29 πα ἃ πονν σοηϑιτἰςοη 1η αἰίει ἀδῆδπος οἵ {πε Τὰν ; 50 {πὲ ποΐ οἠἱν αἷα ἢς αν ουξ ἃ οῪ ΠΊΠΑ511Π1 

21 οα ἴδε Μοιῃηῖ οὗ οὐ αΐπεύϑ, θας ἢῈ δοΐα!]ν ἀΌο]Π5Π 64 {πὰ βεγνίςε οἵ πα τεπιρῖθ. νΠμαγείογε {ῃε 

22 αἰνίηα 5ἐῖςε ννὰ5 Κιπα δα ἴο δῆρεῦ δηά Ὀγουρῃΐϊ Απιίοσπιιβ5 ΠΙΠη56 1 85. δ ΘΠΕΠῚΥ ἀραϊηϑί 5. ΕῸΓ 
ΨΏΘη Πα ννα5 σδύγυίηρ Οἡ νναῦ ΜΙ Ῥιοϊογην ἴῃ Εργρί πα πεαγὰ [πὲ {π6 ρεορὶε οἵ [εγιβαίεπη Πδά 

23 Τε]οϊςεα Ἂχοεθα!ηρὶν ονεῖ ἃ γερο οἵ ῃἰ5 ἀβδίῃ, πε ἱπιπιβα!δίεὶν πηαύομεα Ὀδοὶς ἀραϊπϑε ἔμθτη. ἀπά 
ψ  εη Πα Παα ρ]ιπάεγεα 2[ε εν ἢῈ τηδάς ἃ ἄξοίεε ἀεποιποίησ {π6 ρεηδὶν οἵ ἀδαίῃ προῦ δην ΠΟ 

24 5ῃουά θὲ βεεῆ ἴο ἰἵνε αἰζει. ἔπε Τὰνν οἵ οὐἦ ἰδίπειβ. Βυΐ Πα ἰουπα 41] ἢϊ5 ἀβούθεβ οἵ πὸ ἃνδὶ] ἴο 
τς Ργεαῖΐς ἄονη {πΠῸ σοπϑίδπου οἵ οἵἵἵ ρξβορὶς ἴο {πε Τνὰνν, ἀπ πε Ῥεμα] ἃ 411] Π15. 1ῃγεαΐβ ἀπ ρεηδ {65 
25 ζει ν ἀαβρίϑεα, 580 {παΐ Ἔνθ ννοπηεη [ογ Οἰγοιπιοϊβίηρ {ΠΕῖΓ 50η5, ᾿Πουρ ἢ {πεν Κηενν Ῥείογεῃδηά 
Δ,(6 ννῆδί ννοι μα Ὀὲ {πεῖν [αίε, ννεγε ἤπηρ, ἰορείμεν ψ ἢ {Πεῖγ οἤδβργίηρ, πεδα]!οηρ ἔγοπι {πε τοῦθ. νΠθη 

τῃδγείογε ἢϊ5 ἄδβογεες σοηῃεἰπηπεά ἴο θε σοηϊεπηηθα Ὀν {πε π|α85 οἵ ες ρεξορίε, με ρϑύβοῃδὶ᾽ν {τε το 
ἴογος ὃν ἰογίμγεβ βοῇ τηδη βεραγαίεὶν ἴο εδΐ πποΐεδη πιθαΐβ 4Π6 {Ππ|5 Δ Ό] γα {Π6 [ενν!5ἢ γα] ρίοη. 

τ Ασςοοτγαϊηρὶν, Ππ νγαπὶ Απίϊοοπιιβ, δοοοπηραηϊεα Ὀν 15 σοιη 1 ]Πογβ, δᾶΐ ἴῃ ἡ πἀσεπιεηΐ οἡ ἃ σεγίαϊη 
2 ΠΙΡῊ ρΙασε ἢ 5 ἴγοορϑ ἄγαν ΠΡ ἀγοὰπα ὨϊΪΠῚ [πη {1} αὐπηοιι, αηἃ Πς ογάεγεα ἢϊ5 σιιαγά8 ἴο ἀτὰρ 

19. εξεδιητησεν δὲ Ν' ὅγε. 21. ἐπολεμωσεν 24. εὐνομιαν ἐδ Ν' ὥγΥ. 

ΙΝ. 13. πιοβί βογιρυίοιβ. 1 Πᾶνε {ο]]οννεα (αὐ πηηι᾿5 γεηἀετίηρ, Βαϊ 1 ΠΕΥΘ λᾶαν Ὀ6 ποίβα [Πδΐ εὐλάβεια, σαυί!οη, 15 
116 τϑραϊαυ ΡὨΙΠ]ΟΘΟΡΠΙΟΔ] (αγηι ἔοσ {ΠῸ τιβεῖα] 5146 οὗ {Π6 ραβϑίοῃ ὑγΏ]Ο ἢ 1ῃ Ἔχοθϑ5 θΕΘΟΟΠΊ65 ἴθδασ. [{ να ἴαϊζα 1 ἴῃ {πε 
Ἰαϊτευ βθῆβθ, ἄλλως εὐλαβηθείς ννου]ά πηρδᾶη {παῖ Οηΐα85. ννὰ5 50 ΠΠΠΟὮ Δἰδιμηε 8ἃ5 ἴο {ΠῈὶ ροβϑίθ]ε εἥεοξ οἡ Κίηρ 
Θαϊθιςσαβ [Ππαΐ οἡ 1Π15 οσσαβίοη ΠῈ βυνα!]οινεα 5 ταραρηδηςε απα οἤξγεά {Π6 ργανεσ. ἰἷὴ 2 Μδος. ῆεσυα [Π6 ϑίουυ 15 
το] 4 δ πηιςοῇῃ στεαῖει ἰεησίῃ, δη νἤετα {ΠῸὶ Ομ δθυ 15. σδ]] δα Ἡε]οάοτγιιβ ποὶ ΑΡο]]οη 5, Οπἴα5. ποῖ οἠἱν ργὰνϑ θὰϊ 
αἰϑὸ οἴειβ βδουιῆςα “85 δῇ δἰοπειηεηῖΐ ἴοσ {Π6 ᾿πδη᾿. Ῥοοῦ Οπΐ85 βεθπι5 ἴο πᾶνε Ῥθθῆ ἃ ἰονϑῖ οἵ ρβᾶςβ, πενεγίῃε]ε55 
Πα νναᾶ58, δίζευ [15 γε ̓ γειηδηΐ, πηυσγάεγεα δἱ Αητοο ἢ θγ Μεπεοῖδαβ, {πΠ6 ἀϑυγρίησ ΠΙΡΉ -Ῥαϊθϑί ννΠοῸ οὐ 14 Δη4 ουδίβα [ἀ5οῃ. 

15. Ὠἰβ βοῇ, υἱός, ΑἹ ΕΧΙΓΔΟΙΠΙΠΑΥΥ Πηϊδίαϊκε οσ Ὀγοίποσ, θαΐ τη6 Μ55. ἰΙβανε πὸ ἀοιθὲ {παὶ {πΠ6 δυΐποῦ τηδάς 1. 
Απίοομαβ ΕΡΙΡἤδμο5 ννὰ5 ἃ οὐτχίοιβ τἰχίασγα. [Π|κ6 [ΠῸ6 σαϑὶ οὗ ἴῃς ϑε]θιςοια Ἡοιβα Πα ννὰ5 οὔ πηϊχεα Ῥεγβίδῃ δηά 
Μεαςβάοηϊδῃ Ὀ]οοά, πα 5 εἀποαδίϊοη, μ4}Γ ατεεῖὶς, Πα] Ἰλοηγαη, ννὰ5. ΠΟ 1655 ΠηΪχθα, ἴοσῦ Πα βρεηΐ ἢ15 σῃ Πα Πποοά αἱ ἴΠ6 
Οτδθοο- ϑυσίδῃ σουτί, απ Πἰβ ὈουΠποοά αἱ Κοπηθ, νἤθσα 6 θεσδᾶηηςα ἃ ποβίαρε ἴου ἢἰβ [απ Ὶ οἡ ἢἰ5 ἀείβαῖ. Ἐδ]βαβεά 
Αἴζου 15 [1 Πογ5 ἀδδίῃ, με ρ]αγεά 85 ἃ γοιχησ πηδῃ αἱ Ὀεϊηρ ἃ οἰτΖεη Δ Πα δη οἱεοϊβα οὔῆοϊαὶ] οἵ Αἰ 6 η5, Κεερίηρ ἢ15 ἐγα 
41} τΠ6 {ἰπὶὲ οὐ {πῸὸὶ ϑυσίδὴ [ἤσοπθ. ΤΏθη σδῖηθ {πὸ Τηυτάευ οἵ 15 Ὀσγοΐπου ϑείδασιβ Ὀγ Ἠδ]Ποάοτιϑ, ἀηαὰ ΑπΙΟςΠιι5 
ῬΓΈΘΘ ΠΥ πδς Π15 Ὀ]α ἔογ {πὸ ἰἰησάοῃι απ ννοη. ὙΠεησείοσιῃ με τεϊὶρ πε ἢ ἃ βουσί οὗ Ἰηβαπηα ΘΠαυρν, δοίη ἃ5 {πῈ 
τ]]ΠςτΔ ΐ ΓΤ 55! ΟΠ ΎΎ οὐ Η 6]]Θη]5Π} ἴῃ {Π6 Ἐαϑί, απ θδοκίηρ ΠΡ Π15 Πλϊβϑίοη νν] ἢ νναγινατὰ {γα ΚΙ η6 55. ἍΝ ΉΠ6 Ρ]φηηρ 
ΘΌΓΡΘΟΙΙ5. ΠΕΡῚ [6 ΠΡ]65 δηα πὲνν Απίοο 5 Ἔνθ ῃοτα, Πα ἴοοῖκς δἀνδηΐασε οὗ ἢΪ5 διιἀδοίοιιβ {{Π|6 οὗ Θεὸς ᾿Επιφανής, ἴΠε 
Μαηϊΐεϑι (οά, ἴο αϑϑογί ἢ15 στὶρῆηΐ ἴοὸ Ρ]αΠἀ6ΓΓ ΓΘ ΟΥ̓ 6 [655] {ΠῸ δἰγοδαν οχιϑίησ [οΠΊρ]65 ἴῃ οτάαυ {πᾶΐ {ΠΕΙΓ ἰγθαϑαγαβ 
τηἶσηΐ βαρροτῖί 15 εχίταναραηοαθ. ΠῚΙ5 Ἰοοίίησ οἵ [ῃ6 ΤἜΠΊΡΙΕ αἱ [6 βαὶ απ ννὰ5 θαΐ οἠς ἰπβίδησα ουΐ οὗ πΊδην, δηά 1ἰ 
ννὰ5 {Π6 {41}1πτὰ οὗ Π15 αἰζεπηρί οα {Π6 βῃσιπε οὗ ᾿ϑῃξϊαγ δὲ ΕἸγ πη αΙ5 {Παΐ Ὀτουρσῃΐ ἀροιΐ Π15 ἀοοπη. 

22. νγατ υυἱῖῃ Ῥίοϊθπην. Απίοσπι5 πηδάθ βενεῦαὶ σΔΠΊραῖση5 ἀραϊηβδί Ρίο θην δηα ϑισσεοααθα ἴῃ σοηααοτηρ {πα 
ΨΠΟΪ]6 οἵ Ερυρί ψ ἢ {Π6 51η61]6 Ἔχοερίϊοη οἵ ΑἸεχαηάτσία, ἴο Π]σ ἢ με δοίπδ!]ν δ] 5ίερα. Βὰϊ Πα Π84 τβοκοηξα ψ]Ππουΐ 
Κοπηθ, νῆο ἀἰβαρρτγονεα οὗ 15 Δη} Ὀ1110Πη5, απ Πανίηρ Πηϊθῃεα τῃ6 ΜαςἼεάομῃϊδῃ ννὰὺ παὰ ροΐ ΠεῈσῖ Πδη45 ἔτεα δἱ ἰαϑί. 
ΑἸΈΙΟΟΠ 5 ννα5 ννδίσῃησ [Π6 δίαρα ἤθη Π6 δδνν ἃ 5118}} ραγίν οἵ Κοιηδηβ ῇῆο Παά 1ι5ῖ Ιαπάβα ἀρρυοδοῃιηρ πῖπη. Ηδς 
ΤΕΠΟΡ ΖΕ {Πε1γ Ἰεδάδυ, ἃ σοηβι]ατ, ΡΟΙΏΡΙ 5 [Ὁ 6 ηα5, ννῃοπΊ 6 δα Κηονῃ 85 ἃ θοὸν ἴῃ Κομηθ, αηα ΠεΙά ουΐ 15 μαηά 
ἴῃ στεείϊησ. ΡΟ ηρΙ]115 ἴοοΚ ΠΟ ποίϊςς οὗ τῆς οἤἥξτγεα μαηά, θυ ργεβεηϊεα ἃ ποῖ ἔγοπι {Π6 βεπαΐα ἀθϑιτίηρ ΔηΓΟΟἢ 5 ἴο 
απ Εσγρῖ. ὙΠε ϑυγίδη Κιίηρ Ἰοοκεα δἵ ᾿ξ, αηὰ ϑαϊά Πρ ΓΠν, “1 νν1}}] σοηϑίάθυ τ νν ἢ τὴν {τ|6 η 45. ῬΟΠΊΡΙΠΠ5. ΠΕ]α ἴῃ 
ἢ5 Πδηά ἃ να - 5110 }Κ, ἃ ΠῚ ἃ5 σμαγδοίοσγίϑιὶς οἵ ἃ ομπηδῃ ΟΠσοΥ 845 {Π6 5] τη ΠΟ Κ ννὰβ5 οἵ ἃ ΒΟεσ σοπητηδηάεσ. Ηδ ἄταν 
ἃ ΟἸΤΟΪῈ ἴῃ {Π6 58πη4 ψ] ἢ ἃ τουηα {ΠῸ Κίηρ. “(οηϑβιου {Πούα,᾿ με βαϊά. Απηίοςμιβ ραιυβεά, μαϑιίαϊεα, ἀπα {Πθῃ, 511] 
Ἰη5146 {ῃς εἰτοὶςθ, 5414, "ὙἼς βεηδίε 5Π4}} ΡῈ ορεγεά. Ηἰς παπᾶ ννὰβ ἰπϑίδηϊ νυ ρσταϑρεά Ὀν Ῥογῃρι 5, απ {ΕΥ̓ ννεΓα 
1η6 Ρεϑὲ οὗ {τε ηᾶάβ. Ηδνὶηρ δοςερίεα {Π6 5ιἰπδίϊοη Απ|ὶοσμ 5 νυ Πάγανν Π15. ἈΥΠΉ165 ἔσομη Ερυρί, Ὀὰΐ θεϊηρ εηγασϑα 
ΜΙ τε Τενν5, 5 τεϊαϊθα ἴῃ {πε ἰεχί, μα γε] !ενϑα Π15 εο]ηρ5 Ὀγν {πΠῈ 580 Κ οἵ 6γυ5α]6πὶ ἀπ 4 {πε ρεγβεουίοη οἵ {Π6 [ενν8. 

Ν. τ. ἃ ςεγίαίῃ πὶρῃ ρίαοβ. Τυδάϊοη νᾶγῖε5 85 ἴο {π6 βοθηδ οἵ [πε πιαγίγσάομηβ. [ἢ ΜδἼοαῦεαβ ἴπεγα 15 ποιῃϊησ 
ἴο Ἰηάϊ!ςσαία {παΐ {Πα Ὺ ἴοοῖκ Ρ᾽ασα Δηγνηεγα Ἔχοερί αἵ [εγαβαϊεη. Τα δαυὶν ΟΠυτοἢ, Ποννενοῦ, Π6]4 {πΠῸ ρίας ἴο πανα 
θεεη Απίοςἢ, δηὰ ἃ θα 51:1Π1|ςὰ νγὰ5. εγεοίεα {ποτα ἴῃ {Π6 πλαυίγυβ᾽ Ποπουγ. ΕῸΓ {πε ἰταηβίει οὗ {Π6 τε ϊοβ ἔτοτη Απίοςῇ ἴὸ 
ΜΠ]}Δη δηά (οΙορηα, 5εε ὃ 8. ΤἼε τα]ϊοβ ἃγα βαϊᾷ πον ἴο Β6 ἴῃ ΒοπΊΘ. 

όγι 



ΤΗΝΕ ΕΟΌΕΤΤΗ ΒΘΟΚ ΘΕ ΜΑΘΟΘΆΑΒΕΈ ΘΟ 2 ος 

{Πεγα ἄνεγν ϑίηρσὶς πιαη οἵ {πῈ ΗΠ Ἔθγεννβ ηα σοτηρεῖὶ ἔπαπὶ ἴο δαΐ ϑννιηε 5 ἤθϑῃ δηα {πίηρθ οἤδγεα ἴο 
3 1Ἰ4ο]5; Ὀυΐ 1{ἀδην 5Ποι4 τείπιβα ἴο ἄεῆϊε {πα πηϑεῖνοβ ἢ της ἀποίδδη {Πίησϑ, πον ννεῖε ἴο θὲ ἰογίιγεα 
4 δῃὰ ρευΐ ἴο ἄβαῖῃ. Αμπᾶὰ ψῃεη πιαὴν Πα δε ἴδκθῃ ὈΥ ἴογοε, ομβ πηδῇ ἤτγϑέ [τοπΊ δπηοησ ἰῃς 
ΠοΟΠΊΡΔΠΥ νναθ Ὀγοισῃί Ὀείούες Απίϊοοπιιβ, αὶ Παρτανν ννοϑε παπηα ννὰ8 Ε]θαΖαῦ, ἃ ρτίεϑδε ὃν δίγίῃ, 
{γαϊηςα ἴῃ ἱςηον]εάσε οἵ {ΠῸ ἰανν, ἃ πιᾶῃ δαναποεξα ἴῃ γεαῦβ 8Πη64] νν6Ὲ}] Καονγῃ ἴο πηδην οἱ πε ἐγγδης 5 
σοιιγί ἴον 15 ΡὨΠοβορῆν. 

5 Αμπαᾶ Δπηπτίοοπιι, Ἰοοκίηρσ οἡ ΠἰΠΊ, 5416: 
6 “Βείοτε 1 αἰϊον {πε τογίιταβ ἴο θαρίη ἰοσ νοι, Ὁ νεηούαῦ]ς παη, 1 νου] σίνε γοιῖι {Π|5 σοιη56}], [Παΐ 

γοιῖι 5ποι 4 εδὲ οἵ {πε ἤβϑῃ οἵ {πε ϑυνίπε δπαὶ βδᾶνα γοιγ [Π{6; ἰοῦ 1 γεβρεοῖ γοιτ ρὲ δηά γοι Ο,ΕΥ 
Πα γ5, ΑΙ που ρἢ το Πᾶνα ννοῦη {Πεπὶ 50 ἰοηρ ἃ {{Π|6, 4Δη6] 511] ἴο οἰπρ' ἴο ἴῃς [ενν!5ἢ τε] σίοη, πηαῖζεβ πα 

7 τῃ1η]κ γοῖι πὸ ΡΠ] οβορμοῦ. ΕΓ τηοϑί Ἔχοα!]δηΐ 15 ἐπε πηεαΐ οἵ [Π15 απ πηα] ννῃ]οἢ Ν ίιγε ἢα5 σγϑοίοιιϑὶν 
8 Ρεβίοννεα Ἰροη τι5, 8η4 ννὴν που] νοὺ ἀροπηίηδαίε 9 ὍΤχαὶΐν [ἰ 15 [Ο]]ν ποΐ ἴο εη]οῦ ἱπποςσεπέ 
9 ΡΙβαβιιγεβ, απ 1 5 ύοπηρ ἴο τγα]εοΐ Ναίΐαγε᾽ 5 ίανοιγβ Βαξ 1 ψν1}} θς 511] σγεαΐεγ (ον, 1 [ΠῖηἸκ, οα 
γοι ρατί {{ ἢ 1416 ναρουτίησ δθουέ γα ἢ νοι 50.4}] ργοσεεα ἰο είν ὄνεῆ πηε ἴο γουγ οὐνη ΡηΙ5}- 

10. 11 πηεπί. ΨΝῚ] γοιῖι ποῖ ἀνναῖζα ἔγοπῇ γοιῖμ ργεροβίεγοιιβ ρ ἢ] οθορῆν ΜΠ] γοῖι ποί Πίηρσ δϑίάε {πε ποη- 

17) 

56η56 οἵ γοιιγ σα]συ]δτοη5 αη4, δἀορίηρσ δηοίπει ἔγαγης οἵ γηϊηα θεπίξηρ νου πηαίιγε νγεαίϑ, ἰσατῃ ἐπε 
12 {τπ6 ὈΠΠΟΘΟρΡρῃΥ οἵ εχρεαϊΐϊεπον, ἀπ ον ἴο ΠΥ οΠαγίϊα Ὁ ]6 σοιη56], 8ΔΠηΠ4 πᾶνε ὈΓΓΥ οἤ γοι οὐῃ 
13 νεῃεύα ας ἀσεῦρΡ ΒῸΓ σοηϑίαεγ [ῃ15, ἴοο, {πΠαΐ ὄνεῃ 1{ {Πεγὰ θὲ βϑοπία Ῥονεῦ ῆῇοβε δυὰᾷ 15 Ἰροη (ἢ 15 

γε]! σίοη οὗ γοιιγβ, ἢ 6 νν1}1 αἰνναγβ ραγάοῃ γοιι ἴογ ἃ ἰγαηϑργεβϑϑίοη ἄοηα πὑπάεγ σοπΊρ βίοη. 
14 Τῇῦβ υτἱρεα ὃν {πε ἱνταηξΐ ἴο {π6 πηϊανν πὰ] εαἰίηρ δὲ πποϊεδῃ τηδαΐῖ, Ε]ΘαΖαὺ δϑκεα ρειτηϊϑϑίοη ἴο 
15 5Ρ6Ε8Κ ; δηά τεςεϊντηρ ᾿ἴ, ΠῈ θεσϑη 5 ΞΒρβεοῇ Ρείογε [πα σουτγί 85 ἰο]]ονν8: 
ι6 «Ὅε,Ο Απέϊοςπιι5, μανίηρ δοςερίβα {πε Πινίπε Τνανν 45 ἴῃ 1ἂνν οἵ οὐ σοιπέγν, 4ο ποΐ Ὀεϊΐθνε δην 

ΘΕΓΟΠΡΈΓ ΠΕραβϑιίν 15 ἰδ] προ αι5 [πη {Παΐ οἵ οἷιΓ ορεαίΐεηςε ἰο {πε 1 ἂνν. 
ι8 “Τπμεγείογε ψε 4ο βιγεὶν ἄςεπὶ 1τἰ τΙσῆτ ποῖ ἴῃ Δην ννὰν νῃαΐβοενεγ ἴο ἰγαηβθσγεβα {πε Γ[ἃνν. Απὰ γεῖ, 

Ἰνεγε ΟὐὟ ΤΠ ανν, 85 γοῖ δυσρσεϑί, ποΐ ἔγα]ν αἰνίηθ, νυ 116 ννα ναῖη]ν Ὀε]ενεα ἰξ ἰο θὲ ἀϊνίπα, ποῖ Ἔνεῇ 50 
19 Μοιυ]ά 1 ΡῈ τρις ἔοσ ἃ5 ἴο ἀεβίγου οἷ γεραζαίίοη ἔογ ρίεῖν. ὍὙΠΙΠΚ 1 ποῖ, ἤθη, ἃ 51Π184}] δ ἴοσ τι5.. 
20 ἴο εαδΐ {πῸ ὑἀποΐεδη τπίηρ, ἴον {πε ἰγαηϑργαϑϑίοη οὗ ἴῃς Τιανν, θ6 1{ ἴῃ 5π|4}} [πίηοϑ οὐ ἴῃ σγαδΐῖ, ἰ5 Ε4 0 4}}ν 
22 Ὠδίποιιβ; ἴογ ἴῃ εἰζπεῦ οαδε Ἐπ 4}}ν {πῸ6ὶ Τανν [5 ἀεϑρίϑεα. Απά γοιι βςοῇ αἵ οἷἱσ ρὨΠ]ΟΒΟΡὮΥ, 85 
23 ἴΓ ἀπάδγ ἃ να νγεῦα ᾿ἰνίηρ ἴῃ ἃ ΠΊΔΠΠΟΙ σοηίγαιν ἴο τεάϑοη. Νοῖΐ 80, ίογ {π6Ὸ Τανν ἴθαοπα5. τ15 56]{- 

ςοηΐγοὶ, 50 {παξ ννε αγὲ πιαϑίειβ οὗ 4]] οἵ Ρ]βαϑιγεβ δηα] Ἔβγα δηα ἀγα Ππογοιυρσηϊν ἰγαϊ πε τη σγηδη]1- 
24 [655 50 845 ἴο εῃάπιζε 411 ραΐη ννἹἢ τεδάϊηε55 ; δηα 1{ ἰεαοῇε5 7π5ϊςε, 50 πὲ νυ ἢ 411 οἵ σαγῆοις α15- 

Ῥοϑίξομϑ ννε δςοΐ [βιτῖν, ἀπά ἴἴ ἰεϑοποβ τσῃζεουβηςθββ, 50 {παΐ ἢ ἀπε γενεγεησα ννα ννουβῃρ οἡΪγ {ΠΕ 
25 (οὐ νῇο 15. Ὑεγείογε 4ο ννε εαΐ πο πποίεαῃ πηδϑΐ ; ον θε]ϊενίηρ οὐγ [ἀνν το ΡῈ σίνεη ὈὉν αοά, ψὰ Κπονν 

Ν. 4. φιλοσοφιαν Χ' 11. τῶν λογισμων ὃὲ 24. εκδιδασκει δὲ 

4. αἀνεαπῃοεά ἴῃ γεαῖβ. Δοοογάϊηρ ἴο 2 Μαᾶςο. μΠῈ νναβ.ηἰηεῖγ. Ργτοΐ, Κσδιβ 'ῃ ἴῃς γετυζδὰ ΚΕ γεγεοῤαεαίξα Πὰ5 1Π15 
ἰπτεγαϑίϊηρ ποίας οἡ Πϊπὶ: “ΔγαΪΠ4] λα ΠΊρο]]᾽ 5 ̓πνεβιϊσαίοηβ πᾶνε ργονεα {ΠπῸ ΠΙ βίου οὶ σπαγαοίεσ οὗ ἴΠπ6 δοσοιηΐ 
ἀεϑβρίίς {πε ἔδοϊ {Ππαΐ 116 {Π6 ϑενξη ΠΊΑΓΥΎ5. ἀγῈ Π]ΘΠΓΙΟΠΘα ἴῃ Τα ΌΙΠ1ςΑ] Ἰεραηά, ΕἸΘΑΖΑΙ 566 Π15 ἴο θ6 πηκπον ἴο {πε 
ἘΔΌΡΙ5 (77αγέίγ7ζέε οἱ δόῤιεζζεγε ες ἡ7Ζασελαῤέόος, Βταραβ, τ90Ὸ0). Οτᾶϊζ μαα αἰγεαᾶν ἀβοϊαγεά 11 ἴο θῈ βϑ βίης }} Υ {τα 
((εεολίελέε, Φια εά., 11. 317). Ηετίζίε!ἀ᾽ 5 ϑσαρροβιίίοῃ ((εεολτελέίο ἄδς Ἰοίζες 75 γασί, 11. 75) [παΐ ΕἸΘαΖαΥ 15 ᾿Ιἀθηίσα] ἢ 
ΕἸΕαΖΑΥ θεη ΗδΊβοπ 15 πηίθηα 16. 

5. Απᾶ Απίϊοομιβ... 5βε14. ὍΤΠα δυῖποῦ δἀορίβ {Π6 ἀ5114] δποϊεηΐ ργαςίϊος οὗ πη ΚΙηΡ ΠΡ ΒΡΘΘΟἢ 65 ἴου Π15 σμαγαςίεζϑ, 
ἃ Ὀγαςίῖσα ἴοο ΠΟΙ ΠΊΟΗ ἴο (8]}] ἴογ σοτηπηθηΐῖ. [ἢ 50Π16 σᾶ565 {πε 5ρεεοῆεβ πγιϑδί μᾶνα Ὀεεη ἱπνεηϊαα ἔγοτη θεριπηΐηρ ἴο 
6η : ἴῃ οἴμεῖβ {παν ἀοαθί]ε55 σοηΐδ!η δαί] ρἤγαβαϑ ννοσκαα ἰπίο {πε ὶγ ταχὶ ννῃϊοἢ Πα θθδη υϑεα Ὀγ {Π6 βρεᾶκϑὺ ἴπ 
ψνΏοβα πιοιῖῃ {Πα  ἀτα ραῖϊ. ϑ0οἢ ᾿πἰθυννεανίηρδ οὗ γαῖ δηα βοιίοη ατα νν6}} Κποννῃ 85 οσσυγγηρ, ἴο ἴα κα {Π6 πιοϑὲ 
οδνϊοιιβ οα56, ἴῃ 5 καβρϑαῦθ᾽ 5 Πἰβδίοσγὶ ἃ] ραγϑ; δη6, ἴο οοπια ἄοψνῃ ἴο οὔγ οννῆ ἄγ, 1 πᾶνε 56εδὴ ἴῃ Απηθσῖσᾷ ἃ ΡΟρΡΟΪΑΓ 
ὈΙΟσΥΑΡΗΥ οὗ 50 ργεαΐ ἃ ἤδη 8ἃ5 ΑΡτδἤδπη ΠΟ] νν] ἢ ΡυτΓροτίεα ἴο γαροσί νευθδίϊμη ἰοηρ σοηνθυβδίϊοηβ οὗ ἢΪ5, 
50114016 ᾿πΠ4 664 ἴο {πε οἰτοιπηδίδηςσεβ Ὀὰΐ Πα ΘΒΓΙΟΠΔΌΪΥ ἱπνεηῖεα. [{ ἰ5 ματὰ ἴο ΡῈ στα {παΐ Ἔβνβῆ {Π6 βῃογίαδε ρῆγαβε 
15 ἵγαγ τεοοτα θα ἴῃ Πἰβίοτγ. 1 Ὠ1ηΚ 1 Πᾶνα βεεη ἔουγ οὐ ἤἥνε ἀϊβετγεηί δοσοιηΐβ ΡΟΙΠ ἴῃ ατεεκ δηά 1,δἴϊη οἵ {Π6 βεθῆς 
ουΐϑάς ΑἸεχαηάτία θεΐννεθη Απίὶοσῆι5 πα ῬΡΟΠΊΡΙ 15 ΓΘ ηδ5 (566 οἡ ἷν. 22, ποΐβ), ὑνἝΥῈ 5οδΎΟ ΕἸ. ἃ ἄοζθη ννογ 5 γγε τα 
5ροΐζκβῃ Ῥεΐνψεεῃ πε ἔννο πιεη, Ὀὰΐ 1 σαηποί ΓΕΠΊΘΠΊΡΕΓ Πδΐ ΔΩ ἵννο οὗ {Π6 τερουίβ οδῃ "6 58] ἴο οοϊηςϊάθ, οὔ Ἔνβῆ ἴο 
ΔΡΡτόοδςἢ 11. 80 αἱ νδίετγιοο ; νν παῖ νγὰβ {π6 ννογὰά {πΠδὲ (απιθτγοηηα τι564 ἢ οὐ αἸὰ [Π6 υκα ανο 58γΥ, " 0, βυατάβ, δπὰ 
αἴ {ποιη,᾿ οὐ δηγίῃηρ οὗ [η6 βοτί ἢ Ν ε πιαβῖ τηδκε (Π6 θεϑβί οἵ οὐσ ῃἰβδίοσυ 85 νγα ἤᾶνᾳ 1{. 

20. Ε4 1811 Πποίποιιβ. ΤΠΐβ 15 ἃ νν8}1- Κηοννῃ ἀοοίγίπε οὗ {πε ϑίοϊςβυ ϑίοραβιβ (2 2.. 11. 218) βᾶγβ ἴσα τε πάντα 
λέγουσιν εἶναι τὰ ἁμαρτήματα, οὐκ ἔτι δ᾽ ὅμοια. Απὰ ΠΕ φσοεβ Οἡ ἴο Θχρ]δίῃ ΠΟΥ ἃ [16 15. δΙνναυβ ἃ [16 καὶ ἁμαρτάνειν δὲ 
μᾶλλον καὶ ἧττον οὐκ ἔστι, πᾶσαν γὰρ ἁμαρτίαν κατὰ διάψευσιν πράττεσθαι. Ἡοτδςε ἰπ {πε δα Ζ1765 τηαῖκα5 ἔπη οὗ [πς ἰάδα 
{ΠῚ τα ὺ:: 

“ΤῸ πανεὰ σδη ὈῈ δὴ δαυϊναὶεηΐ οὐϊτηα 
Τὸ οτἱρ {πΠῈῸ σθδαρ σαῦβρασε δηά ρ᾽ υηάεγ ἴΠ6 βῃγίηα. 

Ζεπο Πἰπιβαὶ 15 αυοίεα 45 ἴΠῈ6 οὐἱρίηδὶ δας ΠουϊΥ ἴοσ ἴὸ Ὁ Τῖορ. [νἀϑτί. ν]ϊ. 120 ἀρέσκει τε αὐτοῖς ἴσα ἡγεῖσθαι τὰ 
ἁμαρτήματα καθά φησι Ζήνων. ἍΝΊ {ΠπΠ656 ΡγΟπουποσιηθπῖβ οὐ [Π6 ϑίοϊοβ νγΧῈ ΠΊΔΥ σοπραγα [4Π|65 11. 10: “ ΕΓ ν»ΟΒΟΘ ΕΓ 
58.811} Κεαρ {π6 ψΠοΪε ἰανν, δηά γεῖ οἥξηα ἴθ οὴς ροϊηΐ, μ6 15 βΈΠΙΥ οἵ 411. 51. [ἀπλ6ὲ5 νγὰβ ἴπΠ6 τηοϑὲ [βνν 5} οὗ ἴῃ 
ΔΡροϑβί[65, ἀπά τΠ6 ἰάθβα Ὡς ἢ ἴο ι1ι5 566 15 50 βίσγαϊ πΠ6α ννὰβ5 ποῖ [655 ΓΑ ΠΊΠ1ΔῚ ἴο {Π6 [δνν ἴΠδη το [η6 ατεεκ. 
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26 αἰθο {παΐὶ {πε (τεαΐοσ οἵ {π6 ννου]Ἱά, δ ἃ 1 ἀννρίνοι, [6 6]5 οΥΓ τι5 δοοογαάϊηρ ἴο οὐγ παίιγο. Ης ἢδ9 
σοιμηγηδη 66 τι5 ἴο δαὶ ἰῃς {Πϊησ5 [Πδὲ νν}}] θὲ σοηνθηϊαπί ἴοσ οἷὗμ! 501115, Πα ἢα Παᾶ5 [ουϑιἄθη τι5 ἴο 

27 οδΐ πηοαΐβ {παξ ννοι]ὰ θὲ {Π6 σοπίγαγν. Βαΐ 1[{ 15 ἔπε δοὶ οἵ ἃ ἰνύαπί [Ππαΐ γοῖϊ 5Ποι] ἃ σΟΠΊΡΕΙΪ τι5 ποῖ 
ΟΥΪν ἴο ἰγαηβσγεθθ {Π6 Τίανν, Ὀυΐ 5Που]α αἰθοὸ τηαῖα τ15 δαΐ ἴῃ βοῇ πηϑηηεῦ {Πδΐ γοιῖι παν τπηοοῖΐκ δὲ 115 

39 ἀεΒ]επηεηΐ 50 πἰίεγ!ν θομ πα Ὁ] ἴο 8. Βαΐ γοῖι 5141] ποῖ πιοοῖὶς αἱ πιὸ {πτ|5, πο ΕΠ οσ νν}}} 1 Ῥτθαῖκ {πε 
Ι 30 56 ογΕα οδίῃϑ οἱ τὴν δῃηςαβίοῦβ ἴο Κεαρ πε 1 ἀνν, ποῖ Ἔνεη ἱπουρῇ γψοῖῖ ἰεᾶ:Γ οὐδ πηῖηε ανεβ ἀπά Ῥαυτγη οἱ 
831 ΠΊΪΠ6 οπίγα 5. 1 δπΠὶ ποῖ 50 ππηπηαπηεα Ὀν οἱ ἀρὲ Ραΐ [Πα ννῆξη τρῃτθοιβη655 15 δὲ ϑίαϊςε {πε ϑγεησίῃ 
33 ΟΓ νου γαίπγηϑ ἴο πιν Ἀβαβοη. 500 {νν δὲ Παγα γοιτ γα  Κ5 ἀΠ6 Ὀ]ονν νου Γαγηαος Ποίίογ. [ 6 ποῖ 80 
.34 Ρἰτν πη οἱ ἀΡῈ 85 ἴο Ὀγεαῖὶς {Π6 Τίανν οἵ πὴν [Δ Πα ῦ5 ἴπ ΠΠ1Π6 ον ρεύβϑοη. 1 1} ποῖ Β6]16 πες, Ο 1.ἂνν 
55 ἴῃδΐ νναϑί την [εδοῆεῦ ; 1 ΜΠ] ποῖ ἀδϑεγέ {πε}, Ὁ Ῥεϊονεα 56] πσοηΐγοὶ ; 1 ψν}}] ποῖ ρυΐ ἔπεα ἴο 5Παπηο, 

Ο ν]βαοιη-Ἰονίησ Βεαβοη, ΠΟΥ νν1}} Σ ἄδην να, Ὁ νεποείαΐεα ρυεϑποοα «πὰ Κπον]εάρε οὗ {πῸ Τὰν. 
56 ΝεΙ[Πεγ 5Π4]0 Ποῖ 5Ὲ}}ν {Π6 ραιγα πιουῖῃ οἵ τηΐης ὁ] ἂἀρὲ δηά πὴγν [ἰΠ6]οηρ σοηβίαπον ἴο ἴῃς Τιανν. 
38 ΟἸεαη 51.4}} πῖν (αι πεῖ γεσεῖνε της, πηδίγαια οὐ τὴν τογπιεηΐβ ανεη ἴο {πΠῸ ἀδαίῃ. Εοτγ ἴποιι πες 
ς΄ πηαγνεαβί Ρὲ ἰντδηΐ ονεῖ τπητσῃίθοιιβ πηθη, θὲ ἴΠοιι 5Π410 ποΐ ἰογὰ 1ἴξ ονθῦ πὴν γεϑοϊ αςίοη ἰπ τς πηαξίοσ 
! οἵ τ σῃίεοιβηθϑϑ εἰςποσ Ὀν ἢν ννογά5 οἵ [ἤγοιρῃ ἢν ἀεεα5. 
})1 Βιυῖ νΠδη ΕἸδβαζΖαῦ γερ 64 {Ππ|5 εἰοαιθηΐν ἴο {πε Ἐχῃογίδίςοηβ οἵ ἔπε ἐνγαπί, τῆς σιπατάθ ἀγουπα 

2 ἢϊπὶ ἀτασρεα ΠῚ τουρηϊν ἴο ἴῃς τοτίτησ ρίασθ. Απα ἢγβὲ πεν ππο]οΐ θα ἐπε οἱ πιδη, ννῆο ννᾶἃ5 
3 δαούπεα ψη ἢ {πῸ Ῥεδαίν οἵ ΠοΙηθθθ. ἼΠοη ὈϊΠπαΐηρ Π15 ΔΓ ΠῚ5 οἡ οἰἴΠεῦ δ'άα {πεν βοουγρεαά Πίπη, 
5.8 Πειαϊα ϑἰδησίηρ δηα ϑῃουζηρ οὐ ονεῦ ἀρδΐηϑί ἢϊπΊ, “ΟΡεν {πε ογάειϑ οἵ {ῃς κίησ ἢ Βα {πε 

᾿ς στααῖ- ΞΟ] 66] ΔΠα ΠΟΌΪΕ πιαῃ, δὴ ΕἸεαΖαῦ ἴῃ νοῦν {γαῖῃ, ννὰβ ΠῸ πΊοῦα πηονεϑα ἴῃ ἢῖβ εὐἰπα ἤδη 1 Πα 
6 ννεγε Ῥεΐπρ' τογπηεηίεα ἴῃ ἃ ἀγεαπι; γεα, ἴπ6 οἷά τηδη Κεερίηρ ἢἰβ εγεβ βίθδαςαϑεν γαϊβεὰ ἰο ἤδανεθῃ 
βιι{ἀγϑ αὶ ἢϊ5 ἤθϑῃ ἴο θὲ ἴογῃ ὃν {πε βδοοιγραϑβ {11 ἢς νναὰ5. θαι Πεα ἴῃ Ὀ]οοά απ ἢΪ5 546 θεσαπῆα ἃ Π1855 

7 οἵ ννοιιη8 ; δπ4 ἄνϑὴ ψνῇθη ἢε [6]] ἴο {πεὸ σγοιπα Ὀεσαιιδε ἢἰ5 θοαν σοι] πο ἰοηρσεῖ ϑιρροτγί {πα 
8 Ραΐη ἢα 511] κερί δἰ5 Ἀδαβϑοη εγεοῖ δης ἱπῆρχιρ!θ. ΜΠ Πἰ5 ἰοοΐ πθη οπε οὐ {π6 οὐαὶ] σαγβ. ἃ5 
9 Π6 [Εἰ] Κιςκεα Ὠἱπὶ βαναρεὶν ἴῃ {πΠεῈὶ 5146 ἰο πηαῖκα ἢΐπὶ σεῖ τρ. Βιυξ ἢς επάυγεα {πῸ δηρσιίϑῃ, ἀπά 
τὸ ἀ6ϑρ᾽5ε4 {Π6 σοπηριιϊδίοη, ἀηα ΒΟΓῈ ΠΡ τππᾶδγῦ {Πα ἰοττηθηΐβ, αηα Κα ἃ Ὀγανε δι ῃ]εΐα ακίηρσ ρυι πῃ πηθηΐ, 
αι {πε οἷα πηδῇ οιιννοια 5 ἰογπιεπίοῦθ. πε ϑννεδαΐ ϑίοοα οὔ [15 Ὀζονν, απὰ εξ ἄγον ῃἰ5 θγεδίῃ πη μαγὰ 
12 σ45ρ5, {1 Π15. ΠοΌΠν οὐ 500] εχίογίεα ἴῃς δαπηϊταϊίοη οἵ ἢ15 ἰογπηεπίουβ ἐπετηβεῖνεβ. Ηδεγεαροη, 
13 ΡΑΓΕΪν ἴῃ ΡΙῖν ἰοῦ ἢ15 οἱ ρὲ, ραγίὶν ἴῃ ϑυτηραΐῃν ἴογ {Πεῖγ {τἰθηά, ραγεὶν πῃ δαπηγαϊίοη οἵ Πῖβ σοῦγαρε, 
14 βοῖηα οἵ {πε σουγίίετβ οἵ {πῸ Κίηρ νγεπί ᾧρ ἴο Πἰπὶ δπά ϑαϊάᾷ : “νην, Ο ΕἸεαζαγ, ἀοϑδὲ μοι πιδαϊν 
1ρ ἀεβίγου ἰπγϑα]Γ ἴῃ {115 πηίϑεσν ἢ δε Ψ1] Ὀτίηρ ἴο ἴπεε οἵ {πε βεεῖῃεά πηεαίβ, θυ ἄο ποὺ (εἰσῃ 
᾿ς ΟΠΪν ἴο ρατίακε οἵ {πε ϑυνίπε᾽5 ἤεβϑῇ, δπα 50 βᾶνὲ ῃγϑεῖγ 
αὐ ΑἈπα ΕἸεαζΖδγ, 85 1 {ΠεῖΓ σουη56] αἸἃ Ῥαΐ δα ἴο 15 ἰογίιιγεϑβ, οτε ἰουάϊν : “Νο. Μααν ννε 5οῃϑ οἵ 
ος ΑΡτΆΠδπὶ πανεῦ Πᾶνε 850 6ν]] ἃ ἱποιρῃϊ 845 ν] ἢ ἰαἰπὶ Πεαγέ ἴο σοιπίεγίειε ἃ ραγί ππϑθθγ]υ ἴο 5. 

11. εὐψυχία ὃὲ 

26. αοοοτάϊηρ ἴο οὐγ παΐίισαε. ὙΤΠηεὲ ΚδΌΡΙ5. ἐχρ αϊπεα {Π686 σοϊηπηδηάβ ἴο δρϑίδ!η ἔγοπη τποίθαπ ἰοοά ἴῃ {πὰ 
[οΟ]ον σ᾽ ννᾶῪ : “ὙΠ656 σομηπηδ η45 ἡγεῖ σίνεῃ ΜΙ {ΠῈ6 ὨΙσμεϑί οἵ 41] ου]εςίϑ ---ίου [ΠῈ βαίκκε οὗ [Π6 ρυσιν ν ῃϊςἢ ορεάϊεπος 
ἴο {Πε6πὶ ᾿πηρατίβ ἴο {Π6 τηοτα] 116. Απα δραΐῃ: “ὙἼΠα ἰά64] [εν ἀοεβ5 ποΐ βαὺ, “1 ἤᾶνε 0 ἄβϑίῖσε ἴο ϑαΐ 5νν1πηε᾽ 5 ἤθϑῃ, 
ΠῸ ἄεβῖσα ἴο ἰπάθ] σα ἢ ΔΗΥ͂ ΘΕΏ5118] ΟΥΑΙ ΠΡ 5 ; 1 ἀδβῖγα, θαΐϊ 1 νν1}} σοπαιεῖ {Πς6 ἀδϑίγα ἔοσ {Π6 ϑακε οὗ τον Εδίμευ ψ ῃϊο ἢ 
ἰ5 ἴῃ Ηδβανεη ᾿᾽᾿ (Οεϑβίευεν ἀπά Βοχ, ϑγηαροριο οίζρζογι ἀγα Π7ογελῤ, Ρ. 412). ΟΥ̓ σουγϑα δηςἢτοροϊορϑίβ Ἔχρί δίῃ Βα οἢ 
τηδίςετϑ ἃ5 ἴᾷθ005, ΡΟ Ό]Υ Ὀαβεα ἢ ἃ ΡὈΧΙ ΠΝ τοϊΕ ΠΊ15Π1. 

3δὅ. [ΓΟΙῸ ΡῊ (Ὧν ἀεεάβ. Βείοτγε ννε Ὀερίη {πΠ6 ἀγεδαίῃ! βίου οἵ [ῃ6 πηαυίυσαάουηβ 1 ννοι]α Πα ἴο γθοα}}] {πε ννοτά 5 
οὗ Ηεἰπε, {πε επηδηοὶραΐθα [ανν, ΠΟ ἔτο τ Π15 πηαίγεβϑτστανα {Πτεὰἀ ἀσαϊηϑιὶ ΠἪϑίϊην ΜΠ] ἃ βαγάοηϊς Πυπηοιτ τΠαΐ οἴζεῃ 
τηοοΚαα Ὀοίἢ ΠΙπη56} Δα ἢ]5 τασθ. “ἭὩ1ἴ 5 ἤεγηρ ἘΠΠΟὈ]65,᾽ ΠΕ βᾶγ58, “ΤΠ 6 η Πδ5 [586] αἰίδι θα {ῃ6 ΠΙρμεϑὶ ταηκ.᾿ Απά τῇ 
[Πς Τενν]5ῃ γαίιβ8] ἴο δαΐ ϑυν]η6᾽ 5 ἤββἢ 566ΠῚ5 ἃ {{ἱν1α] σαιι5ε ἴοσ Ψῃ ΘΟ ἴο επάατα ἀβδίῃ ἴῃ ἰογπηεηΐβ, εξ της 4150 ποία 
Βεγα [Π65ε ννογάβ οἵ ἃ γεῖ πΊοσε τεσεηΐ ν ςῈΓ: ὁὙΠΕΓΙΕ 15 ΠΟ Ἰάεξα 50 τὶ ἀϊσαϊοιβ ἀπα οὐ] Δ ἀϊσῃ Βαϊ {Ππαΐ σοπηα οὴς Πᾶ5 
ΒΌΠΕ ἴο ἴΠε βἴακε ἴοσγ 11. ὙΠουβαηαβ Πᾶνα ἀϊεα ἔογ ἴΠ6 (τγεβοβηΐ ἃ5 ἴοσυ {Π6 (υο 55, ἔοσ ἴη6 ΘΥΠΑΡΟΡΈΘ ἃ5 ΤΟΥ ἴῃῈ ΟΠατςἢ, 
ἴου ΠΘΥΘΘΥ ἃ5 ἴοσ οὐΐποάοχυ, ἴου πῃ] Πρ 1508 ]6 5μα 65. οἵ ορίπίοη ἀρουΐ θε]1εἴβ ννῃϊο ἢ ννασα νυ ΠΟΙ] ἴα ]56, ἴΟΥ ΤΥΤΆΠΠΥ 
ἃ5 ἴογ ΠΙΡΕΥίγ, ἴου ἈΠΆΥΟΗΥ ἃ5 ἴοῸΥ οτγάεσ---[ Πα] πηΐο ἀδαῖῃ ἴογ {πῸῈ {τὰ [Πδΐ ννὰ5 πὸ {ταςἢ, ἀοὶπρ ἰογαὶ βεύνίςε ἴοὸ 
ἀείεβία Ὁ]8 πηδϑβίευϑβ, νναϑί!ηρ᾽ Πασο βπῃ ἰῃ {πε βεσνίςα οἵ ροϊτοοηβ. Υεῖ Ὀγ ϑιιοῃ Πᾶνα ἴπε συβαΐ μυτηδη νἰτίπε5 οἵ σοηβίδ που 
Δα Ἰογα!ν Ὀδεη δϑία ]]5Πῃ6α : δηα 1Γ ποῖ πιαγίνιϑ ἴοσ ἴπ6 {σαςῃ, {ΠΕῪ 8.6 νυ Π6 5565 ἴο {Π6 θαβί ἴῃ πιδη---ἢϊθ ἑδηϊαβίῖς 
σΠ να γν Δηα ςοηίεπιρί ἔοτ ἀθδῖῃ, με οηςα δῃ ἰάδα Πδ5 ἰαἸὰ ΠΟ] οὗ ἢ15 ἱπηαρὶ πδίϊοη. 

ΝΙ. 5. ΕἸβαζασγ. Τηῖβ ΠαπηῈ πιθδη5 “ σοά ΠεΙρΡ᾽. Α5 ἴο ἢϊ5 ἀεῆδηςε οὗ τοτίασε ἰδὲ πηθ ααοία 1Π6 [Ο]]Οννηρ Ραβϑᾶρα 
ἴτοπὶ Ῥεδιβοῃβ δ γαρηιογίς 9) Ζεηο αγιαὶ (Οἰεαγιίέλες, ἢ. 214: “ἼΤὴθ [Ιηάΐδῃ ΡΠΙΠΟΒΟΡΠΕΙ5 ἀτα βαϊᾷ ἴο πᾶνε θὰ 
{Πε56 ψψοτάβ ἴο ΑἸεχδηάεγ : σώματα μὲν μετάξεις ἐκ τόπου εἰς τόπον, ψυχὰς δ᾽ ἡμετέρας οὐκ ἀναγκάσεις ποιεῖν ἃ μὴ βουλόμεθα. 
πῦρ ἀνθρώποις μέγιστον κολαστήριον, τούτον ἡμεῖς καταφρονοῦμεν. ΘΙΠΊΠ]ΑΥΙΥ ῬΉΪ]Ο, ἴῃ 6] πρ' {πῈῸ βᾶτπα βίογυ (Οοαῖ θη ες 
2γούτες οἦέ 2667, Ὁ. 879), μᾶ5 115: πῦρ μεγίστους τοῖς ζῶσι σώμασι πόνους καὶ φθορὰν ἐργάζεται, τούτου ὑπεράνω ἡμεῖς 
γινόμεθα, ζῶντες καιόμεθα. ΟἸἾΠΕΙ ΠΙϑίοΥΔη5 αἰζαϑί {Π6 σιπβίομπη οὗ Ὀυγπίηρ {ΠΕ ΠΊΒΕΙν 65 αἰΐνε, ννῃ] ἢ 15 ϑαϊά ἴο πᾶνε θθ ἢ 
ΡΓας Βα ὈῪ {ἴπ6Ὸ Βταῃπιαηβ8. ϑίγαθο, χν. 1. 65, 5ᾶγ5 αἴσχιστον δ᾽ αὐτοῖς νομίζεσθαι νόσον σωματικήν" τὸν δ᾽ ὑπονοήσαντα 
καθ᾽ αὑτοῦ τοῦτο ἐξάγειν καθίσαντα ἐπὶ τὴν πυρὰν ὑφάψαι κελεύειν, ἀκίνητον δὲ καίεσθαι." 

15. Με 111 ῬὈτίπρ. [ἴῃ 2 Μδος. νὶ. 21 πεν Ὀεβθεοῇ ΠΙπὶ “ἴο Ὀτηρ ἤξβῃ οὔ ἢῖβ οὐ ῥτον βίο, 510 ἢ 85 ν 85 
Ἰανν ἃ} ἔοσ Πΐπι ἴο ιι56, ἃη4 πΊακα ἃ5 ᾿ᾧ ἢς αἰά εαἱ οἵ [Π6 ἤβϑῃ τα κΚβῃ τοπὶ ἴῃ βδογίῆςε σοτητηδηαεα ὃν {πε Κίηρ᾽. 
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31) 

ΤῊΒ ΒΟΠΚΤΉΗ ΒΘΟΚ. ΘΕ ΜΙ ΑΘΘΑ ΒΕ Β. Ὁ τ ϑξΞΞ 7 

18 (Τηίγαιν ἴο ξαϑοη, ἱπἀ θεά, νγεγα 1{ (ου τι5, αἴτεγ ᾿νίηρ' πηΐο {ΠπῸ ἐγας 611] οΙΪα ἀσο, δηα συδγάϊησ ἴῃ 
το ἴαννα] στιϑε {πε τεραΐα οἵ 50 ᾿ϊνίησ, πον ἴο σπαῆρα απ Ῥεςοπὶα ἴῃ ΟἿ οὐ ΡΘΙΒΟΩ5 ἃ ραίζεγη ἴο 
20 ἴπ6 νοιηρ οἵ ἱπτρΙεΐν, ἴο {πε ἐπα {παΐ ννε 5ῃοι 4 ἐποουγασε {Πεπὶ ἴο δαΐ τπποίθαη τηεαΐ. 5ῃδΠΊ6 ἡνΕ 6 
21 ἴἴ 1{πννε μου] ᾿νε οἡ ἃ {Ππ|1|6 Ιοηρεγ, ἀπτίησ {Παΐ {116 θεῖηρ πηοοϊκεα οὗ 411 τηβῇ [Ὸσγ σοναγαϊςε, αηά 
22 ΜΝ Ὦ1]|6 ἀδϑρ βεα ὃν {πε ὑνγγαηΐ 85 ππτηδηἶν 5Ποι]α [41] το ἀεἰεπηα τς 1) 1νίπα 1 ανν ππΐο {πΠῸ ἀεαῖῃ. ὍΠετο- 
23 ἴογε, Ὁ 5οη8 οἵ ΑΡγδἤδπΊ, ἄο γε 616 ΠΟΌΪν ἰοῦ στρ βοιιθηθϑϑθ᾽ σακε ; Ὀαΐ 85 ἴου νου, Ὁ πηϊη οἢ5 οὗ [ἢ 6 

ἰγγαπῖ, ἢν Ῥαῖιβα να ἴῃ νουγ νοΥΚ  ᾽ 
4 80 ἴδεν, 5εείηρ' ΠΙπῚ {Ππ|5 {τ πππρμαηΐ ονεῦ {πΠ6 ἰογίαγεβ ἀηα ππηπηονεα ἀνε Ὀγ (πε ρον οὗ ἢῖ5 
5 ἘΧΘΟΌΓΙΟΠΘΥ5, ἀγασσεα Πϊπ ἴο {Πε6 ἤγε. ἼΠοτε παν οαϑὲ ΠΙπῚ οἡ ἴϊ, θαγηΐηρσ Ππὶ νυ οὐ Ὶ]ν σππηΐηρ 
6 ἀδθνίςθβ, ἀπ παν ρουγεα τοίη οἵ εν] οὐουγ ᾿ηἴο ΠΙ5 Ποϑίγ115. Βυΐ ψῃδη {Πε ἥτε αἰγεδάν τεϑοπεά 

27 ἴο 5. θοπεβ δηα ἢεξ ννὰβ5 δροιυῖ ἴο σίνε Πρ {πε σποβί, ἢ6 {6 ἘΡ δῖ5. εγεβ ἴο ἀοά δηά 5αἱά, “Του, 
28 Ο ἀοά, Κηονεβί {παῖ ἐποιρὴ 1 πιϊσῃΐ ϑανε γῆν ϑε 1 1 δηλ ἀνίηρ Ὀν ἤεῖν τογπιθηΐβ ἴοσ τῃγ [ἀνν. Βε 
20 τησγοί[α] ππΐο (ἢν ρθορΐε, απ εξ οὐ ρα ΠΙϑῆτηθπε θῈ ἃ βαϊ ϑίδοϊίοη ἴῃ {Ππεῖγ θα]. Μαῖα τὴν ὈΙοοά 

{πεῖν ΡυτΠοαίίοη, απ ἴακε τὴν 508] ἴο τα ηϑοπὶ {Π ΕΓ 501}]5.᾿ 
3920 Απὰ νη ἔπεβε ννογ5 ἴῃς Πμοῖν πη ΠΟΌΪν γἱε] θα ῸΡ 15 ϑριτιῖ ὑπάογ {πε ἐογίαγε, δηα ἴου 1ῃς 

56Κε οἵ τῆς Τίανν πε] οὰυἱν Ὀν 5 βαβοῆ ὄνεῆ δρσαίϊηϑί {πε ἐούγπιεηΐβ πηΐο ἀθδίῃ. 
32 Βαενοπᾶ αμαβίίοῃ, ἰμεη, ἔπ Τηϑρίγεαὰ Ἀδαβοη 15 πηϑϑίευ ονεῦ ἴῃ ραϑϑίοῃϑβ ; ἴου 1{ 15. Ῥαββϑίοῃϑβ 97 

σι 7} γῖγος δα ργύαναι!]θα ονεῖ Π|5 δαϑοη ννε 5ῃοια ἤανε ογεα! Ἔα {Πα πὶ νυ] {Π15 ἐνίάεηςε οἵ {πεῖν 
33 ΒΌΡΕΙΟΙ ροόνεσ. Βυΐ πον Π15 ᾿δαβϑοῃ πανίησ σοησηπεγεα ἢΙ5. ραϑϑίοῃβ, ννα ρΎΌροΎὶν αἰέγθαξζε ἐο 1ἴἰ 
34 ἴῃε ρονεῦ οἵ σοπηπηδηαίηρσ πε. Απά [ἰ 15 τρῃς {Πδῦ ννε 5ῃοι]α δάγηϊθ {Ππαΐ {πε τηδϑβίεγυ [165 "ἢ 
35. Ἀξάϑοη, ἴῃ σα565 δὲ ᾿ἰδαϑί ννῇεγε 1 σοπηϊεῖβ ραίηθ Πα σοπηα ἔγοπὶ Οἰϑί6 οὐτϑεῖνεβ ; ἴου 1 νεγα 

τ ἀΙσα]οιι5 20 αἶδηγ 1. Απα πὶν Ρρήοοῦ οονεῖβ ποῖ οἠἱν ἴΠ6 ϑιρεγίοσν οἵ Ἀδαβοη ἴο ραίηβ, θὲ [5 
Βιρεγ σιν ἴο ῥ᾽ θαβιιγεβ 8150; ΠΕ Παγ ἄοα5 10 ϑυγγε6Γ ἴο {Π6γη. 

»ο 2 

2 

9 2 

Ἴ1τ Ἐὸοτγίἢε Κδδβοη οἵ οἷ ἰαίμεγ ΕἸεαζαγ, ΠΠ|τὸ ἃ πε βίθβεγδηηδη βίεεγίηρ ἘΠ6 5Π1ρ οἵ βαποίίεν οἡ {πε 
2 868 οἵ ἴῃε ραϑβϑίοῃϑ, ἰπουρῇ ὈυΠείεα Ὀγ {ΠΕ [ἢγϑαΐβ οἵ {πε ἰγίδηΐ δηα ϑυνερί Ὀν {πα ϑυνε!]ηρ ννανεβ 
3 οἵ {π6 τοτίμγεϑ, πενοῦ βῃεἀ ἰοῦ οπς τηοπιεηΐ {πε Πα] πη οἵ βαποίν τπῈ1}] ἢ σα 1]6 τπΐο ἴῃς πανεη οὗ 
4 νϊςΐογν ονεῦ ἀξαῖῃ. Νὸ οἷΐν εϑίεσεα νι πᾶν ἀηα σαπηϊηρ ΘηρΡΊη65 ἄνεῦ ἀείεηεα 1[561{ 50 ψνε]}]} 

45 α΄ [Πδξ ΠοΙν τηδῃ θη ἢΐβ5 ϑδογεα 5011] ννγὰ5 δἰίδοκαεα νἱῖ ἢ βοοῦγρα δηα γαοῖς ἀπα ἤαςπηε, ἀπα ἢε 
τηονεα {Ππεπὶ ῆο ψεῖε ἰανίηρ ϑίερε 20 ἤϊς δοζά ἰὨγουσ ἢ ἢϊ5 Ἀδαβοη {Πα ννὰ5 {πε 5ῃ16]4 οἵ ϑαποίιίν. 

5 ΕῸΓ ΟἿ αίπεν ΕἸεαΖαΐ, βεξείηρ Π5. πη ΠηΠα ἤγπΠῚ ἃ5 ἃ θεθί!ηρ 564- ]Π1ἘΕὺῪ; θγοόκα ἴπε πιαα οηϑβεΐ οἵ {πε 
6 ϑιιγραβ οἵ {πε ραβϑίοηβ. Ο ριίεϑὲ ψογίῃν οἵ ἰῆν ριίεϑίποοί, ποῖ ἀ1 451 ποῖ ἀδῆ]ε τῆν ΠοΙ͂ν ἰεείῃ, 
ἡ πογ αἰάϑε ποι θείου! ἢ ἀποίεαη τηεαΐξ ἣν ΡΕΙν {παξ Πα τοοπὶ οηἱϊν ἴοι ῥεῖν δηά ρυσν. Ὁ 
8 σοηΐεϑβοῦ οἵ {πε 1 ανν δη4 ΡΒΙΠΟϑορπεῦ οἵ {πε Τῖνίηε {6} Θᾳοῇ 5Ποι14 ἴμοϑα θὲ νῆοβε οἤῆςα 15 ἴο 

5εῦνα {πε 1ὰνν δηα ἀείεπα 1{ νι {πεῖ οννῃ Ὀ]οοα δηα Ποηοια]6 ϑυνεαΐ ἴῃ {Π6 ίαςσε οἵ ϑυβεγίηρϑ το 
οἵμς ἀεαίῃ. ὍΠοιῖι, Ο [αίμεσ, αἰ δὶ [ογεν οὐ Πα εν ἴο {πε Τίανν το ρ ἢ την βἰεαάίαβίηεϑϑ πηΐο 
σἽοῦν ; δῃηὰ πανίηρ βροίκβεῃ ἴῃ Ποποι οὐ Πο]π655 {ποι αι ποῖ Ῥ6]16 τ Θρεεςῇ, δηα ἀϊάϑε σοημῇττη 

το ἴῃ6 ννογάϑ οἵ αἰνίπε ΡΒ Ποβορῆν ὃν ἢν ἀεεάβ, Ο ἀσεα πηδη ἰῃδὲ νναϑί πλούα ἰούσθία! [πδη {Π6 του ίαΓ65, 
Ο τενεγεηα εἰάδγ {Πδΐ νναϑὲ ἰεηϑει-ϑίγιηρ ἤδη {πε ἤακπηε, ἴῃοιι στγεαΐῖ Κίηρ ονεῦ {Π6 ραϑϑίοῃϑ, Ε]βαΖδγ. 

11 ΕῸΓ 85 οὐ ἰαίπεν Δδγοη, αὐηεα ἢ [Π6 σεηβεῦ, γᾶη [χοῦ σἢ {πε πηδϑβεα οοηστεσδίίοη ἀρσαϊηϑί {Π6 
12 ΠΕΙΥ Δῆ6Ε] δΔη4 ονεῖοαπης ΠἰΠΊ, 50 {πε 5δοη οἵ Αδίοῃ, Ε]βαΖαγ, θείη σοηϑατη ἢ Ὀγ [Π6 τηϑ]τηρ Πεδΐ οἵ 
13 ἴῃς ἢτε, γεγηδι Π6 4 πῃϑῃδίζεη ἴῃ ἢἰ5 ξεαβοη. Απά νεῖ πιοϑδὲ νοηαεγία] οἵ 411, ῃε, θείησ δὴ οἷα πΊδῃ, 

ννἢ {ΠΕ ϑίπεννβ οἱ ἢϊ15 Ῥοάν υπϑίγιηρ πα 15 τηιι50165 ΓΕ] Χεα 8η6 5 πεῦνεβ γε Κεπεα, σύεν ἃ γοιηρ 
14 τῆδῃ αρϑίῃ ἴῃ {πε βρί τις οἵ 5. δαβοη δηα τ [ϑᾶ8ς0- κε Ἀθαβοη {πγηβα {ΠῸ Ὠγαγα-Ππεαάδα ἰογίαγα 
15 ἴο ἱπηροίΐεβηῃςθβ. Οὐ Ὀ]εβθεά ἂρε, Ο γενεγεηα σγεν πεδα, Ο [1{6 [ΔΠΠ|ὰ] το 1Π6 Τίανν ἀπά ρεγίεοϊεα ὈγῪ 

1Πε 564] οἵ ἀξαίῃ ! 
ι6 Αϑϑυγεάϊν, {πεη, 1 δὴ οἷά πᾶ ἀδϑρίβεά {πε ἰογπηεηΐβ τπίο ἀδδίῃ ἴοσ τσ ῃξεοιιβηεϑϑ᾽ σα κε [ξ πλιϑέ 
17 Ὀ6 δαπηεα ἐπαΐ {πε [πϑριγεα εαβοη 15 8016 ἴο σπάθα [ῃ6 ρββϑϑίοηβ. Βιιΐ Ξ0ΠΊ6 ρεῦῃϑρϑ ΠΊΔΥ ΔΒΓ 

[Πδὲ ποῖ 811] τηξῃ αὔὲ πηδϑίειβ οἵ {πε ραβϑίοηβ Ῥεοδιιϑε ποῖ 411] τηβη ἤᾶνε ἔπεὶγ ᾿δαβοη βη]σῃίεπαά. 

18, ἐπ᾿ αὐτω δὲ 24. μεταβαλλομενον ὃὲ ΝΙ]. 13. τονων ἕξ ΘΥΓ 

20. 8 {{{|π|Ἰοῆρασ. ὍὙΠΕΓΕ 15 4 οὐτ] ο 5] Υ ο]οϑα σοΥγεϑροηάθδηςσε Ὀεΐννεεη {Π6586 νογάβ δη4 {ῃ6 σοιη56] δἰ θαϊθα ὈΥ͂ 
Βιίοθδειβ ἴο ΕἙΒΕΌ 5; “ΝΕ οὐρῃί ποί {πογείογε ἔοσ [ῃ6 βδακε οὗ Ὀσγιεῖ, υποϑυΐαϊη, πα ἰγαϑ] ΟΥΎ Ρ] αβασα ἴο σΠΟΟβ6 
ϑυξαῖ εν} 5 ΠΟ ἢ απμά τε ἔοσ 81] τἰπια, δηά, ἴῃ ἃ 16 ΒΟ ἢ ἰ5 οὗ {πε Ὀτὶείαϑί, Ἰη) τα [Π6 δἰζαγ- Πα νυν ΠΙΘἢ 15 ᾿ΠΊΠ Θη5ΕῚγΥ ΟΡ, 
ΠΟΥ γεῖ, ἔξαυηρ ἃ 5ῃοτί ρϑὶῃ, 5ῃοι]α νναὲ Ιοοϑα πο] οἡ σσγεδί Ὁ] ϑϑίηβμθ ΠΟ ἘΠ ΓΕ [ῸΓ 8]] {{π|6 πα οἡ {Π6 ΠΔΡΡΙ 655 
οὗ [Π6 ᾿πηΠ Θ Π56}Υ Ἰοηρ 116 νῃϊοἢ σοπγ65 δέζευ {Π15 νου]. ΦΖλζεα 11. 420. 

29. ἴο τα ὭΒΟπι {Ππαὶσγ οι]. ὙΠ656 τολδυκαῦ]α ννοτβ οἡ {ΠῈ τηδτίν τ᾽ 5 ἀθαίῃ Ὀεϊηρ [Κα 85 Δῃ δίοῃθιηθηΐ ἴου {ΠῸ 
ΜΏΟΪΈ ΡΘΟρΡΙΕῈ δῖα ἀϊβειιϑϑεα ἴῃ ὃ 9. 

35. ἴοτ ἃ νσεγα τί ἀϊουϊοιιβ, ἐπεὶ καὶ γελοῖον. ΒΘΠΘΙΥ ἰγαηϑαίαϑ ἴΠῈ ϑυγίας {Ππ5: “1 15 {πεγείοσα τι ἀϊσυ]οι5 {Πᾶΐ 
ἃ τηδῇ 5Ποι]4 βαὺ, Κδδαβοη ἄοεβ ποῖ γι]6, νι Πθτα να πᾶνε 5ῆονπ Πδΐ 1 Ονευοδπηα ποῖ ΟἿ]Υ Ραβ51 05 (5 ἘΠ Ἐ 1 Ρ5) Ὀι 4150 
τΠγεδίβ. [ογὰἉ, ννοβα στεδάϊηρ ἰ5 ἴπ6ὸ βαπηῈ 85 ἴπδί ἴῃ οὐχ ἰδχί, ἰγαηϑίαῖθϑ ἡ ἢἶϑὶ τὶ ἄϊσι}} 6556 νε]πλαβ᾽᾽, οἱ ἔξωθεν 
ἀλγηδόνες ἅτε ἴῃ 6 ῬὭγ5104] ἰοΥγ6 5 85 αἰ σι 564 ΠῸΠι οἱ ἔνδοθεν πόνοι οὗ χν. 29 Δηἀ χν]]]. 2. 
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ΤΕ ΕΘΌΚ ΕΗ ΒΘΘΙ ΘΕ ΜΑΘΟΆΒΕΙΘΒ.Υ. 18. 8, 24 

18 Βιιξ ἃ5 ΠΊΔΩΥ 85 νἱΓΠ ἘΠεῖγ ν Πμο]ς Πθαγί τηᾶῖζε τσ ηξθοιιθη 655 ἘΠεῖΓ ἤγϑὲ {Ποιρ τς, {Π68588. ἁοηθ ἀγα 406 

19 ἴο τηδϑίου ἴῃς ννεα κηθ85 οἵ {πε ἤδϑβῃ, θα! θνίηρ {παΐ πηΐο (οα πον αἴα ποΐ, ἃ5 οἵ Ραϊγίαύοῃβ, ΑΡτὰ- 

20 ᾶὴ δηά ἴβαδας δηπ Ταοοῦ, αἰεα ποῖ, θας ἐπαξ {πᾶν ᾿νε ἀπίο αοά. ΤὙπεγαίογα {Πθτα 15. ποίῃϊησ 
ςοηπίγαάίςξογν ἴπ σογίαίΐη ρεύβθοηβ ἀρρεαγίηρ ἴο θῈ 5ἴανεδ ἴο ραβϑίοῃ ἴῃ σοηβεήμθησα οἵ ἴΠ6 ννθαίζηθϑϑ οἵ 

21 {πεῖς Κδαβϑοῆη. Εὸγ ῃο 5 ποῖα ἰπαΐ Ὀείηρ ἃ ΡΒ] ΟϑοροΥῦ [Ο]]οννηρ σὶρ πθοιϑὶν ἴπ6 νΠοΪ]α σαϊα οἵ 
22 ῬΏΪ Οϑορην, πα Πανίηρ ρὲ 5 ἐγιιϑὲ ᾽η (οα, ἀπά Κπονίπρ {Παΐ ἰ( 5. ἃ Ὀ]6ββεα τπϊηρ ἴο δηάϊτιγα 8]] 
23 δι Π685 ἴου {Π6 βαῖκα οἵ νἱγίια, νοι] ποῖ σοπατιθΓ ΠΙ5 Ραββί οηβ ἴου [Πς βαΐζε οἱ γρῃθοιιβηςβϑ δὶ Εγ 1Π6 

ο΄ γγῖ56 δΔη6 5ε]{-οοπίγο! δα πηδη δἷοηα ἰ5 ἐπα Ὀτανα τοῦ οἵ [Π6 ραϑϑίοηϑ. Υ8α, ὃν [Π15 πιεδαῇβ Ἔνβὴ γοιην 
Ῥον5, θεΐπρ' ΡῃΠ]Ποβορῇ οί Ὀν νἱγίια οἵ ἐπα Ἰὰθαβοη ψῃ]οἢ 15 Δοσογα!ηρ᾽ ἴο τσ θοιϑηθθβ, πᾶνε {Γππ]ρῃ 64 
ονε΄Γ γεΐ τηούα σγίθνοιβ του Γ68. 

}1ι Ἐογ νμοη {Πα ἐγταπί ἔοι Ὠἰπη56 1 ποΐαθ]ν ἀείβαϊοα ἴῃ Πἰ5 ἢτϑὲ δἰίετηρί, ἀηα ἱπηροΐξηϊ ἴο σοπηρεὶ 
2 8ἃἢ οἷά πηδη ἴο εαΐ τποΐδαῃ πηεαΐῖ, ἔπαεπη ἔγαϊν [ἢ νίοϊεπε τασὲ ἢ ογάεγεα ες σπαγάβ ἴο Ὀγίηρ οἰποΥβ. οἵ 

᾿ς {πε νουηρ πηδη οἵ {ἴῃς ΗΠ οΌτενν5, απ 1Γ ἐπον νου] δαξ πποϊθαη τηθαΐ ἴο Λα] θαβα ἔπεπῇ αἰξεγ θατίηρ 1Τῦ, 
4 δὰ 1 {πεν τα[ιβεά, ἰο ἰογίαγε ἐπετη γαῖ πηοῦα βϑανάρεὶγ. πᾶ ὑπάθγ ἴΠο58 ογάεθιβ οἵ {Π6 ἰγγαηΐ 
ϑενεη Ὀγαίῃγθη ἐορείπεῦ νυ ἢ Ἐπεῖγ ἀρεὰ τηοίῃοῦ νγεγα Ὀγουρμς ρτβοηείβ Ὀείογα ΠἰπΊ, 411] Ὠδπηάβοπης, 

4 δῃὰ πιοάαϑέ, πα νν6}1- θόγη, ἀπ α σαποία!]ν αἰίγαοίίνθ. Απαᾶ ν ἤθη {πε ἰγταπέ 8ἂνν ἔπ οτη ἔπείθ, βιαηαίησ 
5 1 {πεν ναῖε ἃ ἐεϑίαὶ σμοῖγ ννἐτἢ {Παῖς τηοίπῃογ ἴῃ Π6 πιά 5, πΠ6 ἴοοῖ ποίϊςε οἵ {παπη, ἀπά βϑίγιοϊς Ὁ ν 

τς {πεῖν ποθ] ἀπά αἰϑείηρ πη ςα Ὀοατγίπρ' ἢ ς 5π||164 δὲ {ΠπῈπι, ἀπ 4 οΔ]]Πηρ’ ἘΠ 6 ΠΔ πδατοῦ βαϊά : 
“Ὁ νοπηρ πιεη, ἱ νν]5}. νν6Ὲ]}] το εαοῇ οπα οἵ γοιι, ἀπά δάπηίγε γοῦγ θεδαΐν, δΔη Ποποιῖ ἢΙΡὮΪΥ 50 

Ιατρε ἃ θαπά οἵ Ὀγοίμειβ; 580 ποῖ οἠἱν ἀἄο 1 δάνίϑε γοῖι ποΐ ἴο ρεΐϑβίϑε ἴπ ἴΠπΠ6 πιδαη685 οἵ ἐπαΐ οἱά 
ὁ τῆδη ψῆο Πα5 αἰτεαᾶν ϑιῆεγεά, ας 1 ἄνεη εηίγεδξ οἵ γοῖ ἴο γε! ἴο πὲ δηαὰ Ῥεοοπλα ρδιίδκεῖβ 

οἴῃ ΠΥ {Π|Ἰεπϑηϊρ. Εοτ, δ 1 δὴ δῖε ἴο ριηῖϑῃ ποβε ννῆο αἴβοραν ΠῚῪ ΟΥ̓ αΥ8, 8580 8ΠῚ 1 δ0]6 ἴο 
“ἡ δάναηπος ἔποβα νῆο ἦο οὔεν π|6δ. Βε δϑβϑιιιεα {πεη παΐ γοιῖι 514}} θῈ σίνβη ροϑίεοηβ οἵ ᾿τηρογίϑησε 
᾿ 8 8η6 δυςπουν ἴῃ τὴν 5είνίοα 1 γοῦν Ψ01] τα]εοῖ (ες δησεϑίγαὶ ἰανν οἵ γοιγ ρον. 58άγα ἴη [86 
9 Ἠεϊ]]εηῖς Π{8, ἀπ νναὶκ ἴπ ἃ πανν ννᾶν, ἀπά ἴαϊκα βοπῆβ ρίβαϑιιγα ἴῃ ὑοὰγ γουίῃ; ἴον 1{ γοὰ ἀτῖνε 
᾿ς Π6 ἴο δῆροῦ ψΊΠ νοι αἰθοθοαίθησε γοιῖι νν11}] σΟΠΊΡ6] πια ἴο γαϑογί ἴο [θυγθ]6 Ρεηδ τε. πα Ρὰΐ 
τὸ ἘνεΥΎ ϑἰηρία οπα οἵ γοιῖι ἰο ἄβαῖῃ ὃγζ ἰογίαγε. Ηδνε ρίίν ἔμθη οὐ γουγβεῖναϑ, νποτη ἄνθη 1, γοιι 
ατ Ορροπεπηΐ, ρὶἐν ἰοῦ γουγ γουίῃ δηά νοι θεαῖν. ΝΠ] γοὰ ποῖ σοηϑίαθῦ ΨΠΠ γουγβαῖνεθ {Π15 

τμίηρ, {παξ 1[ γου ἀἴβοθεν πα ἐπεγε 15 ποιῃίηρ᾽ Βείογε γοιι θὲ ἀθϑίῇ πῃ τογπηθηΐβ ϑ᾽ 
12. ΜΙ {πεβε ννοτάβ με ογάεγεά {πε ἱπϑίγαπγεηΐβ. οἵ ἰογέπγε το ΡῈ Ὀγοιρῆης ἰογνναγά [πη ογάεγ ἴο ρεῖ- 
13 5846 {Ππεπὶ Ὀγν ἴδαγ ἴο δαΐ πποΐθαη πεῖ. Βαὲ νἤεη {πε σιιαγάβ. δα ργοάμποθα ψνῃεο]5, απα Ἰοϊηΐϊ- 

ἀἰϑ!οσαίοιβ, δηα σγαοῖζϑ, ἀπά Ῥοπα-τ-ου 5ῃθίθ, ἀπα σαΐδρι]ῖβ, απ σΠ δ] γοηβ, 8πα Ὀγαζίθιβ, ἀπ {πυγη- 
14 5οίδννϑ, πα ἴγοη οἷαννθ, ἀπ ννεάρεϑ, ἀηα Ὀγαηάϊηρ ἰγοηβ, ἴπΠ6 ἔγίδης ϑρόκε ἀραίῃ δηά ϑαἱά, “Υοι 
τ Παα Ρεϊίεγ [δε] ἔξαγ, τὴν 145, απα ἔπε Γπιϑεῖσα γοῖι ὑνουβἢρ νν1}} ραγάοη γοῦν ἀηνν] Π1Πρ γα ηϑ στα βϑί οη΄. 

Βυξ πεν, πεαγίπσ ἢΐβ ρεγϑιιαϑίοηβ, Δη4 βεείηρ ἢ5 ἀγοδάι] επηρίηθϑ, ποῖ οὐΪν βῃῆοννεα πὸ ἴθαι 
ας δοΐυ!ν ἀὐγανεα {πεῖγ ΡΒ ΟΒΟΡΩΥ ἴῃ ορροϑίτίοη ἴο ἔπε ἐγγαηΐ, απα Ὀν {πεῖν τῖρῃς ᾿βαβοη αϊα 
Αθδβε ἢϊ5 ὑγίδπην. 

ιό6 Αηά γεῖ σοηδίάεγ ; ϑιιρροβίηρ 50πΠ16 ἀπγοηρσϑί {Πεπὶ ἴο πᾶνε θεεη ἰαϊηΐ- πϑαγίεα δη4 σονναγαάϊν, ννμαΐ 
βοζί οἵ ἰδαησιιασε ννου]α παν Πᾶνα τι5ε6 ἢ ννοι]α 1 ποΐ πᾶνε Ῥεεη ἴο (5 εἴζεοΐ ὃ 

17 “ΑΪδ65! πηίβεγα]ε ογεδίιγεϑ Παΐ ννε αύε δηα ἴοο β ἀθονα πηεαϑῦε ' ΔΠαη τῆς Κίηρ ᾿ην 65. τι5 
τ8 ἀη Δρρεδ]β5 ἴο τι5 οῃ ἰευπη5 οἵ [πα ἐγεαϊπχεηξ 584} ννε ποῖ οὔεν πίπηῬῷΡ Ψνὴν ἀο νε εποουγζαρα οἱτ- 
τῷ 5Εἶνεβ ψ ἢ ναίη ἀεϑίγεϑ απ ἄδγα ἃ ἀἸϑορεαϊεηςα {πΠαΐ 15 ἴο σοϑβέ τ15 οἵμγ ᾿ἵνεϑ Ὁ 5}8]] ννεὲ ποί, Ο πηξῃ ΠΊΥ 

Ὀγοίμείβ, ἔξαγ ΠῸ ἀγεαα ἰηϑίγαπηεηΐβ δηα ννεῖσῇ ννῈ}} 15 τῃγεαίβ οἵ {Π6 τογίαγαϑ, απ ἀραπάοη {Π 656 
Ὁ εῃηρίγν νϑπηΐβ δηα {Π15 ἰαἴα] Ὀτασσίηρῦ [,εἰ τι5 ἴα ρίἐν οῇ οὐγ ονῃ νου πα ἤανε σοπιραϑϑίοη οα 
2 ΟἿ τηοίΠετ5. ἀρ; δηᾷ ἰεξ τι5 ἰὰν ἴο πεαγί {παῖ [Γ ννα ἀἰϑοῦαν ννε 5}4}} 416. Απᾶ Ὄνεὴ {ῃε ἀϊνίπε 
3 5166 νν1}}] ἤανε τηεγον οἡ 115, {{ σοπηρε! ]εα Ὀν πεοδϑϑίέν μα νἱ6]4 ἴο {πῃ Κίηρσ ἴῃ ἔεασ. ΝῊ 5ποι]ά 

24 ΜῈ σαϑῖ ΑΥΑῪ [ΠῸΠῚ τ15 [15 ἀδαγ [{{θ Δη4 ΓΟ Ουτβεῖνεβ οἵ [Π15 ϑυνεεῖ ννοῦ Ὁ [,εξ τι5 ποΐ βίγίινε αραίηϑί 

] 

ΝΙ]. το. ποὺ [ἰνε ππίο αοᾶἅ. ὙΠεβα ννογάβ οἢ ἱπητη σία } ΠΥ ἀ16 ταραδίβα ἴῃ χνὶ. 25. ὍΤῇῆα οἰοβεβδί ρδυΆ}16] 15 
Ματῖῖ ΧΙ. 26 : “Απά δ5 ἰοποῃϊηρ ἴῃς 644, {Πδΐ {Παν Τῖ5Ὲ : Πᾶνα γε ποΐ τεδά ἴῃ ἢε Ὀοοῖϊς οὗ Μοββϑ, πον ἴῃ [Π6 Ὀᾳ5} αοά 
5ρΡ6Κ8 τπιηΐο ΠΙΠΊ, σαυίηρ, 1 ἃπ ἴηε (οὐ οὗ ΑὈταἤδπη, δηα ἴΠεῈ (οά οὗὨ 58δς, 4η4 {πε (οά οὗ Ϊαςοῦ Σὲ Ηδ 5 ποῖ πε (οά 
οὗ {πε ἀεδά, Βαϊ {πε (οά οἵ {πε Ἰϊνίπρ.᾽ 

566 8150 ὃ 9. 

ΝΠ]. 13. νεεῖβ, ἄς. Εταβηγβ σῖνεϑ ἴῃ6 Πότγγι 15ὲ ἴῃ [νδίῖη ὑππ15: “ἘΧΒΙθθηΐαΥ Ἰίαηια τοΐαθ, γα], ἀηρΡΌΪΔ 6, 
τοίδθαϊα, σαἰαρα!ίαα, Ιεθ εῖεβ5, σαΐαϑβίδο, ἔτ χοσία, ἀἰριζασία, ΡαΊ ΠΑ ΓΙα, πιά πιι5. ἔευσγεαθ, σα θα]αθ, σα σσθηβοσΐα, ο]α 6 ΔΘ Π686, 

᾿ς ΒαΙίαρο. Ηδεο εη]Πὶ 11115. ΠΟ Ϊηἃ 6556 ΓΕΡΟΥΠγ15. ΘῈ ΠΟΘ ΠΒΟΥ ΠῚ 8Δ4 Ἔχοϊϊδηδπὶ ΗΔ ΠηπΊδη1] αποάἀ απ ἴθπιια 6556 [ευηὶ 
ταὶ πὶ Δοσαρίμηυ5. ΕΧΒΙΡεηΐαγ Ἰά σαπι5 τα! απα ὨΪΠγ15 ργοίεοϊο ΔΡΠουσεηάα, 486 516 1ΠΠδςτ|πὰ Ἔπαγγαηίθπη ἀ165 οἱ ἀείε- 
οἴαχιι5.᾽ [Γ]ογα᾽ 5 151 15 " τοΐϑβ, θαι ]διβ, μά! ο]αθ, αποὶ, σαϊαραϊζαα, Ια εΐεβ, ϑατίαριηθϑ, ἀἰρΊα]α, πη ηΐσδα ἔαγγεαθ, σ1ΠΕ6], εἴ 
[01165᾿. ἘῸΓ Γυ5ΕΓ 1 ἀργεα ψ] ἢ τΠ6 ροσῖ {Παΐ δγιϊδίβ 'π οσίαγα 5ῃου]α 6 μοῖβὲ νι ΠΕ Γ ον ρεϊΐατγά. 

ἐνονον 6686 ΘὨΪΠῚ ἰαῈχ ΔΕΘΌΪΟΥ {18 εϑί 
Οὐδπη Π6ΟΙ5 υῆσ65. αὐία ρευῖγα δα. 

675 ἷς ος Ὁ) 
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ΤΗΝ  ἘΘΌΚΤΗ ΒΘΘΚ ΘΕ ΜΑΘΘΑΙΒΕΙΘ 8. Ξε ΞΟ 7: 

25. ΠΘοαβϑϑιν ποὺ ΨΥ ΠΠ ναΐη σοπἤάεποα ἰηνῖῖα οὐ ἰογέαγο. Ἐνεη τῆς 1,ἀνιν [1561{ἄοε5 ποῖ νυ] πον οοη- 
26 ἀ6πηη τι5 ἴο ἀβαίῃ, ννε είῃρ' [ἢ ἴογγοι οἵ {ΠῸ ᾿πϑίγιπηθηΐβ οἵ τογίαγο. Δ Ὴν ἀοε5 δυο σοηϊαπίϊοιιθη 655 

ἴΠΠΔΠ16 τι5 ἀηα ἃ [αἴα] ορϑίϊπαςν βηὰ ἰανοιι νν 1 τι5, νυ θη ᾿νε ΠΡ πᾶνε ἃ Ραδοο αι] 16 Ὀγ οΡεγίηρ 
27 με Κίησ Ῥ᾿᾽ Βαΐ πο 510ῃ ννογᾶ85. δβδοαρεά ἔπεβϑε γοιηρ πΊθη δ πε ργοβθρεοΐ οἵ {πε ἰογίασε, πού αἰά 
28 5110 ἢ {Πουρἢ 5 επίεν ἰηἴο {πεῖν πη]πΠ 45. Τὸν {πεν τνοῦα ἀδϑρίβοιβ οἵ {ΠῈ ραββίοῃϑ δη ἢ πηαϑίεῦβ ονοῦ ρϑίῃ. 
29 πὰ {Ππ|5 πὸ βοοηεῦ (4 {Π6 ἰνγαηΐ σοποϊ μα 15. πγρίηρ οὗ {Ππεπὶ ἴο δαΐ τπποΐεαη πιϑαΐ μη 81] νυ ἢ 

Οἠα νοῖςε ἱορείῃοι, δηα ἃ5 νυν] οπα 5οι], 5814 ἴο Πίηι: 
“ΛΝῊν ἀοβὶ ποὺ ἄαἰαν, Ὁ ὑνγαπὶ ἢ δε αἵἴεὲ τεδᾶν ἴο 61ε ταῖπεῦ [ἤδη ἐγαηθσταϑθο {π6 σοπηιηδηά- 

πηθηΐ5 οἵ οἵγ' ἰδ Ποῖ58. ΕΓ ννε 5Βῃου]α θὲ ριυζίηρσ οὐ. ἀηοοϑίοιθ αἰθ0 ἴο 5ῃάατγης, {να ἀϊά ποῖ να }]κ ἴῃ 
οΒαάϊεηςο ἴο {πε 1νὰνν δηα ἴαϊκε Μοβεβ ἃ5 οὐ σοιη56]1οσ. Οὐ ἔγγαπί {ΠπΠαΐ σοιη56}]6ϑί τι5 ἴο ἰγαηβρΊαϑθ 
1πε 1 ανν, ἀο ποῖ, Ππαί!ηρ᾽ τι5, Ρ᾽ἐν τι5 θενοηα οιιγβεῖνεβ. ΕῸΓ νῈ ββίεετῃ ἴῃν πλεῖον, σίνίπρ τι5. οἷἱγ {{{π 
ἴῃ γϑίπγη (ΟΥ̓ ἃ Ὀγθδοὶ οἵ {πε 1 ἀνν, ἃ ἰὨησ Πατάει το θαι ἔπη ἀδδίῃ [[561{- ὙἼ Ποῖ ννοι]άϑὲ ἐευτῖν τι5 
ὙΠ τῆν ἰἢγεαῖβ οἵ ἀδαίῃ ππάϑὺ ἰογζιγα, 85 1Γ ἃ {Π{{1Ὶ6 νυν ἢ 16 ἀρὸ ποι ἤδαβὲ Ἰεαγηθα ποίμίπρ [ΓΟΠῚ 

6 ΕἸεαζαύ. Βαῖΐ Π{{Πε οἱ τηεη οἵ {πε Η ργεννβ δπάπιγεα [Ππ ογίιγεϑ ου τσ θοιιβηθ55᾽ βαῖϊζο, γϑα, ὉΠ] 
{πεν αἰεά, ποῖα Ῥεπιιηρ]ν υν1}}} να γοιηρ πηεὴ α16 ἠσϑρίβίησ ἴῃς τογπιεηΐβ οἵ τῆν σοπηρι]δίοη, ονεῦ 

ΐ; ΠΙΟΠ ΠΕ ΟὐΥ ἀρΕα ἴδ οΠαγ αἶδο {τ ρῃμ6 4. Μαΐζα {τῖα] ἐπεγοίογε, Ὁ γγαηί. Απά { ἔποιῖι ἰαἰκεβδὲ οὐγ 
8 ᾿ἴνε5 [ογ΄ {πε βακε οἱ τἰρῃίεοιιβηεβ5, {Πηἰς ποΐ {πδξ ἴποιῖι ᾿τιγίεβέ τι5 νυν ἢ την τογίαγεβθ. ΕῸγ ΜῈ ἘΠγουρἢ 
ο ἴΠπ|5 οὐἵ' δεν] επίγεαϊπιεηΐ ἀηα οἷ ἐπάγαηοα οἵ 1ἴ 5141} ννίη [ῃ6 ρυῖζε οὗ νἱτίπε ; απ ἔῃοιι ἔογ οὐ 

οὐτ16] πη αιν 504} δα τεσ αἵ {ΠπῸ Πα ηα5 οἵ αἰνίπε 1ι|5{|ς6 ϑυ!ποίεηΐ τογπηθηΐ Ὀγ ἥτε [οι ἐνεῖ. 
ιο 1Πέ65ὲ ννογάβ οἵ ἴπΠ6 γουτῃϑ5 γεάοι]εα {πΠῸ ννγδίῃ οἵ ἴπΠς ἱγιαηΐ, ποῖ αἱ {πεῖγ ἀἸἰβορεαίΐϊίεπος οὐἱν Ὀαὲ 
τι αἰ ννῆηδί Πα σοπϑι εχ {πεῖν ἱησταίπθ. 850 ὃν ἢ15 ογάειβ {ῃς βοου σοί Ὀγοιρῇς ἰογνναγα {πε εἰ ἀεϑί 

οἵ {Ππϑτὴ απ βίγρρεα Πίπὶ οἵ ἢ15 σαγπηθηΐ δηπ Βοιιπα 5 Πα 45 Δ Πα] ΔΥΓΠῚ5 οἡ εἰ{ΠΕῈΓ 5146 ψν ἢ τΠποηρϑ. 
15 Βυΐ πε πεν πδα βδοουγρεα ΠΙΠῚ {1} [Πα γ ννεῦε ννεαγν, δα σαϊπεα ποίῃίηρ {πεσε ῦν, ἴον σαϑὶ ἢ ἰπῚ 
14 ροη {Π6 πε]. Απά οἡ ἴἴ [πε ποῦ]ε γουῖῃ ννα5 γϑοῖζεα {111 Π15. Ῥοπα5 ννεγε ουΐξ οἵ Ἰοίηί. Απὰ 85 

Ἰοῖϊπί αἰζεσ Ἰοῖϊπὶ σανε ννᾶν, πε ἀεξηοιποεα 216 2γγ αι: ἴῃ {Πα βς ἡνογάϑ: 
ι-- “Ὁ δου πιοβῖ ΔΡομληδΌ ]ε ἰγγαηΐ, ποῖ ἐπειην οἵ {πε 1π|5{ἰςε οἵ πεανθη δηα Ὀ]οοαν-ππάεα, ἔποιι ἀοϑβὲ 

τουπηεηΐ πΊ6 ἴῃ [Πϊ15 [αϑῃίοη ποῖ ἰοῦ τηδηβί αν! ηρ᾽ ΠΟΥ ἴον ἱπιρίεῖν θὰΐ ον ἀείεπαίηρσ ἐπε Τανν οἵ ἀοά. 
ιό Απὰ ψἤεη {πε σιυδγαβ βαϊα ἕο ἢϊπΊ, “οηβεηΐ ἴο εδί, {παΐ 50 γοῖι πιὰν Ὅς γεϊεαβεα ἔγοπὶ γνουγ 
17 ἰογζυγεβ,, Πα βαϊᾷ ἴο {Πε6π|, "ουγ πιεῖ πο, Ο πηϊβεγα Ὁ ]6 πη! οη5, ἰ5 ποῖ βίσοηρ Ἐπουρἢ ἴο ἰεδα σαρίϊνα 
18 τὴν Κεαβοη. ( οἢ τὴν 1ἰπ|05, πα θυ τὴν ἤσϑῃ, ἀπηα ἰννῖϑι τὴν Ἰοἰπίϑ ; [ΠγοῸρἢ 411 {ΠῈ τογπηβηΐβ 1 
το ΝΜ] 5ῆον γοῖι {Παΐ ἴῃ ὈεΠ 4] οἵ νἱτίιια {πε βοηβ οἵ {πε Ἡ βῦγεννβ δΙοπε ἃ΄Ὲ πποοπα πα 16. Α.5 Πς {Ππ5 

5Ρ8κε {πεν βεῖ ποῖ οοαδὶβ Ἰροη Πἰπὶ θεϑι 65, ἀηα 1πεηβιίγιηρ [Π6 ἰογίυτε βίγαϊ πε Ὠϊπὶ γεΐ ἰἰσῃϊει οἡ 
20 πε γνῆεεὶ. Απα 8]} {Ππ6 ννἤεεὶ ννὰ5 θεϑπηεαγεα νι Π15 Ὀ]οοά, απ {ΠπῸὶ ἢεαρεα σοδ]β ννεγα απθπομαά 

Ὀν τῆς Πυπηουτβ οἵ 5 θοᾶν ἀτορρίηρ ἄοννη, δπὰᾶ τῆς γεγΖ ἤς5 ἢ γαη τοιηα {ΠῸ ἀχ]εῈ5 οἵ ἴῃς πηδοῇ! πα. 
“1 Δπά ν ἢ Ὠἰ5 θΟΟΠν γατης αἰγεδαν ἴῃ αἰ ϑϑοϊτοη {15 στεαῖ-ϑοι]δα νοι, {{Κεὰ ἃ ἴσια βοὴ οἵ ΑΔ ὈγαἢΔΠΊ, 
522 ϑΙοδηδα ποὶ δὲ 8]]; Ὀιιϊΐ 45 1{ πε ννεσε ϑυιῆεγίησ ἃ οἤδηρε Ὀγν ἤγε ἴο ἱποοιγιρίίοη, πε ΠΟΌΪν οπάυγεα 
25 ἴπε ἰογπηεηΐ, βαυίηρ, “ ΕΌΪ]Ονν ΠῚ ἜΧΔΠΊρ]ε, Ὁ Ῥτοΐποιβ. 100 ποῖ ἴογ Ἔνϑὶ ἀἜβειξ πιθ, δηα [ουϑνν δ Γ 

σι Ὁ ΟΝ "μὰ 

ΙΧ. 2. Μωΐύσει ὃὲ ὅ5.τ. 19. λεγοντι δὲ 

ΙΧ. 9. ἰογπηθδῃΐξ Ὀγν ἤγε ἔογ ενϑθγ. Ἐὺσ ἴπΠεῈ Ἐϑοῃαίο!ορυ οὗ {Π15 ραϑϑαρε 5εὲ6 ὃ 9. Ὑἤεῖα ἰ5 Πεῖα πῸ ἰτᾶςα οἵ {Π6 
ϑρισῖῖ οὐ της Οτποϊῆεά : ἦ ΕΔίΠεσ, ἔογρῖνα ἴΠϑιῃ ἢ Ὁ {πεν Κηον ποῖ παῖ {Ποὺ 40. 

18. ΔΙοπμα δ8’Ὸ ᾿ποοηηίθγαθ]θ. ϑο0ΠΊ6 σοΠΊπηδηΐδίοβ {Π1ηΚ [Πα [Π6 ννογάϑ ρεΐ ᾿ηἴο [Π6 πλοιίῃ5 οὗ {Π6 τ] 75 Δ͵Ὸ 
ΠΠΠ͵ΘΔ] δηα ᾿πηροϑ510]6. γαπηδῖϊς ᾿πνεηίοηβ5 παν ἀου11655 ἀγα, Κα τηοϑῖ οἴπευ 5Βρεα ἢ 65 {ΠπΠαΐ πᾶνε σοῖηα ἄοννῃ ἴο 115 
ἔγοπη δης αν, θὰ ἔογ ἃ σομηπιεηΐδίου ἴο τα]εοῖ {πε πὶ ὦ 27107γ1 ἃ5 ᾿ΠΊΡΟ5510]6 15 ἴο Δ55.1Π18 ἴο ΠΙΠΊ561 {Π6 ρον θυ ἴο ρ᾽ απ 
1ῃ6 ἀερίῃε οὗ Πυπηδῃ παΐυγα. ὙΠδί 5 Δ ΘΒ ΠΊΡ(ΙΟη {πΠδΐὶ ἄοα5 ἢοΐ σομη θη ἰἴ56][ ἴο ομα ΠΟ ἢὰ5 Πβαγὰ ν ἢ Π]5 
ΟΥ̓ ἢ ΘΔΥ5 ἴῃ6 βίσδηρε {πὶηρ5 Ἔνεῇ ἃ Γυβῆδη σδῃ 580 νυ] ἢ [Π6 ΠΔηΡΊηΔη᾽5 ΤΟΡῈ του Πα ΠῚ5 Πθοκ. Απαᾶ ψΠβδη ἰΐ σοπ65 ἴῸ 
᾿ΠΔΙΓΥΓἄΟΠῚ ΤΟΥ ἃ ῬυΪΠΟΙΡ]6, γα να σοοα ενάδξηςε [Πδΐ τη αγιηρ ἴογ νηὶ ΠεῪ ΠΟΙ {συ σδῃ ΡΪαν ἴΠ6 πηδῃ ἴῃ {ΠῈ 
τθηῖῃ ΟΥ̓ Τννεη τ] ῖ ἢ σεθητογΥ 85 ν6]}} ἃ5 ἴῃ ἴπε ἢγϑί. Πιιὰ ποῖ 1 δι] πηεσ, ματα ἴῃ Οχίοσα ἴῆσεα δηα ἃ Πα] σθηΐατ 85 ΔΡΌ, 58Υ̓ 
αἵ 1Π6 5ἴαϊε, " ΡΙαν ἴπῈὸ πιδῃ, Μαβίευ ΚἸΑ]οΥ ; ννῈ 5}4}1 {Π|5 ἀδὺ ΠΡ σι ἢ ἃ σδηα]ε, ὈῪ (οά᾽5 βύδςβθ, ἴῃ Ἐρ]δηά, 85 
1 {τυδί 5Π4}} πενεσ ὈῈ ρᾷϊ οἵ δ Απά ἀϊά ποῖ (σδηῃγησι--- (ΓΔ ΠΊΘΓ ἡ ΠΟ 50 ἔξαγε {π6 ἤγε---ἰἢγαϑὶ {Π6 παπᾶ ννῃ]Οἢ Πδα 
βΙρῃεα Πἰ5 γεοδηΐδίϊοη ᾿πίο [Π6 ἤδηγεβ {παῖ 1 τηϊρῃΐ θῈ θυγηεα ἤγϑ ἡ Τὴδ πδίυγε οἱ πηδῃ 15 βί γαησεὶν σομηροιηάεά, απ 
1 15 θεϑί ποΐ ἴο ἀοριηδίϊζε ἴοο γΆ5}}γ δοιιΐζ νν δῖ 1ἴἴ σῇ οὐ σδῃηοῖ Τ|56 ἴο. 

19. {ἰρῃίεσ ου 1π6 θεῖ. Βεηθὶν ἰγαηϑίαΐεϑ [η6 ϑγγίας πεσε : “ὙΠΕῪ τπηδᾶάς {πῸὸ ΘΕ] πλοσα οὐπ6] Ὀγ ἁγίῆοα 
ἀϑαϊηϑὲ Ὠϊπλ.᾽ Ἐτάβτηιβ ἰγϑηβδῖθϑ : " δες εο Ἰοαπεηΐα ργδεραγαΐαγ ᾿ποθηαῖαπ), εἴ αἱ εταΐ δῇῆχι5 τοΐδε, ἸρῺϊ ἴῃ οδίαϑία 
ΟὈΙοἰταγ, δἴααθ 16 ᾿α πα θητΡ5. σοΓριι5 τα 115 εἴ σοηίσα πο ητΡ15. ἢδΠΊΠηΪβ, οοϑίῖβ ἀδιπάς ρδίεητθιβ Ἰδίασγιθιι5. ν]ῖδ]}1α 
τυπηρυηΐατ. [Ιἢ 1815 Πα δάἀβ ἴο πε οὐἱρίηδὶ παγγαῖϊνε σογίδίη Ἐχρ᾽αηδίουυ ἀεία!]5 85. ἴο {Π6 Ἔχαοῖ ψνουκίηρβ οἵ 1ῃ6 
τοττηθηΐ ; ΡΥΟΌΔΟΌΪΥ βοῖηθ Πθεητ ἢ -σεηίατυ Ἔχρεσί ἴῃ ἰογίασο το] ἢ Ὠϊτη 411 ρους πονν 1ἰ ννὰ5 ἄοῃε, 1 ᾿Ἰπάβεα Πα ἢδά ποῖ 
566 ἴΐ ἴοσ ῃἰπηβα]. Βαϊ ’ἴ 15 θείίεσ ποῖ ἴο βὸ πΊοσα Ο]Ο5ΕΙΎ ἰπΐο {ΠῸ Πούτοῦβ οὗ τοτίασαε. ὙΠῈ νυ  ΕΥΓ Παρρεπβα ομσα ἴο 
ῬΕ ἴῃ σοιηρϑηΥν νυ] Θοπηα [το ΟΕ ΘΠ ἢ ΠΟ νΈτῈ Ρυγβυϊηρ ἃ ἡ ἰῖῈ τεηθραάς, βα]4 ἴοὸ 6 β  Υ οἵ Πανὶηρ Ὀεϊγαγεα {ΠῈ 
ννΗἰτ65 ἴο {πε [πάϊαη5. Ηδ Ἰδατηδα {παῖ 1 {Ππὸν σααρῃΐ τΠ6 τεπαρδάθ {ποὺ ρσγοροβϑά ἴο θυση ἈΪΠὶ αἰϊνε, απα ὑπαγ ἰγθαίθα 
ΜΙ ΘΟΠΊ6 5ΟοΥῃ {πΠῈῸ βυρραβίίοη {πὶ ἀθδῖῃ ννὰ5 ῬΡεηδ] τυ ΘπΟυΡ ἢ, 85 ἴΠῈῪ στ πιὶν 76ϑῖθὰ ονεῦ ἴῃς νδυίοι5 ραγίϊου ]αγ5 οἵ 
ναί ἴΠδγ ἱπίθπαβα ἔογ ἢϊπη. ὙΠε νγείςοῃ ννὰβ ποῖ σδυρ!ῖ, Ὀαΐ 1ἴ 15 ἃ5 ἴτὰ6 ἰοτ- ἂν 85 Ἔνεὺ ἰΐ ννὰ5 {πὶ ἴῃς ἀδιῖκ Ρ]αςα5 
οὗ τς βδασίῃ δζὲ {{]] οὐ 1ΠηΠ6 Πα δῖ] οη 5 οἵ οὐπα]ίγ. 

όγό 



ΤΠ ΘΕ ΒΟ ΘΕ ΜΑΘΘΛΒΕΒ ΘΒ. 5." τὸ 

24 ποΐ οἷ ὈγοΙΠΘγΠοοα ἴῃ ΠΟΡΠΠν οἵ 5011. Ννᾶγ ἃ ΠοΙν ἀπα Ποποιγαθ]ε νναγίαταε οὐ θῈΑ]Γ οἵἉ τἰρμίθοιιβ- 
Π655, [το Ρ ἢ νν ΠΙοἢ τηὰᾶν {Π6 }π5ὲ Ῥγονίάεπος {Παΐ νναΐϊο θα ονογ οἵ (  Πεγ5. θεσοοπης πηθύο [ἃ] τπιηΐο [115 

25 ῬΕΟΡΙα δηά ἴακε νβησϑᾶποα οἡ {Π6 δοσιτβεα ἱγγαηῖ. ΑΠπα ννΠΠ {ΠπΠ656 ννου 5 ἴῃς ΠοΙν γουτῃ γίο] θα 
ὉΡ {πε σῃοϑβί. . 

26 Βαϊ ψῆ1]|6 4]} ννεύα ννοπάδγίηρ αἵ 15. σοπϑβίαπον οὗ 501}, {πΠ6Ὸ σιιαγά 5 Ὀγουρσε ἐογνναγά ἰῃς ϑεοοπά 
ἴῃ ἅδε οἵ {πε 5οῆ8, ἃη6] σύδρριπηρ ΠΙΠῚ νυ 11 5Παγρ-οἰαννε Παπα5. οὗ ἴγοη πεν [αϑίεπθα Πίπ ἴο τῆς 

27 ΘησΊΠ65 δη6 {ΠῸ οσαΐαρι!ς. Βυιὲ ὑνπεη {παν Πδαγα ΠῚ5 ΠΟΡΪ]Ὲ τΈϑοῖνα ἴῃ ἀηϑννοῦ ἴο {πεῖν ΄αοϑίίοη, “νοι 
28 ἢε δαξ γαῖῃπεγ πδη ΡῈ τουεπτγαα ἢ᾽ {Ππ656 ραηίπογ- κε θεαϑίβ ἴογε δ Πἰ5 ϑίπενϑ ἢ οἷαννϑ οὗ ἴτοη, δης 

γεηΐ ἀὐνᾶν 4}} {ΠῸ ἤδϑῃ ἰγοηι ἢ!5. σἤθε]τ5, ἀπ ἴοτε οὔ {ΠῸ6 δκίη [τοπὶ [}15 πεαά. Βιεΐ πε οἰεδαίαδϑιν 
29 ἐπα γίησ {15 ἀροην 5416, ἡ Η ον ϑυνεαΐῖ 15. ὄἜνεῦν ἰογπι οἵ ἀθδίῃ ίογ ἴῃς βαῖκε οἵ {πε τἱσῃίθοιιβηθϑθ οἱ 
30 ΟἿἿΓ [Δ Πογβ ἡ ΑΠπα ἴο {Π6 ἰνταπί Πα 5α]α, " Ὁ πιοϑβέ γαῖ] 655 οὐ ἐγγαηΐϑ, οί ἢ ποῖ 1 βεετ ἴο {πεῸ {Παΐ 

αἱ 1Π15 πηοπηθηΐ ποῖ ΤΠ γν 561 συ ἤεγεδε ἰογίιγεβ ννούβε Π8η πηΐπα ἴῃ βεείηρ την ἔγγαπην 5 αὐγοσαηΐ 
31 ἑπϊεπίίοη ονείσομηθ Ὀν τὴν επάπιγαπος ἰου τσ θοιιβῆθϑδ βακερ ΕῸΓ [ 8η1 βιιρρογίε τππάθγ ραίη 
.32 ὃν ἴΠε Ἰονϑβ {παξ σοπηα {ῃγοισἢ νἱτέι6, νῃθγεαθ Ποῖ αὐ ἴπ τογπηεηΐ νυν ἢ |5ὲ σ]ούψίηρ ἴῃ ἴῃ γ ἱπηρίείν ; 

ΠΕ ΠοΓ 5Π410 τποῖϊ ἐβσοαρο, Ὁ πηοϑὲ ἃ θοπηηα 6 ἐνταηΐ, {ΠῸ Ρε πα 65 οἵ ἐπε αἰνίηθ νεῖ. 
): Απάνπεη Πα Παά Ὀτανοὶν τηθὲ ἢΐ5. σ]ογίοιιβ ἀθαίῃ, {πὸ {Πιγὰ θοῇ ννὰ5. Ὀγοιρῇξ ἔογνναγά δηα υνὰϑ 

2 δαυπεβίϊν επηίγεαΐεα Ὁν πηᾶην ἴο ἰαϑία 8Π4 50 ἴο βᾶνὲ Πίπηϑεῖ.. Βαΐ πε δηβινεγεά ἴῃ ἃ ἰομαά νοΐςϑ, 
Ατα γε ἰσρηοίαηΐ {Ππαΐ {πε ϑαπΊα ἰαίπεγ θεραΐ τὴς δηα τὴν Ὀτγοίμειβ {παΐξ δία ἀδδά, αηὰ {πε βαῖης 

3 πηοί πεῖ σαᾶνα τ15 Ὀἰτίῃ, ἀπα τη {ΠῸ θα π|6 ἀοοίγπε5. ννὰ5 1 Ργουρῃξς αρῦ [1 ἐο ποῖ ἴογϑννδαι {Π6 ΠΟΌΪ]ΕῈ 
4 θοπά οὗ Ὀτοίμεγμοοα. πετγείονε [γε πᾶνε δὴν εηρίης οὗ του πηεπΐξ, ΔΡΡΙΥ ἰξ ἴο {πΠἰ5 θοᾶν οἵ πηῖπε ; [ου 
5 ΤῊΥ 501] γε οαηποῖ γϑᾶςῇ, ποί [ γε νου. Βαΐ {Πᾶν ννεγα σύεδίν δηρεγεά αἱ [ῃς ΡΟ] βρεεοῇ οὗ {πῸ 
6 τῆδῃ, δῃς {πεν αἰϑ]οοαίε ΠΙ5. μα πα5 ἀπαὶ ΠΙ5 ἴδε ννἹἢ {πεῖν αἰ5] οσαίηρ ἐπρίηθϑ, ἃΠα υνγεποῃ θα [5 

᾿ς {ΠΠ|05 οἵ οἵἉ {ΠεΕῚΓ βοοϊςείβ, δηα πηϑίγαηρ {πε π; Δη64] παν ἰνϑίε τοιης ἢ15 ἤηρεῖϑ, δηα] ἢΐ5. ΔΥΠΊ5, 
᾿ ἢ ἀῃηά ἢΙ5 Ιερϑ, δη6] ἢϊ5 εἰθονν-Ἴ οἱηΐβ. Απα ΙΪῃ πο ννῖβδε θείηρ' 80 ]ε ἴο βίγαηρ]ςα δ ής “217γ12} {πεν βίγίρρεα οἵ 

ἢ15 5κίη, [αἸζίησ {Π6 ροϊπίβ οἵ {πε Πησειϑ νυ ἢ 1Ὲ, ἀη4] ἴοτα ἰη ϑογτπίδη [ἀϑῃίοη {Πα 50 4]ρ ἔγοτγη Πΐ5 πεδά, 
8 Δη6 5ἰγαϊ σ πένναν Ῥτοιρῃς ΠῚ ἴο ῃς νν π6 6]. Απα οἡ {Π|5 {πεν ἐν᾿ϑίβα Π15 ϑρίπα {ΠΠ1 ΠῈ 8δανν 85. ονγη 
9 ἤεβῇ παηρίηρ ἴῃ ϑίγρ5 ἀπα σγοδΐ σοιΐϑ οἵ Ὀ]οοα ροιτγίηρ οννῃ ἔγοιη 15 επίγα 5. Απά δὲ {πε ροϊπί 

τὸ οἱ ἀεξαίῃ ἢς 5αϊ(, ᾿νε, Ὁ πιοβὲ ἀθοπλπα]ε ἰγγαηΐ, ϑῆοι ἘΠι15 ἴου οἷν ἀρ τησίπρ δηα οὐγ νἱτίια {πδι 
12 816 οἵ ἀοά; διε ποι ἴογ τῆν ἱπιρίεῖν ἀηα την οτιθεν 5Π4]} επμάϊιγε ἐουπηεηΐβ ννπουΐ ἐπα. Απά 

13 ΜΏΘη {Π15 ππᾶῃ ἢ86] ἀ166] τνουτΠ1}ν οἱ ἢΪ5. Ὀγοίμεῖθ, {πᾶν Ὀγοιρῆς πρ {πε [ουγίῃ, πα ϑαϊα ἴο Πἰπ, “Βε 
ποί ποι 4150 πηδα ν]Π ἘΠῈ ϑαπ1Ὲ ΠπΠΊΔΠ655 ἃ5 τῃν Ὀτγείῆγεη, θὰ οὔον {θὲ Κίησ δηὰ βᾶνε {πυϑε] 

τρ Βαυΐ Πα 5814. απΐο {Πεπὶ, “ ΕῸΙ πιὲ γε πᾶνε πὸ ἥτε 50 Ἔεχοεεαίηρ Ποῖ 85 ἴο πᾶ κα πη6 ἃ σοινατά. βΒγυ {πε 
ὈΙε55εα ἀδαίῃ οἵ πὴν Ὀγείῃγεη. Ὀν {πε εἴεγπαὶ ἄοοπὶ οἵ {πε ἰγγαηΐ, δη Ὀγ {πε σ]οτίοιιβ. {πὸ οἵ τε 

τό τἱρῃΐθοιιβ, 1 νν}}} ποὶ ἄδην τὴν ΠΟΌΪῈ Ὀγοϊ Πευποοῦ. [ἡνεπὲ τογίατεβ, Ὁ ἰγγαπί, ἴῃ ογάει ἐμαῖς ἐποιι 
17 την αϑί ἰθαγη ἐπούθὺν {πΠαΐ 1 απὶ Ὀγοΐμει οἵ ἴπΠοϑῈ νη πᾶνε θεδβη αἰγεαάν ἰογαγεα. νΠθη πε πεαιά 

1Π15 τπΠ6 Ὀ]οοα ἢ Γβέν, τηπγάθγοιιβ, Πα τίει! ν ἃ θοπ πα 016 Απεξίοομιι5 θα {θη} οἰζ οἷ 5. τοηρΊια. 
τ8 Βυΐ ἢε 5.44, “ Ενεη 1{ἴποιῖῖ ἀοβί ταπῆονα πὴν οὐρϑη οἵ ϑβρεεςῇ, (αοά ἰ5 ἃ πεαίεῖ αἰϑοὸ οὗ {Π6 βρεεοῇ]εβ5. 

201,0, 1 ραΐ ουξ τὴν τοηριια τεδάν : οἷ [ἰ οἷ, ον τποιι 5Π4]} ποῖ Ἐπούε ον 5}||6ηοε τὴν Βδαβοη. (Ἰδα]ν 
21 4 νν σίνε οἵἷιγ ΡΟ ]ν πιεγηθεῖβ5 το θ6 πη ]αἰεα ἴογ {πε σαιιβε οἵ αοά. Βαΐ (οά νν}}} 5ρεεβαιν Ραγβιια 

αἰζεγ [πε ; ἰοῦ ἔποιι οαξξεϑὲ ουξ ἐπα ἰοηρσιιε {Παΐ σαηρ᾽ 5Θοηρ5 οἵ ρίδίβε τιπΐο Πἰ πη." 
1 Βυΐ νῇεη {Π|5 πΊαῃ 4150 ννὰ5 ριιξ ἴο ἃ ἀξαίῃ οἵ ἀροην ΜΙ {Πα τοτγίτιγεβ, ἐπα ΠΠΠ βργαηρ οσννατα 
..3 ϑαγίηρ, “1 5ῃσγίηκ ποῖ, Ο ἐγγδηῖ, ἔτοτη ἀεπιδηαίηρ᾽ {Πς τογίιτα ἔου νἱ γέ θ᾽5 σαϊτθ. Ὕ8εα, οὗ πηγϑβεῖ 1 σοπΊα 

. ἰογναγά, ἴῃ ογάεγ ἐΠαΐ, 5]αγίησ της αἶβο, ποι! πᾶν εϑί θγ γεῖ πιούα πιἰϑά βεα5 ἱπούδαβα {Π6 ρεηδὶν ἴποιὶ 
.4 ονγεϑί ἴο 1Π6 1π5ϊϊςε οἵ ἤβανεῃ. Οὐ ἐπειὴν οἵ νἱτίιε δηα πεν οὐ πηδη, ἴον ννῆδί ογίπις ἀοϑὲ ἔποιι 
5 4Εϑίγου τ15 ἴῃ {Π|5 νὰν [Ιο ἢ 1ἰ 866 πΠῚ εν] ἴο {περ {παι ννὲ ννοσβῃϊρ {πε (τεαΐου οἵ 411 δηά [ΐνε 

, 7 Δοσογαϊηρ᾽ ἴο Πί5 νἱγίποι5 Πὰνν ἢ Βιυΐ ἐπεβε [Πἰηρδ ατὰ ννουίῃν οἵ ποποιιῖα ποΐ οἱ ἰογίυγεβ, 1{ {ποι 
8 αἰάςὲ πηεγβίδηα ἢππηδη αϑρίγαϊοη5. ἀπ μαάβε πόρε οἵ ϑβαἰναίίοη Ῥείοτε (οά. 1,0, ποὺ ποι ατί 
9 ἀοα᾽5 Ἔπεπην ἀπά πιακαϑί ννὰῦ οἡ ἴποβε {πᾶς ννουβῃϊρ αοά.Ὁ Α5 πὸ ρας ἔπι {πῸὸ συαγάβ Βοιηά 
τὸ ΠΙπῇ ἀηα Ὀγοιρῃὶ Πἰπὶ θείοτε [ῃς σαίαρα; δηά {Πδν εἰ Πΐπη ἐπεγεῖο οἡ ἢΐ5. Κπεοθβ, δης, [αϑίθηϊηρ 

{Πεπὶ {ΠἸ6γα νΠΓ ἰγοη ΟΓΑΠΊρΡ5, ἘΠΟΥ γα ποΠΕα ἢΐ5. Ἰοΐη5. ονεῖ {πῈ το] προ “νεάρσε᾽ 50 ἐμαὶ με ννᾶϑ8 
11 ΠΟΙ Ρ]εΐεὶν οὐγ]εα Ὀδοῖς Πα ἃ βοογρίοη δηα ἄνεῦν Ἰοἰπέ ννὰ5 α58]οἰπίεα. Απα {πιι5 ἴῃ στίενοιβ βέγαϊ 
12 ἴογ Ὀγεδίἢ ἀπά δηριΐίβϑῃ οἵ βοάν ἢς Ἂχοϊαϊπηεά, “ Ἱογίουβ, Ὁ ἐγγαηΐ, σ]ογίοιιβ. ἀσαίϊπϑε τ ὙΠ ἀγο 

ΧΙ. 7. ανθρωπου ποθων 

ΧΙ, 3. ἰπογεαβα {πε ρβεηδϑὶέγ. ΕὙδαϑπιι5 ρΡΔΥΆΡῃταβαβ {Πι5: “δυμ 6 σομθπηδα οἴπιβι5 «παίίαοῦ ᾿πΠΠΟσΘΠ ΠῚ 
ΒΔΏΡῸ]5 εἤξοϊί, Π16 ααἱηΐο στα δ 11} ΠῸΠΠΊΘΥΙ5. 'ρ56. ΔΠῚΡ] δ Πάτι5. δϑῖ, αὐ {101 απ άδτη ροθηδα δχ πα] ἰξἀϊηε ρεγεπιρίουα πῃ 
Δοογαβοδηί. 

7. 1 ἴμοὰ ἀϊάβε ππάεγβίαπαᾶ. εἴπερ ἠσθάνου ἀνθρώπου ποθῶν. 1Τ]ογα᾽ 5 ἰόχι ΟΠ 5 7 αηὰ 8 δηςίγεϊν, [Ὁ] οννίησ {ΠῈ 
Βίγαββθατρ ΒΊ0]16. ὙΠδὲ Ετάβυηι5 μαα Βείοιε Ὠΐμη 15 ματγὰ ἴὸ βιιαβδϑ : ψμαΐ Πα ρυϊηΐβ ἰ5 “. .. ΠΟπΟΥ ΠΟΡΪ5 εϑῖ εἴ 581:5 
ΠΟΏ ΡῬΟΘΠΆ : ΠΊΪΓΙ ΠΟΙ ΠῚ ΔΟΟΙ ΙΕ πιὰ 5 ἃ ἄθο Ὀεης οί), 5ἱ ἴῃ ΠᾺ118 ΠΟΙΪ5 ἰαΐθσα μη ραγίε ραγοδίυσ ᾽. 
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ἘΠΕ ΘΟΕ Ή ΒΘΟΙ ΘΕ ΑΘ ΘΕ ΒΘ τς: 

με θοοηβ ἴπαΐ ποὺ Ὀεβίοννεαδί οῃ πΊ6, 6ῃηδὈ]ηρ τη8 ἴο 5Πον τὴν βάο] εν ἴο {πῸ 1,ανν ἰΠιοαρΡῊ γεὶ 
ΠΊΟΙΓΕ ΠοηοιγαΌ]6 τογίγ65. 

13. Απᾶ νη {Π|5 πιδη 450 ννὰ5 ἀθδὴ, {Πς βἰχίῃ ννὰβ. Ὀγοιυρηϊ, ἃ τηοῖα θοὸν, ῆο ἰῃ δηθννει ἴο {ῃδ 
14 ἰνταηΐ᾽ 5 ἱπαυγν νεῖμεν ἢς ννὰ5 νν]]]1πρ ἴο εδξ ἀπ Ῥὲ γεϊβαβεά, βαϊά : "1 8π| ποΐ 50 οἷά ἰπ γεδιβ 85 
τ τὴν Ὀγεΐῃγαπ, θαΐ 1 πὶ 85 οἱα ἴῃ τηϊηπ4. ΕῸΓ ννα ννεσγε Βοιῃ ἀπά γεαγεά ἴοσγ {πε ϑαπ|Ὲὲ ριγροβα ἀπ δῖα 
10 φαυ8}}ν Βοιιπα 4150 ἴο αἷθ ἔογ ἴῃ βᾶπ)ε σδιι56 ; 80 ἰΓ ἔποιι ὁποοβείῃ ἴο τουίαγα τι5 ἴον ποῖ βδατίηρ' ἀποίθδη, 

τησαΐ, τογίαγα. 
ι8 Α5 [6 ϑβραΐζε ἴπεβε ννογάβ {πν Ὀγουρῃς Πΐπι ἕο {πΠῸ ψΠΕε], ἀπά νυ] σατα {παν βεγείς πε Πἰπὶ ουξ ἀπά 
το αἰβϑοςαίβα τῃς Ῥοπα5 οἵ Π15 θδοῖκ δηᾶ δεῖ ἤγε τππάεγ πη. Απά πον τπηδάς σἤδΥρ 5ίζεννειβ τεά- ποῖ 
20 δ η6 τη ῃεπὶ ἱπῖἴο ἢΐ5 θεοῖς, απ αὶ ρίθγοίηρ ἘΠγοιρῊ Π5 [465 παν Βυτηθα αὐνὰν ἢἰβ επέγα 5 αἰδο. Βαΐ Πα 

ἴῃ [ῃς πηϊάϑι οἵ Ὠϊ5 τογέιγεβ εχ οἰ πηεα, “Ὁ οοπίαϑε ὑνογίῃν οἵ βαϊηΐβ, ννπεγοίη 50 τηδην οἵ τι5 Ὀγείῃγεη, 
ἴῃ 1Π6 σδιι56 οἵ τἰρῃϊθοιιβηθββ, πᾶνε Ὀθεη επίεγεα οσ ἃ σογηρει! 0 ἴη ἰογπιεηΐβ, Πα πᾶνε ποῖ θεθη 

22 ΠοηΠ]ποΎαα  ΒὸῸγ [Πα τρῃζΐεοιιβ τπάεγβίαπάϊηρ, Ο ἐνταηΐ, 15 πποοπηπδγα 6. [Ιἢ τἢς ἀγπιουτ οὗἉ νἱτίαο 
23 1 90 ἴο ]οΐῃ τὴν Ὀγοΐποῖβ ἴῃ ἀδαῖῃ, δηα ἴο δαἃ ἴῃ τηγϑε] οπς βίγοηρ ἀνεηρει τῆοστα ἴο ρηἰϑῇ ἴΠθα, Ὁ 
24 ἀἐνίβεγ οἔ [πε τογίαγοβ ἀπ δπε ΠΥ οὗ {Πε ἔγα]ν τρμίεοιι5. ΔῈ 5ῖχ γοιίῃβ πᾶνε ὀνουγοννη ἴῃ γ ἐγγύαπηγ. 
25 ΒΓ ἰ5 ποῖ {Πῖπε ἱπιροΐεποα ἴο α]ΐει οἷμτὶ  βαβοη οὐ ἴοσοε τι5 ἴο εδΐ τπιποΐθδη πιεαΐ δῃ ονεγίῃγον ἴου ἘΠ6 6 Ὁ 

26, 27 Τὴν ἤτε 15 600] ἰογ τι5, ἴῃ ν βηρίηδβ οἵ ἰογίατγα ἐογτηθηΐ ποί, απα ἐν νίοϊεηςε 15 ἱπηροίεηί. ἘῸγ {Π6 
συδι5 ἤανε Ὀθθη οἴῆοοΥϑ ἴου τι5, ποΐ οὗ ἃ ἐγγαπί, αὶ οἵ ἔπε ΤΊ νίπε 1νὰνν; ἀπα {πογείοτε πᾶνε ᾿γὰ οἱ 
Καεαβθοη νψεΐ πποοηαπετγεά. 

12. Απάᾶ νῆεη {Π18 οπὲ αἶθὸ αἰθα ἃ δ]ε σά ἀεδίῃ, θείησ σαϑί ἱπίο {Π6 σα] άγοη, ἴῃς βενεπίῃ βοη, ἐπε 

10, 

16, 

2 γουπηρσεβί οἵ {ΠῈΠ| 41], οσαπιε [ογνναγά. ἘΒπξ {πΠπ ἰγγαπηέ, δἰ Πουρῇ ἤξγοεὶν Ἂχαβρεγαϊεα ὃν ἢἰβ Ὀγείῆγεη, 
[ε]ὲ ῥἱἐν ἴογ {πε Ῥονυν, απ βεείησ Πἰπὶ ἴπογς αἰγεδάν Ὀομηα πε παά ἢΐπῃ Ὀγοιρῃς πδαῖ, ἀηα βουρῃΐ ἴο 

3 Ρείϑαδας ᾿ϊπΊ, βαγίηρ, “ὙΠΟ βεαϑὲ ἴῃς επᾶ οἵ ἐπα [ο]]ν οἵ τῃν Ὀτείδγεη ; ἰοῦ τῃγουρῇ {μεῖγ αἴ5- 
4 οὈεβαΐεηοα παν πᾶνε θβθη ταοκεά ἰο ἄξαῖῃ. Ὅῇοιι, ἴοο, 1 ἐπου ἀοβὲ ποῖ οὔεν, νν]]} ἐγ βε] 150 ΡῈ 
5. ΤῊΪΒΕΓ Ὀ]ν τογίπγεα ἀπα ρὲ ἴο ἀδαίῃ θείογε {ἢν {ϊπιε ; θας 1[ ποι ἀοβὲ θεν ἴποιι 5ἢα]: θὲ πὶν {τθηά, 
6 Δηά ἴποιι 54]: θῈ δαναηοεα ἴο Πίρἢ οἵῆοε ἴῃ ἐπε ᾿ιυιϑίπεβϑ οὗ ἐπε κίηρᾷοπη. Απα ψΏΠ1]|6 τΠπ15 ἀρρβαϊίηρ 

ἴο ΠΙπὶ ἢε επί (ογ {ῃ6 Ῥογν 5 πηοΐπου, ἰπ οὐγάθγ {παΐ ἴῃ ΠῸΙ βοιγονν ἴοι ἴΠῈ ἰοβϑβ οἵ 50 ΠΊΔΥ 50Π5 586 
7 ταῖρῆϊ ὑγρὲ 1ΠῸ βαυγνίνοῦ ἴο ονεν δηά θὲ βανεά. Βιΐ {ῃς τηοίῃοσ, βρεακίηρ ἴῃ {πε Ηδρτεν τοΠΡΊΙΟ, 5 
8.1 5Π41] 1ε}] Ἰαΐεσ οὔ, εποοιιγασε {πε θον, δπα ἢς βϑαϊὰ 20 ἦε σμαγαῖς, "Τ,οοϑε της, {πμαΐ 1 τᾶν ϑρβαὶς ἴο 
ο ἴπε Κίηρ' δηα ἴο 41] ἢἰβ ἔτ! 5 νν ἢ Πῖτη. Απά πεν, το]οϊοίπρ αἱ {πῸ ον 5 γεητπαϑί, πηδάα μαβίε ἴο 

11 ἰοοβε ἢΐπη. Απα στυπηΐηρ ΠΡ ἴο {π6 τεα- ποῖ Ὀταζίεν, “Ὁ ἱπηρίοιιβ ἐνγαηΐ, Πα οὐίβα, “δηά τηοϑί πηρΟαΪν 
Οὗ 41] 5ἰπηεδίβ, αὐτί ἴῃοιι ἢοΐ δϑῃαγηθα ἴο ἴαϊζα τ ν Ὀ]εϑβϑίηρϑ απ ἢν Κίηρθῃΐρ δἱ {πε Παπάϑ οἵ (οά, 

12 Δη ἴο 5] Ὺ Πἰ5 βείναδηϊβ. δηά ἰογίαγε {ΠῸ [Ο]]οννεῖβ οἵ τὶσῃιεοιιβηεβδῦ ΕῸΓ ΨΠΪΟΠ τὨΐηρθ {πε αἰνπα 
)πϑέϊος ἀδ]ίνευβ ἔπεα τππίο ἃ πλοῖα ταρί ἀπά δῃ εἴθσηδὶ ἔτεα πα ἰογπηεηΐβ νυν ΠΙοἢ 5141] ποῖ ἰεανε μοὶ ά 

13 Οἡ ἴῃεε ἴο 41] εἰεγηϊΐν. Ατί ποῖ ποῖ δϑῃατγηβά, Ῥείηρ ἃ τηδῃ, Ο νυγείοῃ ἢ πε Πεατί οἵ 4 νά 
Ῥεαϑί, ἴο ἴαϊζε γηξῃ οἵ {κε [βε]ῖησϑ ἢ Ἐν 56 1, τηδάς τοπὶ {πε ϑαπὶς εἰεπηεηίβ, ἀπ θα οὐξ {πΠεὶγ 

14 ἴοηδιι65, ἀηα βοουρα δη4 τογίατγα {Παπὶ ἴῃ {Π15 παπποῦ  Βιΐ ΜΉ1ΠῸ6Ε παν Πᾶνε {]6]1ε 4 πεῖν τρῃίδοιιϑ- 
15. Ὧ655 τονναγ5 (ἀοὐ ἴῃ {ΠΕῚΓ ΠΟΌΪῈ ἀθδίῃ5, ἴποιι 5.410 πιίβεγα]ν οὐν “ὟΝ ος 15 πε "ἢ Τοσ τῆν πη]ιδὲ δα υίησ οὗ 
τ 1Π6 οπαπιρίοηβ οὗ νἱτίπε.᾽ ΑἸά τἤξη βίδηάίηρ οὐ τῆς Ὀγίηϊς οἵ ἀδαίῃ ἢς βαϊά, “1 δπὶ πο τεπεσαάς ἴο 
τ8 {Π6 υνἱῖπεβϑ θοῦπα ΌζΚ τὴν Ὀταίῆγεη. Απά 1 ο4]} προ {Πε (οά οὗ τὴν [αἴ πεῖβ ἴο θῈ πηογοῖ[α] πππῖο ΤΥ 

195) 20 πδίΐοη. Απά {Πεα νν1}] πα ρα ηῖβῃ ΒΟΙΠ ἴῃ {Π15 ργεβεπέ {Π{π| ἀπά αἴζεγ παὲ ποῖ αὐτὸ ἀςαα. Απα ψ] ἢ 
1Π15 ργανεν Πα σαϑέ ΠΙτη561 ᾿πῖο {ΠεῸ γεα- Ποῖ Ὀγαζίεσ, απ 580 σάνε ὉΡ {πε σποϑβί. 

18. ΙΕιβετγοίογε {πὸ βενθη δγοίῃγεη ἀεϑριβεα τῆς ἰογίμπτος ανεη ἴο πε ἀδδίῃ, τ 15. ππίνϑύβα!ν ρῥγονθά 
2 τῃαδί {πε Τπϑρίτε Ἀθαβοη 15 βιρσεπης ἰογὰ ονεῦ {ΠπΠῸ ραϑϑίομβ. Εον ἴ{ {πεν Παά νἱε] ες ἴο {πεῖ ραϑϑίοηβ 

07 52,7 6717 5 ἀπ δαΐεη τπποίεαη πιδϑῖ, ννα 5ῃοι ἃ πᾶνε βαϊά {πὶ παν πα Ὀδεη ςοπαϊείεα {πογερνυ. 
3 Βα ἴῃ 1Π15 σαβε 1 ννὰβ5 ηοΐ 50; οἡ {πε σοηΐγατν ὃν {πεῖν ᾿ βαβοῃ, ννῃῖο ἢ ννα5 σοτηπηθη θα ἴῃ ἰῃς 5ἰσμς 
4 οἵ αοά, ἴεν τοϑε βιυρογίου ἴο {πεῖς ραϑϑίομβ. ᾿Απά ἰδ 15 ἱπηροβϑϑίθὶε ἴο ἄδην ἴῃς ϑιργεπηδον οἵ {Π6 
5 τηϊης ; ἴον {πεν οη {Πα νἱοΐογν ονεῖ ἘΠεῖν ραϑϑίοῃβ δηὰ {Πεῖσ ραΐηθ. Ηον σαῃ ννε ἄο οἴ πεύινίβε Ππδῃ 

Δα πη τῖρῆς Ἰβαϑοπ᾿β πηδϑίεγυ ονεὺ ραβϑίοη νυν] ἢ {Ππε65Ὲ πιθη 0 ϑῃγαηϊς ποῖ Ῥείΐίοτε {πε ἀροηΐθβ οἱ 

18. ἐπιμέλως 109. αὐτου και ξ 20. αγωνος δὲ Ογ΄. ΧΙ. 6. εαὐὑτὴην ἐλεησασα.......- ἐπι τὴν σωτήριον εὐπειθειαν ἵὲ 
ΟΥΥ͂. ΧΙἼΙΠΙ. 2. εἰ δὲ αν ᾿ὰ 

10. 5ΠΕΓΡ 5Καννεσβ. Ετδβηλβ Πὰ5 “ ΘῸΡ.}15 εἰϊδπὶ ἔδεῖγα ρεη θη 5 Ἰαΐοσα δα νίβοαγα ἰαθεῖ, αἴ ΡῈΓ εα5 (απ86 ἢΪ5 
ἀποίαα δγαηΐ ἴῃ Ἰοηριπι ἰγαπη 61} τ πη85 δα ᾿πΠ{1Π1ὰ5 τὰ 5 ἤδτηπηα ρογνεηϊγαι᾽. 

ΧΙ]. 7. βρεακίηρ ἴῃ {πε Ηεργεν ἰοῆριιθ. Ἐγταϑπλιθ σἤΟΟ565 ἴο ἰηβοσί ΠῸῚ 5ρεεςῇ αἱ {Π15 ροϊηῃί Ἰηβίεαα οἵ Κεερίηρ 
1 ὍΔΟΚ 85 ἴπ6 διῖμπου μα ἄομθ. Ηδξ αἶβο δαάξ, θοσσονίηρ ἵἴτοπὶ 1 ῆον ποῖ ΕΓ, Οὐ εἶδα ᾿ηνεηζίηρ, ἃ Ιοηρ τοτίατα 
506 η6 ψΠ {ΠῸ βανθηΐῃ 5οῃ ; δηά ἴῃ ἴΠ8 5οη᾽5 5βΒρβεοῦ ΠῈ ᾿ηίτοάϊιοαβ (ἈΡΡΑΥΘΠΕΥ δἴζευ νϑῦβε 12) “511 ΘΠ} Ἰηΐου ἴε εἴ 
το]ϊαιοβ ἀἰβογείῖο ροϊεβϑίαίϊβ. ΝΟΠΊΠΕΪα δἰϊθυῖαβ τὰ ορετῖβ, ἰανα δ] οὶ 5. παΐασγαθ ΠΟΠΊΟ 65 ὃ - {πᾶ παϑοςπαάὶ εἰ που θη 
ΟΠΊΏΙΡιι5 ταῖϊο εδί. Οὐϊβα 15 Ποιηϊηδπι ᾿πίογῆοϊξ, ᾿Ἰπτογῆςὶ 56 Ροϑθα σοηῆτπηαί. Τι ἘΠ ρΡΊα πη ἐπᾶπὶ Ιάσεταϑ5, ἴὰ ἴῃ τοσαπεπαο 
ΠΙΠ1] ρσοῆοϊβ.᾽ 

6γ8ὃ 



ΠΕ ΕΟΌΝΤΗ ΒΘΟΙ ΟΕ ΜΑΓΘΟΛΔΒΕῈΘ 18: 6--14, ὃ 

6 υϊηίησῦ ἘῸΓ ἔνε ἃ5 ἴονυνεῦβ οἡ ΠαΥθΟυΓ- ΠΟ] 65 γα Ρρ 1156 {Π6 ἀ58αι}15 οἵ [Π6 ννᾶνεβ5 δη6] οἴει. ἃ οδ] ΠΊ 
“ἢ δπίγαηςε ἴο ἔποβα οηζεγίηρ {Π6 Ππάνεη, 50 {πε βανεη-τοννεγεα στῖρῃς βαβοη οἵ {Ππ6 γοιῃ5. ἀδίοπα θα {Πς 
8 Βανεη οἵ τἰρῃζθοιιθηθϑθ ἀηα γαρι 566] {Πς6 ἰεπιρϑϑίμοιβηβϑϑ οἵ [Π6 ραβϑϑίοπβ. ὍὙΠον [οὐ πηεα ἃ ΠοΙν σΠοὶτ 
9 οἵ τἱρῃϊεοιιθηθβθ ἃ5 ἔΠῸν σΠθαγ αὶ πα ποίου ου, βανίησ: “ἡ [6Ε τι5 αἴ6 [Πτὸ Ὀτοΐπούβ, Ὁ Ὀτείμγθη, ἴου 

τῆς Τανν. [1,εἴ τι5 ἱπηϊαΐε της ΤὭτγες μη] ἄγεη δὲ {ΠῈ Αϑϑυτίδη σοιγέ ννῆο «6ϑρι5εα {Π|5 βαπιε ογάθαὶ οὗ 
τἰ {πε Πιίηαςθ. [δὲ τι5 ποῖ πσγη ογανεηβ Ρείογε ἐπε ργοοῖ οὗ τὶρηςζεοιιϑηθβϑ. Αηά ομα ϑα]6, " Βγοίῃοσγ, θὲ 
12 οἵ σοοά ςἤεεοζ, δηα δποίπει, “ Βεαῦ ἴξ οαξ ΠΟΌΪν ᾿; δη4 δηοίμει, γερο]! {Πα ραϑί, “ Ἀδπιαπθογ οἵ τυ ηδί 

οδἵοοϊς γε δύξ, ἀπά αἵ ᾿νῆοβε ἰδίαν Παηα ἴβαδο ἴον τἱρ μθοιιβῆθβϑ᾽ 5α κα γι] θα ΠΙΠη561{ ἴο θ6 ἃ ϑϑοσί- 
13 ἤοε.᾿ Απά εδοῇ δηά 4]] οἵ {πεπὶ τορείῃει,, Ιοοκίηρ αἱ βαοῦ οἴπαῖ ὈτΡ Εν ἀηα ναῦν ΒΟ] Ϊν, 5αϊ4,, “ΝΠ 

ἃ ΨὮΏΟΪε Ππεαῦί ψ}}}} να σοηβθογαΐα οὐΎβεῖνεβ ἀπο (σοά ννῆο σάνε τι5 οἱἱγ 501115, Πα ἰδέ τι ἰθι)α οὐἵγ θοα [65 
15 ἴο {πε Κεαρίηρ οἵ {π6Ὸ 1,ανν. [εἴπ ποῖ [δαγ Πἰπὶ ψο {π|η Κεῖ Πα ΚΙ1Π15; ἰοῦ ἃ σίϑαΐ ϑίγιρρὶα ἀπά 
τό ρεγ}} οἵ 1Πς 501} ἀνγαῖῖβ ἴῃ εἴεγηαὶ τογπιεηξ [ΠΟ56 νν 0 ἔγαΠΒΡΎΕ55 ἴῃς ογάϊπαπος οἵ 94. 1ιεἴ π5 (ῃθη 
αὖ αὐ ΠῚ ΟἸΓΓ5ΕΪν 65 νυ ἡ αἰνίπε θαβοη᾿β πηδϑίεγυν οἵ [Π6 ραϑββίοῃϑβ. ΔΙογ 1Π15 οἷ ραβϑϑίοη, ΑΡΎ ἢ δπΊ, [5880, 

Δα Το ο 514}] τεςεῖνε 15, δη4 41] οἷιγ [ογείδι Πευβ 5141} ρσαῖβα τι5.᾿ 
ι8 Απάίΐῖο βδοῆ βεραίαΐε οπε οἵ {ῃε Ὀγοίμοιβ, 45 ἔπεν νετα ἀτασρεα οἴ, [Πο58 ννῇοϑε ἴπγη ννὰ5 γεῖ ἴο 

οοπηε 5814, "Το ποῖ αἴβσταςε τι5, θγοΐμεσγ, ποι ΒῈ [α]ϑε ἴο οἵἱγ Ὀγεϊῃεεη αἰγεδαν ἀδαά. 
190 Υοι δτἵα ποῖ ἱσπογαπί οὗ {πε ἴονε οἵ Ὀγεϊῆτεη, ννμεγθοῦ ἰπΠς αἰνίπε ἀπα 411-ννῖϑα Ῥτονίάδηςσα Π65 σίνεῃ 

δῇ ἱππεγίζαπος ἴο [ποϑε ψῆο αὔὰ θεροίζίεῃ ἐποιρῇ {πεῖν ἰα Πού, ἱπηρί δηζίηρ [ἃ ἴῃ ἘΠ6πὶ ὄνθη του Ρἢ 
20 ἴΠ6 τηοΐεγ 5 νο ; ψν πεγείη Ὀγειἤγεη ὁ ἄννε]] {ΠῸ κὸ ρεγίοά, αἀπα ἴαϊτα {πεῖν ἰουπὶ ἀπγίπρ [Π6 θα πε 
21 {ἰπ|6, απ αι ΠΟυΓΙ ΘΠ 6« ἔγογη {πΠῸ βαπηε Ὀ]οοά, δπα δε αυϊοκεηδα νυ] [ΠῸ δαπης δου], ἀπα αὐτὰ Ὀγουρῃΐ 

ἱπίο {πε ννουἹά αἴτει {ΠῸ βαπια σϑρᾶςε, απ {πεν ἄγανν πῊ 1 ἔγοπὶ ἐπα ϑαπηα [ουηΐ5, νυ πεσε νυν {Πεῖγ [γαΐϑι- 
22 ὯΔ] 501115 δύε πιιτϑεα ἰορεῖΠεΕΥ ἴῃ ΔΥΠῚ5 δὲ {πε Ὀγεαϑὲ ; δηά {πεν αιὰ Κηϊ γεΐ οἱοβαῦ [του ἢ ἃ ΘΟΠΊΠΊΟΙ 

πυγέιγα ἀηα Αι] ν σοπιραη οη5ῃ]Ρ ἀπά οἴπεῦ εὐπιοδίίοη, απ ΤΠγοιΡ ἢ οὐγ ἀἸ5ορ]π6 ἀπ δγ ἘΠ6 Τνἂνν 
οἵ σα. 

23 7Πε [δε]ϊπρ οἵ Ὀγοΐ ποῦν ἴον θείησ {ππ5 παίαγα!]ν βίγοησ, {Π6 βανεη Ὀγαείῆγεη Πα {πεῖγ πλαίια] 
54. ςοποοια τηδάδ νεῖ ϑδἰγοησει. Εὸγ ἐγαϊηθα ἴῃ ἴῃς βα πα 1 ανν, ἀπ αἸ5ο ρ] 1Π6 6 τη [6 58πΊ6 ν]τΓίπ65, ἀπα 
25 Ὀτουρῃς ΠΡ ἰοσείμεῦ ἴῃ ἴῃς πρτῖρῃΐ [1{{6, παν Ἰονεὰ ομα δηοΐπεγ {πε πλοῦα αρυπάδηίν. ὙΠΕΙΓ 
56 σοΠΊΠΊΟΠ ΖΕΔ] ἰοῦ πηοῦαὶ Ῥεδυΐςν αηα σοοάηοβϑο Πεϊσῃίεπεα {πεῖγ τηπίσα]! σοποοζά, ἴογ ἴῃ σοπ]πποίίοη 
ΜΙ ἘΠεῖγ ρίεῖν 1 τα πάτα {ΠεῖγΓ Ὀγούπεγὶν ἰονε τηοσα ἰεγνεπηΐ. 

2 Βαῖΐ {πουρὴ παίαγε, σοπηραηίοηβῃΐρ, δηα {πεῖν νἱτέποιβ5. αἸἰβροβίξοη ἱπογθαβεα {πε αὐάουγ οἵ {πεῖν 
Ὀγοίμεῦν Ιονε, Πθνεγίπε]εϑϑ {Π6 ϑιιγνίνίηρ 5οη5 [Ὠγουρῇ {πΠεῖγ γα] ρίοη βυρροτγίεα {πε 5'σῃς οἱ {πεῖν 

τ Ὀτείῆτγεη, πο ννεῦε οἡ {ες ταοῖϊ,, Ὀείπηρ τοτγίπγεα ἰο ἀδαίῃ ; πᾶὺ πηούα, ἔπεα ν ἄνα εποοιιαρεά {Πεπὶ ἴο 
ἴαοβ {πε ἀσοῆν, 850 85 ποῖ οἠἷϊν ἴο ἀεϑβϑρίβε {πεῖγ οννὴ ἰογίιγεϑ, θα αἶδὸ ἴο σοπαπαῦ ἐμεῖγ ραϑβϑίοη οἵ 

5 ὈγοΊΠεΥν αἰἴεοίίοη ἴον. ἐπεῖγ Ὀγείῆγεη. Ὁ Ἀεαϑοηίηρ πιηά5, τοῦθ Κίησὶν τῃδη Κίησϑ, [ἤδη [γεαπΊβη 
3 ΤΊΟΓΕ ἴτεα, οἵ πε Παγπηοην οὗ {πε βϑενεη Ὀγείῃγεη, μον απ ννῈ}} αἰζαπεα ἴο πΠ6 Κευνποίεα οἵ ρίείν ! 
5 Νοῆς οἵ {πε βενεὴ ψνουῖῆβ τυγηεα σονναγά, ποπς ϑῃγαηϊς ἴῃ {ΠΕ ίαοε οἵ ἀδδίῃ, θαΐς 411 παβίεπθα ἴο 
6 ἴπε ἀβαΐῃ Ὀν ἰογίαγε 45 1 τι πηΐησ τΠ6 τοδα ἴο ἱπηπιογία! εν. ΕῸϊ 45 παπᾶ 5. δηα ἔεεϊ πῖονα ἴῃ Παΐ- 
τηοην νυν ἢ {πε ρτοπηρίίηρϑ οἵ [Πς ϑοὰ], 50 ἔποβϑα πον γουίῃβ, 85. 1{ ριοπιρίεα Ὀν {πε ἱπηπιογίαὶ 5οὰ] 

7 οὗ τε]! ρίοη, ννεπξ ἴῃ Παυπιοὴν ἰο ἀξαίῃ ἴογ [5 βϑαῖκαε. Οὐ 4|1-οῖν ϑενθηίοϊ ἃ σοπηρϑηϊοηβῃίὶρ οἵ Ὀγεϊῆγαη 
8 ἴῃ Παύτηοην  ΕῸΓ 45 ἴῃς βϑενεη ἄδνϑ οἵ {πε ογεδίίοη οἵ {πε ννουια ἀο εηγίηρ γε] σίοη, 50 α14 [πε γουτῃ5 

9. ΑἈσσυριας (ασ ΞΡΕΥΒΟΙΙΡ.). 12. καταμνησθεις ἐξ Ν' ὅ5γγ. 19. αδελῴοτητος δὲ 24. εαὐτους ἡγαπων ᾿ὲ Ν' ὅγγύ. 
ΧΙΝ. 2. βασιλεων δὰ Ν᾽ 3. ευαρμοστου ἵξ 

ΧΙΝ. 2. πῖογα Κἰπρῖν ἔπδη Κίηρβ, βασιλέων βασιλικώτεροι. ΤῊς Θίοϊο5. ΠΕΙΑ τῃαΐ [Π6 νν]δθ πηδῃ 4]0ὴ6 ννᾶ5 ἃ Κίῃρ : 
μόνον εἶναι τὸν σοφὸν βασιλέα καὶ βασιλικόν (ϑ10}. ΕΤ2. 1. [222] οὗ Ηεειθη᾿ 5 ε΄. Ἀ ΑἸΙβθο νε πᾶνε ἴῃ Πιίῖορ. [οτί. ν]}. 122 
οὐ μόνον δ᾽ ἐλευθέρους εἶναι τοὺς σοφοὺς ἀλλὰ καὶ βασιλέας, τῆς βασιλείας οὔσης ἀρχῆς ἀνυπευθύνου. 

8. {πεῸ Ξενεὴ ἄδνυϑβ οἵ {π6 ογεαζίοῃ, οὕτως περὶ τὴν ἑβδομάδα χορεύοντες κτλ. ἘΤΆΒΠΊ15 ρΑΤΑΡΉΓα565 {Πι|5 : “ Οπο5 (οΓ6 40) 
Ῥτορίεγεα ἴῃ 60 ΠΕΙΊΕΙΟ 6556 ν οἱ] ἴῃ 400 πιαπάϊιπ) ᾿ρ56 σοηϑβίχιχιζ, αἴ βερίθιη ἔγαΐγεβ, βαρίεηι ἀ] θα}, 4 1015 ροτίβοϊα 
ΒΠ| ΟΠΊηἶα, 46 Π11}}1} τε θυθηΐατ ὍΘ σεῆθταὶ βεῆβα οὗ {πε ρᾶββϑαρα ἴῃ 1Π6 αυξακ 15 οἰθασ ἘΠΟΌΡΉ, ΓΠΟῸΡῊ ἃ ννοτὰ ἴογ 
ὙνΟΓα {γα ηϑ]δί!οη ἄο65 ποῖ γ]6]4 νϑῦν 1η16}}ΠΠ610]6 ἘΠΩΡΊ5Πῃ, απα [) 6]55πΊδη ΔΟΟΟΤαΙΏΡΙῚν ἰγαῆθροβαβ ἑβδομάδα ἀπ εὐσέβειαν, 
Πα το οΥ5 ἴἰ “ ΕΟΥ 845 {Π6 βενεῇ ἀδύ5 οἵ οσεαίίοῃ ἀτουηα [6 (58 ογε 4) ΠαγΊθΕΥ βενθῃ, 50 οἰτο]θα της γουτῃδβ ἴῃ σΠοτιι5 
τουὺηα ρΡΙεῖν. (ΟὐὙἸΠηηΠῚ ἄδβουθεθ {Π6 ρᾶβϑϑαᾶρε δ5 ἃ ἰοζοθδα σοῃηρατίβοη 1ἢ {Π6 βίγ]α οὗ {πῈὸ ΑἸδχαπάσγιδη τηγϑίϊοβ.; {πΠῸ 
βθνεῃ ἄδΥ5 οὗ {πε ἵνεεκ ννεσα πηϑρδαηΐ ὃν (οά ἴο τεοδ]} ἴο ΗΪ5 ρεορὶεβ πηϊπαβ ἴῃς βαογεα βενεῃ ἄδγβ οἵ ογεδίίοῃ ; δῃά 
πε ἤρυτα βαενεὴ Ῥεϊηρ {πι5 ἃ Πηθδη5 οὗ ρσαςβ, [Π15 βϑοῖθα ὨῸΠΊΌΠΕΥΙ βίδηαβ ἴῃ {πε ἰαχί 85 ἃ νἱβῖ]6Ὲ Ἔβχργεϑϑίοῃ οὗ {πῈ 
ῬΙεῖγ ννῃϊο ἢ ννὰβ ἴπε σβηΐίτα οὗ {π656 γοιπρ Πη6η᾽5 ᾿ἵνε5. ΠουθΉ1655 ἴη6 ἀθονε Ἐχρ]αΐηβ νγν6}} (Π6 εν ]5 ἢ ἴδε! ηρ οὗ 
ΤΕνΘΙΈΠΓ(Ε ἴογ {Π6 πηγϑίϊοα] πδίισε οὗ βανεη. ΤῊΪ5 [66] 1ηρ᾽ οὗ τανεύθησα ννᾶ5, ποννενεῖ, σουητηοῃ ἴο ΟΥΠΕΙΓ δῃοϊθηΐ ΡΕΟρ]65 
Ὀ651:465 {ΠῸ [ενν8, Δη4 τηοϑβί βίμἀθηίβ οὗ βδυὶν πιαῃ πον ΙΠΟ]]Π6 ἴο ἴΠ6 Ὀε]Ιεῦ {Πδΐ {ΠῸ βαογεα πιπηθεγ σεν ἀσγινεα 115 
Τγ 501ς βρη! ἤσαηςα ΠῸΠῚ ἀϑίσοϊοσυ. Αϑίτζοϊορυ, πάθεα, ννὰβ οσθιἀἄβη ἴο {πε [ενν5, θας {Ππᾶὶ πϑϑα ποῖ ρτενεηΐ {Ππεὶγ Πανίηρ 
551] ϊθα Ἰάθας τὸ ψνῃ] ἢ ἰὰ Πδα φσίνεῃ Ὀισίῃ εἰσεννῃεστθ. ΔΝ Πεη ἢγϑε τηεη Ρερᾶηῃ ἴο οὈβεῖνα {πε ϑίδιϑβ δἰ(θηςίνεὶυ, ἴἴ 
ῬΓΘΒΘΉΤΙν ἀρρθαγεά {παῖ ἴῃ της ἤξάνθηβ, ν]β Ὁ]6 ἴο {πΠῈῸῈ πακαεά ὄυϑ, [ποτα ννεῦα σογίαϊη ὈοάΪ65 ὑπαΐ ννεῦα αἰνναγ5 σπμδηρσίησ 
ΤΠΕῚΓ ροϑιτοη διποηρ ἴΠς ἢχαά βίαγϑ ; δηᾷ αἱ Ἰπλαίεὶν πιθη βισοςε δα ἴῃ {γασίησ Οα, ΤΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 σούγεοῖν, {ΠΕῚΓ τοί] ἢ 5 
Δηα σΔΙςα]αἰησ {ΠΕ6ῚΓ ροτιοάϊς {ἰπ|65. ὙΠ 656 {{π|65 τα ἔγοπι ἴῃ6 Μοοπ’ 5 οπ6 πιοητῃ ἴο {πῸ {Πἰγγ γοαῖϑ οὗ ϑαίυση, δπὰ 

679 



ΤΗῈ ΕἘΘΟΚΤ ΘΟ ΘΕ ΜΑΓΘ ΑΒΕΒΒ 55 Το ττο 

σδοῖγ- κε δητγίησ {πεῖγ ϑενεηίο ! σου ρδη! Οη5Π1Ρ, ἀηα τηδάς {Πς τογγοῦ οὗ {πε τογίιιγεβ οἵ Πο δοςοιηΐ. 
ο γε πονν ϑῃιάάοῦ ἤθη ννα Ποαῦ οἵ {πε βιιξεγίησ οἵ ἴποϑα γουῦίῃϑ; θὰ ἔπαν, ποῖ οἠἱν βεείηρ [ἃ νν ἢ 

{πεῖν ἐγεβ, Ποῦ πηαγαὶν Ὠδαγίηρσ {ΠΕ βροόΐβθῃ, ᾿πηγιϊηθηΐ {Πγϑαΐ, Βαϊ δοΐαδ!ν (βαε]ηρ τπΠ6 ραηρ, επάιγεά 
10 1 {Πγουρἢ ; δηά {παῖ ἴῃ {π6 ἰογίαγα ὈὉγν ἥτε, {πδῃ ννῃϊο ἢ νν παῖ σγεαίει ἀροην σα θὲ ἰοιιπά ἃ ἘῸΥ 

5ΠδΓΡ δηά ϑἔγίηροπξ 15 ἴΠ6 ροννεὺ οἵ ἤγε, πὰ σιν ἀ1ὰ 11 Ὀτηρ {πεῖ ῬοαΙε65 ἴο ἀἰβϑο!αίοη. 
1 Απα τΠϊηϊς τ ποῖ ννοπα θεία] 1[ νυν ἴποβε τηεῃ ἰλθαβοη {γπιτηρ ΠΕ ονεῦ {πε τογίαγεβ, ἤθη ὄνεῃ 
12 ἃ ϑγοΠ 85 5011} ἡἀθϑβρίβεα ἃ γεῖ ριξεαΐεγ αϊνεγϑιν οἱ ραίῃβ; ον ἴπΠ6 πηοΐπεῦ οὗ {πε βενεὴ γουίῇ8 

ἐπα υγεά {πε τογπιεηΐβ ἱπΠιοίεα οἡ εαοῇ βανείαὶ ομα οἵ ἢεὺ οῃη]άγεη. 
13 Βαΐ σοηϑίαεν πον πηδη! οἱ ἀγα {Π6 γεαγηΐηρδ οἵ ἃ πιοίμειβ πεαιΐ, 580 {παξ Πεῖ (δε]ῖησ ἴον ἢοΥ 
14 οἴδβργίηρ βεοοπῖαβ ἴῃς ςεηΐγα οἵ πεῖ ννΠο]6 ννου]α ; δηα ἱπάδεα, παῦε, ἐνεη {Πα ἱγγαξϊοηα! δ η 1 ΠπΠΊ8}5 Πᾶνε 
5 ἴογ {πεῖγ γουηρ δη δἤδοϊίοη δηα ἰονα 51 Π|11΄Γ ἴο πηθη 5. ἘῸΓ ΘΧΘΙΊΡΙΕ, ἀπτοηρσ {πε Ὀἰγά5, ἴῃς ἴδπια 
[6 οη65 5πεϊζεγίηρσ ππάθγ οὐἵ τοοΐβ ἀείαεπα {ΠΕ6ῚΓ ΠΕϑί!Πηρθ; δη4 ἴποβα [Πδὲ πεϑδὲ προ {πε πηοιηΐαίη 

ἴορ5, δη4 ἴῃ {Πε γοοῖκ οἰεἴζβ, ἀπ ἴῃ {πε ΠοΪ 65 οἵ ἴγεεβ, 8Δη4 ἴῃ ἴῃς Ὀγαηοῆεβ, ἀπ Ὠαΐοῃ {πεῖν γοιηρσ 
17 ἴπεγε, 4ο 450 ἀγῖίνε αὐννᾶν {πε ἱπίγιιασ. Απα {Π6η, 1 τπὲν ΒΕ ππ80]ε ἴο γίνε πὶ ἀνναν, ἵπεν πίον 

. το Πα {πε πεϑι!ηρ5 ἴῃ ἃ Ραϑϑίοη οἵ ἰονε, σϑ]]!ηρ ἴο {Π6πὶ ἴῃ {Π6]Γ ον βρεθοῖ, δηα {πεν σίνε 5ις- 
τὃ σουγ ἴο {πεῖν νοσηρ Ο65 ἴῃ ννηδίενεγ ἰαϑῃϊοη παν οαη. Απά νῆδί πεεά ἤδᾶνε ννε οὗ ἘχβπΊρ 65 οἵ {8 
τ9 ἷονε οἵ οἥδξρτηηρ ἀπιοηρ ἰγΓα οὶ] Δ Π1Π14}58, νη ἄνθη {Π6 θ6α5, ἀθοιξ {πε βϑαβοη οἵ {πε γτηακίηρ 

οὔ {πε σοπηδ, [εηα ο πη γιά 6γ5, ἀπ] δία νυ τ ἘΠεῖγ διησ, ἃ5 ἢ ἃ ϑυνογά, ἤθε ννῆο ἀρρύόδοῇ {ΠεῖΓγ 
20 Ὀτοοί, πα ἀο Ὀαϑί{ε ἀραϊηϑί {ΠῈπὶ ὄνεη ἴο ἴῃς ἀδαῖῃ Βιῖΐ 5Π6, πε τηοίμεῦ οἵ ἴποβε γοιηρ ΠΊΕ, 

ν]ἢ ἃ 508] {πὸ ΑἸ τα δπΊ, ννὰ5 ποΐ πιονε ἔγοπι πεῖ ρυγροβα Ὀν μεγ δῇκἼοξίοη ἰου μεσ σμι] ἀτγεη. 
151 Ο Βδδβοη οἔ ἴδε βοηβ, ἰογάᾷ ονεῦ {πε Ραβϑίοηβ ' Ο στεϊίσιοη, [Παΐ νναϑὲ ἄξαγει ἴο {πε τηοΐῃοῦ ἐπα η 

2 ἢεῦ οἤ] ἄγεθ ! ὍΠα τηοΐπεῦ, Πανίηρ ἔννο σῃοίςοϑ θεΐογθ που, γα] ρίοη ἀπ ἴῃς ργεβεηξ βανίηρ αἰϊνε οἵ 
3 ΠεΓ βανεὴ 80η5 δοοογαϊηρσ ἴο {πε ἔγγϑηΐϊβ Ργογηΐβα, ἰονεά γαΐῃοι γα]! σίοη, ννῃ]οἢ ϑανείῃ τπίο εἴεγηδὶ 
44 Ἰ᾿ϊΐς δοοογάϊηρ ἰο αοα. Ο πονν τῆᾶν 1 Ἔχρίεϑϑ ἴῃς ραβϑίοηδίε ἰἴονε οἵ ραγεηΐβ ίογ σῃ!] άγεη ἢ ὅν ε ϑἴδηρ 

ἃ ΤΊ ΔΥν ΕΙ]οιι5. {πε π 655 οἵ οἷἱγ 508] δπα οἵ οἵσγ 5ῆαρε οἡ {πε ἰεπάεγ παίιυγε οἵ {ππ6 Ἵἢ]] 4, πα πηοϑὲ οἵ 8]} 
5 Ἰῃτουρἢ τΠς πηοί πεῖ 5 βυτρδίῃν νυ πεῖ ομ!Π]ἄγθη θείησ ἀδερεῦ πη {πε (ΔΈ Πετ 8. ΕῸΓ ννογηξῃ ἅΓῈ 

βοίζεν οἵ 5οι] ζζα 721671, απ ἔπε πιούα ομ!] ἄγε ἔμεν θθαγ {πε τηούε ἄο {πον ἀρομππηά ἴῃ ἰονε ἴοι. {Πα πη. 
6 Βαυΐ, οἵ 4}1} πχοΐπεῦϑβ, ϑῆς οἵ {πε βενεῆ 50οη5 δΔροιιηαεα τη ἰονε θενοπα {ΠῸ ταϑί, βεείησ παῖ, Πανίησ ἴῃ 
7 ϑένεη οἢἹ]4- θεαγίηρσϑ [ο] πηδίεγηδὶ θη δγηδ85 ἴου {Π6 ἔγα! οἵ Πεὺ ννοτα, ἀη Ππανίηρ θεεη σοηϑίγαϊηθα 
8 Βεσδιιβε οἱ {πΠεῸ τῆϑην Ρϑηρ8 π᾿ ννΒΊοἢ 506 θοσύα βοῇ ἴο ἃ οἱοβε αἤεοίίοῃ, 5886 πενεγζμε 655 [Ὠγουρἢ {Π6 
ο ἴεαγ οἵ (οὰ τε]εοϊεά {πε ργεβεηΐ βαίείϊγ οἵ πεῖ οῃ!Π! άγεη. Αν, δηα πλοῖα ἔπη τπαΐ, [Πτοισ ἢ ἐπε τηοΎδ] 
Βεδπίν δηα σοοάπεββ οἵ Πεῖ 50η5 ἀπά {πεῖγ ορεάϊθηςα ἴο ἐῃς 1 ανν, Ποὺ πηαίεγπαὶ ἰονα ἰοῦ {ΠῈπὶ νγὰ5 

1ο πηδάς οἰγοησε. ΕῸΓ {πεν ννεῖα 1υ5ῖ, ἀπα ἐεπηρειδΐθ, δηα Ὀζανε, Δη64 στααῖ- οι], απ ἰονεῖβ οἵ ε80}} 
οἴπεγ δηα οἵ {πεῖν τηοΐεγ ἴῃ ΘῈ Οἢ πηδηηεγ {παι πεν ορενςα πεῖ ἴῃ {πε Κεαερίηρσ οἵ {Π6 1{ϑὰνν Ἔνεη τηΐο 

ΧΥ. 4. (:) ΔΕσ παθὴ εναποσφραγιζομεν δὲ τὸ των πατερων Ν 7. ηναγκασμενὴ δ Ν᾽ 

{ΠΕῚΓ ΡΓΌΡΕΥΙ τηοῖ]οη5 εα 5θεῃ το θῈ σοπῆηαά νη {πΠ6 Ὀτοδά Ρεὶ οἵ [Π6 πεανεηβ Κηοννὴ ἴο ι1ι5 ἃ5 ἴῃς Ζοαϊαο, ὅϑενθῃ 
ννὰ5 Τουπα ἴο θὲ ἴῃ6 πα π6Υ οὗ {Π656 πλάνητες ΟΥὙὉ Δ ηάδγευϑ, ννῆο αἸὰ ᾿πἀ6εα ἀρρεδῦ ἴο σὸ {κεὲ {πε ἤχβα ϑίδαιβ τουπά 
16 δαυίῃ ἔγομη εαϑί ἴο ννεϑί οὔςβ 1ῃ ἜνετΥ ἱννεηΐγ- οι ΠΟυΓσ5, Ὀτιΐ, ἃ5 νὰ 5 νν6}} Κποννῃ ἴο ( παϊάδθδῃ, Ερυρίϊδῃ, απα ατεεὶς 
βίδαγτ-  ζϑυύβ, πδὰ ᾿ΠἸζεννῖβε ὩΠοίΠευ Ἐχοθβα!ηΡ]ν σομρΙ]Ἰςαΐβα βεῖ οἵ μονα πηθηΐβ ΡΘΟΌΠΑΥ ἴο {Παιηβαὶνεβ. Πα αἰϊγεοίοῃ οὗ 
1Π656 πηονθηιθηΐβ ννὰ5 τείσοσταήξ οὐ ἔγοπλ ννεϑὶ ἴο βδαϑί : ἀπὸ γὰρ δυσμῶν ἐπ᾽ ἀνατολὰς ἀντιφέρεσθαι 5Ξὰγ5 Ρ]αΐατοῃ (ες. 
ῥλῖ, κι. 16), ἀδϑοσι θὴρ [Π6 δϑίσοποπΊῖοαὶ πον] εαρα ροββαβϑαα Ὀγ ΑἸσπηαθοη δηα {Π6 τηδ  ΠΘ Πγδ Ἰοδη5. Απα [6 ΘΔΠΥ 
βίδυ- σαζθῦϑβ, νν ο ὈΚ Ρδιηΐα] ΙΔ οι Πδα οὈίαϊη6α {Π15 ἀἸ ου] Κπονεάρε, τοοκΚ {Π 656 ππον πηθηΐβ οὗ {Π6 τηνϑίθσϊοιιβ ϑανεῃ, 
{ΠΕ ῚΓ Ἰουγ μου ηρ5 Δη4 ΤΠΕΙΓ βίη !ηρ5. 511}, {ΠΕ ΟΡΡοβιτοη5. ἃ πα {ΠΕῚΓ ΠΟΙ] ΠΟΙΙΟΠ5, ἰο ΡῈ {Π6 ν᾽51016 μαπὰ οὗ Εδίε 
νΥ Πρ [Π6 5.0Γ0}} οὗ πηδη᾽5 ἀδϑίϊην ὕροη 6 5ΚΥ. ὍΤΠὰ5 ἴπΠ6 βαογεα ϑδνβῃ, Π6 ὅυη, Μοοη, Μαῖβ, Μεδσαγυ, Τὰ ρΡΊΓΕΥ, 
Ψψεπιιβ, αηα ϑαΐυση, ἴο ϑνΠοηι ἴῃ ἴῃς σοιγβ6 οὐ {ἰπὴθ6 ΕΓῈ ἀϑϑιρηεα {Π6 αἰ εγαηΐ Πουτβ οὗ {Π6 ἄδν δηά δἰζευ ννῃοπὴ "νϑῦδ 
πδηλδα [Π6 ἄδγ5 οὗ {πε ννεεῖκ, σάτης ἴο 6 ποποιτεα 8ἃ5 {πε ἰογάβ οἵ ἤξανβὴ δηά βαυίῃ, δηα ἴΠ6 νεσΎ ΠΌΠΟΙ οὗ {ΠΕ6Π], 
βενεῇ, ννὰ5 Ποί]ηρ᾽ [655 ἤδη ἃ ΡΟ ΝΕΥΓ ἴο σοη]αγα ΜΊ Δ. 

9. ν»ε πον 5ῃιάᾶεοσγ. Απ ἱπιρογίδηϊ ᾿πίεγεηςα σαῃ Ὀ6 ἄγαννῃ ΠΌΤ 115 ΡΏγαβα. [1 15 ἴσια {Πδΐ νῦν ΠΔΥ ΤηῈ8η 0 
ΠΊΟΓΘ ἴΠπδὴ {Ππᾶΐ {πὸ ἀϊσοουγβα 5 θεηρ ἀε]ϊνεγεα οὐ ἴῃς ΔΗΠΙνουβατν οὐ [Π6 τηατίγγβ. Βυΐ 1 Πὰ5 αἰϑδο Ὀβεὴ ἴδκβηῃ ἴο 
᾿πάϊσαΐα βοιηθίῃϊηρ Γασ  ΠοΥ, Πδιηαὶγ, [Πδΐ της δαάϊδηςε 5Π Δ ΕΥ δὲ {ΠπΠῈῸ ραϑβί 85 σοπίσγαβίθα ἢ {Π6 ργαβεηΐ βίαϊα οἵ {πη 55 
ἴῃ ψνῃϊοἢ {παν πα {μοηβεῖνθθ. [1{{Π]5 ΡῈ 50, 1ἴ σεγίδ!ἷν ροϊηβ ἴο ἃ {1π|6 νν ἤθη 1Π6 [ενν5 ἴπ ΑἸθχαηάσγια πα {116 ΟΥΓ ηῸ 
ΡΘΥΞΟΠΔ] Ἔχρούίϊεηςσε οὗ ρογβθουίίοη, Πα ΠΘΟΘΒΘΑΓΪΥ ᾿Πα]οαία5 ἔοσ {Π6 ἀΐβοοιιγβα ἃ ἄδῖα ργανίοιβ ἴο {Π6 ἀὐνία! ρευβθοιτοπ 
τη 6ΥΓ (αἰσιϊα [ἢ Α.}. 38, 866 ὃ 5. 

ΧΥν. 4. ἃ πιδγνεϑιοιβ κε π655, Ψυχῆς τε καὶ μορφῆς ὁμοιότητα. ΤΠΕΓΙΕ 5 ἃ ΨΠΟ]6 ᾿Ιἰογαίασθ, δηοίθηΐ 85. νγ6}} ἃ5 
ῃΟάδθτγη, οὴ Πού αἰ πὰ {ΠπῈ6 τηγϑίδγιοιιϑ γαίῃ οὗ ραγεηΐ ἴο οἢ]]ἃ ἴῃ πλ]Π4 85 νν6}} ἂ5 θοάγ. 1 ν}}}} οὔἱγ ἀποίβ ἤεσα 
ἃ ἰτασταεηΐ οἵ (]δαηῖμεβ ἤΓοπὶ ΝεπΊεβίαβ, ἡ αζ. Δ ολλ., Ρ. 32 (5ϑεα. Ῥεαύβοῃ, Ζζαρϑι. Οἰδαγιέλες, 36) “Ο Κλεάνθης τοιόνδε 
πλέκει συλλογισμόν᾽ οὐ μόνον φησὶν ὅμοιοι τοῖς γονεῦσι γινύμεθα κατὰ τὸ σῶμα ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ψυχήν, τοῖς πάθεσι, τοῖς ἤθεσι, 
ταῖς διαθέσεσι: ἀτιὰ α͵5ο [Π15 τοι ΡΙαῖ. Ῥῴας. 11. "Ὁ. ς, σὰ Ρ. 11 οἱ Στωικοί, ἀπὸ τοῦ σώματος ὅλου καὶ τῆς ψυχῆς φέρεσθαι 
τὰ σπέρματα, καὶ τὰς ὁμοιότητας ἀναπλάττεσθαι ἐκ τῶν αὐτῶν γενῶν τοὺς τύπους καὶ τοὺς χαρακτῆρας, ὡσπερανεὶ ζωγράφον ἀπὸ 
ὁμοίων χρωμάτων εἰκόνα τοῦ βλεπομένου. Απάᾶ γεῖ οΠ6 ΙΏΟΓΕ ἔτοπὴ σαρ. 12, ΨΠΘΓΕ ἢῈ ᾿η8 65 ἴΠ6 οὐσίοιβ βίδιθιηθηΐ {Πδΐ 
ςογίδϊη νουπθῃ Πᾶνε Δαπηϊγεα ϑίαίμεϑβ 50 ρα ϑϑί οπδίε]ν 85 ἴο ργοάαςα οὨ]] ἄγη {κα {Πα πὶ : πολλάκις γὰρ εἰκόνων καὶ ἀνδριάντων 
ἠράσθησαν γυναῖκες, καὶ ὅμοια τούτοις ἀπέτεκον. οἱ Στωικοί, συμπαθείᾳ τῆς διανοίας, κατὰ ῥευμάτων εἰσκρίσεις καὶ ἀκτίνων, οὐκ ἢ 
εἰδώλων, γίνεσθαι τὰς ἀλλήλων ὁμοιότητας. 

όδο 



ΤΗΕ ΕΟΠΚΝΤΗ ΒΟΘΟΙΚ ΘΕ ΜΑΓςΟΛΔΒΕΕΒ [δ. ττἱ---1ό᾿ Ὁ 

τι ἀεδίῃ.. Βιῖ πενεγίμε]θθθ, ποιρὴ 5η6 Πα 850. πΊδὴν ἰαπιρίαϊϊοηβ ἴο γἱε]α τὸ πεῖ πιαΐειπα) 
ἰηϑιεϊποῖβ, ἴῃ πὸ δἰπρὶς ἰπϑίαπος αἰά ἐῃς ἀγεδά [ι] νατοῖν οὐ τογίτγεϑ πᾶνε ροννοῦ ἴο αἰΐζου πεῖ βαϑβοηῃ ; 

12 δυΐ {πε πηοίποῦ ὑτρεὰ βδοἢ 5οη βεραγαίεὶ νη 411] ἰοσείπμεσ, ἴο ἀἰς ἔογ {πεῖν το]! !σίοη. Ὁ Ποῖν πδΐατγα, 
Πα Ραγεπίαὶ ἰονε, ἀπ γεατγηΐηρ οἵ ραγεηΐϑ ἰού οἤβργίηρ, δηα ννᾶρα5 οἵ πυγϑίηρ, Πα πποοπαπογα ]ς 

τα αἰάοοίίοη οὗ ποίει! ὍπΠα πιοΐπου, βεείηρ {πΠῈπὶ οηα ὈΚ οἠς ταοῖκϑα δηα Ὀαγπεα, ταπηδί ΠΕ τη5ῃ δίκη 
Παρ ἴῃ 5018} [ου γε] σίομ 5 βαῖζε. ὅς ϑανν ἴῃς ἤδβϑῃ οἵ πε 850η5 Ῥεὶπρ σοῃβαπηθα π᾿ ἰῃ6 ἥτε, ἀηα {πε 

Θχίγεγη! 65 οἵ {πεῖὶγ πα 45 ἀπά δες βοαϊίεγεα οὐ ἴΠεῈ σγοιιπά, ἀπὰ {πε ἢΠεϑῃ-ςονετγίησϑ, [ογη Οἱ [το πὴ 
τό {πεῖγ Πεδᾶβ τρῃε ἴο {πεῖν σἤεεῖζβ, ϑίγαννη ἀθουε [κ᾿ πηαβκ8. Ο πηοῖμαγ, ννῆο ποὺ Κηον ΘΠΔΥΡΟΓ 
17 Ῥδηρδ {πα {πε ρηρϑ οὗ ἰάθοιγ ! Ο ννοπΊδῃ, αἰομθ δπηοηρσ ψψοπΊθη, ἴῃς ἔγα!ς οἵ ννῇοβε ννοπὴθ ννὰϑ5 
18 ρεγίεοϊ γα]σίοη ' ΤῊν ἢγβίθογη, σἱνίησ αρ {πα σμοβί, ἡ1 ποῖ δἰΐεγ τῇ ν᾽ γεβοϊ το, ποὺ τῃν βεςοηα, 
τη ἰοοκίησ ψ ἢ ἐνεβ οὗ ριἐν οἡ {πεῸ πηάδγ Πἰ5 τογίαγαϑ, ποὺ ἴῃ ν {π|γά, γαῖ ηρ᾽ οἷ Π15 ϑριγιί. Νειίηον 

αἰά5ὲ που ννεθρ ννῆθη ποῖ θε πο ἀεϑί {ῃε ἐγοβ οἵ βαοῇ ἁπηϊα {πε τογπηεηΐϑ Ἰοοϊκίηρ ΒΟ] αΪν οα {πε βαπΊε 
20 ΔΠηρ 5}, ἀπα βανγεϑὲ ἴῃ {πεῖν φρίυογέγο ποϑίγι!5 {ΠῈ ϑίσηβ οἵ ἀρργοδοῃίηρ ἀθαίῃ. ὑνΠεη ποι βαννεϑέ 

1Π6 ἤδϑῃ οἵ οπε βοὴ Ὀείΐῃρ βενεγθά αἰζεγ {πε ἤξϑῃ οἵ δποίῃει, ἀπα παπᾶ αἰζεγ πδηά Βείπρ συΐ ομ', ἀηά 
Πεδά αἴξ πεαά Ῥείησ ἢανεά, δῃηα σοῦρβε σαϑί Ἰροῃ σοῦρβ86, 4πΠ64 {ΠεῈ ρἷαος ογονν ἀβα νυν ἢ ϑρεοΐδξουϑ 

21 οὐ δοοοιιηΐ οἵ {πε ἰογίυταϑ οἵ τῆν ομ!Π]Πἄταη, που 5μεάεϑὲ ποῖ ἃ θαι. Νοῖ {πε πιεϊοά!α5 οἵ {πε ϑίγεηβ 
τς ποΥ {Π6 50η95 Οἵ δινδῃϑβ νυ] ἢ συνεεῖ βου πα 4ο 50 σῃδτπ {ΠῸ Πεδαγοῦβ εᾶγ8, 85 ΒΟΠ 466 {πε νοΐςε5 οἵ {πε 
.22 50η5, 5ρεαϊκίηρ ἴο {πε πηοῖποῦ ἔγοπ δπηϊα {ΠπεῸ τογπηεηΐβ. Ηὸονν τὴν δηα πον σύεδΐ ννεύα {πο τογέιγαϑ 

ΜΠ νυν ἢ {πΠῸ πιοΐ πεῖ ννὰ5 τογπιεηΐοα νυ ἢ 116 Ποῖ 59η5 ννετα θείηρ τογειγεα νυν] τογγηθηΐβ οἵ τοῖς πα 
28 ἤτε ! Βιυΐ πϑρίτεὰ βαβοη επί Πδῖ Πδαγί ἃ πιᾶπ᾿ 5 βίγεησίῃ ππάεγ Πει ραϑϑίοη οἵ βυβετγίηρ, αδπά 
᾿ς ΘΧαϊίεα ἢεγ ἴο πιᾶκα πο δοσοιηΐ οὗ ἔπε ργεβθηΐ γεαύπίηρϑ οἵ πηοίῃογ-ϊονα. 
24 Απᾶ δζποιρῇ 5Πε 5ανν {πε ἀσϑιγαςείοη οἵ Ποὺ βενοη Ομ! ἄγεη δηα τῃς πηᾶην Δη4 ναᾶτγίεα ἰογπιβ οὗ 
25 {πεῖν τογπιεηΐβ, {ΠῈῸ ΠΟΌ]Ὲ τηοΐῃογ υν ΠΡ ]ν ϑαγγεπάεγοα {παῖ ΤΠγοισῇ [αι ἴῃ αοά. ΠῸγ 58}6 θεά 

ἴῃ Παῦ οὐν πηϊη,, ανεη δ5 1 παά θδεη οπηπίπρ Δἀνοσαίεβ ἴῃ ἃ σοῦηο 1} - ΟΠ ΠΊΡεγ, παΐαγθ, ἀη 4 ΡαγεπίΠοοῦ, 
26 ἀπά τηοίπει-ἶονο, αηα πεῖ οι] ἄγεη οἡ {πε ταςκ, ἀπ [ἰ ννα5 δ5 1{ 5Π6, {πε τηοίῃογ, μανίηρ [Π6 σΠοῖσα 
27 Ὀείννεεῃ ἔννο νοΐεϑ5 ἴῃ {πε οδ56 οἵ πεῖ μι] ἄγεη, ομα ἴογ ἐμεῖνγ ἀξαίῃ ἀπά οπε ἴο βᾶνε {Π6πὶ αἰΐνε, [πούειροη 

28 Γεραγάςεα ποΐ ἐπε βανίηρ οἵ Πεὺ ϑένβῃ 50ῃ5 ου ἃ {Π{π|6 {{π|6, θαΐ, 45 ἃ ἔγια ἀδιρσῆτεν οἱ ΔΙΌ γαἤδηι, οα]]εὰ 
20 ἴο πηϊη6 5 (οὐ-δατίηρ σουγασα. Ο πηοίμει οὕ της τὰςε, ν᾿ηἀϊςαίον οὗ οὐἵ 1νἀνν, ἀεἰθηοΥ οἵ οἷιγ τε]! σίοη, 
30 8Π6 νυἱππεῖ οὗ {πε ρυῖΖα ἴῃ {πε βίγαρρ]ς ν πη ΤΠ γ56 1 Ο ψοπηδῃ, ΠΟΌ]εγ ἴο ταϑίϑε [Πδπ πηεη, ἀηα Ὀγανοῦ 
31 ἴδῃ ννδιγίοῦϑ ἴο δπάτπγε ' ΕῸΓ ἂ5 {πε Ατκ οἵ Νοϑἢ, νν ἢ [Πα τυλοδο ἠζυ το νου] ἴῸγ Ποσ Ὀαγάξη 1η 
32 ἴῃ ννοῦ]  - να] ηϊησ Πεἰπρε, 414 νυν] πϑίαπα {ΠπῈ πιῖσμιν ϑιιγρεϑ, 80 ἴποιι, [Πς ἱκεερεῖῦ οἵ ἴῃς Γὰνν, Ρεδίθῃ 

ὉΡΟΠ ἐνεῦν δἰάς Ὀγν {πε ϑυγρίπρ ννανοα οἵ {πε ραβϑίοῃϑβ, ἀῃηα βίγαϊ πα ἃ5 νυ] δίγοηρ Ο]αϑίβ Ὀγν {πε 
, ἰογξαγεβ οἵ τῃγ 80η5, ἀἰ45: ΠΟΌΪν ννεαῖμοῦ {ΠῈ δζογη)5 [Πδὲ 455811664 ἴΠπεῈ ἴου γε] σι η᾿ 5 ϑαΐζα. 
)1 Τὺ τΠεη, [Γ οπε Ὀοΐἢ ἃ ννοπηδῃ ἃπ4 δἀναηοεα ἴῃ νϑαῖβ, ἀπά {πΠεῸ πιοῖῃοῦ οἵ βενεη 80η8, δηπγεὰ 

1Πε ϑἰσπτε οἵ Πεῦ σμ!] ἄγεη Βεΐπηρ τογεπγεα ο ἀθαίῃ, {πῸ [πϑριγοα βαβοη πλιιϑῖ σοηίοϑϑεαϊν ΡῈ βιργεπηα 

2 Τ]6ν ονεῦ {πε ραϑϑίοημβ. 1 πᾶνε ρίονεά, δοοοσάϊηρ)ν, {παὶ ποῖ ἢν Πᾶνε ππεη {τ απηρ θα ονοῦ {ΠΕῚΓ 
3 δι Π}6γηρϑ, θυ {Παΐ ἃ ̓νοπηδῃ α͵50 ᾿85 ἀεϑρίβεα {πῸ6 πηοϑδί ἀγεδα τ] τογίιτγοϑ. Απὰ ποῖ 80 ἤξιςε ννεσα 
1Π6 Ἰίοηϑ διοιιηα 1) δηίεὶ, ποῖ 80 ποῖ ννὰ5 ἴπΠ6 θιυγπίηρ ἤξτγν πιγπαςος οἵ ΜίβΠδεὶ, ἃ5 Ὀιυγηδα ἴῃ Ποῖ τῃς 

4 ἰπϑίηοΐ οἵ πηοῖῃουῃοοα αἱ {πε σἰσῃξ οἵ πεῖ βενεὴ 80η5 Ρείπο τογίατοα. ας ὃν ἢδτ γε] ριοη- σε 
5 Νδάβοη ἴΠῈ τπηοῖ Ποῦ Ππθπομεα πεῖ ραβϑίομϑβ, παν δηα ϑίγοηρ 45 πον ϑνεῖα. ΕῪ {ποτα 15 [15 4150 ἴὸ 

ΤΙ. Ἔβασανοι 13. γενεσει Ν᾽ : γενεσις 50Γ. 18. εἰς) Ἐσε ἃ 21. ὡς δ Ν' 5γΓ. 32. ὑπερ δὲ Ν' ὅγ7γ7. 
ΧΥΊ. 3. εκεινην ορωσαν ὃὲξ Ν' ὅ'γγ. ουτως ποικιλως δὲ Ν' 5.γ1. 

13. γα. Ὲ5 οἵ πυγβίηρ. [)εἸββϑιηδηη ᾿νου]α τε γένεσις φιλόστοργε καὶ τροφέ, ἀη!ὰ οὈ]εςῖ5. ἴο (ὐΥΙΠΠῚ νῆ0 ἹΡΠΟ] 45 
τροφεῖα. ΤΠς Μ5. Δυϊπουν ἰοτ γένεσις 15 ννεακ, θα Ν᾽ τεα 5 γενέσει ; ἀηά γένεσις, Δοσογαϊπρ ἴο Βοηβὶν, Πα5 {Π6 βιιρροσῖ 
οἵ 1η6 ϑγτίας, ἀπά 1ΐ τηδ]ζεβ σοοὰ ββῆβε ψ ἢ ΟΥ̓ νΠπουΐ 1) εἰσϑημα πη 5. Ἐπηθηἀδίίοη οὗ τροφέ. ὙΠΘ Βιγαββθαγο ταχὶ ἢδ5 
ὦ φύσις ἱερὰ καὶ φίλτρα γονέων, καὶ σύνεσις φιλύστοργε, καὶ τροφεῖα, καὶ μητέρων ἀδάμαστα πάθη, ΜΝ ΈΪΟἢ [Γ]ογὰ ΚΕΕρΡ5, 
το ηἀογηρ, “Ὁ 58 ηο 55: ΠΠΔ 1 ΠαΓΟΓΑ ΠῚ, ΔΙ] ΟΥ 5416 ραγεηΐαην ΠΠΘΟΘ Ότα5 ; εἰ Ἰπ16 Πρ η Ια πὰ ᾿Πα ]Ρ ἢ 55: Πλ8Π|, εἴ ΠαΤΊςΙα, 
ΤΠ ΔΙΌ ΠΊ] 16 πηοΐι5 ἰηἀοιηϊοβ. ὍΤῊΘ ΤηΔΥρΊη4] σοΙ]]αϊίοπ ἴῃ πε Βοάϊ]οίαη σορΥ οὗ [ῆ6 αεηενὰ βαϊτίοη οἵ 611 ἢδ5 {ΠῈ 
ΘαΓΟι5. ναγαί!οη γοναὶ φιλόστοργοι καὶ τροφεῖαι. [πᾶνε δἰϊεηηρίεα ἴο ΓΕ ΠΉΕ. γένεσις φιλόστοργε, καὶ τροφεῖα. 

20. ἔπ6 Ρίαοε ογοννᾶβα. ὍΤῇῆε ἰαχί Πεῖα 15 νεΥῪ σουγαρί : χώριον (Α) Ρῖνεβ βοοά βθῆβε δῃηα Πᾶ5 1ἴΠ6 βυρροτί οὗν, 
Ῥυΐ {Πετα 15 Δηοῖ Πογ τεδαϊηρ χόριον (δὲ ὅ) ΟΥ χοριδιον (δὲ 6. ἃ) Ὑν ΠΟ ἢ ΔΡΡΕδΥσ ἃ5 χορεῖον, ἃ ἀδηοίηρ-ΡΙας 6, ἴῃ [6 ϑΓαββθυτΡ᾽ 
ΤΧΧ ; χορεῖον νγου] ππαἀοιυθίθ]ν 6 αυϊτα ἴῃ {Ππ6 Δα ΠΥ 5. γΠθίουιοα] βίγ]β, ἃ5 1 νου] Δυς Ά}]}γ γα 8}} Π15. σΟΠΠρΡΑΙΊ5Οη 
Ἰὴ ψ11]. 4 οὔ {π6 θαπὰ οἵ γουτῃ5 ἴο ἃ χορός οΥ ἔεβίδ] σΠοἷγ νἸΠ {Π6 πλοῦ ῳ ἴῃ {ΠΕῚΓ πιϊ 5, ἀπ ἃ 4150 δ᾽] πά6 ἴο χορεύοντες ΔΌΟνε 
1η χῖν. ὃ. ΤῊΘ ϑγγίδς 85 {Π6 βίγδῃηρε τε ἀδσιηρ, “ἤθη 516 58ὺνν [Π6 βεύνδηΐβ οἵ της ὑγγϑηῖ (4]]1ὴρ ΚΕ ἃ ϑἴου ΠΡΟ ΠῚ 

οςς 50η5, ΨΠΗΪΟὮ ἀο65 Ποΐ 566Π1 ΓΟ !] 4 016 Ἰ δὴν ατϑαῖ τοχί Κποννη ἴο 0.8. 
29. {π6 βίγιιρ ας υυἱϊϊ πίη {γ 561. ὙΠαβε ἀγα ἴῃς οἱ ἔνδοθεν πόνοι ἃ5 αἰΞΕΙ ΠΡ αἸΒΗΘΩ͂ ἴῃ χν]]]. 2 ἔγοιη οἱ ἔξωθεν πόνοι, ἴΠεῈ 

ΡΠ γϑίςδὶ τοτίατοβ. ΝΕ τηδὺ ποῖε ἀσαΐῃ [ἢ ἀθλοφόρε πονν {Π6 Δα ΠΟΥ γαουγβ ἴο τπ6 σοπηρατγίβοη νν ἢ {ΠῈ6 ατξεκ ΡΆΠΊ65. 
31. Ποῦ Ρυγάξῃ ἴῃ {πΠ6 νου] -νν ΠΕ] πηΐπρ ΠαΙρα. κοσμοπληθής 14 κοσμοφορεῖν ἅτε νίρογοιι5 σοπροι πα 5. οοἸηΘα 

Ὀγ πε δυϊμοῖ, ἃπα ροοά βρεοϊπιθηβ οἵ {Π61. βδουΐ, γιὲ δ5 {π6Ὲ60ὶ ο]ε ραβϑᾶρε ἰ5 Υρίςδὶ οἵ πἰβ γμείοτιῖς. ὙΤΠῈ ἴῆταεα 
ΔΠΠτοταῖνα αυδάτ! συ] 165, γο τσ ἰπ {Κα ννανθβ οΠ6 δἴτευ [6 οἴου, ἃ]ΠῚ δἵ βοιηειῃίησ κ τη6 Ἡοπιετῖο πολυφλοίσβοιο 
θαλάσσης. 1 Πᾶνε αἰἰεπιρίεα ἃ 5]15}ϊ ἰπηϊταῖοη οὗ ΠΪ5 εἴδεϊ ψ ἢ “νου! -ν ΠΕ] μλϊησ ᾿ ἀπα ἦν ΠΟ]6 Πἰνίπρ νου] ά᾽, 

όδι 



ΤΠῈΕ ΕΟΘΚΤΗ ΒΘΟΚ ΟΕ ΜΑΘΘΑΒΕΕΘ ΤΟ. ἘΞ- Ὶ ΤΣ 

σοηδίάογ, {παῖ Παὰ ἴΠ6 τυνοπηδη Ῥθθη νγεαῖκ οἵ βρίτῖ, ἀδϑρίίε ποῦ πηοϊ Παυῃοοί, 5Π6 τηϊρμε πανε ψερί 
6 ονοῖ {Π6π|, αηὰ ρείσμαηοα βροΐζεη {πΠι|5: “Δἢ, [ῃγῖσα ννυγεϊομεα πῆρ, πα πιούς ἔπδη (ῃγίςε νγείςῃοα! 
7 ϑένβη οῃη]άγεη πᾶνε 1 Ρούπα δηα δπὶ ἰε[ οἢ1]416551 [}ἢ ναίη νναὰβ5 1 βϑενεη {{π|65 νυν οἢ114, πα το πὸ 
ΡΙοδΕ ννὰ8 τὴν ἴεη πηοηίῃϑ᾽ θυγάδη βδενθη {{π|65 θΟση6, ἀηα ἔπι} 1655 ἤᾶνε θθθη ΠΥ πυΙβίηρϑ, απ 

8 5ΟΥΓΟΥΝ ΠῚ] τὴν δι ΚΙ !ΙηΡ 5. [Ι}η ναΐῃ ἴον γοιῖι, Ὁ πὴν 80η5, αἰ 1 επάπγα {Π6 την ραηρδ οὗ ἰδθοιιτ, απά 
9 ἴπε πούς απο] σαγεβ οἵ γοῦγ πρΌτηρίησ. ΑἾα5. ἰοῦ τὴν 505, [Παΐ βοῖὴῆς ἵγεῦα γεῖ ππινεά, απὰ ἐποβα 

τΠδΐ ννετα ννεαἀβδα Πδα Ὀεροίζεῃ πὸ μι] ἄγε ; 1 541} πενεῦ βεε σῃι! άγεη οὗ γοιτϑ, ΠΟΙ’ 5641] 1 θὲ ςδ]] δὰ 
το ὃν ἰῆε πᾶτε οἱ σταηπάραγεηῖ. Αἢ π|ε, ἐμαὶ πα την Ῥϑαιίπι] ΟΠ] ἄγθη, ἀπ πὶ ἃ ννἱάον δπά 
1τ ἀαϑοϊδίε ἴῃ πν νος ἢ Νειΐμεῦ ν1]}] {Πετὰ θὲ δὴν 50η ἴο θυγν πα ἤδη 1 πὶ ἀεδά "Ὁ 
12 Βαυζίπε ΠοῖΙν πα (σού -[δατίηδ πηοΐῃει ννα!]εα ηοΐ νυν] ἘΠ15 Ἰαπηδηϊαίίοη ονεῖ Δην οἠς οἵ [πετ, πεϊ πεν 
13 Ὀαβοιρῆΐ 516 δὴν ἴο Ἔβοαρα ἀβαίῃ, ποι ἰαπηθηϊθα ονεῖ {Π6πΠὶ 85 ἀνίηρ πηεη ; Ῥεῖ, 45 Ἐποιρἢ 516 Πδά ἃ 

501] οἵ φαδπηαπέ δη64 ὑνεγα Ὀτίηρίηρσ [ουτἢ ἘΠ 6 Πα τ οΓ οἵ ἤΠεῚ 5015, ἴογ ἃ βδεςοῃά {{π|6, πο ἱπηπτογίαὶ [1{6, 
14 5ὴ6 Ὀεβοιρῃϊ ταῖπει απ επίγεδίεα οἵ ἔπεγη {Παΐ {παν 5Π οι] αἷε ἴου γε] ρίοπ᾽ 5 ϑαῖςζθ. Ο πηοΐμου, νναΎ τοῦ 

οἵ (ὐοά ἴῃ {Π6 οαιιβ86 οὗ τα]! ρίοῃ, οἱα δηα ἃ ννοπηδῃ, ἔποι αἰ 45: θοίἢ ἀείδαϊ {πε ἐνγαπί ὃν τὰν επάυγαηςα, 
15 8η4 νναϑί ἰοιηα βίγοηρο ἴπδῃ ἃ τηδη, ἴῃ ἀθεβ ἃ5 νν6}] ἃ5 νγοτάβ. ΕῸΓ νετ!ν ἤθη ποὺ τγαϑὲ ραΐ ἴπ 

Ῥοπαβ ν ἢ την 5οη5, ἴποῖ βιοοάεδβι {Πετε βεείηρ ΕἸθαζαῦ Ὀεΐπσ ἰοτίπτεα, αηα ποῖ ϑρακαϑί ἴοὸ τῆν 
16 580η5 ἴηὴ 1ῃ6 Η Ἔργον ἰοησιι : “ΜνΥ 5οηϑ, Ποῦ]α ἰ5 {πε πρῃΐϊ; δπάᾶ 4ο γε, Ῥείηρ Ἵςδ]]εὰ ἐμεγεῖο ἴο Ῥεδῦ 
17 νυ] Π655 ἰοὺ οἷ παίίοηῃ, πσῃξ {Ππαγείηῃ Ζεαϊοιιϑὶν οἡ Ὀεμδ] οἵ {πε Τιἂνν οἵ οἷν δῖ μειβ. ἘῸγ ἴἰ ννουἹά ὈῈ 

5Π δ ΠΊ6 [1] 1, νν 116 1ῃ15 ἀρθα πιδη απάπιγεα {Πς ἀρόοην ἴοι τε]! ρίοπ᾽ 5. 5αῖκο, γοιῖι {παξ δ΄ 6 γοιηρ πΊεη 5ῃγαη 
18 Ὀείοτγε {Π6 ραίῃ. Ἀ επιεπΊρεῦ ἰῃδί ἔογ {πε 5ακε οἵ (σοά νε ανε οογηξ ἱπίο {πε νου], δηα πᾶνε επ]ονεὰ 

19, 20 [1{6, ἀηα ἰπαΐ πεγείοτε γε οννε ἰξ ἰο (οά ἴο δηάπαγα 411 ραίη [οι ἢ15 βαῖκ : ἴῸγ ὑνῇοπι αἶθο οἱ [ΔΊ ΕΓ 
ΔΌτΑΠδπὶ πηδάθ ἢαϑβίε ἴο ϑδογίῆσα ἢ σδοὴ ἴϑβαδο, {ΠεῈ δποαβίοι οἵ οἵἷιγ παίίοῃ ; δηα 5886, βεείησ 15 

21 [αἰ ει ᾿ 5 βαπα {ΠΠπ|ηρ {πε [κηϊ6 ἀραϊηβί ἢϊπι, αἰ ποῖ βῃσγίηκ. Απα [)δηίεὶ, {πε 1ιι5ὲ τηδῃ, ννὰβ5 οαϑὲ ἴο 
1Π6 Ἰίοπϑ, ἀπά Απαηΐαϑ, Δ Ζαγίαϑ, απ ΜΊΒΠ86] ννεύα Ππηρ ἱπίο {π6 ἤπτπαςε οἵ ἤτε, απ πεν επάπγεά 

22; 23 ἴοι (ἀσοά 5 588 Κ6. Απὰᾶ γε αἶβο, βανίηρ {Π6 βαπηε [δι ππΐο (οά, θὲ ποΐ του ]εα ; ἴογ ἴἴ ννεγε ἀσαϊηϑε 
Κβαβοη ἰπαΐ γνε, Κηονίησ τἰσῃίθοιιθηθβϑ, 5Βηου]α ποῖ νἹΠϑίαπα ἴῃς ραϊπϑ.᾿ 

24 ΝΜ Ί {πμεβθε νογάβ {πε τπηοῖῃοῦ οἵ {πε ϑενεη εποοιταρσεα ονεγν δἰηρὶε ομα οἵ πεῖ ϑοῃβ ἴο αἴθ γαῖπεῦ 
25 ἴῃδῃ ἰγαηβοταβϑ {Π6 ογάϊπαησε οἵ (οὐ ; {παν {Παηηβαῖναβ αἶδὸ κπονῖηρ ννῈ}} [Πδὲ πιεη ἀγίηρ ἴον αοά 

[να απο (οά, 45 ᾿νε ΑἸ τα απ, απ ἴσας, ἀπα [οοῦ, αηα 411 {πῸ ραϊγίαγοϑ. 
17. ὅοιηε οἵ {πε συιατ5 ἀδοϊαγθα παῖ θη 506 4150 νγὰβ ρου ἴο ὈῈ ϑεϊζεα δηᾶ ριξ ἴο ἐθδί!), 516 

2 ᾿αϑί Πεῖβε]ῇ οἡ {πε ρυύα ἴῃ οτάδν ἐπαΐ πὸ τπηδηῃ πηϊσῃξ τοι πε ον. Ο τηοίῃδι, {παΐ ἰοσείμοῦ 

20. ορὼν ο Ισαακ ὥΥΥ. 24. αποθανειν δὲ 5'γυΥ. 25. εἰδοτες δὲ Ν ΧΙ τ το ᾽ν 5 γα 

ΧΥῚ. 14. οἱᾶ απᾶ αὶ νγοπίθῃ. Τῆς ϑυγῖλς μὰ5 “ΠΟ ἀἸἀϑῖ ρῸ ἃ ννατίαγε ἴῃ οἱά δρϑ᾽. 
20. αῃοσθβίοσ οἵ οἵσγ παίΐοῃ. ἐθνοπάτωρ 15 ΔποίΠει οὗ [Π6 δι Ποῦ 5. σοΙπασα5 {Κα ἐθνόπληθος ἴῃ νῖ]. 11. Ηε Πᾶ5 δῇ 

αῇεοίοη [οΥ [ἴῃς ννογα ἔθνος, τηιιο ἢ 85 βοπῆθ ΕΠΡΊΒἢ ννυυ! το 5 {πὸ ἴο σρεὰκ οἵ “" ουσ ρεορίθ᾽, Ὀγ νύ οἵ Ππεὶρῃίεπίησ [Π6 
56η86 Οὗ ππ]0ῃ Ὀαΐννεθῃ Δα ΠοΥ δ ηα το άθυ ἃ5 ὈΘ]ΟΩΡΊΩΡ ἴο ἃ ὨδΙΊΟη 5εΐ δρατί [οΓ βγϑαΐ επά8. 

25. Κποννίπρ' νν8 11. 1 ἤδανε δἼοςερίβα {πῸ τεδάϊησ οἵ δὲ, εἰδότες, θὰ 10 ΓΘΔΠΥ 56 6 Πὴ5 ἴο π|6 {πα 1 Πᾶνα ἐγϑηβὶαϊθά 
εἰδότας, νν 1 ἢ Οὐ τη δἀορίβ ἀρραγθηῖν νν πους Μ5. δας ποῦν. [ἢ {Π15 1 ταὶν ἀροη ΤΠ) Εἰββϑπιαηη, νῃοβα ποῖ [ ἰγϑηβίδία 
νϑυθαίίτη : “ Καδα νι 51η. Ψεη. εἰδότες. Ἐσθα θη], 5. 123 ἴ., 15. αη]αδὲ 1ῃ ΠΙ5 σοΙΏρ αἰ ηΐ5. οὗ [Π6 ““ηρτδιητηδί]ο ἃ] 
ϑ56αθεηςα ᾿. ἘῸΓ [15 [ΟΥΠΠΔ] δηά τὶρὶα εἰδότες 15 ἑοιπ εἰβεννῆεσε: 2 (ΟΥ̓. 1. 7, ᾿ΟΠΊ. ΧΙ. 11. Ἐρυρίϊδη ταροσί οὗ {πε 
Βεηη Μαβεαηὶ Νο. 246, Ζ. 11. Ρτίναία Ιεἰΐθσ, Εδγοιπι, 2-3 σθηΐατΥ Α.Ὁ).: ἢ οὐκ ἰδότες (522) ὅτι νυκτὸς καὶ ἡμέρας 
ἐντυγχάνω (52) τῷ θεῷ ὑπὲρ ὑμῶν. ὙΠῸ ποπλϊηδίϊνε Ρ]αγα] οὐ ἃ ρῥδιίορὶα ἴῃ ΟἸΠΕΙΓ ἰηϑίδησαϑ σοδ ]γ ὈθΕοοπΊ65. δ 
ΔΠΔΟΟΙΟΙΠΟΏ.᾽ἢ 

ΧΝΤΙ. 1. 5π6 οσαβί ποιβεῖξ, ἑαυτὴν ἔρριψεν κατὰ τῆς πυρᾶς. [ἴ 5 συχίοι!β ἴῃ νΠδ ἃ β᾽ ἀβοηρ [5 πο {Π6 δυῖποῦ 4065 
Ῥαὺι ΠΙηΐ αὐ {Π6 ϑυϊοϊάθ οὗ ἴῃ6 νοηῆδῃ. Ὁῃ6 νυ οὗ ϑεοοηά Μδοσαθθαθ ἤένεὺ Δ]] 1465 ἴο ἴἴ δ 8}}, [πουρὴ πε σῇ 
ΠΑΥαΪγ πανα σοηϑι εγεα ἴἴ νυοηρ, ἔοτ [Πς6 οὶ 15 πόνεσε ἐογθιάάδη ἴῃ ἴῃ6 ΟἹα Ταοβίδιηθηΐς δηα ἢ ΠἰπΊ561 σε] Ὀγαΐα5 
(χν. 42) πε 5ε1{-᾿ἰπῆϊοιεα ἄδαίῃ οἵ ΚδζΖὶβ, γνο “ [6}1 προη Πῖβ ϑυνογά, σῃοοϑίηρ σαῖμου τὸ ἀ16 τηϑηΐα ΠΥ, [πῃ τὸ σοῖηε ἰηῖο 
1η6 μαηάβ οἵ {π6 νψ]οῖκαά, ἴο θ6 δριιβεὰ οἰ πούννῖϑε ἴπδη Ῥεϑεαπηθα ἢὶβ ΠΟΌ]Ὲ Ὀἱσίῃ ᾿. [1 15 νν 6 }1] Κποόοννῃ ῃαΐ {ῃξ ϑίοϊοϑ 
Βα ΙΓ 4}}ν δἀνοςαίθα βυΐϊοϊάδ, ἐξαγωγή, ΠΕ η 1ΠῸὸὶ θεσατηα ἃ Ὀυγάθη, Ὀὰΐ [Π6 δαῖποῦ οὗ Εουτίη Μασοαθαθαβ Πηαῖζα5 ΠῸ 
ΔΙ! αϑίοη ἴο 115, με  ΠΕΥ ἄοοθϑ μα αποΐβ {πε νατῖοι5 ΟἹα Ταβίαπμηεηΐ ᾿Ἰηϑίδηοαβ οἵ 11. ὙΠΕΓΊα 15, ᾿Π 4664, ΟΠ]Κ ΟΠ6 οα568 1Π 
της Ο.Τ΄. τΠπαΐ σδῃ σθα]}ὶν θῈ σοηϑιθγθα δηδ]οροιβ ἴο ἴΠ6 ΜοιμοΙἾ 5, ἔου ϑδιηβοηβ ἀδεα ἴῃ ΡΠ ηρ ἄοννῃ {πε ἤοι56 οἱ 
Πἰη 561 δηα ἢϊ5. ΘΠΘΠΊ165 Πλιϑί 6 οἰαββαά 85 δὴ δοὶ οὗ νναύ, δη4 ννὰβ 0 ΠΊΟΥῈ δ ςοιάθ {πη τπΠς6 βο] -ἀδνοίίοη οἵ Ατηο]ά 
νοη ΔΝ ΙΏΚεΙτεα εἰ γδοίηρ ἴΠῈ 5ρεαῦβ δ ΘΕ ΠΊΡΆΟἢ, ΟΥ̓ οὗ 54|Κ6]4 ἀπ Βυγραβϑβ Ὀ]ονηρ ἴῃ {πῸ (ἀβημηεσα (δία δὲ [618]. 
ἼΠΕτα 15, ποννενεῦ, Δ εχαοΐ ρδΎδ}]6} ἴῃ ἴΠ6 οαβα οὗ 588], ννῆῇθη πε ΚΙΠεα ΠΪΠ1561 (οΥ πα διμη561{ ΚΙΠ64) “Ἰεϑὲ {Π6 568 
ὉΠ ΟἸΓΟ ΠηΟΙΒεα σοπηα δηα τῃγιϑβὲ τὴα του, ἀπα ἀθιϑε πε΄, Ετδαβπλι5 065 ποῖ πηθητῖοη {Π6 πιο ΠΕΙ᾽ 5 δα] ο468, 116 55 
᾿πάδθοα “αἰτο᾿ 15 ᾿πίεπάβά ἴο βυρρεβί τἴ, θυΐϊ (45 δἰγεααν τηθητὶοηβα ἴῃ ᾧ 8) Πα Ρ᾽οἴιγεβ [Π6 νγοιηδῃ 85 θείηρ ἴῃ ἴῃς ἢγϑβί 
Ἰηβϑίδῃηςε ποδί ΠΟΥΧΙΌΪΥ ἰοτίαγοα Ὀγ Απίϊοςσπιι5, ἀπα τπεη, ὁ εϊηρ Ὀτουρἢϊ ἴο {Π6 ἢγα- νοπ Ἰηρ᾽ ὈΓΑΖΙΘΥ,᾿ 516 οἵ ΠΕΙΓ ονῇ 
δαςοτ͵ά (1170) 701Π5 ΠΕΙ 5Β0ηὴ5 Ψηὴο Παα Ὀεβῃ δἰγεδαγν Ὀυγηΐ, ἴῃ {ΠΕΙΓ Ρδῖη5, “86 οταῖοηα Ῥγοΐθ 515 ΒΌ ΓΘ 5616 τη 10 5 
ΡῬΙῸ σαν]! πλδίσι θι15 ἔα5α σοα! θα πὶ ει σριγιτατι᾽; Πατε εοϑίζόθλι 15 4αϊ6 πη -  ενν]5 8: δηὰ πιεάϊδενα]. Α5 ἴο [Π6 
ΤΟ ΓΔΠΥ οὗ συ ςἢ δῇ δοῖ ορι πἰοῃβ αἰ εσ δηά ν}}}} αἰ ευ ἴο {πΠῸ ἐπα οὗ {ἰππ|6δ. [δυσηρ {Π6 πάη Μυῖην, ΠΘΔΥΓ 5ΙΧΕΥ γ6 8 γ5 
ΔΡῸ, ἃ ὈΙ5ΠΟΡ οὗ [Π6 [στ] ΟΠυτγοἢ σάνε ᾿ἰ δ5 Πϊ5 ορίπίοῃ {Παΐ ᾿ΐ ννὰ5 ΠΊΟΥΑΙΥ 7. 501Π4Ὁ]6 ἔου ψνῃϊ6 ννοπθη {Ππαγα ἴο σποοβθα 
ἄξδιῃ Ῥείΐίοτε ουΐγτασε, απα {Ππο56 ψγγῆο κῆπον δηγίϊηρ οὗ ϑαναρα νναγίασθ, "6 11 ἴῃ [ηά]δ, οὐ Αἴτσα, ΟΥΓὁ Απηδσῖοδ, Οὐ Ἔνϑῇ 
ἴῃ Ευτορε ([ογ ννα 51}}1 πᾶνε βϑαναρθδὶη ΕὈ͵ΤΟΡΘ), Μ}1}} ἀρτεα ἢ πἰτη. Α5.ἴοὸ βσᾷςἢῃ ἃ ἀεεα Ῥεϊηρ σονάγαϊγ, 1 σδῃ ΟΠΪΥ͂ 
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νὰ τ βανεη 850η5 αἰάδε Ὀτεαῖκ {πῸὸὶ ἰνταητ 5. ἔοτοα, απ Ὀγίηρ ἴο ποιρηξ ΠΙ5. αν] ἀδνίοοβ, δηά 

3 σανεβί δὴ Ὄδχαιηρίς οἵ {πῈ ποῦ]εη655 οἵ ἰα ἢ. ὙΠοιῖι ννοτ ΠΟΡΪν 8εΐ 85 ἃ τοοῦ προη ἣν 50Π5 85 ρ1{1 05, 

4 απ {πε βδατίμαηϊακε οὗ {πε ἰουπηθηΐβ 5ῃοοῖς ἴῃες ηοΐ αἱ 411. Κο]οίςε {πεγείοσθ, ρασα-ϑου]θα πηοίῃεγ, 

᾿ς Βανίησ {Π6 Πορε οἵ {ῃν επάπτγαπος οογίαίΐη δὲ Π 6 παπα οἵ θα. Νοΐ 50 πηδ]βϑβϑίίς βίαπαβ {πε τποοη πη] 

1Π6 σἴαγϑθ ἰπ πεάνεξῃ δ5 ποι, πανίηρ 10 ἴπ6 ραίῃ οὗ τῃν ϑενϑὴ βίαι κα 50η5 τπηΐο τσ θοι 5655, ϑία πα εϑέ 
6 ἴῃ ποποιιῖ ἢ Οοά ; ἀπά {ποὺ «τί δεῖ ἴπ πεανεη υν ἢ {Ππ6πὶ|. ΒῸΥ τπν οΠ114-θεατίησ ννὰ5 ἔγοτὴ τῆς 
ἡ 30η οἵ ΑΡιαῆαπη. Απάᾶ παά ἰξ θβεη ἰαννπι]! ἴου τι5 ἴο ραϊηί, ἃ5 πιο βοπλα αγΖίδέ, {πε αἷς οἵ τῃν 

᾿ς ρἱεῖν, ννου]Ἱα ποῖ {πε βρεοΐϊδίουβ πᾶν βῃθ ει δὲ {πε πιοίμει οἵ βενθη 50η5 βυῇοσγιηρ ἴον τἱρῃίθοιι8- 

8 Π655᾽ 5αᾳῖκα την] πάίποιιβ ἰογέιγεβ ανεη τπηίο ἄθαῖῃ Απα ᾿παερα [{ ψεῖε Πίϊπρ' ἴο ἰπβοῦῖρα {μεϑε 

τνογ5 ονοῦ ἐπεῖγ γεϑιίηρσ- ΡΙαοο, βΒρεαϊζίηρ ἴου ἃ Πηε που] ἴο Γαΐατα σαπογαίϊίοπϑ οἵ οὐγτὶ ΡΕορίο: 

9 ἨΕΚΕ 11ΕῈ ΑΝ ΔΘΕῈΡ ΡΕΙΕΒΤ 
ΑΝῸ Α ΨΌΜΑΝ ΕΠ, ΟΕ ΥὙΕΛΑΕΒ 

ΑΝῸ ΗῈΞ ΒΕΝΕῈΝ 850Ν5 
ΤΗΒΚΟΘΗ ΤῊ ΝΙΟΙΕΝΟΕ ΟΕ Α ΤΥΒΑΝΤ 

ΘΕΒΘΙΒΙΝΟῸ ΤΟ ΘΕΒΤΕΟΥ ΤῊΗΒ ἨΕΒΕΕΝΝ ΝΑΤΙΟΝ. 
Ἴο ΤΗΕΥ ΨΙΝΡΙΘΟΑΤΕΡ ΤῊΕ ΒΙΘΟΗΤΘ ΟΕ ΟΥΈΚ ῬΕΟΡΙΕ 

ΤΟΟΚΙΝΟ ὕΝΤΟ 6ΟΡ ΑΝῸ ἘΝΌΕΙΝΟ 
ΤῊΕ ΤΟΚΜΕΝΥΘ ΕΝΕῈΝ ὕΝΤΟ ὈΒΑΤΗ. 

12 ἘῸΓ ἰγΐν ἴἰ ννὰ5 ἃ ΠοΙν νναι ΠΟ, ννα5 ουσῃς Ὀν πεπ|. Ἐὸογ οἡ {παᾶΐ ἀν νίτίιε, ργονίηρ {Πα πὶ 
13 [Πγουρἢ επάπτγαηςε, 5εΐῖ Ὀείογε ἐπαπὶ {Πα ρτῖζε οἵ νἱοΐοτν ἴῃ ἱποογγαρίίοη ἴῃ ανεγαϑίίηρ 6. Βα {Π6 

ἢτϑί ἴῃ {πε ἢσῃὲ ννὰ5 ΕἸβαζαζ, απα 1Πε πηοΐμογ οἵ {πε βϑθνεῆ 80η5 ραγεα πεῖ ρατΐ, δηα τῆς Ὀγοίῆσγεη 
14 ἰοὐσῃί. ὙΤΠε ἰγγαπέ ννὰ5 {πεῖς δάἀνεγθαγυν ἀπ Πα ννου!α ἀηα {πε [{{6 οἵ πηδη ννεύς [ῃς βρβεοΐδζουϑ. 
τό Απά τἰσῃίεοιιβηεθϑα ννοη {ΠῸ νἱοΐοτν, δηὰ σάνε {πε ογοννη ἴο Ποῦ δἰ ῃ]εῖεβ. ὟἾδΒο τὲ νοπάετγεά δ {πε 
ἢ δἰ ῃ]εῖεβ οὗ {πε {τὰ Τὰν ΔΝΥΠΟ ναῖε ποῖ απηαζεα δὲ {πεπὶὸ πε ἐγγαηΐ ΠΙΠΊ56 1 δηα ἢῖ5 ψνῃοὶα 
18 σοι Πο1}] δα πιίγε {πεῖν ἐπάπταποα, νυν μεγεν {παν πον ἄο Ὀοίῃ ϑἰδηα θεϑίάθ {πε ἰἤγοης οἵ (οά Ὧπά 
10 ᾿ἰἶνε {π6 Ὀ]εββδεὰ ασεὲ. Εοὸὺ Μοβεβ βᾶγϑβ, “Δ11 αἷϑὸο ψῆὴο πᾶνε ϑαποιίπεα ἘΠΕπΊβεΪνε5. ἀύα ππᾶεῦ ΤΥ 
20 Παηβ.. Απά {πΠεβε πιεη, ἐπεγείογε, πανίησ ϑαηοιῃεα ἐπαπιβεῖνεβ ἴογ (αο᾽5. 58Κε, ποῖ οἠἱν ἤᾶνε 

τεοείνε {Πἰ5 Ποποιιγ, Ὀὰΐ 4150 ζψε ἀογιοῦι {πᾶς Ἐῃγουρ {πεπὶ {ΠῈ ΘπΈΓῚν πδα ὯῸ ποίεε ρονεῖ 
22 ΟνεΥΓ ΟἿ ΡΕΟρΡΙΘ, απ {πε ἰγταπί βιυβεγεα ριπἰβῃπηεηΐ, ἀπά οἵ οοππίγν ννὰ8. ραγΠεά, {πεν Πανίπρ᾽ 

45 ἴξ ννεῖε θεοοπηα ἃ Γαηϑοπὴ ἴου οἵ Παίϊοπ᾽ 5. δίῃ ; δηα τῃγοιρσῇ {πε Ὀ]οοά οἵ {πε86 τρῃίεοιιβ πηεπ 
δηα {π6 ῥγορίτἰαἰίοη οὐ {πεῖν ἀθαΐῖῃ, ἐπε ἀϊνίης Ῥγονίάξηςς ἀε]νεγεα [5ύ86] {παΐ ὈῬείογε ννὰ5 δεν!] 

23 εηἰγεδίεά. Ἐὸγ νῆεη {πε ἐγγαπὶ Απίϊοςδιι σαν ἴῃς Πεγοίβη οἵ {πεῖν νίγίιθ, ἀπ ἐπεῖγ ἐπάαγαηοα 
24 ἀπάεγ {Π6 ἰοτίιγεβ, μΠ6 ΡΌ]ἰοΪν ΠΕ] πρ {πεῖγ ἐπάτησε ἕο ἢἰ5 5ο] 16 5 45 δἢ ἘΧΘΠΊΡΙΕ ; πα Πα {Ππ5 

3. στυλους ἃ 4. βεβαιαν δ Ν 7. ὡς ἐπι τινος ἘΝ 51. ευσεβιας σου ἰστοριαν ᾿ξ Ν᾽ 

580 {Παϊ ἃ ἔεξνν γβᾶαῦβ ἀσοὸ, θη {πῸ Ἀεά [παϊΐϊδ1ι ἰοΥίγ6 5 511}} ανναϊ θα σαρεϊνε5, ΠΊΔΩΥ [ΓΟΏ ΕΓΒ ΠΊΘΠ., ΤΠ Θ ἢ ΠΟΙ 11 νου] 
μάταν πᾶνε Ὀδεη βαΐε ἴο 6 8}1] σονναγάβ, πηδάθ πῸ βϑοζεῖ {ῃηδΐ {πεν ἰηϊοπάβαά ἴο Κααρ {πεῚγ ἰαϑὲ Ὀι]]εὶ (1 πεβα Ὀ6) ἴου 
1ποιηβοῖνοβ. Α5 ἴο ψῇῃθίμοσυ ἃ ψοπδη σου] Ππαγάδῃ Ποὺ πϑατί ἴο {πὸ δοί, ἰδ πη θοσγον {Π6 ννοτάβ οἵ {πε διιίΐμου οἵ {Π15 
ΒΟΟΚ, πολλαχόθεν μὲν οὖν καὶ ἀλλαχόθεν ἔχοιμ᾽ ἂν ὑμῖν ἐπιδεῖξαι, ἃ 54Υ {Πᾶΐ ΤηΔ Υ ἃ ννοΠΊΔ ἢ ἴῃ ἜΝΕΥΥ ἀρῈ δηά νεῖν ἰδηά 
85 σβοβθῃ ἀθαίῃ ταῖποῦ {μα ῃδὲ ρο ]αϊεα Παη 5 5Που]α τοις} ΠΕΥ Ὀοάνγ. 

7. Βοῖβ ετγίϊβέ, ὡς ἐπί τινος. ὙΠ6 σοη]θοΐατα πίνακος 15. ΠΙΡΉΪΥ Ρ]δαβί 16, θὰ ἰαο κα Μ 5. δυϊποτῖν ; Δηα 1ξ νγα πηδὺ 
ἴδε ἐπί 85 " αἰζεσγ᾽, 1. 6. “ἴὴ {Π6 δίγἱε οἵ, πίνακος ἰ5 ποῖ τεαὶν πεεαβά, ἔοσ {πῸ ννογὰ ζωγραφῆσαι 1ἴ561[ τί ἸΠΊΡῚΚ δῇ 
Ατιϊϑί το ραϊπί {πῸ ρἰοΐασαε. [Ι͂ἢ ὃ 8 1 Πᾶνε αἰϊβοιβϑεά ἴῃ6 νεῖν ϑίσγικίηρ Δ] βῖοη ἴο [Π15 ραβϑαβα ἴῃ (ῃγγυβοβίομη᾽β τοὺς 
ἀγῶνας καὶ τὰ παλαίσματα ὥσπερ ἐπὶ πίνακός τινος τῆς καρδίας ὑμῶν ἀπογράψαντες, ἀπ! 4150 ἴπ6 συτίοι5. ἴὰτῃ ΡΊνεη ἴο 11 ὈῪ 
Ετδϑπλιβ ΠΕ η Πα βιρρεϑίβ {παὶ {πὸ ἤριιγε οὗ {ΠῸ ΠΔΥΓΥΎ πρηΐ 6 πηδάθ ᾿πίο δὴ δπιαϊεῖ. ὍΘ ἰδίου ααϊῖα αχοα]5 
ΠΪΠΊ5Ε]Γ ἴῃ Π15 ραγαρῆγαβε οὗ {πε ἢτϑί ραχί οἵ {Π6 ρᾶβϑαρε : “51 ροϑβϑὶξ ἴῃ ρὶ σι γαπι Δ] 1ᾶ πὶ πηδηπ5 πη ηδ ἀθβουθ γα οἵ 
ν]οϊογιπη ΟΠΊΠ]11ΠΔ ΡΟΘΠΘΓΙΙΙΠῚ ΦΈΠΙΙ5 ἴῃ Ροϑίαγοβ σουΐβ, αἴ σβαϑίαπη σοηϑι1 10, ΕΧΡΙΊΟΑΓΘ, 5116 Δ ΠΥ Π115 ὩΘΠΊΟ {ΓΔ 5 Γαΐ, ΟἹ] ]5 
αἰίαας τυ! σοπῆμπετγεῖ, βιταρατθηίαν Ρ] τ πγῖ, εἴ πλα]τα ν]ἀθγθῖασ ἀοηα556 48] ἴῃ σ]Ου Δ ΠῚ βυμητηὶ ἀεὶ βἰγαϊαρεπιαΐα 
ἀεριηχίϑϑβεί. 

8. ῸΓ δι ΠΙΕΠΊΟΓΙΘΙ. τοῖς ἀπὸ τοῦ ἔθνους εἰς μνείαν λεγόμενα. ἼἴΠΕ ΔυΐΠΟΥ πηᾶν ψνῈ}] πᾶνε θα ἱπιηκίηρ οἵ ἴῃς βυσβαῖ 
ΠΙΟΠυΠηθηΐ οὗ ΡΟ 5 μεα ννῃϊΐε βίομθ, τἰϑίηρ ἀθονε ἃ οἱοϊϑίεσ. ψΊ τποπο Πϊς σΟΙαπηη5 οὗ 1Π6 58Π16, Ψῃ]Ο ἢ 5] ΠΊΟη 
Μδσοςδθειιβ σεΐ πρ ἴῃ ΠἸθΛΟΥΥ οὗ Πἰβ ραγεπίβ ἀπά [15 Ὀσείῃσθη δἱ Μοάϊῃ πθᾶῦ Ϊορραᾷ. Νε μευ [Οβαρπιβ ἴῃ Π15 «417ι:21- 
φηζϊδς ὭΟΥ πὸ δυῖποῦ οὔ Ἱ Μᾶϑςος. βρεαῖκϑβ οὗ δὴν ἰηβουρίίοι οἡ ἴπ6 τποπαϊπηθηΐ, [ΠΟυΡῚ {Πα Ἰδίίασ τη θη τ] η 5 [ῃ6 ἈΥΓΠΊΟΌΓ 
οὗ ἴπ6 Πεγοθβ θεΐηρ βεῖ οἡ {πῈ6 ρ΄ ]Π1γϑ, “δηᾶ Ὀν 1Π6 ΔυπΊουγ 5ῃΐρ5 οατνεά, (Παὶ παν πιρης θ6 βεθη οἱ 8}} {Πδΐ 5811 οῃ {ΠῈ 
568. Βιΐ 5οπιε Πιίεηρ ᾿πβουὶροη {πθ6γα τηπϑὲ πᾶνε Ὀεαῃ οὗ ἃ ἴθῆοῦ ποῖ Π]Κα {Ππᾶὶ ργοροβεά πεγα. ΟἱἩ σοῦγβα ἴο δ ρΡΙοΥ 
βου]ρίατε ἴο τερτγεϑεηΐ Ἐν] 5} Ποοα5. ἃ Πα τηδ 5 τνὰ5 ουξ οὗ {πὸ πιαϑίϊομ, θὰϊ οὐσ Δυΐ ΠΟΥ ἴῃ [Π6 νεῦβθϑ νν Β]Οἢ ἔο]]ονν 
565 [Π6 ἱπηασεῖν οἵ {πεῈ ατεεὶς σαπηεβ, πιὰ Κρ ΠΕ ἰγγαηΐ ἀπά [6 τηδγίγυϑ, ἃ5 ἴδ νεσθ, φοπῃραιΟΥ5, ἴῃ ἃ ΑΥ ἴο σῖνε {πΠῈ 
ἴάδα οὗ ἃ {{|62Ζ6---πΊαὺ οπῈ 580 ὃ- ἶἶἰκα τΠδΐ οἵ ἃ αστεεῖ ἰἘΠΊΡ]6, σοι πη πιογαῖίηρ ΓΠΕῚΓ ἘΧΡΙ οἱ 5. 

19. υηᾶδτ ἔν μαπᾶβ. πάντες οἱ ἡγιασμένοι ὑπὸ τὰς χεῖράς σου. ΤῊΪΞ5 15 ἰαἰςαη νοτγά ἴοΥ ψοτγὰ ἔτοπὴ [) θὰ. ΧΧΧΊΠ]. 3. 
22. Βανίηρ 65 ἰΐ σεγε Ῥεοοπηα 8. γβῆβοπι. ὥσπερ ἀντίψυχον γεγονότας. ὙΠΕ ἰάεα οὗ {πε ἀβδῖῃβ οὗ {Π6 πιδυίυ 5 

ῬεσουηΪηρ᾽ ἃ ΓΔΏΞΟΠῚ ἴογ {ΠΕ βίῃ οὐ [στε] μᾶ5 θββὴ ποιϊςβά ἴῃ ὃ 9, ἀηα {Π6 ἀε]νεγάποα οὗ [5γ86] [του ἢ τΠϑτὴ ἴῃ ἴῃς ποία 
ΟὮ 1.11. 

24. ἃ5 8δῃ δχϑιηρῖθ. Οπε ψουἹὰ [Κα {ὰτῖ Ππεῦ ενιάθδηςε Ρεΐοσα σἱνίηρ οσθάθηςε ἴο {πε βίουν παΐὶ Απιϊοσπιι5. ΡΠ] ]ΟΙν 

6δὃ2 



ἰηϑρίγεα 5. πιθη νυν] ἃ 56η88 οὔ Ποποῖγ ἀπ Πογοίβπι οἡ ἴῃς ἢε]ὰ οὔ θβέεε ἂπα ἴῃ δΐε ἠαθοτιγς οὐ 
Ὀεβίθρίηρ, 50 πὲ Πα ρ᾽ απ δγεα απ ονεγίηγαν 411 Π15 Ἐπ 6 ΠῚ 165. 

18 τ 0 ἴβγδειίτεβ, ομ ἄγε θογη οἵ [ῃς βεβὰ οἵ ΑΡταΠᾶπη, ΟΡον {Π15 Γανν, ἀπ Βα τἱσῃξθοιις ἴῃ 411 τνᾶγϑ, 
2 τεοορηίϊζίηρ {πα [ηβρίτεά ᾿ἄβαβοη 5 ἰου ονεῦ ἴΠ6 ραβϑίοηβ, ἃῃη ονεῦ ραϑίηβ, ποῖ οὐἱν ἔγοπὶ νυ τΠΐπ, 
8. υΐ ἔγοπι νυ! Πποιιξ Οὐγβοῖνεβ; Ὀν νυ ΠΟ ἢ τηξαη5. ἔποβα τηδῃ, 6] νοτίηρ ἀρ {πεῖν Βοάϊε5 ἴο {πε ἰογέιγα 

ἴογ τ β μθοιιβηοϑϑ᾽ βά κα, ποῖ οἠἱν ὑνοη [πε δάπιχίγαϊίοη οὐ πιαηκίης, Ριιξ τνεῖε ἀβεπηεα ννογίῃν οἵ 
4 ἃ αἰνίηα ᾿πΠεγΐδηςθ. Ἅηά τγοιρῇ {Πεπὶ {πΠ6 παϊίοη οί πε ρεᾶςςα αηὰ γαϑζογίησ {ΠπΠ6 οὈβογνδηοα 

οἵ {Π6 1 ἂνν ἴῃ οὐγ σοι ηΐγν παῖῃ σαρίιγεα {πε οἰν ἴτοπὰ {Π6 Ἔπογην. 
5. πα νϑηρεδηςε δίῃ ρυτϑιβα {πὸ γγαηΐ Απίίοομιιθ προ δαγίῃ, ἀπ ἴπ ἀβαίῃ ἢς ϑαἤετγϑ ραπ5ῃ- 

τηθηῖ. ἘῸΓ ννῆθη ἢε [δι]6 ττίευν ἴο σοπϑίγαϊη ἴῃς ρεορὶε οἵ [δγυβαίθπι ἴο ᾿νε {κὸ (ἀθπί 165 απά 
ἀραηάοη [ῃς οἰσζοπη5 οἵ οἷ [αίΠπεῦβ, πα {παγειροη ἰες. [ουιιβα] πὶ ἃ πα τη θα ἀὐναν ἀραίηϑί {πὸ 
Ρεγϑίβδηϑβ. 

ὍὋ Νὸον {Πε686 δε {Π6 ννοι5 {παΐ {πε τηοέμεγ οἵ {Π βενεη 50η5, ἔπε τἱρῃίθοιιβ ννοπιαη, 5ρακα ἴο Ποῖ 
7 σὨΠάτεη: “1 ννὰ5 ἃ ριγα πιαίάθη, απ 1 βἰγαγεα ποῖ ἔγοπὶ τὴν ἰδίμογα Ποιιβ6, απα 1 Κερὲ σιγά ονεῦ 
8 {Π6 τ τπαΐ νναὰβ8 θυ 1ΠᾺΔεα 2γ20 Εσο. Νὸο βεάιπςο οὗ πε ἠδβογί, πὸ ἀεςείνοι ἰη {πε Πε]ά, ςοΥΓΓπρίΕἀ της ; 
9 ΠΟΥ αἸ4 {πε αἰβε, θεσι] προ ϑαγρεηξ 581} {π6 ραγίςν οἵ τὴν πηαϊἀεημοοά ; 1 ᾿ἰνοα νυν ἢ τὴν Πυβραπά 

41] τῆς ἄδγνϑ οἵ τὴν νοι ; Ὀὰὲ ΘΠ {Π 6568 2,27) σογὶ 5 ννεῦε σγοννῃ ὑρ, {Πδῖγ (ΔΊ Πεγ ἀἰεα. ΗδρρΥ ννὰϑ 
ΙΟ ες; [ογ πε ᾿ΐνεα ἃ [1{θ ὈΪεβθεα νυν ἢ ΟΠ] τεη, ἀπ Πα πονεῦ Κπανν {πῸ ραΐη οἵ {πεῖγ ἰοϑϑ. ἍΝΠο, 
τι νἢ1|6 ΠΕ ννὰβ γεΐῖ ν ἢ τι5, ἰαρῆς γοι ἴπ6 Τιανν δηα {πε ριορμεῖθ. Ηδ γεδά ἴο τι οἵ Αβθεὶ ννῆο 

ννὰ5 βαίη ὃν ( δίῃ, δπα οἵ ἴβϑαδς ννῆο ννὰβ οἴεγει 85 ἃ θυγηϊ-οἤεγίησ, απ οἵ [οϑερῃ ἴῃ {πε ρτίβοη. 
12 Απά ἢε βρδᾶζκε ἴο 15 οἵ Ρῃίΐηεαβ, ἐπ Ζεαίοιιβ ργίεϑί, απ πε ἰδισης γοιῖι ζζε σοι 97. Δηδηΐαϑ, Α Ζαιίαϑ, 
13 ἀπ ΜΙ5Π8ΕΙ ἴῃ {πε ἤγε. Απάᾶ ἢες ρ]Ἱουπεα αἷδο 1)απίεὶ ἱπ {πε ἄδξῃ οἵ ᾿ἴοηβ, αἀπαὶ Ὀ]6ββεα δΐπι; δηάᾶ 
14 ἢς (Δ]]ε4 ἴο γοῦγ πιϊπ 8. τ1ῃη6 βαγίηρ οἱ [5814}, “Ὑεὰ ὄνεη ἐποιρῇ ποῖ ρᾶ55 τπγοιρῇ {πε ἤγο, {πα 

ΧΝΠΠ]. τ. ἐθων Ν' ϑ5γγ. 9. ἐπιζησας δἃ ὁ Ν 

εχίο δά {πΠ6πὶ ἴο ἢΠἰβ5 ἴσοορθ. Ὅπε ἰεχί ούτε 15 ργϑοίιοα!]ν [Π6 σαιηθ ἃ5 παΐ οἵ {Π6 ϑίγαβθυτγς ΓΧΧ, δά α150 85 ἴπαΐϊ οἵ 
ΤΠ]ογά, Βαϊ Εταβηλαϑ, [Ὁ] οννεα Ὀγ []ογά, ἴα καε5 1Π6 Ἰαϊίευ ρατί οἵ ἴῃε βεηΐβηςε ἴῃ ἃ ννᾶν 1ῃδῇ 15 Βατὰ τὸ γεσοηςῖ!α ἢ {Π6 
ΟΥΙΡΊΩΔ] : “ν]άδη5 παηηατε Απίϊοσ 5 παρ! παϊπαῖὴ Πα 61 πηουίσαας σοηϊεπηρίαπι ρΕα]τι1ΠῚ 510] ἰοσ!οηῈ5 εχ Η ΘΌΥ δου ἢ 
ὨΌΠΠΘΙΟ σΟηρταρδῖ, ΡῈ α1ι45 Ποβίθ πη ραΎο], εἴ Ἰα 15. Ρ] στ πὶ σαρΙ. [Γ [Π15 θῈ 80 πε ϑυγίδῃ Κη νου] Πᾶνα 
πηἀεγϑίοοα ΔΝ Ἴδη {11’5 {βε]]ηρ, πε Πα τηεΐ ἴῃ ὈδίΈ16 ἴΠ6 Ὀγανα Ἔχ ]Ὲ5 νΠΟη {ΠῸ ΡΕΠΔ] ἰᾶνν5 Πα ἀτγίνεη ἔτοστη [τϑ]δηά, 
Δηα στοά, “ (υγϑεα Ὀ6 {Π6 ἰὰνν5 {πᾶὶ ἀερτῖνε πιε οὗ βιιοἢ βο]αἸευβ. Βαῖΐ ΠΙβίουυ Κῆοννβ ποϊῃϊηρ οὗ ἴπΠ656 Η αρταν Ἰαροη8, 
Δα Απίϊοςδιι5, {Κα ΔΜ Πα τη, ἢΔ4 ἴο ἄο ν]ῖποιῖΐ πε 5ο] αἸθυθ νΠο586 στο] σίοη Πα σοι] ποῖ 5ΠΆΚ6, 

8411 Πὶβ θῃθπιίθβ. καὶ ἐκπορθήσας ἐνίκησεν πάντας τοὺς πολεμίους. ΤῊΪΒ 15 ΟΠ6 νᾶ οἱ ἀγανηρ ἃ ΠΊΟΙΆ] ΠῸΠῚ 
ΒΙδίογσγ. Ὑ ΠεῖΠου Ἀπιίοοπιιβ ἥτε Π15 βο  Ἰεγα ὈῪ {ΠῸ Πηαγγγβ᾽ ἘΧΘΙΏΡ]Ε Οὐ ποῖ, Πα αἸα σαγίδιη]Ὺ αἰίεσ ἰδανίηρ [6 58] 6 1 
ΠΟΠΘ ΠΟΙ ΑὙηΘηϊα Δ Πα ΠΟ 51Π18}} ρατί οἵ Ῥεῖϑία. Απά δ5 1ἴ νοι] σὑϑίῃ θυ 5Ρ011] ἴῃ 6 ΠΊΟΥΔ] ἴο ϑᾶὺ {παᾶΐ ἴῃ {Π6 {1]] {146 οὗ 
50 σ6655 ΠΕ [4116 ΠΊΙΒΕσ ὈΪῪ 1ῃ Δ αἰΐαοκ οἡ ἃπ Οὔβοιγα Ρεγϑίδη [Πρ ]6 ἀηὰ αἸ6 4 δἰπλοϑὲ ᾿ἱπηπηγ6Ὲ ἀἸδῖεὶν αἴτεσ, [Π6 [ἴα] 
ἐπα Ἰηρ 15 4α 16 Ὲ]Ὺ ἀτορρεά }ι51 ἴογ {ΠῈ τηοσηθηῖ. Βαΐ οὗ σουγβα {πε διιάΐθησε Κηενν ροχίεος!ν ννῈ}} {πΠῈ βίοτν οὗ Απιϊοομβ᾽ 
ἄξδίῃ, 50 {ἴπεῈῸὶ δα ΠΟΥ σονεῖβ ΠΙΠΊ1561 Ὀγ ἀεί ν Δ] ]ηρ᾽ ἴο ἴἰ ῆνε νεῖῦϑεϑ5 ἰαίθυ, ννῆεγα πα σᾶγ5 {Ππαΐ νεησεδῆσε ρυγϑιθά 
{πε ἰγγαηΐ προῃ εατῖΠ, ἀπ α ἴῃ ἀθδαῖῃ Πα βυῆξυβ ρα ἰβῃπηεηΐξ 511}. [1 15 ἃ πϑδΐ συῃϑίου!οα! ἰὰτη. 

ΧΝΠΙΙ. 2. ἔγοπι νυ ἱτμῖη. οἱ ἔνδοθεν πόνοι ἅτε πηθηΐα] βυεγιηρ5, οἱ ἔξωθεν πόνοι ἀΥ6 ΡὮγ 5108] : 566 Οἢ χν. 29 Δπά νυ]. 35. 
4. ταϑίογιηρ {πῸὸ ὀρβεγνθῆσα, ἀνανεωσάμενος. [{ ννεὲ ΚΕΕΡ 1115 τεδαάϊηρ ννε πηιιϑὲ ἴα Κα 1ἴ ἐπα βοπῖε πηδβοι] η6 ννοσά 

{π|κῈ [5τα6] δαμιιναϊεηΐ ἴο τὸ ἔθνος 1ῖ5 1πΠ6 5 θ)]εοῖ ἀπάδεγβθίοοα. ὋΓΠΕῈ δἰτοσγηδίνε 15 ἴο τεδα {ΠῸ Ρ]μΓᾺ] ἔοΥπ5 ρίνεη πη δὲ απ 
Ν ῬοΙἢ ἔοσ ἴπ6 ρδυίορὶα δηα {πΠῈ νεῖ, δηὰ τλᾶκα {ΠῸ βιυιθ]εςΐ 5 ΠΡῚῪ “ἴΠπαγ᾿, ΟΥ ἐνεὴ “ἴῃς ΜδἼοοαθεαβ᾽ ἀπάετϑίοοα, 
Η Ἰ5τοσ σα }}ν {[ΠῸ βιαίθιηθηΐ 5 σογγαςί ; ἴου ἴπΠ6Ὲ Μδοοαθαθαβ ἔγαὶν α14 τεοαρίατα [εγιβα] θη Δἀηα γαϑίοσα {Π6 Τἂνν ἀπ ννὶῃ 
ΤΘνΊβῃ ᾿μπάδρεπάεξηςα. ι 

7.1 5βίγαγεά ποΐ, οὐχ ὑπερέβην πατρικὸν οἶκον. ἘΓΆΘΠΊι5 γα 5]αῖθϑ ννογά [Ὸσ ννοσά, " ἀοπηιπὶ ρδίγίαπη ποη τα] αὶ". ) 
ΤῊΙΒ5 ΠοπλῈ-Κεεριηρ ΠΑΡ]. ννὰβ οὗ σουγβα ἃ ν᾿ γίπ6 ΠΙΡΉΪΥ Ἔχίο!]εὰ ἴῃ ἃ [εὐνε55, ἀπ σαυταῖη]ν ἴΠ6 τὰσα 566 15 ἴο πᾶνε ἰουπα 
ἃ σογίαϊη ργοῆΐ τη [Π6 ϑἰσισίηθϑϑ ἢ ΙΓ ἢ 11 μᾶ5 θθθῃ ργαςιβεά. ] 

186 τῖρ {παΐ ννὰβ δυάδα, τὴν φκοδομημένην πλευράν. [ἡ {Π6 {γταηϑ᾽ατίοη 1 πᾶνε δἀα δα Ζ2γεέο σε ἴο τπαῖκα {πε βεηβ8 
ΟἸΘαΥ. (αΥΠηΠῚ δ οπδ {1π|6 με] 4 πὸ Ἰάδα {Ππδΐ ἴπῈ ρῆγαβα τηϊρ ἢϊ πηθδῃ ὁ {ΠΕ ννομηδη5 5146 οἵ {πε ποιιβε᾽, θαΐ πε ρμᾶνε ἰΐ 
ὉΡ. ὍΠα δ᾽αβίοη ἴο τῃη6 (αγάεξῃ οὗ Εάβη δῃὰ [Π6 ογεαίίοη οἵ Ενε 15 1 ΠΕ] ΠΊΟΥΕ ἴῃ ΚΕαρΙ ΩΡ ἢ [Θνν]5ἢ βίγ]α ἀπὰ 
τῖαϑίβ. ὍΤηα δοίμδ! ννογάβ ἴῃ (ἘΠ 6515 δῖα καὶ φκοδόμησεν ὁ θεὺς τὴν πλευράν, ἣν ἔλαβεν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδάμ. ΠΕ τποζαὶ οὗὨ πε 
ΡῬάβϑαρβ 15 ἴΠδΐῖ ἃ ννοπηδῃ σεῖβ πεῖ θοάγ, δ5 1 ννεσε, ἀἰσγεςῖ τοπὶ (οά, αηὰ 5Ποι]4 πεγεΐογε Κεαρ ἴἴ ννοσίῃν οἵ ΗἩ!Π|. 

ὃ. Νο βεάιςεοσ οὗ {πε ἀδβεσγί, λυμεὼν τῆς ἐρημίας φθορεὺς ἐν πεδίῳ. ὙΠΙ5 15 ἃ συτϊοι5. Ἰηδίδηος οὐ {Π6 [εν 5 Β6]16ῇ 
1Πδΐ εν] βριγιῖβ παπηϊθα {πῸ ναϑβίθ, ἴο νος ἢ 6 πᾶνε γείθεγεηςσαβ ἴῃ {πὸ Νὰν Γεβίδιηθηί. [1 566 πὶ5 μαγάϊν οσθά!0]6 ἴο 
115, θὰϊ 1ῃ6 [ενν8 ἀ1ἃ δοίμδ!ν Ὀε]ανε {παΐ ουἱ ἴῃ {Π6 ἀδϑεσί {Πεσα νγαγα ἀθηηοηβ ννῆο ννοι]ά 116 [ἢ νναῖς [οΥ ψψοιπθη ἀπά 
Ἰεδα {Πϑῖὴ αϑίγαγ. Ὅπε Αἰβίγα!!δη Αὐιηΐα 5᾽ τ ]] Αγ ]ν ΠΟ] {Παΐ σεγίϑ!η γοοῖκυ ΡΙασα5 ἴῃ {ΠΕῚΓ ἀεβεσῖβ ἄτα {Π6 Παθϊϊαῖοι 
οἵ ννηΐοῃ βριτἰῖβ, αηα τῃδΐ ννοηθῃ νεηϊυστηρ ΠΘΑΥΓ {Π6 ΠῚ τηᾶῪ ὈΕσΟΠ6 ΠπΊοΐΠοτβ, Δρρατθηίν ψἱποις Κηοννηρ ἴἴ. Απάᾶ 
ἴου τΠ6 [νν [6 Ῥηίηςε οὗ {πεῈ ἀδιποηβ ννὰβ8 ϑαΐδῃ, τπΠ6 λυμεὼν ἀπάτης ὄφις ννῆο Πδα 5ἰατίεα Π]5 σαπηραίρῃ ἀραϊπϑί πηδηκιηά 
Ὀν σογγαριηρ Ενε. ὍΠα δυΐμοῖβ οὗ ϑγηαρορηε δ οίζρίογ αγιιῖ ἤζογολίῤ, αἰτεδάγ αμποίεά, 58γ, " [Ἔν Ί5 ἢ γα ΠΟ ἢ5 νᾶ γγ» 
Ποννενϑυ, ἃ5 ἴο {Π6 σεᾶβοῃ οὗ ϑαεαΐδῃ᾽5 [επηρῖηρς Ενε; ἴῃ βενεῖαὶ ραβϑαρεϑ ἴἴ 15 βίαιβα πὶ ϑδίδῃ᾽ 5 δὲ ἰοννασαὰὰβ ΠΕ 
Ὀτουρῃς ἀθουΐζ ΠΕΥ [4]}; 5εε δεγφελίζά γαῤῥαλ, ς. τ8, το ; «ὁ αγλοαγί, 59Ρ; «δοίαΐ οὔ; Υεὀαμιοίμ το3Ὁ; Αἰ δοάαλ Ζαγαΐ 220. 
ῬΏΠΟ Πᾶ5 50πΊ6 ουτίοι5 Γαι τ κ5 αουσς [Π6 ννοπίδη δηά {ΠῸ βεγρεηΐ ἴῃ ϑαεζ. δες. «42. 1. 20, 21. Ηξε 4115 ἡδονή 
5ΏΔΚΘΙΙΚα, ἀμ α ἄδοϊαγοβ [δὲ ἡ ἡδονὴ ἐξ ἑαυτῆς ἐστι μοχθηρά. 

9. ἴπΠ6586 πὶν 5Ξοῆβ. [ἰ ἸΙοοκβ 85 1πουρ βοπια ρῆσαβα 500 ἢ 85 “δηά Ὀοσα ἢΪΠῚ ϑανεὴ 50η5᾽ νγεῦε οπητεα Ὀαΐννεθῃ 
8 δια 9. [1 15 {Πμαυδίογε Πδοθϑϑαγυ ἴο ἰηϑεσί ὁ 21} 5075 ̓  ἴῃ 9 ἴο Ἔχρ᾽ δίῃ τούτων. 
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ἘΠΕ ΕΘΗ ΘΘΟΚ ΘΕ ΜΑΘΞς6ΆΑΒΕΕ ΘΒ. 18: 15--24 

5 ἤδιηε 5Π4}} ποΐ πατὶ {π66. Πδ 58ῃηρ᾽ ἴο τι5 {πε ννογα5 οἵ Πανὶ {Πε ρβα] πγ18ῖ, “Μὴν ἀγα {πε δῇ] ςξοης 
οἵ {πε 151. Ηε αιπιοίεά ἴο τι5 ἐπε ργονεῖθ οἵ ϑοϊοπιου, “ Ης 15 ἃ ἵτεα οὔ 1{{πὸ ἴο 41} {πεῖ {πα ἄο ἢἰϊς 
8 Μ111.᾿ ΗΗε οσοπῆιπηεά [6 ννογ5 οἵ ΕἸ Ζεκίεὶ, “5411 ἐῃεβϑε ἀτν θοημα5 ᾿ἱνεῦ᾽ ΕὸΓγ Πα ἔογραΐ ποίΐ {πε 
9 ϑοηδρ {πα Μοϑεβ ἰδιιρῃξ. νυν] ἢ ἴδαοῇ 65, “1 νν1}} 5᾽ αν ἀηα 1 νν1}} πγαῖκε αἰΐναε. ΤῊΪ5 ἴ5. νοι ΠΠ| ἀπα {πε 

ΒΙεβϑθάηθϑβ οἵ νουγ ἄαγ5. ἡ 
ο Αἢ, οἴ] ννὰβ {πε ἄδν, ἀπα γεῖ ηοΐ οὐαὶ, νν]θ ἘΠ 6 οὐπι6] ἐγγαηΐ οἵ {πε τεεῖςϑ δεὲ ἐπε τε δ]αζίηρ 
 (ΟΓ ἢΪ5 Βαυθαζγοιιβ Ὀτγαζίογβ, ΔΠ4 νυ ἢ Πἰ5 ραββϑίοηβ ΒΟ Πηρ Ὀτουρῆϊ ἴο {πε σαΐαρα] δηα] θ8οῖκκ ἀσαίη ἴο ἢῖ5 
τ ἰογίπιτεβ {ΠῈ δανεη 50η8 οἵ ἴῃς ἀδιυρπίεν οἵ ΑἸ γαΠπαπη, ἀπα ὈΠΠ4 64 {ΠπῈ ἐν εΡ 4115 οὗ {πεῖγ ἐγεβ, δῃηα οξ 
2 οἷξἜπεῖγ ἰοησιιθ5, Δ ηἃ 5]6νν {ΠεῈπὶ νυ] πηαην Κιπα5 οἵ ἰογπηεηῖ. ΕῸν ΠΟ σαιβε ἐπε ᾿πἀσεπγεπέ οὗ 
4 ἀοἂ ρυϊϑιοά, αηα 584} Ραγβιιθ, {ΠῈ δοσιγβαα ννγείςῃ. Βιΐ {πε 5οη5 οἵ ΑΡγαΠδπΊ, ν᾿ ἘΠεῖγ νἱοϊζογίοιιβ 
τοί Πα ,, αὐ σαι πεγεα ἰορείπεῦ ππίο πε ρΐασα οἵ {πεῖν δηςοϑίουύβ, πανίηρ᾽ γεσεϊν ες ρατα δηᾷ ἱπηπηοτίαὶ 

4.50115 [ΓῸΠῚ (σα, ἴο ννποπὶ ὈΕ σον ἴοῦ Ἔνεῖ δηά ονεῖ. Απηεη. 

" 

21. ἐπηρωσεν ἃξ' 

23. Βανίηρ τεοαϊνεᾶ, ἅς. Τῆθβα νογβ ροϊηΐ ἴο ἃἢ ΟΥΙΡΊηΔ] αἰἤδγεησα θείννθθη ροοα δηά "α4 δοι]5 Ὀδίογε {πεῖν 
Ἰησογροσαίίοῃ ἴῃ {πε Ροᾶάν. (ρ. νν1βά. νι]. 10. 
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ΡΙΕΚΕ ΑΒΟΤΗ 

ΙΝ ΘΕ ΠΕ. ες 

ἸΝΤΕΘΌΌΣΙΙΤΟΝ 

δ 1 ΘΗΘΕῚ ΔΟΘΓΘΟΝΙΣ ΟΕ ἘΠΕ ΘΟ. 

ΤΗΕ ἰγεδίῖβα οὶ ]εα ὁ ΡΙΓΚκα ΑΒΡοι μ᾿, οὐ. ϑανίηρϑ οἵ {πε Βδίπειβ᾽, 15. ἃ φο]]βοίίοη οἱ πα Χ πη5, ΠΊ ΚΕΙ͂ 
εἴς] «πα τα]ϊρσίοιβ, υἱίεγεα Ὁν 7ενίϑἢ ἰεαοῆειβ νυ] 10 ἃ ρεγοα εχίεηάίηρ ἔγομη {πῸ6 {Πἰτὰ 
σεηΐαγν Β.6. ἴο {ῃς {Π|γα σεπίαγν Α.Ὁ. “ΡιΙγκα ΑΡοίπ᾿ 15 ποΐ [5 ογίσίηαὶ {{{Π6, πε ΕΠ Ὶ 15 " ϑαγίησϑ οὗ 
1ῃε Ἐδίμειθ᾽ ἃ σούγεοΐ τεπάδγίησ οἵ [Πδξ {{1|6; θαξ ἘΠῸ [οὐ πιθοῦ 15 νυν δποίεηΐ, δηα {πΠῸ Ἰδίίεσ 5 50 [80 
βαηοιοηεα ν᾽ οπδίοπῃ {Παΐ 1 νου] ΒΕ ἱποοηνεηΐεπε ἴο σοττεοέ ἰξ ἴο “Παρίειϑ οἵ Ἐδίμεγθ᾽, ποιρἢ 
1Παΐ 15 ννδέ 1 ουρῃΐ ἴο 6. Τὴε ῬοοΚκ ννὰβ ποΐ {πε ρῥγοάιυοίίοη οἵ οπε διιΐμοσ. [ΤῈ νγαβ οὔμδ οὗ {ΠῸ 
βϑιχίγ- γε ἰγεαΐ 585 οἵ {πῈ ΜΊβπηδῇ, {Π6 στε φογῴοιδ 7}715 ἴῃ νν ῖ ἢ πε Τταάϊιίοη οὗ {πῸ ΕἸ ο 5 ννὰ5 
τεάιςεα ἴο ογάθσ. ΤΠ6 σοΟΠΊΡΙΪΕΓ οὐ εὐἀϊίον οἵ πε Μιβηδῇῃ ννὰ8 Κα θΌῚ Ππάδῃ ἐπε ΠοΙν, σογηπηοηὶν 
οΔ]]εα “ ΚΑΡΡΙ᾿, ο αἰεα Α.}). 210 ; αηά ἴο {παΐ εχίεπε ἢῈ πηὰν θὲ τεσαγάεα 45 {πῃεῈ δυίΐποῦ οὗ {6 
Ριγκε ΑΡοίῃῇ. Βυΐ {ῃϊ5 ἰγεαίίβε, {κε τῆς Μιβῆηδῇῃ 1{56]1{{ 15. ΠΊΔΙΉΪν σοιηροβαα οἵ πηδίετία! οἱ 6 
τῆδπη {πε {{π|ὲ οἱ “ΑΡΡΙ᾿ ; 4ηα Ὀοίῃ σῖνε οἶβαῦ εν άξεηςε οἵ ἰδΐεσ δα αττ!ῖοηβ. Ἐσοπὶ ἘΠ|15 1 1] θῈ 
56εὴ ἰῃαΐ Ριγκὲ ΑΡοΐῃ σαῃ μαγαϊν θὲ {ἰτεαϊεα 45 ἃ θοοῖκ ἴῃ {πε ογαϊπαγν βεῆθε οὗ πες ψογά, απα τῃδέ 
πο ἀεῆηϊΐε ἀαΐε οδη Ὀ6 σίνεηῃ ἴογ 115 σοπηροϑβίτοη οὐ Ἔνεη ἰοῦ [15 σοπηρ!είίοη. Δ Ώ1]Ε 511} ἃ ρογίίοη οἵ 
τῆς Ὑτααϊτίοη οἵ {πε ΕἸ δγβ, 1 αἰ Πα β [π΄ σΠαγαοίει δ ηα ἰογπὶ ἴγοπῇ {ΠῸ πιαίη Ρθοᾶν οἵ {πΠῸὶ Τ Υδαϊοη, 
ΔΠ6 [5 1ῃτ|ι5 σαρϑδῦΌ]ε οὗ βεραγαίβ ἐγεαϊπιεηξ δηά βέπαν. 445 ἃ οοϊ]]εοίίοη οἵ πιούδὶ δπα γα]! σίοι5 αν ηρ5 
τ ννὰ5 ᾿ποϊ πα θα τη {Π6 Πτυτον οἵ {ΠπΠῈ συπαρορια αἱ ἰεαϑὲ ἃ5 εαυν ἃ5 {πε εἰενεηίῃ σαπίυγν ; ΔΠα τηδηΥ 
ςοτγηπηθηΐδ 65 ΠΡΟη ἴ{ ννεῦα νυγὶ τε ἴῃ δηα αἴτεγ πε ΜΙάά]6 Αρεβ. ὅϑίηςε {πε ᾿ηνεπέϊοη οἵ ρυπέϊηρ, 1 
ἢδ5 θβεη ρι }15Π66 1 ἱπηπ πη γ8 016 εα!τοη5, πηοϑίϊν Η Ἔργανν, Βαϊ γασεπῆὶν ἴῃ οἴπει ἰδησιασαβ. 

ἼΠΕ οοπίεηϊβ οἵ πε ῬοΟΪς αἵὲ ποί διγαηρεα ἴπΠ δὴν οὈνίοιι5 ογά ει, δης 1 15 εν ἀθητ]ν τηδάθ ὰρ 
οὗ βενεγβὶ οοϊ]δοίίοηβ αἰ} τίησ Ιῃ αἰπὶ δηα πιεῖ μοά. (ΟΠ τοποϊορίςαὶ βεαπξηςα 15 ορβεγνεα ἴῃ ἼἽἢ. 1, δῃά 
ἴο ϑοπῖα εἽχίεηϊ ἴῃ οἢ. 11. [{ 15 ΠΟ] ]ν αϊθγεσαγάεα τη ἴῃς τεπιαίηΐηρ σπαρίεσθ. ὍΤῆε πιαχίπΊ5 1ῃ 
οἢ. 1-ἰν τὲ ἴῃε6 εἰζεγαῆσα οἵ παπιεα [ϑδοῆεγϑ, νν ἢ1]6 Ποϑα ἴῃ οἢ. ν δε πηοϑίὶν δηοηγνπΊοιι5. (ἢ. νὶ 
15. Ὡ0 ραζγί οἵ {πε οὐρίηδὶ θοοῖκ, πα οἠἱν δἰεπηρίβ ἴο σδΐοῃ [πε γτηδηπαῦ οὗ 1. Βιΐ ἴῃ 8]] 5ῖΧχ σμαρίειβ 
{Πεταὰ 15 πο αἰϊεπιρί δ ἃ οογῃρίεΐεὶϊν γεργαβεηίαίιίνε 1 οἵ παπΊε8. δϑίχίν-ἢνε [εδοῆεῖβ αύε παγηβα, οὐ 
οἵ τῆς πυπάτγεαβ νμο Ὀεϊοηρσεα ἴο {πε ρετϊοα οἵ {πε ΜΊβῃπδῃ ; δη ννΏ116 1 ννὰ5 ποΐ ἴο ΡῈ ἜἊχρεοίεά 
1Ππαᾶΐ 411 {Π656 ϑῃοια Ρὲ ᾿ἱποϊπάςά, 1 15 παγὰ ἴο δοσοιιηΐ ἰοσ βοπλα οὗ {πε οπηϑϑίοηθ. [1 ἰ5 γεπηδυκαῦῖε 
ἰῃδὶ (σαπηα]1ε] 11, οης οἵ {πΠῈ πιοϑὲ ἱπηρογίδηΐ οἵ 41], 15 ποῖ πηβηϊτὶοηβα, ἐπουρἢ 411 {Πς 1πε6 οἵ ἩΠΠ|Π|εὶ, 
ἢ τμαὶ οἠς οχοερίϊοῃ, 15 τεργεβεηίεά, ἄοόννῃ ἴο {πῸ Ὀεσϊηηίηρ οἱ [πε {π|γτὰ σεπίαζν. 90, ἴοο, 
ἴη ταραγὰ ἴο {πε βιιρδίαπος οἵ {πεῸὸ0 πηαχίπιθ, νν 116 ἴμεθε ἴοιο ἢ προῃ ϑοπια οἵ {Π6 πιδίῃ πεδαάϑ 
οἵ ΚΔΡΡΙηῖοα] {πεοϊορυ δηά εἰῃίςβ, ἔμεν Ὀν πὸ πιεδῆβ σονεῦ ἴῃ6 ψῃΟ]6 ἢΠε]ά ; δηα ἴῃ ννμδΐ {πεν 
Ὧο σίνε ἔπεσε 15 ἢ0 ἀρρεδίδηςε οἵ βυϑίεπηαίίς δυγαησεγηεηῖ. Τὴ ψΠο]ς οοἸ]εοτίοη, ἱπάεεά, ταῖρι ννε]} 
ἢανε Ῥεεη ἰδίκεη ἴγοπι [ῃς εὐϊζοτ᾽ 5 ποΐε- θοοῖ. Βαΐ, νν 116 {Πιι5 “ [ουπη]εϑϑ᾽, [ἰ 15 Όν πὸ πιεδηβ “νοϊά᾿; 
ἀηα τς τεδάξγ ΨΟ νν1}} ρεύβενεγε Ψ}1}} πα στηιοῇ {πᾶΐ 15 νϑ] πα ]Ὲ ἀπα ἰπϑίγιςίίνε ἴογ {π6 τῖσῃξ 
ἀπαεγβίδησίηρ οἵ {πε γεϊσίοη δηά εἰῃῖοβ οὗ {πῈὶ ῬΏΔτίβἝεβ ; τπημποῇ, αἷβο, νος, νι πουὲ Ῥεΐηρ εἰ ΓΠ6Γ 
ΝΕΥΥ Ῥτοίοιηα ΟΥ̓ νεῖν 50]1Π|6, 15 γεῖ ννῈ}] απα νυν βε]ν ϑδἱα. 

ΕἘογ {πε Ἔεχρ᾽δηδίίοη οὗ {πε οτἱρίη δηά παΐαγε οἵ ἴῃς Ῥοοῖκ, βενεγαὶ {πῖησϑ πεεά ἴο ὈῈ βα!ἃ νυν ο ἢ 
οδπηοῖ ΜῈ}] θὲ σίνεη ππάεγ τς σεραγαΐε πεδά5 οὗ {{{|6, ἀδίε, ἱηϊεστιν οἵ σοτηροβίζίοη, δηα δας Πού Π!ρ. 
Ιη ρἷαςε οἵ [π656 ββοίίοῃϑβ ἔμεγα νν1}} παῦε θὲ σίνεις--- 

ἃ). ΗἸΞΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΑΝ ΘΕΙΤΙΘΑΙ, ἈΘΘΘΙΌΝΙ ΘΕ ΒΙΕΞΕ ΑΙΒΌΤΗ.: 

1. Ογχρῆγ αγε] σγοτυΐλ ὁ ἐλε 7715 γαῖ ας α τυλοίφ. ΤῊΕ οπαγαοίζεγίϑίῖς [εαΐαγα οἵ [Π6 γείουγηδίίοη 
οἵ ΕζΖτια ἰπ {ῃ6 ΠΏ οεπίυγν Β.Ο. 5 {ῃ6 ϑίγεββ ἰδϊὰ προη {πε ἰάεα οἵ Τοόύδῇ 85 1ῃ6 Ἴσοπηρ]είε 
ἀϊνίπα τενεϊδίίοη σίνεη ἴο [ϑτβϑεὶ. “Τοσαμ᾽ ϑΠοι]ὰ πονεῖ ὈῈ ἰτδηβϑίδίεα “Τ1αν ̓; ἴ ἰ5. πο ῇ 
τηοῦε ἴθδη ἴΨ. 7ῃε ντίζεη τεοοσά, {πε Ῥεηίαίζοαοῃ, ςοπίφίπεα αϊνίηε ἱπϑίγαςιοη ἴῃ οἴΠΕΓ 
[ογπι5 θεϑί4ες. [πὶ οἵ ριεοερέί. Ὑπε ἱπίεγργείαίίοθη οἵ {πε Ῥεπίαϊειογ ννὰβ 1ῃ6 υπίοϊϊηρ οἵ 
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ἘΥΤΕΘΌΘΠΟΤΙΟΝ 

{π6 σοηίεηΐβ. οἱ τενοϊδίίοη 1ἢ νεῖν αἰγεσίίοῃ, ποῖ ἴῃ {παΐῖ οἵ ρῥιαοίίοαὶ σοπάπιος αἰοπθ. Ὅ7πὸ ἐγαίῃ 
1πιι5 τε πη θγεα Ἂχρ το ΤΠγοσρ ἢ νὰ] ἱπιεγργείαξζίοι ννὰ5 ρατγί οἱ ἴῃ6 σοπίθηϊβ οἵ ἴῃς οὐὶρίπα] 
τενεϊδίοη ; πεσε ἰῃη6 υυυιτῖθη νογὰ δηὰ τῃ6 υηνντιτδη 1ηἰεγριθίδίίοη ναῖε εαοῇ Τογδῇ, δηά 
τορείῃεῦ πηδάθ ὰθρ ἴπ6 νν μοὶ Τούδῃ. Ναὶ ννὰβ βδοιρῃξς ἴῃ τῆς αἰϊνίηθς ταναεϊαίίοη ννὰ5 εἰ{Ποῖ 
{τὰ ἰο Ὀὲ Κποννῆ οἵὐἵ᾽ αἰτγεοίϊίοηβ ἰοῦ σοοπάποϊς ἰο ΡῈ ορενεᾶ. ἴῃ ογάει ἴο σδιῖν οὗν {π6 [ὰη664- 
τηθηΐαὶ σοπιπηδηά, “ΤΠοῖ 5ῃδ]: ἰονε {πε ον τῆν ἀοα νι 411 τὴν Πποαγέ, ὅζα., [ἃ ννὰ5 πϑεάζα]! {ῃαΐ 
της [ενν 5Ποι 4 Κηονν εχδοίϊν ννῃδΐ {Π6 αἰνίηα νν}}] ννὰ8. οὴ Ἔνεῦν οσοαϑίοη οἵ οποῖςσθ. Τμεγαίοτα οἠα 
τηδίη 11ηΠ6 οἡ ΨΠΙΟἢ {πε 1468 οἵ Τ᾽ ογδἢ ννὰ5 ἀδνείοροα ννὰ5 ἰῃδΐ οἵ α π|ε οἵ γτρῃξ σοηάτιοί. ΤΠΪ5 ννὰ5 
οὈίφίπεα ἢγϑὶ οἵ 411] τομῇ {πῸ τυυ!ττ6η ννοτα, ἀηα] ἐΠεηςα οχίοπαςα Ὀν ϑισοαβϑῖνα ἀςπηϊοη5 δηα (ἢ ς 
ΔΡΡΙΙοδτοη οἵ ταοορηϊζεα πηεϊποάβ οἱ [ηϊεγργείαίίοη. ὍΠ6 ταϑι]5. οὐ {Π|5 ρύοσεβϑϑ ννεῖα οδύθία!!ν 
Πδπα 64 οἡ ἔγοπι οπα ἴθεδοῆῃογ ἴο δποίμει, θεΐηρ τεσαγαθα, 85 ἀϑοεγίδιηθα ρογίίοηβ οἵ Τογαῆ, πὸ ἰοηρεΥ 
ἴο Ὀ6 ἀϊδριῖεα δηά οἵ δἰπάϊηρ δυςπογῖν. ὍὙπε θοάᾶν οἵ 1πάϊοα] ἱπιεγργείζαξίοηβ {Ππ15 δοσαγημαΐθα ἰ5 
τπ6 Ὑτααϊίοη οἵ {πε ΕἸάετβ ; απ τπ6 ηᾶτηςε σίνεη ἴο {πε [ἀπ|6 οὗ τίρῃξ σοηάιιοξ ἐπ οάϊεα ἴῃ {πε 
ἐγααττοη 5. Ἡ ΔΙασπδῃ. Ὅπε ἰγδα!τίοη ργο αν θασαη νυ ΕἶΖγα, τι ΠΟ ΠαΠΊ65 ατα ργεβεινεα οὗ [Πς 
Θδι]δϑὲ τθδοῆοιθ. [}ὼ {Π6 σδπίυγίεβ αἰζεσγ Π15 {1π|6, τῆς πηᾶ55 οἵ παϊδοῆδῃ ἱπογθαϑεα ἴῃ διηοιηΐ απ 

ΠΟΙ] 6 χιίν, βίποα 1 δ οῇ σαηδγαίουν πε πηοῦα απγληθηΐ [εϑοθεῦβ πη α {Πεῖγ οὐνη σοπίγ ας οἢ 5 ἴο 1{. 
ΤΠΕ ἰεδοῇοῖβ ννἤοϑῈ ΠΑΠΊΘ65 816 σίνεῃ 1 1πΠ6 ΡΙΓΚΕ ΑΒοίῃ αύα ἴποβε ψῇο ννεῖε Ἵῃιεῆν ἱπϑεγιιπγεπίαὶ ἴῃ 
ἀενεϊορίηρ {Π6 Τγδαϊίοη οἡ 1Πε ᾿ἰη6 οἵ μαίδομπδῃ. Κὶ. ΑΚίθα (5εε ποίε8) γτηδάς ἴῃς ἢγϑί δἰζεπιρί ἰο 
οἰαϑϑιίν. 1Π6 πἀηννῖο αν πηα855 οἵ Πα] δοῆδῃ, Ραΐ Ἰες [Πς ννοῦῖκ ππῆπιίϑῃμεα. ΠῚ5 ρυρ!!, Κα. Μεῖίγ, σαγγ θα 
1 ΓατΈ Ποῦ ; θα 1 ννὰβ [εἰ το 'κ. Ππάδῃ (4 0Ὀ]) ἴο ἀπ ἀογίαϊκε ἀπ δοσοπηρ] 5} {Πα οὐθυὶν αὐγαπρσεπιεηΐ 
οἵἩ 1ῃ6 ψῇῃοΪβ, ἴῃ {π6 ΜΊβῃπαῃ. ἴἷῖπ ἴοπι, [πΠ6 ΜΊβηπΔῃ ἰ5. ἃ 56.865. οἵ ἀεπηϊίοηβ οἵ Πδαο δ ἢ τπροη 
νδτίοιι5 ϑι 10] εοΐ5, εχίεπαϊπρ ονεῦ ἔπ 6 νΠοΪ]α ταηρσε οἵ ργδοίιςαδὶ Π|8, τεσαγάεα ἤτοπὶ {πε ροϊπέ οἵ νίενν οἵ 
1π6 ῬΠαδτγίθεαε. [9}΄ω δααϊίίοη ἴο {Πς “εἤηϊςοη5. οἵ Παίδομδῃ, [πῈὶ ΜΊβῃπα σοπίαϊη5. τηδην τα]εοϊθα 
ΟΡΙπΐοπ5, ἰορεῖ μευ ἢ [Π6 γααθοηβ ἔοσ γα]εοίίηρ ἘΠ 6 πὶ; αἰδὸ {π6 παπηεθ οἵ {πε ἐεϑομεῖβ οἡ Ποβα 
Δ ΠοΥν 1Πε γα! γαϑίεα, 85 ννῈ}] ἃ5 οσσαβίοηδὶ Ὠϑίοσιοαὶ δ η4] ὈΙΟσγαρῃϊοα] ποΐεβ. [{ ἰ5 αἰνὰ 
ἰπΐο 51χ ογάειβ (5 α.4712292) ἀπ 5ἰχίν-ἤγεα {γεβίϊθεβ οὐ ΒΟΟΚ5 (γεασοϊελίοίψ). Ἐδαοἢ ἐγεδίϊβε 15 αἰνιἀεά 
ἰπΐο ομαρίειβ (2) 171), ἀπ εαοἢ σπαρίεγ ἰπΐο ραγαρίαρῇῃβ (εαοῇ οΔ]]οα ἃ ἀαίασλαΐ οὐ ἃ τη:15 γαλ). 
Οπε οἵ {Π65ε ἰγεδίῖ56εϑ, ᾿ῃ {πε [ουὰτ ἢ ογα οι, 15 παι πον ποννῃ 845 Ριγκα ΑΡοίῃ. [Ι}ἢ {ΠῸ δαϊοηϑ οὐ {πὸ 
ΜΙβηηδῆ δηα {ῃ6 Ταϊ]πλα 1 15 αἰννανϑ ο4]]εα “ ΑΡοι᾿. 

2. 76 ἐγεαίῖ5 “4 ὁοίζ. ΨΜΏΙΠΙΕ ἴῃς γεϑ οἵ πε ΜΊΘΠδἢ σοπϑιϑίϑ πηϑῖη]ν οἵ δ] δῇ, ΑΡοΙἢ σοπέαϊῃϑ5 
ΠῸ Πα ΙΔοἤδἢ αἵ 4]} ; πα ἰῆς οἠἱν τγβαβοη ἴου 115 ἱπο]ιϑίοη ἴῃ {πΠῸ ΜΙΒΏπδῇ νου] 5εαπὶ ἴο ΡῈ {πε ίδοΐ 
τῃαΐ 115 1151 οἵ “ ΚΑΊ εΓβ 15 πηδάθ ΠΡ οἵ ἴῃοβ56 ἰββομεῦβ νη πηδίπ]ν ργοαπςοεα {πΠ6 ΜΊβηπΔῃ. Βαΐ νην 
ννὰ5 Ρἰδοεα ψνῆσγε 1 πονν βίδηαϑ, ἴῃ 1[Π6 τηδίη αἰνίβϑίοῃ ἀβα]ηρ ΠΏ “ [π] υτ]65᾽, Π45 ποῖ Ῥθεη βαςϑίβοξοσιν 
ἘΧρίαίηθα. ὉΠδέ [{ ννὰβ ἱποογρογαϊεα 1 {πε ΜΊβΠηδῇ, αηα ννὰ5 ποΐ [εξ δη ἰβοϊαϊς θοοῖς 45 γηϊσ πε ννεὶ] 
θε Ξι ρροβεά, ἰ5 5ῃοννῃ ὃν {πε ἴαοϊ {παΐ ἴῃ {πε (σεπιαγὰ ({Πε ἰαΐοσ σοπητηθηΐ οὴ {πῸ ΜΊΚΠΠΔΗ, ἴῃ {πε ἘΗϊτά 
ἴο {π6 ΠΙΕΠ σεπέατ 65) ἔπαγε ἃγα δ ἰβαϑὲ βενεηίθεη γείεγθηςαβ ἴο ραϑϑᾶραϑ 'π ΑΡΒοίῃ, ἱπίτοάμποθα ὈΚ οπθ 
ΟΥ̓ οἴΠει οἵἩ {Πς [οὐ πλαΐαα τεσ αγ]ν ᾿ι5664 1 αιποίπρ ἔγοσγη ἴῃς Μίβμηδῃ. ὅϑδνείαὶ οἵ μεθα γείογθποαβ 
ΔΓΕ οἡ {Π6 διυίϊποιιν οἵ αὶ. ᾿οπαηδη, νῃο μα Ῥεεη ἃ ριρ1] οἵ “ΑΡΌΡΙ ̓  πα τηιϑὲ ἤανε Κποννπ {ΠῸ 
ΜΙΒΏΠΔἢ 45 ἈΔΌΌΪ Ἰείς τ. Βιαΐ ἴἰ ννὰ5 ἱποογρογαίβα ἴῃ ἐπε Μιβῃπδῃ, ἃ5. δῇ εχίγαπθοιιβ. οἰεπιεπί, 
ῃοΐ [ογπηηρ ρατί οὗ {πῸ Πϑίδοῆϊς γα! τῖοη. Τῆς πηοίϊνε ἰογ {πε ςοἸ]εοιίοη οἵ {πε σοπίεηίβ οὕ ΑΡοίῃ 
νν85 ΟΥ̓ ΘΊΠ4Πν {ΠῈ6 ἀδϑίγε ἴο ἱπαϊσαΐα {πε 11πη|κ5 ἴῃ {πε οΠαίη οἵ {γδάϊτοη ἔγοση {πὰ ἰἰπιε οἵ Μοβεβ ἴο πε 
τίπ|6 οἵ {Πε6 σοπΊρι]οτ, ῃοανεῦ μΠῈ ννα8. ὙΤΠ15 δαι]οϑὲ πποΐθιβ οἵ ΑΒ ἢ ἰ5 ςοπίβίπϑα ἴῃ οἢ. 1, ἀη6, 
85 1 Ὀεϊΐενε, επ45 ἔπεσα. [{ Ψ}1}] ΒῈ βδεβῆ ἴτοπὴ ἐπε ποΐεϑ {παΐ {ΠῸ ἰαϑὲ ἰϑδοῆοι τηεηίοπϑά ἴῃ οἷ. ἱ αἰοά 
ἴῃ ἴῃς ψαγ οἵ Α.}. 68--7ο, ἃ ἀδἴε νῇῃϊοἢ 15 οης οἵ ἰῃς ἢχεά ροϊηϊβ οἵ δορί πο] σπγοποίορυ. ὙΠῸ [ἰ 
νν5 {παΐ ἄγανν ΠΡ {15 ἰδὲ οἵ “ Εδίποις {ποσὰ ἴ5. ὯῸ δνίάεπος ἴο 5ῃον ; ἰξ πιρῃΐς ννῈ}]}] πᾶνε θεδη 
ΚΝ. Ζααοϊκ (ἰν. 7), ἂπ οἱ τῆδῃ ΨποῸ 7ι5ΐ ϑδυγνίνεα {πε [411] οἵ 7εγυβαίθπι. Βιιΐ ἴΕ ἰ5. οἰδεαγ ἐπαξ {πὸ 
ἘΠ|Ὸ “ Εδίπαευβ᾽ θϑ]οηρϑ ἴο {Π15 βαυ]οϑὲ [15ὲ, δη 1, βέ γε] ν βρεαϊκκίηρ, ον ἴο παῖ. Τῆε αποίεπέ, ποῖ ἐπε 
ΠΟΠίΕΠΊΡΟΥΑΓν, ἰεϑοῆεια ννεγα πε Ἐδίμειβ. οἱ [ϑγαθ]. ἷὶῖπ (ἢ. 1ἰ ἰ5. ἔδιιη ἀποίπεγ [ἴϑὲ, ργόρδθὶν 
ϑΒιρΘεϑίεα Ὀγν, θυὲ ποΐῖ σοηίίπαοιιβ ἢ, [ΠῈ δαυ]Ὲγ οπθ. [ΙΕ ἀ64]5 πηδίη]ν ἢ ΒΕ. Τομαπδη Ρ. Ζαςοαί, 
15 τεδοῃθσ, πα ἢῖ5 οῃϊεῖ ραρ115; ἴῃ οἴπεῖ ννογάϑ, νντε ἢ {Π6 τηδη ΨῃΟ τγε- δία Ὁ] 15ῃ 64 {πῸ ἐγαάιεΐοη αἴοῦ 
{πε ννασ.0 Α οοππεχίοη ψΙ [ΠῈ οἱ ον βαγίεβ 15 τηϑάθ Ὀν {πε ϑἰδίεπιεπε ἐπαὶ ΚΕ. ᾿ομαπαη ᾿. Ζαςοαδὶ 
“τερεῖϊνοα ἔοπχ᾽ Π|]16]1. Βυξ {πδγα 15 πὸ Πιγίμει δἰζετηρὲ ἴο σαγγν οἡ 1ΠῈ βιισοεβϑίνε βίαρεϑ οἵ {πε 
ἰγδαϊτοη. ὙΠΟ πγεηίίοη ἴῃ 1]. 1,2 οἵ ΚδΌΡῚ δηά ἢΐ5 5οη 5 οἰβαγὶν ἃ ἰαΐεν δα ἀϊτίοη, ἀπά {πε βαπη6 πΠΊᾶν 
Ρεύπαρβ θὲ {πε οαδεὲ ἢ ΚΕ. Ταγρμοη 11. 19, 2ο. Ομαρίειβ {Π δηά ἷν (νῃΐο ἢ ἃγα ΠΟΠΕΙΠιΙΟΙΙ5) 
Δθαπάοηῃ οΠτοΠοΪοσν δἰζορσείμει, δηα βεαπὶ ἴο ΡῈ ἅτε ἴο ἃ ἀἠεϑίγε ἴο δηγίοῃ {πῸ [ογπιοῦ οο]]δο οη5 
οὗ ἀποίθηϊ νν]βάογη νυ] βρεοϊ πηθη5 ἔγοπῃ ἰδΐεσ {ἰπιε5. (ΤΉ. ν ἴῃ ἰζ5 τὰγηῃ ἀθαπάοηβ ἐπα ἔογγῃ οὗ ρεύβοπδὶ 
ταίεγοηςα, Δη4 σοηδίβίβ πηδίη]ν οἵ ἃ βεῦίεβ οἵ σγοιρβ Ῥαβεά οὔ πυπηρετβ. ΑἹ] {πεϑε αἰ εγεης εἰεπηθηΐβ 
ΔΥῈ οἸθαυ]ν ἀἸβεϊπηστ5η4 16 ; Ῥαὰΐ ἰξ 15 ἱπῃροϑββίθ]6 ἴο 8411οἱ {Πεπὶ ἴο {πεῖν γεβρεοίίνε δυῖμογθ. [οδη ΟὨΪν 
βιρθεβδί {παὶ ἈΔΌΡΙ ἰουηα (ἢ. ἱ δηά 11 δἰγεδαγν ἴῃ εχἰβίθπος, ροβϑίθ]ν δ]5ὸ {Π| δπὰ ἵν (1 με αἰ ποῖ 
ΠΟΓΊΡΙΪς Πατὴ Πἰπηβε]ῦ, δηα {παὲ ἢς δάἀεὰ οἢ. ν 85 ἃ σοποϊιιϑίοη ἴο (Πς ννῃοῖὶς ςο]]εοϊίοη. (ΤΉ. νὶ ννὰϑ 
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ΡΙΕΚΕ ἈΒΘΤΗ 

ποῖ δαάεα {1} ἰοὴσ αἰζεσ. Τὴ Μιβῃπδῆ, δ5 ἰες Ὀν Κα 00]1, σοπίαϊπεα ἐπεη {πε ἰτγεαίίθα ΑΒοῖῃ 
50 ϑιδητ 4} σοπηρὶείε ; Ὀπΐ ἱπίεγροϊαίοηϑ ννεῦε πηδάς ἴῃ ἴῃςε οὔς 845 ἴπ {π6Ὸ οἴμεσ. Τῇοϑβα ἴῃ ΑΒοίῃ 
Ὑν1}1 Ὲ ροϊηϊεβα οἷ ἴῃ ἴπ6 ποΐθββ. πὸ Μίβῃπδῃ Ὀεσαπια 1ΠῸ6 ϑιθ]εςοὶ οὐ οἰπάν ἴῃ ἴῃς ΔΙ ηϊςαὶ 
50 Ποο 5 θοΐἢ οἱ Ῥαϊεϑίϊηε δηα Βαρυ]οηΐα, δπα ἰῃς ταϑα! πη σοτη πηεηΐαῦν 5 σα] ]εα ἴῃς αεγηατα. Ὅ7ῆε 
Μίβϑμπδῃ δηα {πῸ6ὶ (σεπιαία ἰορείποι ἰογπὶ {πε Ταϊπηαα, απ παῖε ἀγα ἔπι ἔνο Ταϊιπιι 5, Κποννῃ 
Γαορεοίίνεϊν 45 16 Τδγιιβαὶεπὶ απ {πῸὶ Βα ν]οπίαη. Βα {ποῖα ἰ5 ηο (σαπηαῖα οἡ ΑΒοίῃ, βἰπος ἰἰ αἰά 
ποῖ ἄδαὶ νυν Παϊδομαῃ. Αἱ βϑοπηα ρειῖοα, ργόρδῦϊν αἰζει [ῃς οἰοϑίηρ οἵ {πεῸῈὶ Ταϊπιιά, ἔμεγς ννὰβ 
ΠΟΠΊΡΙΪεα ἃ 5οτγὶ οἵ εχραηϑίοη οἵ ΑΡοίΐῃ, {πΠῈ6 ννου]ς Κπονη 85 ἴπε ΑΡοίῇῃ οἵ ᾿ὰ. Ναΐίμαῃ, που ρῇ ἢε ννὰ5 
οαγίδιηϊν ποῖ {Π6 σοπΊρΙ]ον οἵ {πῸὸ νῃοΪε οἵ [1 (5686. ἴπΠ6 ργείαδςε ἴῃ ϑομεοῃίοτγϑ εἀϊτίοη οὗ {πε 4.) 7, 
1887). ΤΠε οἱάδν ΑΡοῖῃ ννὰβ ποΐ ἀἰβρίαοε ὃν {πε ἰαΐεγ εχραηβίοῃ ; 1 ρύδαάτα}ν σαπλα ἴο Ὀὸ τι566 45 
4 θοΟΚ οἵ εὐϊποδίίοηῃ ἰοῦ ϑαρ δῖ τεδάϊηρ ὈὉν βιπάδηίΐβ ἰη {πε σο]]εσεθ. ὍΤΠςε βατ]οϑὲ ἔγαςς οὗ 5] ἢ τι56 
15. ἴῃ [Πς σο]]εσα δἱ ϑπγα, ἰονναγ 5. πα τη] 41]6 οἵ [Π6 πίπίῃ σαπίαγν. Αἵ 5οπΊε ἰδίαν ρετίοά, θαΐ Ῥεΐοτε 
1Π6 επά οἵ {πε εἰενεπίῃ σεπίιγυ, 115. τι56 ννὰ8 εχίεπαθα ἔγοπὶ ἴἢς οο]]ασαβ ἴο [ἢς ϑυπαρΌριε5, δπὰ 
1 ννὰβ8 δρροϊπίεα ἴο θ6 τεδά ἴῃ 1Π6 βεύνίςε οἡ οδύΐαίη ϑα Ραῖμ5. ΑἸγεαάν ἴῃ {πε σςο]]εσε αἱ ὅπγα, ἐπα 
βἰχίῃ οπαρίεγ πα θδβεη δαπεά ἴο Αθοίῃ ; δηά, 1 [Π6 τεδάϊηρ ννὰ5 ἱπἰεηβα ἴο ἰαϑὲ ονεῦ οἷχ ϑαρθδίῃς 
(45 15 {ἴῃς σαϑε ἴῃ την [ενν]ϑἢ σΟπΊΠΊΙΠ1 165), Παγα νοι] ὈῈ 1ΠῈ τεαϑοῃ ἴογ σοτηρι]!ηρ δὴ δααϊτίοηαὶ 
σπαρίεγ ἴο {με οτσιηαὶ ἤνε. ὅδίποε {πε εἰθνεηῖῃ σαπίιγν, ΑΡοῖἢ πα5 θεδη ἱποϊἀςἀ ἴῃ 411 {πὸ [εὐ 5ἢ 
Ππταγρίεϑ, Ἐπουρ ἢ ἴῃς αν οἡ ψῃϊο ἢ ἰξ 15 ἴο Ὀ6 τεδά ναῦν ἰῃ αἰβεγεης Ἰοσα] 65. Ὑῆηε πηοϑί τιϑιι8] 
ΡΓδοίϊςε ἰ5 ἴο τεδα 1 οἡ {πε ϑἱὶχ ϑαῦθδίῃ αἰζειηοοηβ αἰζεσ Ῥαββονει. 

δ πη ΜΙΑΝΌ ΒΘΕΙΒΙΘΙ 

ἼΠ656 αἵ εἰϊπεῦ οὗ {πῸ ν μοΐςε Ταίγημπα, οὐ οὗ με Μ|Ίβῃπδῃ, οἵ οἵ ΑΡοΐῃ βεραΐαΐεῖν. ὍΤηε Μαυηίςῃ 
Μϑ. οἵ τες Βαθδυ)Ἱοηΐίαη Ταϊπιιή, νυυ τε ἴῃ 1260, ἀπηα οοἰϊαϊεά ὃν ΒαΌΡΙπονοζ ίογ 8. ψαγίας 
ἐσείϊογιες, σοπίαϊ η5 Δ ΌοΊῃ ; Ὀυΐ 1 Πα5 πενεῦ θεδϑη ρυ Π5Πῃε6, ἀπα {πε ογεαὶ ψνοῦῖκ οἵ δΌ ποννίοΖ ννὰβ5 
Ιες υπῆπιϑῃεα αδἱ πἰβ ἀεαίῃ, {πε σο]]αϊίοη οἵ ΑΡοῖῃ Ὀεΐηρ αἀπηοηρσϑὲ {ῃ6 ἀηρηηϊεα τεμπηδῖηεσ. Ὅῃε 
τηοϑὲ ἱπηροτίαπε Μίβῃηδῃ Μ5. ἰ5. 1παΐ ἴῃ τῆς (απιριϊάρε {Πηϊνεγϑίιν Γιἰργασν (44. 470. 1), [αν 
ἀεϑου θεά ἴῃ Ταν]ον 5 εὐϊπίοη οἵ Ανοΐῃ (ΑΡΡεπαῖχ, 1900). Ϊὴ ἰμαΐ Αρρεπαϊχ, Ταν]οῦ σίνεβ ἃ 
οἸαϑϑίβεα ᾿ἰσὲ οἵ τ7ζο Μ55. οἵ Αβοΐίῃ Ἴοηπίαϊπεα ἴῃ ἴπε [ἰὈγαγῖθϑ οἱ Τνοηάοη (Β. Μαβειιπλ), Οχίογά 
(Βοαϊείᾳη), (δι τι άρσε, Ῥατῖβ, Ηαπηθατγρ, Βεγ]η, 51. Ῥεϊεγβθυγρ, απ Ῥαῦπηα. Πα τεδάεγ 15 γείεγγεα 
ἴο Ταν οι 5 ᾿ἰϑῖ, αἷἰθοὸ ἴο {πεῸ6ὶ βεοίΐοη οὐ Μ55. ἰπ ϑίγαοϊκ᾽β ἀγίίοϊθ “ὙΠαϊπιθά᾽ ἴῃ Βδιοῖκ᾽β 
πιογκίορααϊο. ΤῊῸΕ ργαϑβεπί {γα ηϑἰδιίοη δηα ποΐεϑ μανα Ὀεθη τηδ66 (50 [τ ἃ5 πηδηιϊιβοσῖρί δας Πογιῖν 15 σοη- 
σαΥη64) νι ἴῃς περ οἵ Ταν]ογβ οὐ σαὶ πιαΐεσαὶ ; 1[ἴ τηᾶν ὈΕ διιοίεηΐς τΠεγείογε ἴο ἀδβοῦρθε τεὴν 
1Π6 ομϊεῖ Μ55. υϑεα Ὀν πὶ. ΕὸῸγ οοηνεηίεηςε οἵ ρτγίηίηρ, ογάϊπαῦν σαρίΐα]β παν Ὀεεη ϑυθϑεταϊεα 
ογ ἢδῖ5. ΟἹά ΕπρΊ 5} Ἰεϊίεγϑ. 

Α. Τῆς (δηδγαρε Μ5. πηεπιοηδα ἀῦονε, σοπίαϊηϊηρ [μ6 ψΠ0]6 ΜΊΒΠΠδΠ δοσογαϊηρ ἴο ἴῃς Ῥα]εϑιϊηΐδη τεοθη- 
5100, ἀαΐξ ἰουγίεθηῖῃ σαπίασυ. [1 Πὰ5 Ὀξθῃ ρα] 5Π6 4 τη [1] Ὀγ ΥΥ. Η. Τονε, 1883. ΤΑυ]ΟΥ τ1565 [Π]5 
ἃ5 ἴῃ6 4515 οἱ Π15 τα ηϑ᾽αίίοη. ΑὈοῖῃ σοπίδιηβ ΟὨΪΥ ἥνα οΠδρίεῖϑβ. 

Β. (διηθτάρε, ὅ:. Τομη 5 ΟοἸϊερε, Κ. 7. ΑΔ ΤΟρΡΥ (1517) οἵ ἴῃ6 σομημηθηΐαιυ οα ΑΌΟΙΠ (51χ ομαρίειβ) ὈΥῪ 
ΕΚ. Ιβαδο 15γᾶ6}} (1368), ψνΙΟἢ ννὰ5 Ὀθαϑεα ἸρΡΟ Δ ΟἸ 6  σοΙΠΠηΘηΐατυ Ὀγ ΚΕ. [5186] οὗ ΤΟΙΕαο ((νγ }-- 
{πιτίεαητῇῃ σαηζαΓ 68). 

(. (δπιδτιάρε {Πηϊνεγοιγ, Ααά. 667, ἀαῖα 1220. (Οηΐαϊπθ ἃῃ πΠρΡοΟΪΠπίβα ἰεχὶ οἵ ΑὈοίῃ (5ϊχ ομᾶρίθυβ), αἴ50 
ἃ ΠΟΙΠΙΠΠΘΏΪΔΥΥ ἸΡΟῺΏ Ἰΐ. 

Ό. Βτ. Μυβευπι, Αα4. 2720ο--ἰ, ἀαἴε ποὶ ἰαΐευ [Δ 1242. (ΟΠΐδιη5 8 ὈΠρΡοΙηϊΘα ἰοχὶ οἵ Αθοίῃ, τοροϑίμεῦ 
ΜΠ ΠΟΙ ΠΕ ὨΐΑΙΥ. Ξ5|ῚΧ οὨδρίθιβ ἅγῈ σίνεῃ; Ὀὰΐ 11 15 ΘΧρΥ͂Έσϑὶυ βίδίεα [παὶ ΑΌοίῃ επᾶβ ψΠ ν. 23. 

5. Τιοπάοῃ, ενν8᾽ (ΟἸ]ερε, ἀαῖς ἀθουῖ τότο. ( οπίδιηϑβ ροϊηιεα ἴεχί οἵ ΑΌοῖἢ, 51χ σμαρίθυβ, ψ Π ἃ σγαπητη δ οΑ] 
ΠΟΙΏΠΊΘΠΐΔΓΥ. 

ὃ 4. ΝΕΙΌΈΝΟΕ ΟΕ ΑΒΟΤΗ ΟΝ ΓΆΤΕΞΚ ΓΙΤΕΒΑΤΌΒΕ. 

Ψεγν [{{{|Ὲ σαη θὲ ϑαϊά ὑπάδϑγ 15 Πεδάᾶ, δἰ πουρῃ ΡίγκῈ ΑΡοΐῃ μᾶ5 θβεη πιούα ψ! εἰν γεδά 
αταοηρϑί [ενν5 ἴδῃ αἰπιοϑδὲ δὴν οἴποῦ ὈοοΚ. [8 ἱπἤπεηοα ἀροη [6 δηα ομαγϑοΐθι Π85 θεδη νεῖν 
στϑδῖ, θεσαιβε ἰξ Πα5 Κερὲ Ῥείογε {πε τηϊηα5 οἵ [15 γεδάειβ ἃ σεγίδίη ἴγρε οἵ ρίεῖν. Βαυΐ ἰξ ἀοεβ 50 
ομἱν ὈΓΚ οχργαϑβϑίηρ ἴῃς εἰῃϊςαὶ, ἀμ ἴο βοπηα εχίθηξ {Π6 τε]ϊρίοιιβ, [4685 σοτηπηοη ἴο ἴῃς ψνΠο]6 οὗ {π6 
᾿τεγαΐασγε σοεᾶν8] ψἢ {πε Ταϊπηά. Τὶ βίγι καθ οὐδ πὸ πεν [ἴπ6, ρύεθεηΐῖϊθ ἢῸ πεν ἱπουρῃΐ ψνῃΟβ6 
ἰπῆυεπος τηϊσῃς θὲ ἱγασεά ἴῃ ἰαΐει νυγτἰηρϑ5. ὍΠε οδ]εοΐ οἵ [15 σοπηρ!!δίοη ννὰ5 ἴο οο]]θοῖ {πε ἰγδαβαγε5 
οὗ δποϊθηξ ννϑάοπ, ποῖ ἴο ἰηνίζε ἃ ϑεάσοῇ ἴοσ {πὸ πεν. Τἤσγε ννὰ5 ρίοργαεββϑῖνα {ποιρῃΐϊ ἴῃ Ταϊπλια!ὶς 
πα πιεάϊδεναὶ Ππ4αίδπι; πὶ 1 τεσεϊνεα πο β[ιπλαἶι5 ἔγοπλὶ ΡΙγκα ΑΡοῖῃ. Δ Πεη Μαϊπιοηῖάεβ ψνγοΐα 
Ηἰ5 σοτηπηδηΐδιν οἡ Αοίῃ, με σοῖ ἢϊ5 εἰ ῃϊοβ πηδίηϊν ἔγογη Α γἰβίοι!α δηά ἱπίεγργείεα τἢς [ενν 5 ἢ νν ϑἀ πὶ 
ἴῃ τεγπι5 οἵ ἐς ατεεῖκ. ΑΡοίῇῃ ϑεγνεὰ ἢἰπὶ 85 ἃ "8515 ἴογ ἢϊ5 εχροϑίτίοῃ, ποῖ 45 {Π6 βοῦγοε οἵ 5 ἰ4688. 
Τα ϑαπιε ἰβ ΠΊΟΓΕ οὔ 655 για οὗ 411 {πεῈ6ὶ πιδὴν σοτηπιεηΐαγιεβ οἡ ΑΡοίἢ ; {πΠῈ ορ]εςΐ οἵ {πμεπὶ ἰ5. ἴο 
ἀπο] πὲ τηεαπίηρ οἵ δῇ δποίθηϊ πηϑηῖδὶ οἵ ρῥίείν, δοοογάϊησ ἴο ἴπῸ τηοῦὰὶ Ἰπασεπιεπί οἵ {ΠῈ 

6δ8 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ἰηἰεγργεΐεγ, ἀπά ποί ἴο ρὸ Ῥεγοπά ἴξ. Τῆς νᾶ]ια οἵ ΑΌοίἢ οοηποίϑίςα ἰΔΥΡΕΙΥ ἴῃ 115 ΡγΓεβθηίδίίοη οἵ 

1ῃε ραϑβί, [15 τεβεοιίοη οἵ {Π6 ννϊβάοπι δηά ρίεϊν νῃῖοἢ Πα βιοοά {πε τεβΐ οἵ ἰοηρ' ἐχρεγίξηςο, Πα ννγὰϑ 

οοπϑβεογαίεα Ὀγν πα πιοπηοῖν οἵ τενείεα βαρ Δη6 βαϊηΐβ οἵ ἴῃς οἱάβη {{π|δ.0. 4.5 ἃ ἰδοΐοῦ ἴῃ {γαϊηϊηρ 
οπαταοίοεγ ἰξ Πα5 ρἰαγεά ἃ σύεαΐ ραζί ἴῃ [εν 8 Πἰϑίουν ; θα 85 8. ϑοιγος οἵ πενν ἀδνείοργηθηΐβ ἴῃ 
᾿τογαΐιγα, ναὶ ᾿ηῆἤμποηοε ἰΕ πᾶν να Παά ἰ5 πηεύραα 1 {παΐ οἵ ἴῃς Ταϊηλα δπα της ΜίΙαγαβῇ 85 ἃ 
ψν ΠΟ] 6. 

Ουϊϑίάς τπς ἀοπιαίη οἵ [ενν 8 Πἰτεγαΐαγε ἀπα [6 ΑΡοίἢ μα5 Πα ρυδοίίοα!]]ν πο εἤδεςοίξ δ 411. [ὶ 
νγνὰ5 Κποιννῃ οἠΐϊν ἴο βοποΐαίϑ, απ Ὀν {πεπὶ τε ἰογ ἔπε ΠΠπ5ἰγαίϊίοη οἵ [Θνν8ἢ Ἐπουρῃΐ ; 1 αΙἸα ποῖ, 50 

[τ α5 1 Κπονν, Ἰεδα ἴο δὴν ἔγεϑῃ ᾿Ιογαγν ογεαίίοη Ὀγ ποη-Ἴ  ενν]5}} νυυ]τΕγΥ58. 

ὃ 5. ΤΠ ΠΒΟΙΘΕΝ ΘΒ ἘΛΒΟΠΉΗΙ. 

Α5 νν}}} Βανε ἀρρεαγεά αἰγεαάν, [ΠῈ πηδίη Ἵομπαγαςίεσ οἵ {πε Ῥοοῖς 15 εἴ σαὶ γαϊποῦ [πη ἐπεοίορίςαὶ. 
Α τπεοϊορσν ἰ5 σογίδιη]ν ἱπιρ] 164 ἴῃ 1, θα 10 15. ἘΠ6 ἐπθοϊοσν ΙΓ ἢ τπά οι] 65 τΠῈ νΠο]6 οἵ ΚΡ Ϊ πο] 
Τυαἴ5πι, ἀπά 15 ἴῃ πὸ νὰν ρεοι!αγ ἰο ΑΡοΙῃ. Α [ἃ]] ἀοοοιππηΐ οἵ [Π15 ῃδοϊοσν ννου]α ΒΕ οἷ οὗ ρίαςε 
ἴῃ δῇ ἱπίγοάιποίίοη ἴο ἃ ῬΟΟΚ νΠΙΟἢ 15 ποῖ ϑρεςοίδ! !ν ἐπεο]οσίοαὶ, πα ννοι] πλούεονεῦ ΟσσΙΡΥ αι τότε 
5Ρρᾶςα {πη οοι]α Ὀε σίνεη ἴο 11. ΑἹ] {Πδὲ νν}}}] Ππεα θε αἰζεπηρίεα ἰβ ἴο γεπηαγκ οἡ ἴποβα (εαίιγεβ οἵ 
ΑΡοΐἢ νος πλᾶν θὲ τεσαγαεα 45 ἱῃπεοϊοσίοαὶ. ὍΤὴης ἀϊδιίποίίοη ἤθε ἄγαννῃ Ὀείννθεῃ δἰῆϊοαὶ δηά 
Ἐπεοϊορίςαὶ ννουὰ θῈ παγαϊν [εἰς Ὀν ἴποβα ἴον νποπη ΑΡοΐῃ ννὰ5 ἱπίεπάθα οὔ ΌῪ ψῇοπι ἰς νγὰ5 
ςοπΊρ ΙΕ. Τὸ ὃε νἱτίποιιβ τνὰ5 ἴο ὁ {Π6 νν}}} οἵ (ἀοά ; Δπηα [ῃ6 ννὰν ἴο Ῥεοοπηα νἱγίϊοιι5 ννα5 ἰο ἰβατῃ 
ννβαῖ Ηε Ππαά τενεαϊεὰ δηά ἴο ἴδϊζε ἴἰ ἰο πεατί. Α Ταϊπιιάϊς ΑΡΌῚ ννου]Ἱα ποῖ ἄδην πδξ {Πεγα ᾿νοτα 
νίτίποιβ (σε πί1165 ; θαΐ ἔογ ἴποϑε ἴο ν ποῖὴ {πε Τοτδῇ, {πε σοπηρίεῖα ἀϊνίηε γενεϊαίίοη, ἢ θεεη σίνεη, 
πεσε σοι] ΒΕ πο πτοία] Ἔχοα!]δηοε ἀρατὶ ἔοτὶ Τογα ἢ. ὍΠε ϑαηοίίοη οἵ εἰ ῃϊοβ ννγὰβ {ΠῸ γενεαὶ θα ψ1]]} 
οἵ (οά; «πᾶ ἴμεγε ννᾶὰθ πΠ0 πού] ννογίῃ ἴῃ ορενίηρ {π6 ρτεςσερίβ, ἴῃ ἀοίηρ {Π6 [Πϊηρ5. ργεϑογιθεά, 
τη|655 {Ποῖα ννεῦε {ΠῸ σοηβοίοιιβ ηϊεπίίοη οἱ βεγνίπρ (οα ἴῃ 50 ἀοίησ. Ηδηοεα, ἴοσ 411] {παΐ {πε 
πηαχίτη5 ἰπ ΑΒΡοΐῇἢ δαἵα ἴῃ [ουπΊὶ πιοϑεϊν δἰ σαὶ, {παν ἂύα ἴῃ βϑυθρβίδηςε γα] σίουβ, απα, ἴο ἐπε Τ7ενν, 
᾿Π56 ραυα Ὁ]Ὲ ἰτοπὶ γα]!ρίοη. Τῆς οΠαγαοίου ἰογπηεα ἰηῃ δοοογάδησα ν] ἢ {ΠῈ πὶ 15 [η6 ομαγαςίεγ οἵ ἰῆς 
λασταῖ, {με βαϊπί, ἐπε ἴγρε οἵ ννῃαΐῖ {πεῈ ενν ουρῃξ ἴο θῈ 85 οπε οἵ {π6 οι] άγεη οἵ αοά. Τὸ Ὀεαῦ ἢ Ϊ5 
πη πηϊπα 15 σοηδίδπεν Πεσαϑβαῦν η ταδαϊηρ ΑΡΒοίἢ, εἶδα 6 ποη-  δνν!8ῃ γεδάθυ νν1}] θὲ {πΠκεὶν το ΡῈ 
ἸΠΈΠῸ ᾿τηριεβϑεα Ὀν ἃ 5617165 οἵ τπηούα] σοι 565 νοῦ (ὁ ποῖ ἀρρεαῦ ἴο 6 νεῖν ῥιοίοιιπὶ οἵ νεῖν 
᾿πτογεϑίίηρ. Βεῃιπηα {Π6πὶ 41] (οΥΓ πϑαῦὶν 411) 15, ἰογ {ΠπῸ [ενν, {πῸὸ ἐπουρῆϊ οὗ Πῖ5. ρείβοηδὶ γαεϊβίϊοη ἴο 
6οά, ἴο ννῇοβε ρεγίεοϊ βεύνίςε ἴποϑε σοιηβ8ε]5 αὰ {πΠ6 συϊάαβ. [}η [Π15 56η86, {Π6 ψνΠποὶε οἵ θοῇ 15 
τε! σίοιβ, που σ ἢ ποῖ βρεοῖποα!ν {πεοϊορίςαὶ. 

Οἱ τπεοϊορυ ρύορει, {πε Ἵοῃϊεῖ σοποερίὶ πῃ ΑΡοΐῃ 15 Τούδῃ, ἃ5 ἴ 15. {π6ὸ οῃϊεῖ σοησερέ ἴῃ 4]] 
ἘἈΔΌΡΙπίςα] ἰμεοίοσυ. Δνμαϊῖ Τόγαῇ πιεδηβ Ὧα8 Ὀεθη ἴο 50ΠῚ6 εχίεηΐ Ἂχρίαίπεα ἴῃ ᾧ 2. Α ἴἰαγρε 
ΡΓοροζγίίοη οἵ {πε πηαχί 15 ἰη ΑΒ οΙἢ τείεγ ἴο {πε βίαν οἵ Τούδῃ ; αηα Ὀν ἰπαΐ ἰ5 ἴο ΡῈ υπηάεγβίοοῦ 
ποῖ πηϑύεὶν {Π6 τεδαάϊηρ οἵ ἐπε Ῥεηΐαίθασῃ Ὀαΐ {Π6 βίαν οἵ ἐπε ἀϊνίπε ἐποιισῃΐ, τενεα]θα ἱπΊρ]1οἰἘ]ν πη 
1πΠ6 νυτὶτὲῖεη ννογὰ (ἀϊγεσιν ἴῃ πε Ῥεπίαϊζδαιοῃ, ἱπά!γαοῖν ἴῃ {ΠππῸ ταϑὲ οἵ ϑογρίμγε), αηΔ τεπάθγοά 
ΕΧΡΙἰο ἴῃ {πε οτα] ᾿ηςεγργείδςίίοη. Τούδῇ νιγέμα}}ν πηεδηβ τπῈ ννΠοΪς οἱ ἀϊνίπα γαίῃ, 50 αι 45 ἰΐ ννὰϑ 
ΔΟΟΘ551016 ἴο Πυπηδη πηϊη45. ΠεῈ οπαγδοίθγιβίίο ἰεΥ πι5. οἵ Ταϊπιιάϊίς [πα |5π| αὐα ῃοϑε οἵ ἐεδοῃίησ 
Δηἃ ᾿εαγηΐηρ ; {π6 Πατηθ5 Ταϊπιπά, ΜΙβηπαῃ, ΜΊΙαγαϑῃ Ἔχ ρύεβϑ {πε σίνίηρ οὐ γεςεϊνίηρσ οἵ ἱκπον]εάρσε, 
1ῃ6 [Πησ Κποννῃ Ὀείηρ Το. Ηδξεηςε {πε Κενποίε οἵ Κα Ὀἰηἰθτη 15. νυϊβάοπη, δηα 15 βϑαϊπίβ δε [5 
58 9565 ; 8Πη6 Πεῖα 5 ἴο ΡῈ ἰοπηά [Π6 οἰπε ἕο {Π6 γε πηαγκα]6Ὲ ἀἰβεγεηςε ἴῃ ἰοης δηπ οπαγδοίεσ Ῥείνεεῃ 
της Ταϊπηπάϊς {{εγαΐατε απ {πε Ν. Τεϑίαπιεπί. ᾿ 

Δ Ώεη {Ππ6 ταδὶ] ϑἰρηίῆοδηςε οἵ Τογδῇ 15 υπάεγβίοοά, ἰξ ψΜν1}} ποῖ 5εεπὶ ϑυγργίϑίηρσ {πὲ ἴῃ ΑΡοίἢ 
παῖε 15 πο νεῖν ἰγεαιεπέ πηεηίίοη οἵ αοά. Δμεγενεγ Τογδῇ 15 τείεγτεα ἴο (οά ἴ5 ἱπηρ!ε. Ηε ἰ5 
ποΐ δοίτπα}]ν πατηεα Ὀν {πε πι5ε οἵ {πε ννογὰ "οὐ 411 [ἢγοιυρῇ {πε θοοϊς, εχοερέ ἴῃ ϑογρίαταὶ οἰξαίὶοηϑ. 
ΤΠ ἴεγπὶ πιοβί οἴϊεη τι5ε6 15 " Μακοηλ᾿, [{{. “ ρΙασε᾽, 5 ννε 5ϑῃοι) ἃ 5αν "τῆς ΑἸ]-ργθβεης 1 Βα [ξ πιιϑῖ 
ποῖ θὲ ἱπίεγγεα ἔγοπι [15 ἐπδὶ πε Ταϊγηπάϊς [ά6α οἵ (οὐ ννὰ5 οὗ ἃ τεπιοίε δη αρϑίγαοϊ θείησ. ΤΠ15 

᾿ Ἵν85 Ποΐ 50; ΔΙ Πουρἢ {πε ενίάεηςε ἴογ ἀεξηνίηρ [ἢϊ5 [γε]πεηΐ τηβγεριεβεηϊδίίοη οδηποῖ ΡῈ σίνεῃ Ποῖα. 
᾿ (οα [5 οπςε τείεγγεα ἴο, ἴῃ {Πε6 σοποϊπάϊηρ νεῦβα οἵ {πε οὐρίπαὶ θοοῖκ, ν. 23, 5 “τὴν Ἐδίμευ νος 15 

ἴῃ. Πεανεη᾿, ἃ ἴθ πι ΜὨΪΟΝ 15 α116 ἃ5 ομαγδοίεσγιϑεϊς οὐ Ταϊπηλάϊς τε]σίοη 45 “ Μακοπι᾽, δπα νοοῖ 
᾿ Βεϊοηρϑ οἵ τίρῃξ ἴο πάδ15π| πὸ 1655 ἴπαπ ἰο (τί ϑεϊδηίϊίν. 

Τη τεραγὰ ἴο (οὐδ᾽ 5 ἀδβα]ΐησϑ υνΠ ἢ πηαη, ΗΙ5 Τογεκπον]εάσε 15 αϑϑεγίεά, θυ πλοϑὲ βίγοϑϑ ἰ5 [αἰ Προη 
ΗΙ5 1π5εϊσα νν μῖοἢ 5Ποννϑ ἰ[5610 ἰπ γειγ υεοη ; τενναγὰ ἀπά ριυιη5 ἢ πγθπί ἀγα ἀρρογίϊοπεά ἴογ σοοά ἀεεάϑ 
Δη4 ὈΔ4 τεϑρεοίίνεϊν, δηά, ἘπΠουρ ἢ βοπγεί πγ6Ὲ5 ἀθβογρεά 1η ἤστιγεβ οἵ βρβεεοῦ σοπιπηδγοίαὶ γαῖ πεῦ {ἤδη 

᾿ ΤΟΙ σΊοιι5, γανναγα Δ Πα ΡΒ πηθπΐ βρη ν της ἀϊνίηςα ἀρρτοναὶ ἀπ ἀἰβαρρίοναὶ ποῖ Πἰτηϊ τε ἴο ρατγεϊςα]ατγ 
[ουΠΊ5 οὗ εχργεϑϑίοη. (σά πημϑβί μὲ βεγνεά ποῖ [ου {πε βαῖκε οἵ {πε τεννατά, Βυΐ ἴογ Ηἰ5 οὐνῃ βϑδΐκε ; " ἔοσγ 
{πε βαϊκε οἵ Ηξανεη᾿ 15. οὐἱν δποίπει νγᾶῦ οἱ βαγίπρ " ἴογ {π6 βᾶκε οἵ αοά᾿. Ὅῇῆε ἴονε οἵ (οά ἴο πῆδῃ 

ὁ ΟἿΒΕΓ ἴδυπηβ ἀγα ἡ ΗοΪν Οπε, Ὀ]εββεα θςε Ης᾽, “Ηξανεη᾿, " 5 μεοβίηδῃ᾿, “ Κιπρ οὗ {ΠπῸ Κίηρϑ οἵ {πε Κίηρϑ᾽. 

1106.2 όδο Υν 



ΡΙΕΚΕ ΑΒΟΤΗ 

ἴ5. 5 πιεηίοηθά, δηα ἰ5 ποῖ σοηῇηπαα ἴο ἴϑύδεὶ (111. 19). (οὐ Πααῖβ ρύαγεῦ; δηά ργανδῦ 15 ποΐ ἴο θῪὲ 
ταϑίγιοϊε ἴο Πχεὰ ἴογῃηβ, θυ 15 ἴο ΡῈ ἴῃς βροηΐαπθοιιβ υτίεύαηςθ οἵ ἴπ6 5οὶ] ἴο Ηἰΐπ). [τ πᾶν ὈῈ 
ἰηΐεγγεα, ἐπουρἢ 1ἰ 15 ποῖ Ἔχ ρΎεβϑὶν βαϊά, Παΐ ἃ5 πηδῇ ννὰ5 πηϑα6 ἴῃ {ΠΕ ἱπηᾶρὲ οὗ (σά, ἔπε οπαγαςίεγίςεϊοβ 
οἵ {πε ϑαϊηΐ (566 εβϑρεοῖδ!]ν νὶ. 6) αὐα {Πκαυνῖ86 (50 [δι 5 ἴΠπῈν ἀξ ἀρρ 1 416) εἰσι θαΐεβ οἵ αοά. 

ΎΤΠοτα 15 ηο ἱπεοϊορσίοαὶ! ἀοοίτγίηα νυν 1 ἢ 15 ἰδυρῃξ τη ΑΒοΟΊΠ δηά ποῖ [οιπα εἰβαννῆεγα ἢ υνῃ 16 ἘΠ οτα 
15. πη ἢ {Παΐ 15 ἰουπα εἰβενν πεῖ απ οὐΪν πηπγεηίοπεά ἴῃ ΑΌοίῃ Ῥεσδιιθα {Πεῦα ννα5 ποὺ οσρσαϑβίοη [οΥ 
1. ἼΠε οδ]εςΐ οἵ {πε σοπΊριϊασ νναὰ5 ποῖ ἴο ρίοάιιοα ἃ μαηάθοοκ οἵ ἔπεοϊορυ, θα ἴο {Ππ5ἰγαΐε ἔγοπη 
ίατηουϑ ἘχαπΊρὶα5 {πε σμαγαοΐεγ οἵ πε ϑαϊηΐ. Εὸὺ ΝΔΌΡ ηΪσαὶ ἱπεοϊορυ 5 ἃ ψοὶα {πε γελάει ἰ5 
τείεγγεα ἴο {πῸ “εευϊεῖ Ἐπ ιογοίοῤοαϊα, τὰ 15 νναγηθα {παῖ Ννεθετ 5 5. γ5ζθηι οΓ ϑγηαροσισ 7 ἀφοίοσγ ἰ5 
ἃ πιοβί τιηϑαΐα σι!ά6, 45 1 ριεβεηΐβ [Π6 γεϑα 5 οἵ σγεαΐ Ἰβξαγηΐηρ ἴγοπὶ ἃ βίαπαροϊπε ἘΠΕ ΓΕΪν τηϊβία κε 
Δ η4 ὃν ἃ πηείῃοά Γιπάδιηεδηΐα! ν ννγοηρ. (ὅεε {πε ργεβϑεηΐ νυγτει 5 2 λαγΊδα57,2, ὈΡ. 235--7.) 

δ 6. ΒΙΒΙΠΟΘΒΑΡΗ͂Υ. 

ΤΠετα 15 Π0 πεεα ἴο αἰϑΕΠρι!5ῃ ἤθγα θείννεθη εα!οη8 οἵ {πε ἰεχί δηα εἀϊίίοης οἵ {πε θοοϊ ; δηά 
1πῈ6 οὐΠ σα] ργΟ 6 πη5 ριθβεπίεα ὃν Πα εχ ἀγα οἵ σοπηραγαίίνεὶν 5Π18}} ἱπηροτγΐίδηςε, γαἰδείησ ΟΠΪν ἴο 
νᾶτίοι5 γεδα!ηρδ δηα ἱπτεγροϊδίίοηβ. ὍΠεγε 15 ποίῃίηρσ τη {πε οί ἰςἰϑτὴ οὗ ΑΡοῖἢ σοπηραύαθὶς ἴο {ΠῸ 
ῬΙΟΡΙΕτη5 ργεβεηίεα ὃ. με Ηδχαίεαςῇ, οἵ [βαἰαῆ, ογ ἴῃ ϑυηορίις (σοϑρεἸϑ. 

Αρατγί ΠοῸπι {πα εὐϊτίοπ5 οἵ {πε Μίβμηδῆ δηα οἵ {πε ψῃοὶς Τ᾽ αϊπηπα, {Πεγα 15, 50 [δι 85 1 Κποιῖν, πΠῸ 
ΦΩ1{10 ῥγίγεεῤς οἵ ΑΡοίῃ. πε βεραγαΐε ἰεχὲ δρρεαγεα ἢγϑβί ἴῃ [Π6 ρύδγψεις- θοοίζ5, οὐ 1695 Ῥγο δ ΌΪν ἴῃ 
1Πε σοπηπηεηΐατίεϑ. [11 ννὰβ πανεί, {1 ααϊα γεσεηῖν, ργηΐεα ἃ5 ἃ θοοΪς οἡ 115 οὐνῇ δοςοιιηί. Τῃα 
ἰεχὶ ἰη Ἡεῦτενν, ἴον ργίναίε εὐϊποδίίοη, ἢὰ5 Ῥεθη ρα] Ἰ5ηεα ἴῃ τῆϑην εὐϊτίοηβ, θας τ Ππουξ δὴν 
Ρτεΐεηςς οὗ τεχίμα] οὐ Ἐς 5Π|. 

ΟΥ̓ οὐτἰς4] εὐἀϊίοηδβ, ργεραγεά νυ ἢ 411 {ΠῈ γεβοιγοαβ οἵ πιοάδγηῃ βοῇ υβρ, ἔπθγα ἀγα ΟἿΪν ἔννο. 
ΤΠ ἤιβί ἰ5 ἐμαὶ ὃν Ο. Τανίοῦ (τερτι πίε 45 βϑεοοπα βαϊτίοη ἢ ΔρΡΡΕπαΐΧ, ᾿π ἴννο νοι πΊ65, 1900). 
ἼΤΠ15 ρῖνεβ ἰεχί, ἰγαηβίαζίοη, οὐ τσ] ἀηα σαπηείαὶ ποΐεβ, ἀπά ἃ [1] ογιτἰσα] ἀρραγαΐῖιι5. [ΤῈ 15. ααυϊία 
1Π6 Π5Ρ 6 η584 6 ἴο {πε βἰμάεπί οἵ ΑΡοῖῃ, [ποιοῖ ἴΠῈ ποΐεϑ. αύα βϑοπηθνν ας ονευ]οδαεα ἀπ ποῖ αἰνγανϑ 
ΒΕΓ Εν τεϊεναπέ. Τῆς οἤϊεῖ οπηϊϑϑίοη 5 δὴ δοσοιηΐ οἵ ἴῃς ογίρίη δηα ἢϊβίογυν οἵ ἔπε Ὀοοκ, ἃ εν 
11π65 1ῃ [ῃ6 ρτγείασε Ῥείηρ 411 {πὲ 15 σίνεῃ ἴο {παΐ Ῥγαποῆ οἵ πε ϑιθ)]εοῖ. ἍΜΠΠ {Παΐ εχοερίίοη, 
Ταν]οτβ εὐἀϊτίοη Ιεανεβ {116 ἴο θῈ 5α] 4 Ὀν δὴν ἔαπίαγε εὐϊΐον οἵ {πε ἰεχί. Ὅῆηε οἴποσ ογίἰσα] εὐἀϊίίοη 
15 παι ὃν ϑίγαοϊ, ρι ]Π|5Π64 ἴῃ 1882. [{ ἰ5 πηποῇ ϑποτίεν ἰμδη {Πδΐ οἵ Ταν]οσγ, {πε ηοΐεβ θείηρ' πιδίηϊν 
Θ,ΥΑΠΊΠΊΔ 164] Δηα ᾿ἰΐεγαγν. Βιιΐ, 80 [δῦ δ ἰΐ σοαβ, πῃ ννογκ σου] Πμαγαϊν θεὲ ἱπιρήονεα ; {πε βομοϊδι- 
5Π1Ρ δηἀ πηϊηπία δοσιγϑοῦ ἴου νυν] ἢ ϑίγαοϊς 15. 50 νν 6 }}] Κποννῃ ΡΡεδι οἢ Ἔνεῦν ρΡᾶρα. ζδΠε ᾿πεγοάποίίοη, 
{που Ρ ἢ 5Ποτί, ἱποὶ 465 αἰπηοβὲ ἐνεγυτΐηρ [δε 5 πεσαϑβϑαῖν, εχοαρί δ δοοοιηΐ οἵ πε Μ55. δίγδοϊς 
ἀο65 ποΐ δὰν ννῆαί ἰεχὲ ἢξ Παᾶβ ιι5ε4, πού ψῇῆδαξς 5 {π6 δυῦῃουίν ἴον ἴπ6 νᾶτίοιιβ τεδά ποθ ψῃ]οἢ ΠΕ 
τα]εοῖ5. Εὸογ Πιγίμεγ ἀδίβ:15 προη εὐϊίοηβ οἵ ΑΒοίἢ, 866 {ΠῈ δγίίοϊα τη {Π6 Ῥ“εευϊοὰ Ξηπεγείοῤσαϊζα, πὰ 
Θίγαοκ᾽ 5 [πἰγοάποξίοη 11 τηθητοηςεά. 

ΘΌΡΡΙΕΜΕΝΤΑΒΥ ΝΟΤΕΘ. 

Ιῃ {ῃς [Ο]]ονίηρ ἐγαηϑίδέίοη 1 μάνα τιϑεα {ΠῈ ἰεχὲ 45 σίνεη ἴῃ Τανίογ, ἴῃ: ϑίγδοϊς, ἰη τῆς Μη ᾿ς 
εὐϊτίοη οἵ {πε Ταϊπιαα ΒΑΡ] (188ο--. 1884), ἀπ ἴπ {πε Απιβίογάαπη βαἀϊίίοη᾽ οὗ τῆς Μίβμπδῃ, τό75᾽ 
(α σορυ {παῖ θεϊοηρεά ἰο Κκ. Μοβεβ οἵ Κοίμεηρυγρ). 1 Πᾶνε ποῖ [Ὁ]οννεα δην οἠα οἵ {πεπὶ Ἂχοϊα- 
βίνεϊὶ νυ. 1 Πᾶνε αἷϑο σοΐ υβεί] ΠΕΡ ἔτοτη ἐῃς εαϊίίοη, νν ἢ σοπηπηεηΐαγυ, ο41164 “ ΜίηΠδη Πδααβῃδμ᾿, 
1722 (νττεπ Ὁν Μίςομ86] Μογανοζυὶς δπα ρι] 5 ῃηςα ἴῃ 1576). 1 Πᾶνε [πτουσῆουΐ σοηϑυ! τε ἘΠΕ 
ΠοΟΠΊΠηηΐατε5 οὐ Κδϑῃὶ, Ε. ΟΡδαϊΐϊδῃ οἵ δίογῃο (Βατγίθηοιδ), Μαϊπιοηϊάθβ, απ Τοπι-οΡ- Η εἰ ]ει. 
Ι Πᾶνε ἰο]]οννεά ἐπα τἰϑ84] αἰνίϑίοη οὗ σμαρίεγϑ ; θαΐ, ἃ5 πεσε 15 ΠῸ Τεοορη!Ζαα αἰνίβίοη οἵἩ ρδίαρταρ 5, 
[να υβεα τὴν ον παρειηξηΐ 1π αἀἰνίάϊηρ ἘΠ 6π|. 

1 ΤΠ κἰπάεηΐ, Ποννανοῦ, 5που]ά θθδὺ ἴῃ πιϊηά {παΐ ΒΑΡ ηΐο ῬΠΑτγίβαῖϑπη αἰΐζευ {Π6 ἀδβίσιοιοη οἵ τῃ6 ΤΕΠΊΡΙ6 ἰῃ 
70 Α. Ὁ. ἀϊξευϑ ἰασρεὶν γοπὶ ῬΠματβαϊϑηι θείογε {παῖ ἄἀαῖθ. 866 ἴΠ6 [πἰτοαποίίοη ἴο {Π15 ΝΟ].---αδη. ἙαἸἴογ. 
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ΡΙΚΚΕ  ἈΒΟΤΗ 

ΘΑΥΙΝΟ5. ΟΕ ΤΗΕ ΒΑΤΗΕΚ5 
Μοϑβεβ τεοεινεά Τογδῇ ἔγοπΊ 5᾽Παὶ δης ἀα]ϊνεγοα τ ἴο [οϑῆϊα, αἃ [σῆμα το {πε ΕἸάδί, ἀπά {μ6 

ΕἸάετβ το ἴῃς Ῥγορῃοίβ, δἀηα τῃ6 Ῥγορῃείβ ἀε]νεγεα [Ε το {Π6 πηεη οἵ ἴῃς τεαῖ ϑυπαροσαθ, ὙΤΠοΥ 
βα αὶ ἴῃγεε {πίηρϑ: Βα ἀε] 1 εγαΐθ ἴῃ πα σεπηεηΐ ; δηα Γαῖ56 ΠΡ πηδην αἰβοῖρ᾽εβ; δηα πηᾶῖκα ἃ ἴδποθ ἴοΥ 
{πε Τοτδῆῇ. 

Ξἰπιεοη ἴῃς Τπι8ὲ ννὰ5 οἵ {Π6 τϑιηπδηΐβ οἵ ἴπΠ6 ἀγεαΐ ϑυπαροσιθ. Ηδ τιϑδθά ἴο βὰν : Οἡ ἔδγες {πίηρϑ 
τῃς ννογ ἃ βίδηάθῃ : οἡ {πε Τοτγδῆ, ἀπα οα ἐπα ϑεγνίςο, δηα οἡ {πε ἀοίηρ οἵ Κίπάπεβϑεϑ. 

Απιίίροηοβ οἵ ὅοςῇο τεοεῖνεαά ΠῸπι Θἰπηθοη {ἢς [π8ῖ. Ηδε τιιϑε4 ἴο θϑαὰν: Βα ποῖ {{κῈ οἷανεβ ψῇῆο 
5εύνε {ΠῸ πγηαϑίθυ ψἸ ἢ ἃ νίθνν ἴο γεσεϊνίηρ ἃ ργαϑεηΐ; Ραΐ 6 {κα ϑίανεϑ γγῆο βεῖνε {πε πηδϑίογ ποῖ νυ 
ἃ. νίενν ἴο ΓΘ οαϊν!ηρ ἃ ΡΥεβοηΐ : δηά ἰεΐ {πε ἔεαι οἵ Πβανεη θε ὑροη γοιι. 

]οβϑεὲ θβὴ ]1οϑζεῖ οἵ Ζεγθάδῃ δηᾶ [οϑε θεὴ Τοῃαηδη οἵ [6τιιβα θη γεοεῖνο ἔγοπη {ΠαπΊ. 7056 Ὁ. 
]οεζεῦ οἵ Ζεγθάδῃ 5414 : [ρὲ τῆν ἤιε ΡῈ ἃ Ποιιβε οἵ τηβοίίπρ' ἴογ {Π6 156, ἀπ θεάιιδε ἐπ ν56 1 ἢ 
τπῸ απιὲ οἵ {πεῖν εεῖ, απα ἀσίηῖς νυ ἢ {πΠ|τϑὲ {πεῖΐ ννογάς. 

1. τ. Τογταῃ. Δ τθοῇηῖςδ] ἴθύπὶ ποί ἰἀθηςσα] νυ ἦ Γανν᾿. Ζογαΐ (-: ἰεδοῃϊηΡ) ἀδποίαβ [Π6 τανεϊδίίοη νῃϊοῃ (οά 
ϑᾶνε ἴο ἰ5ῦβ6] Ὀγζ Μόοβεβ, ϑβιιρροβεά ἴο δε σοπιρ]εία δη4 ἤπα]. ὙΠα Ρεηϊαδίθιςῃ ἰ5 {π6 ψυγιτθη τεοογά οὐ ἐμαΐ ἰθαοῃίησ: 
ἤξηςα ἴπ6 πδηλε ΤΟΥδἢ 15 οἴζΐθη ΔρΡΡ!]6α ἴο πε Ρεηίΐαίεαςῃ. Βυΐ Τουδῇ ἱποϊ θα α]5ὸ 1Π6 ἀπ νν τ ς}6 Π {γδα το ῃ  ΠΕΥΘΌΥ 
{Π6 ἱπΊρ]1οἱς σοηΐεηῖ5 οὐ {Π6 τϑνεϊδί!οη ἡνασα τηδάδ δχρ] οὶ: Ὀ. βιισσαββῖνα ἱπίθγργείαίίοηθ. ΝῸ ΕΠΡΊ 5}. ἡνογα 15 Θααϊνδ]εηΐ 
το Τούδῇ, ννῃ]ςἢ 15 ἐπεγείοσε γείαϊηθδα ππίγαηϑ] αἰ δα 1 {Π6 ἰοχί δπα {Π6 ποίθϑ. 

1πμ6 ΕἸάδσγβ, ΡῬτοθαῦ]Υ {πὸ “4016 πηθπ᾿᾿ σἤοβθη ὉῪ Μοβεβ ἴο αϑβϑίϑὲ πίπῃ (Εχοά, χν]ϊ!. 25), ἀῃα ταραγάθα ἃ5 
ἃ ΡῬεγπιδηθηΐ θοάγ. 

ατεδί 5υπαρορῖιθ. [Ἃἢ [Π6 τὰ] Π]ς 4] ὑγϑα!]οη ἃ σοισης! Τουπ 64 ὉΥ ΕΖτα ψῃΪοἢ Ἰαβίθα [ῸΓ την γεϑαῖβθ. ΤΟ 
ΒΔ ΠΥ Ταίθγες 685 ἴο 1ἰ ᾿πά σαί {Π6 Δ556 ΠΊ0]Υ πηεηιὶοηεα ἴῃ ΝΕ. ἰχ, χ. Νὸ ϑ0ςῃ ρεσμηδηθηΐ σοιηςῖ] σαη Β6 5ῃονῃ ἴο 
Βαᾶνε εχίβῖθα ; θαΐ {Π6 γα! οη 15 ποῖ ἡνΠΟ]]Υ νγου ἢ] 655. ὙΠῸ ἴθσπιὶ “ατεαὶῖ ϑυπαρορια᾽ τὰν Ὀς ἴακεη ἴο ἀδποίε {πὸ 
ΘΑΥΥ Θογ065 (ΟΡ ΠΘΥ1Π1), ΨΠμῸ ἀθνεὶορεά Πα τε] βίο οἵ Τόσα οἡ [Π6 ᾿ἴπε5 δηὰ ἴῃ [ἢ6 βρίτιὶ οἵ ΕΖγα, ἴου. βενεγαὶ" 
ΒΕΠΘΓΔΙΙΟΏ5 Αἰζεῦ ἢΪ5 {Ππ|8δ. 566 πῪ 2 λαγΖεαΐξδηι, ΡὈ. 18--22. 

ΎΠΟΥ Ξαϊά, 1.6. [Π6 πηθῃ οἱ ἔπ6Ὸ τϑὰΐ ϑυπᾶροριια βαϊά. Τυδάϊτιοη ταργαβεηΐθα 85 ἄδογθαβ οὗ ἃ σοιηςὶ! πνηδέ 
ΜΈΤΕ ΡΓΟΡΘΌΪΥ ΟὨΪγ {Π6 τα]65 Δρυθεα οἡ ὈΥ {πε 5ΥἽθ65 ἴοσ {Π6ὶΓ οὐνὴ βαάδησθ. ὍὙὴα ἴῆγεα βαυϊηρδθ Δ͵ΙῈ σαγ[ Η]ΥῪ ΝΕΙΥ 
ΔΠοΙθηΐ. [{ ννὰ5 ἴπ6 ἀπἰν οὗ {πΠ6 5'οΥρ 65 ἴο πάρε, 4150 ἴο ἴβδαςῇ Τοσδῇ. 

αι ἴεῃοε ἴογ με Τοσγϑῇ, ΠΠΡ Ὁ. Τηῖβ ἄοεβ ποῖ τπδᾶη {παὶ ἴπῈ Τοσαμ νναβ ἴο δὲ πιαήθ ἰηίο ἃ 5{ΠῈ πεάρε, Ὀαΐ 
ΤΕίε 5 ΤΠΘΥΕΙΥ ἴο ΡΥΘσδα10η5 ὈΥῪ ΜΝ Π]Οἢ ἃ τηδῃ τηϊρῆΐ θ6 σαδτγάθα ἔτοπὶ γα ϑρτεβϑίοη μεΐοσα ᾿ξ τνὰ5 ἴοο ἰδίθ. 

2. ϑίπχθοῃ ἐπε Ϊᾳ5ΐ, οὐ 1πΠ6 ΚἸρΡμίεοιθ. [1 15 ἱπ)ροβϑίθ]ε ἰο θῈ ϑιιτα ΨῆΟ 15 πηδδῃΐ, νεῖ Ποὺ Θ᾽ πιεοη, σταπάβοῃ οὗ 
1δάάπα, ννῆο ννὰ5 ΗἸΡῊ Ῥυϊθϑέ ἴτῸπὶ 310 ἴο 291 Β. Ο. (οΥ 300-270), ΟΥ ΠΪ5 »Υδηάβοῃ, ῆο ννὰ5 ΗἸΡῊ Ρυϊεϑί ἴτῸπὶ 219 ἴο 199. 
]οβερῆιιβ πηθητοη5 Ὀοίἢ (.1712. ΧΊΪ. 2. 5 Δα 4. 1ο), θὰϊ ΠΕ ΟὨΪΥ ΔΡΡΙΪ65 ἴπ6 βριεπθὶ “τῃς 1π|5ῖ ̓  ἴο {πΠῈ Οἱ δσ πιαπ. Ὑπὸ 
Θ᾽πηοη οὗ 5Ίταοῇ 1 15 ΡΟ ΌΪν {Π6 γουηΡΈΓ, δηα Πα 5 ποΐῖ Πετα οδ δα “Πα [π8ι΄.. ὙΠΕ τἀ] ηἰςαὶ τϑίθγεηοθϑ σοηΐαβα 
{πε ἔννο, δηἃ ροϑβιῦ]ν δ᾽] 46 ἴο Οἵ ΠΕΥΓ πηεῃ 4]50. 

ἐπε ννογ!α βίαπδείῃ. Μεδηΐηρ' {πὶ {Π6 [τα {Π]η 5 ἀγα {ΠῸ Γιὰ πάἀατηεηία]5 οἵ Πα πηᾶη (ΟΥ ΡΘΥΠαρ5. Ὡδίϊο δ!) 116. 
Τογαῆ. ὅ6ε6 ἃῇονβ. 
1π6 ϑεσγνίςς, ΠΣ ")Π. ΤῊ ΤαΠΊρΙ6 βεσνίςθ. ὍΤΠα ἴἢγεα ἐπίηρβ ταργαβεηΐ τενεϊδίϊοη, ὑνΟΥβ Πρ, Δα ΞΥΠΊρΡΔΊΥ, ἷ. 6. 

. (οὐδϑ νοζά ἴο τη, ΠΊΔ 5 ΤΈΒΡΟηβ6 ἴο (οά, δηὰ πιδη᾿β Ιονε ἴο ἢΪ5 ἔβι]ονν τη θη. 
3. Αηἰροποβ οὗ ὅοομο. Νοίβ {πθ6ὸ Οτϑεὶς ἤᾶτηθ. 5. ἀδίβ, βείῃρ. ἀερεηάξηϊς οἡ {παΐ οἵ ϑ᾽πίεοη {ῃς Τα5ΐ, [5 

ἀποοτίδη. [δίαυ γα]! οη 5814 {Ππᾶὶ Πα Πδα ἴννο ἀἸ 5. ]ρ]65, οη6 οἵ ψγποπη, Ζαάοϊ, θθοάτηα {Π6 ἑουηαογ οἵ πῸ ϑαάάιϊοροϑ, 
δι Ῥγθββεηΐῖ. Τὴε Ηδεργ. ννοσα 95 τεργεβεηΐβ ἴΠ6 (ἷκ. φόρος, ἀη4 15 ἀἰδι ΠΡ ]5Π 6 ἔτοπη ὁ“ τοννατγά᾽, ἽΞΦ), (παὶ ν ἢϊςἢ 

[Π6 βεσνδηΐ μὰβ ἃ τἱρῆΐ ἴο Ἔχρεοί. 
ξέδγ οἵ ξανϑηῃ, '. ε. ἴῃε ἔβαν οἵ ἀοά. Ἡδξάνεπ, ἔογ (οά, ἃ (τεαιθπέ ϑβαθϑεϊξαϊα ἴῃ [εν 5 ΘΡΘΘοἢ ; {Π6 τπποϑὲ 

[Ἀυη]ὰτ ἰπβίδησε 15 ἡ Κίησαοπι οἵ πεᾶνεη᾿ -- Κἰηράοιη οἵ θὰ. 7Ὁῇῆδε ἴνο αϊοία οἵ Απιϊροποβ αύα ποοηπεοίβα ΜΙ ἢ 
᾿ς 6 Δ0ἢ οἴΠΟΥ. 

4. Ετοπὶ ΠΕΙῈ ἴο Ψ. 12, Πε6 ϑυισοθδδῖνα [βοΠεῚβ γα διγαηροαά ἴῃ ραΐτβ. ΤΉΘΥ ἅτ6 850 ρτοιρεά εἰβεῆεσα ἴῃ {ΠῸ 
Ταϊπηυά, δη ἃ ἅτε οδ]]εα Ζάροι (Ραἰγβ). ὙΠΕΟΥ ἅτε τεργεβεηϊθα ἴῃ {γ δοη ἃ5 πανΐηρ θθεη, ἰπ βοῇ οᾶ56, {Π6 ργεϑίἀθηΐ 
ἃ πη νἱςα- ργεϑίἀθηΐ οὐ {π6ὸ Θδημαεάτχιη, [Π6 στθαΐ σοιιηςῖ! οὐ {πΠ6 σίαῖϊθ. ΤῊΪΒ 15. ἰηςοιγεοῖ, αβΒ Καδθπεη Πὰ5 ΠΟΠΟΙ 5 ν Εν 
5πον (566 ἢϊβ Ἔββϑᾶν " Ονεὺ ἐδ βϑῃηθηβίε]ηρ νὴ πεῖ ϑαπμεάσγιπ᾽). [{, Ποινενευ, [Π 6 6 Ἰν6ΓῈ ΒΟΠῚ6 Ἀ55Θ6ΠΊΡΙΥ οὗ 5 γ0 65, 

᾿ 85 διρϑεβίεα ἄθονα, Ψ. 1, ἴΠεη [6 ΖΌρΟΙη πλὰν πᾶνε θεβη ρτθϑι ἀθηΐβ ἃπα νὶςσα- ργθϑιἀβηΐβ οἵ {παὶ θοάγ. 
1056 Ὁ. ]ΟἜΖεσ ννὰβ ῬΡγορδὈ]ν ἀπιοηρ {Π6 5ἸΧΙΥ ΨηΟ ἡνεσα ΚιΠεὰ Ὀγ ΑἸοΐπιι5 (1 Μδος. νἱϊ. 16), 162 Β. 6. ΑἸοἰπιιβ 

18 5814 ἰο πᾶνε θδξεη Πῖβ περῇπενν. ᾿ 
ἔγοπι ἴπεπὶ, ὩΠ. ὙΠῸ Μ55. δηᾶ ρτυϊπιβα ἰοχίβ ἀτὰ ἀἰνἀεὰ θείννεθη {Π|5 τεδαϊηρ' ἀπά δ αἰζεγπαῖϊνε " ἔτοπὶ Πἰπι᾿ 

᾿ς 55. ἘῸΓ τΠ6 ἔογπιεσ Α ΒΟ, ἔογ {πε ἰαἴτεγ 5. Τδγίοσ, Βδοῖ, αῃμ ϑίγαςς δάοριὲ (Πδ ἴογππεσ. ΤΠ ἰαίίου ἰ5 ῬΕΙΠΔΡ5 ἄϊια 
ἴο ἃ ἀεβῖτε ἴο ουνίαία {Π6 ἀϊ βῆ συν οὐ τΠ 6 γεδάϊπρ “ ἔτοπι {Παπχ᾿, βῖποα ον ἈΠΕ ΡΌΠΟΒ ἰ5 πηθητοπδα ἴῃ {Π6 ργεοεαϊηρ᾽ νεῦβα. 
Πα τεδαϊηρ ἡ τοπὰ {Π6 πὶ’ ἱΠ1ρ]165 {παΐ ἃ ΠΑΠῚΘ ΟΥ ΠΑΠΊ65 ἃ16 τη ϊβϑίπρ θεία Απισοποβ δπᾶ {πε ἤτοι Ραὶσ. ΤῊΪΚ 
ἔανοιιτβ [Π6 Δυς Πα ητοἰΥ οὗ {ΠῸ Ἰἰδὲ ; 11 Πδα θεδη βοζίτίοι5, πα πιθ5 νου] μανα θΕΈΘπ ΒῈρΡΙ] ΙΕ. 

πε 156. ὍΤὴε τεσορηϊζεά θαοῃθίϑ, ν᾽ Πεί ΠῸΥ τπ6 δαυὶν 5οΥ 65 Οὐ {ΠῸ ἰαΐθσ ΡΒ Ι5. 
θεδυδβέ {πυβθῖῦ. ὙΠε ἀἸβοῖρ]ε 5Που]α 511 δἱ {ΠῸ [δβεὶ οἵ μἰβ [βδοπεῦ ; ορ. Αςίϑ5 χχὶϊ. 3. 
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ΡΙΕΚΕ ΑΒΟΤΗ 1. ς-τὸ 

7οβε Β. Τομαπδη οἵ [ϑγιιβα]επὶ δαϊά : [,εὲ (ἢν Ποιδα θὲ ορεπεά νᾶες; δηά ἰεὶ ροοῦ ἴοἱκ θὲ ἰῃν 
ΠουβοΠο] ; δπά ἰδ ποῖ ταιο ἢ τ τῆς νυ ἴα. 

[ΗΏε 5ἰά ἴξ σοῃσεγηΐηρ Πῖ5 οννη νυν] ἢ τιθῇ πλογα σοποοδγηΐησ {Π6 να οὗ 15 αβϑϑοοίαίθ. Ηδηςα ἰῃς 
Ν Ίθε ᾶνε βαϊά : 50 ἰοῃρ ἃ5 ἃ πΊδῃ [45 τπηιοῇ νυ {ΠεῸ ννἱῈ ἢῈ σαιι565 εν] ἴο Ὠἰπηβε!ζ, αηα ἀεϑἰϑίς 
[τοπῇ ννογάς οἵ Τογαῆ, δηα ἢΠἰ5 επα 15 ἐπαΐ ἢῈ ἰηπεγὶ5 εμεπηδ.] 

7οϑῆυα Ὁ. Ῥεγδῃϊδῃ δπα ΝΙίαὶ [ῃ6 ΑΥὐε τα γεςεϊνεα ἔγοπι μετ. οϑῆπα Ὁ. Ρεγαῃϊδἢ βαϊά : Μαΐκα 
ἴο {Πγ 561 ἃ ἴεαοῆαῦ ; δηα σεῖ {πεὰ δὴ αϑβϑοοίδίε ; δηά πάρε Ἔνεῦν τῆδῃ νυν ἃ ἰεαηΐηρ ἴο Δἦς τηδσ. 

Νιταὶ ἴῃς Αὐτοὶ βαϊά : Κδαρ ἔδυ ἔγοπὶ δῃ εν] πείση θουγ, αηα σοηϑογέ ποῖ ψ ἢ ἰῃ6 ννυϊοκεά, δπά 
Ὀε ποΐ ἢεεα]ς685 οἵ τεἰγι υίίοῃ. 

Τυάδῃ Ὁ. ΤΑῦΡαὶ δηὰ ϑίπιεοη Ὁ. ϑῃείδῃ τεςεϊνεαά ἔγοπὶ ἰἤετη. πάλῃ Ὁ. ΤΑΡαὶ βαἰά : Μαϊΐκε 
ποῖ {ἢ γ561{ 45 ἴποβε {παΐ ργεραγε ἴΠ6 1πάρεβ; αηά ψῃεη {Π6 ϑυουβ αι ὰ δίδηαϊηρ Βείογε πες ἰδὲ ἘΠ πη 
θὲ ἰπη τηϊπε εγεβ δ5 ννὶοκεά πΊεη.; δηα ννεη πεν ἤανε Ὀξεη αἰ βη 5564 ἔγοπι Ὀείογε {πες ἰδεῖ μετ Βα ἴῃ 
{πη ανεβ 85 7151 2226721 νγῇο ἤανε τεςεϊνεα {Πεῖγ βεπίεηςα. 

Θίπηθοη Ὁ. Θῃείδῃ δῖα : 100 πλὰοῇ 1π Ἐχδη)ϊηΐηρ {Π6 υνιζπαϑϑεβ; απ 6 σαύαία] ἴῃ τῃν τνογάϑ; 
Ρεύοῆδηςε Ὀγ πηεδηβ οἵ ἴπετὴ {πεν πιᾶν ἰθάγη ἴο [16. 

ΘΒεγηδίδῃ δηά ΑΡΒίαδϊίοη τεοεϊνεα ἔγοπὶ [ῃῈπ|. ΘΠεπΊαίδῃ 5414 : Γονε ὑνοῦκ, απ Παΐε πηδβίειν, δά 
τᾶκε ποΐ ἔπ νϑε! Κηοόνη ἴο {πε σονεγηπηεηΐ. 

5. {πε υυϊΐδ, οὐ “ ννοπηδη ἡ ἴῇ σΘΠΕΓᾺ] ; σρΡ. μη ἵν. 22. Βαΐ [Π6 ἐοΥ ΠΊΕ 15 πλοσα ΠΠ|Κ6]γ, θεσαιιβα {π6 ννῃΟΪα νϑῦβα τίει 
ἴο ἴπΠ6 ομε Ποιβεῃο]ά ; 4150 ἴῃ [Π6 [Ὁ] ΟΡ νεῦ56, νΒΙΟἢ Ἰπίεγρσθίβ [Π15 βαγίηρ, ἴΠ6 Ἰηθδη]ηρ᾽ 15 οἰ θατ]ν ἦ ψΐε ". 

5 ὦ. ΤῊΙ5 νεῦβε 15 ἃ ἰδίευ σοπηπηθηΐ οἱ ἴῃ 6 ργεσθαάϊηρ, [ΠΟ Ρ Ἢ 1ἴ 15 ᾿πο] θα 1η 411} ἴ1Π6 Μ55, (ἢ. 1 15 ἴῃε οἱάεδϑί 
Ρατί οἵ {πε ἰγεδίῖβε (ν. Τηἰτοάποίοη) ; {Π15 νεῦβ6 τη πᾶνε θεεη δα ἠβα ὈΥ {πε σοΠΊρΡΙ]6σ. 

Ης αἰ ἰ.- Ὅῃε Ηδρτ. 15 ὙΠ δ, νη! ἢ, θεϊησ ππροϊηΐεά, τηᾶῦ Ὀ6 ἰγδηβϑ᾽αῖβα ἡ Πα βαϊά 1ἰ᾿, οὐ “πεν βαιά, ὙΠ6 
Γουτηου βαϊ5 {πε σοηίαχί, ν᾽ ἢ1]6 {ΠῸ Ἰαιίεσ σα ΟὨΪΚ Ὀ6 πταάδ 1η16]]1Ρ1}]6 ὈΚν ΒῸρΡΡΙγΙηρΡ “ {π6 Δ 156 ᾽ ἴτοπὶ Π6 πεχί οἰδιιβ6. 
Τανὶοῦ δηα ϑίγαοῖκ ΓΈ Πα οΥ ἡ πεν 5αϊα᾽, δηα ἄο ποῖ ποία {ΠῈ6 αδἰϊεγηαίῖνα. ϑοποαίϊσθη ἢα5 “Πα ϑαϊὰ ἴ{᾿, αχίί. ὙΠῸ 
τηθδηϊηρ οὗ {Π6 Ρσο! το ἴο ἴδ} ν ἢ {Π6 νντΐα 15 να ] Ο 51]γ Ἐχρ διηθα : (4) 1{ ἀἰβίγαςίβ [Π6 πηδη᾽ 5 δἰ πίοη ἔγτοτη ννογά5 
οὗ Τοόσδῃ ; (ὁ) 516 τῆδυ ρμαΐξ ϊπὶ ἴο 5βῆδιπε ὈΥῪ βοϑϑίριηρ οἵ ννδαΐ ἢς βαγϑ ἴο πε ; (2) ἴἴ τηδὺ ἰεδὰ ἴο 15 (δ! κίησ ψ ἢ ΟΥΠΕΥ 
γνοτηθῃ, 6 Πς6 ἴο 5ιβρίοῖοη, ἔμεηςα ἴο 51η. 

ἰππογιίβ, .). 80 πιοϑὲ Μ55. 5. Πδ5 Ἴ"))" " ἀβδβοβῃᾶβ 'ηῖο᾿. “ΤΠ οσΙΓ  15 ΓΕ ΘΠΠΠΥ 564 οὗ Ραγαάϊβα, [ῃ 6 Ὁ]155 
δἰἴϊου ἀθδίῃ : ν. ζλ7ῦγα, Ψ. 22, “ σδγάβῃ οἵ Εάδη᾿, δηα ορ. Μαῖϊ. χχν. 34, 41. 

ααἤθηηβξ, Γέεννα, ἴπΠ6 ἀροάς οὗ {πΠ6 νιςοκΚαεά αδἴζευ ἀβξδίῃ. 
6. ΤΠε βεοοηά Ραϑὶζγ, ν. σμῴζα, 1. 4. ὙΠΕΙΓ ἀρρσεοχιπηαία ἄδΐε 15 110 Β.6. |. Ὁ. Ῥεγδῃϊδῃ, δοσοσγάϊηρ ἴο οπα 5εΐ οἵ 

{τδαϊτοηϑ ἴῃ {π6 Ταϊπλιά, ννὰ5 {Ππ6 θδοῦου οὗ [6511.5. 
ΝΙζαὶ {π6 Ατρεϑιῖθ. Ἐσοπὶ Ατρεὶα (πιοά. [τ0]4) ἴῃ (Θ411166, ἃ ἔδενν πη1165 ννεϑί- Πού - ννεϑί οἵ ΤΊΡ σα 5. ΝΙαΙ 15 [Π6 

ιι5118] τε Ἰηρ, δη4 15 ἃ ςοπίταςοίεα ἔοτπι οὗ Νείπαηαῃ. Α τεδάβ Μαίίδι, πεύβε δῃὰ Ηδρ. 11. 2, 16 οὔἱὺ οἵου ρίαςβ Ώεγα 
{Π15 ἴθϑοῆοσ 15 τηθητοπαά ; ἰῃς αἸδγεηςε 15 ον θείνεεη ΝΠ) δηα ᾿ Π2. 

εαβϑϑοοίαίε, ψαόογ, ἽΖΠ, ἴΠ6 ἤδιὴθ Δρρ]δα ἴο πε 5 οὗ ἃ βοοϊείν, ζαῤηγαΐ, ρ]εάρεά το ϑίτιςὶ ορβεύνδηοα οὗ 
1Ππ6 τι 165 οὗ " εἰδδῃ ᾽ δηᾶ " τπποϊεαη᾽, ἄο. ὍΤῆε [θυπὶ 15 ΡΟβϑιθ]ν ἀεγινεα ἔτοπι Ρ5. οχῖχ. 63, ἀηα ννὰ8 ι᾿ιϑεα Ὀγ ῬΠΔγΙβε 65 ἴο 
ἀεϑιρηδίε βοῇ οἴου. 

Ιεδηΐϊηρ ἴο Πὶ5 πιοσγιΐ, ΠῚ ἢξῦ. Μείδρμοσ οἵ ἃ θαίαποθ ψ] ἢ ἴννο ρδη5, ὁπ ἴο Πο]α {ΠῸ πιϑυὶζ, [Π6 οἵου {πε ἀπ πηοτῖξ, 
ὙΤΠδὶ ψ ῃΐοἢ ΠοΙ] 5 {πῸ τηοσὶὶ 5 ἴο θῈ ΠεΙρεά ἴο ἀεβεθηά. ὉὍῇῆδ ΠηΑΧΙΠῚ 5: ΠΊΡΙΥ ΠΊθδη5 " Ὀ6Ιανε {π6 Ὀεϑί οἵ Ἔνεῖν πηδῃ᾿. 

7. 61] πεῖρῆροισ. ῬτόθΑΌΪΥ σΈπογαὶ. 
Πδϑαϊεββ, ρεύῃαρϑβ “ Πορεῖεβϑϑ᾽. [{ Πὰ5 θεεὴ βυρσεβίβα ( λ Ζε. 5. ν. ΝΊϊ41) {Παὶ [Π15. {Ππ|γὰ βαυὴηρ νγὰ5. υἱτεγβα ἴῃ 

τείεσεηοα ἴο {πῸ ρεγβεοαίίοη οἵ [Π6 ῬΊΔτΙβεαβ ὈῪ [Ομ Ηγτοδηι5 δἰζεσ μἢῈ Πδα βροπα ονεῦ ἴο {Π6 ϑαδάποααβ (Τ᾽ βαρ 5, 
21. χιϊῖ. το. 6), ἀπ {πᾶΐ 1ἴ ννᾶϑ τηθαηΐ ἴο εῃσοισασα ἴῃς ῬΠΔτΙβθαβ ἴο Πορα {παΐ Ἡγσαῆιβ νου]ά γεΐ 06 ΡιηἸϑηθα [ΟΥ̓ 
ἢΪ5 δροβίαβυ. ΤἢΪ5 15 Ροβϑίθ]α; Ὀαΐ [Π6 σοτηπηθηΐδίοῦβ ᾿ηἴεσρτεῖ [Π6 βαυιηρ οἵ ταί] Ὀυ]Ο ἴῃ ΘΚ ΘΏΘΓΥΔΙ. 

8. Τῆς {μἰγτὰ Ῥαϊτσ. 95. Ὁ. 5Ππείδῃ, ὑγοίμοτ-τ-ιη-ἰανν οὐ Κιηρ Τα πηδειβ (126--76 Β. 6.), οιη με βιγνίνεά. Ηδ νγᾶ5 
ΒΘ ΠΟΘ551) ἴῃ τεεϊοτίηρ {πε ἰπῆἤπεπος οἵ τῃ6Ὲ ῬὨατγβεαθ ν ἢ Πδα Ὀδεη Ἰἰοϑὲ ὑπάθτ Ἡγγοδηι5 (5εῈ ἀρονθ). [πῃ {Π6 
ττδά!τοη, ἱΠπουρῃ 1. Ὁ. ΤΑΌΡαὶ 15 πεσε ρ᾽δοεα ἢγϑί, 5. ΡΒ. 5}. 15 ΌῪ ἔαυ {πΠ6 τποῦα ἱπηρογίδηῖ. (566 δέῦ. ἡ. δ μεαΐθς 
7μΐνεξ, 1912, ΡΡ. 216-32.) 

ΡῬτῖθραγε {πε πάρε, 2 ἼΠ "3 ΝΜ, 1. 6. ᾿Ἰπῆπεηςα ἔπει Ὀεΐοτε {ΠῸ {Ὑ|8]. Α5 1Π6 πιαχὶπῃ 15 Δ ἀτεββε ἴο ᾿πᾶρδ5 {ΠῈ 
τη δ ηΪηΡ᾽ 566ΠΊ5 ἴο 6 “40 ποΐ ᾿ἰδίεῃ ἴο ἴποϑα ψηῆὴο ρσξραῦε {Π6 ᾿πάρεϑ᾽, ἢ δΔὴγ σᾶβα " 6 ᾿πηραγίϊα]᾽. ὍΤῊΪ5 οἰδιδβα 15 
τερεαϊεά θεῖον, 'ν. 7ζ. [1 ν τεδᾶ 1) ἼΠ να πᾶνε δῇ Ἐχοα]]θηΐ 5εη56: “Μακε ποΐ {Πγ561{ Κα [Π056 ΨὴΟ ρτύεραζα [ἢ 
51{5,)᾽ ἴ. 6. 4ο ποῖ ΡῥΪαὺ {με ρατί οἵ ἃ σουηβεὶ θαΐ οἵ ἃ }υᾶρε.---Οδη. Ε αἰοτ.] 

τυϊοκεᾶ : ποῖ, ποννενευ, ρα ν (Ταν]οῦ). ὙὍΠε πάρε πιαβδὲ ποῖ ἀϑϑυτηθ {παὶ [Π6 δοςσιιβεά Πᾶ5 ἄοηε ψῇῃδΐ Πα 15 
δοςσι564 οὗἁ, θαΐ τηιϑὲ ΠΊΈΓΕΙΎ 5ἤου ΠῸ ἔανουγ ἴο οἰ[ΠΕΥ Ρατίν ; ΠΕ τημϑί ἢοΐ βὰν “1ῃ15 πηδῃ 15 τεβρεοίδ]6 ᾿ (Ἀ85}}). 

7απῖ: δ5 ποὺ Πᾶνα τεοεϊνεα {π6 βεηΐεῃςα, ἴΠμεῦα 18. ΠῸ ἔασίΠευ στουηα οὐ ἱπηρυτηρ ΕΝ] ἴο {Πεπὶ; ἴπαν Πᾶνα 
βδιϑῆεα {πε ἰανν. 

9. Αραΐῃ δάάτγεβϑεά ἴο ᾿πᾶρεβ. σδγοῖαὶ ἰπ ἢν σνογᾶβ, 23 ὙΠ: (Π6 Ἰυπᾶρσε 15. ποῖ ἴο ᾿πάϊσαία ναὶ Π15 ον ἢ 
οΡ᾿ηΐοῃ 15, ἰθϑὲ {πε νυ πεβ565 5ῃου]ά δἀαρί {πεὶγ ενϊάεηος ἴο ἢΪ5 νίεννβ δηὰ βυνεδυ [8 ]5Ε]Ὺ ἴου {π6 βακα οἵ ἃ νεγαϊοΐ ἰπ 
1ΠΕ61Γ ἔανουγ. 

το. Τῆε [ουτίῃ Ῥαᾳὶσ. Θμοπλαίϑῃ απὰ ΑΡέδϊ:οη ἀγα ργοθαθ]ν {πῸ Σαμέας ἀηα Πολλίων οἵ Το5ΕΡμι5 (“122. χν. 1. 1). 
Βοίἢ αἴὲ βαἰὰ ἴο πανα Ῥβεὴ ργοβεϊγίεβ οἵ ἤβδαίπθῃ οὐἱρίη; Ὀυΐ ατᾶϊΖζ (6. «. 7ιαῖ. 11. 481) ἀἰδρύονεβ {Π15, ἀπά βυρρεϑίϑ 
τπᾶῖ {ΠπεῪ ψεῦα ΑἸεχαηάτγιδη [ενν8. αΐθ, όο Β.6.; χίζεα. ϑ}δπηδίαῃ 15. 1ῃ6 τῆοτα ῥγοπλϊπθηΐ ἤἥραγα ; Ὀαὰϊ 1 15. 5814 ὈΥ͂ 
Τοβερμαβ {παΐ Π6 ννὰβ ἃ ἀἸ5.ῖ]ρ]ε οἵ Α ιδ]οη. 

πιαβίασγυ, ΓῚ)2 , {πΠῈ6ὶ νγογά υ8ε4 ἴῃ Ἰδίεσ ΠΠογαΐατε ἴοὸ ἀβθβοσῖθε {πῸ βίαίιβ οἵ ἃ ἈδΌΡΙ. [τ οδηποῖ Πᾶνα {παΐ 
τηθδηΐηρ ΠΕῦα, ἴου 5 μαπιαίδῃ Πἰ πη56 1 ννὰ5 ἃ ΒΑΌΌΪ, ἀπα τηαρηϊῆεα Πἰ5 οῆςαε. ὙΠὲ Ταϊπιια (Ὁ. ϑοίδῃ. 130) 5 γ5 1μδΐ 

“7ΟβῈΡἢ ἀϊεά Ῥεΐοτε μῖ5. Ὀσγείμσεη Ῥεοαῦβα με Ῥεπανεᾶ ψ τ γαῤὀῥαγιτείλ᾽, ἴ. ε. πε ἀοπλπεογεα ονεῦ {Ππεπὶ. 5ΠΕιηδί δῇ. 
ὙΝΔΥΠ5 ἀρδιηβί ΔΙΤΟσ ΓΒ. 
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τ νψ--ν-νν 

ΡΙΕΈΚΕ ΑΒΟΤΗῊ 1. 11:--16 

1: Αρία]ίοη βαιά : Υα Δ Ίβο, θῈ σαύθίι! ἴῃ νοι ννογάβ.; ἰθϑί νε Ῥεσοπηθ σαν νὰ ἐπα σαὶ Ζλαΐ 
ζγιυοίσες ΕΧΊ]ς, πα θῈ εχ ]εα ἴο ἃ ΡΪαςε οἵ Ἔν] νναΐειβ, αηα {ἢ αἰ 5οῖ Ρ].5 [μαΐ σοπλα αἴζει γοιῖι ἀτἸηἶκ δηά 
ἄἴθ, αηὰ {πε Ναηῖα οἵ Ηξανεη θὲ ἰοιιηα ργοίαηθά. ἣ 

12 ΗἨΗΠ]16] αἀπαὰ Θῃδγηπηαὶ τεσεϊνεα ἔτοπὶ ἐπε πΊ. ΗῚ]16] σα : Βὲε οἵ (ες αϊβοΐὶρ]ε5 οὗ Δδζοῃ, οημβ {παῖ 
Ιονε5. Ρρβᾶςε, {παΐ ριιζϑιιαβ ρβᾶςε, παΐ ἰονεβ πηδηκίπα αηα Ὀγίηρϑ {πε πὶ πἰρῇ ἴο Τογδῆ. 

13 Ηδε υϑε6 ἴο 5δαν: ἰἤάλοσο ταῖκεβ σγεδί 15 παπια ἀδϑίγουβ 5 Πα ΠΊΘ ; ψνῇοβο δα]45 ποΐ πηδῖκεβ ἴο σθδβε ; 
δῃα Πα ννῆο νν1}] ποῖ ἰβαῦῃ 15 σα Πν σο ἂς 10 αοδεγωο Κ1]ΠΠησ. Απα ννἤο50 5εῖνεϑ ΠΙ Π|561{ νυ] ἴῃς ογοννῃ 
Ρά5565 ἄνναν. 

1 Ηε υϑεά ἴο δα: [{1 δηλ ποῖ ἴοι τ 86], ννῆο 15 ἰοῦ περ Απά ψῇεη 1 δηλ ἴοι πηγϑε]ζ, ννῃδί πὶ ἢ 
Απά  ποΐ πονν, νἤεη Ὁ 

Ι5 ΘδΒδιημηδὶ αἰ : Μαῖκα ἢν Τούδῃ ἃ ἤχεα οἷν; 58γν [{{{᾿π 4 ηα ἀο πλιοῇ ; δηά τεοεῖνε ἘνοΥΥ πιδῇ 
ΝΠ [Πς ΙοοῖΚ οἵ ἃ σπεογῇι] ἴαςα. 

τό ἘΒδθθδη (δη18|{ε] βαἰά : Μακε ἴο ἐμ υ56 1 ἃ ἰβαοῃει ; δηα τεπιονα ἘΠ γ561} ἔτοπὶ μας ἴ5 ἀουθεία] ; ἀπά 
Ὧο ποῖ οἴζεη {{{πῸ Ὀν τ 2ογίαὶ να]υδίίοηῃ. 

δονογηπιαηΐ, ΠῚ). ὍΠα ΔΓ ΠΟΥ 165 (50 11. 3 θ6]οιν). [{ 15 ἀδῆρεγοιιβ ἴο Ὀβοοῖηα Κηοννη ἴο [Π6 δυςΠου 165, ΟΥ̓ 1ἰ ἰ5 
σοΥγαρίησ. ῬτΟΡΑΌΪΥ πεῖ {6 Ἰδιου 15 Πιθδηΐ ἢ ἃ5 ΘΠ6 πη ΙΔ ἢ ννὰ5 νεΎΎῪ ννῈ}} Κποννῃ ἴο {Π6 δυςΠουῖτ165. 

11. ΝΥ ΒΘ. Ὑηα ἴβδοποτβ, ΚΑΌΌΙ5; 566 ἃθονε, '. 4. ΤῸ Ἔχρουπα ΤΌΥΔἢ ΨΥΟΏΡΙΥ 15 0 ρῥτοπιοία [Π6 ἰγαηβρεαβδϑίοη οὗ 
115 ρὑσεσεβρίβ. [{, ἃ5 {Π6 ἀἄϊνίηθ τϑιυ το ἴοσ ἀοϊηρ 850, ἃ [βδοΠοΓ 15 Ἔχ ]64 ἴο ἃ ρΙαςα οἵ Ἔν] νγαΐεγβ, 1. 6. ἃ ρίαςβ ψἤεγα 
{ΠΕ6γ6 15. ΠΟ βοιηα ἰθδοῃϊηρ οἵ Τόσδῇ, ἢ6 πηᾶὺ Ραεγρϑίιιαίςε Πἰ5 ΕὐτΟσ, 50 {Ππαΐ [Πο586 Ψὴο σΟπΊθ δ ΘΊσ, 1. 6. ἰδαυῃ ἔγοπὶ ΠΙΠῚ, 
τηΔῪ ἄγη, 1. 6. γεοαῖνα μῖ5 τθδοῃϊηρ, δηὰ 16, 1. 6. [411] ᾿ηΐϊο 8ϊη ἴοσῦ ΠΟ ἀβαίῃ ἴ5 {Π6 αἰνίηθ ρα ηἸβῃμηεηί. [ἢ {Παΐ 
(456, 1ἴ ν}}}} ΒῈ ουπάᾶ, 1. ε. 11 νν}}} γθϑυϊε, (Παὶ τ[Π6 παιηε οἵ (οα Πᾶ5 θεθη ρσγοΐζαπϑᾶ. 

12. ΗΠ:116] δηὰ 5Παπιπιαὶ, {Π6 ΠῚ δηα ἰαϑὶ Ρδὶγ (ἀαἴε 30 Β. Ὁ. ἀπ αἴε). Η]16] 15 βϑαϊά το ἤᾶνα ᾿νε 120 γβδῖϑ, 
Ῥαΐ [Π15 15 ΟἿ]Κ ἃ νὰν οἵ σομηρδτίηρ Πἰπὶ ἢ Μόοβαθ. ὙΠαῈ βᾶπιε 15 βαϊάᾷ οἵ Κ. ᾿ομαπδη Ὁ. Ζαοσαὶ. Τῆς ἀϊδβοίρ]ε5 οὗ 
Η. πὰ 5. ννεύβ ἀἰν! ἀβα ἴῃ ορ᾽ πο ΡΟῚ ΠΊΔΠΥ͂ αι Θϑι!οη5, ἃηα {ΠΕ }Γ σΟΠ γον ῦβίαϑ ἰαϑίεα ἔου ΠΘΑΥΚ ἃ σδηΐατγ. [{ ννὰ5 
ῬΕΓΠΔΡ5 ον ηρ ἴο {Π15 {Παΐ 20 ἔπσί ΠῈῦ ῬΑΙΓ5 ἀγα πηθης!οηθ. Τῆς δας ΠογιΖεα ἰγαάϊ!τοη νναβ ὑπαὶ οὗ {Π6 βεῆοοὶ οἵ Η. ; 
Δ η64, νν ἢ {Π6 οἠς Ἔχοθρίϊοη οἵ Κ᾿. [οἢ. Ὁ. Ζαοςαδὶ, ἀββοθηάδηΐβ οὗ Η. βιισοθβϑίνεὶν Π6]4 {πῸ Ἰεδάϊηρ ροϑιτοη (Ἰαΐθσ, τ ἢ 
{π6 {1|6 οὔ “Νιαβι᾽, “ρσίηςβ ̓) ἄονῃ ἴο Α. ἢ. 415. ϑθνβῇ βαυίηρβδ οἵ Η. ἂῖε βίνβε ἴῃ {Π]5 ῬΟΟΚ, 1]. 12-14, 11. 5-8. ὙΠε 
ΟΥΙΡΊΏ415 ἄτα ρατί ἴῃ Ηδρτανν, ρατί ἢ Ατηαῖς. 

ἀϊβοῖρ! 65 οἵ Αδαγοῦ. Ὅῇῃαε ἀϑϑβοοϊδιϊοη οὔ Αδγοη ]Π ΡΘδ66 15 ἔτεαπϑηΐ ἴῃ {Π6 ἈΔΌΙΪΪσΑΙ [ἰαγαΐασα, δη ἃ 15 ρΟβϑί Ὺ 
ἄπ ἴο Η. ΒΙΠ156 1. 

τηϑη Κιηᾶ, ΓΞ, 1Π|.. 6 ογθαΐαγαβ᾽, θα [Π6 σοτημηδηϊαίοῦβ ἄρταα {Πδΐ 1{ τείδυβ ἴο {Π6 Πιιπηδῃ ταςσα ἃ5 ἃ ΨΠΟΪΕ ; δηά 
{Πι15 11 οἴζθβη ἀβξηοίεβ {Π6 (σβης 165 ἃ5 ἀἸβι!πρι]5Πη6α ἔγοη {ΠπΠῸ ενν8. ὙΑΥΪΟΥ σοιηραα5 Μδῖκ χνὶ. 15 απ Βοπι. ν]]]. 19. 
ΤῊΒ 56 η568 15 ΡΟ ΌΪΥΚ {Π8 58πὶ ; θαΐ ἴῃ {Π658 Δ Πα 5: ΠΑ Γ ραβϑαρα5 κτίσις 15 ἴῃ {Π6 βίῃραϊαγ (Κ. Ν. “ ογβαίίοῃ ᾽). 

Ῥγίηρθβ.. . ΠΙΡῊ ίο Τογβϑῇ, πὴ ΠΡ 13 Ρ)2. Α5 [ῃ6 Τούδῃ ννὰβ5 ἴπε ἀϊνιηδ τενεϊδίίοη, {Π6 ἡ ογθαίαγαϑ ᾽, ἴ. 6. 411 τηδη Κι ηά, 
5ῃου!αὰ 6 ἰην!εα ἴο ΠΟΠ16 δη ἃ 5ῆδγα ἴῃ ἰῖ. ΤῊ]5 15 {Π6 πιοίϊνα οἵ “ σοιηρα85 568 8 πα ᾿δῃά ἴο παῖζε οὔθ ρτοβεαϊγίε, Μαίί. 
ἜΣ111- 1. 

13. ΓΘ ΟΥΙΒΊΠΑΙ 5 ἴῇ Αταϊηαῖὶςσ. Ὡ8ΠΊΘ, Γαρυΐαίίοη. ΕῸΣ (Π6 βεῆβε οἵ {π6 πιαχὶπὶ ορ. “νδυϊῖησ δια το ἀοίῃ 
ΟἾΓΙΘΆΡ ᾿[561{᾿ (58415.). 

εααἀάπ ποΐ, 1. 6. ἴο ννῃδΐ ΠῈ ᾿βαῦη5 [ἸῸΠῚ Π15 [βϑοῃαῦ ; Πα ππιδέ σοπίσι θα βοιημθί ]ηρ ΤΌΤ 15. ον ᾿π|6]]Π]ρΈ ποα. 
ΤτΘ ΚΕ65 ἴο σβαβθ. Τῇδ τεδαϊηρ νᾶῦῖθ5 θεΐννεαεη {Πς6 ἰγαηϑ. απ {ΠῸ ἰηίταηβ. ἢ) δπὰ ἢ, [Ιἢ [Πς ἢτβί ςὰβα {π6 

Ἰδδυη θυ ἰΙοϑ65 νηδί ΠῈ 85 ἰβαγηβά :; ἴῃ {π6 βεοοῃα ἢς σομη685 ἴο 8ῃ 6ηά4, ἰ5 σοοά ἔογ ποίῃϊηρ. 
σαν... ΚΠ ηρ, 2. Π ΝρΌρ. ΕῸΥ [Π6 ἔοτιη οἵ {π6 ρῆταβε ςρ. (Α. Ν.) Μαῖίι. χχνὶ. 66. “(ὐν οὗ ἀδαίμ ρῖνεϑβ 

τἴῃ6 ΟΠ Ρ 56ῆ58 ἴῃ ΕΠΡΊ5Η ; Ραΐ 1 ΕΧϑΟΙΥ γαργαβοηΐβ ἴπῸὸ Ἡβῦτανν, οὗ νης ἔνοχος θανάτου ἰ5 {π6 τεπάετίηρ ἴῃ ἴῃς 
(ο5Ρ6]. Τὸ τεΐιβε ἴο ἰβασῃ Τουδῇ δἱ 8]} 15 ἴο ἀββϑρίβε {πε ἀϊνίπα τενοϊδίϊοη, πα 15, 85 ἴξ ψΕΊΘ, βρί για] ϑαϊοῖάθ. Οπα 
ὙΠΟ 065 50 “ ἄξβεῖνεβ ἠθδίῃ᾽, θαΐ 15 ποῖ " ριμέν οὗ ΚΙΠΙηΡ ᾿ ΠΙΠη56]Ὲ. 

5ΕΓΝνΕ5 ΠΙΠ15617, ΠπΊακα5 ΠΙ5 οὐνῃ ρτοῆΐ ουΐ οἵ. 
ογοσνῃ : ΔΠΥ ροϑιτοη οὗ δα ΠΟΥ ΟΥ ρῥτίν!εσα, Ποσα ἢ15 Κπον]θάρε οἵ Τούαῃ. ὍΤῆδ ἰδδοποῖ οὗ Τοόσδῇ τηϊϑί ποῖ ΡῈ 

Ραϊα ἔοσ ἰβεδοῃϊηρ. ὙΠῸ ΚΑΡΡΙ5 εἴπου ννουκεα ΤΥ {ΠεῚΓ ᾿ἰνίησ οὐ Παά ρτίναϊε ᾿ηβαη8. 866 Ρεΐονν, ἵν. 7, Ποσα (Πϊ5 
ΠΊΔΧΙΠῚ 15 ΡΑΓΑ Ρῃταϑϑα ὈΥ ΚΕ. Ζαάοϊς, αηὰ Η11161᾽5 οννῃ ννοτάβ δα ἀβά, ρεύῃαρϑβ ὃγῃ {πε εὐϊζου. : 

14. ΟΥ̓͂ΡΊΠ4] ἴῃ Ηεῦτανν. ὍὙΠΕῈ σεπεῦα] 56 η56 15 οἱ 56] τϑ]]δῆςα δηά τοδάϊηθβθβ. ὙΠῸ σοπίταϑίὶ Ὀεΐννεθη “ πον δηά 
ΚΠ ΘΠ ἢ ταία 5 εἰς ΠοΥ ἴο “115 νου] ᾿ ἀηὰ “16 νου] ἴο σοπιθ᾿᾽, ΟΥ 6]56 ΠΊΘΓΕΙν ἰὼ {πΠῸ ρτεβθηΐ δηά βοῖηδ ζαυΐαγα {{Ππ|6. 
ΤῊΣ Ορροχζ ΠΥ ΠΊΑΥ ΠΕνΕΥ ΠΟΘ ΔΡ8]η. 

15. 5ΠΑΠΊπηδὶ (566 ἄρον, ᾧ. 12) ννὰἃ5 πη Οἢ 1655 ργοπηϊηθηΐξ ἴῃ {πῸ ἰγαά!τοη. Ηδ Παά [πε σπαγδοίεσ οὗ βείηρ μδυϑῇ 
8 η 5ένεῖθ, ἃ5 ςοηίγαβί θα νντἢ ΗΠΠ]ΕΙ. 

χοᾶ, "ὩΡ : “ ἀυΐγ᾽ 15 Δἀ ἀεἀ το οοτηρ]είε {πε βεῆβε. Τούδῇ ἰ5 ἴο ΡῈ {πε ἐουπάδιίοῃ οὗ 811, [π6 οὔθ βϑϑθῃζίαὶ ἴῃ ΠΠ 6, ἀπά 
1Πε βίαν οὗ 1{ 15 ἴο ἴαϊκα ρτεοβεάβῃοβ ονεῖ Ἴνεγυζῃϊησ 6156. Αποίμεσ ἰηιεγργείδιίοη ἰ5 παι ἢχεα {ἰπ|65 ατα ἴο ΡῈ Κερέ ἴοσ 
ἴῃε βίαν οἵ ΤοΥδἢ ἰεϑὲ ἃ θῈ οπηϊτε. Αποίμεγ ἴ5, [πὲ Τόσδὴ (ρτεςερί) ἰ5 Το ΒΕ ἀρρ!ϊεα ἀπ οσπη]γ, ποῖ ἴῃ ἔανοιυ οὗ θη 
Δα ἀραϊηβί ἃποίῃου, ας σαι }}ν ἴο ῬοΟΙΉ. 

16. Βαθθαπ Θαπιαῖθι. 1ὼ Ηεῦτεν ΟΝ Ὁ). Οταπάβοι οὗ ΗΠ] ; {Π15 15 1ῃ6 ἰβξαοπεσ οἵ Ρδα], ἀπά {Π6 (σδηδ] αὶ 
οἵ Αςἴϑ ν. 34. ΒΔΌΡΔη 15 ἃ {{|6, ἢγϑί υϑϑὰ ἴῃ ἢΐβ5 οᾶβθ, ἴο ἀεποία {πε πεδά οἵ {πε ποιιβε οἵ Η1116]. Ασςοοτγάϊπρ ἴο {Π6 
ἘἈΔΡΌΡΙΠΙσΑ] νίανν, [15 σαυγθα νν] ἢ 1 1ΠῸ Ργεϑίάθηου οὗ {π6 ϑδηπεάτγίη ; Βαϊ {ΠῸ ραββαρα ἴῃ Αςίβ 5Βῃονβ {παΐ (σδιηδι οὶ ἀ14 
ποῖ Πο]ά {πᾶὶ ροϑβιίίοη. Αἴασ {Πς [8]] οὗ [6τιιβαίθπη, θη {Π6 Θδημοδατγίη σθαβεα ἴο ΡῈ {ΠῈ σγύδαΐ σοιης]]} ἀποὺ 1Π6 
Ρτεβιάθηου οὗ {πε Ηρ Ῥυϊθβί, απ Ὀθοαπια ΠΊΘΓΘΙΥ [Π6 Δ55ΘΠΊΡΙΥ οὗ {πὸ ΕΔΌΡΙ5, (πς ομϊεῇ οὗ [π6 Βουβε οὐ ΗΠ]16] ννὰϑ [ἴ5 
Ρτεβδιάβηΐ ; εχοαρί {πὲ Ὁ 5οπὶ6 γβαῦϑ, ἃ. ἢ. 7ο-ὅο, Καὶ. ᾿Ἰομδηδη Ὁ. Ζασςαὶ με]4 {πῸὸ οςε. ὙὍῇὸ {{πΠ6 ΒΔΌΡαη ἰ5 ποῖ 
Ἰπαϊσαϊθα ἴῃ 1ΠῸ ραββᾶρα ἴῃ Αςίβ; δυΐ [6 ἴξ νγεσα {Π6 τϑίγοβρεοῖίνε σοπῃρ]πηεπξ οὗ ἃ ἰδία ἀρϑ, ἴξ ϑνου]ὰ αἰπιοϑὲ σθσίαίη]ν 
Εν Ὀεθῃ βίνεη αἰϑο ἴο Η]116]. Ῥεσῃδρϑ ἰΐ 15 ἴΠ6 Ἔχργθϑϑίοῃ οὗ {πΠ6 ἔδοϊ {πὲ (σδιη8 116] ννὰβ5. " με] ἴῃ ποπουῦ οὗ 811 {ῃ8 
ῬΘορὶς᾽. 

τοῆονε.... ἀοιρεαῃ!, ΡΞΘΠ “2 Ἴρποπ. Τάυΐοῦ γαηάθυβ “ΒΕ αυϊ οὐ ἀουρε᾽, θὰς ἄἀοα5 ποί ἜἼχρίαἰη (Πς βαγίηρ. 
ΤῊΘ σοπητηεηΐδίοτβ σοηηδοῖ ἴξ νΊ ἢ {π6 ῥσανίοιβ βαυηρ, ἃπα ἕδῖζα ἰξ το τηβδη, “ [ἢ ἀοα θα] σαϑθ5 σοηβα]ξ 5ΟΠῚΘ ΟΠ6 Εἰβε, 
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ΡΙΈΚΕ ἈΒΌΤΗ τ Ὶ 

ΘΙπηθοη 15 50η 8814: ΑἸ] πὶν ἄδαγνϑ 1 πᾶνε σζονη ΠΡ ἀπηοηρ ἴῃς Δ σα, απ 1 πᾶνε ποΐ ἰουηα δην- 
τΠϊηρ θεοῦ [Πδη 51||16πςα ; δηα ποΐ βίπαν 15 ἴῃΠ6 ομἱθ τ Πηρσ Βα δοίίοῃ ; δηα νοβο πΊακαβ πδην ψογάς 
Οσσδβίοῃβ δίῃ. 

ΚάΑΡΡδη ϑἰπιεοη Ὁ. (Δα ΠΊ8116] βαἱα : ἡ ἰῆγεε ἐπίηρδ {πε νου] βἰαπάβ: οὐ ᾿πᾶσαηχεπί, οἡ ἰγαίῃ, δηά 
Οἢ Ρεᾶςβ. [4.8 [1ἴ 5 βαϊα : “Τυα δηα Ἰπάρσειηεπί οἵ ρεᾶςε πάρε γε ἴῃ γοιγ σαΐο5,᾽ 

ΚΝ ΑΡΌΡΙ 5414: Δ μαῖΐῖ ἰ5 {παῖ τῖρῃξ ννὰν ψν οἢ ἃ πιδῃ 5ποιυ]α σἤοοβα ἴοσγ Πἰπιβεὶρ ΔΝ αΐανεῦ 5. δα 
Ποποιγ ἴο ΠῖπΊ ἐμαὶ ἄο65 1 ἀηα δὴ Ποποιι ἴο Ὠἰπὶ 2, 216 σἵρἠΐ οὔ ταεη. Απᾶ ὲε σδίεία! ονεῖ 4 Ἰ᾿ῖσῃ 
ὈΓΕςερί 85 ονοῦ ἃ ψεϊρῃΐν, ἴου ποι Κηοννεδὲ ποί {πε οίνίηρ οἵ {ἴῃς γενγαγάβ οἵ {πε ριεοερίβ. Απά 
ΤΕοΚο [Π6 ἴο55 2χεσοζυφα 771 αὶ ρΡτεσερί ἀραϊηϑί [15 τεινναια, δηα {πε γειναγά οἵ ἃ βίη ἀσαϊηϑβί [15 ἰΙοϑϑ. Απά 

δηα 4ο ποΐ ἀερεηά ου γουσ ονῆ Ἰπαρεηγθηΐ δἱοηε᾽ ; {ΠῸ γείεγεηςε 15 ἴο {πε {πηςίϊοη5 οἵ ἃ πᾶσα, ἀπ ποΐ ἴο {Π6 αἰ ΠΠ οὐ] 165 
οὗ ἃ 5βδύοῃεγ αἰζεσ σα. Τῆὴβ {Π|γὰ βαυϊηρ 15 ΠΊΘΓΕ Ρτδοῖ ἃ] δάνιςα ποῖ ἴο σαὶν Οἡ βιαβϑννοσκ [ἢ δϑεϊπηδίϊηρ ἴῃ 
διηουηΐ ἴο ΡῈ βεραγαίβα ([τοπὶ σοτῃ, ὅζε.) 85 {1{{Π6, 

17. ϑίπηδοῃ ἢϊβ ϑοῆ. ὍΠ15 νου] ὈῈ {Π6 5οῃ οὗ [ες ρτεοβάϊησ, δηά 15 50 πάἀογβίοοα ὈΥ πθατὶν 411 {ΠῸ σοπιπιθηΐδίουϑ. 
Βαϊ ἃ πιο ἢ ποτα ΡΥΟΡΔ]6 Ἔχρ᾽δηδίϊοη 15 {παΐ ὕῳ. 16, 17 ᾶνε Ὀδεῆ ἰγαπβροβθά, αηὰ {πὶ [ῃς6 ϑ᾽μηθοη οὗ Ψ. 17 15 {πε 
50 οὗ Η]]Ε] δηα ἰδίμεσ οἵ (δ πλ4}16]. [ἢ ἔανουγ οἱ [Π15 νίενν 15. [η5 ἔασι {Ππαΐ [Π]5 Θ᾽ πηθοη 15 ποῖ σδ]]δὰ ΒΑΡΡδη, 85 Πα 
νου] πᾶνε θθαη 1 Πα Πα βυοοθοάθα (σϑηλα]}16]. ΑἾϑο, [ῃδι δ: πιθοη {πῈ6 βοὴ οἵ Η]]ΕΙ ννὰ5 50 πηϊπηρογίδηϊ [μαι Πα ᾿5 
ΟὨΪΥ οὔςα πηθηϊ]οη θα τη [Π6 Ταϊπηαά ; {Π15 15 ἴῃ Κααρίηρ ν] ἢ [Π6 βαγίηρ πηθητοηθα ἴῃ {. 17, ΜΝ ΏΙΘῊ 15 ἴΠ6 αἰίετδηςα οὗ 
ἃ 5} γ, ται τηρ τηΔῃ. ΑἾ50, ἴῃ ψ. 18, ἴπεγα 15 αΌΡδη ϑ᾽ πο Ὁ. (ΔΆ Π14116], 1. 6. 16 τῆδῃ ἴο ΨΠΟΠῚ Ψ. 17 15 ΠΟΠΙ ΠΊΟΗΪΥ͂ 
ΒΙρΡΡροβεά ἴο τείεσ, νῖζΖ. {Π6 Θ᾽ ΠΊΕΒΟη ΠΟ νγὰβ5 οὴμβ οὗ {πε ἰεδάϊηρ τηθη ἀυτίηρ {Π6 ϑἴεσε οὔ [εγαβα!θπὶ (105. ἤζαγο, 
ἵν. 3. 9). ΤΠ6 σοτηπηεηίϊαίοτβ, ποννανϑυῦ, μπανίησ ΔΙΓεδ αν ἀϑϑιρηεα Ψ. 17 ἴο ὨϊπΠη, ἃ΄6 ΟὈ] ρα ἴο Δ55ΙΡῺ Φ. 18 ἴο ἃ γο ηΡΕΥ 
5. Ὁ. (απ Ά]Π1εὶ, ἴῃ {Π6 τη 416 οὗ {πΠεῸὸ βεοοηα σθηΐασυ, γηῸ 15 Πεσα ααϊΐα ουἱ οὗ ρίαςοθ. ὙΠῸ Ἰἀεηιῆςσαίίοη 1 ΡΓΟΡΟΘ6 
τηδ 65 {Π6 δυγδηραιηθηΐ 51Π1016 πα πδίμγαὶ ; 1 Ὀτίηρϑ {ΠῸ ᾿π6 οὗ Η]]16] ἄοννῃ ἴο [Π6 γϑαῦ οὗ πε ϑίερε δῃηᾶ βίορϑβ ἴπεσα, 
ἴῃ δοοογάδηςα ψ ἢ [Π6 ταιηδτῖς ἴῃ {πΠῸ Ταϊηπα (Ὁ. ΠΑΡ. 158) {παΐ {Π6 οτάθυ οἵ βιισοθϑϑίοη νγὰβ5: ΗΠ116], Θ᾽ ΠΊθοῃ, 
(δηλ 411Ὲ], Θ᾽ πΊθοη ; οἵ ννῃοτη ἴἰ 15 βαϊά {πδΐ {πῸ ἔουσ Π6]4 οἶος ἴογ ἃ υπάγοα γϑαῦβ ῥρτίοσ ἴο ἴῃς ἀδϑίγαυςσιοη οἵ {πε 
ΤεπΊρΙ6. Τηε ψΠΟ]6 Ἰἰης οἵ ἀεβοθηΐ ἔου ἴῃς ρετσὶοά ᾿ποϊα 464 ἴῃ 115 ΒΟΟΪΚ 15 85 ἴθ!ονϑ: ΗΠ116], Θ᾽ πηθοη 1, (ΔΔΠΊ8]1Ὲ] 1, 
ΘΙπίθοη [1], (ὐδηηα} 161 11, Θηθοη Π1, [πάλῃ {πε Ῥγίησα, (σα }161 111, δας Ῥαίηρ βοὴ οἵ ἢὶ5 ριεάβοεββου. ΕῸΥ 
1Π6 Ῥεδτίηρ οὗ [15 σοῃ]θοίασα οα {ΠῈῸ σοπΊρ!]δίοη οὗ ἴῃς Ῥοοϊς, 5βεα {πεῸ [ηἰτοάαοίίοη. Ὅῃδ βαγῖηρ τεοϊίεα ἴῃ Φ. 17 
ΒΟΔΙΘΕΙΥ ποααβ Ἔχρ᾽δηδίϊοῃ ; 1 15 ἴὴ Κβαρίῃσ ψ ἢ [Π6 σΟΠδσϑοῖεσ οὗ ἃ πᾶ ννῆο Παά πὸ πεδὰ ἴοσ βίπαγν, δᾶ [ουπά ἰξ 
ϑδϑίεϑί ἴο γα πΊδ]η 5116 ηΐ. [{ ννὰβ5 ἢδίιγαὶ {παΐ Πα 5ῃοι!α ἰὰν ΠΊΟΤΕ βίγεβϑβ οὴ {πΠῸ6ὶ ρύδοίίςα πδῃ οἡ ἴπ6 ἴΠεοῖν οἵ Τογδῆῇ. 
Οπ 1Πς ἀδῆρσευ οὗ πηι ἢ βρεακίηρ᾽ οΡ. 111. 17 Ῥεϊονν, " 5116ῆςβ 15. ἃ δξηςα [ου νἀ υη. 

18. ΕῸΓ {Π6 Δα πε Ποδίϊοη οὗ [Π15 [θα πο σ, 566 ργεοβαϊηρ ποΐθ. ΤΗΪΒβ 15 {π6 ϑ΄τηθοη οὗ {ΠεῸ δῖθαρε, ἰῇ {πε σοῦγβα οὗ οὐ 
ΒΟΟῺ δἔζευ ψῃΪοἢ Π6 ννὰ8 ἀρρδσβῃίν ΚιΠ]ε4. Ηἱ5 πηαχὶπὶ 15 ἃ νατίαηΐ Οἡ Ψ. 2 ἀῦονβ, ψῇθσε ἴῆτεα Γππαδιηθηΐα]β ἀγα ἰδϊὰ 
ἄοννῃ ἴῃ ἃ βαυὶηρ Δϑοσ 64 ἴο 5΄᾽πηεοη {πΠ6 51. ὙΤΠε ἰεχί, Ζεοῃ. νἱ]]. τό, οἰϊεἃ ἴῃ βιρροτί οὗ [Πε τηδχὶ πῃ, 15 ΓΟ Δ Ό]Κ δῃ 
εὐϊτοτῖα] δἀα!τοη. ὋΓΠς οἰϊαίίοηβ. οὐ ϑογιρίαστε θεσοπια ποτα ἔγεααεηΐ ἴῃ ἴπ6 Ἰαίεσ ρασίβ οἵ {πε Ῥοοκ, θαῖ 11 15 58] ἀοτὴ 
ΡΟΒ51016 ἴο ΡῈ ὅτε ν ΠῈΥ Δην οὗ [Π6πΠῈ νεσα ἱπο] 46 α ἴῃ [Π6 οτἱρῖπαὶ τεχί, 

11. 1. Εογ ἴπε αἰνίβίοη οὗ σῃμαρίεγβ ἴῃ {Π15 θοΟΚ 566 {πΠ6 [πηἰγοάποίίοηῃ. 
ΕΔΌΡΙ. ὙΤΠΙ5 15 Κ. πάῃ ἴπῈ Ῥτίπος (Ν 51), βοὴ οἵ ϑίτηβοῃ [1], 5ε6 αῦονβ οὔ ἷ. 17; 8150 οδ]]εά 1ἀδῃ {πε 

Ηοὶν (Πὰ- Καάοβῃ)ῆ. ὍὉηα {Π|6 ΔΌΡΙ ννὰβ ρίνβη ἴο Ἔνεῖν δοογεάϊ θα ἰθαοπεσ ἴῃ Ραϊθϑίϊπθ, θα αἰνναγϑ νἸἢ {ΠῈ δά! οη 
οἵ ΠΙ5. ον ΠΔΠΊΕ, {Πι15--ΔΌΌΙ Ζαάοῖκ. [ἴῃ {πε ςαβε οἵ πάλῃ τπΠ6 ον, ἴΠ6 παῖηθ νγὰβ5. οὐηϊεἀ Δηα {πῈ {{Π|6 4]οη8 
βίνεῃ, ἃ5 1 ἴο ᾿παϊοδίθ {Πδί ἢ6 ννὰβ Ζΐάε ἈΔΌΡΙ 2.7 χοθίζογιοο. ἈΔΌΌΙ ἀϊεα Α.Ὁ. 219. Ηξ [15 βαϊά ἴο πανα θεεῆ Ῥοσῃ 
Α.Ὁ. 135, Ὀὰϊ [Π15 15 ΡΥΟΡΔΡΌΙΥ ἴοο βαυὺῖγ. Ηε ννᾶβ {Πε ἰαϑὲ δῃηᾶ Ἵῃϊεῖ σοπιρι]εσ οὗ 1πΠ6 ΜΊβπηδῃ, [Ππουρὴ δ 0 η5 γε α 
τηδάε ἴο 1ἴἴ Δἴζευ Π15 {ἰπ|6.0. ΤΠΪ5 15 εν ἀβηΐ ἔγτοτῃ {ες πηεηίίοη οὗ Ἠἰπὶ ἴπ {Πἰ5 νεύβε, δΠ 4 511}}] τηοσε ἔγοπη “. 2. 566 1Π6 
Τηϊτοάποίοη. : 

ὑνΑΎ, ῬδίΠ, ΟΥ̓ σου58, 564 85 ἴὴ ΕΏΡΊΙΒΗ οὗ [Π6 ΠΊΔ ΠΟΥ οὗ 16, οουτβα οὗ δοίΐοῃ. Τῆς “αν οἵ {Π6 βατί μ᾿, ΝΣ ΤΤ, 
ΤΊΘΔη5 ῬΈΠΕΓΙΔΙ ᾿ΠΓΘΓΟΟΙΓ56 νν] 1 ΟἿ Ε᾽ 5 [Ε]]ονν πε. [{ ννὰ5 {Π6 δἷτῃ οὗ {π6 δ ΡΌ15 ἰο ἀδάμπος ἔτομη ΤΟΥ ἢ ἀἸγθο οί] 05 [οΥ {Π6 
Ρτδςοίίςα] βενίοα οἵ ἀοά ἴῃ ἄδην Πἰξ8, βαϊάαπος ἴῃ {πῸ τρις “νὰν ̓; δηά [Π6 τι]ε65 νν ΒΙ ἢ {ΠεῪ ἰογπηα]αίεα ννεσα σα] θα 

(5 ὩΡῚΥ δηὰ ςο]]εοζῖνο]ν) ἦ Πα] πδἢ᾿,, ΠΞΡΠ, 1. ες. “βοίηρ᾽, ἴῃ ΟἴΠΕΥ νογᾶβ “στὰ ]α οὗ τὶρῃξ σοπάμποϊ᾽. ΤΠ ΜΙΒΠΏΔΗ 15, 
τηδίη]γ, ἃ ςοἸ]]εοςοη οἱ “ Παίδομδῃ᾽, απα (ἢς (ἀεπιατα {Π6 σοπΊΠΠ ΠΐαυΥ οἡ ἰἴ1. ΜΊβηΠΔἢ πα (ειηδαγα [ορ μου πᾶ Κ6 ὑΡρ 
τπ6 Ταϊπλά. ΕῸΓ {Π6 ι186 οἵ {π6 ἴδυτη “ ννᾶῪ ᾽, ἴῃ 115 δἴ ἢ] 8] πηδδηΐϊηρ, ορ. Αοίβ χν]ϊ!. 26; χὶχ. 9, 23; Χχὶν. 14; 450 [Π6 
11|6 οὗ [πΠ6 δαυ]ν 7 εν 158} ἰγεδίϊβε, δάδρίεα ἴο (γι ϑιίδῃ π56, “με Τνο δ αγϑ.᾽ 

8 ταβῃ, ΝΠ, ποῖ ἜΒΡΈοΙΆ}}ν ἃ [ενν. ι 

Εἷπι ἐπαΐ ἄοεβ ἰξ. ὙΠὸ δἰπιοϑί υπίνευϑαὶ τα ϊηρ 5 πϑυ, νΒΊ ἢ 15 ροϊπίεα δἰ μου πο ΟΥ̓ πῖν». Ι ἄο ποῖ νβηΐατα 
ἴο ἀερατγί ἔγογη [Πϊ5 ἴῃ {Ππ6 ἰγδηϑιαίίοη. Βαΐ ΠΝ 15 ποῖ {πΠ6 νεῦῦ ψῃ]ο ἢ νου] παίαγα!ν ὈῈ πε ἴῃ ταίετεπος ἴο Ἴ 
ἐναν ᾿; δηά, {τί Πα σ, βοπλα σοτημηβηΐαΐοῦβ Πᾶνα εἰς {Παΐ {πῸ πιαχὶπὶ οὗ ἘΔΌΌΪ τεααῖγεβ ἃ ἀἰϊβεσγεης δηςμεβῖὶθ. Κα. [5γδ6] 

οἵ ΤοΙεᾶο (ἐννοεῖ το τϊτιεθητῃ σεηίυγυ) βαρρεβίς {πᾶὶ ΠΡ }Ρ οὐρῆΐ ἴο ὈῈ τεϑδά ΠΟῸ (οἵ, τῆοσε 5' ΠΊΡΙΥ;, ΠΝ 85 {Π6 
ἢγϑί Ἰεϊίου οὗ {π6 ποχί ψοζά ἰ5 1), δῃᾷ {γδῃϑβϑὶαίθα “ἴο ἢ1ϊ5 Μακει᾽. Ὅμῃὲε πιαχίηι νου [Π6η πηδδη {Ππαΐ ἃ ΠΊΔ ἢ 5. Δοί! 05 
5ῃοι 4 Ὀ6 Ποπουγδ ]6 ἴῃ {Π6 βιρθΐ οἵ (σα, 85 ννῈ]] ἃ5 ἴῃ {Π6 ϑίσῃϊ οἵ τηβῃ. ΤῊΪ5 15 σαυίδιη]ν ἃ ὈΓΠΠΑ πὶ σοπ]εοΐατο, θα 
ἴπετε 15. ΠῸ τηϑη δουρί δας ΠΟΥ ἴοσ 1. Ασοοταϊηρ ἴο {Π6 1518] τεδάϊησ, [Π6 πηθαηϊηρ᾽ 15 ΤΊΘΓΕΙΥ {παᾶΐ ἃ πα 5που]ὰ 40 
ναὶ 15 ἃ οὐεαϊ ἴο ΠΙΠη561{ δηα τηδεῖβ νυ {πΠῸ ΔΡΡτοναὶ οὗ ἢΪ5 [δ] ]ονν πηθῃ. 

Ἰρμῖ.... ννεϊρμίν, ΠΛ Π. ... πρρ, Ϊ. 6. ἴῃ Δρρβαζαῆςβ. [π ἵπεουῦν, 8411 ρσθοθρῖβ οὗ {π6Ὲὸ Τόσαῆ νετε οἵ 6βα08] 
ΟὈΙΙσατίοη, θεσδαβα 8}1 ὑνεγα Ἴχρσεβϑϑίοηβ οὗ {Πα ἀϊνὶπα ν}]]. 

ταυναγᾶβ, Ἵ3 Ὁ. ὙΠε ΒΔΡΡῚ5 πηεαηΐ Ὀγ “τεννατσα ᾿ {Π6 βίρῃη (ἡ Πδίθνου ἔοσηι 1ζ τηϊρς ἰΔ1κ6) οὗ (σοά᾽ 5 ἀρρτονδὶ οἵ ννῃδί 
γνγὰ5 ἄοῃε ἴῃ ορεάϊεηςε ἴο Ηἰβ ν}}} ; {Ππ6νὺ 414 ἢοΐ τηβδῃ ἃ ραγιπθηΐ [ῸΓ βεύνῖοα τη εγθά, ἃ οἰαὶπὶ ΤΟΥ νῃ]οἢ σου] ΒΕ 5εῖ 
ἋΡ ἀραϊηβδὲ αοά. πε ρτεςερίβ ψεύε ἴο θῈ οθεγεα “ ν] ἢ ἃ ρετγίεος πϑατὶ᾽, μοΐ ἔοσ {Π6 ϑαῖε οὗ {πΠεῸ γεννασά. (566 "Υ͂ 
Ῥλαγίξαϊκ7:, ΡῬΡ. 267--76.) ὍΤἢε βϑαγίηρ οἵ ἈΔΡΌΌΙ 15 σοτητηδηίεα οἡ ἴῃ [15 5σθεῆβ8 ([πουρὴ Πα 15 ποῖ παηη64) ἴῃ Μ|ιάγαϑῃ 
ἘΔΌΡΔΗ, .Ζ1)6:1., Ρ. 1128, ἃ ἥπε ρᾶβϑϑαᾶβε ἴοο ἰοῃρ ἴο αποίΐθ. 

1.55... τενασζά, ΠΣ Φ, . . ΠΝ ἼΦΞΠ. ΝΠ δίθνευ βδοτιῆςε ἃ ἀπίν δηΐδ115 {ποτὰ 15 {πῸ ἀϊνίπα ἄρρτονὰὶ [0 ἴΐ, 
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ΙΕΚΕ ἈΒΘΤΗ: 2: πΞ6 

ΚΕερ ἴῃ νίενν ἴῆγες 1Πϊπρ5, ἀπά ποὺ νυν 1] ποΐ σοπλα ἰπΐο {Πς ο] πο 65 οἵ 5η.; Κῆονν ψν παῖ 15 ἀθονε {Πεα, 
δῃ εγε {Ππαΐ 5665 δη4 δὴ δδι' {παΐ ἤδαῦβ, δηα 41} ἰὴ ν ἀεεάβ νυίτθη 1η ἃ ὈοΟΚ. 

2 ΒδῦΡδη ΟὉδπιδὶῖεὶ {πε βοὴ οἵ ΚδΌΡὶ {πάδῃ {πὸ Ῥγίησα δα : (πλεῖν 15 ϑδίθαν οἵ Τούαῃ στ ἢ 
ψΟτ]]ν οσςσιιραίίοη, ἴοι [01] ἴῃ ῬοΐΠ πηαῖκα5 βίη ἰογροίζεη. πα 411} Του υνἱτῃοιιὲ ννουῖς ἐπ 5 ἴῃ [Δ ΠΠπγὰ 

᾿ς δηα ὑχηρϑ τυτήλ 1: δῖῃ. Απα [ἰεΐ 411 ννῆο ἰαθοιτ ἢ {Ππ6 σοηρτερδίίοη ἰϑθοιι νν ἢ Π 6 πὶ οΥ ἰΠς ΝαπΊε 
οἵ Ηξεανεηῃ, ἴογ {πῸ6 πιεῦῖ οὗ {πεῖν ἰαί πεῦθ ΠΡΟ 5 {Πεπ|, πα {ΠΕῚΓ τἰρητθοῦβηα655 ϑίδπα δίῃ [οσ ὄνεῦ. 
Απᾶ γς--ἰ σοηΐογ προη γοιι, σαίζά (σά, [ Ρ]επίεοιι5] γενναγά, 85 1 γε παά ψγοιρῃί. 

3 Βε οαγεία]! ν τ {πῸ σονεγηπιεπηΐ, ἰοῦ {πεν ἀο ποῖ σοπΊα παι ἴο ἃ πηδη ἜἼχοαρί ἰού {πεῖγ ον πεαά ; 
Δα {πεν ἀρρεαῦ {κε {το πα5 ἴῃ ἘΠ 6 ποι οἵ {πεῖν αἀναπίαρε, ἀπά {πεν βίαπα ποΐ Ὀγν ἃ πηδῃ ἴῃ {ΠῸ6 ποι 
οἵ Πϊ5 πεεά. 

.4 ἩἨξειβεα ἴο 5δαν: Μαῖα Ηἰβ ν1}} 5 τῆν ν}} {παὶ Ης πλὰν πιαῖκε ἐν ν1}} 45 ΠῚ5 νν]}; εῇδςε τὰν ψ1}} 
Ῥείογε Ηἰ5 ψ1}} παῖ Η πε τῆὰν εἤδοε {πα νν1]] οἵ οἴπεῖβ θείογε ἢν ψ]]}. 

5 ΗἯἩΠ]ΠΕῚ βαἰά : ϑεραγαῖς ἐπ γ 561 ποῖ ἔγοπι ἔπε σοηστερσαδίίοη, δηα με ποῖ δις6 οἵ {Π γ561{ {111 {πῸ ἄὰν οἵ 
τὴν ἀεαίῃ ; δηὰ πάρε ποῖ [Πης αϑϑοοίαξε τπ|}} ἴΠοιι σοπλεϑὲ ἴο Π15 ρίασθ. Απα 8ὰν ποῖ ογα ψογὰ ννῃ]οἢ 
οαηποί ΡῈ ππάοιϑίοοα {πδὲ 1 νν1]] θε ππαεγϑίοοά ἴῃ {πε ἐπ. Ἀπ βὰν ποῖ “ννῇβθη 1 δηὶ αἵ ἰείϑβιιγε 1 
ψ}1}} σι θαν ᾿; Ρεγοῆδηςα ποῖ νν 1] ποῖ θὲ αἵ ἰαίϑβιιγα. 

6 Ἐειυβεά ἴο 58Υ: Α τις πηδη ἔξαγϑ ποῖ ϑη ; δη4] πὸ νιυἱσαῖ Ρεβοη 15 Ρίοιιβ ἢ; δηα {Π6 δἣν πιδῃ 065 

δῃα ψμδίθνευ ΡῈ {ΠῸ δαἀνδηΐαρε οὐ  ρῖοῆΐ σαϊπεα Ὀγ 5ϊη, ἴΠ6ῖα 15 {ἴπῸ ἀϊν!πα ἀἸβαρρίοναὶ, ται θυ ςτοη, Βαμα τ. (ρ. 
Μαῖίϊ. χνὶ. 26. 

Ἐπγαα τπΐπρβ. [15 ποῖ αἶα οἸεαῦ ννμαΐ {Π6 “τῆτες {Π]ηρΡ5᾽ 76, ἃ5 Κπονν ννμδῖ 15 ἀῦονε {Π6ε᾿ τῆδυ θὲ τεοκοηξά 
ἃ5 ὁπ6 οὗ πε. Βαΐ ῥΡγΟΡΔΌΪΥ [Π15 15 ΟὨΪΥῪ ἃ νδυϊαῖ!οη Οἡ “ἡ Ποῃϑβιεσ᾽, δπὰ {πΠ6 ἴῆταε {ΠΡ 5 ἅγὰ {ΠῸ βεείηρ ευγε, {Π 6 

᾿ς ΠΙδιθηΐπρ᾽ Θατ, πα [Π6 ῬΟΟΚ οἵ τεοοσγά. ( γϑδᾶβ "Κηον {Παΐ ἀρονα {πες αγε᾽, ἄς. ΕῸΥ {Π6 θοΟΙ οὗ Τεοοτά ςρ. εν. ΧΧ. 12. 
2. ΕδΡῬαη αδπλ8116]1. ΤῊ15 15 (αΠλ4}16] 1Π1, 5οη οἵ Καῦῦϊ. Η5 ἀαἴε τηᾶνὺ ΡῈ ραΐ αἱ Α.}Ὁ. 250; Βασα]ν δηγίῃϊηρ 15 

ος Καομη οἵ Πῖπι. Πα Πεδαβ οὗ {π6 Ποιιβα οὔ Η1116] σοπιϊηπεα ἴο ΠοΙα 1Π6 ροβιοη οἵ Ν᾿ α5ὶ, Δη4 νγοσα ἴπ86 τεργεϑεηΐαςινεϑ 
τς οὗ {ΠΕἸΓ ΡΕΟρΙΘ ἴῃ ἀθδιηρ Ί τΠ6 Ἀοσηδη σονουηπηθηΐῖ; θαΐ πεν σεαβεα ἴο ἴδε ἴΠ6 ἰδδα ἴῃ {Π6 ἰεδοῃίησ οὗ Τοσδἢ ἴῃ 

1τῃ6 ἘΔΌΡΙΏΙσΑΙ] σοῆοοὶβ. ΟΥὨ {Π15 (ἀδΠΊ4}16]᾽5 σοπίε ΠΠΡΟσΆτΊ 65, {πῸ σοῦ ᾿εαομεΥβ νεγα Ἀ. Τ᾿ οΠδηδῃ ἴῃ Ῥαϊαϑίῖηε απ Ὁ 
ἴῃ ΒΑ υ]οηΪΐα. 

ννοσγι!ν οοσπρεαίίοῃ, ΣΝ ὙΠ. 56εε ἀρονε, ποία οἢ ζ. 1, Οἡ " ννὺ οἵ {Π6Ὸ βασίῃ ᾽ ; δ ΌΌΙ πο] ορίηϊοη νν5 ἀϊν! ἀθα οἡ 
τῆς ἀπιοιηΐ οὐ ΝΣ ὙΠ το ΡῈ δ᾽] οννεά ἴῃ σοη) πη οίοη ἢ ΤΆ ; 566 Ρεϊονν, 11]. 20, ν]. 7. 

ζαϊϊαγα... βίη, ἢ")... ΠΡ2. Τῆε ΠΟηΒΘαᾳ6ης65, ποῖ οὗ ΤούδΔῃ, ὰϊ οἵ ΤοτΥδἢ νΠπουὲ ργαςίϊςβ ; ορ. 45. 1]. 26, ἵν. 17. 
σοηρταρϑίίοη, 2. ὙΠῸ σοΠΊΠΊΠΪγ οὗ [5γ86] ἃ5 ἃ ψ ΠΟΪ6, ΟΥ̓ ΔΠῪ ἰοςσδ] σΟΠΊΠ ΠΥ ; {Π6 τθίεσθηςα 15 ἴο ΒΥ ΠΑΡΌΟΡΘ 

οἴποῖϊα]5, απα τότε ρδγίϊοι]ατν ἴο {Π6 ὁ Ραγηαβ᾽ ΟΥ βίθνναταά ννῆο αἀϊβρεηβεά [Πῃ6 Ἵπαγιν δηα δΔαπιπηἰδίεσεα {πῈῸ πη 45 οἵ 
1Πη6 σοηρτοραίίοη. ΤῊδ βίεννασα πλιϑὶ 40 ἢ15 ννοτὶς ἃ5 ἃ βεύνίςε οἵ (04, δηά ποῖ ἴακε Ἵσβαϊξ ἴο ΠΙΠΊ561Γ ἰοῦ ν πδΐ πε 4065. 
Τῆς σοηρτεσαίϊοη ἀο {ΠΕ6ῚῚ σΠατὶν {ΠΥΡῚ ΗΠ, Ὀὰΐ {πες “ τὶ δου βη 655 15 {Πε6|Γ5, ποῖ ἢ]ῖ5. ὙΤΠ6 πηοσῖΐ οὗ {ΠΕ ῚὉ [Δ ΠΕ Υ5 
ὉΡΠΟΙ]45 τ 6π, ποί {ΠῸ τηεσϊξ οὗ {πῈ βίενατά. Βαΐ, {{{ῆ6 βίενασα δοΐβ {Ππ15 ρου ϑὶυ δπα ἀἰϑι ηἰθγαβίθαϊν, Πού 15 γεννατά, 

τς ΑἸνῖπΠα ἄΡΡτοναὶ, ἴοσ. πὶ αἰσδο. (οαά τβοκοηβ ἴΐ ἴο ΠἰηῚ ἃ5 1 6 μαά ἄοῃπα ἔτοπὶ ΠΙΠπη561Γ ννῆδὲ (Π6 σοησταρδίίοη πᾶνε ἄθηα 
ο΄ {Π͵ΙΟῸΡἢ ΠΙῚ5 ἀρ ΠΟΥ. 

Βα ἢ αοάᾶ, οτ, {πε ϑοτγιρίυγο, ποῖ ἴῃ {ΠῸ ἰεχὶ θαΐ ᾿π]ρ]16 ἃ ἴῃ {πε βιησιϊατ οὗ ἴΠῈ νετῦ πον. Α Πᾶ5 1ῃε ΡίατΑ] ἼΣΗΣ 
ΚἸΠ6Υ οοπέεγ᾽, “Ππαγ᾿ θείης [Π6 δῆρεῖ5, {Π6 ὁ“ (Ὰ ΠΉ}Ὺ ἀρονε᾿᾽, 45 {Π6Ὺ ἀγα οδ]]6α ἴῃ ἴπ6 ἈΑΌΡΙΠΙΟΑΙ ᾿Πεγαΐασα ὍΤΠ6 ρἤταβα 
Ϊ5. οἴϊβη ιι5ε4 δ5 εαιϊναϊθηΐ ἰο τον! άεποθ. ὙΠοτα 15 πο ἱπουρῆΐ οὗ θεϊησϑβ ἱπάερεπάβδηϊ οἵ ασοά. ΑΒΟ οπιῖξ ρθηαΐθοσβ. 

3. ΤῊΪ5 15 ΔρρδύθηίΥ βαϊα Ὀγ ἴῃε βϑϑηια Κ᾿. (δ ΠΊ18}16] 1Π1 ἃ5 ἴῃς ργεοβθάϊηρ. [{ 15 ποῖ οἴθδαῦ ἴο ψποπὶ ἴΠ6 δάν!ςοα 15 
Δαἀάτοβϑεα. (ΘΔ ῃ14116] ἨΪΠΊ561, ἃ5. Ν᾿ δὶ, ννὰβ ἴπ6 οἤῆςϊαὶ τεργεϑθηίΐαΐζινε οὗ {π6 [εν ἴο {πΠ6 Κοπιδη δα Πού 165 ; Ὀαΐ [Π6 
ΒΥΠΕΑΡΌΡΙΕΘ βίενναγαβ πᾶν πᾶνε θθθ Ὀσοιρηϊΐ ἰηῖο σοηΐδος ψΊ 1 σονθγηπιθηΐ οἴποῖϊα]θ. Βαΐ 1 5 Ροβϑίθ]α {Ππᾶΐ Π6 βαυὶηρ, 
Ῥεΐϊηῃσ Ἀποηυτήοιι5, ἄοαϑ ποΐῖ Ὀε]οηρ ἴο (Θ4ΠΊ4116] αἱ 811, δἀῃᾶ τῇδ ὈῈ δάάγεββεα ἴο οἴπεῖβ ἴμδη {πῸ βίθενατγάβ οἵ πε 
Ῥτεοθάϊηρ νεῖβε. ΤΠα ϑαυϊηρ 15 θαβεά οὐ ὈΪΕΥ Ἵχρευίεπος οὗ [Π6 νναν5 οὗ {π6ὸ Ἀομηδῃ σονεσηπηθηῖ, θὰϊ ἜΧΡΥΈ5565 
ἃ ΟΥ̓ΏΪσ4] ΟρΡΙ πΙοη ἃ Ροι 811] σονοσπιηδηΐβ, πδΐ ΠΕῪ ΟΠΪΥ δςῖΐ ἰτοιη 5ε]{-ἰηϊεταϑβί. - 

4. Ηβ. Τῇῆε βρεδκεὺ οἵ πε ρτγεοβαϊηρ νεῖβθ, ργθϑιτηδὈ]ν (ΔΊ 8}16ὶ 1Π1. 
ΗΙ5 Ὑ11],1.6. οὐ ̓5 ψ 1}. ὙΠεὲ [Ππουρῆϊ 5 οἰθασ, Βαϊ [8115 5σῃοτί οἵ {πθῸὸ πποοηάιομαὶ σα τη ϑϑῖοη οἵ ἡ Νοῖ 851 Ψ1]}, 

θα 45 Τποὰ ψ|Π. ΤῊΥ ν1}] θῈ ἄοπϑ. ὍὙΠετγα 15 ΠΟ Ἔχϑοῖ ρδΎΆ}16] ἴο {Ππαΐ βαγίηρ οὗ [655 ἴῃ {πῈῸ ἈΔΌΌΙΏΙΟΔΙ ΠΠαταΐαγα. 
5. Η116]. ὅ86ε6 δῦονε, '. 12. ὙΠΕεῖα ννὰ5 ἃ πη ςἢ Ἰδαίου Η1116], θὰΐ {Πεσα 15 ΠΟ ρτοιπηα [ῸΥ βυρροβίηρ {πα {ΠῸ βρξδίζεσ 

ΠΕΙΘ 15 ΠΥ Ὀαΐ {ΠῈ6 ΕΑτνῪ δη4 ἴαπιοιιβ Ἠ1116]. ΕῸΥ {πε νναπὶ οὐ σῃγΟΠΟΙΟρΊσ] οτγάεσ ἴῃ {Π6 θΟΟΚ 566 {πε [πιγοάμοτοη. 
Θεραζγαῖε. .. οοηρτοραίίοη. Ῥσυοῦδοὶν ἰπιεηβα 85 ἃ νναγηϊηρ δραϊηβί ἱακὶηρ Ρ βίτδηρε δηα Πασγεῖϊοδὶ ΟΡ ΠΙΟἢ5 

ΔΠα ῥγαοίϊςθθ. ΤῊ βαγίηρ 15 ἀϑοσιρθα το Κα. Ζαάοκ, 566 θεΐονν, ἵν. 77) θα: ρεύπαρϑ οἠἱν θθοδιβα μ6 ἴπεῖα τερεαΐβ ὩποῖΠῈσ 
βαυηρ οὗ ΗΠ]]ΕἸ. 

580 ποῖ... πηδεγβίοοῦᾶ. ὙΠῸ τεδαϊπρ νατῖθ5 θεΐίνεεη ἽΦ ΘΝ “σδη Ρε᾽, απά ἽΒΝΣ δὲ “σδηποὶ ε΄. ἊΑΪβο 

ΒΟΙΏΕ ΠΟΠΊΠηΊΘηΐδίοΥ5 ΒῸΙΡΡΙΥ ὃν “οἵ, ἴο τηδῖκα βεῆβθ. Ὅν ἱπίθυργδίδιοηβ ἃγα ροβϑϑίθὶα : (4) 1ἴΠ6 ἰβϑοῃου 58.811] ποί [βαοῇ 
ννμδΐ σαηηοΐ Ὀ6 τη ἀεγϑβίοοα δ η4 δχοῖιβε ΠἰΠΊ56 1 Ὀγ βαγίηρ {παῖ 1ἴ νν}}} ΒΕ τη ἀαυϑίοοα [ἢ {π|6, αἴζεσ το ἤβοίοη ὈΥ {Π6 ἸΘΑΥΠΕΥ͂ ; 
ἢδ Ουρι ἴο Ἔχρυθ55 Π15 τπθδηΐηρ οἰ ΑΙ αἱ {πε ἢγϑί ; (6) {Π6 Ἰβασποῦ ουρσῃΐ ποῖ ἴο 58 Ὺ “οἵ δηγτῃϊηρ᾽ νυ] ἢ 15 ἰδ δηὰ 
ὙΠΟ ΘΘοπη5 ἴο πὶ πη] η.6 1 ] ]ε, [Ππαΐ Π6 ν1}} βάση νμδΐ ἰξ τηθΔῃ5 Ἰαΐευ οὴ ; μ6 ουρῃϊ ἴο ΔΡΡΙΥ ΒΙτη561 ἴο [Ὁ δἵ οποο {1]] 
Ἦδ τηδϑίθγϑ 1. ὍΠδ ἀϊβδγεηςα Ὀείννθθη “ οδὴ θ6᾽ δηά." ςαπποῖ Β6᾽ πηἀεγϑβίοοα 15 ἴῃ ἀρρεάγδηςε, ποῖ ἴῃ γβα] γ. ὙΠΕ ἰηΐεῖ- 
Ῥτγαίαιίοη (6) 15 {παΐ οἵ 51 (οὐ {π6 σοπιπηθηΐαιν ἀϑου 6 ἴο ΠΪπ1). [ἰ 5 σοπῆτπιθα ΡΥ {πε ἤπα] οἰδιιβε, "58 Υ ποῖ ΏΘη 
1 δτὴ δἵ Ἰεϊϑυτα, ἄς. 
᾿ 6. τυιᾶεδ, Ἴ3, “επηρίν οἵ Ἔνεγγιπίηρ, Ἔανεη (μῈ Κπον]εάρε οὐ Ὀιυιβίπαϑϑ᾿ (Βατίεποτβ). - Ηδ πὰ5 πὸ Τοσδὴ ἴο Κεθρ ὨΪπὶ 
ΤΟΠῚ 51η. 

να]ρ τ, ἴῃ 1ῃΠ6 βεῆβε οἵ “οπε οὗ ἴῃς Ἴοπηπιοη Ποσά᾽. Ηδερτ. ΝΠ ὮΝ, ἃ ἴατλοιβ ἰαυπὶ πηπο ἢ ἀϊδαοιδβεά. [{ 
ἀεπηοίεϑ 41} ννῆο ἴογ ψν αΐθνϑυ τβάβοῃ αϊα ποῖ βεεῖκ ἴο σοῃέοσπι {ΠεῚσ ᾿ἶνο5 απὰ δοϊΐοηβ ἴὸ ἴπ6 Τόσα. (ρ. οΠη νἹ]. 49. 

5Ὦν, [2 )3. Οπε ψο [15 αἰγαϊᾷ ἴο δ5Κ 15 [βδοῃεῦ ἴο Ἔχραίη νν παῖ ἢ6 ἄοεϑβ ποῖ ππάογβίδηά, 

ό95 



ΡΙΒΚῈ ΑΒΟΤῊΗ 2. 6-1τ: 

ηοΐ Ιδαγῇ θοῦ {Π6 ραϑϑίοηδίε [βδοῖ, ποῦ Πα {παΐ Παίἢ πιο Ὀιιδίηαϑ5. ὈεσοπΊς νυ δε. Απά ἴῃ ἃ ρίδος 
ννΠΘΓΕ πα γα ἀ.Ὲ ΠΟ πΊδη 5ἰγίνε ἴο ΡῈ ἃ πΊδῃ. 

 ΜΜογζϑονεζ, ΠῈ δὰν ἃ 5Κ}}} νος Ποαίβα οἡ {ῃς ἔδαςε οἵ ἴῃς ννδΐεσ, δῃά πε ϑαϊά ἰο ἰΐ : Βεοβδιιβε ποι 
ἀτοννηεαᾶβί {παν ἀγοννηεα ἔπεα ; δπά δἱ {πε ἰαϑὲ ἔμεν ψῆο ἀτονπεα {Π66 5.4}1 6 ἀτοννηβδά. 

8 Ηευβεα ἴο β88Υ: Μοίε ἤβξββϑῃ πιούε νουπηβ; πΊοιΙῈ να] ἢ πηοῦε οᾶγα ; πιοῖε πα ἀβεγνδηΐβ ΠΊΟΓΕ 
Ἰεννπεβ5 ; πΊογα πηβηβαίνδηϊβ ΠΊΟΥΕ [Πἰθνίηρ ; ΠΊΟΓΕ ὑνοπΊΘη τηοτα Ὑ] ΓΟ Πογα  ; πτούα Τ᾽ γϑῇ πτοία [{{6: 
ΓΏΟΓΕ ΟἸΆΘΘΓΟΟΠῚ ΠΟΥ Ὁγ]54ΟΠΊ; ΠΊΟΙΓΕ ΟΟΙη56] πηοῦα αἰἰβοαυ πη] ηΐ ἢ πλοῖα τἰσέεοιβηθϑβ ΠΠΟΓΘ ΡΕδοα. 
ΔΝΠοϑο Π85 σαϊηεα ἃ σοοά πδπῆη6 ἢδ85 σαϊπεά 22 ἴοι ῃἰ πη5ε]Γ ; ννῆο Π85 σαἰπεά ἴον ῃἰπηβα ννογάϑ οὐ Του δ 
ἢὰ5 σαϊπεά ἴογ ἢἰπη1561{ {Π6 1{{θ οἵ ἘΠῈ ννουἹά ἴο ςοπΊα. 

9ο 'Καρθδη Πομαπδη Ὁ. Ζαροοδί τγεσεϊνεα γτοπὶ ΗΠ 1116] δηα ἔγοπὶ ΘΠδιηπηαῖ. Ηδ υὑϑεά ἴο 58ν : [{{ποὰ 
ἢαϑὲ ργαςίίβεα πηποῇ Τογαῇ, ἴαϊκε ποΐ γε ἴο ἐπ γϑε 1, ἔοσ ἐΠπαγεαπίο νναϑὲ ἔποι ογεαϊεά. 

Ιο Εἶνε αἀἴβοίρ᾽εβ πεγα ννεύα ἰο᾿ Καθ Πομαηδη Ὁ. Ζαοςαί, απὰ {πε86ὲ ἀγα πεν : ΒΑΡΌΙ ΕἸΊ6 Ζεῦ 
Ὁ. Ἡγντοδηιῖιβ, ΚΑ ΌΌΙ [οϑθπα Ὁ. Ηηδηίδῃ, ΑΌΡΙ [056 ἰῃς ρῥτίθϑί, ἘΔΌΡῚ ϑίπιεοη Ὁ. Νίμαηϊεὶ, δπὰ 
ΚΑΡΡΙ ΕἸεαζΖαῦ "Ὁ. Αὐδοῃ. Ηδξ τ866 ἴο 511Π} ὉΡ {Πεῖγ ργαίβε-- - Ε]]Ι6 Ζεῦ Ὁ. ΗἩ γγοδηι5 15 ἃ ρ᾽δϑίεγεα οἰβίεγη 
ὙΠΟ ἰοβείῃ ποῖ ἃ ἄτορ; ᾿οϑῆμα Ρ. Ηδηδηίΐδῃ, ΠΑΡΡΥ 15 5η|6 ννῇο Ὀογε ἢίπι; οβε {πε ρτίεϑδὲ ἰ5 
Ῥίοιιβ ; ϑίπίβοη Ὁ. Νίμδῃϊβὶ [βαγείῃ βίη; Ἐ]θβαΖζαῦ "Ὁ. Ατσϑοῇ 15 ἃ {{|1- Ποννίπρ ϑρτγίηρ. 

1 Πειυβεάίο 588Υ: [{ 4}} [ῃ6 ΝνΊ5ε οἵ ἴϑγβθὶ ψγεγε ἴῃ οπε 508] 6 οἵ {πε Ῥαίαπος δης Ε]εζει Ὁ. Η γύσδπι5 
ἴῃ {πε οἴπει 5.16, ΠῈ ννοι]α ννεῖρῇ ἀοννη {Πεπὶ 411. ΑΡΒΡα 5811 5αϊά, πη ἢϊ5. παπῆα: [{ 411 {πε ΝΜ 156 
οἵ ἴϑγβ6] ννεῖε ἴῃ οπς βοαΐε οἵ {πῈ θαίδπος δπᾶ ΕἸΙθΖει Ὁ. Η γύσδηιβ ἢ {Πετη, αηα ΕἸδαΖαύ Ὁ. Αὐδοῆ 
ἴῃ. {Π6 οἴπεῦ 5ςα]ς, ἢ6 ννοι]α ννεῖρῇ {πεπὴ 411 ἄονῃ. 

12 Ηδ 5414 ἴο Πεηὶ: (ο δηά 5εῈ ννῆδί ἰ5 [μαΐ ροοά νὰν ἴο ννῃϊοἢ ἃ τπηδῃ δῃοιϊά οἶεανθο. ΚΕ. ΕἼΘ Ζεῦ 
5816: Α σοοά ενβ. Ι᾿. Τ]οβῆπα ϑαϊά : Α σοοά δϑϑοοίαίε. ἃ. οβε ϑαϊά : Α ρσοοά πεῖρῃθοιι, 
Κ. Θιγῆξεοη βαϊα : Ηδ {πὶ τεσαιαβ 1Π6 γεϑυϊε οἵ δὴ δοίίοη. ΕΒ. ΕἸθαΖαῦ ϑαϊα : Α ροοά πεασί. Ηδξ 
5814 ἴο ἴπεπὶ: 1 τεραα {ῃ6 ννογαβ οἵ Ε]εαζαῦ Ὁ. Αύαοῇ τηοτε πη γοιγ ννογάβ, ἴογ νου ἡγογ 5 δΓῈ 
πο] 464 ἴῃ ἢΙ5. 

13 Ηε 5414 ἴο ἰπαπὶ: ὅο «πὰ 566 ψνῆδί 15 {Πδΐ εν] νὰν ἔγοπὶ ννῃϊοἢ ἃ πιᾶῃ σπου] ἱκεαρ ὨἰπΊ5ε]{. 

Ραββιοῃβδία, ᾿ἼΞ). Ὅηα ἰθδοποῦ ΠΟ Ιο565 15 [εΠΠΡΕΥ ψν Πθη ΠΪ5 ΡῈΡ115 (ο ἀϑὶς ῃϊη) αι εβί! οη8. 
ῬαοοπΊΘ ννὶβα. (ρ. 5: ταοῇ χχχνη!]. 24. 

7. Αἢ ερὶρίδηι οἱ γει υςοη. ὍΤΠ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 5 ἴῃ Ασαπηγαῖς. 
δ. Α 5εγῖεβ οἵ βρίρταιηβ. ΕῸΥ ἴΠ6 βᾶκε οἵ Ὀγεν!ν [Π6 οὐρίηδαὶ ΠᾺ 2 “οἠς {πᾶΐ ᾿πούεαβαβ᾽ 15 τε ἀεγεα Ὀγ “ πιογθ᾽. 

ὙΠΕΓΕ 15 ΠΊΟΓΕ οὗ οὐπἸο θη ἴῃ {Π656 βαγίηρϑα ἤδη οὗ {Π6 βρϑηί]α δηά ἰόοναῦ]α ἡδίατγε ἴοσ ννῃϊο ἢ Η1116] νναβ γα ΟΠ 8}}Ὺ 
[Δ ΠΟΙ 15. 

9. ΕδΌΡδη ]οβαπαη Ὁ. Ζαοοαὶ. Οπε οἵ {πε ἀἸβορ]65 οἵ Η]]16] ; με ἀϊεα δροιυΐ Α. Ὁ. 8ο, ΔΠ4 15 5! ἴο πᾶνε θεβθῇ 
120 γεδῖβ οἱ ; ργόορδῦ]ν ἢ ννὰ5 θοῇ δροιξ {π6 Ὀεσὶπηϊηρ οὗ οὐγ εἴα. Ηδ βανβά [{π|415Π|Ὶ δἰζεσ {Π6 [4]] οἵ [ εγιβδίθιη, 
Α.Ὁ. 70, ὈΥ σδίῃεγιησ [Π6 ϑυγνίνιηρ ΒΑΡΌΌΙ5 ἴῃ [ἀΡΠ6 ἢ, δηα τα- Θϑίδ Ὀ]Π15Π}1ηΡ τἴη6 Ὀτόκαη ἔδρτῖς οἵ {πῸ βίπαν οἵ Τοσδῇ. 
Τὴ βυγνινιηρ Πεὶγ οὗ πε Ήσοιβε οἱ ΗΠ]16], (Δα π14}16] 11, βοὴ οὗ δ᾽ πηθοη [1 (566 ἀρονα, ἰ. 17, 18), ννγὰ5 ΡγοΌ Δ) Υ ἴοο γοιηρ' 
ἴο ἴαΚε {Πε Ἰεδά. Ηδε ϑβιςςεεάεά ἴο {Π6 ργεϑίθηον οὐ [Π6 ἄβδίῃ (ογ γε γαπγεηΐ ἢ) οἵ Ἀ. ᾿ομαηδη. Νοίβ {παᾶΐ {π6 {Π||6 
“ΚΑΌΡΔη ̓  15 ρίνε ἴο Ϊομϑηδῃ ; δἰϑο {πδΐῖ δε 15 βαϊά ἴο ἢᾶνε " τεοεϊνβά ἔγοπη ἩΠ|16], [ηῈ ϑαπὶα Ρῆγαβε ἃ5 {παΐ τιϑεὰ ἴῃ 
{Π6 ΘΑ ΕΓ νεΎ565 οὗ σἢ. 1. ΤῊΪ5 15 [86 ἰαϑί οσσαϑίοῃ οὔ ψῃ]ςἢ [Π6 Ρἤταβα 15 υϑ6α ἴῃ [Π6 ὈοΟΪκ. 

Ρταοςβεάᾶ, Πν. 50 ΑΒΟΏΠ, ϑΞιυρροτίεα ὈΥ ΑΡαγρδηθὶ δηα τδηΥν ΟσοΙηπγεηΐαίοῦβ. ὙΠῸ ΡῥυἹηϊθα εβαϊτ]οη5. πᾶν 

“Ἰεαγηδα᾿, τοῦ, ΡΟΒ5ΙΡΙν ᾿πΗπθηςοθα ὈῪ ἃ 51 Π}1}|4Ὁ ρῆταβα ἴῃ 11. 2ο. ϑἴπεα ἴπ6 νεῖ ΠΝ ἀοεβ ποῖ σοὸ ψε}} νι “ ΤοΥΔ} ᾿᾽, 
βοῖηβ Μ395. τϑαᾶ ΠὡῚ “σοοά᾿, ἰηϑίεαα οὗ ΠῚ), νττ τΠ6 τπδδηϊηρ  ἄοηθ τηποἢ σοοά᾽; πὶ {πΠ6 ΔυςΠοΟΥ ΠΥ ἴοσ [Π15. 15 

ΝΕΥΥ 5|1|Ρη1. [{ πηᾶὺ πᾶνε θεεξῆ βιισρεϑίεα Ὀγν ΠὡῚΘ αδἴζεγ γἿΠῚ δι. 
1ο. Τα ἤνε ἀϊΞοῖρ]65 οἵ Κ. ᾿Ϊομαηδη. ΑἹ] ἂῦε Κηοινη ἴῃ {πΠ6 ΒΔΌΡΙηΪοΑ] ἐγ! το, ας [Π6 ἢγϑί ἔννο ἔαυ ουΐσῃοηβ {Π6 

οἴπαῖβ. Κ. ΕἸΙαζοὺ ἀϊεα 5Ποσ ν Ὀεΐογα Α.Ὁ. 116, Δηα νγὰβ5 ἴθ δὴ οἱά πιαᾶῆ. Ἀὰ. [οϑῆμπα πδᾶ θβθὴ ἃ ϑ]ῃρει ἴῃ {Π6 
ΤερΙθ. Ηδς ννὰβ ᾿ἰνίηρ ἴῃ Α.Ὁ. 130, ἴογῦ με πιεῖ {Π6 βπηρθίοσ ΗἩδάτγίδη ἴῃ Α]εχαηάσια ; Ῥὰϊ μ6 ψὰ5 ἀβεδά Ὀείογα 
{πε τβθε]] οι οὗ Βατ Οόςπερα ὕτοῖκε ουΐ 'π Α.Ὁ. 135. ΟΥ̓ {Π6 οἴπογ ἴἥτεε ΒδΌΡΙ5, πὸ ςὨγοποϊορίοαὶ ἀεΐ8}15 οαη θ6 σίνεη. 
Α(ΟΙ οπῖῖϊ “ ἈΔΡΌΙ Βείοτε {ΠΕ ]Γ ΠαΠΊ65 ΠΏ Θη {ΠΕῚΓ Πα βίευ σαίεγβ ἴο {Π6πὶ; {πΠῈ ῥτὶηίβα ἰεχίβ δἀά 11. Νοίβ {Π6 τείεσεηοα 
ἴο {Π6 τποίπεου οὗ Κὶ. [οϑῆσα ; ἰγαά!τοη σαγϑ {Παΐ 5Π6 τπι564 ἴο Ὀτίηρ Πἰπη ἴῃ ἰδ ογϑά]ε ἕο {πὸ ϑυῃαρόσαα ἴπαΐ Πα τηϊρηΐ 
1Π15 δα γ Ὀε δοσιβίοπηεα ἴο μεαγ ψογάβ οἵ Τοσδῃ (Τ16γ. [6Ὁ. 3 α). ΤῊΪΒ5 ἰβ τερογίε ὉγῪ θοβα Ὁ. Ἡδγοῃίηδβ (566 Ῥβὶον, 
111. 14}, ῆο Κηδνν ΠΙΠπῚ 85 ἃ Ἷἢ]]ά. 

11. Ης, Ι. ε. Κ. ΤἸομαπαη. Τὴ ἔνο οἰδιιϑε5 σοηίγααϊος βοῇ οἴμπεσ. Ια. ΕἸΊΈΖοσ δπὰ Κὶ. ΕἸθαζαῦ "Ὁ. Αὐταὶ σδηηοῖ Ῥοίῃ 
Βανε θβεῆ βιργειηθ. ὉΤΠ6 ταπηδατὶς οὗ ΑΌΡα 8818] (α σοπίεπιρογαιυ) 566 Πὶ5 ἰπιθηἀεα ἴο στερίδοα ἃ πιὶδαποίεα ορί πίοη οὗ 
ΚΝ. Τομαπδη Ὀζ ἃ οοτζεοΐ νευϑίοη. ΤῊΪβ ἴ5 ςοῃῆγηηεα Ὀγ ΚΕ. Τοῃδηδη᾽5 ἄρρτοναὶ οὗ Κκ. ΕἸβαζαῦ ἴῃ τ. 12, 13. 

12. Ηε. Αραΐη Κ. [οῃμδηδῃ. 
αο εδῃᾶ ξΞξεβ. Μεζεὶν δὴ ορεηϊηρ [οΎΠΊ1α, “ Γοπλε πονν.᾽ἢ 
Βοοᾶ νναν. 866 ᾶρονε οἡ ἰἴϊ. 1. Τὴ δῆϑννεῦϑ βῖνβ ποίΐ ἃ “νψαγ᾽ "αΐ {πε εἶπε ἴο πηάϊηρ ἢ ννᾶγν. 
Βοοά αυα. ᾧρ. Μαεῖίι. νὶ. 22, 23. [ἢ ϑἜΈΠΕΓΙΑΙ 1 ΠηΘΔ 5 δῃ πΠ56]ῆ5} αἰ βροϑιτοη. 
αββοοίαξβθ. 866 ἂῇονε οἡ ἰ. 6. 
ΠΕΙΡΏΡΟΙΓ. 566 ἃθονϑε, ἱ. 7. 
τοβϑα οὗ δῇ δοϊΐοῃ. ὍΤῆδ τηθδηΐηρ 15 {Ππαΐ {Π6 " βοοά ννγᾶὺ 15 ἰουηα Ὀγ Ιδαυπὶηρ ἔΓΟ ΠῚ ἜΧΡΟΥΙΘ ΠΟΘ. 
ΒοοΩ Πραγί, δ5 θείηρ ἴῃς βοισος οὗ 8}} {βε]!ησ δηα 811 δοϊίΐοη. ΤῊΪβ ἴ5 {πΠ6 στουπά ψῃγ ΚΒ. ομδηδη ἀρρτονεά 

ΚΕ. ΕἸεαΖατβ δϑννευ Ὀαΐοσα 4]} {Π6 ταβϑβί. 
13. ΤΠπεὲ περαίϊνεβ ἴο {π6 ρτεοεάϊηρ δῆβψεβ. Κι. ϑ᾽πιθοῃ, ποννενδῖ, ναῦΐθϑ {ῃ6 ἔοσγπη οὐ Πὶβ τερὶγ. Τὴ πιδῃ ΨνΠῸ 

Ὀογτον5 ἃη4 ἄοεβ ποῖ ΡᾷῪ ἴ5 ὁη6 ΨΠ0 δοῖβ ψίπουΐ σοπϑίἀθτίηρ [ῃ6 σοηβθασεηςσεβ. ὍΤῊΘ οἰαιβα, “Ηδ {Ππδΐ Ὀογγοιν5 ἔγοπη 
τηδη,᾿ ὅτε.» ΔΙΓΠΟΌΡῊ ἰξ 15 Ἱποϊ μά θα ἴῃ τπΠ6 Μ55., 15 ΡΥ ΆΡΙΥ ἃ ἰδίου ρ]οβϑ, βεοδιβε ἴξ ἰβ οἱ οῦ Κεερίηρ ψ ἢ [Π6 ὈΓΘΝΤΥ 
οὗ 811} [ῃς οἱ μεὺ γβρὶϊεβ. ΤΠε ρτοοί-ἰοχί 5ῆονβ {Ππαΐ [Π6 δυῖπου οἵ {πε β]οϑϑ ἱπιθγργείεα ΚΕ. 5.᾽5 βαγίηρ οἱ ᾿Πτεγὰ] ὈΟΥΓΟ ΠΡ. 

όοό 

νι ϑυσννσ., 



ΠΕ ΕΑ ΒΘΙΗ Ξῖ8 

Ε. ΕἸΙ6Ζει βαϊά : Απ ον] αν. Ἀ. ]οϑῆμπα σαι : Αἢ εν} αϑϑοοίαία. Ιὰ. [οϑε βαϊά  Αἢ Ἂν] πεῖρῇθοιιγ. 
Ἐ. ϑίπιθοη βαϊα : Ης παῖ θογγοννθ απ ἄοαβ ποῖ ραν. [Π6 {παΐ Ῥοιϊονϑ [ΓὉΠῚ πιᾶη ἴθ. δ5. ἢ6 {Πδΐ 
Βοιτονν5 ἰτοπὶ (οά, ὈΪεσθεα ΡῈ Ηδ; δ5 [1ἰ 5 βαϊα, “ΤΠ6 νυ ]οϊκεα Ῥογγοννείῃ απ ρανεῖ ποῖ, θαΐ {Ππ Ῥς, χκχυί. 
τὶ σέδοιιβ ϑῃοννοίῃ ἴανοιι ἀηα πνεῖ) Ν᾿ ΠΕ ΖΕ, ΞΘΊΟΙ - ΤΥ ἘΜ] δαῖτ: ΠΠ6 Ξαῖεὶ [Ο ᾿ΠΘῖ: ΜΚ ΕΡΘΤΕΙ 

{π6 ννογά5 οἵ ΕἸβαζαῦ Ὁ. Ασδοῇ πτοία πη γοιμ νοῦ 5 ; ἰοῦ νουΓ νου 5 αὐτὰ πο πα δα ἴῃ ΠΪ5. 
14 Ὑῇεν 5414 ἐαεΐ ἴῃγεα [ἢϊησ5. Ιἡ. ΕἸΤΈΖογ δα! : εξ [Π6 Ποποιι οἵ ἘΠ] ης αϑϑοσίαία θῈ ἀβθαῦ ἴο ἴπ6ς 

85 {Ππ|πΠῈ ουννῇ. ἊἈπα "ὲ ποῖ δβαϑιὶν ψγοίῃ ; δηα τερεηΐ ομε ἄν Ὀείογε ἢν ἀδεαίῃ. Απα νναΐπὶ {γε 
αἱ τῆς ἥτε οἵ τῆς Δ Ί56, δηα ᾿ς σαύοία! οἵ {πεῖν ο]οννίηρ οοδ] 1αϑὲ ποι θα βἰησεά. Εν {πεῖν Ὀἰζα 15 [ῃς 
ὈΙῖε οἵ ἃ 7δοῖκαὶ, αηα {ποεῖν ϑδιίησ [Π6 βιηρ᾽ οἵ ἃ βοοίρίοη, αηδ {πεῖν ἢἰ55 {πε ἢϊ55 οἵ ἃ ϑεγρεηΐ, ἀπά δ8]] 
{Πεῖγ ννογάβ {κὸ σοβ 5 οἵ ἥτε. 

Ι5 ΚΕ. ]οβῆια βαἰά : Απ εν] ἐγε αδηᾶ [Π6 εν!] ρυίποῖρὶα δηα Παίϊγεα οἵ πηδηκίηα ἀγίνε ἃ πη ουὐΐ οἵ 
{πΠ6 ψνοτ]ά. 

τό ΚἈ.. οβε βαἱά : ,εἴ {πὲ ννεϑ! ἢ οὗἁἩ τ᾿ Ὺ δϑϑοοίαίε 6 ἀεαῦ ἴο πε 45 [ῃ]ῖη6 ον. Απα δεῖ ἰνϑεϊξ ἴο 
᾿ς ]εατη Τούδῇ, ἴογ ἰξ 15. ηοΐ ἃ ἰεαραον ἴο {πεεὲ. ἊΑπά ἰεΐ 811] τῃν δοίΐοηβ ὈῈ ἴο (πε Νῖηε οἵ Ηδανεη. 
1ὖ ΚΕ. 5ϊ΄πιεοη βαἰα : Βε σδύεῇι! ἰπ γοϑαϊηρ {ΠῸ “ ΘΠ επηα᾿ 8η6 ἴῃ ργαγεῖ. Δηα νἤεη ποι ρεανεβί τη κα 

ποῖ ἢν ρίαγεγ ἃ ἢχεά (οσπι, θα [πιούοίεβ 4η64} δηίγθαίίεβ Ρεΐοτε αοά. [445 ἰξ 15 βαία : “ΕῸΓ Πα ἰ5 7οεὶ ἰἱ. «ας 
στδοίοιιβ 4Π4 τηογοῖα!, Ιοπσϑαπογίησ πα {1} οἵ οοπιραββίοη, απ γαρεηζείῃ ἢϊπὶ οἵ {πα εν}]}.}] Απά 
6 ποΐ ψἱοκαά τη {Π|πεῈ οννῃ βισῃΐ. 

ι8 ΚΕ. ΕἸκαζαγ βαϊα  Βε αἱεγέ ἕο Ἰεαγη Τογαῇ, [4η6 πον] ννῆδί ἔποιι 5Π41} δῆϑννοῦ ἴο δῇ Ἐρίσυγεδῃ ; 

14. Τπευ. ὙΠε ἤνε ΚΑΌΡΙ5 οὗ {Π6 ρσγεοβάϊηρ νϑῖβ68. 
τες {πΐηρθ. [τ νν}}} ΡῈ ποίϊςθα {παΐ πιοβί οὗ {πΠῸὸ ἰβδομαῦβ [ἢ 1, 11 4.6 σγεα θα ψΠΠ ἃ στοιρ οἵ [ἢγε6 βϑαγίηρϑ ; 

115 δυγδησεπηθηΐ 15 ποΐ πηδὶπία θα 1ῃ 1Πη6 σα56 οὗ Ἰἰδΐθσ ἰβαοῃθῦβ. ὍΤὴηα [ἢγεα βαγίηρδ οὗ ΚΕ. ΕἸ]ἸΙαζαῦ ἀγα νδυιοι 5 ]ν α15- 
ἘπρῚ 5η6 64, Δοςοτάϊηρ 45 {Π6 ταιηδτῖκ ρου “τΠς ἤτα οἱ {π6 156 ᾽, ὅζε,, 15 ᾿πο! δα οὐ ἐχο!αθα. Μαϊπηοηϊάθβ Ἔχοϊάθς 
ἴῖ, ἀπ {Π15 566 πὴ5 τὶρῃΐ, ΔΙ ΠΟῸΡ ἢ ἃ σοηηδχίοη σδῃ θῈ πηδάδ οἷ θεΐννεεῃ {Π6 οἰΠπα  [ἤγεα οἸαιι5Ὲ5 50 ἃ5 ἴο Ρ,ΟῸΡ ἴννο οἵ 
1Π6 πὶ 8ἃ5 οη6. Κα. ΕἸΙΘΖΟΥ ννὰ5 Ἐχοοιημηιηϊσαίεα ἢ Π15 ΟΪ4 ἀσὲ ὈΥῪ ΠΙ15 σΟ]]ΘΑρΡΊΙ65 ; δΔηα {Π6 σδιιβίϊς οὐ ΠΟ 5πῚ οὗ {η6 ΝΥ 15Ὲ 
ῬΓΙΟΌΔΡΟΙΥ ἜΧΡΙΈ 5565 ἢΪ5 βθη{Ἰπλθπΐβ ΠΡΟῚ [Π6 50] 6 οῖ. [{ππηᾶν νν6}} πᾶνε θθβη γειποιη ΓΕ α 85 Δ δρίρταπῃ, θα ΒΑΓ Ϊγ ἃ5 δἢ 
ΕΧΡΙΕΒΒΙΟη οὗ ΠαΌΙ4] νυ ]βά τη. 

ΒοΠΟΙΓ, σοοά ΠΔΠΊ6, ογθαϊς. ἘῸΥ ἃ ναγίδηΐ οὗ {Π6 βαυτηρ 566 θεΐονν, ἵν. 15. 
β ταρθηΐ.... ἄδεαεῖῃ. Ια. ΕἸΙΈΖευ ἐχρ]αἰπηθα ἢΪ5 πηβαηϊηρ {Ππ|5 :--Κερεηΐ ὄνεγὺ ἄγ, βίης μοι Κπονγαϑέ ποῖ {Π6 ἄγ 
᾿ς οἵ Τὴγ ἀδαδίῃ (Ὁ. 5140}. 1538). [ 

τε οὗ {πε ΝΥ 56, δ5. θεϊηρ ἀδηρεγοι 5 ἴο Ρ]αΥ νι. ὍΠα νὶνια 51Π}1165 ὑν 1 ἢ (ΟἸ]ονν ἀΥα Ἔα 51}}ν ᾿π6 ΠΡ] }] 6 ἀπά ΘΓ 
{Π6 εἰγοιππηβίδηςςϑβ οὗ Κ᾿. ΕἸ16Ζαῖ᾿ 5 οἱ οϑίηρ γθδΥ5, 8η4 πεβα 0 σοϊηπηθηΐ. 

15. ΕΣ] εγε. 866 οἡ Ὁ. 12, ΔΌΟονυβ. 
ΘΥΪ] ργίποίριθ, "ΠῚ Ἢν. Ασςοοταϊηρ ἴο [Π6 ΔΌΡΙΠΙΟ4Ι ᾿ϑυομοορυ, ἔμῈγα γα γα ἸΏ ἜΝΕΓΥ πηδῃ ἴννοῸ Ορροβίηρ ρτίη- 

ΟἸΡΙ65 οὕ Πρ Ϊβεβ, οηα τονναγ5 ροοά, [Π6 οἴου τονναγάβ εν]. ὍΤῆδ δνὶ! ρυὶηοῖρ]Ὲ σογγεϑροηα5 ἴο {πε σάρξ οἵ Ραμ]. 
τηϑηκίηα. 866 δρονε οἡ 1.12. ἴῃ ρἷαςε οἵ ΠῚ 2 ( τεδας ὩΣ) “ νιπουΐ σαιδε᾽, ΡΟΒΒΙΌ]Υ ᾿πΠπΘη σα ὈΥ ἃ 51: Π|118Ὑ 

Ῥῆγαβα ἴῃ Ὁ. [οτηα 90, (ρ. Μαῖϊ. ν. 22, ῇεσα, μονένεσ, εἰκῆ 15. ουηϊεα τη ΟΝ. 

ἄγῖνε... οὐ οὗ {πΠ6 ννυοτ]ᾶ, ὈΡῚ"Π 3... ΝΘ. ΤΑΥ]ΟΥ σΟΙΡΑΓΕΒ 1 [ΟΠ 111. 15; Ὀαΐ {ΠῸ δχοϊιβίοη τείεγγεα ἴο ἴῃ 
Κ. Τοϑῆμδ᾽ 5 βαυ ηρ᾽ 15 Ἐχο 510 {ΓΟ ΠῚ [Π15 ννοσ]ά, ποΐ ἔτοπ {Παΐ ἴο σοπ]6. ὍΤὴα πηδδηϊησ 15 [Παΐ 1Π6 56]Π 5} τηδῃ 15 50} Δ ΥῪ ; 
ἢς οαΐ5 ΠΙΠΊ56]Γ ΟΥ̓ [ΠΌΠῚ 411 Πιιπηδη [6] ον 5Π1ρ. 

16. ννβαϊῖῃ. Εοτ {πε ἰογπ οὗ {Π6 βαυὶηρ Πρ. 11. 14, ἀη4 ποία {πε σοῃίγαϑί. 
Ιθρϑαον, Π ). ὙΤοτδὴ Πδ5 ἴο ΡῈ ἰβασγηβά, δοαυϊγεά, Ὀγ ἃ πλαη᾽5 ονῃ εἤοσγί, ενεη ἐπουρὴ σά βσανα Τουδῇ ἴο [5Γ86] ἃ5 

ἃ Ῥειτηδηθηΐ ΡΟϑϑεϑϑίοῃ. 
το {π6 πδπι6 οἵ Ηβθεανϑῃ, ἴογ {πε βαϊκε οἵ. Ορ. ( οἱ]. 111. 17. 

17. “58επια.᾽. Τὴε ἢτϑί νοτά οἵ θεῖ. ν]. 4, ᾿ Ηξδαζ, Ο [5186], ἄς. - Τα θύῃ ἡ 5Π 6 πὰ ̓  ἀβηοίββ {Π6 ἢτϑι οἵ ἃ στοιρ 
οὗ ἰἢτες τοχίβ, Π)6 ας. νὶ. 4-0, χὶ. 13-21, ΝΠ). χν, 37-41, νῃ] ἢ τηὰγ 6 σ4|164 [ῃ6 Πρατί οἵ {πὸ [εν ]5ῃ ΠΠασργ. ὙΠε 

ο΄ ΘΠεπὴᾶ δᾶ ἴο "κ τεοϊεα ἴῃ [Π6 πιογηηρ Πα Ἔνεηϊηρ οἵ ἐνεῖν ἄαυ. (ρ. Μαζᾷκ χίϊ. 29. 
χοᾶ ἔογπι, "3. [{{Π15 τϑίϑγϑ ἴο τ1Π6 ρα ]1ς ρσάγοθῖβ, {πΠῈ πηθδηϊηρ 5 {Ππαΐ {ΠῈ ϑριγιπ4] ᾿ητθητοη οἵ ργάνευ ἴ5 ἴο θ6 

Κερὶ ἴῃ τηϊηα ἀυτίηρ {Πα τεοϊζα] οὐ ργεϑοῦιθεα [οσπλαϊαθ. [{ ἰἰ τεΐευβ ἴο ργϊναΐία ργαγϑζ, [ἤθη 1Π6 πηεδηϊηρ 15 [Πδὲ [Π15 
58ου]α ποί θεὲ ἃ πιδίίεσ οἵ ργεβου θεά ἰογπλα]αο αἵ 411, θας {ΠῸ 5ροπίδηθοιβ υἰίαγαηςε οἵ {Π6 5011}. (8566 τὴν “λαχίξαζδλι, 

ΡΡ. 305-6.) 
[πιοτοϊθϑ]. ΑΒΟῸ οτηἱέ. [{ ννὰβ ρεύῃπδρβ βιρρεβίεα Ὀγ τῆς ρτοοξίεχί, ννῃῖ ἢ [56] ννὰ5 ΡΥ ὈΙΥ δῃ εὐἀϊτογίαὶ 

Δα α!τοη. 
αοὔ. ὙΤὴε νοζὰ ιιϑεα Πεσα ἰ5 ὩΡ)2 "ρίαςε᾽, ἃ τεχιεηΐ ἀδθϑισπαίίοη οὗ {πΠ6 1)εῖῖγ. [Ιἰ πλῖσῃΐ Ὅ6 ραγαρῃγαβθα ἴῃ 

ἘΠ ΡΊ5ἢ Ὀγ “1Π6 Οπηηιργαβεηΐ᾽ ; θὰ 1{ 15 οἴζεῃ 584 οἵ (ἀοὰ ψ|Ποιΐ 5Ρ6ο14] γεΐεγεηςε ἴο ἰΠαΐ οπε δίίγθαίθ. 
| νυϊοκεάᾶ.... βίρῃξ, ἽΝ 2532 νῶπ. Ὑῆὲε πιθαηϊηρ ἰ5 ἀοαθία], [Ι {ταηβὶαΐα δοσοσγάϊηρ ἴο {πΠῈ ἱπίεγρτγείδιοη οὗ 
᾿ς Μαϊπιοηϊάθβ. ΤΆν]οΥ ἰγαηβϑ]αΐθϑ ἡ νἱοκεά ἀραϊηϑί ὑπγϑεῖγ᾽ ; Οεἶρεγ (φιοιθα Ὀγ ϑίγαςκ), “ννιο κα μη τποὰ ἀτὶ ὈΥῪ 

τῆγ56 11. ὙΠε αἰ ΠΠσα]γ, ποννενεσ, ἴα ἴο ἀπαδυβϑίδηα ὑνἢΥ σας ἢ σοιη56] 5ῃου]α ΡῈ πεαεάθά. Βαγίθηογα σαοίεβ δ ἰπίοι- 
Ρτγείδιοη νν ὶοἢ Πα Πδά Πεαγά, " ν]οκεα ἴῃ βἰδπάϊηρ Ὀγν ὑπ γϑε!ξ᾽ 1. 6. Ἰη" βενευῖηρ᾽ [Πγ 561} ἔτοτη {Π6 σοηστερσαίίοη (566 ἀΡθονα 
ΟἹ 1]. 5). [Γ 1Π15 μΒδα θδθεβη {ΠῸ πηδδηΐηρ, ἃ γερείτοη οὐ Η11161᾽5 βαγίηρ νοι] Πᾶνε ΒΘ θη 5ἰΠΊρΡΙ6σ. [1 βυρρεϑί {Πδΐ {Π6 
ΠΊΘΔΗΙΩΡ 15 : “ὙΠΟΌΡΉ ΟΙΠΕΥ5 641} {Π66 ν]οϊκεά, μῸ πιδίζου 50 ἰΙοηρ᾽ 85 1Πῖπθ6 ον σοηβοίθηςσθ τερτόδοῦ {Πεα ποῖ. 

18. [ἀπά Κπονν]. Α(Ι) οπιζ. Β5 οοπίδίῃ ἴἴ, ἀῃα 5. Ἐχρύεϑϑὶῃ ἀδίεηαβ {πε γϑαάίηρ. [{ πᾶ5 ργόθδΌ]ν οτερί ἴῃ ἢ ῸΠῚ 

της Ὀερι πηϊηρ οἵ {Π6 (ΟἸ]ονν ν᾽ οδιιβα : Ροβϑί]Ὺ ΠῚ ννὰ5 4]5ο δἀάἀβά ἴὸ βιιρρὶν δὴ ὀθ]δβοϊ ἴου ροῦν, ἃ Πα [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 

ΟἸιιθα ΠΊΔΥ͂ Πᾶνα τίη : “ ἴ0 Ιδατῃ ψνΠδΐ ἴο δηϑινεσ, ἅς., ΖΦ ΤΠ ποῦ. 
Ἐρίσαύγαβϑῃ, ἱ. 6. ΘΥ ΡΒ ἃ {τε 6 - ΠΊηκοσ, ἔγοπὶ ἽΡΒ, θα ἢ ἃ ραν οα {ΠῈ δῆτα οὔ {πε ΡΒ] Οσορμοσ. Απ Ερ᾿συτθδῃ 

' τηΐρης θῈ οὗ δὴν παίίοη, Ὀὲ ἴὲ 15 βαϊά {παΐ ἃ [εν ]5ἢ ἘρΡΙσυγθδη 15 ποτα ἀδηρεγοιβ πα ἃ (σα ηΈΠ|6 οπ6 (566 Ὁ. ὅπῃ. 
᾿ 388, ψΠογα ΚΕ. ]ομδηδη, [Πἰγὰ σεηΐαγυ, σοΟΠΙΠΊΘ 5 οἡ τ Ϊ5 βαυῖηρ οἵ Κ. ΕἸεαζΖατ). 
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ΡΙΕΚΕΥΔΒΟΤΗ ττθ 9. 

Δ Πα Κηον Ὀείοτε τνῇοπὶ ἴποιι ἰοΙ]αϑί, δη ὑπο 15 πηδϑίεσ οὗ ΤΥ ννοσκ, [νῆο νν}}] ρὰν {πε Πῖγε οἵ 
τὴν ἸαθουτΊ]. 

Ιο Κ. Τάγρθοη βαϊά : Τα ἄδν 5 βῃοτί δηά {πε νους 15 σγεαΐῖ, απα ἰῃς ἰαθοιιγεθ ἀῦα ϑἷον, δπᾶ {8 
ὨϊγΓῈ 15 ΠΊΟἢ,, Δ Πα] ἘΠ6 πιαϑίεγ οὗ {ΠῈ ἤοιιβα ἴ5. ὑγρσϑηΐ. 

20 ἨΗειυβεαίο 88Υ: [1ἰ ἴ5 ποῖ ἱποιπηθεηΐ οἡ {πεε ἰο βη ϑἢ ἐπ ννοσκ, δπα ποὺ γί ποῖ ἴτε ἴο ἀδϑίϑε 
ἤοστὴ 1. [ἘΠ τποῖῖ ἢαϑὲ ἰθαυπεα σπηπο Τοτγϑῇ, ἔπαν ᾿ν1}} σῖνε ἔπεα της Πΐτα ἢ δπα {πὸ τηδϑίεσ οὗ ἴῃν 
ψΟΥΚ 15 [61 Π 1] ννῆο νν1}} ραν {πε 1ΠῸ Πῖτα οἵ τῃγ ΙάΡοιιγ; δηα Κπον {Πδὲ 1ῃπ σἱνίπρ οὗ {ΠῈ τγενναγὰ οὗ 
1Πε τρῃΐζεοιιβ 15 ἰοῦ {Π6 {ἰπ|6 ἴο σοπηα. 

91 ΑκΚαρίαᾳ ". Μδμδίαϊοὶ ϑαἰά : ΚΚεαρ ἴῃ νίενν ἴῆγεε τΐησϑ, ἀπά ποῖ 1 ποῖ οοπις ἱπέο [ἢς οἱ αἴομαβ 
οἵ βίη ;--κῆονν ἤδηςε ἔποιι σοπγεϑέ, απ νυν ῃἰΈΠογ ἔποι σοεβί, πα θεΐοσγε νπογη ἔποιι τί ἴο σῖνε ϑέγίος 
δοσοιηΐ. λίποτυ ννῆεποα ἴποι σοπηαϑί,--- πὶ ἃ [ει ἄγορ ; ἀπά Πα γ ἴποιι σοεϑί,-- -ἰο {πε ρἷαςε οὗ 
ἀιιδί, νγουγπΊ, ἀπ πηασϑοΐῖ ; δηα Ρείογε ννῃοπὶ ἔποιι ατξ ἴο σῖνε ϑίγὶςξ δοοοπηΐ,---είογε {πῸ Κι πρ οὗ με 
Κίηρϑ οἵ {πε Κίηρϑβ, {πε Ηοὶν Οπε, Ὀ]εβϑεά θεὲ Ηες. 

2 Κ᾿. Ηδηΐπα, πε ἀεριίν οἵ {πε ρῥυϊεϑίβ, βαϊα : Ῥγαν [οσ {πε ρεᾶςε οἵ {ῃς Κίηρσαοπι ; [οὐ Ἔχοερὶ ἴου [πε 
ἴβασ οἵ (Πδξ ννε 5ϑῃοι)α πᾶνε ϑυνδὶονγεα τρ εαοῇ Πἰ5 πεϊσῆθοιι αἰΐνα. 

3 Κα. Ηδηΐπα Ὁ. Τεγδάϊοη ϑαϊά : ΔΝΉδη ἔννο [1 ἀπά {πεῦε αὐὰ ποῖ θεΐννεεη πεπὶ ννογάβ οἵ Τοσδῇ, ἰο, 
1Π|15 15 “[ῃς ϑεαΐ οἵ ἔθ βοογῃπι]᾿, δ5 ἴἰ 15 βαϊᾷ : “Νοὺ ϑιζθῖῃ ἴῃ {π6 ϑδεαΐ οὗ {πῸὸὶ βοογηΐι]. Βευΐ ψἤθη Ρ᾿. 
ἔννο 511 δηά ἴπεγα ἀγα θεΐννεεη {Πεπὶ ννογάβ5 οἵ Τοόσγδῃ, {πε ΘΠΘοΠίπδῇ ταϑίϑ θεΐννεεη {ΠῈΠῚ, 45 ἰξ 15 ϑαϊά : 
“ἼΠεη παν {Πδῖ (εατεα {πε 1 ογὰ ϑραῖκα οπα νν ἢ δηοίμει, [ἀπ {πΠ6 Τιοτά Πεαικεπεα πα Πεατά, δηὰ Μ ἢ 
ἃ ὈοοΪΚ οἵ τεπιθπηθύα πος ννὰ5 νυγ τε Ῥείογε ΗῚ ΠῚ ἴογ ἔπαπὶ ἰΠδὲ ἰεαγεα {πε 1 οτὰ απα ἐπὶ πουρῆΐ 
ἀΡροη Ηΐ5 παπλε᾽]. 

ὙΠΟ Ὑ}11 ραν. ΤὍηε ρῆγαβε ἴ5 γερεαίβα ἴῃ {Π6 ῃδχί νϑῖββ, ἃπΠα πῇδὺ θῈ δὴ ἱπίεγροϊδίϊοη Πποῖθ. Α οπηϊίβ ἴΐ; 
Β5. σοῃίδιῃ 1ΐ. : 

19. Ε. Τασρῆοη Πα θεεῃ ἃ ρυϊεϑί ἴῃ {Π6 ΤΈΠΊΡΙΕ ; ΡΥΟΌΔΌΪν Ραΐ το ἀδαίῃ -Α. Ὁ. 117. Ηθδ ἴ5 ποῖ ἴο θὲ ἰάθη θα ν ἢ 
1πη6 Ὑρύφων οἵ Τ5ἰ1ὴ Ματίγτ ; [Π6 Ἰδοὺ ΡΓΟΌΔΌΙΪΥ πι564 Π΄5 παη6 ἃπΠα ρεσπδρβ Κηδνν 1 ἃ5 {Παΐ οἵ ἃ ὈϊΠΓεγ ορροπεηῖ οἵ Ὁ ἢτῖθ- 
{14 η1ἰγ. Γ{ΠῸ ἴννο Ἔνεσ πιεῖ, ν Π]Ο ἢ 15 ποῖ ΠΚεῖν, [δίῃ ννου]α θ6 ΟὨΪΚ ἃ Ὀογ. ὙΠΘΓΕ 15 ΠΟ ΓΕΘΘΠΊὈ]Δηςα, εχοαρί ἴῃ ΠΔΠΊΘ, 
Ῥεΐννθεῃ [π511Π᾿5 ΤΥΥΡΠΟΙ δηα ἴῃς τε 8] Τδύρθοη. ὍὉῇαε Ἰδαίου ἰοσύτῃ οὗ {πε Ὡδηλα 15 {Π6 πιϑιιὰ] οὔθ ἴῃ {1πΠ6 ΚδΌΡΙηΪσαὶ ἢ 

Πτεγαῖασθ. ΤῊ ἔοττη ᾿Ἰ 5 ἼΠ) 15 Του πη, [6γ. ΒΙΚΙΚ. 1. α; θαΐ {Π6 ΡΕΥΒΟη 50 Πα ΠΊΘα νγὰ5 ποΐ {Π6 β81ὴε 85 ἴπ6 5 ]εοὶ οἵ {Π|5.. 
ποΐθ. Ηἰἴδ5 ἴννο βαυϊηρϑδ ἴση ἡ 1Π6 581Π16 σοτηρδυίβοη οὗ [16 ἴο ννουῖκ ἴῃ ἃ ἢΠε]4, ορ. Μεαῖι. ἴχ. 37, 38 ; 79 Πη ἰχ. 4. 

20. Ἰεαγηθᾶ. ὅ66 ἀθονε, Ψ. 9 ; “Ἰβαγηβα ᾽ 15 {π6 τῖσῃϊ τεδάϊηρ Πετα. 

{ἰπ]6 ἴο σοπιθ. ἴἼϑια]ν, ὈὰΓ ποῖ Αἰνναν5, ΝΟ ΣΝ τοίετϑ ἴο {πὸ ἕατατε Π|6. [1 ἀοεϑ 5οὸ Πετδ. 

111. τ. ΑΚαρία Ὁ. Ια α]816]1. Α5 ἴο 15 ἀδίε ορ᾽πἰοηβ ΑἸ ΠῈῚ ; 5οῖηθ 80 ΠΟ] 5. ρΪασα ΠΪΠῚ ΠΕΔΥΓ {Π6 {{π|6 οὗ ΗΠ]Εὶ 
Δ Πα ΘΠΑΙΠΊΠηΔΙ (566 ΟἹ 1. 12), ΟἴΠ6 5. Ὀσιηρ ΠΙπὶ ἄοννῃ ἴο ἴπΠ6 Ῥεσίπηϊηρ οὗ ἴΠπΠ6 βεσοοηα σθηΐασγ. ϑίτγαοϊκ πο]β Πίμη ἴο 
Πᾶνα Ὀβεῆ ἃ σοῃίαροΥδτΥ οἵ (σϑηη8116] 1. 1 Ῥεϊῖθανε {π15 ἴο θὲ ἴΠ6 τηοϑί ρυόΌρα 0} ]Ὲ ἀαΐθ. Οὔδβεσνα {παΐ Π6 15 ποῖ 
οΔ]1ς ἃ “ αῦ 1. Ηε νγὰβ Ἐχοοπηηιηϊςαίεα ὈΥ 5 σο]]δαριιθ5, αηα ἀϊεα νν 16 ππάρθσ ἴπΠεῈ θᾶη. ὍΤῇδα ἢγϑί οἰδιιβα οὗ ἢΪ5 
ΒΑΥ ΩΡ 15 Ἰἀθητ]σ 4] ν ἢ [Παΐ οὗ ΚΔΌΡΙ, 11. 1. 

βίσγιοϊ ασοοπηΐ, Π. “ υαἀσειηεηΐ ἀπ τεοκοηϊηρ᾽ ; θαϊ “ ἡιάραπηθηΐ᾽, ἰῃ ἘΠΠΡΊΙ5Π, 5 ννῃδΐ 15 ἄοπε τροὴ {πε δοςιιβαά, 
ποῖ ρ]εδα θα Ὀγ Πίμη. 

ΡΙαςε οἵ ἀιιβξ. Α ομ5. 
σνοσγη, αηα παρροῖ. (ρ. οὉ χχν. 6. ΕπρΊ]5ῃ ἄοε5 ποῖ ΞΕΡΡΙΥ ἃ ϑΥΠΟΏΥΠῚ ἴου ἡ νου ΠῚ ᾿. 
Κίηρ... Κίπρβ. Αῃ εχίεηβίοη οἵ {Π6 τἰϑι18] ρῆγαββ, ἴῃ ογάευ ἴο Ἔεχδὶζ {Π6 πια]θϑίν οὗ (σά. 
{πε Ηοῖν Ομπε, Ὀ]εββεᾶ Ρε Ηβ. Οπε οἵ [πε πιοϑβί {γεαιθηΐ πηοάδβ οὗ τϑίευτίηρ ἰο (οά ἴῃ {Π6 ἘΔΟΌΙΠΪςΔ] ΠἰΠοταΐαγα, ᾿ 

2. Ε. Ηαπίηβ, {πὸ ἄδρυΐν οὗ {πε ρὑγίθθίβ. Α5 Πῖ5 {Ππ|6 5ῆοννβ, 6 μαά βεγνεά ἴῃ ἴῃ6 Τεηρὶα ; θαΐ Π15 ἀἄδίε σδηποῖ 6 ᾿ 
Γατί πεῖ ἀεῆπεά. Ηδ ἄοεβ5 ποῖ ἄρρϑαῦ ἴο πᾶνε βυγνῖνεα {πΠ6 ἀδβίσγιςίοη οἵ Τ[Θτβαὶθπη. Ταβϑίμηοην οὗ Πῖ5 ννὰ5 οἰϊεὰ Ὁ 
[Π6 Α556ΠΊ0]Υ δὲ [Π ἢ (ἐπα οὗ ἴπῸ ἢτϑί σεπίυτγν Α. Ὁ.), θα ϊ ἈΡΡΑΓΘΉΓΥ ΟἿΪΚ 85 ἰταδπίοη (Ε μι. 11. 1--3). ὙΠΕῈ παὴῆθ ἢ 
15 οἴΐζβῃ νυϊτῖεη ΗΔ ηδηϊδἢ. ΙῚ 

ΡῬεβαςβ οὗ {με Κίπραοπι, [ἰ1Ἐτὰ]]ν, οὐὁὨ 1Π 6 Ῥο Πἰςα], ποῖ ἐπ6 βρίττ8] ΚΙηράοπ,. [1 566 Πη5 Ππαΐατγα] ἴο σοηηεοὶ Η.᾽5.. 
βδυρ ΜΙ {πὰ τὶϑίηρ ΠΟΒΕΠΠΥ ἀραϊηϑί {Π6 Βοπηδηβ, νν ΒΟ Ὀγοκα ουΐ 1η {πΠ6Ὸ᾿ ψδῪ οἵ Α.Ὁ. 68. 1 50, ἴ νου 6 
ἃ ννΑΥΠΙΉΡ ἴο ΠΪ5 σου ηίγγτηθη δραϊηϑβί τε}! ]οη. Βαΐ, ἴπ ΔΩΥ οΑ56, 1ἴ 15 αυϊ6 αἸΠεσεηΐ ἴῃ σΠασαοίου ἔγοπὶ {Π6 ταϑί οἵ {Π6 ἢ 
ΠΊΘΔΧΙΠΊ5 ἴῃ [Πς6 ὈΟΟΚ. 

να... βυυδι])ονοᾶ. 850 ΑΒΟ, ὉΝῸΣ : ἘΞ “μεν... ϑννδιονεά᾽, 08. ἙἘουπάᾶξα οη Ρ5. οχχὶν. 3. ΤΠῈ 
[δοῖ]οη 5 νν ΠΙΠ ἢ 5ρ11 Ρ {Π6 πδίίοη ννεσε, δοσοσάϊηρ ἴο Η., οὔἱν ργενεηϊεα τομὴ ἀπ ϑίγουτηρ ΘΔ Οἢ Οἴπευ Ὀγζ {Π6 ἔβαγ οὗ Ἀομη6. 

1 τ[Π6 τεδάϊηρς ὉΨΟΣ θεὲ δαορίεά, Η. τοραγάθα ΠΙπΊ56 1 δἃ5. ἃ ραχιοῖραπηΐ; 1[{ τῃ6 δἰτεσηδίνα γεδαϊηρ, ἃ5 δῃ ΟΠ] ΟΟΪΚΕΓ. 
ΤἼΕ ᾿ΠᾶΧ]ΠῈ ΡῸΘ5 ἴο 58ηον {παἰ Η. ἀϊά ποῖ νι ]ῖπεϑϑ ἴΠ6 οὐ τ ακ οὗ [Π6 ννασ, βίποε [πδξ ννουἹα πᾶνε σοηξαϊεα Π15 Δ 556Ύ 1 0η. 

3. ΒΕ. Ηδηΐπα Ὁ. Τεγαάϊοη. Τ)δαίε, επά οἵ ἢτϑι σεηΐυσν δηα θερὶπηϊηρ οὗ 5Βεςοηα ; Ἐχεουίεα Α.Ὁ. 135. Η5 ἀδαρῃτεγ, 
Βετσγυσία, ννὰ5 [ῃ6 να οὗ Κ. Μεῖσ. ὙὍῇπὲ παπλα Τασδάϊοῃ 15 ατεεῖς, θαΐϊ ννῃδὶ 1ἴ τερτεϑεηΐβ 15 πποεσίαϊη. Κύδιι55 βι σα ϑίβ 
ἹὙΠεοάοτίοη. Κα. Ηδηΐϊπα ἰδαρῃΐ ἴῃ ΘΙΟΠηΐη. 

Τογαῆ. ὅ:εεῈ οἡ 1. 1. 
ἐβεαΐ οὗ ἔπε βοογῃξα". ἘΒείεσεηςε ἴο 5. '. 1. ΤΠ το] ανδηοΥ οὗ {πῈ φαοίαιίοη ΟἿΪΚ ἈΡΡΕδΥ5 ἤθη Ὁ. 2 15 Δα 64: 

“Βαϊ ἢΪ5 ἀε Πρ ῃΐ 15 ἴῃ ἴπεῈὸὶ Τόσδὴ οὗ {πΠεῈ 1οτὰ,, ἄς. Ταϊπηπαϊὶς οἰϊαιτίοηβ. οἵ ϑοτγὶρίασε ἃγα νεγὺ οὐΐεη σοπῆπαά το [Π6 
ορεηΐηρ ογάς οἵ ἃ ἰεχί, {πῈ τεϑὲ Ῥεΐηρ ἰεΐξ ἴο θῈ βιρρ] 6 ὈΚ {πε τεϑάευ ἔγοπι ΠΊΘΠΊΟΥγ. 850, ἴῃ ἴῃ6 βεςοηά ρῥγοοίίεχί 
ἈΡΡΙεα ὈΥ Ηδηΐπα, ργοθ Ό]Υ ΟὨΪΥ ἴπεῸ ννογάβ, “ ὙΠΘη {ΠΟΥ . . . 916 Δ ΠΟΙ ΠοΥ,᾿ ψγΕΤῈ ΟΥΡΊΠΑΙΠΥ νυυϊτταη ἴῃ {Π6 τοχί οὗ {Π6 
ῬοοΪκ, {Π6 τεπηδιηάθυ Ὀεϊηρ Δα 66 Ἰδίου. 

ΘΗ ΟΠ Π8Ήῃ, [1|. “ ἀννε! πρ ἡ (ποῖ {πε ρίασε Ραΐ ἴπε δοῖ οὗ ἄν}! ηρΡ), μα οὗ [Π6 τηδην πιοάεβ οὗ τείεσεηςε ἴο (οά. 
ΤΠε νογά ἴ5 ποῖ ἐουπᾶ ἴῃ {πε Ο. Τ., θαϊ 15 οἰθαυῖν Ῥαβεα οἡ ἴπῸ 1πουρῆϊ Ἐχργεββεά, ε. Ρ. ἴῃ Νύτη. χχχν. 34.- (ρ. Μαῖϊ, 

όὁρὃ 



ΡΥ ΚΕ ἈΒΘΤΗῊ 5:.3.8 

4 [1 ἢπά πεῖ οηἱν ἔννο. δπεηςε 22 ἐς φγουφαῖ {πὶ νῇθη ενεῆ οΠ6 5115 ἀπά ἴ5 οσσιρίθα ἢ Τοτδῇ 
{π6 Ηοἷν Ομε, Ὀ]εβϑεα θὲ Ης, ἤχεβ ἴοι. ἢἰπὶ ἃ γενναία Ὁ ΑἈϑ 1ἴἴ 15 δαί  “1,βεὲ ἢἰπὶ δἱΐ αἷοης δηᾷ Ὀὲ 1“Ὧπ|.111.28 

5116 ηΐ, ἰοῦ ἢς δίῃ τακεη 1 ἀροη Βἰπ1.᾽} 
5 ΚΕ. Θιπίεοη βαϊά: Τῆγεα ῆο Πᾶνε δαΐεη αἱ οπε ἴδ ]6 δηά ἥανε ποΐ βαϊα ονεῦ 1ἰ ννογ5. οἵ Τούδῃ, 

Ιο, {πεν αἰε δ5 1{ {πᾶν Πα δαΐδη βαογιῆοαβ οὗ {πΠῸ ἀεδά, 45 1ΐ 15 βαϊα : " ΕῸΓ 4] 4 0]65 ἀγὰε [1]] οἵ νοπηῖι ἴ58.χχν 8 
απαὶ ΕἸ Ὠ᾿π 655 νοις (οά.᾿ Βιΐ [ἤγεε ννῆο αν εαΐθη αἵ οπμε ἴδ ]6 δηα Πᾶνε βαϊα ονεῦ ἰξ ννογάβ οἵ 
Τοιδῆ 476 45 ἴΐ πεν πα εαἴεη ἤτοπὶ {πε ἴα ]6ε οἵ (αοά, ὈΙεσβεα θὲ Ηε, 45 ἰΐ 15 ϑαϊά  “᾿Απά ἢε καἱά Εξεὶς.χ]Ἱ.22 
ἴο πιε, Τ Ϊ5 15 {πε 4016 {παΐ 15 θείογε {πες 1Τιογά. 

6 Κα. Ηδηΐϊπα Ὁ. Ηδοῃίηδὶ βαϊά : Ηδ ννῆο νναῖκεβ ἴῃ {πε πίρῃϊΐ, αηα ἢεῈ ννῆο νναῖκβ αἴοῃης Ὀν {πε ννᾶὰν δηά 
τὰτη5 Π15 πεατὲ ἴο 1416 ἱποιρῆϊβ, ἰο, μῈ πηαῖζαϑ ὨΙΠΊ56 1 σιν ἀραϊηβί Π]5 508]. 

ΚΑ. Νεβμαηΐα Ὁ. μὰ- Κὶ ἀπδῇ 5814 : Ενεγν οὔ ννῆο τεοεῖνεβ Προ ἢἰπ {πε νοῖκε οἵ Τογδῇ, {πεν τεπλονα 
ἔγοπὶ ἢϊπλ {πῈ νοῖκα οἵ {π6Ὲ Κίηράοπι δηα {Π6 γοϊζε οὔ ὑνου!α]ν οσσιραίίοη. ΑΠπά ἐνεῦν οπα ΨῆΟ Ὀτεαῖκ5 
ΟΥ̓ Ποπὶ Πίτη ἐπε νοκε οἵ Τόσα, παν ἰὰν προ ἢϊπὶ {πῸ νοῖκα οὔ {πε Κίησάοπι ἀπά {ἢ γόῖκα οἵ νου! ϊν 
οσσπρδίιοῃ. : 

.8 ΚΑ. Ηκαϊδρῃίΐα [Ρ. 1)ο54] οἵ Οπερμαν ΗἩδηδηΐα δαί: ΔΏθη ἔθη 5. δηά αζε οσσιρίεα ΜΠ Τοτδῇῃ, 
{π6 ΘΠθοΠίπδ ἢ 15 ΔΠΊΟΠΡ {Π6πῈ, 845 ἴΐ 15 5814: “(ἀοἄ 5ἴδηαβ ἰῇ {πε σοηρτερσαίίοη οἵ (οά. [πὰ Ρ5.Ἰχχχίϊ τ 
ψΠΘΠΟΕ ἦς 227 2γουσαῖ 707 ἐνεῃ ἥνε Ρ Α511 15 βαία : “Ηδ παίῃ [ουπαεα Ηἰ5 ἴγοορ προη ἴῃς δαί .] Απα Απιοβ ἰχ. ὁ 

ΧΥἾ]. 20, δηἀ εν. Χχὶ. 3. [Ι͂ἢ {Π6 ἰδίίεσ ραββϑαρε ἴπῈ ατδεῖὶς 15: Ἰδού, ἡ σκηνὴ τοῦ Θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ σκηνώσει 
κτλ. σκηνή ἸΟΟΙζ5 νΕΙΥ ΠΟ {Κα δη δ]]πϑίοη ἴο ἦ ΞΘ ΠΘΟΒΙη8} ᾿. 

4. ΤῊΙ5 οἰδιι5α 15 σευίδιη]ν ποῖ ἀπε ἴο κα. Ηδηΐϊηα. [11 15 Τουηά, 5 βίῃ [14}}Υ, θ ΒΟ)5. Α οἴηϊί5 1 μὰ... ενϑθη᾿. 
Βυϊ {Π6 [Ογπλϊα “1 ἢπᾶὰ.... Πεπος.. ... ὃ 5ῆοννβ ἴπαΐ 1Π6 ράᾶϑϑᾶϑα ἰ5 ἰδΐε ἴπδηὴ 1πΠ6 Μιβῆηδῃ. [{ τεργεβϑεηΐβ δῇ 
δαάϊοη πηαάα ἴῃ [Π6 Ατηούαῖς ρετὶοά, {χὰ το ΠῚ σεηΐατγ. ὍΤΠι5 1ἴ 15 Του πα ἴῃ πηδὴν Μ5938., ας ψ ἢ νδγϊδίοβ ; 
Δα 5οηη6 τηδαϊδενδ) σοπηπηδηΐδίοῦβ αΥα ἀοαθία] ἀθοιῦὲ 11. 566 ΤΑΥ]ΟΥ 5. Οὐ σ 4] ποίθ. ῬΥΟΡΔΡΙΥ ἴπϑῖα 5 50Π16 σοη- 
[αϑ]οη Ὑν]ΓΠ 111. 7 ([ἀϑὲ οἰαι56). Κὶ. Ἡδηΐϊηδ πα βροόοβη οὗ {πε 5 Πεοῃηδῃ ταϑίϊησ θείννεεη ἔννο ῆο βίπαν Τόύαῃ. ὍΤΠῈ 
δΔαἀα!οη ἀο65 ποῖ τεΐευ ἴο {π6 5 Πεομιηδῇ, Ὀαΐ ἴο {πε ἤχίηρ οἵ ἃ τενναγὰ ἴοσ βίπάγιησ Τόγαῃ. ὍὙΠε ρῥτοοί-οχί, [,8π|. 111. 28, 
5. ΟὨΪγ τε]ενδηΐ 1 “ Πδῖῃ ἴακθη ἡ θῈ 1ητεγρτείθα ἡ παῖ τεοεῖνεα (τειννατσα)". 

5. ΒΕ. Βίπιθοῆ. 715 15 ἴπ6 ἔδτηοιιβ Κα. ϑιτηθοη Ὁ. [οὶ ; δρρτοχίπιαίε ἄδίε Α. Ὁ. ιοο-17ο. Ηξ ννὰβ ἃ ἀϊβοῖρ]6 οἵ 
Κ. ΑΚΙΡα ; πε εβοαρβα {πῸ ρεύϑβθουίοη οὗ Α. Ὁ. 135, 8Πη6 ἰὰγ Ια ογ {πίτίθεη γεαῖβ. Αἰαγννασάβ μα ἰδυσῃΐ ἴῃ (4|1|66, 
δΔηα διηοηρϑί ἢΪ5 ἀἸβοῖρε5 ννὰ5 {πῸ αἴυτα “ ΔΡΌΡΙ᾿, ἰ1. 1. 

ΒΘΟΣΙῆς65 οὗ {πὸ ἀἄβαᾶ. ΤῊΪ5 15 ἐεχρ  αἰπεα Ὀγν Βατγίεποτζα 85 βαιῖναὶεηΐ ἴο ἸΔο]αίτυ, οἡ ἴῃς στουηά οὗ Ρ5. ον]. 28. 

συϊπουΐ αοᾶ, 11ἰ. νΙΓΠοι ρ]αςς, ὩῚΡΙ2 5, νγμαΐενεν ἸΏΔΥ Ὀ6 1Π6 πιεδηϊηρ ἴῃ ἴῃ ραβϑαᾶρθ 58. χχν]]]. 8 (οΥ {Π6 
{τε τεδάϊηρ οἵ {πΠ6 ταχί), Ἀ. Θ᾽ ΘΟ ΠηΔ 65 ἃ ΡΙΑΥ προη {πα ννοτα Ὠ᾽2, Ὀγν τα κίηρ 1.45 οπἣε οἵ {πε ἡτεααεηὶ ἀεϑίσηδίϊοηβ 
οἵ αο. 566 οῃ 1]. 17, ἡ θταε 1 ὀσςιγ5 ἴῃ ἃ βαυἹηρ ὈΥ [15 58Π26 ΘΙ᾽ΓΠΘΟΏ. 

[4016 οὗ αοὔἅ. ΤΠΕ νογά 15 ἀσαίη ὨΡ. ὙὉὙΠὲε σοιηθιπαίίοη ΝΠ 2 ΟῚΡΙΘΠ ἰ5 ἀπαβαα]. (8 οχηἱι “Π΄Ὡ. 
6. . Ηεηΐπα Ὁ. ΗΠδομῖ πὶ, σοηίειηροτατγν οὗ 5᾽τηθοη Ὁ. [οΠα], θὰξ βοιηεννμαΐ οἰάθσ. Ηεδ ννδ5 ἃ αἴ 5. ῖρὶε οὗ Κα. ᾿σϑθσα 

Ὁ. Ηδπαηϊδῃ (11. 10), 45 ννῈ}} ἃ5 οἵ κα. Ακῖρα. Ηδε Ἰϊνεὰ ἴῃ 5140ῃ, δἀπὰ {Πι|5 Ἔβοαρεα {Π6 ρεγβεοιίοη ἴῃ Α. Ὁ. 135. 
ἴσγηβ..... 1πουρῃίβ, Π)5)2). 50 ΑΒΘ ; πὴ ΠῚ Γ(. Τα ἀϊῆδγεησα ἴῃ τηθδηΐϊηρ 15 σοηϑίάθγα]θ. Ασροοτάϊηρ ἴο 

ἴῃς ἢγϑί τϑβάϊηρ, ἃ τη ΘηαἀδηραΥβ Π15 501] 1 ἢῈ βρῖνεβ νὰν ἴο 1416 {πουρηϊβ δἰ ΠῈῚ οἡ νναἰκίηρ ἴῃ [Π6 ἰρϊ οὐ μα π΄ 
ννΑἸ Κη ὉΚ ΠΙπι56] ἢ. Ασοοτάϊηρ ἴο {ΠῈ6 βεσοπα σϑϑάϊηρ, ἃ πιᾶῃ Ἐπ ἀδησαβ ΠῚ 50} θη δ εἰπεῖ (α) ννακα5 ἴῃ 1ῃ6 
ὨΪρΠΐ, οὐ (ὁ) νναῖὶκβθ ὈῪ ΠΙμηβα]ῇ, οὐ (Ω) σίνεβ νὰν ἴο 1416 ᾿πουρῃηΐῖβ. ὙΠα Ἰαΐζεσ Ἰηἰθσργαίαιίίοη τηᾶὺ πᾶνε Ὀεεη ἀπε ἴο 
ἃ ἀεβῖγε ἴο ἢπὰ ἃ {ῃγεθίο! α αἰνίβϑίομ ἴῃ Η.᾽5 τηδχὶ ΠΏ, ἃ5 ἴῃ 50 ΠΊΔΩΥ οὗ ἴΠῈ Οἴεσ βαγίηρϑ. Βαζίθηογα, Ψῃο δάορίβ5 
1ῃ6 5βεοοηά ᾿πιουργαίδιοη, Ἔχρίαῖηβ {παΐ ννακίηρ ἴῃ {Π6 ΠΙρΡΗΐ 15 ἀδηρεγοιιβ θεσδιιβα οὗ ἀδιηοηβ, πα 50} 1Π}γῪ νγαἸκὶηρ 
Ὀεσδιδε οἵ τοῦ θεσβ. Πα ἢτϑί ᾿πίεσργείδίϊοη σοιηπηἜῃ 45 ̓ [56]} ἃ5 ΒΌΡΘΥΙΟΥ, 8η4 Π85 σοοά τηδημπβογιρί δας ουϊίγ. 

δαμΠν.... 500], ἸΨ 522 2 ΠῚ). ΗδΙαὶν πιοσα {Πδῃ ἡ ἄοε5 ἃ ψτοηρ ἴο ΠἰΠΊ561{᾿. ὙΠΟΓα ἴα πὸ {πουρδϊ οἵ Βεϊηρ 
Θἴθγη δ! !ν Ἰοβί. 

7. ΚΕ. Νοβυηΐα Ὁ. Πα -Κδηδῃ. (ΟΠ ΕΠ ροσασυ ἢ Κα. ΤοΠαπδη Ὁ. Ζαςοοαδὶ, Βαϊ ποί ἀπηοηρ ἢΪ5. ἀἸβοῖρ]θ5. ΗἜ ᾿ἱνϑά 
ἴο ἃ στεαΐ ᾶδρθ. Ηἰβ5 16 σονεῖβ πε φύξαΐεσ ραῖΐ οὗ {ἴπ6ὸ ἢγϑί σδηΐασν Α.Ὁ., ἀμ ΡΥ ΌΪν αχίθηάεα ᾿πίο {ΠῈ βεοοπά. 
Τῆς εριῖπεὶ μα - Καηδῃ (ΟΥΓ Καηδ) 15 {πΠ6 βϑᾶῖηθβ 8ἃ5 {παΐ ψΏΙΟΠ 15 τεπάἀθγεαά Ζηλωτής, Γμ|ΚῈ νῖ. 15, Δηα ἀϊδρυϊδεα 845 
Καναναῖος, Μαί(. χ. 4. Ν.᾽5 [ΔἴΠεσ μδά εξ οἵ {πε ρατίν οἵ {πε Ζεδ)οίβ. 

γοκα οἵ Τογαῖ, ΠῚ Π δ τ ἀ0ςε: ποὶ 1ΠΊΡῚῪ {Παΐ {ΠῸ βευνίςε οἵ (οά δοοογάϊπρ ἴο ΤΟΥΔἢ ννὰβ ἃ θυτάεη. Τῇα 
γοῖε 15 1Π6 5υπ|00] οὗ ορδάϊεμοα ; απὰ “ἴο ἴακα {πΠῈ6 γόκε ΠΡΟ᾿ ᾿ ΟΠΕ56] πηθδηβ ἴο ἀδνοΐε οῃθϑεαὶῇ ἴο {ΠῸ βεγνίςε οὗ ἴῃς 
Δ ΠΟΥ ν ἡ ΠΟ5αῈ γόκε ἰἴ ἰῖ56. Ὁρ. Μαῖίί. χὶ. 30, σνεσα {Π6 τηθδηϊηρ οἵ [Π6 5ΥΠ100] 15 ἜΧϑοῖ]Υ [Πς βατηα. 

[μα ν, [Π6 Μιγηηίζα σαφίσείζς ; 566 ΟἹ 1Ϊ. 2, 64. 
Κιηράἄοπι, {Π6 δοίμδ] ρο]  ἰς4] Κιησ άομη. [15 “γοῖκα ᾿ ἴοοῖκ {πΠ6 ἔογηὶ οἵ ἴαχεϑ. Τὴ πιθαηϊηρ ἰ5 {πᾶς ἀδνοίϊοη ἴοὸ 

ΤοΥΔἢ ἔτεε5 ἃ ΠΊΔ ἢ ΠΌΠῚ Ορρσεϑϑίοῃ δηα σῶσε Ὀγζ βεί(ηρ᾽ Πἰ5 τη οἡ {ΠΡ ηΡ5 ἀῦονα ; ψν} 116 1 ξ ἀββϑρίϑεβ Τόούδῇ Πε ἔδεε ]5 
811 τπΠ6 ψνεῖσηξ οὗ ρο] εἰς 4] ορργεϑϑίοη δηα {ΠῸ βίτιρβ]ε ἔοσ εχἰβίεηςα. 

8, ΒΕ. ΗδΙαρμία [Ὁ. Ποβα]: βεοοπα ἢΠδ]Γ οἵ βεοοπα σεηίατυ, Ἢ] βοῖρὶε οὐ ΒΚ. Μεῖσ. Ῥοββίθὶ!ν {πε βοη οἵ ΚΕ. 7οβε Ὁ. 
Ἡδίδρῃία, {πε Ἐ.. [ο56 οἵ {πε ΜΊβῃηδῃ (5εε Ρεῖον, ἵν. 8), γῆο Παά ἃ βοῇ οὗ [Π15 παῖηῆθ. ὍῇῆΠὲ πδηϊε Ποβα 15 οπιίθα ἴῃ 
1η6 ΡυἹηίεα ἰεχίβ, ἀπ ἢδ5 πο ἱπηρογίδηϊ πιδηπβοσρὲ βαρροτί. [{ πλρξ δα βὴ]γῪ θ6 σοηπιβεα ψ ἢ “7ο5ε΄. Η.᾽5 βϑαυΐηρ 5 
ἃ 561|65 οὗ Βοτὶρίαγε ρτγοοίβ οὗ 1Π6 ρσγεβεηςε οὗ ἴῃς 5ῃεομίπδῃ. 566 ἃρονε, ὑ. 3. 

ἴδῃ 15 {Π6 τἰϑ.18] Πα ΠῚ 6Υ τε Ἰϑῖα ἔου [Π6 ννοσβῃ]ρ οὗ ἃ σοηρτεσδίίοη. Η. δϑϑ 165 Π15 ΠΠΠΠ ΘΓ, ἃ5 ΔΠ ἈΧΙΟΠΊ, δηά 
5665 ἴο ρσόονε {Π6 σοῃο 50 ΤΟΥ ἃ 56υῖ65 οὗ 5Π18 161 Πα ΠῚ θ6τ5. ΤῊΘ οἰδιιβα γο]διϊηρ ἰο ἦνε 5 ργοθδῦὶν ἃ Ἰαῖς δἀάϊτίοη. 
Τῆς Μ955. δηὰ σοιηπηθηΐδγεβ 5Πονν τπ Οἢ ἀποαοτίδίηῖν ἀρουΐ 1. ΑΒ σοπηβδοῦ {ΠπῈ ΠυΠΊΡΕῚ ἤνα ΜΊἢ {πὰ ῥτοοίςιοχι οὗ της 
ΠυτΏθοΓ ἴῃγεε ; ΒΟΘ δ]]οῖ {πε ργοοί-ἰεχίβ 85 ἴῃ {Πε {γαῃβϑδίίοη. [{ΠῸ “ἢνε᾽ οἰδιιβα νγεύα ποῖ ἴῃ {Π6 οὐἹρίηδὶ 5βευῖθ5, 1 νου Ἱα 
θὲ πδίῃγαὶ ἔοσ ΞΟΠ Ἰαΐει Παπά ἴο ΞΌρΡΡΙΥ ἴξ. ΤΠε ργοοίβ ἔτοτη {Π6 ἰεχίβ αιιοϊεα ἀγα 85 [Ὁ]]ονν5 : ΕῸτ ἤνε, ΠῚ) (τα ηϑ]αϊθα 

Π “ΕΌΟΡ ᾽) 15 11. ἃ Παπάξα!, ἀηα {πε μαμὰ πδ5 ἥνε Πησοῦϑ ; ἴοσ ἴῆτεα, ἴῃς ροᾶβ ἀζὰ ἴα κεη ἴο πιβδη πάρεϑ, ἀη ἃ [ἢ 5π1816ϑΐ 
ἢ ἘΠΡυΠ8] σοηπβίβίθα οὗ τες Ἰπᾶρεϑβ ; ῸὉΓΥ ἴννο, θεσαῖιιθα οὔθ τῆδῃ ἰδ] κβ ἴο ΔποίΠευ πηδη ; [ὉΓ ΟΠ6, θεσδιιθα ἴς 15 βαϊ “ἴο 
ἢ ἴπεΕε᾽, ποῖ “ ἴο νοι". 
| 699 



ΡΙΕΚΕ ΑΒΘ Η 9.8. τῇ 

ΜΠεηοο ὄνεη πτεθῦΡ ΑΔ ἰΐ 15 βαϊά : “Ηδ Ἰυπάρειῃ αἀπιοηὴρ σοάβ. Απα ψἤεπος Ἔνεη ἱψοῦ Αϑ ἴξ ἴβ Ρω 
5814 : “ἼΠεη {πον {Παΐ ἰδανεα {πῸ Το βρᾶῖκ οἴζεη οπα ἴο ἀποίπογ΄ ἊΑπάᾶ νπεηςε ἐνεη οπερ Αβ ἔνι 
15 5414 : “1 ὄνεῖν ρίασβ νοι 1 γεοονια Μν παπιε 1 11] σοπλα ἴο {πε6 πα υν}}} Ό]655 1ῃ 66. Εἰἃ. 

9 ΚΝ. ΕἸβαζαγῦ Ὁ. [υἀδῃ οἵ Βατγίοϊ μα ϑαϊα : (ἷνε Ηἰπὶ οἵ ννῆδέ ἰ5 Η!5, ἴογ μοι δηά {πΐπε ατε Ηἰ5. Απά 
1Π1|5 ἠλε δεγηῤίμγε βαϊῖῃ, ἴῃ ἠΐο ῥίασο σοηςογγιγι Τ)ανῖά, ᾿ ΕῸΓ 411 [Πρ σοπιε οἵ ΤΠεο, απά οἵ ΤΗϊπε απ 
οννῃ ἢᾶνε ννὰ σίνεη Προ. χ 

Ιο Κκ. ]δοοῦ βα!4 : Ηδ νῇῆο νναῖκβ Ὀγν {Π6 ννγᾶν δηὰ σζραῖϊος απ Ὀγεαῖτϑ ΟἹ ἢΐ5. βδέιιάν δηα βαγνϑ, “Ηονν 
Ὀαδδατ 1] 15 1Ππαΐ ἔλεε, δηα “ονν θαι] 15 τὲ [4]]ονν᾿᾿, [ῃ6 ϑογίρίιγε τεοκοηβ ἰῈ ἴο Πἰπὶ δ5 ἴΓ δ 
δα πιαάς ΠίπΊβε  Γ σαν αἀραϊηϑί ἢΠ15 5011]. 

τι ΚΝ. ]1)οβίμαὶι Ρ. [αππαΐ, ἰῃ 1Π6 παπλε οὗ ᾿ὰ. Μεῖν, βαϊά : Α ἀϊβοίρ!ε οὗ {πῈὸ Δ ͵5ε. ψνῆο 515 δηὰ ϑἰπαάίεϑ 
Δη4 ἰοτροῖβ ἃ ννογὰ οἵ ἢΐβ βίπαν, {Π6 ϑουρίιγε γεοϊζοηβ ἰξ ἴο ἢἰπὶ ἃ5 1 ες δα πιδάς Ἠϊπιβαὶ συγ 
ἀραϊηϑί 15. 5011] ; 85 11 15 βαϊα : “Ὅ]ν ἰαῖκε Πεβα ἴο {ῃγ5ε]Γ αηα Κεαερ τ᾿ ν 5οὰ] «1 σαμεν, ἰεϑδὲ πο Γι, 
ἰογσεῖ 1Π6 1Ππῖηρ5 ννῃϊοῃ {Ππθ εγεβ πᾶνε βϑεεη. [Ι{ πᾶν θὲ ἰπαΐ ἢ βίπαν ἢα5 Ῥεδῆ Παγὰ ἴο ἢίπι. 
Γ αΥ ἴο 5ᾶὰν, “1,εϑὲ {πεν ἀεραγί ἔγοπι ἰἣν ἤδαγί 411 {πὸ ἄδγϑ οἵ (ἢν [{{6.΄ 1.90! ἢε πιαῖκεβ ποῖ τὶ. 
ΠΙΠ. 561 σαν ἀππ|1}] ΠῈ 5115 πα {πῃ 5 {πε τῇ ἀννᾶν το 15 Πεατί. 

12 Κ.. Παηίΐπα Ὀ. 1)ο88 βα : Ενειν οὔθ ΨΠοβ6 [ε΄ οἵ δίῃ ργβεοβάθβ ἢϊ5. ννὶβάοχη, ἢϊ5. νυϊβάοιμη Ἔπάπιγοβ ; 
ΔΠ 4 Ἐν ΥΥ οἤ6 ῇΟΞ6 νν]84 0 ργθοθα6β ἢϊ5 ἴεαι οἵ ϑίη, ἢ15 ννϊβάοπι ἄοας ποῖ Ἔεπάπγε. 

13 Ηξε υβεάἴο β8.Υ: Ενεῖν οπε νῇοβε ἠδεάβ αῦε τῆούε ἤδη ἢΐ5. νυ]βάοηι, ἢΪ5. ννἱβάοπι επάπτε5. Απά 
ΕνεΥΎν Οἠ6 ϑνῆοϑβα ννυ]ϑάζοιη 5 τηοσε ἤδη ἢϊ5 ἀεεα5, Π15 ννίβϑάοπι ἀοεβ ποῖ επάπγα. ᾿ 

14 ἤΠε υϑεά ἴο ξ5ξ8Υ: Ενεγν οπα νν] ἢ ννποπὶ {ΠπῸ ϑριτξ οὗ πιδηκίηα 15 ρ]εαβεά, {πῈ ϑρίτς οἵ αοά 
15 ΡΙβαβεὰ νἱἢ πη. Απα ἐνεῦν οπα νυ ἢ νΠοπΊ {πε ϑρ τις οἵ πηδηϊςίη 15 ποῖ ρ᾽βαβεά, {πε ϑρΡίγι οἵ 
(αοὰ [5 ποΐ ρΙεαβεα νυν] ΠΙΠ1. 

9. Ἐ. ΕἸδαΖαγ Ὁ. 1υἄδῃ οὗ Βεαγίοίμα. Α σοπίεσηρογατιυ οὗ ΑΚΙΡρα, ἐπα οἵ ἢτϑί δηά Ῥερίπηϊηρ οἵ βεοοῃά σδηΐατσυ. 
Θοπη6 Μ55. οἵη “". [πάῃ . Τα πδπηα οὗ ἢϊβ5 ρδοβ οἵ ἀοάβ 15 νυ ΪΟ 5] σίνθη, δης 115 ϑιϊπδίίοη ἀηκποννη, αχοθρί 
1 δὲ 1 ννὰ5 Ρσο Δ Ό]ν τη ΤΠΡΡεΥ (δΔ}1|66. 

αἰνε Ηΐπι, 1. ε. αοα. ΕἸΘΆΖΑῚ ννὰ5 ἰδηοι5 ἴου ἢ15 σῃδυ4 016 οἸ 5. 

ἴῃ. .. θανίά, 713. Ἐργ {Π6Ὲ ἰοτπὶ οὗ {πῈὸ ρῇταβε ςρ. Μϑτχᾷκ χίϊ!. 26. 
1ο. ΒΕ. Ταςοῦ (566 αἷβοὸ ἵν. 21, 22 Ὀεϊονν) σοῦ ]ν ἴῃς βϑπηα δ5 Κὶ. σοῦ Ὁ. ΚΚούβῃδὶ, ἰδίου μ8] οἵ {π6 βεσοπά 

σοηΐαγΥ, σΟΠ ΘΠ] ΡΟΙΔΥΥ οὗ ϑιπηθοη {Π1, Ὁ. (Δ ΠΊ8116] 11, πα βαοπμεσ οἵ [πάδῃ 1,“ ΚαρΌι᾽. Ηδ ννδ8 ἃ σγαπάβοῃ, οἡ {ῃ6 
ΠΟΙ ΠΟΙ 5 5146, οἵ ἘΠΙ5ηα Ὁ. ΑΡυ ΙΔ ἢ (5εε ἱν. 25. ὑε]ον). ὍΤηα πάπα οὗ Κὶ. ϑ:τηθοῃ, οὐ ΚΕ. ΑΚΙΡα, 15. ϑοπηθίπη65 βίνεῃ ἴῃ 
ῬΙαςε οὗ Κα. [00 ἴῃ 1Π15 ρΡαββαρε, θυ νυ 5] σῃϊ δας Ποτν. 

βδίυαάν. Ηἰ5 Πα ἰ5 ἴο Ὀε χε οἡ Τούδῃ. 
Ηον Ὀεοδυίι].. . ἔγεα. Α τερβαΐβ [Π15 Ἐχοϊδῃηδίϊοη. 
ϑογιρίυγε γεοίζοηβ. Νὸ ρτοοί-[αχί 15 βσίνεθῃ. Ὅὕῃε σοπηπιθηΐδίουβ ἤανα Ὀθθη ταίποῦ σου ]ςα ὈΥ 7.5 πηαχῖπη. ΤΠῈ 

ΜΊΒΠηΔῃ [1561 ρτονιαϑ ἃ ἔοσπλ]α οὗ ρταῖβθθ, ἴο Ὀὲ ϑαϊὰ οῃ Ὀεποιἀϊηρ θθδας αι] οὐ νοπάθσγίαὶ ομ]εςΐβ. οἵ παΐατα (Βεγ. 

ἴχ. 3). Τῇε ϑεγιρίατε ρτοοῦ ᾿ηἰθηἀθα πᾶὺ πᾶνε Ῥεθη {πΠ6 ἰαχί σαοίεα ἴῃ Φ. 11, Πεαὰῖ. ἵν. 9. Τῇε τεδάϊησ πῦνῸ 

( τεοκοῃβ ᾽) 15 ϑῃρρογίεα Ὀγ 411 {πε Μ595. ; οἴπεύνβε ῬδνὉ (΄ ἴμεν τεοκοη ) ννοιἹα πλακα {πῸ τηδδηϊηρ βοπηθνῃδί 1655 
ΟὈ]αΙΙΟΠ40 16. : 

11. ΒΕ. Ποκίμεαὶ Ρ. ]αππηαΐ : επὰ οἵ {πε βεοοηά σθηΐιτν, σοης Προγαῖν οὔ " Καθ θ1᾿. ὙΤΠΕ ἤδῖπα Π)οβίμαὶ (Ξε Δοσίθεος) 
νγὰ5 Ὀοσὴθ ὈΥ 5ενεσαὶ ἰθβοῆῃευβ, αη4 γαρτγεβεηΐῖβ οἰ ΠῚ Μαιίδηϊδῇῃ οὐ Νίμδηϊεὶ. ΔῊ ἃ ατεεὶς ἔοστη ποι] ἤανε θεθῃ 
ΡΓΕίεσσεα 15 ποῖ οἰθδγ. 

οτρεῖβ. [{ 5ῃουά θὲ θοσπα ἴῃ πηϊηα {Πδΐ {Π6 ἰθδοῃϊηρ 1 1[Π6 Δ ΌΌΙΏΪσ 4] σοῇοο]5. ννὰ5 οὐδὶ δ η4 ἰγδηβιη 64 ἔτΓῸΠῚ 
ΤΠΘΠΊΟΙΥ. ΤΠ Μίβμπδἢ, Ἔνεη ἴ νυυιτεη ἀοννῃ Ὀγ “ ΑΡΌΙ᾿, ννὰ5 ἃ σογῴτέ5 οἵ ἀβοϊβϑίοηβ ννῆοϑββ δασισδοΥ οἵ ἔογηι ἀβρεηαβα 
ΟἿ ΠΠΘΠΊΟΙΥ δἰοηθ. Τὸ ἰογρεΐῖ νν85 ἃ ἰ0ο55 ἴο {Π6 ᾿Ἰβαύηευ 8Π4 ροβϑβιί]ν ἃ 1055 ἴο ροβίεσι νυ. ) 

ϑογρίυγα τεοκοηβ. Ηδετε [Πς ρτοοί-ἰοχι 15 ρίνεη (566 οἱ ρσεοεαϊηρ νε[8ε). 
δα ν... 5οι (5εε οἡ ψ. 6 αῦονβ). ὍΤῇε ἰάβα 15 {παΐ βίπεςε ΤΌσδἢ 15 1Π6 πιθδηβ οὗ βρί τ] πε, ἴο ἰοσρεῖ ψν παῖ 

1: ἱπηραγίϑ 15 ΔΠ ἴῃ] ΓΥ ἴο {Π6 5οὰ]. Κ. Ποϑίμαὶ βεαπη5 ἴο Πᾶνα υἱίεγεα ἢΪ5 τπαχὶ πῇ ἔῸΓ [ΠῈ βαάκα οὗ ρυζίηρ ἴπ ἃ ρίεα οἡ ἡ 
ῬΘΠδΙΓ οὗ 1ἴπῸ τηδῆ ψῆὴΟ ΟἿΪΥ ἔογρείβ Ῥεσδιιβα ἢΪ5 ἰαϑὶς 15 βασή. ὙΠῸὲ ἢγϑί οἰδιιβα ἴηδὺῪ Ὀ6 ἃ φΈΠΕΓΑΙ τηδχίτη Δἰγαδαν 
αςςερίεά, νῃϊοἢ 1). ννῖϑῆδϑ ἴο 484}}7}. Ηδ Τςοπίεηαβ [Πᾶς ΟὨΪΥ νὰ] παρ]θοῖ ἴο σοι ΠῚ 6Σ, ΟΥ̓ Ἔνθ Ροϑβίζϊνα σγο)θοίίοῃ, 
ἸΏ ΟυΥ5 {Π6 σοηβατζα οὗ ϑοιρίαυγα. 

12. ΒΕ. Ηεαπίπα Ὁ. θοββ; ἀδῖε, ἢγϑὶ σαηίασυ Α. Ὁ. ; ἀϊβεῖρὶα οἵ Κα. ᾿ομδηδη Ὁ, Ζαοοαὶ. (ΠΙΕΗ͂Υ διποιιβ ἃ5 ἃ βαϊηΐ δῃά ἢ 
τα ΓΔ οἷ 6 --ὑνοσου. 

Ρτεοβᾶββ, ΠΡ, εἰζμου ἴῃ ογάδθυ οὗ {{π|6 οὐ ἴῃ ογάθυ οἵ ἱτηροτίδησθ. Ἐδδατσ οὗ δίῃ 5 ἴΠ6 βιργεπια οὔ]βθος ἴοὸ 6 ἢ 

᾿ 

δον ναι, κι.  . 

αἰπιε αἱ. 1 ν βάομῃ ἰ5 βουρῃϊ ἴου {Π6 βαῖε οἵ θεσοιϊηϊηρ᾽ ἃ ἔξασεσ οἵ βίη, ἔμ6ῃ νυ ]βά πῃ 15 οὗ ἐπ υτὶηρ᾽ ΜΜΟΣΓΠ ; ΟἸ ΠΟΥ 158 
ποῖ. Ταν]οῦ σοπ]θοίατεβ πὲ ἴΠ6 περαίϊνα οἴδιβα ἴῃ [Π15 νεῦβθ, Πα α]50 ἴποϑε ἴῃ τ. 13, 145) 816 ἸΔίθυ ἱπιθγρο  ί!0η5. 
Βαϊ 1Π6γὰ ἰἴβ ΠῸ πηδηπβουὶρί βαρροσί ἴοσ [ἢ15 σοῃ)εσίαγα. ΑΌοῖῃ αἱ ΒΑΌΡΙ Ναίμδῃ, ὃ 22, μὰ5 {ἴπ6 περαῖϊνε οἰδιιβ685 οἱ 
7275 Δ 19. 

13. Ηε. Κ. Ηδηΐϊηα Ὁ. 1) 058. 
ἀεεᾶβ. Νοῖ Ἔβϑρεείδ!ν ροοά ἀεεάϑ, θαΐ ἐπα ῥταοί!ςα] Δρρ!ϊοδίίοη οὗ ΤόΥδῃ. 

14. Η6. ΚκἈ. Ηδηϊπᾶ Ὁ. 1)058. 
βρίγιξ οὗ τηδηκίπᾶ.... ρίεαβθᾶ, ΠῚ) ΠΣ Π ΠῚ. ΤῊ 15. ΠΠπαγαὶ, θαϊ ἴοο σοπογεία ; 811 [πὲ 15 πηθδηΐ 15 ἃ 

ΘΘΏΕΥΑ] ορίπίοη ΠΕ] ὈΥ͂ πιθη, Προη ΠΥ 50] 6οῖ οὐ ἴῃ τεραῖα οὗ ΔηΥ ρεῖβϑοῆ. Ἅδη ἴΐ 15 βαϊά {πὶ [6515 “σεν π΄ 
ἔανουσ ἢ (οά δηά πλεπ᾿, [Κα 11. 52, ἴπΠ6 Ρῇταβθε ὄεχρύξϑϑεϑ ννῆδί 15 πηεαηΐ ἴῃ “{Ππ6 βρίσιξ οὗ τηδηκιηά. .. οἵ ἀοά ἰδ 
ΡΙεαβεά᾽. Τὰδ ττυῖῃ οἵ Η.᾽5 πηαχί πὶ, 85 ἃ ἰδοϊ οἵ ἜἼχρεγίεῃςθ, ἰ5 ρθῆ ἴο αμεϑίϊοη ; δηα ἴξ Ἀρρθαῖβ ἴο τηδῖζα Πυπιαῃ ἢ 
ἔανουσ ἴπ6 οτϊτοσίοη ἀπά σοηάϊοη οὗ ἀἰϊνίπα ἀρρύοναὶ. Η]. νᾶβ ἃ πηγϑίϊς, δη4 ρσγόῦα]ν Π6 15 ἰεδοῃϊηρ πεῖ {π6 
ἀοοίτίης οὗ ἃ σοσγεβροηάβθησα Ὀείννεεη {Π6 [ΠΡ 5 ἴῃ πεανεῃ δη {Π6 {Ππίηρ5 οὔ βασίῃ. 

7οο 



ΡΙΕΚΕ: ΔΒΌΤΗ “8: τε τὸ 

5 ΕΚ. Ῥοβὰ ". Ηδιομίηαβ βαα : Μογηΐϊπρ βεερ, δηα πηιάάδν υνΐηα, ἀπ ὉΠ] ἀγα’ 5 [4 }1ς, Πα δἰἐεἰπρ ἴῃ 
ΠΠ{Π6 πηδείηρσ- οι 565 οὗ {ΠπΠῸ νυ]ραι, ἀγίνα ἃ πιαη οἷ τομῇ τῃς ννου]ά. 

᾿ 
ἐ 

6 Κα. ΕἸεαζαγ, ἐπ Μοάϊζε, 5814 : Η6 ννῇο Ῥγοίφπεβ μον {Ππὶπρ5 δηα ἀ6βρί5865 {Π6 βεΐῖ [εαϑίβ [Δη6] 5Π8 Π165 
ἢΪ5. αϑϑοοϊαίΐε ἴῃ Ῥι]1ς], αηα πηαῖζεβ νοϊά {πε σονεπαηΐ οἵ ΑἸ γα μαπῇ οὐ (αίΠεγ, αηα αἴ βοῖοθαβ ππεαηΐηρϑ 
ἴῃ {πε Τοτγα ψνῃΐϊοἢ ἀγα ποῖ δοσογάϊηρ ἴο ἘΠ χὰ ι]ς, γεα, ἐνεη 1 Π6 πᾶνε [Τογαῇ 4Πη4] σοοα νονκβ, με 
[85 πὸ ρογίίοῃ ἴῃ {πε ννουἹα ἴο σοπΊα. 

ἡ ΚΕ. 15Ππη|86] βαίά  Βε ᾿ἰσῃ-πηϊηἠεα ἀπα νἱεϊαϊπο ἴο ἰοτοεα βείνίςς, αηα τεοεῖνε ἐνεῖν πιαη ΜΙ 
σἸδά 655. 

8 ΚΕ. ΑΚΙΡα 5αἰ4 : [[δυρῇζεῦ δηα ΠΡ - πη θά η655 ἀοσυβίοπι ἃ πηδη ἴο 5σῃαπΊθ. Τγαάϊτίοη 15 ἃ ἴεηςε 
ίογ Τότ. δίοννβ ᾶ΄ῖῈ ἃ ίεηςε ἴού βεραγαίίοη. Α ἴεποε ἴογ ννὶβϑάοπη 15 51:16 Π66. 

9. Ἠειυβεάίο 88Υ: Βεϊονεα [5 πδῇ ἰῇ ἴῃδξ ἢε ννὰ5 ογεαίεά 1 {πε ἱπίασε οὔ οα. [(τεαΐεγ ἰονε τᾶς 

15. Ε. θοβα ἢ. Ηδγοῃίηδβ : θοόσγῃ ἁθοιυΐ Α. Ὁ. 10, ἀϊεα ποῖ ᾿αἴεσ [ΠΔη Α. Ὁ. 90. Α ἴξαςπετ οὗ Κα. [οπάπδη Ὁ. Ζαςοαὶ. 
ΤΠ ΕΥΕ ννὰ5 δῃοίπου 19). Ὁ. Η. ἴῃ 1Π6 πιά α]Ὲ οὗ ἴπΠ6 βεοοηά σδηΐιγν, ρεμαρ5 σταπάβοη οἵ {π6 δα ]ετ. ὍΤῆα Πᾶπλ68 
Ἡδιομῖπαβ (Ὁ2)37Π) τη οὶ θῈ σοηξαβεα νυ Ηγτοδηι5 (Ὁ) Π). 

Νογηΐηρ... ννῖμθ. 1). ννὰβ ἃ στἱσἢ πηδῃ, ἀπηα Κηδνν {πε τεπηρίδίοηβ οὗ 1416 Ἰαχατυ. 

Ομ ἄτεη, ΣΡ. Π. ῬεγΠΔΡ5, γαῖ ΠΕ Υ ἡ γουτη5᾽, πο 5μου]α ΡῈ 5116 ηΐ ἴῃ ρτθβεηςα οἵ {ΠΕ} 6] 4 6Ὑ5. 

τηροίϊηρ-Πουβαβ, 235 3, ΞΥΠΔΡΌΡΊΙΕΒ. 
νυϊρασ. Ὅῃε οἷαϑ5 Κπονῃ 85 ὔλι- ἤα- αγείξ ; 566 ἄῦονβε, οὔ 11. 6. [7).᾽5 οδ]θοιίίοη 15. ργο θα ]ν (ῃαΐ ἴῃ [ἢ 658 

5 ΥΠΑΡΌσΙΕ5 ΤΟΥΔἢ ννὰ5 ποῖ ΡΥΟΡΕΤΙΥ ταυσῆϊ οὐ ἀαἱν οὈδεσνεα. 
ἄτῖνε. .. ψογὶᾶ. ὅ:εε δὔονε, Οἡ 11. 15. [{ 15 ποί Πκεὶν {παῖ 1)., ΟΓΥ Δὴγ οἰπαὺ ϑἰσιοῖ ῬΠΔΓΙσΕΘ, νου] αἰζεπά 

ἃ 5ϑυπασοσια οὗ {πε αϑγι- α-αγείξ ; ἴῃ 6 βαυὶηρ 15 ἃ 6 η6ΓᾺ] σοη δι πδίϊοη οἵ {Π6Π|. 
16. Ε. ΕἸδαζΖασ, με Νοάϊζα, 1. ε. οἱ Μοάϊη, ννῆετα ἢς ᾿νε ; {Π6 ἰουπηοσ Ποῖηα οἱ {πΠῸὸὶ Μαοσαῦεθθ. [ὰ. ΕἸθαΖαῦ ννὰ5 

ἃ σΠϊεῖ βυρροσίοσ οἵ Βαὺ (όοσπερα ἴῃ {Π6 τα Ὲ]]]οη ννῃ]ο ἢ Θηαθα Α. Ὁ. 135. ΒΑΓ (οοΠεθα 15 βαϊα ἴο πανα Ῥεε ΠΙ5 
πΠΕΡἤανν, αἶἰθο ἴο βαᾶνα ΚΙΠ6α Ἠϊη ἴῃ ἃ ἢϊ οἵ δῆρεζ. Καὶ. Ἐ. ννὰθ ἃ ἀἴβοιρίβ οἵ Τάσρῃοη. Ηἰἴβ5 ἀδίεβ πᾶν ὈῈ σίνεη 
Α. Ὁ. 50-Α. Ὁ. 135. 

Ε.3 5 τηδχὶπὴ 15 αἰγεοίθα αραϊηδέ ϑϑοίαυιεβ Πα ἴαϊδα Ὀγείῆτεη. ὍΠ6 [οτπλ]α ἀραϊηδί ἴῃ6 Μ|ηΪΠ), 1. 6. [ενν]5 ἢ 
ΟΠ τ ϑείδηβ, μαὰ θεεη οτγἀαϊηεα αἱ [θη θ ἢ, ἀπά θυ (αΔΠΊ8]16] 11, ἀθοσὶ Α. Ὁ. 80. 8566 τὔν Οὐλγ:ρΖζζαϑιῖέν 1722 7 «ἰηεεαῖ αγια 
ἡηταγασά, ΡΡ. 126-136. ὙΠε ΜΙπίπι γεῦα ΟΡΘῃ ἴο 81} {Π6Ὸ σματραβ ἴῃ Ἐ).᾽5 11δῖ, θεχοαερί πᾶΐ οὗ εἤδοϊῃρ {πε σονεηδηΐ οἵ 
ΑΡταμαῖη. ΤΠῈ Μ955. νϑῖγὺ {πε ογάήθυ ἴῃ ψ ῃ]οἢ {Π6 βανθύαὶ σἤδύρεβ 816 ρίνεη. Α ΟΠΊΪ 5 “Δ Π4 5Πδηι65 ἢΪ5 αϑϑοοίδία ἴῃ 

ΡΌΡΙΙς᾿᾽, 4150 “νμϊοἢ ἀγα ποΐ δοςοσαϊηρ ἴο τα]6᾽, ΠΞΟΤΣ νῦν, αἶϑο "Τόσα Ὀείοτε “βοοά νοῦκϑ.᾿ ὉΤῇΠα Ἰδίζεσ οὨἹἱβ5- 
ΒΙοη 15 βιρροτίεα ὈῪ Β1). Ὑῆμε πηοϑὲ ἱπηροτίαπε οὐ {Π656 ΟΠ βϑίοηβ 15 ἴπΠ6 βεοοηά, θεοδιιβα ἴ αἴεςίβ. {Π6 'βεῆβε οἵ 

παι ἰ5 [εἴς ἴα, ΠῚ ὩΣ ΠΌΣΟ ΠΊΘΔΏ5, ἃ5 ΤΑΥΪΟΥ 5805," ἴο δεῖ ἱπη)ρα 6 ηΕ}Ὺ ἀραϊηβί ἴπΠ6 Τοτγδῃ. Βαϊ {Πδΐ 1η 1[561{ πεεᾶβ 
Ἔχρίαπαΐϊΐοη. Πα ρῃγαβα οσοιγ5 ἴῃ [ετ. Ῥθδἢ 1.1, ΨΠΕΙΕ 1ἰ 15 Ἐχρ δι πε ἃ5 ἴΠῈ δοῖ οἵ οὴβ ψῇῆὴο ἀδβηϊ65 {Πδΐ {πΠ6 Τοσδἢ 15 

[τοπὶ πβάνβῃ. ΠΣΟΠΞ ΝΟ ΠΤ Ὁ ΠΌΣΟ τηεδηβ ἴο τανθαὶ τηθδηϊηρ5 ἴπ ἴη6 ΤΟΥΔἢ ᾿νΠΙ ἢ ἀγα ποῖ δ ΠοΥ]Ζεά, ἴο ᾿ηΐοτ- 
Ῥγεῖ Τόσδῇῃ ἴῃ νναγϑβ ποΐ βϑαηοιοημεα Ὁ. ἀρρτονεα ἴθδομοῖθ. ΤῊΪΒ 5 ἃ ἀεῆηϊα σἤαῦρθ, ἜβΡΈοΙ} }}Υ ΔΡΡΙΙσ 16 ἴο βεοίασίθβ. 

ΠΘΌΠ9 ΝῸν 15, πΠ0ὺ ἀουδί, ἃ ο]οββ, θᾳξ οὴβ δἀάεα ἴο Ὀτίηρ ουΐ {πὰ τὶρμς πτεδηϊηρ, ἀπά ἴὸ σιιαγα ἀσαϊηδί {Π6 οἰ ΠῈΥ 
Δα τηοτα νᾶρτα ᾿ηςεγργείδίοη. 

{π6 Επ]6, λαλαεπαλ. ὅ86ε6 ῇονϑ, οἱ 11. 1. Ὑῇπῃα δάδιϊίοη οἵ Κ Τόσδῇ ᾿ Βείοτε “βοοά νου ᾿ 15, ρΡεσῆδρϑ, ἄτια ἴο {πεῸ 
{τεαπθηΐ πηεηίίοη οἵ {Π|656 ἴῃ σοη) ηοίοη εἰβοννῆεσαε. Βιΐ ἃ πηδη ΠΟ δοίβ ἴῇ ἴΠ6 ννὰγϑβ ἀβϑου!εα Ὀγν Κ. ΕἸδβαζαῦ ννουἹὰ 
ποῖ πδίασα!ν Ὀ6 ογεαιςθα νυ Πανιηρ “ Τοτδἢ ᾿. 

Ῥοτγίΐοῃ ... ψοσϊᾶ ἴο οοπιθ. Ηἰβ ίαίε νοιἹὰ θὲ ἰο σὸ ἄοννῃ ἴο εῆθηηα, δπα ὈῈ ἀεβίτογεα {πεταὲ. Οἡ 
(εἤεηηδ, 566 ἀρονα, 1. κα. : 

17. ΒΕ. ΙΞῃπηθβεϊ. ΤῊΪβ 15 Ε. [5ῃπηδοὶ Ὁ. ΕἸ15Πα, ἃ ἀ]5οῖρ]Ὲ οἵ Κὶ. Τοβῆπα ἀπ σοπίειροσαγΥ οὗ Κα. ΑΚΙΡα : θοτη δθοιῖ 
Α. Ὁ. 6ο; 5.8}}Υ 5βα! ἃ ἴο ανε θβεη δχϑοιίβα Α. Ὁ. 135, θυΐ ἴπετα 15 ανϊάξηςε ἰΠδΐ ἢς ᾿νε βουὴ ὑ8δγ5 Ἰσῆσεσ. 

Ἵρμ -πιϊη 64, τη [πε ροοά βεῆβε, “σῃθοιίι}. ΤΠ πηδαηΐϊηρ 15, Ποννενεῦ, υποογίαϊῃ. ὍὙπ6 Ηερτ. 15 ΣΝ δ, δῃη4 

ὈΥ͂ ΠΙΔΩΥ 115 15 ᾿πιευργείεα ἃ5 " σουτίθοιβ ἴο ἃ βιρευογ᾽. ΤῊΪ5 νου] τεααϊτα Ἔν) ὃρ (5ο (5); δηὰ ννῃ116 1Π6 ᾿ ΤΩΔΥ͂ 

ΕΔ 5} Υ πᾶνε 5]10ρε4 ουῇ, )) Ὁ Ἴ 15 ποῖ {Π6 τι5018] ννοσὰ ἴου ἃ ΒΈΡ Οσ. 10) 45 ἼΦ ΝΠ ὉΡΠ, Ῥαξ ᾿πίευργεῖβ ᾿ἰ οὗ ἃ πίῃ ψῆΟ ἴ5 

Ῥ]αηὶ Ὀείοσε ὙΠ  Ἴ, {Ππ|ι5 βθεκίηρ᾽ ἴο σοπλθῖη6 {ΠῸ ἔννο πηθδηϊησϑ οἱ δ . ὙΠῈ ρῆταβα δ ΓῚΡΡ ΟΟΟυΓ5 ἴῃ {ΠῈ παχί 
νεΊ56, ἃ ἴδοι ψῃϊοἢ τε πη 5 ἴο σον [Παΐ [Π6 πηθδηϊηρ᾽ Παγα 15 ϑοπιαννῃδί {πε 5816. 

Τογοεᾶ ξεγσνίςβ, ΠΤ, ἃ τὰτε ννοσὰ ῃοβα ΠΊΘΔΏΪηΡ 15 πησογίαιη, [{ 15 νϑΔ.ΙΟ 5]ν {γα ϑαῖεα ἡ γοῦτῃ ᾽, “ἀσε᾿, 
Δηα “ [ογεβα βεγνῖςσε᾽. [{ οσοιτϑ5 ΕσςΟΙ65. χὶ. 10,  Πετα {πε Κ. Ν. Πα5 “ ρσϊπηα οὔ ΠΠίε ᾿. ὙΤὴῈ πηθδηϊηρ ἡ [οτοβα βουνίοθ᾽ 15 
Ψ61} Ξῃρροτίε, δηα Πᾶ5 {Ππ6 δῖ ΠΟΥ οὗ Τανυ, ΔΓ ΗΝ, 5.ν. 8:66 Ταγν]οῦβ ποία ; ἢ6 ἰγαηϑίαΐαϑ " ᾿πηρταϑϑιηθης ᾽, ΕῸΥ 
της ἰαβί οἰδιιβα, ορ. ἴῃ βαγὶηρ οὗ Θ᾽ Πδιητηδὶ, 1. 15... 

18. Ε. ΑΚΙρα: ᾿. αθουΐ Α. Τ᾿. 50; Ἔχϑοιίεα ἴῃ ΟΥΓ αἰΐεσ Α. Ὁ. 135. Τηα οΠΙεΐ βυρρογίευ οὔ Βαγ (όοσπεθα ἴῃ ἢἰ5 
ΤΟ ΘΙ] ΟΠ, δηα {πὸ τηοϑί ἰδπηοι5 ἰΘϑοἤ συ οὗ Π15 {{Π16. 

1ρης-πιηἀεᾶπεββ. [Ἶὶἢ [Πς δα 56η56, “ {ΠἸνο] γ᾽ ; 566 ποίβ οἡ ὑ.. 17. 

Ὑτγααϊίοη, Γ 2, {π6 παράδοσις (τῶν πρεσβυτέρων), ΜδτΙκ ν|ϊ. 3. ΤὴΘ ΡΥΙΠΟΙΡΙῈ οὗ ἱγααιῖοη ννὰ5 {πε βΊνιηρ οἵ 
δαἀξδασπαία βαηοίϊοη ἴο νηΐ ννὰ5 ἴδιισῃῖ. ὍΠε ὁ Τοτδἢ ᾿ ννὰ5 [πε αἀἰν!πα γον ]δίοη (566 ΟἹ 1. 1), ἀη4 {γα 0 ννα5 ἃ ἔβη σα 
ἴοΥ 1, Ὁγ ἀείεπαϊηρ [ἰ τοῖα νντοηρ ᾿ηεγργαίδίοῃ. - 

βεραγαίίζοῃ, ΠῚ ἼΞ. ΤΏε ῬΠΑΥβθ 65 σαϊηδα {ΠΕῚΓ Ὡδπγ6 ἴτομη {Πεὶγ ΤΊ ἽΒ τηΐο βοοϊθιϊθβ, ΠῚ ἸΣΠ, ρΙεαρεά ἴο {Π6 
ΟὈβεύνδηςα οὗ τ|1165 οἵ " οἸθδδῃ ᾽ δῃη4 “ τπηο]εδη᾿᾽, ας. Τῆς Ταϊπλιὰ 5 της ἀείδι]εα ἐχροϑιτίοη οἵ ἴῃς ῬΠαγίβαῖϊς σοησθρίϊοῃ 
οἵ τε] ρῖοη. 866 τὴν Δ λαγίραζο7ηι, ἢ. 107. ὍΤΠε ἰαϑί οἰδιιβε Ἴχρ δίῃ ᾿ἴ561. ΟὉρ. 1. 17 ἀθονε. 

19. Ηβ. Αραϊη Κ. Ακιρα. ὍΤμε οἴδιιϑδα ἴῃ Ὀτγδοκαῖβ, ᾿ ὐεαῖευ. .. ᾿πηαρο,᾿ ΟΠ 64 Ὀγ Α, 15 Τουὰπα ἴῃ ΒΟ)5. Ιἱ 
566 1η5 ἴο ΡῈ γσεαιγεα Ῥοίἢ ἴο ρῖνε ροϊηΐ ἴο {Π6 βαυὶηρ, Πα 450 Ὁ. ΔΠΔΙΟΡΎ νυν] [Π6 5] ΠῚ} Ὁ σαν Ἰη 5. Ὁ ΠΙΟἢ πη] θα] αἴα]ν 
ἴο!]ονν. [15 οπηϊβϑίοῃ, Ποννενεσ, ἸΠΔῪ 6 751 1Π6α Ὀγ {ΠπΠπῸ ςοπϑιἀδγαίϊίοη {παὶ {πῸὸ ρτοοΐείαχε ᾿Ποσ]Ὺ οἰαΐθϑ [Παΐ πᾶπ ννᾶ5 
τηδας ἴῃ [Π6 ἱπιαρε οἵ (σοά, ποῖ {Ππαΐ τῆδῃ ννὰβ πιδὰθ ἀνγᾶσα οὗ {πΠ6 ἔαοϊ. ὙΠ15 δ ΠΟ ηα] Καον!θάσε 15 ἴπ6 δαάϊτοηαδὶ 
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24 ἐλαὲ 1: τυᾶς Ἰκπονγῃ ἴο πὶ {Ππαΐ Π6 ννὰ5 πηδά ἴῃ {πε ἱπηασα.)] Α΄ [ἴ 15 βαιά : “Ἴη {πε ἱπιασα οἵ (οά Οἱἱ 
6 πιδάε πιδη. 

Βεϊονεά αἵτε [5ϑύβεὶ, {παΐ {πεν ἀγα σδ]]εα βοηβ οἵ αοά. (Αατεαΐεγ ἰονε εὐᾶς 2: ἐλαΐ ἐξ τυας πον ἰοὺ 
{πε6πὶ {παΐ {πεν ψνεῦα σα ]εα βοηβ5 οἵ αοά. ΑἊϑ8 [ἰ 15 βαϊά : “50ῃ5 δῖα γε ἴο ἴῃς 1 ογὰ γουῦ αοά. Ὁ].» 

Βεϊονεά τε ἴϑγδεὶ, 'η {παΐ ἴο ἔπΠεπὶ ννὰ5 σίνεη ἴῃς ριεξοίοιιβ ἰπϑ γα πη νυν θγανν ἢ της νου νὰ ἢ 
οἵθαῖςα. ἀ(ἀαεαίΐεγ ἰονε τὐας 22 ἐμαΐ 1 τὐας Κποννη ἴο {πεπὶ {πδξ ἔμεῦα ννὰβ σίνεηῃ ἴο ἔμεπὶ {π6 Ρτδοίοιιϑ 
ἰηϑίγιπηθηΐς ννπαγαντ {Π6 ννου] ννὰ5 ογεαίεα, 85 ἰ 15 βϑαϊα : "ΕῸΓ ἃ ροοά ἀοοίγίης 1 ἤανε σίνεη γοιι; Ρ᾽ 
ἔογϑαϊκε ποῖ τῆν Τούα ἢ. ΑἹ] [5 ἴόγεβεεη, δηα ἔτεα-νν1}] 5 σίνεη, απ {Πε νου] [5 Ἰπάσεα Ὁ. σοοάηπεϑ5, 
Δα 41] 15 ἀδοοογάϊηρ ἴο {Ππ6 δπηοιηΐ οἵ νοσκ. 

Ηε τι3ε6 ἴο 538Υ : ΑἹ] ἰ5 σίνε οἡ ρεάρε, δηά [Πς πεΐ 15 βργεδα ονϑῦ 4}1] {π6Ὸ ᾿ἱνίησ ἢ δηά {πθ 5800 
5 ορεῆ αδηά {πε βῃορπίδῃ βῖνεϑβ οὐβαϊ, δηα {πε δοσοιηΐ- θΟΟΙΚς 15 ορεη Δηα {Π6 Παπα νυυτα5, πα] ἀνεῖν 
ΟοἤΘ ψγῆο νν 1] θούγονν σοπηε5 δηα Ὀοιγον5, πη -ἰπε σοἰ]δοΐοῖβ σοὸ τοιπα σοηςίηια } ]Υ ἄνεγν ἄαν, ἀπά 
εχϑςοῖ ραν πηδηΐ ἔγοΠΊ τηϑη ναίει τυ ἢ ἢ15 Κηον]θᾶσε οὐ νι] πουΐ 1 ; ἀπα ἴΠαν πᾶνε νπαγεοη ἴο ἰβϑῃ, 
Δῃα {ΠΕ πα σεπηθηΐ ἰ5 ἃ ᾿μἀρεπηεηΐ οὗ ἰγαῖῃ ; πα δνεγνιῃΐηρ ἰ5 ργεραγεα (οι [πε Ῥαπαμαί. 

ΚΝ. ΕἸεβαζαγῦ Ὁ. Αζατγίδῃ βαίά : {πεῖ 15 πὸ Τοσδῃ ἴπθγε 15. Ὧο ννογ αν οςσσπραίίοη ; 1 {παῦε ἰ5 ηῸ 
ννο]]ν οσσιυραίίοη {Πδια 15 πὸ Τούαῃ. ΤΕ ΊΈΠετς 15 πὸ νν]βάοπι παῖε 15 ΠῸ ἔεαγ; ἰΓ {Πεγα ἰδ ΠῸ ἴδξα 
[Πεγα 5 ΠῸ ννίβϑάοπη. [{ {πεῖε 15 πο Κπον]εάρε ἴῃεγα 15 πὸ αἰβοεγηπηεηΐ; {{ ἴΠεγα 15 πὸ αἰβοθυηπιεηΐ 
παῖε 15 πο Κπονίεασε. [Γ {πεΕῚῸ 15 ΠῸ τηδαὶ ἔπεα ἰ5 πὸ Τοζδὴ ; [{ {ἘΠΕῚ 15 Ὧ0 ἸΤΟΓαΐ ἱπεῖδ ἱα 
ΠΟ πΊεδὶ. 

Ηε υϑεὰ ἴο 588Υ : Ενεγν οὔθ ΟΞ νν]540ΠῚ 15 σιεαίεγ ἤδη 15 ἀδεάϑ, ἔο ννῃαΐ 15 με πκεῬΡ Τὸ ἃ {τεε 
γνῆοβῈ ὈγΆ ΠΟΙ Ε5 α΄αῈ ΠΊΔην ΔΠ6 118 τοοίβ ἔενν : δηα 16 ννὶηα σοπηε5 δη4 τοοίϑβ 1 ΠΡ δηα {πη5 ἴἴ ονεῦ οἡ 
115 ίδςε. [445 [ἴἴ 15 ϑαίᾷ : "ΕῸΓ ἢ6 5Π4]1] θῈ {κε «ἃ ἰαηπγαγίϑὶς ἴῃ [ῃε6 ἀδβοσγί, πὰ ἢθ 508} ποΐ 5ε6ὲ ψΏβηῃ 7 
σοοά ςοπηείῃ, Ῥαΐϊ 5141} ἰπ πα τὲ {πΠῸ Ραγοῃ θα ΡῥΙαςαβ ἴῃ {πῸ ν Π]ἀθγπαβϑ, ἃ 58]: ἰαπα ππάννεϊε 1η.1 Βὰὲ ᾿ς 
Εν Εν οἠα Ψῆοβε δε δΓῈ πΊοσα ἤδη ἢ 5 ννϊβάοπῃ, ἴο ννῆδέ 15 ἢε {κε ὃ Τὸ ἃ ἴτεε ψῇοϑβε Ὀγα ΠΟ ΟΠ Ἐ5 ας 
ίενν ἀηα 115 τοοΐῖβ πιδην, νν Πίσῃ, [{ 411 [Π6Ὸ ννπα 5. ἐπδξ αὔε ἴπ {ΠῸ ννουἹα σοπηα δπά Ὀἷονν προῇ ἰΐ, ΓΠῸΥ ' 

' 
πῆονα [ξ ποΐ ἔγτοτῃ [5 ρίαςε; [85 1ἴἴ 15. 5814 : “Εὸῦ ἢδ 5Π4}1 θὲ δ5 ἃ τε ρἰαπίβα Ὀγ {πε νναίειϑ, δηά ἰδ. 

ἰεχί 15 ἃ ἀθοϊαγαίίοῃ ἴο [5Γ86] οἵ {ΠΕῚΓ ΒΟΠ5ΠῚΡ ἴο οά. 
Πογονίίῃ.. .. οτεαϊεᾶ. ΤΠ “ΡΥ͂θοΙοι5 Ἰηϑ Γαδ ηϊ ἢ 15 ἴΠπ6 ὁ Τουδῃ ̓; ποῖ {πῸ νυγιτεη τοοοσγα οὐ {Π6 οΥδὶ Ἰηΐθτ- 

Ρτδίδιϊοη οὗ ἴΐ, Βαϊ {π6 ἀἄϊν!ῃα {Ππουρηϊ ΘΒ Πα ἴῃ 11, ΤῊΙ5 15 5Βῆονῃ ὈΥ {ΠπῸ ῥτοοίς-τεχί. 
ΑἹΙ 15 ἔοσεβθβθη, Ξν 227. [1{{, “βεεη  ; Βαϊ “411᾿ ᾿ποϊιιάθα ἔαΐασγε {Πηρ5 δηά δοίϊομβ ἃ5. Ψ)Ὲ]}}] ἂἃ5 ρτσϑϑβεηΐ δηά 

Ραϑί οπ65. 
ἔγθε- 111, ΤΠ. Τάτ. ἦ δυς Ποσῖῖγ᾿, ΠΟ 15. Ἐχρ] αἰ ηθα ἴο πιθδῃ Τη8Πη᾽5 ΤαΒρΡΟ 5: ΠΥ ἴοσ μἰ5 ονῃ δοίϊοηθ, ὙΠῸ ᾿ς 

Ταϊπηάϊς Δ 15 δἰτειηριεα πο βοϊ το οἵ {πῸ ΡἢΠ]ΟΒοΟρ ἢ ο4] ΡσοΌ θη ; {ΠῸῪ ννεσα σοπίθηΐϊ ἴο δῆτπη {Π6 ἴννο {τ ἢ5 ἀηά ὦ 
1εῖτ τ1π6 σεςοποιπδίίοη οἵ {ΠῈ πὶ ἃ αἰν]η6 τηγβίεσυ. ) 

πάρε ὃν ροοάπεββ. ΕἸΠΕ Ὁ ομα ΨΠῸ ἰ5 βοοά, νὶΖ. (ΠΣοἄ, οἵ δοσογάϊηρ ἴο ἴπεὸ σοοάπεββ ἰουπὰ ἴῃ ἴ. ὙΠῸ ἢ 
[ουση θυ ἰδ ΡΟ Δ ΌΙΥ πιραηΐ, Ὀεσαιι58 {ΠπΠ6 ἰδίίασ ννου]α θὲ Παυαϊν τηοτα {μδηῃ ἃ νατδηΐ οἵ {Π6 [ο]]οννηρ οἰδιιδε. Υ 

αχοιπΐ οὗ νοῦ. 80 ΒΌ5. Α ομῖβ " διποιηΐ᾽", 2]. Βιυῖ ΟΠ Πᾶνε “ποὶ δοοογάϊηρ ἴο {π6 δπηουηϊ᾽, απ Β ᾿ς 
Κηονν5 οἵ [ῃ15 τεδάϊησ. ὉΠ ἀϊβεγθηςα 15 τΠδὲ θείνγαθη α4}1 7} δη6 αιδηεν οὗ μυμηδη δοίίοη. ὙΠῈ ἐοΥΤηοΥΓ πηεδηΐϊησ ᾿ς 
15 Ργθίεσδο!θ, θαΐ {πῈ γεδάϊησ " διποιηΐ ᾿ 15 [Π6 θειίεσ βιιρροτγίεά ; δηα {Π6 οπιίβϑίομ οὗ {π6 ννοτά ἴῃ Α, ἂἀπὰ {πῸ δαάιίοη ἢ 
οὗ “ποῖ᾽ ἴῃ (0), πιᾶὰὺ θὲ ἀπε ἴο {πΠεῈ ἄδϑῖγα ἴο πηοα]ν {ΠῈ 5εη56. 

20. Ηβ. Αραΐϊῃ κ. Ακῖρα. ὙΠῈ ψΠο]Ὲ ραββᾶϑσα 15 ἃ γίῃευ ππηαϊσηϊῃεά τηείδρμου το 1] ὰϑίταϊς (σοα 5. ἀβδ]ηρ5 ψ ἢ 
πΔη. ΤΠ τεδάθυ ποι! Ὅς σαγαία! ποΐ ἴο ᾿ββϑαπηα ἰῃδὶ {Π6 [6ὺν8 ἡγε 16, οὐ 816, ζεαϊγεα ἴο Ὀ6]Ιενα [Π15 ΟΥ̓ ΔΠΥ ΟΥΠΕΓ 
[Δ ποῖα] ἐχροϑιτοη οὗ ἀοοίγίης ἃ5 δῃ δυίϊο]ε οὗ ἔα. Ὅς ἐπουρῆϊ σοηνεγβά ἴῃ {ΠῈ6 Ρα558 ΡῈ 5 πηι η]ν {Παΐ οὗ τειτὶ θυτοη, 
ΜΈΙΟἢ Ό]]ονν5 βατεϊυ, 1 5᾽οννγ, οα Πυτηδη 8ΔΟΙ]0Π5. 

ῬΙεᾶρε. Α πιδη 5 δεῖ Ὀ᾽Ιη 45 ΠΙπὶ ἴο ἀσοερί 115 σοη 5 6 Π 665. 
ποῖ. Νὸὼο οπε οδῇ δεῖ δρατί ἤτΌτη Οὐ ουΐϑι4θ {ΠπῸ ταηρα οἵ (ἀοή᾽5 Κπον]εάσε δηα σοπίτζοὶ. 
δοςοπηΐ-ῬΟΟΚ, ὉΡ)5, πίναξ. (Ρ. 11. 1 ἀθονα. 

Ῥοτγγοῦν, ἴῃ ἐγτεδάοιη οἵ δοίϊοη, νδί Π6 νν}}} πᾶνε ἴο τεραῦ ἰῇ σοῃβθη μι θης65. 
οοΙ]Θοἴοτγβ, {τἰ8]5 ἀπα Ὁ μαϑι!βειηθηῖβ Π] ἢ (Οα 5Ξεη45 ὑροη Πἷπη. Μδῃ ἀοε5 ποΐ αἰννᾶγβ πον ΨῈΥ {ΠΕῪ ΔΓ βεηΐ. 
ἔμεν... ἴοΙεαῃ. “ὙΠΕογ᾿ ΡΓΟΡΔΌΙΪΥ ταΐετϑ ἴο [Π6 “ ςο]]δοίοτβ᾽᾿ ; {ΠΕ ῚΓ τνναύγαηΐξ 15 [Π6 δοσουπηῖ νχττθη ἴῃ [Π6 ὈΟΟΚ, 
Ῥγεραγεᾶ..... Ῥεαπαιοῖ, πνοῦ ἿῬΙΠ. Ὑὴε ππείδρπου ἄο65 ποῖ γα] ]ῦ σπαηρθ. ὙΠ6 “ Ῥαπαιεῖ᾽ ἰ5 ἴΠ6 5υΠ100] οὗ 

{π6 ννου]α ἴο σοπιε, ορ. δν. χίχ. 9; δηὰ {πῸ ἰάδα 15 {παὶ 1πΠ6 ἀδβθίογ, πανίηρ ραϊᾷ ἢὶ5 ἀεὶ δηά ϑιθηλ θα το 15 
πα σεπηεηΐ, 15 ννε]σοπηβα ᾿ηῖο Ῥαγδαϊβα. 

21. Ε. ΕἸεδαζασ Ὁ. Αζασγίϑῃ : Ὁ. ἀρουΐ ἃ. Ὁ. 50, ἀ. αἴζευ α. Ὁ. 116, αηά Ῥεΐοτε ἃ. Ὁ. 135. Οπε οὗ [πε Ἵμίεῇ τπεη οὗ 
16 Α55ῈΠΊΌ]ν ἴῃ [1 ΌπΈἢ ; ΏΘη (ΔΠ14}16] ΠῚ ννὰ5 ἀβροβεά ἴτοπὶ ἴΠῸ ργεϑίάθηου, Κ. ΕἸβαζαυ ννὰ5 αἰθοίεα ἴῃ ἢ15 ΡΪδςβ, 
ΔΑ ννᾶ5 511}}} αϑϑοοϊαϊβα υνἱἢ (ἀπ. 4}16] ἴῃ {Ππαΐ οΠοβ οα {ΠῸ Ἰαἰτετ᾿5 τεϑίοσαϊίοη. Ὑπὸ Μ595. αἰΒΠΈΥ ἴῃ {πΠ6 ογάεδγ οἵ {Π6 
56 1165 οὗ σοηίταβίβα [ογπ]5, θαΐ ποΐ ἴπ {Πς6 βυθβίδηςε οἵ πε. ὍΤΠΕ [ΘΓΠ15, 50 ἴα 85 ἴεν ἡββα Ἐχρ᾽δηδίίοῃ, ἤανα ΠΊΟΘΕΙΪΥ͂ 
Ῥεεη ἄδαὶὲ ψ τ ἴῃ ργανίουβ ποίαθ5. 

ΠΟ πιθαὶ.... ἢ0 Τοσβῇ, ᾿. 6. 1 ἃ πῆδῃ μανα ποιῃίηρσ ἴο εδίὲ ἢῈ σαηηοῖ ἰδαῦη ΤΟΥΔΉ ; δηά τ ζος 6756, 1 Π6 ἤᾶνα Π0 
Τουύδῇ, 15 [οοά 15 ννοσίῃ]655. [{ πα πᾶνε ποῖ ἤδάνεηὶν {πῆρ 5, νν παΐ ρσοῆΐζ ἴῃ βαγίῃ]ν {πῖηρ59 

22. Ηδβ. Ε. ΕἸβαζασ "Ὁ. Αζδαιῖδῃ. 
νυνϊβάοπι.. .. ἀεεᾶβ. Εοχ Πς τπουρῃΐ, σΡ. “τ. 12, 13 ἀρονε. 

ἴο νψῆαξ ἰβ δ {Κ6 2 ΠΟΤῚ ΝῚΠ ΠΡ ΤΠε ΤΕΡΌΪΑΥ ἰογπλ]α ἴου ᾿πἰγοάποῖηρ ἃ ΠΟΠΊΡΑΙ ΒΟ ΟΥ̓ Ρᾶγα 16. (ρ. 
Τυκα χὶϊ. 18, ὙἼε ριοοίςτεχί τπᾶν ὈῈ ἃ ἰαΐευ ἰῃβοσίίοη, που 1ἰ ἰ5 ἐοαπα ἴῃ ἴῈ Μ55. Ρτοοίιεχίβ ἴῃ [Π15 Ροοῖκ 

816 αἰναγβ Ορεῇ ἴο ϑιιβρίοίοῃ, θεσαιιβα {ΠῸῪ ἱπηραὶγ [Π6 σοηοίβθη 655 οἱ {Π6 βανίηρϑ ΨΏΪΟΙ {ΠῈγ 1Ππϑίγαῖθ. ΤῊ ἤρυϊθ 
οἵ {Π6 ἴγϑε τῇδυ θὲ βυρσεϑίεά Ὀγ Ρ5. 1. 39) [που Ρ τῇς νογά ἔου “ ἴγεα ᾿ 15 ποί {Π6 βϑπη8. 

702 

Ὀ]εβϑίηρ, {Π6 “ στβαΐθσ ἰΙονε᾽ οἵ {πε ἴννο [Ὁ]οννίηρ οἰδιϑεθ. [Ι͂ΙῈἢ οἰδιθα 2 (οά ἰ5 ὨΡ, 566 οἡ ἰΐ. 17 ἀῦονθ. ὍΤΠδα ρτοοῦ ἢ 

| 



ΡΙΕΚΕ ΑΒΟΤῊΗ 8. 22--4. ς 

Ι [μαϊ απ δίῃ οἷἱξ ἰἴ5 τοοΐβ Ὀν {πε τἰνεῦ, δηα 5}4}} ποΐ ἔξαγ ννπθη ἤεαΐ σοπιείῃ, θὲ ἢἰ5. ἰθαῦ 9}4]] 
τε στγεεῆ: πα ἴῃ {πΠ6 γεαῦ οἵ ἀγοιυρῇῃςϊ ἢ 5141} ποῖ θὲ δηχίοιιβ, πε {Ποῖ 5641] σβαϑε ΓΟ ΠῚ γἱο]αϊηρ ἔγαϊ ἤϊ 
23 Κα. ΕἸδαζαῦ Η!Ί5π|ὰ βαϊά: Οπἤεχίηρβ οἵ Βἰγά 5 δηὰ ριυγποαίίοηϑ, {Π656 ἀῦα τῆς πηδίη Κλ π||695. Αϑίγοποιην 

Δ Πα σοοπΊείγν 16 ΠΊΘγα ἔηρα5 ἴο νν]5οΠ|. 
"Σ Βεη Ζοπια 5414: ΝμΟ 15 ννῖβεῦϑ Ηδ ψῇο ᾿θαΐπ5 ἔγοιηι Ἔνεῖν τηδη᾿; 45 ἴξ 15 βϑαἱά : " ΕΥ̓ΟΠῚΊ 81] σὴν Ρ5. οχίχ. 99 

τεαοῆοτβ 1 σεῖ τππάογϑίδηαίπρ, ἰοῦ τν ἰαϑιϊπλοη 65 ἀῦα τὴν σοηναίβαίοη. 
ΝΟ 15 πιὶρῃίν "Ὁ Ηδ νῆο ςοπίγο!]είῃ ἢ15 δυϊέ ἀἰϑροϑβίζίοη; 45 ἰξ 15 βαίαᾳ : " Βείίεγ 5. {π6Ὸ Ἰοηρ- Ῥγον. χνὶ.32 

ϑαἤδγίησ ἤδη ἴΠ6 πιρῃϊν, ἀπ Πα {παΐ τυ] 15 ϑρισς πη Πα {Παΐ τἀκεῖ ἃ οἰΐν. 
ΝΟ ἰ5 το "Ὁ Ηδ μαΐ τε]οϊσεῖῃ ἴῃ ἢϊ5 ρογίίοη ; 85 10 ἰ5 βαϊὰ : "ν ἤξεη ποι δδξοϑὲ οὗ {πε ἰαβοιχ οὗ Ρς.Ἴχκνϊ.2 

τὴν παπᾶ, Πᾶρρὺ τί που δηα 11 51.411 6 νγῈ}} νι πες. “ ΗδρΡρΡΥῪ ατί ποι ἴῃ τΠϊ5 νου], ἀηὰ “1 
58.411 θ6 νν6}} νι {Πα ἴῃ {ΠῸ ννογ] ἴο σοπΊα. 
ΠΟ 15 ποηοιγεά ὃ Ηδς νῇο Ποποιγοίῃ πηδηκιηα ; ἃ5 1 ἰ5 βα[ἃ : “ ΕῸγ ἴΠποπὶ {Ππαξ Ποποιῖις Μία 1 11] τ ϑαπι. τ. 30 

Ποποιιζ, ἀπ {παν {παῖ ἀδϑρίϑε Με 5Π41] θὲ Πρ μεν εϑιεεπηεά., 
2 Βεη Αζϑαὶ 5ε]4 : Βε δ ἰονναγάβ ἃ Ἰἰσῃξ ργεοερί [45 ἴοννᾶγά 5. ἃ ννείσῃξν οπθ] δπά ἔδεε τοπὶ 5ἰη ; 

᾿ οΥ ρτεςσερί 6865 ἴο ριεςερί Δηἀ 5[η. ἰεδ5 ἴο ϑίη. ΕῸγ {Π6 γαννασ οἵ ἃ ργεοερί 5 ἃ ριεξεερί, δῃα {πε 
τειναγα οἵ ἃ βίη 5 ἃ 51η. 

.3 Ηευβεά ἴο 88Υ : Πεβρῖ58 ποῖ δὴν τῆδῃ, αηά Ὀὲ ποῖ οσδρίϊοιιβ δῖ δηγν {πίπο ; ἴοσγ γοῖι ἤπα πὸ πιδῃ 
τηδὶ Πα5 ποΐ ἢϊ5 ποιυγ, ἀηα ηο {Πίηρ᾽ {Πα Πα5 ποῖ [[5 ρΙαςς. 

.4. ΚΕ. μενϊἴ45 οἵ Τα πεἢ ϑαϊα : Βε Ἔβχοθθαϊηρσ)ν Πιιπη0 ]ς, ἴον ἐπα Πορε οὗ τπηδη 15 ολῖν [πδ ὑνου πη. 
5 ΚΝ. ]ομάπδη Ὁ. Βειο καῇ βαϊά : " Ενεγν οὔθ νῆο ρῥγοίδποϑ {πεῈεὶ Νάτγης οἵ Ηδανεη ἰη βεοζεῖ, {πεν ὄχϑοῖ 

23. Ε. ΕἸθαζαγ Ηΐϊβπια. Παίβ, δθοιΐξ {πΠ6 εηὰ οὗ πε ἢγϑβὲ σεηίατν δηά 1ῃς Ῥεσίπηϊησ οὗ ἔπε βεοοηά. Ηδε νᾶϑ5 
ἃ ἀἰβοῖρ!α οἵ Κ. Τοβῆσα (566 οἡ ἴϊ. τὸ ἃθονθ). Ηβε νναὰβ ἃ ρύβαΐ πιδι πειηδί!οΐαη, δα ννὰ5 ϑαϊά ἴο πανὲ θθθῆ δ0]16 ἴο 
σα]συ]αῖα {Π6 Πα 6Γ οὗ ἀγορ5 ἴῃ {πε 568. 

Οἤετγίπρβ οἵ μἰγάβ, Ὁ))}0. [ἰ. “παοϑίβ᾽, 1. 6. πε οἤξγιίηϑϑβ θγοιρῆς ἴῃ ἀοσογάδηςα ψ ἢ [νεν. ν. 1-το. Ορ. [π|Κ6 τ]. 24. 
Ρυγιὶποαρίϊομβ, ΠῚΣ ΠΤ. ΤηΙβ τοϊαΐεβ ἴο {πΠῈ6 ρευϊοα5 οὗ ννοπηεη. 
Ετσ165, λαϊαςλοέθ. 8686 οἡ 11. 1 θονε. 

᾿Αβίγοποιμν, ΠΊΞῚ ΡΠ. [14|. “τὰγηϊηρ5᾽, ΠΊθ δ η]ηρ᾽ {Π6 ἔουΓ ΡοΪπῖβ5 ἴῃ {ΠῸ ες] !ρῖϊς νυν] ἢ ἀϊνϊάα {ΠῸ 5θαβοη5. 
Βεοπιαίγυ, ΓΝ 2)... ΤῊδ ννοσὰ 15 σοπη ΠΟ Ὡ]Υ 5684 οὗ ἃ πχδῖποά οὗ ᾿πίεγργοίαίοη Ὀ. ρἰνίησ ἴο {ΠπῸ Ἰείίετς οὗ 

ἃ νΟΓα {ΠΕῚΓ ΠΕΟΠΊΘΤΙΟ4] να]ι8. Βαΐ. Ποτθ, σοηϑι ἀθυίηρ [Π6 πηδῖ ΠῈπιαῖϊοα] γαραζαιίοη οὗ {ΠῸ σρϑακοῦ, ᾿ξ τπηᾶὺ 6 τεπἀεγοά 
“βεοπηθίγυ 0 Κα. ΕἸ. τηεδῃβ {Ππαΐ ἢ]5 πγδι Πεπηδί!ο5. ἈΓΘ ΟὨΪῪ Ρδϑίϊπη8 [πὶ σΟΠΊΡΑΙΙΒΟῺ Ὑν 1 [η6 οίθαγ οὗ λααελπαλ.. Ἐνεπ 
ΤΑΪΏΟΥ Ροχγίοη5 οὗ {Π6 Ἰαζξευ ἀγα ννουῖ ἢ πΊογα ἔπη ᾿ν ΠΟ] 5οΙ ΕΠ 68. 

ἔγίηρεβ. ὙΤΠηῈ ννοτάὰ 15 ΠῚΝ ΒΞ, ῃ]ο ἢ τερτεϑθηΐβ περιφορά οΟΥ περιφέρεια. ἼΠΕ σοΟΠΊΡΑΥΒοη ἰ5 ἴο ἀἴ5Π65 οαττ θά 
τουηα ΔέεΥΓ 1ῃ6 πηδίη πη68] 15 Πηϊβηθα. ᾿ΓΑΥΎΪΟΓ 15 ποΐ αἴγαϊα ἴὸ ἱγαπϑίαῖα Ὀγ " δίζεσ- οοιγθοβ.. [Πᾶνα τοπάσεσεα ΒΥ 
“ΠΠἸΏΡΕΘ᾽ 50 ἃ5 ἴο Κβὲρ {πε 1πουρῃΐ ἱπουρ ποῖ 6 Π116γᾺ] [ογπὶ οὐ 1ΐ, δηα 4150 ἴο βιρρεβί (ἴπ Κεαρίηρ ψ ἢ τΠὲ 
ἀεγίνδίοι ἔτοη περιφέρεια, “ αἰτοιπηΐεγαης8 ᾽) (Παΐ [Π6 βοίεποαβ βίαπα δγοιιηα αἵ ἃ ἀἰϊἰβίαποθ ὑνῃ 116 λαῤαελαλ 5 αἱ ἴπε 
σεπίγα ἈΚ. ΕἸ. ρευῃδρϑβ ννβϑῃεά ἴο Ἔεχοιιδα ἢἰ5 ἀνουτσγιία δι 165 1 {ΠῸ αγαβ οὗ ἢΪ5 [655 βοϊδηΐτῆς Ὀτείῆτεη. 

ΙΝ. τ. Βϑρῃ Ζοπια (51:πιεοη Ὁ. Ζ.). Νοίβ τἢδι Πα 15 ποῖ οδἹ]εα δθ01. Ηξε ννὰϑ ἃ ἀΐβειρ]Ὲ απ αϑβϑοοϊαίε οἵ Κ. ΑΚίθα, 
Ῥυΐϊ ννὰβ8 ποΐ ογάδλιπθά, Η5 ἀδίβ πηὰν ΡῈ βίνβη 8ἃ5 {πε ἐπα οἵ ἴηε ἢτϑβι σεπίασν. Ηδ 15 οπδ οὗ {πε ἔοιισ 0 ψϑῖδ βαϊά ἴο 
ἢᾶνε δηΐθγεα Ῥαγδαῖβα, 1. 6. ϑιμα θα ἐπεοϑορῆγ. Ηε αἰβα γοιυηρ. 

] Ετοπὶ .. . ββομαυβ. [Ι͂ἢ {Ππ6 Ρ5. “πιοσα ἴδῃ... ΤΕ ἤ τ β᾽ ; {πε βεοοπα οἴδιιβα οὗ {πε ργοοίς-ἰεχί 15 ποΐ πεϑάβα, 
ΘΥῚ! ἀϊπροβιζίοη. ὅ56εῈ6 οἡ 1ϊ. 15. ἀθονε; 1π6Ὸ νοσα “ϑρισιῖ ̓  τῇ ἴῃς ρτοοί.εχὶ τθργαβϑθηΐβ ἃ ἀἸἤδγεπὶ Ηεῦτονν ψοσγά. 

. ΤΠΘ αἰαιδα Ἔχρ᾽δϊηϊηρ {πε τϑίεγεποα ἴο 15 νου] δπα {Π6 νου] ἴο σοπια Πᾶ5 {Π6 δρρξαύδποα οὗ ἃ ἰδίθυ. σοϊηπηθηΐ Οἢ 
Β. 2.5 πηαχῖ πη. [ἢ 1ῃ6 ρᾶτγα}16] ραβϑαρα 'ἴῃ ΑοΙἢ αἱ Καθ] ΝΝαΐμδη (ϑοῃεομίευ), Α, ὃ 23, οπηϊῖϑ τ ; Β, Ρ. 36Ὁ, Πδ5 ἴϊ. 

Βοποιγθᾶ. Τῇα ριοοί-ἰεχί 4065 ποῖ Ἐβίβ Ὁ]Π15}: Β. Ζ.᾽5 ρΡοϊπί. Ὅῇῆε πηθδη]ηρ᾽ πηαῦ 6 Παὶ Π6 ΠΟ ΠοποιΓ5 πηδη πα 
15 Υθα}]νῪ Ποπουγηρ οα ΠΟ πιδάς ἔπεῖη, πη ὑ2ε6 ψεγσα. (. ἵν. 8 Ρεϊον. 

τηϑη Κὶ πα. 1,1{. “ σγεαίυγοϑ᾽᾽; 566 οἡ 1. 12 ἄῦονε. 
2. Βεῃ ΑζΖαὶ (ϑιίπηθεοη ". Α.). [1Κ6 Βεὴ Ζοπιᾶ ποῖ δ ]εὰ ΚΑΌΌΙ, δηα ἰοσ {π6 βατηε τεαβοη. Δ΄ ἢαΐ ἰ5 βϑαϊά δῇονε οὗ 

{Π68 ΟΠ6 ΔΡΡ]165 ἴο {πε οἵἴπεσ. Ὅῇῃε ἴνο αἴξ βα1ἃ ἴο πᾶνε θβθὴ πᾶσεϑβ ἴῃ [πε ἢ. Αζαὶ --- Αζατίδῃ. 
85... ννεϊρῃίν ομθ. Οτηϊεα τη 41} {π6 σμιθῦ Μ55., ργόθδθὶν ᾿ηβεσίβα ἔγοχῃ 11. 1 ; 566 ποίβ οἡ {Παΐ νευῖϑε ἴῸ Ὁ 

της ἀϊδιποιοη Ὀεΐννεεη “ΠΙσητ᾽ δηα “ ννεὶρ ν ̓ Ργεςερῖϑ. 
τεννατᾶ.... ὑγθοθβρί. [Ι͂ἢ {πε ἈΔΌΌΙηΙΟΔ] νίαν, ἃ ργεσερέ (γοζσψα) ννὰ5. β' πρῚν ἀῇ ορροτγίαηϊ οἤεγεά οἵ ἀοίησ 

ἴῃ6 11 οὐ (οᾶ ; {πετὲ σουἹὰ Ὅ6 πὸ βυβαίεσ γεινασά τῃδη ἃ πτίΠεῈ  ΟρΡροχίιηϊγ. Α γιζέσαλ ννὰ5 πενεῖ τερασάβα 85 
ἃ Ὀυγάθη. Οἡ “τεννασά ᾽᾿ 566 οἡ 11. 1 ἀθονβ. 

τενατγᾶ..... βίη. Τῆς 7.51 ται θα το ἔοΓ 511 15 ἃ ἔασι Πεῦ απηρίαίίοη. ΤῊΪ5 15 9Π6 οὗ {Π6 στεαΐ βαγίησϑ οὗ ἐπε θοοϊκ. 
3. Ηβ. Αραΐη Β. ΑζΖαὶ. 

σαρί[ίοιβ, λθο. [τ (ἃ οδαδεν οὗ ἀἰνἰβίοῃ ᾿, ΘΒΡΘο Δ} }γῪ ἴῃ ἀΥραμηθπί. 
γοῦ ἢπᾶ. 1[11{. “ΓΠΕΓΕ 15 ποῖ ἴο ἴπεε ᾿. ΕῸΓ {Π6 Ππουσῆξ ορ. Εςς]65. 111. 1--δ. 

4. Ἐ. Τιανϊίαβ οὗ 1 πθ ἢ. ΡγόραΌ]ν ἃ σοη ἘΠΊΡΟΥαΥΥ οὗ Β. Αζαὶ. Ηδ 15 ποῖ τηθηιοηθδα οἰβαινῆθτα ἴῃ ἴΠη6 Τα]πλαά. 
ΤῊΣ Παιηδα ταρτγέβεηΐβ [ἢ6 ατεεὶς Λευίτης. 

ΗΒ ΠιαΧΙΠῚ 15 βσίνεη Ὀγ. ΒΟ5. ΒΥ 8ῃ εὐσούῦ Α οπιῖβ ᾿ξ ἀπ αἰδὸ ἰῃς πᾶπηα οὗ ἴῃ6 ποχί (βδοποσ, {Ππ15 βου δ ην 
1ῃ6 βαγίηρ οἵ 1Π6 Ἰδίίεσ ἴο Κα. 1,εν]ἴα5. 

ΠοΡῈ.. . ψοσγπλ. (ρ. 1Π]|.-1 ἀρονε ; δηά, ἔοσγ {Π6 ρῆγαβε, [00 χὶ. 20. 
5. Ε. Τομαπδῃ Ὁ. Βεγοκαῃ. Α ἀϊβοῖρὶε οἵ ᾿ὰ. οϑῆυα Ὁ. Ηδπδηΐδῃ, ἴϊ. 10, ἀπά σοιϊηραηπίοη οἵ κὶ. ΕἸθαζαῦ 

Ἐ]5Ππ|α, 111. 23; ἀδῖβ, δθοιέ {πῈῸ επά οἵ {πε ἢγϑί σδηΐαγυ ἀπά Ῥερὶπηϊηρ οἵ {ΠῸ βεοοηά. 
Ῥτοίΐαπθβ.... ἤξβανεῃ. Τὸ ρτοίαης {πῸὶ Νδῖηβ 5 ἴο θῈ βι]ν οὗ ἡ δοίίοπμϑ ὑνῃ] ἢ, 1Γ {παν Ὀδοοπια Κποννη, την 

5ῆδτηθ οἡ ἴΠ6 7ενν δηα ἢΪ5 τα] ρίοη (1ενυ, ΔΙ ΤΣ, 5.ν. Ὀγ 0). Ἡδξανϑη, ἰ. 6. (οα. 
ἴῃ βθεοσθεξ... ὀρβηΐϊυ. (ρ. Εςεϊα5. χὶἱϊ. 14. 

ΟΝ 
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ῬαΠΙΘηπηεηΐ οἵ Ὠἰπὶ ορεηὶν ; ἰῃς ἱρῃπογαηΐ δπα {ΠῸ6 νυ 11] ἀγα ΑΠΠ|κα σ27ι7167γ.5 ἴῃ γεραγα 109 ἴῃς ΡτΓοίδηϊησ 
οὗ {πε6ε Ναπια. Ἵ 

6 ΚἈΚ. Ι5ΠπΊ86] ΠΙ5 5οη 5α : Ηξ ψῇῆο Ἰεαγῃβ ἢ ἃ νῖενν ἴο ἐθδοῃίηρ, {πεν σίνε Πἰπὶ ἐπῈ ορροτίιηΐν 
ἴο ἰεασγῃ δηᾷ ἴο ἴξαοῃ ; ἢῈ ννῆο ἰβαγῃδ νν ἢ ἃ νίενν ἰο ἀοίηρσ, ἴμεν σῖνε ἢϊπὶ {πε ΟΡΡοχγίαηϊν ἴο ἰθαίῃ 
Δη4 ἴο ξδοῇ δηά ἴο 6ο. 

) ΚΝ. Ζαδοκ 5αἰ4 : [ϑεραγαίε ποῖ {πγ561 ἤοπὶ ἴῃς οοηστεραίίοη, ἀπά θὲ ποὶ δ5 πεν ψῇῃο ῬΙΕΈΡαΓα 
της 1πάσε5]. Μακε ποΐ ἵπεπὶ ἃ οἵόννῃ ψν ῃεγεν τ ἴο πηαρηϊν ΓΠγ56 1, πού ἃ ἀἰ5ἢ ἴο εδὲ ἤοη. Ἀπά 
τππ5 ΗῚ]16] πϑ6α ἴο 5ϑαὰΥ: Ηδ ννῆο βθγνεβ ΠΙπΊ561{ νυ [Π6 οὐόννη ρᾶ5865 ἀναγ. Βεβοϊ]ά, [ποιὰ] Παϑὶ 
Ἰεαγηςά.} “νειν οἠε πὲ πη ῖκε5 ἃ ρτοῆΐξ ἔγοπὶ ννογ5 οἵ Τ᾽ουδῃ τεπιονεβ ἢἰ5 ΠΠ {πὶ ἔτοπῇ ἐπε νου] α. 

8 Κ. Ϊοϑβε βαἱά : ἔνεγν οὔὲ Ψῇῆο Ὠοποιιβ ἴῃς Του ἢ 15. Πίπη56}[ Ποποιγοά οἵ τηεη. Απά ὄνεῖν οης 
ννῆο ἀἰϑποηοιι5 ἐπε Τούδῇ 15 ΠΙ π|561{ ἡ Ἰϑοποιγεα οἵ πηεη. 

9 ΚἈΚ. ΙβῃπΊδεὶ Ζς σολὶ βϑαϊα : ΠῈ ψῆο νυ] Πάγανν5 Ποπα πα σεγηθηΐ σείϑβ γα οἵ εηπηϊέν, ἐπε ἀπά ρευαυτν ; 
Δηα ἢ νῇο [5 παιρηΐν ἴῃ ἢ15 ἰθδοῃϊηρ 15 ἰοΟ 5 ἢ, νυ οκεα δἀηα αὐγορσαηί. 

ιο δε υϑεᾶ ἴο β88Υ: [πᾶρε ποΐ αἴοπε ; ἰοῦ ἴῃεγε 15 πΠοῆθ βᾶνε πε {Παΐ πᾶσαί αἰοπθ. Απά ὅδν ποῖ 
ο ἐγ σοἰίδαρτος, ᾿λεςεῖνε ΤΥ ΟΡΙΠΙοη ; ἰοΥ {πεν ἀγα δητ 166 δηα ἔπι αὐτί ποί. ᾿ 

ι1 ΚἈΚ. 7οπαΐμδηῃ βαϊ]α : ἔνεγν οπα γγῆο [μ]Π]5 1ῃη6 ΤΌγα ἢ νΠθη ΡΟΟΥ ψν1}} ἴῃ {πς απ [16] [τ ἤθη τίς ; 
ΔΠ4 Ἐνεσν Οἠ6 γγΠῸ τηΔΚ65 1ἴ ναΐη ννῃθη τίσ ἢ νν1}] ᾿η {Π6 ἐπα τηᾶῖκε ἰξ νᾶ ἤθη ροοῦ. 

ἱρῃογαηΐς.... ψ11{π. ὍΤΠΕ πιεδηΐϊηρ 15 {παΐ {Π6 σας οἵ ργοΐδηϊηρ ἰῃΠ6 ΝΑΠΊΕ 15 50 στεαΐ {Παΐ πο δοςοιηΐ 15 [α Κθη 
οἱ ννῃεῖμου [ἃ ννὰ5 ἄοῃα ἴῃ ἸρΏΟΥΔ ΠΟΘ ΟΥ̓́ ΘΠΕΙΟΠΔΙΠΪΥ ; ὈΟΓΠ ΔΓΕ ΡΕΠΙ5Π6α 4|1Κα6. 

6. Ἐ. ΙΞῃπιδ6] Πὶβ βοῇ. 1) δΐς, ᾿144]6 δηα ἐπα οἵ βεςοηῃηά σδηΐαυτγυ ; ἢς 15 ποΐ ἴο ΡῈ σοῃπιδεα ψ τ της Κι. Ι5Πιπ1|86] 
οὗἉ 11]. 17, ΠΟΥ ΜΠ {πε Καὶ. 158 186] οἵ ψ. 9, θεϊονν. 

ΙΘ6 ΓΏ5, 1. 6. ΤοΥΔῃ. 
{π6ν, ἴῃς μιγηέζα σαείοδίζς,; 566 ΟἹ 11. 2 ἃῦονε ; Πεύῖδ, ἴῃ {Π6 πηδδηϊηρ οἵ “ Ῥτονάεηςε᾽. 

γ. ΒΕ. Ζαᾶοκ : ἀαίεβ, ἢγϑί σεηΐιγυ ; σΟΠίΠΠΡΟσΑτΥ οὗ Ἀ, Τοἤδηδη Ὁ. Ζασσαῖ, Πα ΡοΟϑ510]ν, Π|κῈ Ὠϊπι, ἀ]5οῖρ]6 οἵ ἩΠΠΕΙ ; 
ΠΕ ννὰβ δ [απ θἢ ἢ Κα. Το. Ὁ. Ζ. «ἴεσ τΠ6 [4]] οἵ Τϑυιιβαίθη. ΠΘγα ννὰθ5 δΔηοίπευ Καὶ. Ζαάοϊς, στα άβοῃ οὗ {Π6 ἔοτε- 
ΘΟΙηΡ, Δη4 ἃ {π|τα Ἰαΐοσ 5111]. 

[ϑεραγαῖβ.. .. οοηρτοραίίζοῃ, ἅς. [0065 ποῖ θεϊοηρ ἴο {Π15 σοπίεχί. 966 οἡ ἰΪ. 5 αοναε. 
[Ργεραῦα.... υάρεβ)]. ΑἸβο ουϊ οἵ ραεβ μεσβ. 8566 {Π6 τηδχίπ οὗ ᾿πάἄδἢ Ὁ. ΤᾺΡΡΔΑΙ, 1. ὃ αὔονα. Κὰ. Ζαάοϊκ᾽β οννῃ 

Βαυ Ιηρ Πᾶ5 ἃ οἷοβα Κα π655 ἴο ἰΠδὶ οὐ Η1]16] 1 1. 13. 
Μακε... ἴπθπΔ.0 850 ΑΒΟ)5. δϑίγδοϊς δηα Βδεὺ γεδα “πηακα.... 1{᾿, ὍΤΠΕ τϑίεσεηςσε ἰ5 ἴο ἦ ννογάϑ οὗ Τούδῇῃ ᾽ ουὔ 

“ΤοΥα᾿. Βυΐῖ {πὸ ἢτϑβι ννοτάβ οἵ {π6 πηδχίτη τα εν] ἀθητ!γ Ἰοϑῖ, αηα {Π6 ἴννο ᾿πιθυρο δί!οπβ τη θητ]οπἜα ἀθονα ἃ΄α ΡΕ Πα Ρ5 
αἰτετηρίβ ἴο ΠῚ] {πΠῈ β8ρ. 

ἄϊβῃ.... βαΐ ἔσοπῃ. Α(Ι) μᾶνε “δπ ἃχβ ἴο δδΐ ψ ἢ (ΟΥ̓ ἔγοπλ)᾽; Β5 “δῇ ἀχβϑ ἴο σπί ἢ . [ἢ ΟΥάοΓΓ ἴο ΚΕαρ (Π6 
Ῥείίευ τεδάϊηρ “δαὶ ν᾿, ἀπ Ῥεδσαιθε Δ ΧΕ 15 Ποῖ σΟΠΊΙΠΟΏΪΥ τ᾿ι564 ἴουγ {παΐ ρύγροβε, 1 τοηάεσ ΤΡ “ἀἸ5ῃ. ὙΠ 
ΠΊΘΔηΪΩΡ᾽ 15 οἰεασ. ὍΤὴα ἰθδοπεῖ πλιϑί ἢοΐ τη8Κ6 ἃ ῥσοῆϊΐ ουζΐ οὗ {Π6 ἰβδοῃίηρ οἵ Τοτσδῇ. 

{85 Η1116]. Μααν Ρὲ δὴ εαϊΐογίᾳὶ ποίΐβ. ΕῸΥ ἃ ροβϑβίῦ]6 ᾿ἱπιεγργεΐαδίςοῃ, τ τ Ὀθ]οηρθ ἴο Κὶ. Ζαάοῖϊκ ΠΙΠΊβ5ε], 568 
Γηἰτοάποίιοῃ, ὃ 2. 2. 

Ενεγυν . .. ᾿εΚαβ5 ργοῆί. [{{. “εαἰβ δἀναηίαρεβ.᾽. Τὴη6 Μ55. ΠΕΔΙΙ͂Υ 411 παν ΠῚ Π “Ρυοῆίβ ᾿ (ποι, ποΐ νεγὈ). 

ΤῊ15 πα ῖκο5 ΠΟ 56η56, ψιῃουΐ ἃ νεῦρθ. 5. Πὰ5 ἴῃ ὈΞῚΝΠ ὉΞῚ ἈΓΘΙΘ “ἢ δ5 ΝΗ, Β ὈΞ3ΝΠῚ, ςοΙτθοίθα ἴο ὈΞῚΝΠῚ. ΤΗϊς 

δῖνεβ {πε εἶπε ἴο {π6 οἴ πεὺ τϑδαϊηρϑ. ὈΞΝΠ νὰ Ὀγ εὐτου αἰν! ἀεα ᾿ηῖο δ5 δ Π, [Π6 νεῦθ ννὰ5 ἰοβί δηὰ δᾶ ἴο θε βυρρι!εά 
ἃ5 ἴῃ 85, ΟΥἩ ΌῪ τεδάϊηρ ΠὴΠ) ἴῃ ρΙαςσε οἵ ΤῚΝ) Π, Αἰτευ {Π6 ᾿πιαυ)θοίίοη δ Π (45 ἴξ ννὰβ5. ἴαίκβῃ ἴο 6), ϑοπῖα Μ55. δηά 

ῬΓηἰΕα ταχίβ ᾿ηβοσΐ ΤΡ “τποὺ Βαβι Ἰδατηβά᾿. 
ΓΕπιονεβ ... ϑνοσᾶ. (Ὁ. 11. 15. ἀῦονε. Κα. [οϑῆσα τᾶ πᾶνα ἰουηεα ΠΙ5 πιαχίπῃ οἡ {Ππαᾶΐ οὗ Κα. Ζαάοϊκ, ννῃοπὴ 

6 τημϑὲ οἰΐβῃ πᾶνε πΠεασά. 
8. Ε. 1οβ6 (Ὁ. Ηδ]δρῃϊςα) : θοσῃ ρου Α. Ὁ. 110, ἀἸ64 ἀρουῦΐ Α. Ὁ. 180 ; ἃ ἀΙ5ς61ρ16 οὗ κα. ΑΚΙΡἃ ; οπε οἔ {πε δὶχ ογάδιπεα ἢ 

ἴῃ {πῸ “ Τούτου Α.Ὁ. 135. ΒΔΌΡΙ: ννὰ5 ὁπ οὗ ἢϊ5 Ἁ] 561 Ρ165. ᾿ 
ΒοποιΓβ... Τογϑῃ. Ορ. οἡ 'ν. 1 ἀθονα. ΤἼδ σοπηπηεηΐδίουβ Ἔχρ δίῃ {παΐ ἴο ἡ“ Ποπουτ ΤΟΥ 15 ἴο ΠΟΠΟ ΙΓ Ἔνευυ μη, 

ςοηπεοίεα ΜΠ 11, ἀοννη ἴο {Πε6 Ἰοτἴο 5 1η ΒΊΟΝ 1 15 νυτιῖεη. ᾿ 

᾿ιἰπιβοϑῖῖ. [ω{. “Π15 θοάγ᾽, Ἰ5Ὶ2- 
τλθη. [2{. “ ογεαΐυγαβ᾽, 85 Ἔεχρ δ ῃθϑα ὈῬείοσε. 

9. Ε. ΙΞῃτηβεῖ μἰβ βοῇ (50 ΒΙ0, οπι. ἃ. (Ὁ [δ5 Κὶ. Β:πηθοη). ὅ0η οἵ {πε ρτεοβαϊηρ, ΔΠ4 Ργθϑα Δ ὈΪΥ Ὀτοίμου οἱ 11]. ὃ; 
ἄαΐε, επᾶ οὗ βεοοηάᾶ σεηΐυσυ δηα Ὀεριπηϊηρ οὗ {Πιτά. 

νυν μάγανυνβ... υἀρεπιεηΐ. Ἐχοιι5εβ ΠΙΠη561{ [ΤῸΠῚ δοίηρ' 45 ἃ πάρε. 
ἔεατ, ᾿μεῖξ πᾶ ρεγΐασν. Βεοδιβα, τ Πα ἡπάσεβ, ῃ6 ἀἸβρίβαβαϑ [ῃ6 Ἰοβίηρ Ῥδυίν ; Π6 τηδὺ ἀβοϊάθ ΥΟΠΡΙΚ 85 ἴο 

1Π6 οὐ Υβἢρ οἵ ρτορετίυ, δα Πα πᾶν ἰεδα [Π6 ν]Π6 5565 ἴο σοπΊΠη ρατ]ατγ. (ΟΡ. 1. 9 ἃθονε. 
ἰεδομίηρ. Ηετα {πε ἀδοϊβίοηϑ ἢ6 βῖναβ ἃ5 ἃ Ἰπᾶρε. Οἡ ΠιΠ}}}γ 566 ἀΡονθ, ἷν. 4. 

1ο. Ηβ. Αραΐϊηῃ Κ. 15ῃπιδεὶ Ὁ. [056. 
Νοίε {παῖ τΠ6 πιαχίηλ ἐΧ5 ἀραῖη οἡ {π6 Γπποίίοη οὗ ἃ πᾶ ρΡα. 
Οπε.. . πάρεξ δἱοησ, '. 6. αοά. ΕοΥ {Πα ἔογπι οὗ {πΠε ρῆτγαβε ςρ. Μαῖκ χ. τ8. ΝᾺ. 1. οὔἱυ τηθδηβ5, μοννανϑῖ, {Ππᾶὶ 

ἃ ΒυπΊδη πᾶσα 5Που] 5ΠΑγα {Π6 ΤΟΘΡΟ 51 1Πν νΊ 1 οἴ Π 65. 
δης 6. ὙΠΕΥ δῖα ἴῃ {Π6 πηδ]οτν δηα ἤαᾶνα ἃ τὶρῃς ἴο δηΐογοα {ΠΕ |Γ ΟΡ ποτ. 

11. Ε. ]οπεαΐμαπ (5. Β)35, ]οβδπδη Α, Νίμαη (). ὙΠετα ἰ5 πὸ Κ᾿. [ομβαπδη ἴῃ ἴπΠ6 Μίβῃπδῃ ψ τ Ποαΐ 5οπη8 

ἀεϑοτγιρίϊνε ερίτμεῖ. “ Ε. ᾿ομαπδη νου ππεαῃ {πὸ ΚΝ. Τ. οὗ τ1π6 (απιαγα, {π|γά σθηΐασγ. Κ.. ᾿Τοπδῖπαη Μᾶ5 ἃ α1501Ρ18 

οἵ ΕΒ. ἰ5βχηδεὶ (111. 17) ἀπ σοί προσ ν οὗ Βα Αζαὶ; πη α]ς οὐ βεοοηα οθπίατυ. ὙΠΕΥΘ ννὰ5 ἀποῖπεγ Κ, Τοηδῖπδη, 

ἃ ἀἸ5οῖρ]α οἵ “Καθ 1. 
ΤΠ πιεαηΐηρ οἵ ἢἰβ5 πηαχὶπι ἰ5 [Πδὲ ἃ Ἰηδῃ ΨῆΟ Ἰεᾶτηβ ΤΟΥ ΨΠΘΏ ΡΟΟΥ βῖνεϑ 5 τηϊηα ἴο 1 50 ΘαγΏΘβεν ὑπαὶ Π6 

11 ποῖ ἰοτρεῖ οὐ ἔοσβακα ἴξ νΠθη Π6 ὈΘΟΟΙΠ65 ΤΊΠἢ ; ἃ τί οἢ πηδη 15 ἰεπηρίεα ἴο περ]εοὶ Τόσδῆ, δη4 1 ΠῈ 5πΠο01α ῬεςοπΊα 
Ροοῦ μου] 6 ψίτπουΐ {με Κπον]εάρα οἵ 1. 

᾿ 
ι 
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2 Κα. Μεὶγ αἰ : Πὸ Π|{1|Ὸ ἴῃ Ὀιιδίηθϑϑ απ 6 Ὀιιϑυ νν ἢ {πΠῸ Τογδῃ ; ἀπα θ6 ΠυτηΌ]ς οἵ 5ριτ{ Ὀείογα 41] 
τῆδα ; ἀηᾷ {{τῆοὰ Παϑὲ Ὀθεη [416 2γ γεσῤέοΐ οΥ ἴῃς Τούαῇ, {Παγα νν1}} θ6. πηδην ἰά1]6 τὨΐηρ5 ἴῃ την νὰν ; 

δηα [{τῆοὰ Παϑὶ Ἰαουτεα δὲ τπῈ Τούδῃ, ἔπεσα νν}}} Ὀς ον ΗῚἸπΠΊ πο ἢ τενναγα ἴο ρσῖνα {Πε6. 

43 ΚΕ. ΕἸΙεΖεγ Ό. []αςοοῦ 5αἰὰ : Ηδ ψῇο 4065 οπε ρίεοερέ ραίπϑ ἔογ ΠἰπΊ56 1 ομα δαάνοσαῖΐε ; δηά Πα ννῇῆο 

ςοπΊπη 5. οη6 ἰγαηβσγαβϑίοη ρα ίη5 [ου Πἰ Π156][ ομα ἀσοιιβοῦ ; Γαρθηΐδηςα ἀπΠα σοοα νου ΚΒ ἃΥα ἃ5 ἃ ϑῃ 1614 
ἴῃ ίαεβ οὗ ριυιη!ϑ πηθηΐ. 

ΒΕ. Τομβαπαη, {πὸ βαηά41- πηαῖκει, βαϊα : Ενεγν ἀ556 ΠΊΡ]ν ᾿ν ἢ 15 ἴοσγ {πΠ6 δα κε οἵ δανεη ψ1}} ἴῃ {Π6 

δοπα ΡῈ εϑίδ! 5ῃεα ; δηα ολι {Παΐ ἰ5 ποΐ ἴου ἴῃ 5δᾳακε οἵ Ηξανεη νν}}} ἴῃ {Πς ἐπα ποῖ ὈῈ Ἂϑίβ !}5Πεά. 

ι5Ω ΚΝ. ΕἸεαζαῦ θ. ΘΠαιηπηια ϑαϊα : [με [Π6 Ποποι οἵἉ [ῃν αἰβοῖρίε θῈ ἄδαγ ἴο ἴπεθ6 ἃ5 ἴπ6 Πποποιι οἵ 

τῆν αββοοίαϊε, ἀπά {πε ποποι: οἵ ἴῃν αϑϑοοίξε 45 {Π6 ἴβαγ οἵ την ἴεδοπεγ, πὰ [ῃς ἔβαγ οἵ ἴῃν ἰβαοπετ 
45 ἴῃς ἔξαγ οἵ Ηεανεηῃ. 

ι6 ΚΕ. ΤΠυ6Δἢ 54ἰ4 : Βε σαγοϑία] ἰη ἐεδοίπρ' ; ἴον εὐτοῦ ἴῃ [εδοίηρ ἀπηοιιηΐβ ἴο 5ίη. 
τ ΚΕ. ϑίπιεοη αἰ : ὙΠετα ἀγα ἴῃγεε ογοννηβ ; {Π6 ογόννῃ οἵ Τούδῃ, ἴΠῈ ογοννῃ οἵ ρυ!εϑίποοα δἀηα {πὸ 
ος οἵονη οὗ τουδίυ ; Ὀὰΐ {πε σγοννῃ οὗ ἃ σοοα παπιε πιοιιηΐβ ἀθονε {ΠεΠ|. 

ι8 ΚΕ. Νεβογαὶ βαἰά : Βείαϊε {πγυϑεῖ ἰο ἃ ρίαςε οἵ Τοσγϑῇ, δηα αν ποῖ [[5Π4}] οοπηε αἰζει. ἴπε6; ἰοῦ 
τΠΐπε αϑϑοοίαίεϑ νν1}} Πα 16] 1 ΤἘὨγουρῃ πεθ. Αμπα “ 1εαη ποῖ ὑροη {Πίπα οννη τιηπεγβίδησίηρ᾽. Ῥτον. ἴ{1. ὅ 

9 ΚΝ. Ϊ7αππαῖ βαϊά : ΤῈ ἰ5. ποῖ ἴῃ οι παπα5 “ο δαῤίαϊη εἴταν τπ6 Ργοβρεγν οἵ {ῃ6 ψ]οκεα οὐ ἔπε 
ἙΠαϑβιϊϑεπηεηΐβ οἵ {πε τἱσῃίθοιιβ. 

[4 

12. ΒΕ. Μεῖτ. Ὅᾷἢε πιοβῖ ἔδπιοιβ ἡ Ἰ5οῖρὶα οὗ Κ. ΑΚιρα, οὔβ οὗ {π6 δὶχ ογάδι πεά Α. Ὁ. 135; τηδυγὶθα {πΠῸ ἀδυρῃίογ οὗ 
Β. Ηδπῖπα Ὁ. Τοτδάΐοη, 111. 3. Ηἰ5 ΟΥΡΊΩ 15 πη Κπονῃ, δηα [ἰ 15 μοὶ σεγίαϊη ὑνΠθῖΠεΥ ἡ Με ῖγ᾽ ννὰβ Π15 γσθὰ] πᾶπι6. Ηἰβ 
νοῦ ἐογπηθα ῃς Ὀα55 οἵ δΌΌ1᾽ 5 ΜΊβΒηδῃ. 

Ὀυδβίποββ, ῬΌν. Απν οσςσυραίϊοη οἴπεῦ πδη βίαν οὐ Τούδῃ. 
1416 {πΐϊπρβ. Ὑτιῆδϑ πδὶ μη ασ. Εογ {ΠῈ [Ππουρῆϊ ορ. ἱν. 2, {πΠ6 ταίτ ατοη οὗ {6 ἴοτ Κα. 
Ηἰπι. Οοα. 
ταννατᾶ. ὅ6ε6 οἡ 1]. 1, δη4 ορ. 11. 1δ. 

13. Ε. ΕἸΐ6Ζεασ Ὁ. 7Ζαοορ. ὙΠΕΓΕ νεσα ἴννο [θα οΠο 5 οὗ [Π15 ΠαπΊ6, {ΠῈ εἰ ἀεὺ ἃ σοῃπίειηρογατν οἵ Κκὶ. ᾿οῃδηδη Ὁ. Ζαςοαὶ, 
ΠΑ πε γουηροῦ ἃ αἴβοῖρὶς οἵ Κα. Ακῖρα. ὙΠῈ γοῦηροῦ 15 ΡΥ ΔΌ]Υ Ἰπαπάθα μασθ, [)αΐςβ, πη] 4α]ς ἰο ἐπα οἵ βεοοῃά 
σρηΐατγν. 

[ ἜΘΗ »:115ὑα΄, ΔῊ οπ6 οὗ πε ρτεςερίβ οἵ ἰῃ8 Τοσδῃ ; {πε ἀοίϊηρ οἵ ἃ γιζέσαλ, ννὰ5 ἃ βευνίςβ οἵ Ὁοά. 

αἀνοοσεαῖΐεα... Θοουβασ. ΤΠ ἴννο Ηερταν ννοσβ Ὁ Ρ, Ὁ ΡΒ, τε ργεβεηΐ παράκλητος ΔΠ4 κατήγορος. 
ϑῃϊεια, ΟΠ. Ασαΐη τὸ ἃ ατεεὶς ννοσά, θυρεύς. 

Ῥιιπὶβῃτηθηΐ, ΠῚ) 5, αἰνῖπα ται θαςοη. (Ορ. 2Δη. ἵν. 24. 
14. Ε. ]ομδῆδηῃ, {πὸ βαηᾶα]- πα ῖκοσ. Α ἀἸβοῖρὶε οὗ κα. Ακιθα ; ἀδίβ, πηι 416 ἰο ἐπα οἵ βεοοηῃα σεπίμτγνυ. 
ΔΒΒΘΠΙΌΙν. ϑοοϊεῖγυ, σΟΠΊΡΔΏΥ, ΟΥ̓ Δ5ΒΟΟΙΔΙΙΟΠ Οἵ ΡΕΓΒΟΏ5, ἴοΥ ΔΠΥ Ραγροβα. ΕῸΥ {ΠεῸ [Πουρῆϊ ορ. Δοῖβ ν. 38, 39, απά 

δνεῃ Μαῖίι. χνῃ]. 19. 
15. ΒΕ. ΕἸβραζΖαγ Ὁ. 5ῃαιηπηαα. 850 5; Α(Ι!) οπιῖέξ “Ὁ. Θῃαπηηγια᾽, Ί5ΟΙρ]ε οὗ Κ. ΑΚΙΡα ; οπςε οἵ {πε 5ῖχ ογάδ ηδ4 ἴῃ 

1π6 ΤΕΥΓΟΥ͂, Α. Ὁ. 135; 0Π6 Οὔ ΠΕ ἴβδομεῖβ οὔ Ὁ ἈΑΡΌ1᾿; ἸΪνεά ἴο ἃ βγβαῖ ρα. [1)αΐε, [Πε συεαίεσγ ρατί οὔἢε βεςοηὰ σθηΐατυ. 

] Βοποιγ.... δϑϑοοϊαίθ, 7 3Π. 950 ΑΒΟΠ; 5 τεδάξβ Ἴρυ9 “ὨΪη6 ον Ποπουγ᾽. ΠῈ ἰδίίευ 5 ΡΥ ΔΌ]Ὺ ἅπε ἰοὸ 
ο΄ ἃ ςοηδιβίοη ΜΙ {Π6 Πηαχὶπὶ οὗ Κκὶ. ΕἸΙΘΖαυ (Ποία {Π6 511}}]]ΑΥ]γ οὗ ΠΑ Π16), 11. 14. [ἢ {Π6 ργεϑεηΐ ραββϑᾶρε πε τεδάϊηρ “ΤΥ 

ἀϑϑοοίαϊε ᾽, θεϑ 465 θεϊηρ θείΐζευ βῃρρογίεά, 15 τῆοσα 51 140]6 ἴο {ΠῈ σοηίεχί. 
ἴδασ, 'π [Π6 βεῆβα οἵ τενείδηςε ; ἡ ἴΠ6 βρτοιηά {παῖ ἴπ6 ἴθαομεσ 'νὰ5 {Π6 πιεάϊαπη Ὀν ν ῃΙοἢ Τότδἢ, {πε ἀϊνίης 

τενεϊαίίοη, 15 τη ρατίεα ἴο {Π6 ἀ]5ς61ρ]6. 
16. ΚΕ. Τυάδῃ (Ὁ. 1111}. (ΟΠ ΕπΊροσύαιν οἵ ἴΠπ6 ργεοβαϊηρ ; ἃ ἀΐβοιρὶα οἵ κα. ΑΚκιθα ; οἠε οἵ {πε εὶχ ογάδιπεὰ ἴῃ {Π6 

ΤΕΥΓΟΥ, Α. Ὁ. 135. δίς, πιοβί οὗ {πε βεςοηά Ἴεπίυτγυ. 

ἰεϑοπῃίηρ. ΤηεῈ Μ9595. ναῖγν Ὀεΐννεεῃ ΟΠ ἀπά ὭΡΌ. ΤῊΣ 56 η86 15 [ἢ6 58 ΠΊ6, (οΥ ΟΠ, Παὰ ποῖ γεῖ δοφυῖγοα 
16 5ρεοῖδὶ πηεδηϊησ οἵ Μιβῃηδῃ 2425 (σαπλαγᾶ. 

απχούπηΐξ ἴο, πρὶν, ΤΊ565 ἴο 5110 ἢ ἃ ΠεΙρ ῃΐ οἵ βϑυ!οιιβῆθϑϑ {Πᾶΐξ τ Ὀεσομη65 ϑἷη. ὙΠΕΓ͵Ε 15 ἃ σοπίταβί θεΐννεθη “ΕΥΓΟσ ᾿ 
Δ Πα “ 51} 5: ΠΉ11ΔΥ ἴο {παῖ ἴῃ ἵν. 56. ὍΤΠα [ΘΟ Π ΕΓ ΠΊΑῪ ΕΥΓ ΤΠτΟῸΡ Ἰρποτάηςα; θαΐ {Π6 σοηβεαθθηςε οὗ ΠῚ5 ΕΥΓΟΥ ΠΊΔΥ θ6 
118] 510 ΟἹ ὮΙ5 Οὐ ἢ ραζί οὐ {παϊ οἵ οἴπεῖβ αἴζεγννασγάϑβ. 

17. Ε. 5᾽πχθβοῃ. ΡτόῦδΌ]ν Κα. ϑιπηθεοη Ὁ. [ΟΠ] ; 566 οἡ ἢ]. 5. 
σγοννῆβ. ΘΎΠΊΌΟΙ οἱ ΒΕ ΡΓΕΠΊα Ἐχοα]βηςε, 
στον. .. Τοῦ. (. Ρτον. ἰἱν. 9. 
οσγοννῃ. . . Ργαβϑίποοα. [εν. νὶ]]. 9, Δη4 6ρΡ. 1 Ρεΐ. 11. 9. 
Βοοᾶ ἤδη6. ( . Ρτον. χχὶϊ. 1, Εςο]65. 1]. 1. 

18. Ε. Νεβογαὶ. Ῥτορδῦὶν ἀπιοηρ᾽ [Π6 ἀἸβοῖρ] 65 οὗ Κα. Ακίρα ; θαξ Παγάϊν δηγίῃίηρ 15 Κπονν οὗ ἢϊπη. Ηἰ5 πδπια 
ΝΕΒοΓΑὶ 15 βαϊὰ ἴο Ὀ6 τηϑσαὶν δῇ ἜρὶΠαΐ ἀρρ]Ε 4 ἴο πῖπη. ὅϑοπια πᾶνε 1Δθητ θα Πἰπὶ ννἱἢ ΚΕ. ΜεΙΓ οὐ ἢ ΚΕ. ΝΕΠειηϊδῃ. 
γεῖ, ᾿ἴ 50, ΨΥ ἃ βεραζαίε ΠαπΠῚ6 ἢ 

Βεοίδκε {πυϑοῖ, 2}, σΈΏΘΓΑΙν υ5ε4 οὗ Ἔχ! ]θ. ΤΠ πηθδηϊηρ νου] 5εεπὶ ἴο Ὀε, “1 γοι ἴα ἑἰογοεα ἴο ἰΙεανα γουΥ 
' παίϊνε ρἷαςε, ΡῸ ἴο ἃ ρίαςε ψῆεσε Τουύδῇ 15 ἴο Ὀ6 [ουηα. (ρ. ἷ. το ἀθονε. 
᾿ 1161... {πε6. ΒΥ βοϊῃρ ἴο 500 ἢ ἃ ρἷαςε Πα ν}}} ααἀ ἢϊ5 5ῆδασγα το {π6 {1 Π}Π[Πὴρ’ οὗ Τόογαῃ Ὀγ ἴΠο56 ΠΟ αύα ποτα 

αἰτεαάγ. [Βδίμεσ τε πάθυ : “εβίδ Ὀ]Π15}} {πες ἴῃ ἴῃ6 ροβϑαϑϑίοῃ οἵ ἴϊ. 11 15. (πε σο]]εςῖϊνε ποῖ {πὸ ἱπαϊνῖ πα] ἱπάρεπιεηῖ {Παΐὶ 
᾿ς ἰδ ἴο θὲ ἰγαυβίβα, δ5 1ῃ6 [0] οννίηρ ννοτάβ 5ῃον.--- σεπ. Ε ἀϊτοτ. 

᾿ 19. Ε. ]αππαὶ; ἄδίθ, θεριπηῖηρ δηα μλ] 4α]ε οὗ {ΠὨϊγὰ σεηΐατγΥ ; ἃ ἀϊβοῖρὶα οἵ “ ΚαρΡὶ᾿. Ηἰ5 τηδαχὶπη 15 οηε οὗ {ΠῈ ροβί- 
' Ε΄ ἰραῖς δαἀά!οη5, Κα 11. 2. ΑΒΘ κῖνε ἴπΠ6 πᾶπηεὲ ; (Ὁ) πᾶνε “Ηδ υβεὰ ἴο βαγ᾽, δϑουϊ θίησ [15 νεῦβε ἴο {Π6 ργεσβάϊηρ 
τε οἤεσ. 

ἰῃ ... Βαπάς, “)) ΤῊΡΦῸ "52 ΣΝ, Ὁ 15 ποΐ ἔογ υ5. ΤΠε [ἰἰ. {τα πϑ]ατίοη νου] Ῥ6, “Ποῖα 15 ποῖ ἴῃ οὐγ Παηά5 
αλι} οἵ ἴῃς Ργοβρεσὶγ οἵ {π6 ν]οκαά, ἄς. 
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20 ᾿ξ Μαίίῃῖα θ. Ηαύαβῇ ϑα]4 : Β6 ἢγϑέ ἴῃ σγθείίηρ ἐνεῦν πηδη ; δηά ΡῈ ἃ ἰδἱ! ἰο ᾿ἰοη5 απ ποΐ ἃ ποαά 
ἴο [ΟΧΕ5. 

21 ΚΝ. [Δςο0Ὁ 5414: ΤῊΪ5 νου] 15 {|κῈ ἃ Ῥούοῇ Βείογε {πῸ ννου]α ἴο σοπιθ. Μαῖα ἐπ νϑεῖ τεδάν ἱπ {πε 
ρος, παῖ ἴποιιϊ πιανϑί επίεγ ἰηΐο ἴῃς Ὀαπαημπείϊηρ- ἢ ]]. 

22 Ηειβεάίο β88ὰν: Βαΐγοι 15 ομα ποι οἵ τερεπίαπος δηά σοοά νοῦῖκα ἴῃ [15 νου] {Πδη 41} {πε {6 
οὔ [π6 ννου]α ἴο φοπὶα ; δηα ἰαίγευ 15 ὁηΠ6 Ποῖ οὗἩ σα] ΠΊΠ655 οὗ βρίγιε ἴῃ ἔπ ννου] ἴο σοπις ἔπη 41] ἐπε 
{|6 οὐ 1Π15 ννουγ]ά. 

23 Κα. ϑίπιεοη Ἀ. ΕἸςαΖαγ 5814 : Ῥδοιίν ποῖ ἔπ ν αϑϑοςίϊαξε ἴῃ ἐπε ποι οἵ Πῖβ. δῃῆρεῖ, ἀπά σοηϑοὶς ἢΐπι 
ποῖ ἰη {π6 που νΠεῃ ἢΙ5 ἀδδα 15 βίγειοπεά ουξ Ὀείογε Πίπὶ ; πα ηιαδϑίίοη ἢἰπὶ ποῖ ἰπ {πε Πουγ οἵ Πΐς 
νονν, ΔΠ4 56εἰκ ποΐ ἴο Ῥεῇῃο]ὰ ἢϊπὶ ἴῃ [Πς Ποιῖιγ οὗ ῃῖ5 ἀδργαάδίίοη. 

24. ϑΘδηηεὶ, {ΠῈ 5Π18]], βαϊά : “ Ἀεϊοῖςε ποῖ ῆεη πίη Ἔπεῖην [Δ]]ετἢ, ἀπ ἰεξ ποῖ {πΐπε πεαιὲ θὲ οἱδά Ρι 
ΨΠΘη 6 ἰ5 ονεγίῃτγονη, [16ϑὲ {πῸ Τονα 5ες 1{, δηὰ [{ αἰβρίεβαβε Ηΐπι, ἀπά Ηδ {τη ἀννὰν Ηἰβ5. νυγαῖῃ ἴν} 
ἔγοπι Ὠΐπι ᾿]. 

25 ἘΕἸΙΘμα Ὁ. ΑΒυΐαῃ καί : Ἠδ νῆο ἰεαίηβ ἤθη ἃ νουίῃ, ἰο ψῇῃδί ἰ5 ἢεῈ Πκεῦ Τὸ ἰπῖκ νυτίςίεη 
Οὔ ΠΕᾺ Ραρεύ. μά πε ψῇο ᾿ἰεαῦηβ θη δη οἱ γτηδῃ, ἴο ννῃαΐ 15 6 {πε ὴ Τὸ [ηἰς νγίτεπ οἡ εὐαβϑά 
ΡΔΡοζΎ. 

26 ΚΝ. 056 ἢ. ᾿[πάδῇἢ, οἵ ΟΠαρῆαγ Π8- ΒΑΡ], και : Ηδ νῆο δαύπ5 ἔγοπι ἔμ γουηρ, ἴο ψῃδὲ ἰ5 ἢς [{κῈ9 
Τὸ οπε {πΠδΐ εαίβ ᾿ηυῖρα σύαραβ δηα ἀγηκ5 νης ἔγοπὶ Πΐ5. ννίπερτεβθ. Ηδ {ῃδΐ ᾿δαγη5 ἔγοπι {πε οἱά, ἴο 
ννηδί 15 6 κε Τὸ οπε ἰῃαΐ δβαΐβ γίρε σύαρεβϑ δηα ἀτίηἶζα οἱ ννίπα. 

2] ἘΔΡΡΙ 5αἷά : Τιοοῖκ ποίΐ δ {πε ρίτομεν θυΐ δἱ νας 15 ἴῃ 1. ὙΠεδία 5 ἃ πεν Ρἰζοπει ἐπδὲ 15 []] οἵ 
οἰ τὐζη6, ἀῃἃ δῃ οἱ ρίζοπεῦ ἴῃ νυν ϊοἢ {Παγα 15 ποῖ ἐνεπὶ πενν τυΖ716. 

28 ΚΑ, ΕἸδαζαι πα- ἱζαρραγ βαϊα : εϑ]οιθὺ δηα ἀδϑῖγα δηα δηιθίτίοη ἄγίνε ἃ πιδῃ ουΐ οὗ {π6 ψου]ά. 
29 Πειυκεα ἴοϑαν: ΤΠοβα [δὲ αιὰ Ὀούη ἴα ον ἀεαίῃ, δπά ἰῃς ἀεδά ἔοι. πιακίησ αἰΐνε, δῃά {πε ᾿ἰνίπρ 

ῳ 

20. Ε. Μεαιπὶα Ὁ. Ηδγαβῃ; ἀδίε, ϑβεσοηά Ἴεπίυγν ; ἃ ἀϊβοῖρ]α οὗ ΕΚ. 5} πη86], 11]. 17; βειἰεἀ ἴῃ Βουπθ, ἤθτα Πα 
βρεηΐ ἴΠε ταϑβί οὗ ΠΙ5 16. ὙΤὴηδ ΠδΙῚ6 15 Βοπηθιϊηθ5 νυ θη Κ Ἡ γε ἢ, δἴτου τ Οτοη. ᾿χ. 15. 

1411... Ἰἰοηβ. ὙΠα πηεδηϊηρ 15 ΟἸΘΑΥ ; ΡΕΥΠαΡ5 {π6 πηαχὶ πὶ 15 8ῃ ἰτοηῖσαὶ σοπγηθηΐ οἡ ΚΕ. Μ.᾿5. ονῃ 5ἰζιδίϊοη, 
ΠΕ6δά οἵ δῇ εχ ]εα σοπητηπη Υ ἴῃ ΚοπΊα, ἰηβίθδα οὗ “Ἰεαϑί αιηοηρ {Π6 βαϊηΐβ᾽ ἴῃ Ῥδ]δβϑίϊηθ. 

21. ΒΕ. ]6εοῦ.᾽ ὙΠΕ σα Πη8 ἃ5 ἴῃ 111. 10 ἅθονθ. δίβ, ᾿δίΐθσ ἢ] οἵ βεσοηά σεηίν. 

Ῥογοῃ. Τῇὴθ Μ55. ναῦν Ὀεΐννεεη ἽΠ]}Ξ ἀπα ΤΥ] Ἴ5., οὗὁἩ Ὡς ἢ ποῖ Ποῦ ταρτοάμποθϑ {μ6 ατεεῖϊκ, πρόθυρον. 

Ῥαπααείίη ρ-81]1}, ῬΟΡ Ὁ, ΖγτοἐΖγιζ147), [6 νου] ἴο σοῖηα ; ςρΡ. 11]. 20. 
22. Ἧς. ΚΝ. 76ςοὉ. 
ΜΈ {π6 σϑησδγαὶ ἱΠπουρῆϊ οὗ {Π15 πηαχὶπλ ορΡ. [{πΚ6 χν. 7. 

23. ΒΕ. πιθοῦ Ρ. ΕἸβαΖαγ; ἀδίε, επὰ οἵ βεοοηά Ἵδθηΐυτν ; 50η οἵ ΕΚ. ΕἸβθαζασ Ὁ. Θμαπημλμδ, ἵν. 15. ἀθονα ; αἰ βοῖρίε 
οἱ Κ. Μειῖγ. 

ΡῬαοϊΐν. .. Θῆρθσ. ἀἴἶνε ΠΙπὶ {ἰπ16 ἴο 00] ἄοννη. 
σοηβοῖα.... ποῖ. (ρ. 79: 77ορεογίαε, νὶ : "Οπα νυῖΐεϑ [Πδὲ οἱποὺ ἔτη 45 γεπηδίη,᾽ ὅζο. ᾿ : 
Πουγ.... νονν. Δ δη πε Πδ5 πηδάβ ἃ νον", (ο ποί ἀἄϊβοιι55 1 ἢ Πὶπὶ δπὰ 50 ρευῃαρ5 πιακα ἢϊπὶ τεστεῖ 1. 
ἀερταδεαίίοη. ἘΠΊΠΕΣ Ὀσουρῃς οἡ Πἰπη56] οσ Ὁ. οἴπεῖϑ. 

24. ϑαπιιθῖ, [Π6 5Π1811; ἀδίε, ἢγϑί σεηΐασυ. Ἦδ ἀϊδα βοπιονῆεγα δθουΐ Α. Ὁ. 80, Δη4 15. αι} βαϊά ἴο πᾶνε ἀϊδά 
γουηρ. 1 ῬὈεῖϊενε, οἡυ [Π6 σοηΐγαγυ, [Παΐ ἢς ἀ]64 ἴῃ Ἔχίγεμηθ οἱά ἂρὲ. Εὐοῦ {Π6 γεαβθοηβ οἡ ΒΟ ἢ [Π15 νίαν 15 Ὀα5εά, 566 
ΤῊΥ͂ (λγοίϊαγιέν 171 7 αὐγρηεαῖ ἀγα ἤ72γας, ΡΡ. 127-35. ΤΠα ἴδοις {παι ϑδηλμεὶ 15 ποὶ σα]]6 4 Καθ σαῃ Ὲ Ἐχρ]αϊηθα οἡ 
Εἰ Πατ Πεοτγ. ΤΠῆδ ερίτΠεῖ ἡ 5γη4}}᾽ 15 ΒΞ ρροββά ἴο ᾿ἱπαϊσαία μἰ5 Πατη]γ. 

ΗΙ5 πλαχὶπὶ 15 ΠΊΕΓΘΙΥ ἃ ϑουιρίαγε ἰοχί ψ Πουΐ σοπητηθηῖ. Τῆδ βεοοηά Π4]Γ οὗ [π6 ρτοοί-ἴεχι 15 σίνεη θγῪ ΒΟΏ5, 
Ῥαυΐϊ οπλϊτιεἀ Ὀγ Α. 

25. ΕἸ15Πα Ὁ. ΑΡαΐδῃ ; ἀδίε, επὰ οἵ ἢτϑί σδηΐυτυ δπα τπρ ἴο {π6 τη! ἀ]ε οἵ ῃ6 βεσοηά, βὰν Α.Ὁ. 9θο-ιόο. Ἐ. Μεῖγ νγὰθ 
Πϊ5 {πΠεηά, [που ρΡῊ το γουηροσ. ἘἸ. 15 ποῖ Ἷδ]]εά ΒΑΌΡΙ, εἰ Ὶ θεοδιιβα μῈ νγὰ5 πενεῦ ογάδϊπαα οἵ Ὀβοδιιβε ἢα ξ6}} 
Ὁπάετ {[Π6 σοηβυγα οἵ ἴπΠ6 ἈΔΌΡΙ5 οἡ δοσοιυηΐ οὗ ἢ15 πογείῖςδὶ νίεννθ. Ηδ ννὰβ οὔβ οὗ {πε ἔουγ ψηο ψετα βαϊά ἴο μανε 
δηίεγεά Ῥαγαάϊβε ; ἀπα ἰδ ἐῃβοβορν πιδὺ πᾶνε θεεη {πε σδιι56 οὗ ἢΪ5 βοϊηρ δϑίγαυ. ΤΠ τοίθγεηςθϑ ἴο Ὠΐπα ἴῃ ΒΔΟΡΙηῖς ἢ 
ΤΠτογαΐασα ἀγα ΠΙΠΊΘΤΟΙ5 Δ Πα τη βΕ]ν ΠΟΞΙ]]6 ; γεΐ ἃ σοτίδίη τεβρεςοί 15 5Βῃοννῃ ἰοννασγὰβ ΗΪπὶ ἃ5 ἃ ἴβαςμεσ. Ηδ ἴ5 {πΠ6 τηοϑὲ 
᾿πτεσοϑίϊηρ ἤρατε ἴῃ ἴῃς Ταϊτηπα δηα ΜΙάγαϑῃ. 

ῖο... πΚὸ ἡ ΤὸοΥ {Πα Ρἤταβα ορΡ. 111. 22. 
ἷπῖκ .. . ΡΑΡϑσ, 2... ...... ὙὍΤῇΠα σομρδτίβοη 15 Ποῖ ἢ {ΠῸ ἴηκ θὰΐ ψΠ ἢ ἐμ6 νυ τηρ. ΤῊ Ραραῦ 15 ΡΑΡΥΤΙ5. 
δσγαβϑᾶ ρβαροσ, ΡΠ 2, Ραϊτηρβεβϑί. ΤῊδ {Ππουρῇῃϊΐ πδεά5 Πο0 Ἔχρ᾽αηδίϊοῃ. 

26. Ε. ]1οβε Ὁ. 71υἄδῃ, οὔ Ὁβερῆαγ πα- ΒΑΡΙΪ ; ἀδίε, επὰ οἵ βεοοῃά οδηίυσυ δπὰ Ὀερίπηϊηρ οὗ {πϊτά ; βοὴ οἵ 
Ε. Τυάδῃ, ἵν. 16 δρονε; ἀϊβείρ]ε οἵ Κ. ΕἸθαζασ Ὁ. ΘΠδπΊπηια ; σΟΠίαΠΊρΡοσασν οἱ ΒαΌΡΙ. ΟΠΘΡΠΑΥΓ Πᾶ- ΒΑ] νγὰ5 
ΡΙΟΡΔΦΌΙΥ ἴῃ (4111ε6. Ηἰ5 πιαχὶπιὶ [πη 5 Οἡ ἴΠ6 βαπΊε ἱπουρῆϊΐ 45 {ΠπΠῈῸ ργεσεάϊηνσ, ψ] ἢ ἃ σἤδηρε οὗ 51Π11]16. 

νη... νυἱίπαργεββ, νηῈ παν Ὺ πηϑάθ. Νοίμιηρ ἰὰ7Π5 οἡ {πε δος {Παἴ {Π6 ΊΠΕΡΙΕ55 15 ΠΪ5 ονῃ. 
27. ΒΒΌΡΙ. ὅ:εε οἡ 1]. 1 δῇονε. 

Ταυΐοσ ροϊηΐβ ουΐ ἐπαΐ {15 πηαχῖτη βεσναβ ἴο σογγεςὶ [πΠ6 ργεσθδάϊησ ομθ. Νοῖ {ΠῈ ρὲ οὗ {πε ἰεαοπεῦ πὲ {πῸ ψουτῇ 
οἵ ψῃδὶ Πα ἴθεβοῆθϑ ἰ5 ἴο θὲ τεσαγάβά. 14 ΒΔΌΌΙ ρεύμαρθ τεραγά ἢϊπηβα] δ5 {πῸ6ὶ “πεν ρἰσμαγ []] οὗ οἱά ν]ης᾽, ἀπά 
ΒΕ. [056 85 {πε οἱά βπιρίγ ρος Πεσ ἢ : 

28. Ε. ΕἸεαζΖασ πα- Καρρατζ; ἀαδίε, επὰ οἵ βξεοοηά σβηίυσυ δηα Ῥεσὶπηϊηρ οὗ {μιτὰ ; σοπίε ΠΡΟ οἱ ἈΔΡΌ]. 
ἄγίνε... ψογιᾶ. ὅ6ε οἡ !. 15. 

29. Ηβ. ΚΕ. ΕἸδαζαγ Π8- Κδρρδϑτζ. 
ΤῊΪ5 Ιοηρ υἱίεγαηςα βεετὴβ Ἰηἰεη δα ἃ5 [πε οἷοβε οἵ {ΠῸ ὈΟΟΙΚ,, ογ οὗ [πε ςο]]εοίίοη οὗ ἀἰςΐα ἱπσοτροσζαϊεά ἴῃ ἴἴ, 7 α5 

ΚΕ. ΕἸδαΖαὺ ρου αρ5 {Π6 ΤοἸ]]δοίοΥ ἢ 

ἴοτ πιβκίηρ αἰΐνθ, γυπηρ, Ϊ. ε. ἴοσ Οοά ἴο πηᾶϊκα {Πεπὶ ᾿νε αραϑίη. 
"οὔ 



ΡΙΚΚΕῈ ΑΒΟΤΗῊ 4. 29ο--ὅ. 8 

το Ρε 7 άσεά ; ἴο Κπονν πα ἴο παῖζε Κποννη δηά ἴο θῈ Κποννῃ [ῃδΐ Ηε ἰ5 {πε τηδῖζεῦ ἀηα ΠΗ {πὸ ογεδΐου, 
απα Ηε ἴδε ἀϊβοεύπογ, απ Ηδ {πες Τ᾿πάᾶρςε, ἀπα Πε {πε νιῖη685, απ Ηςπ πε δάἀάνούθαγν, δηά Ηδ ν]}} 
Ἰπᾶάσε ἴῃ ννοβα ργεβεηςα ἴΠπεῖα 15 ΘΙ Π6γ ΟὈ] τ ῦν ποῖ ἰού δα] Π 655 ΠΟΥ Γοϑρεοῖ οἵ ρθίβοῃ5 ποὺ ἰαϊκίηρ 
ἃ ὈτΡε; ἴογ 41} 15 Ηἰβ; δπά Κηον {Παΐ 41} 15 δοοογάϊησ ἴο γεοκοηΐησ. [1,6 ποΐ {πν πδίιια τηαϊζε ἴῃς Ὲ 
Βείενε {παΐ {πε σγανε 15. ἃ ρίαςς οἵ γεῖισθ. ον ποίΐ οἵ τῆν νν1}}] νναβί ποι [ογπιεά, απα ποΐ οἵ ἢν 
Ψ11 ἀοβὲ ποῖ ᾿νε, αηα ποῖ οἵ ἴῃν ψ}}} ἀοϑβὲ ἔποι αἴς, απα ποῖ οἵ ῃν υν}}}] αὐτὶ ποι ἴο οῖνε 7152 
δοςοιπέ ἀπά τεοκοηΐϊηρ Βείογε με Κιηρ οἵ πε Κίηρϑβ οἵ [ίηρϑ, {πὲ Ηοὶν Οπε, Ὀ]εςθεα θὲ Ἠς. 

᾿σ Βυ ἴεη ϑαγίηρϑ ἴῃς νου] ννὰβ ογεαίεα. Απα ννῆν ἄοαβ ἠψε ϑεγῤῥίμγε ἰθαςῇ {π|5Ὁ (ου]ά ποῖ {πε 

ως τω ἴα ΝᾺ τρωσν 

ϊ2 

ννοῦ ἃ μανε Ῥεδη οἵξαίθα Ὁν οπα ϑαγίησῦῇ Βιὲΐ 27 τᾶς 12), 0727 ἴο εχαςΐ ρεηδὶέν Ποπι {Π6 ψιοκεά 
ψν πο ἀεβίγου {πε ννογ] ἃ {Ππδΐ ννὰ5 ογεαϊεα ὈγΚ ἴεη ϑανίηρϑ, δΔηα ἴο σῖίνε σοοά γενναία ἴο {πε τὶρῃίθοιιϑ 
Ψ ΠΟ ΘϑίὈ Π 158: {πΠ6 ννου]α ἐπαΐ ννὰβ ογεαϊεα Ὀν ἴθῃ ϑαγίηρϑ. 

411 {πε ρσεπειδίίοηβ ργονοῖκεα Ηἰπ), τππ|}} Ηδ Ὀγουρσμί {πΠεῸ Ποοά τροη {Παη]. 
43 7Τεη ρεποίδίίοηβ ἔγοη Νοδῇ ἴο ΑὈταἤδπη, ἴο πηαῖκε ἱκζηοννηῃ ἤονν πηποῇ ἰοησ-ϑαογίηρ 15 ἢ Η πὶ ; 

[ογ 411} {π6 σεπεγαίίοηβ ρίονοϊκεα Πίπι, ππ|}} ΑΡγαΠαπῚ Οὐ [ίΠευ σαπθ, ἀπ ταοεῖνεα {πΠ6 τενναγά 
οἵ {μεπὶ 4}. 

4 Ὃ7ὼΤὲεη (τἰαἷς Αγαμαπη οὐγ ἰαί ΠΕΓ ννα5 ἔγίεα ἢ, Δα ἢ6 θοῦ {Π6πὴ 41], ἕο πηαϊζε ἰζηοννη ον σγεαΐ 
ψ 5 {πε ἴονε οἵ ΑὈταμαπὶ οὐ ἰαδίποτ. 

5 Τεὴ νοπάειϑ ψνεῖε ἄοπα ἴοΥ οὐ [δ ἢ εῦ5 ἴῃ Εσγρί, ἀπ ἴξη ὃν πε 5868. 
6. [Τεὴ ραριιββ ἀἸὰ τῃς6 Ηοὶν Οπε, Ὀ]εβϑεα ΡῈ Ηες, Ργίηρ ἄροη ἴῃς Ερυρίίδηβ ἴῃ Εσγυρί, ἀπά ἴδῃ Ὀν 

{πε 564.] 
 ὍΈεη {{|4]5 414 οὐἦ [δ[ἢεγ5 ἰγν οὐ ψΠΠ ἴῃ {πΠῸ ν]Π ἀθύπαβ5, 5. ἴἰ 15 ϑαϊά : “᾿Απά {πεν ἰεπηρίεα ΜῈ 
{π656 ἔθη {{π|65, απ αἰ ποῖ ἤεαγίκεη ἴο Μν νοῖςε. 

8 Τεη ψοπάειθ ψεῦε ἄοηε ἴπ {Π6 ϑαποίπαγν, [οὐ οὐ Δ Π 6.5}. Νὼὸ ννοπίδῃ πιἰβοαυτεα του ἢ 
{6 51π1611 οὗ {πΠῸ ϑαοεαά ἢεϑῇ ; δπά [ῆς ϑαογεα ἤδβϑῃ ἀϊὰ ποΐ Ἔνεῦ ϑηΐϊς ἢ δηά πὸ πποϊεαηηθϑϑ Ρείε]] 
τῆς ΗΙΡῺ Ῥχίαεδε οὴ {πε ἄδν οἵ Αἰοπεπιεηΐ; δπᾶά πὸ ἢν ννὰβ βεεῆ ἰῇ {πε ϑἰαιυρῃΐξει-ποιιβα ; δηα πὸ 
ἀείεςι ννγαὰβ [ουπηα πη {Π6 5Πεαδί, οὔ ἴη ἴΠ6 ἔνο ἰοανεϑ, οὐ ἴῃ ἰῃε 5ῃενγεδα ; ἀπά γαΐη πενεῦ Ππεηο ἢ α 
της ἥτε ; δηά νυἱπα πανεῦ ονεῖοδπλα ἴῃς Ρ1Π|δΓ΄ οἵ 5ποῖαε ; Ζ.ς ῥθοῤίε βϊοοά οἷοβε ἰορείπεγ νεῖ ῃδα τοοπὶ 
ἴἰο Ῥονν ἐμεπηβαεῖνεβ ; Π0 βεῦρεηΐ ΠΟΥ βοογρίοη α14 ἢαύπὶ!η Γεγαβαὶεπ ; ἃπα ΠΟη6 58 ἴο 5 σοτηραπίοη, 
ΤΠΕ ΡΪαςε 15 ἴοο πδίγονν ἴουγ πιὲ {παΐ 1 5ῃοι] 4 Ἰοάρε τη εγιιβα] πη. 

{ο Κπονν... Κῆονη... Ῥε Κηοννῃ, ν ΠῚ γλΠΠ9Ὶ ντῦ. Μεη δἵε ἴο Κπονν {ΠΕῸῚῚ ταϊαϊίοη τὸ ἀοά, απηά 
Ἰεάτη 1ξ ἔτοπὶ οἴ ποῦβ, δηὰ ἱπιραγὶ ᾿ξ ἴο οἰ 6Γβ (5ο Βαγίβπογδ). 

δἄνεγβασγυ, ᾿ ὄμ5. Ιη {Π6 ἢπα] Ἰπἀρετηεηΐ, (οά νν}}] ΒΕ ποῖ οὔἱὺ "πάρε δηα ννιη655 θυ {Π6 οἴ οΎ ραγίγ ἴῃ {Π6 σα. 
τοοκοηΐηρ. (ρ. [ΠΕ βαγίηρ οὗ κὶ. ΑΚιΡα, 111. 20. 
πϑίατο. ὙΠῸ Ἵν᾽, ἀπά ρτόθδῦὶν (μς Ὁ 2", {Πα εν] ᾿πρ11156 (566 οἡ ἰϊ. 15 Δρονε) ; [Π6 [4δὰ 15 [ῃδΐ ἃ τηδη᾽5 ἰονν οΥ 

πδίατγα Ψ}}1 Ιεδα Πίτη ἴο {π|ηκ {Παΐ [Π6γα 15 ηο Ἰπάρεπιεηΐ δἴζεσ ἀβδίῃ, 50 {πὶ Πα 5ῃοιυ!ὰ πεαά ἴο ἔβαγ. 
δτανϑ. 51:60], {π6 υπάδγννοι]ά. 
τοῖπρα, ἃ ρίδςθ ψΏεσα {Π6 501}} σδῃ δβοαρε “τῸπῚὶ ἀἰνίης 7 511ς6. 
15: δοοουπξ.. .. τθοκοηΐηρ. 566 ὁ 11]. 1, ννῆεγε [Π6 ψῇο]8 οἵ {π6 σοποϊ μά !ηρ Ρἤγαβθ, ἄοννῃ ἴο “ Ὀ]θβϑε θεὲ Ηθ᾽, 

οσουῖ5. ΤῊΪ5 πλᾶὺ ᾿πάϊ]ςαία παῖ ας. 1Π1--|ῖν ἐοΥπγθα ἃ βεραζαίβ Ἷο]]δοίίΐοη. 866 [ηἰγοάποίίοηῃ. 

Ν. Τηῖΐβ σμαρίεγ 15 τηδ ιν ἴα κθη ἃρ ψἸ ἢ στοιρ5 οὗ τοἰαιθα τΠϊησϑ θαβ6α τϑϑρεοίνεὶν οἡ [Π6 Πα ΠΊ 65 θη, βανθῇ, ἴουγ, 
Δα [ἢτεθ. Α ἔενν βαυίηρϑδ οἵ [βδομεῖβ ἀῖὰ δά ἀβά αἱ {πε εηάὰ. 

1. ΕἸχϑί σσοὰρ οὗ ἰεβῃ, ννοσιά... ογϑαίβά. Τῆε ἴεη “ ϑαγίηρϑ᾽ ἂὔῈ [ῃς αἰνὶπε ατεγαηςεβ ἴῃ (θη. 1, Απὰ (οὰ 5414, ἅς. 

ψΜΥ .. . ἴδαοῇ. Τῇ 15 {Π6 πιεδηϊηρ οὗ {Π6 ρῇγαβα ποῦ ΟΡ ΠΟ, ΠΟ Οσσιγβθ ΠΟ 6 1685 {{πη65. ἴῃ {Π6 
Ταὶπιθά. ὍΤΠα ἐχρ᾽δηδίίοῃ 15 ἐπαΐ οἵ Βδομεγ ( Ζ γηεροίορίε, ἱ, Ῥ. 20ο). 

Βυξ. .. ρΡεπεῖίν... τεννασγά. ὍΤΠῈ πηϑδηϊηρ 15 {παΐ ἱποισὴ (οὐ οου]ά Πᾶνε οστεαίεα {ΠῸ τνου] ἃ Ὀγ οπα " ϑαγίηρ᾽, 
Ηε ςῇοϑβε ἴο ρτοίγαοϊ ΗῚ5 ογϑαίϊνα νου, ἴο ΠἸΠΡῈΓ ονεῦ ἰΐ, ἀηα ΠΟΥ ΌΥ εηῃδηςσεα 115 ὑνουτῃ ; 50 τη οἢ {Π6 σταδίευ 15 ἴΠ 6 
δὰ 1ἰ οὗ ἴῆοβε ψῆο ἀεϑβίγου ἰξ ΌὉν βίῃ, οὐ ἴπε τηδσῖς οὗ [ῃοβϑα ννῇο τηδϊηϊαΐῃ ἴ Ὀγ τὶρ ϊθοιιβηθβ55. 

2. ϑεοοῃά ρτοὰρ οἔτεη. Ηΐηπι, αοά. Εοτγ Πα ἐπουρῆϊ ςρ. 2 Ρεί. 11]. 5.-ο. 
3. ΤὨΙΓΑ βσοὺρ οὗ ἴεῃ. [Ι{ νοι] βεθῖῃ {παὶ ΝΟΔἢ 15 πο δα ἀπηοηρσϑὲ ἤο56 ῆο ργονοκεά ἀοά. τανναγᾶ. .. 41]. 

ΤῊἼΘ πηεδηΐηρ 15 ἢΟΐ ΟἸ ΘΑ Ι͂ΚΥ ἘΧΡΥΕΘΘΕα ; [ῃ6 β' παῖδ 4]4 ποί ἄδβεσνε ἃ τειναγά, αηα ΑὈγα απ ννὰθ ποῖ ρα 564 ἔου {Πεὶγ 
1 5'η5. ῬΥΟΌΔΟΙΥ {Π6 πηθδηϊηρ 15 {πὶ αοά ραΐζ τρ ν ἢ τΠπ σἰηηοθῖβ {11 ΑΡγαἤδη), ἀπὰ {παὶ μα ὈῪ ἢϊ5 χἱσῃτεοιβηε55 της 
τ Ρ ἴογ ἴΠ6 5ἰη5 οἵ ἢϊ5 δηςδϑβίουϑ. 

4. Ἐουτίῃ στοὰρ οὗ ἰεῃ. ΤῊΕ ἴδῃ {γῖ4]5 οἱ ΑὈγα δ ἀγα ποί 41} βογιρίισγα!. ὙΤΠα 15ὲ 15 ναυϊοιιϑ]Υ τεοκοπϑά ὈῪ αἰδγεηϊ 
᾿ (ΟΠ ηΐαΐοῖβ. ἴον, ἰ. 6. Αγ δηη 5 Ιονε ἰο (οά, βίπεβ μα ὅθοσξ {Π6ΠῚ 41 ἴοσ Ηἰ5 βδϊκε. 

5. ΕἸ ἀπά ϑἰχίῃ στοῦρ οἵ ἔξη. 
6. ΤῊΪ5 οἰαιβε 15 ποίβα 85 ἀουδίία! ἴῃ 5. [{ 15 δνϊἄάθηιν ἸηΘ 64 ἃ5 ἃ ραῖδ]]εὶ ἰο Νο. 5. Ῥοδϑίθὶν ἴῃς βἰχί ἢ 

᾿ ἸΘΤΟῸΡ νὰ 5 πη Καα ἢ τΠ6 ΠΕ, ἴῃ οτγάσδυ ἴο ἰπιτοάιϊιςος [6 ἴννο βεῖϑ οἵ ρίαριιεβ. 
7. ϑενεηῖῃ (ηἸη1}) στοὰρ οὗ ἴθσῆ. Α πιοῦα ἀδάιιοςίοη ἔγθαι Ν᾿ τη. χῖν. 22. 
8. ΕἸΡΉΉ στοὰρ οὗ ἴδῃ. Τῆα βεραγαΐε πηβ πε 5 θοϊηρ βρεοῖῆθα. 

5Ξαογϑᾶ ἤβθββῃ. Τὴε οδγοαβαβ οὗ {Π6 δηϊπιαὶβ 9] μεσ α ἔογ ϑδογιῆςβ. 
ὉΠΟΙΘΘΠΠ655. ΑΒ 1ῃ [)θδαῖ. Χχὶῖ!. το, ννῃῖοἢ νουϊὰ ργανεηΐ ἴη6 ΗἸρῊ Ρυίαϑί ἔτομη οἰποϊαίίης. 
βῃραΐξ, νον. χχῆ. 10-4. Ιοανεβ, 1θ14. 17. 5ῃενγοαά, Εχοά. χχν. 30. 
υυἱπᾶ.... ΒοΚα. [{ ννὰβ σοῃβιἀδγθᾷ ἃ θδ4 ἴσῃ 1 (ῃς ϑηλοῖϊκα τἰϑίηρ ἔτοπὶ [ῃ6 στααΐ δἰταῦ ννὰ5. ὈΪοννῃ 5146 ᾿Ἰηϑίθδά 

. Οὗ τἰϑίηρ σίγαϊσῃϊ ἀρ. : 
Ρίαςβ.... παγῦγονν. [Ὀβερῆιβ 5γ9 (}. 1 νὶ. 9. 3) {πΠαΐ ου οπμα οσςαϑβίοῃ, ᾿5ὲ Ὀβίογε {ἢ νναγ, 2,5 65,000 ρεῦβοῃβ νεσα 

1 Ρτεβθηΐ δἵ ἴπεῈὶ Ραββονεὺ βϑουϊῆςα ἴῃ [εγιϑαϊειη. ΤῊ τεδάσθγ σδη Ὀεϊϊενε ἐπαΐ, 1 μα ψ}]]. 

707 722 

Τεη σεπεγαίίοῃϑβ ἴγοτη Αάδπὶ ἴο Νοδῇ, ἴο πηαῖκε ἱκποννηῃ ἤονν πιο ἰοπσ- 5 θγίηρ 15 ἢ ΠῚ ; (οΥ 

Ναη,. χὶν. 22 
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ῬΙΒΚΕ ἈΒΌΤΗ͂ ὅ. 9. ἢ 

Τεη ἰπίηρθ ννεῦε οἵδαϊεα “ θεΐννβεη {πε διιη5.. Ὶἡπά {Πε8εὲ αἵὲ ἴεν: ΤΠῈ τηοίῃ οὗ {πῸ βαγίῃ - 
1Πς΄ του οἵ πε νν6]} ; {Π6 τοῦτ οἵ {πε 455 οὔ δαίααηι; πε Ῥον ; δπά {πε πιαῆπα, δηα πε τού 9 
770565; δῃὰ ἴῃ 5ῃδπηϊ-τυογ 771; Πα νυτηρ ; Δηα {Π6 νυττἰπρ ; δηα [ῃ6 ΤΑΡ]ε5. ὅϑοπηα 58 Υ, αἶβο ἐπδ 
61] 5ρ  τιῖ5, ἀπά {Π6 σάνε οἵ Μοβεβ, δῃα ἴῃς γὰπὶ οἱ ΑΡτδῃδγη οἷ [δι Πεῦ ; ἀπ βοπια 58 Ὁ 8]50 {πε 
τοηρϑ [Πδΐ ῦε πιδάβ νυ] ἰοηρ8. 

ϑένδη {πίηρϑ σοποοίηϊηρσ ἃ τι46 πΊΔη, Δηα βενεῇ σοποαγηΐηρ ἃ ννῖϑα ἤδη. Αννῖϑβα τηδῃ ἄοες 
ποῖ ϑρεδὶκ ἴῃ 1πΠ6Ὸ ρίξδϑεησε οἵ οὔα ψῇῆο 15 σιθαΐεν ἴδῃ ἢε ἴῃ νυίβάοχῃ ; δπα ἢξ ἄοοϑϑ ποΐ Ὀγθϑαϊς ἴῃ ἸΡΟΏ 
{πε ννογὰβ οἵ [5 αϑβϑοοίαίε ; δηὰ ἢξ ἄοεβ ποΐῖ Παβίβη ἴο τερὶν; 6 δβ]ζβ δοσοιάϊησ ἴο {πῈὸὶ Εαἷε 
Δηα δηϑννεῖβ δοσρούαϊίηρ ἴο {πε ϑθ]εσῖ ; ἀπ ἢ6 βρεαῖζβ οἡ {πε ἢγϑί {πίησ ἢγϑί, ἀπ οἡ {Ππ ἰαϑὶ ἘΠῚ 
ςοποοιηΐηρ ναὶ ΠῈ Πᾶ5 ποῖ εαγὰά ἢς βαγϑβ, 1 πᾶνε ποΐ Πεαγά ; δηά Πα δοϊςπον]εάρεϑ {πὸ ἐγυῖῃ. ΤΗΣ 
ΟΡΡοβιΐεϑβ οἵ {ΠπΠε686 αὐ οφηε ἴῃ ἴπ6 τ46 πηδη. ͵ 

ϑεένεῃ Κίηα5 οὗ ριιη]ϑῃπΊεπί σοῦβα πρΡοη [Π6 ννου]α ἰοῦ βενεῃ πιαΐη ἐγαηβργεβϑϑίοηβ, ΝΉ θη βοπηα πηεῃ {{πΠ6 
Δ Πα βοπῆε 4ο ποῖ {{{|6, [τηϊπα ἔτοηὶ ἀγοιρῆΐ σοπηεϑ5 ; 50ΠΊῈ σῸ ΠΌΠΡΥΥ Δη4 50ΠῚ6 αγὸ [ι]]. ΔΝ Πεη πεν 
Πανε τεβοϊνεα {παῖ πεν νν1}} ποῖ {{ππη6 αὐ αὐ, [απλίηα ἔγοπη ἔασι] δηα ἔγοπη ἀγοιρῃξ οοσηεβ. Απά 
τυλο7ι “ἦγ ἤἄαῦὺο γοσοίνεα {πας παν νν1}} ποῖ οἥεγ {πε σακε οἵ ἀοιρῇ Α [πιῖπε οἵ δβχτευπη πδίϊοη σΟΠΊ65. 
Ῥεϑί]!εηςσε σοπηεβ προη {πε ννου]α ἴοσ {Π6 σαρίτ4] οὐ πηῈ5 γτηθηϊὶοπαα ἴῃ {π6 Τοτδἢ ΜΗ ΐΪοἢ ἀγα ποῖ ννἹΠἰπ 
πε }υγϑα!οἰίοη οἵ {πε σοιιγί οἵ ᾿υϑέῖςαε. ΑἾϑο, ἴον {15 οἵ Π6 βδενεηίῃ γεαῖ. ὍΤἢε ϑυνογά σοπιθβ προὴ 
1πς ννου]α ἴουῦ βιρργεϑϑίοη οἵ 1π5ίϊςα δης ἰοῦ ρεγνείβίοη οὗ }πϑζῖςε, πα ἰοῦ ἴποϑε {πὲ δαςοῇ ἴῃ {πε Του ἢ 
ποῖ δοοογάϊηρ ἴο Ἀὰ]6. ὍΤΠα νν 1] Ρεαϑὲ σοπιαθβ οἡ {Π6 ννου]ά ἰογ ἴαϊβε ϑυνεαγίηρ, δη4 ἴογ ρτγοίδηίΐησ οἵ 
τῆς Νααηθ. ΕΧιϊα σοπΊῈ5 ἸΡΟη {πε ννου]αᾶ ἴοι αἰϑε ννούβῃϊ!ρ, ἴοι. ἱποεϑί, ἴογ Ὀ]οοάϑῃεα, απα ἴοσ το 
σἰνίηρ γε θαβε ἴο ἴῃς βατίῃ. 

Ατἰουγ βεαβοβ ρεϑί!]Θης6 ᾿ΠοΓΘ 4565 ; 1η {ΠῸ ἰουτἢ γέα7, ἴῃ 1ΠεῈ βενεπηίῃ, αἱ ἐπ επά οἵ ἔπε βενεηίῃ, 
ΔΠ4 «αἵ {πε επὰ οἵ {πε Βεδβδί ἴῃ βαοῇ γεαύ. [1}ἢ {π6 ἐουγίῃ, Ὀεσαιβε οἵ ἴῃς {{π86 ἴον {πΠ6 ροοῦ ἰη {πε 
{Πϊγὰ ; τη {πε βενεηΐῃ, Ὀεσαῖιβα οἵ ἰῃε {{πὲ ἴον {πῸ ῥροοῦ ἴῃ {πε δἰχίῃ ; δ ῆε ἐπα οὗ {Π6 βενεπίῃ, 
Ὀεσδιιβε οἵ {Π6 ἔγαι[5 οἵ {πε βανεηῖῃ ; δπά δῖ {πε επὰ οἵ πε Εδαϑί, θεσαιιϑε οἵ {πε γορθεῖν οἵ {πε οἱ 5 
αο5ϊογδαῖ το 1ἰῃΕ Ροογ. 

Εοιΐ ἴγραβ οὗ πηεῇ: Ηδ {παῖ 58γ58, δι 15 ΠΊΪΠ6 15. ΠΊΪη6 δηα τνῃδὶ 15 [Π1Πη6 15 {Πϊη6 ; 1Π15 15. {Π6 
ἀνεῦαρσα ἴγνρε, βοιὴα δᾶὰν ἴΐ 15 {πε ἴγρε οἵ ϑοάοπη. 1716 ἐλαΐ σαγς, ΔΝ παῖ 15 τηῖϊπε 15 [πε δἀπα ψῆδί ἰ5 
{Π|πη6 15. ΠΊ1η6, 15 οὁη6 οἵ {πε νυΐϊσαῦ; 272 ἐλαΐ 5σαγ5, ΝΜ Παΐ 15 πγίηθ δηᾶ ψνῇηδΐί 15 [πε ἀγὰ [Πϊπε, 15 ΡΙοιβ. 
Πτυῆο 5αγ5. ΔΝ μας 15 1Π]πὲ δηα ννῃδΐ 15 ΠΠΕ ἀ.α ΠΊΪΠ6, 15 νυ οκεα. 

οι ἔγρεβ οἵ οπαζαςοίεῦ : Εδϑν ἴο ρίονοκε δῃηὰᾶ δβαϑν ἴο ρϑοϊΐν, 5. σαίῃ 15 σδῇςε! ]θα ΌῪ ἢ 5. 1085. 

9. ΝΙΠΙΝ στοὰρ οὗ ἴεπ. ὍὙηὲ [πϊηρϑ παῦε πηθηξοηθα ῬεοδπΊε οὗ 5ρεοῖδὶ ᾿ηροτίαποε ἴῃ {πε Ἰαΐοσ Ηἰβίοτυ, Βαϊ [Π6Ὺ τα 
ποῖ 5ρβοία!!ν πηεπϊοηθα ἴῃ {Π6 δοςσοιηὶ οὗ ἴῃς (γθδίίοῃ ; 51Πη66, 1ἴ ννὰ5 πε], (σοα Πδα ογβαΐεα ποίῃ!ηρ ΠΊΟΓῈ δἰζου ΗἨδ 
« γεβίεα Ποπὶ Ηἰ5 Ἰαθουτγ᾽, {πΠ6 1] 5 Πθγα πιθηι πε τππδὲ πανα Ὀθθη οτϑαΐϊεα 1δϑὶ οἱ 8]]. 

“Ῥαΐννεεη {πε βιιηβ, ΠῚ ΣΠ 153, 1. 6. θεῦνεεη βυηβεῖ Δη4 500 γ156. 50 4}}] {πὸ Μ55. (Ὁ δήάβ “δὲ πιρμια}}᾽, ἀπὰ 
1.5 “οἡ [πε εν οὗ 5 θδιῃ᾽᾿. 

ταουῖῃ. .. Εατγίῃ, [Παΐ συν! οννεα Κόοσα ἢ. Νύτη. χν]. 32. 
ταοῦυῖῃ... νν6ὲ 11. Ῥτγοθδθϊν {παῖ ἴῃ Ν τη. ΧΧΙ. 16-1 ὃ, 
του... 655, 1. 6. [ῃς βρβακίῃρ οἵ Βαϊδδιηβ 855 ννὰ5 ρτον! 64 (ου δ {πῈῸ (σεαίίοη. 
Ῥονν, {πε ταϊηθονν. 
ΒΠΘΠΙΙΓ, ἃ ΟΓΠῚ Βα ρροβεά ἴο πᾶνε {Π6 ρονεὺ οὗ βῃανηρ {ἴΠ6 Πατγάδϑί βυρδίδηςθϑ. ᾿ Μοβεβ δηα ϑοϊ]οιϊηοη ἂὐὰ βαἱά 

ἴο Πᾶνε πηδάβ 156 οὗ ἴΐ. 
νυτιτἰηρ, [ΠΕ ἰοσπη5 οὗ {Π6 Ἰείίευϑ ; {Π6 νυσιεϊηρ, ΕἸΠῸῚ 1Π6 ἀτὲ οὐ σοτη θ᾽ πῖηρ Ιεζζεβ ᾿ηἴο ννογάϑ, οὐ {π6 νυ! ηρ Οἡ 

1τη6 ΤΑΌ]65, οὐ {π6 νυττηρ ᾿ηϑίσυ δ ηΐ, βίν]15 ΟΓ ΡΕη. 
ἰοῆξρβ... ἴοῆρβ. Τῇε πηεδηϊηρ 15, [μδΐ 1Ε [Π6 5Π}11Π 565 ΤΟ 5 ἢ ΟΥ̓ ΘΥΓ ἴο πη ἰοηρ 5, ῆο πηδάς [Π6 ἢγϑβὲ ἰοηρϑὺ 

Απϑνου, ἴΠῈῪ νετα τηδάς δπλοηνρ {ΠΕ ἰαϑὲ {ΠΙηρ5 δἵ {πε (τεαίίοη. Ῥ.αϑαπδὈΥ πιεαηϊησ παῖ (οα 15 {ἴπ6 δυῖποσ οἱ 8}} 
ὉΠΕΧρ δηθὰ ὈερΊ πη Ρ5. 

1ο. ΕἸγϑί σΤΟῸΡ οἵ βενεῆ. σαυᾶθδ πηθΏ, Ὀδ)). 14|. “οεοΐμς, ἴ[π6 πηογπηθα Ππυιπιδη ὈεΙπρ. 
Ετ16, λαασλαΐ. ὅ466 οἡ 11. 1 ἀθονβ. 

11. ϑεςοπά φσιοὰὺρ οὗ βενεῃ. Α ἀεάᾳοίίοη ἔτοπὶ [νεν. χχν]. 14--22. 
ἔγιϊῖβ.. .. βενθῃΐίῃ ψεϑσ, Εχοά. Χχῖ!. 11. 50 4150, γείβαββε. .. θασίῃ. 

12. ΕἸγβί Ῥτοὺρ οὗ ἔουσ. ββαβοῇβ, Ὁ. Νοῖ ἴῃ βαςῇ γεδγ, θα ΤΕΡΊΌΪΠΑΤΙΥ γΘουγΓΙ Πρ ΡΕΓΙΟ 5 νυ Πῖη {Π6 ογο]ε οἵ βενεη 
γεᾶῖβ. Τὴ ἰάδα ἰ5 {παΐ ρεϑί!]θηςα σοιηθ5 ὈῪ τεᾶβοη οἵ {ΠῈ βϑἰῃβ σοπιῃπεα ἴῃ τερατά ἴο {Π6 {ΠπΠ6 ἴογ [Π6 Ροου, ὅσ. 

{186 Ἐδαξβί, 1. 6. οἵ Τρεγηδοῖαβ. 
ΤΟΌΡΕΓΥ .. . Ροοσ. Αἴζεσ {ΠῈ μαγνεϑί ἢδ5 Ὀξεῆ τεαρεά, {πΠῈ6 β]θδηΐηρ δηα 1[ῃς σοΥΠοΥ οἵ πε ΠΕ] δηά δὴν ρατί 

(ογροίίθεη ψεσα ἴο 6 [εἰ ἴοσ ἴῃ ροοσ. Ατγ οπα ψΠο αἰὰ ποΐ 50 ἰεᾶνε {Π6π| τοῦ 64 [Πε ροοσ. 
13. ϑεςοηά ΡΥοὰρ οἵ ἔουγ. ἔγρεβ, ΠῚ 2. 1Ἶ{. “τηδαβυγεβ᾽, [Π6 βαπὴῈ ΨψΟΤά 85 ἴῃ “ἢ ψνΠδΐ πηθαϑυγα γα πηείθ᾽, δα. 

Μαῖϊ. νι. 2; μεύβ ἴΠ6 πηδδὴβ ὈΥ ΨΏΙΟΝ [Π6 σΠδγδοίευ οὗ ἃ ΠΊΔη 15 δϑίϊπηαῖθα Οὐ τηβαβυγθ ; “ἰγρε᾽ σοηνευϑ5 {Π6 ϑᾶ1Πη6 
τηθδηΐϊηρσ ᾿ΠΓΟΠΡ ἃ ἀἰεσγεηΐϊ πηδίδρου. 

δοάοτῃ. Ὅῇε τείεγεηςε 15 ἴο ΕΖΕῈΚ. χνὶ. 49. 
νυ]ρασ, αγι-ἀα-αγείς. 866 οἢ 1Ϊ. 6 αῦονθβ. ὙΠε πηεδηΐϊηρ ἰ5 {παΐ ΠῈ ΠΟ ἀο65 ποῖ Κπονν ἴΠ6 ϑογρίιτε ἀοα5 ποῖ 

Κηον ταὶ πε ουρῆηϊ ΟΠΙΥ ἴο βῖνε δηά ποῖ ἴο τεςεῖνε, Ρτον. χν. 27. Ηδεησα {Π6 ἀδἤηϊίοη οἵ πε Ρίοιιβ. 
14. ΤΗϊγτᾷ φστυοὺρ οἵ ἔουτ. ρμαΐπ. .. 1οββ, ᾿ἽἼΞΦΞ ΥἼΦΞΠ. ὙΠ ἴνο πιεῃ ἀεβοσθεα ἰοϑα ὈΥῪ {πεῖὶγ δηρεΥ ἃπα βαὶπ 

ὈΥ τ{πεὶγ θεΐηρ ραοϊβεά ; θὰϊ ἴπεῸ βεοοπα [5 οἵ ἃ ἢγπΊεσ σμαγαοῖεσ Πδη {πε ἢγϑί, ἀπα {Ππεσϑίοσγα ἴῃ Π15. οαθ6 βίη ἰ5 πιθῆς- 
τἰΙοηεα Ῥεΐοτγε 1οβ5, δης το τ'ο7γϑα. 

"οδ 

“απ αν νι τσ τὰὐὺὐτὰισσσι σι τὰτὰὐὰὰττ τσ 0ὕὕ0 

"πὰἀππυπτνπ τ τπὐτυττυὰτπτὰὑἸἧπὀπυστπαὐνσπὐππππππὐπππσππππὐπππππσνπππσιναν. 



ΡΙΕΚΕ ΑΒΟΤΗῊ ὅ. 14-22 

Ηδτγά ἴο ριόνοκε δηα Παγά ἴο ρδοϊΐν, ἢ15 [οβϑ 15 σδηςο! θα Ὀν ἢ5 σαίη. Ηδτχγά ἴο ρίονοκε δηά εαϑύ ἴο 
Ρδοϊΐν, με 5 ρίουβ. Εδϑυ ἴο ρύονοκε δηὰ Παγά ἴο ρϑοιϊίν, 6 15. ννοκϑά. 

ι5 ἘουτΓ ἰγρα685 οὗ αἰβοῖρ]65 : Οὐμοὶς ἴο Πϑᾶῦ ἀπά “πο ἴο ἰο56, 15 δαΐη 15 σδῆςα] ] θα Ὀγ ἢΙ5 ἰοβ9. ὅ51ονν 
ἰο ἰδαῦῃ δη6 ἴον ἴο ἰοβε, 5. ἰοβϑ ἰ5. σαῃςοθ] ]θα Ὀν ἢῖ5 σαίη. (ὐῖοκΚ ἴο ἤδᾶγ δηά οἷον ἴο ἰοϑβε, πε 
5 νν]ῖ56. ὅ5]1ον ἴο πεαι δηα σπῖοῖκ ἴο 1ο56, {15 15. δῇ ὃν] ἰοί. 

ι6 ἘΚοιυτ ἔνρα5 οἵ αἰπιβρίνειβ : Ηε ννῇο [5 ψ]Π]]Ὼησ ἴο ρῖνε ας ποί ἰΠδΐ ΟΥΠοΥ5 5Βῃου]α σῖνα, ἢ15 ογε 15 αν] 
τονναγ 5 ννῃδΐ 15 {πεῖγϑ ; ἀξ εὐῆο ἐς τοῖζηος τΠμΠας οἴοῦβ ϑῃοι"]α σίῖνε Ὀιΐ ἄοεβ ποῖ σίνε Πιγηβε , 15 εγα 
15. Εν] ἐονναγ 5 ννμαΐ 15 Π15; δ τὐῖο 15 τυϊζζγ ἴο σῖνε δηα {Ππδΐ οἵ ἤεῦβ 5ϑῃοιυ]α σῖνε, ἴ5 Ρίοιϑ ; 44 τὐῆο 15 
ποί του [μας πε 5ῃου α σῖνε οὐ {[Παΐ οἴει 5Που 14 σῖνεα, 15 νυ Κεά. 

11] Ἐσουτγ ἰνρ65 οἵ {πεπὶ ἰΠδΐ σὸ ἴο {ῃς6 Ποιιϑδε οἵ ἰεατηΐησ: Ηδς {παΐ σοεβ δῃά 6ο65 ποίῃίηρσ, Πδὰ5 {Π6Ὲ 
τενναγα οἵ ἀς ροίησ ; Πα {Παΐ σοαβ ποΐ θιι 4065 “ογησί Ἢ), ἢἃ5 ἘΠ6 γενναγὰ οἵ ἀοίηρσ ; ἢε {παΐ σοεβ ἀπά 
ἄοε5 “ογρηισίλλγε,, 15 Οίοιιϑ ; με (ῃδὲ πειίπεῦ σοαβ πού "065 αλιγΖλιρ᾽, 15 νν]οκε α, 

ι8 ἔοι ἴγρεβ οἵ {πεπὶ {παΐ 51 Ῥείογε ἴῃς Υ|ῖί5βα8: Α ϑροῆρβ, ἃ ἤιηηεαὶ, 4 ϑίγαί ποῦ δῃηά ἃ ϑίενε. 
Α βϑροῆρε, Ρεοβιιβα ἴἴ διιοῖκβ αΡ ανεγυτῃίης ; ἃ [πηπη6], θεδοδιιβα 1 γεσεῖνεβ δ οπα ἐπα δηά ἰεΐβ οι αἵ 
Ἐῃ6 οἴπεγ ; ἃ βίγαίπει, θεσδιιβε 1 ᾿εῖβ. οιἷἱκ ἐἢε ννῖηε δηα Κϑερϑ Ῥδοῖκ {πε ἄγεσβ; ἃ ϑίενε, θεοδιιδε 1Ὲ 
ἰεῖ5. ουἱν {πεῸ σοᾶῦϑε πιεδὶ δηα] Κεερβ ἴῃς πὲ ΠουΓ. 

[9 ΑἹ] ἰονε ννῃΐίςἢῃ ἀδβρεπαάϑβ οῃἡ βοιηδιῃϊηρ---ἰΓ [Π6 ΤΠτησ σεαϑεϑ, {πε ἰονε σεαϑε5. [{{{ ἦοεϑ ποῖ ἀερεπά 
οἡ βοπιείῃίηρ [ἴ σεα565 ποΐ ογ ὄνεσ. ὑνῆῃαί ἰονε 15 [δὶ ννῃϊο ἢ ἀερεηάβ5 οἡ βογηείῃίηρΡ ΤΠΪ5 15 {πε 
Ιονε οἵ Απηποη δηὰ Ταπιασ. ἈΑπά {πὲ ννῃ!οἢ ἄο65 ποΐ ἀβρεηα οἡ βοπιείῃϊησ ἢ ΤῊΙ5 15 {πε ἰονε οἵ 
Τ)αν!ἃ δηα [οπαΐμϑη. 

2. νεῖν σοπίζονεγου ΜΠ ]οἢ 15 ἰογ ἔπε παπηε οἵ Ηδάνεη ψΜ01}} ᾿ῃ ἐπε ἐπα θὲ εϑίδ } !9Πῃ 6 ; δηά {παΐ νος 

᾿ς 5 ποῖ ἴογ {Π6 παῖηξ οἵ ἤεανεη ψ1}] ποῖ 1η ἔπε εηα θὲ εϑίβ!5ηε. ΨΜΠδΐ σοηίγονείβυ ἰ5 {παΐ νυ] ἢ 5 
» ἴογ ἴἢε πδπλε οἵ ἤεξανεη ἢ ΤΠῃε σοηίϊτονείϑυ οἵ 5 ΠδπηπΊαὶ απ Η111]6]. Απα ἐπαΐ νος ἢ 15 ποῖ ἴογ {πε 

πᾶτης οἱ Ηξανεη Ὁ ζΠ15 15 {πε σοηΐγονειον οἱ Κοζγβῇ. 
1 Ἐ νεῖν οἠς [ἢδί τῇδ καϑ {πε πηϑὴν νἱΓίοιι5, 515 σοπηε5 ποῖ Ὀγ ἢ15 Γη68η5 ; ἀπ ἐνεγν οπε {πδξ γηδίκεϊῃ 

1Π6 πιαην ἴο 5ἰη, {πεν σῖνε ἢΐπὶ ποῦ ἴῃς ορρογίαπηϊν ἴο γερεηῖ. Μοϑ6β ννὰ5 νἱγίιοιϑ απ πηδάς {πε πηϑην 
. ψγζαοι5, απ {Π6 νΙγίπε οἵ {Π6 παὴν ἀερεπηαβα οη ΠΪΠῚ ; 8.5 1{ 15 βαϊ : “Ηδ εχεοιίεα {πε τσῃξεοιιϑη 655 

οἵ {πε Τιογά, αηα Ηἰβ πα σεπηεηΐβ ἢ [5γ86].᾿ 
ΤἸεγοροϑγη ϑἰπηεα δηα πιαάς {πε πηϑην ἴο 5[η, {πς δίῃ οἵ {ες πηᾶὴν ἀδρεπαςα οη Πἰπὶ ; 85 [ΐ 15 5816 : 

“Ἐὸγ {πε 5ίη οἵ ᾿εγοθοδπὶ ννῆο βἰπηξα δηά τηδάς [γε] ἴο 51η.᾿ 
Π2 Ἐνεῖν οπα ΨΠΟ 65 ἴῆτγες ἰπίηρϑ ἰ5 ὁπ6 οἵ [πες ἀϊβοῖρ!εβ οὐ ΑΡγαματη οὐσ [αι μεσ. Απα δύ οϑῖε τυἦο 

λας τῆγεε οἴμεσ {πίηρϑ 15 πα οἵ ἴῃἢε αἰβοῖρίες οἵ Βαίααπι ἔπε ψίοκεα. 77}. Δὲ λᾶς ἃ σοοά εγε, δηά 
8 ἰονν]ν 5011} δῃηά ἃ ᾿τιπη] 0} ]6 βρίγῖς, Πα 15 οὗ ἴῃς αἰ βοῖρ]Ὲ5. οὗ ΑΡγδπαπὶ οὐ ἰαῖπεσ. 77, ἀδ λας δῇ εν!] 
εγε, αη4 ἃ Ῥοαδϑβίπι] 50] δηα ἃ αιρῆῃτν ϑρίγῖ, μ6 15 οὐ {πε ἀἰβοῖρ 65 οἵ Βαεαΐαδπι πε νίςκεά. ΔΝΠαΐ 15 
ἐΐο ὦ ογεηες Ὀείννεεη 1ῃς ἀἸβοῖρ]ε5 οἵ ΑΡγαἤμδπὶ οἷιγ ἰαίμεσῦ δἀηα {ΠῸ ἀἸ5οῖρ]ε5 οἵ Βαίδαπι ἔς ψίοκεα ἢ 
ΤἼε ἀϊβοῖρ]ε5 οἵ Βαϊδαιη ἴῃς ψὶοκεά ᾿Ποτὶ αἤεπηα απα ρὸ ἄοννη ἴο {πε ρῥΙ( οὗ ἀεδϑίγαποίςοη, 45 1 ἰ5 

584] ποΐ ᾿ΐνε οιξ Π41{ {πεὶγ ἀανϑ; πὲ 1 νν}}} τὲ τη ΤΠε 6. Βαΐ {Πε ἀΐβοῖρ]ε5 οἵ ΑΡγαῆδπὶ οἷ [Δ Πα σ 

1Παΐ ἰονε πλε ἴο ἱππογῖξ δα ρϑίδηςα, δηα {παΐ 1 πηᾶν 1] {πεῖν ἐγεαϑιγίαϑ. 

15. ΕΟυΤΓΠ »ΤΟῸΡ οὗ ἔοι. ΤΥραβ οὗ βιμἀβηΐ5, οὗ σουῦγϑε οἵ Τουδῇ. 
τ6. ἘΠ στοὰρ οἵ ίοιισ. ΑἸπιδσίνειβ. δυα .. . 6ν1]. 566 ἀρονε οἡ ἴ]. 12. 
17. 5:χίῃ στοιρ οὗ ἔουγ. Τυρα5 οἱ βιπἀβηΐβ, ἃ5 1 15, μεσα σοηϑιογθα ἴῃ σείεγεηςε ἴο {ΠΕ} σοίϊησ ἴο {Π6 5600] δῃά 

ΨΠδΐ {πεν ἀο {Πετα. 
Πα5.... τενναγά. (ρ. Μαῖι. νὶ. 2. 
ἄοεβ βοιηθίῃϊηρ, ργδςῖσεβ 50η16 οὗ {πῸὸ ΤΌσδἢ 1 ἢ Π6 ἸΘαγη5. 

18. ϑενεηῖῃ ΡΤΟῸρΡ οὗ ἴοιισ. 5:1Π|1165 οἵ βίμπἀθηΐβ. Τηδ ἔουγ οὈ]θοῖθ ἀθβοσι θεά ἴα ἘἼχρ]αϊηβά, δηα ἰξ 15 οἰθασῦ ννῆδί 
ουσῆϊΐ ἴο Ὀ6 {πε εἴξεςι οὗ 1ῃε ϑῖανε; θιϊ ΠῸ σοπηπιεηΐδίου ἢα5 ἜἊχρὶδιηβα νναΐϊ Κιπα οὗ ἃ βῖενε ἰεῖβ 1Π6 σοδῦβε βῸ σοι σῇ 
δηα ΚΕαρ5 ἴπε ἥπε. ὙΤῇΠα νοχζαά 15 τσ ῃτΠΥ τε πεσε “ βἰενε᾽. 

19. Νο ἸΟΏΡΕΙ σΤΟῸΡ5 Ὀιΐ σἜΏΕΓ͵ΑΙ ργηςΙρΡ]65. ΤΠΕ σοηίζαϑβί Ὀεΐννεεη 56] 5} δηα ὑη 56] 5} Ἰονε. 

20. (ΟΠΙΓΤΟνΕΥ͂ΞΥ 15{1Π 4016 ἀη 4 Π]5}1Π8 016. ΡῈ εβϑίβ 15η6ά, ὈΣῬ ΠΟ ΠῚ. [τ Ψ}} ποῖ δϑία Ὁ] 15} 1ῃ6 σοηίθηςοη5 
οὗ Ὀοἢ ορροπεηΐβ, θαΐ 1 νν}}} 5ῆῃον ῃαΐ 11 ννὰβ σὶσὶ ῃϊ ἔοσ {Ππϑῖὴ ἴο πᾶνε δύρι:ιιεα ἀραϊηβίὶ βοῇ οἵδευ. 

ΞΠΑπηπΊαὶ... Η1116]. ὅες οἡ 1. 12. [ἴ ννὰβ βαϊά ἴῃ τεσᾶσα ἴο {Πεη}, “Τῆς ννογὰ8 οἵ εδοὴ αύε {π6 ννοτάϑβ οἵ {πε 
ἸἩνίηρ οὐ, θὰΐ [6 ΠΑ] ΠΔῃ 15 δοσογάϊησ ἰο ΗΠ161᾿ (Ετυδ. 135). 

21. Α οἴηϊῖβ {πε οἴδιδα ἀροιυὲ [εγοθοδπη, ργο θα] ΟὨΪΚ ὈΥ ἃ 5οσῖθαὶ Ἔγσοσ. 
ἴΠ6 πηϑην, οἱ πολλοί. 

᾿ς Β5Βἴη. ΤΔΥ]ΟΙ σοΙρΡΑΓ65 ΚΟΠ,1. ν. 19. 
22. ἀϊβοῖὶρῖεβ..... ΑΡγαμαπη. Τάκεη 85 ἃ ΠΊΟ4ε], Κα Αδγοη, ἱ. 12 ἀρονε. 

Βαδίδαμη. Ῥεῦπδρϑβ ἃ οονειΐ τενεύξηςε ἴο [68115 15 ᾿ἰητεπάβα. 
ΒΙοοᾶ ... ἄδοοϊξ. ΤῊΪβ ἰεχί 15 εἰβεννῃεσε πἰ5ε4 ἴο 5ῃον {Πδΐ Βαίδαπι ([6 585 3) ννὰβ δροιυΐ {πιγίγ -ἢτες γεαῦβ οἱά. 

(Εοτ ἴῃς θ᾽ ηἶσαὶ σοπιραγίβοη οὗ Βδίδαπη νν ἢ [65115, 566 πλγ. λγέεζίαγιέν {γι Τ᾽ αζηεαὶ αι] ἤ7ἑάγαεά, ΡΡ. 64-70.) 
[1πηπογῖξ {με ααγάξη οὗ Εἄβθβπ δηά ἱππογίς {πῸ ννογὶ ἴο οοπιθ. ΤΗΪβ 15 οἰεαυν ἃ οοηῆαςϊε εχ. Ομα οἵ ἴπε58 

αοἰδβεβ 5ῃοι!ὰ θὲ Ἔχοϊβεά.--Ἐἃβη. Εάϊτοσ. 

709 

ΠΤ ευζ. ΧΧΧΙΙ. 21 

ι Κίηρϑ χῖν. τύ 

5814 : “Βιι ΤΠοιι, Ὁ ἀοα, νι Ὀτίησ Πα τὴ ἄοννη ἴο ἴπε ρῥιῖ οἵ ἀεξβίγαςξίοη. Μεη οἵ δ]οοά δπηά ἀεςεῖξ Ρ5. ἵν. 24 

ἱπῃΠογίς {π6 δγάξη οἵ Εδδη δηα ἱπῃδεις {πε ννουἹα ἴο σοπΊε ; 85 ἰΐ 15 5814 : “Τηδΐ 1 τῆδν σαι86 {Πεπὶ Ρτον. νἱϊΐ. 21 



23 

26 

ΡΙΒΚΕ ΑΒΟΤῊ 5. 23-:6. 1 

ΚΑ. 1υάδῃ Ὁ. Τ᾽ επιὰ βαἰά : Βε Ῥο]ά 85 ἃ ἰεοραίά, δῃὰ ᾿ἰρῃϊ 45 δῇ εαρΐς, ἀπ ϑν τ 45 4 ρβϑζεῖϊο, 
Δηα βίγοηρ᾽ 85 ἃ ἰΐοῃ ἴο ἄο {πε νν1}] οἵ ἰῃν Ἐδίμει νυν! ἢ 15 ἴῃ πδάνεη. 

[Ηε υϑδϑεὰ ἴο 588Υ: Ἴ1ῆε Ὀοϊά-(ἀοεα τηδῃ ἰ5 ἴογῦ. (σεῆδηπα, δη4 {πῸ 9Πῃαπια-![Δοεα πηδῃ ἰ5 ἴοσ {πε 
ἀατάςη οἵ Βάθφη. Μαν ἴἴ Ρε Τὴν ψ}}}, Ο 1ιογά ουγ αοά δπά ἴδῃε ἀοά οἵ οἷ [δῖ Πεῖβ, {παΐ Τὴν οἰΐν 
τᾶν 6 ῬθΠῈ 5ρεθάι]ν τη οὐ’ ἄαγϑ8.; δΔη4 στιαηΐ ουγ ρογίίοη 20 ὅθ ἴῃ ΤῊν Τοτγδῇ.] 

[Βεη Βαρ-Βὰρ βαϊά : Τύχη ἴτ, ἀηα τὰπτῃ 1 ἀραίη, ἴοσ [Π6 ψ ΠΟΪα ἴ5 ἴῃ ἰδ, απ {πε πος οὗ {πεε ἰ5 
ἴῃ 1 ; δη4 ἔγοπὶ 1ξ ϑυνεσνα ῃοΐ, ογ ἔπεσα ἰ5 ἴο πες πο στεαΐεγ σοοά ἴῃδῃ [ἴ1.]} 

[Βεη Ης-ΗἜε ϑαἰὰ : ΑςἼοογαϊηρ ἴο {πε το] 15 {πε ρδυ.ψ] 
[Ηεπ 8ε1α : Αἱ ἔνε γβαῖϑ οἱ οηὲ ἦς 31 ἴογ ἴῃς ϑουίρίαγε, αἱ ἴεῃ γεαῖβ ἴοῦ Μιβῃηδῃ, δὲ (μἰγίθεη ἴοσυ 

1π6 σοπηπηδπατηθηΐβ, δἱ ἤίζεεη ἰοῦ Ταϊτηιά, δὲ εἰρῃίεεη ἴον πητγίαρσε, αἴ ἐννεπέν ἴοσ τε θαξίοη, αἵ 
1Ὠϊγν ἰοῦ ροόνγει, δ [ογίγν ἴον αἰβοεγηπιεηΐ, δἱ ἢν ἰοσ σοιπ5εὶ, δἱ δἰχίν ἴον εἰάεγποοά, αἱ βενεπέν 
ἴον σεν ἢαΐτβ, αἵ εἰρῃξν ἴου βέγεηρίῃ, δὲ πἰπεῖν ἴογ ἀεοιερίςπας, αἀπα αἵ ἃ μυπάγεα Πα ἰ5 85 1 ΠῈ ννε γα Ὀς ς, 
ἀεδα δηά Παά ραᾳββεά αννὰν πὰ νϑῃϊβῃεα ἴγογῃ ἐπε ννου]ά.] 

ἘΝῸ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΒΕΑΤΙΞΘΕ “ ΚΑΤΗΕΕΘ᾽. 

7116 ΝΥ΄ϑε πᾶνε ἰδιρῃί ἴπ. {πε ἰαηριιασα οἵ {με Μιϑῃπδῆ ; Ὀ]εββεά ἰ5 Ηε παῖ τηδάξε οοῖςε οὗ 
τῃετη δηα οἵ {πεῖγ ΜΙΒΠηδῃ. 

ΝΕ. Μεῖν βαϊά : Ἐνεῦν οὴὲε νῇο ἴ5 οσσιπρίεα νι ἐπε Τοτύδῇ ἴου 115 ον βαΐκε ἰῖ5. ννογίῃγν 20 ἄαυε 
την {Πίηρϑ ; δηα ποῖ οὔἱγν 50, θαΐ {Π6 ὑνῇοΪε ννου]ά, 41] οἵ 11, 15. 15 εαπίναιεπί. Ηδε [5 οδ]]δα {τεηά, 

23. Νοίε [6 τεΐυσηῃ ἴο τηλχὶΠ]5 οὗ Πδιη6α θοῇ θβ. ᾿ 4 ἔ 
Ε. 7.ἄδῃ ᾿. Τεπια ; ἀδίε πποογίαϊῃ ; ΠΕ 15 ὁΠ66 τη θ πιο θα ἢ ΒΚ. ΜεΙΓ, πη14 416 οὗ βεοοπμα σεηίατυ. 
Ἑδίμογ.... ἰῆ ββανβῆ. Τηϊβ [εγπὶ 15 σουητηοη ἴῃ {πΠ6 ἈΔΌΡΙΪοΔ] ΠἸΠοταίασγα, δηα 15 ρτε- Ὁ τβιίδη. 866 ΠΥ 

Ῥλαγξαϊδηι, ῬΡ. 120- 4. ὙΠα 58 οἵ 1ξ Βετα ἰθηα5 ἴο 5ῃον (μδῖ {Π|5 νευῦβε ννἃ8 ΟΥΡΊΏΔΠΥ [Π6 σοπο]αβίοη. οἵ [ῃ6 ΒΟΟΚ. 
Ὁ ϑᾶγϑ {Π|5 Ἔεχργεϑϑίγυ. ὍΠὲ νεῦβεβ ΨΏΙΟΝ (Ό]]ονν τα ἰδοὺ δα] ]οη5, δηα τΠ6 ογά εσ οὐ {Π6 πὴ 15 νυ] οι 5]γ ρίνεῃ. 

24. ε. Ῥτόρδῦὶν τοὶ Κα. ᾿᾿ἄδῃ Ὁ. Ταπηα. ὍΤΠ6 ΔυῖΠΟΥ 15 πηκηοννη. Δ Ποανοσ αἀαεά τ αἸὰ 50 85 ἃ ἔστ Ποῦ σοη- 
οἸαβιοη ἴο ἴπ6 ῬΟΟΙ,, ἴου {πε βεοοηά οἴδιιβα 15 ἃ Κιπα οἵ ἀοχοϊορυ σοϊμπλοῃ ἴπ {Π6 [δνν 5 ἢ Πτατσγ. 

25. Βεῃ Βεαρ-Βαρ. Τηϊβ 15 ποΐ ἃ γ68] πᾶιηθ, θαΐ δὴ βρί[πϑῖ ἔουτηθα [τῸπῚ {Π6 1Ώ1{14]5 οὗ {πῸ ννοτάβ "Βεὴ Ββη (δῦ 
Βδῖῃ (εγδῃ ᾽; δηᾶ ομβ Ἄχρίδηδίϊοη 15 [παϊ Π15 [δῖ Πευ δηα πλοῖΠου ννεσα εδοὴ {Π6 οἤβρτιηρ οἵ σοηνετγίβ ἴο ᾿πἀαΐβιη. ὙΤΠῈ 
νονν6]5 ἃ΄α ΟὨΪΥΚ 5 ρρ]εα ἴο Θπ80]ε {πε ννοτά ἴο ΡῈ βοιπᾶβα. Ηδ 15 ϑῃρροββᾶ ἴο πᾶνε Ῥξεβὴ ἃ ἀἴβοῖρὶε οἵ ΗΠ]. 

Η!5 πηαχίτη τεΐευϑ ἴοὸ Τόσδῃ, 85 ἴἢ6 {1}] απα σοπτρ]εῖα ἀἰνίηα τανεϊδίϊοη. 
26. Βεη Ης-δβ. Α πδῖῃπε οσπιθα {κε ἴπε ργεοεαϊηρ, Δηα ΡΟΘΒΙΌΪΥ {Π6 58 ΠΊ6 ΡΘΥ͂ΒΟη 15 τείετσεα ἴθ. ὙὍΠ6 τηδχίτη 5 

ἴῃ Αγαπγαῖς, ἃ5 ἅσσα 5οῖηα οὗ ἴποβε οἵ Η]]ε]. ᾿ 
27. Ἧδβ. ϑοπιείίπηθβ 15 Ἰηἰτοάιιοεα Πεγε {πῈ βαυϊηρ Οὗ 58 }1.61 {Π6 5Π18]], ἵν. 24, ἴἢ ΟΥ̓ 6Γ ἴο τηαῖκα Πἰπ [Π6 δαῖποΥ οὗ 

{πε βαγίηρ δροιΐ {ΠπῈῸ ἀρεϑβ οἵ τδῃ. Βαϊ [Π15 σοππεχίοῃ 15 αυἰῖ6 πποθγίαϊη. ὙΠῈ ΡΑΒΒαΡῈ 15 ΟὨἿΥ Ρ]αςβα Πεσα 85 Πανίηνσ 
Ῥεεη εἰῖπμεσ δα ἀεά Ἰαΐοσ τμδη {πῸ θοᾶν οὗ {πε ὈΟΟΚ, ΟΥ εἶδε, ἃ5 ϑίσγδοκ βυσσεϑίβ, πανηρ Ὀεεη Ἐχοϊπαβα τοι {ΠῈ ὈοΟΪΚ οα 
δοςουηΐ οὗ 115 πη] ΠΟ ΠΟῪ σοπο]ϑίοη. [τ 15 ἃ 561165 οὗ ἀδββουρίίνε ρῆγαβεβ ῃ] ἢ πεβα ΠΠ{{|6 σοτηπηθηΐ. 

ἐνθηίν. .. τεσ αϊίοα. ΑἸΓΠΟΌΡῊ ΠΕ 15 σοηϑι ἀδεγβά ἴο θ6 οἱά βῃπουρὴ αἵ {πίτίθθη ἴο θῈ 40]6 ἴο οὔθεὺ {πε ργεοβρίβ 
(Βα 15 σδιεα τῆθη ἃ δαγ-ηιζίεναλ),, ἢς 15. ποῖ ΠΕ] {ὰ}}]Ὺ ΤΕΒρΟη51016, «πα {πατγϑίοσε 114 0]16 τὸ ἀἰνίπα ρα ΙΒ Πιεηΐ ἔου 511) 

ἢγτηῦ, ὉΠ] ἢς 15 πνεηΐῖγ. [Βεἴΐοσ “ἰννεηῖν. . . Ρυγβιηρ ἃ ΘΔ] ηΡ ᾽.-- Θεη. Εἀϊῖοτ.] 

ΠΕ ΘΗ ΡΤ ΕΝ ΘΕ π. ΕΙΣ ΘΚ, ΤΗΝ ἈΘΘΕΠΞΙΙΘΝ ΘΕ ΘΕ ΛΗ 

) 

ΨΙ. 10 15 δά πητεα ὉΥ 4}} {παΐὶ {Π6 ϑιχί ἢ σπαρίεσ [ουπηθα πὸ ρατί οἵ ἴπε ἰγεδίϊβε ᾿ἱποογρογαίβα ἴῃ {π6 Μίβμηδῃ. 866 
Ιπιτοάἀυςίίοη. [{ 15 ΟἿΪν σίνεη μεύε Ῥεοδιιβα, Ὀγ Ιοηρ ουδίοπη, ᾿ξ 15 τεα ἢ} [Π6 τεβὶ οἵ ἴπΠεῈ θοῦ. Νενεσίμῃεεββ {πε ' 
πιδῖθγὶα] σοηίαϊηεα, [Πς τηδχὶπηβ. οἵ ρασιοαϊατ ἈΔΡΌ15, πᾶν Ὀ6 ἃ5 δυϊμεηῖίς ἃ5 ννῆδί 15 ᾿πο] 46 ἴῃ [Π6 βαυ]εῦ ομαρίεθτβ. ὦ 
Τι 15 ἀϑαδ!ν σΔ]]16ἀ τΠ6 “ ΠΒάρτεῦ οὗ Κ. Μεῖτ᾽, οὐ 1ῃ68 “Ασαῃυϑιοη οὐ Τότ ἢ, [ΠΕ ἰοστηθτ {{Π16 Ῥεΐηρ᾽ ΠΊΕΤΕΙῪ ἃ τεΐδγθηοα ἴο 
1η6 ἢτϑῖ τθδοῆοὺ τπηθητὶοηδα ἴῃ ᾿1. ὙΠΕ Ἰδίϊεσ {116 ἔδιτ]ν ἀἜβοσ θα ἴπῈ σοηίεπῖβ. Τδυ]οΟΥ, ἴῃ Ὦ15 δα! ΟΠ, ΠΊΕΓΕΙΥ βῖνεβ 
ἃ {τατιϑαίίοη ἔτοτη {πε τεχί σοηίδὶ πᾶ ἴῃ ἃ τηοάθσῃ ργάυ τ θΟΟΚ ; Πα δ445 πὸ σομπηπιεηΐ ἃ Πα ΠΟ ΟΥΓΟΔ] ἀρραζαῖιβ. ΤΠ6 
τεχὶ μετα ἰγαπϑἰαιβα 15 {πὶ οἵ ϑίγαοϊκ᾽ 5 εἀ!οη. : 

1. Το ΥΊβο, ἴῃς Ταϊπηιάϊς [ΘΟ 605. . 
τδυρΒέ, 1)}), 1ῃ6 5ρεοΐδὶ νγογὰ δρρ!ϊ64 ἴο ἴῃς δυϊποσίτδίϊνα ἰεδοῃίηρ οἱ Τότ ; {ΠπῸ πᾶπὴθ ΜΊΞΒΠΔΗ, ἴτομ {Π6 58 ΠῚ6 

τοοί, ἀεποῖεβ {πε εογῴηές οὗ βῃοἢ ἰεδοπίηρ, 85 ᾿ξ ννὰ5 ςο]]δοῖθα δηὰ βἀϊίθα Ὀγ “ἈΔΡΡ1᾽. ὍΠΕ ἱπιθηϊτίοη οἵ (815 βεπίεῃςθ, 
ν ΠΙΟὮ [ΟΥΠῚ5 ἃ βοτί οἵ τπηοίΐο ἔοσ ἴπεῈ Ἵμαρίε, 15 ἴο σοπηθοῖ {πΠ6 σπαρίεγ ψἹἢ {Π6 ργθοθαϊηρ ΟΠ65 85 ἔοσηληρ ἢ {Πεπὶ 
ν γί}. ἃ Ρατί οἵ {πε Μιβμηδῃ. 

ῬΙεββεᾶ...... Ησ, 1. ε. (οά. ἐῤρ. , [ ; 

οδμοῖςε. [πι|ρ] γἱηρ, 85 ᾿ξ ννου]α ββθεῖη, 5βοπὴθ ἄδρυεε οἵ ἀϊνίπθ σιυϊάδηςθ ἴῃ ἴῃς ἀενεϊορπιθηΐ οἔ {Π6 ΜΊβῃπδῃ. ὙΠῸ 
Ταϊπιά 5αγ5 (Β. Β. 128) {παΐ Ῥγορῇεου ννὰ5 ἴδίκβῃ ἴγοιη ἴΠ6 ρτόρῃείβ δη4 ρίνε ἴο {πε δ 156, πηεδπίπρ ἴπΠ6 ΚΑΒ ]5. 

Ε. Νεῖσ. ὅεε οἡ ἷν. 12. δῖε, τη]4α]ε οἵ βεςοηά Ἵσβηίυτσν. 
οοουρίεᾶ.... Το. ΤΗΪβΒ ρῇγαβα οσουτβ ἴῃ Κ. Μ.᾿5 τηδχίπι, ἵν. 12, Δῃη ἃ ΠΊΔΥ πᾶνε θβεῃ ἴα ἴΠ6ΠοΕ ἴο 5εῖνῈ 

45 ἴΠ6 1Πεπὶα ἴοσ ἴῃς ρσγεϑεπῖ Ἐχροϑβιτος. 

ψογίμυ ἴο πανα, ΓΞ; τῃ6 σοιγεβροηαίηρ ποιη 15 ΠῚ], τηθτῖῖ. Τῆς ἰετπὶ ἀξποίεβ ἃ σοπαϊ θη οὗ τηϊπα δηᾶ 

ἙΠαγαςίου ϑυοῃ δ5 ἴο πιθροῖ ψῈ ἢ ἴμῈ ἀἰνίπα ἈΡΡτονδὶ ; ̓ξ ἄοεϑ ποῖ ᾿πΡῚῪ ἃ οἷδίπιὶ ἀραϊηβὶ (οᾶ ἴου τεννασά. 8566 ΤΩ 
ῥλαγίξαΐξγ21, ΡΡ. 276-80. Εοτ {Π6 Ρῇταβε Ἴςρ. Κδν. ν. 9, 12. 

βαυϊνεϊ]εηΐ, ἦ ΝῊ Π ὙἼΞ, δῃᾶ ποῖ τῆοτε ; με ἰ5 ψοσίῃ (ῃ6 ψΠΟ]ε νου. Θίγαος ΨΤΟΏΘΙΥ, 85. 1 {ΠῚΠΚ, σοΠΊρΑΓ65 

1 Οοτ. 111. 21, “ΤΟΥ 411 ᾶἂγε γοιγϑβ.᾽ 
71Ο 



ΡΙΕΚΕ ΑΒΟΤΗ 6. τ- 

Ρεϊονεά, οπε {παῖ ἰΙονεβ (οὐ δηά ἰονεβ πηδηκίης, πιαῖκεβ ρα θοῖῃ (οά δηα πηδηκίηα. Απά [ΐ οἱοίμεϑβ 
Πἰπὶ ἢ ΠῚ] με55 ἀπά [δαγ, ἀπ ρυτῆεβ Πἰπὶ ἴο Ὀεοοπηα τὶρῃίθοιιβ, Ρίοιιϑ, πργῖσμς πα (α ἘΠ 68] ; 
Κεερβ Πἰπὶ [ΔΓ ἔγοπὶ δίπ δηα Ὀτίηρϑ ΠἰπῚ ἴο νίτίιθ. 7762: Εμ]Ὸν ἴγοπῃ ΠἰπῚ σοιη56] δηα βοιηά 
Κπον]εάρε, ἀἰθοεγηπιθηΐ πα τηϊρη ; 45 1ἴ 15 βϑαϊὰ : “(Ομ η56] 15. τπηπηΠ6 δηα βοιπα Κηον]εαᾶρε ; 1 ΔΠ1Ὶ Ρχον. νἱϊῖ. αι 

ἀϊδοεεγηγηεπί; 1 πᾶνε πιρῃς. Απά [ἰἴ σῖνεβ. Πῖπὶ βονεγείσηΐν δηα ἀοπληΐοη δηςα βεαγοπίηρσ ουΐ οὗ 
Ἰυβεϊςε ; δηα πον ἀἴβοϊοβα ἴογ Πἰπὶ βεογεῖβ οἵ Τόογαῆ. ἀπά ἢδ 15 πηδᾶς {κε ἃ βρυίηρ' νυ! ἢ σεα565 ποΐ, 
δηᾷ πὸ ἃ βίγεδπι παῖ σοεβ οἡ ρεί(ηρ βδίγοηρει. Ἀπαᾶ ἢδ 15 πηοάαβί δηὰ Ἰοηρϑιυπεηηρ δηα ἰογρίνηρ 
οἵ ἰπϑϊῖ. Απα ἰΐ πιαῖκεβ Πἰπὶ στοαί δηα {{{{ ΠΙπὰ ἀθονα 41] {πῸ ἐπίηρϑ ἐπαΐ αύε ἄοῃα. 

2 ΚΕ. Ϊ]οβϑβυα Ὁ. [μεν μα8 βαἰϊά : Ἐνεγν ἄδν α Βαίῃ-()Ὸο] ροὲβ ἰογίῃ ἴγοπὶ Μουης Ἡοτερ δηά 
ΡΓΟοΪαἰτη5 αηα 5αγ8 “νος ἴο πιδηκίηα Ῥεσδιιβα οἵ ζλε27 ᾿Ἰῃϑα!ηρ οἵ {πε Τότ ; ἴογ Ἔνεῦν οπε [Πδξ ἰ5 
ποΐ οςσυρίεα ν ἢ {πε Τοτδῇ 15 οα]]εα γεργοθαίε ; 85 ἰΐ 15 βαία : “4.5 ἃ 76Ἔννεὶ] οἵ σο]ά ἴῃ [με βποαΐ οἵ Ρτον. χί. 22 

᾿ Δ 5 ΜίηΠΕ, 50 5 ἃ αἱ Γ νγοπηδῃ νου σεηθε.ὐ Απα «δεζήῤίηγε ϑᾶγ5: “πᾶ {πε ἐ80]6ε5 ννεῦε {πΠῈ ννούκ ἔχοά. χχχίϊ. τ 

οἵ (οά, ἀπὰ ἐπε νυίτηρ νυτιτἰηρ οἵ αοά, σγάνεη οὐ {πθ [80 165.. εδα ποῖ “βάγια (σγαῦε7) Ὀὰΐ 
“Πογατῃ ̓  (7,0) ε6410792) ; ἴου ποῆε ἰ5. γοῦν [τεετηδη, Ὀυΐ ἢα ννῆΟ 15 οσσιρίεα ἢ {ΠπῸ βέθαν οἵ Τοτγαῇ. 
Απᾶ ενεῦν οπα ΨΠΟ 15 οσσπριεα ἴῃ {πΠῸ βίμπαν οἵ Τοσδῃ, ἰο, 6 Ἂχα]ῖβ ΠΙπηβε], ἃ5 [Ὁ 15 δαί : “ἊΑπά Νά. χχί. τὸ 
ἔγοτη Μαϊίϊζαηδῃ ἴο Νδἢδ]ῖεὶ, απα ἔγοπη ΝΑ 4116] ἰο Βαχγηοίῃ. 

4 Ἦενδο ἰβϑτηβ ἰγοτη 5. αϑϑοοίδίε οπε Ἵοπαρίει, ὁοη6 τα], οηῈ νεῦβε, οηβ βϑαυίηρ, ενεῆ οἠβξ ἰείζεσ, 
ταιιϑὲ σϑῆονν ποπουῦ ἴο Πἰπὶ ; ἰοῦ ἴπ5 νὰ Ππα ἴῃ ἴπ6 οαβδε οἵ 1)ανία, Κίησ οἵ ἴϑγϑβὶ, [παῖ πε ἰεαύπεα 

Ιονεβ αοᾶ... τπηϑδηκίηα, ΟΡϑβεσγνε [Π6 πῃ]]πη 64 ταηρα οὗ {Π6 ἰονε ᾿ηϑρὶγεα Ὀγ {πε τε] ρίοη οἵ Τοσγδῆ. 
τΊ8 ΚΕ Ρ]δᾶ. (ρ. Ζερῆ. 111. 17, θὰΐ ἢ ἃ ΠΠΕΥ ππθδηηρ᾽ ΠΕΓΙΕ. 
ἰὲ οἹοίμεβ Ηἰπι. “τ᾿ 15 Τοσδῃ, ρευβοηϊῆεα. (. 1 Ρεῖ. ν. 5 ΤΟΥ ΠυΠΆΠΥ 85 ἃ νἱτίπα ραΐϊ οη, ρίνεῃ ἔτοπλ ἈΡονα. 
Ρυτγίῆσβ, πηακαβ πῖτὴ ἼΞ, ζασἠδγ, ἸῺ ἃ ἢϊ σοπα!]οη ἴο ροστίουπι ἢΪ5 σα]! ρίοιβ ἀπίι65. ὙΠΕ 58Π16 ννοτά, ργτοηουποεά 

ος Κοββμετ᾽, ἰ5 δε ἴῃ [ενν]8ῃ 5Π0ρΡ5 ἴο ἀεποῖίε [οοα στἰτι8}}γ ἢΐ ΙΓ 156. 
] ἔγοπι Ἠΐπι, 1. 6. ἔτοπὶ ἴΠ6 πῆϑῃ ψγῆὴο 15 ΟσσαρΙεα ἢ Τογαἢ. ὙὍὙΠα ρῥτγοοίζιίεχί, Ρσον. νἱ1]. 14) πα κα5 Ν Ι540Πὶ 58 Ὺ 

“(οαη56] 5 πηῖηε᾽, ἄς. Τουύδῇ 15 ἰάθη ῆθα 1 νΊβάοιῃ ; ἱπετείοσγε {Π6 πηδῃ ΠΟ Πᾶ5 Τοσδἢ 15 ΘΔ ]6α ἴο οἷνε νῃδί 
15 ἱπμογθηΐ ἴῃ νν]βάοση. 

1 βρῖνεβ, 1. 6ὲ. Τουδῇ ρῖνεβ. 

βονεσγαϊσηίΐνυ, ΡΩΝ ΤΊΟΓΆ] ποΐ ΡΟ] 4] ΡΥ δ ΟΥ. 
Βϑδσοῃίηρ. .-. 5166. ϑοϊοιηοη, {ΠπῸ ννῖβε Κίησ, νγὰβ 8016 ἴο ἢπᾶά οὖ ννῇῃδί {τὸ }ι5ίιςε τεαυϊτεά, 1 Κιηρβ 

111, 16-28, 

56η56. Βαϊ ΠῚΠ 15 ΝΕΥΥ ὈΠΙΒΊ4], δηα 11 νου] ΡῈ ϑΙΠΊΡΙΕΥ ἴο τεδα ΝῊ Π “ἢς (15). ὙὍῇπε βἰγασίασγε οὗ (ῃΠ6 νῇο]α ραββϑαᾶβε 
15 ΝΘΥΥ ΟἸυτηβυ, ΜΊ ἢ 115 εαυδηΐ σμδησαβ οὗ 5 ]6ςΐ ; 1ἴ τῆδὺ θὲ ἃ Ἵεηΐο οἵ ρῆγαβαϑβ τομὴ αἸἤδυεηϊ βου Χο 65. 

τΠπΐηρβ.. . ἄοῃε, πηεδηϊηρ {Παΐ Πα 15 ποῖ ἴῃ ϑἰανε οἱ οἰγουτηβίδηςσε Ὀαϊ ΒΡ ΓΙ 4 }}Ὺ ἔτεα. 
2. ΒΕ. Τοξῆυξκ Ὁ. 1ονὶ : ἀαΐθ, πα α]6 οἱ {π|γὰ σεηΐαγγυ, Α. Ὁ.) ἃ ἔατηοιιβ παρρααάίβδί (5ε6 ποίβ θεῖον) δπὰ πηγϑίϊς. 

ΤῆΘ ΜΙβῃηδῃ ννᾶ5 οἱοβεά Ὀείοσε ἢΪ5 {{π|6, δῃα νν ἢ 1ἴ τΠ6 5εσῖθβ οἵ ΚΑΌΡΙ5 Κποννῃ ἃ5 Τδῃηδὶπη. ὙΠΕΙΓ ϑσσεϑβοῦβ, Ψῃη0Ὸ 
᾿ς φρμηδηϊεα οἡ ἴῃς Μίβῃμηδῃ, ἀῃα νῇοβε θδοῃϊηρ ἰοσπ5 ἴΠ6 (σεπηασα, ψνεῖα σα] ΑἸηογαίτη ; Κα. [οϑῆια ννὰβ δῇ 
᾿ΠΑπποῖα, δηα ἢΐβ πιθηϊίοη ΠΕΙῸ 5 ὁη6 οἵ {Π6 ἱπαϊσαίίοηβ {Παΐ [Π15 σμαρίευ ἀϊα ποῖ ἔογπι ρατί οἵ ἴῃ οὐ ρῖπαὶ θοοϊς. 

Βεαίῃ-Οοἱ. [{1{. “ ἀδυρπίευ οὗ ἃ νοϊςε᾿. ΤΠα ἴθυπὴ ἀεποίεβ ἃ βοιηα ᾿ηἰευργείε 85 ἃ νοῖςε ἔτοπὶ ἤξάνεῃ, ἀε]Ἰνετηρ 
ΒΟΠΊΘ 5Ρ6οἶδ] τηδϑϑᾶρα ἴο π6ῃῆ. [{ νὰϑ ϑαϊά ἴο ἤᾶνε Ὀβεὴ ἃ “" Βδίῃ- 0] ννῃῆϊς ἢ! ἀεοϊάθβα οἡ {Π6 σίναϊσυ Ὀείννεεῃ {Πα 
50Π00]15 οὗ Η1116] δηα ΘμδπΊπηαὶ. ὅ566 οἢ ν. 20 ἄῦονβ. [Ι͂π ΤΌ Χὶϊ. 28, 29, ψγῃδι 15 γείεσγεα ἴο 15 εν] θην τηθδηΐ ἴου 
ἃ “Βαῖῃ-Οο]᾽. Τῃα ἈΔΌΡΙ5 ΠεΙά {παΐ βδίηςα τΠ6 Ἔχιϊηοίοη οὗ ρσόρἤεου, {πῸ “ Βαίῃ-Οο]᾽᾿ ἴοοκ {πε ρίαςε οἵ {πε " ψοτγὰ οἵ 
τη Τιοτά ᾿ νν ΠΙΟἢ σαπηα ἴο {Π6 ρτορπεῖ, θὰ ννὰ5 8 ᾿πίθυιοσ πηοάα οἵ ᾿πϑριταίίοη. ΐ 

Ηοταρ. Νοῖί [Πδι Κ. ]. Βε!ενεα ταὶ (οα ἀννεὶ οα Ηοτερ, θὰ πηθγεὶν 5 ἃ βογιρίασαὶ ρῆταβα ἴοσ ἴῃς βεδὶ οἵ ἀϊνῖπα 
ΔυϊΠοτιγ. 

τερτγοβαΐοθ, ἢ}}2, ὁπ ψνῇῆο 15 τερτονεά ὈγῪ αοά. Τῇὴαε ψογὰ ἄοεβ ποῖ οσουγ ἰῃ {πε Ο. Τ, ὙΤΠε ρτοοίςτεχι, νῃ] ἢ 
᾿ς ΒΘΘΙῺ5 ἴ0 Ὀ6 ΠΟΙ]Υ ᾿γγϑ]αναηΐ, 15 ΔΡΡΙ ΕΑ δἰζεσ 1Π6 πιεῖ ποάβ. οὐ παρ ρδάδῃ (ποη-}Π]Πς6γᾺ] Ἰηἰεγργείδίιοη οὐ ϑογιρίασε ἰοσ 

εἀϊποδίϊοη). ὍΠε ἰεχί δαγϑ ἽἿΠ ΝΔ 2ΠῚ ὉΠ). ἘΚ. 7. ἴα Κε5 ΠῚ) δῃηὰ δϑϑοοϊαΐεβ 1ἃ ἢ ἢδ ὨΪ2, ὈΥ ΠΊΕΓα 5: ΠΑ σῖν οὗ 
Ἰειίεσβ, απ Ἐπεη ἀύραεβ, ἰπ εβεοί, ἐπαὶ 85 ἃ δὶγ νγοιηδη ψὶ Ποὺ 5εηβα᾽ 15 ΠΞ}}2, 50 ἃ τηδῃ ψἱτπουΐ Τοτδ ἰ5 ἢ}. ΤῊΪ5 

᾿ς ἰ5 Βαρβδάδῃ ; δηᾶ {πε μαρρδάϊϑε ἀἸὰ ποῖ ἱπιρῚν ἰπαὶ {πΠ6 ψογάβ οἵ ϑογρίασα γε} }Ὺ ραᾶνα {πὶ τηθδηϊηρ, θαΐ {παΐ {πε 
᾿ς ᾿εββοὴ Π6 νι ϑῃεα ἴο ἰεδοὴ σου] θα ᾿ἰηΚαα οἡ ἴο ϑοτίρίαγε ἴῃ {παΐ νᾶγ. 

 ἘΒρϑδᾶ ποῖ " Ββαγιῖπ᾿ Ραυΐ “πογυῖμ᾿. ΤΠϊ5 450 15 παρρδάδῃ. ΕῸΓ {πε βακε οἵ εἀϊβοδίϊομ, {πε τεχὶ οὗ ϑογιρίυγα 
ΤΡ Ὀ6 τϑδα οἰμασν βε μη 85 νυυϊτθη ; θὰ [Π15 ἱπ1ρΡ|164 πο δοΐαδ] οὐ! ἰς]5πὶ οὗ 1Π6 ἰοχῖ, ΠΟΥ ΔΠΥ αἰιεϑίϊοη οὗ " νϑυῖοι5 
τεδάϊηρβ᾽. ΚΝ. 7. τεδαβ " Πεσιίῃ  “ἐτεβάομι᾽,, ἴογ {πῈ βᾶῖκ οἵ τηδκίηρ Ηἷβ ροϊηΐ δου {Π6 ἰγθοηδῃ ; θὰΐ μῈ ννὰβ αυϊτε 

᾿ς ἈΜΆ͵Γ6 ἴῃδΐ “ Πογυῖῃ ᾿ ννου]ὰ τηακα ΠΟ 5εη86 ἴῃ {Π6 οτἱ βίῃ) ἰεχι, Ἐχοά. χχχὶϊ. 16. 
ο΄ ΘΧΘΙ(5 Βἰπιβοῖῖ. [ἢ {πὲ ρτγενίοιβ νεῦϑα ἰΐ 15 Τόσγαῃ ῃΪ ἢ εχαὶῖβ. ὙΠε ρῥτοοί-ἰοχί, ΝΠι. χχὶ. 19, 15 ἀραὶ Δρρ]εα 
᾿Π [ἢ [{Π6 ΤΔΏΠΕΓ οὗ πΒαρραάδῃ. ὙΠῸ ρ᾽δςοα- Πα ΠΊε5 τα ἴα καθ δοοογάϊηρ ἴο {ΠΕῚΓ ΠΠ Έγὰ] πηεαπίηρ, Μαιϊίαπδῇ - οἱ ; ΝΑΠΔ]1εΕὶ, 
, (οα Ιεδ45 ; Βδιηοίῃ -- μεϊσῃί5. Τῆμυβ Τοσδὴ ννᾶβ ρένε ; αοα ἐδαάς ἴῃ 6 τλδῃ γγΠο βἰπαϊεβ ἴξ ἴο τπ6 ἀεάσάέξς, 1.6. Ἔχ] τα 
' Πϊη). ΤΠὶβ ἐχροβιιῖοη ἰ5 σίνεη ἴῃ {π6 Ταϊπιαά (Ετυῦ. 5.43) Βαϊ ποῖ ἴῃ [Π6 πᾶῖηε οἵ ΚΕ. ]., ΑΙ Ππουρ Πα 15 αποίβα οη 1Π6 

ΟἹ ΒΔΠῚΕ ΡᾶΡ6. 
| 3. ΤῊΙΒ βαυἱηρ 15 ΔΠΟηΥΠΊοι5. ΘΈΓΏΒ, ἰ. 6. ἰδατηβ Τουδῇ. 

Τυ]6, λααεάαζ. ὅ88εε οη ἰϊ. 1 ἀρονε. 
Ϊ 5Πονν ΠΟΠΟΌΓ, ἃ5 ἴο ἃ ἴεδοῆεσ οἵ Τοσδῇ, ορ. ἷν. 15. ΔΌθονβ. 

Βανὶάᾶ... ΑΒΙΠορμ6]. ΤΠ τεΐίεγεηςα 15 ἴο ἃ βίογυ, ποῖ ἐουηά ἴῃ {πε Ο. Τ., ἱπεπ δά ἴοὸ οχρίαίῃ μον Πᾶν! ολπγα 
Ο [Ἃ0 Τφοροβε ἴπΠ6 ἤέϊεθη " Ρ58]π)5 οἵ ἀερτεεβ᾽. ὙὍὙπὲ ϑἴοτυῃ, ἴοο ἰοὴρ ἴο αιοίςβ, οσουῖ5 ἴῃ 51ςς, 53, Μδος. 11", ἀπ ἴῃς 

ΔυΪΠΟΓΙ ΤΥ [ΟΥ ἰζ 15 βαϊά ἴο θε Κ. [οἤδπδη (Α. Ὁ. 199-279). ὙΠὲ ρτεβεπὶ ρᾶβϑαρα ἰ5 {π5 ἰαίεγ ἴπᾶπ ἴπ6 (Θῃλᾶγᾶ. 
ΤΙ 



ΡΙΒΙΚΕ. ἈΒΟΤΗ ΟΣ 2:7 

ἔτοπῚ ΑἸ ΒΠΟΡΠΕΙ οἷν ἔννο [Πίηρϑ, διε ἢς σα] 4 Πΐπ ἢΐ5 πηδβίοσ, ῃΪ5 [βδοῃθύ, μἰ5 [Ἀ ΠΉΠ ΔΓ {{Ἰ6Π4 : 5 ἰξ 
5. 5814: “Βιυῖΐ ῃοι, ἃ πιῇ πιῖηα δαπδὶ, τὴν ἴθαοῃεῦ δηά τὴν [ἈΠ Π| Αγ {τε ἡ. Απαᾶ ἅτ ποῖ {ῃε86 Ρ-., 
ΠΡ 5 8 δύριιπηθηΐ ὦ ῥογίϊογ Τῇ 1Ἰ)ανα, Κίησ οὗ Ι5γϑε], γγο ἰδαγπεα ἔγοπὶ ΑΒ ΠΟΡΠΕΙ ΟὨΪν ἴννο 
τῃϊησδ5, σα ]]εα Πἰπὶ ἢϊ5 πηαβίει, 5. ἰθϑοθθσ, 15 [ἈΠ Πἴαν {τε πα, ἤονν τα ἢ πηούε ομθ ννῆο ἰθαιῃ5 [ΓΟΠῚ 
ἢ15 ἀϑϑοοίαίε οὔμβς οπαρίεγ οἵ οἠδ τιΐε, οὐ ΟΠ6 νείβθ, οὐ ὉΠ6 βανίηρ, οὐ δνεῇ οἠβ ἰεζίεγ, ουρῃξ ἴο 
5ῆονν Βοποιγ ἴο ΠἰπΠῚ: δηα] “Ποηοιιγ᾽ 5ἰΠΊΡῚΥ πΊεαηθ ΤΟΥ ; 45 ἴἴ 15 ϑαἰά : “ΤΠῈ ννῖθα 5141} ἱπῃοσῖξ Ριοὶ 
Ποηῃουγ᾽; ἃπὰᾷ “Τῆς ρεγίεος 51.411 ἱππουῖς σοοά᾽: αῃηᾶ “βοοά᾽ βἰπιρὶν πιεᾶπ5 Τογδῇ ; δ5 ἰΐ 5 δα  ἴρ.ν 
“ΕΟΓῚ Πᾶνε σίνεηῃ πες σοοά ἀοοίτίηθδ, ἰούϑαῖκα ποῖ τὴν Τογαῆ. τ. ἢ 

4 Τῃβ ἰ5 1Πε νὰν οἵ Ἴγδῃ : Α πιούβεὶ νν] ἢ 541} ἔποιι 5Π8]: εαΐ, “δπᾶ ἴποῖι 58]: ἀγίηϊς ναῖε ὮΝ Κα] 
τηθαϑαγα᾽ ; Δη4 Ποῖ 51.410 5]1εῈρ οἡ {πε στοιηά, ἀπά ἔποιι 5ῃδ]ς ᾿νε ἃ 1{{π οἵ μαυάβῃϊ!ρ, δῃηὰ ἔποιι 5Π 6]: 
Ἰαθου ἴῃ 1Π6 Τογαῃ. [1 ἔπου ἀοεβὲ ἢτ|5 “ΠΑΡΡΥῪ 58}: ποι Ρε, απα ἰδ 58.411 θὲ νγεὶϊ νυ ἘΠδα ἡ 1 1: 
ΚΒΔΡΡΥ ᾿ Ϊἴη 1Π15 ννου]ά, δηὰ "ναὶ νυν ἢ ἐπε ἴῃ της ννου]α το ςοπΊα. 

5 ὅ6εὶς ποῖ ργξαΐπεββ ἴου' {ῆγβε!, ποι μοῦ οονεῖ Ποποῖιγ. Ῥεγίογπι πτοία ἔπη ποὺ Παϑὲ ἰδαγηθά. 
Απά οἴανε ποῖ ίογ ες (8 }0]65 οἵ Κίηρβ; ἴογ τῆν (806 15 στεαΐει {πδη {Ππε|1 1406, απα τἰν ογοόνῃ 
διδαΐοι {πη {ΠεῖΓ ογόννη ; ἀηα [41 {Π {|| 15 Ηε, Πα πηαβίογ οἵ (ἢν ννοσκ, ἴο ρᾶὰν ἴπεε {πε τενναγά οὗ τῇ 
ΙΔ ὈοτΓ. 

6 (αϑεαΐεγ 15 Του ἰπαη Ρῥγεβίποοα δηά ἔμδη βονεγεϊσπίν. ΕῸΓ βονεγείρηΐν ἰ5 δοηυίγεα {Ππγουρῃ 
{Π|τν αι} Ποδίϊοηβ, ἀΠα ρυεβίμοοα Ὀν νεῖν -ἴουγ; Ραΐ ἴῃς Τοτύδῇ ἰ5 ἀοαιυίγοα Ὀν [ογίν -εἰρῃς {Πίησϑ. 
Απά {Π686 διὰ {πεν :--- ΒΥ Ἰβαγηίηρ, ἴῃς ᾿Ιϑιεηΐηρ οὗ {Π6 δαύ, {πε ογάδγίηρ οἵ {πε 11ρ5, {πε ἀἰβοαγηπιεηΐ 

᾿ 

οἵ τῆς Παατέ, ἔξαι, ἀγεδά, απ, 1 ν, σμθαυία π 655, ρυιγ εν, αἰζεπάδπος οα {π6 ΨΝΊ56, ἀἰβουββϑίοη νυν τς 8550- 
οἰδίαβ, αγριιπηθηΐ νν ἢ ἀ!5ςο1ρ]65, σεάδίθηθϑβ, ϑογρίαγε, ΜΊβπηδῃ; Ὀγν {Π16 Βιυιϑίπεβϑ, {1116 ἱπξευσοιιϑα 
τυΐέδ 116 τυογζα, 1[1{{16 5166 Ρ, Π{{|6 σοηνογβαίίοη, {{π|6 αχύτγν, {ππ|6 πηουγπηθηΐ ; Ὀγν [ογθεαίδηςθ, ἃ σοοά 
ἢεατγί, [11 τη της ΝΜ Ίβα, δοσερίαπος οἵ ομδϑιϊϑεπηθηΐβ; ὁ7 δῖ ομα {παΐ ἱζποννβ Πἰ5 Ρίαςβ, απ α γε οῖςεϑ 
ἴῃ Ἦϊ5 ρογίίοῃ, δηα παῖζε ἃ ίδηςς ἴοι ἢϊβ ννογάβ, απ οἱαϊ πη ποῖ σοοάμπεββ ἴοι. ΠἰπΊβα!, ἐπαὶ ἰ5 Ἰονεά, 
1πδΐ ἰονεβ (οά, Πδὲ Ἰονεβ πηδηϊίπηα, {πᾶΐ ἰονεβ ἀββᾶς οἵ ομαγίιν, ἐμαὶ Ιονεβ πριὶρῃξηδβϑ, {παΐ Ἰἰονεϑ 
τεργοοίβ, δη4 Κεερβ ἢ πη561{ [Ὧγ ἔΓοπλ Ποηοι,, ἀη4 ρα ποῖ τπρ Πἰ5 πεαγί νυ Πί5 ἰσαγηΐηρ, ἀπ ἀε]ρης5 
ποΐ 1 σίνίησ ἀδοϊϑίοηϑβ, {παὶ θεῖ {ΠεῈ γόῖκε δἰοηρ νν] ἢ Π΄5 αϑϑοοίαίε, απ ᾿πᾶρεϑ Πἰπὶ ΜΠ 4 ἰεδηΐησ 
ἴο πηοτῖῖ, ἀηἃ ἐϑίδ Ὁ ]15Π.65 ΠἰπῚ ἀροη γαίῃ, ἀηα δϑία Ὁ }Π15Π65. 1 ΠῈ Προη Ρεᾶος, ἀπα βεί]65 ἢἰ5. ἤεαγί ἴῃ 
ἢϊ5 βίπιαν, [πὶ 4515 ἀπ δηβυγείβ, {πὶ ἤδθαῖβ δηὰ δά8 ἰπεγεῖΐο, {πὲ ἰδαύπ5 νυ ἢ ἃ νίενν ἴο ἰςδοξίησ, 
8Δη4 1ῃδΐ Ἰδαγη5 νυ] ἃ νίενν ἴο δοξζίοῃ, ας πηαῖζοβ 5 Ἰθαοῆθσ ννῖβα, (παΐ πλαῖκα5 στα νας ἢ ἤδδίϑ, 
Δηα ἰπαΐ τερεαίβ ἃ ννογὰ ἴῃ 1ῃεῈ παπια οἵ πίπὶ ψῆο 5αἰά ἰ1. ὅ6εε, ποῖ μαϑὶ ἰθαγπεά: Ἐνεῖν οπε 
1Πδΐ δαγ8 ἃ νγνοσά ἴῃ ἔπε παπια οἵ ᾿ἰπὶ ννῃο βαἱά 1 Ὀγίπρβ γεἀεπιρίίοη ἱπίο ἴῃς ννου]Ἱὰ ; 85 1ξ 15 βαϊά: 
“Αηὰ Ἐϑέμογ βαϊά ἴο {πε Κίηρ ἴῃ {πε παᾷπιε οἵ Μογάεοδί." ἘΞῚ 

1 ἀχεδῖ ἰ5 Τούδῃ, ἴον ἴ σίνεβ ἴο {πεπὶ {παΐ ργδοίίβε ἴ 1Π{θ ἴῃ [Π15 νγουἹα δπά ἴῃ {πε νου] Ὁ 
ΠΟΠΊΕ; 85 ἰξ ἰ5. βαίά : “Εοὸὺ {πεν ἀγὰ [Πἰὸ ἴο {ῃεπὶ {παὶΐ ἢηά {πεπη, ἀηα Πα] ἢ ἴο 411] {πεῖν ἤαβῃ. Ἐπ Τ᾿ 

οΑΙΕᾶ .... πιαβίθσγ. ΤῊ15 15 ηοΐ ἴῃ ἴῃς Ταϊπλάϊς βίοσυ, θυ ΠΊΈσ οὶ δη ἰπίθσγεηςα [το ΠῚ 5. ἱν. 13, ἰδ Ικθ ἢ 85 γε υ τη 
ἴο ΑΒΙΠΟΡΠΕΙ. 

8. ἴογίϊοσι, “")2) ΠῚ δρ, 1π|. ΠΡ μς ἀπά πρανγ᾽. ὙὍὴα ἔοσγηι οἵ {ΠπΠ6 δυραηγθηΐ ἰ5 : “1 «4 15.8, μονν πηιοῇ ποσὰ ( 15.) }᾽ 
ΤῊΙΒ 15 ὁπ6 οἵ [Π6 βενεῆ σι ]ε5 ννῃϊο ἢ Η]116] ἱπιγοάποβα ἴον {πε ᾿πιεγργοϊδιίὶοη οἵ ϑορίιγε. 

“Βοπουγ᾽... πδϑῃβ Τόσα. ὍὙΠοῖα ἴ5 ἃ σοηΐιβίοη οἵ {πουρ ἢ ἤδγα, ἔοσ [ῃ6 ἀϊβεῖρ!ε ἴα ἴο 5ϑῆονν Ποῃοιγ ἴο ἢ]5 
Μαβίεσγ θεοδιυϑβε οἵ Τόσδῃ ; ἢς ἄοεβ ποΐ 5δῆοινν Τόσδῇ ἴο ΠἰπΠΊ. ᾿ 

Βοοᾶ ἀοοίΐγίηθ. Ὅἢα 5απ)εὲ ρῥτοοί-ἰοχί 15 φυοίϊεα 1ἢ 111. 19 ἀρονα. Π' 
4. Αποηυπιοιβ. σαν. (. οἡ 1|. 1 ἀῦονε. 7ηε ρῥτοοί-ἰοχί, Ρ5. οχχν]]. 2, 15 υοίεα ἴῃ ἵν. 1 ἀῦονα, δΔηα ἄνθὴ {πῃεγα 

115 ΡΓΟΌΔΡΟΙΥ ἃ Ἰαΐεσ ἰηβεσυίίοη. ἱ 
5. Αποηγηουβ. Ῥεσγίογπι... Ἰβαγηεᾶ. (ρ. 1. 17, 111. 12 ἀθονβ. " 

[4.165 οὗ Κίηρ5, σοιυτί ανουτ. ἱ 
ἴῃ ἴδ Ὁ ]6, {Π6 ἴ40]6 δἱ ννῃϊςἢ {ποι σἰταϑί, [ηῈ ἴ8}]6 οἵ ἀοά, 566 οῃ 11}. 5 αῦονα. εῚ 
την ογουνῃ, οὗ Τοσϑῆ. ὅ6ε οἡ ἵν. 17 δρονε. 
[αἰ]... Ιαθουγ. Ψεγθδί!πὶ ἔγοπῃ 1]. 19. ἰ 

6. Αποηγιήοι8. Τοτῦϑἢ... ρῥγίθβϑίμοοᾶ.... βονογείσηΐν. (ἰδϑϑεὰ ἰοσείμογ, ἵν. 17 αῦοναε. 
δοααϊτοά, Π)}02; Ὀυϊ ἃ αἀἰϊβεσγεης ννογά ἰ5 πεεάβξᾷ. ὙΠπὲ αἰρηϊ 65 τείειτεά το αύα ποῖ δοχυϊγεά ὈΥ {πε {Π1η55 ! 

βρβοϊῆβα, θα {Π656 ἅτε, ἴῃ [Πε ςᾶβε οἱ Κίπρϑβ ἀπά ρτίοϑβίβ, ρυϊν!ερεβ αδπ]ογθα Ὀγ {πε ΠΟΙ άεγ οἵ {π6 ἀἸρηϊγ ; ἴῃ ἴΠ6 σᾶ56 οὗ 
1ῃ6 τηδῃ οἵ Τουδῇ {παν ἀγα σμαγδοίουϊ βίο Τεδίπτεβ. ΤῊ ργϊν!]ερε5 οὐ Κίησϑ δη4 ΒΙΡ ἢ -ρτϊεβϑίβ ἀγα βίνϑη ἴῃ ἴῃς ΜΊβμηδΕ, , 
54}. 11. ΤῊ 1151 οἵ ἐοτίγ- εἰρμξ “ ΓΠἸηρ5᾽ 5ῃονν5 νϑυϊδίίοηβ 'ῃ [ἴῃς βίν]ε ῃ ἢ Ροϊηὶ ἴο δη οτ]βίῃ ἔγοτη αἰ δγεηΐ βουγοεϑ. ' 
Νο5. 1-25 δῖα ποιηβ, {ΠῸ σϑιηδί θυ νευὴ5 ἀθϑου᾽ηρ νηΐ τῃ6 πιᾶῃ οἵ ΤόΌγΔἢ ἄοεβ. ΤΠΕ ἰοΐδ] Ὠυμηθεγ 15 έν, ἀπὰ , 
Π6γῈ 566 ΠῚ5 ἴο [Ὲ ΠΠ{{|6 διτεπιρι αἱ ογάδυν βεάαθποα ἴῃ {Π6 11σι. ΤῊΘ ΨΨΠΟ]Ὲ ραββαρα πᾶν θὲ ἴΆΚθὴ 845 ἴΠ6 βι:ΠΊΠΊΔΤΥ ΟἵὗὅὨ ᾿ 
16 Ῥματγίβαϊς 1468] ; 566 πὶν ᾿λαγέραϊξγι, ρΡρ. 327-30. Ν᾽ Αῇῖοιιβ ῬΡΆγ811615 νυ ΡΏγαβῈ5. ἴῃ {Π6 δβαυ] θοῦ ρᾶτί οὗ ἴπΠ6 ῬοΟΚ ἷ 
οοσαγ. Τ᾿ εἰδ!]εἀ σοπηπηθηΐ 15 ἹΠ ΘΟ σβαγυ, 85 ΠΘΔΥΙΥ 811 {π6 ἰάθαβ πᾶνε Ὀεθη πιεηιϊοποα Ὀείοσε. Αἰτεσ {Πα 115 15 οἱοβεά, Ι 
[Ο]]ονν5 ἃ σοπημηθηΐ ροη ἴΠ6 Ἰαϑβί ἰΐεπ), “ἴπαΐ βᾶγβ ἃ Ψψογὰ ἴῃ {π6 παῖηδ οἵ ῃἷπὶ ΨηΟ βαἱά ἴ{.᾿ ὍΤὴε ἈΔΌΡΙ5 δἰϊδοπεά 
ϑτϑδῖ ᾿πηροτίϑηςος ἴο 15, {πε ἰάβα βεΐῃρ {παὶ ΠῈ ψῃο Ὀσουρηϊ ἴο 1ῃ6 Κπονεάρε οἵἨ [15 ἔβ!]ονν5 βοῖηβ πανν πιθδηΐηρ οἵ 
ΤοΙΔἢ δηᾶ τεπάογεα δχρ]οῖξ ρατίὶ οὐ (ες ἀϊνίπε τηδδηΐησ {Π] {Ππδη 1πΊρ]1οἷξ ἴπ 1ἴ, 5μου]ὰ ἴ)6 Πα] ἃ ἴῃ γεπηθπιργδηςα ΤΟΥ 
Πανίησ ἄοπα 50. ᾿ 

566, ἴδοι Πεβέ Ἰεαγηθᾶ. ὙΠῸ νογάϑ ννῃ] ἢ ἔΌ]Π]ονν ἀτὲ ἃ σαοίαίίοη ἔγοπι ἴῃ6 Ταϊπλιά, ΟΠ ]]. το4Ὁ, ἀπο Πευ ρτοοῦ  ὺ 
οἵ 1Π6 Ἰαΐς ἀδίε οὗ (Πΐ5 σῃαρίεσ. Ὅῆα ρτοοί.ἰεχι 15 [655 σορεηΐ (ἤδη [ες τεᾶβοη βίνθη ἅθονο. ; ὶ 

7. Αποηυπιοιβ. ὍΤΠε ΠΠ6- σ᾽ νίηρ ρονεσ οὗ Τούδῃ. (ΠΙεΗν ἃ 5εγ65 οὗ ϑουρίαγα ἰαχίβ. ὶ 
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Ὃ 

ΡΙΒΚΕΒ. ἈΒΌΠΗ δ᾽ ὙΞει 

Απάᾶ «“εζήρέμγε 5ᾶγ5: "Τὶ 5641] θῈ ἤϑαῖιῃ ἴο τῆν πᾶνοὶ, πα πηᾶίγονν ἴο ἴῃγν θοηε5. «ἀπά 1ξ 8ᾶγϑ : τον. {ἰ]. 8 
5Π6 5141] θὲς ἃ ἰτες οἵ ΠἰῈ ἴο {πεπὶ {παὶ ἰὰν πο προη Πεῖ, ἀηα ΠΔΡΡῪ διε ἴμεν {πδαΐ τοΐαίπ μθι. 10. Πἰ. 18 
Απάᾶ [ἴξ 8ᾳγν5: “Εογ {πεν 5841] θῈ ἃ οπαρίεΐ οἵ σζᾶος υηΐο ἴῃν Πεαά, ἀπά οπαίηθ ἀρουΐ τῆν ἰρ. ἱ. 9 
πεοκ. Απά [ἴ ϑᾶανβ8: “9816 5Π4]}} σίνε ἴο {ῃϊπε Πεδά ἃ Ἵςμαρὶεΐ οἵ σίας; ἃ οονηῃ οἵ θθαιίν 541] 5}ε ἰν. ἵν. ὁ 
ἀεἸνεν ἴπεθ.΄ Απά [ἰ 58αγ8: “Εοῖ ὈΚ πιὲ ἢν ἄδγνϑ 5Π4}1} θὲ πλα]ρ]164, ἀηα {παν 5Π4}1 ᾿Ἰηογθαβο ἴο ἰβΡ. ἴχ. αἰ 
{Π6 6 νεαῦϑ οἵ Π|{6.. Απά [ἴἴ βαν8: “Τιθηρστῃ οἵ ἄδᾶνϑ ἴ5 ἴῃ Πού τὶρηΐ Ππαπά, δηά 1η Πα ἰε[ς Παηὰ τις 65 ἰ". ἢ. 
ἃ Πα Ποποιιγ. Απὰ ἴξ δᾶγϑ8 : “ ΕῸὸΥ ἰεηρίῃ οἵ ἄδαγνϑ5, απ γεαῦβ οἵ ΠΠ|θ, δη 4 ρεᾶςα 514} {πεν δα ἃ ἴο {Πε66. 10. ἢ. 2 

Ε. 51πτδοη Ὁ. ᾿άαῃ, ἴῃ {πῸ παπὶαὲ οἵ ἡ. ϑίπιεοη Ὁ. Τοῇϑὶ, δαί : Βεαδυΐν, βίγεησίῃ, το Π 65, 
Ποποιιί,, ννἰβάογη, οἰ ἀσε, σίεν ἢαίγβ, ομ!] ἄγθη, ἀγα σοπΊεὶν ἴογ {πε τσ ῃΐθοιβ απ σοπλεὶν ἴογ ἴΠ6 ννου]ὰ ; 
45 ἰξ 15 5814: “ὙἼΠε ποῦν Ππεδά ἰ5 ἃ ογσονψῃ οἵ βοῦν; ἴΐ 56.411} θὲ ουπα 1ῃ [Π6 ννὰν οἵ τὶ) τθοιβη 658. Ῥσον. χνΐ. 31 
Απά [ἴἴ 588γν8: “Ομ άγεπ᾽β ομΠ]άγεπ αια {πῸ ογοόννῃ οἵ οἱά πηξῃ; δπά {πε ροῦν οἵ σῃ!] άνεη ἀιξ {ΠΕῚΓ 10. χυὶϊ. 6 
[αἰ ποῖθ. Απὰ [ἴΐ βϑανϑῈ: “Τῆς σίοιν οἵ γοιϊηρ πηδη 15 {Πεῖγ ϑίγοηρίῃ ; ἀπα τῆς Ῥεδαίΐν οἵ οἱ πίθη 15 ἰΡ. χχ. 29 
{π6 Πποαῖν ποαά. Απά [ἴΐ σαν: “ἼΠδη {ΠῸ τόθ 51Π4]}] ΡῈ οοπίοιπαςδα Δη6 πε ϑδιη ΔΘΠαΠΊΘα ; [ου Ιβα. χχῖν. 23 
{πε Τοτὰ οἵ Η οϑίβ 514]] γεῖίρῃ π΄ Μοιιπὶ Ζίομ, ἀπά ἴῃ Γεγαβαίοπη, ἀπ Βείογε Η!5 ἀποίεηϊβ σ]Ἱογίουβὶγ. 

᾿ὰ. ϑίπιθεοὴῆ Ὁ. Μεμαβία ϑαἰά  ὙΠαθῈ βανεη δἰ θαΐεβ, νος {πε Δ θα Πᾶνε αϑϑίρηεα ἴο {πε 
τρῃΐεοιιβ, νναῦε 411 Ἔχ εγ ἢ Πεα τη ΑΡΡΙ δη6 1 15 50η8. 

ἸΝ. 1οβε Ὁ. Κιβπια παϑ βαϊά : Ὅποα 1 ννὰβ8 νναϊκίησ ΌγῪ ἴπ8ῈῸὶ ννὰν δηῃᾷ ἴπεία τηεξ πΠ16 ἃ πηδη, δη4 
με οτεείεαά τις, δῃᾷ 1 ρτεείεα ἢἰπὶ αραίη. Ηξε ϑαϊᾷ ἴο πιο, ΚδΌΡΊ, ννῆεποα σομηθϑὶ ποι! 1 58] 
ἴο ΠΙΠΊ, 1 πὶ ἔγοπιὶ ἃ σγεδΐ οἱἵΐν οἵ ννῖϑε πηξῃ δηά βοῦῖθεϑ. Ης ϑαϊά ἴο πῆς, 41, νυν} ἔποιῦι ἄν 6 }] νυ τι ἢ 

115 ἴῃ οὐχ Ρἷαςε, πὰ 1 νν}}} σῖνε πεε ἃ ἐποιιβαπα ἐποιβαηα σοϊά ρίεςθϑβ δηα ρύθοίοιβ βίοπϑϑ δηα Ρρθαγὶϑῦ 
Ι σαἰα ἴο Πίπι, ΠῚ ποῖ ρανεβί πιῈ 411 {Π6 5ιἰνεῖ δηά ρσοϊά απά ριξοίοιιβ δίοπεβ ἀπ ρεᾶγ]5 νυ ]οἢ ἀγα ἴῃ 
{πῸ ννου]ὰ 1 νου] ποΐῖ ἄννε]] εχοερί ἴῃ ἃ ρίαος οἵ Τόγαῃ. Εὸγ {πιι5 ἴὉ 15. νυυτεη ἴη {πε ΒΟΟΚ οἵ 
Ῥϑ8]π|5, ΌνῪ {πε παηάς οἵ Τανί(, Κίηρ οἵ [5.86]: “ὙἼΠπε Τούδῇ οἵ ΤῊν πιουίῃ 15 Ὀεϊίει πηΐο πη ἴῃ Ρ5. οχίχ. 72 
{πουιϑαη5 οἵ σοὶ δηά ϑιἱνεγ Απά ποί οἠΐν 50, Βυιῖ ἰπ [πε ΠοιιγΓ οἵ ἃ πιδη5 ἀεαίῃ ἴ 15. ποῖ διϊνεῦ 
οἵ βο]ά οἵ ργβοίοιιβ ϑιοῃ 65 οἱ ρεδι}5 νυ Πῖο ἢ δοσοιηρϑην πἰπὶ, θὰ Τοτγα 8Π4 σοοα ννοΥΚ5 δΙοης ; 85 1ἴ 
15 βαα : “θη ἔποιῖι νναὶκοϑὶ 1 5141} Ιεδα {περῸ. νπεη ἔποὺ [ἰεϑὲ ἀοννῃ 1Ὲ 51.411} νναΐοῃ ονεῖ ἴπεα, Ρτον. νἱ. 22 

δηα Μψῃδη ἴμοιι ννα καϑὲ 1 5}.81] 1411 ν ἢ {πες6.᾿ “ΔΝ Πεη μοι ννα καϑί ἰξ 5141] Ἰεδα {πεε᾿ ---ἰη [15 ννου]ά. 
ΚΜ Ώεη ἔποιι ᾿ἰ6ϑὲ ἄοννῃ ἰ{ 5118] νναῖοῃ ονοῦ {πεε᾿---ἰη [Π6 στανε. “νη ἴποιι ννα]καϑί [{ 5ῃ4]] [41Κ νν ἢ 
{πεε᾿᾿--ἰη [Π6 ννου] ἴο σοπίθ. Απὰ ἴΐ βαᾶγβ: “1Πε 5ἰϊνογ 5 Μίπε δηὰ {πε σο]α 15 Μίηβ, βαῖῃ τῆς Τοτα Ηαρ. ἢ. 8 
οἵ Ηοϑίϑ. 

Εἶνε ροββεϑϑίοηβ δίῃ ἰῃς Ηοὶν Οπε, Ὀ]εβθεα ΡῈ Ηδ, δοααϊγεα τη Π|Ὶ5 ννοσ]ά, απὰ {πεθ6 αὲ ἔπογ : 
Του ἰ5 οης ροϑϑεβϑίοη ; ἤπεάνεξηῃ 8Π4 δαγίῃ ἂῖε οὴς ροββθϑβίοῃ ; ΑΡγΆΠᾶτη 15 οηΠ6 Ροβϑαϑϑίοῃ ; [5Γ86] 15 

οηΕ Ροββεϑϑίοῃ ; πε ἤοῖβε οἵ {πε βαηοίιαιν 15. ομςῈ ροββεβϑίοη. ὑνπεηος ἦς Ζλὴς φγουεαί φΟ71667711716᾽ 

ΤοΙΔη Ὑπηαΐ ψ οι ἰ5 νυγτεη : ὙΠΕ 1 οτ ρΡοββεββεα τη ἰπ ἴῃς Ὀεριπηΐηρσ οἵ ΗῚ5 νναν, Ὀεΐογε Η!5 τον. νἱϊ. 22 

νοῦ οὗ οἷά ΔνΠεηςς δογιεογηηρ Ἠδανθη δηὰ δαγῖῃ Ὑπαΐ ψῃ οι 185. νυυτοη : “ὙΠ ιι5. ϑϑ! ἢ {ΠΕ 154. ἰχνὶ. τ 

Τ,οτὰ οἵ Ηοϑίβ, ἤεανεῃ ἰ5 Μν ἔῃγοπε δηᾷ {πε εατγίῃ {πὸ [οοἰβίοοὶ οἵ Μν ἰεεϊ : ννῆδί 15 1ῃ15 μοῦβε {παῖ 
γα Ριυ ἃ ἴον Με, ἀπὰ νῇῆδί ἰ5 {πε ρίασςε οἵ Μν τεϑῖρ᾽ Απα [ἴ βαγβ: “ον πιδηϊο]α ἀὔα Τ Ἣν ᾿νογΚΆ, 5. οἷν. 24 

Ο Ι,ογὰ ! ἴῃ ννίβάοπι μαϑὲ Του πιαάε ἔμετη 41]: {πε βαγίῃ 15 [Ὰ]}] οὐ ΤΥ ροϑϑοϑϑίοπβ᾽ Δ Ώδησε φολς677:17,᾽ 

“ ο' 

8. Ε. Θίπιβοῃ ". 1υἄδῃ. Α σοπίειηρογατυ, ργοραθὶ]ν οἱάεγ, οἵ ΒΔΡΡΙ ; ἀἄδίε, τη α]6 οἵ βδεοοηά Ἴεπίυγυ. Ηδ νᾶβ 

ἃ ἀἴϑοῖρὶα οἵ ΚΕ. ϑίμηεοη Ὁ. [ομαὶ (5εβ 111. 5}; 815 ἔδίπεῦ ννὰ5 ργόθδθὶν (Β.) ᾿αάδῃ οὗ ΟΠΕΡΠμαΥ [Κοβ, πηθητ]οηςα ἴῃ 
᾿ φοππηοχίοη ψ] ἢ Δ ΠΊΔ]16] 11. ΤῊΪ5 νϑοῖῦβα ἰ5 ΒΟΠΊ ΘΕ] Π165, ἸΥΓΟΠΡΊΥ, αϑϑβηβα τὸ Κ. 5. θ. Μεηδβία, υ. 9. 

ἴῃ πε παπια οὗ, ΕἸ). ὙὍΤῆε τορι δῦ ἔοσιπ]α ὈΥ ΜΠ Ϊο ἢ οπ6 ἴθδομοῖ οἰΐε5 π6 ἀϊσίιπὶ οὗ δποίμεσ, θαΐ 1 ἀοο5 ποῖ 

ΠΕΟΘΘΘΑΙΪΥ ἱΠΊΡΙν {Ππαΐ {πε Ἰδοῦ μαὰ δοίπα!γ Πεαγά 1ξ ἔγομη {πε βαυ!εῦ ἴεαομεσ. ὙΠΕ 5ετῖθβ οἵ βύᾶςββ, [ορείμεσ νΊ 8]} 

πε ρτοοίἴεχίβ Ἔεχοερὶ πε Ἰαϑῖ, ἰβ ἵακαη νευθαίίπι ἤοπ Τοβερηία, ϑ8πῆῃ. χὶ. 8. ΤῊ γα! ενάηου οἵ {Π6 ἰοχί ἔτοτὴ 58. χχῖν. 23 

5 ποΐ οὈν! οι 5. 
9. Ε. ϑίιηεοη Ὁ. Νίεπαβίε. Αἶβο, {κε τῇς ργεοεάϊησ, δῇ οἱ άθσ σοη θρογατν οὐ ἈΑΌΌΙ ; ἀαίθ, τη] ἀ]ς οὗ βθοοπα 

ςεηίυζγυ. 
Η5 τεπηδιῖς, ΜΠ ΪΟἢ ΟΠΪΥ σῖνεβ ἴΠ6 ρεύβομδὶ δρρ]σδίϊοη οἵ [μ6 ϑαγίῃρ ἴῃ τ΄. δ, 15 {κα υνῖϑα ἴα κεη τοπὶ Τοβερῃΐα, 

ΠΕΓα ᾿ἴ [Ο]]ονν5 ᾿πλιηθ ἀ]αίεὶν δἰζευ {πΠῸ βαγιηρ οὗ Ιὰ. ϑιπιθοη. 
ΕΟ, Ε. ]1οβε ". Κίβπια. Ετίεπά οἵ Κὶ. Ηδηΐπα Ὁ. Τεγαάίοη (1]. 3 ἀθονε) ; ἀαΐε, ἐμὰ οἵ ἢγϑβι σεπίυγυ δηα θερπηίηρ 

οὗ βεςοπά. ' 
[65 ξαϊά. Νοίε {πε οἤδησε οὗ ἔοσηι. ΤῊΝ ῃιαχὶπη5 οὗ {Π6 νατίοιβ 58 565 ἅτε ψῃδί {παν ννεσα ἴῃ {Π6 ΠΑΡ οὗ βαγηβ ; 

Βεγα ννε πᾶνε δὴ δηεςαοίε ψῃϊοῃ ΚΕ. [οβε οῆςε το]. 
στβαΐ εἰν. Ε. 7056 ᾿ἱνεά ἴῃ σβϑεβατεα ΡΕΠΙΡΡΙ, θεῖ {παῖ οἰ νγὰ5 ποῖ βρβοΐδ!]ν στειμαυῖα 0 ]8 [οΥ 115 ἡ υνῖβα πλθη δηὰ 

Ὁ Βοτθο5᾽. 76γάβαίεπα σαηηοΐ ὈῈ πιεαηΐ ; ἴοσ ἐπουρῇ, δἰῖεσ {Π6 βίερε, [εννϑ νοσα ποῖ Του ἀάθῃ ἴο ᾿νε ἴπεγα, ἰξ ννὰ5. ΠῸ 
Ἰοησεγ ἃ ρἷαςε οὗ Ἰεασηίηρ. ὉὍπε 5βαΐ οἵ διιϊμπογιν πα θεθη ἰγαηϑίεσσγεα ἴο [αΌπεῖ, ἀμ ἴῃ Κ᾿. [ο56᾽8 {1Π16 νν85 αἵ 0884. 
ῬοΒ5:Ό]Ὺ 1Π15 15 {Πε οἷν γείεγγεα ἴο. ᾿ 

ΒοΙ]ά ρίεοββ, 2, αἰδηια 711. 
11. ΑΠοηγτηοιβ. ΤῊΪ5 ραβϑαρὲ Πδ5 ἰἴ5 5οι τ Ὲ5 ἴῃ ἴπ6 Τα] δηά ἴῃς οἱάεγ Μιάγαβῃ. [ἢ ΒΊΡΗτΙ 1345, 1ἢγες “ροββϑϑϑ- 

. Βἴ0η 5 ἀγα Ἰηθηιοηθα: Τογδῆ, [5γδ6], ἀπ α ἴῃς ϑαποίπαγγ. “1}1}0 Μεςμια, ΒΕΒΒΔΙΙΔΗ 9, Ρ. 435» ἢ, ΤΟῸΓ ἅτ6 δίνεη : [5Γ86], 
᾿ Πδανεη δηα εδγίῃ, {πε ϑαποίθδαγυ, ἀηα Τούαῃ. [Ιἢ 1Π6 Ταϊπιιά, Ρε5. 870, {πε βᾶπιε ἴουγ τε βίνεῃ. ΑΡταμδιὴ 15 

ἴῃυ5 ἃ ἰδίεν δαάϊτίοη ; {πῸ ργοοΐ-ἴεχὲ ἄοεβ ποῖ βυρροτί ἢἰ5 ἱποϊαβίομ, θβοᾶιϑβε ἰΐ βαγβ ἴπαὶ (οα 5 ἴῃε ροβϑεϑϑοῦ, ποῖ οἵ 
ΑΒγδἤβη,, θὰϊ οὗ μδανβη δηά βδδυίῃ. 
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ΡΙΕΒΚΕῈ ΑΒΟΤῊ 6. ι1τ1--12 

ΑΡταμασηῦ Τῆαΐ ννῃϊοῇ ἰ5. νυττΐεη : “Απά ἢε Ὀ]εββϑεα ἢϊπὶ δηα 5414, Β]εβϑϑεά ΡῈ ΑΡγαῆδτγη οἵ (οά σεἰχ 
Μοβὲ Ηἰρῇ, ροββϑεβϑοῦ οἵ πεανοὴ δηᾶ εαγίῃ. νΠεποα εολεευηηρ 15. ε]}} Τηδί νν ῃῖοἢ 5 ντίτίεῃ: 
ΤΠ] ΤῊν ρεορὶς ρα55 ονεΐ, Ο Τιογά, 61] πε ρεορὶβ ρᾶ85 ονεῦ ψῇῃϊοῃ ἼΠοιῖ παϑὲ ροββϑεϑβεά. ΑἊἈπὰ [{ Εχὶ, 
ΒαγΥ5: ΑΔ, ἴοσ {πε ϑαϊηΐβ [ῃδΐ ἀγα ἴπ {πε βαγίῃ, ἴπεν ἂύεὲ 1ῃΠ6 Ἂχοα]]εηΐ ἴῃ ἡνΠΟΠῚ ἴ5 81] τὴν ἀρ ῃς. ΒΞ. 
Δ Ώεηος φοϑιοθ) 77,0 τῃε ἤοιιδε οἵ {πεῸὶ ϑαποίυδαιν ἢ ὙΠαΐ ννΏ]οἢ 15 νυγιτίεη : “Πα ρΐαςε, Ο 1,οτά, Ἐκ 
ψ Ποἢ ΤΠοιῖϊ παϑὲ πλδάς ἴον Τ δε τὸ αννε]] ἴῃ, {πε ϑαμοΐπαγυν, Ο Τιογά, πο ἢ ΤῊν παηάϑ5 μᾶνςε ἰουηάεάή. 
Απά 1ἴ 5ξᾶγ5: “πᾶ Ηδ Ρῥγοιρῇϊ {πεῖ ἴο {ΠπῸ Ὀογάεγ οἵ Ηἰ5 ϑαποίιυαγυ, ἴο 1Π15 τηουηΐαίη ϑνὩϊοἢ Η!5 Ρει κα 
τσὶ Παηα Παΐῃ ροβϑεββεα. ΑἹ] παῖ πε Ηοὶν πε, Ὀ]εββεα με Ηε, ογεαϊεά τη Η!5 ννογ]α, Ηε ογεαίεα 
1 οὴἱν ἴον Ηἰβ5 οἱοῦν ; δ8 1ἴῈ 5 5414: “Ἑνειν οἠβ {παΐ ἰ5. οδ ἰεὰ ὃν Μν πᾶῖηες, δαῃὰ ψνῇοπὶ 1 ἤᾶνε ἴβα ἢ 
ογεδίεα ἴον Μν ροιν, 1 πᾶνε [ογπηεα ἢϊπΊ, 1 πᾶνε πηδάβ ᾿ἰπη. Απὰ [ἴξ βϑᾶγ8: “ἼΠε Τιογὰ 5}4]] γεῖρῃ Εχ, 
ἴογ ενεῦ δηὰ ἜἼνοζ. 

.-- 

12. ΑποηυπΊοιιβ. ῬΥΟΌΔΟΙΥ σοητπιιοι5 ἢ {Π6 ργεςεάϊηρ, {ΠῈ Ιάδα θεϊησ ἴο βιρρΙεπιεηΐ ἴῃς ϑἰδίεπιεηΐ {πὶ (οά Πὰς 
ἤνε Ροββεββίοῃβ ἰῃ ἴῃ νου] Ὀγ {πεῈ ἀβο!αγαίίοη [Πα 811 ὑν] ἢ 1 σοηζδίηβ 15 Ηἰβ θεσαιβα Ηδ ογεαίθά ᾿1. ὙΠα ράββαρε 
1561 15 οἱάεσ, θεϊηρ ἰΚθὴ νευθδίϊπι του {πῈ Ταὶτημα, [οπα 388, ἀηα {Πεῖὰ ᾿ἴ 15 δϑϑρῃεα ἴο ἃ ἀαδΐε Ὀεΐοτε Α.Ὁ. 70. 
ἼΠΕῈ σΟΙΏΡΙΪΙΕΓ οὗ {Π15 σπαρίεσ ἱποἀδα 1 ἃ5 ἃ ννε]]- Κῆονν ποθ ηΐ βαυἱηρ ἢ Ρίαῖβε οὗ (οα, δηα δαάᾶεά 1 ποσὰ Ὀοίῃ ἴὸ 
αυδ!γ [Π6 ρτεσβάϊηρ βἰαίεπηεηΐ δθοιΐ {Π6 ρΡοβϑεβϑι 5, Δη4 8150 ἴο 5εῖνε ἃ5 ἃ βοῖΐ οἵ σοῃοϊπαϊηρ ἀοχοϊοΡΎ ἴο {Π6 ΠΟΪῈ 
ῬοοΟΚ. 

ΤΠΕῈ πᾶ εἀϊτῖοη οἵ ἰῃΠς Ταϊπλια ρῖνεβ, δἰζευ ψ. 12, ἃ βαγίηρ δϑουι θεά ἴο κα. Ἡδηδηΐϊα Ὁ. ΑΚαβῆϊα (ἀδία πη Κπονν) 
ἃ ἴακεὴ οπὰ Μᾶδςς. 23", “Βε ρ]εαβεά, Ο (οά, ἴο ρυτν [5786]: νῃθγείογα ᾿πούθαβα ἰο {πὸπὶ ΤΌσδἢ δηά ρῥστεςερίϑ, 
85 ἴἴ 5 ϑαϊα (158 χἱλ. 21): “1ἰ ρ]εαβεὰ της [μοτὰ, ἔογ Η15 τὶ ρῃςεουβηδϑβ᾽ 5ᾶκο, ἰ0 πη [Π6 ΤοΥδἢ ἀπά πηᾶκο ἰΐ 
ΠΟΠΟΌΓ͵ΓΔΡΙ6.᾽ ἡ ΒΔΘ5ΠΙ τηθητοη5 {Π15 νεσβα, Ὀαΐ ϑαγ5 ἃ ἀοςβ5 ποῖ Ῥε]οηρ ἴο ἴπΠ6 ἰγϑδίϊδε οὗ {π6 ΕΙΠΕ Ίβ. 
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ΤΠ ΘΑ ΘΕΤΑΗΙΚΑΚ 

ΙΝΤΚΟΌΌςΤΙΟΝ 

ὃ τ ΘΗΘΕ ΘΘΟΌΝΙ ΘΕῈ. ΗΕ ΘΘΘΙΚ. 

ΙΝ {πε βἴογν οἵ ΑΒ κα ννε ἀγα ριοΡΆΡΙν, 45 ἰπ ἴΠ6 ράᾶγβα]ε] οαβε οἵ Τορθίζ, ἰη {πε τερίοη οἱ [0] ]ς- 

Ιογε ριιγε δηά βίπῃρίθε. [1 ἰ5 ἃ ἴα]ε οἵ Τπργαιί πᾶς δηὰ 115. [πὲ Ππαρεπηεπί, πιο ἴῃ ἴῃς 5ᾶπιε εἰ ῖοδὶ 

τῆδηπεῦ 85 ΤΟΙ ἰ5 ἃ ἴαϊς οἵ ἃ (ταίεία! (ποϑί, απα πον με πιαάδ γεσογηρεηβε ἴο 5 θεπείδοϊου, ΠῸ 

Παα οαγεά ἴον 5 ἀεαά βοάν. Ψνε πιαῖε {πῸ δοφιαϊπίδηςε οἵ {πε βίογν, ἢτγϑί οἵ 81], 1η {πε βιρρεπηθηΐαγν 

Ραρεβ οἵ {πε “γαδίατι Ν ρλίς,; να {πεη ἔγαςς 1 Τῃγοῦρῆ {πε Ιερεπαάβ οἵ ἃ νατγίεΐν οἵ Ρεορίββ, ψ!ἢ 

ἃ στοννίηρ 5εῆβε οὗ {πὸ δητίαυϊον οὐ της σογηπηοη πο οι5 Ψ ΠΟ ἢ ἀπ εγ}165 {πε ἰγδά!!οη5, ἀπ ἤηα]Ϊν, 

85 δῃ ἱπίεγεβίίηρ σοπηἰπαίϊίοη οἵ σοοά ἰποῖ ψ ἢ σοοα Ἰεαγηίηρ, ἴῃς οτἰρίπα] βίου ἴὰγη5 Ρ ἴῃ 8η 

Ατδιηδὶς ραρυτιβ οἵ {πεῈὸ ΠῚ οεπίμγν Β.6. ἀηηοηρ ἴῃς τυΐη5 οἵ ΕἸερμδηίηέ ; ἴῃ ἃ ἰδῆρυαρα, {Παΐ 5, 

ΜὩἰοἢ μαά Ῥεθη ςοη]εοϊυτεά 45 [15 οὐ ρῖπαϊὶ, απ οὗ δὴ απίίααν ενεη σγεαίεῦ ἴδῃ Πα Ρεεξη αϑϑίσηεά 

το 1 ὈῪ δὴν οἵ [15 ἱηπνεϑιϊσαίοσβ. ὙΤἢε ἀϊβοονογυ [Ο]]οννεα ἴγοπὶ ἢγϑὲ βαβρίοίοηβ ἴο ἰαϑὲ δοῃίενεπηεηΐ 15 
1{561{ «ἰπτοϑί ἃ γοπΊδηςα. 

ΑἸΙΚαγ, νῆο ἰ5 1πε Πεῖο οἵ {πε ἴαϊβ, νναὰ5 ἀγαπά- Ν ΊΖίεγ ἴο ϑεππδοῃει, ΚΚίηρ οὗ Αβουγία; ΠΕ ννὰ5 

αι θᾶσε, 85 Μ}6]}}] 85 ἃ ροϊ]!ἰοίαη, Πρ ἴῃ Βοποιγ, δθυηάδηϊς ἴῃ να! ἢ, ἀπα οἡ]Κ Ροοσ ὈῪ ἰπ6 ουϊ868 

οὗ ἢ] 4]6ϑϑπεθϑ5  μίοπ Ιεῖς Πἰπὶ ννἱπου ἃ δὸη ΟΠ Πα πιϊσῃξ τηᾶῖκα {πε Πεῖγ οἵ ἢῖ5. ψνεδ! τ ἢ ἀπ 

Πἰβ ννϊβάοπι. Βαερεδίεα ργανεῖβ Ὀτουρμὶ Ὠΐτη αἱ 1αϑὲ δῇ ἱπ) αποίίοη ἴο ἰαϊκε ἢ 15 δἰϑίει᾽ 5 ϑοηῆ, Ναάδῃ, δῃπα 

Ὀτίησ Ηἰπι ἃρ 85 ἢἰβ οννῃ οἤἥβργίησ. Τῃε 5ἰογν-[}]]εγ τεϊαίες τς εἀιποδίίοη οἵ [ῃς γουῦίῃ, ἀπ Πονν, 

αἴϊεν Ῥείη ἀεἰυρεα ννΠ ἢ ργονογρίαὶ ρΒΠ]οσορην, με τὰυτηεα οἱ 11], πίσσα. αραϊηϑέ ἢ15 δάορίεα 

[αἴ μεγ, δπα Ρεϊγαγβα πὶ, Ὀν ἰοτρεα ἀοοιιπιεπῖβ οἵ ἃ ἰτεαβοηδῦϊε ομαγαςίει, ἴο {πε (ονεῖηπηεπί. 

ΑΚ ἰ5 σοπάοπηηεα ἴο ἀεαίῃ απὰ Ναάδῃ εἴερβ ἰπίο 5 ρίαςς ; Ῥευΐ, ου {πθὸ νὰν ἴο εχεοιυίίοη, 
1Π6 ϑινογάβπιδῃ ἰ5 γεπι 6 Ὀγν ΑΒΙΪταν οὗ ἃ ρτιενίουβ οσοαϑίοη οἡ ΨηΪο ἣς Πδα βανεα ἢϊπὶ [τΓῸπὴ 

ἃ 5ἰπλ}1ὰγ ἄδηρεῖ. Α ρίδηῃ 15 ἀενίβε ὃν τῆς ἔννο {τἰεπά5 οσ ἐπε βανίηρ οἵ ΑὨΙκαγ᾽ 5 Πέε, ἃ ογ πη ΠΑ] 15 

Βιθσετυἰεα ἕο Ηἰπιὶ δὲ {πε ρίαςε οἵ εχβοιίίομ, ἀηα Α ΠΙκαν ἰ5 ἰάθη ἀνγᾶν ἴῃ ἢ15. οὐνῃ σα]]άγαρε ἴο νναἱξ 
ίογ {πε ενοϊαἱίοη οἵ ἐενεπίβ. Α ἰαϑὲ ρο] τς] οἰγοιτηβίδησεβ Ὀγίηρ [Π6 ποοαϑβαγν [τη ἴο {Π6 ΨΠΕΕ] οὗ 
Πΐ5 ἰογίυπε. ὙΠε Κίησ οἵ Αϑϑυτγία 15. ὑπ ]6, νυἱτποιὲ ἢἰς. αἰά, ἴο πιεεῖ πε ἱπέγισιιεβ πα 588 51 
1πε ἀεπηδηά5 οἵ {πε Κίπρ οἵ Εργρί; πε 5ίρῃβ ονεῖ ΑἨΙκαῦ ἀεδ6, δηά [5 ᾿πίογγηςά, ἴο ἢϊ5 ἀ 6] !ρῃϊ, [Πδὲ 
{πῸ6 5ασα ἰ5 γε! ν Πνίησ. ΑὨΙΚαν ἰ5 Ὀγοιρῆΐ ουξ οὗ ΠΙ5 Βιαίησ- δος, ἃ νεγν βρεοΐδοϊθ, νυ] πη κεπιρί 
Ἰοοῖζα ἀῃα ονεγρίοννη Π4115, δηα τεϊπηϑίαϊ θα ἴῃ 5. δποίεπξ ποποῖισ. Αἤεῖ δη ἱπίεγναὶ βρεπηΐ, ἴῃ {ῃ6 
τγρίςαὶ [Ο]]κ-ἰογα τηδηπεῦ, ἴῃ δαί ϑίγίησ πε τγεαυϊγεπηεηΐβ οἵ τῆς Κίηρ οἵ Ἐρυρί, ΑὨΙκασγ τεΐυγηβ 
ἴο οἰαίπι {πε Ῥοοη οἵ ἃ ἅπε τενεῆσε οἡ ἢἰβ δαορίβ 5οῆ, ποτὶ ΠΕ ἱπηρυβοη5, Ρεδῖβ, δηα βἴαγνεβ, δῃά 
ἴο ψΨΠοτὴ ΠΕ ἰ4|Κ5 ραγα]65, ἘΠ] ἴῃς γουπρ τηδη ἀΪ65,---αἰζεῦ {πῈ πηδηηογῦ τεοογάςδα οὗ ἀποΐπει ἰγαῖίου ἴῃ 
1Πε Αςῖϑ οἵ {πε Αροβί!εβ. 

ΎἼΠε βίογυν ἴ5 αἰνιἀεα ἱπίθγηδ!!ν ἱπίο ἴοι ραγίβ, ννῃϊοῃ πεεά ποῖ, 4}1 οἵ ἴμεπὶ, θε οἵ εαι8] 
δηταυϊέν. ὙΠΕτα 15 (1) ἴΠς παγγαΐίνε [ἴ561[: (2) {πε ᾿πρεαάἀεα ργονεγθίαὶ ΡΠ] ΟΘΟΡΗΥ ΟΥ̓, ἃ5 Μ)Ὑὲ ΓῆΔΥ͂ 
(4}1 11, ῃε Τεδομίηρ οἵ ΑἸΙΚαγ: (2) {πε Ἰουγπεν ἰο Ερσγνρί, ν ῃῖοἢ τπηᾶν ὈῈ {πΠ6 εχρδηβίοῃ οὗ ἃ ἰδΐει 
(οἸΚΙοτίδε ἀηα σδῃ δαϑιν Ὲ ἀεδίδοπεα ἴγοπη {πε πιαίῃ παιγαϊίοη ; δηά (4) {πε 5: π}Π1{π|465, νυ ἢ νυ] ἢ 

᾿ς ἈΠΪΚαΥ σοπιρεἴεβ {πε εἀποαδίίοη οὗ μῖ5 περῇενν ; οὐ 8 ννε πηᾶν ο8]] ἔπεγῃ, {πε Ῥδύβ]65 οἵ ΑΠΙΚαγ. 

δ2. ΤῊΕΒΕ ΑΝΤΙΟΟΙΤΥ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΟΟΚ. 

ΤἼε δητ αν οἵ [πΠῈ ῬοοΪς 15 ἀεπιοηβίγαϊεα Ὁν {πε [Ὁ]]οννίησ σοηϑι ἀδγδί!οῃβ : 
(α) Τπαὶ Πεπηοογίξιιβ, ἐπε ατεεῖκ ργονευθίαὶ ρ ἢ] ΟϑοΡρΠεσ, 15 δ ]Ιεσεα Ὀν ΟἸ]επιεπίὶ οἵ ΑἸεχαπαάτία ἴο 

μανε ἱποογρογαϊεα ννἹ ἢ 5 ννυϊ εἶπ 5 τηδίζεγ νῃ ΟΠ με Πδα ἀρρτορτίαϊεά ἔγογῃ {πε ΡΙΠ]αὺ οὐ ΑἸὨΙΚκαγ: 1 
1η15 θὲ πε τε] 1) επηοογίτι5, αηα ἐπε πηοπιιπηεηξ δοΐι}}ν σοπίαϊηεα {πῸ ϑαγίηρϑ οἵ ΑΠΙΚαγ, {πε ἰδτίογ 

τ: τησϑῖ μᾶνε Ῥεεη εχίδηϊ ἴῃ ἘπῈ εν ρατί οὗ {πε ΠΙΠ σεπέιγν Β.6. 
(ὁ) Τπαΐ {πε βίογν οἵ ΑΠΙκαγ μα5 θεεη πηαάς {Πδ ἰουπάφδίίοη ἴογ {πε δοσοιπί οὗ {πε δἀνεπίαταβ οἵ 

᾿ πε ατεεκ Αεϑορ αἵ {πε (ουτί οἵ Τγ Κετοβ, ΚΊηρ οἵ Βαρυίοη. 
(Ὁ) Ταῦ [ες Βοοῖς οἵ ΤΟΡΙΈ πηᾶκεβ ἀθῇπίίε δ]]δίοη ἴο {πε βίογν οἵ ΑΒῖκαγ ἀπά Ναάδη, {πε 

ἀε]ίνεγαηςε οἵ {πε ἰογπηεσ, απ {πε 1πῖ ἄοοπὶ οἵ {πε ἰδζζεσ, ἴῃ ἃ νναν [πὲ δϑϑιιπηθ5 {πε βίογυ ἴο ὃς ννεὶ] 

Κηονη ἴο {πε αὐΐποι οἵ ΤΟΌΙΪ ἀπά ἴο ἢΐβ τεδάθγϑβ. 
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ἘΠΕ ΘΤΘΕΥ ΘΕ ΔΉΗΕΑΕ 

(α) παῖ ὙΠεορἢγαϑίιιβ 15 βαϊὰ ἴο ἤᾶνε σοπιροβεά ἃ θοοὶς οδ]]θα ΑὨΠκαν, νυ οἢ σασραβίβ βοτης 
δοςοιπηέ οὗ {πε Πεῖὸ οἵ οὔ 416. 

(ὁ) Τμαῖ ϑίγαθο επιιπγεγαΐεβ ἀπηοησϑδί Ρεύβοηβ 0 Πα πιαηίὶς οἰ ἃ πιδὴ παιηεά ΑἤδΙκασ 
διηοηρσϑί {πε ΡΕΟρΪε οἵ {πε Βοβροζιιβ, νεγα ἰῈ ἢὰ5 Ὀξεη δοιίεὶν βιισσεϑίεά πὲ ννε 5ῃ ουἹά τγεδὰ "ἐπε 
ΡῬεορὶε οἵ Βουϑίρρα ..} 

(7) Τα παπιθβ οἵ {πε ἰεδαίηρ σπαγαοΐθιβ ἴῃ {ΠῈ βίον ἀεὶ Αϑϑυγίδη ἴῃ ἰογπη, ἃ ρεου αγίν ψ ϊοἢ 
15 οἴζεη σοηβεγνεα ἴῃ 1Π6 νοῦν ἰδίθϑί νεγβίοηϑ. 

(5) ΑΠΙΚαΥ ἀρρεαῖβ ἴο ΡῈ ἱποϊ δα ἀπηοησδὲ [ἢε ννῖϑε πηεη οἵ ἴῃς νου] ἴῃ ἃ πηοϑαὶς [ουπηά 
αἱ Ττὸνεαϑ. 

(1) Απα Ιφϑίϊν, [ῃ6 βίογν οἵ ΑΠΙκ αι 15 οι 1η ἃ γα πηεπίαγν Ραρυτι5 ΓΟ ΠΕΪν γεσονεγαά [ΓῸΠῚ 
186 τα]η5 οἵ ΕἸερμδηίηέ, δηα νυπουΐ ἀοιθὲ Βεϊοηρσίηρ ἴο ἴμε ΠΙΓἢ σεπίυγν Ὀείογε (ἢ τιϑί. 

Α {ὑτ{πεὺ ςοπῆτπηδίίοῃ, 1{ σοπἢτγπηδίϊοη ννεῦδ πεεαθα, ννου]α 116 ἴῃ {Π6 οσσιγγεηςε οὗ ἀεῆηϊία 
αιοΐαίίοηϑβ ἔγοπὶ {Π6 γεοονεγεα ϑδίουν ἴῃ οἴποσ βαγὶν ννουΐτθ. Πα ἰηναβιϊσαίϊίοη οἵ βοῇ αποίδξοηϑβ ἰ5, 
Ποννενεσ, ςοπΊρ]ςαῖθα Ὀν {πε υὑποεογίαϊπίν 45 ἴο νεῖμεν 411] ραγίβ. οἵ {πὲ ΑΠικαγ-ἰγααιτῖοη αἴθ 
5 Ὀϑίδηί14}}ν οἵ {πε 8απιῈ ἀσα. Τί ννε σου] αϑϑιιπηα [παῖ {παν ννείε, {Πεη, [πῃ νίαν οἵ {πες στεαΐ ἂρὲ οἵ 
ἴῃς ΕἸερμδηϊηέ-Ραρ νυ τιβ δηα {πε 511] συεαΐει ἀσὲ οἵ {πε οὐἹρίηδὶ ἔτῸΠῈ νυ] ἢ 10 15 ἀεγίνεά, νγα σου] αἱ 
οῆςε ἰπηίεγ {παῖ ἴῃς ΑἸ καγ βίον ννὰ5 δὴ ἱπῆπεησίηρ ἰδοΐοῦ ἴῃ ἃ ΠυΓΊΡεΥΓ οἵ ΒΙΡ]1οα] Ῥϑα]πι5 δπά 
ἴῃ σεγίδίη οἵ {πεῈ ϑαριθπίίαὶ θοοΪζβ, σι ἢ 45 Ῥγονεγθβ δηα ϑίγαοῃ, ἃ5 ννῈ]] ἃ5 ἴῃ [2 4016] δηα ἴῃ ΤΟΡΙΈ, ἰπ 
1πηε Βοοῖϊκ οἵ [π|011665 δηα ἴῃ (ἢ Τεϑίαπηεηΐβ οἵ πε Ἴ ννεῖνε Ῥαίγίαγοῃβ. ἵν 5141] αϑο πᾶνε ἃ ΠΠΠΊΡΕΓ 
οὗ βρη ῇποαπέ ργΆ}16]5 ἴῃ {πε Νεν Τεβίαπηεπηί, ἴῃ {Π6. αοβρεῖβ, {πε Αοΐϑ5, πε ἢτϑε Ἐρίϑεϊε το {πε 
(οτ πη Πίαηβ, ἀπ ἴῃ βδεοομα ΕΡρίβιϊες οἵ Ῥεΐεσ. Τὸ ψ1]], ΡγόθαΌὶν, θὲ Ὀεϑὲ ἴο ρίξϑεπί 411] {πεϑε 
οΟΙΠοΙἄδηοα5. 85 δια] 165 ἴῃ ἴἢ6 Πιϑῖ ἰηϑδίδηςβ, απ ροβίροῃε 1ῃ6 ἀεξοϊβίοη ἃ5 ἴο ψῇῃείπεγ παν ἀγα 
δοίπα] αυοίαιίοηβ. πΠ|1] ννα πανε {γέμα σης οὰ {πε ἀενεϊορπιθηΐ οἵ {πε βἴογν 1[56ε1.- νεῖ δηά 
ἀΡονε ἴπε686 ΒΙΡ]1οα] Ράγ11615, να πᾶνε ἃ πυγῖθοῖῦ οἵ αποίαϊϊομβ τηδάθ Ὀγν ΘΠδηγαβίδηϊ, ργο Δ ΌΙν 
τὨγουρἢ {Πε πηαάϊιπὶ οἵ ΤΙ) επηοοτίειι5, ἃ βεγῖεβ οἵ δἀδρίδίζί.οηβ οἵ {πε ρύονειθϑβ οἵ Αμαν θν Μομαπηπηδά, 
Δ ἱποογρογδίίοη οἵ ραγὲ οἵ {πε ορεηΐϊηρ βεπίεησεϑβ ἴῃ {πε βίογν οἵ ϑυπίιραβ, ἃ νειϑιποδίίοη ἰη ΟἹ 
Ἐτεηςῇ -οἵ οης͵ οἵ {πε Ῥάγαθ]ε5 οἵ ΑΠΙΚκατ, απ ἃ Πυγηθεγ οἵ αιιοίαδίίοηβ ἴῃ δαυ]ν Αγπιεδηίΐίδη νυ] Υ5, 
Ἐὲνν Ὀοοῖκα πᾶνε 850 νἱάβ δὴ δἰζεϑδίδίίοη ἂἃ5 ἴῃς δΐογν οἵ ΑΠιϊζαύ. Εν σοηνεηΐίθησα να ἰδυῖα 
1ῃε αἴρονε ρᾶγδ1]6 18 δηα ααοίαίίοηβ ἃ5 (ο]]ονν8 :-- 

Τ)επιοοτιίι5. Μεαίϊπεν. 
ΤΟΙ. 1, Κα. 
Ῥ541π15. ἸλΟῦΘ. 
Ῥτγονεγθϑ. 1 (ὑογπ  ΠΙΔη8, 
ΞΙΓΘΑΘΙ.: 2 Ῥείεγ. 
1)4η|εὶ. 2 Τιτπηοίῃν. 
ΤᾺΡ1|ε658. Κ ούδη. 
Τεβίαπιεηΐς οἵ Τ ννεῖνε Ῥδίπαγοϑ. Θυπίρα5, Δη6 δῃ 

ΟΙά Ἐτεπηοῆ Ῥδύδθϊ]ε. 

δ2. ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ ΑΝῸ ἈΕΕΕΚΕΝΟΕΒ. 
α. 17)6ηηοο7 1225. 

Νονν {παῖ {πε δηϊτψυϊν οἵ ΑΠΙΚΑΥ 15 50 ἤγΠῚΪν εβία] !5Π6 6, {Ππεῦα ἰ5. νεῦν {|{1Ὸ σγουπα ἴογ 
ααπεϑιοηίηρ {πε τείεγεποαϑ τηδάα ἴο Πἰπὶ οὐ [5 ἰεδοῃίηρ Ὁν [)επιοογίτιι5. οὐ οἴει νυυιζειβ ἀθρεηαίην 
οη 1)επηοογῖι5. Ηδγα ἀγα ἴῃς ρυΐηοῖραὶ ραϑβϑαραβ [πδξ σοπηα ππάεὺ αἸβοιι58Ί 0 : 

ΘΠ Δητγαβίδηὶϊ, ἃ5 ἔγτοπὶ ᾿Π)επιοογαΐθϑ (εά. (τεΐοῃ, Ρ. 306) : 
“ΤῊ [41] οἵ ἃ ἄορ σίνεϑ Β1πὶ πηθαΐ, Π15 νοῖοα βεῖβ Πῖπη Ὀ]ονν5.᾽ 

ΟΕ Αβιῃ. 2: “ΜγΥ 5οῇ, πιδῖζα ἔδὶγ ἴῃ γ ἀἰβοοῦγβα ἀπηα ἢν θεμανίοιγ; ἴου ἴΠ6 ψαρρίηρ οἵ ἃ ἀορ᾽5 181} ρῖνεϑ 
Β1πὶ Ὀγθδα, Ὀιξ 15 7ανν ὈΓΙΠΡ5. ΠΙΠῚ ΒΓ Οη 65. 

ΘγγΓ. 11. 248: “ΜΥ 50η, 5ϑεείθη [ΠΥ ἰοηριθ Πα τπὰῖα βανουτΥ [Π6 ορεηΐϊηρ οὗ [ΠΥ τπουῖῃ ; ἴοσ {Π6 141] οἵ 
ἃ ἄορ ρῖνεβ πὶ Ὀγεδά, θαΐ Π15 τη στ ρεῖβ ἢ]πὶ Ὀ]ον)5.᾽ 

ΤῈ 15 αἰϑδο (ουπα ἴῃ [ἴῃς (ορεημάρεη Αὐδρίς ἴῃ 115 ἔογτη : 
“ἼΤῊΒ ἰΔ1] οὗ ἃ ἄορ ρῖνεβ ῃἰπη Ὀγεδά ἴο βαῖ, ἃπα Π15 πηουτἢ βῖνεβ Π]ΠῚ ἃ ὈΘδίηρ ΜΠ δίομεββ ἴο δαΐ. 

Ιη (οά. 5υσ. 5ς 1 τεσυγβ ἴῃ [15 [ΟΥΠῚ : 
“ἘῸΓ [6 [41] οὗ {π6 ἄορ ρῖνεβ μὴ Ὀγεδα, Ὀὰΐ Π15 ποῦς σῖνεϑ Ὠϊπὶ ὈΪον5 Δηα βἴοηββ.ἕ 

Ιῃ {πε Ατπιγεηίδη ϑανίηρϑ ᾿ἰ Π65 σοί ἱπΐο {πε βεοοηα στοῦρ ἴῃ {πε ἰογηι: 

«(Οοἀ ράᾶ5565 ἡπάρεπιεηΐ θδίνεεη πη ἀπά {Π6 6). ΒῸΓ [Π6 ἴα}] οὗ ἃ ἄορ ρίνεβ μΐπι Ὀγεδά, δηᾶ ἢϊ5 τηουτἢ 

ἃ οσπάρε!. 

1 ΤῊ. Εείπδοῃ ἴπ ἤόυμό αδς Εξμάδς 7ιεΐνός, χχχνϊ, ΡΡ. 1-13, ἀπά Ετδηκαὶ ἴῃ Ῥαυὶγ- ίσβονα, 5. ν. ΑΒΙΚατοβ. 

γιό 



ΤΝΤΕΘΌΌΞΓΤΙΟΝ 

Ιπ {ῃ6 Αδϑορ βἴογυ ἰΐ σοπηεβ ἴῃ [Π]15 ἰού πὴ: 
ΜΥ Ομ]... θ6 δΔοοαββίθ!α ἴο πόδα ἡ Ποῖὴ ἴμου πιθαείοϑί, Κπονῖηρ [Παΐ νθη το [Π6 ἄορ ΠΙ5 [41] 5ῈΡΡΙΪ65 

Ὀτεδά.» 

Ηδετε ἔπε, ἴῃ ἜνεΎν νειβϑίοη ἐχοθρί {πε ϑανοηΐς, ννα πᾶνε {πε ἔγασαβ οἵ {πε βρεοίδὶ ρύονεγθ. ὙΠεια 
οδη 6 πο ἀοιυδί παῖ ἰἰ ἐογπηθα ρῬατί οἵ [πε ρει πηϊτῖνε οοἸ]]εςτΊοη. 

Α ϑεοοπά δχδπΊρὶα ἴτοπὶ {ΠῸ 54 ΠΊ6 50ΌΓΟΕ ΓΠΠ5 85 [Ό]]ονν8 : 
“Ὧο ποῖ Δ]1]ον ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἴο ἰτεδα οἡ ὑοιγ Πεεὶ ἴο- αν, 1αϑὲ Πα ἰτθαα οἡ ὑΟΌΓ ΠΘΟΚ [0-Π]οΎγονν. 

᾿ ΤῊ ΪΆ ἰ5 δἰπιοϑέ ἜχϑοῖγΥ {πεῸ ϑυγίας ργόνεῖθ (11. 529): 
ΜῦΥ 50ῃ, 5:8 ποῖ τυ πείρῃθοιτγ ἴο ἰγεδα οἡ ἴῃγ ἴοοί, 16ϑὲ μ6 {γϑδα οἡ τῆν πεοκ. 

ΤΠα Ρτόνεῖθ 15 αἷ5ο ἰουπά ἴῃ {πε Αὐπγεηΐδη, Ατγαθίς, ἀηα 5]ανοηΐς νϑ βίο 58. 

Α {μῃϊτὰ Ἂχαιηρὶςε νν ]ςἢ (ο]]ονν5 ἰῃ Θδῃγαβίδηὶι ἰ5. 45 [Ὁ] ον : 
“Β6 ποῖ ονει-ουνϑεῖ, [θϑὲ του ὈῈ να] οννεα ἄονη: ΠΟΙ ονοῖ- δ του, ἰθϑὲ ἔποῖι Ὀ6 5ριΐ ουμ. 

ΤΠΕ Ργονεῦρ ἰ5 [ουπά ἰπ {πε ϑ]ανοηῖς δηὰ Αὐπηεπίδῃ νειβϑίοῃβ (ς. 11. 8): 10 15. πο ἀοιιθέ ἴο ὈῈ 
. ταίεγγεα το Ὀοΐῃ ΤΠ επηοογτι5 αηα ΑὨΙΚαγ. 

ΤΠΕς ποχί ἱπϑίαποα Πότ ΘΠ δἤγαϑίδηϊ 15 45 ἰο]]οννϑ: 

“(ϑο]οη) 58νν ἃ πηδῆ ΨΟ 5ἰπηη 66, ἃΠα 5] ἴο Πΐπη: [{ 15 Ὀδίζου ἴο βίαπη 16 ἢ {Π6 ἔοος πῃ ἢ [Π6 
. τΤοηρπα. 

Τῆς ρύοόνειθ 5 ἰουμα πὶ {πες ΕἸΠϊορίς, ἴῃ {πε ϑυτίας (11. 52), ἀῃἃ ἴπ {πεῈ ϑΙανοηΐς. [ἢ 1Πε ρύόνογθϑ 
οἵ Μαχίπηιβ [ἰ 15 γείεγγεα ἴἰο ϑοοίδαίεϑβ : ἴοσ ψνῃϊ ἢ 1 ρύοόροβε ἴο τεδά ΤΠ) επηοογαίεβ (ΞΞ 1λεπιοογί115). 

ΤῊς Ιαϑί, ἀπά ρεύμαρβ {πε πιοβὲ ἱπίογοϑείηρ οὐ {πε πιαχίπιβ οἵ Πεπιοογίξιβ, νυ] θὲ ἰοαπα ἰπ 
᾿ (Ἰεπιεηΐ οἵ ΑἸεχαπαάγία, δ γοίγοῤί. 75: 

ς ἘῸΓ 5.02Ππ6 ἀαἸσῃς ἴῃ τη πλοῦα ἴΠδπ [ἢ οἰθδη υγαΐθυ, Δ Πα νυ ]]ονν ἴῃ ἃ ἀτγαϊη, Δοσογα!ηρ ἴο ΤΠ)οιηοοτία5.᾽ 

ΤΠε ἰαἰίεγ μα] οἵ {Πε βεπίεηςα 15 συοίϊεα Ὀγν ΡΙ]αἴάγοῇ, 726 Ζμεγαίς σαρηίαϊσ 14, αθ αἴῃ νυ ἢ τείεγεποθ ἴο 
: ΤῬεπιοογίιι5. ὙΠΕῖῈ 56 6πὶ5 ἴο ΡῈ {Π{{|6θ γοοπὶ ἔογ ἀουδθέ {πὶ ΤΠ) επηοογίτπ5 15 ποίησ [τοπὶ [ΠῈ 5ᾶπΊα 

Ρίονεγρ οἵ ΑΠΙκαν νῃϊοἢ ψὲ πα αποίϊεα ἴῃ  ΡῬεΐεγ 11. 22, ἃπΠ4 ὑνῃ!οἢ [5 σαγγεηΐ ἴῃ 1Π6 ϑυτγίας 
(ν111. 18), Αὐπηεηίΐίδη, απ αὶ Κ Δυβηὶ νεγϑίοῃϑ : 6. σ. ἴῃ με ΚΚαγβῆπηι (ν11. 1.5): 

“ΜΥ 5οη, ἵπποι παϑδὲ Ὀβεη ἴο πι {κ6 [86 ρὶρ, ὑπὸ ψεηΐ ἴο {πε ποῖ Ὀδτἢ ΗΠ ΡΘΟρΙῈ οἵ αυδ]γ, ἀπ θη 
1 οδῖπα ουΐ οὗ [πΠ6 μοὶ ὈδῊ 1ἰ βὰν ἃ ΠΙΤΠΥ ΠοΙΪς, δηά τὸ ψεηὶ ἄονη πα ψνΑ]] ον ἃ Ἰη 11. 

ΤΠ εβε ἘΧΔΓΊΡ[65 νν1}] 5σῆονν σοπο]ιβίνε!ν {ΠΕ σούγεοῖπαβ5 οἵ {πε ἐγδαϊτίοη {παΐ [)επηοογίτι5 σορΙςα ἔγο ΠῚ 
ἈΠ ΙΪταγ, ἀπα ἰϑσϑθα {Π6 ργόνεγθϑβ οἱ πε ἰατζεῦ ἀπά ει ἢ15 ον ΠΑΠΊΕ. 

ὦ. 7116 7οδίξ ωγαίῤίσίς. 

ΤΠΕε ρᾶγα}16] ραββϑαραβ ἴῃ {πε ΒοοΙς οἵ Τορθὶί, αηα ἔπε βιρροϑβεά γϑίεγεηςεβ ἴο ΑΠΠκαῦ, πᾶνε οσοσυρίεα 
1η6 Ἰεδάϊησ ρἷαςα ἴῃ {Ππ οὐ ἰςἰϑτη οὗ της εχ, ραγεὶν Ὀεσδιιβα 1 ννὰ8 Ὁ. [Πεἰγ πλεδηβ {παΐ {Π6 δητ ιν 
οἵ ΑΠΙΚΑΥΓ ννᾶβ, ἴπ {πε ἢγϑί ἰηϑΐδηςε, Ἂϑίβ 9 Πα, πα Ραγίν θεσαιβα ἀγοιπηα ἴΠ656 ρϑγα}1 65. {πῈ 

᾿ς απαβίίϊοη οἵ γεϊδίϊνε ρχίοσιν νναβ, ἰῃ [Πς ἢτϑὲ ἰηβίδηςε, ἀεραίεα. Νον {παΐ {πε απίίααϊν οἵ ΑΠΙΚαῦ 
ἢα5 Ὀβεη νἱπαϊοςαϊεά ἴῃ πῃ εχίγαογαϊπαῦν τηδηηθδ, να πεεα ποῖ Πεϑίϊαίϊε ἴο πηδτῖς αποίΐδιοηθ ἴῃ ΤΟΡΙΊ, 

ΟΠΪγν ταβθύνίηρ 5010 ἢ σα565 ἃ5 ΠΊΔΥ Ῥγορέγ]ν Ὀε τείεγγεα ἴο 4 πιούε τεοεηΐ πιδηϊρυϊδίίοη οὗ {πε ἰεχί 
οὗ ΑΠΙΚαγ. 

ΤΠΕ [Ο]]οννηρ᾽ αύα 1ΠῈ ργηοῖραὶ ραν }1615, ἃ5 σίνεη ἴῃ {πεῈ Νίίσαη (οάσχ, ννἱἢ ννῃϊςῃ, ποννενεγ, 
[π6 Θιπαῖϊῖς εχ βῃου!α θὲ σαγεία!ν σοτηραγεά: 

ΤΟΡ. 1. 21 564. : “Απᾷᾶ ΕπΞαγῃδάδοῃ ' Π15 50η τεϊρῃηθα ἴῃ 5 βἰεδά, απᾶ ἢξ δρροϊηΐεα Ασμιδομδγ ἰῃ6 50 οἵ 
ΑἼΔΕΙ] ΤΥ Ὀτοΐμευ ονεῖ 8]] {π6 ἤδβο οὗ [ῃ15 ΚΊηράοηι, ἀπ ονεγ 8}} {πε δαπηϊπιϑίγατίοη. Απα ΑοΒίδομαγ 
ΔΒ ΚΕ οἡ ΤΥ ΕΠ ΔΙ , ἀπ 1 σαπια ἴὸ Νίπενθῃ. Απᾶ Αομίδομαῦ νγὰ5 ΟΡΌΘΑΓΕΥ πα ατεαῖ 864], ἂἃπα 
ΟΠΔΠΟΘΙΙοῦ οὗ {ἴπΠ6 ἘΧΟΠΘαμοσ, ἀπ Ββαγῃδα θη ἀρροϊηίεα ΠἰπῚ ἃ βεοοπα {{π|6Ὸ: ὁ δηα ΠΕ 5 ΤΥ 
ΘΟ 51η.᾽ 

ΤΟ. 11. το: “ΑΠπά 1 (ΤΟὈ1) νεπὶ ἴοὸ {πε ρῃγδίοίδηβ, δηα {πεὺ σου] ποῖ ΠΕΡ πθ. ἀπά Αοβίδομαγ 
τη! δ! 66] ΠΙΠῚ ΠῚ} {Π6 {πη6 ἰμαΐ ἢ6 επί ἴο ΕἸγτηδῖ5 ᾿ (ὙΠΕΓῈ 8η δουῖα οοη]θοίαγα βυρβαϑίβ ἴο 
τε “ Π15 ΠΙαἸηρ-Ό]δο 6 ἔου " ΕἸγτηδί5 ᾽). 

Τοῦ. χι. 17, τ8: “ΑΠα {Ποτὲ ψχὰ5 ρσεαΐ 7ου ἴο 411} {π6 Ὀγείῆγεη τῇ Νιίπθνεῇ, δηα Ασῃίδομαγ πα Ναβθδ5 ἢϊ5 
σουβίη (9) σαῖηα (ἴο ἴη6 μψεαάϊηρ [δϑιϊνα]).᾽ 

ΟἿ 1 15 ἀἰβῆουε ἴο 54Ὺ 1Γ 1Π15 15. ἴῃς. οὐἹρίπαὶ ἔογπὶ ; ἴξ ἰοὺ κβ ἃ5 1 Σαχερδονύς ννεῖε ἃ πλϊϑρίασεα ρϑηϊτίνοα, ἀπ {πε 
ΟΥΘΊΠ4] τϑϑάϊηρ “{ΠῸ βοὴ οὗ Εϑβαγῃδαάδοῃ᾽, ψνῃϊο ἢ νοι] τηθδη {παῖ Τοῖς Πα τερεαίεα της Β᾽υπάον οὗ [Π6 νϑυβίοῃϑβ οὗ 

. ἈΒΙΚΑσ, ὈῪ πλα κῖηρ Βα ηπΔοΒεσὶ Ὁ ἰαΐοσ ἴΠδη Ἐϑασμαάάοη. 
3 Ἐχδοῖν, θὰ ἀπ] 16] ΠΟ] Ὀ]ν, “ Θδομασγάοηοβ, ἃ 50ῃ ἐκ δευτέρας, ΜΏΪΟΗ ἀραΐῃ ἰοοῖκ5. ᾿ἴκε ἂῇ οτίρ πα] “ϑοη οἵ 

 Βδομοζάοη᾽, 
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ΤΗΕ ΒΥ ΘΕ ΟΡ ΚΑΝ 

Ἔσογ "Νοραβϑ᾽ {πε διπαίζίς ἰεχί μὰ5 "Ναρθαά᾽, ννβίοῃ σαη Παγαϊν θὲ τρί, απα ᾿ξ πλαῖτεβ Αοἢίδοῆαῦ 
αηα Ναρδά το με Ὀοίῃ οἵ {Πεπὶ σοιιβίηβ οἵ Τ᾽ οΌΙΈ. Ρεγπαρϑθ {πεῈὶ οὔβϑουγε Νάϑραβ σονεοῖβ {πῸὶ παπηε οἵ 
Ναάδη᾽β γοιηρεῦ Ὀτοΐῃου. 

ΤΟΌ. χίν. το: “ΜὺΥ οἢ]]α, σοηβίάθυ ψῃας Νδᾶδὺ α14 ἴο ΔοΒΙΔοθΠαγ {πᾶΐ Ὀγοιρῃΐς πηι παρ, μον ἔγοτη {Π6 
Ἰρῃς Πα Ἰεα Πϊπὶ ἴο {Π6 ἀἀγκ δηα ννῆδϊ γθοοπηρθηβα μῈ πηδᾶθ ἢ]Π: ἃπα ΑσΠίδομαγ ((Χ06) Ξανεά, Ὀὰὲ 
το {πε οἰπεῦ {Π6 7ι5ῖ γθιναγᾷ νγὰβ πηαάθ, δηα π6 ψοηΐ ἄονη ἴο ἴΠ6 ἄαγκ. Μδηδββ65 (γεαά ΑὨΙΚαΙ) αἸα 
Αἰ Π15, ἀπ 6 ννὰβ βϑανϑα ἔγοπι {ῃ6 5ηδγα οἵ ἀδαίῃ ψῃ]οἢ ἢπ ἸαΙα ἔογ πιπη, θυς Νάδῃ [6]1] ᾿πίο {6 5 δῖ 
86 Ρεγιβῃβα. 

1 Πᾶνε οοτγγεοίεα βοπλα οὈνίοιι5 ἐγαηβογιρίίοπαὶ ὈΪπάογβ, απ τηαάθ ομς ὈοΪὰ Ὀιΐ πεοαβϑαῦν επιεπάδ- 
τίοη. Εδογ {πε δἰ πηβρίνίηρ οἵ ΑὨΠκαγ, 566 4150 ΤῸΡ. ἵν. 1ο, “.ΑἸπ5 ἀοίῃ ἀε!ῖνεγ ἔγοπι ἀβαίῃ, ἀπά ΜΠ] 
ποΐ βυῆεγ {πες ἴο σοπΊα ᾿ηΐο ἀατκποβθ᾽. 966 α͵5ο ΑΠΙΚαγ (ΝΠ. 2 11 97. ΘΥ τ 

Τοῦ. χίν. το: “Απα Πα Πραια θείογα ἢ15 ἀβαίῃ οἵ {πΠῸ ἀδβίγποιίοη οἵ Νίπενεῃ, ῃομ ΝΕ ΠμΔἀηθΖΖαὺ δηά 
ΑΒ βιιθσι5 ἴΟΟΚ οδρίϊνα ;᾿ 

ννετα {πὸ δ᾽παϊτῖς ἰεχέ Ἔχραηάβ, απ Ἐχρ αίηβ {παῖ Νίπενεῃ ννὰβ ἰδίζεη σαρίϊνε ὈὉν Δοἢίαϊκαγ, {πε 
Κίηρ οἵ Μεαϊΐδ. 

ΑΠδϑιθγιβ 15. ἃ πλοῦ ὈΪαπδγ ἴογ ἡ Νίπενεῃ δπα Κζάηγ᾽ ἴῃ {πε ΑΠΙΚαΥ βίουυ : ἰῃε ϑιηδιίς 
εχρδηβίοηβ ἤανε πιδᾶς {πε σοηξιβίοη ψγοῦβε σοπίουπαεα. ΤΟΙ 5 Πἰβίογν πα 5 σεοργαρην γε ουξ 
οὗ {πε γεδςοῇ οἵ π5{1Ποφίΐϊοη. 

ΤΟΌ. ἵν. 17: “Ῥουγ ουὖΐ [ἢγ Ὀγοδα οἡ [πε ρύᾶνθϑ οἵ {Π6 τἱρῃίθοιιβ ἃη4 4ὁ ποῖ ρβῖνε 1ἰ ἴο 5] ΠΠΕΥΒ :᾿ 
ΜΠ ψΠΙΟΠ οἴ. ΔΏΙΚΑΥ 

(Ατδῦ. ". 13}: “Ὁ πὴγ 50ῃ, ΡΟῸΓ ουΐ [ΠΥ ΨΜΊῚΠ6 Οὐ [Π6 ἴομη] 5 οὗ {πΠ6 1ι5ΐ, ἀηα ἀτηκ ποῖ ΨΠ Ἰρηογδηΐ, 
σοΟΠ᾿ΕΙΡΕΌ]6 Ρεορ]ε. 

(ϑγγυ. 11. το): “ΜΥ 80ῃ, ροὺγ ουὔξΟ [ἢγ Μ1πΠ6 Οἡ ἴΠ6 ρτᾶνεβ οἵ 1ῃ6 τὶρῃίθοιιβ, γαῖπου (ἢδη ἀτηκ 1 ΜΠΠ 
61] πιθη. 

[0 ἡ {π|5 αυαϑίίοη 5εε 1. 189-192.---αεη. Ἑαϊτοτ.]} 

ς. αγαζίοίς 271 ἐλς 7:5 ἐαηη67η15 ο7 ἐΐς 7 πτουσίνε αίϊγταγεῖς. 

566 Ρ. 2091 οἵἉ 1Π15 νο]ππηα. 

ε. “50:6 Οἱ Τοείαηοί αγαίζίοίς. 

ΤΠΕ ρδγα}1 615. ἢ {πε Ο.Τ΄, ἐβϑρεοία! !ν στ 1[Π6 ϑαρίεηΐὶ θοοῖκ5, αα οοηϑίδηϊ, αηἃ 1 5. ηοΐ 
αἰνναγβ δαϑὺ ἴο 88Υ οεγζδιη]ν οὐ Ψ ΠΟ 5146 δηϊ]υϊν 165. Α5. ἃ ρεηδίαὶ ργίποῖρθ {πε ΑΠΠΪΚαγ 
ϑεηΐθηςεϑβ α΄ οἱάδὺ [Πδη {πεῖγ ράγα}}6]5 ἴῃ σίγα. Α ἔδνν ρίδοββ πᾶν 6 ποίβά: 

ΑΒΙΚΑΓ (ς. 11. 45 5γ1.): “ΜΥ 50ῃ, 1 πᾶνε οδιγιθα 5810 δηα Πμᾶνβ τϑιηονϑα 1εδᾶ;; αὶ 1 πᾶνε ποῖ βθεβε δηγίῃϊηρ 
Πδανιοῦ ἔμδη {πΠδΐ ἃ πηδῃ 5Που]4 ρᾶῪ ἃ ἀδδὲ {πὲ με α14 ποῖ Ὀοτγγον, ἄχζο. 

ΟἿ ϑιγαοῇ Χχιϊ. 14, 15: “Υηδϊ 15. ἤδανίθυ ῃδη 1εδα, δα ψΠδΐ 15 [6 ἤᾶτηα (ΠὨϑγθοῦ, θὰΐ ἃ ἴοο] ἢ ϑαηά 
ΔΑ 5411 δη4 ἃ τηδ85 οὗ 'γσοῇ ἃγξῈ βαβίεῦ ἴο Ὀθαῦ πη ἃ πᾶ ΜΙ Πουΐ πη εγβίδπα!ηρ. 

ΘΟΠΊΘ ἔγᾶοεβ οὗ ἃ 5: Π}1|ὰὉΓ ΡιΌνεΓΌ ΜΠ] θῈ ἰουηα τη {πε ραργίυβ: 
ΑΒ ΚΑΓ (ς. 11. ὅς 5.71.) : “ΜΥ 50ῃ, 5βίγίνε ποῖ ψ| ἢ ἃ πηδη ἴῃ ἢἰ5 ἄαν, ἀηἃ βἰαπα ποὶ ἀρϑίηϑδί ἃ τίνασ ἴῃ [5 

Ποοά.᾽ 
ΟΥ. ϑισαοῇ ν. 26: “)ο ποῖ βίδηά τρ ἁραϊηβί 8 τίνα (οἴ. [ῃ6 ϑγγίδς νειϑβί η). 

ΑὨΠΪΚΑΓ (ς. 11. 2 5γΓ.}: “ΜΥ 50η, 1 ποι Παβὶ Πβατγὰ ἃ ψοτγά ἰεΐ 11 ἀἴ6 τὴ τῃγ ᾿χθατί. 
ΟΕ Θιγοῇ χίχ. τὸ (ϑγ1.). 

ΑὨΙΚαγ (ς. 1. τὸ ΑταὈ.): “Ο τὴν 5οη, θ6 ποῖ ῃειρῇθουΓ ἴο {ΠΕ ἴοο!, ἀπ εαΐ ποῖ Ὀγεδα ψ ἢ Π]Π|.᾿ 
ὉΓ Ῥε- ὌΧΙ 4: 

ἈΠ ταῦ (ς. 11. ὅτ ΑΥ8Ὁ.): “Ὁ τὴν 50η, ἰδεῖ 16 1586. πιδῃ θεδΐ {Ππ66 ψΠΠ ἃ τοῦ : Ὀὰζ ἰδὲ ποῖ {Π6 ἴοοὶ δποίηΐ 
{πΠ66 νι συγεαῖ βαῖνε.» 

(Οὐδ ξεν τ ΟΣ ΘΧῚΝ 
ἈΠΙΚΑΥ (ς. νἱ1]. 28 Ατδῦ. ; οἷ. ν1]. 41 5γ1.}: “ΕῸΓ ΠῈ ῆὴΟ αἷρϑβ ἃ ρὲ ἴου 15 Ὀγοίμεσ, [4]15 Ἰηἴο 1 ; δῃᾷ μ6 

ΠΟ 565 ἴγὰρ5 514}1} Ὀ6 σδυρῇῃϊ τη {Πετῖη. 
ΟΕ ῬΞΞ ΌΧΙ τὸ: 

ΕἘογ σοἰποίάξηςσεβ νυ Δ η16] ννα πᾶν ἴακεα: 
ΑὨΙΚΑΓ ς. ἱ. 3 (Ατ4.) ψ! ἢ ΠΔη. 11. 2, 11. 27) Υ- 7. 
ΑὨΙΚαΓ α. 1. 7 (Ατπ,.) ἢ Ὅδη. ν. τό. 
ΑΒΓ ας. ν. 4 (Αταῦ.) ψἢ δη. 11. 11. 
ΑὨΠΙΚΑΓ ο. ν. τα ΜΠ ᾿δη. ἵν. 23. 

1 Ιῃ 700. χχχν]!. 23 τῆς νοτγάβ “ἍΝ Πεη {ΠπῸ τανθη Ὀεσοοπια5 νὨϊ6 ἃ5 (6 γᾶζᾷ (1. 6. ἃ ἰαῦϑε ΝΣ: ὈΙΓά), ἐμεη Κηον 
ταὶ 1 Πᾶνα Ἰονεά {πες πηδᾶν 6 Δῃ βοῇο οἵ ϑγτίας Α 62 " Αῃά {πε τάνβῃ Ὀβοοῖηα ν ἰΐα 45 ϑηον ᾿.--[ἀθη. Ἐδίῖτον.] 
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ΙΝΤΚΟΌΌΟΚΤΙΟΝ 

6. (οἱμείαϊφηιεες αι Ῥαγαίοῖς τοῖίλ 6 σιν 17 δε α,),16717. 

ΑἸ κατ, ο. ἵν. 14, Πα5 ἴῃς δοσοιηΐ οἵ Ναᾶδη᾿5 γθνείγν, αἴτεσ ἢ6 ἢδ5 σοί γἱά οἵ ἢϊ5 απο]ς, δηα οὗ ἢ ΐ5 
Βεδίϊησ {πῃ6 πηθηβεύναηΐβ δηα {πΠ6 ννοπηθη-ϑεινδηΐβ, ὅσο. δε πανε ἴο σοπηρᾶγα σαγεία ἢν Μαῖί. χχίν. 
48--στ, ἀπά Τιῦῖκε χιϊ. 43, 46, ἀαῃὰ ἰξ νν}}} ῬῈ ββεϑῆ {παΐ {ΠῸ ἰαηρστιαρα οἱ ΑΠΠΚαν ἢδ85 σο]ουγεα οπε οἵ οἷιγ 
Το ̓5 Ραγα ]65. 

Ῥεύμαρϑ {πε βαπὶα ἰῃίηρ 15 ἔτπὸ οὗ ἴῃς ρδύδθ]ε οἵ {πε Ῥιοήϊραὶ! ὅθ; ἰοῦ. να ἤανα ἴῃ {πε 
ϑυτίας (ν111. 24): 

“ΒοΥρΊνα πὴ6 [Πϊ5 ΤΥ [ῸΠ]ν ; δηα 1 1} ἰεηα ἴὩΥ Ποῖβ65 δηᾶ [θεὰ (ἢν ρὶρβ5 ψῃΙΟἢ ἀγα ἴῃ ἴῃ γ Ποιιβ6. 

Δη4 ἴῃ {Πς Αὐπιεηΐδη (ν11. 24) : 

“Ἐδίμοσ, 1 Πᾶνα ϑπΠη64 ἃραϊηϑί [ῃ66. ἘῸγρῖνε πΊ6, δηα 1 ψΜ1} ὈῈ ἃ 5ανε πιο ἴπεῈ Ὠεησοίου ἢ δα ἰου ὄνου. 
ΘΕ ΚΕ αν" τὸ: ΐ 

Νού 5ῃου]α ψε περϊεςΐ ἴο σογηραγε {πε βἴοιν οἵ ἴῃς ππίγα{ὰ] Πσ-ἔγεα ἰη πε (σοβρεὶ ν ἢ : 
ΑΠΙΚΑΥ, ο. 1]. 25. (ϑγι.): “ΜγΥ 5οη, ποι Παϑὲ θβαη ἴο π|6 [κ6 {Π6 ρα]πη-ἴγεε [δὲ βίοοα ὈῪ ἃ τίνε, δηά 

οαϑί 411 115 {τας Ἰηΐο [Π6 Τἰνου ; ΔΠ4 ψΏ θη [15 Ἰογα οδτηθ ἴο οαξ 1 ἄονη, 1ζ 5814 ἴο ὮΙΠῚΊ, “(δι πη αἴοῃθ 
115 γϑδγ, δη ἃ 1 Μ0}1}} Ὀτίηρ {π66 ἐουι ἢ οαγοῦβ." Απά [5 Ἰογὰ 58] υὑπίο ᾿ἴ, “ὙΠοῖι μαϑί ποῖ Ὀεθη 
14 5.Έ ΓΟ 15 1Π ΜΏδι 15 [ἢΪη6 οὐνη, δηα ΠΟΥ ὙΧ{Π0 πο Ὀ6 ᾿πα πβίγιοιιβ ἢ Μηδὲ 15 ποῖ {Π|πη6 ον ἢ ᾿ 

ἴογ ννῃῖ ἢ ννε σοπηραγα Γμκε χη]. 6--ο. 

Εοὸῦ ΑὨΙΪΚαγ, ο. νι! (ἀοαῖῃ οἵ Νδάδῃ), οἵ. πη ἀδαίῃ οἵ [π445 ἴη Μαῖίί. χχν!. 5, 1πΠ Αοἰβ 1. 18, 19, 4η4 
ἰη ἐπε ἰγαάϊτοηβ οἵ Ραρίϑ5. 

Εογ {πε τεϑί οἵ τῆς Ν.Τ᾿. σοπραγε 

ΑἸΙΚατ, α. 11. τ6 (ϑγ1.): “Μγ 50η, 1ἰ 15 ποῖ ῬΥΌΡευ Ἔνβὴ ἴο εἂΐ ψι ἃ 58 Π161655 ΡΘΥβοη.ἢ 

ΜΙ τ ού. ν. τα; 

ΑὨΙΚΑαΓ, ο. 11. σο (ϑγι.): “ΝΊδιι [ῃ6 ΡΟΟΥ ἴῃ ΠῚ5 «αήηιοίίοη, μα 5ρθακ οἵ Πϊπὶ ἴῃ [Π6 ργεβεησα οἵ [Π6 τυ ]ογ, 
8Δη4 4ὁο οῃδ᾽5 ἀΠρθησα ἴο βᾶνα ΠΙΠΊ ἔγτοπι {Π6 ἸΙοη. 

τ 2 Τί ΠῚ. ἵν. 17: 
δηα ΑὨΙΪΚαΓ, ο. ν!]]. τ (5 γι.) ν τ (ΑΥ8Ὁ.), νη. 24 (Ατη}.) (ῃς ρὶρ ἐπαξ ννεπί ἴο {πε δίῃ), ν τ ἢ 
{πΠ6 “τ ρίόνεγθ᾽ ἴῃ 2 Ῥείεγ 11. 22, ποίίησ ἐπαὶ [Πς ρίόνείρ ἰη ΑΠ ταῦ σαη Βε ἱγασοά Ῥδοῖὶς ἴο Πίπὶ 
τῆγουσῇ Π)επιοοτγίίι5. 

Κ᾿ Φαγαϊιοὶς 17 216 ΑΚ ογάλι. 

Τῆς Κούδη πονν5 ΑΠΙΚκαῦ Ὀγ [ΠΕ παπΊα οἵ Γοαπηδη, ἀηα πηαΐτε5 8]]ϑίοη το Ὠΐπι ἀηα ἢ]5 σποπηῖς 
βαυηΡ5. 

ΤΠ 4150 5υτα οἵ [πε Κοιϑη [5, ἰη ἰαςΐ, πατηβά δἰζει ἢΪπΊ, Πα ννε πηαῪ σΟΠΊΡΑΓΕ : 
“Ὁ γ 80η. .. 6 πιοάεγαία 1η [ΠΥ ρᾶᾷςθ, πα Ιου [ΠΥ νοῖςα, ἔοσ 6 τηοϑὲ ππηρταϊθίαὶ οὗ 411 νοΐϊςεβϑ 

ΒΌΓΘΙΥ 15 1Π6 νοῖςα οἵ ἃ5565.᾿ 

ΤἼε ραβϑασα Ὀεοοπηα5 [π6]}ΠΠ|σ 10] 6 θη 6 ρας Ὀν {πε 5146 οἵ 1 ΑἸΠΚαν, ο. 11. 45 (Δύηλ.), 11. 8 (5 γυ.), 
1.11 (Ατ40.): 

“ΜΥ 58οη, οδϑί ἄονψῃ [ΠΥ αγθβ δῃηά Ἰονψεῦ ἰῃγ νοῖσα. .. ἴου 1 ἃ ποιιδα οου]α 6 01 Ὀγ ἃ Πιρῇ νοῖςθ, {Π6 
855 ΜΟΙ] 1114 ἔνγο Ποιιβα5 ἢ Οἠ6 αδγ. 

ᾧ 4. ΜΑΤΕΒΙΑΙΘ ΕΟΚ ΤῊΗΕ ΕΤΕΚΜΙΝΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΤΕΧΤ. 

α. 11ε 4 γαγπαῖς  αῤγζις. 

ΤΠ ἤγϑι δηα οἱν δας ῃοῦν ἴογ {πε οτρίηαὶ ἰεχί οἵ ΔΑ κὰν ἰ5 ἴἢς Αταπηαῖς ραρυίι5, ἀἰβοονογεά 
αἱ ΕἸδρῃαπίίηέ ὃν [9Γ. Ἀαεηβοῆη ἰπ {πε ἐχοανδίίοηβ οἵ 1θοὔ--τροδ, ἀπά Ρι]15η6 4 Ὀν ϑδοῆδι ἰπ 
1011 85 ρατί οἵ 15 “γανπαϊεοδο Ῥαῤγγηδ τα Οείγαξα ατις Ἐἰοῤἠαρέῖῆηό. ὙῊῈ ΜΘ. 5. τπιπξογειππδξεῖν 
ἱπηρετγίεςξ, θα 1Ὲ 15. οἰθαγ, ἔγοπιὶ σοπηραιίβοη υνἱἢ 4 πυπηθαγ οἵ ἀαίθα ἀοοσιτηδηΐβ τυντ ἢ νυν ἢ τ ννὰϑ 
ἰουηά, ἸΠαΐ 11 νγὰβ νυγ [θη ϑοπηθῃεγα θεΐννθεη 420 Β.6. δῃα 400 Β.6. [ΤῈ 5 ἴΠι5 {ΠῈ βαγ]!εϑ Ἔχαηιρὶε 
οἵ δἰΠοῖ ΒΙΡ]1ο4] οὐ ΑΡΡοούνρΠδὶ 1τεγαῖαγαε ὍΠε ΒΟΟΚ [561 σαπποῖ πᾶνε θεθη σοπιροΞβεϑά νεγν της ἢ 
ΕΔΓ] Γ [ἤδη 115 σορν, δπα ϑδοῆδι βιισρεβίβ [Πδὲ 1[{ ννὰβ ργοάποθα βοτηενπεγα θεΐννεεη 550 δηά 450 8.6. 
ννε 5ῃου]ὰ σὰν ἴπμαΐ {πεῸὸ πρρεγ 1{π|ῖξ 15 τῆογε {Κεῖὶγν, ἴογ Ἔνεη 1{ πε Ῥοοῖς νεγα δὲ οῆςα ροριιΪδι (45 ἴΐ 
Αἰπηοβὲ σογίδιη]ν νν85) ἴἴ νου] ἴδε {ἰπ|6ὲ ἔογ ἴξ ἴο Ὅς σατγτίεα ἔγοπὶ Μεβοροίαπγία ἴο {6 οὐ γίηρ, 
7εννῖβῃ σοϊοηγ δὲ {πε ἢτγϑ σαΐαγαςὶ οἵ ἴπῈ ΝΙ]6. ὅϑαρροβε, γε βὰν {παῖ [ξ ννὰβ νυγτεη θοῦ σοο 8. Ο,, 
ΟΥ̓ ἃ {Π|16 δαῦ!θύ. [Ι{ 5ῃου]ά θὲ βοιηενμδΐ ἰδίεγ ἐῃδη ἐπε Ατατηδίς ἱπβογὶ ρίίοηβ ἔτοτη Ζίη) Ἔγὶϊ, ἔοσ ἴῃ 
ἴπεβα ἴΠ6 παπὶε οἵ Αϑϑυγίᾳ 5. 511] τυ Αβϑμθτ, ννἤθγεαθ ἰῃς ΑΠΙκαγ Ῥοοϊς μα5 Αἰμαγ. ΤΗς 
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ΠΕ ΘΕ ΘΕΥ ΘΕΆ ΜΚΚΆΑΕΝ 

Αταπιαῖς, ἔμεη, 15 τῆς οτἱρσίπαὶ ἰἸαησιαρσε : {Πεγα 5. ΠῸ βδίσῃ οἵ ΗἩεθγαῖθπὶ δηννεγε ἴῃ πε θοοϊ. Κνε 
αἴξ δ5 πεαύ ἴο ἴῃς ἢγϑί ἰουπῇ οὗ δῇ δποϊθηΐ ὈΟΟΚ 85 ννεὲ αὐε ἄνεῖ {Πκεὶν ἴο θὲ. 

1 ἰ5 πηίοτγιππαῖε, [πεγείογα, ἐπαὶ 1Π6 ραρυτιβ 5. 580 ἱποοιηρεῖθ. ὙΠεῖα 15 ποίῃίηρ ργθβείνεα οὗ 
τς παιγδίϊνε ρογίίοη αἴζεγ πΠ6 σοπἀεπηηδίίοη οἵ ΑΠΙκαι, ἀπ ποῖ ναῦν πλιοῃ οἵ ναὶ ἰεδα5 τιρ ἴο {πε 
ςοπάεπηπαίίοη ; ψ ἢ 116 τῆς ἐταστηθηΐβ οἱ {πε ρύονεγθβ ἀπ ραια Ὁ 165 διε 50 αΠῆς] ο τεσοηδβίγιςϊξ, {παῖ 
νν6 δα μαγάϊν 40 ]6 ἴο Γεδα ἃ βίησ]ε ἀπΌτοϊζεη βεηΐθησθ. [{ ἀρρθδῖβ 85 ἰΓ 1ῃ6 ργονεγθίαὶ ρῃ]οβορῦν 
δῃα {πε ρδύδθο]ῖς δα πιο! 05 νγεῦα τη! χε ἀρ τορεῖμεγ, απα τῃδξ ἔΠεύα ννὰ5 {Ππ|Ὶ6Ὸ ἀργεεγηεπί θεΐνγεεη 
ννμαΐ 15 σοηίαϊηεα οἱ {πΠεπὶ ἴῃ 1ἴΠ6 ραργυίιβ δῃηα {π6 ἴννο Το] δος οη5. ννῃο ἢ αὔε Ἂχῃι ε ἴῃ οἱ 
εχίαπίἪ νείϑί οηβ. 

Μοτζεονεΐ, 45 ἴῃς Ἰαϊίευ ρατί οἵ {πΠ6 παίγαϊίνε 15 ποΐ εχίδηϊξ, οι τησϑὲ δὲ ἰεαϑὲ ἤανε Ἴοοπίαϊπεά 
1πε δοσουπί οἵ ΑἸ Κατ 5 τεσονεῦν, νγα σαηηοΐ 6 σεγίαϊη νυν πεῖ μεῦ {πε Βσγρίίδη ερίϑοαε ἰ5 ἃ ρατὶ οἵ {ῃε 
τηἰβϑίηρ πγαίξεγ οὐ ὑν πεῖ Ποῦ ἰΐ 15 {Π6 δααϊτίοη οἵ ἃ ἰαΐθγ (οἰ ΚΙουῖϑί. Ὗνὲ σαη, πονγενεῖ, γηαῖκε σεγίαϊηῃ 
τηϊηρϑ αυϊ6 οἰθαγ. 

ΕἸτγϑί οὗ 411, τῆς ραρυγιβ πγαῖίκεβ ἔπ βοῦν [411] τη θι Θεηηδοῃ αι ἀηα Ἐϑαγμαάάοη, Πἰ5 5οη ; ἀπά 
ἴ ἀοε5 ποῖ πηαῖζε ἴῃς πηϊϑίακε ννῃϊοΐ οσσιΓ5 ἴῃ πιοϑβί οἵ {Π6 ἰαΐεῦ νϑιϑβϑίοηβ, οἵ σδ ]!ηρ Θεηηδοθευ {ΠΕ 
50η οὗ Εβαγῃδάδοῃ, δπάᾶ ρευζείηρ 411 {πε βοῦν ἴῃ ἢϊ5 γείσρῃ, [{ 156 Ππεδύεσ ἴο Ὠίβίογν ὄἌνεη {{ 1 15. ποῖ 
χοῦν Πἰίβίοσν. δε υπάειβίδηα, ἴοο, δὶ π8εα ἴο Ὀ6 ἃ αἰβηου!ν, ἢν ΤΟΡΙΐ, νος ἢ ςετγίδι ηἶν 
(Ο]]ονν5 Δ ΉΠΚαγ, ἄοεβ ποῖ πῆαῖκε {δε γηϊϑίακε οὗ ἱηνείβίοη ἢ ταρσατὰ ἴο 1Π6 ίησϑθ ννῃοἢ ψνε ἢμα ἴῃ 
ΑἸ ΙΪταγ, δοσογάϊησ ἴο {πε ἰαΐεγ νεύϑίοηβ ((Ππουσῇ ΤΠαγα ἀγα ϑιβρίοιοηβ μα ΤΟΙ. Πα5 οοτγεοίεά 
8 ΟΥΙΡΊΠΑ] τηϊβία Κα). 

1, Ββονενεῖ, {πε ραρυτῖιβ ἰη σογίαίη ροϊηϊθ ἀἰβογεα 5 {πε ἰαΐοι νεγϑίοῃϑ, ἔμπα αὐ οἴπεσ ροϊηΐβ ἴῃ 
ψνηϊοἢ ἰ δοοτεά! 5 ἐνεπ. {π6 νουηρεβί οἵ ἔπεπ. ὍΤπἢι5 {πε Αὐαθῖς νεγβϑίοη ἢ85 {πε οογγεοῖ Αϑενγίδη 
ἴογτηι, Ναδυδιγηίδκαπ, ἴοσγ τπῈ Ἂχεουζίοηεν οἵ ΑὨΙΚαῦ; δπὰ Μ. ᾿ΑΡρθέ Ναυ, ἰπ ἢ5. να πα ]Ὲ θοοῖκ οα 
ΑὨΙκαγῦ, μᾶ5 ροϊπιβα ουξ [ἢδξ οπε οὗ {πε γοιηρεβϑί οορίθβ οὗ με ϑιυγίδο ἰεχί ἰ5 ἴγεε ἔγοπι {πε ἢϊἰβίουιοδὶ 
ῬΙαΠάεγ νοῦ ϑεηηδοῃεῦ δηά Ἐβαιπαάάοη. ΕἸγΠεσ, ἀπχοηρϑβί ἐΠς ἔενν ργονεγθία! βεηΐεηςσεβ {πδὶ σὴ 
ῬὲῈ τεοσοπϑίγιοίεα ἴγοπιὶ {π6 ραρυγιιβ ΠΓαρπηθηΐβ ἔπαγε ἰ5 οηα ΨΏΪΟῆ 15 ργεβεύνεα ἴῃ τῆς Ατπιεηίΐίδη 
νεῖϑίοῃ, απ δρραύεητὶν πονῆεῖαε εἶδε. 50 ἰῃδΐ ἄνεὴ ἰαΐε νείβϑίοῃβ δ΄ε ποῖ ἴο Ὀ6 Ἁβϑβρίβεα ἰπ {πα 
τεςοηϑίγαοίίοη οὗ {πε οτρίηαὶ ἰερεπηα. ἱ 

Οη {πε οἴπεν μαπά, μετα οδῃ θὲ πο ἀοιυδί παξ {πε βίογν ἢ85 εξ ἰγεαϊεα νεῖν ἰγεεὶν Ὀν τδην 
σεπογαίίοηβ οἵ ἰγαηϑογθείθ. Ενβϑη [{ ἰζ βῃοι!α Ὀ6 πηδίηἰαί θα {παΐ ἰῃεγε νγὰβ δὴ οὔίρίηδὶ Ὠβίουσαὶ 
ποίει (ν ἰς ἢ σε α πι5 νεΥν ἘΠΠΚΕΙΎ ἴῃ νίαν οἵ {6 πηδηηεγ ἴῃ νοἢ {ΠΕ βδίογν 15 [014) Ππεγα σδῃ θῈ πὸ 
ἄοιυθε {παῖ ἰἰ νν85 παηα]εα 45 4 [οἱ κ-ο-ΐαϊβ ἔγογῃ {πῈ αι] εϑὲ {{π|6ὲ5. ΕοΥ Ἐχϑιηρὶε, ἴῃ {πε ορεηίηρ᾽ οἵ {πε 
βίογυ, ΑΔ ιϊταῦ ἜἘχρ] αἰηβ ἢῖβ ππηϑιισσθϑϑία] ννεα]οοῖκ νυ 5ἰχίν ννῖνεβ, ἴου ψνΠοπὶ μῈ ὈῈ1]} βιχίν οδϑβί]68. οὕ 
ρϑίαςεβ. Ὑῆαῖ ἰ5 σεηιίης (ο]Κ-ὶογε. Πεη Πα δάορίβ ἢ 5 ϑἰϑίεγ᾽ 5 ϑοη, Ναάδη, ῃε μαηᾶβ ἢἰπὶ ονεῖ ἴο 
εἰσῃΐ νψεί-Πυγβαβ {παῖ πεν πᾶν Ὀτίηρ Πἰπὶ ἀρ; ἀπά {πῸ θον βύονβ Ὁρ {ΚῈὸ 4 Ἵεάδγ ὑπάδγ {πεῖν 
αϑϑίάποιιβ ἰοβίεσίησ. [{πν οπε ἀουθίβ νεῖμεν {Πι15 15 [Ὁ] }Κ-]οτα οὐ ποῖ, 6 πᾶν σοηϑι] {ΠῈ [Ο]]οννηρ 
ορεηΐηρϑβ οἵ Τίιθεΐβη 8165 ἔγοπῃ ἐπε οο]]εοιίοη οἵ νοη ϑοῃί θείημεν απα Ἀἰβίοῃ: 

3.207} 7 στπιαώλαγα “ ναααηα, 2. 52. 

ΤῊΘ ὈΟΥ ϑυάπμαηδ νγὰ5 Πα 6α ονεῦ ἴο εἰρῃξ ΠΌΓβΘ5, γῸ ἴο ΟΔΥΓΥ ᾿ἰπη, ὉΟ ἴο 500 Κ]6 ἢϊπη, ἵγο ἴἰο οἸβδηδβε 
Ηϊπι, απ ἴνο ἴο ΡΙαΥ ἢ πη. Α5 ἴῃοβε εἰρῆς πυῖβθβ ἴδ τη ἃπα Ὀτουρῃϊ ΠΙΠῚ πρΡ Οἡ ΓΉΙΚ, ὅζα. :. .. Βα 
5Π0[ ΠΡ {πΚ6 ἃ Ἰοΐιι5 ἴῃ ἃ ἴδῃκ, ὅσ. 

Αἴ εχδοῖϊν 5ἰ πη αν βίογυ σοηποογηίηρ {πε γεαγίηρ οἵ Ν᾽ ἰβδναπίατα οη Ρ. 257; δραΐῃ, οἡ ρ. 273, 76 
“5 2077} ο7 ἐλ 1 εἰ σα Ῥγοῤίφσεν, [με βαπια ἀεβογίρίίοη 15 σίνε οἵ {πε γθαγίηρ οἵ ϑαγγδηθπη; δηα οἢ 
Ρ. 279, 716 “σἰογγ 97 66 Τωυο βγοίλογς, ἴμῈ βαπιῈὲ ἀββογρίίοη νν}}} θῈ ἰοιιηα ἴοσγ ἴπΠ6 δαυν γεδῦβ 
οὗ Κομεγηδηκαζῖα. 

Ιη [Π6 54π|ι6 νναὺ, ψνῃείπμεῦ ἰῃς Εργρίίδη ερίβοάδϑ οἵ {πε βίοιν δῖε ἃ ρατί οἵ {πε οὔίριηδὶ ἀοοὰπηεηΐ 
οὐ ποῖ, πεν δἵὲ πείτ μεσ πιούε ποι [655 [ἤδη (οἸΚ- ’οῦε. Ἐὸογ ἰηβίδηςε, {πε ἀεγηδηά οἵ ἴῃΠ6 ῬΠαδίδοῦ τῃδὲ 
ΑὨΙΚαγ 5μου! ἃ παῖε ϑοπΊε τῸΡ65 οἷ οἵ 5β8η4 15 οπε οἵ ἴῃ {Πεπ|ε5 ἴῃ ἔπε ΤΙθεΐδη ἰδ] οἵ Μαμαυϑδάῃα 
Δηα Νάβακμα, ννϊοἢ νν1}] θῈ ἰουπά, ἴῃ [με ςο]]εοϊίοη τοπὶ ψνϊ ἢ να πᾶνε 1υ8ὲ αυοίεα, οἡ Ρ᾿. 188: 
“Κίηρ [απᾶκα βεηΐ ἃ πιεββεηρεῦ ἴο Ρᾶγηδ, [πε μεδα- πη οἵ {πε ν!]!]ασε Ῥαγηαϊςα βῃίϑῃῃα, νν τ δη 
ογἵάδγ ἴο βεπά ἃ ἴορε πιδάς οἵ βαπά οὴς πυπαγεά ςε}]5 Ιοηρ, ὅζα. 

Τἢδ56 ἘΧΔΠΊΡΙ65, ἰαΐκθη ἔγοπ ἃ βίησ]ςα σο]]εοτίοη οὗ Εδβίθγῃ [οἹΚ-ία!θβ, νν1}} ΒΕ ϑυϊηοίεπε ἴο 5ῆονν, 
ἴο ΔΎ οπα ΨΏ|Ο ἰἴ5 τη! γ,1]Π14ν ἢ Εδϑβίεγη βίουυ - ε]]Π!τησ, παῖ ἴπ6 ΑΠΪκαγ Ιερεπηα 15 ποΐ πηεαηΐ ἴο θὲ 
ἰαἰκεη ἴον Ὠἰϑίογυ. [{ 15 δὴ εἴῃῖοδὶ [οἱ κ-ΐαὶθ, ἢ Τηρσται τε ἴον [15 Τ[Π6π18 οἵ γεαριεμεηβϑίοη. Τὸ {ν 
ἴο τυτη ἰξ ἱπίο Πίβίοιν 15 ἴο ἄο {ῃε οτίσίηαὶ σοτηροβει ἃ [ἰτούαιν ἰη]αϑίῖςαθ. νὰ πον τὰτπ ἴο {ΠῸ 
ἀεδογριίοη οἱ [ῃς ἰδδάϊηρ᾽ νει ϑ οΠ5. 
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ΠΝΘΕΘΘΌΣΤΙΟΝ 

ὁ. 71ε 5γγίας [7εγοϑῖογ (.5). 

ΎΠΕεΓα ἀῦα ποῖ ΠΊΔΠΥ σΟρΡΙ65 οἵ [ἢ5 νεγϑίοῃ, δηα ἴποβε {Παΐ ἀο οχίϑί γε ἰαίαβ. Ὅ7ῇῃαε (ο]]οννίηρ τε 
{πε οΠπιοΓ τεχίς: : 

5. : ἃ βἴηρ!ε Ἰϑαΐ οἵ {π6 ὕνο! ἢ οὐ {Πἰγιθθητῃ σθηΐατυ τη ἴῃ6 ΒΥ 5η Μάβεαμ ((οα. Ααά. 7200). 
5,: ἃ Μ5. ἴῃ [6 (δια θτιαρε {Πη]νευβιῖν ΓΙ ΌγατΥ, [ΟυπΊΘΎ]Υ ἴπ {Π6 ροββαϑϑίοη οἵ ἴπΠ6 ϑοοϊείν ἴου Ῥτοιποίίηρ 

Ομ τβδη Κπομεᾶρο, ἀαἰθα α. ν. τ69η ([7πηἰν. (πὶ. Δαά. 2οζο). 
5..: ἃ Μ5. τῇ ἴῃε ὅδοῆαι ( ο]]δοίίοη αἱ Βεγη ((οά. ὅδοῃ. 236), ψυιτθη ἴῃ 1882. ΤΗΪΚ5 5 ἴ[ῆε Μ5. ἴο 

ΜΉΘ Μ. Ναι αἰίδοηθϑ 50 ργεαΐ ἱπηρογίδηςθ, [πὲ ἢ6 ᾶ5 τηδᾶδ 1 {πΠ6 ᾿αϑ15 οἵ ἢϊ5 ἰθχίύ. Ὅ7ῇῃ6 πΊδῖη 
τὨϊηρ᾽ ἴῃ 115 ἴανοιυτ 15 [Πα 11 Πὰ5 δϑοαρϑα {Π6 ᾿πνϑίβιοη οἵ Θθηηδοῃου Ὁ Δη6 Εἰβαγμαάάοη. 

5. 5,» ὃς. ἅτ ἴῆγεθ ἰγαπβουὶρίβ ἴῃ 1ῃ86 Απηθτίοαη Μιβϑίοη ΓἸΌγασΥ αἱ Οογοομηϊδῃ, ποθ οἵ {Π6πὶ οὗ ΔηΥῪ 
᾿πηροτίδηοβ. 

5. 15 ἃ ἱγταρτηθηΐ οὗ {πΠ6 πίει σθηΐατν αἱ Βοη τη ((ὐοά. ὅΔοἢ. 162). 
5: ἰὴ ἴῃ6 ΒΒ. 5η Μαβαιπι (ϑἰχίθθηῖῃ οὐ βενεπίθεπίῃ σθηΐατυ) Ξε (οα. ΟΥ. 2213, οοηΐαϊπ5 ἴΠ6 ἰαςεγ ρατί οἱ 

1ῃ6 5ἴογυ οἵ ΔΠΙκασ. 
5, 15. ἃ Μ5: τῇ ἴπΠ6 (παϊάβαη οοηνεηΐ ΠΟ Ναι ἀθβοῦθεβ 85 " Νοίγε- Δη16 465 ϑειίηθποθβ, ἃ πεῖ Πδιγα5 

αι ποτά 46 Μοβϑβου]᾽, νυς6η ἴῃ τ 883. 

ΟΥ̓ {πεϑὲ 5.» 3.» 3.» 95 416 {πε οἡἱν οπμδβ [ἢδΐ γεααίγε δἰζεηίίοη. 
ΎΠΕεΓγα 15 4150 ἃ ἰγαηβίδίίοη ἱπίο πιοάδγη ϑγυτγίας (ἀ αἱ εςΐ οἵ ἴῃς [εθε] Τῶν) ἰπ πε Βεγ η Μ5., (οά. 

Θ4ςἢ. 429; ἰἴ 15 δοσοπηραηίεα Ὁν δὴ Αὐδθῖς ἰεχί, οὗ ννῃϊοἢ [ ἀρρεαῖϑ ἴο ὃς α αἴτγεςξ ἐγαηϑίαζίοη. 

ς. 7116 “΄γαὖὄτε «πα Καὶ αγϑηηγη Ἰ7εγ δῖοι» (44 «ηιαὶ Δ). 

νε Βανε {πε ἰεχί οἵ ΑΠΙζαῦ ἴῃ Αταρίς, ργίπίεα ὃν 58] Πδηὶ ἴῃ ἢϊ5 Οὐηέσς “4 γαόες (Βεντου), ἀπά 
1Παγα αὐα 4150 ἃ πιηρεῦ οἵ Μ55. εἰἴπεγ ἴῃ Αὐαθὶς βοσιρέ, οὐ ἰη Κ ἀυβῆπιπὶ (Α ταθῖς ἴῃ συ τίας σπαγαςξεγϑ) : 
οὗ {πεϑε {ῃς ρυίποιραὶ γα :- 

Κι : ἃ (διιδταρε Μ5. ((οα. Ααά. 2886) ἀαίεα 1783. 
Κι: ἃ ΒηΈ5η Μυβοαμη Μ5. ((οα. Ααἀά. 7209). 

ΤἼε ἰογπιει οἵ ἔμπεδα Μ55., ψ τ 1Πε Ἰδξίεγ ἃ5 Δῃ ὁσοαϑίοη4] ΘΙ ρρΙεπιεπέ, ἰ5 με θαϑε οἵ Μι5. Γ,οννῖ5᾽5 
{ταῃϑἰαιίοη οἵ ΑΒ Καὶ ἴῃ {πε (ὐαγηρτ σα νο]τπΊς. 

Κι: ἃ ἀοίμα Μ5. (πο. 2652), γῇ] ἢ νγὰ5 ΘΠ ΡΙοΥ αὶ ὈΥ (ΟτΠ1}} ἴῃ δἀϊτηρ ἃη Αταθὶς σοιηπίεγραγί ἴο ἢ15 
ΕτΒίορις ἰοχί οἵ ἴῃ ϑαγίηρβ οἵ ΠΗ. 

Κι: ἃ Ναίοδη Μ5. τοῦ ΑἸερρο, τείεγγεα ἴο ὈγῪ ΑββεπΊδη!ὶ. 
Κι: ἴῃ6 Ατδθὶς Πα] οἵ ἴπ6 Βεηϊη ΜΆ. ((οα. ϑδοῇ. 339) ἀδβογι θα αῦονε Ἂ5 σοπίδιπιηρ ἃ πηοάδγη ϑυγίας 

γΘΓΒΙΟΉ Δ Πα ἃ Κι ΥΒΏΠΠΙ ΟΥΙΡΊΠΔ]. 

Τῆς Αταρὶς Μ55. ργορεῦ πιιβί ΡῈ [αι σὶν πατηθίοι5. ὙΠεῖα τα ἘχαπΊρίο5 πη (ορεηπαρεη δηα ἴῃ {πε 
ιαίίςδηῃ δῃηὰ δἱ Ῥατγίϑ. : 

Α, : (ορεηδάρεη ((οά. Ατὰρ. 236), ψυγτδη τη τό7ο. 
.: δΝαίϊοδη ((οα. Αταῦ. 11), ἴγτοπι [6 σο]]θοίοη οἵ Ρορε [πποσεηΐ ΧΙΠΙ, νυυτίθη ἴῃ 1766. 
«: δαίίοαη ((Οα. Ατδῦ. “55). 

: Ραγ5 ((οα. Αταθ. 2637), ἔτοτη ΜῃΪοἢ (αιι581η ἀα Ῥεγοαναὶ τηδα6 ἢϊ5 τα ηϑ]ϑίϊοη, 

α. 11 Εήδοῤίς Ἰγεγοίογι (.4 ὁΖ1.). 

Α οοπιρίεῖς ΕἸΠΙορΙς νεγβϑίοη ἢ85 ποΐ γεῖ Ῥεεη ἰουπά ; Βαϊ ἴῃ [Π6 δοοί οὗ ἐΐε 7156 αλϊίρδοῤἠέ,ς 
πε τηαχίπιβ οἵ ΑΠΙΚαγ ἀγα εχίδηϊ, ἰγαηϑἰδίεα ἔγοπιὶ Δη Αὐαδὶς οτίρίπαὶ. ὙΠΕΥ ννεγα ρα] 5Πῃ 64 Ὀν 
(ογπ1}} ἴῃ 1ὅ75. 

6. 716 “γηηιορῖαη Τ7εγσῖογι (447:71.}. 

ΤΠ νεγϑίοηῃ 15 οἵ ρεοι]ταῦ ᾿ἱπηρογίδησθ. [{ 15 δὲ ἰεαϑί 845 δαγὶν 845 450 Α.}Ὁ., αῃα 15 δχίδηϊ ἴῃ 
ΠΕΠΊΕΓΟΙΙ5 ΟΟΡία65, τοδί οἵ ννῃῖοἢ ἀγα πηίοτιππαίεὶν ἰαῖθ. [ΓΕ ννὰβ 50 (γεαιθπίν ργηΐεά 1η (οποίαπί!- 
ΠΟΡΪΕ ἴῃ {πε εἰρῃίεεηίῃ δπα πἰπαίθεπίῃ σεπέιιγιεβ. Μύ. (οηγθεαῦε μ45 ποίεά {πε [ΟἹ] οννίπσ Μ9595. :-- 

Ατηι.. ἴῃ 16 Βοαϊοίδη ΓἸΌγαῦν αἱ Οχίοσά. 
Απη.. δῖ  ϑηϊςβ, ἢο. 482 ἴῃ ἴῃ6 ΠΑΡτατΥ οἵ ὅδη 1, ἀζᾶτο : βίθε πίῃ οὐ βἰχίθθηιῃ οθπίατγυ. 
Αττη.; αἱ Ῥατὶβ ((οά. Ατπη. πο. 92), ἴῃ ἴῃ Ναϊοῃδὶ ΓΑ γαγν : ἀαίεα Α. ν. τότ9. 
Ατπλ., δὲ Ῥαγὶβ ((οά. 5ΡΡ. 58), δενεηίβεηίῃ σθηζατγνυ. 
Ατηλ., δὲ Ραγ5 ((οά. Ατηλ. 131), ἰαῖα βενεηζθεθηίῃ σβηΐατγΥ. 
Ατπη., δὲ Ῥατὶβ ((᾿(οά. Αττη. 69), βενεηίθβεητῃ σθηΐατυ. 
Αττη., δ Οχίογά (Βοάὶ]. (δῃ. οὕ. 131), ἃ. Ὁ. 1697. 
ΑΥ̓πΊ., αἱ Βα]παίζιῃ ((οα. 2048), ἀθουΐ Α. "Ὁ. τόοο. 
Αὐπῖ., αἱ Βα]πιϊδίζιη ((οἄ. 1633) ἴῃ Α. Ὁ. 1604. 

1106.2 721 24 



ΠΕ ΘΓΘΕΥ  ΘΕΨΘΑΙΚΑΝ 

Ατη. 9 αἱ ἘΔ] πγαϊζίη ((οά. 1995) ΠΑ. Ὁ. τόοξ. 
Ατηλ.ᾳ αἵ ΕΔ) πιϊαίΖιη ((ὑοά. 1986) Ἰῃ Α. Ὁ. τ623. 
Ατσιη.., δ Ἐ]τηϊαϊζίη ((οά. 51) 1 Α. Ὁ. 1642. 

Α5 ψ ἴᾶνε ϑαϊά, {π15 νεγϑίοῃ ἴ5. βαυν, 115 ἰαχί ᾿πϑρῖτεβ σοηβάδθηςθ. Ἐου ἘΧΑΠΊΡΙΕ, ἴΠ6 βανίηρ 
βρη, τα]οῖςε ποῖ {ποὺ ἴῃ ἴΠ6 πυπηθεῦ οἵ την ομΠ ἄγε, ἀπ ἴῃ {πεῖν ἀεἤοίεηον θὲ ποῖ ποι ἀἰβιγεββε᾿ 
ἰ5 Τουπα οηἷν ἴῃ {πε Αὐπγεηΐδη δηα ἴῃ ἐπε πεν]γ-ουπα ραρυτι5. 

ΤΗΣ ἰταπϑίαίϊίοη οἵ ἴῃς Ατπηεπίδη νεγϑίοη ἰ5 τηδάθ ἵγοπη Μζ. (οηυεαγεβ Αὐπηεηΐδη ἰοχὲ ψῃοἢ 
'5. ΡΒ] 5 μεὰ ἴῃ 716 «1077 οΓ Αψίξαν, (αταρτιάρσε, τ898, ἀπα 15 Ῥαββεᾶ οὴἡ {πε ἀρονεὲ Μ55. 

Δ, 1λ1ὲ Ογεοῖ Κφγοίορ (4465.). 

ΑἹΙἹΙ παῖ ννε δ ργεβεηΐ πον οὗ {πε ασεεῖκ νεγϑίοη 15 σοηϊδι πα ἴῃ {πε ατεεῖ [ἰνα5 οἵ Δ εβορ, νῃϊ ἢ 
α΄6 το 6]1εα προη {Π6 βίον οἵ ΑΠΙΚαυ, δηα ννῃϊοἢ πᾶν σοηνεηίεηιν ὈῈ βἰμπαϊθα ἴῃ Ἐευαγά᾽ 5 
Ζαῤκίας Τ᾿ ογηαηιόΊδες (γαφεθ εογιϑογίῤίαε, ἴὰ νν Ὠ]οἢ {πΠῸ ρατγί {πᾶΐ σοιγεβροπαβ ἴο ΑἸ ΠΙΪζαι τὰ 5 ἔγΓΟΠῚ 
Ρ. 285 ἴο Ρ. 297. 

5. 71λὸ δἰανορῖς ἴζογϑῖον (.5.). 

ΤῊΙ5. νεγϑίοη 15 τηδάς ἔτοπὶ {πεῈ ἰοδὲ ασεεκ, δηα 15 {γα ηϑαιεα Ὀν Ϊαρὶέ τη .“δγξαηί. Ζ ηίδοῆζ., 
ΡΡ. 1ογ--126. δε μᾶνε ποῖ {ποιρῆς ἴἴ ννουῖ ἢ ψνΠ116 ἴο σῖνα ἃ ἰγαηϑ᾽δίίοη οὗ {15 νευβίοηῃ. 

[ ᾿ς ῬΡΥο 016 {παΐ οἴπεσ νεγϑβίοῃβ νν1}] σοπλε ἴο Ἰ’ρῃξ θείογε ἰοηρ : ἴῃ ργίου]αῦ ννε σοηϑί δι 1 νεΥν 
ὉΠ} ΚΕΙν {Παΐ {Πεγε 5ῃου]α ΡῈ πο ἔγαςεβ οἵ {πε βἴογυ ἴῃ 1 τη. 

ΞΌΜΜΑΚΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΙΝΟΙΡΑΙ, ΕΡΙΤΙΟΝΘ, ΝΈΚΘΙΟΝΘ, ΑΝῸ ΤΕΑΝΘΙΑΤΙΟΝΘ 
ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΈΧΤ ΟΕ ΑΗΙΚΑΚΕ. 

1. Τῆς οΥΙΡΊΠΑ] εχ νν1}}} Ὀς ἑουιπά ἴῃ ϑδοῆαδι, “4γανιαϊδοῖε δαξγγλές τεγηα] Οπίγαξζα ατς Εἰεῤἠῥαέζγέ (Βεγ]η, 1911), 
δηᾶ ἴῃ ὕπρπηαδα, “γα»ϊεοῖς δ αγγηοη απ Ἐἰοῤλαγιέζγό (1, ΕἸ ρΖὶρ, 191 1). 

2. Τῆς Ατπηεηΐδῃ, ϑυσίας, δηᾶ Ατὐαῦὶς νϑυϑίοῃβ ἴῃ 716 .5 207} 97) «4('ιψἀξξαγ, εἀϊϊε Ὀγν (οηνθεαγθ, Η δυτγῖβ, μα 1 ανν]5 
((διηρσιάρε, 1898). 

3. ΤΏε 5]ανοηῖὶς νεύβίοη ἱγαηϑὶαίεα ἱπΐο (ασηδη Ὁγ [αρὶέ, ἴῃ δ γδαηίήζγίσελε Ζεϊδελγίγί, ἱ, ΡΡ. τογ-26 (1892). 
ΤῊΙ5 ἘΥδ 8] δίῃ 15 τερεαΐεα ἴῃ ΕΠΡ] 5} ἴῃ [Π6 (δητιάρσε εὐἀϊοη τ Ζ σμῴγα. 

4. Τῆς ΕἸΠΙΟρΡΙς ἔγαρτηβηΐ ννὰβ ΡῈ ]]5Π6 4 ὈγῪ ΟΟΓΏ]]] ἴῃ της δοοῖ οἵ ἐλε Τίς Ῥλιεοῤλεγ-, αὐτιὰ (ογη1]}}᾽5 {γα 5] δ! οῃ 
15 τερεαῖβα ἴῃ ἘΠ ΡΊ5ἢ ἴῃ {πε (δηλρτιάρα βαἀϊτοη μΖ σῴ7ζα. 

5. ΤῊὴς ΑΥ̓ΔΡΙς νεγϑίοῃ ννγὰ5 ΡῈ ]Π]5Πη6ἀ Ὅν 54 |Π8Π1 ἴῃ Οὐγιέος “41γαόες (Βεγτουῦῖ) ἀπα ἴῃ {πΠ6 (δμηηρτιάρε εἀϊτοη ψΖ 
ογα. 
᾿ 6. Τῆς Ατδῦϊς νϑύβϑίοῃ ννὰβ ἰγδηβαίβα ἴῃ ποῖ ἃ ἴενν εὐϊιϊοηβ οἵ πε ““γχαῤἼἧαγι ΜΜΙΊρλίς, Ὀοσιηηηρ ἢ ΟΠαν!β οἱ 

(αζοίϊε ((ριϊηείὶ 465 Ἐέδ5), ἰ. χχχῖχ. 
7. Α προ-ϑυσίδο νϑυβίοῃ, δοσοιηρδηϊθα ὈΥγ δΔῃ Αὐδθὶς ἰοχί, ννὰϑ ΡΠ 15Π 64 Ὁν 1142 ὈΑΥ 5 ΚΙ ἴῃ 1894 (2226 γι61εαγ αγρεαδολο2: 

“ΙΠαριαφολγηό7: (67 ΑΚ δρίρίζελεγε Β16λ. σις Βεγάζ7ι), ἈΝ εἰτηασ. Αἰ (Δαγπηδῃ ἰσϑη βίο ΔΟσοΙηΡΑΠ165 115 ννΟσΚ. 
8. ΕΠΡΊΙΘἢ {γαηϑ]δίοηβ οὗ {πε ομϊεῖ ἰαχίβ ἀγα ἰουπηά ἴῃ της (αιηθτι σε εὐἀϊίοη μΖ σμγα ; δῃᾶ τΠ6 ϑυγίας νεύϑίοῃ 

ννὰ5 ἰγαηϑαιεα ὃν Ε.. 1. ΠΠ]οὴ ἴῃ {πε Οογέοηιῤογαγγ Μευξετυ ἴον Μδτςῇ, 1δοδ. 
9. Α ΕΥδηςἢ ἰγδηβίδίοη οὗ {ΠῸ ϑυγίας νϑυβιοηϑ 15 ρίνεῃ ὉγΥ Μ. Ναι, “εἼοΐγε οἱ δαφεςϑο α᾽ ΑἸ ἀζξαγ (Ρατῖβ, 1900). 
1ο. ΤῈ ατεεῖκ νειϑίοῃ, 50 ἴδσ 85 ἴΐ 15 ἱπνοϊνεα ἴῃ {πε τεχί οὗ Αδβϑορ, πηδὺ ὈῈ σοηβυ!εα τη ΕΡετγματσζά, Ζ αὀηίαδ 

Δοια7671565 γαέοε ςογιϑεγίῤίαε; [πε ῥυϊηςῖραὶ ρᾶτίβ οἵ {πε ρ.8}16] βίουυ θεῖηρ σεργοάμςθά ἴῃ {Π6 (δι τιάρε βαϊτοῃ 
τὲ 547α. 

11. ΤΠὲ Ατιηδηΐδῃ νϑυϑίομ μα5 οἴϊεῃ θβεη ρτϊηϊθα. ὍὙΠε ἢτϑι αἰζειηρί αἵ ἃ οὐ εἶοα] βἀϊ το 15 ἐοαηα ἴῃ {[μ6 Οαπιδτίάρε 
εἀϊοη τ2 σεῤγα, Δοςσοιηρδηϊθαά ὈΥ ἃ ἰσϑηϑιδίίοη ; [Π6 βαυ!εσ δα! οη5. πᾶνε θεαη σἤγοη]ο]εα ἔοσ {πε [Ὁ] οννηρ ἀαΐαϑ: 
17ο8, 1731, 1ὅ07, 1834, 1850, 1861 (Ξεες Νδι, Ρ. 15). ὙΠΕ ῬΟΟΚ Δρρεδῖβ ἴο ἢανε ὈῬξεῆ νεῖὺ Ροραϊασ ἰπ {πΠ6 Δυπιθηϊδῃ 
ΠΟΙ ΠΥ. 

ΓΟΟΜΡΑΒΑΤΙΝΕῈ ΑΒΒΑΝΘΟΘΈΜΕΝΤ ΟΕ ΤΗΕ ΘΑΥΙΝΟΘ ΟΕ ΑΗΙΚΑΒΊΙΝ ΠὨΙΕΕΕΕΕΝΊΤΊ ΝΈΒΘΙΟΝΞ. 

Ι. ἐγουογὦς 97 “Δήξαγ. 

Τῆς πὰυπηθεῖ5 θεῖον τείεγ ἴο {Π6 νεῦβεβ ἴῃ Ὁπμαρίεν 11. 

ΘΥΤΙΔΟ. ἌΤΑΡΙΟΣ ΕΠ ἌΤΙ. ΘΎΓΙΔΟ. Ατὰριο. Εῃ. Ατη). 

ΚᾺ Β Ἂ Β 
Ι Ι Ι Ι ΘΕ Ἄττ Ὁ. 1] 11 454 

αἴ 6δηα. ὃ 9 τον ὦ; 4 45 
2 2 2 1 ὦ τα 11ς 

τῶ 72 1.9 τὲ 81. γὸ 12 5 4 
4 ἢ 6 τ Ι1ο 13 7 
ξΞ 7 9 2 (Ι ὅϑυι.. Α τὸ, } τὸῷὶ 1 δ 

Ζ: 12 12 14 6 
6 39 13 13 τό 6 9 
7 Ιο 3 πῶ Πη 17 ἢ ΙΟΩ͂ 

722 

ἱ 



ΙΝΤΚΟΘΌΓΤΙΟΝ 

ϑγγῖδο. Ἄταριο. κῃ. Αὐ. ϑύασ, Δγαδὶσ. Βτῃ. τη]. 
ἌΡ ἊΝ Β 
15 5 τὃ το (δ᾽, “πη 27: 45 6ο ὁ 
ι6 τό 1964 τοῦ ῦ 46 όρς 
17 τὃ 58 11, Ὁ] 47 τ 15 ΟΙ. ὅυυ. ΔΑ 42, 
τὃ 19 8 13 Ἄτη. 66. 
τὸ 7; 20 ΘΙ υς ἈΠ τ 18 ΤΠ 51 

2: 494α 46 ΩΣ 
29 21 τον, δ 4“οὗ 7, ἢ 12 50 
“Π 21 9 Ὲ2 5ΟΩ͂ 4864 

22 ὃ πο «ὃ ὁ 
22 23 14 51 40 2 

23 2: “ 14 93 5.9 
24 25 59 15 13 
25 17 54 50 
26 26 τ 7.5 55 ὃ ἘΠ; 3 Ξ7 
2ἢ 27 19 56 ΟΙ 
2ὃ “δ, 29 20, 21 57 56 7 
29 31 α 22Ω 58 
30 22. 59 όο 
21 Ὡπ 23 όο 5δδα 
32 6ι 22 39; δ Ζὃ 

33 41 62 359 14 δὃ3 
34 33 42 63 
35 ὃς 6. 20 δὃο ὦ 
26 30 43 ός 29) 62 2ὃ, δι 
27 ΠΣ (το Δ το: [ θῦ 6 81 ὁ 
28 ᾿ 256 2 Ῥαγϑῦ. 26 ς ατεεῖκ τι. 67 όο 1ς “8 

39 350 47 6δ 63 ὃ2 
40 326 649 69 64 

41 37 6ς 70 65 
2 30 6Ὸ᾽.. ΟΙ ϑγ: Ἃ 27 τ 66 

6 η6 ΑΤΗ [72 ως δς Ἀ δ 
ΤῸ 19. 

43 67 73 θ14 
44 6ὃ 74 ὃ 4 

θοα 75 20, 27 

11. αγαδίες οὗ «“λήζαγ. 
ΤΠ ΠΕ 5 θαΙον γαίευ ἴο τ[ῃ6 νϑῦβθϑ ᾿ῃ Οπαρίεγ ΝἼΠ]. 

ϑΥΓαο. ΔΑΙΌΙΟ. Ἅτη. Τ᾿ σον ἌΠΡΙΟ: ΑΥΉῚ. 
Ι Ι τ: 51 
24 5ἃ 2 ΩΣ 

5)ἢ (ΟΙΘΥΓ 2; 10. 2. 
Ζὦ οὖ ΡΠ ΘΕΟΥ͂ 22, 39 2. 
2 Ὥ ὃ 24 20 ἽΕΣΩ 

4 4 Ὁ 25 10 
5 6 ΙΟ 26 21 20 
6 5 τὃ 27 22 21 
7) ὃ 12 ὦς 28 
ὃ 5 Ὁ 2 23 

9 17 90 
Ιο Ιο 15 31 6 
ΙΠΙ 1Ι 322 ἢ 4 
12 12Ω͂ 124 55 2 

13 34 29 24 ὁ 
14 12 ὦ 11 35 30 25 
τς Τ7 364 Ἴ2 τό 
τό 246 ὁ 23 22 
17 14 10 7 26 (Ε Ἄτην. 7. 
τὃ 15 2464 328 24 

19 6 39 35 
2ΟΩ͂ 17 144 40 
2Ζο 8. 14ς 41 38 262, 27 
20 ς 19 14 
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ΤῊ ΡΣ 

ΘΥΚΙΑΟ ΝΈΚΒΙΟΝ Α. 

ἱὑπουσῆι ἈΝ θα 
ΑΟΘΑΙΝ, Ὀγ πε αϊνίπε ροννεῖ, 1 υνυτῖῖε. {πῸ 

Ρτονεγθϑ, ἴο ὙἹῇ, {πΠ6 βδίογν οὗ Αδίκαν, σαρὲ δηά 
βεοίείαγυν οἵ ϑεπηδοπει τῆς Κίησ οἵ Αϑϑουγία ἀπά 
ΝΙπενεῇ. 

1 

Ιῃ {πε ἐννεηιεῖῃ γεαγ οἵ ϑεππδομεῖ, 5οη οὗ 
Θαγμδάππ), Κίησ οἵ Αϑϑυτία ἂδπά Νίπενεῃ, 1, 
ΑΠΙΚαγ, ννὰ5. πε Κίηρ᾽ 5. βεογείαγνυ. 

Απά [1 Πα θεεη βαϊα ἴο πὲ Πεη 1 ννᾶ5 ἃ θονυ, 
1Πδὲ πο 5οη ψ1]] θῈ Ῥοσγῃ ἴο {πεε: δηά {πε ννεδ! ἢ 
1Ππα 1 Παά δοαυίγεα ννὰ5 ἴοο ναϑὲ ἴο 1611. ϑιχίν 
ννῖνεβ Πα 1 νεάάεά: δηὰ οἰχίν Ἵοδϑίϊες ἡἐϊά 1 
Ὀι1Πἃ Ππεπὶ: αηα 1 Παά πο 5οηῃ. 

2 

3 ΤΒείειροη 1, 
ΑὨΠΙΚαγ, θα1ΠῈ πε ἃ ργεαΐ αἰΐαγ, 411 οἵ ννοοά ; αηά 
Κιπα 164 τα ἀροη ἰἴ, πα ΑἸ σοοά πηϑαΐ {πεύεξοῃ. 
Δηα ἴππ51 5ρεακε: 

4 “Ὁ Τιογά, πῖν αοά; νῇξεη 1 5}Π4]] ἀ1ε δηά ἰεανε 
ΠΟ 80Π, Μ»ηδί νν1}] πηδῇ βᾶὰν οἵ πηὲῦ {πεν Μ}1}} 5ὰν 
{πὲ 115, [Πεῃ, 15 Δ ΠΠΪζαγ ἔς 158 δηα ρσοοά δπά 
(οἀ-ϑΞεγνίησ : ΠΕ 15 ἀεδ6, δηᾶ 85 ἰεἰ πὸ 5οῃ ἴο 
Ὀυγν Πίπι, πο! ΠΟΙ ἃ ἀδυρῃίεγ: δηά 5. ροβϑεϑβ- 
ΒΙΟΊ5, 85 1{ πε ψνεσε δοοιγβεα, πΠῸὺ τηϑῃ ἱπἢεγίί8. 

5 ΒΓ δϑκ οἵ Τπεε, Ο αοα, {Πδξ 1 πηᾶν Πᾶνε ἃ τηδ]ε 
ΠΠΠΠ]ἃ ; 50 [πὲ ννῆεῃ [1 5}4}}] ἀϊε, με πῆᾶν οαϑὶ ἐπὶ 
ΟΠ ΤΥ εγεϑ:᾿ 

Δηα 115 νοῖςε ννὰ58 Πεαγὰᾷ ὃν πιε,] 
“Ὁ ΑΠΙκαγ, ννίϑε βοῦῖθα, 411 Ππαΐ ποι Παϑὶ αϑκεα οἵ ἢ 
τὴ8 1 Βᾶνε σίνεη {πεε; Ρυΐ 45 ἴο πιν Πανίηρ ἰεἴ 
1ῃε6 οἢ 1] 1655, ἰεὶ ἃ δυβῆοε {πε : ρεγρίεχ ποῖ ἢ 
1ῃγ5ε1: θυΐ Ῥεμο]α  Ναάδη τῃν οἰϑίει᾽ 5 5οη: ἢε ' 
5141} 6 ἃ 5οῆ υπίο ἔπεα : 50 {Πδΐ ψ τῇ {πε στονίῃ ] 
οὗ δῖ5 βίδζυγε ἴῇοιῖ 5Πα]ῖ θὲ δ0]ε ἴο ἴξαςῇ Πίπι 
νου ίηρ. 

1 ῬτεβυτηδΌϊγ, [Π15 ννὰ5 βαια Ὁ. ἴΠῈ δϑίγοϊ ορεΈΊβ. 

᾿ ΟΥΕΥΓΊΌΓἢ ; {Πεγα ἴα πὸ βοη ἴον {πεὸ; διῖΐῖ Βεμοὶά 

ΘΗ ἈΠΙΚΆΝ 

ΘΎΒΙΑΟ ΨΈΒΘΙΟΝ Β. 

ἔτοπὶ Μ5. ὅνγιυ.: 

ονν ἈΠπα [Ὁ ννὰ5 5816 ἴο π|ε, "[ἼΠεγε ψν}} θὲ πὸ ] 
50η ἴο {Πε6]. ΑΠΔ4 1 Πδα τπηποἢ ννεδιἢ : 1 νεαάεά 
ΠῚΕ 5 ΧΙ ννίνεβ, απ 01} τὴς οἰχίν οαϑί!οβ: δηά 
[γοπὶ ποης οὗ {πε56 ννοπιεη Πα Ϊ ἃ βοῃ. 

ἼΠΕεη1Ι 8 
ῬυΠῈ πηα ἃ σγεαΐ δἱίαν οἵ ἱποεῆβο απ νοινεά ἃ 
νονν, πα βα]ά, 

“Ὁ Τιοογά ἀοά, σίνε πὲ ἃ χγῆδὶε 
οὨ114, [Π4ὲ θη 1 51.411 ἀΐθ ἔς την σαξί ἀτιϑὲ οη 
ΠΥ εγς5. 

ΤΒεύθιροη ἴποῦε ννὰ5 Πεαγά Όγν τη 6 
115 νοῖςε, βαγίησ, “Ὁ Αμικαγ, ναχ ποῖ ἐμγυϑεῖ 

Ναάδῃ ἣν 5ἰϑίει᾽ 5 50 ; πῆᾶκα ἢϊπὶ (ἢν 50η ; 50 
1παΐ ἃ5 ἢε στονδ ὑρ, ποι πηανϑὲ Ὀὲ δ0]ε ἴο 
[βοῇ Πἰπὶ ἐνεινπίησ. ὙΤΏεδη ψῃεη 1 Πεαγα [Π|5, 
Ιτοοῖκ Ναάδη τὴν βἰϑίεγ᾽β 5οη, ἀπά ἢς Ῥεςαπῖα ΠΥ 
50. 

' 

' 

“ 
| 
' 
' 
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1: 

ΗΕ ΘΕΘΕΥ ΘΕ ΔΗΤΚΆΝΟΤ. 1: 6 

ΔΒΑΒΙΟ ΝΨΕΈΕΒΘΙΟΝ 

ΙΝ 16 παπης οἵ οὐ {πε (τεδίου, {πε 1 νην 
Οπε, {πε ϑουτζοε οἵ ᾿ βαβοη, ννε Πεύθν θερίη νἹ ἢ 
1ΠεῸ ΠεΙρ οἵ ἴδε Μοβὲ ΗΙρῃ σοά! απά Ηἰς5 Ῥεβϑί 
συϊάδηςε, ἴο ννεΣῖε {πε βίογν οἵ Ηδίαἂν {πῸ ΔΜΊ8ε, 
ΨιΖίεγ οἵ ϑεπηδομεγθ τῃς Κίηρσ, απά οἵ Ναάδῃ, 
βἰϑίεγ᾽ 5 βοὴ ἴο Ηδιίηᾶν {πε ὅδρε. 

ΎΤΠεῖα ννα5 ἃ ΝΊΖίεσ ἴῃ τῆς ἀαγϑο οἵ Κίηρ 5εη- 
ΠΘΟΠοτγΡ, 5οη οἵ ϑαγπαάπιη, Κίηρ οἵ Αβϑυγία δηά 
ΝΊΠπονεῇ, ἃ ννῖϑε πιδ πατηςα Ἡδίηᾶγ, ἀμ ἢς ννὰϑ5 

2 ΝιΖίεν οἵ {πε Κίηῃρ ϑεπηδοῆεθ. Ηδ Πδά «ἃ ἤἥπε 
[ογίαμε δα τηποῇ σοοάδ, ἀπ εξ ννὰ5 5Κ1|1Π|], ννῖϑβε, 
ἃ ῬΗΠοσορῃεν, [1η] Κηον]εάρσεα, [1Π] ορίπίοη δηά 
[1Π] σονετππηηεηΐ, πα ἢα δα τηγτιεα ϑἰχίν ννοπηβῃ, 
ἃ Παα Ὀιυ1]1 ἃ σαϑίϊε ον βοῇ οἵ {πετη. Βιΐ 
ΜΠ 1Ε 411 με Πδα πὸ ομ"Πἃ Ὀν δὴν οἱ ἴΠ686 ννοπΊβῃ, 

3 ΨΠηῆο πιρσῃς ὈῈ Πῖ5 πεῖσ.0 ΑἈΑπᾶ ἢε ννᾶβ νεῖν 586 οπ 
δοοουηΐ οἵ [ἢ15, δηὰ οὐδε ἄδν ἢξ δϑϑειη ]εα {πε 
αϑίτγοϊοσεῖβ δηα πε ἰεαυπεα πε δα {ῃε ννΖαγ 5 
Δηἃ εχρ δίηεα ἴο {πεπὶ ἢϊ5. οοπαάϊτοη δηά {πε 
τηδίζοι οἵ Π15 θαύγεηηθθθ. Απα {πεν 5α]α ἴο ἢϊΠΊ, 
“(ο, 5δογῆςε ἴο {πε σοάβ δηα Ῥεβεεςῇ ἴπεπὶ {παῖ 
Ρεύσοβαποα πεν τηὰνὺ Ρίονίάς {πεὸ ἢ ἃ Ὀον.ὕψ 

4 Απά ἢε ἀϊά 845 {πεν το] Πίπι δηά οἤεγεα ϑδογιῆςεβ 
ἴο {πε 14ο]5, δἀηα Ὀαθβοιρῃΐ ἔπεπὶ δηα ἱπιρὶογεα 
{Ππεπὶ ἢ τεηυαϑί δηαὰ επηϊγεαΐγ. πα {πεν 
Δηϑννεγεα ΠΙΠΊ ποῖ οηα νογά. Αμπα πε νεηΐ ἀννᾶὰν 
ΒΟΙΓΟΝ [1] δηα ἀε]εοΐεά, ἀεραγίίηρσ νυ ἃ Ραΐη δἵ 

5 Ὧϊ5 Ποαδτγί. 
Μοβὲ Ηἰρῃ ἀοά, «πα Ὀε]ϊενεά, θεβεεοῃίηρ ΗΠ 
νυ ἢ ἃ Ὀυγηϊηρ ἴῃ Π15 ἢδατΐ, βϑανίηρ, “Ὁ Μοβί ΗΙρῇ 
(οά, Ο Οτεαδίογ οἵ {πε Ηθανεῃβ δπά οἵ {πε εαγίῃ, 
Ο Οἴεδίογ οἵ 4}1 ογεαϊεα {πίηρϑ! 1 θαβεεοῦ ΤΠεε 
ἴο σῖνε πΊ6 ἃ Ὀον, ἰῃαΐ 1 πηᾶὰν Ὀὲ σοηβοϊβα Ὀγ, ΠΙΠΊ, 
παῖ ες τῆν ὈῈ ριεβεηΐ δ τὴν ἀεαίῃ, [παΐ ἢ6 πλὰν 
οἷἶοβε τὴν ἐγεϑ, αηα {παΐ πε πᾶν Ὀυγν πΊα. 

Τἤρδη 
ἢ 6 {Ποτὲ οαπΊ6 ἴο ᾿ΙΠῚ ἃ νοίςε ϑαγνίησ, " [ΠΑ ΠΊΠΟἢ 85 

ἴδοι Παϑί γε εα ἢγϑὶ οἵ 411 οῃ σίανεη ἱπιαρεβ, πὰ 
Ὠαϑὲ οἤεγεα ϑϑαογίῆοθθ ἴο {π6πὶ, ἴογ 115 τεαβοῃ 
ποι 5ῃδ]: τγεπιαΐη οἢ ἢ ]41655 την ΠΠ Ιοησ. Βαΐ 
ἴακε Ναάδῃ ἰῃν ϑἰβίεγ᾽β βοῇ, δηα πηᾶῖζα ἢϊπΊ ἴἢν 
ΟΠΠἃ πὰ ἰεαοῇ ἢϊπὶ [ἢν ἰεαγηίηρ δηα ἢν σοοά 
Ὀγθεάϊηρ, δηὰ δὲ (ἢν ἀδξαῖῃ ἢε 514}} θυγν {Πεε. 

1 {τεσ }}ν ὁ οά, παν Ηε Ἀὲε δχαϊιβά " 2ω.55Ἴ7). 

Απά Πε τεϊζυγηβά, δπα ἱπιρ]ογεά τῆς. 

ΑἈΜΕΝΙΑΝ ΝΈΒΘΙΟΝ 

ΤῊΕ πηαχῖπὶ5 Δη4 νυϑάοπῃ οἵ Κι πιϊκασ, ννῃ]ο ἢ Τὰ 
1πεῸ σΠ]ἀγεη οἵ πηεη ᾿εαῖη. 

Ιη τῆς {ἰπ|65 δῃ ἴῃ 
{πε τείρῃ οἵ ϑεηεαησγίπὶ Κιηρ οἵ Νιίπενεῆ δπηά οἵ 
Δϑεοσγαβίδη, 1, Κ͵ἼΙΚαι Νοίαγνυν οἵ ϑεηβαεγιπὶ {ΠῈ 
Κίηρ, ἰοοῖὶς  οἰχίν ψῖνεβ δηᾶ Ὀιυ] δα πλε ϑἰχῖν 
Ῥαΐασεβ. Απάὶ!, ΚὨΙΚαγ, ννὰ5 ϑίχίν γεδῖϑ οἵ ἀρε, 
Δη4 1 Παά ποΐ 4 80ῃ. 

-» 

ΤΠεη 1 νεπηί ἴῃ ἴο ἴῃς 3 
σοαβ ψ ἢ πλδην οἴετγίηρθ; [1 ἃ ἥτε Ῥείογε {πε 
σοάθ δηά οσαϑβὲ 'ποεῆβθε 2 προη ἰΐ, δηὰ ργεβεηίεα 
τὴν οἴεγιηρϑβ δηά ϑδουοεά νὶςίΠ15, ἰτηἘ6]ς αὶ ἄόννη 
Δ)4 ργαγεά, δηά [ἢτ|5 5ρ8Κε [ἢ ΠΥ ΡΥΑΥ ΘΓ. 

-- Ο τὴν ᾿ογάβ απὰ ροάϑβ, Βείβῃ! πη πα 5}11η1] δη ἃ 
ΘΠδπΊη, ογάδίη Πα σίνε ἴο τὴηε πΊ8]6 5βεβξα. Εσογ 
Ιο, ΚΠΙΚαι αἰεί αἷϊνε. Απᾶ νῆδαΐϊ δὰν πιεηῦ 
ὙΤμαὶ ΚΠΙΚαγ {πουρῇ Αἰΐνε δπα ννῖβε δηα οἷενεγ 
15 ἀεδά, δῃὰ {ἢετα 1ἴ5. ἢο 80η οἵ ἢί5 ἴο ὈυτγΥ ΠΙΠΊ, 
πΟΥΓ ἀδυρσῃϊζει ἴο θενν811 ἢϊπλ. 1 πᾶνε ἢο ἢεῖγ δἰζεγ 
τὴν ἀεξαΐῃ. Νοί εἜνεη [1 ἃ θοῇ 5ῃοια ϑρεπα ἴεηῃ 
ἰ4]εηΐς ἴῃ ἴῃς ἰαϑδί ἦδν, οι ἢς Ἂχπϑιβί μὴν 
τσμε5. Βυϊ (1 δ5Κ τηξγεὶν) {παᾶὶ με πιᾶν οδϑῖ ὅ 
ἀπδί ν ἢ ἢ15 μαπαβ προη πῆς, ἴῃ ογάεγ ἰπδὲ 1 
ΓΊΔΥ οΐ ΓΕαπΊδίη πηγαπγεηθεγεά. 

ΤΏεξη ἴπεγε ννὰϑ ἃ νοῖςε ἴγοπὶ ῃε σοάβ δηά ό 
πεν 58: 

ΚΉΙΚαν, {πθγα 15 ποΐ ογάδιηεα ϑεθα ίοσγ {ῃες. 
Βυΐ ποὺ 5Π4]ῖ ἰακε Ναίμαη 3, ῇν. οἰϑίεγβ. 50η, 
δη4ἃ Ὀτησ ΠἰΠῚ Ρ 85 ἴῃν 80ῃ, δηα ἢξε 514]}} ρᾶν 
[π66 Ῥδοὶς την οοβί οἵ γεαγίησ ἢϊπὶ ἧ. 

τ Οδῃ. [Ππ85 : “Δοφυϊγεα τη6 5ἰανε5 δῃηα Πδηαιηδ] 5. ἀπά 
ΠΊΔΗΥ͂ Ροϑϑθϑϑίοηβ. 1 Ὀιμάβα, ἄς. 

2. Ααἀά ’ οἵ ϑνεεῖ οάοιιγ᾽ 58 δηα Ε ἀἼπη. 
5. 80 {Πε Ρεϊζεσ Ασῃῃ. Μ55. Ὅμε ἱπίδσγιοσ γεδα " Νδάδπ᾽, 
4 50 (δῆοῃ. ΟἿ δ 5 πᾶνε “ραν ἴΠεε Ὀδοκ τὴν παπιε᾽. 

566 ποία οῃ Ατῃ). ἰεχί. 

725 



ΤΠῈ 5ΤΟΕΚΥ͂ ΟΕ ΑΗΙΚΑΝ 1..γεὶς 

5σΥκ.Α 5ΥΒ.Β 
Ἶ Αμάᾶ ψἤξη 1 πεαγὰ {πεβε {Πίηρϑ, 1 
"85 ργίενεα αραίη, δηα 5αἰά, “Ὁ Τιοτά (οά! ἰς 
τ τπᾶὶ ὙΠοι 1 σῖνε πηεὲ ἃ5 ἃ ϑοὴ Ναάδη τὴν 
βἰβίει 85 βοῇ, 580 ἰπαΐ ψῃεη 1 ἀϊΐε, με ΓῆδΔΥ ἰἤτονν 
ἀυιβῖ οα ΠΥ εγεϑῦ᾽ Απά πο ἤυγίποῦ δησθυνο  νγᾶ5 

8 τεϊπυγηθα ἴο 6. Απᾶ 1 ορεγεα {πε σοτητηδπά 
ΔΏ ἴοοϊκ ἴο π16 ἴοι ἃ βοὴ Νδάδῃ, τὴν βἰβίει᾽ 5 βοῇ: 
Δα Ῥεσδβιιθε μα ψαὰβ5 γεῖ γουηρ, 1 {[γηἰϑῃεα Πἰπὶ 
ΜΠ εἰρμΐ ννεῖ-Πιιγβεβ.: ἀπά 1 ὈγοιρΗς ῸΡ τὴν 50η 
Οἤ ἤοπενυ, δπα πιδάδ ἢἰπη ᾿ἰῈ οα οἤποίῖςε σαΥρεί5, 

9 δῃ οΙοίῃεα πὶ ἴπ ἔπε Ἰἴπεη ἀπά ρυγρίε; δπά 
ΤΩΥ 80η σεν δη4 5ῃοϊΐ ΠΡ {κε ἃ οδήδι, απ ψνἤξη 
ΓΩΥ 50η ννὰ8 σόν Ὀΐρ, 1 ἴδυρῆῃς Πἰπὶ Ὀοοϊκ-ἰοτε 

ἴο Δηά νψβάοπι; δπα ψνῃεη {πε ἰκίηρ σάπια ἔγοπι {Π6 
Ρίαςβε ἴο ψῇῃϊοῃ ες αὰ σοπε, με οδ]]δα πὲ δπὰ 
5814 ἴο πε, “Ο ΑΠΙκαγ, {πε ννῖϑε βοῦῖθα δηὰ γηδβίου 
οἵ πιὶν {πουρῃΐβ, νβεπ που 5181} ννγαὰχ οἷα δπά 
αἴε, ννο 15 ἔπεσε ἴο σοπε αἴξεγ {πεὸ απά ἴο βεῖνε 
τὴς {κε {πγ βαρ’ 

ΓΙ ΑΠπα 1 δηϑννεγεα δηά βδία ἴο 
Βίπ|, “Ο τὴν ἰογὰ {πε Κίηρ, [ἰνε ἴογ ενεγ ! 1 Πᾶνε 
ἃ 500, ννῖϑε {Κα τηγϑεὶῦ, δπα θοοϊ-Ἰεαγηεα [κα 
ΤΥ 561 {, ἀπα εἀμποείεα. 

12 Απαὰ {Πε Κίηρ βαἱ ἃ ἴο π16, 
“Βεΐηρ Πἰπι ἀπά Ἰεΐ πηὲ 5εε ἢΐπη. [{Πὲ ἰβ 8016 ἴο 
βίδηα Ρείογε π|6, 1 νν1}} τε εαϑα ἔπεα ἴῃ Ρβδςε, δηὰ 
ἴποι! 5ῃ4]0 βρεπά ἴῃν οἱά ἀρὰ ἴῃ Βοποιιγ, ἀπὲ] 

13 ἴποιι 5η4] ἐπα τὴν ἀαγϑ.. ὙὍΤἤεδη 1 ἴοοκ τὴν β8οῃ 
Ναάδη δηά εῖ ἢΐπὶ Ρείογε {πε Κίηρ, απ ψῃεη ΠῚν 
Ιογά της Κίηρ 5ανν Ηΐπ), ἢ6 5αἱᾷ, “ΤῊΙβ ἀδν 5841} 
Ὀε ἃ δΙεββεά ἄδν θείοιε (οά, 58οὸ {παὶ {κε 85 
ΑἸΙΚαγ να] κεα 1 Βείογε τὴν [δίμον ϑαγῃδάμπι, απ 
Βείοτε πηα 4͵5ο, με 5841} θῈ γεννατά δα 3 πᾶ 1 ψῇ]} 
5εῖ ἢίβ βοῆ ἴῃ γὴν σαίδ ἴῃ Πἰϑ {Π{πεἰπ|6, ἀπ πε 5141] 
ἀερατί Πἰ5 Π|πῸ [ἴπ ρεδοε]. 

4 ἹΠαγεαροη 1, ΑΒ Κατγ, 
θοννεα ἄονη Ῥείογε {πε Κίηρ πα βαϊά, "“ΜΥ ἰογά 
{πε Κίηρ,, ᾿ἷἵνε ἴογ ενεγ! Απὰ {{κεὲ 5 1 νψαϊκεά 
Βείογε τῃγ ἰδίμεγ δἀπὰ Ῥείογε τ γ 56] Ἔνε ἀπέ] 
ΠΟΙ͂, 50 40 ἴποιι 4150 εχίεπα τὴν ἰογρθεαγαηςε ἴο 
1ΠῸ γουτῃι] 655 οἵ {Πἰ5. πὶν βοῆ, ἐμαὶ τῃν στᾶσα 
ΜΟΙ. ννὰ8 ἴονναγαά π|ὲ τηᾶν δε ἰοιιπά πηι Πρ] εἀ 

15 ἴονναγαβ πη. ὙΠεη ψῃεη {πε Κίηρ Πεαγά 1ῃϊ5, 
Ὧξ βᾶνε πηε ἢΐβ τίρῃξ μαπα, δπὰ 1, ΑἸΙΚασ, Βοννοά 
ἄοννη Βείογε τῆς Κίηρ. 

Νοῖ α]4 1 ςεαϑε ἔγομῃ ἔπε ἱπϑίγαςξίοη οὗ ΓΩΥ 850η, 
ὉΠῚ]] 1 δα Π]1εα Πἰπὶ νἱἢ ἰπϑίγαςείοπ ἂς ψ ἢ 
Ὀγεδά δηὰ νναΐεσ.0. Απά οη 1ῃϊ5 ννῖβε ἵναβ 1 αἷ5- 
σουγϑίηρ ἴο Πίπη: 

τον γα θγ ει τ 

5 Ἀεδάϊΐϊηρ τῳ τον, 

γ2ό 



ΕΓ ΘΒ ΘΕ ΘΕ 

ΑΚΒΑΒΙΓΟ 

 Ὑβεγειροη πε ἴοοῖς Ναάδηῃ ἢϊΪ5 ϑἰϑβίει᾽ 5 ϑοῆ, ννῇο 
νγ85 4 {116 ϑιο ΚΠηρ. Απά πε μαπάεξα ἢἰπὶ ονεῖ 
ἴο εἰσῃέ ννεϊ-πιῖβεβ, ἰ(πδΐ πεν πιῖρμξ σι] 6 ΠΙΠῚ 

8 δῃὰ Ῥτίησ πἰπὶ πρ. Απά {Πὰν Ὀτγοιρῃξ Πἰπὶ ἃρ 
ἢ σοοά ἰοοα απά σεηίϊε ἰγαϊπίηρ ἀηα 51}||Κεῃ 

9 οΪοϊῃίηρ, δηα ρυγρὶα απά ογἰπιθοη. Απά Πα ννὰβ 
ϑεδίεα προη σοιοῆα5 οἵ 511Κ. Απᾶ ψῆεη Ναδάδη 
στενν Ὀὶρ᾽ δη ννα] κε, 5Βῃοοίίηρ ἀρ {Κα ἃ [41] σεάδγ, 
ΠΕ ἰδιρῃξ Πἰπὶ σοοα τηβπηδβ δηἋ νυττηρ δηὰ 
50ίεπος δηα ΡῬὨ]]οβορῆν. 

Ιο Απά εαἴζει πηδὴν ἀδγ5 
Κιηρ ϑεηπδοῃετῖρ ἰοοκεα αἱ Ηδφίαδι δηὰ ϑανν παῖ 
ΠΕ Παά στοννῆ νεῖν οἱ, αηα τηοΐξονει ἢῈ βαϊά ἴο 
πη, “Ὁ πὶν Πποπουτεαὰ {πἰεπᾶ, {πῸὶ 9Κη|], {ΠῈ 
ἰγυδίν, [Π6 ννῖβε, ἴῃς βρονεγῃοῦ, ΠΊΥ βεογείδυν, ΓΠΥ 
νἱΖίεγ, πὴν ΟΠδηςε]]οῦ  δηα αἰγεοΐοῦ ἢ νεσὴν μοι 
αἱ σγύονν νεῖν οἱ δηά νεϊρῃίεα νι ἢ γεδίϑ ; 
δηα τὴν ἀεραγίαγε ἔγοπη ἘΠ 15 ννογ] ἃ πλιιϑὲ θῈ ἤθδῦ. 
ΤΕΙ] πε νῆο 5141] ἤανε ἃ ρίδοςε ἴῃ ΤΥ ϑενίοε 

11 δίζεγ πεε. Απα Ηᾳαίηᾶγ ϑαϊα ἴο ἢίπι, “Ὁ σὴν 
Ἰογά, πᾶν ἴῃν Πεδα ᾿νε ίογ ενεγ: ὍΠετῖε 15 Ναάδη 
ΤΥ 5ἰβίεγ᾽ 5 5Ξ0ῆ, 1 πανε πδάε ἢϊπὶ πην οἢ114. Απά 
Ι πᾶνε Ὀτγουρῃΐ ἢἰπὶ ἃρ δηα ἰδυσῃί Πἰπὶ τὴν 

12 ΨΥ ]50ΠΊ δη64 τὴν Κηον]εάρε. Απά {Π6 Κίηρ 514 
ἴο Πίπι,, Ο Ηείαᾶγ! Ὀγίηρσ Πἰπὶ ἴο τὴν ΡῬύέϑεηςε, 
1παΐ 1 τῆδὺ 8εεῈ ἢἰπΊ, δηα τ 1 πη Ππὶ ϑυϊῖδ]ε, 
Ραΐ Πίπι ἴῃ την ρἷαςε ; δηά ἴδοι 5η8]1 σὸ ἴῇν νγᾶν, 
ἴο ἴαἶκα ἃ Γεϑῖ δῃηᾷᾶ ἴο ᾿ΐνε {πε τεπηδίηαεσ οἵ τῆν 

12 {6 ἴῃ ϑινεεῖ τεροβε. ὍΤἤεη Ηαίηᾶγ ννεηΐ ἀπ ρῥτε- 
βεηίεαά Ναάδη ἢ15 ἰβϑίε 5 ϑδὺὴη. ἊἈπᾶ ἢε αἱά 
Βοπίασρε δηὰ νυν ϑῃεα ἢἰπὶ ρονεῦ πα Ποηοι. 
Απαᾶ Πε Ἰοοκεά αἵ πίπι δηα δάπηγεά ἢϊπὶ δηά 
τα]οἱ εα 1ῃ Ὠϊπὶ δηα 5414 ἰο Ηδϊηᾶγ: “15 115 τῃν 
50η, Ο Ηδίαᾶιρ [1 ρίαν ἴπαΐ (οα τηᾶν ρίξϑβεῖνε 
Ὠϊπη. Απά 85 ἴποιι Παϑί βεγνεα τὴς δηα τὴν ἰδίαν 
ΘΑΥΠδα τ ΠῚ 580. ΠΊαΥῪ {Πὶ5 ον οἵ ἰῃίπε βδεῦνε π|ὲ 
δηα {1]Π] τὴν υὑπάεγίακίηρϑ, ΠῚν πεεάβ, ἀπα τῇ 
Ὀιυιϑίπεββ, 50 {παΐ 1 πᾶν Ποποιγ ἢἰπὶ ἀπα τηᾶκε 

4 ΠῚ ροννεγία! ἴον τῃν ϑακε΄ Απα Ηαίαδγ οἷα 
οΒείβδηςε ἴο {πε Κίηρ απ αἱ το ἢίη), “Μαγν ἀν 
Πεδα Ἰΐίνε, Ο πὶν Ἰἰοτὰ {πῸ Κίηρ, ἴογ Ἄνεγ! 1 56εἰ 
ἔγοπι πες {παξ ἔποιῖι τηανϑῖ θὲ ραίίεπὶ ν᾿ τὴν 
ον Ναάδη δπᾶ ἰοιρίνε [15 πηϊϑίακεβ {παΐ δε 
ΓΔΥ 5εἴνε ἴπεε δ5 1ἴἴ 5 βιείπρ. ὙΠεπ {πε Κίησ 
5.ΝΟΓΕ ἴο ΠἰπΊ [Πδΐ ΠΕ ννοι]α στηδϊζε Πἰπὶ {πε στγεδίεϑε 
οἵ Πῖ5 ἰἀνουτγίίεβ, δηα {Πε τηοβί ρονψεγῇι! οἱ ἢἰ5 
{Ἰεη45, δηὰ πὲ ἢε δῆμοι! θὲ νι Πἰπὶ ἰπ 41} 

[1 ΠΟΠΟΙΓ πη τεϑρεοῖ. Απᾶ Πα [κἰββεα ἢΐ5 παπάβ 
δηα Ρααβ Πίπιὶ ίατεννε!]. Απά ἢε ἴοοῖκκ Νβάδῃ ἢΐ5 
ϑβϑίεγ 5 50η νυ] Πἰπὶ δηα βεαϊεά Πἰπιὶ ἰῃ ἃ ρϑυίουῦ 
Δα 5εῖ δθοιιϊ ἐεδοῃίηρ ἰπὶ ηἰσῃξ δηα ἂν {1 μς 
Πδά ογαγηπηεα Πΐπὶ ψν] ἢ νυ ϊϑάοτη πὰ Κπον]εάσε 
τῆοτε {Ππᾶη ν ἢ Ὀγεδα δηα νδΐεαγ. 

1 Τ τεσ γ “1Πε 5εΆ]εγ οὗ ΠΥ βθογεῖβ ᾽, 2 σϑήηι. 

ἈΠΙΚΆΑΝΟῚ. χεῖρ 

ΑἘΜΕΝΙΑΝ 
Απά ψἤεη 1 Πεαγὰ {ῃϊ5 ἔτοση {ΠπεῸ σοάϑ, 1 ἴοοκ 7 

Ναίμδῃ τὴν ϑἰϑίεγ᾽β 5οη ; οὔς γεαῦ οἷά νγὰ8 6, 
Δηα 1 οἰδα Πίπι ἴῃ Ὀγϑϑι5 δηα ρυγρὶε ; ἀπά 4 σο]ά 
ΠΟΙ αν ἀϊἸᾶ 1 Ὀϊηπά δγουπα [ῖ5 πεοῖκς ; δηὰ {κε ἃ 
Κιηρσβ βοὴ 1 ἀεοκεά ἢἰπὶ οὐκ ἢ οτπδγηβηΐϑ. 
ΑΠπά 1 ρανε πίπι ἰο ἀπηἰς πῖκ ἀπα Ποπου, δηά 8 
Ια Πίπι ἴο 5]ΊεῈὲρ οὔ γὴν βαρ]εβ δηα ἄονεαβ, πη1] 
ἢδ6 ννᾶὰβ βϑενβῇ γεδῖβ οἵ ἀρεὲ. ὙΠπεη 1 θέση ἴο 9 
ἴεᾶοῇ πὶ νυγιτηρ ἀπ ννϊδάοπη ἀπ {πε τί οἵ 
Κηον]εάσε δπά {πε δηβινεγίηρ οἵ ἀἰϊβραΐομεβ, δηά 
1ῃς τεϊαγηβ οἵ σοπίζααϊςίογν σρεεοῆεβ. ᾿Απά ὃν 
ἄν απὰά Ὀγ πἰἷρῃξ 1 σεαϑεα ποῖ ἴο ἱπβίγιςς Πίπ ; 
Δη4 1 5αἰεά Πἴπι ψ ἢ τὴν ἰθδοῃίηρ, 45 1 ψνεγα 
ἢ Ὀγεδα δηα ννγαΐεγ. 

ΤΠεη ϑαϊῖῃ {π6 Κίηρ υπΐο πὲ: Κῆϊκαΐ, πῇν τὸ 
Νοίδιν δπὰ νῖβε οπς, 1 Κπον ἰμδΐ που ατγί 
στονη οἷα ; δηά αἴζεγ τῆν ἀεδίῃ, ψῇο 15 ἴμεγε ἴο 
ἀϊβοβαῦρε δΌϊν δῃάᾷ νυ βεῖὶν {πε αἴαϊγβ οἵ ουζγ 
Κιησράοιη Σ Απά [1 δπὶ νεῖν στίενεά δἱ [ἢ 15 
1πουρΠι. 

ΑΠΑῚ 5αἰὰ το Πίπι: Ο Κίηρ, ἵνα ἴογ τὰ 
ενεί. ὙΠεῖε 15 ΠΥ 50η, ΨῇῆΟ 15 ϑιραυῖοῦ ἴο ΠΊ6 
ΔΠ4 5. πηοῦε οἷθνεγ. 

Απά {ῃς Κίηρ 54γν8: Βιίηρ 
Πἰπὶ ππίο πια, {πὶ 1 τῆᾶν ὈεΠοΙΪα ἢΐπι. Απά 
ΜΏΕη 1 Πα Ὀτοιυρπῃέ Πίμη δηα βίοοα ἢὶπὶ Ὀείογε 
{π6 Κίπρ, με θεμεὶά ἢϊπὶ δπά ϑαϊά : [πη [ιἰ5. ἀδυϑ 
την ΚὨΪΚαγ θε Ὀ]εςβεά, θεσδᾶιιβε ἴῃ ἢΐ5. {{{εἰπ|ε 
μ6 δαίῃ ἰεὰ αδπάᾶ οἰοοά Ῥείοτε πὶς ἢ15 50ῆ, δηά 
τηδΥ πε Πἰπι561[ ΡῈ αἱ γαϑί. 

Ι θονεά πὶν πεδά ἴο τὴν ἰογά, ἀπά ἰακίησ 
Ναίμαη 1 ἰεὰ ἢϊπὶ ἱπίο τὴν ἀνε! προ ἀπά ἴπὰ5 
5Ρ6Κε ἴῃ πιν ζεδοῃίηρ 1. 

1 Ο(δηοη δαάϑ: " ρῖνε δῦ ἴο ΠΥ σοηνογϑαίοη δηα ρῥγα- 
ςερῖ. Δ τῖϊα ἴὸ οπ τὴν 564], ἀπά ἰογρεῖ ἴξ ποῖ; ἴπαΐ τὴε 
γεαῖβ οὗ τὴγ [16 τηαν θὲ ρ]βηια!, ἀπα πὶ ἴῃ σἱοῖν δηὰ 
ΜΘ ἢ ποὰ πηαγϑὶ γθαςῇ οἱ αρὲ. Νὸο οἴμϑὺ Ατιῃ. βοῦγοα 
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ΤῆΘ Ῥγονογθβ 

5ΥΒ. Α 

“Ἡεαγ, Ὁ ἣν 5οὴ Ναάδῃ, αηὰ σοπηε ἴο {πε τη δ - 
βίδῃαϊηρ οἱ π16, ἀηα Ὀ6 τη Πα[ὰ] οὗ πὶν ννογά5, ἃ5 
[ΠεῈ ννογάβ οἵ ἀοα ἢ": 

Μν 5οὴ Νααϑι,, 1: ἵπποι ἢαϑὶ εαγά ἃ ψνοζά, ἰεΐ 
1 ἀἴς ἴῃ τὴν εατγί, απ τενεδὶ ἴ ἴο ἢο πῆϑῃ ; ἰδϑί 
1 ῬεσοπΊε ἃ Ποΐ 604] ἴῃ τῆν πηοιῖ δηα Ὀυτη {ἴΠεΕα, 
Δηἃ ποὺ ἰὰν ἃ ὈΪετηϊβῃ οὐ τῆν 508], απ θὲ 
ΔηρσεΙεά ἀρδϊηβὶ (οά. 
Μν 9οη, ἐο ποΐ {6}] 4}} παΐ ποῖ Πεαγεϑί, δπὰ 

Ὧο ποΐ ἀἴδβοϊοβε 41} {παΐ {ποι σεαϑί. 

Μν 8οῇ, ο ποΐ ἰοοϑβε ἃ Κηοί πα ἰ5 5εα]ε4, δηά 
ἄο ποῖ 5684] ομδα {παῖ 15 Ἰοοβεά. 

Μν 9οη, Π|{ ποῖ σὕρ τῇν εγεβ δῃᾷᾶ ἰοοῖκ προῇ ἃ 
ΟΓΊΔη παῖ 15 ὈεαϊζΖεηεα δηὰᾶ ραϊηξεά ; δηὰά (ο 
ποῖ 1πι8ῖ αἴζογ ποὺ ἴῃ τῆν Πεατί ; ἔογ [που 5πουα5ι 
σῖνε Πεῦ 411] ἰῃδΐ 15 1π ἰῃν παηάβ, ἴοι βηάεϑί πὸ 
ααἀνδηΐασε ἴῃ Πα ; απά ποῖ νν]ῖ θῈ σιν οὗ 51ὴ 
ἀραϊηϑὲ αοάα. 

Μν 8οῇ, σοπηγ ποί δά υ]ζεγν ν τῇ τΠ6 να οἵ 
τ᾿ν πεϊσῇθουτγ; ἰεϑὲ οἵ πεῖβ 5Βῃου]α σοπηπη δα α]ΐεγν 
ἢ (ἢν να. 
Μν 9οη, Ὀὲε ποῖ ἴῃ ἃ ἤυτγν, {Κα {πε αἰπιοηά- 

ἴτεε ΨΠοβε Ὀ]οβθοπὶ 15 {πε ἢγϑὶ ἴο δρρεαζ, Ὀπὺΐ 
ννῆοϑε ἔγυξ 15 {πε ἰαϑί ἴο θεὲ εαἴξῃ ; διιῖξ ὈῈ εαι8] 
ΔὨα 56 η 51:06, π|κε [Π6 τ] Ρεγγν- ἔτεα ννοβα Ὀ]ΟΘΘΟ ΠῚ 
15 ἴῃε ἰαϑί ἴο ἀρρεαΐ, θᾳΐ ννῇοβε ἔγι 15 πε ἢγϑί ἴο 
Ὀε βαΐξεῃ. 
Μν 5οη, οαϑὲ ἄοννῃ {πῖπε εγεβ, αηα ἰοννεῦ ἢν 

νοΐςε, ἀηα Ἰοοῖς ἔτοπὶ Ὀθεηθδίῃ {πΐης ἐγε]!αϑ : (ογ 

: (Οἱ, Ζεαελῆγο 97} 412ο57165, ας. ἵν, “ Ηΐπὶ [αἱ βρϑβαίείῃ 
ἴο ἴῆεε {ἴπῸὸ ψοτὰά οἵ σοά, που 5}]ΐ σε Υ ἢϊρῃΐ δηά 
ἄδγ, δηα ποῖ 5Π4]1 ΠΟΠΟυ͵ ἢ] ἃ5 {πε Τιοσὰ ". 

οἵ ΑΠΙΚΑΓ 

ΝΕ. Β 

Απά οη {ῃϊ15 ννῖβε 1 ννὰβ βαγυίηρ ἴο ξίπιῖ: 
“Ἤδαγ τὴν ἰεδοῃίηρ, παν σοη Νδάδηῃ; δηα σοπλα 

ἴο τὴν υὑπάεγβίαπαϊηρ, ἀπ ΡῈ πηι] οἵἩ τὴν 
ννογάϑ, δοςοιάϊηρσ ἴο {πε [ο]]οννίηρ βανίηρϑ: ᾿ δηά 
τπεγεαροη ΑΠΙκαγ ̓  θεσαη ἴο ες Ναάδηῃ ἢϊς 
οἰϑίεγ᾽β 50η, δη4 δηβννεγε δηά βαϊά ἴο Πίηγ: 
Μν 50οη, 1 ποῖ μαϑὲ Πεαγά ἃ ννογά, ἰεΐ 1 αἷς ἴῃ 2 

τῆν Ππεαιξ ; δηά τενεδ] 1 ἴο ἢο πηδῃ ; [εϑὲ ἴἴ 5ῃοιυ]ά 
ὈεςοπΊα 8 μοΐ οοδὶ ἴῃ τ ν τηουίῃ, αηα Ὀατγη {πδε ; 
Δ Πα ποῖ 564] ἰὰν Ὁ] πΊ 15 οἡ ἢν 508], δῃηά 504]: 
θεὲ Πμαίεα οχ δαγίῃ, δπὰ θὲ δηρεγεά αραίηβδί (οὐ 8. 
Μν 8οΐ, ἄο ποΐ {ε}}] 4}1} {πδὲ ἴποιι βεεϑί, απ 40 3 

ποῖ 50 ]Ο56 411 {παΐ {ποιῖι Ππεαγοϑί. 

Μν 8οῃ, ἄο ποΐ ἴοοβε ἃ ἰζποῖ {πδΐ ἰ5 ϑεδ]βά, 4 
ΔΠ4 ἀο ποΐ 568] οὴς ψῃϊ]οῇ 15 Ἰοοβεᾶ.᾿ 
Μν 5οῃ, ϑυνβεΐβῃ ἢν ἰοῆριθ, δηα παῖζε ΘΝ ΟΙΓΥ 5 

{πΠῸ ορεηίηρσ οἱ τῆν πιοῦῖῃ ; Ῥξοδιιβα {ΠῸ [841] οὗ 
της ἄορ σίνεβ. Πἰπὶ Ὀγεδα, αηα ἢϊ5 τηουίῃ σεῖβ 
Πίγα ὈΪονν8. 
Μν 8οῇ, {πε εγε οἵ πηδῃ 15 ἃ ἰοιηίδίη, δηα ἴ5 6 

ποί βδιϊϑῆςα νυ] τίς με5. ἀπῚ} [Η]16ἀ τ ἀπι5Ε]. 

(Μν 50ῃ), {|| (ποῖ) ὑρ {πῖπε εγεθ (8ηα Ἰοοῖκ ἢ 
ΡΟ 4 ψοπίδη ὈεαϊΖεηξας) δηα Ὀεδιδεά, [κ5ῖ 
ποΐ αἰζεγ πεῖ ἴῃ τῆν Ὠεατί ἢ ἴογ 1{ ἔῃοι ϑῃμου ἀϑὲ 
σίνε Πεγ 411 [[πΠδὲ ποι Παβί, δἀναηπίαρε] ὅ ἴῃ Πει 
[ποῖ νυ] ποῖ Πηα ; δηά ποι νὴ] θὲ σιν οὗ 
βίη Ῥείογε (οά. 
Μν 5οη, βίδηά ποΐ 1 1Πε ἤοιδε οἵ ἴῆοβα {παῖ 

α΄Ὲ δ ϑίγία ; θεοδιβε ἔγοπὶ ἃ ννογὰ {παῦε σΟΠΊΕ5 
ἃ Πυδίίαὶ, ΔΠ4 ἰτοπὶ 4 ΠπαγῈ] 15. διε ἀρ 
νεχαίίοη ; δηάᾶ ἔγοπη νεχεάῃεϑβ βργίηρϑ πλιγάογ , 

Μν 5οῇ, ἰΓ ἃ ἤοιῖιβε ννεύε δι} Ὀν Ἰοιάηθθ5 οὐ 
νοΐςα, ἴπ6 885 ννοιἹὰ θα} ἔννο Ποιιβε5 ἴῃ ἃ βίη] 

1 ΤῊς δοοουῃηΐ οὗ [Π6 Θδ  ῈΥ γεαῖβ οὗ Νάδῃ᾽ 5 Ὀγηρησ 
ὉΡ 15 οπηϊτιβα ; 1{ ᾿μάδεα 1ἰ οχἰβίβα ἴῃ {ΠῸ ἢγϑί ἔογπὶ οἱ [ῃ68 
βίοτσγυ. 

5 Ὗμε ἰαχί 15 ἀουῦ]ε ; ἃ σορυ ννῖοἢ Πδά Π6 ῥυϊμαϊτινα 
ΟἹ, ΑΒ τ, τοοἹκ ΠΥ 5οη ᾿ Βανίηρ Ῥεβὴ σοπηρουπαθα ν] ἢ 
Οη6 {παῖ Παὰ “ Τπεγειιροη ΑΙ κασ . Α σομηραγίβοη ΙΒ 
1π6 ΤΟὈΙ- ῬάτΆ}1615 5σηονβ ἴπᾶΐ [Π6 βεςοῃά οἰδιδα 5. ἃ 
πηοά!ϊηοβίϊοη οὗ {πε ἢγϑβί. 

3. γε εχρεοΐ "Απὰ (οὰ 5}8]} ΒῈ δῆρτυ ψ ἢ {π66᾽. 
4.Α 5115 81 σογτγεοίίοη μ85 Ὀβεὴ δά ἴῃ {πΠ6 ϑ'υγίδο ἰεχί. 
δ᾽ (Οἱ, 72 δαελέγι οΥ “ἦε 7 τυσίνε “οςἠζες, . ΜῪΥ «114, ΡῈ 

Ποῖ ΔΩΡΎΥ, ἴου ΔΏΘΘΟΥ 6845 ἴο πιυγάθγ, ΙΓ 15 ἃ 5 ΏΡΙῸΓ 
ΔΗ ἸηοΓ6 Δτοδῖς ἔοσπὶ οὗ ἴΠ6 581}186 ρσεςερί. 
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ΠΕ ΘΘΕΥ ΘΕ ΑΠΙΚΑΝ ζει τϑξιι 

ΊΤΠΕ6 Ῥγονογθβ οἵ ΑΠΙΚατγ 

ΑΒΑΒΙΟ 

Τῆι ΒΕ ἰδιρῆς ὨϊπΊ, σανίπρ: 
«Ὁ τὶν 850η! ἤδαῦ ΓΊΥ 5ρεεοῇ δπα [ο]]ονν τὴν 

δάν!ςεα δηπ γαπηεπΊ6γΓ ννῃδΐ 1 5δν. 
Ὥ: 

2 Ο πὴν 50η! [{{ποῖῖ ποαγαϑί ἃ ννογά, ἰδεῖ 1 ἀϊε ἴῃ 
τὴν πεαγί, δηα γενεδὶ ἴἃ ποῖ ἴο δηοίμεσ, ἰεϑί 1ἴ 
Ῥεσοπιε ἃ ᾿ἰΐνε οοδὶ «πᾶ Ῥυη ἢν ἴοησιια δηά 
οϑι56 ἃ ραΐπ ἰπ (ἣν Ροάν, δηὰά ἵπποι σαίη ἃ τε- 
ΡΓΟΔΟἢ, πα αὐτί 5Βῃατηβα Ὀείογε ἀοα δπά πηδῃ. 

3 Οὐ ϑοη! [{{ποιῖι μαϑὲ πεαιὰ ἃ γεροτζί, βργεδά 
τ ποῖ ; ἀῃα 1 ποι μαϑί βδεεῆ βοπιείῃίηρ, 161} 11 
οί. 

4 Ο πεν 8οη! πῆᾶῖκ ῃν εἰοηιθηῆσοα βαθὺ ἴο {πε 
᾿ιβίεηθι, ἀπ ΡῈ ποί ἢαϑβίν ἴο γείατη 8 ΔΉ ῸΥ. 

5 Ο αν β8ο0η! ψῇεη ἴποιι Παβί πεασγὰ δηνίῃίηρ, 
Π14ε 1 ποί. 

6 Οὐ πὶν βοη! ἰοοβε ποῖ ἃ βεαὶεα Κηοΐῖ, Πού ππίϊε 
1, ἀηα 564] ποῖ ἃ Ἰοοβεηξα ἱκηοί. 

Ἴ Ο πἢν 8οη! οονεῖΐῖ ποΐ οιϊνναια Ὀεδιῖν, ἴογ [ΐ 
Δ Π65 Δη64] Ρᾶ5565 ἀνγαν, θὰ δὴ Ποπουγα]ς τὰ- 
τηετηγαηςε ἰαϑίβ ἴοσ ἄγε. 

8 Ο πὴν β8οη! ἰεΐ ποΐ ἃ 51}}ν ννοπηδῃ ἀξοεῖνε ἴπεῈ 
νν ἢ ΠΕΓ ΘΡεεοῇ, ἰεϑὲ ποι αἷς τΠ6 πιοβί πη! ϑευδ Ὁ ]Ὲ 
οἵ ἀδδίῃϑβ, δηα 5Π6 επίδηρ᾽ὶε {πεὰ ἴῃ {πε πεῖ 11] 
ποι αὐτί εηϑηδγαά. 

9 Οπὴν 8ο0ῃ! ἐεβίγε ποῖ ἃ ννοπηδῃ θεαϊ!Ζεηδά νυ] ἢ 
ἄγεβ5 δπα ν ἢ οἰπίπηεηΐβ, ννῇο 15 ἀδβρίσδθα ἀπά 
511ν ἴῃ πεῖ 5οι]. δοε ἴο {ῃεε 1 ποὺ Ὀεβίον οἡ 
ἤΘΓῚ δηνιῃίηρ {Παΐ 15 [Ὠ]η6, Οἵ σογηπη1 ἴὸ ΠΟΥ ννῆδῖ 
15 1 [ΠϊπῈ ἤδη δηά 5Π6 επίϊςε {πες ᾿ηΐο 5π, δῃηὰ 
(οα Ρε ντοίῃ ἢ {Πεε. 

τὸ Οὐ ἢν 50η! Ρὲ ποῖ {πκῈ {π6Ὸ αἰπηοηά-ίγεε, ἴου 
τ Ὀτίηρσβδ ἰογίἢ ἰεανεβ Ὀείογε 4}1 ἴῃς τεεβϑ, ἀπὰ 
Ε61016 {ταὶ αἰΐζεγ ἘΠ 6 πὶ 411, θὰ ΡῈ πκὰ {πῈὶ πλὰ]- 
Ὀειγν-ἔγεε, ννῃοἢ Ὀγίηρϑ ἰογίῃ βαιθ]ε ἔτι! Βείοτς 
4}1} τῆς ἰγεθϑ, δηα ἰεανδβ αἴζεσ {Πεπὶ 4]]. 

αι Ὁ πν 8οη! ΡὈεηά ἢν πεδά ἴον ἄονη, δηάᾶ 
βοίζεη τὴν νοῖςς, αἀηά ΡῈ σουτίεοιι5, απ ννΑ]κ ἴῃ 
186 ϑίγαιϊσῃξς ραίῃ, αηὰά θὲ ποίΐ [οο]Ἱϑῆ. Απά τγαῖϑβε 
ποῖ ἴῃ νοῖοσε ἤδη ἴποιι ἰδ ρῃεϑί, ίογ 1 1 ψεγα 
Ὀν ἃ ἰοιά νοῖοε ἐμαὶ 4 ποιιϑαὲ ννγαὰ8 Ὀ111, [Πς ἀ55 

ἈΑΈΚΜΕΝΙΑΝ 

Θρῃ, {{ τποὰ Πδαῦ ΔηΥ ννοτά ἴῃ {πὸ τογαὶ σαΐο, 2 σ 
τα Κε ἴ᾿ ἴο ἦε δηά Ὀυτγν ἰξ ἴῃ τῃν Πεατγί, δηά ἴο 
ΠΟ οπς αἴνυϊσε τ. Τῇε Κηοὶ {Παΐ 15 βεαϊε ἀο 
ποι ποΐ Ιοοβο, αηα δὲ νν ἢ 15 Ἰοοβεα ἄο {ποιὶ 
ποί {ἰ6. Απά {παῖ νῇῃϊςοἢ ποῖ ἀοβέ 86ε, {ε}] ποῖ ; 
δηα {παΐ ννῃϊοῇῃ ποῖ πεαγαϑί, τγενεδὶ 1 ποί. 

50, ΤΓαῖ586. ποῖ ΠΡ {πῖη6 αγεβ ἴο ἰοοκ οἢ ἃ 2 
ἸΙονεῖν νοιῆδῃ, γουσεα 4η4 δηϊπηοηϊεα. 1[1)6ϑῖγε 
Πεῦ ποῖ ἰη τῃγ πεαγί. Ἐὸογ 1 που 5πουϊάϑὲ σίνε 
Πεύ 411 τὴν τίομεβ, που ἢ ἀοϑὲ σεῖ ποίῃίηρ {Πα 
πούς οὐ οὗ πεῦ; Ρυΐ ατί οοπάεπηπεά Ὁν ἀοά 
αῃὰ Ὀγ πιδηκίηα. ΕῸΓ 51:6 ἰ5 'ἰκεὸ υπίο ἃ 
ΒΕ6Ρυ Ϊ τε νυν] ἢ 15 ἰαϊγ οα ἴπΠ6 ὈΡΡΕΙ 5146 δῃὰ 
Ὀεϊονν 15 [Ὁ]] οἵ {με γοϊζΐεηπεϑθ 4η6 Ὀοπα5 οἵ {πε 
ἀεδά. 

“ 

Θρῃ, Ὀς ποῖ {κε τῆς οἰϊνε-ἴγεα, ννῃιο ἢ 15 ἢτγϑί 3 

ἴο ὈΙοοπι αηα ᾿αϑὲ ἴο τίρεη 115 ἔγαϊς. Βαυΐ 6 {κε 
τῆς τα] Ρεγγν, νυ Ιοἢ 15 ἰαϑὲ ἴο Ὀ]Ϊοοπὶ δηα ἢγβί ἴο 
ΓΊΡΕεη [5 {τα 

Παᾶ5 βοὴ δῇ δαάϊτίομ, ννῖο ἢ Ποινενεῦ ἀἰβίδ πεν ΓΕ ΒΘ 1065 
τῃ6 5]ανοηῖϊς δηὰ ϑυγίῖδς. 

1 ΒοΩΪ. τε “ἴπου ατὶ ποῖ ἴῃ ΔΩΥ͂ ννὰγ Ὀεπμεῆιεα Ὀν ΠΕΥ 
ποῦα παη ἴο θὲ σοπαεπηπεα Ὀγ ἴῃς ἀοὰ οὗ ͵π5ῖ )υπᾶσε- 
Ὠδηῖθ δηὰ Ὀγ πιδηκίηα᾽. Οδποη -ὸ  ἴμοὰ νν] ποῖ βεῖ 
ΔΟγτΠϊηρ πιούα [Πδῃ ΤΠ ον βἰη δηα βἤδιης ἔτῸπὶ τπθῃ ἀπά 
Ἰυάσετηεητϊ ἴτοπὶ (οά᾿, ΟΠ ηρ [ΠΕ ταβῖ. 



ΤΠΕΣΒΕΘΕΥ ΘΕ 

Θλπτο κὰὰ 
14 πουβε σου] θῈ θυ} Ὀν ἃ Πίσῃ νοῖςε, {Π6 855 
ννου]α Ῥυ]ἃ ἔννο ἤοιιϑε8 ἴπ οὴς ἄν: δπὰ 1 ὃν 
5ῃεεγ ἴογος ἔπε ρ]ουρ ννὰβ σιυϊάεά, 115 5Π8τξ 
ννου]α πενεγῦ ὈῈ Ἰἰοοβεα ἰτοπὶ {πε βῃποι]άεγ οἵ {πε 
σδταεὶ. 

9 Μνϑοῆ, ἰΐ ἰ5 Ῥεζίεγ ἴο τεπιονε βἴίοπμεβ ψ ἢ ἃ 
ννῖ5ε πιῇ ἴῃδη ἴο αἀτηΚ νυῖπα νυ ἃ ἴοοἱ. 

Ιο Μζν 5οη, ροιι ουὔξ ἢν ψίηε οἡ {πε σύανεβ οἵ 
{πε τἱρμίσδοιιβ, γαῖ πεῖ ἤδη ἀτίηκ -ἰ νυ ἐν] πηςη. 

11 Μζν δ8οῃ, νι ἢ 4 νίβϑε πῆδηῃ ἴδοι ννἱΐ ποῖ θὲ 
ἀερτανεά, δηὰ ψ ἢ ἃ ἀεργανεά τῆδη ποὺ ψ 1 
ποί ὈεσοπΊα ν]56. 
ΜΥ 8οη, αϑϑοσίαίε ψ ἢ {πε ννῖβε τηδη, ἀπα {ποι 

1 Ῥεσοπηα ννῖ56 {κὰ ΠΙπὶ; δηα δϑϑοςίδίε ποίΐ 
ἢ ἃ σαύγα]οιβ αηα τ] καῖῖνε πηδη, ἰεβϑὲ ἴποιι θὲ 
ΠΤ εγεα ἢ ἢ η1. 

12 

13 Μν 58οη, ψῃ1|6 ποὺ Παβὲ βῆοες οὐ ἰῃγ [εεῖ, 
{γεδα ἄοννῃ 1π6 {Ππούπ5 πα πιᾶκα ἃ ραΐῃ ἴογ ἢν 
50η5 8δηἃ ἴογ ἴῃ ϑοηϑ᾽ 50ῃ5. 

Μν 5οη, {πε τσ πδῆ εαΐϑ ἃ 5η8Κδ6, δῃ!ὰ παν 
βᾶυ, “Ηε δἱε 11 ἰοῦ πιεάιοϊηβ. ἡ Απα {Πε ροοῦ πηδῃ 
εαἴβ 1ἴ, δηά {ἢεν αν, “ Εογ ἢἰ5 πυησεγ ἢε εἴς 1 

14 

Ι5 Μν 8οη, εαΐ ἢν ρογίίοῃ, αηα ἄδϑρίβε ποῖ τἢν 
ΠΕΙΡΉΡοι 5. 
Μν 5οη, [ἴΐ 15 ποῖ Ῥεςοπηϊηρ ἐνεη ἴο εαὲ ψ ἢ ἃ 

5ῃδπηδοθϑς πηδη.ἷ 

16 

11 Μν 8οη, εηννυ ποῖ πε ριοϑρεγιίν οἵ ἐν ἐπεῖην ; 
Δηα τα]οῖςα ποΐ δἷ ἢϊ5 δανεγϑίίγ. 

18. Μῦύ 8οη, ἄταν ποῖ πεαῦ ἴο ἃ ννοπίδῃ ἰῃδΐ ἴβ ἃ 
ὙΠΊΒΡΟΓα , ΠΟΥ ἴο οη6 ψῇῆοϑβε νοΐςε 15 Πρ. 

Ι9. Μζ 8οη, ρῸ ποΐ «ἴζεγ ἴῃε Ῥεδιυῖΐν οὗ ἃ νογῆδῃ, 
δΔηα Ἰιι5ὲ ποῖ αἴζεγ πε ἴῃ τῆν πεαιξ θεσδιιθε {πε 
Ῥαδυΐν οὗ ἃ ννοπηδῃ 15 Πεῖ σοοά ϑ5εῆϑβε, δπα Πεὺ 
Δαογηπηεηΐ 15 πε ννογά οἵ Πεῖ πιοιίῃ. 
Μν 8οη, [ἰ{ τῃϊπη6 ἐπατὴν πιεεῖ πεε ν ἢ εν]], 

τηεεΐ που ἢἰπΊ νυ νν]β πη." 
Μν 9οη, {πε ν]οκεα (]16 ἢ ἀπά τἰβεῖῃ ποῖ ; θαΐ 

{πε 1ιι5ῖ πιδῃ 15 ποΐ πγονεά, ον (ἀοά ἰ5 ΜΙ ΠΙπ|. 

20 

21 

ΘΕ (ΘΝ ἡ ΠῚ ἐἂν τις τ 
μηδὲ συνεσθίειν. 

2. (ῇ, Ρτον. χχὶν. 17 ἐὰν πέσῃ ὁ ἐχθρός σου, μὴ ἐπιχαρῇς 
αὐτῳ. 

3 Ἧε ἀο658 ποῖ τηξδῃ ἡ Ονετοομα εν]]} νι ἢ ροοά᾽᾿, ννΠ] ἢ 
νοι] ὈῈ ἃ ϑβεηϊςϊπτεηΐ ἰογαῖίσῃ ἴο [Π6 δοίϊίοῃ οἵ {πε ϑίοσυ, 
Ὀυΐ “σεῖ [6 Ὀεῖζῖογ οὗ Πἰπι᾽. 

ν κ- ᾽’ 
. ἢ πόρνος . . - τῷ τοιούτῳ 

ΑΗΙΚΑΚ 2. ὃ-2ι 

5ΥΚ. Β 
ἄαν: δῃὰ 1 Ὀν 5ῃεεῖ ἴογος {πεῈὶ Ρ]ουρἢ τνὰϑ5 
αἰτεςϊεά, {πῈ6 Ρ]ου σἤβῃαγε ννοι]Ἱά πενεῦ 6 οση 
ΑΥΔΥ ἀπηάεγ ̓  [Π6 5μου εν οἵ {πε σαγηεὶ. 

Βειίθυ ἴο τεπῖονε βίοηθϑ ννἱτἢ {πὲ ννίϑε τηδῇ 
{Π8η ἴο ἀτηῖκκ ννῖπα νι ἢ πε ἴοοὶ. 

Μν 8οῇ, ἰη {με σογίρϑην οἵ ἴῃς ννίβε ἔπου νν"ῖ 
ποῖ 6 ἀξερίανβα ; δπὰ ἴῃ {π86 σοπίρϑην οἵ {πε 
ἀερτανεά που ψ1 ποῖ ὈεςοπΊε ννΐβε. 

Μῦν 8οῇ, πιᾶῖε σοπιρδηΐοη οἵ {πῸ ννίβε ρείϑβοῃ, 
Δηα ποὺ ψν 11] ὈεσοπΊε ννῖϑε {|κῈ ἢἰπὶ; δπα πηᾶκε 
ηοΐ ἃ σοπτρδηίΐοῃ οὗ {πε ἔοο 5} ρεύβοῃ, ἰδϑὲ ἴδοι 
6 γεοκοηβά {κε ἢϊπι. 

ΔΝ ΏΠΠΕ ἴμεγε ἀγα 5065 οἡ τῆν [ςξεΐ, ἰγεδά ἄοννη 
{πε [πούῃ5 δΠἃ πλαῖκε ἃ ραίῃ ἰοῦ ἢν ϑοῇβ δῃά τῆν 
5ΟΠ5᾽ 50η8. 

Μν 50η, {με τίςῃ. πῆᾶὴ εαἰ8 ἃ 5ῃηαΐζε, δηάᾶ 
{πεν 58ν, “ογ ἢΐ5 πηεα!οίηα ἢ δἵε 1: {ΠῈ Ροοῦ 
πΊδη Εδἴ5 1, ἀηα παν 58 νυ, “ Βεσβϑιιβε οἵ 15 ῃιιησοῦ 
6 αἵε [ἴἰ.᾿ 
Μν 8οῇ, εαἴ 1ῃγ ροχγίίοῃ, δηα ϑἰγείςῃ ποίΐ οιι 

τῆν Παμὰ ονεῦ ἰπμαΐ οὗ ἴῃν πεῖσῃθοιιγ. 
Μν 8οῃ, 4ο ποΐ εαΐ ὑγεδά ντῖῃ ἃ πῆδη {πὲ ἰ5 

5ΠΔΓΊ6[685. 

Μν 8οη, 1 μοι 5εεϑὲ ἰπἰηθ Ἐπειην [4]]6π, ἀο 1 
ποῖ πΊΟΟΚ δἵ ἢϊπὶ; ᾿εϑὲ ἢε 5ῃοι)]ά τίθε Πρ δηά 
ΓΕΡαν ἴπεα. 
Μν 8οῆ, ΡῈ ποῖ εηνίοιιβ αἱ πε σοοά [οτγΐιπε οὗ ἡ 

ἸΠΪΠΕ ΕΠΕΠΥ ; δη4 6 ποΐ τε]οϊςε δ [ἰβ. πηΐβ- 
(ογίιηα. | 
Μν ϑ8οῇ, ἄο ποΐ δρρίοδοῃ 4 ψοπίαη Ψῃο ἰβ5᾽ 

μαϊεία! απα ἰαἰϊκκαίνε, ἀπ ομε νψνῆοβϑε νοῖςε ἰ5 
ΒΙΡΉ. 

Εὸγ 1Π6 Ῥεαδυῖν οἵ ἃ ννοπῆδῃ ἰ5 πεῖ σοοά 58εη586 } 
Δηα {πΠ6 νψογὰ οἵ Ποῖ τηουτῃ 15 Ποῖ δ ογηπηεπί. 

«»-.-2: 

-»,.... Μν 5οη, 1{ {Πϊπε πεῖν πιεεὶ {πθὰ ψ ἢ ον!], 
τηεεῖ {ποι Πἰπὶ ἢ σοοά. 
Μύ 8οη, [{ ἔποιι βεεϑὲ ἃ πῆδῃ ψῆο ἴ5. βϑίγοησεῦ 

τῆδη {πγϑε], τίβε ἀρ Ῥείογε ἢϊπη.... .᾿ 
Ἐπά οἵ Εταρπηεηΐ. 

1.Ε. ΜΙΆΑΚΕΙΞ: 

᾿ ΤῊΪ5 αἰ σα] εχργαβϑϑίοη ἰ5 ταρὶδοθα ἴῃ 8, ὈΥῪ {πα 
ΘΔ 516 Γ ἴευπι ἡ νου] πανεῖῦ θὲ Ἰοοβεά ἔτοπλ, [π εἰς ΠοῚ σᾶ568 

᾿ἴῃ6. πηοδηΐϊησ 1ἰ5 Οὔβουσγα. Οὐδοῖρ, “1 Ὀτγαΐα ἔογοα ψνοσα 
ϑυποϊεηῖ, {Π 6 σαΠ16] πηϊσἢϊ σῸ Οἡ Ρ]ουΡ ηρ Ὁ ΠΙΠη56 {3 ᾽ 
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ἘΠΕ ΤΕΥ ΟΕ ἈΠΙΚΆΞΝΟ Σ. 1ἴ322 

ἈΑΒΑΒΙΟ 

νοι] Ὀυ1] ἃ τηϑὴν ἤοιιθα5 ανεῖν ἄδν ; απά [{ ἴἰ 
ψνεῦα Ὀγ αἰπί οὗ βίγεπρίῃ {παΐ {πε ρ]οιρὴ ψψετε 
ἀτγίνεη, {ΠΕ ΡΙουΡῊ νου] πενεῖ ΡῈ τεπιονϑα ἔγοπὶ 
ππ66Γ {Π6 5ποιυ !ἀεγ5 οἵ {Πς σα ΠΊΕ]. 

] 

"12 Ο πῖγν 8οη! {πε γεπιονίηρ οἵ βἴοπμεϑ ψΠ ἢ ἃ υνῖϑα 
οςς ΠΊΔη ἰ5 Ρείζίεγ πδη [πε ατγίηκίηρ οἵ ννῖπε ἢ 

ἃ ΒΟΥΓΥ ΠΊΔΗ. 
Ο τὴν 80η! ροιγ ουξ (ἢν ννίπε οἡ {πε ἰοπθϑ5 

οὗ {πε 1υ8ῖ, απ ἀππκ ποῖ ψ ἢ ἱρσπογαηξ, σοη- 
τεπηρί0]Ὲ Ρεορίε. 

118 

Ἱ 

14. Ο πην 80ῃ! οἶδανε ἴο ννίϑβε πεῃ Ψψῆο ἔξαν (οά 
 Δ8Π64 Ρ6 [κα ἴπεηι, απ σὸ ποῖ πϑαι {πε ἱρποδηΐ, 

Ιεϑὲ ἴποιι θεσοπΊα {πὸ ἢϊπΊ δηα ἰεαῦη ἢΐβ νναγϑ5. 
Ι5 Ο πὶν βοη! ψῇδη ἴποιι Παϑβὲ σοί {Πδε ἃ σοπηγαάε 

ΟΥ̓ ἃ [τεπά, ἴγν ἢἰπι, απ αἰζεγνναγας παῖζε Πἰ ΠῚ 
ἃ σοπηζδάθ δηά ἃ {τεπα ; δηὰ 4ὁ ποῖ ργϑῖβε ἢἰπὶ 
ΜΙ Ποιΐ 4 {γία] ; δηα ἐο ποΐ 5ρο]] ἢν βρεεοῇ ψ τῇ 
ἃ τῆδῃ ΜΠΏΟ ἰδοκ5 ννυϊβάοπι. Σ 

Ι6 Ο πὶν 8οπ! ψ ΠΕ ἃ 5ποε βἴίαγνβο οῇ τῃν ἔοοί, 
᾿ς γ41Κ ψ ἢ 1 οἡ {ΠεῈ ἐπογη5, αηα τηᾶῖζε ἃ τοδὶ ἴοι 

τῆν 5οῇ, δηά ίογ τῃν Ποιιβεῃο]α δηα την “ἢ! ἄγεη, 
δηα τηᾶκα ἢν 5Π1Ρ ἰαυΐ Ὀείογε 5ῃη6 σοεὲβ οἡ {πε 
568 δΔη4 [15 ψανεβ δηά βίῃπκβ δῃηά σοδπηοί μὲ βανεά. 

17 [Ὁ τὴν 5βοη! ἰΐ {πε τίςἢ πηδῃ εαΐ ἃ 5η8Κε, {πεν 
Ἡ ρ.ν “11 5 Ὀγν Πἰβ ννίβάοπι᾿, πὰ {ἃ ροοῦ πηδῃ δαΐ 

1, [6 ῬΕορ]Ἔβ 5 “Ετοπι ἢΐ5 ππηροτ ᾽.] 
ι8 Ο πὴν 50η! Ρὲ οοηΐεπί μιῇ τἢν ἄδην Ὀτεδά 

Δη6 τὴν ροοάϑ, δηα οονεῖ ποΐ ννῇδί ἰ5 ἀποίμετι5. 

10. Ο τὴν βο0η! Ρὲ ποΐ πείρῇρουν ἴο {πε ἴοοὶ, δπὰ 
ς ραῖ ποῖ Ὀγεδά στ ἢ Ὠϊπη, απ τε]οῖςε ποΐ ἴῃ ἐπα 

τς ΟΔἰδγηϊ 65. οὐ τῃγν πεῖρῆροινθ. [{ Πΐπα Ἐπετην 
ψυτοηρ᾽ ἴῃς ε, 5ῆονν ᾿ἷπὶ ΚίπάΠ 655. 

"29 Ο πὶγν βοη! ἃ πιδῇ ΨΠΟ ἴξαγβ (σοὰ 64ο ἴποιι ἔεατγ 
Ὠϊπὶ 8η4 Ποποιγ ΠἰπΠΊ. 

2 Οὐν 8οηῃ! [ἢε ἱρῃογαηΐ πηδη [815 πα βία] 65, 
πᾶ {πε νίβε πηδῃ, ενϑη 1 ἢε ϑἰαπλθ 65, πε ἰ5 ποῖ 
5ῃδΚεη, δπα ἕἐνεῃ ἰΓ ἢε [4115 ῃε σεῖβ ΠΡ πυίοῖεῖν, 
δηα 1[{ πε 15 ϑἷςκ, με σδῃ ἴδε ἕαγε οὗ ἢϊ5 πὲ, Βαῖΐ 

45 ἴογ {Π6 ἱσπογδηΐ, βέιρί πηδῃ, ἴον ἢ15 ἐΐβεαβε 
: ἴδετε ἰβ5 τὸ ἀγαιρ. 
22 Ο τὰν 50η! ἰ{ ἃ πιᾶῃ Δρρίοόοδοῃ ἔπεα ΨῇΟ ἰ5 

ες ἱπίεγιουῦ ἴο {πγβε]ΐ, σὸ ἰγιναγά ἴο πιεεῖ ἢΐπι, δηὰ 
ΓΕΠΊΔΙη βίδηαίησ, δηα 1 με σαηποῖ τεοοπηρεηβο 
ἴῃεε, ἢϊ5 1, ογὰ νν1}] τεσοιηρεηβε {πεα ἔοσ Πἰπι. 

ΑἘΈΜΕΝΙΑΝ 

Θοη, ἰξ 15 Ὀεξζίεσ νν ἢ ἃ ννῖϑδε τηδη ἴο σϑυΐν 4 
βίοῃςξϑ, ἴπδη νι ἃ ἰοο 5 τηδη ἴο ἀγηκ ννῖπε. 

Θοη, ψ]Γ ννῖϑα τηεη θὲ ποΐ 8 ἴοοϊ, δπά ψ]ἢ κα 
ἴοοἱβ ΡῈ ποΐ ποι ννῖβε. 

Θοη, θὲ ἔμποιι ἔπε σοπηρδηΐοη οἵ ἃ νγῖϑε πῆδῃ, 6 
50 {πΠαΐ ποῖ ὈεσοπΊα ννῖ86 δ5 6 ἰ5; θιι ἦο ποῖ 
Ῥεςοπηα {πες οοπηραηίΐίοη οὗ ἃ 5εῆβε655 πηδῃ δηά 
οἵ ἃ ἴοο!, Ιδ6ϑὲ {κε Ἐπεπὶ ἴποιι Βε ς4]]ς 4 ἴοοὶ. 

5οῃ, Ρουγ ουξ τὴν τνίπε, ἀπα ἀτίηϊς ἰΈ ποῖ ψ ἢ 7 
[Πε ϑβεῆβείεθς δηα ψ] ἢ {πῸ ἰαννΐεββ, ᾿εϑὲ ἔπου ΡῈ 
ἀεβρίϑεά ὃν πεγη]. 

5οη, θὲ ἴμοὰ ποΐ ονεί-ϑυνεεῖ, 50 {παΐξ ἴμεν 8 
βυνα]]ονν ἴΠεῈ ἄοννῃ, Ποῦ ονογ- (ει, 50 ἰπδὲ ἴμεν 
ϑρ1Ε {π6Ὲ ουἱ. Βαΐ ἀο ποι θὲ σεηῖί]ε, ἔγαπαι1] 
ἴῃ {πΠῸ ψνογκβ οὗ ἴῃ ραΐῃϑβ δπηά ἴῃ 411 τῇ γν ννογάϑ. 

5οη, ψν 86 {πε Βοοΐ ἰ5 οη ἢν ἰοοί, ἰγεδὰ ἄοννῃ 9 
1ῃε {πούῃβ δηα πηδῖτε ἃ ρδίῃ [ογ {ῃγν 50Π8 ὅ. 

50Π, 8 τίς τη Παίῃ εδίθηῃ ἃ ϑβεγρεπί, δῃηά το 
πεν 580 ἴἴ 15 πηεαϊοίπα ἔοῦ ἢϊπ]. Α ροοῦ πηδῃ 
δίῃ εαΐξη 1{, απα {πεν 8ὰν ἴματ ἢς δἵε [{ ουΐ οἵ 
ἢυηρεῖ. Εδὶ τῃγ οννη ρογίΐϊοη ἴῃ ρβᾶςε ὃ, δηά 
οαϑί ποΐ ἴῃν ενε οἡ {Πδΐ οἵ ἰῃν σοπηρϑηίοῃ ; δηά 
ΙΓ οπα {Πξ 15 ποι ἔεαν σὸ ποΐ ο ἃ Ἰουγηεν ; 
ἃ πα νυἱτἢ [πε βεηβεεβα ἦο που ποίΐ εαἱ Ὀγεδά. 

5οη, 1 τῃου βεεϑὲ ἴῃγ επεπὶν ἴβ απ, ἀο ποΐ τα 
ΓΔ ΚΕ ἃ 5ςοὔ δὲ ἢϊπὶ; ἴογ 1 Πε ρεῖ τρ αρδίῃ, με 
τααυτ!ςθ ἢ τΠδε εν!] ἡ. 

50ῃ, {πε ἰανν]ε95 τηδη [4]]εῖ ἢ Ὁν Πῖ5 εν] ἀφβεάϑ, τ᾿ 2 
θαΐ {πε 1ι.5ῖ πηδῃ 15 γαϊβεα ὃν ἰβ σοοά ἀεδεάϑ. 

Θοη, 9Ὸ ποῖ ΠεδΙΓ ἃ 56 η561695 δηα ὈδοκΡίτηρ 13 
ννογηδῃ, [αὶ ποι 6 ποΐῖ ἀεϑρίϑεα Ὀν Πεγῦ; δηὰ 
ποι ατί πιαάς ἃ πιοοῖκ οἵ, αημα 516 γοῦϑ {πεα. 

1 (δηοῇ 84 Ἐα]π1. Ξξ " ἀβϑρίβεα {κε {πεπγ᾿, 
2. 80 (δῃοῃ, ογαοίξ : ἴῃς. οἴμοσ Μ55. ανα οἕζίξ, “ἴογ 

τῆν ἔεει᾽.. 
ὁ ψέεη. δηᾶ ζδποη δ64 “ἴῃ ρϑᾶςε᾿: ΒΟα΄Ι. απ 58 οχηϊϊ. 
Ἵ ΨΝεη. δαάβ : “ δηὰ {Πεῖὰ 15 σοητηπ8] 111- νν1}}.᾽ 
δ. ΤΠ Ατηι. Ξε “Ὀγ τπεπὶι᾿. [1 {παὶ θὲ τϑαὰ ννὲ 5ῃου !ά 

τὰγη “ ννοπΊδῃ ᾿ 1πἴο ἴΠ6 Ρ]υΓαΑ]. 
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ΞΥΕ. Α 
Μν 5οῃ, νυν] Πο]4 ποῖ ἐπ ν βοὴ 

ἴγοπη ϑδίγραϑ ; ογ [ες Βεαίίηρ οἵ 
ἃ ὈΟΥ 15 {κε πηδῆῖγε ἴο {πε 
βαγάβξῃ, δ Πα {κε ὕορε ἴο 8Δῃ 855 
[ογ δὴν οἶπεγ Ὀεαϑί],. δηὰ {{κε 
τεῖΠεῦ οἡ {πε ἴοοΐ οἵ δῃ 855. 

Μν 50, ϑιιθάπε [ἢν 5οὴ νυν ἢ 1] 6 
ἢε 15 γεῖ ἃ Ρου, θείοε με νναχ 
ΒΙΓΟΠΡΕΓ ἴπδῃ {πες δηᾶ τερε] 
ἀϑαϊηϑέ {Π66,8η6 ἔοι ΡῈ 5ῃαπηεή 
ἴῃ. 811] ΠΙ5 οουγιρί ἀοίηρ. 

Μν 3οη, σεΐ πεε δ οχ {μαΐ 
[15 δε δη4] 1165. ἀοννη, ἀπ δὴ 
855 {παΐ 85 σοοά Πποοίϑς, Βαϊ ἄο 
ποΐ δεῖ {Πεε ἃ δἷανε {παΐ ἰ5 γιη- 
ἈΝΤ ΠΟΙ ἃ Πη8 14 {Πα 15 ΤΠ] Θν 5}; 
Ιεθ ἐπεν ἐἀεβίγου 411 δὲ ἴποιὶ 
δαβί σοίίεη. 
Μν 8οη, {πε ννογάβ οἵ δ [ἴδγ 

Δ1ΕῈ {κε ίαί ϑραΐγονβ; απ ἢς 
[Πα 15. νοίά οἵ υπάογϑίαπάϊηρσ 
εδίβιῃ {Πεπ). 
Μν 8οῃ, ὑγίηρ ποῖ ροη πες 

τῆς συγβεβ οὗ ῃν [αῖμεῦ δπά οὔ 
ἴγ πηοΐμεσ, ἰοϑὲ ποι σε]οῖοε 
ποῖ 1ὶη [ῃς Ὀ]αββίηρς οἵ τἢν 
σμΠάτγεη. 

Μν 580ῃ, ννδὶκ ποῖ ἴῃ {πε ννᾶγν 

1 ΤῊΣ Ὀτδοκείεα ννοχ5 ἃτὸ ἃ β]οβϑβ. 
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ἈΒΑΒΙΟ 

Ο τὴν 80η! 5ραῖε ποΐ ἴο 
Ὀεαὶ ἴῃν 8οη, ίογ ῃς ἐγ- 
Ὀΐηρ οὐ τῆν 50ῃ 15 {Π|6 ΠΊΔ ΠΕΓΕ 
ἴο {πε σαγάξη, αηα [κε γίηρ 
{πε ποιῇ οὗ ἃ ρυΐβε, δηά 
{κῈ {πε τες πεύίηρ οὗ Ὀδαϑβίϑ, 
ἀηα {κὲ {πε Ῥοϊτίησ οἵ {πΠ6 
ἄοογ. 
Ο πὶν β8οη! ταβίγαίϊη τῆν 

50η ίτοπὶ νυ κεάηεθθ, δηά 
τεδοῦ ΠΙπῈὶ πηδηηεῖβ Ὀείογε 6 
γΕθ6]5 ἀραϊηϑί {Πεὰ δηα Ὀγηρ5 
1ῆεε ᾿ἱπΐο σοηίετηρί δπιοησϑί 
1Πῃε ρεορὶβς αδηά ἴποι. ἤδηρ 
τὴν Πεδά 1η {πε ϑἰγεεῖβ δπά 
1ῃς 4556 1165 ἂπα ἴποι ΡῈ 
ΡΕΠΙΒΠεα ἰοῦ {Πε εν] οἱ ἢῖ5 
νΙΟΚαα ἀεεάϑ. 
Ο ἣν 50η! σαί {πεε ἃ ἰαδί 

ΟΧ ψ ἃ ἰογαβκίη, δπα δὴ 
855 βύεδί νι ἢ 115 Ποοίβ, δῃηά 
σεῖ ποῖ δὴ οχ ψ ἢ ἰαῖρε 
Πογη5, πού πηᾶῖκε {πΠ|εη45 ἱ ἢ 
ἃ ἴΠοκν πιᾶη, πού δεῖ ἃ 
αυΔΥΓΘἸθοπΒ. 5]ανα, ΠΟΥ ἃ 
τ] ἘνΊ5 ἢ Πα πα πηδ16, ίογ ἐνεγυ- 
τῆϊηρσ ννῃ]οἢ ἴποιι σοτηγηϊ{αϑί 
ἴο {Πεπὶ {παν ν 11] τυ]η. 

Ο πῖν 8580η! ἰεῖ ποῖ τἢν 
Ραγεηΐβ ουγϑε. ἴπεεα, δηα {πὰ 
Τοτὰ θὲ ρ]εαβεὰ νψ τ {Πετὰ ; 
ίογ τ παῖῃ Ῥξεη 5414, “Ηξςε 
ννῆο ἀ6ϑρ:βϑεΐῃ ἢ15 (δέ Πει ογ 15 
τηοίῃαυ ἰεξ Ὠἰπὶ ἀ16 ἐπε ἀδαίῃ 
(1 πιδαη ἰῃε ἀδαΐῃ οὗ 51η) ; 
Δὴ4 ἢξ νῇῆο Ποποιυγαίῃ ἢϊ5 
Ρδγεηΐϑ 514] ργοϊοησ ἢ15 ἀἂγϑ 
Δ Πη4 ΠΙ5 Π|6ὸ δηα 54] 5εὲ 4]] 
τῃαΐ 15 σοοά.᾽ 
Ο πιν 50η! νναὶκ ποΐ οη 
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ΑἈΈΜΕΝΙΑΝ 
5οη, βρᾶγε ποῖ {πε τοά ἴο (ἢν 

50ῃ ; ογ [ἢ6 τοά ἴ5 ἴο δι] ἄγε 
45 {πε ἀπηρ ἴῃ πε σαγάήεη ; δπά 
85 ἴῃς {6 Δη64 564] [ἀϑιεηίηρ ἐπε 
Ρϑοκεῖ, δηα 85 1Π6 ἐδείῃοσ οη {Π6. 
ίεεϊ οἵ {ῃε 855, 580 ἰ8 {πε τοά 
ΡΓοΠίδθ]ε ἴο {πε ομ]4. Ἐὸγ 1 
ποι 5ίγΚα ΠΪπὶ νυ] ἢ ἃ το σα 
ΟΥ ἵνίος, ἢς 15 τεπάεγεα οἰθνοῦ 
αυϊδί!ν, μ6 ἄοα5 ποίΐ ἀϊε 1. Βιαΐ 
[ποῖ ἰΙεανε ἢἰπὶ ἰο ἢἰβ. ονη 
111, ἢῈ Ῥεσοπηες ἃ ἰῃίεῖ; δπά 
ἴῃεν ἴακε ἢἰπῚ ἴο {πεῈὶ σϑ]]ονν5 
ΔΠΩ ἴο ἀεδίῃ, δηὰ ἢεῈ ῬεςοπΊαβ 
απίο Πε6 ἃ Γεργοδοῦ δηά Ὀγεαῖς- 
ἴῃ οὗ Παατί 2. 

50η, ἰγαῖη ἴῃ γ 590η ἴῃ ΠυηρΡΕΓ 
αηα {Πϊγβὲ, ἴῃ ογάεγ {παῖ [πῃ 
Πα] ν πε τὰν Ἰεδά ἢἰ5 Π1|6. 

Θοη, τΓερεῖνε ποΐ δὴν ΨῇΟ 
584} τερεδΐ ἴο {πεὰ {πε (οτά) 
οἵ δὴ επεῆν, ἴογ. {πεν ν]]] 
τερεαΐ τῇν ννοζα, 

50η ὃ, αἱ ἢγϑὲ που αι ἰοπά οἵ 
ἃ ἴα]βε γτηδη ὁ, θαΐ ἴῃ {πε ἐπα Πα 
Ὀεσοπῆθβ Παίΐεία! ἴο μεθ. Ἐσι 
ἃ α͵56 ψογὰ 15 πΚὲ ἃ αι 4841] : 
Ὀαΐ ες τΠδξ 15 ἴοο ϑῃ ϑνναῖ]οννς 
1 ἀοννῃ. 

5οῆ, ἰονε {πε [δῖπεγρ ψῇο 
Ῥεσαΐ ἴπεε, ἀπ εἴπ ποίΐ {δε 
ΟἰΓ565 οἵ ἀν ἰδέ μεῦ δηά τηοίμει; 
ἴο {πΠ6Ὸ επὰᾶ {παᾶΐῖ ἴποιι τηᾶγϑί 
τε]οῖσα [ἢ {Π6 ργοβρογιν οὗ τἢν 
ΟΥΝἢ 50Πη8. 

σοη, ΜΙΠουΐ ἃ ννεᾶροη φῸ 

1 ΒΟΩ]. ΞξΞἨ, “οὔποθ οὐ ἴνςβ, ἢ6 ἰ5 
αυϊεῖεα, Βαϊ ἄοες ποῖ ἀϊε᾿. 1 τΈΠάοΥ 
1ῃ6 Νεηῖςε τεχῖ ψνῃ]Ο] 15 αἰταβίεα ὈῪ 
(δηοη. 

2 (δῆοη πεῖα δα ἴῃ δργβεπηθηΐ 
ΙΓ {πΠῸ ϑγγίὰς ἀηὰ ϑ]ανοηῖὶς [6568 
ἴνο Ρῥγεοερίβ: “50ῃ, τπᾶκα (ἢν ΤΠ ά 
ΟὈααϊδηϊ, νν ἢ 116 ΔῈ ἰ5 5η14}} δηά ρ]ϊδηΐ, 
Ἰεβῖ ἢ6 σοιὴηδ ἰηΐο ορβῃ ςομῃῆϊςς ψ ἢ 
1πε6, δῃὰ ἴποιι θὲ ὑπάοπε Ὁγ ἢῖ5 
ἸΠ} τ, Πα ψ]η [Π6 συγ565 οὗ 5: ΓΔ ΏΡΈΓ5 
Ὀεοδιιθα οὗ ἢϊ5 ἀϊβορθάϊεηςθ. ϑοῃ, 
Δοαι γα ἔογ {Πγ56]ῇ ἃ βίυγαν 8455 δηᾶ 
ἃ 5 Γοη»-Ποοίεα Ποῦβα δηᾺ δῃ οχ 5ῃοσΐ 
ἴῃ Πθοκ. Απάὰ ἀεβῖγα Ἠοΐ ἃ γυηανΑΥ͂ 
5ἰᾶνε, ΟὐὁΘΠ6 ρΡείζυ]δηΐ οἵ τΟΠΡΊΙΘ, ΟΥ̓ 
ἃ ἀυδΙγθ]βοηΊα Π]6 ν᾽ 

ὁ Ραγὶξ δὃ οπηῖβ [ῃ15 δάδαρε. 
1 50. ΒΟο4]., 58: ΜΝέεη. τε “αἱ ἢγϑί 

(οπ6) Ιονεβ ἃ ἔβ]βε ηδῃ᾽. 

14 

μι 

μι 
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σΥΒ. Α 

πη Πη6 6 ; θεσαιιθε ποι Κηοννεβί 
ποῖ ἤθη {ἢν Ἐπεπὴν 5}4]] σοπης 
ΠΡΟΠη {Πε66. 

Μν 8οῆ, ὄἜνεὴ ἃ5 ἃ ἰτ686 15 αι 
ἴῃ 15 Ὀταηοῆθ5 δηα {τὐἰ|, ἀπά ἃ 
Ῥοβκν πιοιιηΐαϊη ἴῃ 115 {{6 65, 50 
ἰ5. ἃ πιδῇ αἰ ἴῃ ἢἰ5 να δηά 
ψνοαηβ; δηά ἢς {πμαΐς παίῃ ποῖ 
Ὀτείπγθεη, ποὺ να ΠΟΙΓ ννεδῆϑ8, 
ἰ5 ἀεβρίβεα δια σοπίεγῃρίθ]ε 
Ὀείοίε 5 επεπΊῖεϑ ; δηα Πα 15 
κε ππΐο «ἃ ἴτεε Ὀγῃ ἴἢε γοδάϑι4ε, 
ἔγοπὶ ννῃϊο ἢ ὄνεῖν ρϑϑϑεί- ὃν 
ΡΙς Καί, απ ἐνεῖν Ὀαδϑβί οἵ {Πε 
ψεδ] ἃ ἰδαγεῖῃ ἀοννη 15 ἰεξαίασο. ἢ 

28 

22 Μζν 8οῃη, 588ν ῃοΐ, “Μν ἰοζγά 15 
ἃ ἴοο!, αηαἃ 1 ζῇ ννῖβε᾽᾿ ; θαΐ ἴακε 
ΒοΙ οἵ Πίηι ἴῃ Πἰ5 ἔδει] 5 απ ποὰ 
5η4}{ ορίδίῃ πιεονυ. 
Μν 5οῆῇ, σουπΐ ποῖ ἰῃγϑεῖ ἴο 

ΡῈ ννῖβε, ννῆδη οἰπεῖβ σοιηΐ {πε ὰ 
ποΐ ἴο θὲ ννΐίβ8ε. 

31 Μν 50ῃ, ἴ'ΐε ποῖ ἴὴ ἢν βϑρεεοῇ 
᾿ς Ρεΐοτε τὴν ἰογά, ἰεϑὲ μοι ΡῈ οοη- 

νϊἱοἰεα, ἀηα ΠΕ 5}8]] 5δὰν ἴο πες, 
“Ανναν ἤοπη τὴν ἰσῃι "ἢ 
Μν 5οῇ, [εἰ ἴῃν ννογάϑ Ὀὲ ἔσις, 

ἴῃ ογδγ Πδὲ τῆν Ἰογὰ πᾶν 58 
ἴο ες, “γανν δα πε, δπά 
ἴμοιῖι 5ἢ 4] ᾿ἵνε. 
Μν ὅ80οῃ, ἴῃ {πε ἄδν οἵ τῃν 

σϑἰαπηϊίν τανε πο ἀοά; ἰεβὶ 
ψν εη Ης πεαῦ πες, Ηςξ 9ῃπου]ὰ 
6 ἀπρεγε ἀραϊηϑβέ {Πες. 
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34. Μν ϑ8οη, ἰτεδί ποῖ ἢν δἰανε 
Ὀεϊζεῦ {Πδη Π15 ἔθ! ]ονν ; (οσ ἴῃοιι 
Κποννεϑί ποῖ ννῃϊοῇ οὗ {μεγὴ ἴποιι 
Μ11 Πᾶνε πεεά οἵ δὲ {πε ἰδϑί. 
Μγ 5οη, βγηϊζε ἢ βίομεϑ {πε 

ἄορ {παΐ Πδ5 Ἰεἰ Πῖ5 οὐνῇ πιδϑβίευ 
Δ ηα [οΟ]]οννεα αἴζεν {πΠεα. 

ΤΟΙ ΒΞ: Ὄχσσιι, σ- 
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ΑΒΑΒΙΟ 

{πΠῸ τοδὶ νυ ἱπουΐ ἡνεᾶροηϑ, 
ίογ {ποι Κηοννεϑδὲ ποῖ ψῃεη 
τῆς ίοε πᾶν πηεεΐ ἴπεε, 50 
1Παΐ {ποι τπανϑὲ ὈςῈ τεδαν 
ον Πίπ,. 

Ο πὴν 50η! ΡῈ ποΐ {κε ἃ 
Ῥατε, ἰεαῆβρβϑϑ ἔγεα {παΐ ἀοίῃ 
ποΐ σίονν, θυαΐ ὈῈ {κε ἃ τεε 
ςονεύεα νη 115 ἰΙεανεβ δηά 
[15 ῬΟΙΡῊΒ ; ἰοῦ {πε πιδη ψῆο 
δ 5 πείίπεν να πού οὨ!! ἄτθη 
15 αἸβσσαοεα ἴῃ {πε νου] δπὰ 
15 μβαϊβα Ὀν {Πεπ|, ἰἰτε ἃ ἰεαί- 
1655 δης {γα} 1655 ἔγεα. 

Ο τὴν 80οη ! ̓ ὲε [{κε « {ππ- 
[1] ἰτεαὸ οἡ {πε τοδάϑίαε, 
ννοβε {τα 15 εαΐθξῃ ὈΥ 4]] 
ΜῆΟ ρ6855 Ὀν, δῃὰ [ῃε θεαϑίβ 
οἵ {πε αἀεβεγί γεϑί πηάεν [15 
5η846 δΔηά εαδἴ οἵ [5 ἰξανεϑ. 

Ο πὶν 5οη! ενοῦν 5Πεερ 
1Π4ξ νναπάειβ ἔοπὶ [15 βίῃ 
Δ 115 σοπηρδη!οη5 ὈΕςΟΠΊΘ5 
[οοὐ ίογ ἐπε ννοἱ(. 
Ο πὶν β8οη! 880 ποί, “ΜνΥ 

Ἰογά 15 ἃ ἴοοὶ δηὰ 1 δπὶ νυῖϑε," 
Δ ηα τεϊαΐε ποΐ {πε βρεεςῇ οἵ 
Ισηούϑηςα δης (Ο]]ν, [εϑὲ {ποτὶ 
Ὀε ἀεβρίβεά ὃγῃ ἢϊπι. 

Ο πν βοη! ΡῈ ποΐ οπς οἵ 
ἴῃοϑ6 βεγνδηΐβ, ἴο ννῇοπη ἘΠΕ 1ν 

Ἰογά5 5ϑᾶν, “(αἴ ἄννᾶν [τοΠῚ 
ιι5,, θαΐ Ρὲε οπε οὗ ἴπμοβε ἴο 
ννΠοΠΊ πεν β5ᾶν, “ΔΡΡρτόδοῇ 
Δ ΠΩ σοπΊ6 παϑαῦ ἴο τι5.᾿ 

(Ὁ πν 50η ! οαγεϑ5 ποῖ [ἢν 
51.ανε ἰῃ {πεὶ ργέβεπος οἵ ἢϊ5 
ςοπΊρϑηίοῃ, ογ ἔποιι Κηοννεϑέ 
ποῖ ψῃ]οἢ οἵ {πΠεπὶ 5141} θὲ 
οἵ πιοϑβί ναίις ἰο {πεὸ ἴῃ {πε 
εη6.) 
Ο τν 5οη! θὲ ποῖ αἰγαϊα 
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ηοΐ οἤ ἃ Ἰοιγηαν ὃν πίρπε ἷ, 1658 
ἴῃ ν ποίην πηδεΐ {πεε, δηά ἔποιι 
θεὲ ἀεϑβίτουςα. 

ΘΟη, 85 ἃ ἴγεε ἰ5 βῃ] ον ]ς ἴο 
866 ἰογ [5 ἔτ πα Ὀγαποῆεϑ, 
Δη4 {πε πηοιιηίαίη5 α΄ νοοαάθά 
ἢ {πεῸ σεάδγβ, ἰῃ {π6 ϑ58πὶεὲ 
ννΑΥῪ ἃ΄6 επ]οναῦϊε ἴο 8586ε6 πιδῃ 
δῃα νἱΐε 2 δηά ϑοὴ δηὰ Ὀτγοίπει 
Δη64 Κιηϑπηδη δηα [πἰεη6], ἀπά 41] 
[ἄτη 11165. 

ΘΟ, οη6 ψὴο Παίΐίῃ ποῖ να 
ΟΥ̓ 50η ΟΥ Ὀτοίμευ οἵ Κιπϑπηδη 
ΟΥ [ΠἸῸπΠα 5 ἴῃ ἴῃα Ἰἰοησ γεαῖβ 
ἀςβρί564, δπα ἴ5 π|κ6 πππίο ἃ {τΓεὰ 

1Πδὲ 15 1η ἴΠ6 ογοϑϑινανϑ, δηα 8]]} 
ἍΠΟ ρᾷ855 ὃν ἴἴ ρίποῖκ οἱ Ποῖ 
ἰεανεβ απ Ῥγεαὰκ ἄονῃ ἤεῚ 
ὈταποΟἢ 65. 

5οη ὃ, 58ᾶὰν ποί {π5: Μὺυ ἰογά 
[5 ἰοο θῇ δηά 1 δηλ "νίβε, θυΐ 
θεδδαῦ ἢ ὨἰπῚ ἰη 5 (ο]]ν ; δπὰ 
ποι ννΠ] Κεερ {πγϑεὶ νι ἃ 
ννῖ56. πΊθη, {|{1] σοπηε οἴποῦ- οηῈ 
5841] ργαΐῖβε {Πες. 

501, 54. 1] ἴο πὸ οπε; δηά 
Ὀεα. ποῖ ποῖ εν1]-τοηρτιεα ἴῃ {πε 
ΡΥΈβεηςς οὗ τὴν Ἰογά, {παΐξ ἴποι 
θὲ ποῖ σοπίεπηηξα Ὀν Πἰπ1. 

50η, τη ποῖ ἀϑί46 δὲ {πε ἂν 
οὗ τῃν βδογίῆςε, ἴογ ἔβαν ἰεϑὲ {με 
Τογά θὲ αἰβρίεαβεα νὰ τγΥ 
βεαογίῆςσε “. 

5οη, αἰ ποῖ {πε βοεης οὗ 
τηΟΠΓΠΙ Πρ Δ Πα ταραῖγ αηΐο {πε 
ννεαάϊηρ ; ον ἀδδίῃ 1165 Δ θδά οὗ 
411, ἀπα {Π6 ριυιπιβπηεηΐ [5 στεδί. 

5οη, Ραΐ ποῖ οἡ (ἢν ἤἥηρσεῖ ἃ 
ΘοΙα ὃ τησ νῃϊοἢ 5 ποῖ {πίπε; 
ΠΟΙ οἰοίΐῃε ἴπεε ἴῃ Ὀγϑϑιι5 δὰ 
ῬαγΡΙΕ {Παΐ 15 ποῖ [Πΐπε. Νειίμεν 
τηοΐ ἃ Ποῖϑε {Παξ 15 ποΐ {Πίπε, 
βίησα ἴῃ οη]οοϊκοῖβ νῃο ἱκπον' 
1Ὲ νν1}1 πλακα πποςκ αἱ {πες δ. 

1 Οδηοη δα 45 “Όγ πίρῃτς᾽ ψ ἢ {ΠῈ 
ΒΙανοηῖς, ὙΠ οΟἴΠοΥ ϑοιιγοθθ οπηϊΐ 
ὙΠ [Π6 5 γτῖδςο. 

“ Ψεη. ΟΠ 5 “ δηα ν]ΐε᾿. 
ΒΟΌΓΟΘ5 ΜΠ (δηοῃ 8646 [᾿. 

5. ῬατῚβ 58 οἸηϊῖ5 {ῃ15 δάαρϑ. 
ὁ ῬΑΓ5 σ8ὃ δα ήβ “νη ἢ ἰποι οἵ- 

ἰοβείε τ 
5 ΡΑΓΙ5 58 δα 5 "οὐ διϊνοτ᾽. 
δ ΒοΩ]. απ Ρατγὶβ σὅ δήὰ “ ννἤῈπ 

{Π6 Ὺ τοοορὩ]Ζα ἴτ᾽. 

Τῆς οἴου 

25 
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ΤῊΗΞ Θ᾽ ΘΕΥ ΘΕ ΔΚ 5: 

ΘΝ. μδὰ 
36 Μν οη, {πε ἤοςκ ῃαΐ πλᾶῖκε8 

ΠΊΔΗΥ ἴγϑοῖκβ θεσοοπηθ5 πε ροτῦ- 
τίοη οὗ {πε ννοῖνεϑβ. 

32] Μζν 8οη,)υάρε πρτρῃΐ ἡπάρε- 
πηεηΐ ἴῃ τῆν γουτῇ, ἰη ογάεγ [Πδΐ 
ἴη τὴν ρὲ ἴποιι πιαγϑί ἤᾶνε 
ὨοπΠΟυΓ. 
Μν 5οη, ϑδννεδίθβη ἢν ἰοῆσια 

Δ Πα τῆλε ϑανοῦγν ἴΠ6 ορεηΐηρ 
οἵ τὴν πιουίῃ ; ἴογ ἴῃς [41]: οὗ ἃ 
ἄορ σίνεβ. ίπι θτεδά, δηᾶ ἢϊ5 
τηουῖῃ σεῖβ Πἰπὶ Ὀ]ον5. 

39 Μῦν ὅοη, 5Βιῆεγ ποΐ τῆν πειρῇ- 
Ῥουτγ ἴο ἰτεδὰ οἡ τῃν ἰοοί, ἰεβί με 
τἰτεϑα οἡ ἢν πεοῖ.. 
Μν 8οη, 5π|116 {πε [ννἶ56] πὶ τηδη 

νν] ἢ ννῖβα "νογά, “παῖ 1 πᾶν θὲ 
πη 15 πεαγί κε ἃ ἕδνα ἴῃ ϑιπη- 
τηεῦ; [Ρυϊ Κπον] {παΐ ἴΓ ἴῆοα 
5Πη16 της ἴοο] νυ τηδὴν ὈΪοννβ, 
ἢς ν1}} ποῖ υπἀεγϑίδηά. 

248 

40 

41 Μῖν 9οῃ, Ξβεπά ἃ νῖϑε πη δηά 
σῖνε Πἰπὶ πο0 οὐαί; Ὀπί 1{ ἴῃοὰ 
ν 1] 5εη4 ἃ ίοοϊ, ρὸ γαΐῃεν {ῃν- 
561 δηα ϑεηά ἢϊη ηοί. 

Μν 8οη, ἰεϑὲ ἴν 8δοὴ ψ ἢ 
Ὀτεδά δηά νναΐει, δπὰ ἴπεη ποὺ 
σδηβί ἰδανε ἴῃ ἢϊ5 πδηαϑ ἴῃν ροϑ- 
5695: οῇ5 δηᾶ τῆν ννεϑ τῇ. 
Μν 5οη, νι πάγαν αἱ {πε ἢγϑί 

ΟᾺΡ, πα ἴαύγν ποῖ ἰοῦ [ἰοΚο 5ἢ 
ἀτγαυρπῖς ἢ : 1[6ςὲ {παῖε θὲ ἴο {πε α 
ννοιηάς τη την Πεδά. 

44 Μῦν 9οῃ, ἢε νῇοβε δδηά [5 [0]] 
15 οδ]]εα ννῖβα δια Ποηοῦϑθὶε ; 
ΔΠηα πε ψῃοβε παπᾶ 15 βοδηΐ 15 
“4114 [οο] 5} δηά δὈ]εοῖ. 
Μν 8οῃ, 1 μανε οδιτγίεα 534]1 

Δηα τεπιονεά Ἰεδα ; δηὰ 1 πᾶνε 
ποΐ 5εεη δηγνίῃίηρ ἤεανίεῦ τῃδη 
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43 

48 

ΤΤ,ι. “Ππεαῖθ᾿. Βαυΐ ρεύῆαρβ Ψψε 
5ῃου]ὰ ομδησε {πΠῈῸ τεδάϊηρ 5115} {|Ὺ 
(οἴ. της γ3τὰ ργόνεγθ), δηὰ {γαηϑὶαΐα 
ΚΊΔΥΤΥ Ποῖ [οΥ βινεεῖ πηρτθηΐβ᾽. 
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οἵ τὴν Τιοτά νῇῆο οτγεαιεα 
πες, ἰεϑσὲ Ης Ρὲ οϊϊεηῖ ἴο 
1Πεε. 

Ο πῆν 80οη! πῆᾶκε (ἢν 
ΒΡΕΕΟἢ [δϊΓ δηα βϑυνεεΐεη ἢν 
τοῆστα; 8η6 ρεγπηξς ποΐ ἢν 
ςοπιραηΐοη ἴο ἱγτεδα οὐ ἴἢν 
(οοΐ, ἰεϑὲ ἢ {τεδὰ αἵ δηοΐῃει 
{{π|6 οἡ ῃν Ὀταδϑβί. 

Ο πῖν 50! [{ τποὰ Ὀεδΐ ἃ 
να τῇδη ἢ ἃ ννογὰ οἵ 
ννϑάοπι, ἰἴ νν1}} Ἰυγκ ἴῃ ἢΙ5 
Ὀτγεαβί {κα ἃ βιι ι]ε βεηβα οἵ 
5ῆδπηχ; Ὀαΐ 1{τποῖ ἀγα {πε 
ἱσπογαηΐ ψ ἢ ἃ δέος κ πα ψ1}} 
ΠαΙΊΠει πηἀδγβίαηα ΠΟΙ Πθδί. 
Ο τὴν 8οη! {Γτποῖι βεπὰ ἃ 

νν 586 πηδῃ ἴογ ἴῃν πεεάβ, 4ο 
ποΐ σῖνε ᾿ϊπΊ πηδὴν οὐ εΓ5, 
ίογ πε ν}}} ἀο ἴῃν Ῥιιβίπαβϑ 
45 ἴποιυ ἀεϑίγεϑέ : δηά 1{ποὰ 
Β6ηα ἃ ἴοοϊὶ, ἄο ποΐ ογάεγ 
Πῖπλ, Ὀμὲ σὸ γε] δπὰ ὁ 
την Ὀυδίη655, ἔοσ 1 ποι οὐ 6Γ 
Πίπα, 6 νν1]] ποῖ ἄο ψννῆδί ἵπποι 
ἀεβιίγεϑε. 1{ {πεν βεπά {Πεὰ 
ΟΠ Ὀιιϑδίης55, μαϑίεη ἴο {π|Π] 
[ἰ υΐϊοκὶν. 

Ο πὶν 850η! πιᾶῖκε ποῖ δῇ 
Ἑπατην οἵ ἃ πΊδῃ βίγοηρεγ [ἤδη 
{Πγ 56}, ίου ἢῈ Ψ1} τακε τ ν 
ΠΊΘΑΒΌΓΕ ἷ, 8Π6 ΠΙ5 Γανεησα οἡ 
166. 

Ο πῖν 850η! πηᾶῖκςε {{|4] οὗ 
τῆν βοῇ, δηά οἵ [ἢν βεγνδηΐ, 
Ρείογτε {ποὺ σοπχηςεϑί τῃν 
Βεϊοηρίηρϑ ἴο {Πεπ]Ὶ, ἰ6ϑί παν 
ἴὭΔΚΕ ἀννᾶὺ ἢ {Πεπὶ ; ἰοῦ 
με Ψῃο Παίῃ «ἃ [1]}] παπᾶ 15 
5 οδ δα ννῖβθ, ενβη 1 ἢς ΡῪὲ 
βίυρΙα δηα ἱρῃοίδαηΐ, δηα ἢε 
ννῆο Παίῃ δὴ επιρίν πὰ 15 
ςΔ]]εἀ ροοῦ, ἱσπογαηΐ, ἐνεη 1 
ες Ὀὲ {ΠῈ ργίηςε οἵ 8568. 

Ο πὶν 50η! [1 Πᾶνε εαΐβη 
ἃ ζοἸΪοου πίῃ, δηα ϑννδ]]οννεά 
Αἰἷοαϑ 2, αηά 1 ἢᾶνε ἰουπά πο- 
τπῖησ πλοῦ ὈΙεγΠδη ρονεσίν 
Δα ϑοαγοῖίν. 

1 Ταςογα νυ “Π6 ν}}} ννεῖρὴ {Πεε᾽. 
5. ΟΥ ΤΟΎΤΗ. 
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50, εδῖ ποΐ Ὀτεδά {ῃαΐ 5 ποΐ 27 
{Πῖπη6 οννῃ, ενεὴ {Ππουρῇ που θ6 
νεῖν Ὠυηρσίν. 

5οη, ἰΓ ἃ τῆδῃ θὲ 5ἰγοηρε φζϑ᾽ 
{πη {ῃγβεὶΐῖ, ἤᾶνα ἢὸ οοῦ- 
ἰγονθύθυ νυν Ἠϊπ), ἰαϑὲ ἢς δἰαν 
166. 

50, ΟΥ̓5ῃ δια σοηϑαπΊα {πε ,αἹ 
ἘΝῚ] ουὖἱ οἵ τῃν Πεαιΐ, ἀπά τἴἰ 15 
ννΕ}] ἔου {πες νι ἢ αοά Δηα τῆδῃ, 
δηα ποι αὐί Πορεη Ὀγ {πε ψ1}] 
οἵ ἀοά. 
50, {{πὴν ἀοοΓροβίϑβ θὲ ἰοίτ!ν 3 

Ὀ.ΠΠ ἴο πεανεῆ 85 ἴ ννεγα βενεη 
6115, ννεηενεῦ ποι εηξεγαϑί, θονν 
τῃν Πεδα. 

ὅσο, ἴακε ποῖ [ᾺῸπὶῈ οἰ οῖ5 31 
ἢ ἃ Ὀὶρ ννεϊρῇῃϊ δηα σῖνε Ῥδοῖκ ἢ 
ἴο {Π6πὶ ψΊ ἢ ἃ {π|16 ννεῖσῃΐ, απ ἢ 
54Υ: ἤᾶνε πηδήξ ἃ ρίοπί. ἘὸῸγΓ 
(αοά «]]ονν5 1 ποῖ, θὰς ψ1}} ΡῈ ᾿ς 
τοί ; δηά ποὺ νι ἀϊε οὗ ἡ 
βίαγνδίίοη. 

ὅ5οῃ, σιν νει ποΐ ίαϊςε, {παΐ οἵ. 
τὴν ἄδνϑ8 {Πετε θῈ ηο [δ!] '. 

Θοη, βῖνε εν πηΐο {πε ἰανν8 3." 
οἵ αοά, δηὰ Ὀὲε ποΐ αἰταιὰ οἵ [ἢ ᾿ς 
ΕΝ] (οη 6), ίογ ἴπεῈὶ ςοπηηδηά- ὁ 
πχεηΐ οἵ ἀοά [5 ἴπε ταπιραῖί οἵ 
τηϑῃ. 

50, τα]οίςα ποὺ ποῖ ἴῃ {π6 3 
ΠυΠΊΡεγ οἵ (ἢν οὨ!]ἄγεη, απ ἴῃ 
{μεῖς ἀεβοίεσηον θὲ ποΐ αἰἴ5- 
{τε 5566, 

50, σὨ] ἄγθη δηα ΡΟβϑεβϑίοῃϑ 3 
δῖε. Ῥεβίονεά ὃν ἀοά. με. 
τίς ἢ πηδη 15 πηδ4ε ροού, πε ροοῦ 
ΠΊΔΩ 15 ΘΓ Πα ; {πῸ ΠαΠΊΡΪΙς 15 
Εχα!ίεα, δηὰ τῃξῈὲ εχαϊίεαὰ ἰδ 
Βα ]ςα. ᾿ 

50η, [{Ἰοῖν θὲ {πὲ [πῖε]5 οὗ 
τὴν ἤοιυβϑε, απὰ τὴν {τπαπὰ 6 
510 Κ, ϑὰν ποῖ : Δ αΐ 5Π4}]} 1 βεπὰ 
Ὠϊπιῦ Ὀμΐ σὸ ου ίοοί δηά 566 
Πϊπὶ ἢ την ἐγεβ; ἴογ παΐ 15 
Ῥείζεσ ἔοσγ πίπι Πδη ἃ {ποιβαπά 
ἰΔ]εηΐβ οἵ σοϊα δηὰ 51]νεγ. 

ὅ0η, ἴῃ τενναγὰ οσ ἐν} ]-ϑρεαῖ- : 
ἴῃ τεςεῖνε ποΐ σοϊὰ δηῃά 51|νεγ, 
ίογ ἴξ ἰῖ5. ἃ ἀεαιῃ-γαῦρῃΐ ἀςεὰ 

1 ΒΟΑ͂Ι. δηὰ Ρατὶβ 5ὃ δα! “ὑροῃ {Π6 
εδσίῃ ἡ. 



ΞΥΚΟ ΑΝ 

{παΐ ἃ πηδῇ 5ῃοι]ὰ ρὰν Ῥδοῖ ἃ 
ἀεθὲ νπεη ἢς αϊά ποί Ῥοττονν.ἷ 
Μν 5οη, 1 ἢανα σδγγεα ἱγοα 

Δα γτεπηονεά ϑἴοηςβ ; δπα πεν 
νναῈ ποΐ πεανίει οἡ τὴς ἴἤδῃ ἃ 
τηδη ννῆο 5εί{]ες ἴῃ {πε ἤοιιβα οὗ 
Πϊ5 [διΠεγ-ἰη-ἶανν. 
Μν 8οη, ἴεβοῃ. δυηρεῦ δηά 

τῃϊγϑὶ ἴο τ ν 5οη, ἴπαΐ δοςογαάϊηρ 
ἃ5 5 εγε 5665 ἢ6 πλᾶὰν βρονεῖῃ 
ἢϊ5 Ποιιβα. 
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Μν 8οη, Ὀειζίεγ 15 ἢε {παῖ 15 
ὈΠπὰ οἵ ἐνε ἰμαη πε ἰπαΐ 15 
ὈΠ Πα οἵ πεαζί ; ἴογ ἴῃς ὈΠΠπα οἵ 
εγε ἰγαίρῃΐνναν ἰεαύπείῃ {πε 
τοδα δηᾷ ννδὶϊκείῃ τη 1 : Ὀπὲ {πε 
ὈΠ πα οὗ πεατί ἰεανεῖῃ {πε τῖρῃΐ 
ννΑΥ δηα σοείῃ ᾿ηἴο {πε ἀεϑεγί. 

"49 Μνϑοη,βείίζεγ 5 ἃ {τ]6πα {πδΐ 
5 4ῖ Παηά [Πδῃ ἃ Ὀγοΐμπει ννῆο 15 
[αν ἀνίαν : δῃᾷ Ῥείζεγ 15 4 σοοά 
ΠΔΠΒ δὴ πηιοῇ Ρεϑδαυίν: 
Ὀεσαιιθα ἃ σοοά παιηε βίδηάείῃ 
ἴογ γε, δυιξ θεαιίν νναπεβ δηή 
νναϑίεβ ἀννᾶν. 

δοὸ. Μζν 8οη, ἀξβίῃ 15 Ρείίζογ [ἢδῃ 
16 ἴο ἃ πηδη {παΐ Παίῃ πο τεϑί: 
δηά Ὀεϊίει 15 ἴῃς νοΐςς οὗ νν81}- 

᾿ς ἷπρ' ἴῃ {ΠπΠεῸ εδΐϑ οἵ ἃ ἴοοὶ [ἤδη 
ΠΊ5ῖς Δη4 ον." 

1 Μν οηῃ, θείου ἰ5 ἃ ἀγιπηβίίο 
ἴη ἴῃγν Βαπά {Πδῃ ἃ υνἱπρ [97 ἴῃ 
1ῃ6 ρΡοΐ οἵ οἵἴμεῖ ρεορίε; δηά 
ὈῬεϊζεγ ἰ5. ἃ 5ῃθερ {πΠδξ ἰ5 δ μβαπά 

ΟΡ ΘΙγαΟΙ αχιὶ- 12, 1; τον. 
ἘΧΥῚ: 3. 

ἡ (ἢ ἘσςεἸεβ. νῖϊ. 1,2. ΑΡρδζεῆῖὶν 
1η6 Βεητπηθηῖ5 οὗ Εσςο]εϑίαβδίεβ ΔΥῸ 
ςοηϊτγδα!ςϊε4, 
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Ο τὴν 5οη! ἰεαοῇ {ἢν 5οῇ 
[γυρσα! ν δηα πυηρσεγ, (Παΐ ΠΕ 
τῆν ἦο ννε]] ἴῃ 1ῃε πηδηᾶσε- 
τηεηΐ οἵ 5 Ποιιβεῃο]ά. 
Ο πὶν 50οη! ἴεοῖ ποῖ ἴο 

16 Ἰσῃποζδηΐ {π6 ἰαησιιαρσα οἱ 
νν 156 πε, ἰοῦ 1 νν1}}] θῈ Ὀυτγ- 
ἀεηϑβοπῆξ ἴο Πίπι. 
Ο πιν 80η! αἰϊβρίαν ποῖ 

τὴν σοπαϊτῖοη ἴο τῆν {τθηα, 
Ιεβὲ ἴῇου Ὀ6ὲ ἀεβρίβεα ὃν 
ὨΙΠη. 

Ο τὴν 5οη! {πε Ὀ]ΪπάΠΕ655 
οὗ {πε Πεατγί 15 ΠΊού6 ρυίθνοιιβ 
{πη ἴῃς δ] πμάπεθ5 οἵ {πε 
εγεϑ, ίογ της Ὀ]]Π64Π655 οἵ {πε 
εγε πᾶν Ρὲ σιιάεα Π|1]| ΌὈῪ 
Π|Ὶ|6, θὰ ἐπε Ὀ]πάπ655 οἱ 
τῆς Πεατί 15 ποΐ ρι!άςεα, απ 
1 Ιεανεβ ἔπε οἰγαίσῃξ ρϑίῃ, 
ἃ Πα σ065 ἴῃ ἃ οΓοοκεα ννᾶγν. 

Ο πὶν 5οη! {πε βία] ηρ 
οἵ ἃ πιαῇ νι ἢϊ5. ἰοοΐ 15 
Βείζίεγ {Ππδη {πε βεμιπιθ]ηρ οὗ 
ἃ πηϑη ψ]ΓΠ 15 ΤοηρΊια. 
Ο πιν 50η! ἃ {πὶεηα νῇο [15 

ΠΕΔΙ 15 Ὀεϊίζεγ [ἢδῃ ἃ πΊοίε 
ΕΧοα]]επὶ Ὀγοίπεῦ ΠΟ [5 δι 
αννΑΥ. 

Ο τῆν 8οη}!} Ὀεδιυΐῖν δα εϑβ 
θυΐῖ ᾿ἰεαιπίησ ἰαϑίβ, ἀπ {πὰ 
νοῦ νναηεῈ5 δηα ὈεΕςΟΠΊΕ5 
ναΐη, θα ἃ σοοα δπιε Πα [Π 6 

ῬεςοπΊε5 ναΐῃ ΠΟΙ νν8ῃ 685. 
Ο πὶν 8οη! πε πιὰ ννῆο 

Βαΐῃ πο τεϑῖ, ῃϊ5 ἀθαίῃ ννεῦε 
Ῥεϊίεγ ἤδη ἢ15 {|| δηά {πε 
βΒοιη4 οἵ νεερίηρ 15 θείαν 
τΠΔη {Π6 ϑοιιηά οἵ 5ἰπρίπρ ; 
ἴουῦ δοίτονν δη4 ψεερίηρ, 1 
της ἔεαι οἵ ἀοα ᾿ς ἰῃ {Πεπ], 
αἴὰς Ῥεζίεῦ μη {πε βοιπά οὗ 
βἰηρίησ δηα τε]οϊοίησ. 
Ο τὴν οἢΠ4! τπῸ {Πρ οἵ 

ἃ ἴγορσ ἴῃ ἴῃγν Ππαηά 15 Ὀείζεγ 
1ῃ8η ἃ φόοβε ἰῇ ἴδε ροΐ οἵ 
τὴν πεισηθοιγ; δηα ἃ βῇξερ 
Πεαύ ἴπεε 15 Ρείζεγ ἢ δῇ 
ΟΧ ἴαγ ανγαν; δῃηάᾶ ἃ 8ρδί- 
ΤΟΥ ἴῃ τῆν παπᾶ 15 Ὀείζεγ 
πῇ ἃ {πουβαηα βρδύγοννδ 
Πνίησ ; δηά ρονεγίν ψἘ]οἢ 
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ΤῊ ΒΘΤΟΒΥ ΘΕ ἈΗΙΚΆΞΝ , 25ετ5. 

ΑΕΔΙΕΝΙΑΝ 

Δα νεῖν εν]. Απάᾶ 5Πεὰ ποῖ 
.5ὲ Ὀ]οοά πητγὶσῃίθδοιϑιν, [ἰαϑί 
τὴν Ὀ]οοά Ὀὲ 5Πεἀ 1 σεΐιγῃ ἴου 
Πῖ5 ὈΪοοά. 
50, Κεερ ἴῇν ἴοηῆσιια [ποτ 38 

Εν :]-ϑρεακίηρ δῃ τῇϊηθ εγε 
[γοπἹ ἱπχπιοάδϑὶ σ᾽δηςαϑ, απ τῆν 
Παηα ἔγοπΊ δίεαϊησ ; δηὰ [ἴ νν}}] 
ΡῈ νῈ}}] ογ {πεεὲ νι ἀοά 4ηά 
τη. Εοι ννπεῖπεῦ τ θὲ σοὶ] 
οΟΥ {π||6ὲ τπ!ηρϑ [Πδΐ οἠς ἴεαδίϑ, 
1Πς ριυπ5ῃπηεπξ δηα {πε δἰαγίηρ 
15 οη6 δηά {Π6 5διη6. 

50ῃ, σογητηϊ ηοί δά] εγν νυ τ 39 
τὴν {πἰεμα 5 ννἱΐε, ἰεδὲ αοὰ ᾿ὲ 
ΔΏΘΤΥΥ δηα οἴπεῖβ σοπηηϊ 8Δ6}]- 
ἴεν τ τῆν να. 

50η, ἴΔ Κα ποΐ ἃ ννιάον ἰο ντίε, 40 
ίογ ψν πεπενεῖ ἴἤθιε 15 δὴν ψογὰ 
Ρεΐννεεη γοιι, 516 νν1}} 58ὰν : 4.145, 
ίογ τὴν ἢτβί Πυ5θδηα ! δπα {ποὺ 
ατί αἀἰδίγεββαά. 

ὅοη, [{ γειγιθυϊζίομθ ονετίακε 41 
{πες ἔγοπὶ ἀοά, ἤεε ποΐ ποῖ 
τη γπλγ ; ἰεϑὲ οα ΡῈ δηρτν ἀπά 
νυ οἴει Παυϑθεγ βίγοκε ἀδϑίγον 
{Π66 πἀπίϊ! πλεῖν. 

5οη, ἴον ποῖ [ἢν σοὴ Ὀείζεγ 42 
{1πΠᾶπ ἢν ϑεῖνδηΐ, ίον ἴἰῆου 
Κηοννεϑὲ ποῖ ψ ῃ]ο ἢ οὗ ἐῃεπὶ νν}}} 
Ὀὲ τπιϑείμ] το {Π66. 

5οη, ἴῃεῈ ϑῆξεερ {μαΐ ϑίγαν 43 
ἔγοπι πε ἤοοϊκς Ὀεοοπηε {πε ροτ- 
τίοη οἵ {πε ννοῖὶνα8. 

5οη, Ρ855 ἃ 751 ᾿παἀρεπιεηΐ Ἢ 
ἴῃ {πν πιϊηά, δηα Ποποιῦ {ΠῈ 
ἀσεα; [6 {ΠῈ ἘΠῚ {παι ΠΟΤῚ 
πιαγϑί τεσεῖνε ποηοιι ἴγοπὶ 1Π6 
στεαΐῖ Ἰπάρε, δηὰ {Πδΐ 1[ἴ πᾶν ὈῈ 
ψ 61} νυ {ΠΏ ες. 
50, ἱποῖηθ {π|πῈῸ ἐνεβ δα 4 

βοΐϊεη {πεῸὶ υἱζείαηςε οἵ ἰτἢν 
ποι, αἀηα Ἰοοῖς ὑπάεδγ τΠϊης 
εγεβ; ἴμαϊΐ ἴμου πηᾶαγϑί ποῖ 
ΔΡΡεδι ϑεῆβείεβϑ ἴο πηξῃ, ἴογ ἴ 
ἃ ἰεγρ]ε ψψεῦα Ὀμ11Π Ὀν Π4]]οο- 
ἴηρ5, Δ 455 ννοια Ῥυ11 ἃ βενεη 
Ρδἰαςεβῖ ἐνεῖν ἀαν δηάᾶ... 

1 ον εη. ΠΗ ΙΟἢ Πᾶ5 αῤαγαγι5. ΤῊΣ 
οἴμεσ Μ55. ν πῃ Οδηοη Πᾶνε ἡαγόας, 
ἃ Μογὰ ποῖ ρίνε ἴῃ ἰαχίοοηβ, Ὀυΐ 
ΜΒ ἢ πλυδὲ ἤᾶνεὲ ἴΠ6 58Π16 5686. 
ΤΠΕ τηϑδηϊηρ οἔτΠε ννοσά “το Παγάδκηϑβ᾽ 
8 ὩΠΚηονῃ δηὰ 1 ἰεανε ἴξ Ὀ]δηὶς 
[ἢ οοἴΐαρ: 85]. Οδῆοῃ ομλ 5 1ἴ, Ραουμ ρ5 
ΤΡ ΒΕγ. Οδηοη Πᾶ5 1ΠΪ5. ργεοαρί 45 
Αἴτευ μΟ. 2 οὗ Οὔἵ 561165 δῃᾶ δαὰβ ἴο 
ἴι ἴῃ ἴῃαὶ σοηΐεχὶ {Π15: “ ὅ0ῃ, 1 {πΠ6 
ΟΧΕΏ ὈΥ 5Π6εῚ βίγεησίῃ ἄγαν δ᾽οηρ, 
1ῃ6 γοόοκε νου] ποῖ αἰ] ]5ἢ ἔτοπι ἴΠ8 
ΠΕΟΚ οὗ {Π6 ςαπλε]. 



ΤῊΝ ΘΤΘΕΚΥΓΘΕ ἈΠΙΚΆΈΒΕΣ, 

ΘΟΥΚ.Α 

1Π8ῃ ἃ πεῖίον {παῖ ἰ5 ίαγ οὔ : δῃὰ 
Ρείίει 15 ρονεγίν ἰπαΐῖ σαΐῃθυβ 
{1ΠΔη ψνοα! ἢ {παΐ βοαίϊίζοϑ ; αηά 
Ῥείίεῦ οὔς βραγίον ἴῃ ἴν παπᾶ 
{πᾶπῃ ἃ ἰποιϑαηα οἡ [ΠΕ ννἱηρ: 
Δη4 Ῥεῖζίου 15. ἃ ννοο θη οοαΐ οἡ 
τὴν Ῥδοὶς {πῃ ἤπε ᾿ΐπεη δηά 
511Κ5 οἡ {πε Ῥδοῖκβ οἵ οἴπει8. 

ΜΥ 58οη, τεϑίγαϊῃ ἃ ννογὰ ἴῃ τῆν 
μεαγί, απὰ 1 51.411} θςῈ ννεὶ] ψτῃ 
{πεε ; θεοδιιϑβα ἤθη {ποῖ Παϑῖ 
εχομαησεα ἀν ψνογά, ποῖ Παϑί 
Ιοβὲ την {τἰεπά. 

ΜνΥ 580οη, ἰεῖ ποΐ ἃ ψογὰᾷ σὸ 
(ογτ ἢ ἔτοτη τὰν πιουῖῃ, η11] ῃοα 
μαϑὲ ἰαίζεπ σοσηβεὶ νη τῆν 
Πεαγί : δοϑιιβε 1 15 θεϊζζει (ου ἃ 
ΓηΔΠ ἴο 5ἰιπΊθϊε πῃ 5. Πεατί 
1ῃδη ἴο βία] ]6 ἢ ἢῖ5 τοησαα. 
Μν 3οη, 1 που Πεᾶῦ δη εν!] 

πιαίζεσ, ρὰΐ ἴ βενεη [αἰ ΠΟΠῚ5 
ἄεερ υπαεγργουπά. 

Μῦν 3οη, ἴαγγν ποῖ ννῃθύα ἴΠεγα 
ἰ5 οοηίεπίίϊοη : ἴοι ἔτοπὶ ϑίγε 
Αιῖβεβ ταπγάεγ 
Μν 9οη, Ἔνεῦν οὔμβα ΠΟ 4065 

ποῖ πάρε τίρῃῖ ἸπαρεπΊεηΐ 
Δησεῖβ αοά. 
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51 Μνϑοη, τεπιονεξ ποῖ ἴγοσῇ [ἢν 
(Αἰ πε 5 [τε], ἰεϑδὲ ρεγοῆδηοε 
τὴν {πἸεπα σοπλε ποῖ πεδῦ ἴο {ΠεΕ6. 

ΜνΥ 58οη, φὸ ποΐ ἄονῃ ἱπἴο 
ΡΓΪΠοαβ᾽ σαγάθηβ, ἀπ ἄγαν ποῖ 
ΠΘΔΓ ἴο ρῥτίηοαβ᾽ ἀδυρσῃίειβ. 

Μῦν 5οη, αἰά τῆν {τΠἸεπα Ῥείογε 
1μ6 συ]εγ, {πὶ ἔμοιι πηαγϑί Ππά 

58 

59 

1 (( Ζεαελέιρ οΥ “4 2ο52{65, “ΒΕ Ὡοῖ 
ΔΏΡΤΥ: ἴου δῆρεσ ᾿ἰεδάβ ἴο πιυσγάευ: 
ΠΟΙ σοηϊεηίῖοιϑ ᾿. 

3.Α 5]158ϊ τοχίμα] σοτγεοίοῃ. 
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δ 

ΑΒΑΒΙῸΟ 

σαῖμοεῦβ 15 Ὀεΐζε. πη {πε 
βοδίζογίηρ οἵ πηιιοἢ Ῥτον βίο οῇ ; 
Δ η4 ἃ ᾿νίηρ ἴοχ 15 Ὀεϊζεῦ [Πδη 
ἃ ἀεδά Ἰΐοη ; δηά ἃ ρουπά οἵ 
ΨΟΟ] 15 θεζίεσγ {πδη ἃ ροιυηά 
οὐ ννεδ τη, 1 πηεδη οἵ σο]ά δαπάὰ 
ΒΠ1νεγ; ἰοῦ {ῃε σοὶ δηά {πε 
5|{νετ τε πιά ἄξῃ ἀπά οονεῖθα 
ἋΡ ἴῃ {πε δαγίῃ, απα αὔα ποῖ 
566ῇ; Ὀαξ {ῃς ννοοὶ ϑίαγϑ ἴῃ 
{π6Ὸ πηαιϊζεῖβ απηα ἰἴ 15 5εεῃ, 
Δηα 115 ἃ Ὀεδιυΐν ἴο Πἰ ΠῚ ννῆΟ 
ννεδῖ5 ἴΐ. 
Ο τὴν 50η! ἃ 5Π1|4}1] [ογέης 

15. Ὀεϊζεγ πᾶη ἃ ϑοαίίετεά 
ἰοσίπης. 

Ο πὴν 80η! ἃ ᾿ἰνίπσ ἄορ 15 
Ρείζίεσ πδῆ ἃ ἀβδδά ροοῦ γπηϑῃ. 
Ο πὶν 50η! ἃ ροοῖ πηδῃ 

νΠο ἄοε8 τὶρῇῃς 15 θεϊζεγ Πδη 
8 τίσ πᾶ ΨῆΟ ἰ5 ἀεδά ἴῃ 
5115. 
Ο τὶν ϑοη! Κεερ ἃ ψοζγά 

ἴῃ τῇν πεατί, απα 1 514}} ΡῈ 
πο ἴο περ, δαπα Ῥενναῦα 
ἰεϑὲ {ποὺ τανε] {Π6 βεογεΐ οἵ 
τῆν {τεηα. 

Ο τὶν 8οη! ἰεΐ ποῖ ἃ νοζγά 
ἴβδϑια Ομ] τῆν τηοὰῖῃ 111] 
τῃοι μαϑβὲ ἰακεῃ σοιη56] ἢ 
τὴν πεατί. Απάᾶ ίαπα ποίΐ 
Ῥεΐνιχε ρεύβοηβ ααδυγα!] της. 
Ῥεσαιϑε ἴοπὶ ἃ μα νοτγὰ 
1ῃετεα σοπΊα5 ἃ 4πΆτγΓῪα], ἀπά 
ἔγοπι ἃ 48 Ύγ6] [Πα σΟΠΊΘ5 
νν81, δῃηά ἰτοπὶ νύ {πεγα 
οοτηθ5 Πρμίίηρ, απα ἴποα νυν 1] 
θὲ [οἵοεξα ἴο Ῥεαῖ νυ ]η695 ; 
ας τυη {τΟτ {ΠεηςΕ δηα γαϑί 
τῃν8εῖ. 
Ο τὴν 50η! ψΠϑιαπά ποῖ 

ἃ τῆδῃ βίτοησεν [ῃδη {ῃγ5ε11, 
Ῥυΐ σεῖ {πες ἃ ραίϊϊεπί βρί τι, 
δηαἃ ἐπάτησα δηα δῇ ὑρ- 
τρμε οοπάπςοϊ, ἴογ παῖε 15 
ποιϊῃίηρσ πλοῦ Ἐχοα]θηΐ [Π8ῃ 
1Πδΐ. 

Ο τὴν 8οη! δαῖίε ποΐ τῃν 
ἢιϑδί {τεπ4, ἴογ τῆς βεςοηά 
οὔ πᾶν ποίΐ ἰαδϑῖ. 

Ο πὶν 80η! νἱβιῖ ἴῃ6 ῥΡοοῦ 
ἴῃ Πἰ5 δἰηιοίίοη, απὰ βρεαὶς οἵ 
Ὠΐπι ἴῃ {πε ϑ 185 ρύθβεηςθ, 
αῃα ἀο ἴῃγ αἰ σεηοα ἴο ϑαᾶνε 
Εἴτα ἴγοπιὶ {πε πιουίῃ οἵ {πε 
Ἰοη. 
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ΔΙΑΜΕΝΊΑΝ 

5οη, θοαϑὲ ποΐ ἴῃ {πε ἀδν οὗ 46 
τὴν γοῦίῃ, ἰεϑὲ τῃν γοὰίῃ θὲ 
[ἢν ἀεβιγαςοίίοη. 

5οῇ, 5 {πὶ ποῖ {ῃν σοπιραπίοηῃ 47 
ἴο ἰτεδά οὐ τῆν ἴεξεί, ἰεϑὲ ἢθ 
5Που 1] ργαβιιπΊ6 ἀπά ἰτεαά οἡ 
τῆν ποοϊς ' 45 ψῈε]]. 
ΘΟ, 5Ρε δῖ ποῖ ἴῃ ννγϑῖῃ ἢ 48 

{πῖη6 δάνογβαγυ Ρείοσγε {πε πάσα, 
Ιεβὲ ποιὰ ες οδ]]εα ϑεη561655 2 
δη4 [οο]15ῃ. Βυΐ ψνῃαίενει. πα 
αϑζ5 ἴπεθ, δῆϑννει ἢϊπὶ ψΙῃ 
βυνεείηεββ ; 8η4 ποι νν1] ΠΕὰΡ 
ὌΡ ἢ15 πα ρεπιεηΐ οἡ ἢϊ5 μεδά. 

5οη, 1{ μοι ρει οπεϑὲ (οὐ 49 
ίογ σοοά, ἢτϑέ 1] Ηϊς ψ}}} 
ἢ (αϑίίησ ἀπ ρίανει, δηά 
{Πεη ἂὔὲ {]ΠΠ|1εα τὰν ρειοἢ5 
πηΐο τῆν σοοα. 

Θοη, ἃ βϑοοά παπΊε ἰ5 Ὀεϊίει 5 
1ῃδη ἃ ἴαςε [Παΐ εχοῖϊίθϑ Ἰοησίηρσ. 
Εογ Ὀεδιῖν ἰ5 ἀεβίγογεα “, θαυΐ ἃ 
σοοά πδπΠΊ6 ἐπαπιγείῃ ἴον ἐνεύ. 

ὅ0η, [τ 15 Ῥεϊίεσγ ἴο ὈῈ ὈΠη4 51. 
οἵ ενε {ἢδηῃ Ὀ]ηα οὗ πηϊπα ; ίογῦ ἢ 
ΠΕ {πΠαΐ 15 ὈΠΠπα οἵ εγε 15 αῖοκ 
ἴο ἰδαγῇ {πε σοπληρ δπα σοίϊηρ 
οὗ {πε τοδ. Βεΐ {πῸ ὈΠΠπ4 ἴῃ 
πιηΠα [οΥβακαβ (Π6 βἰγαῖρῃΐ τοδα, 
Δ Πα ννα]κΚβ δοσογάϊηρ ἴο [5 ψ1}}. 

5οῃ, ἃ 5ἰάε- θοῆς ἴῃ τπγ οννη 5 
Παηά 15 θεϊζεγ ἔπδη «ἃ ἰδξ ἰδπὴρ 
ἴη ἴῃς Παηά οἵ οἴπεγβ. Α βρᾶῦγονν 
ἴῃ ἴπν παπᾶ 15 ὈῬεϊζεγ {πδη ἃ 
τπουβαηα Πυζίεγίηρ ἴῃ {πε δἷγ. 
Α ΚΙΑ ἴογ ἃ [δβαϑί ὁ ἴῃ τὴν ονη 
ἤοιιθε 15 θεϊζεσγ πῃ ἃ ϑίβε ἴῃ 
1Π6 Ποιιβϑε οἵ οἴμεῖϑ. 

Ρονεγίν ὅ {ῃδη ἴο βᾳυδπάεγ ψἹ ἢ 
ΤΙΠἢ 65. 

ὅρη, οἰ856 ποΐ τῃγ 5οῃ, ππη|]} 5 
ποι βεεϑί ἢἰβ ἐπα ; δπά τεϊεοῖ ἢ 
πὶ ποΐ ἴῃ ϑοούῃ, {πη1} ποι ἢ 
ῬεΠοΙα Πῖ5 ἰδζίεῦ ἐπα δηα βαγη- 
[ηΡ55. 

ὅρη, εχϑιηΐπηα {πε ννογὰ ἴῃ ΤΥ 
Πεαγί δπά {πεη υἰΐεγ 11. ἘΕὸογ τ 
ποῖ αἰΐου {πεῸῈ ψνοζά, ποι αὐ ἃ 
ίαννηει. 

1 ΒοΩ͂Ι. δ4ἀ “ ἀΔηὰ μεδά᾿. 
3. Βοάϊ. : “1εϑὲ ἴοι Ἀρρβδσ 5εῆβε- 

1655 πα πηρτοβίδθ!ε. 
3. ΒΟΑ͂Ι. “ Ραβββϑβ᾽. 
4 80 ΒοΩ͂ϊΪ. δηὰ ζαποη: Νεη. ἢᾶ5 

ἐᾷ αὶ Κιὰ ᾿π᾿, ἄτο., γετε 2αγαγίέ “(αι 
15. ἃ ςσοττυρίίοη οὗ αζαγαρ, νγ]οἢ. 15 
τῆς 2οἤζογ ἐφείο αὐτιὰ Ὀείίειν διἰθϑίεά. 

δ᾽ Οδηοῃ: “ Βείίοσ 15. ρονεσίυ ψ ἢ 
Τεροβε μᾶπ.. .᾽ 



ΠῚ 63 

ΠΕ ΞΘ ΘΕΥ ΘΕ ΑἈΠΙΚΑΝ 2: κο-Ὅ9 

ΘΥΕ, Α 

οιἷἱἑ͵ πον ἔποιῖι πιαγϑί Π6]ρΡ Πἰπὶ 
ἔτογὴ {ῃς ]Ἰίοη. 

όο Μῦν οηῃ, τε]οίςε ποῖ ονεῦ ἢν 
ἐπαὴν  ῃεη Πα αἰεί ἢ. 

6 Μν β8οη, ψἤεη ἴποι βεαβί ἃ 
πΊδῃ ΨΏΟ 15 ϑδίγοησεγ ἴμᾶη (ῃν- 
561{, γίβε Πρ Ὀείογα Πἰπι. 

᾿ 62 Μν 5οηῃ, [{ {ῃξ νναΐεγβ. 5ῃοι 
οἴδηα ἀρ νὶτποιξ βαγῖῃ, δηα {ΠῈ 
5ραιτον ἢν ψιτπουΐ ννίηρβ, δηά 
1Πε γάνεη θεοοπΊε νν ἢ 85 5Π0νΨν, 
δηα πε Ὀϊ ΕΓ Ὀεσοπλε ϑννεεῖ ἃ5 
Ποόπαν, ἤθη τᾶν {Π6 ἴοο] ῬεσοπΊΘ 
νν]56. 

Μῦν 8οη, {ποὺ Ατί ἃ ρτεϑί οὗ 
(οά, θὲ του ννᾶτε οἵ Ηἰπὶ δηὰ 
εηΐεῦ Ηἰβ5 ρύξβϑθηοε ἴῃ ριυτγίίν, 
πα ἴτοπὶ Ηἰ5 ρίξεθεησε σγεπῖονα 
ποΐ. 

64 Μᾷύν 80, Πίηι [Παὶ ἀοα ρζοβ8- 
ΡεΙβ 4ο ποῖ 450 ΠΟΠΟΌΓ. 

'όᾳς. Μῦν δ8οη, 5ἰτίνε ποῖ 1 ψιἢ ἃ 
πηδη ἴῃ ἢῖ5 ἄαν, ἀπ ϑίδαηά ποῖ 
ἀϑαδϊηβί ἃ γίνεῦ 1η 115 Ποοά.2 

66 Μῦν 5οη, πε ενγε οἵ πηδῃ (85 
Π|κ6 ἃ ἰουπίδίη οὗ νναΐεσ, απᾶ [1 
15 ποΐ βαιίιϑῆθδα νι τσ θα ἀπ] 

“ΕΠ1εἀ νι ἀπι5ῖ. 
“δ) Μῦν 50οῆ, 1 τῇν ψ}}} 15 ἴο θὲ 

ννῖβε, γείγαίη τῆν ἰοησιια ἔγοπη 
Ἰγίηρσ, δῃὰ τῃν παηαᾶ ἔγοπι ἰμεί, 
δηα ποι 564] ὈθεςοπΊε νν[56. 

ὅδ Μζν 80οη, ἢᾶνε πο ρατίΐ ἴῃ {πε 
Θβροιιϑα] οἵ ἃ ννοπηδῃ; ἴογ [ἰᾧ ἰΐ 
5Π4}1] σοὸ 111] ἢ Πεγ, 586 ψν}]]} 
συγβε ἴπεα; δηά {{{{ 5}4]] σὸ ννῈ]]} 
ΜΠ Πογ, 506 νν1}] ποῖ γε ΠῚ ΠῚ ΘΓ 
Εϊἢες. 

Μν οη, με παῖ 15 εἰεσδηΐ ἴῃ 
5 ἄγεβθϑ ἴ5 εἰεσαπὲ α͵5ο ἴῃ ἢί5 
ΒΡΕθοῦ, δηά πε {παῖ ἰ5 οοη- 

Δ ΤΆῖ, “)υάρε ποῖ᾽. 
ΕΓ ΘΔ ΣΝ ἵν. 26. 

1105,2 

ΑΒΑΒΙΟ 

58 Οὐ πὴν 9οη! τε]οῖςε τοὶ Ἷη 
τῃς ἀδαῖῃ οἵ {Πΐπε Ἔπειην, 
ἴου αἰζεγ ἃ {{1|16Ὸ ννῇ 6 ἔποιι 
5Π410 ΡῈ ἢῖ5. πεῖσῃροιι, δηά 
ὮϊπΊ ννῆο πΊοςοκϑ ἴπεε ἀοὁ μοι 
τεβρεοῖ ἃπα ποποῦγ πάθε Ρε- 
[ογεῃπδηα ν τ Πίπγ1η στεείίηρσ. 

5890 Οπγνϑοη! [[ νναΐεῦ ννοιυ]Ἱά 
βίαπα 511] ἴῖῃ ἤξανεη, δηα ἃ 
ὈΪΔΟΚ οὔονν θθοοπλε ῃϊζ6, απὰ 
ΓΑΥΤΓΠ σύονν ϑννεεΐ 4ἃ5 ποπεν, 
Ππεη ἱρποζαηΐ πΊθῃ δηα ἴοοἑβ 
τηῖϊσῃϊ τη εγδίαπα ἂπά ΡὈὲε- 
ΠΟΠΊΘ νν]56. 

όο Οπὶν 8οη! [ἰἔ που ἀεϑῖγε 
ἴο Ὀὲ νῖβε, τεβίγαίη ἢν 
ἴοησιια ἔτοπὶ ἱγίηρσ, απα ἢν 
ἢδηά ἔτγοπῇ βίεα]ηρ, ἀηα [Ππἰπε 
εγεβ ἔτοπὶ Ῥεῃοϊ]άΐησ εν]] ; 
1Πδη ἴποιι νυν] Βε ο4116 ἃ ννῖβα. 

όι Ο τὴν 5οη! ἰεΐ τῆς ννῖβε 
τϑη Ῥεδαΐ ἴπεε νν ἢ 4 τοί, 
Ὀὰϊ ἰεξ ποῖ {πε ἴοοὶ δποίϊηϊ 
1ῃ66 νι οννεεῖ ϑαΐνθα, Βε 
ὨαπΊ Ὁ ]Ὲ ἴῃ ἀν γουῖῃ δηά 
ποῖ 5η410 θὲ ποπουγεα ἴῃ 
{Π|πεῈ οἰ ἀρε. 

62 Ο τὴν 8οη! νυ] ῃϑιδηά ποῖ 
ἃ Τῆδῃ 1ἴη {ῃ6 ἄανβ οἵ ἢῖ5 
Ῥοννεῦ, πού ἃ γῖνεῦ ἴῃ ἴῆε ἄδυὺ5 
οἵ 115 ἤοοα. 

6. Οὐ τἢν β8οη! Ρὲε ποίΐ μαβίν 
ἴῃ {πε ννεάδαΐϊηρ οἵ 4 νἱΐε, ἴου 
{{τὸ τὰγηβ οὐαὶ], 5η6. ν}1}} 
βανῦ, “Μν Ἰογά, γῆακε ρτο- 
ν᾽ βϑίοῃ ου της ᾿; δηᾷ {{1} [πγῃ5 
ουξ 11], 58ὴ6 Ψ1}] ταΐε αἱ ἢἰπὶ 
γνῆΟ νν85 {πε σδιιβα οἵ ἴΐ. 

64 (Ο την βδοη! ψῇοϑβοενεαῦ 5 
εἰεσδηΐ ἴῃ ἢϊ5 ἄγεϑβϑβ, ἢ6 15 {πε 
58 Π1Ί6 ἴῃ ἢΠΙ5 Βρεεοῇῃ ; δηά ἢε 
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ΔΑΕΜΈΝΙΑΝ 

5οη, 1{ ποι πεαγεϑὲ δῇ ενὶ] 56 
ΜΟΥ ἀροιΐ δὴν οπα, Πί4ς ἰξ ἴῃ 
τῆν Πεαγί βϑενεη (αἰ ποπὶβ ἄξςερ : 
50 {Παΐ {ΠΕ εν!] ἀἴε ἀαηὰ 1Πε σοοά 
Ρε {]Π]|1εὰ. 

5οη, 4ο μοι ποΐ 5ςοῇ [τἱνο- 57 
Ἰουδὶν ; ογ {πε {τἱνοίοιιβ βοοί ἰ5 
ἃ αυδγγεὶ, απ {πῈῸὶ 4υάγγεὶ 15 
βαγίηρ δηα ἄδαίῃ. 

5οη, [Π6 ἴα]ϑε ννογά δπά {πε 58 
ἴα1ῖ5ε οοηνεοίβαίϊίοη 15 ἤδανΎ 85 
Ιεδα ; Ὀυΐ αἴζεγ ἃ ἔενν ἀάγϑβ ἴΐ 
Ποαΐβ ἀροη πε νναΐεζϑ, {κ᾿ {πῸ 
Ιεαῖ οἵ ἃ γε. 

50η, τανεδὶ ἴῃ ν ἰθϑβοῦ σοιη56] 59 
ἴο ἴῃν [ΠἸεηα, δηα δῇεγ ἀδνϑ 
ἰγγ!αῖθ Πἰπὶ δη4 ἤουϊξ  Πίπ,. 
ΑπαΪ {πε ἀοε65 ποῖ τενεδὶ {πα 
σομη5Ε], με η γενεαὶ ἴο ῃϊπὶ ἴῃ ν 
σταοδίεῦ σοιη56]5, δηα (ποῖ Κεερ- 
εϑί ΠΙπΠΊ ἃ ἰγιβέν {τ επά. 

5οη, ἴῃ {Π6 ργεβεηςα οἵ κίηρϑ όο 
δηα Ἰπάρσερ, θὲ πεῖρα! ἴο ἐν 
σοπηίαάε; ἴογ, δ5 1 ψνεῦα [γΟΠῚ 
{πε τηουῖῃ οὗ Α Ἰΐοη, ἀοβὲ ποι 
ΤΈβϑοις Πἰπὶ; δηα ἢς Ὀεςοπιείῃ 
ἴο {πΠεεῈ ἃ ροοά πδπὶα δπά ἃ 
σἹοτν. 

5οη, 1{ τῆν επεπὶν οοπα ἴο όι 
τὴν ἰοοΐ, σγδαηΐ ἢΠὶπὶ ραγάοῃ δπά 
Ιαιρ τ ον ἴο Πί5 δος δπά 
τεςεῖνα πὶ ψνἱ ἢ Ποποατ. 

5οη, ΨΠεῖα ποὺ αγί ποί ἰη- 62 
να, σὸ ποΐ τπΐο 4 [εϑίϊναὶ : 
84 ννεγα ἐπαν αϑὶς {πες ποί, 
σῖνα ΠΟ δηϑινεί. 

5οη, ΟνεΓ ἃ τίνει. τοζε δηά 63 
5. ΝΟ ΕΠ Ρ6455 ποῖ ποῖ, ἰεϑὲ ἐποι 
αἴε ἃ βυάάξῃ ἀεαίῃ. 

50η, α51ς οἵ ἃ ννῖϑβε πηδῃ ννογάϑβ 64 
οἵ δᾶνίςβ 2, απᾶὶ ποι 5641 θὲ 
τηδάς ννῖϑβε. Βαυΐ 1 ποι δϑκ ἃ 
(οΟ] 5} πηᾶῃ, ἴῃ βρῖῖε οἵ πιδῆν 
ψγογάβ, ἢς 15 ποΐ ννῖϑ86. 

5οη, 1 ποι βεπάεθε ἃ νῖϑε ὅς 
ΓΏΔη ἴο δσῖνε δῃγ ςσοπηπηδηά, ἢς 
ΒΙπλ56 1 {1615 {πε γηδίίεσ. Βαῖΐ 
{{τῆοχ βεμάεβί ἃ ἴοοὶ, σῖνε με 
ΠΟΠΊΓΠΔΠα ἴῃ ἴα ρίεβεπος οἵ 
τηϑην τηεη. Απα 6ὁ που εἰςΠεῦ 
9Ὸ {Πγ561 οὔ ποῖ βεπά Πίπι. 

5οη, ἰεϑὲ ἴῃγν δοὴ ἴῃ πυηρεῦ 66 
ΔΠ4 {Π|τβῖ ; δηά 1 Πε ἴἰ5 δ0]6 ἴο 
Ῥεδὺ 1ἴ, [Πεη σῖνε τῆν γίομα5 ἱπἴο 
Π15 Βαπάϑ. 

1 ΒοΩ]. “δηὰ 566, 1{᾿ δηά θεῖον 
“δ Πα Κεερ δἰπχ᾽, ἄς. 

2. ΒοΩΙ. ὁ νογάϑ οὗ ψιϑάοχη᾿. 
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ΤΗΕ ΘΤΟΕΥ ΟΕ ΑΗΙΚΑΚΒ 2. 69-75 (78 Ατπι) 

ΘΟΥΒΙΑῸ 

(ΘΠ ΡΈ 0] 6. ἴῃ Πἰβ ἄγεβθβ ἴ5. σοη- 
τεπηρί 016 α͵50 ἴῃ 5 βρεεωῆῇ. 

70. Μᾷζν 98οηῃ, ἴἴ που! 5] Πηά ἃ 
βηα Ὀείοτα δὴ ἴ4οἱ, οὔϊγ {π6 140] 
[5 βῆαγε οἵ 1{.} 

γι Μν 8οη, [ἢε παπᾶ {παΐ ννὰ5 
58 15Π6 4 δηὰ 15 πον Παηρτν νν1]] 
ποΐ σῖνε, πού {πε ἤδη {παΐ ννὰ5 
Πυηρστν δ η6 15 πονν βαίϑῆπεά. 

2 ἥν ϑοϑῆ, ἴδ ποῖ Ἐπῖὴ86 ἘνῈβ 
Ιοοκ Ἰροη ἃ ννοπλδῃ {Πδΐ 15 θεϑιι- 
1{{π] ; δηα Ῥὲ ποΐ πα! ϑἰζῖνε ἱπίο 
Ὀεδυΐν {Παΐ ἄοεϑ ποῖ Ὀεϊοηρ ἴο 
ἴπεε : ῬὈέεσαιιβαε πΊδην ἧἤἢδνε 
ΡΕΙΒη6α {πγουρῇ {πε θεαῖν οἵ 
ννοπΊδῃ, 8η 4 πεῖ ἰονε ἢδ5 Ὀξεη 
85 ἃ ἥτε {Παΐ Ὀυγπείῃ. 

73 Μν 5οη, ᾿ἰεῖ {με νίβδε πῆδῃ 
ΒΈΓΙΚΕ {ῃ6ε νυ] την Ὀοννϑ, 
Δη4 ἰεΐ ποῖ {πε ἴοοὶ βαἶνε {πες 
ΜΙ οννεεΐ βαϊνα. 

74 ΟΝ ν 5οῃ, ἰεΐ ποΐ τῆν ἰοοΐ τη 
αἰζεγ ἴῃν {Πεη6, ἰεβὲ ἢς Ῥὲ ϑυγ- 
[εἰεα νυν {ΠπΠεὰ ἀπά παίε {Πεα. 

75 Μν 5οη,ρεΐ ποΐ ἃ ροϊά τίηρ 
οη ἴῆῃν ἤπρεῦ, εη ἴποι Παϑί 
ποῖ [νΕ 81} 1}}] ὅ, Ἰεϑὲ [0015 πιαῖκε 
τῇΟΟΚ οἵ {Πεε.᾿ 

ΤΠ15 15 ἴῃς ἰδδοῃίηρ ννῃϊοἢ 
ΑὨΙΚαΓ ἴδυρῃς το Νάδηῃ ἢΪ5 
βἰϑίε 5 50ῃ. 

1 ΤῊΪ5 ϑβεηΐθβηςα Ἵοδηηοΐ Ὀ6 οἵ 
(γι βίη οὐ Μοβ] θη οΥἹρΊΩ. 

2 (ῇ, Ρ5. οχ]]. 5, “[μεὶ ἴῃς στὶρῃίθοιι 5 
5116 Π16,᾽ τα. 

5 ΟΥ ἦψἜρδη ἴἰ 5 ηοΐ {Π1η6 ἡ. 

γι ϑοης, ἰΙονε ἰῃγν ἤξϑῃ δηά ἐῃν να. 
εχίγεπηα ἰαθοιι 5ῆ6 πυγίιγεβ τ 5οη.ὅ 

72 ὅ0η, 1 τῆν Ἰογὰά βεηᾶ [ῃςς ἴο Ὀτίηρ ἃ ἀπηρεα σύαρε, Ὀγίπρ ἴἰ ποῖ ἰο Πίπι; 

ΑΒΑΒΙΟ 

ψῆΟ ἢὰ5 ἃ πΠΊ681) Δρρδαίδηςε 
ἴΪΏ 5 ἄγεβϑϑ, ἢ6 αἷβο ἰ5 [ες 
58.016 ἴῃ ἢϊ5 5Θρεεςῇ.) 

65 Ο τὴν 5οη! [1 ποὺ Παϑβί 
ςοπηητἰεα 4 {πεῖς, ταῖκα τἰ 
Κηοννῇ ἴο {πε ϑυϊΐαη, δπά 
σῖνε ΠΙΠῚ ἃ βϑῆδγε οἱ 1ξ, {παῖ 
ἴοι πιαγϑὲ Ρὲ ἀεϊϊνεζεα 
[τοῸπῇ ΠἰπΏ, ἴου οἰ πουννῖϑε ἔποιι 
νν1ΠῸ αηάπιγε ὈϊΠαεγη 655. 

66 Οὐ πὶν βοη! πηᾶῖκε ἃ Πιεηά 
οὗ {πΠῈ τῆδῃ νῆοβθε ᾿απᾶ ἰ5 
58 {1.5Πε6 δηςα πε, δηα παῖε 
20 {πΠεηα οἵ ἐῆε πηδῇ ψοβα 
Πδηα 15 οἱοβεά δηά πυηρίν. 

6 ΤὙΠΒεῖα αἵα ἴουγ (πίηρϑβ ἴῃ 
ννΏ]Ο ἢ παειῖποῦ της Κίηρ ποῖ 
ἢϊ5 ΔΙπΠΥ οδη Ὀὲ δ8εροιγεα: 

᾿ς ΟΡ Γδϑϑίοη Ὀγν {πε ν] Ζίασ, δη4 
ἃ σονετηπηεηΐ, απ ρεῖ- 

νοῦϑίθη οἵ {6 νν}}}, δηά 
νύαηην ᾿νε πε ϑιυθ]εςῖ ; 
Δ η4 ἴουγ {Πίηρϑ, νυ] ἢ σδη- 
πηοί θὲ πΠίαάδη : {πε ργπάθηΐξ, 
Δη4 {Πε (οο] 5ἢ, πὰ της τίςῇ, 
8Πη4 [Πε ροοτγ. 

ΑἘἈΜΕΝΙΑΝ 

δῖάρεα, γεΐ ποΐ ἰεξ ῃεε οἱ ριυιηβῃγηεηΐ ἔογ {πε ἀπηρ. 
73 ὅ50η, ἴΠ6 ΨψοΙα οὗ ἃ ννῖβε πιδῇ ἴῃ ἀγίηκ ἴ5 θείίεγ ἔμδῃ (Π6 ννογά οὗ ἃ ἴοοὶ {παΐ 5 τ ἰγϑίν οὐ ϑοβεγῦ. 

Βείίεγ 15 δῇ πριῖρῃΐ οανε {πη οης ἔγεε αὶ ἔ8]56. 
ἴατ ἀννᾶν. 

ΑἘΜΕΝΙΑΝ 

Θοη, ΠῚ ἴῃε ἤοιιβε οὗ ἰηνί- 6; 
ἰφίίοη ἀηα ἴγοπὶ {πῃ ννεάδαϊησ 
θο ἢτγϑί Ρείογε τῃν [ει ]ονν, δπὰ 
Γαίαγη ποΐ ἀρϑίη '; {παΐ ἔθου 
τηανγϑὶ σαὶ [ἣν Ὀοοη [ταστγαηΐ 2 
Δα πιανγϑῖ ρεῖΐ πὸ ψοιηάθ οη 
{πεῸ Πεδα. 

ΘΟ, ἃ ΠΊΔη ψγ»ῆο Πδ5 τῆδην 6: 
Ῥοβϑεβϑϑίοηβ δης οἤαδίζε]β, {πον 
0411] ὨΙτη ννῖβα δηά νϊἱγίποιι; Βαΐ 
ΟὔἙΘ ννῆο 85 ίενν οπαίϊίϊε]β {πεν 
0411 ἃ ἴοοὶ δῃᾷ οἵ πὸ δοςοιηΐ, 
Δ Πηα ΠΟ τῆδϑηῃ Ποποιγαίῃ ἢ ΠῚ. 

50η, 1 Πᾶνε βαΐβη επάϊνε δηά 6. 
Ι ἢανε ἀτσιηὶς σ]], πὰ 1 ννὰβ ἢ 
ΠΟΐ τῆοσα Ὀζία μαη ρονετίν. 
Ιἢανε {ππεὰ 5α]ΐ, ἀπά 1 πᾶνε 
ΠΠ|ε4 ᾿ς, αη ἃ 1[ἰ ννὰ5 ποῖ ἤεξανίει 
1Ώῃ8ηῃ 15 ἀβρί. Εὸγ [Πουρἢ 1 αἷς 
δΔηα ἄγαηῖκ, 1 ςσουϊά ποῖ τοϑί 3, 
Ι ᾶνς {Πῆεα ἴγοη δηὰ 1 ἤᾶνα 
{π||ε4 δἔοῃεϑ ἱροῦ ΠΥ 5Ποι 46 γϑ. 
Δ Πα 1 ννὰ58 Ὀείίεγ ἰοῦ πΊε, ἤδη 
ἴο ἄννεὶ] νν τ τΠ6 Ἰσποιαπί δηά 
1Πε6 ἴοο!]. 

50, 1 τοι ΡῈ Ροοῦ δπΊοηρ 
τὴν ἔε!]οννθ, τανεαὶ ἰ{ ποί ; 6ϑὲ 
που ΡῈ ἀδϑρίβεά ὃν {μεπ], δηὰ 
ἴμεν ποαίκθεη ποΐ ιππίο ἢν 
ννοῦά5. 

1 ῬΘΥΠΔΡ5 ἴΠ6 58εῆβε 15 “δηά ϑίδυ 
ποῖ {1} τΠ6 Ἰαϑι᾿. 

ὁ ὕδηοη; “ἴπμαί ἴποὰ τηαγϑοὶ ΡῈ 
Δ ηοϊηῖϊεα ννἢ ἐγαρταηΐ οἱ], ἄκ. 
(ομηραῖα ἴΠ6 ϑγγίας. ΟἾΠΕΥ ἰαχίβ 
γεδά : “{παΐ. ποι πηαγϑί σεῖ ἃ σοοά 
ΠΔΙΊ6.᾽ 

5. (δῆοῃ δαάβ : “ὑπῚ}} 1 τεραϊά τΠα 
ἀερι. 

ΕοΥ 566 15 {γε} δῃᾷ 1Π6 σοπηραηίοη οὗ ἢν [Πε, ἀπά ἔνε γ᾿ 

ἴοῦ Β6 ΨΠΠ δαὶ πθ΄ 
᾿ 

Βείζοῦ 15 ἃ ἔποπα ποᾶι δὲ παπᾶ {ἤδη ἃ Ῥιοίΐπεογ ἢ 

74. ὅ50η, ΓΕν68] ποΐ ἐῃγ βεογεξ σουηβεὶ ἴο ἢν να, ἘῸΓ 516 15 ννεαὶς ἀπ 5π|41] οἵ 500], δῃα 516 γενεαὶβ 
1 ἴο {πε ροννεγίι, απ ἔποὺ αὐτί ἀδϑρίϑεά. 

75 ὅ50η, [{ ἴδοι ἀτγίηϊκεδὲ ννῖπθ, Κααρ ἔῃ ν ἰοηρσιιε ἔοτη πο βρεαϊκίηρ, δηα ἴς ἰ5 ννῈ 1] [ο΄ {πεὰ δπά ᾿ς 
ποι αὐί οα]]6α ννῖβ6. 

76 ὅ50η, ψπουξ ἃ βοῃβάι!ς δηὰ υνἱέπεβϑ, σίνε ποῖ πρ ἢν ριορετσίυ, ἰεϑὲ {πε οἵπεῦ ἄξην ἰξ δπά ποὺ 
ΤΕΡΈΘΕ 1{: 

71 50, ἴογϑακε ποῖ τὴν {τεπά, 1εϑὲ του ἢπα ποῖ δποίμεν 5Παγεῦ οὗ ἐν σοιη56] δηά {τἰεπα.ἴ 
78 50η, ἰονε {ἢν [δίπεγ πο Ῥεσαΐ περ, δηα ἱποιγ ποῖ {Π6 συγϑε οὗ την (δ Πεῦ δηὰ τηοΐῃοσ, 5ο {παΐ τποὰ 

τηαγϑῖ σγϑ]οῖςα ἴῃ ἐπε ργοβρεγν οὗ ἴῃ 5οηβ. 

4 ΤῊΪ5 Ρτεοερί, πο. 41 ἴῃ {Π6 βϑυῖεβ οἵ Ρδι15 58, ἰ5 ποῖ ἰῃ Νεη. 
5 ῬΑγὶβ σὃ Πεῖξ τερεαίβ ργεςερί 15. “ΤΠ Αὐπιεηΐδη ἰεχί πλιιϑὲ θῈ δυϊν Πεγα. 
1 Νοϑ5. 77 8η4 79 8τε οἠΐϊν βρίνεη ἴῃ Ῥδιῖβ 58. 

γ3ὃ 



ΤῊ Θ᾽ ΘΕΥ ΟἿ ΑΗΤΚΑ ΚΝ ῶν γοστοῖ (Αὐην) 

ΔΕΜΕΝΙΑΝ 

79 ὅοη, ἴξ ἰ5 Βεϊζογ {πον 5ἴθα] ἐν σοοάϑ, ἔπη {παΐ {πεν ἀεΐεοϊ {πε τη {ἢεε. 

806 ὅοηῃ, ἵΓ αοά ρίοβροῦ ἃ πιᾶῃ ἰπ ἢἰβ ππάοιίακίηρϑ, 40 ἴμοὰ Ποηοῖγ πη. Απά Μῃθπονοῦ [Ποι 

Βομοϊάεϑι δῇ ἀρϑά πιδη, ἄο ἴποιι τίβε ἀπά δίδηα τπρ Ὀείογο ἢΐπὶ δηἃ τηλρην Πίπι. 

81 ὅϑοη, ορροβα ποῖ {πυϑ86]Γ ἴο ἃ ψνθα την πιᾶῃ ἀηα ἴο ἃ τίνειν ἴῃ ἤοοά. ΕῸγ ἴῃς αγϑβ οἔ ἃ σγαϑρίηρ 
πηδη ατὲ ποῖ {116 1 εχοερὶ ψ ἢ ἀπιϑι ". 

82 ϑοη, ὅο ἴδοι ποΐ Ὀγίηρ θοῦ ἃ Ὀείγοι αὶ πιαίοῖ, ἴογ {πεν 566 {Π6 σοοά ἴο θὲ ἴοπὶ (οά δηά ἔγοπὶ 

1ποῖς ; Βαΐ {πε Βαά ἰ5 ἰγαοεά ἰο πες, αηα {ἢν 94}} {πες δη ἱπιγσαίηρ Ρούβοη . 

83 ὅοη, ἰΓ {πε τίνεγϑβ ραιι8ε ἴῃ {πεῖν σοιιγβοθ οὐ {Π6 8πη ἴῃ [15 σᾶγθαγ, οὐ 1 1Π6 541} Ῥεοογπὴς βϑινθεῖ 85 

ΠΟΙΟΥ͂, οὐ {πε τανε ἴατῃ ΜΗΪῈ Ἂ5 ἴῃς ἄονε, Ἔβνεὴ 50 Ψ|]1 {Ππ6 56ῃ56]685 πῆδῃ ἀραπάοη ἢΐ5. νναηΐ 

οἵ 5δεηβ6 δηά ἰῃς ἴοοὶ θεςοπΊα 56 ῃ510]6. 
84 ὅοη, ρὸ ποῖ οη ἴοοϊ “ ἴοο οἴεη ἴο ἔπε Ποιιβε οἵ ἐγ {τεη4,, ἰεβὲ ἢς Παίς ἴΠες. 

85 ϑὅοη, ἃ ἀορ {παΐ ἰξανεβ δί5 τηδϑίεῦ δηά [Ὁ]]ονν5 αἰζεσ {Π66, ραγϑιις Πϊπὶ ΠΠ βίομαϑ ὅ. 

86 ὅϑοη, ροοά ἀςεάς ἀπά ἃ ριτα οἴεγίπρ αὐα ρ᾽οαβίησ ἴο ἀοά; δηά ἀο ἴδμοι ἴβαγ 5ῃδπ)ε 85 ἴποιι 

(εαγεϑί αοά. 
8) ϑοη, [πε ἰαἰκίησ οἵ δῇ ὃν] σοιϊη586] ἱπῖο τῆν Πεαγί 15 ἔπε δηϊαροηίβηι οἵ ἴῃς δῦ ὃ; ἀηα δηάπγαηος 15 

τῆς Γουηάαίίοη οἵ ἀεεάβ δηά ἐπε ταπηραγὶ οἵ (αι. 
88 ὅρη, [παΐ ννϊοἢ 566 πὶ5 εν] απο {πεε ἦο ποῖ ἴο τῆν ςοπιραηίοῃ ; απ ννῆδί 15 ποῖ {ῃϊης οὐνῃ, 

σίνε ποῖ υππΐο οἴπείϑ. 
8 Θοῃ, ἰόνε τε τις αηα ἢδῖα ᾿ανν]βϑηῆθβθα απά ἴ [Α]βεποοά. (αὐἷνε εαγ υπίο {πε σοπηπηαπαἀπιεηΐβ οἵ 

(οά, ἀπά ἔδαν ποῖ {πΠ6 ἐνὶ]! οπθ. Εογ {πε σοπιπηαπατπηεηΐ οἵ (οά ἴ5 {πε ταπιραγί οἵ πιδῃ. 

9οο ὅ0η, ἢἤξε ἔτοιη ἃ τηδῃ ἴπαΐ 18. εν] πα βρβακοῖῃ (Ἀ]5Ε]ν; ἴογ ἀνδγίςε 15 τῆς τηοίποῦ οἵ 411] εν!]5, 
Δ Πα 41] εν:]β αὕε επρεηάεγεά οἵ ἱπιριάεηςβ. 

: ϑοη, ἴονε ποῖ ἡπάσεπηεηξ ὃ; ἴογ ὄἌνεη ἰΓ ποι σεῖ ἐπε Ῥεΐίεγ οἵ {πΐπε δάνεγθαγν, γεῖ θὲ ἴῃ ἴθαγ 
οὗ {πε Ἰπάσεπιηεης οἵ (οά. 

τς 92. ϑοη, πε {πμαΐ 8 ἀρτῖρῃς ἴῃ πιϊπα ἴ5 {Π6 διη. οίνίηρ Ἰίρῃΐ, ἀπά ῃς Ππαΐ 15 ἰγθδοῃεγοιιβ ἴῃ Πεαγί 15 
σ]οοπιν ἢ ἀαγίκηοββ, ἀπ ἢς (μὲ ἰ5. βεπείοιιβ ἴῃ Πρατγί 5. [1}] οἵ ρίἵν. Ηε τπδΐ 15 βύδβρίπρ, 
Ἔνθη ἱπουρῇ Πα Πᾶ5 διρῃί, 15 πενεγίμε]εββ 4111] οὐ νυ. 

93 ϑ8οηϑ, ἰπΐο {π6 Ποιιβε οὗ ἃ ἀγιηκαγά επίεγ ποῖ ; δπά {{ ποὺ επίογ, ἴγγν ποῖ ; ἰοῦ ἴπ ἴῃ ν Πα 15 που 

τεγηδίποϑὲ επιρίν δηᾷ 1616. 
94 ϑοη, πηα]ρῃ ποῖ ἴῃν ἔδ!]ονν νεῖ μεΓ πθαγ οἵ δ ἃ αἀϊβίδηςε ; ἔογ εν]]} ννογάϑ νν}}} ἀα! ΚΙ γος ῇ 1Πε 

τηδϑβίεγ δηά ᾿εδα ἴο αιιαγγε]5 19, ' 
95 ϑὅοη, ἀοάἄ παῖ ογάδϊπεα νἱἷπε ἴουγ {πε βακε οἵ σ᾽δάημοβϑ, ας ἴῃ {πε ρίαςε οἵ ἃ Ῥγοίμεὶ οὐ ἴῃ Δ 

οἴπεῦ ἴον ἀπά πηβι40]6 ρἷαςε, [ἰ 15 θεϊζενῦ ἴο ἀσίηϊς πλιοῖκ [Πδη ψῖπε ᾿". 
96 ὅοη,4 ἀγιηΐκεη πιᾶη {πίπῖκ5 ἴῃ Πΐ5 πιπα ἴπι5: 1 πὶ Ὀτάνεα, δηά ενογυτπίηρ {πᾶΐ 1 5ᾶγ, 1 580 

νεῖν. Ηε ἄοεβ ποῖ Ἱζπον {πὶ {Γ πε πιεεῖβ ἢ ἃ τηδη οἵ σουγασε, ῃ6 νν}}} [γον Ηἰπὶ δ ἴπῈ 
ἢγϑὶ ἰουοῇ οἵ ἰ5 παπάβ ἤδί οἡ {με σγτοιπηα δηα ἄγαρ Ὠϊ πη. 

9] (ϑοῃ, {Γ τμοὰ ΒεμοΙα τΠΐπε ἐποπιν [Δ]]1εη, ἄο τποὺ βογγονν ονεῦ Πΐπι, [ῃδὲ Ποὺ πιαγϑῖ πηαῖτο ἃ ἔπεπα 

οἵ Πῖπὶ; Βαὲ {{ που πιοοῖς δὲ Πΐπη, ν μεπ ἢς σεΐβ ΠΡ ἀραίη ἢε ψ}}}} γεααῖτα Π 66 νυ [ἢ ἐν!] 12) 

98 ϑὅοη, ἃ ἀγζιηκεη πηδη {πίη Κ8 {παΐ {Πε εαγίῃ ἡ ἢ ἰγ]5 τουπά ; ἴῃ Πἰ5 βοίπρ ἢε Κηονβ ποῖ {παΐ 15 μεδά 
5 ἀετδηρεά ; [ὉΓ 85 {πΠ6 βαυίῃ ἰ5 {πΠ6 πιοίμει οἵ 411] ρ᾽δηίβ. δηα ἔγυϊ- θεαγίηρ {Πίηρ5, 50 ννῖπε 15 ἴΠ6 
τηοΐμοσ οὐ 411 ενὶ]5.; 1 ἀοίῃ σαιιβα πηθη ἴο θὲ οἷς νυν αἰνεῖβθ βίο κῆθββϑαβ, ἀηα ἴο αν οἴπθῖβ ψιΠουὺΐ 
τηεῦου ; ἴ ἀδίδηρεβ [Πς πηδη πὰ σῆδησεϑ ἢΐς παΐαγε ἰηΐο {παῖ οἵ ἃ Ὀτγαῖε. 

90 ὅοη, ἤεε ἔΐοπι σιιατγαπίεείηρ ; θαΐ ἰΓ ποῖ Ῥεσοπηε ἃ σιιατγαηίον, τη κα ΠΡ ΠΥ πιίηα {παῖ ἴΠοὰ πιιϑί 
σίνε ἀαν ουξ οὗ ἰῃγ Ρυζϑε; δηά ποΐ [ἢν ρυζβε οἡἱν, δὲ {π6 Παϊγ οὔ τῃν ομίη ᾽5. 

τοῦ ϑοῃ, Ὀς ἴδοι ποῖ [αϊ56 ἰπ βρεεςῇ ; ἴογ ἴΓ {πεν ἢπά {πες ἴο θῈ οπςβ ἴδ]ββ, τπεη ψῃθη ἵπου βρεακεϑί 
{86 ἐγαῖῃ, τπεν 11} τεοκοη {πες ἴβ]5ε δηα ψν1}} ποῖ Ὀεϊΐενε {πες 15. 

ΟῚ ΑΠΩΙ 88. ἴο Ναάδη : ὅοη, τεοεῖνε ἰηἴο τῆν πιϊπα ΠῇΥῪ ριεοερίβ δηα ἰογρεΐ {πεπὶ ποίῖ. 

1 Ῥαγβ 69 δά άξ " ψ] ἰγσεάβατε". 
23 Ῥαγὶβ σ8 οὔ. 81. Ρατσγὶβ 69 μδ5 "δῖα ποὶ ἢ]]εα νι ἰγεάβατσα, Βαϊ ἀγα 116 ἢ ἀπϑι᾿.. 
5. Τῆς ΑἸπηθηϊδῃ 15 ΟΌβοσγα ΠΕΓα. 
4 (δηῆοη δήάϑ “ οἡ ἴοοι". 5. ΒΟΩ]., Κϑη. δάά : “νος ἢ 15 ποῖ. (δπηοη Οἠλῖΐ5. 
ὁ ΟΥ 190 ἴΠ6 δύ, ἃ Ῥεγϑίδῃ νοτὰ ψῃϊοῇῃ ἴῃ ΟἹ Αὐπηθηϊδῃ τιϑι14}}Υ τηΈ 85 ἃ ἀβπΊοῃ. 
τ Ψξεῃ. οπΊ. “ Ἰανν]εβϑηθϑ5 δηά᾿". 
9 Νοβ. 93-|00 Δ7Γ6 οἠΪγ σίνβ ἴῃ (οάδχ Ῥδυὶβ δὃ δῃὰ Νεπεί. 

10 (ράεχ Ραγὶβ ὃ ρίνεϑβ [15 ργεοβρὶ ἴπ ἰαΐε δηὰ οὔβοιγε Ατιηθηΐδῃ, δηα 115 ταχί 15 οἰθαυὶν ἔδυ]ίγ. 
τ ΜΕ. δή 5 (Πἴ5: “Α ἀγιηκεη τηδῃ ἰ5 {|Κὸ δῇ αὐτὸν ἴῃ {πε ΠΟΙ]ον (110. “ Ραϊαΐα ἢ) οἵ ἃ θονν, νυ ὶο δΈ τ Καθ ΠῸ οη6 

ΕἾ56, θυ Ὀγι 1565 ἰἴ5 οννῃ Πϑαά. 
15 ΤῊΪ5 ργεσερί μδ5 δἰγεδν σοπλα ἃ5 ΠΟ. 11, ἴῃ δἰπηοβίῖ ἰἀθηίο4] Ἰδηριαρα. 
13. ΤῊϊ5 Ῥτθοθρὶ 15 ἴῃ Ὀδά Ἰαῖϊα Αππηθδηΐδη δηὰᾶ 1 σῖνε [πε βεῆ58 οὗ {Π6 ἰαϑῖ οἴδιι5α σοῃ)θοία γα! ]γ. 
1 ΤῊΪ5 Ργεςερὶ 4150 15 ἴῃ Ἰαΐῖε Αὐπιοηϊδη. 

739 ἀφο ύν ον τὸ 

δ. (δῃοη δαάϑ " οὗ Ἰη] βίος ἢ. 



ΤΗΕ Θ5ΤΟΚῪΥ ΟΕ ΑΗΙΚΔΑᾺΑ 2. τοι (Δυπι.)---8. 1 

ΑἘΜΈΕΈΝΙΑΝ 

ΤΠε αιεβίίοηβ ᾿ οὗ ἴῃς Κίπρ᾽ 5 50η5 δῃηᾷ {πε δηϑναῦ οἵ Κ ΠιΚαγ. 
ἩΗοιάδν δπᾶ Βαδιίανη αϑκεα ππεϑβιίοηβ οἵ Κὶ Πιῖκαι, ἀπ Κ ΠΙΚαΥ 5] ἴο Ναίμδη: ὙΠεγα ἀγα ἴοι 

τπϊηρς {Ππαΐ ἱπούεαβα {πε Πρ ἴο πιδη᾿5 ἐγεβ,---ἰο ἰΙοοῖκ προη ἤοννεζϑ, ἴο ἰγεδά ἢ πακεα ἰοοΐ οἡ 
1ῃ6 στεεη, ἴο ννδὶκ προη {πε ναῖε, απ ἴο 5ε6 οπξ᾽ 5 {{Ἰεηά. 

Ἐρυγ {πίησβ ἀγα ἴπεῦε νυ ἢ πλᾶκα ἃ πηδῃ ἰαϊ δπα Κεερ ἢἰπὶ ἢεαϊζῃν,---ίο ννεαὺ ᾿ἴπθη ἀπά ἴο 
Πδδὺ ϑιοἢ {Πίηρϑβ 45 5εῈπΠ ἴο Πἰπὶ ρἰθαβαπηῖ; ἴῃ ἴῃς ἤοιβα δὴ δηπλα]α απ με τῃν ϑρίγιί, πα ἴο 56Ὲ 
οπε᾽ 5 τεπιοῖε ({τΠἸ6Π4) ψ Ε]} οἕ. 

Απά ίουγ {πίπρϑ ἀεὶ ἴπεγε ψοἢ ἱπιρίονε ἃ πη8π᾿ 5 Ῥαπαλιεῖ,---αἴ 411] {{π|65 ἴο σοηνείβε ψῈ6]], ποΐ ἴο 
οἶνε ΔΏΒΜΕΙ ἴο ἜνεΎΥ ϑνογά, ἴο 6 ΠυπΊΌ]ε, ἴο ἴδ]κ {π{π|6, πηοάδϑίν ἴῃ 5Ππ|4}1} γηδιίεύβ δπα ὈΪΡ οπαϑ5. 
Απά ίοιυ τπίηρθ ἀεὶ πεσε νη ϊοῃ Ὀτίηρ βῆδτηε ἴο οπε᾽ 5 [δοε---ἘὀἬοτηϊηδίίοη οἵ ἰονε, ἴο 4} ἴοο 

ΤΟ αἀπα ἴο Ὀοαβδὲ {παῖ οπε Κπονϑ ννμαΐ ομε ἄοεβ ποῖ Κπον, (ἴο σοποεαὶ ἐνεγυιπίησ, ἴο ννεαᾶνε 

ΙΟ2 

103 

ΙΟ4 

ΙΟΒ5 
ἃ 5546 δῃά [4]] ἱπίο 11) 2, ἀπ [4]56-βϑρεακίηρ. 
ΤΥ δϑκεά {πε ϑαρε δηα βαϊα : ΔΝ δῖ 15 {πε πηοϑβί ρ᾽εαβίηρ {πὶπρ οἡ βαγίῃὉ Ηε τερ!]ιεά: Μοάαβίγ. 

Ηε μὲ Παΐῃ ἃ πιοάεϑί ίδος 15 ρεαϑίησ. ἘΕῸΓ 81] εν1]5 αγ θοζη οὗ ἱπηριῃάδεποε δηά (ο]]ν. 

1 ΤῊΣ ρᾶϑβαρα ΜΝ ΠΙΟὮ [Ὸ]]ονγ5. 211} (Π6 τεϑαπιριίοη οὗ ἴΠ6 πδυγαῖϊνε 15 νυϊ τη ἴῃ νυ ]θαγ Αὐτηθηίδη. ὕεη. βῖνεϑ 
1Πς πδπ165 ἴπιι5: ϑΠουΐαν δηᾶ Βαδυηδη. 

 Ψίρῃ. ομῖβ {ΠπῸ ννοταβ ἴῃ Ὀτδοκεῖβ. 

ΞΥΕΙΑΟ ΑΚΑΒΙΟ ἈΑΈΜΕΝΙΑΝ 

3. Βι1, ΑΒΙκαγ, σαυρροβεά ἐπα 8.1 Τῆι βρακε Ηαίαᾶγ, δηά Απά {5 νναϑιπεδάνίςε ψῃ]οἢ. 
ενεγυίμίησ νης 1 Παά Ὀεεη ΕΠ [6 παᾷά δηϊίβπεα |[ ἰδυρῃΐ ἴο Ναίπδη τὴν ϑἰβίεγ᾽ 5 
ἰεδοπίησ Ναδάδη ἢε ἴοοῖς πο] οὗ 
ἴῃ 5 πεαγί, απ ἰπαΐ πε 5ἴοοά 
1η τὴν βἰεδα 1π (ες Κιπρ᾽β σαΐε; 
δῃὰ 1 Κπενν ποῖ {παῖ Ναάδῃ 
Ἰδίεπεα ποῖ ἴο πῇν ψοτγάβ, Ὀυΐ 
ϑοδίζογεα {ΠΕ6Π|, 45 10 ννεγε ἴο {πε 
ννἱπα, απ τεϊυγπεϑα δηα 5814 ἰῃδΐ 
τὴν [δίμεγ ΑΠΙΚατ ἰ5 στόννῃ ΟἹ], 
πὰ βἴαπάβ δὲ ἴῃε ἄοοσγ οἵ ἢϊ5 
στάνε; δηᾶ ἢϊ5. ἱπί}]σεποα ἢδ5 
νυν Πάγαννῃ δπα ἢἰ5 υππηασεγϑίδηά- 
ἰησ 15 ἀϊ πη πϑῃηθά ᾿; 

ἴῃεϑε ᾿η] ποίϊίοη5 δηάᾶ.. ὑγο- 
νεῦθ5 ἰο Ναάδῃ, [ἷ5. ἰϑίεγ᾽ 
50η, δε ἱπιασίηεα {μαΐ ἢε 
νοι] Κεερ ἴπεπὶ 41], πα ἢε 
Κηενν ποί {παῖ ᾿ηϑἰεδα οἵ {Πδΐ 
ΠΕ ννὰ5 αϊἰβρίαγίηρ ἴο ἢΪΠῚ 
νν ΕΔΓ Π655 Δη4 οςοπίεπηρί απ 
[9 0070) ττ οὐς 

ἹΠπεγεαίζεγ Ηδιηᾶγ 58ῖ 511} 
ἴῃ 5 ποιβε δηὰ ἀε]νεγεα 
ονεΐ ἴο Νάδῃ 4]] ἢ15 σοοάϑ, 
δηά {πε 5]ανεβ, αδηα {πε παηά- 
τη άφ6η5, δηα {πε ἤοῖϑβεβ, δηα 
1πῈ6 οδίι]ε, δηα ενεγυίῃίηρ 
εἶδε παῖ ἢῈ Παά ροββθϑββεὰᾶ 
Δα σαὶπεα :; δηα {Π6 ροννεσ 
οἵ ὈΙαἀΐηρ δηά οὗ ἰογθι ἀἀϊησ 
Τετηδίηεα ἴῃ πε Ὠαπά οἵ 
Ναάδῃ; δπὰ μαιηᾶσ ϑαΐ αἵ 
Γεϑί ἴῃ ἢϊ5 ἤοιιβε, δΔηα ἐνεῦν 
πον πὰ ἴδε ΗἩϑδίηδι ννεηΐ 
Δηα ραϊὰ δί5 γεβρεοῖβ ἴο {πε 
Κίηρ, δηὰ τείιγηεα ὨοπΊΕ. 

Νον ψῃεη Νδάδη ρεγοεῖνεα 
1Ππαΐ ἴπ6 ρονσ οἵ διἀάϊηρ 
δηα οὗ ἰογιἀαΐηρ ννὰ5 ἴῃ ἢϊ5 
ον Ὠαηά, με ἀεβριβεα {πε 
Ῥοβίτἰοη οἵ Ηδίηἂγ ἀπά βοοίεά 
αἴ Πίπι, ἀπα 5εῖ δροιυΐ Ὀ]4πι- 

80η. ΑἹ] [Π151 ἴδυσῃϊ ἴο Ναίμδη 
ΓΩΥ 5ἰβίετ᾽ 5 βοη, 1, Κ͵ἼΠΙΚαγ, ομιοῦ 
Νοίαγυν οἵ ϑεπεαεγίπ) {πε Κίησ. 
Δηά 90 1 βϑυρροβεα ἴῃ τὴν πηϊπὰ 
1ῃ4ι τῃ6 τεδοῃίησ δηα δανίςε 
ὙΠΟ ἢ 1 ἰαυρῃί ἰο Ναίμδη νου] 
Δ ὈϊΔς πα τααγαίη δπα τπαΐ Πα 
νοι] ργεϑείνε 1 ἴῃ ἢ15. τηϊηα. 
ΑΠπα 1 Κηεν ποῖ {Παΐ με ἀδϑρίβεα 
ΤΥ νογάβ, δηπα βοδίίεγεα {Πεπὶ 
1|κεῈὲ τε Ἄομδῆ Ῥείοτε 1ῃ6 ννἱπηά, 
ΒΙρΡΡοϑίηρ ἴῃ 5. πηϊπα ἰδεῖ 
ΚΉΙΪΚΑΙΓ 15 [αἴπεῦ ννὰβ σίονῃ 
νεῖν οἷά δηά δά αἵγὶνεά δ {πα 
ἄοοῦ οἵ [ιἰῖ5 ἰοῦ. Ηἰ5 πιπά 
(με 5414) 15 αἰβίγαιρῃξς δηα ἢῚ5 
1πουρῃῖβ ἀτὰ ἀδῇβοϊεπί ἀπαὰ Πα 
Κπονν5 ποίϊῃίησ. 

ἃ ὙγΒαΐ [ΟΠ]ον 5 ἰ5 ἱη ΜΆ. δποῦ βίνεη ἴπ ἃ ἔουπι ψῬΏΙΟἢ Οζα ΤΟΓῈ ΠΘΔΙΥ͂ ΓΕΒΘΠΊΌ]65 1ῃ6 ϑυγας 1ΠΔη ἀο 

186 Ὀεΐϊῖογ Αὐπηθηίδη οΟρίθ5, ἃ5 Ὀεον 
ΑΙΙ 1ῃ151 τἀιρῃι το Ναίμδη ΠΙΥ͂ 5:ϑἴθι᾽ 5 500, ἰ 

νυ] ᾿νε ἴῃ [Π6 τουδὶ βδΐε. 
τῃ6 ψιπά. Ἐοταν ἢ ἢς Ὀερᾶη ἴο ψαβία ΤΥ οῃαίτε 5 ἃ πα ΠῚΥ ΡΟΒ565510Π85. 

Βι5 τὨϊηΚίηρ {πᾶὶ ψΠαΐ 1 ἰδπρῃς Π6 Καρί ἴῃ ἢϊ5 Ποατὶ ἀπά 

Απαᾶ  Κπον ποῖ [μαΐ με βοογηθά τὴν ψογάβ, ἃπα βοδίίεγεα {Π6πὶ Κα ἀυδὲ Ὀείογθ 
Ης 5βραῖεὰ ποῖ τὺ 5ἰανεβ δῃᾶ 

πιαϊἀϑεγναηῖβ ΠΟΙ Ἔὐθῃ ΤΥ ἀδΠηρ5 ἀπ ΤΥ [πε η5, θὰϊ θουηα ἀπ 1]-ἰτραϊεα τΠ6πὶ; ψουηα δα ν]ἢ ν]οϊθηΐ 

ὈΙον 5 δῃὰ ἀεϑβίγογβα τ΄ βίεεβ σοητ Δ }}Υ. 

740 



ΠΕ ΘΤΘΚΥ ΘΕ ἈΠΙΚᾺΝ 8: 25-6 

ΘΥΕΙΑῸ 

2 Δ πὴν 850η 
Ναάδηῃ Ῥερϑη [ἴο 111-γεδὶ ] τὴν 
βεύνδηΐβ ὃν Ὀεαίζίηρ {ΠῈπῈ δΔη6 
5]απσῃτεσίηρ {Π6πὶ δηα ἀεβίγου- 
ἴησ {Πεπὶ; πα ἢε ϑῃπονεαᾶ πὸ 
ΓΊΘΓΟΥ͂ Οἡ ΠΥ βεγνδηΐβ 8Πη6 ΓΥ 
Βαπαπηδίεηβ ἱπουρὴ {πεν ννετα 
᾿πα υϑέγιοιιϑ ἀηα ννῈ}]-Ῥε]ονεά δη4 
ΕἘΧΟο]]επῦ; δηά ΓΚ Ὠοῖβθεα Πα 
51ενν Δη4 πὴν σοοά πλ11165 με ΠδπΠ|- 
ϑίγαυηρ. 

3 50 ψεη 1 ῬεΠε]ά πὶς 
{Παΐ τὴν βϑοὴη Ναάδη ννὰ5 ἀοίησ 
ἀειεβίαθίε τπΐηρϑ, 1 δηϑνεγεα 
Δη6 5414 ἴο Πίπι, “ΜΥ βοὴ Νδάϑδηῃ, 
τουοἢ ποΐ τὴν ΡΙορεσγίνυ ; ΠΊΥ 50η, 
[1 15 δα! ἴῃ με ργοόνεγ, “νΠαΐ 
1Π6 Παηᾶ ἐϊά ποΐ δοηαΐίγε, {πε 
εγε (4 ποῖ βραγε." 

4 Μογεονεῦ 
1 5ῃονεά ἴο ϑεηπδοῃαγθ πὶν 
ἰογὰ 411} {πε5ε πηδίζειβ ; δῃηά τὴν 
ἰογὰ 5ρακε οἡ [ῃϊ5 ννῖβε: “5 ἸΪοηὴσ 
85 ΑΠΙΚαγ ᾿ἴνεβ, ΠῸ πηδη 5}4]] 
ἢανε ροννεὲγσγ ονεῦ ἢί5. ψεδιίῃ. 

5 ΤΕ ννῆξη τὴν 5οη Νδάδῃ ϑ88νν 
ἢϊ5. Ὀγοίμεν Νερυζαγάδη βἰαπά- 
ἴησ ἴῃ ΠΥ Ποιιβα, με νγὰβ5 νεῖν 
γαῖα δῃά ἢς θρᾶῖε οἡ {ἢϊ5 ννῖβε : 
Μν (λίπεν ΑὨΙΚαῦ 15 σγοννη οἱα 
Δη6 Πἰ5 ννϊϊ5 πᾶνε νναπεά ; [η6 
ἃ5 ἴον ἢΐ5 ννῖϑε νγογά5, πε ἀββϑρίϑεά 
1Πεπ}}; Πδίῃ Πα σίνεη Πϊ5 ροϑ- 
ΒΕβϑίοηβ ἴο Νεβιυζαγάδηῃ πὶν 
Ὀγοίῃεῦ, απ μαΐῖῃ ἢε τεπηονεά 
6 ἔτῸΠΊ 5 Ποιιβε Ῥ᾽ 

.6 ΉεηΙ, ΑΠΙκαγ, μεαγά ἴμεϑε 
τῃίηρϑ, 1 ϑαϊά, "ΑΪα5 ἴογ {πεα, 
ΤΥ νν]54 ΟΠ, [Πδὲ τὴν βοὴ Νδάβδηῃ 
ἢδ5 τῆδαε ἰηϑίρία ; 4π4 85 ἔοι" ΠΥ 
νγ156 βαυησ5, Πα ἢδ5 σοπίεγηπεαά 
{Πεπὶ. 

ἢ ΡΥΟΡΔΡΙΥ ἃ ταραίϊτοη ἔγοπῃ ἴῆγεα 
πε 5 Ἰοννθὺ ἄοννη. 

ΑΚΑΒΙΟ 
ἴησ ἢπὶ ψηθπανοῦ ἢς δρ- 
Ρεαιεά, βαγίησ, “Μνυν πηοΪϊε᾿ 
Ηδίαᾶγ [5 ἴῃ ἢἰ5. ἀοΐασε, δηἋ 

2 ἢε Κηοννϑ ποίῃϊηρ πον; δηά 
ἢθ Ῥεραη ἴο θεδΐῖ {πε 5'ανεβ 
Δ Πα {πε μαπαπγαίάξηϑβ, αηα ἴο 
56}} [Π6 Ποῦβ65 δηα ἴῃε σαπηε]5 
ἃΠ4 Ὀ6 5ρεπαάςῃγς νντἢ 41} 
{ΠπΠαὶ ἢ5. ἀποὶα Ηδίαᾶν Παά 
οννηβά. 

3 Απάνπεη Ηδίηδγ θανν ἰμαΐ 
ἢε δα πο σοπηραϑβϑίοη οἡ ἢ 5 
βεύνδηΐβ ΠΟΥ οὐ 15 Ποιιβεῃο]ά, 
ἢ δίοβα 8Δη4 οῃαββεα ἢϊπὶ [ΓΟ ΠῚ 
15 Ποιιϑε, δηα ςεηΐ ἴο ἱπίου πη 
{πε Κίησ᾽ {πὲ Πα μαα βοδίξεγεά 
ἢϊ5. Ροϑβϑεϑϑίοηβ δη ἢῖ5. ρζο- 
νί 51 οη. 

4 ΑἈπαᾶ [τε Κίηρ δἵἴοϑε δηᾺ 
οαἸ]εὰ Ναάδη δπα ϑαϊά ἴο 
Ὠίπι : “ὙΝηΠ5ὲ Ἡδαίαᾶγ τε- 
ΠηΔ1η5 ἴῃ Πϑδ] τῆ, πῸ οπα 5}4]] 
ΓᾺ]6 ονεῦ ἢϊ5 σοοάϑβ, Πού Ὄνεῦ 
ἢΐϊς. Πουβεῃοϊα, ποῦ ονεῦ ἢἰ5 

5 Ῥοββϑεβϑίοηβ.΄:Ὃ ΑἈπά {πε μαπά 
οἵ Ναάδηῃ ννα5 {πῆεὰ οἵ γοπὶ 
ἢϊ5. ἀπηο]6 Ηφδίαδι δηα ἰτγοπ 
411 ΠΙ5. σοοάβ, δηὰ ἴῃ {πε 
πηθδηςπη6 πα ννεηξ παι ποῦ ἴῃ 
ΠΟΙ οΟὐξ, Πού αΙ4 Πα στεεῖ 
ὨϊπΊ. 

6 ὙὝπετζεαροη Ηδίαδιγερεηίεα 
Πἰπὶ οἵ 5. ἴο1}] νι Νάδη 
ἢ5. βἰβίεγ᾽ 5 50η, αηα ἢς σοη- 

τἰηπεἀ ἴο 6 νεῖν βογγοννίιὶ. 
Απὰ Ναδάδῃ Πδά 4 γοιυηρσεῦ 
Ὀτοΐμεῦ παπηθά Βεηιζάτγαδη, 
50 Ηαίαᾶγ ἴοοῖκ Πίπι ἴο Πἰπι- 
561{ ἴῃ ρἷαες οἵ Νδάδῃ, δπὰ 
Ὀτουσης Πίπη αρ δηἀ Πποποιγεά 

ΔΑΈΜΕΝΙΑΝ 

Ναίπδη Ῥεραὴ ἴο αἰϊβϑῖραΐε 2 
ΓΥ Ρίορθγίν ἴο [8 [ἰοϑϑ, δῃηά 
ϑΒραίεά ποίΐ πὶν ϑβϑεγνδηΐθ δηά 
Βαηπάπιγαϊά5. Βιξ ἢς ἰοτγπηεπηίεα 
{ΠεῈπὶ δηα ΚΙΠΠεα ἐπεπὶ, ἀπά οαΐ 
Δ Όους πῇν. ἤοΓ565 Πα τλι65, δηα 
ΓΩΥ 5ἰβεάβ, δηά ἀεβίγογεα {πε 
νΕΓΥ Ρίοἰκ οὗ {πε ἤοςοκ. 

Δηά ψἤδη 1 9δὰνν Ναίμδῃ τὴν 3 
οἰϑίεγ 5 50η, {παΐ ἢ ννὰϑ {Γαῃ9- 
[ογπηησ πΠὶν δἴαϊγβ δηα α1551- 
Ρδίίησ τὴν Ριορετγίν, 1 Ρεσϑη ἴο 
ΒρΡ6αῖ νι πίη δηὰ 1 5᾿σαἱά: 
Κεαρ ἀναγ ἴγοπὶ ΠΊΥ ρτορεγίνυ, 
ΔῺ4 σοιηθ ποΐ παδι 1, ίου 1 15 
νυγΣ τη π΄ ἴπΠεῸ Ῥγοόνεγρ5 {Παΐ, 
νθγεοη παπάς ἧανε ποΐ [ἰὰ- 
Ὀοιυγεά, παῖς {πηρ ἢϊς εγε 
Βραγείῃ ποί. Απά 1 ννεπὶ δηα 4 
ἴο1]4 ϑεηεαδγπὶ πὴν ἰογσά. Απά 
ἢε οδ]]εα Ναίμδη δηὰα αἰ : Α.5 
Ἰοῆρ 5 ΚΗΪΚαγ 15. αἰΐνε, ἴποιὶ 
5Π41 ποΐ ἴουςῇ ἢΪϊ5 ριορεγίυ. 

Ιῃ {πᾶξ ϑεαθϑοη Ναΐίβδῃ ϑὅδᾶν 5 
Βοιιάδη  ΠΙ5 Ὀγοΐμεγ, ψῆο παά 
Ὀδθη Ὀγοιυρῃς ὑΡ ἴῃ τὴν ἤοῦβε, 
Δα 5414: ΚΗΙΚΑΥ πὴν ἰδίου 15 
σίόνγῃ οἷα δηα ἢϊ5 ννογάβ ἤᾶανε 
Ιοϑδέ ἘΠ εῖγ θάνοι. 

Απᾶ νῃεη 16 
Πεαγά [ἢϊ15, 1 ςαϑὲ ἢῖπΊ οἷν ἔτΟΠῚ 
411 την Ῥεϊ]οηρίηρϑ. 

ΣΤ Βοαϊείδη Μ. δαμάμη:. 

ὝΥΒΘη 1 58} [πᾶ Νδῖῃδη οοπηίοτγίεϊ θα (07 πηι ΔἸ ΟΓΡΠΟ5641) ΤΥ δἤαϊγβ, [Πθη 1 βρᾶγθα ΠΥ οΠμδίίε]ς 1εϑὶ πὸ 
5ῃου]α τὰϊη τΠθη. ΑΠΑ͂Ι 5814 το Ναίμδη: (οπια ποῖ ἤθδΓ ΓΑΥ͂ ΟΠίί6]5, ἴῸσ 1ξ 15 814 ἰῇ [6 ψῖϑ6 οὔδϑβ, ἴῃαϊ 
παπᾶ β ψΏΙΟἢ Πᾶνε ποίῖ θεθη Βᾶγά ψουκεά, τῃ8 Ἔγα 5841} ποῖ βραῖθβ' Απά 1 ψεπὶ ἀπα το] ΓΑΥ͂ Ιοτα ϑεηβαδγη. 
Απα τῆς Κιίηρ ογάδγεά Ναίμδη δηὰᾶ καἰ : Α5 ἰοῃρ ἃ5 ἴῃγν (δίμεν ΚΗΪΚαγ ἰ5 αἰΐνε, 80 ποῖ ΠΘΔΓ ἢ5. ΡΟΞΘβΕβ5: 0 Ή8, 
Ὀυΐ τεπιαίη ἴῃ [Π6 τογδὶ ραῖε, δηᾷ δεῖ τῃγ [Δί μοι ΚΉΪΚαγ τοπηαίπ ἰη Ηἰβ5 ϑαΐε, Δη4 τεϑί ἴῃ Π15 οἱα ἃρβϑ. 

1, ΚΏΙΚαι, ψῃθη 1 58νν 8}} [ῃ15 {παΐ Ναίμδη ἀϊα, 1 βαἱὰ ἴῃ τὴν μϑατῖ : ΑἸδβ ! Ηον μαῖῃ Νδίμδῃ ἀεβριβεα τὴν 
5θαῖ δάν!οα, Δηα 8]] ΓῊΥ νγβάομη Πδίῃ Πα 5εῖ δῖ παιιρῆς δηα αυϊίε ἀθϑρίββά. 
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ΤΗΣ ΘΙ ΘΥ ΟΕ ΑΗ 9: 

ΘΥΒΙΑῸΟ 

Νον ψηδη τν 80 Ναάδῃ 
Πεαιὰ {πεγεοί, ἢς ννὰβ δῆρτν δῃηά 
ννεηΐ ἴο ἴδε σαίε οἔ πε κΚίησ, δηὰ 
ἀενϑεα εν] 1η 15 Πεαΐ ; δῃηά 
δδῖ ἄονῃ δηα ψτζοίε ἴψο ἰεἰίει5 
ἴο ἵνο Κίηρσϑθ ννῆο ννεῦξ δπειη 65 
οἵ ϑεηηδομεγῖ τὴν ἰογα : οἠς ἴο 
ΑΚΏΉΙ, {πε βοὴ οἱ Ηπηβε] τη), Κίησ 
οἵ Ῥεγβίαᾳ δηᾶ Ε]4ΔπΠ|, α5 [ο]]οννβ : ᾿ 

8 “τοῦ ΑΠΙΚαΓ (ῃΠς ϑεοτγεΐδγν 
Δηα ατεαΐῖ 56] οἵ ϑεηηδοπεῦθ 
Κίηρ οἱ Αβϑυγία απᾶ Νίπενεῃ,. 
στεείίησ. Δ Πεη. {Π1|85 ἰεζίεν 
ΤΈΔ ΟΠ 65 ἴπ66, Αγῖβα δηα σοπηα ἴο 
Αϑϑυγίαᾳ ἴο γηεεῖΐ τηε ; δῃᾶ 1 ψ}]]} 
Ὀτίησ {Πεε ᾿πΐο Αϑϑουτγία, αη ποῖ 
504} 5εῖζε {πε Κιησάοχῃ νιποιυς, 
τναζγ. 

Απά ἢ ντοίε δηῃοίπεγ 
Ιεζίεσ, 45 [ΟὉ]ονν5: “Τὸ ῬΒδίδοῃ, 

ΤΏΘη Ναδίπαη ψεπὲ ᾿ηΐο {Π6 Ποιιβα οὗ ἴπ6ὸ Κίηρ δη4 ρ]δηπθα νΕΙῪ στεαΐ εν ]5 [ῸΓ ΠΊ6. 
Ομε Πα βεηΐ ἴο Ῥηδγδοῃ, Κίηρ οἵ Ἐρυρί, βϑίποβα 6 ψὰ5 8Π ΘΠΘΠΩΥ Οὗ ΤΥ ἰογά ϑθηβαδγίμη, Δηα 1ἰ νγᾶ5 Ἰοιίευϑ. 

ΓΙ 6 45 [Ὁ] ονγ5 : 
Ι, ΚΗΙΚαγ, ποίδτιυ οὗ ϑεπθαδγίτη Κίηρ οἵ Αβογεβίδῃ δηᾷ Νίπενεῃ, ἰο ῬΏδτδοη Κιηρ οἵ Ερυρὶ ψυιῖθ. 

ΑΔΑΆΕΚΑΒΙΟ 

πὶ ΜΠ ἐπε πἰητϊοϑί ποποαν. 
Απαᾶ ἢε ἀεἸ]ϊνεγεα ονεῖ ἴο Πίπὴ 
411 {παΐ ἢξ ροβϑεββεά, δῃά 
τηδᾶς ᾿ἰπὶ φονεῦηοῦ οἵ ἢ15 
Ὠοιιβ6. 

7 Νὸον νἤεῃ Νδαδηῃρεγοείνεα 
ναὶ πα Παρρεηβα πε ννὰβ 
561Ζεα νυ] νυ 8η6 βαϊοιιϑυ, 
Δη4 Πα Ρερϑη ἴο σοπιρ]δίη ἴο 
νεῖν οπε πο απαϑίϊοπεα 
ΠΙπι, αηα ἴο τηοοῖς 5. πποὶς 
ΗἩαϊαᾶτγ, βαγίηρ : “ΜΥ τἀποὶς 
Πα5 ομαβεῖ πὲ ΟΠ] ἢΙ5 
Ποιιβε, απ Πα5 ργείεγγε τὴν 
Ὀτγοΐμεῦ ἴο πιο, αὶ 1 τῃς 
Μοβίὶ ΗΙρῇ ἀοά σῖνε πι6 {Πε 
Ῥοννεσ, 1 514}} Ὀσγίπο ΠΡΟὴ 
Ὠϊπὶ {πε πηϊϑίογεππε, οἵ Βεΐησ 
ΚΙ]ε.’ Απᾶ Ναδέήδῃ Ἂοοη- 
τἰππεά ἴο τηεαϊΐαΐϊε 45 ἴο {πε 
5. Ὀ]Π]ησ- Ὀ]οοκ 6 πιῖρῃς 
ςοηίτίνεα ἴογ πη. Απα δἰζεγ 
4 ΜΏ1Ὸ Ναάδη τὰγπεα ἴἴ ονεῖ 
ἴῃ ἢῖ5 πιϊηά, δηα ψτοία ἃ 
Ιεϊτεσ ἴο ΑςΙϑἢ, σοη οἱ 5.8ἢ 
τῆς 156, Κίησ οἵ Ῥεγϑία, δὰ γ- 
ἴῃσ {ππ5: 

ὃ Ρροαοα ἀπὸ ΠΙΕΆΙΕΝ πΠῸ 
τηϊσῃὶ πᾶ Πποηοιτ ἔγοπὶ σ6η- 
ΠΔΟΠοτ Κίηρ οἵ Αϑϑγγῖα δηὰ 
ΝΙΊΠπενθῇ, δαπὰ ἰτοπὶ 15 ν] ΖΙου 
Δ Πα ΠΙ5 βεογείαγυν Ηδίηδιιηΐο 
1ῃ ες, στεδίκίηρ! ες Πεσε ΡῈ 
ΡῬεδᾶςς Ρεΐνεεῃ {δε δηά π|α. 
Απαᾶ ψἤεη 1Π15 Ἰεϊεῦ γεϑοῇα8 
πες, {{ που ψν]ς ατῖϑε δηά 
σοὸ αυΐοκὶν ἴο {με ρ]αίη οἵ 
ΝΙβτῖη 2, ἀπά ἰο Αϑϑυτία δηά 
Νίπενεῃ, 1 ψ}}}} «6 να ὑρ 
{πε Κίηρσαοπῃ ἴο {πεε νυἱτποιιΐ 
ΑΓ δη ψιποιΐ θαίί]ε- 
αὐγαν. 

9 Απάδπε ντοίς αἷ5ο δηποΐπευγ 
Ιεζίεῦ 'π {πῸ πϑιηα οἵ Ηδίηδγ 

1 Τοῖῖ, “σαϑὲ δἰπὶ ἱπίο [6 τηΐβ8- 
[οστίαπε᾿. 

2. ΔΛ ΝΩάβδγἕη τδὺ εἰ ΠεΥ πιεαῃ “Πα 
ΘΔΡ165᾽ οὐ “ἴῃε να τοβϑε . 1 ργείευ 
τΠ6 Ἰατίετ, Ὀεοαιιβα {ΠῸ πι508] Ρ] ατᾺ] οὗ 
21457, 15 2717451777 ΟΥ̓Δ715147). 

ἢ15 πεαστί. δε ννγοίΐε ἴῃ ΠΠῪ ΠΑ ΠῚ6 
8 ᾿εἰεῦ Ὁ ἰἢξὶ δπείην ΟΝ 
ΘΕΠΘΠΕΓΙΠΊ, {πε Κ ηρ οἵ Νίπενοῃ 
Δηα Αϑογεϑίδη ; δηάᾶ [ἰ ννᾶ5 δἂ5 

ἥμ 

ΔΕΆΜΕΝΙΑΝ, 

Βυΐ Ναίΐίπϑηῃ ἢ 
[ογπηεα «ἃ ρίδῃ οἱ ν]ἱοϊςε πεβ5 ἴῃ 

(ο]]ονν5: β 

Ι, ΚἬΉΙΚαγ, οἤϊε Νοίαγν οἵδ᾽. 
ΘΕπηθααιπΠῚ {πΠῸ Κίηρσ, πᾶνε βεπὶ ἢ 
ἴο {πε Κίηρ οὗ {πε Εσγνρίίαηβ ο ἢ 
[η15 εἴξοι : ννμεη (ἢ 15 νυγιτησ 9. 
ΓΕΔ ΟΠ 65 ἴπ66, ποι 5Π8]} τηυβϑίεῦ ἢ 
τὴγ ἰογοεϑ, αηα ςοπηε ἴο {ΠΕ ρ]αίη 
οὗ {πε Ἑδρὶεβ οα τῆς ἐνεηίν- 
ΠΠῚ ἀαν οἵ {πε πηοηίῃ τοι, 
ΔΠ4 1 ψ1}} ραΐ ἴῃ γοιυγ ροννεῦ [Πα 
Ιαηα οὗ {πε Αϑοζεβϑ, απα νν1}}} σίνε 
1ῃ6 [ἢτοπα οἵ ϑεπεαεεπιὶ ἰηΐο 
τὴν Παηά: ντποὰὲ ἰγουθ]ε, ἴογ 
{πεε ἴο ΠοΪὰ 1. 

Απά πε Παά πιδάβ ἢΠίβ παπά- εὖ 
ΓΙ τηρ το γαβαπ 0] 6 τὴν Βαπά- ἢ 

1 ΤΠοΙα 15 Ἔν! ἀθητν ἃ ἰασπα ἤθγα 
ἴο 6 Π]1εα ἀρ ίτοην {μΠῈ Βοάϊον Μ5. 
8ἃ5 ἴο]ονβ: “ὁ ῬΏΔΓΔΟΙ, Κιηρ οὗ 

Ἐδυρι. 

ἘῸΓ Π6 ντοίβ ἔνῸ 

ΒΕ ιἴ 1ἢ 
ΠΥ οορηίζαηοθ, θη (Π15 ἀραῖς ἢ τεϑοῆεβ {Π66, αἱ οὔσθ 504]: [ῃΠοὰ τηπβίευ [ΠΥ ἔογοαβ Πα σοτηα ἴο {Π6 Ρ]δίη 
οἵ Ἐδρ]65. οἡ 1π6 ἐνϑηΐυ- ἢ ἀν οὗ [Π6 πιοπίῃ τοι, ἀπ 1 ν}}}] Ἰεδα δηα πηᾶκα ἴῃ6αῈ Κιπρ ον Ὶ {Π658 ψηπουῦΐ 
{τοῦ ]6. 

Απᾶ δραΐη ἃ Ἰδίζεσ ψΒ]οἢ Πδα [ἢϊ5 ἴοττα: 
Ῥυοπη Θεηβασγίπι, Κίηρ, Πεα ἢ (07. ρΡεΔς6) ἰο ΚὨΪΚΑΓ, ποίδιυ οὗ τὴν {ΠΡ 4]. 
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ΤΉ ΘΤΘΕΥ ΘΕΞ-ΑΗΙΚΆ. 8; 

ΞΎΚΙΑΟ 
κίηρ οἵ Ἐργρέ, ἴτοπὶ ΑὨΙΪζαγ, 
Θεογείαγυ δπά τεδὲ 5684] ο ῃςε 
Κίηπρ οἵ Αϑϑουτία απ Νίπενεῃ. 
στεείίησ. ΝΉΏΘη [Π15 Ἰεϊίεν 5141] 
τεδοῦ ἴπ66, αὐῖϑε δηα οοπὶα ἴο 
τηδεξ πηα αἱ Εδρ]θϑ᾽ 4]ς, ννῖ ἢ 
᾿ΠΙει ἢ ἴο {πε δουίῃ, οἡ {πὸ ἐννεπίνυ- 
ΒΓ ἄν οἵ τῃς πιοηῖῃ οἵ ΑΔΑΡ. 
Απά 1 ν}} Ὀγίησ {πεε ἰηΐο 
Νίπενεῃ νἱτμοιυς νναῦ ἀπα {ποι 
5Π41} 5εῖζε {ες κΚίησάοπλ. Απᾶ 
6 πιδάβς ἰπεβϑε νυτησ5. οἵ ἢ15 
ΠπκεῈὸ ἴο πὶ ον Παπαντηρ ; 
ἀπα ἢς 5εδ] εα ἐπεπῃ ἴῃ {Π6 Κίηρ᾽ 5 
Ρδΐαςε, δπα ννεηΐ ἢ15 ννᾶγν. 

Απά πε ντοίς {τί πογ ποῖ εῦ 
Ἰείζεγ ἰο πε, 5 [{{ςῪτῸΟτῇ τὴν ἰογά 
{πε Κίησ ϑεηπδοπαγῖο; Δπα οἡ 
{Ππ|5 ϑεῖϑε πε ντοίε ἰτ: 

“Ἑτοτη Θεπηδο ΠΕ. {Πς ΚΊηπρο, 
ἴο ΑΠΙΚαγ, τῆν ϑεογείαγν δηά 
ατεαδί 568], στεείίησ. νΠεη {ἢ 15 
Ἰείίεῦ γεδοῆεβ περ, σαίῃεγ 8]] 
τὴν ίογοεβ ἰορείμεσ, ἴο {πε τοοῖὶς 
1Παΐ 15 σ4]|1ε 515: δη Ἷοῖης 
ἰογίἢ ἔγοπι ἴπθησα απ οοπηα ἴο 
πηδεΐ πε αἱ Εδρ]εβ᾽ ἦδ]ςθ, νυν ἢ 
Ἰεῖῃ ἴο {πε βουίῃ, οη {πε ἐννεπίν- 
ΠΗ ἂν οἵ [πε πηοπίῃ ΑΡ. 

Απά 
ὑνΠδη ἔθου βεαβί Π16 ἀρ ργοδοῃίησ 
ἴο {Π66, ἀγγαν τ᾿ ἴογοαβ ἀραίηϑβί 
Γη6, {πκθ ἃ πιᾶη ἰπαΐ 15 τεδάν 
ἴογ Ῥαίε!ε: ἴογ διηραβϑαάογβ οὗ 
ῬΒδγδΟῆ {ΠεῸ Κίησ οὗ Εργρέ δε 

ΑΚΑΒΙΟ 

ἴο Ῥῃαύαοῆ Κίησ οἵ Ἐρσγνρί. 
ΚΤ εἰ ἴπετε θεὲ ρεᾶςα Ρεΐννεεῃ 
{πες Δηα πῖε, Ο πηϊρηίν Κίηρ ! 
1 δ {πε {ἰπ|6ὲ οἵ [Π15 ἰεἰζευ 
τεδοῃίησ πες ἴποιι νν1]0 ἀὐῖϑε 
πὸ ΡΟ Ὁ ἀλθουντα ΔΠ6) 
Νίπενεῃ ἴο πε ρίαίη οἵ 
ΝΙβεΐη, 1 νν}}] ἀε]Ινεσ ὰρ ἴο 
{πεὸ τῆς Κίησαάοπι νυ ἱπουΐ 
να ἀπά νἱΐμποιις ΠρὨείησ. 
Απᾶ ἰῃς νυἱτηρ οἵ Νάδῃ 
ννὰ5 κε ἴο {πε νυττηρσ οἵ 
ἢϊ5 ἀπο]ε Ηδϊαᾶγ. 

ΊΒεη ἢς ἰ[ο]ἀεά τῃ6 ἴνο 
Ιε{εῖ5, αηα βεαὶεα {πεπὶ ἢ 
1ΠεῈ 564] οἵ πἰβ ποὶ]α Ηβδίαηᾶγ ; 
{πεν ννογα πενεγί με 655 ἴῃ {Πα 
Κιηρ᾿ 5 ραΐαςβ. 

ΤΠεη Πα νεηΐ 
Δῃ ἃ ντοίς ἃ ἰεϊίζεγ {πκαευνῖϑε 
ἔγοπιὶ {πε Κίηρ ἴο ἢϊ5. τιηο]6 
Ηεδίηᾶγ: “Ῥεαςε δπᾶὰ ἤει ῃ 
ἴο πιγ ΝίΖίεν, τὰν ϑεογεΐαγυ, 
ΤΥ ΟΠ δπςοε]]ού, Ηδίαᾳᾶσ. Ο 
Ηδίηᾶγ, ψἤεη {Π15 ἰεζίεῦ 
ΤΟ Οἢ 65 {ΠΕ6, 556 10} 6 41} [ἢς 
50] ἴεγβ ῆο αὔα ψ τ {Πεε, 
Δ. ἸΕῈ ἘΠΕ ΡῈ ΕΘ. 1ῃ 
οἸοϊῃίηρ δηά ἴῃ πατηθεΓβ5, απ 
Ῥγΐησ {μεπὶ ἴο πὲ οἡ {δε 
ΒΙ ἄδαν ἴῃ {πεῸὶ ρἱαίη οἵ 
ΝΙϑεῖη, ἀπά  πεη ποι 5Π8]}} 
566 ΠΊΕ ἔπεα σοπλίηρ ἰονναταϑ 
ἴδε, αϑδίες δῃὰ τηᾶῖτα {πε 
ΔΙΓΩΥ πιονε ἀραίηϑε ΠΊΕ 85 
8 ΕΠΕΠῚν ψὴο νοι] πρῆΐ 
ψ ἢ της, ίου 1 πᾶνε ψ τ πῆς 

9-12 

ΑἈΜΕΝΙΑΝ 

ννγησ΄, ἀηα Πα 5εα]εα τ ν ἢ 
ΓΠΥ 5641. Απᾶ ψῇεη {Πα ἔογοεϑ 
οἵ {πε Κίηρσ δϑκεά ἴο ρὸ Ποπὶε 
ἴο {πεῖγ Πποπιεβ, Ναίμβαη αἷοπε 
Γαπηδηεα Ὀείογε {πῸ6 Κίησ, δηά 
5416: Ὁ την, ΠἸνῈ [ΟΣ νεῖ. ἢ 
ἰῃαΐ ἤανε εαἴεηῃ Ὀτεδα δηά 5α]ΐ 
ἴῃ τῃν Ποιιβε, αοά ἰογθια {πὲ 1 
5ῃου 14 5ε6 ενι]ῖα Ρείογε {πεεα. 
ΚΠΙΚαΙ τὴν [αἰΠογ, ννῆο νναβ5 ἴῃ 
ὨοπουΓ δηα στγεδίηεθϑ Ὀείογε 
{ῆε6, παῖ [1ε ἰο πιὲ δηαᾶ ἴο 
166, δῃηὰ παΐῃ ἰακεη {ῃς σα 
οἵ τῆν επεπηῖθϑ. Απα {πε ἰεζίεῦ 
ννΙοἢ Ναίμαη ἢδα νυττὲεη ἴῃ 
ΠΥ ψογάβ, ἀηα ἢδα {πΠκεπεα ἢϊ5 
Βαπάντιίπρ ἴο τὴν παηαντηρσ 
1Ππεύείη, ἢς ἴοοῖϊ, δπα τεδα {πα 
ἀἰϑραίοῃ νος ἢς ἢ πι56}{ Πδὰ 
56 4164, Ὀείογε {πε Κίηρ. 

Απά νἤεη {πε Κίηρ Ὠεαγά 1, 
ἢε ννὰβ νεῖν πιιοῇ αἰδίγεββαα, 
Δη6 5414: ΝΝΠαΐ ψύοηρ Πᾶνε 1 
ἄοπε ἰο ΚὨἭΙΚατγ, [πὲ ἢε [85 50 
Ῥεπανεά ἴο πιαῦΡ Απὰά «αἔ οπος 
Ναίπαη ννυγοΐε ὃν {πε σοπιπιδηά 
οὕ 1π6 Κίηρ ἃ ἰείίει {πιι5 σοη- 
ςεἰνεά: 

Δ Ώθεη ποι. τεδάθθο {ἢ ϊ5 
νντττησ, που 5Π8]} τηϊιϑίεῦ ἣν 
Ποβίβ δηᾶ 98Ππα]ΐ Ἴοοπῖαὲ ἴο {πε 
Ρἰαίη οἵ [6 Βδρὶεβ οἡ {πε 
ἰνεηίν- ἢ ἀαν οἵ πε τπποηίῃ 
ΗἩτοῖῖΖ. Απᾶ νῇεησδνεῦ ποι 

Π66 115 αἸβραίςῃ, ἔῃοιι 5Π4]1 Ῥγεραγα ΤΩΥ̓ ἔογοα 5 ὨΙΟΝ ἃγα ππᾶ6γ {ΠΥ μη ; δχϑοῖὶν οἡ {Π6 νϑηΐγ- ΠΙΠ ἄδγ οὗ {Π6 
πιοηῖῃ ΗτοίΖ ἴποιι 5Π410 σοπηα ἴο πηξεΐ τὴη8 οἡ ἴῃ6 ρ]δίη οἵ Εδρ]65. 
ἴαςε ἴο ἔδοα δρδίηϑί ΤΥ ἔογοεϑ, ἃ5 {{ 1 γγαγα Ὀεϊηρ ργεραγεα δρδίηϑί ἴΠ]Π6 ΘΠ ΘΠΊΪ65. 
ΔΓΕ ΠΟΠῚΘ πηΐο ΠΊΕ ἰο0 566 ΟἿΓ ἔογοαβ δΔηα {γεπηὈ]6. 

ΑΠα 1Π15 Ἰεΐϊεγ Ναίῃδη βϑθῃϊ ἴο τὴε 85 1 ὈΥ ἴπ6 σοιηπιδηα οἵ {πΠ6 Κίηρ. Απᾶ ἢε Βιπηβεῖῇ, Ναίμαηῃ, βιοοά 
Ὀείΐοτε {με Κιπρ δη4 5] : Κίηρ, ᾿νε ἴοῦ ανεσ. [ᾶνε δβαΐβθη Ὀτεδα δηα 5411 ἴῃ {ΠΥ ἤοιιβα. (ἀσοἄ ἐοτθ]α {Πδί 
1 5ῃου]α ἄξοεῖνε τὴν Κίηρ. 

Απα ψῃεη ἴποι σοπηεδί ὭΘΔΥ αἰγαν ῸΡ 
ΒῸΓ {Π6 εηνουϑ οἵ Ῥῃαζαοη 

ΕἘῸΓ ΓΩΥ̓ {ΔΊ ΠμεῚ ΚΉΙκατ, νοσι που ἀἸα5ιϊ βεπα πηΐο τοϑῖ, απο ΠΟΠΟΌΓ, πΠΐο ρΊοτυ, πϑῖἢ μοὶ ἄοπα δοοοσζάϊηρ 
ἴο {Π6 σοπητηδηα οἱ γΟῸΓ ΚΙΏΡΞΠΙΡ, Ὀὰΐ δῖ ρ]αγεα [α]5ε το οα ἃπα γουγ Κἰηρϑηὶρ. Απαᾶ Πα Πδᾶ ρίνε {Π6 
Ἰδιίεσ ἴο σαγίδί η ὑγιιβίυ τηθη οἵ {π6 Κίηρ, αηα {πο βᾶνα 1ζ ἴο {π6 βονεγειβῃ ; ἃπ4 [Π6 βονεσείρβῃ βᾶνβε 1 ἴο Νίμδη 
Δα 5414: Ἀεδᾶ. Απα Ναίμδη τεδά 1 Ὀείοτε ἴΠ6 Κίηρ ; δῃηᾷ [6 Κιηρ νγὰβ ΒΟΥΘΙΥ ἰγου 164, ἀπ ἀϑκεα {Ποβ8 
ὙΠῸ βᾶνε Πίτη [Π6 Ἰεϊίε : ὟἼηο ρανε ἰῃῖο γοῦτ ΠᾶΠα5 (15 Ἰειεσ Απα ἃ5 Ναίμβδῃ πα Ἵομαρεα ἴμϑῖη, {με Ὺ 
ΗΒΓ α ΜΠ ΟἿΘ ΠηΪη4,, βαγίηρ : Ὑτάνε]]εβ: [μαὶ Έγα σοΐπηρ πο Εργρί. ὙΠΕῪ Παα {πε Ἰείίεσ, ἃπα ψ ἴῃ 
βευνδηΐβ [οπ Πα] Ποῖ ἃηα ἴοοῖκ {Παπὶ ὈΥ ἴογσοθ. Απαᾶ ἤδη Μὰ δϑκβαᾶ {ῃθπὶ: απο α ἅτα γε ἢ [ΠΕῪ ΔΏΒΜΕΓΕα, 
γε δῖα παίϊνε 5ἰανεβ οἵ ΚΉΙΚαγ. | 

Απα [Π6 Κιηρ νγγὰ5 ἰγοι  ]εα δπα 5] ἴο {Π6 {γιιβίν πιθη : ὙΥμαὶ Πᾶγπὶ ἴπεη Πᾶνα 1 ἄοπε ἴο ΚὨΙΚατ, {παῖ Π6 
Βαῖῃ ἀθνιβεα πο ῇ ἃ 5Π816 ἴογ της ἢ ὙΥ̓εγοίοτε μαῖῃ᾽ με τεϊυγηθα δν]] ἴου σοοά Ὁ Ναίῃαι τερ] θα πα 541 : 
Βα ποῖ (τοι ]64, Ο τηϊρῃΐυ Κίηρ. Βαΐ Ἰεῖ τι ρο ἴο {Π6 ρ]αίη οἵ [6 Εδρ]εβ, ἃ5 15. τ ε ἴῃ {Π6 αἰδραίς, ἀπα 
ἰεῖ τι5 566 1{1 15 850; ἴΠεη ἰεὶ τῃγ Ὀεῃεϑίβ 6 ἄοπβδ. 
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ΤΉΕΙΘΤΘΕΥ ΘῈ ἈΒΠΚΑΒΙΒ. τοῖσι 
ΘΥΕΙΑΘῸ 

ΠΟΠΊ6 ἴο πη6, {παξ {πεν παν 566 
ψΠΑΐ ἔογοαβ 1 Πᾶνε 

13 Απάτν βοὴ Νϑάβη ϑεηΐ {ἢ ϊ5 
Ἰεϊΐεν το πὲ γ᾿ τε παπάς οξνο 
οἵ {πε Κίηρ᾽ 5 βεινδηΐϑ. 
Απα {πεύευροη τὴν 5οηὴ Νδάήδῃ 

ἴοοῖς {πεῸ ἰεΐξετβ παι πε παά 
γε η, 45. 1 ἢς Παά δοΐιδ!]ν 
ἰουηα {πεπὶ; απα Πα τεδα ἘΠ 6 ΠῚ 
Βείογε {πε Κίηρ ; δηὰ ψῆδη ΠΥ 
Ἰογὰ τῃ6 Κίηρ πεαγά {πεηὶ, Πα 
Ἰατηεηῖθα απ ϑεϊά, “Ὁ ἃἋοά, 
ψΠογείη ἤαᾶνε 1 βἰπηεξά δραϊηϑβὲ 
ΑὨΙΚαν, ἐμαὶ Πα 5ῃοι]α ἀο πηΐο ἢ 
ΓῊΘ οἡ {ἢ15 ἰαϑῃϊοη ἢ 

14 Απά πῖν 
50 Νδάδῃ δηϑυνεγεα δη βαἱϊα ἴο 
{πε Κίηρ, “Μν Ἰογά, 4ο ποΐ ἔγεῖ 
ΠΟΥ Γαρα. Αἰδε δηά ἰεΐ τι5 σὸ 
ἴο ΕδρΊ]6β᾽ 4416 οῃ ἔπε ἀδν {παῖ 
15 συγ! Ὀν ἢϊπὶ ἰη τῆς Ιεζίογ. 
Απά {1 ΡῈ για, ἤθη 411 {παΐ 
που σοπηπηδηεβί 584]}] θῈ ἄπο. 

ΙΒ 90 πγν βοὴ Ναάδη ἴοοϊς ἐπε 
Κίηρ τὴν Ἰογά, ἀπά την ςαπλα ἴο 
ΓΕ αἱ Εδρ]εβ᾽ ἄδ]ε: δηα ἐπεν 
ἰουηά τὴς Πανίηρ νυ ἢ πα σγεαΐ 
ἔογοαβ [Πδὲ ννεῦα σι πεγεά {μεγα. 
Απά ψΠεη 1 5ανν {πε Κίηρ, Ιραΐ 
ΓΑΥ ΓΟΥΟΕ5 ἴῃ ΔΥΓΑΥ ἀραϊπϑὲ ΠΙΠῚ, 
85 1 ννὰ5 νυγττεπη 1ἢ {πὸ Ιεζίογ. 
Απαᾶ ψἤθη (ῃς Κίηρσ σἂν ἴΐ, με 
ννὰ5 ΓΊΠΟἢ αἰγαϊά. 

ΑΚΒΑΒΙΟ 

της διηρθαββϑαάουβ οὗ ῬΏδγδοῃ 
κιηρ οἵ Ερυρί, παξ {πεν πιὰν 
566 ἴῃς 5 γεηρίῃ οὗ Οἵιγ ΔΥΓΓῚΥ 
ΔΠ4 τῇᾶν ἴξαγ τι5,ϑ, ἴῸγ {πεν 
ΔΥΘ ΟἿ ΘηΕΠηΪ65. δηα {πεν 
ἢαῖα τι5.᾿ 

13 ΤΠεη Πα ϑεδὶεά {πε Ἰοϊξου 
Δ ηα 5επί ἰ ἴο Ηαΐηδι ὈὉγν οπα 
οἵ {πε Κίηρ᾽5 βδεγναηΐβ. Απά 
ἢε ἴοοῖς {πε οἵπεγῦ Ἰεἰξεσ ννῃϊοἢ 
ἢς Παὰ νυ τε δηα βργεδά [ΐ 
Ὀείογε {ῃς Κίηρ δπα σγεδά ἰἰ 
ἴο ΠἰπΊὶ δπηα ςῃοννεά Πἰπὶ {πὸ 
568. Απὰ ψῆδη {πε Κίηρ 
Πεαγὰ ννηδξ ννὰβ ἴπ {ΠῸ Ἰεζίεν 
ἢ6 νὰ ρειρίεχεά ψῇἢ ἃ 
σύεαΐ. ρεγύρίεχιῖν δηα νγὲὰϑ 
ννγοἢ ἢ ἃ σγεδέ δης ἤεσγοςε 
νυγϑίῃ, ἀηα βαϊά, "Αἢ, 1 ἤανε 
5Βῆονῃ ΓΚ νυϊβϑάομῃ! ψνἢδΐ 
ἤανε 1 ἄοης ἴο Ηαίηᾶγ ἐμαΐ 
ἢ Π85 νυχιθη {Π656 Ἰεδίίεγς 
ἴο ΠΥ ΘΠ Πη65 Ὁ [5 {Π15 τὴν 
ΓΕΟΘΟΠΊΡΕΠΒΕ ἔγογη ἢ]ΠῚ ἴογ ΓΩΥ 

14 Ὀεηπεῇίϑ ἴο ΠΙπιρ᾽ Απᾶα Ναάδῃ 
5814 ἴο ΠἰπΊ, “Βε ποΐῖ στίενεά, 
Ο Κίπρ ! πού μὲ ψτγοίῃ, Βαυΐ 
ἰεῖ. ἃ8 φῸ ἴο {πε ρ]αίη οἵ 
ΝΙ βγη δηά 5εε [Γ {πε ἔα] ΡῈ 
ἴτπ6 οἵ ποί.ὕὕ 

15 ΤΠεη Νδάδη 
ΔΙΌΒΕ. οἡ {πῃ Β΄ ἄαν δηά 
ἴοοῖ {πε Κίηρ δηα {πε 5ο] ἴθτβ 
Δ Πη6 {Πε ν]Ζίεγ, δηα πον ννεηΐ 
ἴο ῃς ἀεβεγί ἴο {πε ρ]αίη οἵ 
Νιβυῖη. Απά τε Κίηρ Ιοοϊκεϑά, 
Δη6 Ἰο! Ἡδίαᾶγ δηα {ΠῈ δυπιν 
ψνεΓΕ 5εΐ ἴῃ αιγαν. Απά ψἤδη 
Ηαίαᾶγ 5ανν ἴῃδὶ {πε Κίηρσ 
ννα5 ἴῆεγθ, ἢ6 Δρρυοδοῃεά δηά 
56} 4166 ἴο {πε δυιπὶν ἴο γηονα 
8ἃ5 ἴῃ ννὰῦ δηά ἴο ἤρῃε ἴῃ 
ΔΥΓΑΥ ἀρδίηβι {πΠῸ Κίηρ δ5 [ἴ 
Παὰ Ῥβεη [οιπα ἴῃ {πε Ιεζίοι, 
6 ποΐ Κπονίηρ ψῇῃδί ἃ ρὶΐ 
Νδάδη μαά ἀϊσσεά ἰογ ἢίπι. 
Απά νπεη πε ἰίηρ βὰν {πε 
ἃςί οἵ Ηαίαδτ ἢε ννᾶ5 βεἰζεά 
νΠ ἢ δῆ χίθῖν δηά ἰειτοῦ δηά 
ΡΕΙΡΙεχίςν, ἀπα ννὰ5 ψτοίῃ 

ΔΕΜΕΝΙΑΝ 
5041} 866 πΊ6, ἔῆοιι 5]: εγαν 
ἋΡ ]1ὴ Ῥαίι]ε αὐγαν ἀραϊηϑί τηδ. 
Εὸν {Π6 πγεϑβδεησεῦ οὐ Ῥαζδοῃ 
816 ΘΟΠΊΘ ἴο Πῆ6 ἴο 566 ΠΥ Ποϑίϑ. 

Ης Ῥτγοιρπῃέ {πε Ἰείίεν ἴο πηε, 13 
δηα εξ ΠἰΠΊ56]Γ ννεπξ ἴο {Πε Κίησ. 
Ης 5ἴοοά Ρείοις {πε Κίησ δηά 
βαϊά : 

ατῖενε ποί, Ο στυ]ογ; Βεΐ 14 ) 
ΠοΓΊΘ, ἰδξ τι8 Ὸ ἴο {πε ρ]αίη 
οἵ {πε Ἑδρίεθβ, δηα ἰεξ τι5. 566 
ναί Πεγ [Π15 ΡῈ 580. ὙΠεη ψῆαΐ 
[που σοπηπηδηάεοϑί 15 ἄοπο, 

Απά Θεπεαογίπη ἴοοϊκ Πἰ5 ΔΥΠΙΥ Ἢ 
Δη4 οαπΊε ἴο {π6 ραίη οὗ {πε 
ΕΔρ]65, ἀηά ἔουπηα πηα ἢ αν 
ΔΥΓΩΥ ; Δη4 1 ἄγανν ΠΡ ΠΥ ἴοίοεβ ἢ 
ΟνΕΓ ρδίηδί ἢἰπ) ἃ5. ἢεῈ Παά 
Ποπητηδη ες. Δ Ώεη ἐπε Κίησ 
5} ἋΠ15, Π6 νγὰβ8 νεῦν ρτίενεα. 

ὙΓ 

Απα Ναδίμδῃ ἴοοκ [Π6 Κίηρ πα ψεηΐ ἴο ἐπε ρ]αΐπ οὔ 1ῃ6 Ἐδρὶε5. Βυ61, ΚΗΙΚατ, θη 1 ἰεαγηβα οὗ 186 
βεί[ηρ ουἱ οὗ {πΠ6 Κίηρ, Ργερδγθά ΓῊΥ̓ ἔογοαβ δη4 βεῖ ἵἴῃθιη ονϑὺ ΔΡδΙηδί ΠΪπΊ, ἃ5 ἢδα θθθη ψυττθη ἴῃ {πΠ6 ἀϊσραΐοῃ 
Ὀγ Ὀεδαβί οἵ {πε Κίῃρ. 

ὙνΏδη [Πε6 Κιηρ᾽ 5807 ΓῚΥ ἔογοθϑ, 
τη] ϊγ Ργαβθηΐβ Ψ}1}} 1 ρῖνε (ῃεε, ἃ 
ἰουηα ἃ ἱγυβίγ βεσνδηΐ Ὀαδίοσα πη6. 

ἢ ψὰ5 50ΓῈ ἰγοι]ε 4. Τα Κίηρ 5αἱά : 1 τποὰ Ὀτίηρεϑι ΚΉΪΚαγ θείοσα πιο, ἢ 
πα 4}} 1ῃ6 του] ΔΗ! γ5 5881} θῈ ἀἰβοματρεά ΒΥ {μ66; ἔογ ποὺ Παβὲ θεὲ ἰὴ 
ΑΠα [6 Κίηρ ψεηξ θδοκ ἰπίο ἢϊ5 ραϊδςβ. 
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ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΑΗΙΚΑΒ 58. τ6--4. 1 

ΘΥΕΙΑῸ 
ΤΕ τὴν 5οη Νδάδη δηϑνγεγεά 

Δηα 5414 ἴο Πίπι: “1, εἴ τ ποῖ 
αἰδέαγ ἴῃ ςο, τὴν ἰογά ἴῃς Κίηρ. 
Ἐαίυγη Δη4 σοπο ἰηΐο ἢν σΠδπη- 
Ῥεγ ᾿ ἴῃ ρξᾶςεα: δηά 1 ν}}} Ὀτῖησ 
ΑΠΙΚαν Ρεΐογε [Πςεα. 

ΤΠρδη τὴν οι {πε Κίηρ τεΐαγη- 
εα ἴο Π΄5 Ποιιδα. 

16 

Απᾶ τὴν βοὴ Ναάδη οδπιε ἴο 
Γῆδ δηά σαἰά ἴο πηε, “ΑἹ]] {παῖ 
που παῖ ἄοηος, ἔποι ἢαϑί ἄοης 

πεῖν : δηα τη οῇ δίῃ {πε Κίησ 
ΡῬΓΑΙϑεα {πεὸ ; δηα ἢ σοι πΊδη 5 
{πες ἴο αἰ 5π)155 τῆν ἰούσαβ {παΐ 
πεν πᾶν σῸ δνεῦν τδη ἴο ἢϊ5 
ον ΡΪαςα δηα ἢϊ5. οὐνῇ ἐϊϑίγιςζ. 
Απα ἀο {ποῖ οοπια ἴο πὲ [ἢν- 
56} 4] οηε.ὄ 

" 

1 ἸὙΠεαγευροη 1 οσαπΊε Ρείογε {πε 
Κίησ, δηα ψΏεη ἢε ϑᾶνν της, ε 
5814 υπΐο πΠΊ6, “ Ατί {ποῖ σοΟΠΊΕ, 
ΑἸΙΚαγ, πὶν ϑεογεΐαγν δηά {πε 
[οβίθι- Ὁ 1] 4 οὗ Αϑϑουγία δηὰ Νίηο- 
νεῇ, μου ψΠῃοπὶ [1 οδιιβεά ἴο 
ςΟΠΊΘ ἰηΐο Ποποιγρ διέ {ποι 
Βαϑβὲ {πτπεὰ Ῥδοῖκ δηὰ ἰαΐζεη {Πε 
Ῥατί οἵ πὶν επεπηῖε65.᾽ 

1 Τακίηρς [ῃ6 νοτζά δ5 βαιϊναϊεηΐ οἵ 
τῃη6 ἀτεεκ κοιτῶνα. 

ΑΚΒΑΒΙῸΟ 

ι6 ΙΓ 4 σήεαΐ ψγαῖῃ. Απάὰ 
Ναάδηῃ 14 ἴἰο ἢίπι, " Ηαδϑβί 
ποι 5εεη, Ὁ πῖν ἰογά {πε 
Κίησ Π δὲ {Πϊ5 ννγεΐς ἢ ἢδ5 
ἄοπεῦ Ραΐ θὲ ποίΐ ποι ννγοῖῃ 
δηα Ρε ποί στ ενεἀπογραδιηςα, 
Ῥιυΐ σοὸ ἴο ἴῃν ἤοιιθε δηά 51 
οὐ ἴῆν ἰἤγομα, ἀπά 1 ν]}} 
τίησ Ηαϊηᾶγ ἴο {πΠεεῈ Ρομηά 
ἀηα οΠαϊηεδα νἹἢ οΠαίη5, πὰ 
ΙΝ] οἤαθα νὰν [ἢϊπε 
ΕΠΕΠΥ ἴτοπὶ ἔπε ψἱπουῦυΐ 
10 1].᾿ 
Απά {πε Κίηρ τεϊζαγηξα ἴο 

Πῖ5. τῆγοπα, Ὀείηρσ ργονοϊζεα 
δροιΐ Ἠδίηᾶγ, αηὰ αἱ πο- 
τΠϊησ σοποεγηΐϊηρ Πΐπη. Απά 
Νάδῃ ννεπί ἴο Ηαδίαδι δηά 
5414 ἴο Πίπι, “Δ 4114, Ὁ 
ΤΥ ἀπο]ε } Τῆς Κίηρ νειν 
τα]οϊσθίῃ ἴῃ {πε6 νι στεαΐῖ 
Ἰοὺ «πᾶ τ{πδηκ86 {μεθ ἴοι 
Βανίηρ ἄοπα ννῃαΐ ἢε Ἴοπι- 
τηδη ες Πε6. Απᾶ πον Βε 
Βαίῃ ϑδεηΐ τὴε ἴο {πεε ἰῃαΐ 
ἴποιῖι πηανϑί αἰἰϑηγῖ55 {πε 50]- 
αἰαῖ ἴο {πεῖς ἀυςίεϑ 1 δηά 
ΠΟΠΊΕ ἘΠ γ 561 ἴο πὶ ἢ ἴῃ ν 
Παηαά5 οι πα ΕΠ η πες, πὰ 
τὴν [εεϊ οπαϊηεα, {παὶ {Πς 
ΔΙ ϑϑαάοῦβ οὔ ΡΏδΥ͂δΟ πᾶν 
566 1ῃ15, δη4 {παΐ {πε Κίησ 
ἴηαν Ὀ6 [εαγεά ὃν {πεπὶ δηά 
Ὀν {πεῖγ ησ.’ ἽὙΠεη δη- 
βυνεγεα Ηδίηᾶγ δηὰ αἱ, “Τὸ 
ΠΟᾺῚ 15. τ ρὲ. ἌΏΩ Πα 
ΔΙΌ5Ε βίγαι σνναν δηα Βοιιηά 
5. παπάς Ῥεῃιπα Πίπὶ, απ 

4 τ ομαϊπεαὶ ἢϊβθ ίεεῖ. πα 
Ναάδῃ ἴοοκ πὶ δηά ννεπί 
νυ πὶ ἴο {Π6 Κίησ. Απα 
ν εη δίηᾶι οπίεγεα {πε 
Κίησ᾽β. ργέβεηςε ἢς αἱα οθει- 
βᾷηςε Ρείοε ἢϊπὶ οὐ {πε 
στουηα, Δ Πη6 νν]5Π 64 ἴογ ροννεῦ 
δῃα ρεζρεῖιδὶ [ἰὸὲὸ ἴο {πε 
Κίησρ. ὝΠεη βαϊά {πε Κίηρ, 
“Ὁ Ἠαίηδι, πὶν ϑεογεΐίαγυ, 
ἰῃε (ἀονοποσ οὗ τὴν δἤαίγϑ, 
ΠΥ ΟΠ δηςε]ου, {πεῸὶ σα]εγ οἵ 
ΤΥ ϑίδίβ, [611] της ννῆδί εν]] 

ΔΤ, “το 1Π6 ννὰν οἱ {Ππεὶγ ρδίἢ ᾿᾽. 

ἈΒΜΕΝΙΑΝ 

Ναίμαηῃ Ῥεσᾶὰπ ἴο ϑ3ρεαῖκ δῃά τό 
5814: ατίενε ποῖ, Ο Κίηρ, Βαϊ 
Ιεξ 5 ρΡὸ ποπῖεὲ. Απᾶ 1 Σνψ1}} 
Ὀτίηρ τὴν αῖ πεν Κι ΠΙΚαγ Ὀείΐογαε 
{π66. Τῇε Κίηρ βαἱα ἴο Ναίμϑῃ : 
Π μοι Ὀτηρεϑὲ Κὶ ΠΙΚαὶ Ῥείογε 
ΠΊΕ, 1 νν1}] σῖνε ἴπ66 νεῖν σύεαΐ 
ΡΓεβεηΐβ δηα 1 ψ|} 5εῖ ἴπεε ἴῃ 
{γυϑὲ ονεῖ 411} τὴν αὔαϊτβ. Δπά 
411} {πε αἤαϊγβ οἵ πῖν Κίησαοπη 
584} ΡῈ ἰγαηϑαοίεα ὃν ἴπεα νἹἢ 
ΔὈΠΙν. 

Απά {με Κίηρ τεζαγηβα ἴο 5 
Ραΐαςβ, δηά Ναίμδῃ πὶν ϑἰϑίει᾽ 5 
50η (φαπία ἴο πὲ πᾶ σδἱά: 
Θεηρησγίπι {πῈὶ Κίηρσ Παῖῃ ϑεηΐ 
τηῈ ἴο {πεε δηά ϑαγ8, (οπια ἴο 
τὴ6 δηά ]εξ τι5 θεὲ Ἰονία] ἰοσείμεγ. 

Απά νῇεη 1 νεπί, ἰῃς Κίπρ 54 4 τ 
ἴο Π16: 

ΚὨΙΚαγ, Νοῖδγν δηὰ ννίϑε πΊδῃ, 
ποῖ! νναϑὲέ ΠΊΥῪ σοι Π56]]οΥΓ δηΐ 
γα]δΥ, ἀηα σίνεῦ οἵ σοπηπΊδηςϑ 
οἵ πε Ποῖα οἵ πε Αϑοῦεβ δηά 
ΝΙηανιίεβ; δηα ποι Παϑί σοπα 
ονεῦ ἴο ἴῃς 5146 οἵ πιν ἘΠΕ ΠΊ[65. 

ς ΔΠηα Ναίμδῃ οΔΠ1Ὲ ἴο πλ6 ἃΠ4 κα : ΜΥ ἔδίπογ ΚΉΙΚΑΓ, νοῦν Ποπουγα Ὁ] 6 ἃπα Ρ]βαϑίηρ μαιἢ 5θθπηβα ἴο {πὸ 
Κιηρ [Π15 ργερδγιηρ οὗ [ΠΥ σαν] ΓΥ ἴῃ ατταγ. Ὑπογείογε ἤδίῃ Πα βεηΐ πΠ16 ἴο ἴΠ66 δπᾶ βιἢ, Δ}} μοι Παϑὲ ἄοπα 
ἴπου Παϑὶ ἄοπα νγῈ}} δηα ψ]5αὶγ. 850 1ῃ6ῃ βῖνε ογάξιβ ἴο (ἢ γῪ ἴοσοαβ ἴο βοὸ ἴο {ΠΕῚΓ Ρ]αςε, ἀπ ἀο ἴποι οοπια πὰ 
ἰδεῖ 15 ΠΊαΚ6 ΠΊΘΕΙΤΥ ἰορείθευ. 

745 

μὲ Ἷ 
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ὈΥΕΙΑΟ 

Απά Πε 
σαᾶνε πῆς {Ποβε ἰεϊίεγϑ {ΠπΠαξ ννοσα 
υυτςτς}Ἐἢ ἴῃ ΠῚ Παπηα δΔηα ννϑῦα 
5εα θα νι [ἢς 564] οἵ την οννῃ 
γίηρ. Απαᾶ νἤεξῃ 1 σγεδα {Πατη, 
ΤΩΥ ΤΟηΡΊΕ βία πηηεγεα Δῃα ΤΥ 
Τ᾿π 05 θεσαπηε [αἰηΐ: δηα 1 βουσῃς 
ἴοῦ ἃ ϑδίησίε ννογὰ [τοτῇ {Πε ννογα 5 
οἵ νυ]βϑάοπ 4136 1 [οιπηα πια Ποῆε. 

3 Απα τὴν ϑοὴ Νδάδηῃ δηβινεγεά 
δ η6 δα: ἃ ἴο πηε, "Ανναν νυ ἱἢ {πες 
ἔγοπῦ {πΠῸ6ὶ Κίηρβ οἱσῃμί, {μοι 
[οο] 15} οἱ πη: δηα σίνε (ἢν 
Ὠδηά5 ἴο Ῥοηα5 δηά ἢν ἔξεί ἴο 
Ιγοῃ [εἰίεγϑβ. 

ΤΠΕεη ΘεπηδοπΠεῦ {πε Κίηρ 
τυγπεα ἀνναὺ ἢ15 ίβοε ΠΓῸΠῚ ΠΊΕ, 
Δηα ἢς ἰἸκεα ἢ Ναριβε- 
ΠΟΙ ἘΠΕ 5616 ἴῶ ΠΙΠῚ; 
“Ατίβα, ρὸ αν ΑΠιϊζασ, δηά 
βεραγαΐε ἢ5 πΠεδά ἃ πιιπάγεά ε1]5 
γοπὶ ἢ15 θοάγ. 

ΤΠΕη 1 [ε]] οἡ πῖν ἴαςε οἡ πε 
στοιυπα δη4 ννούβῃ!ρρεά {πὲ 
Κίηρ,, αἀηὰ 1 5416, “Μνυ ἰογά {με 
Κίηρ, ᾿νε ἴογ ενεῖ. ϑεείηρ, γῇ 
Ἰογά, [ῃδΐ 1 Παίῃ ρ]βαββά {πεε 
ἴο ΚΙ] πιε, ἴῃν ψΨ}}} ὲ ἄοπεα. 
Ι Κηονν, μοννενεί, {παῖ 1 πᾶνε 
ποΐ ϑἰηηδα ἀσαϊηϑέ πε. Βαῖΐ 

5 ΠΟπΠΙΠΊΔ Πα {Π6π|, τὴν ἰογὰ {πὲ 
Κίηρσ, {παΐ {παν ΚΙΠ τὴς δἱ {πε 
ἄοοΥ οἵ τὴν Ποιιβε : δηα ἰεξ {ΠῈπ|ὶ 
σῖνε τὴν Ὀοάν ἴο Ὀυτ!4]. 

Απηά 1Π6 Κίηρ 5αἰά ἴο Νδθιιϑε- 
ΤῊΣ τ (Ὁ, ΕἸ] ΠΙΪΞΕῪ 
αἱ {πε ἀοοῦ οἵ δί5. ποιβε, δηά 

1 ς ὙΔΌΟΒΕΙηΔΚἢ Μεβκίη Καπίϊ᾿᾽, 
Μ ΏΙΟΘΉ 1 ἀο ποΐ υπάἀογϑίδηα ; {πΠ6 ςοτ- 
τεοίίοη οὗ ἴπΠῸ ἢγϑί ραγί οὗ ἴΠπ6Ὸ παπΊλα 
15 οΟὈνίοιβ. Ροβϑβίθὶν ἴἃ δῃου]α Ὀὲ 
“Ναραυξαχμλι δίκη, ΤΥ οοἸ]]δασιε᾽. 
(ομηραῖθ [ῃ6 ἔουπη 8ἃ5 βίνεῃ ἴῃ τ1ῇ 
ΡΑργυσιαβ, δῃὰ ἴῃ {Π6 Ατδθὶς. ν 

2. σὲ σιῤγα. 

2 υσ]ν ἀεεα: 

ῳο 

-- 

σι 

ΔΙΕΑΒΙΟ 

ἢανε 1 ἄοης ἴο {πΠεε {πὲ {ποιὶ 
Παϑδί τενναγάεα τὴς Ὀν {ἢ15 

ΠΕ {πεν 
5ῃποννεά ἢϊπὶ {Πε ἰεζίετϑ [ἢ 15 
ννγηρσ δηα νυ 5. 56δὶ. 
Απα νῆδη Ηδίαηδι ϑανν {Π|5, 
ἢ15. ΠΠπ|05 ἰγεπη 6 πα ἢϊ5 
τοῆσιιθ ννὰ5 [166] αἴ οῇςεα, δπηά 
6 ννᾶὰϑ8 ππᾶ0]6 ἴο βρεαϊς ἃ 
ννο ἃ [τοτῇ ἔξαγ ; θυ Πα ππηρσ 
ἢϊ5. Πεαά ἰοναγάβ ἰἢς εαγίῃ 
8Π6 ννὰ5 ἀπ. Απαᾶ ννῆεδῃ 
ἘΠπῈ ΚΙΠΡ σαν {ἰπἴ5, ΠΕ ἰεἰΐ 
ςαγίᾳίη παῖ {ῃῈ πη ννὰβ8 
ἔγοπὶ Πίπι, απα ἢδ ϑἰγαισῃς- 
ΔΥ δ΄Ό56ε 8η6 σοπηπηαηαεά 
1π6πὶ το Κι} Ἡδίηᾶγ, αηα ἴο 
ΒίΚα Πα. πεοὸκ ψί {πε 
ϑυνογα οὐδε οἵ {πε οἰίγ. 
ΤΠεη Ναάδη ϑβοεαιηθα δπα 
5816, “Ὁ Ηκδίαᾶγ, Ο ὈΙδοῖ- 
ίαςε ' νν αὶ ἀνα}]5 ἰπεα ἢν 
τηε ἀϊδίου οὐ ἢν ροννεῦ 1ἢ 
[Πς ἀοίηρ οἵ {πΠ|5 ἀεεα ἰα {πε 
Κιίηρ δ᾽ 

ΤΠι5 5805 {πε δίογυ- τε] ]ογ. 
Αηα {πε πᾶπηε οἵ {πε ϑυνογα8- 
τηΔη νναὰ58 [θη ϑαπῆῖκ. Απά 
{πε Κίηρ αἱ ἴο δπίπι, “Ὁ 
βυνογϑιηδῃ ! 8.56, σο, οἰεανα 
{ΠῈ Πποοῖς Ὁ ΘΙ ΑΓ, ΕΣ ΠῸ 
ἄοοῦ οἵ ἢϊ58 ἤοιε, δη64 οαϑί 
ΘᾺ ἢϊ5 Ππεδα ἔγογῃ ἢ15 θοᾶάν 
α Πυπαάτεα οὐ115.. ΤΠεη 
Ηκιαᾶτ Κηεὶξ Ὀείογε {ΠῸ Κίηρ, 
δηα σα]α, “1,εἴ τὴν ἰογά {Πα 
Κίηρ ἵνα ἴοῦ δνεῦ! δηα [1 
τῃοιι ἀεϑίγε ἴο αν τη6, ἰεΐ 
τὴν νΊβἢ ες [{16|164]; Ὧπα 
Ι Κπονν {παῖ 1 δηὴ ποῖ σιυμέἔν, 
θυς τε ννὶοκεα πιᾶῃ ἢδ5 ἴο 
σῖνε δὴ αςοοιιηΐ οἵ 15 νυ ]Ἱοἰςε - 
Π655; πονεγίμαὶεββ, Ὁ ΠΊΥ 
Ιογά {πε Κίηρ ΠῚ θερ οἵ {Πες 
δ η4 οὗ ἰῃν {6 5}1}Ρ, Ρεύπῖ 
{πε ϑυνοιάβπιδη ἴο βίνε ΠΊΥ 
ον ἴο τὴν 5ἴανεϑβ, ἰπαΐ παν 
ΓΩΔΥ ὈυΓΥ πιε, ἀπα ἰδεῖ ἢν 
5]ανε μὲ τῇν βϑδογίῆςε. 

Τῆς Κίηρ ἀὔοβα δπα οοπι- 
τη ηαςα {Πςπ βυνογάϑηηδη ἴο ἀο 
ἢ Πἰπὶ δοσογάϊησ ἴο ἢΙ5 

γ46 

ΑἘΜΕΝΙΑΝ 

Απηά {παΐ Ἰεϊίεγ, ννῃῖςῃ Ναίπδῃ 2 
Πα4 νυγτῖεπ ἴῃ τὴν 1 ννογάβ δηά 
Παα κεηεβα {παγείη ἢῖ5. παηά- 
ΓΙ ηΡ ἴο τὰν Πμαπανντεησ, (Πα 
Κίηρ σᾶνε ιηΐο π|6 δπά οαἰά: 
Τακε δηα τεδά. 

Δμημα ψῃεη [1 γεδα ἴΐ, 4}1 τὴν 
᾿πὴΡ05. νγεῦε 2 αἰ ββοϊνεά, ἀπά τὴν 
τοησιθ ννὰ8 ϑῃσγινε θα ἃρ ἃ5 
Ρατγομπηβηΐ ; πα 1 ννὰ8 βεπρεῆεά 
Δ Π64 Ὀεσβπηα {κὰ οπα οἵ ἔποϑα 
ἀϊδίγαπρῃς. 1 οιρῆΐ ἴοσ ἃ ννογά 
οὗἉ ννὶβάοπι δηά ἰοιιηα ποὺ δηϑυνεῦ 
ἴο σῖνε. 

Ναΐμδη θερδη ἴοβρβαῖ, 4 11 
Δη6 5414 ἴο της :. (εἰ ουξ οὗ {πε 
ΡΓΈβθηοα οὗ ἐῃν Κίησ, στον - μαϊτθά 
ΟΠ6, Ρεγνογίεα δηα ἵπαης ὅ3, Εἰἴνα 
ἢν παπᾶ ἰοῦ {πε ἴγοὴ δπα τἢν 
[οοΐ ογ {πε [εἰέεγ. 

Κιηρ ὰγπη6 6 ἀννὰν ἢϊ5 ίαςε ἤΌτη 
ΠῚ6 ἃηα 5414 ἴο ΑΡιιβπΊδα, ἢῖ5 
"471 : Τιεδ ἀννᾶν δῃηα 5] γοῃ 
ΘΟα]|655 ΚΊΉΙΚαγ, ἀπα τεπηονε ἢ5 
Πεδα δίαγ, αροιιξ οὴς διιπάγεα 
Ε115. 

ΑΠπά [ [ε]] οὔ πὶν ίαςε δπά 
Κιβϑεα {Π6 δαί δηά ϑαϊά : Ὁ 
Κίηρ, ᾿ἵνε ἴογ ενεῖ. ὍΠοιῖι Παϑῖ 
116 π|6 ἴο βἰαγίηρ, δη4 δαϑῖ 
ποῖ Πεαγκεηεα πηΐο ΠΥ τνογάϑ8. 
Απηά 1 τοπὶ τὴν πεαγί Κπονν ἐΠαΐ 
Ι Πᾶνε ποΐ ἴῃ 8ΔὴῪ ννᾶὰν νγοηρσεά 
{πεε, ἀπά ἰπ τὴν Πεαγξ {μετα ἰ5ὺ 
ΠΟ ΘΈΠ116. 1 ἀπῇ ἱπποςεπέ. ΤΠεγο- ὦ 
ἴογε πᾶνε ρἵγ οὔ πιῈ δη4 ογάβθγ 
τῃαΐ 1ῃ ΠΥ οὐ ἤοι56 {πεν δαν 
ΠΊΕ 8Δη4 σίνε ονεῖ πιν Ὀοαν ἴογ {ᾧ 
Ῥυτχία]. 

Απά {πε Κίηρ ογάεγεα Αθι- 
γη46, [παῖ πεν ϑῃου]α δἰαν πὶς 
ἴῃ ΤΥ ονη Ποιιϑε. Απᾶ ψνῆεη 

1 Μη. οτηϊβ "την". 
2. Β6Ω.. -- (811 τὰς ἤδβϑβῃ οὗἉ πιγ 11π|05 

ν»αὰϑ΄. 

8. ΤῊΘ Ατπ,. ψοσζα 15 Οὔ βουΓα. 

Απά {πὸ 4} 
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Ι 8 

ΕΓΒ ΘΕ ΘΕ ἈΠΙΚᾺΝ᾽ 4, 

ΘΎΚΒΙΑῸ 

σῖνε ἢ15 θοάν ἴο Βυγα].᾽ ὙΠετε- 
Προη 1, ΑΠΙΪζαγ, βεπὶ ἴο Ἐ53ῃ- 
ἴασῃϊ τὴν νντΐα {Παΐ 506 5ῃοιυ]ά 
Ῥτίηρ (οσγῖῃ ἤοπὶ {ΠπεῈ ἀδιρ Πε 5 
οἵ τὶν {{|06 πηαῖ5. ἃ ἱποιϑαπά 
Δ Πα οηα: “δηά ἰεΐ {ῃεπ} ριιξ οη 
γαϊπηεηΐ οἱ πιοιγηϊησ, ἀπά ἰεΐ 
1Π 6 πῇ ννα1} δηα ἰαπηεηΐ Δ Πα νΕῈΡ 
Ὅσοι ἴτ6. ἌΠΟ Ἰεΐ {πεῖ ΘΟΙΩΕ 
ἴο τπηεεΐ πη6, πα ἰεΐ {Ππεπὶ πηακα 
ἃ ππεῖα] [εαϑὲ ᾿ νεῖ πΊῈὲ είογε 
Ι αἴε. Απα ρύξραζε ποι Ὀγεδά 
Δ Πα ἃ ἴδ 16 δῃπα ἃ Ῥαπαΐεῖ ἰοῦ 
ΝαΑΡυιβεπηα κῃ 3. .. ἀη4 ἢἰ5 Ρδι- 
{Π|4πη5 {παΐ αἵ νυν ἢ ὨΪπΠΊ, δπά 
ςΟΠΊςα ἴο πηεεῖ {Πε6η|, ἀπ τεςεῖνε 
1Πεπὶ δηα Ὀγηρ {Πεπ ἰπΐο τὴν 
Ποιῖβε. Απᾶ 1 ἴοο ν1]}] οοπις 
ἰπΐο {ῃε Ποιιβε 85 ἃ σιιεβί. 
Απὰ Ἐδβῃίαρηι τὴν να, [Ὸσ 

{παΐ 5η6 ννὰ5 ἜἊχοεεάϊηρ νΐϑβε, 
τπηΠαγϑίοοα 411] ΠῚν ΠΊεββαρε, δη 
αἸα ν ηαίβθοενεσ 1 δα 5εηΐ ἴο μεν 
ἴο ἄο ; δηᾶ 858ῃ)6 οαπὶα (οσίῃ ἰο 
τηεεΐ {πεπὶ, δπα 5816 ὑγοιρῆς 
1πεπὶ ἱπίο τὴν Ποῖιϑε: δπα {πεν 
αΙἸα εαἱ Ὀγεδα, απ νν ἢ Ποῦ οννῃ 
Παηα 50)6 ϑεγνε {πϑπὶ, πηι] 
{πεν [6]] δϑίεερ ἤοσπη ἀγιηκεη- 
ΠΕ655, Εν ει ν πηδ}) ἰη ἢϊ5 ᾿Ϊαςα. 

ὙΠεγεδὲ 1, ΒΙΚατ, ἐπίετε απὰ 
5814 ἴο ΝαΡιβεπηδ ἢ ὅ, “ΤοοΪΚ 
ἰονναγα5 (σού, Δηα γεπηθη θεῖ {πε 
ἴονε ἐμαὶ {Ππεγε ννὰ5 θεΐννεεῃ 18. 
Ῥτοίπεῦ : δηά ρσίενε ποΐ ονεῦ Γῇ 
ἀδαίῃ : δηα σεηε πιθοῦ ἰδὲ (πες 
4150 414 ϑεαυβαάιππι {πῸ (αι ῃει οὗ 
ΘΕΠΠΔΟΠΕΓΙ Ὁ ἡ] νεσ ἴο πε ἐπαΐ 
1 5ῃοι]α 514ν πες, γεῖ 1 5]εν 
ἴΠδε ποί, Ῥεσαιιϑα 1 νγὰ5 ἄναγε 
1ῃδξ {Πεσὰ νιὰ8 ἴῃ ἰπεε πὸ στοιπά 
οἵ οἥεηςε ; δπα 1 Κερί {πε αἰΐνε 
ἘΠῚ1] {πε Κίηρ ἀςϑίγεά πες, δά 
θη 1 Ὀτοιρσπέ {πες Ὀεΐογε ἢ ἰΠΊ, 

1 Ταῖ. “ἃ Βοιβε οἵ ψεερίηρ ᾿. 
2 ὙΔΡΌΞΕΠΊΔΚΗ. 
5. σὲ σιεῤχα. 

-« 

ἈΑἈΒΑΒΙΟ 

ἄδβιῖγαε Απά ἢ βίαι ῃίνναν 
σοτητηΔη 66] 15 ϑεινδηίβ ἴο 
ἴαἶκε Ηδϊαᾶι ἀπ [Π6 βινογά9- 
ΓηΔη δῃηά ἴο σὸ νψὶἢ ΠΙπὶ 
πα κεά {παὶ {παν πιϊσῃξ 5]αν 
ἢϊπη. Απμᾶ ψῇεη Ηαϊηδᾶγ 
Κηενν ἰογ σεγίαίη {Ππαΐ Πα ννὰ5 
ἴο ΡῈ 5δίῃ ἢδ βεπΐ ἴο ἢϊ5 ννἱα 
Δα σα! ἴο ἤει, " (οπια ουΐ 
Δηα πιεεΐ πε, απα ἰδεῖ {ῃοτα 
θε νι {μεθ ἃ ἰπουβαηα 
γοθῦηρ ΥἹΓΡΊΠ5,4Π6 ἀγ655 {Π 6 ΠῈ 
ἴη σοννῇβ οἵ ρυῦΡ]6Ὲ δηα 51|ς 
1τῃαι {πᾶν πᾶν ΨΕΕῈρ ἴοῦ π|εὲ 
Ῥείοτε ἵν ἀεαῖῃ. Απά ρτε- 
ῬαΙα αἰ ἴδ]ε ἴογ {πε ϑυνογάς- 
ΓΔ δη4 ἴοι [5 βεγνδηΐϑ. 
Απά πηίηρ]ε ρ]επίν οὗ ννῖπε, 
πὶ {πεν πηᾶν ἀτίηκ. 
ὙΠΟ Ξε ΟΠ] 411} ἐπαΐ ΠΕ 

σοτητηδηθα ἤεῦ. Απαᾶ 5Πε 
ννὰ5 ΝΕΥΥ ννῖβε, οἷθνεσ, δηά 
Ργμάθηῖ. Απᾶ 986 υπίϊεά 
411 ροβϑίθία σουτίεθν δηά 
Ἰεαγηϊησ. 

Απάᾶ ψἤεῃ {πε δύτὴν οἵ {πε 
Κίησ δπᾶὰ {ῃξῈ ϑιυνογαϑγηδῃ 
Δυτνεα {πεν ἰοιπα {πε τ40]ε 
5εΐ [η ογάεγ, δης {πε ννῖπε δηα 
1πῸ6ὶ Ἰυχυτγίοιιθ να πάβ, δηΐ 
πεν Ὀερδη εαἰίηρσ δηά ἀγίη- 
ἴῃ 1Π] [πεν νετε σοιρεά δπά 
ασπιηκεηῃ. 

ἼΠεη Ηᾳαίαδι ἰοοῖκ {πε 
ΒΓ ἀϑγηδη 5146 αρατΐ [το τὴ 
1Π6 σοπΊρϑην δπα 5414, “Ὁ 
ΑΡι ϑδηῖκ, ἀοϑὲ ποι ποῖ 
Κπονν (παΐ ὑνπεη ϑδιῃδατπη 
{πε Κίησ, {πε (Δ πεῖ οὗ ϑεη- 
ΠΔΟΠΕτΙΡ, νναηίεα ἴο ΚΙ] {Πεε. 
Ι τοοῖς πες δηα πιὰ πες ἴῃ 
ἃ. ςεγίϑί η ρἷαςσε {Π] {πε Κίηρ᾽ 5 
ΔΏΡΕΓΙ 51}051646 6 Δηα ἢε δϑἰκεά 
ἴον ὑπεεν ΠῚ πδπ ἢ 
Ὀτουρἢς {πες [ηΐο ΠΙ5 ργεβεηος 
ἢς τε]οϊςεα ἰη ἔπεα: δπά πονν 
ΓΕ ΠΊΕ ΠΡ ΕΓ {Πς Κιπάη655 1 αἹὰ 
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1 νιεηΐ ἰογίῃ ἴοτὶ τῃς Κίηρσ, 1 
ψιοΐα ἃ ἰείίεγ. Ἰαπιθηΐξίηρ ἴο 
ΑΡεβίδη τὴῇῦν ψίζςθ δηα αἱά: 
θη 115 Ἰεϊίοσ τεαοῆςς ἢες, 
ἄο ἴμοιῖι βεηα οἷ ἴο πιεεΐ π|6 ἃ 
{Πποιιϑαηα νἱγρΊη5; δηα ᾿εΐ {Πεπὴ 
Ρυΐ οἡ δρραζγεὶ οἵ γπηοιυγηΐηρ δηα 
Ιεῖ [ῃ6πὶ πιοιτη ἴοΓ πηεὲ δηΐ 
Ῥενν81} της, [Παξ 1 πηὰν 566 νυ] 
ΓΥ ΟΝ εὐεβ δνέῃ ἴῃς νυνί] εῦ5 
ννηΠῸ Ῥανναι] ΠΊ6 ἴῃ τὴν [{{π{]π|6. 
Βυΐ 5 του 5141 τηᾶκε ἰαγρε 
Ιοαᾶνεβ, ἴο σίνε ἴο τὴν εἜχεσι- 
{ἰοηε 5, ἀηα ἀδἰπίν νίαπάς ἴον 
1Ππετ ἴο εαΐ δηα ἀγίηκ. 

Δηά Αρεβίδῃ πὴν να ννὰϑ 
ΝΕΙΥ ννῖϑεα δηᾶά [{Π]Π]1ε τὴν 
οτάείβ. 516 ψεηΐ ουζξ ἴο πιεεΐ 
ΓΏΕ, δηα ἰδ {μετ ἰῃπΐο {Π6 Ποιιβε, 
Δα δεῖ Ὀείογε {πὸπὶ ἃ ἰδθίε; 
Δηα [εἀ {Πεπ|, ἀηα σανε {Πεπὶ ἴο 
ἀσιηῖκ οἷα ννίπε πᾶ πηπηϊχέ, {{1] 
{πεν ψεῖα [πα ]εαὰ δηὰ ψετα 
ἀσγαηκ δηα [61] δϑ]εερ. 

ΤΠεη] 
Δηα τὴν ννἱΐε. [6]1 δὲ {πε ἔεεὶ οὗ 
ΑΡυβηηδη ψεερίηρ, δπὰ 1 ϑαϊά 
ἴο ΠΙπὶ: ΑΒιι5Π)86, Πὰν σοπηγϑάα, 
Ιοοῖκ ὉΡ ἴο πεάνβῆ δηά Ῥεῇῃο]ά 
ἀοά ψι ἢ την αγεβ; δπᾶ τε- 
ΓΠΘΓΡΕΥΓ {πε Ὀτγεδά δηᾶ 6] 
ΜΠΙΟἢ να ἤανε εδίεῃ ἰορσείπμετσ, 
Δηα ταπηεπΊΡεΥ ἤονν παῖ {πεν 
Ὀείγαγεα πες ἴο ϑεπεασγίπη. 6 
Κιησβ ἰδίπεγ; δηά 1 ἴοοϊκ δηά 
Κερὲ {πΠεὰ ππ|}] πε Κίηρ δϑκεά 
ἴον ἴπεε, απ ἤονν, ψἤεη 1 ἰδ 
{πεςῸ ῬὈείογε ἢίπη, μεὲ σανε πῆς 

1 Ῥατὶβ 92 δηὰ 5ὃ δἷοῃς δαά {πε 
ΟΤΩ͂Β ναθ - -- ΔΠΕ 

ΤΠ πατταῖῖνε Πα [Ο]Π]Ονν5 15 βίνεη ἰη Μ5. (ᾶποη ἴῃ ἃ ἰΌγΠῚ ΠΠΟΓΘ ΟἸΟΒΕΙΥ ταβει} δ] ηρ {π6 ϑγγίας ἃ5 θεῖον: 
ΑΠΑ {Π6Ὺ 5}8}1 πιακε δηαἃ ργβρᾶγβ ἃ ἴδ 0]6, δΔάογηβα νυ ἢ 411 ροοά {πΐπρ5, ἴου ΑὈυβπιδη ἀπ {πε Ῥαγιΐδης 

ΠΟ 8416 ΙΓ ΠΊ6. Το 5}4]} σὸ ουὲ ἴο τηδεΐ ἴῃ656 δηα 5}4]: Ἰεδὰ {ῃδπὶ ἰπίο {πῈ Ποιιβθ. 
ΑΠπα Ατρμεβίδῃ τὴ ψ]Ὲ (14 ἸΠἸπη θα] αίεὶν Παΐ 1 δα οοπιπηδηαεά ; ἃπα νῈ βεῖ ουΐξ.ἴο ΤΥ Ποῖα. Δπά 

ΑΡυδίηδη δηα τῃς Ῥδγίμίδη5 τθο]ηθα, πα τὴν Μ]α βεῖ θείοσα {μθπὶ ἃ (8016, ἂπᾶ ναϊϊθα ου ἱπεπι. Απά 
1 εηϊεγεα ψ 1 {Π6ηὶ ἴο εαΐ Ὀγθδα ; ἀπα {Ππδὺ μετα Γι] 6 ν ἢ υνῖπο. 

ΑΠα 1 5δ]4 ἴο Αθυβπι84 ΤΥ οομηγδα6, ΤΟΟΚ ῸΡ ἴο Πεᾶνθη ἃπά ἀἴβοεγη οα ΜΠ [ΠΥ Ἔγεβ Πα γα πε θὲ Γ 
ἴῃ6 ἴονα οἵ οἵιγ Ὀτοϊμετῃοοά. Απά εἴη ποῖ ἀραίπϑι ΓΥ Ὀ]οοά, ἴοσ ἱμποιι Κπονοϑὶ {Ππαΐ ἴ ἂπὶ ἱππορθηΐ. 

747 
Βιυϊΐ 

8 

9 
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ΤΗΕ ΤΕΥ ΘΕ ἈΠΙΚΑΒΤΕ 

ΘΥΕΒΙΑῸ 

ἢε σᾶανεὲ τῆς ρσύεδαῖ οἱἤβ, δηὰ 
ΓηΔΩΥ Ρτγαβεηίβ ἀ14 1 σατν οἔ 
τοῦ πη. Απᾶ ἀἋο τ1Ποι ἴοο, 
ἤονν, Ρίξεϑεῖνε τὲ αἰΐνα δηά 
ΓΕσοΟΠΊΡΕηβ6. ΠΊΕ ἴΠ|5 ΚιηαΠ685: 
Δηα ἴῃ ογάεν {Παΐ {πε ννοσγὰ σοπηα 
ποΐ δριοδα {παΐ 1 ννὰ5 ποῖ Κι 16 
ἀηα {μα {πῸ6 Κίησ πιὰν ποῖ 
4αδΥτα] νυ ἢ [Π 66, ΡῈ ΠΟ] 4, 1 μανα 
1η τὴν ΡγΓΙβοη-ἤοιδε ἃ 5ϑανε, Μδΐ- 
Ζίίαη ΠΙρἢϊ, ἀηα ΠΕ 15 ἀπε ἴο αἸ6 : 
οἰοΐῃε (15 5δΪανε ἴῃ τὴν ταϊπηεηΐ 
ἈΠ τοῦθα ΠΡ ἴῃς Ραγίδηβ 
αραϊηϑὲ ΠΙπὶ ἀπά {παν νν1]] 5] ν 
ΠΙπῚ: 84η6 1 5041] ποῖ ἷξε, θεοδιιβα 
Ι πᾶνε ἄοπε πο ψιίοηρ. 

Απάᾶ ννπεη 1 5ρακα ἔπιι5, τηοῦε- 
ονεῦ ΝαΡιβεμηακῆ. .. αἶ50 
ννὰ5 80ΓῈ συίενεα ονεῖ ΠΊΕ, δηὰ 
ἢε ἴοοῖκ τῇν ταϊπιοηΐβ απα οἶδά 
ἴῃ. {Πεπὶ {Π6 5ἴανε ἰπαΐ ννᾶ8 ἴῃ 
της Ρῥγϑοητ-ῃοιβα. Απά Πα τοιβεά 
ΠΡ ἴῃς Ῥαγίῃίδηβ, απα ἴμεν αίοβα 
1η ἴῃς Πιπγε5 2 οἵ {Πεῖγ ννίηα, δηά 
παν δεν ἢ πὶ δπη6 γεπιονεα ἢϊ5 
Πεδ ἃ δυπαγεα ε15 ἔτοπὴ ἢΐ5 
οοῖβε, δηα {πεν σᾶνε ονεῖ ἢΐ5 
Ῥοάν ἴον Ὀυτγία]. 

ΊΠΕη ννεηΐ ἰογίῃ {πε στεροτχί 
ἴῃ Αϑϑυγία απ Νιίπενεῃ, {παῖ 
ΑὨΙΚαγ πε ϑεογείαγν ἰ5 ΚΙΠ6ά. 

Απαᾶ Ναρυβειλακηὅ. .. τοβῈ ὉΡ, 
Δη4 Β5Πίαρῃϊ τὴν ψιΐε, πα {παν 
τηΔ6 [οΓ πὲ ἃ διἰαϊηρ-Ρ͵αςς 
ὉΠΑΘΥΡΤΟΙΠΑ ; 115 Ὀγαδαΐῃ ννὰ5 
ἴῆγαα οὐδ115 δηα 115 μεῖρῃΐ ἥνε 
σα 15, πη46γ ἢ {Π τε ῃο] οὔ με 
ἀοοῦ οὕ την ἤοιβε. Απα {παν ρυΐ 
Ῥιεδα δηά νναΐεσγ νι ἢ πιε, δπά 
ψεηΐ δηά ϑῆονε ἴο ὅϑεηπδ- 
ΘΓ {πε Κίησ ἰῃδι ΑἸΠΙΚατγ, {πα 
ϑεογείαγν, ννὰ8 ἀεδᾶ : δῃηὰ νῆξῃ 
πε πηεη ἢεαζα [ἴ, πεν νερῖ; 
δηἃ 1Πε ννοπΊεη ἀἸϑῆριγεα 5 ἘΠεὶγ 

1 ζ7Ζὲ σεῤζα. 
2. 7:1|: “1αϑῖε 
3. ζὐἱέ σεγα. 
4 Ταῖ. “ βογδίοῃεά᾽. 

Ι1Ιο 

ΑΚΒΑΒΙΓΟ 

{1πεθ. Απᾶῖ Κπον {παῖ (Πα 
Κίηρσ ΨΠΠ] τερεπέ Πἰπὶ δρουΐ 
ΠῚ δηα ψΜ|} θὲ νυγοίῃ ψ ἢ ἃ 
στεαΐ ψΊαίῃ δροιΐ τὴν εχε- 
ουζίοη. ΕῸΓ πὶ ποῖ ριμ]ίν, 
Δα ἰἰ 5041} ῬῈ πε ἴοι 
5141 ργεϑεηΐ πιὲ Ρείογε ἢἰπΊ 
ΪῃΏ Πα ραΐίδοβ, ποι ϑβἢδ]. 
τηεεΐ ψ]ἢ στεαΐ σοοά ἰογίπηα, 
Δη Κπονν {πα Ναάδη ΠΥ 
βἰϑίει 5 580η ἢα5 ἀεςείνεα πη 
Δα Πᾶ5 ἄοπε ἰῃϊ5 δὰ ἐεθά 
ἴο πε, δῃὰ {δε Κκίπρ ν}}} 
τερεηΐ οὗ μανίηρ δίῃ πΊ6 ; 
δηα πον 1 ἤᾶνε ἃ ςα ]αγΓ 1! 
{πε σατάεξη οὗ την ἤοιβ6, δηά 
ΠΟ Οἠδ Κηονβ οἵ [. Ηἱϊάε 
τὴ 8 1η ἴξ νι ἐπε Κηον]εάσε 
οἱ πὶν νὶίε. Απᾶ 1 Πᾶνε ἃ 
βίανε ἴῃ ρτΎίϑοῃ ννῇο ἄδβείνοβ 
ἴο με Κις. Βείησ Πίηι οἵ 
δΔη4 ἀγ655 ΠἰπῚ ἴῃ πιν ο]οίἢ 65, 
Δηα σοπηπηδηα {Π6 βεύναηΐβ 
νν θη πεν δία ἀγαηΐϊς ἴο αν 
ἢϊπ|. πεν ψ}}} ποῖ Κηον 
ψνῆο ἰΐ 15 ἴπεν δε ΚΙΠΠησ. 

Απα οαϑδί ἂννὰν ἢδ5 πεδά ἃ 
Βυπάτεά οἰ 115 ΠὍπῚ Π15 θοάν, 
δηα σίνε Πῖ5 Ὀοᾶν ἴο ΠΥ 
5'ανεβ ἰδὲ {πεν τῆὰν Ὀυγν 11. 
Δηα ποι 54] ἢανε Ἰα]α πΡ ἃ 
στααΐ ἰγεαβαγα νυ] πηε.᾿ Απάὰ 
{πε ἴῃς ϑινογάϑπηδη αἰ 45 
Ἡδίαᾶν Πδα σοτηπηδηΕ( ΠἰΠΊ, 
Δ η4 ἢδ6 ννεπί ἴο {πε Κίηρσ δηὰ 
5814 ἴο Πίπι, “Μαν τῆν πεδά 
Πἴνε ἴογ ενεγ!} 

ΊΤΠεη Ηδίαᾶτι᾿ 5 
ννίε ἰεῖ ἄοννῃ ἴο Πἰπὶ ἴῃ {πε 
ΠιάΙηρ-ΡΙαςα Ἔενεγν εε κυνί 
Βα ΠΠ σε α [ον ΠἰπΊ, απ ΠΟ οὔα 
Κπεν οὗ 1 θαΐ Πεγβε! . Απά 
1ΠεῈ δἴογυ νν5 γερογίε δηά 
τερεαίεα δηά βργεδά δρτοδά 
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πρηϊν οἱ. Νον {πεγεΐοιε 
ΚΕεαρ πὲ δηά τεπάξι ἴο π|ὲ ἃ 
γεΐαγη οἵ {πε βεγνίςς 1 τεηάεγεά 
πες, ἀπά ἴο {πεε τπθτα ψν1}} θὲ 
τηϊσηΐν οἱ. δ τῃγν τεααῖίαὶ, 
Θσοοά ἴογ σοοά . 1 Πᾶνε ἃ πιῇ 
[η Ὀτίβοῃ, δΔη4 νεῦν {κα ππΐο πη 
ῖ5 ῃ6. Ηβξ 8Ππε4 Ὀ]οοά ἰπ πν 
οιι56 δηα 15 ὑπάεγ βεπίεπος οὗ 
ἀεδίῃ, δὰ ἢ15 πΠαπῆα 15 ϑεηϊηδγ. 
ΤακΚε {παγείογε πὶν σαγπιεηΐβ 
ἴΪηΐο 1πΠ6 ργίβοη δηα ἄγεθ ΠΙΠῚ 
ὉΡ ἴῃ ἴπεπὶ δηα οἷαν Πίπι; δπά 
850 ἴποιν {π]Π]|1|εθσὲ τῃ6 Κιησ 8 
ΠοΟΠΠΊΔηά. 

Απά νἤεη 1 βαἰα {ῃ15, ΑΡιι5- 
ΠΊΔ4 Παά ΡΥ οἡ ΠΊΕ, δπα αἰ 
ΓΥ ΜΙ] δη4 ννπμαΐὶ 1 ἰο] 4 Πίηι. 
Απά {πε 5Ξο]άϊεγϑ, πιἀ ἀ]εά, ννοκα 
ὉΡ {ΓΟῸΠῚ 5]6Ὲ} 2 δἱ πη ηϊρῃΐ, ἀπα 
5]ενν ϑεηίηδυ ΠΊΥ 5ἷανε, δηα τε- 
τηονεα ἢϊ5 Πεδα ἔγοπλ ἢϊπΊ οπ8 
Βυπαταα ε]]5. 

Απά [8 πεν 
ννεηΐ ἰογ ἢ ἱπίο {πε οἷΐν οἵ 
᾿Αϑογαβίδῃ, {παὶ ΚΙ Καγ, Νοΐαγν 
Δηα ννῖϑε πηδῇ, νν5 ἀεδά. 

ΤΠοη ΑΡυϑβπηιδα τὴν σοπηγϑάα 
δηα ΑΒεβίδῃ στὴν ννἱε πηϑδάδα πΠΊ6 
ἃ Ὠοιι56ε ἀπρ οὐΐδ ἀπάεγρτγοιπά, 
[15 5 Ἰεησὲῃ βδενεη ε|15, ἀπα [[5 
Πεῖσῃξ εαὰδ] ἴο πὶν πεδά᾽ 5, μβαγά 
Ὀγν τῇς ἀοοτ-Ροβίβ οἵ τὴν Ποιιδα. 
Απά {πεν παῖ πηε ἰῃ δηα ρ]αςθά 
Ρεοϑίάε πιῈ Ὀὑτγεδά δηά νναΐεζ, δπά 
{μεη ΑΡυδθῆηδα ννεηΐ οἢ ἴο {Πε 
Κίησ δηἀ ο]4 Ὠϊπὶ [Πδΐ “ Καὶ ΠΙΚαῦ 
{πε ννῖβε 15 5ϑΪαίη ᾿. Απα 4}} ψῇῆο 
Βοαγὰ οὗ τὴν ἀξδίῃ Ῥεδί {μείγ ᾿ 
Ὀιεαϑίβ δη νγεγε [1]] οἵ γεστεῖ 

1 Βοάϊ. μα5 ἦν} ὈῈ ἃ τεαυϊαὶ ἱΓΟΩῚ 
(οά’: Ῥαγὶβ5. 92, “ν}}} θὰ τηϊρ μἰν ρἸ5᾽. 
Ι τεηάσγ {πΠ6 Νεη. Μ5. 

2. ϑοῦτξεη. δῃηὰ Ραδγίβ 92: {πε γεϑί Ξξ 
“[ιΔα]εα νι ψηθ, νοΚα ὑρ αἵ᾽. 

3. Ο(δηοη - 115 Πεῖρἢϊ τῆγεα 6115 ἀηά 
115 Ἰδηρτἢ βενεῃ 6115, ἐ488] ο (ο7, Ιδνεὶ 
ψ 1} τὴς6 ἀοοτ-Ροβίβ οὗ πὴν Ποιιβε᾽. 

ΤΟΙ ΘΠ ΘΓ 4150 ἴἢ15, {πὶ [Π6 51τεὲ οἵ ϑεπθαησδγιτα ρᾶνα ἴπ66 ᾿ηΐο τὴῦ μαηαᾶς ἴου 5]υίηρ ; δηα 1 ψγοηρθα [Π66 ποῖ, 
ΑΠΑ 1 Καρί τΠ66 π6] {π6 Κιπρ πιαάθ ἃ τεημαβί ; ἃπ4 [θη 1 δά {ῃεε ἴογ 1 Κπὸν {μαΐ ποὺ νναϑί ᾿πηοσδηΐ. 

Ὀείοτγαε {Π6 Κιίηρ, δηά {π6 Κιηρ βᾷᾶνε πιῈ Πρ ὮΥ ρι5. 
5ίανθ ψοβα ΠΑΠΊΘ 15 ϑδΠΙΡΏΔΙ, Πα νΘΥΥ {Κα 15 ἢ6 πηΐο ΠΊ6. 

ΤῊϊ5 ἀο ποὺ Π{Καυνῖ5α δ ηα 514 Ὁ τη8 οί. 
Απά ἢξ 15 ἴῃ ργίβοῃ, Ὀδοδιιϑα ἢθ ἰ5 ὉπΠ66Γ 

ἼὝΠΕΓΘ 15. ΠΥ 

βθηΐθηοα οὗ ἀβδαΐῃ. 850 ἴμεῃ Ἰεδα πὶ 'πίο ῥυιβθοη ἃπα ἄγαθθ ΠἰΠῚ ΠΡ 1ῃ ΠΥ ϑδιπιθηΐβ ἃΠπΠα οαϑί ἢϊπὶ ἴο {Π6 
Ῥαγιῃιδη5, ἴου [ΠΈη ἴο 514 Υ Π]η1.. 
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ἘΠΕ ΞΤΘΕΥ ΘΕ ΔΗΙΚΆΑΙ 4, 

ΘΥΕΙΑΟ 

ἴαςεϑ δῃά ϑαϊά : " ΑΪ45 ίοσ {πεο, 
ΑΒΙΚαγ {ΠῸ ννῖβε ϑεογεΐαγυ, ἔμοιὶ 
ίβῃπος οἵ {πμεῈὸ Ὀγαδοῆεθ οἵ οἱγ 
σουηίτν : ἴον {κε πες ἴπαγα νν}]] 
πανεῦ ΡῈ δὴν οἤδ ἴο ιι5.᾿ 

ΤΠθη Θεηπηδομοῦρ {πε Κίησ 
(416 τὴν 5οηὴ Νδάδη, δηα ϑϑϊα 
ἴο ΠἰπΊ, “(ο πιαῖκε᾿ 4 Πιπείαὶ 
ἴεαδε 1 ἴογ ἐν [αἴμοῦ ΑἸΪΚαν, 
Δη4 ἔπεη ταΐιγῃ ἴο π1α. 

Αηά 
ΨΠεη Νδάδῃ ΤΥ 500 ΟΔΠΊΕ, ΠῸ 
[ππαύὰ] [εαϑὲ αἰ Πα τηᾶῖκε [ῸΥ 
ΓΏ6, ΠΟΙ ΔΠΥ ΓΕΠΊΕΠΊ ΓΔ ΠΟ αἵ 41}; 
θυΐ σαι μεγεά ἢἰπὶ {Π6 ναίῃ δηά 
ἸΙεννὰ (οἰ, αηὰ εξ πεπὶ ἄοννῃ δἱ 
ΓΩΥ ἴ4 16, νυ] 5ϑἰηρίηρ δηα ψ ἢ 
στοαΐ ον ; δηά τὴν ΡῬεϊονεά 9εεῖ- 
νδηΐϊϑ δὴ Παηαπηαίάθεης ἢε 
ΒΕΓΙΡΡΕα ἂδηὰ ἢορρεα ν]ποιυς 
τηεζον. 

Νοῖ δά δε δὴν τεένε- 
ΓΈΠΟΕ ἴου τὴν Ψψιε Ἐϑῃΐασηὶι, μαὶ 
Βοισῆΐ ἴο ὁ ψ ἢ Πεγ {ΠῸ ννὰν 
οἵ πᾶ νν ἢ τνοπΊδῃ. 

ΑΠ4 1, 
ΑΠΙΚαι, νναὰ5. οαϑὲ ἰηΐο ἀδγκηδϑϑ 
ἴῃ {πε ρΡί( Ῥεπεαῖῃ. Απάᾶ 1 ννᾶβ 
Βεδγίηρ {πε νοΐςε οὗ πιν ὈάΚεῖς, 
ΩΟΟΚΒ5, ἀπά Ὀυ]|6Γ5. 45 {πεν ψερί 
Δ Πα ΒΟΌΡΕα νυ] Πΐη τὴν Ποια. 

Δ Τμε. ἐἃ Πουβε οἵ τννεερίηρ ᾿. 

5 Μ5. (δηοη Βδ5 ἴΠε παγγδίϊνα νυ ΠΟ ἢ. [Ό]]ον5 1η ἃ [ΌγηΙ ΠΘΑγΕΥ ἴο {Π6 ϑγγίδς. 

ΑΚΒΑΒΙΘ 

ἴῃ. νεῖν Ρἷαςα οἵ πονν Ἡαϊαᾶγ 
{Π6 ϑαρε ἢδα Ῥβξεη 5]αίη δηά 
ννὰ5 4686, δηά 41] ἐπε ρβορὶε 
οὔ 1Παΐ οἷΐν πιοιυγηδα ἰοῦ Π]π. 
Απα πον νερί δπὰ αϊ]ά: 
ΑΙα5 ἴογ ἔπεα, Ο Ηαᾳβίαδσ' 
Δη4 [ογ την Ἰεαγηϊηρ δηα ἢν 
σουγίεσν  Ηον δα δρουΐ 
{πΠε6 δηὰ δρουΐ ἢν ἱαον- 
Ιεᾶσε ' ΨνΠΏεγα οαη δηοίῃεγ 
Ποῖ περ δὲ ἰουπα δ ἀπὲ 
νν Πεγα σἂ ἴΠπεγε θῈ ἃ πιῇ 50 
ἱπ|6]Πρεηί, 50 ἰδεαγηθα, 50 
5.(Π]|Ὲ ἴῃ στυ]ησ 45 ἴο τα- 
5ΒΕΓΊΌ]6 {Πεε {παΐ με πηδᾶν ἢ]] 
τὴν ρίας 

Βευΐ [Πε Κίηρ ννὰ8 τερεπίϊηρ 
αθοιΐῦ Ηαίαηδι, πὰ ἢϊ5. τε- 
Ρεπΐδηςθ ἀνδι]εα Πϊπὶ παισί. 

14 ΤΠεη ες οαδἰ]εά ἰοῦ Νδάδη 
Δη4 5414 ἴο Πίπ), “αο «πὰ 
ἴακε τὴν {τς|επα85. ἢ {πες 
Δηα τηδἶκ ἃ πιοιγηΐηρ Δηἀ ἃ 
ννεερίησ ἴογ ἴῃ πηο]ς Ηδίηδτ, 
Δ ἰαπιεηΐ ἰοῦ ἢἰπΊ 845 {πε 
ουδίοπι 15, ἀοίηρ Ποηοιγ ἴο 

15 58 τησπιοῖν.. Βιΐ ψῇεη 
Ναάδῃ, {πε [οο] 5ῃ, {Πε ἰσποῦ- 
απί, της μαγα-εαγίθα, νεηΐ 
ἴο {πε Ποιιϑε οἵ ἢϊ5 πποΐΪς, ἢῈ 
πειῖμεῦ ννερί Πού βοιγοννε ΠΟΥ 
ννα 1164, θὰ ἀ5ϑεπ] ]ςα Πεατγί- 
1655 δη4 αἰ 5βο] ἴα ρεορὶ ες απὰ 
8εῖ δροιῖ δαίϊησ δπα ἀτγίηϊς- 
ἴησ, Απᾶ Νδάβδηῃ Ῥερδῃ ἴο 
561Ζ6 ἴῃς πιαίἀβεγναηΐβ δηα 
της 5'ανεϑβ θεϊοηρίηρ ἰο Ηδί- 
αἂγ, δἀῃα Ῥοιιπά {μεπὶ δπά 
τογίπγεα {Ππεπὶ πα ἀσαρΡεα 
ποῖ ἢ ἃ βθογα ἀγυδΡίηρσ. 

τό Απά ἢε ἀϊά ποίΐ τεϑρεοῖ {πε 
ννἱ[α οὗ Π15 πποὶθ, 5η6 ννῆο δά 
Ὀτγουρῇΐ Πἰπ τ Ρ {κα μεσ ονῃ 
ον, Ὀυΐ νναηϊεὰ ἤει ἴο [4]] 

17 ἱπίῖο ϑίπῃ νι πίη. Βαΐ 
Ηεϊηᾶγ Παά Ῥεδβῆ οδϑίὶ ἱπίο 
1πΠ6 Πιίαϊπρσ-Ρίαςα, δηά ἢε 
Πεαγά {πῈ ψεερίησ οἵ ἢΪ5 
5Ϊανεβ δη ἢ πεῖσῃθοιι8, 
πὰ πε ργαίβεαά ἰῃε Μοβί 
ΗἸΡῊ ἀοα, με Μεγοια] Οης, 

13. 17 

ΔΕΈΜΕΝΙΑΝ 
αηἀ 5414: ΑΪΙαβ ἔογ {πθε, Ὁ 
Νοίαγν ! ΝΟ 15 ἴπεγε ἴο ἀδξοῖάε 
{Π6 πγδίίοιβ οἵ ἔν Κίπράοηι ν ἢ 
τῆν ΔὈΠΙν Ὁ 

ΤΠεη {π6 Κίηρ οΔ]1εἀ Ναΐμαη τᾷ 
ΔηἋ 5414 ἴο Πἰπι): (ο, πιαΐκα 
ἰαπηεηϊαίίοης ἴογ {πε ποιιδα δηΐ 
του Γηΐηρ ἰοῦ ἢν ἰδίμογ. 

Να- τῷ 
{πη Ὁ σαπΊ6, δηα ἰηβφίεδα οἵ 
ἰατηθπίϊηρ με σαί ῃεγεα τοσείμεῦ 
δοίοίβ, δπαἃ τηϑάε στγεαΐ Ἵἤεογ ; 
Δη4 ἢ6 νεῖν οτιιε]]ν ἐοιπιεπίεα 
ΓΩΥ 58είνδηΐβ δπηπ4 ἢαπαπηδίασ. 

Απά δβνθῃ ἴον Αρεϑβίδη τὴν ννϊζε τό 
ἢθ μά πο τεϑβρεοῖΐ, Ριυιξ ἀβϑίγεα 
ἴο ἰογηϊσαΐίε ψ τ Ποῖ, {παῖ Παὰ 
Ὀτουρῆξ Πῖπὶ αρ. Απά 1 ἔτγοπι 
ΤΥ βιιαύγαηδαη σπαπρεῖ Ππεαγὰ 
1ῃ6 ψνεερίηρσ δηα στοδηΐηρϑ δπά 
{πε ρῥ]αϊηΐβ οἵ τὴν βεγναηΐβ. Απα 17 
1 τηοζξονεῦ ψερί δπηά τὴν 501} 
Ἰοησεὰ ἔογ ἃ {{{{|6 Ὀγεδά δπὰ ἃ 
γτλοΥ56] οἵ πιεαΐ δηά ἃ εἴἱρ. Απά 
Ιννὰ5 ἀδϑιτυΐε οὔ 41] πὶν ομαίίε]5. 

[15 βρίνεη θεῖον: 
Δπα Ναίμδη ψεηὶ οἱ ἴο {π6 ποιβε οὗ ΚΉΪΚαγ, θὰΐ ψ] ἢ Ἠΐπη {Π6γα γὰ5 ΠῸ ΘΟΠΟΕΓΠ ἴοΓ Πιουγηΐϊηρ. Απαᾶ Πδ 

οΟἸ]εοιε ἃ 411 Πὶβ ἀθᾶγ οπδβ ἴο ἀτὶπκ Μη6 ἀπά πιδᾶθ στεαΐ ροοά Ἷἤθεσ,. ἱπϑιθαα οἵ πιουγηίηρ ἃ5 {π6 Κιὴρ 
οομηπηΔΠ464. [ὐ5πρ ἔοτοε ἴο ἴῃ6 ἀβαγ οπμδθβ οἵ ΚΗΪΚαγ Πα τοτίυγεα τΠεπὶ ἀπ Πα πὸ τεϑρεοῖ ἔου Ασρμαβίδη νυ 
οὗ ΚΉΙΚΑΓ, πᾶν τίμα ἀ6ϑἰγεα ἴο [ογηϊοαῖα ψ] ἢ ΒΕΓ. 

ΑΠΑΊῚ, ΚΉΙΚαγ, νγὰ5 πεδυηρ {πὲ νοῖςβ οἵ τ δίθναγάβ ψῃοπὶ Νίμαπ ἰοτίαγεα πα 1]-ἰτραϊεα. Απάᾶ 1 νας 
τογπγρα τῇ [6 ἀδλικηθ55. 

749 

ΜΥ 5010] νὰβ Ἰοῃρίηρ, ἴου Ὀγθδα δηα ἃ τποῖ56] οὗ πηϑαΐ. 
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ΤΗΣ ΒΤΘΕΥ ΘΕΑΗΙ ΚΑ  τ85 5. Ὁ 

ΘΥΒΙΑῸ 

Απάᾶ «αἴζεγ ἃ ίενν ἄδγϑ Ἷδηῃλε 
ΝαΡαϑεπ δ ἢ ᾿. . . δηα ορεηεά 
[πῦν Ρτίβοη ] ονεῦ πε δηά σοπὶ- 
ἰοτίθα της; δηά δεῖ Ρείογε πὴηξ 
Ὀτεαά δηά νναΐθύ ; δηά 1 ϑαϊά ἴο 
Πίτη, “Δ Πεη που σοαβὲ ἰογίἢ 
[γοπὶ πΠΊ6, τεηθαθεῦ πὲ Ὀαείογε 
(οὐ; δῃὰά αν, Ὁ ἀοά, 1ι5ὲ ἀδηά 
τσῃίθοιιβ, ἀπά ἰμαΐ ϑῃονναεβί 
σίᾶςα προ {Ππ6 δαγίῃ, ἤδαῦ {πε 
νοῖςα οἵ Τὴν ϑβεύνδηπί ΑΒΙκατ,ὅ 
δη4 τεγηεπθοῦ ῃδΐ ας βου ποεα 
ο ΤΠεε [αἰεα οχεη {κα ϑιιοϊκίησ 
Ια 05. Απά πον ἢε ἰ5 οδϑί 
ἰηἴο {πε ἀδυκβοπια οὶ νι αγε πε 
56εῖἢ πὸ ᾿ἰσῃξ. Απάα ἀοβί Τ Ποῖ 
ποΐ 8δᾶνεὲ ᾿ἰπὶ {παΐ ογίείῃ υπίο 
ΤΠεοΡ ΟΤ,ογά, φαΐ (ῃς νοΐϊοθ 
οἵ ΠΥ ςοἸ]δαρσιπε, [1 ρτὰν ΤΠες.᾽ 

Νον με ῬΠαγαοῦ, ἱκίηρ οἵ 
Ἐσσρε, πεαῖα παᾶὸ 1 ΑἸ αι, 
Π8Δ4 Ὀεβη ἰδίῃ, ἢ6 ννὰβ σγεδίϊν 
γε]οϊςεα, δηα ἢ6 ννγοΐβ ἃ ἰεϊίεῦ 
ἴο ΘῈ πηδοἤ ΎΡ οἡ 1Π15 ννῖβα : 

ΚῬΏΑγδοΙ, Κίηρ οἵ Ἐργυρί, ἴο 
ΘΘΠηΔΟΠΘΥΡ, Κίπρσ οἵ Αϑϑοντία 
84Πη64 Νίπενεῃ, στγαεΐίησ. 1 δη] 
Ρἰαπηίησ ἴο Ὀυ1ΠΠᾺ 4 σαϑέ]ε Ὀὲ- 
τνεεη ἤεδανεη δηα εδαγίῃ, ννῃθγε- 
ἴοτε 5εεὶς οἷ δηα βεηα π|ὲ ἔγοη 
τὴν Κιηράοπι! ἃ πῆδῃ νῆὴο [5 
ἃ 5Κ|1ε4 ἀγοβίζεςί, ἐμαὶ με πᾶν 
σΊνε ΠΊΘ ΤΈΡΙν σοποοδγηΐίησ 4]]} 
τῃδὲ 1 5411] 45Κ ἢίπι. Απά νῆξηῃ 
Ποῖ] 5ῆδ] βεπα πΊ6 βοῇ ἃ πΊδῃ, 
ΤΙ νν1}] σο]]}εςξ αηα βεπά {πεα {πῈ 
Γανθηια οἵ Ερυρί ἴογ [ἢγεε 

τ δ οτεῤζα. 
2 Τιῖ. “Οἡ ΠΥ δὐδϑ᾽. 
“ ὉΓἢ Αρος. νὶ. το, “Ηον Ιοῆρ, Ο 

1 οτά, ΠοΙγ ἀπά {σιθ,᾽ ἄζα. 
4 ΤΗΙ5 {{ΠΠ1Ὶηρ’ θα Πρ οθϑϑατγν οηθηά- 

δἴιοη σοη ἢ ΓΠΊ5 ΟἿΓ ᾿ηεγρτγείδίϊοη (υΖαῖδ 
σῤγα) οὗ ἴῃ σοτταρί ΠδΙΠ6. 

ΑΒΑΒΙῸ 

Δη4 σανε ἴπδηϊζθ, απ ἢε 
αἶννανϑ ριαγεά απ θαβοιρσῃς 
{πε Μοβὶ Ηϊρὴ ἀοά. 

18 Απάὰ 
1ῃ6 ϑυνοιϑπηδῃ οαῖης ἔγοτη 
Ἐ[ΠΊ6 ἴο {{π|ὲ ἰο Παἰηᾶγ ννῃ 150 
ἢ6 ννὰβ ἴῃ {πε πηϊάβε οἵ {πε 
ΠΙάϊησ-ΡΙασα: δπηὰ Παίηδι 
ὉΔΘ. 6Π6 ΘΠἰΓΕσΙΕΙΩ δ πη: 
Απά ἢξ ςσοπιίοτίεἀ ΠΙπΊ δηά 
νυ ]5Πη εἀ Πίπὶ ἄε]νεγαησο. 

Ι9 Απάᾶ ψῇβεη πε βίοιν νγᾶϑ5 
Γερογίβα ἴῃ οἴπεσ σομηΐγίαϑ 
τὶ Ηδίηᾶγ ἴῃ6 5ᾶρε Παά 
Ὀεδη 5]δίη, 411} ἐς Καί πρϑ νγεσα 
συενεα δηα ἀδϑρίβεα [ίηρ 
Θαηηδοθοσ Ό, ἃηα ἰμδεν ἰὰ- 
τσ νοῦ ἘΠ] ἘΠΕ 
βοῖνεγ οὗ γ461]65. 

Απά ἤθη 
τῆς Κίησ οἵ Εσγνρέ Πα πηαάς 
5. ῃαΐ Ηδίηδι ννὰϑ ἰδίῃ, 
ἢεῈ αἴοϑε ἰγαίρῃϊςναν δπά 
νυγοΐα ἃ ἰείζεν ἴο Κίησ ὅ5εη- 
ΠΔΟ ΕΓ, γαπηϊηἀηρ Ὠϊπὶ ἴῃ 
ἴ “οἵ ἴῃε ρεξᾶσε δηᾶά {πε 
ὨεαΙ ἢ δηα {πὲ τηϊρῃξ δηά 
τῆς Ποηουγ νη ἢ ννε νυ 5 ἢ 
ΒΡΘοίδΠΠν [οι πες, πν ΒεΪονεά 
Ὀτγοίῃεγ, Κίηρσ Θεπηδοπει. 1 
ἢανε Ὀεθῇ ἀεβίγίησ ἴο Ὀα1]ἃ 
ἃ φαϑβί]α Ὀεΐννεεη {πε ἤδανεη 
δηά4 τῆς εβαγίῃ, απὰ 1 νναπί 
1Π66 ἴο βεη4 πΊ6 ἃ ννῖβε, οἰθνϑιῖ 
τδη ἔτοπ {γε 1 ἴο Ὀμ114 1ἰ 
ίογ πῆς, δῃηα ἴο δῆϑννεῦ πΊ6 4]] 
ΤΩΥ αμεαϑβίϊοηϑ, αηά πα 1 πᾶν 
ανε {πε ἴα Χ65 ἷ δηά {πε ςιι5- 
ἴοπὶ ἀπἴ65 οἵ Αϑϑυγία ἴον 
ἴῆγεε γεαῦϑ. ὙΠεη ἢς βεδ] θά 

51 

[Ὁ] 

11,6. ἴαχθβ ἴῃ Κιηά, ἀρτισυ!ίαγαὶ 
Ρτοάιοθ. ΕῸΓ [15 σεπμάδγηρ οἵ τῃε 
Αταῦὶς ψογά, 5ε6ὲ Π. οζυ; νοὶ. 11, Ρ. 345. 

ΑΚΜΕΝΙΑΝ 

Αμημάα 8]] ἰἢ6 ᾿πῃαδιίαηΐς οὗ 
Αϑογδοίδη δηὰ οἵ Νίπονθῃ Ηρ 
[ΟΠ ΠΊ6. 

νῆεη {με Κίηρ οἵ Ἐργυρέξι 
Παδαι {ἢ15, οἵ ἤονν ΚΉΪΚαΥ {πὸ 
Νοίαγν ννὰβ ἀεδά, δηά οἵ {πε ἢ 
ΝΙπενίῖεβ5 δηα 81}} τῃς Ιαπά ((Π80Ὁ Ὁ 
πεν ννεῦα ἤςα, ἢ ννὰβ νεῖν ρἱδά. ἢ 
Απά {πε Κίηρ οἵ Ερυρέ, Ῥῃαγδοη, ἡ 
νοΐ ἃ ἰείίεσγ 85 [Ὁ] ]οννδ : β 

Τὸ ϑεπεαδγίπι, Κίησ οἵ {πῃ 2 
Αϑβοζεβ. Ηδδϊτῃ θὲ ἴο ἐν 1 ογά- 
581Ρ δηὰ Καὶ ἱπρϑῃϊρ. Βε τ Κπονη 
ἴο ἴῃ66 {παΐ 1 ἀεϑίγε ἴο υ]]ά ἃ 
ΡαΪαςα υηρ Ὀεΐνῖχι πεανεη δπά 
εαγίῃ. Τίοοκ δηά 5επά τπίο της 
ἃ ἴγπ6 δηα οἰενεῦ δηά νγ]886 πηδπ 
ΜὴΟ οδη Ὀα1]14, δηα αἰθὸ σίνε ἡ 
ΔΉΒΥΝΕΓ ἴο ΔηῪ αμεβίΐοη 1 85. 
ΙΓ ἤονενεῦ ποι 5181} περ]εοέ 3, 
[15 τεαιιθϑί, ἐπε 1 ψ1}] σοπια ! 

Απᾶ ψῆδη Ῥῃδζδοη ἢξαγὰ ὑπαὶ ΚΠΙΚΑΥ ννὰ5 5ἰαῖη, ἢ6 ψψὰβ νεῖὺ ρἰδαᾶ, δηα ψτοία ἃ ἀἰβραίοῃ ἴο 1Π6 Κιηρ 
ΘΘΠΘΘΘΓΙΙΠ,, ΓΙ 4465. 

Απά {Π6 Κίηρ (4116 Ναίμδη δηά ϑαϊὰ : νντιῖα Δἢ δῆβναυ ἴο [Π15 Ἰδι[ου. 
Απά Ναίμδη 541 : ΠὨ:ῇῆου]ὲ 5 115 πηδίζου. 
Απά τε Κιηρ ννἃ5 ἀΙβίγεβββα δηά ϑαϊα : Αἷαβ ἔογ Κὶ ΠιΚαὺ ΠΥ βεογείαγυ 8Π4 ψγ156 πηδῃ ! 
᾿Απα ψἤθη ῬΠδγδοη ἰδαγηθα ἰῃδὲ {Π6ὺ σου]ά ποῖ ρῖνβ ἢ ΔΉβΕΥ ἴο ἢ5 ΨΥ ΙΏρ, ἢ6 επί Ρυ]ϑβδηΐ ἔογοαβ δη 

1Π Εν ἴοοῖϊκ {θα ἔγομι ΘεηἝ θυ. ΑΠά δ5 ἰοῃρ 85 ΚἬΙΚΑΥ Ἰδηρι!5ῃ6α ἴῃ ἴΠ6 ῥγβοη, {Π6 Ὀυγάεη οἵ Ῥῃδίδοθ. 
νγὰ 5. τη] ΠΡ|164 οἡ Αϑογδβίδη δηᾶ Νίπθνθῃ. ΤΠοθα ΠΟ ψΈΓῈ ὑηάοὺ [η6 παπᾶ οὗ ϑθηβαθι!πΠΊ 4150. 6 γα πο ἢ 

ΥΠο [15 80]6 ἴο ρίνε δῆβϑνεγ {εγείο ὃ 

᾿ΠΠΡΟνΘΓΙ5ῃ6α δηά 4]1] {Π6 ἰαπα 1414 ναϑίβ, δπα {ἴπῈ σμδπιθεῖβ οὗ [Π6 του] ἰγεαϑογΥ ΕγῈ απηρίϊεά. 
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ΠΣ ΘΕ ΥΘΕΥΑΠΙΚΚΑΙΝ δ᾽ 5:50 

ΘΎΚΙΑῸ 

γΘα 5: Δη6 1{ ποὺ 56 πα της ποῖ 
ἃ ΠΊΔΙ ννῆ0 5114}1] οῖνε πΊεὲ γερὶῪ 
ςοποογηίησ 411 ἐπαΐ 1 8]. ὨϊΠῚ, 

1πθη ἄο ποῖ σο] ες δηά βεπα 
τὴς {πε {ραΐς οἵ Αϑβοντία δηά 
ΝΙΠενεῇ ἴογ ἰἤτεε νεαΐβ, Ὀν ἰῃς 
Παπαϑβ οὔ {πε86 απη θα βϑδάουϑβ {Παΐ 
ςΟΠΊΕ ἴο {πΠεε.᾿ 

Απαάνῇεδη {ῃ15 Ἰες[εγ ννὰϑ γοδα 
Ρείογε {πῸ Κίηρ, ας οτίε ουΐ ἴο 
411 {π6Ὸ ποῦ] 65 δηάᾶ ἤδη Κ]η5. οἵ 
Ὠἰ5. Κιηράομη, δῃηδ 5814 πηΐο 
τπεπὶ : “ΝΗ οἢ οἵ νοι ψ1}] σὸ ἴο 
Ἔργνρέ ἴο δσῖνε τερὶν ἴο ἐπε Κίηρ 
σοποεγηηρ 411 ἐμαὶ Πα 5141] δϑδκ 
πη Απα Πε 5141] Ὀ1114 ἢ! ΠῚ 
1ῃς οαϑί]ε {Ππαΐ πε ρ᾽απηδίῃ, δηά 
Ὀτηρ θδοῖς {πΠς [ἤτγεα ψεαγβϑ᾽ {γ1- 
θαΐε οἵ Εργρί δηὰ οοπια ΠιΓΠατ. 
Απά ψῆεη ἴπ6 πΟΌΪ65 Πεαγά 

115, [πεν δηϑυνεγεά δηα 5816 τπιηΐο 
πὸ Κιηρ : “ΜΥ Ἰοσα {πὲ [ειῆρ΄ 
ποι Κηοννεϑὲ ἐπαξ ποΐ οἠἱν [ἴῃ 
1ΠεῈ νεαιβ οἵ τν τεῖσῃ, θα 4150 
ἴη {ες νεϑαΐβ οἵ ἐν ἰδίμεσ 58ζ.- 
Βαάπγη, Α ὨϊκαΓ τῃς6 ϑεογείδυν 
νγνὰ5 ἴῃ ἰῆε6 παῖ οἵ γεβοϊν!ηρ 

6 αιεϑίϊοηϑ {πὸ τπΠε56. Απάμον, 
α͵5ο, θεοὶ 15. βοὴ Νααάδῃ, ἢς 
ἰ5 ἰηβιγιςεα ἴῃ Πϊ5 ἰδ ποι 5 Ῥοοῖ- 
Ιούε δῃηὰ νιβάοιη.Ὁ Απᾶ νῆβθῃ 
ΤΥ 80η Ναάδῃ πεαιὰ ἰῆεβε 
τπῖηρσϑ, με οτὔεα ουὐἱ Ῥείοιε {πε 
ἸΙῖηρ δηά 5αἱα : “Τῆς σοαϑ Πεπη- 
5εῖνεβ. οδηποῖ ἄο {πίηρο {{κῈ 
1ῃ656; ἰδεῖ δἱοηθ πηϑη 1 

Αμά ψἤδη ἰῃε Κίηρ πεαγὰ 

ΣΧ ΘΕ 9 Δ. 1]. ΓἹ- 

Απά {δε Κιηρ 5814 : Α]ας ἔοσΥ ΚΉΙΚατῖ, βθογείαγυ Πα ννῖϑα ΠΔῃ ! 

ΑΚΒΑΒΙΟ 

τς Ιετίει δηα δεηΐ 1 ἴο 56η- 
ΠΔΟΠεγΡ. Ηδπ ἴοοκ ᾿ἴ δηὰ 
Γεδα ἴ δηᾶ σανε ἴἴ{ ἴο ἢϊ5 
νίΖίοτθ 8πη4 ἴο 1Π6 ΠΟὈ0]65 οἱ 
ἢ15 Κίησάοπ), Δηα {παν ννεῖα 
ΡΕΓΡΙεχβα δηα δϑῃαπια, δηά 
6 ννὰ8 ψγοί ἢ ψ ἢ ἃ στεαδΐ 
νυγαῖῃ, δα ννὰ5 ΡιιΖΖ εα οι 
ἤονν Πα 5ῃοι]α αοῖ. ΤΠεη ἢς 
Δ55Ε ΓΘ {πε οἱ πηθη δηά 
1Πς Ἰεαγηςα τηθη πα {πε ννῖϑε 
ΠΊΕΩ «Πα {Π6 ΡΠ] ΟΘΟΡοΓ5, 
δὴ (ῃ6 αϊνίηετθ απ ἰῃε 
δϑίγοϊοσείβ, απ ὄνον Ομ 
νη ννᾶϑ 11 ἢΙ5. σομππίγυ, δηά 
τοαα {Πα6πὶ {πε ἰεΐίεῦ δηςα δαί 
ἴο {Πεπὴ, “ΠΟ ἀπιοηρϑί γοιι 
νν1}1 σὸ ἴο ῬΠαύδοῆ Ἰκίηρ οἵ 
Ἐργνρί δηῃά δηβννεσ ΠΙπΠΊ 15 
αυαδϑίίοηβῦ᾽ Απα πεν ϑαἱά 
το ϊτη, “Ὁ οἷς Ἰογὰ τῆς [Κίηρ ! 
Κηονν ποι 1Πδΐ {Πα6γε 15 ΠΟθης 
ἴῃ ἢν Κιησάοπι ννῆο 15 δο- 
απδιητεα ν] ἢ ἘΠ 656 4ΠΘ5.ἸΟΠ 5 
εχοερί Ηδίηᾶτγ, τῆν νἱ Ζίεσ δπα 
ϑεογείαγσν. Βεῖΐ 85 [οὐ τι5, νγε 
ἤανα 0 5Κ11) 1 ἘΠ15, 1655 1 
Ὀς Νάδῃ, ἢἰ5 ϑἰϑίβυ᾽ 5 50ῃ, [Ὁ ὕ 
Πα ἰδιισῃς ΠΙΠῚ 41] 15 νυ 56 ὉΠ] 
Δ Πη6 Ἰεαγηΐησ δης ηον]εάσα. 
(411 πὶ ἴο {πεε, ρεγοπδηςε 
Πα πᾶν τππί[6 ἘΠ15 Πατα ἱκποί: 
ΤΏΉρη τῆς Κίηρ σ4]1ε4 Νάδῃη 
Δα 5414 ἴο Πίπ), “Τιοοῖ αἵ 
1Π15 Ἰείίεγσ απ υπάεγϑίδης 
ννῆδΐ ἰ5 ἴῃ [1. Απᾶ νἤβη 
Ναάδη γεδά τ, ες βαιά, “Ὁ 
ΓῚΥ ἰογά " ννῆο 15 δ]ὲ ἴο 
ὈυΠΠὰ «ἃ σαϑίϊε Ῥεΐννεεπ πε 
ἤξανεξη δηα {πε βαγίῃ Ῥ᾽ 
Απά νῆεη 1Πς Κίηρσ Πεαιά 

ΤΊΔΏΥ͂ ΟΠμαί(6]5 ψου]α 1 ρῖνε Πϊπη, ἐνθη ἴο ἴΠ6 ΠΑ] οἵ πὴγ Κιηράοῃῃ. 
Απα ΑΡυβίηδη τανεδ]βα τ ποῖ ἴο {πΠ6 Κίηρ, [πΠαὶ 6 πηῖρῃΐ ὈῈ ἴῃ 5ἴγθβϑ 8ΔπΠ4 Κῆον ἴΠ6 να]πς ἴο Ὠίηι οὗ 

ΚΏΉΏΙΚΑγ. 

ΑΕΒΜΕΝΙΑΝ 

Δ6] ἴαἶζα ἀννὰν ἢν Κίησάοτῃ δηὰ 
11} Ιὰν νναβίς την ἰαπά. 

ΛΠ εη 4 

[Π6 Κίηρ Βεαγα {15 ἢε ννὰ5 νεῖν 
στίενεά, δηα δεηΐ δηά πηιϑίεγεά 
ὮΙ5 ϑαΐίαρϑ ἴο αϑὶς ῃεῖγ δάνίςε, 
βαγίησ: Ννῃαΐ 504] ψὲ ἀοϑ 

ΤΠΘ' βαΐγαρϑ 5δὰν: Ο Κίηρ, νῇο 5 
Εἶδα οδὴ δῆϑννει {Π15 πιεϑίϊομ 
εχοαερί Ναίῆδῃ, ννῆο δίῃ ἰεαγηβά 
οἵ Κ ͵ ΒΙΚαῦ δηα Κποννείῃ ἢΐ5 ἰΙογε 
Δη4 Παῖῃ θεαη Ὀγοισῃς ἀρ ἴῃ 
ἢ15 ποιβεῦΡ Ηε ν1]}] θὲ 80]6 ἴο 
οἶνε δὴ δηῆϑννεῦ ἴο {Π1|5. ἀε- 
τη ἃ ννῃ] ἢ {ΠῸ Κίησ οἵ Ερσνρίέ 
Παΐῖῃ νυυιτῖεη. Τἤθη τῃς᾿ Κίησ 
οα]]εα Ναίμδηῃ απ ϑῃοννεά ΠϊΠῚ 
1π8 σουμηβεὶ ; δη4 Πα σανε ἢἰπὶ 
1Πς αἰδθραΐςῃ, απὰ Ναίμαη τεδά 
τ. Ννεηῃ πε Ππαά τεδά δἱοιι 6 
τε ἰεἰίοσγ, ἢς οτίεα οὐδ ψΠ ἢ ἃ 
Ἰομα νοῖςε δηα δα : ΤῊϊ53 15 ἃ 
τηδίζει. νυν ῃϊο ἢ ἀνε {πεῸ σοάϑ ὃ 
οαηηοί 5ϑίι]6 οὐΓ σῖνε δῆϑινει ἴο. 

Ηονν 514}} 1 θὲ δθϊ]ε ἰο σίνε 
ΔΏΒΥνΕΙ ἢ 

Δ ΏΘα {Πη6 Κίηρ Ππεαιά, με γοϑε 

1 δηοη : “Απα {πεν ρεγρ] εχεά 5814: 
Τὸ δι ἢ ἃ πγαΐζευ Καὶ ΠΙΚαὺ ννου]ᾷ 'σῖνα 
Δ ΔΏΒΨΕΙ, Δηἃ πον Νδίῃδη ψνῆο 15 
ἴῃ. ἢΪ5 Ρἰαςβ. 

2. (δῃοῃ : “ ϑ0ςἢ ἃ τηδίζεγ ἴΠ 6 ροάϑβ 
σδηηοῖ ΔΏΒΨΨΕΥ,; ΠΛ ΠΟἢ 1655 πΠΊθη. Δ ΏΘη 
τΠ6 Κίηρ Πεαγά, 6 νγᾶβ ΞΟύεὶν ἰγοι]εά; 
ΠΕΣΤΟΒΕ τ 

3. Τῆς Ατη. ψοσζά τι564 15 αἰΐφῖ, 1. 6. 
τη6 ἐδυς. 

Ομ8 ΠΟ 5Ποι1]4 σῖνε ἴΠε8 ἴο π16 ἃ]ῖνε, 

ΔΑηά ῬΠδίδοη βθηΐ ἃ ἀϊβραίοῃ ἴο Κιὴρ ϑθπβαθυη ΜΏΙΟἢ Πα (Πϊς ἴθποῦ: Ετοπὶ ῬΏδγαοη ἴο ΘΘηΘΠ ΓΙ ΠῚ, 
Παδ τη. Ι ἄεβιγα ἴο Ὀυ11α ἃ ραϊδςβ..... 

ΤῊϊ5 Πα Ναίμδη Πεαγά, μῈ οτὶθα 1 ἃ Ἰομα νοῖοε δηα “αἰὰ : Κίηρ, ἵνα ἴῸγ δνευ. 
1Π6 ροαᾶβ σου] ποῖ πιδῖκα ΔΏΒνΟΥ ἴο. ΘΌΓΕΪΥ [Π6ἢ ποΐ πΊδη ἢ 

ΘΌΘΗ 4 πηδίζου ἂ5 ἰῃδΐ 

ἾΝΏεη [Πα Κίηρ Πεατγά 1ῃ15 6 νγὰ8 νεὺν ἀἸβίγεββεά. Ηδ τοϑβε ἴγοῃι ἢϊ5 [ἢτοηθ δπα δῖ οἡ ϑδοκοίοίῃ, Ὀθαΐ ἢϊ5 
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ΓΗΒ ΘΘΕΥ ΘΕ ἈΠΙΚΆΝ δὲ.) ὃ 

ΘΥΕΒΙΑῸ 

ἴῃε56ε ννογάβ, ΠεῈ ννὰβ πηι σῇ ΡεΥ- 
τυγθεά, δηα ἢς ἀεθοεπαςεα ἰγοπὶ 
ἢϊ5 [ἤτοπε δης βαΐῖ οἡ {πε σγοιμηάᾷ, 
πα δρᾶ {πι5:} “Α145 ἴογ 
πες, ΑΠΙκαύ {πε ψίβε, ἰπμαὶ 1 
ἀεβίγογεα ἰδεε ἴογ {πε ννογά5. οὗ 
ἃ ὈοΥ! δΝῇο ψ1}} σῖνε ἴπεε ἴο 
ΠΊΕ ἴογ ϑ:1οἢ 4 {ἰπ|6 85 {15 1 
νου σίνε Ὠΐπὶ τπν ψεῖρμί ἴῃ 
σοϊά. 

Απά νψἤεξη ΝΑΡιβεπιακῃ 3... 
Βεαγά {πεϑεὲ ννογάϑβ, ἢς [61] ἄοννῃ 
Ῥείογε {πῸ Κίηρ δηά 514 ἴο ἢϊπι: 
“ἪἫξ νῆο [5 Ἴοηπίεπηηεα {Π6 
σοτητηδηαπηθηΐ οὗ ἢἰ5 ἰογά, 15 
σαν οὗ ἀεδδίῃ ; δπά 1, τὴν ἰοσγά, 
Πᾶνε σοπίεγηπεα {πε σοτητηδηᾷ 
οἵ τῆν Κίηρθῃρ. (οπηπηδηά, 
τἰπεγείογα, [παΐ παν στον της. 

: ; 
τ (ἢ, ΕΖΕΚ. χχν]. 16 καὶ καταβήσονται Β Ὰ Ξ 

ἀπὸ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντες οἱ ἄρχον- 
τες... ἐπὶ γῆν καθεδοῦνται . .. καὶ 

, ὅγος ΄ " , δ᾽ τς ν᾿ στενάξουσιν ἐπὶ σέ καὶ λήψονται ἐπὶ σὲ 
θρῆνον καὶ ἐροῦσίν σοι. . .. 

3. σὲ σόα. 

ΡΕΥΘΟΩ ΔΠπά 5414; ΑΙαϑ5 ἔογ ΚἼΙΚαγ, 4016 ποίΐδγυ δηα ψ]156 ! 
Απά {Π6Γ6 15 ΠΟ 500 Θ550Γ {Κα 166 1η 1Π6 τογὰὶ σαΐβ. 15 ΠΟΠ6 [{κ6 {ῃ66. 

γΘΙΡῊ ΠΙπῚ ἀραϊηϑβί ρο]α δηᾶ Ὀυγ ἴΠ66. , 
Ἰογτὰ Κίηρ, με [μὲ σοπίβπιπβ ἴπΠ6 θεμεϑίβ οὗ ἢϊ5 Ἰογά δπα (11Η]5 [μετὰ ποῖ 18 β. ΠΥ οἵ ἀβδίῃ. 

ἈΑΒΑΒΙΟ 

1Π6 βρεβθοῦ οἵ Ναάδῃ ἢε 53οζ- 
τον α νυ] ἢ ἃ στεαΐ δηα ϑοσα 
βούγον, πη βίθρρεα ἄοόνηῃ ΠΌΠῚ 
ΠΙβτγοης δηα 88ῖ ἰη {πε 45}65, 
8Δη6 Ρερσϑη ἴο ψεερ δῃηάᾶ νν81] 
ονεῖ Ηαϊηδτε, βαγίηρ, “Ὁ τὴν 
σύαΓ! Ο Ηαϊαδτ, νῃο ἀϊάςι 
Κηονν {πε βεοίεῖίβ απ {πε 
τ 4165} ννοα 15 της ἴογ {πες, 
Ο Ηείηᾶγ! Ο ἴδδοδεγ οἵ τὰν 
σΟυΠςΓν 4π4 τυΐϊεγ οὗ ἤν 
Κιησάοπη, ννθγα 504}1 1 ππὰ 
Ὁ κε Θ᾽ τ Ὁ 
1εϑοῇογ οἵ την σοιϊηΐγν, να σγα 
5641} 1 τυὑγη ἴογ {πε νος 
ἰ5. ΠῚ6 ἴον {πεε! ον αἰά 1 
ἀεϑίγου ἴπεε ! δπα 1 ᾿ἰβίεπεά 
ἴο {πε ἰδἰκ οἵ ἃ βίῃρία, 'σῃο- 
ταηῖ θον ψἱπουΐ Κπον]εάρε, 
νοις τα]ρίοη, νυτποιΐ 
ΓηΔΏ]Π655. ΑΠἢ! πᾶ δραΐῃ 
Αἢ ἴοι τῇγϑβει[! ννῆο σδῇ 
σῖνε {Πεε ἴο π16 1ιι5ἴ [ογ οπος, 
οὐ ὈτΠΙηρ πα ννοσγα {πΠαὶ Η ϊηᾶτγ 
15 δἰΐνεϑ δῃᾶά 1 νοι]Ἱά ρσίνε 
Ὠϊπιὶ [ἢπ ἢ4]{ οἵ τὴν Κίησάοπι. 
Δ ξηςα 15 115 ἴο θ Αἢ, 

Ηδίαᾶγ! παῖ 1 πιϊρῃΐ 5εε 
1πε6 15: ίογ οησε, {παΐ 1 
τηϊὶρῃϊ ἴακε τὴν Εἰ] οἱ ραζίησ 
αἱ ἴπεε, δηα ἀε]ρῃτηρσ 1ῃ 
ἘΠΕε ἈΝ (Ὁ πὶν ΚΊΕΝ ἴοτ 
πες ἴο 8}} {{πι|ὶ! Ο Ηδίαδτ, 
μον πᾶνς 1 ΚΙΠ]εά {πες ! δηὰ 
Ι τατγιεα ποί ἴῃ τῃγν σα5ςε {{]] 
1 Πδα βδεεὴ [Πε επᾶ οὗ {πε 
τηδίίεγ. Απα δε Κίηρ ννεηΐ 
οὔ Ψεαρίηρ ηϊρῃΐ δπὰ ἄδνυ. 

8 Νον νῇεη ἴῃ6 ϑνογάϑβιηδῃ 
βανν {Π6 ψιδίῃ οἵ {πε Κίηρ 
Δηα ἢΠΙ5. βούζονν ἰοῦ Ηίαδ{, 
15 πεαῖξ ννὰβ βοΐϊεπηεα ἴο- 
νναιβ ἢἰπΊ, δηπὰ 6 δρ- 
Ρτοδομεα ᾿πΐο ἢῖ8. ρίξϑεηοε 
Δηα 54 το Πίπι : “Ὁ τν 
Ιογά ! σοπηπηδηά ἢν βεγνδηΐβ 
ἴο οί οὔ τὴν πεαά. ὙΠεη 

1 Β.Μ. Μ. “15 ογυοιβεα᾿, 

ΑἘΜΕΝΙΑΝ 

ἔτοπη Πἰβ ροϊάξη ἰἤγοπε δηά ςαΐ 
ἴῃ ἴῃ6 45}65, απά νι Πὶθ οννῃ 
ἤδη 5. Πα βπιοΐς Πίβ ίαςε δπὰ 
Ρ]αοΚαα ουΐ Π]5 θεατά δηά 5αἱά: 
ΑΙαβ ἴογ {πεε, ΚΗϊΚατγ, Νοῖδγν 
ἈΠ νγῖβα, 1 αν τῃτουρἢ (πε 
ἘΠῚ᾿6-ἰιτ]6Ὲ οὗ τηεη ἀεβίτογεά 
{πΠεε ! ΕῸγ μοι αἰἀϑὲ αὔγϑησε 
1ῃ6 αἴα!γϑ οἵ οιυν Κίησράοπη. Νονν 
1 δὴν οπα σᾶνα {πεε υπίο της, 1 
ψΟΙΪ4 σίνε Πἰπὶ ννιηδίενεν. ἢε 
Αϑκεα οἵ π|6, πὸ πιαΐζϊοι. ον 
στεαῖ ἃ ἰγδαϑιῖς οἵ σοὶ δηάή 
511νῈγ. 

ΔΏεη ΑΡιυβπῖδα τὴν σοπηγαάε 
Πααγὰ (15, πε βίοοα Ὀείογε {πε 
Κίηρ δῃὰ αἱ : Ο Κίηρ, [ἴνὲ ἴου 
ἐνεσ. Ης μαΐῖ ἀοείῃ ποῖ {πῸ τ 
Κίηρ᾽5 σοπητηδηβ 15 βϑεηϊεηοεα ἢ 
ἴο ἀξαίῃ, ίογ. {πεῸὸὶ σοτηπηαπαϑ οἵ 8, 
(οά «πᾶ οὗ {πε Ἰἰκίπρ᾽ ἀξ οπβδ. 
ΤΠοι ἀἰϊάϑε ὈΙ4 5]1ν Καὶ ΠΙκαγ, ἀπά 
δ 15 511} 1ϊνίησ,. 

Οη [δε ψογάς οἵ ἃ ᾿ἱγίηβ πιδῃ 1 516 ν μη. ἽΠΕΓΕ 
ΤΓ ΔΩΥ οπα ρᾶνε {Π66 ἴο πη, 1 νου]α 

με ΑὈυβηηδη ᾿εατπβα {πῸ ἄθαρ ἀϊβίγεϑβ οἵ ἴῃ6 Κίηρ, με 5α:α : ΜῪ 
Νον {Ππδ6η ἢ 15 

γγοτα οἵ τηΐπε 5 [1164 ἴῃ πιθ. ΕῸγῚ [Ὁ]Π]|1δα ποὶ {μῈ θεμαβὶ οἵ τὺ ἰοστά. Ὅπου αἰάϑι τπὰκα θεμαϑὶ ἴο 5]6Υ 

ΚΉΙΚατΙ, ἀπ ποὺ ἢ6 15 511} αἰῖνε. 
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ἘΠΕ ΘΤΟΕΥ͂ ΟΕ .ἈΠΙΚΑᾺΒ ὅ. 8--τὸ 

ΘΥΒΙΑῸ 

Εοῖ ΑΠΙΪκαῦ, ννῃοπὶ ποι ἐϊ451 
σΟΙηΠηα Πα πΠΊ6Ὲ ἴο 5Ϊαγν, 5. γεΐ 
αἰΐνε. 

"9 Απᾶ νῇἤεη {πε Κίησ Πεδγά 
ἴπεθ6 ννογάς, μῈ δηβϑινεγεα δηά 
βαϊά, “ϑρεαὰκ οὔ, ϑρεὰκ οῃ, 
ΝαΡιιϑεπλα ἢ ̓ ; σρεαὶς οη, ἴδοι 
σοοα «πα οἷενεῦ τηϑη, τ{η5Κ1||6ὰ 
ἴῃ εν]. [1{{π|15 ᾿πάεεα 45 ἴδοιι 
βαγαϑί, δῃὰ ἰποι δῆον π|ὲ 
ΑΠΙΚαΙ αἰΐνε, θη 1 νψ}1}} σῖνε 
πες ργοβεηΐβ οἱ οἰΐνεσ, ἃ ππη- 
ἀτεα ἰα]εηΐβ ἴῃ ψεῖσῃΐ, δπα οὗ 
ΡύτΓρΙς, έν τα]εηΐβ ἴῃ να]. 2 

ῖ.οὉ Απᾶ ΝαρυβεπΊδίτῃ ὃ δηϑινεγεά 
Δη6 5414, “ ϑ'ννεδὺ ἴο ΠΊΕ, ΠΥ ἰογὰ 
πε Κίηρ, παῖ, 1{ μεγε θὲ ποῖ 

 ἰουπα Ρεΐογε {πεὲ οἴμεῦ βίπϑ οὗ 
ΓΪΠ6, [Π15 510 5}4}1] ποῖ μὲ τε- 
τε Ρετεα ἀραϊηθε πε’ Απά 
1ῃ6 Κίῃσ σανεὲ ἢἰπὶ Πί5 τρί 
ἤδη οὐ {πί5 πηδίζεγ. 

1 (ρά. “ὙδΔΡαϑοπλ δ ἢ ". 
32 Ὥδη. ν. 16. 
5. (ρά. “ὙΑΡυβολδ ΚΗ ̓ . 

Φ 

[9] 

1 

2 

8 

ΑΒΑΒΙΟ 

5814 1πεῸ Κιηρ ἴο Πίτη : “ος 
ἴο 66, Αβδριι ϑ4πηῖς, νν δὲ 15 
τῆν αι! ὁ Απα {πς βυνογάϑ- 
πΊΔη 5814 τηΐο Ὠίπι, “Ὁ πὴν 
τηδϑβίεσ ' ἐνεῖν αν ννῆο δοῖϑβ 
ΠσοΟηΐγαΥν ἴο {πῸ ννογὰ οἵ ἢ15 
Τηαβίε ἰ5 [κε||1|δ , δηά 1 
ἤανε δοἰεα σοηίγαγν ἴἰο (ἢν 
σοτηγηδη. ΤὩΠδη {πε Κίηρ 
5414 πὑπίο ἤμῃ, “Νοε υπίο 
1Π66, Ὁ Αδιὶ ϑαγῖκ, ἴῃ ννμδΐ 
μαϑὲ ἴποιι δοϊεα σοπέγαγν ἴο 
ΓΥ σοπΊπηδηαῬ᾽᾽ Απά ἰῃε 
ϑυνογαδπηδη ϑδαίά τππΐο ΠΙΠῚ, 
“Ὁ τὴν ἰογά μοι αϊάϑὲ 
σοΙηπηΔηα τὴς ἴο [«1} ἩδίηδΓ, 
δΔη4 1 Κηδν Παϊ ἴποιῖι ννου]άϑὲ 
τερεηΐ {π66 σοποσγηΐησ ἢ ΠῚ, 
δηὦ ἰπμαὰῖς πὲ μαᾶὰ βὈεεξη 
νΓΟηΡΕΩ, δηα 1 Πίά Πίπι ἴῃ 
ἃ φεγΐφίη ρ]αςσα, δηαᾶ 1 Κι||δὰ 
οπα οὗ Πἰ5 δἴανεβ, δῃηά ἢδε 15 
πον βαίε ἴῃ {πε οἰβίθγη, δηά 
1{ του! σοπηπιαηα τὴς 1 ψ1]}]} 
Ὀτίηρ Πίπιὶ ἴο {πεε.’Ὁἢ Απάὰ 
1πΠῸ6ὶ Κίησ ϑαἱϊά πἀπίο Πϊπ), 
“Νοε ἴο ἔῆεε, Ὁ Αρὰ ϑαγῖκ! 
ἴῃοιι μαϑίὶ πηοοϊζε πηαὲ ἀπά 1 
αἷὰ (ἢν ἰοτα Ἀπὸ {πὸ 
ϑυνογαάβδγηδη δα] τπΐο ἢ ἰ ΠῚ, 
“Ναν, Βαϊ Ὀγ {δε ΠΠ οἵ τῆν 
Πεδέ, Ο πὶν ἰογά ! Ἡβίαηδγ 15 
βαίε δηα αἰΐνε.. ΑἈΑπᾶ νῆβῃ 
1ῃ6 Κίησ Πεαγὰ ἰῃδΐ βαγνίηρ, 
δ (εἰ ϑυτε οἵ {πε πηδίζευ, 
ΔΠ4 ἢΙ5 μΠεδα ϑννᾶγὴ 2, αῃά πε 
[αἰ ηἰεα [πὶ 7ον, αη ἃ εξ σοπη- 
τηαπεα [{πε6π}}] ἴο ὑτίηρσ 
[Ηεϊᾳᾶτ] 5. Απα ἢε 5αἰά ἴο 
1Π6 ϑννογάβηηδη, “Ὁ {γυβίν 
βεύνδηΐ ἢ 1 τἴῃν βρεεοῖῆ Ρὲ 
ἴσια, 1 νοι ἰαιη δηγὶς ἢ 
ἴ8εβ, δπά εχδαὶῖ ἐγ αϊσηϊν 
4Όονε {Παΐ οἵ 411] τὴν [π|εηά5.᾿ 
Απᾶ {πε ϑνογάβσπιδη ψεπί 
δἰοηρ τα]οϊοίηρ {111 με σαπηε 
ἴο Ηεδίαηδτ᾽5 ποιιϑε. Απά ἢε 
ΟΡεπεά ἰῇς ἄοοῦ οἵ {δε 
ΠιαΙηρ-ΡΙαςε, ἀηα ψψεηξ ἄοννῃ 
ΔπΠα ἰουηά Ἡδίαᾶγ ἰἰίηρ, 
ΡΓΑϊϑίησ ἀαοά, «πᾶ {ῃδηῖ- 
ἰῃσ Ηΐπη. Απά δε 5δμοιίεά 

Β.Μ. Μ5. “15 οσγυςι ρα". 
111. “15 γθβαβοῇ ἢδνν". 
(οά. “ ΠΙπὶ". 

ΑἘΜΈΝΙΑΝ 

ΤῊ Κίηρ 9 
5414: Θρεαῖζ, Αδιυβπίᾶα, πιν 
βεύνδηΐ δηά {τιϑίν πα. [{{ἢοιὶ 
σαϑι ϑῆονν πηῈς ΚἬΪΚαι αἷΐνε, 1 
11 σῖνε {πεεῖ Ὀγϑϑιις απ ρυγρὶε 
δη4 Ὀεβίον οἡ {πες πηϊρῃςν ργε- 
5εηΐϑ8. 

Απα ΑΡυβηδα, νῇδη 
ΒΕ Πεαγά {Π15 ἔγοπι ἐπε Κίηρ, {{κῈ 
ἃ 5. 1{{Ὶν Πγίηρσ ἴον], σαπὶς τππΐο 
Πη6, 4Δπη4 ορεηξά [Πε ἄοοτ σῇ πην 
Βα ογγαηθαη σἤδηθει, απ ἰεὰ 
τὴ6 ἰοτῃ. 

1 ΒοΩ]. “ νν}}} ἀὐγαὺ {πδα ἴῃ". 

Απά {Π6 Κίηρ 581 : ϑρβαῖ, 5ρβᾶδῖ, τὴν βεγναηΐ, νγ6}]-ἀοίηρ δῃα ἐταβίγ. Ἐὸτ ἴπου Πᾶβὲ ποΐ βἰπποᾷ. Βιΐ οἵ 
ἸΏΔΩΥ ΒΟΟα [Π΄ηρ5 Παϑί ἴμοιι θεσοτηα ἡγουίγ. 
Οη6 Πυηαταα τΠοιιβαπα ἰα]Θηΐ5 οἵ ρο]ά. 

1106δ.3 7.59 

1 τμοὺ 5μονγαϑί πη ΚΊὨΙΚΑΓ, 1 Ὑ}1}} ρῖνβ {περ τογαὶ ριΓρ] 65 δηά. 

8 ς 
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ΘΥΕΙΑῸ 

Δηα 
(ογι Ὡννἢ {πε Κίηρσ τηοιιηΐεα ἢ15 

11 

σμδτγιοῖ, 8δηἃ σῆς τπίο ΠΊΕ ἴῃ ᾿ 
Παβίε, ἀπά ορεπεά [πΠ|}ν ρυίβοῃ] 
ΟΝΕΙ ΠΊΕ, ἀηα 1 αϑορηδεα δηά ᾿ 
οδτὴς δηα [6]] Ὀείογε {ῃε κίπρ; 
1[Πς Παῖγ οἵ τν πεδα δα σζονγῆ 
ἄοννῃ οὔ ΓῇΥ 5που]άει5, απ τὴν 
Ὀεαγά τεϑοῃεα πν Ὀτεαβί ; ἂδπάᾶ 
τὴν Ὀοᾶν ννὰϑ ἴοι] νντἢ {ῃς ἀ δῖ, 
ΔΠ6] ΠΊΥ Π4115 ναῖε στόν ἰοηρ 
{πκῈ βαρ]ε9᾽.᾿ 

Απα νἤεη {πε Κίηρ δανν ΠΊΕ, 
ἢε ψερί δηᾶ ννὰβ8 δϑῃαγπηεά ἴο 
14]|ς νυ πηε, δηὰ ἴῃ στγεαΐ συ 
ἢὯδ 5414 ἴο πι6, “1 ννὰ5 ποῖ 1 
1ῃδΐ 5]1ηΠπ66 ἀράϊηβί ἴῃεε, Α ΒΙΚαγ; 
Ὀυΐ τῆν 5οη ννῇοπι ἴποιι Ὀγουρῆϊ- 
εϑί ὑρ, 6 ἴ ννα8 ῃαΐ ϑἰηπηβά 
ἀραϊηϑί {πες. 

12 

ΤΠαούειροη 1 
Δησινεεα δηα 5414 ἴο ἢΙΠῚ, 
Βεοδιθε 1 Πᾶνα βεοη τῆν ἴαςε, 
τὴν Ἰογά, πο ἐν!] 15 ἴῃ τὴν τηϊηα. 
Απά τΠε Κίηρ δα! ἴο πιε, " ὁ 
ἴο ἴῃν ἤοιιβε, ΑΒ Και, αηα σάνε 
οἵ τὴν Παῖΐγ, δηα νναϑῇ ἢν ὈῬοᾶν, 
8Π4 τερσονεῦ τν ϑίγεησίῃ 2 (οσίν 
ἄανϑ; δηά αἴζεγ {παΐ σογῆς ἴο 
ΠῚ 

ΔἸ Δ ἴνε 523. 
2 Τοῖ. “εἴ τὴν 500] σοπια Ἰηΐο {Π66᾽. 

ΑΒΑΒΙΟ 
ἴο ΠΙπΊ, βανίησ, “Ὁ Ηαϊαδτ, 
Ι ΡὈιΐϊπσ {πε ρτεαΐίεθε οἵ 
ον, δηῃά ἢδρρίπεββθ, δηά 
ἀε!ρμ ! Απαᾶ Ηδίηδι 5418 
τὸ Πίπη, “Ναὶ ἰ5. ἴῃς πεῖνϑ, 
Ο ΑδΡιυ ϑδῃῖκῦ᾽ Αμπά Πε 
τοὶ ὨΪΠῚ 411} δροιιξ ῬΏδγδοῃ 
ἔγοπι {πΠ6 Ῥερσίπηηρσ ἴο {πε 
εη4. ὝΠεη ἢε ἰοοἱϊς Πἰπὶ δηά 
ννεηΐ ἴο πε Κίησ. Απᾶ νἤξῃ 
1[ῃ6 Κίηρ Ἰοοκοα δ ἢϊπι, με 
54} ὮΙΠῚ ἴῃ ἃ 5ἰαΐϊε οἵ ννδηΐ, 

Ι "μ 

ΔΠη4 {ῃαΐ 15 Παϊγ Παὰά σονῃ 
Ιοησ πκῈ {πΠ6 νὰ Ῥεαϑβίϑ᾽ δηὰ 
ἢ15. π8115 {πκῈὰ {πε οἷαννβ οἵ δῇ 
εαρΐε, δηα {Ππαΐ ἢ]5 θοαν ννὰ8 
αἰγτίν ψ ἢ ἀπιδῖ, απ τῆς 
ςοίοι οὗ Π15 ίαςε πα ομδηρεα ᾿ 
αῃα (Δἀδὰ δηα νναὰβ πονν {{ΚῈε 
Αϑἢ 65. 

Απᾶ ψΒεπ {πε Κίηρ 
54 Πἰπὶ ΠΕ ϑούιοννεα ονεῖ 
ΠΙπΠῚ δηα τοϑθε δῖ οὔςξ δῃά 

ΘΠ γασθα ἢϊπὶ απ Κιβϑεά 
ΠἰπΊ, Πα τνερί ονεῖ ἢΙπΠΊ Δη4 
σα: “Ῥιαῖθβα Ρὲ ίο ἀοά! 
ννῆο Παῖῃ Ὀτουρῃΐ {πΠεὰ Ῥδοῖκ 
ἴο πιο.’ Τπεη ἤς Τοοπῃβοϊεά 
ἢΪπῚ 8δηα οοπηξοτίοα ΠΙπ,. 
Απάα Πε βιΠρρεῶ οἱ ἢϊ5 τορε, 
δηα ρΡιΐ 1 οἡ ἴΠ6 βυνογαάβϑπίδη,. 
ΔΠ4 ννᾶὰ5 νεῖν ρίδοίοιιβ ἴο 
Ὠϊπη, δ! σαν ἢϊπὶ σγεαΐ 
να], ἀπὲ πιδάε Παϊηᾶγ 
1::εϑῦ: 

ΤΠεη ϑαϊ4 Ἡᾷδίαηδι ἴο {πε 
κΚιηρ, “1 εἰ τὴν ἰογα {πε Κιπρ 
ἶῖνε ἴογ Ἄνεῦ  Ἴπεθε Ὀς {πε 
ἀεεάϑ οἵ πε ομι! ἄγε οἵ {πε 
νοῦ. [Πᾶνε τϑαῦθα πη ἃ 
Ρδ]τη-ἴγες τὲ 1 πιρῃΐ ἰαδῃ 
Οἡ 1ἴ, ἀπά τ επί δἰάενναυϑ5, 
4η6 (ἤτον της ἄονῃ. Βιυΐί, 

Ο τὴν ἰοσα ! οίποε 1 ἢδνε 
ΔΡΡεαγαεά Ρείογε {Π66, ἰεῖ ποῖ 

14 ολ΄Ὲ Ορριί 655 πε6.’ Αμπάτπε 
Ἰηρ δαί ἴο ἢϊπὶ: “Β]}βϑβεά 
θε ἀοά, νῇο 5πονεὰ ἔπεα 

18 

ἃ ῬῸγ [ῃς ἰεχί οἵ Μ5. (δῆοῃ 566 Ὀεὶον : Ι 
Απά ΠΕ ββηΐ τὴη6 ἴο ἴῃς Ὀδῖῃ ἴογ {πεῖ ἴο νναβϑἢ δηα δηοϊηΐ π16 ΜῈ ἔγαρτδηΐ ΟἹ] (ΟΠ τἰηρ [6 αἴτεοῖ Βρθθομ 

οἵ τὴ6 Κιηρ οἡ 1ῃ15 ροϊηῇ). 
κίηρ Ὀγουρῆϊ ἀπά 5εΐ πη6 οἱοβε ἴο Π]ΠΊ. 

754 

ΑΠα 1{Πεδν αἰ 50, αῃα Ὀτουρῆϊ ταἰμηεηΐ οἵ σγεαΐ ὑγῖςα ἃ οἰδα τη6 Ιη 1{. 
ΑΠα Δἃ}} ἴμαΐ ἢς μαὰ ργοπηβεα ἴο ΑὈυβηδα ἢς, []Π]]6 ἃ ΔΙΏΡΙγ. 

ΔΑΕΜΕΝΙΑΝ ͵ 

πα (πα οοΐουγ οἷα 
ΤΥ ἴαςε ννὰϑ σῃδηρεα δηά τὴν 
Πεδά ' ννὰ5 πιαίζϊεα δηα γὴν Π481}5 
ψαγε στοννη {Κα Δῃ βδρ]ε 5. 

Πεη ἴῃς Κίησ ῬεΠο]α της 3, 1 
ἢ6 Ῥεηΐ ἢἰ5 πεδά δπᾷά νναβ 
ΔΒΠΔΓηΕα ἴο ἰοοῖκ ἴῃ τὴν ίαςε; 
Δηἃ Βαγάϊν Ἰοοϊκοα ἴῃ τὴν ἴίαοε, 
ἢϊ5 ἴαςε Ῥείη [1]}] οἱ ϑῇαγιςε; 
ἀπ 5 Πα βαϊα ἴο πα: Ο τὴν ἰονεά 
Δη4 Ποποιίαθ]ε Ὀγοίμει Καὶ ΠΙΚαγ, 
90 ἴο τῆν ἤοιῖιϑε δηαᾶ τεραῖὶγ ἴἢν 
ΡΕίβοη ἴοι ἰογίν ἄδνϑ, αῃὰ ἴπεη Ὶ 
ΠΟΠΊΕ αηΐο πη6. Αμηάᾶ 1 αἰά 50. 
ΑΠπα 1 οαπια Ῥ8οῖκ αραΐϊη ἴο {πε ἢ 
ΚκΚίησ, αηα {ΠῸ Κίηρ 5414 : 1 ἤανα 
Β1Πη6 4 ἀρσϑιηϑβί {Πεε, (πεν Κ ΉΙ- 
Και. Νοῖ 1 [5 1 {παΐ ἢ85 βίππεά ο 
ασαϊηδε {Πεε6, θυ Ναΐῃδη τῆν 
βἰϑίευ 5 580η, ΨΠΟΠΊ ποι αἰϊά σι, 
Ὀτίηρ᾽ ὑρΡ. 

Απα 1 [6]] οἡυ τὴν ἴαςε δηά ἢ} 
᾿58εα {πεῸ δαγίῃ Ρείογε {πε Κιησ, 
ΔΠ4 βαἰά : ἘΌγαβηηιο ἃ51 πᾶνε 
566 {Πε ἴαςε οἵ {πε Κίηρ, 1 δῇ 
ΑἸῖνε: δῃηά 411 ενῃ]5 αὶ ἰυγηε ὁ 
ίοΓ πῆεὲ ἰπΐο ννε!!θείηνσ, ἰογαβ- ἢ 
της ἢ ἃ5 {ἢν βεγναηΐ Κ ΠΙΚαΥ Π85. 
ἰου πα στᾶςα. 

ὙΠῈ Κίηρ 5αἰά: Ηαβὲ {πόα} 
Πεαγὰ ἰπῖ5, Ὁ ποπουγαθ]ε σοοάς 
ΚΉΙΚαγ, ἴο νυ], ννμδὲ {πε Εσυρ- 

1 Οδηοῃ : “ἴῃς Παὶγ οἴ τὴν μεδά. ἢ 
32. Βοάϊ]. δἀάς “ ἴῃ σι ἢ ΡΠ στ᾿, 

Ἀπα ἴ6 



1 

ΤῊ ΘΕ ΘΕΤΑΚΑΕΝ 

ΘΥΚΙΑῸ 

ὙΠεγείοσε 1 ννθηΐ ἴο Πν ἤοιι56, 
Δη6α 1 ννὰβ ἴῃ πν ἤοιιβε δροιΐ 
{Πϊγῖν ἄανϑ, απα θη [1 νν88 τε - 
οονοῖεα ἷ, 1 οσαπηε ἴο {Π6 Κίηρ, 
Δηα [Π6 Κίηρ δηϑννεγεα δηα βαϊα 
ἴο πη6: “Ηδϑβῖ ἰῃοιι 5βθθη, ΑΒ Καγ, 
ναί «ἃ Ἰεἰΐεν. ῬΠδγδοῆ, Κίηρ οὗ 
Ἐσγρί, Πα5 νυυττςη πη Ῥ᾽ 

τ Τὴς, “ΠΥ 500] ννὰ5 ἴὩ ΟΥ̓ΘΥ Ὡροὴ 
᾽ 

Ν᾿ ξ΄, 

᾿ ὙΠεη {86 Κίηρ Ὀγουρῆς {Π6 Ἰείτεν οἵ Ῥμαγδοη δηὰ 
τη ]5 Ἰδεΐου. 

ΑΙΝΑΒις 

ΓΠΘΙΌΟΥ͂, πα Κπενν [Πδΐὶ ἴποιὶ 
νναϑὲ νυοηρεα, ἀπ ϑανϑά 
πες δηα ἀε]ϊνεγεα ἐῃες [τΟΠῚ 
Ρείηρσ 5ἰαίη. Βιΐ σοὸ ἴο {πε 
νναύπη Ῥαΐῃ, δηα ϑῆανε ἢν 
ἢεδα, δηὰ οἱ την παι]ς5, ἀπά 
σἤδηρε τῆν οἱοίΠε5, Δη ἀπΊι1568 
ἀπ γ 56} ἰοῦ {πε βρᾶςε οἵ [οτίν 
ἄαγνδβ, 1παΐῖ ποι πηαγϑὶ ἐο 
σοοα ἴο {Πγν5ε|Γ δηα ᾿ἱπιρύονε 
τὴν σοπαϊζίοη ἀπά ἔπε ςο]οιιν 
οἵ τῆν ίαςε πηὰν σοπλα δοῖ 
ἴο ἰπεε.. ὙΠεη {πε [κίηρ 
ΒίΓΡΡΕα οἢ Πἰς σοϑίν τοθα, 
ἀπά ρυΐ ἰξ οἡ Ηᾳίηδτ, ἀπά 
Ηεαϊαᾶτ Παηκεα ἀοά δηὰ α14 
ΟὈείϑαποθ ἴο {Π6 Κίηρ, δηά 
αεραγίεα ἴο ἢἰ5 ἐννε]]ησ 
σ]αα δηα Παρρυ, ριδίϑίησ {Π 6 

μι σι 

Μοβὲ Ηἰρῃ αοα. Απά {πε 
ῬΘΟΡΙΕ οἵ Πῖ5. Ποιιβεμο]α τα- 
Ἰοϊςεά νυν Πίτη, απὰ ἢΐβ᾽ 
[6 Π65 δΔη64 Ἔνευυ οπα ΠΟ 
Πεδαγὰ {παΐ ἢς νναβ αἷϊνα τε- 
Ἰοϊςεα αἶβο. 

ΘΙ 

ςοπΠΊ Δ Πη6Εα6 ΠΙπ|, Δη ἴοοκ ἃ 
γΓεϑί ἴου ἰοτίν ἀανβ. ἼΠεη με 
ἀγεβϑεα ΠἰπΊ56} τη ἢϊ5 σαγεϑί 
1655, δηα ννεηΐ τ ἀηρ το {πε 
Κίπρ. ν ἢ Πἰβ 5]Ϊανο θεῃϊπα 
ἢϊπὶ δηα Ῥείογε Π1Π1, γα]οϊοίπσ 
8η4 ἀε]ιρῃηϊεά. Βιυΐϊ νψῃεδη 
Ναάδη Πί5. ϑἰϑίεγβ 5οὸη ρεῖ- 
ςεἰνεὰ νψῆῃδί ννὰβ παρρεηίηρ, 
ἴεαι ἴοοὶς Πο]ά οἵ Πίπιὶ δηΐ 
τεγίου, δΔηα Πα ννὰ8 ρεγρ! χε, 
ποῖ Κηονίησ νῆας ἴο ἀο. 
Απᾶ ψῆεη Ηδίηδι ἂν [ΐ 
ἢς επίεγεα ἱπΐο {πε Κίηρ᾽ 5 
ΡΙΈβθηοα δηα σγεαίεα ΠἰπΊ, 
Δη4 ἢε γεξυγηεά {πε σγεείίηρ, 
Δηα τηδάα ΠἰπΊ δ ἀόννῃ αἱ 
ἢ5. 5146, βανίῃηρ ἴο Πίπι, “Ὁ 
ΤΥ ἀδη]ηρσ Ηδίηᾶτ! Ἰοοκ δἱ 
1πεβς Ἰεϊίειβ ννῃῖοῃ ἐπα Κίηρ 
οἵ Ἐργρέ 5εηέ ἴο ι15, αἰζεγ με 
Πδ4 Πεαγὰ {πᾶς ἰῆοι νναβϑὲ. 
5]αῖη. ὍΠεν Πᾶνε ρτονοκεά 
5 8Δη64 ΟνεῖοοΠΊα τ15, δηά 
την οὗ {πΠ6 Ρεορὶε οἵ οιἷιγ 
ΠΟΙΠΙΥΥ να ἤξα ἰο Εργρε. 
ίογ ἴβαγ οἵ {ῃε ἕαχϑϑ [ἢαξ {Π6 

Αηὰ Πε αἰά 45 {με Κίηρ 

Κιηρ οἵ Ερνρί Πα5 βεπέ ἴο 
ἀοηηδηα [τομῇ ι15.᾿ 

755 

ΤΠεη 

ΔΆΜΕΝΙΑΝ 

(ἴῃ Πᾶ5 ϑεηΐ δηά τῃαΐ ννῃϊο ἢ ἰς 
5814, {παι τῆς ἱῃῃαριϊδηΐς οἵ 
ΝΙπανεὴ δηπ Αϑογαεβίδῃ αἵὰ ΗδαὉ 
ΑΠπάα 1 5414 ἴο πε Κίησ : Τεγε- 
ἴογε ἰδεῖ ἃ πειδὶ  ργοοϊαίπι αἱ {πε 
ϑαίε οἵ τὴν ραΐαςθ, ἐμαὶ ΚΣ Καῦ 
15. Α]ῖνε ; δηά 41] ννῆο 5Π.4}} ἤδαῦ 
1 νν1}} γαίιγη, βὰς τηᾶη ἴο ἢἰ5 
ΡΪαςα. 

ἌΠα ἰπθ Κἰηρ ΘΟΠη- 
ΓηΔη 666 ἃ Πειδ]α ἴο οἵν, βαγίηρ: 
ΚΏΉΙΚΑΓ [5 αἷϊνε; δῃηά {παὶ 81] 
1ῃη6 ἀννε!]εῦθ ἴῃ Νίπενεῃ δπηά 
Αϑογεβίδηῃ τείμπγηθα, δαοῇ τηδη 
ἴο 15 Ρἷαςα. 

ϑᾶνε 1ζ ἴο π16, ἃηα 5αἰ4 : Βεαά μὰ ρῖνε δῃ ΔηβνΕΓ ἴο 
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ῳο 

4 

ΤΗΕΒ 5ΘΤΘΕΥ ΟΕ ΔΗΙΚΑΒ ἃ 

ΘΥΒΙΑΟ 

Δηά 
Ι δηϑυνει εα δηά ϑαϊά, “Μν ἰογά 
{πε Κίησ, ἰεῖ τἢεγα θὰ πο ἴσοι ]ε 
ἴο {πΠεε ονεῖ 115 δῇαϊν. 1 ψ1}} 
ΘῸ ἴο Εργνρί πᾶ Ὀυ1ᾳἃ {πε Κίησ 
ἃ Παβί!ε: δηα 1 ν}1}} πηγαῖα ἢΪπῈ 
ΔΏΒΝΝΕΙΓ σοηοείηίηρ 411 {παῖ πε 
ΓΩΔΥ δϑ5ὶς τηΕ : δηᾶ 1 νν1}] Ὀτγίησ, 
Ῥδοκ νι πὴα {π6 ἰἤγεε νεδίϑ᾽ 
ἰτθυῖς οἵ Ἐσγνρί. 

Απαᾶ νἤεη 
1πε6 Κίησ Πεαγὰ {πεϑεὲ {πίηρθ Πα 
τε]οίςεα ψ ἢ ἃ στεαΐ Ἰου : δηᾶ 
6 σαν πιὲ οἱίίβ: δηᾶ δ5 ἴογ 
ΝαΡιιβεπηα ἢ ἢ... Πα 8εῖ ἢϊπὶ 
αἴ {πε Πεδά οἵ 411. Απά αδἴϊεγ 
1815 1 ννυγοίε « ἰεϊΐεγ ἰο Ἐῃίδρῃὶ 
ΓΩΥ Μία, 45 [Ο]]ονν5: 

ΚΝ ΠΕ {ἢ |5 ἰδιεῦ γεδοῆθϑ {Π66, 
ΠΟΠΠΠΊΔΠἢ ΤΥ Πιυηΐϊδτηεη {παῖ 
πεν σαίςοἢ πιε ἴννο γοιηρ ε46]65: 
Δ σοπηπΊαηα {πε ννούκεῖβ 1ῃ 
Παχ, [πὶ {πεν τλακε πε Περεη 
ΤῸΡΕ5 ; πε ἰΙεηρστῃ οἵ βδοῇ οπε οἵ 
1Πεπὶ 5841} ΡῈ ἃ {ποιιβαηα ε]]5, 
αηά {πεῖν ἘΠ οκηεβ85 [πδΐ οἵ οπε᾿ 5 
Πππ|Ὶ6 Πηρσει. 

Απά Ριά {πε οδι- 
Ρεηίΐειβ ἴο πῆᾶκε πηῈ σεαραβ ἰοῦ 
1πΠεῸ γοιηρ εαρ]εϑ: δηα ἀε]νεῦ 
ονεῦ ἴΠ086] απ ΤΡ 5Πε]1π|, {πε 
ἴνο Ὀογ5, γγῇο ἀο ποΐ γεῖ Κπονν 
Πονν ἴο ἴδ ῖκ, απα ἰεῖ {Ππεπὶ ἰεδοῇ 
πε πὶ ἴο 588ν οὐ [ἢ15 ννίϑε : “(ἴἶνε 
1π6 υ!]!6γ5 πλιά, πιογίδυ, {1165, 
Ῥτίοῖκα, ἴογ {πεν ἀγα 1416." 

1 χγὲ τεφγα. 

ΑΠΑ 1 ἰοοκ δπηά ταδά 1ἴ, δηα ϑδια ἴο {πε Κιίηρ : 56 πα γοῇ δῆνουβ ἴο φῸ ἴο {Π6]Γ ρ]δςθ. 
ουξ δηὰ [11Π] [πΠ6 ὈςΠδβίβ οἵ Ῥ)ιδγδοῃ. 

[Ὁ] 

ΑΒΑΒΙῸΟ 

Ηδίαδι τοοῖς {πε [Ιεἰίει ἀπά 
τεδά 1ἴ δηα υπαειβίοοά 4]] 115 
ςοηίεηΐῖ5Β. ΤΠεη Πα ϑαἰά ἴἰο 
1ῃε Κίησ, “Βε ποῖ ψτοίῃ, Ὁ 
την ἰογά 1 νν1]] σὸ ἴἰο Ερυρί, 
Δηα 1 ψ}1] γαΐαγη {πε ηϑυνεῦβ 
ἴῖο Ῥῃαίδοῖ, δηὰ 1 ννι]} ἀ15- 
ΡῬίαν τῃ15 ἰεΐϊίεν ἴο Πἰπι, δπά 
Ινν1}] γερὶν ἴο δϊπὶ ἀθοιέ ἐπε 
ἴαχεϑ, αηαὰ 1 νν1}] βϑεηα Ῥδοῖκ 
411 [ῃοβε ννῆο ἤανε γτὰῃ ἀνναν ; 
δΔηα 1 ψ1}} ρας τῆν εηεπηῖςβ ἴο 
5Πδπια νἱἢ {πε Πεὶρ οἵ {πε 
Μοβιὶ ΗΙρῆ αοά, «ἀη4 ἴογ ἰῃς 
Παρρίπεϑβ οἵ τῆν Κίησάοχη. 

3 Απαά νψῆεη {πε Κίηρσ Πεαγά 
115. 5ρεες ἔγοπη Ηδίηᾶι Πα 
τα] οἱ σθα ἢ ἃ σγεδΐ ον, ἂαηα 
Ὧ15 Πεαγί ννὰ58 εχραπαεξα δηά 
ἢε βῃοννεά ἢϊπΊ ίανοιισ. Απάὰ 
Ηαείαᾶ 5414 ἴο {πε Κίηρ: 
“ἀταηΐ τπηὲ ἃ εἶδαν οἵ ἰογίν 
ἄαγϑδ ἰπαΐ 1 πᾶν σοηϑί Ἂν 
115 φιαοϑίίοη δηα πηδηᾶρε ἰ{.᾿ 
Απά {πε Κίηρ ρεγπηε4 {Π|5. 

4 Δηᾶὰ Ηᾳδίηδ ψεπὶ ἴο ἢΐβ5 
ἀνε! ἕηρ, απ ΠΕ σοπηπηδηαεα 
{πε Ὠυηΐϊϑπηεη ἴο σαρίαγα ἔννο 
γοιηρ εαρ]εῖβ [οι ΠἰπΊ, ἀπά 
{πεν οδρίυτεα {πεπὶ δηΐά 
Ῥτγοιρμε {ῃεπὶ ἴο Πίπι; δηά 
ἢε σοπηπηδη δα {Π6 ννεανεῖβ 
οἵ τορεβ ἴο ψεᾶνε ἴννο σδῦ]εδ 
οὗ οοἰΐζοῃ ἰοῦ ἢϊΐπι, εαςοῇ οἵ 
ἴπεπὶ ἱνο {ποιιϑαηα συ 15 
Ἰοῆρ, δῃά πε Παά {ῃε οδύ- 
Ρεηΐεγβ Ὀγουρῇῃΐ δπα ογάεγεα 
1πΠ6πΔ ἴο πιᾶκε ἰννο στεδαΐ 
ὈΟΧΕ5, δηὰ ἴμεν αἱά {ῃϊ5. 
ΤΠεη πε ἴοοκ ἵνο {{{{|6 Δ 45, 
Δῃηα ϑ8ρεηΐ δνεῖν ὅδν ϑδογί- 
Ποίηρ Ια 05 δηα [βεαϊηρ {πε 
Εαρ]ε5 δηὦ {ῃ86 Ὀογυϑβ, δπά 
τηα Κίησ ἴῃς Ῥου5 τίἀε οἡ [ἢς 
ὈδοκΚβ οἵ {πε εαρ]εβ, δηα ἢε 
Ὀοιπα {Πεπὶ νντἢ ἃ ἤγπη Κποί. 
8Πη64 (6 {π6Ὸ σα0]ε ἴο {δε 
ίεει οἵ {πε εαρ]εβ, δπα ἰεῖ 
{πε πὶ 508 Γ τπρννατά 5 {{π||6 Ὁν 
{π||1|Ὸ ἐνεσν ἀαν, ἴο ἃ αἰβίδησε 
οὗ ἴδῃ σα ]15, 1111 ἴημα ν σσαὲν 
δροοιδίομημεα «δἀηὰ ψεῦε εὐὰ- 
οδίεα ἰο ἴ ; δηά {Πὰν το5Ὲ 
411 τ1ῃ6 Ιεηρίῃ οἵ {πε γορβ [1] 
{πεν τεδοπεα {πε 5ΚΥ; {πε 

ἈΑἘΈΜΕΝΙΑΝ 

Δηά 1 5ἰ4 ἴο {πε Κίπρ ὅεπθ- 8 
4εγίπι : (ποογηίηρ [Π15 τηδίίεσ 
ψνῃΪοἢ {πε Ἐργυρίίϊδηῃ ἢδ5 ϑοπί, 
Ὧο που ποῖ Ὀς δηχίοιιβ. 
50 πᾶ σίνε Πἰπὶ δῆϑννει δηά 
ΜΠ Ὀτίηρ ἴο {πες {ῃς {ἰτθαΐα 
[τοπὶ Ἐργυρί. 

νῇεη {πε Κίηρ 
Πεαια {ῃ15 6 ννὰ5 ρἰδά, δηά 
ἐϑίβ Ὁ] 5Πη64 ΑΡιυϑπηδᾳ δα {πε 
Πεδά οὔ {πε ἀΐναῃ. Απά οἡ {πε 
τούτον 1 ντοΐε το Αδαϑίδη τ 
νυν] δηα 5814 845 (ο]]ονν5: 

Δ εη ἴμοὰ τεαάθϑε {ἢ 15 
νει τησ, ἀο ποι πᾶνε σδιρπέ 
ἵννο πεϑί!ηρβ οἵ δὴ εαρΐε, δπηά 
ἵἴνο ομ!] ἄγεη ποΐ γεῖ δ0]6ε ἴο 
ἴα]κ, ἀπά ἴνο πιυιϑίηρ ννοπηεη 
ἴο πιιῖβα {π6 {{|6 ομεθ. Απά 
{πεν 514}1] δᾶὰν : (Ἕἷαν, [{π|6, 
πχοῖίαι, Ὀγοκ. 7ῃε ατγἰίϑαηϑ ἢ 
βίδηᾷ ἰἴἅ416. Απα ἢᾶνβε ἴννο ΓορῈ5 
ΒΡριη, {πε ἰεηρσίῃ ἐμεγεοῦ ἔνο 
Βυπάγεα ε115, αηπα πε {Πίος Κη 685 
τπεγεοΐ οἷς εἰϊ. 

Απά οϑιιϑὲ ἃ 

σΔΙρεηΐεγ ἴο δὲ ἰοσείμεῦ ἔψνο 
σᾶρα5 ἴογ {πε6 ομι] ἄγεη ; ἀπά ρῖνε᾿ 
ἰοοά ἴο {πε εαρὶεβ, ενεῖν ἀδὺὺ 

Απᾶὰ οσαὰ8εὲ {πε΄ ἴννο ἰδπ105. 
σὨ]άγεη ἴο θῈ Ῥοιπα τπροη {Π6 
ΕΔ ρ]65, δηα ἴο πηδῖκα {π1|6 ἢ σ Ὠΐ5, 
ὉΠ|Ὶ1] {παν ἰούπιὶ {πΠῈ μα ριῖ. Απάᾶ 
ἴῃ {π|5 ννὰν μαδιταδίε {Πεπὶ πΠῚ1] 
{πεν δοαΐ αἱοίε ἔνψο δυπατγεά 
ε]15. 

ΑΠΑΙ ψ1}} Ιαΐογ 5εί 

Απάᾶ ψἤεη {ΠεῪ ψεῖα σοηθ, 1, ΚΗΙΪΚαγ, ϑεογείαγυ, βεηΐ δηα Πμαα Ὀτγουρῇῃϊ ἔψοὸ εἀρ]είβ... 
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ΠΕ ΘΕ ΘΕ ΑΉΚΑ ΙΝ ΟΣ ΙΟΞ8 

ΘΥΒΙΑΟ 

Απα Ἐϑῃίαρηι τὴν να α1α 4]]} 
{Πδΐ 1 σοπιπλϑϑϊοηεα Ποῦ: {πε η 
Ι 5414 ἴο {πε [κίησ : "(οτηπΊδηά, 

τὴν Ἰογα, Πα 5εηα π|ὲ Πδὶ 1 σοῖο 
Εργυρι. Απᾶ ψῆεη {πὸ Κίηρσ 
σοπητηΔ η 66 τη6 ἴο ρῸ, 1 ἴοοῖκ Π16 
ἃ ἴοζοε οἱ 50] 65. δη4 ννεηΐ. 

Ἴ Αμπα νἤεη ννῈ σαπλε ἴο ἰῃς ἢτγϑί 
Πα]τπρ-ρίαοα, 1 ἰδὲ ουἵδ {πε 
γουηρ δαρ]ε5 δηᾶ Ὀοιπαᾶ {ῃς 
ΤΟΡΕ5 ἴο {πεῖγ εεΐ δηα πηδάς ἐπε 
Ῥον5 τ4β οἱ {πεπὶ; δηᾶ {πεν 
ἴοοκ ἰπεπὶ δηα ννεπίὶ ὑρ ἴο ἃ 
Πεῖρἢϊ, ἀπά {πε Ῥον5 οτεα ουΐ 
ἃ5 ἴπεν Παά θεεη δυρῃι, “Μαά, 
τηοτίαι, {1|65, ὈγοΚ5 ΒΌΡΡΙΥν ἴο 
1πε ὈυηΠ]αοῖ5 νν ΠΟ τα 416. ΤΏδη 
Ιρυ]]εα {Πεπὶ ἴῃ ἀραίη. 

, Απάᾶ 
ΏΘΠ νγὲ οαπια ἴο Εσγνρί, 1 ννεηΐ 
ἴο 1ἴπ6 Κίηρβ σαΐε: δηά ἢΪ5 
ΠΟΡΪ65 το] πε Κίηρ, “ὙΠΕετα 15 
ΠΟΠΊΘ {Π6 πηδη ννῇοπῇ (ῃς Κίπρ οἵ 
Αϑϑυτία 85 βεηΐ. Απάτπε Κίηρ 
ΠοτηΓη Δ η66 ΔΠηἀ σανε ΠΠ6 ἃ Ρἷδςα 
ἴο Γαϑία ἴῃ; δηα οἡ {πε [Ὁ]]ονν- 
ἴπρ' ἀν 1 σαπΊε ἴῃ Ῥεΐογε Πΐπὶ αηά 
ὙΟΥΒΗΙΡΡΕΑ ᾿πὶ δηα ἱπαηϊυγοά 
αἴτεγ ἢΐ5. μϑδιτῃ ". 

Δ Ταῖς. “ἀ5Κεα δέϊου ἢ15 ρεᾶςε᾿. 

6 

τ᾿ 

ΑΚΑΒΙΟ 
Ῥον5 Ῥείῃηρ οὔ {πεῖ ῬὈδοῖκβ. 
ΤΠΕη Πα ἄτγανν {Πεπὶ ἴο Πἰπι- 
561{. 
Απάνπεη Ηδίαδτ 5ὰνν {Πα 

ἢϊ5 ἀεϑίγα ννὰ5 Π|]Π]1ε4 ἢς 
σμαῖσεα τἢ6 θογ5 ἰπδὲ ννῆθηῃ 
{πον ννεγα Ρογηα δἱοίτ ἴο {πε 
5ΚΥ ἴδεν νεῖε ἴο 5ῃποιῖΐ, βαν- 
ἴῃ, “ ΒΙΙΏΡ τι5 οἷαν Δη4 βἴοῃς, 
της ννε τῆδν, Ὀ1114 4 σαβέ]ε 
ἴογ Κκίηρ ῬΠαγδοῦ, ίογ ννε ἀγὲ 
1416. Απα Ηεαϊαηδτ ννὰ5 πενεῦ 
ἄοηε γα! πίησ᾽ {ΠῈπὶ ΔΠ4 Ἔχοσ- 
οἰδίηρ {πε {11 {πὰν Πα 
τε δοῃ Ἔα {Πε υἰπηοϑέ ροβϑι]ε 
Ροϊηΐ (οἵ 5Κ11). ΤΠεη ᾿ἰεθὰν- 
ἴησ {πατῇ Πα ννεηΐ ἴο {πε Κίησ ᾿ 
δηα σα ἴο ΠΙπΊ,“ Ὁ τὴν ἰογά ! 
16 ψοῦκ 15 Πηϊ5ηεα δοοογά- 
ἴησ ἴο ἴῃν ἀεϑῖε Ατῖβε ψ τ 
τη6 {δὲ 1 πιᾶὰν 5ῆον {πεε {πε 
ψοπάεγ. ξὸο {ΠΕ Κίηρ βρύδησ 
ὉΡ δηά δῖ νι Ηδίηδι ἀπά 
ννεηΐ ἴο ἃ νψά6 ρἷδαςε δης βεηΐ 
ἴο Ὀτίησ ἴΠ6 εβαρ]εϑ δηα {πε 
Ὀονβ8, δηα Ηδιηᾶγ τε μα γὴ 
δῇηὰ ἰεΐ {Πεπὶ οἤ ἱπΐο {Πε δἱγ 
411 τ1π6 ᾿θηστῃ οἵ {πε τορεϑ, 
Δηα παν Ὀεσαη ἴο ϑῃοιΐ 45 
ἢς Βαά ἰδιιρῃς ἔμεπη. ὙΠεη 
6 ἄγαν {μετ ἴο ΠΙΠ156}1{ δηά 
μι πεῖ π᾿ ἐπ ΕῚΠ  Ρ] ας εξ. 
Απά {Πε Κίηρ δηα ἴποβε ψῆο 
ννεῦα ἢ ΠΙπὶ ννοπαεγεα 
ἢ ἃ σγεαΐ ννοπάθγ: δηά 
1Π6 Κίηρ Κιββεά Ηδίηδγ θὲῪὲ- 
ἔννεεη ἢϊ5 εγεβ δηὰά ϑαϊά ἴο 
ὨϊπΊ, “αο ἴῃ ρεᾶςε, Ο τὴν 
Ῥεϊονεα ! Ο ρτγίάε οἵ τὴν 
Κιηράοπ!! ἰο Ερσγρίὶ πᾶ 
ΔΏσθννεγ. ἰῆε αμπαδϑίίοηθ οἵ 
ῬΏδύδΟἢ δηα ονείσοπλα ἢΪΠΊ 
Ὀν {πε βίγεησίῃ οἵ {πε Μοϑί 
ΗΙΡἢ ἀοά: 

ΤΠεη ἢς θδάε 
Πϊπὶ ἴαγαννε!!, δηα ἴοοκ ἢΐ5 
τΟΟΡ5 Δη4ἃ ἢ!5 αὐ πὶν δηα {Π6 
γοιησ πΊθη δη4 [Π6 6δρ]65, 
Δηα ννεηΐ ἰονναγά5 {πε ἄννε]}- 
ἴηρ5 οἵ Ἐρνρί; απά νῆξεη ἢε 
μαά αἵγινεά, 6 τὐτηθα ἴο- 
νναι5 της οσοιηίτν οἵ {πε 
Κίπσ. Αμάᾶ νῇεη {πε ρεορὶς 
οἵ Ἐρνρί Κπενν {πὲ ϑεηπα- 
ΟΠΘθ Πμαὰ ϑεηΐ ἃ πδῇ οἵ 
ἢϊ5 Ργίνν (ὐουηςο!! ἴο ἰδὶκ 
ννἢ ῬΏΔγδΟῆ δηα ἴο δῆϑννευ 
ἢ15 ααεβίίοηβ, {παν σαγτίεά 
16 πενϑ ἴο Κίησ ῬΏδΥδΟΗ, 
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ΑἘΒΜΕΝΙΑΝ 

Απα Αρδεβίδῃ πὴν ννἱῖε ννδ8 6 
ΝΕΓΥ ννῖ56 δη4 4 ἐνεγνιῃίηρ δὲ 
Οοησα Ψ ΠΟΙ 1 (ο]4 ἢεσ. ὙΠεη 
{πεῈ Κίησ φοπηπηδη 6 της ἴο 
ἀερατί ἴο Εργυρί. 

Απᾶ ψῆεη 17 
γααοΠθα {πε σαίε οἵ Ἐρυρί, 1 
Ὀγοιρσης ἴῃ6 Ομ! ἄγεθ σᾶρα5, 
Ἔνθ ἂἃ5 ἴμεν νεῖε Παδι{παϊεά. 
Απά 1 Ρουπά ἰπεπὶ προη {πε 
Εαρ]αϑ ἢ {πᾶν ἤσδνν ΠΡ απα βοαγεά 
δ] οίς, δῃα {πε σμΙ] ἄγη οτθα οἂξ 
Δη4 5414: (ἸΙαν, [11π|6, τηογίδι, 
ὈτγοκΚ. Τῇῆε ατίϊϑαηϑβ βἰδηά 1416. 

ΑΠΑ 1, ΚἬΙΚαι, ἰοοκ ἃ τοί, δπά 8 
Ι ννεηΐ δίζε 411 ννῇοπὶ 1 Σπιεί 
Δηα ϑίγιοκ {πεπὶ Ὀἷονβ (απά 
5414): Ἡ υτγν ἀρ, σίνε δὶ {πῸ 
ΔΓ ΘΔ Π5. ἃϑὶς ἰού. Ὅ7ῇῃε Κίηρ οἵ 
Ἐργυρί σαπια ΠΡ ἃῃα ννὰβ νεῖν. 
ἀϑίοῃιβῃβα, δη ννὰβ ρ'δαά δπά 
Ῥαάς τι5 πηακε ([πεῈ Ὀἰγ 5) σοπης 
ἄονῃη. Απα ἢθ ϑαϊά : (ογης, 
Γαδ {Π8πὶ ἔγοπὶ {πεῖγ ἰδ θουτϑ. 
Εδί, αἀὐηκΚ, δηα εκ πλεῖν, δηά 
οἡ {Π6 πηοῦίονν σΟΠΊΕ ἴο ΠΊ6. 
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ἘΠΕΘ ΘΕ ΘΕΆ ΙΟ: 

ΞΥΒΙΑΟ 

Απά {πε Κίησ 
Δηϑινειεα δηα δα πὑπΐο [ΠΏΕ6, 
ΟὙΥΒαι 15 τὴν παπηε᾿ Απᾶ] 
5414 ἴο Πίπη), “ΜΥ παπΊε 15. Αδι- 
Καηὶ: οπε οἵ {πῸὶ σοηῃίεπηρίθ]ε 
αηΐϑ οἵ {πε Κίησαοτη. Απά {πε 
Κίησ δηϑυνεγεα δηα ϑαϊά ἴο πΊ6, 
“Απλ1 {ππ5 ἀεβρίϑεα οἵ τῃν ἰοσγά, 
{πα με μα5 βδεηΐ της ἃ ἀδβδρίβεα 
αῃΐ οἵ ἢῖ5 Κίηράοπη Ὁ Ἃἀο, ΑΡΙ- 
Καπη, ἴο την Ἰοασίησ, ἀπ σΟΠΊΕ 
ἴο π|6 δαῦὶν ἴῃ {πες πιοιηϊηρσ. 

ΤΠεη {πε Κίηρ σομηπηαηάαα ἢΪ5 
ΠΟΌΪΘς, “Οπ {πῈ6 πηοίον οἱοίῃε 
γοιβεῖνεβ ἴῃ τεά, δηά {πε Κίησ 
ἀγεϑϑθά ΠἰπΊϑοὶ τ ἴῃ ἤπε [᾿πεῃ, 
8η6 5εἴ οὐ ἢϊβ τῃτοηθ. Απα Πα 
ςομηπΊαηε «δηα 1 σαπιε ἰπίο 
ἢ15 ῬΥ͂Έβεησε : δηα Πα 5814 ἴο πΊ6, 
“ΤῸ ψηῃδί δπὶ 1 {{κε, ΑὈΙΚαπ,. 
δια το νηΐ ΓΕ ΠΥ ΠΟΌ]65 {πὰ θ᾽ 
Απα 1 δηβννειε δηά βαϊ ἴο ἢἰπΊ, 
Μν ἰογά {ῃς Κίηρ, μοι αὐτὸ {{κὰ 
τηΐο ΒΕ], απα τῆν ΠΟΌΪΕ65 διὰ {κε 
ππίο Πἰ5 ρτίεϑίβ. Απά δραΐπ ἢε 
581 ἃ ἴο πηε, “αο ἴο ἴῃν ἰοάσίησ, 
πα ςοπΊε ἴο πῆς οὐ ἴΠε πηοιίτονν. 

Αμᾶ {πὲ Κίηρ σοπηπηαηάεα ἢΪ5 
ΠΟΌΪ65, “Οη 1ῃ6 τόσον οἱοίῃε 
γου βαῖνε ἴῃ τΌΡῈ5 οἵ ννῃϊΐζε 
ΠΠπ6η,᾿ ἃἀηα {πῈῸὶ Κίησ Βἰπηβε] 
Ριαῖ οὐ Ψῇϊε ἂἀπα ϑαΐ οἡ ἢ15 
1ῃτοηθ. Απαᾶ ἢς οςοπιπηδηπεά 
84 1 ςαπΊε ἰηΐο ἢἰ5 ρίεβεηςα: 
ΔΠπΠα ἢε 5414 ἴο πε, "Τὸ ννῆδί 81 
κε, ΑὈΙΚαπι, απ ἴο ννμαΐ ἀτα 
ΓΥ ΠΟΌΪ65 κε ρ᾿ Αμπᾶ ἰ οεἰάὰ 
ἴο ΠΙπι, “Μν ἰογὰ {πε Κίηρ, ἴποιι 
αὐ πκὲ ἴο {πΠε6 5ιη, δπᾶ τῆν 
ΠΟΡ]65 ἴο ἢἰ5 ταγβ8.. ἊἈμπά αραϑίη 
ἢ αἱ το πε, "ἀεΐ {πες ἴο ἢν 
Ἰοαρσίηρ, δῃά Ἴοῖης ἴο πῆς ἴο- 
πλογγονν.᾿ 
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ΑΒΑΒῚΟ 
Δηα πε βεηΐ ἃ ραῖίν οἵ ἢῖ5 
Ρτγῖνν Οοαπο οὐ βίο Ὀγῖηρ ΠΙΠῚ 
Βείοτε τη ᾽. Απάα Πε σᾶπΊλε 
δηα επίεγαά τηΐο {ΠπΠ6 ρταβϑεησα 
οἵΡΒδύδοῃ, ηα ἀϊὰ ορείϑαηςε 
ἴο Πἰπὶ 845 ἴἰ 15 πι{ἰηρ ἴο (ὁ 
ἴο Κίηρβυ Απά Πε αϊα ἴο 
Ὠΐπὶ: “Ὁ τὴν ἰογά ἐπε Κιηρ! 
ΘΕΠΉΔΟΠΕΓ {πε Κίηρ ἢ 4115 
{πες ν ἢ ἀριιηάδηςε οἴ ρεαοα 
Δ ηα τηϊσῃΐ, αηα Ποηοιυτῦ; δηά 
ἢε [85 βεηΐ γῇῆξ. ῇῆο δΠ| οὔς 
οἵ ἰβ δἰανεβ, [ῃδαξ 1 τηδυ 
δῆϑννεῦ {Π6 6 τῆν σπμεβίίοῃϑβ, 
8:6] πηᾶν {{Π6] 411 τὴν ἀϑίτε : 
ἴον ποι παϑδί ϑεπξ ἴο 586ὲκ 
[γοπὴ τὴν ἰογά {ΠῸ Κίησ ἃ πΊδῇ 
ψΠῸ νν1}}] Ὀι114 {πες ἃ σαϑβί]ε 
ῬὈεΐννεεη {πῸὶ ἤεανεῆ δηα {πε 
Θδδτίῃ. 

Απα 1 ̓ ν δε Πεὶρ οἵ 
τπ6 Μοβὶ ΗΙρῇ (οά δπὰ τῃν 
ΠΟΡ]Ε ίανοιγ δηα ἴπΠ6 ροννϑῦ 
οἵ πὶν ἰοτά τῆς Κίηρ ν1}]} 
Ὀυ1]Πἃ [11] ἴον {πεὰ 85 ἴποιι 
ἀεϑίγεθί. Βυΐ, Ὁ τὴν ἰογὰ 
1ῃ6 Κιησ  ψηαΐ ἴμοι ἢαϑβί 
5814 ἴῃ 1 δου {πε ἴαχαϑ οἵ 
Ἐσνρίὶ ον [ἢτεε γεαγβ--πονν 
1Ππ6 βίαν οἵ ἃ Κίπρ 4οΠὶ 15 
ΒΕΓἸςξ 1πιδέῖςε, δηα [{ τΠοιι νντη- 
πεδί δηά πὶν παπᾶ Παῖῃ πὸ 
5Κ11 ἴῃ τερὶ γίησ ἴο ἴπε6, 
1Πθη τὴν ἰογὰ (πε ἰκίηρσ νν1}} 
ΒεηΠ ἴπεε {ΠπῈῸ ἴαχε ψῃΙοῆ 
μοι Πιαϑὶ τηρηἰϊϊοηεά, δηα 1 
Ι 5041} ανε δηβινεγεα ἴῃεε 
ἴη ἴῃν ατιεϑίίοηβ, [ἴ 514} τε- 
τηδίη ἴον {πες ἴο βϑεπα νπαῖΐ- 
ενεῦ ἴῆου Παϑί ππθπιϊοηεα ἴο 
τὴν ἰογά {πε Κιίηρ. ] 
Απᾶ νἤξεη Ῥπαίδοῦ πραιὰ 

τπαΐβρεεςῃ, με ννοηπάεγεα δηὰ 
ννἃ5 Ρειρὶεχεὰ ὃν {πε ἔτεε- 
ἄοπὶ οἱ ἢϊ5 τοηριια πα 1ΠῈ 
Ρἰεαβαπίηθϑϑ οἵ ἢϊ5 β5ρεεςῇ. 

1 Τῆι. “ θεοί νιχὶ ἢΪ5 μδηάϑ᾽. 

γ5ὃ 
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ΑἈΜΕΝΙΑΝ 

Αμά νΠδη 1 ννὰβ ἄδαννῃ {πες Κίηρ 
Π4]16ἃ πὲ δηᾶ εἰ : Ναὶ ἰ5 
(ἢν παπῆε ἡ Απάᾶ [ ϑαἱά : Αθι- 
Καπὴ 15 ΠΊΥ παπῆθ. ΕῸΓ 1 81 ἃ 
56γ οἵ ϑεηξαεγπὶ ἴῃς Κίηρ. 

Απαᾶ νἤδη {πε Κίησ Πεατγά, ἢ 
ννὰ5 σιυϊενεα εἘχοεεαϊηρσὶν, δηά 
βαίά : Ηδνε 1 βεεῃηεα 950 Ἴοῆ- 
τε] ΡΈ 0 ]6 ἴῃ [Π6 εἐνεβ οἵ ϑ5επε- 
αεγπὶ τῆς Κίησ οἱ Αϑοζεϑίδῃ, 
{πὶ πε 85 ϑεῃΐ ἃ δεῖΐ τπιηΐο 
Π16 ἴο σῖνε πΊ6Ὲ δῆϑνυεῦ Απά 
ΠΕ 5αἰά ἴο πε: αο πηΐο τῃν 
ἤοιι56 δηα ἰο- πλοῖον σΟΠΊΕ ἴο 
Π16. 
Απα νἤῆεη οὐ {πε πιούτον 1 

ννεηΐ, {πε Κίησ σανε σοπηπηδηά 
ἴο Π΄5 ἴοῦοεϑβ ἴο ἀγεβϑβ {πε πηβεῖνες 
ἴῃ δοιαὶ εὐέατμι; ἀθὰ ἰῃε 
Κίησ ΠΙΠΊ56 1] ννὰ5 αὐίαγεά ἴῃ 
ΡΌΓΡΙΘ ταϊπγεηΐ, Πα βδαΐ οἡ ἢΪ5 
ἰῃγοηε, ἂἀπα ἢἰ5. ἴογοεβ. αγοιπά 
Ὠϊπη. Ηδ σοπητπηδηαβεα δηα ο4116α 
ΠῚ6 ἴο Πἰπὶ δηᾶ αἱ : ΑὈΙΚϑπι, 
τπηΐο ννΠοπ πὶ 1 πε Ὁ Οὐ ΠΥ 
ίογοθϑ, νῃοπὶ αὐὰ ἴπεν ἱἰτερ 1 
5814, Τοιι ατὶ πκεὰ το τῆς αὶ 
Δηα τὴν βαΐγαρϑ ἴο {πεῖν ργίθϑίβ. 
Ηε 514 ἴο πιεὲ : ὅο ἴο τὴν ἰοάρ- 
ἴησ5, Δη64] ἴο- ΠΊΟΙΓΟν σΟΠΊΕ ππΐο 
τηα. 

ΔνΏςη 1 δα σοπα ἴο τὴν 
ἤοιιθε δηα Ἴαπὶεὲ πε πεχί ἐδν 
ἴο Πίπι, πε Παὰ αὐζαγεα ἢϊ15 ἰούοεϑ 
ἴῃ Ἰἴπεη, πα πα Πιἰπηβε] ννᾶ8 
αἰγαγεα ἴῃ βοδτὶεῖ, δηα ἢδ ϑδϊά 
ἴο π|Ὲὲ: []ηΐο ννῇοπι δαὶ 1 {πκε, 
ΟΥ̓ΤΩΥ ίοτοεϑ, ἴο ψ Ποη] αιῈ {παν 
πκερΡ Απά 1 5αϊά: Τἤοιυ ατΐ 
{κῈ {πε δι απὰ {τ βαΐγαρϑ δΥ6 
{κε 115. ταν. 

τ. 6, “το αοά᾿. Τῇε ρ]αταὶ ἀΦ 
ΠΠΙ τα }]Ὺ τ " ἀδπιοηβ᾽, θαΐ ἰ5 π564 {|κ6 
τῃηε Ηδξρτενν ἘἸΟ μη ἃ5. ἃ ϑίηρυ]αγ. 
ΤῈ 581η6 158 5 ἰουηα ἴῃ ἴῃς Αττη. 
νογϑίοῃ οἵ ΕἸ βου 5 Οὐγοσογι, ΒΚ. 1. 
Ιη τῃ6. Ατη. Ο.( Τ᾿. ἴἴ ἰ5 υϑεα 85 ἃ 
ΡΙαταὶ. 
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ΒΘ ΘΕ ΘΕ ΑΗΙΚΑΝ ὃ. 

ΞΎΚΙΑΟ 
12 Αμπά «ραίῃ {με Κίπρ 

ςοτητηδη 64 Π΄5 ΠΟΌ]65, ἡ {πε 
πιούζονν οἱοίΐῃε γοιιτβοῖνεβ ἴπ 
ὈΙδοῖς, ἀπα {Πς Κίηρ' ραϊ οἡ οτγΙ ΠΊ- 
50η. Απά Πε οοπηπιαπάεά, δηα 
Ι σαπΊ6 ἱπίο ἢῖ5 ρύδδεηςε : ἃπα ἢε 
5814 ἴο πη, “Τὸ ννῇῆδί δπὶ 1 [{κϑ, 
ΑΡΙΚαπι ; δπα ἴο ννῆαΐ δε ΠΥ 
ΠΟΌΪ65 {ἰκερ᾿ Απᾶ [ 514 ἴο 
Πΐπι, “Μν ἰογὰ {με κίπρ, που 
αὐτί {κα ἴο {με τηοοῃ, δῃα τἢν 
ΠΟΌΪ65 ἴο {πε βίαγϑ. Απὰα αραΐη 
ἢδ 5αἱ ἴο πιε, " ο ἴο ἴῃ ν μοῦβε: 
Δηα σοπια ἴο πὲ ἰο-πηογίονν. 

13 Απά {τε Κίηρ οοπηπηδηαεα ἢΙ5 
ΠΟΌΪ65, “ Οη {πε πιούγονν ἦγε55 ἴῃ 
ἀΐνεγϑε δηᾶ ναγεὰ οοϊοι5, δηά 
Ιεῖ {πε ἀοοῖβ οἵ πε ραΐδςε θὲ 
ςονεγεά ν τ τεὰ Ππαηρίηρϑ.᾽ Απά 
1π6 Κίπρ' ΠἰπΊ56 1} ννὰ5 γοθϑα ἴῃ 
ἤπε πεεάϊεννογκ. Απά ἢε Τοοπ᾿- 
τηδπάεα δηά 1 Ἴοαπιὲ ἰπίο ἢί5 
ΡΙεβεηςα : ἀπ Πα 5814 ἴο πε, 
“Τὸ ννῆαῖΐ δὶ 1 κε, ΑΌΙΚαπηΡ 
Δηὰ ΠΥ ΠΟΡΪΕ5, ἴο ννῆδί δῖα 
παν κε ϑ᾽᾿ Απα | 5αἱά ἴο Ἠίπ1, 
Μν Ἰογά {με Κίησ, ποι ατί 
πκὲ το {πεῸὶ πιοηῖῃ Νίϑαῃ, δηά 
τὴν ποῦ] 65 ἴο [15 ἤοννειβ. ὙΠεη 

ἀ4 6 Κίηρ 5814 ἴο π|ε, “ὙἼἢς ἢγϑί 
{ἰπιε ποι ἀἰα5[ σοπΊραῖα πια ἴο 
ΒΕεΪ, απ τὴν ΠΟΡ]65 ἴο Π15 ργίθϑίβ. 
ΤΠε βεοοηα {ϊπ|ς ποι Παϑβὲ σοτη- 
Ραγεά τὴς ἴο {πε ϑ8ιη. δῃηά τὴν 
ΠΟΡΪ65 ἴο ἰϊ5 γαᾶγβ. πε {π|γὰ 
{ἰπ|6 ποι μαϑὶ σοιηραιθα πιε ἴο 
16 πηοοῃ, Δη4 τῇΥ ΠΟΡ]65 ἴο ἴῃ 6 
δίαϊ5. πῇ εξ ἴοι ἘΠΠῈῚῈ 
ποι Παϑὲὶ κΚεηεα πε ἴο Νίβϑῃ, 
Δ ΓΠΥ ΠΟΡΪΕ5 ἴο {πε ἤοννεῖβ 
{πεστεοῦ. Απᾶ πον {6]] πΊε, 

ΑΡΙΚαπη, ἴο ψμαΐ ἰ5 Ζὰγ Ἰογὰ 
ΠΝ 

5 Απᾶά 1 δηβϑννεγεα. δηά 
βαϊά ἴο Πίτη, “ Βε ἴξ ἔαγ [γοπὶ πηε, 
τὴν ἰογὰ {πε Κίηρ, Πδξ 1 5ῃου 
τλακε πηεητίοη οὗ πὴν ἰοτὰ ϑ5εη- 
ΠΔΟΠΘΓΙΡ, νυ Π15ῖ ποι ατί βεαίβά. 

Τό Μν ᾿ἰογὰ ϑεμηδομεγι 15. |{κεῸ " 

ΣΤ. “ἸΕπιρΙε" : θα 45. 1 18 Π|Ε], 
δ 5 Ραϊᾶςα: οἱ. 98. ἵν. 4, “1, 
ΝΕΡΌ η6ΖΖΔΊ, ννὰ5 ἂἱ ταδί ἴῃ ΤΥ 
Βοιι56, δηα ἢουτγβῃϊηρ ἴῃ ΤΥ Ραϊασα 

ὌΠΔ᾽ ; Ὅδη. νὶ. 18, “ὙΠεπ [Π6 Κίησ 
ΜψΘηΐ ἴο ΠΙ]5 ραΐδςβ πρϑπ’ ΓΕ αἷβοὸ 
ΕΠ οσ, χχὶ. 1; 2 περὶ χα. 1δ, ὅζο. 

2 9 γοββεα ἴῃ ὰραϑβίγγ. 
3. Αἢ εγάϑβϑιισα ἢα5 Ὀθθη πηδάε οὗ ἵννο 

ψνοτάβ, ἀπά ἴΠ6586ὲ ἅτ ποῖν ΠΠΠῈΡΊΡ]6. 

ΑΒΑΒΙΟ 

12 Απὰ Κίησ ῬΠαγδοῇ βαϊα ἴο 
Ηΐπι, “Ὁ πιδη ! ναὶ 15. τἢν 
παπποῦ Απάδε 5Ξαἰά, “Τὴν 
βεγναηΐ ἰ5 ΔΌΪαδηι, απ 1 8Πὶ 
α Π||1Ὸ ἀπὶ οὔ [Π6 δηΐϑ οἵ Κίησ 
Θαηηδοθογθ.. Απα ΡῬΠδίδοῇῃ 
5α]α ἰο Πἰπι,  Ηδὰα τῆν ἰογάὰ 
ΠΟ οπε οἵ Πίρμεγ αἰσηϊν ἴΠδη 
{π66, {μαὶ εξ 85 ϑεηΐ π|ὲ 
ἃ {π{||᾿|6Δ δηΐ ἴο γερὶν ἴο πΊε, 
Δ Πα ἴο σοηνεῖβε ἢ πιε θ᾽ 

15 Απὰᾶ Ηϑβδίηδλυ βαϊά ἴο πίπῃ, “Ὁ 
ΠΥ ἰογά {πε Κίπρ ! 1 ψοῦ]ά 
το αοαἂ Μοβὲ Ηἰρῇ {μαΐ 1 
τηΔΥ [116] ψνμαΐὶ ἰ5 οἡ ἢν 
τη“, ίογ αοά ἴ5 νι {πε 
νν ακΚ [ῃαἰ Ηε πιᾶν σοπίοππά 
1ῃς βἰγοηρ. 

Π7 ΤΠεη ῬΠδγδοῆ 
σομηπηδηαεά {Πδἰ {πον 5Ποι]4 
ΡΙΕΡαΓα ἃ ἀνε! ηρ ἴον ΑΡι- 
αἂπιὶ δπα ϑιρρὶν πἰπὶ ψ ἢ 
Ρτγονεηάει, πηϑδί, ἀπ ἀτγίηκ, 
8 η4 811 {πα Πα πεεαεά, Απὰᾶ 
νν ἤθη 1 ννα5 ἢηϊϑῃεα, τῆτες 

ἄαγ8θ αἰίζεγνναγάβ Ῥμδύδοῃ 
οἸοςΠεα ὨΙπΊ56}{ τη ΡυγΡ 6 δηα 
γε δηά ϑαΐ οἡ ἢῖ5 (ἤγοπε, 
Δ Πα 4}1 ἢΠΙ5. νίΖίειβ αηα {πε 
πηαρηδίεβ οἵ [15 Κιησαοπι 
ννεῖα ϑἰδπαάϊησ ψ ἢ {Πεῖγ 
Βαπαϑ ογοϑϑθα, {πεῖν ἔεεΐϊ οἷοϑα 
τοσείμει, ἂηα {πεῖΓ ἢεδαϑ8 

15. Ὀονε. Απᾶ Ῥμδίδοῃ 5εηΐ 
ἴο [εἴς ἢ Αδιαᾶπι, πᾶ ἤθη 
ἢε νναὰ5 ριεϑεηίεα ἴο ἢἰπι, ῃῈ 
αἀϊὰ ορείβαηςε Ρείογε Π:πΊ,αηα 
Κιββεαὰ {πεῈ σγοιηα τη ἰτγοηΐ 

τ6 οἵ πίπι. Απα Ικίησ ῬΗδγδοῃ 

11. “ θεΐννεθη Πὶ5 παπάς. 

112-16 

ΔΕΜΕΝΙΑΝ 

Απά ασαίη Πδ6 12 

5814 ἴο πὲ: (ο ἴο (ἢν Ἰοάρίηρϑ, 
Δ οὐ {ξ΄ πιοίίονν σοπὶς ἴο 
ΓηΕ. 

Απαᾶ νἤεηῃ [ τνεηΐ οἡ [πε ι3 
τηούγονν, πε οσοπηπηδηάεα ἔδεε 
βαίῖγαρϑ ἴο δὐΐαν {Πεπηβεῖνεβ ἴῃ 
ἀγνεα ταϊπηθηΐ, απ πα αγγαγεά 
ΠΙΠΊΒΕΙΓ ἰπ ταϊπηεηΐ οἵ Ρ] ΠΊ65, 
Δα 5841 οὐ ἢϊ5 [ἤγοης δηα 5414 
ἴο 6: Το ψνῇοπὶ πὶ 1 {πκῈὉ 
Τα}: ποῖ πτὲ Π|:ὸ [Ὁ ὍΠῈ 
Θύξεη σίαβθϑ ἀπ (ἢν ϑαίγαρϑ 
ἴο {πε Ὀ]οσθοιηβ ἰπουθοί. 

Πα {ῃς Κίηρ ννὰ5 σ'δά αδπά 
βαἰα : ΤῈ]] πης {πὸ γαῖ. ὅεπε- 
4ογίπη πε Κιίηρ, ἴο Ποπη 15 μα 
πκερ 1 5εἰ4 : οὐ ἰοτγθία {παῖ 
ποι 5Ππου!άϑί πηεηΐϊίοη ὅ6πε- 
4εγίπι {π6 Κίηρσ, βίησε ἵμποῖι τί 
δἰτηρ ἄοννῃ. Βιΐ βἰδηά ὑρ, 
8ΠᾺ 1 ψ}}] [611] ἔπεεὲ. ἤεη πε 
μά τίβεη πρ, 1 5αϊα : ϑεπεαβδγῖπι τύ 

1 Ψψεηΐϊςα Μ5. ΞΞ " ἴο {π6 ρἱδίη ᾿. 



ΤΗΕ ΒΤΘΕΥ ΘΕΥΑΉΠΚΑΙΝ 6, (τ 2 ΤΆΤ Ρ) 

ΘΎΕΙΑΟ ΑΚΑΒΙΟ ΔΕΜΕΝΙΑΝ 

[1ῆς- ἀοά οἵ Ηξανεη] δηά ἢΪ5 βαϊ4 ἰο Πίπι, “Ὁ ΑρΡίηδπι,  {π6 Κίῃρ 15. {πκῈ υὑπίο Β6] 5 ϊ πὶ, 
ΠΟΌ]65 ἴο {πε Πρ ηΪησ5 ἐπα ἀγα ΠΟΠΊ ἅτὴ 1 {κε ὴ δηά {πε | πα ἢΠἰ5 βαίγαρϑ ἴο πε Πρῃξηίϊηρϑ. 
ἴῃ ἴῃς οἱοιάβ : ἰοῦ ἤδη ἣς νν11]5, ΠΟΌΪε5. οἵ πὴν Κιίηράοπ), ἴο ᾿ πε με ψ]]]εῖῃ, με νεανοῖῃ 
Βε [Ἀϑῃϊοηϑ {πῸ γαίῃ δηα {πε ἄενν ννοπ ἀγα {πεν κε ρ᾿ Απᾶ {πεῸ ταίη " ; δπά ἢδ Ξβοοίει οκ 
[4Πη47 [ῃς 81] ; δπά 1 πε {ππη- ΗἩαϊηᾶγ βαἰά ἴο πίπι, “Ὁ τῆν {πε ἄεν οἡ Πίρῃ, ἢε βεπάξιῃ ἰἰ 
ἄετβ, με τεβίγαιηβ {Π6 δ ἱγοπῚ Ἰογὰ {ῃε Κίηρ ! ἔποι αὐτί Κα | [οσίῃ ἴῃ ἢϊ5 ἐεπῖρεῦν. Ἦδε {μὰη- 
τἰβίηρ, αηα 15 τὰγβ ἴτοπὶ Ὀεΐησ {πε 140] Βεὶ, ἀπά ἴπῈὶ ΠΟΌ]Ὲ5 ἄδίβ, αηα ἱπΊρ Ί50η5 {ΠῸ τὰνϑ8 οἵ 
56 6ῃ ; δηά ἢε Ψ1} τγεβϑίγαίη Βεὶ οἵ τῃν Κίησάοπι αὔὰ {6 ἢῖ5. ᾿ πε ϑδιη. Απᾶ νῇξη Πα νεῖ, 
γοπΊ οοπλΐηρ ἰῃ 8Π4 ἔῸΠ| σΟΪηΡ βούνδηΐβ.΄ Ηδ αϊά ἴο πίπι, πε ἀοίῃ Ὀτγίηρ 81] δη στ ηάἀείῃ 
[οτίῃ 1π ἴῃς βίγεαί, δηα ἢ15 ΠΟΌ]65 “ἀο, 8η4 σοπλα Ὀδοὶς ΠΙΓΠΕγ , ἴο ἀιιδὲ ἔτεε, σγεεη ἤεγρ δπά 
ἔγοπὶ Ὀείηρ βεέξη; δηά ἢε νν1]}]} το-τηούγονν. 50 Ηαίηᾶι ψεηΐ  ἄγν; δηὰ ἢε γτηβκεβ {Π6 ἄδννῃ 
Πίηάεγ [ΠῈ τπηοοῃ ἔγοπῃ τ βίηρ δηά 845 Κίησ ῬΠἤδγδοι δὰ οοπη- 3 Ὀγθαῖκ δηά 5πηςεῖῃ {π6 ϑῃοοίβ 
τε ϑἴδιβ ἔτοπὶ Δρρεαγίηρ. τηδηα δα ὨϊΠ1. οἵ σύ ρίδβϑ5. 

Ῥεσπαρβ5 {Π6 οΥρῚΠ8] ἰεχὶ νὰ5 “1ῃε 1 Βοήϊ. ΞΞ- “{Πε πιαΐθσαὶ οὗ γαϊη". 
(οά οἵ Ηξανϑη᾿᾽, ννῃῖο ἢ ννὰ5 δἴαβθα 
ἴο ΤΔ Κα νγᾶὺ ἴοσ “ἴπ6 140] Βεῖ᾿, θυϊ 
{Π15 σογγαοίοη νν85 ἃ βίῃρι ἃ ομδ, βεα- 
ἴῃ» {παῖ ῬΠΑτΔΟῆ Πα5 ΠἰπΊ56 1} δε 
σοΙῃρατῖζδά ἴο {Π6 στεαΐ βοα Βε]; ἤβῆςε 
ΡΕΙΠΔΡ5 ἃ ἢπ8] εγάβιτα. ὙΤΠῈ Αὐδθὶς 
ἢδ5 “τὴν ἰογά ἰ5 ἴῃς (οά οἵ Ηξδανεη᾿, 
ὙνΏΙΟἢ 5. 50 ΠΟΙ ΠΥ διάδοϊοι5 ἴο 
ἴηντῖε σογγθοίίοη. Μι5. [Θν 5 Βγ 1Π6 
156 οὗ ἃ τεαρεηΐ Πὰ5 Ὀγοιρῃΐϊ ὑρ {πε 
ννογά Β6Ε], δῃηὰ ρεύπαρβ 6 νῃοὶα 
Εχρσεβϑίοη ἡ οὐσ σοά Βε]᾿. 

ΑΒΑΒΙΟ 

12 Απάοη (Πα πιοῖτον Ηδίαδι ννεηΐ ἱπίο ἔπε ργεβεηςε οἵ ῬΠαγδοῦ, δηὰ αἰ 4 ορείϑαηος, απ βἰοοά Ῥεΐίογε 
18 1ῃε6 Κίηρ. Απα ῬΠδίδοῆ ννὰβ ἀγεϑβεα ἴῃ ἃ γε σοϊουτσ, δηά {πΠ6 ΠΟΌΪε5. Ψεῖα ἀγεϑβαα ἴῃ ψνῃϊθ. Απά 

ῬΠΔΙΔΟΙ 5814 ἴο πίπ), “Ὁ ΑΒΙηᾶπ), ννῇοπιὶ δὰ 1 {κε} δηά {πὲ ποῦ]εβ οἵ πὶν Κίπράοχη, ἴο ΨΠΟΠῚ 
ἀγα {πεν κε ρ᾿ Αηά Αδίαᾶπι βαἰά ἰο ἢίπι, “Ὁ τὴν ἰογά ! ἴμοὰ αγί {κ6 πε ϑιη, δῃα ἐπν βεγνδηΐβ 
ΑΓΕ |Κε [115] Ῥεδπιβ. Απά ῬΒδγδοῇ βαϊά ἴο Πίπι, "ὁ ἰο {ῃν ἀννε!]ηρ, ἀπ σοπια ΕἰΈΠογ ἰο-πιούγονν. 

19 ΤΠΘη ῬΏδγδΟῆ σοτηπηδη θα ἢἰ5 (ουγέ ἴο ννεαῦ ριγα με ', δηά ῬΠαγαοῆ νναβ ἀγεϑβϑεα {κα {πο πη δπά 
58ῖ ΠρΟη Π5 [γοης, απ ἢΠα σοπητηδηΕα πεπὶ ἴο ἰεΐςῃ Παϊηᾶγσ. Απά ἢ εηϊεγεά δηα δὲ ἄοννῃ Ῥείογα 

20 ἢϊπ|. Απᾶ ῬΠδίθοῆ ϑαϊά ἴο ᾿ΐπ), “Ὁ Αδίαδηι, ψῇοπὶ )ηὶ 1 {κε ὴ δηά τὴν ποῦϊεϑ, ἴο ΨνΠΟΠῚ 
8.6 {πεν καρ ̓  Απᾶ ΑΡίηδπι βαϊα ἴο ἢϊπ|, “Ὁ τὴν ἰογά ! ἔποιι αὐτί {κα τῃς τηοοη, δηά ἴῃν ΠΟΌ]65 
ΔΥΘ Κα [πε ρ]απεῖβ δηα {πε βἴαγβ.Ὃ ΑἈΑπά Ῥῃδγδοῃ βαἱα ἴο Πίπι, "ο, ἀπά ἰο-πιούτον θε ἔπου Πεγα. 

21 ΤΏδη ῬὨδίδοῃ σοπηπηδηεα ἢϊ5 βειναηΐβ ἴο ννϑαῦ γορα5 οὗ νϑγίοιι5. σοϊοιιγβ, αηὰ Ῥῃδγδοῃ νοῦε ἃ τϑά 
νεϊνεῖ ἄγεϑβ, δῃηἃ δϑΐ οἡ ἢϊ5 ἴἤγοηῃς, ἀπ σοπηπηδπήεα {πεη] ἴο ἰδῖοῃ ΑΡ᾽ηᾶπη. Απά πε επίεγεα δηά 

22 ἀἸΙά οΡείϑαποε Ὀείογα πη. ἊἈΑπά ἢες β8ϊα, "Ο ΑΡίηᾶπι, ννῆοπι δηλ 1 [{κε}. ἀπ τὴν δύπΊῖεβ, ἴο ννῃοτη 
816 {παν {κε ἢ Απά Πε αἰά, “Ὁ στὴν ἰοσγῇ ! ῆοα αὐτί {κε τπῈ πποπίῃ οἵ Αρτῖὶ, απα τπν αὐπηῖεβ αἀύα {κα 

23 115 ἥοννειβ.΄ Απά νπεη {πε Κίηρ Πεαγαὰ 1 ἢς τε]οϊσεα νυν ἃ στεδὲ ον, απ βαἱά, “Ὁ Αδίαᾶπι ! {μα 
ἢγϑί {{π|6 ἴποιι ἀϊἀϑῖ σοπιραγα π|6 ἴο {πῸ ἰ(9] Βεὶ, δῃὰ πὴν Ποῦ Ϊ65 ἴο ἢϊ5 βεγναηΐβ. πᾶ {πῸ βεοοπά 
{ἰπ|6 ποι 15: σοπιραῖα της ἴο {πε ϑιη, δηα ΤΥ ΠΟΌΪ65 ἴο {πε βιιηρεαγηβ. ἊΑπά {Π6 {π|τγα {ἰπ|ὲ ἴδοι 
αἸἀςὲ σοπηραζα Π16 ἴο {πε πιοοη, απ τὴν ΠΟΡΪ65 ἴο {πε ραπείβ ἀηα {πε βίαγθ. ἊΑπά {πὸ ἰουσγίῃ εἰπλε ποὺ 

24 ἀϊάβὲ σομηραίε πὲ ἴο {πε τπηοητῃ οἱ ΑΡι], απ τὴν ποῦ ]ε5 ἴο [15 ἤοννετβι Βυΐ πονν, Ο Αδίαδπι! 
1611 τηθ, ἴῃ Ιογά, κΚίησ Θεῃηδοπεγρ, νΠοπ 15 πα [ΚΡ δηα ἢΐ5 Ποῦ] 65, ἴο ψῃοπὶ αἵὰ ἔπαν {καρ ᾿ Απά 
Ηἰαηἂγ 5ῃουίεά ψ ἢ ἃ Ἰοια νοῖςε πὰ βαϊα : “Βε 1 [α΄ ΠΌπι πιθ ἴο παῖε πηθητίοη οὗ τὴν ἰογὰ ἐπε Κίπρ᾽ 
Δη4 {ποι βεαϊεα οἡ ἰῃν ἰἤγοπε. Βιΐ σεῖ ΠΡ οἡ τῆν ἴεες ἐπαξ 1 τπᾶν {6}1] {πεὸ ψῃοπὶ τὴν ἰογά {Π6 
Κίηρ' 15. πκῈ δῃηᾷ ἴο ψνῆῇοπι ἢΪ5 ΠΟΡ]65 αγε {{Κε.Ψ᾿ 

25 ΔΑπαᾶῬῃδύδοῇ ναβ5 ρεγρὶεχεά ὃν {πε ἐγεεάοπ οἵ ἢΐβ ἰοῆραε δηά ἢΐ5 θοϊπ655 [ἢ δηϑννασίησ, ΤΠβη 
ῬΠδΙΔΟΙ αὐοβα ἰτῸπὶ ἢΐβ ἰἤγοπο, απ ϑἰοοά Ὀεΐίογε Ηδίαδι, δηᾶ ϑαϊᾷ ἴο ἢΐπι, "ΤΕ }} πε πον, {παῖ 

261 τηαν ρείςεῖνε ψνῆῇογη (ἢν ἰογὰ {πῸ6ὶ Κίηρ 15. {|κε, δῃηᾷ ἢῖ5. ΠΟΌ]ε5, ἴο ψνποπὶ ἐπαν αὔὰ κε ὐ Απά 
Ηδίαδγ βαϊα ἴο Ὠΐπι: “Μὺύ ἰογά 15 πε (σοά οἵ Πξδνεῃ, πα ἢϊ5 ΠΟΌ]65 αὐ ἴῃς ᾿ρῃίηΐηρϑ δηα {πῈ ἐπιπαογ, 
Δ ἤθη Πα νν1}15 {πῈ6 νυ πᾶς. ἷονν δηᾶ [ῃες ταίη [41}15. Απᾶ ἢ σοπιπηαπάβ ἴΠ6 {πιηάεγ, ἀπα 1 
Πρ εη5 δηἋ ταίηϑβ, αηὰ ἢς Πο] 5 {ΠῸ ϑιιη, δπά ἴξ σίνεϑβ ποΐ [5 Πρμξ, ἀπ πε τηοοη πα {πε βίαγϑ, δπά 
{πεν οἶτοὶες ποῖ. Απά δε σοπηπιαπάβ {πε ἰεπηρεβί, απα ἰξ Ὀ]ονν5 πα {πε γαίῃ (4115 απ ἴξ {γαπΊρ 65 
οη ΑΡΠ] δηά ἀεϑβίγονϑβ 115 ἤοννειβ δηᾷ 115 ποιιβεβ. 

1 ΟΥ ἃ ἄγεββ5 ΠΟΠΊρΡΙ εἴα νῃΪΐα, 

͵όο 



ΠΕ ΘΙ ΘΕ ΘΕ 

ΞΥΕΙΑΟ 
Απά 

ννεη {ῃ6 Κίηρ πεαιά {πεβε 
τῆϊηρθ Πα ννὰβ εχοβεάϊηρ νυγοίῃ, 
Δ ηα 5α]4 ἴο πηε, “Βν ἴῃς [πὸ οἵ 
τὴν Ἰογά, 1 δάϊαγε ἴπεε [611] πῆς 
ναὶ 15 τῆν παπηε δ᾽ 

ὙΠΟ 
Δηθνν γα δη6 814 ἴο ΠΙΠῚ, ὁ ΠῚ 
ΑΠὨΠΙΚαγ {πε ϑεογείαγν δηα αταδΐῖ 
564] οἵ ϑεπηδομεγρ Κίηρσ οὗ 
Αϑϑδυγίᾳ αηὰ Νίπενθῃ. 

9 Απά πε 

Κίηρ 5! ἴο πηε, “Π:4 1 ποΐ οεγ- 
ἰδίην ἤεδαὺ {παῖ ἢν ἰογά δά 
1 Π|6 Ὁ ἐπε δ ἈΠΕ 1 5516. 10 
Ὠίτη, “1 δηλ γεΐ αἷΐνε, την ἰούά 
1πη6 Κίηρ : δῃὰ (ὐοά 5ανεά τπὴε 
[τοπῇ βοπιείίηρ ν]οἢ πλν παηά 5 
αἸα ποί. 

Απά {πε Κίηρ᾽ 5] ἴο 
τηα, “αο, ΑΠΙΚαι, ἴο ἐν Ποιιβα, 
84 ΠσοπΠΊΕ ἴο της ἰο-πλούτονν, αη 
1611 πὲ ἃ νογά ννῃϊοῃ 1 πενεῖ 
Πδαγὰ ποι ΔΥ οἠδ οἵ ΠῚΥ ΠΟΡΪε65, 
Δη4 ννΠ]Οἢ ννα5 πενεῦ Πεαγά ἰπ {πε 
οἷν οἵ τὴν Κιησάοῃι. 

ΔΗΙΚΑΒΝ ὁ. 1γ--2ο (27--30 

ΑΚΑΒΙΟ 

2 Απμα νἤεη Ῥῃδίδοῃ πεαγά 
1Π15 5ρεεοῇ, 6 ννὰ58 σγεαῖϊ ν 
ΡΕΓΡΙεχοα δἃηα ννὰβ ψτοίῃ 
ἢ ἃ στεαΐ ννγαίῃ, αἀπα 816 
τ αἴ : “Ὁ τῆ ἢ ̓ ἘΕΙ] τὴ 616 
{ταςἢ, αηα ἰεξ πα πον ννῆο 
που τα α}ν αὐ. 
Δηὰ ἢε ἰο] ἃ Πίπι {πὸ {γα τῃ. 

“1 δηὴ Ηαδίηδι {πε 5ου06, 
στεαίαϑδί οἵ {πες Ῥγῖνυ (ουη- 
ΟἸΠ]οΥ5. οἵ Κίηρ ϑδηηδοΠ ΕΓ, 
Δ Π4 1 4ΠῚ ἢ15 νίΖίεσ δηά {Π6 
(ονεῖποι οἵ ἢῖ5. Κίηράοπι, 
δηα Πϊ5 (ΙΠδησςε]οτ. 
Απα δε 5414 ἴο Πίπι, “Ποῖ 

Παϑὲ το]ὰ {πε {γαῖ ἴῃ [15 
βαγίησ. Βιιῖΐ ννε βᾶνε πεαγὰ 
οἵ Ηαϊαᾶγ, {πΠαΐ Κίηρσ ϑεηπα- 
σα Ρ 85 ἰαίη ἢΐπι), γεῖ 
ποι! ἀοϑί βεεπὶ ἴο Ὀ6 αἷϊνε 
Δ Πη4 νν6}1. Απα Ηδίηδτ 5816 
ἴο ΠΙπΊ, “Ὗε5, 50 1ἴ ννα5, θυΐ 
Ρίαιβεα ΡῈ ἴο ἀοά, νψῇο 
Ἰκ ποννεῖίἢ ννῃαΐ 15 πίἄεξῃ, ίοῦ 
ΓῚΥ Ἰοτα {πε Κίηρ σοπιτηδη θα 
τὴ6 ἴο θὲ ΚιΠ|εα, αηὰ ἢε Ρε- 
ΠΠενεα {ΠῸ ννογὰ οἵ ργοῆϊσαϊε 
ῃλξη, Ὀπί {πῸ Τ,ογὰ ἀε]νεγεά 
ΠΊΘ. αηα ὈΪοςΘοα 15 ἢῈ ψῇο 
τταβίει ἢ τη Η!πι.’ 
Απα ῬΠδύδοἢ 5] ἴο Ηδι- 

ηᾶτ, “ο, απὰ το-τπηοῖτονν ΡῈ 
ποι είς, δΔηα τε] πη ἃ ννογὰ 
πμαΐ 1 πανε πενεῦ πεαγὰ γοἢ] 
ΤΥ ΠΟΡΪ65 ποῦ ἴτοηι {πε ρεο- 
ΡΙΕ οἵ πὴν Κίηροπὶ δηα πη 
ςομπηίγν. 

28 

20 

ΑτὰΡ., 17-24 Ατηι) 

ΑἈΜΕΝΙΑΝ 

ΤΠε Κίηρ βαϊα : ΤῈ]] της, ννῃαΐ 
1ῖ5. ἴῇν παπίεαῦ [ 5414: ΚΗΙΚΑΓ 
15 ΠΊΥ ἢδπιθ. δε 5414 : Νντείςῃ, 
ἢαϑβί ποι σοπλε ἴο ΠΡ ΑΠ4] 
5814 ; Θ΄ηςε 1 πᾶνε βεεὴ {ἢν ἴδςε, 
Ο Κίηρ, 1 4πῈ αἷΐϊνε. 7ῇῆε Κίηρ 
5814 : Μααν {Πϊ5 ἄδν θὲ Ὀ]εϑϑβεά, 
ογ 1 ἢανε δεεὴ ΚῆὭϊΚαι ν ἢ τὴν 
Οὐ Ἔνα8 αἷΐνε, ψηἢ τὴν οννῃ 
ΕΥ65. 

Απάὰ 1 ([6]] οὔ πὶν ίδαςε δηά 
αἸὰ Ποπιαρσα ἴο ἢἰπῚ δηα Κίϑβεά 
Πίπη. πε Κίηρ δα: : Εχροιιπά 
115 βαγνίηρ. 

ΤΠδτα ϑἴδηαβ ἃ ρι||αγ, δηά 
ΠΡΟη {παῖ ρ1Π1΄ ἵννεῖνε σβάδτ5, 
Δ Πα ἀροῇ {Ππαπὶ {πιγῖν ψῃςεΪ]σ, 
ΔηΔ ἀροὴ εδοὸἢ ψεε] ἴἔνο 
σοιγίθιϑῖ, 1ῃ6 οπε ὈΪδοῖὶς δηά 
{πε οἴμεσ ψῃϊα. Αηα 1 5614: 
Ο Κίησ, {πΠ1|5 τπε σονμεγάβ. οὗ 
τῆς Αϑοΐεβ Κῆον. 7ῃε ρ1Π|ὰγ 
οἵ ψῃῖοἢ ποι ϑρακαϑὶ ἰ5 ἴῃε 
γεαι' πα ἰῃε οεάδιβ ἂῦὲ {Π6 
ἴννεῖνε τηοηΐῆ9. ΤΤῇῆε6 {(πιτῖν 
γε αὶς αἵἴεὲ [ἴῃ6 ἀδνβ οἱ {ῃε 
᾿ηοηΐἢ5. 7ῇῆςε ἴννο σοιγίοτβ, {6 
Οἠς ὈΙδοκ απά {ππξ οἴπεσ ννῃϊΐε, 
αὐτὰ ἄδννῃ δά πἰσμτ(4]] 3, 

ΤΗς Κίηρ 5414, ΝΥ Παΐ 15 1}15 

βίογυ, [πδΐ ἔγτοπὶ Εσγρί 45 ἴδ ἃ5 
Νίπενε ἔπεσα δ΄!Ὲ 500 ἰδαριιεβ 

᾿π-ἤονν αἰ οὐἵ πιαῖε5 πααῦ {Π6 
παεϊσῃῖησ οὗ γοιγ βίϑ]]!οη5. δηά 
τηϊβοαῦῖνγ [, Κ͵ἼΠΙΚαζ, ννεηΐ ουζ 
(τοπὶ ἢϊπΠΊ, απα 1 τοὸκ ἃ οσδΐ απά 
Β0ο] εα δηά ἰογίπγεα 1. ΤΠεη 
{πεν ἰοϊα ἴῃς Κίησ, ϑβαγνίηρ: 
ΚΚ ΠΙΚαγ ἤοιιϊΐβ {με εὐ ἀηα τοτ- 
τὰτ65 {πε οαΐβ. πε Κίηρ Τςδ]]εα 
Π16 απ βαια : ΚΠΗΙΚαῖ, ν πεγείογε 
ἄοβὲ ποι ἤἥοι! οὐἵ αἰ δηὰ 
τογίπγε ἔπς οαΐϑΡ Αμα 1 5616: 
Υου οδΐ 85 ἄοῃε δι ΠῚ ἘΠΟ Ρ ἢ 
ἴο π|6. Αἰογείίπης {ῃ6 Κίηρ 
θάνε ἴο πὶῈ ἃ Ἴρου; δνεεῖ οἵ 
νοῖοε νναὰβ ἰΐ, αηά αἵ βοῇ ΠοΟΓ 
ἴ ἀνοκε πηε, ἴο σὸ ἴο {πε Κίηρ᾽5 
Ραϊαςε. Τηὶβ νεῖν πῖρῃί ({ΠῈ 
ςα1) ννεπί ο΄ δπᾶ δὲ οὔ {πε 
Πμεδα οἵ {πε σοοὶς δπα σαπια ῬδοΚ 
πεσε. Αμῃά {πε Κίηρ βαἱα ἴο πιε 
ἃ5 ἴοϊοννϑ: [ ἀρρεδίβ παΐ ἃ5 
{ποι στοννεϑὶ οἱά, ἴῃ ἴΠπῸ 58ΠΊ6 

1 ΤῊΣ Ατη,. ννογὰ Πᾶ5 [Π15 ΠΙΘΔΠΪηΡ. 
2. Αἤἴτεγ πε ἐχραπδίίϊοη οὗ ἴΠ6 ρ|]1ὰτ 

Μ5. Οδηοη ραᾶ5565 αϊτεοῖ ἴο ἴΠ6 ΤΟΡῈ 
οἴ βϑαηῃὰ ᾿ἱποϊάθηΐ, ἃ5 ἄοεβ ἴπ6 ϑ' γᾶς, 

17 

18 

τ 
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4 ΝνΝΒεγεῦροη 1 

ΤΉ ΘΕ ΘΕΆ ΚΑΙ ΞΕ 

ΘΎΒΙΔΑῸ 

ΤΠεη 1 8841 ἀονῇ δηά πλε- 
αἸταϊεα 1η τὴν ἤεξατί δηα τνγοΐε ἃ 
Ιεϊζξεῦ 845 [ο]]ονν5: 

“Ἑτοπὶ ῬΠδίδοῦ, Κίηρ οἵ 
Ἐσνρί, ἴο Θεῃπδοπεῦρ, Κίησ οἵ 
Αϑϑονυνγία δηα Νίπενεῇῃ, στεείίηρ. 

“Κιηρβ μανε πεεᾶ οἵ Κίηρϑβ 
δηα Ὀτεΐμγεη οἵ Ὀγείῃγςη : δη6 
αἷ τἢ 15 {ἰπ|6 τὴν σι δ γε θεσοπηα 
βοδηΐ, θεσδι56 5|]ν 6 15 50αΊῸΕ [πῃ 
ΓΩΥ ἰτεαβυῦν : σοτηπηδηα, ἴπογε- 
ἴογε, ἴο βϑεπῃα τὴῆε ἰγοπὶ ἢν 
ἰΓΘαΘαΓν ΟΟΟῸ (4]επίβ οἵ 5|]νεγ, 
Δηα ἴῃ ἃ {Π{{|π6 ννῃ1]6 1 νν1}} γεϊαγῃ 
{Πεπὶ ἴο {Πεῖγ ρος. 

ΤἼ15 Ἰεξίεσ, τῃςη, 1 [ο]ἀεα δηά 
Π6]4 ἴἴ ἴῃ τὴν Ππαπᾶβ: δηά [ῃε 
Κίησ σοπηπηδηάεα δηα [1 οδπια 
ἰῃηΐο 5 ρύξϑεηςα, 8η4 1 ϑαϊα ἴο 
Πἴπι, ᾿ ΡΕΙΠΗῸΚ5. ἴῃ [15 Ιει[6Ρ 
ΠΕγΕ 15 ἃ ννογα [παῖ ννὰ8 ἤξενεῦ 
Ιεαγὰ ὃν {πεε.΄ Απᾶ ψμεη 1 
γεδα 1 Βείοτγε {πε Κίηρ' φηά Ρείοτε 
15 ΠΟΌΪ65, παν οὐδ οαυΐ, ἃ5 
πεν ννεσα ογάεγεα ὃν τῃς Κίησ 
ἴο ἀο, Δηά 5414, ΄ ΤῊΙϊ5 ἢα5 Ὀδθη 
Πεαγὰ ὃν 8}} οἵ ιι8, δηὰ ἰἴξ 15 50. 

5814 ἴο τπδπηη, 
“ΒεΠοΙά, [πη τΠαὲ ς456] ἴπεύα 15 
ἃ ἀεί οἵ 9οο ἰ4]εηΐ5 ἔγοπὶ Εργρί 
ἴο Αϑϑυγία. Απὰ ψἤθη 1ῃε Κίηρ 
Πεδια {Π|5, 6 πηαύνε]]εά. 

ΤΠΏΘη 
ἢε ϑαϊά ἴο π|ε, “1 δπὶ ρδπηίησ 
ἴο Ὀυ1Πἃ ἃ ςαϑῖ]Ὲ Ὀεΐννεεη εαγίῃ 
Δηα πδάνεη. [18 Πεῖρῃξ ἔγοπη 
τῆς δαγί ἢ 5Π4}} θῈ οπϑ {ποιιϑαπὰ 
[αἰ Ποπη5.᾿ 

᾿ 

ἈΑΒΑΒΙΟ 

71τ Απᾶ Ηκαϊαδι νεπηΐ ἴο ἢἰ5 
ἀνε! ]!τηρ, ἀπα ννυτοίε ἃ ἰείζεσ, 
βαγυίησ ἴῃ 1 οἡ [15 ννῖβε : 

“Ἐτοπὶ ϑεπηδοθειῦ Κίησ 
οἵ Αϑϑυτῖα απα ΝΙίπενεῃ ἴο 
ῬΠΑγδοἢ Κίηρ οὗ Εσγρί. 

2 Βεᾶαςξε μὲ [ὁ (ἤξε, (Οἱ ΠῚ 
Ὀτγοίΐμεσ ! δηὰ ννηδὲ ννε πηᾶ κα 
Κπονψη ἴο πες Ὀν 115 15 [ῃδῖ 
ἃ Ὀτοΐμει Πᾶ5 ῃξεα οἵ ἢϊ5 
Ὀτοΐμεσ, δηα Κίησβ οἵ βοῇ 
οἴμεγ, δπὰ [τὴν] πορε ἴτοπὶ 
1Π6εῈ6 15 ἴμαΐς ποι ννουϊαϑί 
1επά π|ε πίπε ἢπηαγαα ἰα]εηΐδ 
οἵ ρο]ά, ἔογ 1 πεεὰ ἰἴ ίογ {πε 
νἱςἴ4}}Π1ηρ οἵ β5οπια οἵ {πε 
50] |6γ5, [μὲ 1 πᾶν 5ρεπά [1] 
ὕροη ἴπεπ|. Αμπά «αἴζεγ ἃ 
Πππ||8 γε 1 ν}}} δεηα ἴἰ 
π6ε6. Τῆηεῆ πε [οἀεα τῆε 
Ἰεϊΐει, δηά ργεβεηίεα τ οα 
1ῃ6 πιοῖῖον ἴο Ῥμδίδοῆ. 

3 Απὰα νῆβξηῃ ἢε 8δνν ἴΐ, πε ννὰβ5 
ΡεΓΡΙεχεα δηὰ 88:4 ἴο ἢϊπ|, 
ΕΜ ΕΥΪν 1 πᾶνε πεναῦ Πεαίὰ 
δηγίμίησ {κα 115 ἰαηρσιαρα 

4 ἴτοπὶ δὴν οπε.᾿ ἼΤπεη Ηδι- 
ηἂγ 5βαϊά ἴο Πίπι, " Τ σαν [15 
ἰ5. ἃ ἀερί ψῇῃϊοῃ ἴμποιι οννεϑί 
ἴο την ἰογὰ πε Κίηρἡ Αμπὰ 
ῬΒαδοῇ δοςερίαα τἢϊ5, 5ᾶγ- 
ἴησ, “Ο Ηεαἰαδτ, 1ἴ 15 ἴῃε {κε 
οὗ {πε6 ννῇο αύε ῃοπαβῖ ἴῃ {Πε 
βεγνίος οἵ Κίηρβ. ΒΙ]6ββεὰ ΡῈ 
αοά νῆο Πεαίῃ πιαάς ἴπεε 
Ρεγίεςς ἴῃ ννὶβάοπι, δηα μδῖῃ 
δαοτποα {πεεὲ νυν ΡὨΙ]ο- 
ΒΟΡἢΥ δηά Κπονίβεάρε. Απάὰ 
πον, Ο Ηεαϊαᾶι, ἴμεγε τε- 
τλαΐη5 Ψμαΐ ννε ἀθϑίγε ἔγοπὶ 
1π66, {παῖ ἴποὰ ποι ]άϑί 
Ὀυ1ἃὰ τι5 ἃ οαϑίϊα Ὀεΐννεεῃ 
ἤδανεη δηα εαγίῃ. 

γη62 

οι 

ΔΈΆΜΕΝΙΑΝ 

ΤηΘ ΑΒΕ Γ6 νοι νου 5 α Πα νυ] οΠῚ 
Α΄6 οἤδησεά τοιηά. ἘΕτοτη 
Ἐργρὶ ἴο Νίπενεῃ ἰῆθγε ἃγαὲ 
δοοΐ ἰεασιιεβ. Ηον ἰδμεη ἰπ ἃ 
51η6}]6 ηἰρῃϊξ σοι] ἃ οαἱ ἷζε οἸ 
1ῃ6 Πεδά οἵ {π6 Ἴοοϊς δηά σοπὶες 
Ῥδοκ μι πεγρ Βαυΐ1 5 : Ηον 
σουὰ νοι πΊαῖεβ ἤδαι {πὰ 
ΠΕΙσΪηρ᾽ Δ Πηβοαιγν ἢ 

ΤΠεῈ Κίησ 5814: Τ1,θᾶνε (ἢϊ5. 25 
(οπηε δηα ψεανε πιῈ ἃ τορε οὗ 
β8η4. ΔΠεη 1 Παὰ σοπε ουΐ 
ἔγοπῇ ἢϊπι, ἴῃς Κίηρ βαϊα ἴο 81] 
ἴποϑα ψι πίῃ: ΔΝ αΐενεγ 
ΚὨΙΚαΙ βαγϑ, γε 54}1 δαν, “ἵνε 
Κηῆονν δη4 ἤᾶνε Πεαγά 1ῃ15 ϑᾶν- 
ἰηρ. 

τπιι5: Ετοπὶ ϑεηβασγῖγη Κίηρ,, 41] 
Πι41] ἴο Ῥῃαγδαοη Κίησ οἵ Εργυρί. 

Βτείῆγεη ἤᾶνε περὰ οἵ Ὀγεζῆγεη 2 
ἴο Ὀεμοὶά {πεπὶ δηα Κίηρβ οὗ 
Κίηρβ. [ἢ {Π15 ϑεᾶβοῇ ἜἼχρξῃῆβεϑβ 
Δ ἀερί5 ἐποιρῇ ἤᾶνε πεῖ 
Ὀεδῃ δηα 51|νεὺ΄ 5. νναηίίηρ ἴῃ 
ΟἷΓ ἰγααϑιιταθ. 950. ἴδῃ σῖνε 
οὐάθγβ δΔη4 ἤανε Ὀγοιρσῃΐ ἴο πε 
Ὀν αἰϊδβραίοςῃ ἃ πυπατεα ἰδ]εηΐβ 
οἵ 51:|νεγ-Ψ 
1ΠΕ. Ἰεϊίεν δαπα ννεηΐ ἴῃ ἴο {πε 
Κίηρ δῃηα 5 : [ἢ {ῃ15 ἀἰϑραΐςῃ 
Ι μαᾶνε νυὶτεη οὗ ἃ πηαίίοι, οὗ 
νγΪ]Οἢ ΠΕΙΓΠΕΓ γουγ οἰΐν ὁ Ποῦ 
γοιτ ϑαΐγαρϑ πᾶνε πεαγά. Ἀπηαᾶ 
αν 4}} αι : δὲ ἢανε πεαγά 
84 νψὲ Κπον ἰΠ15 πηαίίε οὗ 
γοιῖβ. Βαΐ [ 5ε14 : [{ γε ἢδνε 
Ὠεξαγα, ϑὰν ἴπθη Ὀείογε γε ἢανα 
ΟΡαπαα {πε ἰεϊΐεσ. Απαᾶ πον 
σου] ποῖ 88ν, Ὀπὲ ορεπεά δηά 
τεδα 1. 1 54] : Υε πᾶνε πεαῖὰ 
νναΐ 15 νυγτεη. ΤΠ Κίηρ 5αια ὅ: 4 
1 ἃ τορε οἵ βδδαηὰ ἴποιι ννεανεϑὲ 
ποῖ ἴογ πε, ἔμοιι 5Π4}} ποῖ σδΥΓΥ 

1 Μ. (δηοῃ Πᾶ5 36ο. 
2.92 δα ἀ5 “ποὺ γουγ Κιηρ᾽. 
5. Οδῆοη τὸ “8η4 Ῥαζάοη αϊᾶ: 

γγεανε τὴς ἃ τῸρΡε οἵ 54η6, ἴῃ ἰεηρτῃ 
πΐης 6115. ΑΠα Ι 514 : Μχ ἰογά Κιηρ, 
ΟΥΘΥ τΠ6πὶ ἴο Ὀτηρ ἰοΥ ἢ ἔτοτη ὙΟῸΓ 
{ΓΕΔΘΌΤΥ ἃ τη066] ἰῃδΐ 1 πᾶν 566 δῃᾶ 
δοοοτάϊηρσ ἴο ἴΠε6 πΠΊ066] πη κα ἴΐ, {παΐ 
ἴ θῈ ποῖ ἴοο [Πϊςκ οὐ ἴοο μη. Απά 
ῬΠάγαοη βαϊά : [ἢ ΠΥ ἱγεαβατΎ ἰ8 
ποηθ. Βαῖ πη]655 ἔθου ννεᾶνα ἴἴ, ἴποὰ 
οαΥγθϑί ποῖ οἱ τΠ6 ϑἰΐνεσ, ψῃῖ ἢ ὈΥ 
τὰγ ννβάοπι ποι Παβὶ βουρῃΐϊ δπὰ 
Ρτοιηϊβεα. 

Ἀπὰ ΠΟΘΙ ὅπὸ ννυγοία ἃ ἰεζίεγ 7 

Απάᾶ 1 (βϑίεπεα ὺρ 3 

απ τ9πᾺΨὌυ ττὰὐὔττοόϑϑ τὺ ὺ Ὁ ῪἫᾺ τ! τᾺῈσσ τ... 



ΠΕ ΞΘ ΘΕ ἈῊΗΚΑΚ Υ. 

ΘΥΒΙΑῸ 

ΎΤΠεη 1 Ὀτγουρῃξ οἱ 
1ῃ6 γοιηρ 640]65 δηα θουπα {πε 
ΤΟΡΕ5 ἴο πεῖν εεῖ, απ δεῖ {πε 
Ῥογ5 οὐ {πεὶγ Ὀδοκβ ; απα {πεν 
ψεΙῈ ϑβαγίησ, “γον άβ πηι, 
τηογίαυ ; [[Ὀτεηδη, πιῖχ) {165 
δηα Ὀτοκα ἴοσῦ {πε Ριυ]4εἴ5, 
Ῥδοδιιθα ὑπεν αἴ 166. ἍἊπα 
ψ Πεη {πε Κίπρ 5ανν ἴΐ, ΠΕ ννὰ5 
ςοηίοιπαςεά. 

ΊΠεη 1, ΑΠΙΚαζ, 
ἴοοῖς ἃ ϑιυν! το ἢ δηα θεαί {πε Κίηρ᾽ 5 
ΠΟΌΪ65, 111 ἘΠ εν 411 τοοῖ ἰο Πίσῃ. 
ΤΠεη τπ6 Κίηρ ννᾶὰ5 ἱπαϊσηδηΐ 
ἢ πηε, απ βαϊα ἴο πε, " Τμοιι 
ατί σοπε οἴδαῃ πιδάᾶ, ΑὨΠΙΚαγ: 
Ψ ΠΟ ἰ5 4016 ἴο οδιγν ῸΡ δηγν- 
τηΐηρ ἴο {πεθεὲ Ῥουϑϑ᾽ 

Αμα 1 
5814 ἴο Πίπι, “(ὈΟποοίηϊησ {6 
αἴαϊιβ οἵ ϑεπηδοῃεγιθ τὴν ἰοτά, 
5Β6Υ γε ποίῃίηρ ; ἴον 1 πε δά 
Ῥδδη αἵ παηά, πε ννοιἹὰ ἤανε 
011} ἃ σοιρ]ε οἵ σαϑί]αϑ ἴπ οἠς 
ἀν. Απα {Πε Κίηρ 5814 ἴο ΠΊΕ, 
“Ἥανε ἄοπε νυν {πὲ οδϑῖ]6, 
ΑὨΙΚαι, πα σὸ ἴο ἢν ἰοαδίηρ ; 
Δα ἴῃ ἴῃς του] ηρ᾽ ΠΟΠΊΕ ἴο πη6.᾿ 

6 ἴποιι ἀεϑίγοϑοι. 

ΑΚΑΒΙΟ 

ὙἼΠεη 514 Ηδίηδτγ, “Τὸ 
Πεδὺ ἴ5 ἴο ορευ. [1ν}1}} θυ] ἃ 
1Πεε ἃ οδϑί!ε δοοογαάϊηρ ἴο ἢν 
νυν 5 ἢ δηὰ ομοῖςε ; Ρυΐ, Ο ἣν 
Ιογά ̓  ρίεραγε τι5 ᾿ἰπ|ὲ δηά 
ϑίοπα δηά οἷδὺ δηα ννογκπηΊβῃ, 
ΔΠΩ 1 μανε 5Κη]εα θυ] 6Γ8 
ΠΟ ΜΠ] Ὀυ114 ἰοῦ ἴΠπεῈ 85 

Απα {πε 
Κίῃρ ριεραγεα 411} [ῃδΐ ἴογ 
ΠἰπΊ, απ ἐπεν ννεηΐ ἴο ἃ ννὶ4ε 
Ρίαςε ; δῃᾶ Ηαίαδι απα ἢϊ5 
Ὀονϑ5 σδπηε ἴο 1ἴ, ἃπα ΠΕ ἴοοϊς 
1πεῸῈὶ εαρ]εβ δηῃα {πε γουηρ 
τήηθη ψ ΙΓ Πΐπῇ ; ἀηα {πε Κιησ 
8ΔΠη6 411 Πῖ5. ΠΟΌΪ65 ννεπί δπὰ 
τ1πΠ6 μος οἷν 8556 166, 
τη {πεν πιρῃΐ 58εὲ ψῆδί 
ΗἩϊαᾶν ννου]α 4ο. 

Τἤεη Ἡαίαᾶγ ἰεῖ [ῃς εαρ]65 
ουξ οὗ {πε θοχεϑ, δηά {ἰςὰ {πε 
γοιηρ πιεη οὐ ἵμεῖν Ὀδοῖκβ᾽, 
Δη4 ἰδ {πε τΌρε5 ἴο {πε 
εαΡ]69᾽ ἰεεῖ, αηα ἰδεῖ {ΠπΠεπὶ σῸὸ 
ἴῃ {πε αἵ. ἊΑπα πεν βοαιεά 
Ὀρνναγ5, {11 [Πα ν᾿ τεπιαίηθα 
Ὀεΐννεεη πεαάνεη δηά εδιίῃ. 
Απα τε Ὀον5 Ρεσϑη ἴο 5ῃποαῖ, 
βαγίηρ, “Βτίησ Ὀτγίο 5, Ὀτίησ 
οἷαν, {παΐ ννεὲ τῆαν 0114 {πε 
Κιηρβ οδϑίϊα, ἴογῦγ ψῈ 816 
βίδπαϊηρ 416 1 

ἡ ΑἈπαίῖδε οἵονὰα νεῖ δϑίοη- 
154 8η6 ρευρίεχεα,η παν 
ννοημήεσεά. Απᾶ πε Κίηρ 
ΔηΠ4 5 πόοῦ]ε5 νοηάοεγεα. 
Απᾶ Ηϑαδίηδι ἀδηα ἢ[5 βεγνδηΐβ 
Ὀεσδη ἴο θεαΐ [ες ννογκπΊίεῃ, 
ΔΠηΠ4 ἴμεν ὁπουίζεά ίογ {πε 
Κιηρ᾽ 5 ἴγσοορ5, βϑαυἱηρ ἴο {ΠΕΠ|, 
Βτρ ἴο ἴῃς 5Κ|Π16 4 ννογκ- 
ΠΊΕ ναί πον νηΐ απ ἀο 
ποΐ Πίηάει {Ππεπὶ ἔγοπὶ {ΠεῚν 
νοῦ. Αμα {πε Κίηρ᾽ 5διἃ 
ἴο ΠΙπη, “ Τ Ποι αὐ τπδα ; ψνῃῸ 
οαῇ Ὀτησ δηνίῃηρ ὑρ ἴο 

8 {Παἴ αἸδίδηςε δ᾿ Απαᾶ Ηδίαδι 
5814 ἴο Ὠΐη), “Ο τὴν ἰοτά! 
ἤονν 514}1] ννε θυ] ἃ ἃ σαϑ51]Ὲ 
ἴῃ 1ΠῸ αἱ δηά 1 τὴν ἰογὰ 
{πε Κίησ ννεύε πεσε, ἢε νοι] 
Πανα θυ1Π βενεῦαὶ σαϑίϊα5 1ῃ 
ἃ 51:Πη51]6 ἄδν. ΑπᾶΡΒδγβοῃ 
5814 ἴο πη, “ αο, Ο Ηεϊηᾶι, 
ἴο τῆν ἀνε ]ηρ,, αηα ταϑβί, ἴογ 
ννε ἤᾶνε σίνεη πρ 2 Ὀυμάϊησ 

1 Τοῖ. “οἢ 1η6 βδρ]θϑ᾽ Ὀδοϊκβ᾽. 
2 Τιῖ. να Πᾶνε ραβϑεά ἀννδῪύ ἴγομι᾽. 

γ63 

6-ὃ 

ΑΆΜΕΝΙΑΝ 

ΑΝ ΑΥ {πε {ραΐε οπὶ Εσνρί. 
Απα 1 νεηΐ ἱπίο ἃ ἀξερὶν ἀτρ 
σΠαγθεῦ, δηὰ ρειίογαίϊεα {ῃε 
νν4}} οἵ {πε σμαπηθεῦ οὐ {πε 5άε 
ψ θπος πες ἄαννῃ 5ῆοπε; δηά 
ψνεη {πε ἄδννη σ]εαπηεα (οτἢ, 
1 Πα ῃεα ἱπίο {πε σῃπαπηθει βενεῃ 
6115; 8Δη6 1 τοοῖκ ἨἘΡ ἀμ οἵ ϑαπά 
Δη4 οαϑὲ ἰξ ἱπῖο {πε ἢοΪε Ὀογεά 
8η6 ὈΪενν ἱπίο 11. Τί δρρεαγεά 
κε ννονεηῃ ἐννιϑίβ, αηᾶ Τ ϑαϊά: 
αἰνε οἵἄεγβ, Ο Κίησ, {παΐ {Πὰν 
ΠΟΙ]θοὶ γοῆ τῸΡΕ5 ἂδπᾶ 1 ψ|}} 
ννεᾶνε γεΐ οἰπείϑβ. 

Δ Πεη ἴῃς Κίησ δαν [Π15 ΠΕ ας 
Ἰδυρηεα απα 5414: ΒΙεββεα ατί 
ποι Ὀείογε πε αὔζ. Δηᾶ Πα 
σαν ΠπΠΊε νεῖν σίξεαΐ ρῥιεβεηΐβδ, 

8 ηα 4᾽]οννεὰ {πε ἰτθαΐϊε ἔγοπὶ 
Ἐργυρί δῃὰ ννεὶ] ἂπὰ οίδαϊν εἴ5- 
Πλϊ556 4 πΊ6, δηα 1 ἀερατγίεά. 



9 

11 

12 

18 

14 

ΤΗΕ ΘΤΟΒΥ ΟΕ ΑΗΙΚΑΚΒ 7. 9-14 

ΘΥΎΒΙΑῸ 

Απά νῆδη ἰ{ ννὰ5 τηογηίΐηρ, 1 
σαΠη6 ἱπΐο 5. ρύξϑεηςα, δηα ἢς 
5814 ἴο πΊ6, “ ΕΧρίδαίῃ ἴο ΠΊ6, 
ΑΠΙΚαν, τπς [ο]]οννίηρ τηδίζογ. 
Τῆς Ποῖβε οἵ ἐν Ἰογὰ πεῖρῇϑ ἴῃ 
Αϑϑυγία, ἀπ ΟἿἿΓ πηδγε5 ἤδαῦ ἢϊ5 
νοῖςς ἤείε, δηα {πεῖ [οα]5. τη]5- 
σατῖν. 

ΤΠεη 1 ψνεηΐ ἰουἢ [ΠῸΠῚ 
της Κίηρ᾽β. ργεβδεπος, 8πη4 ςοπὶ- 
Π]ΔΠ6α τὴν ϑ8είναηΐθ ἴο σϑίςοῇῃ 
Ιὴ6 ἃ οδΐ, ἀη4 1 ψῃϊρρεά [ἰ 1ῃ 
1Πε βίγεεῖβ οὔτε οἰΐν ; δρᾶ ννῆξῃ 
1ῃε Εργυριίβηβ 58νν ἴἰ, πεν ννεπΐ 
Δ Πα το]α 1Πε Κίηρσ {παῖ “ΑΠΙΪκαῦ 
45 δεϊεά σοηϊεπηρίποιιϑὶν οἵ ΟἿ Γ 
ῬΕΟρΡΪε δηα παῖε πιοοῖκ οὗ ι.5. 
ΕῸΓ πὲ μᾶβ5 σδιιρῃΐ ἃ οδΐ δῃηὰ 
ΜΠΙρ5 1 1η {πε 5ίτεείβ οἵ οὐζγ 
οἷτν. 

Απά 1{Π6 Κίηρ βεηΐ ἴου πῆς 
ΔΑ οΔ]]ςα της ; δἀπὰ ἴ οαπηε ἰπΐο 
Π15 ΡΙΈβεησεα. 

Αμαᾶ Πε ϑβαϊὰ ἴο 
τη6, “Ι͂ὴ ψνῇαΐ ννὰν ατί ποι ἰη- 
ΒΌΠΠΙησ ἀ5}Ὁ ἃηα [ δηϑνεγεα 
Δ 5814 ἴο Π[η}, “ ΤΠ15 σαὶ Πα5 
ΒΕΓΙΟΙΒν ἀαπιαρεα πηῈ ἴῃ ΠῸ 
5]Πσὴ)ϊ τηδίζεγ; ἴου ἃ σοὺκ πεαά 
Ὀεδη δηίἰγιβίεα ἴο πὲ ὈΥ ΤΥ 
Ἰοτά, ννῆοϑβε νοῖςε ννὰ5 εχίγειπεϊν 
Ὀεδατα]}, απ Ὀν {πε {ἰπιε {Πδῖ 
ΠΕ οἴονεά 1 υπαειβίοοα ἰπδΐ 
ΤΥ ἰογαὰ νυν]ϑῆθα ἰοῦ πΠΊ6, δῃὰ 1 
ννεηΐ ἴο {Π6 σαΐίε οἱ τὴν ἰογά. 
Απά [Ιἢ 1ῃ15 ραϑί ηἰρῃξ [ῃ 15 οδΐ 
ννεηΐ ἴο Αϑϑυγία απά ἴογε οὔ {πε 
ἢθδα οἵ {ῃ15 σοοῖκ οἵ πηίης δπά 
τεϊυγπε. Απᾶ ῃς Κίηρ δη- 
ϑυνεγεά δηά 94:14 ἴο π16, "Δ.5 δι 
851 σδῇ 8:6, Δ ΒΙΚαῦ, βίηςε ποι 
ατὶ σόν οἱ ἔῆοιι αὐτὶ Ὀεοοπηα 
βίαγκ πιδά. ἘῸΓ [ἴ 15. 260 ραζγδ- 
5865 το πεσε ἴο Αιϑϑντία; δηά 
ἤονν οαηϑδί ἰποιῖι ϑὰν {παΐ ἴῃ 8 
51η516 πίρῃϊ [Π15 οαΐ ψεηΐ δηά 
ουΐ οὔ [ῃ6 Πεδα οἵ {πε σοςκ δπά 
ςαῖηθ ὈδοκΚΡ᾽ 

“ΠΕ Ἴ ς 516 τὸ 
ΠΙπΊ, “πα 1{ 1 15 260 ραγαϑαηρϑ 
ἴτοπὶ Εργυρί ἴο Αϑϑυγία, ῃονν ἄο 
ἴῃν πηᾶγαϑ5 ἴῃ [15 ΡΙαςε ἤεδγῦ 1ῃς 
νοίςε οὗ {π6 Ποῖβε οἵ τὴν ἰογά, 
ΔΠη4 {Πε1τ [0415 πΊΙβοαΎγν δ᾽ 

ΔΕΚΑΛΒΙΟ 
τῆς σαϑίϊα, δηα ἰο-ΠΊΟΙΓΟΥν 
ΠΟΠΊΘ ἴο πιε᾽. 

9 ἽΠεὴ Ηδίηᾶι ννεπί το ἢϊ5 
ἀννε!]!ηρ ἀπ οἡ {πε πιοιγονν 
ἢε ἀρρβεαζεάᾶ Ρείογε ῬΠαγδοῃ. 
πα Βηβγαοῃ βαϊα, “Ὁ Παϊ- 
αᾶγ, ννῆδί ἢδνν8 15 ἔπεσε οἵ {με 
Ποῦβα οἵ τῆν ἰογὰ ἢ ἰοῦ ννῆβῃ 
ἢς ΠεΙρἢ5 ἴῃ {πε σοιιηίτν οἵ 
Αϑϑουγία δηὰ Νίπενθῃ, δῃά 
ΟἿ ΠΊΔΓΕ5 Πδδγ ἢϊ5 νοΐςε, παν 

10 οαϑί {πεῖγ γουηρ. Απάᾶ νἤξη 
Ηδίαδγ πεϑαγὰ 1ῃ 15 βρεεοῇ με 
νεηΐ δηα ἴοοϊς ἃ ςαΐ, δηά 
Ὀοιιηα πεῖ δηα Ρεσδη ἴο ἤονσ 
ΒΕΓ ν ἢ ἃ νοεῖ Πορσίηρσ 
1Π1 {π6 Ἐργρίίαηβ Ππεαγαὰ [|ἴ, 
Δηα {παν ννεηΐ αηαᾶ ἰο]α {πε 
Κίησ δΌοι 1. 

1 Απαᾶ ΡΠδύδοῃ 
5εηΐ ἴο [εἴοῃ Ηδίαδι, αηα βαιά 
ἴο Πίπι, ᾿ Ο Ηκείἰαᾶτ, νῃεγείοτε 
αἀοϑί μου ἤορ᾽ ἴππι|5 δηα Ῥεῖ 

12 ἰῃαῖ ἄπ Ὀεαϑερ᾿ ΑἈΑπά 
Ηδίηδγ 5αἰα ἴο ἢϊπὶ, “Ὁ τὴν 
Ἰογά {Πς Κιηρ νειν 516 5 
ἄομε δὴ τρὶν ἀεεα ἴο τΏ6, 
Δη6 ἢδ5 ἀεϑογνεα {Π15 ἀτιὉ- 
Ὀίηρ δηὰ Πορρίησ, ἴον τὴν 
Ἰογὰ Κίησ ϑεῃηδομειρ Παά 
σίνεη τὴς ἃ πε οοοϊς, απ ἢς 
δά ἃ βἴτοηρ ἴγ6 νοῖςα δηά 
Κηανν {πε Ποιιῖβ οἵ ἴῃς ἄδἂν 
δηα πε πῖρῃξ. Απαάίῃε οδὲ 
σοί ὋΡ [Π1|5 νεῦν πἰρῆϊ δηά 
ουΐ οΥ̓ 115 Πεδὰ δηὰ νεηΐ 
νᾶ, Πα Ὀξοδιιβε οἱ [ῃ15 
ἄξεα 1 πᾶνε ἰτεαΐεα ἢεῖ ἴο 

13 {15 ἀγα ίησ. Απαᾶ ῬΠαγδοῇ 
5814 ἴο Πίπι, “Ο Ηδιαηᾶτ, Ε 5668 
ἔτοπὶ 4}} {Π|5 {παῖ τῇου ατί 
στονίησ οἰ δηά αζγί ἴὴ [ἢν 
ἀοΐαρε, ἴον Ὀεΐννεβεη Ἐρυρί 
δηα Νίπενεῇ ἴπεγε δ΄ διχίγ- 
εἰρῇϊξ ραγαβδηρϑ, ἀηα ον αϊά 
586 σὸ [Π|5 νεῦν πἰρῃϊ δηὰ 
ουΐ οὔ της ποδα οἵ τὴν σοοκ 
Δ Πα σοπῆε Ὀδοκ ᾽ 

Ι1{ Αμπὰᾶ Παίαδι ϑαϊά ἴο ἢϊπ|, 
“Ὁ τὴν ἰογὰ ! 1 πεσε ννεσα 
510 ἃ αϊδίδηος Ὀεΐνεεῃ 
Ἐσγρί απ Νίπαενεῃ, μον 
οου]ὰ ἰῃν πλᾶύεβ ἤδαι ἤδη 
ΓΥ ἰοὰ {ες Κίηρ᾽5. Ποῖβε 
ΠΕΡ 5 δηα οαϑί {ΠΕ ῖγ γουησ ἢ 

γό4 



ΘΥΕΙΑῸ 

Απμά 
ννδη {Πα Κίηρ Πεαγα [ἢ 15, ΠΕ ννὰ8 
5016 νεΧΕά, δηα ἢδξ βαϊ ἴο 1:η6, 
“ΑΠΙΚάγ, ἜἼχροιυηά ἴο π|ὲ {Πϊ|5 
ΤΙα16: Α ρΡΠΠ|αὺ μα5 οἡ 15 Πεδά 
ἴννεϊνε σεάδίϑ; ἴῃ ἄνεγν οεαδγ 
πεύε αὐ {Πιγῖν ννῃεε]ς, απ ἴῃ 
ἐνεῖν ΨΜΠΕῈ] ἴνο σδΌ]Ὲ5, οὔς 

16 ννῆϊ[6 δηα οὔὲ ὈΪδοκ. Απάᾶ 1] 
δΔηβυνεγεα δης 5αϊα ἴο ἢϊπι, “ΜΥ 
Ιογά ἰῃς Κίησ, ἴῃς. οΧ-Πογάβ. ἴῃ 
ΟἿΓ σοιπίγν τππάεγδίαπα {ἢϊ5 
τ 416 {Παξ ἴποιῖι {Ε]]εϑὲ. ΤΕ 
ΡΠΠ]Αγ οὗ νν  ἢ ποι Παβὲ ΘΡοΚεη 
ἴο πΠΊ6 15 {Π6 γεαῦ; {ῃε ἔννεϊνε 
ςεάδιβ δι 6 {Π6 ἔννεϊνε πηοηίῃϑ οἵ 
1Π6 γεαῦ ; {πε {Πιγίν ἤθε ]5 ατα 
{πε {Πϊγτν ἀανϑ οἵ {π6 πιοηίῃ : 
{πῃ6 ἔννο οδ΄ ]εβ, οὴβ ννῃϊίε δηάᾶ 
Οηα ὈΪδοκ, αὔα {ΠεῸ ἄν δπά {πα 
ηἱρῃι. : 

Αραίη Πα ϑαἰα ἴο της, " ΤΙ νν πο 
τὴς ἥνε σα 165 τοτη {Πα βαπα οὗ 
1Π6 τίνεσ. ἡ ΑΠΑ 1 κα] ἴο ΠἰΠῚ, 
“Μν Ἰοσά {με Κίησ, διά {πεπὶ 
Ὀτγίηρ πη6 ἔγοπῇ ἢν {γεαϑαγν ΟΠ6 
ΙῸΡΕ οὗ 5384η64,, δῃα 1 ν}1}} πηακε 
Οἤδ ἴο πηαίοῃ 11... ΤΠΕη Πα βαἱά 
ἴο πΊ6, “ [η|655 ποι ἄο {ῃϊ5,1 

ος ΜΠ] ποΐ σῖνε {πεε {πε Ἐρυρίίδη 
18 {τΡιε. ὙΠεγειροη 1 5αὲ ἄοννῃ 

Δηα οαἰσιυ]αϊεα ἴῃ την Πεατί πον 
Ι 5Ποι]4 ἀοϊ. Απα 1 νεπί ουΐ 
ἔγοπι {με Κίηρβ ραϊδοε 1 δηΐ 
Ὀοτεὰ ἤνε Ποῖεβ ἴῃ {ες βαϑίδγηῃ 

10 ν18}} οἵ {πε ραᾳαῖαοβ. Απά νψῆεη 
1ῃηε6ὶ δ επΐεγεα τῆς ΠοΙεβ 1 
βοαίζεγεα βϑδηα 1ἢ [ξφπ, δηά {πε 
5115 ρϑίῃ  Ρεσϑῆ ἴο Ἀρρεδγ 85 
1{{{{πε 56 π4] νγεγε ἐννίπϑα ἴῃ {πε 
Ποΐεβ. ὙΠεη 1 5αἱα ἴο {πε [κίησ ; 
Μν ἰογά, 4 {πεπὶ ἴακε ἃρ 
ἴΠεβε, ἀπά 1 ν}}} ψεανε γοῖὶ 
Οἴπεῖβ ἴῃ {πεὶγ βίεαά. Απὰ 
 ΠΕη 1πΠ6 Κίησ πη ἢἰβ ΠΟΡ]65 
58 νν 1{, ἴπΠεν ννειε δπιαζεά. 

Αμάᾶ αραίΐη {με Κίηρ ςοπι- 
ΓΑΔΠαΘα ἴο Ὀτίηρ ΠΠῈ Δῃ ἸΡΡΕΓ 
τη 1]]σῖοπε [Πδΐ ννὰ5 Ὀγοόκεη: δπά 
ἢδ ϑαϊά ἴο πιε, "Αμεκαγ, 5ενν ῸΡ 
ἴοῦ τι5 115 Ὀγόκθη τι ]]ϑίοης. 
ΎΠεη 1 νεηΐ δηᾶ Ὀγοιρῃϊ ἃ 
πείμεογ ὃ τ Π]Ἰβίοηθ, δηα οδϑί ἰΐ 
ἄονῃ Ὀείογε {πε Κίηρ δπαᾶ ϑαϊά 

15 

17 

1:20 

1 Ταῖς, “τα Πρ]6 ᾽, κέ σεῤγα. 
111. “[αστον ᾿. 

3. Τῆς. “[ἢδ πιοσῖασ οὗ ἃ τ} }]5ἴοηθ ", 

18 

τό οὔς {ἴ{κῸ τἰ.᾿ 

17 

18 

ἘΠΕ ΞΤΘΕΥ ΘΕΥΑΛΗΙΚΑΝ 1 5Ξ26 

ΑΚΒΑΒΙΟ 
Δ Πηα πον σοι]α ῃε νοΐςα οὗ 
ἴῃς Πούβε τες ἰο Ερυρερ᾽ 
Απᾶ νῆεη ῬΠαύδοῃ πεβαγά 

τἢδί, ἢς Κπενν {παἰ Ηαἰηᾶν Πδά 
ΔηΒυνεΓΕα ΠΙ5 Ππ6ϑι 005. 

Απά 
ῬΠΑγΔΟῆ βαϊά, “Ὁ Ηδαίηᾶτγ, 1 
νναηΐ {ΠεῈ ἴο πΊαΚα πῆς τοΟρῈ5 
οἵ {πε 5εα- ϑαη4. Απά Ηδϑϊ- 
αἂγ 5414 ἴο Πίπ), “Ο τὴν ἰογά 
1ΠῈ Εἰησ ̓  ὉΤΟΟΙ {πέτα ἴο 
Ὀτγίησ πΊῈ ἃ τορε ουξς οἵ {με 
ἰγεαβϑαυῦν ἰπαΐ 1 τηὰν πηᾶκε 

ΊΠεη Ηαϊηδι 
ννεης ἴο [ῃ6 Ῥδ4.}: οἵ {ῃ6 
Ποιιβ6, απα θογεα ΠοΪἊ5 ἰη {πε 
ΓΟΙΡῺ 5ἤοτε οἵ τῆς 568, δπά 
ἴοοῖ ἃ παηάΐῃ] οὗ 5δπά 
ἴῃ ἢϊ5 Παηά, 568-85ϑ8η6, δπά 
ψἤεη {Πε 5ιιη Γοϑε, δπα ρεπε- 
ἰταΐϊεά ἱπῖο {π6 ἤοΐεθ, Πα 
ΒΡΓΘΔα {πε βϑαπαᾶ ἴῃ [Π6 ϑιῃ 
1Π1. τ Ῥεσαῖηε 45 1 ονεη 
{πκῈὸ γορε8. Απά Ἡϑβίηδτζ βαϊά, 
“(οΙηπηδη4 ἢν βεγνδηΐβ ἴο 
ἴαϊκα ἴῃεϑε τΟρεϑβ, δηὰ ψῆθη- 
νεῖ ἴῃοιι ἀεϑίγεϑε [{,1 ψ1}} 
ψεανε [ἢξε (8οπ16) {κει Π 6 πη.᾿ 

Απα ῬΒδγδοῃ 5αἱά, “Ὁ Ηαί- 
αᾶΓ, ψεὲ ἤᾶανε ἃ πη]ἰδίοης 
δα δηάᾶ 1 μα5 θεεη τό κεῃ 
Δ Πηἃ 1 νναπΐ {πες ἴο 5ενν [Έ ἀρ. 
ΤΏδη Ηᾳίαδγ ἰοοϊκεά αἱ 1ΐ, 
8ΔΠη4 ἰοιπα δηποίπεοι. ϑἴοπε. 
Απα ἢε 5αἱὰ ἰο ῬΒαίδοι, "Ὁ 
ΓᾺΥ ἰογά ! 1 πὶ ἃ ἰογείρπεῦ, 
ΔΠ6 1 ἢᾶνε πο ἴοοὶ ον 5δν- 
ἴῆσ. Βιυΐ 1 νηΐ πος ἴο 
σομηπηδηἋ (ἢν ἰδ τὰ] 5ποε- 

765 
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ΤῊ ΘΤΟΚΥ ΘΕ ΑΗΤΚΆ ΝΕ Ὑ7Ε726:322 

ΞΥΕΙΑΟ 
ἴο Πίπι, “Μν Ἰογά {Π6 Κίηρ, βίποε 
Ι ἅτ ἃ ϑίγδησευ ἤεύε, ἀπά ἤᾶνε 
ποΐ 1ῃε ἴοοὶβ οὗ πὶ ογαῖς ἢ 
τη6, διά {πῸ6ὶ σΟΌΡΙ]εΥα. σαΐ πὲ 
ϑΕΓρ5 (Ὁ) τοπὶ [15 ἰοννεῖ πΈ}}}- 
βίομε νυ] ἢ 15 {πε ἔεϊϊον οἵ πε 
ὈΡΡΕΓ τα] ]]ϑίομς ; δηα ἰογινἢ 
Ι 1] 8ενν ἴὉ τορσείμεν., Απά 
ΜΕ [Π6 Κίηρ εαύάᾷ [ἴ{, με 
Ιαιρ με ἀηα 5εϊ4, “ΤῊ6 ἀδν ἴῃ 
ννϊο ἢ ΑἸΙΚαΥ ννὰ5 Ὀογη 514] ὈῈ 
Ὀ]εβϑεά Βεΐίοτε τῆς αοα οἴ Εσγυρι; 
Δα 5ἴποε 1 ἢανε βεθη {πες αἷϊνε, 
Ινν1}] πα κε [ἴ ἃ στεαῖ δη ἀρρτο- 
Ρτίαϊς ἀαν. 

ΊΠεη ἢῈ σάνε πΠΊ6Ὲ 
τῆς τενεπιε οἵ Ἐρυρί ἴου ἴἤγοε 
γεδῖϑθ, Δ ηα ϑιγαῖσ πῖνναν 1 τεϊασγηθα 
ΔΠ4 οαπΊε ἴο τὴν ἰογά 1Πς Κίηρσ 
ΘΘΠΠΔΟΠ ΕΓΒ : δηα ἢ σδΠ16 ἰοτἢ 
ἴο τηξεξ πὲ δηὰ τερεινεα πα. 

ΑΚΑΒΙΓς 

ΠΊΔΚΕΙ5 ἴο οσαΐ ανν]5 ἔτοπὶ {Π 15 
ϑίοηθ, ἰῃαὶ 1 πιὰν 8ενν τπαΐ 
τη ]]ςτοηα. 

ΤΠῆρη ῬΠΑγΔΟἢ 
Δ 4 411 15. ποῦ]65 ἰδυρῆεα. 
Απά ἢε 5αἱά, " ΒΙεϑϑεά Ρὲ {πε 
Μοβί Ηῖρῃ ἀοά, νῆο ρᾶνε 
1Π6ε {Π15 ννιῖ δηα Κηον]δαᾶσεα. 
Απαᾶ ν πε ῬΠδγδοῇ 8ἂνν {παῖ 
Ηδιηᾶγ δὰ ονεγοοπΊε ὮΪΠΊ, 
Δα τος αγη θα ἢ] ΠῈ Πα ηθννεΥβ, 
ἢς δ οπςε Ὀεοδπὶς εἊχοϊίεα, 
δηἢ σοπιηδηθθα {πεπηὶ ἴο 
ςΟΙἸθοῖ οσ ἢϊπὶ τῆγεε γϑαγϑ᾽ 
ἴαχεβ, Δη4 ἴο Ὀτηρσ {Πεπὶ ἴο 
Ηδιηᾶγ. Απάᾶ πε βἰτρρεά οἕ 
ἢ15 ΤΟ 65 δηα ραΐ [Π6πὶ προη 
Ηδϊηᾶι, 44 ἢϊ5 5ο] 1 εγ5, ἀπά 
15 ϑεγνδηΐβ, δη6 σᾶνε ἢΪπΠῚ 
1Π6 Ἔεχρβῆβεβ οὗ ΠῚ5 Ἰοῦγησνυ. 
Απὰ πε ϑαϊα ἴο ἢἰπΊ, " ὅο ἴῃ 
Ρεᾶςε, Ὁ ϑίγεηρῃ οἵ 15 Ἰοσά 
Δηα ρῥγάς οἵ ἢ15 Ἰ)οοίοτϑ ! 
Ὧἥανε δὴν οἵ ἴῃς ϑυϊΐδηβ τν 
κε Ὁ σῖνε τὴν σιεεῖίηρϑ το ὦ 
τὴν Ἰογὰ Κιίησ ϑεηηδοῃεσγι, 
8Δη4 58γ ἴο Πἰπὶ ον ννε ἢᾶνε 
βεηΐ Πϊπὶ ρσἹδ5, ίοσ Κίηρϑθ ἃῖῈ 
οοηΐεηξ τ {Π||-.᾿ 

ΤἼΠεη Ηδιηδᾶι αἴοβα, δηᾶ 
Ἰε1556 4 Κίηρ Ῥῃαγδοἢ᾿ 5 παηα5 
Δηα ΚΙβθβεα ἴΠεῸ6ὶ στοιπηα ἴῃ 
[γτοηΐ οἵ ἢ1πΠΊ, πα νυν 5 δα ΠΙτὴ 
βίγεησίῃ δηα οοπίϊηιδηςα, 
δηἋ δριπάδησε ἢ ἢ15 ἵγεα- 
ΒΕΓ, Δη6 5816 ἴο ΠΙη1, “ Ο τὴν 
Ιοτά 1 ἀεϑίγε [τῸπ ἴΠπεῈ ἰῃδί 
ποΐ οἠς οἵ ουγ σομπίΓΥ ΠΊΘη 
ΤΑΥ͂ τεπΊαίη ᾿η Εσγρί. Απα 
ῬΏαγαοῆ δἴοϑα δῃὰ ϑεηΐ 
Πευα] 45 ἴο ρύοοϊαῖπὶ ἴῃ {πε 
βίγεείβ οἵ Εσγνρί {παῖ ποῖ ομε 
οὗ {Π6 ρεορὶε οἵ Αϑϑουνυία οὐ 
ΝΙπανεῇ δῃου]α ταιηαίη ἴῃ 
1Π6 Ἰαπά οἱ Ερνυρί, θυΐ {παῖ 
πεν 5Πο]4 σὸ νι Ηαίαηδτ. 
ΤΠεη Ηδίηᾶγ ννεηΐ δηα ἰοοΪὶς 
Ιεανε οἵ ΚκΚίηρ Ῥῃδγδοῃ, δηὰ 
Ἰουγηθνεά,βεεκίηρ ἴῃς ἰδπά οὗ 
Αϑϑουτῖα δηὰ Νίπενεῃ ; δηά 
ἢε δά βοιλε ἰγεαβυγεβ δηα ἃ 
σταδΐ 468] οἵ ννεδίτῃ. 

το 
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1 Το. “τ Ρεᾶςε ὕροῃ ἢ. 
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ΤΠΕΒΘΕΥ 

ΘΥΕΙΑῸ 

23 Απηαᾶ Πα πηδάε ἃ στεαΐ ἂν δηά 
βεΐῖ π16ὲ δ {πε ἤεδα οὗ ἢϊ5 ἤοιιβε- 
ΠοΙά: δηὰᾶ Πα βαϊά ἴο πε, " Δ᾿5Κ 
ννδΐ {ποῖ ννἹ]ῖ, ΑἸΠΚασ᾽ ; ΔΠ4 1 
ννουβῃρρεα {πε Κίηρσ δπα 5416, 
“ΝΥ δδίενεγ ἴῃοι ψ ]]]εϑὲ ἴο σῖνε 
τη6, θεβίῖονν ἰἴἃ προη Νδριιβε- 
ΤΠ τ Ρεθραῦβε ΠΕ Βαανα 
τὴΕ ΠΥ {Π| ; ἀπὰ [οΥ πηγνϑ6], πη ν 
ἸΙογά, Ὀ14 {Πδπὶ οῖνε πὶς ΠΥ 50ῃ 
Νάδῃ, παῖ 1 τῆᾶν ἰεαοῇ ἢἰΠῚΊ ἃ 
Γαγίῃεν Ιθββοη. ἘῸγ Πα ἢδ5 ἴοτ- 
σοίίζςπ τὴν [ΟΥΠΊΕΥΓ, ἰεδοῃίηρ. 

| 
β 

Οἱ εμῤγα. 

ΟΕ ἈΗΙΚΑΝ 7. 23 (24--::2:6 Ατλρ., 6-7 Δτη) 

ἈΑΒΑΒΙΟ 

Απάνπεῃ {Π6 παννβτεδοῃθά 
Κίηρ ϑεηηδοῃειρ παῖ Ηδι- 
αδΓ ννὰβ σοπιίηρ, Πα ννεηΐ ουΐ 
ἴο πιεεΐ ἢἰπὶ δηα τσε]οϊοεα 
Ονεῦ ἢῖπὶ Ἐχοθαάϊηρὶν ν Ἰ ἢ 
στεδΐ ον δηα δ τ σεα ἢ1Πὶ 
ἀηα ΚΙΞΘ5εα ΠἰπΠΊ, απ αἱ ἴο 
πη, “ΔΜεϊοοπης ἤοπιε, Ὁ 
Κιηβηηδη ἢ τὴν Ὀιοΐίμεγ Ηδί- 
η8τ, {ῃε βίγεηρίῃ οἵ τὴν Κίηρσ- 
ἀοΠΊ, ἀηα ῥγῖάα οὗ πιν Γαδ] Π1Ί. 
Α5Κ νῃαῖΐῖ ἴμου ννου]αϑι πᾶνε 
[ΠῚ πΠΊ6, ανθη [{{ποῖϊ ἀδϑιγαϑί 
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{πε ΒΑ] οἵ πὶν Κίπράοπι ἀπά 
οἵ πὶν ροβϑεβϑίοῃβ. Ὑἤεη 

ΤΥ ἰογα τῆς Κίηρ, [ἱνε ἴοσγ 
ενεγ ἢ ὅΠον ίανοιιγ, Ὁ τὴν 
Ἰογά {Π6 κιπρ ! ἴο Αι ϑαπηῖκ 
ἴῃ ΤΥ ϑἰεδά, ἔοι τὴν [6 ννα5 
ἴῃ {πῸ Παπάβ οἵ (οα δηά ἴῃ 
5. 

ΤΠεη 5416 ϑεηηδοΠαΓΡ {πΠῸ 
Κίησ, “Ηοπουῦγ θεὲ ἴο πες, Ὁ 
ΤΥ Ὀεϊονεα Ηδείηᾶγ! 1 ν]]} 
τῆλ κε {πε 5ίδίίοη οἵ Αβι 
58 η}1}ς ἔπε βυνογάβιηδη σαν 
1Π8η 411} τὴν ΡῬγῖννυ (ουη- 
ΟἸΠ]οΥ5. ἀπ τὴν ἰανουτγίίε5. 
ΤΠεη {πε Κίηρ Ὀεραη ἴο 851 
ἢϊπι Πονν Πα δά σοΐ οἡ νυ τ ἢ 
ῬΠαγδοῆ Πότ ἢ15 ἢτϑὶ ἀγσγῖνα] 
ὉΠ|1] ἢ6 86 σοπηα αννὰν [ΓΟ ΠῚ 
ἢ15 ΡΥξβθηςα, δηα πον ΠΕ μά 
ΔΏΒν γα 411 ἢ15. 4ιδϑίῖοη5, 
δηἃ ἤονν ἢς δά τεροεϊνεά 
1ῃ)ς ἴα χθ5 ἰτοπὶ Πίπη, απ {πε 
σἤδηρεϑ οἱ ταϊπηεηΐ δηα {πε 

26 ρίεβδεηΐβυ Απαᾶ ϑεῃηδοῃεχιθ 
τῆς Κίηρ γε]οϊςεα νυἢ ἃ στεαΐ 
ον, δηὰ ϑα]ϊ4 ἴο Ηαϊαδτζ, 
“ἼαΚε ναὶ ποι νου ]άϑὲ 
ίαϊη Πᾶνε οἵ {ῃϊ5. {γρθαΐε, [οσ 
1 15. 411 ψτΠτη {πΠῸ σύαβρ οἵ 
τὴν πα ΠῚ ΠΙΆ ΔΓ 
5814: “δἰ {πε Κίηρσ ᾿νε ἴον 
ἐνεγ 1 ἀεβίγε ἤδαρῃὶ Ραΐ 
1η6 5αίεϊν οἵ τὴν ἰοτὰ {π6 
Κίησ δηὰ {Πε σοπίϊηπαηςοε οἵ 
ἢϊ5 σγεαΐηθββ. Οὐ τὴν ἰογά ! 
ναὶ σδ 1 ἀο. νυνὶ νεα] ἢ 
Δηα 115 πκε 1} Βαϊ 1{ τῆοὰ 
νν1]10 5Πονν ΠΊ6 ίανοιι, σῖνε ΠΊ6 
Ναάδῃ, τῆν ϑἰβίεσγ᾽ 5 βοη, ἰμαΐ 
Ι πηΔΥ τεοοπίρεηθα ΠἰπΊ ἴογ 
ναί ἢε 5 ἄοῃπε ἴο ΠΊΕ, απ 
στδηΐ της ἢϊ5 ὈΪοοα δηα μοὶ] 
τὴς ΘΠ {1655 οὗ 1{.᾿ 

᾿ς αξ ΠΕΓΕ τὸ ἐεγρίσζρλελι. 

γ67 

[Ὁ οι 

ΑἈΚΜΕΝΙΑΝ 

θη (πες κίηρ ϑεπεασείπ 6 
Ἀεξαγὰ οἵ πὶν οοπιίησ, ἢς ννεηΐ 
ουξ ἴο πτεεΐ πῆς ψΠ ἢ ον. Δ Ώεη 
να δα ςαἰιιϊεά εδοῇ οἴμοι, μα 
τοοῖ δηὰ Ἰεὰ πα ἰηΐο [η15 ραΐασε 
Δη πηδᾶθ πὴ6 τΕΟΪη6. δὲ {πε 
Πεδὰ οἵ {πῸ σοιςῇ ; δπὰ πηδάς 
ΓΊΘΙΓΓΥ ἰοῦ ϑενεσαὶ ἄδαγϑ, δηά 
Ὀεβϑίοννε ἃ οὔ .Ἴθ νεῖν σίεαΐ 
ΡΙΓεϑεηΐβ, Δη4 ϑαϊά ἴοὸ πὰ: Ὁ 
τὴν ἰαϊῃεν ΚὨΙΪκασ, δϑὶς οἵ της 
Οἴει νῦν σγεαΐ ρίδϑεηΐβ δῃηὰ 1 
1} σίνε {πεπὶ ἰο ἔπεε. Απά 7 
Ι Ρονεά ἴο {πε βαγίῃ ἴο ἢϊπη 

᾿ Δη4 5414 : Ο Κίηπρ,, [ἴνεὲ ἴοσ ἐνεγ. 
5414 Ηδίαᾶγ υπίο Πίτῃ, “Ὁ. ΔΝ μαϊβοονευ ποι ννου 5 Βαϑίον 

ΟἹ 1η6, Ρεβῖον οὔ ΑΡιυβπηδα 
ΓΩΥ σογηζαάςθ, ννῇο σάνε [Π|{π ἴο 
τὴν ϑεγναηΐ. 

Βὰυϊῖ ἰο πιὲ ἴποι 
5ῃ4]: σῖνε Ναίμαη πὶν οἰβίει᾽ 
580η ΨΠΟΙ 1 ἰδισῃς!. ΒῸΣ ἢθ 
Βαῖῃ ποῖ ννεὶ] ᾿Ἰεαγπηεα τὴν [ου ΠΊΕΥ 
Ιογε. 

1 (δηοῇ -Ξ " βἰβίευ᾽ 5 50η, {Π8{1 αν 
[686 }} ΠΪπὴ Δποῖπετ [Θδοηρ ᾿. 
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ΘΎΒΙΑῸ 

Απά {τῃς Κίηρ σοπιηδησεα δηά 
σᾶνε ΠΊ6Ὲ ΠΥ 5οὴ Νδάδῃ; δηά 
[πε Κίηρ ϑαϊά ἴο πιο, ᾿ ἀο ἴῃν 
ναῦν, ἈΠ Κατ, αηα ψουῦκ τὰν ψ1}]} 
ου τῆν β5οὴ Ναάβδῃ ; ἴοι. πο πΊδῃ 
5141] τεϑοῖα 15 θοάν [τοπὶ τἢν 
Βαπά5. ὙΠεγειροη [1 ἴοοϊς Ναὰ- 
ἄδηῃ τὴν 50η, πα Ὀτοιρῇῃξ Πίπὶ ἴο 
ΓΠΥ Ποῖα; δηά 1 Ὀοιιπα ἢΠἰπὶ 
νυ ἢ ἰγοη οἤαίπ5 οβα υνεϊσῃϊ 
ννὰ5 ἰννεπίγν ἰαδἰεηΐβ, πα 1 [αϑβ- 
τεπεα {πε οΠαίηβ ἴῃ τίηρϑ, δηα 1 
[αϑιθηθα οο]]ατ5 οἡ 15 ΠεοΚ ; δηά 
Ι σἔγυοκ ῖπι οης ἱπουβαηἃ Ϊονν5 
οἡ {πε 5ῃοι!άεΓβ δηα ἃ ἰπουβαηά 
ΔΠ 4 οπεδ οἡ ἢϊ5 ἰοίηϑ ᾽ ; 4Πη64 1 ρμαΐ 
ΠΙπῚ 1π Π6 Ρούοῇ οἵ 1Π6 ἄοοῦ οἵ 
τὴΥ Ραΐδςε, δηα σᾶνε δϊπὶ Ὀγαδά 
Ὀν ννεϊσῃΐ δηὰ νναΐει Ὀγ πιβαβαγα. 
Αμά 1 ἀεϊϊνεγεα Πἰπὶ ἴο πιν ΒΟΥ 
ΝάΑΡαΕ] ἰο σιατγά, ἀπ ἰοϊὰ τὴν 
Ῥον, “γε ἄονῃ ἴῃ ἃ ἰδὈϊεΐ 
νυ ῃδίενεγ 1 σὰν ἴο ΠΥ 5δοη Νάδῃ, 
ψνΠεη 1 ρῸ ἴῃ οἵ σοπΊε οὐ. Απά 
1 δηβϑννεγεα δηά ϑαϊά ἴο ΠΊν 50ῃ 
Ναάδβη 88 [οἱ ]ον5: 
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ΑΒΑΒΙΟ 

Απάᾶ ϑεπηδομοί {πα Κίηρ 
5814, Ταῖϊτζε Πίπῃ, 1 Πανε σίνεη 
Ὠΐπὶ ἴο {πεε.’ Απαᾶ ἩΗαϊηδι 
ἴοοῖκ Ναάδῃ, 5 ϑἰϑίετ᾽β 50, 
δῃηἃ Ῥοιπηά δὶ5 παηάς ψτῇ 
οἤαῖη5 οὗ ἴγοῃ, αηὰ ἰοοῖΐς Ὠϊ πὴ 
ἴο ὶ5 ἀννε!!ησ, δηα ρὰΐ ἃ 
ἤδανν [εἰΐεῦ οἡ ἢΐ5 [εεΐ, δηὰ 
τις 1 ΜΙ ἃ τἰρῃΐ Κηοί, ἀπά 
αἴζεν. δἰπάϊησ πὶ {ππι5 Πα 
ςαϑὲ Πἰπὶ ἱπίο ἃ ἀδύϊκ ΓΟΟΩ, 
Ὀεϑίάε τΠ6 γεξτηρσ- ]αςε, δπά 
Δρροϊπμίεα Νερι- ἢ] 85 βεη- 
τἰπ6] ονεῖ ἢϊπὶ πᾶ οοπι- 
τηληεα ἢϊπὶ ἴο σῖνε ἢϊπὶ ἃ 
Ιοαί οἵ ῬὈτεδά δπὰ «ἃ {π||ὲ 
νναΐεῦ Ἔνεῦν ἄδν ; απά ψῃεη- 
Ἔδνεῦ Ηδίηδγ νψεηΐ ἴῃ οὐ ουΐ ἢς 
βοοϊάεα Νδάδῃ, [ἢῖ5 οἰϑίδι᾽ 5 
502, δαυίηρ ἴο ἢἰπὶ ψ]5Ε]ν : 

ΑἘΜΕΝΙΑΝ 

Απᾶ 1τΠ6 Κιηρ σανε Ναίμϑηῃ 8 
ΓΩΥ 5ἰβίει "5. 580η ἰηΐο ΠΥ Ὠδηάβ, 
ΔΠηα 1 Ῥοιπαᾶ Πἰπι ἢ ἃ βἰηρὶε 
οἤδίη οἵ ἴγοῇ, νν ϊο ἢ ννα5 οἵ {πε 
ννεῖσηιε οἵ βενεὴ ἰδἰςθηΐβ, δὲ {πε 
ἄοοΥ οὗ πιν Ροχγίϊοο ; δπᾶ 1 εη- 
ἰτασίεα Πίπη ἴο Βόέ]Πα΄ τὴν βευνδηί. 
Απά 1 οτάεδγεα Πἰπὶ ἴο βοοῦυγρε 
ὨΪΠῚΊ οἡ ἢ15 θεοῖς αηα θε]ν. Απά 
Ι Ξε] 4 ἴο Πίπι ἴῃ πὶν σοπηίηρ᾽ ἴῃ 
Δη4 σοίηρ᾽ ἰοτίἢ: ΝΠαΐβοενεγ 1 
Βρεαὶς ἴῃ ρύονειθ5 ν τ Ὠΐπ), ἀο 
μοι νυτῖε οἡ Ραρεῦ δηά Κεερ ἰἰ 
νὰ ἴῃεε ; δηά 1 σάνε ἴο ΠἰπΊ ἃ 9 
μιι16 Ριεδαά δηὰα «ἃ [{{{|6 νναΐεγ. 
Ι Ῥερβϑὴ ἴο βρεαὶς δηά ϑαϊᾷ 85 
[Ο]]ονν5 : 

ΤΠΕ ῬδγΓαΡΙο5 οἵ Απίκαγ, Ν1Π1. 1-41 

Μν 5οη, ἢ πο ἀο65 ποΐ Πδαῦ 
ἢ Πῖ5 δαῖβ, παν πηαϊτε Πΐπὶ 
Πεδι τ ἘΠῈ παρε οἵ Πί5 πεοκ. 

Μν 8δοὴ Ναάδη δηϑβννεγεα 
Δηα 5Ξαἰα ἴο πε, ᾿ ΝνΝεγείογε ατί 
1Ποῖ] 50 ΔΗΡΙΥ ἀσαίΐϊηδί ἢν 
50η 

1 δηβϑννειεα δηά ϑαϊἃ ἴο ἢΙΠΊ, 
“Μν 5οη,1] 8εΐῖ πες οη {πε [ἤτοπε 
οὗ Ποποιγ; δηα ἴποιι παϑίὶ οαϑί 
τὴς ἄοννῃ [ΓῸΠὶ πΊν ἴἤγοπα. Απά 

1 ΓΟ τὲ ραῃιϑῃπηεηῖ οὗ [Π6 αἷ5- 
οὈβαϊδβηΐ βεσνδηΐ ἴῃ [6 (05ρΡεῖὶ, δαρή- 
σεται πολλάς. 

Ι 

[Ὁ] 

“Ὁ Νδάδῃ, τὴν ον ! 1 Πᾶνε 
ἄοπε ἴο {Πεε 81] {παΐ 15 σοοά 
δηα Κιηά, δηά ποι παϑὶ τε- 
νναγάεα τὴε ἴογ τ νν ἢ ναί 
ῖ5 πρὶν δηα δὰ δπά μιῇ 
ΚΙΠ]ΠΙηρ. 

“Ὁ τὴν 8οη! [ἴΐ 15 ϑαϊά 1ῃ 
[πε ργοόνεγθβ: Ηδ νῃο ἰἰϑίεη- 
εἴ ἢ ποῖ ν τ ἢϊ5. εαἵ, ἴμεν 
νν1}} πηαῖκε Πἰπι ᾿ἰϑΐεη νυνὶ ἢ {πὲ 
ΒΟΥΌΗ͂ οἵ Π]5 πεοϊς. 
Αμά Ναάδη οαἰά, “ Εὸγ 

ναὶ σαυδε αὐί ποι ψντοί ἢ 
ν ἢ της δ᾽ 

Απαᾶ Παίαδι ϑαά ἴο ἢΪπ|, 
“Βεοδιβε 1 Ὀγουρῃΐ {πες ὑρ, 
Δ ἰδυρῃξ ἴπεε, ἀπά σάνε 
ἴπε6 ποηουΐ ΔΠ4 τεβρεοῖΐ δπὰ 
τηδας {πΠε6 σιεαῖΐῖ, δηα τεαγεα 
πες ν τ {πε Ὀεβὶ οἱ Ὀγεεά- 
ἴῃσ, δηά βεαίεα ἴπεε ἴῃ ΤΥ 
Ρίαςε {παῖ μοι τηϊσῃίεϑε ΡῈ 
ΤΥ Πεῖγ ἴῃ {πε ννοῦ]ά, δηπὰ 

8 ΒῸΓ [ΠΕ ἰθχὶ οἵ Μ5. (δῆοηῃ, 566 θεῖον : ; 
ΤΠΕη 1 τοοΚ Ναίμδη, δηὰ Ἰεα Πΐπι ἴο ΤΥ Ποιιβ6 ; ἀπα Ὀομπα (Πἰπὶ 10) ΠΙΥ Ρ]]1ὰγ οὗ Ἰγοη, οὗ ψῇι ἢ ἐπα ψεῖρῃὶ 

νγὰ5 5ενθὴ ΠυΠα͵Θα ὑ{Γ65 ; δηα 1 ρ]δοαα ἃ τορε τουηάᾶ 15 ΠθοΚ. Απά 1 5πιοΐβ ἃ ἱπουβαηα Ὀ]ον5 (11. {Γ6 65} οἡ 
ἢ15 ομεβί δηά ἃ 1ποιιβαπα οἡ ἢϊ5 θᾶ. Απᾶ Πα νψὰ5 Καρί ἴῃ 16 ἄοου οἵ τὴῦ ρογίϊοο. 

ὅοῃ, πίη ἐμαὶ ψ ἢ Πἰθ. ελτο 8 
Πδαγεῖῃ ποῖ {παν πηαῖζα ἴο ἤΠϑαῦ 
τῃγοιυρσῇ 5. Ὀδοῖς. 

Ναίμαη Ῥερᾶῃ ἴο βρεαῖ δπά 2 
5814 : ΝΥ Βεσγείογε τί ποὺ ΔησῚΥ 
ΜΠ πα, τὴν [λίπε 1 Πανὶ 
Βηηθα αραϊηδε [Πεθ, τὴν (Δίμει: 
ΚΗΪΚαΥ. [ΙΓ τοὺ νν ἢανε 
ΓΊΕΙΟΥ Οἡ πῆ6, (ἢν ϑείναηΐ, 1 
1 Ἔνεη Ῥεοοπῆα ἴο {πμεε ἀπβὶ 
ΔΗ 45ῆ65 δῃηά ἃ βεγναηΐ 41] {πε 
ἄδγϑ5 οἵ τὴν [1{6. 

ΑΠΑῚ 56]4 ἴο Πἰπι: 
5οη, οἡ {πε ἴἤτοης οἵ ρογυ 

Ι βϑεαῖϊβα ἰῆεε, απ ἰτγοπὶ ΓῊΥ 
τῆγοπείμοι ἀϊ5: Π1] της ἴο γαίῃ. 

Θοη, 1 ἰῃ Ὀγϑϑι1ι5 ἀπά ΡΓρΙε5 3 
οἶδα ἴπεε, δπα ποὺ ννἱἢ φαγίῃ 
νου] θὲ ἤᾶνε ἐδβίγογεα των 
Ῥοάν. 

Θοη, 1 γαϊϑβεά {πε οἡ Πίρῃ 4 

1 (δηοη, ψ ἢ ϑγτίας, οπηϊῖβ {Π6 
ΨΜΟΓάΒ “1 Βανε.. .. οἵ τῃν Πἴ᾿. 

ΑΠΑῚ ραγνα Πίπη Ὀτεδα 
Ὀγ ΜΟΙ δηα ναῖε ὈΥ τηβαβαγα ; ΔΠα δπίγιβίβα Π]πὶ ἴο ΒΕΙΙΔΓ ΤΥ 5ενδηΐῖ, ἃΠα 1 5814 ἴο Πϊπὶ: [ἢ ΠΥ ροΐηρϑ 
ουξ Δηα ΓῊΥ̓ ΠΟΙΛΪΏΡ5 ἴῃ, ΠαΐαυεΥ 1 5αΥ ἴο Νδίῃδῃ ψσιῖα 10 ἴῃ [ΠΥ ὈΟΟΚ. 

"δὃ 

: 

] 

ι 
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ΘΥΕΙΑῸ 

45 ἴον πῖθ, ΤΥ τὶρῃιεοιιβης6885 
ἢα5 βανεά τηδ. 

3 Τποιυ δαϑβὶ Ὀέεεη ἴο ΠΊ6, ΠΊΥ 

505, πκΚεὸ ἃ ϑοοζρίοη, ννῃϊο ἢ 
ΘΕΓΚΕ5 δἵ ἃ τοοκ. Απα {πε τοοὶς 

ΝΠ 5516 το 1ἰ, “ὙἼΠποῖῖ ἢδαϑι ΞΈΓΊΙΟΙς δὲ 
8 πποοποργηεά πεατί." Απάϊ 
ϑίγαοΚ δ ἃ πεεαάΐε, αηα {πεν 58 Ὁ 
ἴ0 1, “ἽΠΠΟΙ παρ ΞΈΓΠΟΙς αἱ ἃ 
ϑεπρ νοῦβα ἤδη ΠΥ ον." 

4 Μᾷν οῆ, ἴδοι δαϑβῖ Ρεεη ἴο πῖε 
Π|κῸ 4 σαΖεῖ]α ἰῃμαΐ ννὰ8 βίδπαϊησ 
ΟνΟΓ ἃ 5 Π|80ἢ-ἴγεα δηα δδίϊησ 1. 
Απά {Π6 βυσηδοῇ-ίγεα βαία ἴο 1, 
ΚΝ Ἣν εαἴεϑδὲ ποὺ ΠΊΕ, ϑεείησ 
ταὶ {πε ἴδῃ τν σκίη ψ]ἢ 
τοῦ" Απάτδε σΆ2Ζε]]ε 5! 4,01 
εαί {πΠεῸ ἴῃ πιν ἰἰς, απ νεη 1 
αἴὴ ἀεδά ἴμεν νν1}} ρας κΚ {Πε6 
ὉΡ ὃν τὴν τοοίβ." 

5 Μᾷν 5οη,ΐἴδμοι Παβί Ρεεη ἴο π|ε 
πκῈ τῃς τηδη {παῖ ἴἢτενν ἃ βδίοπε 
αἱ {πε πεανεῆ, δηὰ ἴἰ αἱὰ ποί 
ΓΘαΟἢ {Π6 ἤδανεη ; Ὀιῖ ἢε ἴη- 
ουγτγεα 5ϊη αραίηϑι (ο΄. 

6 Μν 9οῃ, ἴποιι ἢαϑί Ῥεεη {{κε 
ἴῃς πῆᾶῃῦ ννῆο δᾶὰνν ἢϊ5 ςοπη- 
Ραηπίοη βῃϊνεγίηρ ἰγοπὶ οο]α, δπά 
ἴοοῖκ ἃ ρΡῥίζομεσ οἵ νίει δῃά 
ἴῆτανν 1 ονεῦ ΠΪΠΊ. 

1 Τῃ {Π6 ΡῬΓΙΠΊ ΝΕ 5εῆβε οὗ " 8] ηγ5- 
δινιησ᾽ ἢ 

2 Αρραγϑηίγ {πΠῈ Ροϊηΐ οὗ [Π6 βἴουν 
15 Πηϊϑβϑαα, ννῃ] ἢ 15 ἐμαὶ {Π6 βυσηδοῆ- 
ἴγεα μα5 ᾿[ἴ5 τενεῆσε οἡ ἴπε φβᾷζΖε]ὶε: 
ἐἸῊγ 5 Κη 514}1} ΒῈ ἀγεᾶ ν]ἢ τὴν τοοῖβ 
ῬΓΘβθηγΥ.᾽ 

1105.2 

ἈΑΒΑΒΙΟ 

οι αἀϊάσε {τεαΐ πιὲ ψ ἢ. 

ΚΙΠΠΟ ἀπα ἀϊαδὲ τερὰν πΊῈ 
νυ ἢ τὰν ταΐη. Βα {πε [οτὰ 
Κπον {παῖ 1 ννὰβ ψιὶ!οηραα, 
απὰ Ης ϑανεά πιὸ ἴτοπὶ {Πα 
φηδύθ νος ἵπποι Ππαάϑί δεῖ 
[ον πη6, ἴον {πε 1ογὰ πεαϊθείῃ 
{πεῸ Ὀτοίκεη ἤοαῖίβ δπα Πίη- 
ἀογεῖῃ τῆς δηνίοιι5 ἀπά {πε 

Παυρσῃίν. 

3 Ὁ πν ΡΟΝ" ποὺ ἢαϑὶ 
Ῥεεη ἴο π|ε {κε πε βεογρίοῃ 
ννϊ ἢ, θη 1 δι κΚεθ. οἡ 
Ὀγ455, Ρίεγοαβ 11. 

4 Ο παν Ρογ! ἴδοι «ατί {κε 
{πΠῸ σαΖεὶ]ὶα ννῆο ννὰβ δαϊΐηρ 
{πε τοοίβ οἵ {πε πιαάαεζ, δηὰ 
1[ἰ Ξα! ἃ ἴο Βεῖ, “ Εδέ οἵ της ἴο- 
ἄδν δπά αἶα τῆν ἢ]], ἀπά το- 
πηοῖτονν {πεν ψΜ1}}] ἴᾶη (ἢν 
ΠΙ4Ε ἴῃ πιν τοοΐβ." 

5 Ο πἰν νον! μοι. δαβῖ 
Ὀεεξη ἴο πα [κε ἃ πηᾶῇ νῇο 
58 5. σομηζαα Πακαα [!ῃ 
{πῸ ον {ἰπ|6 οἵ ν]ηΐαγ ; 
δΔηα ες ἴοοϊκ ςο]α νναΐεσ δπὰ 
Ροιγεα 1 προη ὨΪΠ1. 

6 Ο τὔν Ρογν! ἴδοι. ἢδαβί 
Ῥεεη ἴο τδ ἱἱκὸ ἃ πηδῇ 
ννΠο ἴοοϊς ἃ βίοπε, δηα [ἢτεν 
1 Ρ ἴο ἤβανεῃ ἴο βίοπε ἢΪ5 
Τοτά ἢ τ. Απαάῖπε βΐομα 
αἰά ποΐ Πιΐ, αηα 44 ποΐ τεδοῇ 
ΠΙσ ἐποιρῃ, Ὀὰΐ 1 Ὀεοαπηα 
τῆς οαι8ε οἵ σφ δηά 5ἴη. 

γύο. 

ΑἈΜΈΝΤΑΝ 

Π|κῸ ἃ ἴοννεῖ,, 50 {παΐ 1{{ῃ6 επϑπῖν 
5014 σοπΊε ἴο πη6, 1 πιρῃΐ ρὸ 
(οσίῃ δηά ἰογεν τη νϑε τη {Πα ; 
Δηα ἔποιῖ [ἢ γ561Παϑῖ θεεη ἰουπά 
ἴο Ρε {πε εῃεπῆν ἴῃ τὴν Πιι56. 

ΘΟῖ, 1 σάνε ἐδ6, [Ὁ ΡΟΣ 
Δῃα Ποποιῦ; δηα ἴπου αἰϊαϑί 
Ὀείγαν πὶ ἱπίο (ες Παπάβ οἵ 
οηπιν απ ἀδαδίῃ. 

ΘΟΠ, 1 πηγίιτοα  [ΠἘ6 {Π|Ξ 6 
{πε σα οἵ {πε ἴοχ ; δπά- {Π|η6 
εγε ννᾷὰβ οἡ {πῖ|πε6 Ποῖα ἃπα τὴν 
ΠηροΥ ϑπηοοίἢ ννᾷ5 οἡ ἢν πιουῖῃ 
Δηα ἢν Πηρεῖθ ννεῦα βΒῃδγρεμεά 
ὈΡΟΠ ΠΥ Ἔν ε5. 

Θοη, ΠΥ τὶρῃίθουβηθββ δηΐά 
ΪΏποσεηον βϑανε δηά ταβοπθά 
της ; δηά {ῃν 1π]τϑΐ1ςα Ργοβρεγεά 
1{π66 ποί. 

5 

6 

7 

5οη, ἴποιι νναϑί ἴο π|ὲ ἃ5 ἃ 8 
βοογρίοη νῃϊςἢ ϑίγαοϊ [πε πααβάϊα. 
ΤΠΕ περάϊο αἱ “5: ΒεΠοΪ ἃ ἃ βιίηρ 
γνΠΙοἢ 15 ννούϑε ἤδη {Π|π6 οννῃ. 
Αραΐη Πα ϑἔσαοὶς {με 5οἷε οἵ {πε 
ίοοΐ οἵ {π6 σδιηεὶ, απα ἢε εῖ 
Π15 ἰοοῖ μασγὰ τιροη {Παΐ βοούρίοῃ 
ΔΠΔογι5Π66 [ἰ Πα 5414: (δρίίνε, 
Κηδνναϑί πο ποί {παΐ τῃν Ὀγεαῖῃ 
Δη4 501} ψψεῦε ὑπάεγ τὴν ἰεείὉ 

ὅρη, ποι παϑί Ῥεεῆ ἴο πε 9 
{|κῈὸ ἃ ροαΐ ψῇῃϊοῃ ννὰ8 εαἰϊηρ 
τηδάάεσ. ὅδγν8 ἴῃ πιδάάει: 
ΛΝῊν εαἴεϑὲ ἔμοι πε" Καποννεϑί 
ποι ποί {παῖ νν ἢ τὴν γοοί παν. 
ἄγε τν 5Κίη 2 ϑῖα {πε ροδΐ: 
Ιἴπ τὴν ΠΠππἰπηε εαΐ {Ππεε, αἰζει 
τὴν ἀξαῖῃ {πεν ρἱποῖς ὰρ ἰἢν 
τοοΐ δηά ρύερατζα (12, θὰ114) τὴν 
5ΚΊη. 

Θοη, ἴποιι μαϑί θδδη ἴο πὶὲ 
{|κῈ πίπι {παΐ δῃοί [15 δἱΐονν 
ὉΡ ἴο {πε Ππεανεηβ ; δηα ἢα ννἃϑ8 
ποΐ δ0!]ς ἴο γεδοῦ {πεγεαηῖο. θὰ 
τεδρεά {ΠῸ γενναγα οἵ ἢἰ5 [ανν]658- 
655, δΔῃα ἰῆε ατίονν τεζαγηδα 
ὉΡοη ἢ 15 Πεδά. 

11 γεηάου σηομ σε οἵ Μ5. (δῆοη 
Ἰηϑίθδα οὗ ομϑδοίξί τ " ταὰσ τ᾿ οὔ Π6 
οἴμεσ Μ55. Μϑ5. ὕδῃοῃ Πδ5 {ΠῸ ταϑῖ 
οὗ 1πΠ6 βαγίηρ ἴδπιι5: “ἾΚα {πΠ6 γουηξ 
οὗ τῃ6 εβαρὶε, δῃὰ τὰν ἤηρεῖθ ψθΓα 
Βῃαγρεηθά δραϊηϑδί τὴν εγεβ. ΕῸΓ 
[ΠϊπῈ εγα νγὰ5 δν]]} ἴο Ισοῖκκ ὑροῦ τη6.᾿ 

2.1 5ΌΡΡΙΥ [πε ννοτάβ. “ὙΠπε πθβϑαϊςε 
544  ἔἴτοθ Μϑ8. ζαμποῃ. Τῇ οἵἴπεὺ 
οορίεϑ οὐαϊ 1 [του λοητοϊοίοίοιεζοι. 

80 Μ. (δηοη ; με οἴμεγ Μ59. 
1655 ψ}6}}: “ἢ πὴα παν ννουκ τΥ 
δἰ τΞὴν 
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ΤΗΕ ΞΤΘΕΥ ΟΕ ΕΠ δ᾽ γϑῖῖ 

ΘΥΕΙΑΟ 
Μν 9οη, ποῖ ψνῆεη ποι πδαᾶϑί 

Κι] 1εἃ τπηθ, ννουϊάσε που ἤᾶνε 
Ῥεδθη 80]6 ἴο βἰαηά ἴῃ τὴν Ρῥἷαςα ; 
ἴογ θ6 ψγ6}1 ανναΐβ, τῆν 50η, παῖ 
δνθη 1 ἰῆς [41] οἵ {π6Ὸ ϑνίπα 
5Που]α σον ἴο ϑενθῆ ε115, με 
ννοι]α πενοῖ ἴαϊζε {πΠῸ ρἷδοα οἵ 
1Π6 Ποῖβε: δηά ὄνεῃ 1 15 ἢδὶτγ 
5Ποι 14 ῬεςοπΊς βοίς δηα νου ΐν, 
ἢ ψου]α πανεῖ τα οἡ 16 Ὀδοὶς 
οἵ ἃ ἔτεα πγδι.ἷ 
Μν 8οη, 1 ϑαἱϊά {παῖ ἐποιῖὶ 

5Ποι δὲ 6 ἴῃ ΠΥ ὈΪασα; δηά 
ἴποιι 5Πποι θὲ δοαιγα τὴν ΠΟιι56 
ΔΠ4 πὶν γε! ἢ, δπα ἱπῃειῖ 
πε πλ. Βαΐ (οά νν88 ποῖ ρ]βαβεά 
{ποτα ἢ δηα Π85 ποΐ πεαγά τἢν 
νοΐςε. 

Μν 8οη, ἴῇου παϑὲ Ὀξεῃ ἴο 
Γῆς 8ἃ5 ἴπε Ἰΐοη {παΐ σαπῆα ροη 
δῇ 455 ἴῃ {πε πχοηΐηρσ οὗ {πο αν 
Δηα 54 ἴο Πἰπι, “ ΔΝ ε]σοπΊε, τὴν 
Ἰοτὰ Καὶ γεῖοβ." Βαΐ ἴῃε 885 βαϊὰ 
ἴο ΠΙπΊ, “Μαν {πε βαπΊε ννε]ςοπης 
τη που σίνεβι πῆς θὲ {πε ρού- 
τίοη οἵ Πῖπὶ πὲ {14 π|6 ὉΡ ἰαϑί 
ἰσί, απ ἀϊά ποῖ πιαῖκα τὴν 
Πα] ἰαϑί, 580 {παὶ 1 ἢαά ποῖ 
56θη ἐν ἴδςς." 

ΜΥῪΥ 8οῇ, ἃ ϑη8Γ6 νὰ ει 
ἘΡΟη ἃ ἀπησὮ]]], αηα ἐπετα σα πΊα 
ἃ 5ραγίον δηα Ἰοοκεὰ δὲ 1ἴ δῃά 
5814, “ΔΝ μαΐ ἀοεϑβί ῆου πεγε ἢ ̓ 
Απὰᾶ {εξ 5πᾶζε βαϊά, “1 δὴ ργαγν- 
ἴῃς ἴο ἀοά.᾿ Τῇῆε 5ραιτον 5], 
ὉΠ παι 5 ἐπεὶ ἵἴπ ἰν 
του 71Πῃ6. 5πδῖε. αϊά, 
“Βγοδά [ούῦ σιιεϑίβ." ὙΠεη {πε 
Βρδῦγον ἄτανν ἤθαῦΓ δηα τοοῖΐς 1{, 
Δη4 (Π6 5πᾶγε σδισῃΐ Πἰπὶ ὈῪ 
1πΠ6Ὲ6 πεοῖκ. Απᾶ {ΠεῈ βϑρδίζον: 
5414, 5 6 νναὰβ Ὀείηρ 5ἤδκεη, 
“ΤΕ 15 15 (ἢν Ὀγεδά ἴον σιιεϑίϑβ, 
την ἴῃε ἀοά το νἜοπι ἴθοι 
ΡΙαγεϑὲ πονεῖ Ἰἰδίεξση ἴο ἴῃν 
νοῖϊςε.᾽ 
Μν 8οῇ, ποι παϑί θεεη ἴο πε 

85 Δ ΟΧ ἰῃδΐ ννὰβ θουηά ννἢ ἃ 
Ἰίοη ; δηὰ {με Ἰίοη τυγηεα δηὰ 
στα ϑ 64 ὨίπΊ. 

1 γε 5ῃου]ά Ἔχρεςὶ “ [ἢς ἔτεα πιδῃ 
γνου]α πενεῦ τάς οἡ ἢῖ5 Ὀδοὶς᾽". 
3Α ϑγιίδο ρἷαὺ οὔ νψογάβ Ρε- 

ἔνεθη πελς Ξε- 25 οσιεζ ἐαφηδος απὰ 

-λ ς-5 ΜΝ ΉΪΟἢ [Ο]]ονν5. 

ΔΕΈΛΒΙΟ 
ἡ Οὐ ΡοΥ! [ ποὺ παάϑςί 
Ποηοιτεα πη6 δηά τεϑρεοίεά 
ΓΘ δηά ᾿παάϑί ᾿ἰϑίεηεξα ἴο τὴν 
νοῦς ποῖ ννοι]άδε ἤᾶνε 
Ῥεθῆ τὴν Πεῖγ, απᾶ ψννου]άϑι 
ανε τεῖσῃθα ονεῦ τὴν ἀοπΊϊ- 
ΠΙΟΠ5. 

8 Ο πὶν βδοη! Κηον ἴδοι 
τΠδὲ 1{{πεὲ [41] οὗ {πε ἄορ οἵ 
1Π6 ΡΙδ' νγεῦε ἴξη σα 15 Ἰοηρ 
1 ννου ἃ ποΐ ἀρριόδοῖ ἴο {πε 

. ΜΟΥ οὗ 6 Ποῖϑε᾽β ἐνεη 1{ 
1 ννεγα {{κεὰ 51Κ. 

Ὁ. Ὁ τὴν ογ! 1ὃϑ ΤΠΟΙΘΩΣ 
{πα ποῖ ννου]άβε ἤανε θεθῃ 
ΓΩΥ ΠΕΙ͂Γ δ πὶν ἀεαίῃ : δηά 
ποι [του σ ἢ τν επνν δηά 
την ἰηβοΐεηςα ἀ1ἀϑὲ ἄδϑῖγε ἴο 
ΚΙΙ τηθ. Βιυΐ ἐπε Τοτά ἀε- 
᾿Πνεγεά π|6 ἔγοπῇ ἴῃν σὐπηίηρσ. 

το Ο πὴν 80η! ἴποι. Παβί 
Ὀεβθη ἴο πε {{κὰ ἃ {τὰ ννῃϊ ἢ 
ννα5 δεῖ ΠΡ οὐ πε ἀπηρΠῃ]]}}, 
Δηα ἴπεῦε σαΠΊ6 ἃ 5ρϑΙΓΟΥΝ 
Δηα ἰουπα [με ἰτὰρ δεῖ ὑρ. 
Απά {Πε ϑβραῦζον ϑαϊἃ ἴο ἴῃε 
{τὰΡ. “Ννῃαῖ ἀοεϑὲ ἴμοι 
ΠΕΤΟΡ. ΞΘ. ΠΕ ΓΟ. Ὁ ἢ δ πὸ 
ΡῬταγίηρσ ποῖα ἰο αοά.᾽ 

Απᾶ {τε ἰαὐκὶ αϑκεαὰ [τ 
4͵15ο, “Ναΐ 15 {πε ρίεςε οἵ 
ννοοά {παῖ ποι Πο]άεβί ὃ "Ὁ 
561 ἘΠΕ ἘΓΡ, ὙΠΕΡ 15. 8 
γοιηρ οδἰκ-ῖγεα. οὔ ψνῃϊοἢ 
ΠἸεδη δἱ {πε εἰπιε οὗ ρύαγετ. 
5414 {πε ἰατκ : “Απά νηδΐ [5 
{παΐ τπϊησ ἰη ἢν πιουίῃ Ὁ 
ΘΑ ἘΠΕῚ ἱταρ- ΠΗ ἴ- 
Ὀτεδά πᾶ νίοϊια]5. ψνϊοἢ 
1 οΔΥΓΝ ἴογ 411 ἴπΠ6 Πυηρτν 
Δηἀ (ἢε ρΡοοῦ νγνῆο σοῖηξ πεδῦ 
ἴο π16." 414 {Πε Ιασγκ: “Νονν 
1Πεη πτᾶν 1 οοπΊα ἰογνναγα 
Δηα εϑί, ἴον 1 δπὶ πυηρτν ἢ 
Απαᾶ {με ἴγὰρ βαϊά ἴο ἢϊΠΊ, 
“(οπιε ἰογιναγά.: ΑἈπα {πε 
ἸΑτῖς Δρργοδοῇεά {πὲ 1 πισ ῃϊ 
εαΐ. Βαΐ {ΠῸ ἔγᾶρ ϑβρίδησ ὑρ 
Δηα 5εἰζεά {πῸὶ ἰασκ Ὀν [15 
πδοῖς. Απα [Πε ἰασκ αηϑυνεγεα 
ΔῊ 5414 ἴο {Πε γὰρ, “1{π{πΠᾶΐ 
15 ἴῃγν Ὀγεδα ἴοσγ 1ῃ6 ἤυηρστΥ 

1 ἘῸΓ [Π15 τεηάεσησ οἵ (δ 566 

Ῥαγῇθ ϑπ}1Π᾽5 7165. .577. 0]. 3555, 

σδὐ τόλιχο ΔΏ. 
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ΤΠ ΘΕ ΘΕ ἈΜΈΚΑΝ 8: ὑ2ξι7 

ΘΥΕΙΑῸ 

12 Μν 8οη, ἴδοι Παβί θεβη ἴο πΠ1Ὲ 
{πὸ ἐπε ν εν} ἐπα 15. 1ἢ [6 

σού, ψῃΐοῆ ἀεβίγονβ Κίηρϑ᾽ 
ΘΥΔΉΔΙΕ5, Δηα ἰ5. [561 οἵ πο 

β ἀσοοιηΐῖ. 
13. Μνϑοη,ΐίΠοι Παϑί Ρεεη ἴο πε 

Π Ππκὸ {πε ροΐῖ, ἴο ψβίο {πον 
τηδάς σοϊίάεη ἤδηα]εϑ:, θα [5 
Ὀοϊίζοπι ννγᾶὰ5 ποΐ οἰεαηβεά [ΓΟΓῆ 

᾿ς ὈΪΔΟΚΚΠ685. 
1 Μζύ5οη, ποι Παϑβὲ θεεη ἴο πης 
Π ἜἘΙΠΚε ἃ μυβραπάχπηδη ἰπαΐ βοννεά 

ἃ Πε] ἃ ν ἢ ἰννεηΐν πιεαϑιιτα5 οἵ 
Ῥδτὶεν ; 8π4 ννῆβη ἢε γεδρϑά 1}, 
1Ὲ τηδᾶθ ἢἰπὶ ἐνεηΐν ΠπηΕΑβ1 68. 
Ἄ πα πὲ βαϊα τὸ 10: “νηδι 1 
βοδίζεγοα, πᾶνε ραίμεγεά, θαΐ 
ἴποιῖι αὶ βῃαπηεα ψ]ἢ Ἐδπε ἐν] 
ΠΑΤη6, [ἴῃ τῃαΐ ποι! ἢαϑὲ πηδάε ἃ 
ῬΈΠΕΙ] ἰηΐο 4 Ὀυ5}61 3: δηά 1, 
[Πονν] δηλ 1 ἴο [ἵνε Ὁ 

τό. Μν οη, ἴδοι Πμαϑὲ θεεη ἴο πῆς 
{κε τῃ6. .. διγά {πμαΐ οου]ά 
ποῖ ϑᾶνε ἢἰπιϑεὶ τότ ἀδαίῃ, 
δηά Ὀγ ἢϊ5 νοῖςε ϑδιισῃίεγεα ἢΐ5 

᾿ς ΘΟΠΊΡΔΠΙΟΗ5.3 
6 Μν 5οη, ἴδοι! Πμαϑί θβεη ἴο πὲ 

{πτ6 {πε ῬυοκΚ {παῖ Ἰεὰ ἢ15 σοπη- 
Ρδηΐοηβ ἱηπΐο πε ἰδυρῇῃζεγ- 
Ποιι5ε ; δηά γεῖΐῖ ἢς αἱἀ ποΐ β8ανε 
ἢ15 οὐνῇ Π|6. 

1 Μνύ 9οῆη,ίΠοι παϑὲ Ρεδη ἴο πηε 
ΟΠ ἼΠΠκε ἴῃς ἄοσ ἴπαΐ οαπιε ἴο {πα 

Ροίίειθ᾽ ονεῇ ἴο νναῦπὶ Πἰγηβε], 
ΔΠη6 αἰζεγ ἢῈ ννὰβ8 νναύ πὶ ΓΟΌ56 ὉΡ 
ἴο ὈδΙΚ αἵ {Πςη1. 

ἘΠ “δατο": 
ΕἸ, ΝΑ: χχν, 245. 

ὅ Ἀρδάϊησ ΠΕΛΥΣ Ἢ 

ΑΒΑΒΙΟ 

(οὐ δοςσερίείῃ ποῖ [Πῖπε ἃ] Π|5 
δηᾷ τῃν Κιηαὰ ἀεεάβ. Απὰ τ 
1Ππαΐ 15 Τγν [αϑίϊησ ἀπ ἢν 
Ρτανεῖβ, αοά δοςερίεἢ ἔγοπὶ 
{Π66 πειί ποι τ ν [αἀϑὲ ποῦ (ἢν 
Ῥύαγει, δαηὰ ἀαοα ψΨ1] τοί 
Ρετίεςς ννῆδΐ 15 σοοά σοποεγη- 
ἴΠῸ ἘΠ Θ δος 

τ ὦ τῆν ΡΟ τοῖν πα5Ὲ 
Ῥεδθη ἴο πι6 (45) ἃ Ἰίΐοῃ ψῆο 
τηαάθ [ΠἸοηἀθ ἢ δῃ 885. 
αηἃ τῆς 485 Κερί νναϊἰκίηρ 
Ῥείογε τῆς Ἰίοῃ ἴον ἃ {{π|6; 
Δηα οἠς ἄδν {ΠεῈ ἸΙοη ϑρίδησ 
ΠΡΟ {Πα 455 δηά δἵε 1 τπρ. 
Ο τῆν Ῥου! ἴδοι. Παϑβί 

Ῥεδη ἴο πὲ {{κῈ ἃ ννεεν!]] [η 
{πε ννῃεδί, ίογ ἴἴ ο65 πο σοοῦ 
ἴο δηγίῃίησ, Ὀιζ 50Ρ0115 1ῃς 
ννεδὶ δηα σηᾶννδ ἴ{. 
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12 Ο πὶῦ ον! ἴποι. ἢδαϑῖί 
Ρεδη κε ἃ πῆδῃ ννηο βοννεά 
ἴδῃ πιραϑιτεβ οὗ ννῃεδΐ, απά 
Μ ΏΘη 1 ννα5 μαινεϑί {{π|6, ἢς 
δἴοϑε δῃά τεαρεα [ἴἴ, δηά 
σαγησγεα [ἴ, ἀπα ἘΠγεϑῃβα 10, 
᾿8η4 το] ονεῦ ἰΐ ἴο {Π6 νεῦν 
παἰπτοϑί, δηα 1ἢ τὰγπεα οὐ ἴο 
ΡῈ ἴδῃ πιεαϑιιῖεθ, 8η6 [15 
τηδϑίευ βαϊα ἰο 1: “Ὁ ἰδοὺ 
ΙαζῪ τῃῖησ ! ἴποιι Παϑί ποίΐ 
σζοννῇ 8η64 ἴῃοιι παϑὲ ποῖ 
Βῆγαη ἢ 

1: Θ᾽ πὶν ον! ἰδ ἢαϑί 
Ὀεβη ἴο πΊ6 {πκῈ {πε ραγίγι σα 
(Παὶ παά Ὀεεῃ τἤγοννῃ ἴηΐο 
τῆς πεῖ, δπα δῆς ἼἽοι]Ἱά ποῖ 
ϑᾶνθ Πεύβει, Ρυς ϑῃς οδ] δα 
ουξ ἴο {Π6 ραγίτασεβ, {Πΐ 
58Π6 τηϊρῃΐ οαϑδὲ ἱμεπὶ ν]ἢ 
Πεγίβε! ἢ ̓πΐο {πε πεί. 
Ὁ Ν 50 ποι ΠΗΞὶ 

Ὀεδη ἴο π|ς {{κὲ {πε ἄορ {Παΐ 
ννα5 ζο]α δηά [{ ννεπί ἰῃηἴο {Πς 
Ροϊζξοι᾽5 βοιιβε ἴο σεῖΐῖ ννᾶῦη). 
Απά ψἤεη 1 δα δροΐ ννδυῃη, 
1 Ῥερδὴ ἴο Ὀδγκ δἵ {πειῃ, 
Δηα {πεν ομαβεά τ οὖ δηά 
θεϑί 1{, [Πΐ 1 πησῃΐ ποΐ ὈΙῈ 
{Π6Π1|. 

1 ΤῊΪ5 τηβδηΐησ οὗ ,κὁ ΜΠ] Ὀς ἰουπά 

1 ΠΕ; Βὲ 1770, 60]: 3: 
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ΑἘἈΜΈΕΝΙΑΝ 

Θοῦ; ἴοι Ππαϑὸ ΡΕεΝ ΓΟΤΙ 
τὴς πκ {πῸ βοννεσ, ψῇῆο βονεά 
ἴεη Ὀυ5Π6]5, απ σαΐπεγεα ἔνε 
Ὀιι5Π 615, αηὰ τὴς τγοϑὲ [4116 4. 
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ΤΗΕ ΘΘΕΥ ΘΕ. ΑἹ Π͵ΚΆ 8. 85:2 

ΘΥΕΙΑΟ 

Μν 8οῇ, που παϑί Ὀςβη ἴο πη 
κε τῆς σνηθ {παΐῖ παά Ῥδεη ἴο 
{πὸ Ῥαΐῃϑ, δαῃὰ ννῆίεηῃ ἰἰ αν ἃ 
παν αἰΐζοῃ, ννεηὶ ἄοννῃ δηά 
νναϑ ΠΕ τη 1{, απα οἵδ ἴο [[5- 
σοΙρΡδηϊοη5, “ ΟΟΠΊΕ δηα νναϑἢ.᾽ 
Μν 8οῇ, ΠΥ ΠηρΡΕΓ 15 αροη ἢν 

του, απα {πν Πηρει 15 ἼΡΟη 
ΓΥ ἐγεβ. ἢν πᾶνε ὶ Ὀγοιυρσῃί 
1πε6 ἀρ, μου 14 οἶκαὶ, {παΐ τἢν 
ΕΥ̓ 65 ἰοοῖκ ἰῃι ἀροη ΔΡΡΪ]65Ὁ 

Μν 5οη, {π6 ἄορ {πΠᾶΐ δαΐβ οἵ 
ἢ15 πιυιητηρσ νν1}}] θεςοπηθ {πε ρΡού- 
ἰίοη οἵ ννοῖνεβ : «πᾶ ἴπε παπᾶ 
{παῖ 15 ποῖ ᾿παἀιιϑίγουϑ. 5Π4}1 θὲ 
οί ΟΥ̓ τοι [15 ϑῃου!ογ: δπα 
{1πΠ6 ἐγε ἰῇ ννῃίοῇ μετα 5. ΠῸ 
νίϑίοῃ πε τανεη 541 ρίπιοῖ 1ἰ 
ουΐ. 

νΠμαὶ σοοά παϑδὲ ποὺ ἄοπα 
ΠΊΕ, ΓΚ 50ῃ, [Παΐ 1 γεπιετη εγθα 
{πες δηᾶ {παΐ πῖν 5011} Παα σοπι- 
ἴοτε ἴπ ἘΠΕ Ε ΟΣ 
Μν 5οη, [{ [με σοάβ ϑίδβαὶ, Ὀν 

ἉΝΠΟΠῚ 5141] {πεν πηαῖκα {Πεπὶ ἴο 
ϑύεαγῦ Απά ἃ Ἰΐοη (Παΐ 5βἴεαϊβ ἃ 
Ρίεςε οἵ ἰαηά, ποιν νν1}}}] Πς 511 
ἄοννῃ δηᾶ δδΐ Ὁ 

Μνυ 8οη, ἴ οσαιιϑεά {πεε ἴο Ὀὲε- 
ΠοΙὰ {πε ίαςε οἵ {πε Κίηρ, δπά 
Ὀτοιρμίὶ πες ἴο ργεαΐ Ποποι: 
δηἋ ποῖ Παϑὶ σἤοβϑεη ἴο ἦο πὴε 
εν!]. 

Μᾷν 5οη, ἴμοιι παϑὲ Ὀβεη ἴο πλε 
{|ὸ πὰ ἴτεὰ ἰμᾶΐ 5414 ἴο 1[5 
τινοοάοιίίεγα, “ 1 τπετὰ παα ποῖ 
Ῥεδη βοπηενν δῖ ἔγοπῇ ΠΊΕ ἴῃ γΟΙΓ 
Παηάβ, γε παᾶά ποῖ [4]|]|6 πη προὴ 
τη6. 

τε 5Που]α πᾶνε εἐχρεοίεα, ὁ {Πα 
Ι τηϊρῆϊ τεπλειαθεσ ἴμθε δηὰ {πᾶΐ ΤΩ 
501] τιϊρ ς πᾶνε σοπηΐοτί ἴῃ {πες ΄᾽. 

ΑΚΑΒΙΟ 

τ᾿ Θ᾽ πὴ Β0ῸΠῚ ποῖ ἴϊα5ῖ 
Ὀεβη ἴο π|6 {κῈ ἰῃς ρὶσ ῇο 
ννεηΐ ἰηΐο {πΠ6 Ποῖ Ραΐῃ νι ἢ 
ΡΕΟΡΪΙΘ οἵ αια]ν, απα πε η 
1 σαπιε ουΐ οἵ ἴῃς Πποΐ Ῥδίῃ, 
1 ϑαὰνν ἃ πῃ ΠοΙε ' δηά ἰἰ 
ννεηΐ ἀοννῃ δηά νν8]]οννεὰ ἴῃ 
τ. 

τὸ Ὁ πἰν Ξοῖ! ἰποὺ Παρὶ 
θα, ἴ9 {πὸ 1 Ἐπὸ σοὶ 
νΠο ἢ Ἰοϊηεα [15 σοπηταάαϑ 
(οπ 1πεῖγ νναν) ἴο ἴπε ϑδοτῖῖ- 
ἤςε, απὰ 1 ννὰβ ππαῦ]ε ἴο 
56 ν6 1{56]{ 

17 Οἷπιν Ὀογν! {πε ἄορ ψῃϊοἢ 
ῖ5. ποῖ [εἰ ΠΌΠ [15 Πιυιπείησ 
ὈεσοπΊ65 ἰοοα ἴον ἢϊςα5. 

10. Ὁ πἰν Ξοὴ! ἀπὸ ΠΠῚ 
ΠΟ ἄοεβ ποῖ ἰάθοιγ δπὰ 
ΡΙουσἢ δηά (ν ΠΟ ἢ) 15 σιεεαν 
δηἀ οσαπηΐησ 54] Ρὲ ουΐ 
ΔΥΑΥ ἰτοπΊ [ἴ5 5ῃου] Εγ. 

τὸ Ὁ ΤῊ ΞΟ ἰππ- Ἐπ ἢ 
ννΠΙ ἢ Πἰσμὶ 15. ποΐῖ βεεῃ, {πε 
ΤΑΝ 5. 5141] ρἷοῖκ αἱ 1 δηά 
ΡΙαοὶς 1 οἷ. 

292. Ο πῆ ον! ἴδοι. Παβϑὶ 
Ῥεδη ἴο πι6 [κε ἃ ἔγεε ννῆοβε 
Ῥγδῆσπμεβ παν ννεγα οὐ[ίηρ, 
ἈΠῸ ἴθ ΞΟ ἐπεδῖ 1 
(ϑοπιει 6) οἵ πιὲ νεζε ποῖ 
ἴῃ γοιγ ᾿αηάβ, νευν γοι 
ννουἹά θῈ ἀπ40]6 ἴο σα πιε.᾿ἢ 

1 (Ἰῆγς ταθδηβ ἃ μο]ϊονν Ρ]αςα, 5267: 
5. ΡγΘβ Δ ΡΙν ἔτοπὶ {πῸὸὶ ΗΠ ερταν ἢ 
ἴο 6 5οίϊ οἵ βϑίίςΚν δπὰ {πε ϑυσγίδς 

Ὧο ἠἼηι15, “οο7η14721. 1 ςαὴ ἢπά 0 

Ἰπϑε1Ποαιίοῃ ἴοσ σζάφ, [πΠ6 τϑδάϊηρ οὗ 
1π6 Μ95. υ56εὰ Ὦγ 54] Πδηὶ ἀπά [,142- 
ὈΑΥΚΚΙ. 

75 

ΑΚΜΕΝΙΑΝ 

5σοῃ, ἴδου Παϑί ΡὈέεεῃ 
της {{κὲ {πε αἀχε {Πδΐ ννὰ5 σῇορ- 
Ρίῃρ ἃ ἴτεα. αι {πὲ ἵγεε: 
νεῦ 1 ποὺ ποῖ ἔτοπὶ πιε6, μου 
ςου]αβί ποῖ ονεγοογηε πα. ΤὨι5" 
αἀἸάϑε ποῖ ἱπιαρσίης βϑαγίηρ: 1 
ν}1}} 611] Πῖ5. ρἷασβ. Βιυΐ 1 {πε 
Ρἰρ 5. ἴ41] ννεγε δροιΐ ἤνε εἰ15 
Ἰοησ, 1 ψνου]α ποῖ ΑἸ] {πὰ ρ]δαςα 
οὗ τῃε ἤοῦβε. Ἀπὰ τ τἴ5 ἤεξεςε 
ὙνΕΙῈ ἃ5 ΡΌΓΡΙΕ, ἴ σου ποῖ Ὀε 
ΠΠκεπεα ἴο ἴῃς Ῥοάν οἵ ἃ ἰκίπσ 

1 ΜΒ, ὕδηοῃ, ΡὈείζεγ : “ίεσε ποῖ 
ναὶ 15 ἴῃ 1γ Παηὰ ἔγοηι π16, ἴποι 
ννετί Ὡοΐ 840]6 ἴο ονθῦοομηθ 16. 

2. Μ5. ὕδγοῃ, Ὀεΐζεσ : “Μνυ ϑ0οη, 
τμου ἀϊάϑε ᾿ππασῖηε Ππι5, σαγίηρ : 1 ΠῚ] 
1ῃη6 ρίαςβ οἵ ΚὨΙΚασ, Ὀὰϊ ννεσα [ῃ6 
Ρἰ σ᾽ 5 [411 πῖπε 6115 Ιοηρ, ἄς. 

3. Μ5. Οδποη {κα τῃς6 ϑγγίας δα 5 
ΠΟΓα {Π|5 βαυϊηρ: “50ῃ, 1 {π5 ΠουρΉϊ, 
τμ4ι μου τνουϊάϑὶ ϑίαυ ἴῃ ΠΥ ἤοιιδε 
ἃ Πα ᾿ἸΠΠοτΙ τὴν Ροοάβ. Βιϊΐ δοοοτγάϊηρ 
ἴο τὴν ᾿αν]θϑϑηθϑθ, αοὰ παίῃ ποὶ 
Ρτοϑρεγαά {Π66.᾿᾽ 

ἴο 12] 

μι 



“28 

ΓΗΒ ΘΘΕΥΤΘΕ ΔΗΙΚΑᾺΝ ὃ: 25:28 

ΘΥΕΙΑῸ 

Μν 50, ποι! ἢαϑί θεθη ἴο π168 
ΠκῸ {πε νοιηρ ϑυνα]]ονν5. νυ ΠΙΟἢ 
[61] οι οἵ {Πεῖγ πεϑί ; δηα ἃ οδΐ 
σαισῃς {Πεπὶ ἀπ 5816 ἴο {ΠΕΠῚ, 
ΠΝ τ ΠπῸ ποὶ Βαθῖ [ΟΝ ἴπῈ, 
στγεδΐ Ἔν} ννουἹα πᾶνε Ὀεία]]εη 
νοι. Τπεν δηϑιννεγεά δηά 5814 
ἴο ποι, “15 {παὶ νῆν ἴπου Παϑί 
Ρυΐ τι ἰὴ τὰν πιοιίἢ ἢ ἢ 

ϑοη, ἃ ἄορ ννῆϊοῃ [{56][ δαΐϑ {πῸ φυδγγν, νν1}] θεοοσηα {Π6 ρύαν οἵ ψοῖναϑ. 
ΠΟ ᾿Ισῃξ, [Π6 τανεηβ αἴρ 1 οὐ. 

ἈΑΚΒΑΒΙΟ 

ΔΕΆΜΕΝΙΆΑΝ 

ΑΈΜΕΝΙΑΝ 

ΤΠε πιαρσσοίΐ οἵ {ῃε Ριδδά δε 
1ῃ6 Ὀοάν οὗ α Κίησ, θυΐ ννὰβ5 
Ιἴ561[ οἵ πῸ τι88ὲ ἴο ΔῊ οὔβ Πού 
ΡΓοἤίδ]ς, Ραξ να. 

5οη, ἴποι! μαϑὲ Ῥβδεη ἴο πὲ 
{|ΗκῈὸ ἐπε νοιηρσ οἱ ἴῃ6 ϑννδίϊοιν 
γνΠΙ ἢ (611 ουΐ οὗ [15 πεϑί, δηά 
ἃ γε 856] [ουηα ἴἰ δηα βαἱα : {1 
δα ποῖ δε ἴον πιο, ἴθ 4 
σγεδί εν]! ννοῦ ἢ ἤᾶνε Ὀείδ!]θη 
γοι. ζΠ6 πεϑί!ηρ σα! ἴο {ΠῸ 
ννε456]: Τὴν ροοά ννῆϊοἢ {ποι 
Παϑδί ἄοπε ἴο π|6ὲ 5141] γθίυγη 
ὉΡΌΠ {Π]πῈ Παδά. 

Τ 1. ἸΓ 1 μα θδδη ἀρᾶτὶ ἴτοιη 
᾽ 

ε΄. 

Αἡη εγνε ἰπμαΐ ρίνεβ πηῈ 
Ηδηςα ψὨΪοἢ ΠΕ]Ρρ5 πλα ποΐ, ἔγοιη {ἢς 5ῃοι!άον ἰεΐ ἐΠεπὶ ἰορ ἰξ οἤ. 

5οη, που Παϑὲ θθεη ἴο πε [{ΠππεῸὸ {πε ἴπγὰ γῇ ϊο ἢ ἰὰν ὈυγΙεα ἴῃ τη86 ἀπηρσ. Α ϑραΐζγονν [οππά ἴξ ἀπὰ 
φαἱα : Νῃαΐ ἐοεϑὶ τποιιῦ 5 
Απά (δαΐῖ ψνῃῖο ἢ 15 1η τῆν πιοιίῃ, ννῃδέ 15 11 Ὁ 

Απά [ἰ 5814 : 1 8πὶ δβηραρεά ἴῃ ρύδανυε' πο αοά. δια {ΠῸ βραῖτγον : 
5414: Α {π||6 Ἰοαΐ ἴον πε ἤυηρεν. Τῆς ϑρδῦγον 

ἀατίβα ἴπ ἴο ἴαἶκε {ΠεῈ Ὀγεδα δπά ννὰβ σδιιρσῃξ ὃν 1[Π6 πεοῖκ δηά αἰ : {115 ννὰβ ἃ {Ππ{|6 Ἰοαΐ ἔογ {ΠῸ 
Βυηστν, (οα ἐνεη 50 πεαγείῃ την ΡΥανεγ. 

ὅ5οῃ, ἔπεαν 514 ἴο {πε ψοἹ: Κεερ αἀννὰν ἴγοπη {πε [οΟ]ά. 
ὈΙΠΠηα64; ον {Πε ἀπιϑῖ 15 ἃ Γεηηθαν ἴοι. πν εγε5 δηα ΡῬεπεῆίβ {Πεπη. 

ὅοη, ποι Ππαϑί θεθθη ἴο Πη6 ἂ5 ἴῃ6 νψοἱ ἰπαξ εποοιμῃηΐίογεα δῃ 855, Δη6 ϑαϊά : Ῥεᾶσε ΡῈ ιτιιπίο {ῆεε. 
ΤἼΠΕ γουησ 455 5814: Ρεᾶςς ἴο γοπάει πηαϑίευ οὗ πηίηθ, ννγῇο παίῃ ἰοοβεα {Π6 οογά οἵ τὴν ἔξεΐ, δπά 
Ιεΐῖ πε θεμοϊά τῆν ἔαςος ἐνὶ] δηα Ὀ]οο τ ΠΙγϑν. 

5οη, ποι Παϑὲ θεεη ἴο π|Ὲ {{κὲ οὔβ ψνῆο 88νν ἢ15 ἴδ! ονν 8ἃ- 5! νεγιηρ. 
1 ονεϑὺ ΠΙΠ1. 

5οη, ἴμῃου παϑδὶ Ὀθεῆ ἴο πΊῈ '{κὲ ἴπΠ6 ἄορ ψνῃϊοῃ ννεηΐ ἰηΐο {πΠεῈ ονεη οἵ {πε ροίίετγ. 
ννὰ5 ὑναύτῃ, ἢ θεσδη ἴο Ῥδτκ αἵ {πε ροίζευ. 

2. ΞΟ ΒατΞ 60: {πὸ ταδὶ -- τἀν πος ἀτὸ {ΠΟΙ ὃς 

ΞΘΥΕΒΙΑῸ 

Μν 5οῃ, ἴμου Παϑὲ θεβὴ ἴο πὴε 
{|κεῈ {πε οδΐ, ἴο νος {πεν 58 Ὺ, 
ἍΤ εανε Οἴτην [Π᾿ εν] ἢ νναν 5,4 πα 
ἵπποι 5Π4}} σὸ οι ἔγοπὶ Δη4 σοπλα 
ἴῃ ἴο {πε6 Κίηρ᾽ 5 ραΐδος, δοςογά- 
ἴῃσ ἴο τῆν ἤϑαιί 5 ψνιϑῃ. Απά 
58ῃῆ6 δηϑννεγε δηά ϑαϊά, “11 
5ῃου 14 Πᾶνε ανεβ οἵ 51|νοῦ δηὰ 
δαγ5 οἵ σο]ά, 1 νν1}} ποί ἰεανα οἱ 
ΤΩΥ τΠϊενίηρ.᾿ 
Μν 5οῇ, ἴποιι μαϑί θεεῇ ἴο πΊε 

πὸ 4 βϑεγρεηΐ {Παΐ ννα5 πιοιιηίεα 
οἡ ἃ 1πογη- Ὀιι5ἢ δηα τἤγοννη ᾿ηΐο 
ἃ Γἰνεγ; δηα 4 ννο  ἴϑανν [Π6 τῇ δης 
551 ἐὺ ἔπεπὶ- “Βαα τίδς Οἢ 
Ῥαά, δαπὰ ννοΐϑβε {ἢ8η εἰσ 
ΟΔΓΓ65 {Ππεπὶ οἵδ ΤὍδε βεγρεηΐ 
5614 το Πίπη, “ΠῚ που Παάϑι θεεη 
Πεγε, ἴμοι βῃουϊἀϑὲ ἤᾶνα ραϊά 
186 τεοκοηῖηρ ἴοσ {πε β5ῆε-σοαδΐβ 
Δηα {Ππεῖγ γουηρ οηα5.᾿ 
Μν 8οη, 1 πᾶνε 5εεῆ ἃ 5Πε- 

φ- 

ΖῚ 

22 

ΑΚΒΑΒΙΟ 

Ο τὴν Ρον ! που αχί {ἱκὰ 
1ῃ6 οαΐ ἴο ννῇοπι {παν 5814: 
ἍΤ εανε οὔ {πϊενίπρο {Π] ψννὲ 
πγαῖκα ἰοῦ {πες ἃ σπαίη οὗ σο]ά 
8ΔΠη64 [ς6α ἴπε6 νν ἢ διισαῦ ἀπ 
αἰπηοπ5." Απᾶ 906 αἱά, 
“Ἐπ πον [ΟΠ ΕΓ Οἱ ἐπ Ὲ 
οἵας οἱ τὴν [δίπει δηα πὶν 
πιοίπεγ." 

Ο πὶν 850η} ἴμποιι δαϑί 
Ρεεη {κε [ῃς βεγρεπί τίάϊησ 
οη 8 ἱῃπογη-Ῥιι 5 ἢ ννἤεη ΠΕ ννὰ5 
ἴῃ {ες πηϊάϑί οὗ ἃ τίνεσ, δηάᾶ 
ἃ ΜΟΪΓ εανν {ΠπεῈπὶ δηα ϑαϊά, 
“ΜιβοΒΙθΓ προη ση]βοῃ! ε, πα 
Ἰεΐ Ὠϊπὶ ννῆο 15 ΠΊοΙἙ πιβοῆϊεν- 
οἱ πδη {πεν ἀϊγεςῖ Ὀοίἢ οἱ 
ἘΠΕ ΠῚ ΠΠῈ ΞΕΓΡΕΠΙ 
5α]α το {πε νοὶ, “Τῆς ἰδ πὴθ5 
Πα ἴΠε σοαίβ απά {Π6 βῆξερ 
ὙΠ] Οἢ ποὺ Παβῖ εαἴΐἴδη 4]}]} ἴῃ ν 
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1 δηϑνεγεά : [ΓΙ ᾿νε ἀναγ, 1 πὶ 

Τακίηρ νναίεγ ἢῈ τῆτενν 

τς 

5. ΟΔΠΟΠ ΟΠΪΐ5 “ Ἔν] ἀηα Ὀ]οΟα ΙΓ ΠΙγϑίν ᾿. 

ΑἘἙΜΕΝΙΑΝ 

5οη, πεν ϑαϊ4 ἴο τῆς οϑΐ, 
αἰῖνε σρ τῆν Παδιΐυαὶ αἴδιγ ἢ, 
δηα {πὰ ρῥγίνιεσε ὁ 15 εχίεπαθα 
ἴο ῃεε ἴο επίεγ ἴΠ6 ραΐασςε απά 
Ὧπ| 1 ΠΕ ταὶ Ξαῖ: ΤΠ ΤῊ 
εγεϑ ννείε σο]ά δηᾶ τὴν ρᾶνν οἵ 
βιἰνεῦ, 1 ννουἹά γεῖ ποῖ σίνε πΡ 
1{π6 Παδιζπ4] {Πῖηρ ὅ. 

50η, ἵπποι μαϑὲ θθεη ἴο πΠ1Ὲ 45 
ἃ 5η4Κε {πΠαΐ νοιηά [[561{ τοι πη 
ἃ ὈζΑΙΊΌΪς6 δηΐ [61] ἱπῖο ἃ τιίνϑῦ. 
Α νοϊξϑανν ἴἴ δηα ϑαϊά : 1,0, {ΠπῈ 
Εν}]} 15 πιουπίεα οἡ τῆς ὃν], δπα 

δν1] 15 1παΐξ νῃϊο ἢ ἀτίνες {Ππεπὶ 
δἰοηρ. 

6 51“ ποτα": 
5. (δῆοῃ ἤεῖα ἢᾶ5 " Παθιῖ᾿, δας [ῸΓ 

αι τ-ι “νοτα ᾽, ἀηα [Π15 5Βῃου]α ῥγοῦ- 
ΔΌΪΥ Ὀ6 τεαά 81} [ῃἢτουσῆ. 

1 2 

τὸ "»- 



ὙΠῈ ΘΤΘΕΥ ΟΕ  ΑἈΠΙΠΟΛΈΘ. 28553 

ΘΥΕΙΆΑΟ 
σοδί Ὀγοιρῃξ ἰηΐο [Πς 5]αυρῃΐετ- 
ἤουδβ6, δηα Ῥδοδιιβα 115 ἘΠ|6 ννὰϑ5 
ποῖ γεΐ σοπΊΕ, 1 τεϊαγηεα ἴο 15 
ΡΪαοα δηα βανν ἰζ5 σμ] ἄγε δηά 
115 οὨΠ]Πἀγεπ᾿ 5 Ομ] ἄγεη. 
Μν βοῇ, 1 ἤαᾶανε ϑδεεῆ οἊοἱίϑ 

1ῃὶ Πᾶνε Ὀεοοπὶε δἰανείβ οὗ 
ΠΕῚΓ πιοίπει5. 

22 Μζν 8οηῃ,1 [εξ {πεεὲ ν]ἢ ἐνεγν 
ΡΙεαβαηΐ πηδαῖ : δηά ποῖ, ΠΊΥ 
500, Παϑὲ [δὰ τὴηὲ νυ Ὀγεδά οὗ 
ΔΒΠ6ϑ᾽, ἀπ 1 ννὰ5 ποίῖ ϑαιί5ϑῆςξά 
1Ππογε νη. 
Μν 8οη, 1 ϑαϊνεὰ πες ν τῇ 

ϑυνεεί βαῖνε, δηα [Ποῖ], την 50ῃ, 
Παϑὲ ου]εα τὴν θοάν νν ἢ ἀπιϑί. 

30 

3:1 Μν δ8οη, [ ἰταϊπεα ἀρ τῆν 
βίαίυγε κα ἃ σεάδι, πὲ ποι 
Βαϑί ΠυΠΊ ]6 4 της ἴῃ τὴν [π{6, ἀπά 
Ὠαβί γτηδάα της ἀστιηΐζεη νυ τἢ τ ν᾽ 
νυ] οἸςε πη 6558. 

32 Μνϑοῃ,1 ταϊβεά {πεε 'ἱκεὲ ἃ 
ἴοννεσ πὰ ϑαϊά, “1 {πε επεν 
8501] σοπς ἸρΡοη πηε, 1 Μ1}] ρῸ 
ΠΡ δη4 ἄννε]] ἴῃ ἐῃεε᾿ : δηά δου, 
θη ἴποιι βϑανγεθί ΤΥ ἘΠΕΙΏΥ, 
αἸαϑε Ῥονν Ρείογε Πίτη. 

33 Μζν 8οῆ, ἴδου Παϑί Ῥεεη ἴο π|ε 
{π|κ6Ὲ {πε πιο]α {πδΐ οαπῆε πΡ ουΐ οὗ 
186 βαγίῃ {παὶ πε πιϊὶσῃΐϊ σεΐ ροβ- 
βεϑϑίοῃ 3 οὗ {πε βίη, θεσδιιϑε πε 
δα πο Ἔνεβ; δπηά δὴ εᾶ6]6 ϑᾶνν 
Ὠϊπὶ δηά ϑίγιοκ Ὠϊπ δα σαττεα 
ΠΙηι οἵ 

ΤΠ  ΠΠΙΞΕΣ 
2. Τς, “ χεςεῖνε ᾿. Βαΐ ρευπδρβ ἴδε 

ΟΥΡΊΩΔΙ] ννὰ8 “1παΐ ἢ ΠΡ 566 {πε 
βιιη, [που σῇ Πα Πδα ῃο εγεϑβ᾽. 

ΑΒΑΒΙΟ 

16, νυ 110 ἕπου τεΐαγη ἘΠ πη ἴο 
{πεῖν [αι Πποῖ5 απα το ἘΠεῖγ ρδι- 
Εηΐβ οὐ ἢο ὃ ϑαϊά {π6Ὸ νοὶ, 
“Νο." Απάϊτδε βεγρεπηΐ βαϊα 
ἴο Πίπι, “1 ἘΠ1ηἸς ἘΠαΐ αἰτεσ την- 
ΒΕ! [ποι αὐῇ ἐπε ννογϑί οἱ τι5.᾿" 

255. Ὁ πὶν βΒο 1 (ἢ ἘΠπεξ 
νὴ ἢ σοοά ἰοοά δηᾷᾶ ἴποι 
αϊάϑε ποῖ ἰδεεα πὲ ψ τῇ ἄτν 
Ὀτεδά. 

24 Ο πῖν ον! 1 ρσαᾳνε ἴῆεε 
ΒρΡΑΓΘα νναΐεῦ ἴο αἀτιὴϊς δηά 
ΘΟΟΩ͂ 5υτρ, δπα ἴδοι αϊαϑὶ 
ποΐ σῖνε π|ὲ ννδίεῦ ἔγοτι {ἢς 
ψΜῈ 1} το ἀσίηῖκ. 

25 Οὐ γν ον "1 ἰδυρῃΐ {Πεεα, 
απ Ὀτουρῃΐ ἴἢ66 ὉΡ, δπα 
ποι αἸ 51 ἀρ ἃ ὨΙαΙησ- Ιαςα 
ίογ τῆς δη4 ἐϊἀ5ὲ σοποεδὶ πΊα. 

26. Ὁ ΠΝ ΡΟΝ. Ἱ ΒΙΟΙΘΙΙ 
1πε6 ὰρ ψ ἢ {πε Ῥεβὲ τπρ- 
Ὀγησίηρ δηα ἰταϊπεα ἔπεα 
{|κῈ ἃ 411 οδάαγ. δηα ἴδοι 
Βαβι ἰννϑίεα δηα Ὀεπηΐ πΊ6. 

ἢ Ὁ πὰ ΡΟ ἢ 5 ΤῊΝ 
ΠορῈ οοποοδιηίησ πες ἰῃαΐ 
ἴοι ψοιάθὲ Ὀυ1ὰ πε 
ἃ ἴἰογιῆθα οδϑίΐεα, ἰδ 1 
τηϊσῃΐ ΡῈ σοποεδ]εα ἔτοπη ΓΩΥ 
ΕΠατηΪ65 ἴῃ 1ἰ, απα που αϊάϑῖ 
ὈεςοπΊα ἴο πῆς {κε οπε Ὀυτγυ- 
ἴηδ᾽ ΄η {πε ἀερίῃ οὗ {πε εαττῃ ; 
Ῥαΐ {πε 1 οτα ἴοοῖκ ρῥὶῖν οἡ 
Γῆ6 8η64 ἀε]ϊνετεα π|ὲ [τῸΠῚ 
την οὐπηίΐϊηρ. 

24 Οπν ρον!" 1] νἱϑπμεά {πες 
νν6]}, ἀπά μοι. ἀἸἀϑὲ ταννασγά 
τὴα (1Π) εν}} δηα Παίεἢι!- 
Π655, Δηα πον 1 νοι] ἰδίῃ 
ἴεδῦ οἷ [Π1πΠεῈ ἐν ε8, Πα πα κε 
πες ἰοοὐ ον ἄορϑβ, δπᾶ οἱ 
ουξ ἢν ἴοηριια, ἀπά ἴακε οἵ 
τὴν πεδὰ ψτἢ {πε εἄρε οἵ 
τῆς ϑυνογά, δῃηα τεσοτῆραηϑα 
{πεθ6 ἴον τπϊπα δΔΡοπληδΌ]ε 
ἄεοα5. 

1 ἘῸΥ [Π15 πηβδηΐηρ οὗ «--ϑϊ5. κῶς οἵ, 
ΤΆμε, ΒοΟΙς Ϊ, μαζὶ 2, Ρ- 598, ἀπ 
Βαάρσει, Ρ. 272. 
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5οῇ, ἴμου Παϑί θεεη ἴο ΠΊΕ 85 2: 
ἃ τῆοΪε ψνῃΪοἢ σαπηε ουΐ οὗ [115 
ΠοΪε δηά οπς ψι ἢ δηοίμεῦ τνεπΐ 
ἰοσί ἢ θεσδιβς οἵ {πεῖς γε ποῖ 
βεείησ. ΑἈπά δὴ εαρ]ε ϑυνοορεά: 
Δα 5εϊΖεα ἢἰπὶ; δπά {ες πιοὶε ἡ 
5618 : [ΙΓ {πεῖὲ μά Ῥεξεῆ πο 
Β6η565 ἴἢ ΠΥ (οᾶβ8ε, 1 δῃοιϊά ᾿ 
ἤὮανε τεπΊαἰ πε ἴῃ πὴν ρΪαοε ἀπά 
Ἰϊνεά ἃ ρεδαςεῖμ) [1{6. 

σοη, ἴπεν σάνε ἰεβοῃίηρ ἴο 2 
1πΠῸὶ νοὶ ῦβ σα, δπὰ ϑαϊα : 54. 
που, αγό, ὦφηι, οτηι1: Δη6 ἢδ 
5814 αγώής5, ὀοιείς, σαγἤι. (1.6. σοί, 
ΚΙά, 1Ἰ4τη}). 

5οη, πεν ἴοοῖκ {πε ϑυνίπε ἴο 2. 
{πΠ6 Ῥαΐῃ, δπὰ πε ρὶπηρεά ἱπίο 
[, πε το ]Θ Πἰπηβε] ἴῃ τῃς 
Ῥορ, βαγίπρ : Υοιι νναϑῇ ἴῃ γόοιι 
ον, δηα 1 ψ1}} [πη πηϊηα. 

Δ 1,6. [6 ἢγϑὶ τἢγθα Ἰειίοϑ οὗ ἴῃ6 
Αὐτηθηΐδῃ δἱρῃ δεῖ. 



ΠΕ ΘΟΕ ΘῈ ἈΠΙΚΆΑΚΙ δ, 

ΘΎΥΒΙΑῸ 

Μν 8οὴ Ναάδῃ δηϑβϑννεγεα δηά 
5816 ἴο πΊ6, “Μν (δίπεῦ ΑΠΙΚαΐ, 
510 ἢ {Πίηρϑ ΡῈ ἴαγ ἔγοπὶ ἔπεα: 
Ὧο ἴο πΊῈ δοοοζαϊηρ ἴο ἰἢν 
ΠΊΘΙΟΥ : ἴογ (ἀοα «Α͵50 [ούρίνεβ 
1ῃ6 ἴαι!ς οἵ πηεη: δπα ἴπου 
α͵5ο, ἰούσίνε πῖα {Π|5 τὴν (ο] νυ: 
Πα 1 νν1}] ἰεπα τῆν Ποῖβεβ δπὰ 
[εεα τῆν ρίρϑ νῃϊο ἢ αἃτα ἴῃ {ἢν 
Ποιιβ6, δηα 1 5}4]1] "Ὲ ςδ]] δα εν]] : 
Βυΐ ποι, ἄανῖϑε ποΐ ἐν}] αραϊηϑί 
ΤΠ 6: 

Ι δηϑβννεγε δηὰ ϑαϊά ἴο ἢἰπΠΊ, 
Μν 580οῃ, ποι Πμαϑὲ θεεη ἴο πη 
πκεὲ {παῖ ραϊπι-ίγεε ἐπαΐ ϑἰοοά 
Ὁν ἃ τίνεγ, ἀηα σαβί 411] 115. {ταὶ 
Ιηἴο {πε τίνει, ἀπ ννΠπεη 115 Ἰἰογά 
σΑΠΊ6 ἴο οἱ ἰ ἄονη, 1ἴ ϑα]α ἴο 
Ὠΐτη, “1 εἴ πα αἷοηβ [15 γεϑδύί, 
ἃηα 1 νν1}} Ὀτίηρ {πεε [οσίῃ 
σατο 5. Απα [5 Ἰοτγά ϑαϊὰ ππΐο 
1, “ἼὝΠοι Ππαϑὲ ποῖ θεεη 1πάπι5- 
{ΓἸΟῖ15 ἴῃ νυν δΐ 15 {Π1|η6 οννῃ, απ 
ἤονν νυ] τῃοιι ες ᾿πα πέσοι ἰῃ 
ψ δαὶ 15 ποῖ {Πίηε οννῃ ὃ "ἢ 

Μν 8οῃ, πεν 58ν ἴο {πε νο]Γ, 
ΝΥ ἀοβέ ἴποιῖ [ΟΠ] ]ονν αἴζεγ ἢ ς 
5ῆεερῦ᾽ Ηε αεϊά ἴο {δεπὶ, 
“ὙΠΕεΙΓ ἀπ8ῖ 5 ἐχοθααϊηρ σοοά 
ΙΟΓ ΠΥ εγε5. ΑΑραίϊη {πεν 
Ὀτγοιρσμξὶ Πίπη ἱπῖο {πε βοῃοοἹ- 
Ποιιβε 1: {Π6 πηδϑίεγ σα! ἴο ΠΙΠΊ, 
“ἌΑΙερη, Βα ἡ; {Πε ννοἱ]ῇ 5α!ά, 
ΜΝ ΕΟ ΤΕ α τα 9... 
Μν 8οη, 1 ἰδιρσῃξ {πεὲ ἰμαΐ 

ἴΠπεγα ἰ5 4 αοά: δηά ἴδοιι τἰβεϑί 
ὉΡ ραϊηϑί σοοα 5ειναηΐβ, δπα 
Ὀεδΐεδσὲ ἴποϑθα ἴπαὶ ἤαᾶνε ποῖ 
ΒΙΠη64 ; απὰ {κα 5. (οά Πα5 
Κερί πη αἰΐνε οἡ δοςοιιπηῖΐ οἵ ΓΥ 
γσΠεουϑηςθθ 2 9580. παίῃ Ηε 
ἀεϑβίτογεα {πεὰ ἴογ τῇν ννοσῖϑ. 
Μν 8οη, {πεν 5εΐ ἰἢε μεδα οὗ 

1ῃ6 455 ονεῦ ἃ ἀϊἸ5ἢ αἱ ῆς 18} ]6, 
Δη4 ΠΕ το]]εά οἢ δηά [6]] ἴῃ τ{πῸ 
ἀμπιδῖ. Απα {πεν σαν, “Ηδ βρι{685 

Ὁ Ττ. “Πουβα οὗ {πε 5εῦῖθε ἢ. 
3. ΟὐεΕΥγ, “ δἰμηϑριν!ηρ ὃ μέ σμῤζα. 

ΑΒΑΒΙΟ 

Απά πε Ναάδη ἤεαγὰ 
{Π15 Θρεεςῇ ἤοπὶ ἢί5. τιπο]ς 
ΠΙΙΔ ΠΕ Ξα  Ὁ ΤΥ 
πηοἷς ! 464] νυν τη δοοογά- 
ἴησ ἴο ἢν Κπον]εάσε, δηά 
[ογρίνε ΠΊ6 ΠΊΥ ϑἰηβ, ἴου ννῆο 
15. ἔπεσα ννο μαίῃ βἰπηβα ἵἱ{κὰ 
ΠΊΘ, ΟΥ̓ ΨὮΟ [5 ἴπεῦε ψ πο ἴοτ- 
σίνεϑ {κε πε Ὁ Ασςςοερί 1Π6, 
Ο τὰν ὑπο]|ε} Νον 1 ψ1]}} 
βαῖνε ἴῃ ἴῃν ἤοιι56,Δη 4 σγοοπὶ 
τὴν Ποίβεϑ πη 5Ψ}8Ὲῥ} ὉΡ {ΠῈ 
ἀπηρ οἵ (ἢν οδίί]ε, απ (εεὰ 
ἘΠῚ ΞΙΈΕΡ; (ΟΓ1 αἴ ἘΠΕ 
ψΙοΚεαά «πὰ ἴμοὰ αἵί {με 
τσῃίθοιιϑ: 1 {Π6 συν δηα 
{ποῖ {πε ἰογρίνίηρ. 

Απᾶ Ηδείηδτ βαϊά ἴο ἢἰπΊ, 
“Ὁ τὴν Ρον! μοι ατὐΐ {κα 
1πῸ γε νη ϊο ἢ ννα5 {Γπ1|16 55 
Ῥεϑίάε {πῸὶ νναΐεῖῦ, δηπα [118 
τηδϑίει. νγὰ5 ἰαϊη ἴο οἷ [1ἰ 
ἄονηῃ, δπὰ τ δα ἴο ΠΙΠΊ, 
“ Νεηῖονα π|Ὲ ἴο δηοίπμεγ 
Ρίαος, δῃηὰ {1 ἐο ποΐ Ῥεδᾶγ 
{ταξ, οσαΐ πλ6 ἄοννη." Απά [5 
πηδϑίεγϑαία ἴο [{, “Ἴ Ποῖ Ρεΐησ 
Ὀεϑίάς {με νναΐεγ ἢαϑδί ποῖ 
Ὀοῖπε {ταϊ, ἤονν 51|41}} {ποιὶ 
Ῥεαῦ ἔπι πε ποῖ γί 1ῃ 
Δηοίῃεγ ρῥίδςοα 
Ο πὶν ον! {πε οἱ ασε 

οὔ πε εαρὶε 15 θεζίεγ πη {πε 
γουῖῃ οἵ {πε οτονν. 
Ο τῆν ον! ἴδεν βαϊὰ ἴο 

της νοὶ ῇ, “Καερ ἄννὰν ἴγοπι 
τῆς. 9Πεερ ἰεϑδῖ {πεὶγ ἀπιδί 
5Ποι14 Παῦπὶ ἐμε6. Απάᾶ ἐπε 
ννοἹ 5814, “ΤἼΠε ἄζερσβ οἵ {με 
5ΠΏ6Ερ᾽ 5 τη κὶατα σοοά ἴοΥ ΠΥ 
εγ65.᾽ 

Ο πὶν ὉοΥ! πεν πηδάς 
1Π6 ννο] σὸ ἴο βοῆοοὶ {Παΐ με 
τηϊρῆς ἰεατῃ ἴο γε, δηα {παν 
ἘΔΙΟ Ὁ πίπι, τ ϑαν ἡ, ΒΡ. 
Ηε “αἰά, “ 1 τ} δῃὰ σοαί ἴῃ 
ΓΩΥ ὈεΙΙν.᾿ 

Ο πὴν ῬοΥ! ἴμεν 5εῖ {δε 
855 ἄονη δ {πε ἴ80]6 ἀπ ἢε 
[6], ἀπ θερϑῃ ἴο γο]] ῃἰπη561 
ἴῃ ἴῃ6 ἀιιδί, ἀπά οπε ϑαϊά, 
“Τ εἰ ᾿Ϊπὶ γο}] Πιπιβε  (, ἰοῦ 1ἰ 

29 

30 

31 

32 

33 

94 

1 ΤῊΙΒ 15. δν] ἀθην ἃ Ρρυῃ, σλαδατ' 
τηθδηϊηρ ἀπδῖ, δηα στόν ἴῃς [51 ταῖς 
ἴῃ ἴΠ6 υἀάετ. 

3 Τῆς δῃϊμηδ]5. πηβητοηθα Ὀγ {πε 
νοὶ Πα ἃ ΠδπΠΊ65 νν Ὡς ἢ ἀουθι]655 θεραπ 
ἢ Α, Β. [ἢ τπ6 Ατάθὶς δηά ΕπρΊ] 151. 
1Π15 15 ἰοβί. 
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Ναΐμδαῃ Ῥερᾶη ἴο βρεαῖκ δηά 24" 
5814: Μν (δίπεγ ΚΉΙΚασγ, πιεη 
51ὴ τιηΐο (οί, αηά Ηε [οὐρῖνεϑβ 
{πεπὶ, θη ὑπὲν σὰν: [1 πᾶνε 
ϑπηςα. Ἐδίπμογ, 1 πᾶνε οἰπηθά 
υηΐο ἴπΠ66. Ἐοῖρίνε πιε, δῃά 
Ι ν1}] θὲ ἰο {πεὰ ἃ δἷανε πεποε- 
[οσί ἢ ἴογ Ἔνετι. 

ΑΠΑ 1 5ραῖε ἴο Ναίμδηῃ {Πι|5: 
5οη, που Παϑὲ Ῥεδῇ ἴο ΠΊΕ 25 

{|κῸ ἃ ρα! πι- ἴγεα ψνῃοἢ ννὰ5 σγον- 
ἴῃς ΜΙ τοοΐβ οἡ {πε Ῥαηΐϊς οἵ 
1Π6 τἰνε. πεη {πὸ {ππΙΐ 
τρεηβά, ἰ [6]1] ᾿τηΐο {π6 τίνει. 
ΤΠε Ἰοσά οὗ (ῃε ἴγεε σδπηε ἴο οσυΐ 
1 ἄοννῃ, δῃηὰ {πῸὸὶ ἔγεε 416: 
Ι,εανς πε ἴῃ 1ῃϊ5 ρίαςε 3, {παῖ ἴῃ 
1Πε πεχΐ γεαῦ 1 πιᾶὰν Ὀεδΐ {ππ|1{. 
ΤΠε Ἰοτὰ οἵ {Πς ἰγεε ϑαϊά : ὕρ 
ἰο {Π15 αν παβὲ ἴμοι θεέ ἴο 
Γδ τι561655, ἰη {ἢ {πΐαγε ἴποιι 
νν 11 ποΐ θεσοοτης τπι5ε[{]. 

ϑοη, ἀοα Παίῃ ταβοιεα πα )όϑ 
Ὀδοαιβε οἱ πν ἱπποςσεησε, Ὀαΐ 
Βδίῃ ἀεϑίγονεα μεθ θεσδιιϑε οἵ 
τὴν ᾿ανν]θθθῆεθ8. (οὐ ρᾶ5865 
Ἰπασεπιεηΐ Ῥεΐννεεη πῆς δηα {Π66. 
Εὸτ [με ἰα1] οἵ {πεῸ ἄορ σίνεϑβ )ζόῦ 
Ὀτεδά δηα Πὶ5 τπηουτῇ ἃ οπαρσεὶ.ὃ 

1 (δηοῃ δάάς: “Ἶκὲ οὔβ οὗ {πε 
ΒΙΠΏΘΓΘ ᾿. 

2 (δῆοπ τὸ “1ρᾶνα π6 ἴοῦ 
ΧΕΙ: 

3. (δποη δα ά5 [815 ρτεοερί δροιυΐ 
16 ἀος αἰζεγ πο. 16. [{ σοπῆθβ5 ἃ5 
1π6 ἔουτί ἢ ἴῃ {π6 ἢτϑί ϑεῦῖθβ οὗ {π6 
ϑυτῖδο. , 

1ῃ15 
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ΤΗΕ ΞΤΟΕΥ ΕΚ ἈΠΠΚΑΝ8ι 58. ἤι 

ΞΥΕΙ͂ΑΟ 
Πἰτη5ο; ἢεῈ ἄοεβ ποί τεσαῖνε 
Βοποαγ.᾽ 
Μν 5οῃ, ἵποιῖι μαβί νευῃεα {με 

ΡίονείΌ, ΜΠ] οἢ 15 σατγγεπί : “(4]} 
Ηἰπιὶ νΠοπὶ ἴῆοι ἢαϑὲ Ὀεσοίίζεη, 
τὴν 50η, απᾶ ἢϊπὶ ΨνΠοπὶ ἴποιι 
Παϑί ρυγοῃαβαά, ἴῃ ν᾽ δἷανα. 
Μν οη, πε ρύόονει 15. {τπ|6 

ἘΠΑ 1 15 οσγε ης : ν ἜΘ ὙΠ} 515Ξ 
ἰε1 5 5800 τπᾶοΓ τγν δ1ΠΊ δπά 
δ 5 Πἰπὶ ἀρ ηδὲ ἃ βίοῃε. 

Βιυΐ (οὐ 15 Ηε {πΠαξ παίῃ Κερί 
τὴς αἰΐνε, αηὰ δ ν1}} πάρε Ρε- 
ἵννεθη τι5.᾿ 

ΤΠαγοα Ναάδηῃ ϑννε] θα ὰρ 
1Πτὸ α΄ 6 ο. ΔΠῸ ΟΕ ες ΠΥ ΠΟ [Ὁ 
Πῖπὶ {Παΐ ἀοείῃ σοοά, ννῆδέ 15 
σοοα 5Π4]] ΒΕ τεοοπιρεηβεα : πα 
ἴο ἢϊπ| ἰπαὶ ἀοείῃ εν]], ννδξ 15 
Εν1] 50.411} Ὀὰ γτενναιεα.: Απά 
ἢ Ἐπ8| ΕἸσσ ΘΙ ἃ ᾿Ϊ ἴῸΥ [15 
ΠΕΙΡΏΡουγ, ΠΙΙΘΒ ἴ ἢ ἢ15 
οννη βίδίισε. Απάᾶ ἴο ἀοα Ρὲ 
ϑίουν, αηὰ Ηιϊβ πιεύον ΡῈ προη 
ιι5. ΑπΊεη. 

ΤΠ6 ριόνοῖρ5 οἵ ΑὨΙκαν (ἢς 
Βᾶ0σῈ δηά ϑβεοίείαιν οἵ ϑεηπᾶ- 
σἤορ Κίηρ οἵ Αϑϑυιία δπά 
ΝΙηονε ἢ τα επάςά. 

7 πὶ ΠΆΞΒΕΙΘ. 

ΤΉ. Ης 584]] 6 τειναγάθα ον]. 
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15 ἢἰβ. παίιιγα, ἤθε 1} ποΐ 
σπδηρσα. 

Ο πῖν ον! (ῃς ϑανίηρ 
85 βεεὴ οοηῆτπηεα ψΏΙΟῇ 
γΓὰη5: “1Π|ῷᾺτΠοὰ Ὀερσείίεβί ἃ 
Ῥον, 9411] ἢϊπὶ [ἢν 5οη, δηά 
{{τποὰ γεαγαϑί ἃ θου, ς64}] ἢ ΠῚ 
τὴν δἰανε. 

Ο πὴν ὈοΥ ! πα ν πο ἀοείῃ 
ΘΟΟα 5}4}] πιεεῖ νι σοοά ; 
4 η4 πε Ψψῆο ἀοείῃ εν] 5114]] 
τηεεί ψ ἢ ον], ἴοσ {πε 1 ,οτά 
τεαιεῖῃ ἃ τηδη δοσογάϊηρ ἴο 
1Π6 πηδαϑβιγα οἱ ἢϊ5. ννοσκ. 
Ο τῆν ον! ννῆδέ 5}4]] 

1 95ὰν πιούε ἴο [ἢςε [ἢδη ἴῃ ε56 
βαγίηρσϑὺ ον {Πε6 1 οτὰ Ἰκηονν- 
εἴἢ ναί ἰ5 πιάάδη, δηα 15 
δΔοαιδίηϊεα νυν] 1Π6 πινϑίθγίεϑ 
δηα [ῃς6 ϑεοίείβι Απά ες 
11 τεαυϊα πεε6 απ ν]]]} 
1πᾶσε Ρεϊνιχὶ πα δηα ἴῃθε, 
Δη4 ψ}}}] τεσοσρεηβϑε [θα 
δοςογάϊηρ ἴο ἢν ἀεβεγί. 
Απά ψῆεη Ναάδη πεαιὰ 

{παΐ ϑρεεοῦ ἔτοπὶ ἢ]5. τΠ0]6 
Ηαιηᾶν, με δε! ]εὰ ἀρ ἱπι- 
τηδαϊαίεὶν απ Ὀασαπης {πὰ 
α Ὀϊοννη-ουῖ ΡΪαάαει. Απά 
ἢ15. ΠΠΠῚ}05 5υνε!]6α δηα ἢϊ5 ἰαρϑ 
Δηα ἢ5 [εεξ δηά ἢ15 5146, δῃά 
Πε ννὰ8 ἴοιῇ δηᾶ ἢ5. ὈεΙΪν 
Ὀιυτβι ἀϑιιηπ δι ἀη6 15 οηΐγα!]ϑ 
ννεῖῈ βοαίίζεγεα, αηα ἢε ρεῖ- 
ΞΘ α]"). ΕΠ εἰ. ΠῚ [5 
Ἰαξίίου. επα νναὰ8 ἀεϑίγιοίςὶοῃ, 
δηα πε ψεηΐ ἴο Π611. Ἐογ με 
γνῆο αἰρ8 ἃ ριζ ἴον ἢ15 Ὀγοί Ποῦ 
584] [41] ᾿πίο 1 ; απ πα ννῇῆο 
5εῖβ. ΠΡ {γα 05 5141} θῈ σδιρῇῃξ 
ἴπ {πΠεπ|. ὍΠ15 15 τνῃαΐὶ Παρ- 
Ρεπεα δη4 (νῆα) ννὲ ἰοιηά 
ρους {πε ἴα]ε οἱ Ηδίαᾶγ, αηὰ 
ΡΓαῖθε ΡῈ ἴο ἀοά ἴοι! ενεῖ. 
ἜΤ ΕΣ ΕΠ Ρααθα ΠΠΠ15 
σὨγΟηΙΟΪς ἰβ ΠηΙ5ῃεα τνἢ {πα 
ΠΕΡ οἱ (8: τῆσδ ΕΒ ΡῈ 
ἜΣΘ ᾿ Ατηθη ΚΥΠΊΕΩ, 
Δπιεη. 

ἽΝ ΘΕ ΙΣ: 

ΤΠ ἰεχί οἵ Μ5. (δῆοῃ 15 85 [Ὁ] ]ον5: ᾿ 
5414 ΚΉΪΚαΓ : Ηδ (πα ἀοθίῃ ψν6]}] ἴο {π6 ροοά 11} ππδεῖ ΜΠ ροοά. Απάᾶ Πα ψΠῃο ἀϊρβείῃ ἃ ῥἱζ ἴογ 15 

Ηδ ψῆο Ιογεβ ὃν] 15 Πδῖθα! το πηϑηγ, ἀπ ΠῈ ΨηΟ Ρυϊϑια5 1Π6 βοοά [6]]ονν, ἢ ὮΙ5. Οὐ ἢ ΡεΥβοη ΠΙ]Θ ῃ 11. 
1 ΠΟ 115 1ἴ. 
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ΔΕΜΕΝΙΑΝ 

Ιῃ {π6 ϑαπῆθ Ποιιτ 

Ῥυτϑί ἀϑιιηάδγ, αηὰ 1 ϑαϊὰ: 
5οη, ἢ πε (ῃαΐ ἀοείῃ σοοά, 27 
νυ Π πο ίἢ σοοά ; δπα Πα {Πδΐ αἱρϑ 
ἃ ὈΙζ ἰογ οἴπούϑβ, ῃ πη 56 1 [4115 1ηἴο 
{πΠ6 ρ. ἽπΠε σοοάᾶ επάεξίῃ ἴῃ 
σοΟΩ Δη6 {Πε εἐν!] 1η εν]. 

Ηδετα οπάδφίῃ ΚΚΠΙΚατσ. 

ἙἘ. Ο. ΟΟΝΥΒΕΑΕΕ. 

1 ΤΠῸς αὶ (ἢτθο ννογὰβ ἰῃ (οάεσχ 
ψεη. «αἱοηςβ. 

Ναίμϑῃ τό 
5 ΝΕ] 16 ὰρΡ ἀπ 41] 5. Ῥοάν 

Ι 

Ἰ 



ΠΕ ΡΘΕ ΘΕ ἈΠΙΚΑΝ 

ἈΑἙΕΤΗΙΟΡΙΟ ἘΚΑΟΜΕΝΤΘ ΟΕ ΤΠῈ 5ΑΥΙΝΟ5 ΟΕ ΑΗΙΚΑΚ. 

ΤΠΕ (Ο]]οννίηρ᾽ ἰ5 1Π6 {ταηϑίδτίοη οἵ τῃς ἤἔζθεῃ βαγίπρϑ οἵ ΑΠΙκαύ, ΡῈ] 5ῃη6α Ὀν (ὐΥΏ11 ἴῃ ἢἰ5 
77αράαγα Τα ῶς ἃ 7Ζαῤῥῥζηι, οὐ δοοῖ ὁ ἐΐσο ᾿ΠἾτ56 Τ᾿ μοσοῤῆόγ-. ΤΠεθς Βα ν 55. 4ΓῸ ἴαϊζεη ἔοπ ἔννο 
Μ59., οπὲ δἱ Εταηκίοτγε ἀπ {πε οἱ μοῦ αἱ Τιϊίπρεη. ὙΠῸν ἀρραγεπίν σοπΊα ἤοπ 4 Αὐαθίς οο]]εο- 

ἔπ 007} οἵ εἰ ίςδὶ της ΧΙ ΠΊ5, Πα ποΐ ἔγοπΊ ἃ σοπΊρὶεΐε βίον οἵ ΑὨΙκασ. δε 5ποι]4 Πᾶνε ἰηίεγγεα ῃδὲ {Πα 
ΡΓΘοερίβ ἡνοῦα ἴῃ βθραγαίθ οἰγου]διίοη ἴῃ Αταρίς, ποσὰ ἴῃς {Π|5Ὸ οἵ ἃ Μϑ5. ἴῃ ἴῃς Ναζίοαπ ἀοβογθοα Ὀν 
ποτ τος ννΠΙ ἢ 15 βαϊ4 το σοπΐαϊη “ἤεαγε ῥ᾿ϊλίοσορῤἠι 77οσμίαη ῥγαεεοῤΖα. 

Τηϑβιτποίίοη οἵ ΗΠ Αἰκαν (ῃς ΔΝ 56. 
1: Ηδεϑρδκε 88 ἰο]ϊονϑ: 

.Ηδασ, ΠΥ 50η, Πα ΚεαῈρ ἴῃ γεπηθ γα 6. ΠΊΥ ἀἰβοοι 86, 580 {Παΐ ποὺ τοῃ)οπηθεγοϑὶ (οά {Πς ΗΙΡῊ 
Δηα 1{Π6 ΜΙσμῖν. 
Μν 50η, ἰ που Ποαγοϑὲ ἃ ἀϊβοοιβα, μἰά6 11 ἴῃ ἴῃν Πεατί δηα ἀἴβοϊοϑθα [ ποῖ ἴο ἐν ποῖρῇρουτ, {πὲ 10 

Ῥεδοοπιε ποΐ ἴο ἴδε 85 ἃ σοὰ] δηᾶ θιυγη τῃγῪ ἰοηριια, δηα Ὀτίηρ ἀδγίϑίοη Προ ἴπεῈ ἀπ πιακα ἴΠεα 
Παϊείμῃ] το ἀοά. 

2. Μὺ 86ηῃ, πιᾶῖτ [αϊγ ἢν ἀϊβοοιγϑθε δηα τῃγν Ὀεμανίοιιγ ; ἴογ {πΠ6 ννασϑίηρ οἵ ἃ ἀορ᾽β [41] σῖνεβ ΠΙΠῚ 
Ὀγεδά, Ὀυΐ Π5 1ανν Ὀγίησϑ ΠΙΠῚ ϑἴοῃα5. 

3. ΝΥ 8οῃ, ἀο ποῖ ἴαττν ΜΙ Ὠΐπη, ἴῃ ποτ ἔπαγε 15. βίσιίε : ἴου βίγιία Ὀγίηρθ σοηΐτονοῖθυ : δηα δίχα 
σίνεβ ἴον δὴ ᾿ππευϊίδποθ τανθηροίι] Π655 Δη64 ΠΊΠΓΩΟΥ. 

4 Μν 9οῃ, ἴα ποιιβε οου]Ἱά 6 Ῥι11Ὲ Ὀν ἴ4}Κ νυ ἱτΠου δοίίοῃ, ἃἢ ἃ55 ννοῦ]α θ.114 ἴννο Ποιιδ65 ἃ ἀδγ. 
5 Μῦν 50η, ἰΐ ἰ5 Βεζίεν ἴο ἢδι}] βἴομθϑ νυν] ἃ ννῖϑα ἀπ τπαἀειβίαπάϊησ τηδη, ἴΠ8η ἴο ἀτίηϊς ννῖπε ψἹἢ 

ἃ ἴοο!]. 
τ:-6 Μζν 9οη, 80 ἰοηρ 85 ἴποιε δῖε 5ῆ065 οὐ τῆν ἔεεί, ἰγεδα ἄοινῃ {πε ἐποιηβ, ἀπ ἰθνεὶ {πΠῸ ννὰν ἴογ ἢν 

ομΠΠ ἄγε αηα ἢν ΤΠ] ἀγα 5 σμΠ]ἀγθη. 
“7 Μν 50η, {{{Π6 τίςῇ πῆδῃ δαΐῖϑβ ἃ 5ηδῖε, [γον 5ὰν οἱ ῃίπ), “Ης 5εε]κ5 ἃ τηθα!οίης ἘΠπαγείη “ἢ; 1{, Ποννενεύ, 

1ΠεῈ ροοῦ πῆδῃ δαῖϑ 1, {πεν βὰν οἵ Ὠἰπ|, “1 ννὰ5 ἴγοπὶ ἤυηροτ." 
8 Νυνὶ 50ῃ, [{{Ππεῖὰ σοπηα ἴο ἴπεα ἃ 5]επήθγου δηα ροούον πᾶπ ἴδῃ {Πγ56]{, γῖσα ἀρ ἴο τεοεῖνε ΠΙΠ1. 
.9. Μν οῆ, [πε ν]οκοά [4115 ἀπά τίϑεϑ ποῖ ἀραΐη; θας πε σοοα τηδῃ [415 ΔΠ6 γἰσὲβ. ἱπηπηεα!ίεὶν δπά 
᾿ς ΚΕ ΠΊΑΙη5 ἴῃ 5 σοηα Π10η. 
το Ἀν 5οῇ, σεᾶβε ποΐ ἴο Ρεαΐ τῆν βοὴ; ἴον {πε ομαβεϊβεσηθεηΐ οἵ ἃ Ἵ]]ἃ 15 σοοα ἴοι ἴΐ, ἄνθη 485 ἀπηρσ 

ΠγΑΪτο5 τς ἰαηπα σοοά ; δηα δ5 ἴῃς ἰδῃηπ ψνΠ]ςἢ 15 ποῖ τυρσοα ἀπ οἡ ΜΠ ϊοἢ ποῖα 15 σταὰθ5 ἀθ] 5015 1ΠῸ 
στ ]θ, 580 οί ἢ ἃ ννε]]- γουσῃς ἃΡ 50 ἀο] Πρ ῃϊ 15 [δ᾿ Παυ. 

1 δΔῖν ὅ8οη, Κεερ [ἢν 80η ἴῃ οἰ, 45 Ιοηρσ 45 ἢδ ἴ5 5Π|4]}, {πα ἢς πᾶν ποῖ σον ῸΡ ἀπά μοι παν πΠῸ 
τῆοτα σοηΐγοὶ ονεῖ ΠΙΠΊ, πα Ὀς δαί ἴο Ὀ] 5 ονεῖ Π15 σογύπρί θα αν!οιτ. 

12 ΑΔ [αΐγ τεριιε 15 θεϊζεν ἰῃδηῃ ἃ ἴδίν δρροδίδποε; ἴογ {π6 [αἷγ τεραῖε δῖάθ5 ἴον ὄνεῖῦ, δας τῃς ἴαιγ 
ΔΡΡθαύαποα ΔΠ4 ἰού πὶ ρ855 ἀννᾶν. 

13. Μν 50η, [ΐ ἰ5 Βεΐζζεσ ἴο βίιμη]ς νυ τ {πε ἴοος πδπ νυν ἢ ἴῃς ἴοηρας ; ἀπ Ὀγηρ πὸ αϊδοοιτβα ουΐ οὗ 
την τηοσίῃ, θείογε ποι παϑὲ δπΐογεα ἰπΐο σου 56] νντἢ τΠίης ον 56]. 

14 Μῖν 9οῃ, {{{Πεὲ σουγϑα οὗ νναΐοὺ δου] τὰγη Ὀδοϊςννατ 5, ἀπα 1 γα 5 5Πο οι] ἢν νι ποὰὲ νησϑβ, ἀπ 1 

᾿ς {Πε τάνεη 5Ποι] Ῥεσοπλα ννῃϊΐε ἃ5 5πονν, [θη πλᾶν ἃ ἴοοὶ θεσοοπΊα ννῖβ6. 
τ Μν οῃ, {{{ποῖϊ νν1] ΡῈ ννίβε, γείγαϊη ἢν τοπρσιια ἔγογη ᾿ν]ηρ ἀπ ἢν ἤδη45 ἔγοηι βίβα! πη. 

ΤΕ ΠΑ ΕΕΙΘΙ 

ΤΗῊΗΕ ΑΝΆΜΑΙΟ ἘΚΔΟΜΕΝΤΘ ΕΕΟΜ ΕἸΕΡΗΛΝΤΙΝΕ. 

ΤῊΕ (Ο]]οννίηρ γεργεβεηῖβ γουσΪν ἘΠΕ παγγαϊνε ρογέίοη οἵ {πε Α ὨΙΚαι-Ἰεσεηά, ἀπ {ΠῸ πχοϑῖ ᾿ἱπηροῦ- 
ἰΔηΐ οἵ {εξ Ῥάαγαῦ]εβ απ Ῥιόνεγθβ οἵ ΑΠΙΚκαγ ριεβεγνεά ἴῃ ἴῃς ράρυτι: 

π΄ .--΄- ΑἸ Κα ννὰϑ 15 Πδπης, ἃ ννῖϑβε απα εγπατῖα βοσῖθε, ννῆο ηϑίγιοϊοα 15 50η. . . . -- ΕΠῈ 
πο ΠΕ ΞΘ ΠΡ. ἴθ τὴ ΡρεσΨέἘΠΕσΝ».. ΓΛ Πα ν. 1η6 ἀτεαὶ 8564] οἵ 
ΘΕΠΠΔΟΠΕΙ͂Ρ, Κίηρ οἵ Αϑδντῖα ᾿... .. ὉΠΟΙ ἘΠΕΙΘ τῆ π Ξοῦ ἰ πὸπΠπΠοΠΕΨἔἘἐἔοηΗη͵ὶἔ;-ἜἘ»... Δ ϑϑΘηπδοΒε , 

..4 Κίῃσ οὗ Αϑϑυτίᾳ, Πα 4 {1Π]16 ἃ (15 ἀἀν5) ἀπ ϑθηπηθομεγθ ἀϊεα... . .. Π15 50η, πδηηθα Ἐβαυμαάάοηῃ, 
15 Δηα Πα ννᾶὰ5 Κίησ οὗ Αβξϑουγίαᾳ ἴῃ {πε ρίδαςε οἱ ἢ!5 (αἴ πεῖ (ϑεπηδομεσι) ... .. . Αβϑυεα Ὑπογειροῃ 
ΠΟΙ τῶν πότ τς ΘΟ, ἱππι τοι ΠῚ ΠῚ ψπεπΠοΠσἔἘΠι᾿;- ἴῃ ἴῃ6 Ῥαΐαος δἱοηρ ν ἢ 
πες Ι ργεβϑεηϊεα ἢϊπὶ θεΐοτε Ἐβαγπδάάοῃ, {πε Κίηρ οἵ Αϑϑυτία. Απᾶ νίβάοπι.... .- - ΨΠηαΐ 
ἢε Πδα αϑκβά πη. ᾿Απά {πείξοη Εβαιπαάάοη, {πε Κίηρ οἵ Αϑβϑυγῖα, ἰονεὰ ἢἰπὶ δπα 5414, (1.9 πη6) 1{{6 
ΟΡ ΘΟ Ὁ [Π6 νυῖϑε βϑοῦῖθε, [με σοιηβθ]]οσ οὗ 4}} Αϑϑυγῖα, ὴο μᾶ5 ἀρροϊηϊεα 85 ᾿ιἴ5. 50η, Πα πὸ 505 
- να ΩΝ: 8Πη4 1 Ῥοννεά ἀονῃ δηὰ ννογβῃίρρεα, 1, ΑΠΙκαγ, θείογε Ἐβαγῃαάάοη ({ΠῈ κίπρ) οἵ Αϑβϑονυντίδ. 
π᾿. ΑΠΙΚαγ, απ νεη 1 5ανν {πε ίαςς οὗ Ἐξαϊμαάδοη, 1ῃς Κίηρ οἵ Αϑϑγτία, ΚΣ Ι τοβε 
ΠΟ τ οΣ οίςς (85 Ϊ ννᾶ5 Ὀεΐογα) ϑεπηδοπεγ ἣν [αίΠασ, γῇ ο ννὰϑ5 ΠΡ τ ὩΣ τ ϑ 
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ΤΗΝ ΘΒ ΟΚΥ ΘΕ ἈΠΊΚΑΝ 

Ι 5041] πο θὲ δ0]6 ἴο βεῦνε ([πε Κίηρ) ἴῃ ἐπε σαΐε οἵ [815 ραίαοθ.. .... .. ὙΠΟ56 Παῖηε 15 Νάϊη, τὴν 
Θ,ΟΜΏ-ΙΡ 50η, ΔΠ4 Π6 5}4]] βιισςθεεα πὲ δ5 ϑεογείδιυ . . . . .. (απ ἀτεαῖ) 568] 51.411 ἢε ΡῈ: δηά 
αἴθ τὴν θοῦ 6πΠ|}ὀ πΠπΠΠπ ἐπε Κίηρ᾽ οὐ ὐσουτα. ΠῚ Ω6᾽ ΞΟ] τῸ της, {Π1|-ὸ ἐπε σσοσοΠ σἘοΠιΨν-νι 
Δηα ἴῃ τῆν βίεδα Πα 5}4]1 ἀο {ῇν ννοσκ. ........: ᾿θηι το πὶ ποιθεσσοσσοιν. 8ΔΠη4 1 5εῖ Πἰπὶ ἴῃ 
ἘΠΕ σα ΟΝ ἐπε μα πσοΨςιἔὋἘὁΠἔἕἁΔ Δηα 1 5614, ΠΕ νν1}} βεὲκ αἴζει ννῃδί 5 σοοὰ........ὄ (πιν 5οη Ναα!Π) 
ψνΠοπΊ 1 ἤανε Ὀτοιρῇῃξϊ ἀρ, πη Κ οα...... ἘΠῈ Κῆρ ΘΕ ΘΟ ΠΕ Η, τὰν ἰΔεπευ τ΄: ἢξ [5 ννῖβα 
δΔηα δοσογαϊηρσ ἴο Π[5 σοιη56] δηά δἀνίσςε..... .. Ὑ}111 ταις ῇ ἀἰδαυϊεῖ ἐης Κίησ. 1 βίθη.... .... 5 
ἃ 500, ΨὴΟ 15 ποΐ ΓΥ 850ῃ ; 85 ἃ 80 ι ς ΐ ς ἔ : Ξ , : 

: τος : : : : : ὲ ὃ ς (Αηϑνεγεα) Εβαυπαάάοη {πε Κίηρ ἀπά 
ΡΟ ΜΠ ΟΠΊ τὴν [αῖμεῦ μαίῃ πηδάε συεαΐ, ννῆο (αἴε) {πε Ὀγεδά οἵ τὴν [αἰπεῦ.. .. .. ποι 
016 ΞΕ ΕΙΣ, ΠΕΙῸ ἘΠΟΙ ὁαῆθι πη. - τὸς: 1Πδΐ οἱ πα ΑὨΙκαῦ, Ηε 5 ἃ ννῖϑε βϑεογεΐαυν ... . ... 
ΠΟΙ ΠΕΥΓ ἢε οδῇ σοτταρέὲ ἴΠ6 σουηΐγν ἀραϊηδέ τι5, αἴϊοσ μας... .. Αϑϑυτία ; ἢεῈ ἰίδοῃεά ἴο ἢϊπὶ 
ἘΟ πἘπ, 1η ΟΥΘΠΕ Ὁ ΞεατἘὁοΠστσΠ 1Πδῖ οῆοεγ (0) Ναθιυδιγηϊδκιη, τ ἀϊησ ΠΡΟΠ ἃ σιν Ποῖβε. . . . .. 
ἀν ΠῚ δ εν νοι ὑπτεε ἀαθππΠο[οῦ. Δηα {πε οἴπεῦβ ννῆο νγεια ἢ ΠῚ, 45 1 ννα5 ννδ! κίηρ ἴῃ {πε 
ν]ηενγαγάβ. Ναριυδαπη!ϑίταη, {πε οἴῆοεσ, τεηξ 15 σαγπηεηΐ, δηα ἰαπηεπίεά...... .. 1Π6 ννίϑε ϑϑογείδιν 
8Δη6 πηδδίεῦ οἵ σοοά οσοιη56] ννῆο.. ... .. Ὀν ννῇοβε σοιηβεὶ δπηα ννογά5. 411 Αϑϑυγίᾳ ννὰ5 αἀϊγεοιοά 
προ ῖς ΑΝ ΤῊΣ (Νάϊη, ἴῃ γν 50η) ψῃοπὶ ποι Παϑὲ ἀρροϊηϊεα τη 1ῃε σαίε οἵ {πε Ῥαΐαςθ, μαίῃ ὑπάοης τῆ6ο. 
ἘΠ ΡΥ ΤΠδη κνὰ5 1 τηποῇ αδἰεασγα, ἄνεη 1 ΑΠΙΚαῦ ; ἀπά 1 δηϑνυνειεα δπα βαϊάᾷ ἔο Ναρβιιξιγηι κι 
ε ΥΗΝ 1 τὰ Π6 ψῆο δἰογείίπιε βανεα 1ῃθ6 ΠτῸπι ππάεβεγνεά ἀδεαίῃ.... .. . {πε [αἴπμεγ οἵ {πε 
ΡΓΘβαπὶ κίησ, Ἐϑαυπαάάοῃ, (ννα5 δῆριν) νυ {πεῈ6....... ΙῬγιοιρῃὲ {πεεὲ ἴο τὴν ἤοιιβα, Ἐπ {ΠΕῚ 
ννὰ5 1 Ὀτγησίησ {Πεὰ : : : Ἷ ' ; ὲ : ' : : : : : : 

([ ἐγεαίβα 1Π66) 85 ἃ πηδῃ ἰγεαΐβ ἢἰ5 Ὀγοίπεσ, απα 1 δια {πες ἴτοπὶ ἔπε ργαβεηςς οἵ (Κίπρ ϑεπηδοπῃετσίθ). 
1 5αἰά, 1 πανε ΚιΠΠεα Ὠϊπι, τπ|}} δὲ ἀποίπογ {{π|6ὲ ἀπά αἴζεγ γεῖ. πιδὴν ἄαγϑ 1 ριεβεπίθα ἔπεα Ῥείογε 
Κίηρ Θεπηδοῃα ῖρ, αηἃ σαιιϑεα ἘῃῪ 5ἰη5 ἴο ρᾷ85 ἀννδὺ Βείογε Πἰπὶ: δηά πὸ εν] ἐᾷ ἢς ἰο πεθβ. Απά 
ΜΠ πιθ αἶθὸ Κίηρ Θεηηδοθογι ννὰ5. ννῈ}}] ρ]βαβεά, θεοϑιιθε 1 παᾶ ργεβεύνεά {ῃεὰ αἷΐνε δῃηᾶ ποῖ 
5]4ίῃ ἴπΠε6. Απά πον ἀρ {ποιι αἰ5ο ἴο πης ἰπ ἴΠ6 βαγης [δϑῃϊοη 85 1 αϊά ἴο ἰπεε. ϑ᾽αν τηε ποΐ, θαΐ 
Ὀτηρ πα ἱπίο τῃν Ποῖιβα ππ|1] οἰμεῦ ἄαγβ. Κίηρ Ἐβαγῃαάάοηῃ 15 πηεύοι[α] 45 οπα..... .ο- τονναγα 5 
Δηοίμεσ. Ηδ 1] γεπηθπη ε.Γ τη6 8ΔΠ64 νν1}} Ἰοηρ οσγ γτὴν δάνίςαε ὙἤΠοιῖ 1] ἐπεη ργαϑεπέ τὴς θείογα 
Ὠϊπι, ἀπ Πα νν1}} βαῆεσ της ἴο ᾿νε. ὙΠεγειροη δηβϑνεγεά Ναθιυδιιπηῖδκιη ἀηα σαί ἴο πι6, Εξδι ποί. 
Του 5Π4]1 ᾿νε, Δ ΒΠκαγ, {[Π6 (ΔΈ Πεν οὗ 411 Αϑϑυγία, ἀοοογάϊησ ἴο οϑα σοιηβεὶ ϑεπμηθομεγ δηα 8}} 
1ῃ6 Αϑϑυγίδῃ ἃν νεγε ψψοπὲ ἴο πιαῖκε ννγατ. Ναριδβιγηϊίϑίτιη, [Πς οἰῆοσυ, 5ραῖζα ἰο ῆοβϑε ἵννο τηξῃ, 
ἢ]5. σοπηραπίοηβ, ννῆο νγεγε νυ ἢ Πϊπη, (1156) πα 1 νν1}} σίνε γοιῖι ἃ ρίεος οἵ δανίςε, δῃηὰ 1ἴἴ ἰ5. σοοά 
δανῖςε ἴοο. ζΠε ἔννο πηξῃ δηβννεγεα δηα ϑαϊα ἴο Πἰπι, ΤΕ]] 1 τι5 με. Απά Ναβιεξυχῖ βίη δησυνεγεά 
ΔΠ6 5414 ἴο {πεπὶ, 1, ἰϑίδση ἴο πὲ. Ὑοπάεγ ἰ5 ἈΠ καυ, ἃ σύεαΐ πη. Ηξ ἰ5 1πΠ6 ἀτεαῖ 8568] οἵ 
Ἐδϑαγπαάάοη. ἊΑσοογάϊηρ ἴο ἢΠἰ5 σοιη56] απ τγογά 5 {πῈ ννοΪε δύτην οἵ Αϑϑουτία σονεύπεα, 1900 ποῖ 
ἰεῖ ἃ5. ΚΙ] Πίσῃ. ὙΠετγεα 15 ἃ δυπποῃ ψΠοπὶ 1 Πᾶνε, απᾶ ψνμοτη 1 νν1}}] σῖνε γοὰ. Ηδξ πιιβὶ μὲ Κεἰ Π|ςὰ 
1ῃ 18 τη πίη; ΠΕ Ξ8]}} ΡῈ 4. βυρϑειαίε ἰοῦ ἈΠΙα ..- - τ" οἴ πεῖ Ρεορὶε (πιᾶν σοπλα 8Π4)) 566. 
1πεῈ θοᾶγν οἵ γοπάεγ ΑὨΙΚαγ, ἴοσ {με Ροᾶν οἵ {πε γοιμηρ πηδῃ, [π6 επηπιοῃ, νῇοπι 1 πᾶνε... .. .. 

ὉΠῚ1] οἷν Ὀγοΐμεῦ Ἐβαγῃδάάοη (5Π4}} πανς γεσσεῖ) ονεῖ οἱ Ὀγοῖπεῦ δηα πε Πεαγί οὕ Εβαγμδάδοῃ .... .... 
Ι νν1}}} σῖνε γοιι ππιιοῇ ἐγεαβαγα.. .. «ο- δ Πα {Π6 508] (οἵ {πε οῆοετ) ννὰ5 σοπίεηΐ νυν Ἱἢ Π15 ἴννο σοπηρδηίοῃϑ. 
(Απα πεν 5816.) 1900 45. ἔποιι σοιηβθ]εθε -. .. .. ΤΠεγειροη {πεν δϊανν {πε δἰογεπηεπίϊοηβα εὐπιοῇ 
1 πὶ Ξιεδο οὐ ὙΠ τασσΠοΠσ;ἔἘοΠι.- Αἱ τῃαΐ {ἰπ|6 γερογέὲ ννὰ5 πιδάς ἰη [με Κίηρ᾽β ραίαςε, (δα {πᾶν 5814) 
ἴο ἴῃε Κίησ, Ηξς μαΐῃ Ῥεεῃ 5]αίη. Ὑπεειροη Ναραξδιαπηϊ δίκα (Ὀγοιρῆϊ πα ἴο 15. Ποῖιβδα, δῃα Πα 
οαιι566 ἴο Ὀ6 βιΡΡ]Εα ἴο τηε ἴμεγε (πιεαῖ δηα ἀγίηΚ)ὶ δηα ϑαϊά, 1,εἰ μεθα {πίπρϑ ΡῈ Πιγηβηεα ἴο τὰν 
Ἰοτά (ΑΒ κα. [1{|Κευνῖϑε μα Ῥγοιρῃξ το ἰτεαϑασα. . .. .- - ἸΠεύειροη Ναριϑβαχ δα, {Π6 
οἴδοοσγ, επί ἴο Εβαγῃαάάοηῃ ἰῃς Κίηρ (οἵ Αϑϑυτσίδ), ἀπ ἰηίογγηεα ἢϊπΊ, βδαγίηρ, 1 ννεηΐ τὴν ΨΑΥ, (65 
αϊτεοίς 4) ἀπά 1 ἰοηα ΑΠΙΚαγ (νναἸκίησ τη 5 νἱπεναγά5), ἀπ 1 πᾶνε ρυΐ πὶ ἴο ἀδαῖῃ. ᾿Απά ἐο 
μου, Ο Κίηρ, ᾿πηπῖγε οὗ {πεῈ ἔνγο πε ψΏοτ ἴποιι ἀἰάσὲ ἀρροϊπί. ὅ0 5ρᾶκε ες... .. .. ὉΠῚ1] {παῖ 
Ἐϑαγπαάάοη (Ρε]ενεά ἢῖ5 ννογά5). 

(ΤῊ 5 15 411 οὕ τε παγγαίίνε νυν ῃῖοῃ ἢ85 θεεη ργεβεινεά : {πε εχίδηϊς ρογίίοηβ οὔ ἴῃς ργονειθίαὶ δπά 
ΔΙ]ασογίοδὶ ραγίβ οὗ ἴπε ὈοοΪΚ ἂύε νεῖν ἱγασιηθηΐαιν [ἢ σπαγαοίογ, απ πποογίδιη ἃ5 ἴο {ΠΕ61Γ γεϑιογαίίοῃ, 
ἴο οΥ6Γ, απΠα βδεῆϑε. ὍπΠαε πηοβί ἱπηρογίδηϊ δῖα 85 [οἱ] οννὅ :-- 

ΝνΠαΐ 15 ϑδίγοηρε [ἤδη ἃ Ὀγαγίηρσ αϑ5Ὁὴ . . .. Ὁ 
ΤΠ 50ῃ ννῆο [15 ἰπϑίγιοϊεα δηα αἰβο! ΡΠ] ηςα, ἀπ ννῆο ἢᾶ5 οἡ Πίὶβ5 ἔδβεῖ.. .. . ..: 
90 πος ΠΠΟΙΪΌ ΤΣ 5οῖ ἔσοτη θεαί ἢ πο τ΄: 
Μνυ 5οῇ, 1{1 Ῥεαΐ ἴπμεε, μοι ἀἰθϑὶ ποῖ. Απα {{1 ἰεανε οἡ ἢν ἤεαζὶ.. 
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ΠΕ ΒΘ ΘΕ ΑΠΠΚΑΕ 

Θαπ θ ὑπ νυ, πεῖ τ τ. Ἔνεῃ 80 ἴο 41] (ῃν βειναηΐς 

ὶ ΤῊΣ Ἰίοπ Ψ ἢ] ἐβδιαυ δὰ ΠΕ οἵαν ἴπ ἢ βθογοῖ οἵ Ηἰβ ἄδη 0) ΓΝ ἀν ὐν 
Απὰ ἢε ροι8 οιξ 5 Ὀ]οοά δηά βαΐβ ἢἰ5 ἤεϑῃ.. ..... .. : ' 
ΠΡ ΒΘ αϑθ παϑ πππΠοΠἔοὸ).. ΦΠῸ] πἰΘ δ 5 ΠΟΙ ΘΟ ΤΩΝ, Ὁ ἢἶἰς ἐπεσρ τιοΠη [γοπλ Πῖ5. σοπηρδηίοῃϑβ, 

ΩΝ ἐς ννΠΙ ἢ ννὰ5 ποῖ ἢ ΐ8. 

ννδῖοῃ ζΑτΕΙΟΙΥ ὀνοῦ τὴν πιοιτῃ ΎΜΓΥ ἃπὰ πα τν μεατί οἷον (), ἴοσ 188 νοτά βροκεῃ Ιϑ 
Π|κε « δἰγά, αηὰ πε ννῇο υἱίεγϑ [{ 15 {Πκ ἃ πηδῇ ΜΠ ΠοσῈ. ... Ὁ. 1ΠεῈ ογαίς οἵ {πΠῸὶ πηοιίῃ 15. προσ 
ἴμδη 1ῃ6 οὐδ ον «νος 

1). ποΐ ςοποραδὶ (9) {πε ννοσὰ οἵ ἃ Κίηρ 

ΤΕΥ ἐπ πὰ τ - ΌῪ ἥτε, ὍΠΗ Πε5ἢ ὃν ἃ {Γ᾿ δΔη ὙΠ Ἐπ Ἄ ΤΎ ἢ ἣν. ὶ 
1.εἰ ποῖ τῃν πεαγέ τε]οῖςα ἰη {ΠῸ6 πιυ!τπᾺ6 οὗ σΠΠ]Πάγθη ἀπ ονεῦ {Πεῖγ ἰεννηεβϑ (ρὈῈ ποΐῖ ἴμοι α15- 

σουγασαα). 
((Ε Αὐπιηεηίΐδη βαγίηρσϑ, ΝΟ. 34.) 
Α Κίηρ [5 δ5 ἃ πιδύοι] τηδῃ, 8150 5 νοῖςε ἰ5. Πίρμεγ ἔπη ἐπαΐ οἵ ἢἰπὶ νν πο βίη β Βείογε ἢΐπὶ.. ... 
Τῆς ὙΠ ἰ5 [αἷἰγ ἴο ἰΙοοῖκ οὔ δ8 πε διη, δηα ἴοσγ ἴπεπὶ {παῖ νναὶκ {πΠεῸῈ δαγίῃ, Π15 δάοιππιεηΐ 15 

ἌΝ 

(ν 500 ̓  Ι μᾶνς Πποὰ βαηά, ἃπᾺ 1 Πᾶνε ςατηθά βαἱῖ, βυξ ἴπετα γγᾶβ ᾿μοϊῃίηρ Βεανίογ 1πδπ. . .«ος 
Ι μαᾶνο {π|εὰ βίγανν δηά μαπάϊεά "ἢ {πε νου ΓΟ Δα Πεγα ννὰ5 ποίῃίηρ ᾿Ισῃέεν ἤδη {πε 

τῆϑῃ ψΠηο αἶννε]}5 ἴῃ Ε Ἢ - ; ᾿ : : : 

Τῆς Ραηίμοῦ ᾿ ποῖ 1ῃς σοϑδῖ, φηα 1ἴ ννὰ5 πακβεα. ἊἈπά 1ῃ6 ρπίμει Δηδινοῖεά πα βαίᾷ ἰὸ ἴῃς ροαῖ, 
(οπῖε δηα 1 ν1]}] σονεῖ 1Π66 ψἹἢ τὴν 5Κίη. 

ἼΤΠΕε σοαδΐ δηβννεγε δηα βαϊα ἴο {πε τρῶν ἈΝ νη πτδ εν εν ΠΥ 5Κίη Ὁ ΤὍδκε [1ξ ποῖ ἔγογὴ πιῈὲ 

; ΤΗε Ν σαπηε ἴο ἴῃς Ἰαπιθϑ 0) ΡΥ νος ἀπά Ι ΜΠ με 5[16ηΐ, Τὰ Ιαπαθ5 ἀπβιψεγεά ἀπὰ βαἱά το 
πηι, Ταῖς νν δέ ποι νναπίεϑί ἔγοπλ τι5.. . .ὄ . - - 

Νοιῃίηρ [165 ἴῃ ἃ πηδη᾽5 ροννγεί, ἴο {Πρ ἢϊ5 ἴοοΐ οἵ ἴο 5εῖ [1 ἄονῃ...... .. 
(θο ποΐ θεπά) τῃν ον δηά δῃοοΐῖ δῃ αἵΐον δ {π6 πργὶρῃϊ, ᾿θϑδὲ οα 5σῃοι!α... . .. Πα οσδιι86 [1 

ἴο τεΐασγῃ προῦ ἢν 56]1{. 

(ΤΒοῖι μαϑὲ θθηῖ) ἴν θοὸν αηα μοί [ἣν αὐζονν δ οὔε ΠΟ 15. πτοία τἰρῃΐθοιιβ ἔπη ποι. Τῆηδι 15 
ἃ 5ἴη ασαΐϊηϑί ουγ (οά. : 

Α Ιοδι 15 ἤξανυ, δπά Ῥογίον μοι ποῖ οτη ἃ πΊδῃ. - - - - - 8Π6 1{ ἴδοι σοηίγαοίεβί ἃ ἰοδη, σῖνε 
τῆν 508] πο ρεᾶςε πη] : : : : : 

παν: ἴῃ 1Π]πη6 δαιϑ, ἴογ {πε σμδιπὶ οἵ ἃ πηβῃ 15 5. {{πἸ511Π 655, Δη4 Π15 Παίγεα 15. ᾿νίησ ν ἢ ἢΙ5 
1105 (0). 

ΤΠΕ βοὴ οἵ τὴν Ὀοάν 85 βρίβα οἷν τὴγ ἤουβε... . . - - ΠΕ ΥΠΠ5. ΓΟΙΩ ΘιτασειθΨΠ, 
Ηε [85 Ῥεςοπῖε ἃ ἴαἰβε ννἱῖπε85 ἀϑαίηϑι πηῈ : 
Απᾶ νῇο ν}1}] πονν ἄβοϊαγα τὴν τσ ῃΐθοιιβηα885 ἢ 

ὙΥΊΈΗ Ηἰπι {παῖ ἰδ πΐρ μον ΠῚ ΠῚ Προς ἄγ. ΤΥ 
ΔΊ πὶ [δὲ ἰ5 σἰτοησεῦ.. . .. .- 1ῃδῃ τ μὰ ἄο ποΐ 

ει τὸν: ἀπά Ῥε ποῖ ἱπβοϊδηΐ τὸ τν ζαῖμου 

Τῆς ἰβογη-Βυ5ἢ βεπὲ ἴο {πὸ Ροπιερταηδίο (απ 5414): 
ΤῊδ {πογη- θυ βἢ ἴο ἐπε ροπχερταηαίθ. Ηον πιπΊεοιιβ ἀγα ΤΥ {πογῃ5 ἴοσγ ῃἰπὶ νμο Παπα]65 {πες ! 
ΤἼΕ ροπηερταηδίαε δηβϑνψεγεα δηα 54 ἴο 1Π6 ἐποσγῃ- 5}, 
ΎΤΠοιῖι αγί 41] τῃογηβ ἴοσ Πἰπὶ νν πο ΠμαπάΪε5 {Πε6, 
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Ὁ: ΧΧΠῚ 

ς. ΧΧΙν 

ς. ΧΧΥ 

ΠΕ ΒΘΕΥ ΘΕ ΑΠΙΚΟῚΙΣ 

ΘΒΕΕΚ ΝΈΕΒΘΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ [ΞΕΘΕΝῸ ΟΕ ΑΗΙΚΑΠ. 

ΤΠΕ (ο]]οννίηρ 5. ἔπε ρογίίοη οἵ {πε ϑἴογν οἵ ἄθβϑορ ψῃϊο βῆονϑβ οοἰποίάεπος νυ ΑὨΙΚαν. 

Μαῤινίας ᾿ι ογιαγιοησες αγαξοθ (Ὀηδογίῤίαε (εἀ. ἘΤεγΠατά). 

Μετὰ δὲ τοῦτο τῆς νήσου ἀπάρας, περιήει τὴν 

οἰκουμένην, τοῖς ἁπανταχοῦ τῶν φιλοσόφων διαλεγό- 

μενος" ἀφικόμενος δὲ καὶ πρὸς Βαβυλῶνα καὶ τὴν 

ἑαυτοῦ σοφίαν ἐπιδειξάμενος, μέγας παρὰ τῷ βασιλεῖ 

Λυκήρῳ ἐγένετο. κατ᾽ ἐκείνους γὰρ τοὺς χρόνους οἱ 

βασιλεῖς τ πρὸς ἀλλήλους εἰρήνην ἔχοντες καὶ τέρψεως 

χάριν προβλήματα τῶν σοφιστικῶν πρὸς ἀλλήλους 

γράφοντες ἔπεμπον. ἅπερ οἱ μὲν ἐπιλυόμενοι. φόρους 

ἐπὶ ῥητοῖς πρὸς τῶν πεμπόντων ἐλάμβανον" εἰ δὲ μή, 

τοὺς ἴσους παρεῖχον. ὃ τοίνυν Αἴσωπος τὰ πεμπόμενα 

τῶν προβλημάτων Λυκήρῳ συνὼν ἐπέλυε, καὶ εὐδοκι- 

μεῖν ἐποίει τὸν βασιλέα. καὶ αὐτὸς δὲ διὰ Λυκήρου 

ἕτερα τοῖς βασιλεῦσιν ἀντέπεμπεν, ὧν ἀλύτων μενόν- 

των, φόρους ὁ βασιλεὺς ὅτι πλείστους εἰσέπραττεν. 

Αἴσωπος δὲ μὴ παιδοποιησάμενος, ἕνα τινὰ τῶν 
εὐγενῶν, Ἔννον τὴν κλῆσιν, εἰσεποιήσατό τε καὶ ὡς 
γνήσιον παῖδα τῷ βασιλεῖ “προσενέγκας συνέστησε. 
μετὰ δ᾽ οὐ πολὺν χρόνον τοῦ "Εννου τῇ τοῦ θεμένου 
παλλακῇ συμφθαρέντος, Αἴσωπος τοῦτο γνοὺς, ἀπε- 

λαύνειν ἔμελλε τῆς οἰκίας. ὁ δέ, τῇ κατ᾽ ἐκείνου ὀργῇ 
ληφθείς, ἐπιστολήν τε πλασάμενος παρ᾽ Αἰσώπου 

δῆθεν πρὸς τοὺς ἀντισοφιζομένους Λυκήρῳ, ὡς αὐτοῖς 
ἕτοιμός ἐστι προστίθεσθαι μᾶλλον ἢ τῷ Λυκήρῳ, τῷ 

βασιλεῖ ἐνεχείρισε, τῷ τοῦ Αἰσώπου ταύτην σφραγι- 

σάμενος δακτυλίῳ. ὁ δὲ βασιλεὺς τῇ τε σφραγῖδι 
πεισθεὶς καὶ ἀπαραιτήτῳ ὀργῇ χρησάμενος, παραχρῆμα 
τῷ “Ερμίππῳ κελεύει, μηδὲν ἐξετάσαντα οἷα δὴ προ- 
δότην διαχειρίσασθαι Αἴσωπον. ὁ δὲ Ἕρμιππος 
φίλος τε ἣν τῷ Αἰσώπῳ καὶ τότε δὴ τὸν φίλον ἐπέ- 
δειξεν. ἔν τινι γὰρ τῶν τάφων μηδενὸς εἰδότος 
κρύψας τὸν ἄνθρωπον, ἐν ἀπορρήτοις ἔτρεφεν. ἔννος 
δέ, τοῦ βασιλέως κελεύσαντος, πᾶσαν τὴν διοίκησιν 
Αἰσώπου παρέλαβε. 

Μετὰ δέ τινα χρόνον Νεκτεναβὼ βασιλεὺς Αἰγυ- 

πτίων πυθόμενος Αἴσωπον τεθνηκέναι, πέμπει Λυκήρῳ 
παραχρῆμα ἐπιστολήν, οἰκοδόμους αὐτῷ ἀποστεῖλαι 
κελεύουσαν, οἱ πύργον οἰκοδομήσουσι μήτ᾽ οὐρανοῦ 
μήτε γῆς ἁπτόμενον, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀποκρινούμενον ἀεὶ 
πρὸς πάνθ᾽ ὅσαὰν ἐρωτῴη" καὶ τοῦτο ποιήσαντα, φόρους 
εἰσπράττειν, εἰ δὲ μή, κατατίθεσθαι. ταῦτα τῷ Λυκήρῳ 
ἀναγνωσθέντα εἰς ἀθυμίαν ἐνέβαλε, μηδενὸς τῶν φίλων 
δυναμένου τὸ πρόβλημα τὸ περὶ τοῦ πύργου συνεῖναι. 

Αἴεγ 115 Πα ϑεῖ 541] ἔγογη ἐς 1514 π4, απαᾶ ννοπί ς. ν “ 
Δθουΐ {Πε ννου]ά, ἴῃ αἰβοοιγθε ἐνεγννμεῦε ΜΠ 
{Π6 ΡΠΙΠοβορηΐς ; πα Πανίηρ τεδοῆεαᾷ Βαρυΐοη, 
ἢ θη αἰϑὸ Ἄχ ῃιθιιεα ἢϊ5. ννὶβάοπι δὐά δοαυϊγεά 
τεποννῃ ΜΠ ΤΙ Καγοβ {ΠῸ Κίπρ. Ι͂ἢ ἴῃοβε ἀδνϑ 
{πε Κίηρβ ννεύβ αἵ ρεᾶσε νυν] ἢ ομα δηοίπμει, δηά 
564 ἴο ἀῃγιι56 {πε πΊβεϊνεβ Ὀν βεπαϊηρσ οηα Δποῖμεγ 
ΒΟΡ 5104] αμεϑίίοηβ ἴο δηϑνοῦ; δηα Πο86 0 
σου] τέϑοῖνε {Πεπὶ τι5ε4 το σεῖ ἴοσγ {πεῖγ δηϑννεῖβ 
{τας ἔτοπλ ἴΠο5εῈ ννῆο ργοροβεά {πεπὶ; 1{, μον- 
Ἔνθι, ἔμεν ἰαι]εα, {πεν ραϊά ἴῃ τὰγη {πῸ {κε 
διηοιπηί. 50 Αδβορ, ννῇο ννὰ5 αϑϑοοϊαίς ἃ ψ τῇ 
ΤὈὨγΚεγοβ, π5εα ἴο 5οῖνε ἴῃς ργο]επιβ νν πὶ ἢ νεῖ 
βεηΐ ἴο ΠϊΪΠΊ, δηα σδιιβεά 16 Κίηρ ἴο ὈεςοπΊε 
ίατηοιιβ. Απα πε ΠἰπΊ5ε} βεηΐ πγουσἢ [Γν]καῖῸ5 
σοιπηίοιτ- ἢ 4]]Θηρα5 ἴο {πΠ6 Κίηρϑ, ἴπΠ6 ποη-ϑοϊ τ οη 
οἵ ψῇηϊο ἢ Ὀγουρσῃΐ δῇ αριιπάδπος οὗ γενθηιαβ ἴο 
1ῃ6 Κίηρ. 

Νονν δ5 εβθορ διπΊβε! μα πὸ οδι]άγεη, ἢε ο. Χ' 
ΔηΠΕΧΕΩ ἃ σογίαϊη γοιηρ πιὰῃ οἵ ποῦ]ε ὈΙΓΗ 
πδτηθα Επηι5, Δη4 Ὀτγουσῃῖς πὶ ἴο πε Κίησ, 
νν ἢ ςοπηπηθηήδίίοη 85. 5 ΡιΌρει 50η. πα 
ψνΏςη, ποΐ Ιοηρ᾽ αἴζεν, Επηιῖβ ρανεα α 156 νυν 1Π6 
σοποιθίπε οἱ ἢΪ5 δάορίίνε αι εσ, Α θϑορ, θεσοτηϊηρ 
ἀννατε οὗ 1[ἴ, ννοια ανε θαηΙϑ δα πἰπὶ {πε Ποιιδε. 
Βευϊΐ Πε, 5εἰΖεα ν τ ταρα αραϊηϑὲ Πἰπι, ἀπ Πμανίησ 
[ογρεὰ « ἰεξζΐει, ἴο ννἱῖ, οπὶ Αθβορ ἴο {π6 Κίηρϑ 
ψνῆο ψνετα ἴῃ σοπΐοϑί νυ ΓνΚεγοσϑ, ἴο ἴῃς εἤδεοϊ 
{ΠπΠαὶ με ννὰβ ριεραγεα ἴο ἴαϊκε {πεὶΓ 546. γὑδίῃογ 
ἋΠδη {παῖ οὗ Τγκεγοβ, ννγεηΐ δηα ρὰΐ {πε ἰεϊζεῦ 
πο {πε Κίηρσ᾽5 παπάς, Πανίησ ἢγϑί βεαὶβά ἴἴ νἹ ἢ 
Αας5ο0ρ 5 δἱρῃεῖ. 

50 Πε, Ῥείηρ ρεγβυδάθα {Πειεῦν, ἀπὰ ἀπά εν ἘΠῸῈ 
ἰηἤπεπος οἵ ἱπιρίδοαῦϊε δηρεύ, ἰογνν ἢ αἰ γα οῖβ 
ΕΗ εγτηῖρρι5 ἴο πλᾶκα ἀννὰν νι ἄθβορ ψιποαυῖ 
ἃ {Γ|4], Ὅἡ 6 σιοιπαὶ τπαὶ δὲ 5 ἃ ὑγαιθ 
ΗεεπΊρριι5, πονενεῦ, νὰ ἃ [πΠεπὰ οἵ Αδϑορ, 
Δηα 5ῃονεα ΠἰμηϑεῖΓ 50 δ {πε {ἰπι6δ. ΜΙ Βουΐ 
ΔΩΥ οης Κηονίησ ἴζ, ΠΕ σοποεαὶθα Αθϑορ ἴῃ οπα 
οὗ τῇῆε τοπλθ5, ΠΗ ΒΕογ Εν τηδίηΐίπεαά ΠΙΠ1. 

Μεδηννηῖε Ἐπηιϊ5, Ὀν ἴῃς Κίηρ᾽ 5. ογάβιβ, ἴοοκ 
ονεῖ 4]} Αεϑβορ᾽ 5. ΔΗΑἶτ5. 

Θοπιε τίτης αἴξεσ, Νεοΐεπαθο, {πε Κίηρ οἵ τῃς ο. "ἡ 
Εργνριίαηθ, μανίηρ ἀϑοουϊαϊπεα {παΐ Έθορ νγὰ5 

ἀεδά, [ογεμυν ἢ βαπάβ το Τνκεγοβ ἃ ἰεϊίεγ, σοπι- 

πιδπαϊηρ᾽ Ηἰπὶ ἴο βεμα Ὀυ ]ἀδθι5 το σοηϑίγαοϊ ἨΪΠῚ 

ἃ ἴοννεσ {παΐ 5ῃοι!ὰ ποῖ τοιοῇ εἰπε ἤξανεη Οὗ 

βδγίῃ, απ ἃ τηᾶη νυ Π8] ννῆο 5που ἃ πιαῖκε ΠΪΠὶ 
σοπείϊπιι8} Δηβννεῦ ἴο 811 Π5 φισϑίίοηβ ; 1 {815 εἴς 

νοι] ἄο, με 5 ου] τενεπιδα δοααῖγα; Βαϊ 1{1ΠῸ 
οοπίταγν, πο 5ῃοι]ά ραν {Πεπὶ ονεύ. ἤδη ἴπ656 

δὃο 



ΕΘ ΘΕ 

Ν [οὶ “ , 

ὁ μέντοι βασιλεὺς καὶ κίονα τῆς ἑαυτοῦ βασιλείας 
ν 5 , Ν “4 “ Ν Ν 

ἔλεγεν ἀπολωλεκέναι τὸν Αἴσωπον. “Ἑρμιππος δὲ τὴν 
[4 , Ψ “ - 

τοῦ βασιλέως δι᾿ Αἴσωπον λύπην μαθών, προσῆλθε τῷ 
»ξς ᾿ Ὡσι ἮΝ ἤν 2. . ε 

βασιλεῖ καὶ ζῆν ἐκεῖνον εὐηγγέλίσατο, προσθεὶς ὡς 
“ “ 5. δ « 7 

τοῦδε χάριν αὐτὸν οὐκ ἀνεῖλεν, εἰδὼς ὡς μεταμελήσει 
Ν “ “-“ ΄-“ " ᾿ς “ 

ποτὲ τῷ βασιλεῖ τῆς ἀποφάσεως. τοῦ δὲ βασιλέως 
«ε “ ᾿ 

διαφερόντως ἐπὶ τούτοις ἡσθέντος, Αἴσωπος ῥυπῶν καὶ 
ΘΕ Ν - ῃ ε ᾿ 

αὐχμῶν ὅλος προσηνέχθη, καὶ τοῦ βασιλέως, ὡς εἶδεν 
, Ν ΄“ Ν 

αὐτόν, δακρύσαντος καὶ λούσασθαί τε καὶ τῆς ἄλλης 
΄“ “ » Ν 

ἐπιμελείας ἀξιωθῆναι κελεύσαντος, Αἴσωπος μετὰ 
ν ὙΠ ΝΣ αι , Ν , 

τοῦτο καὶ ὑπὲρ ὧν κατηγορήθη τὰς αἰτίας ἀπεσκευάσατο. 
" ΓΙ “-, ὦ δ, “ , 
ἐφ᾽ οἷς καὶ τοῦ βασιλέως τὸν Ἔννον ἀναιρεῖν μέλλοντος, 

Μ ᾽ “ ’ 3 Ἁ « , Ν 

Αἴσωπος. αὐτῷ συγγνώμην ἡτήσατο. ἑπομένως δὲ 
ἷς ΄ 

τούτοις ὁ βασιλεὺς τὴν τοῦ Αἰγυπτίου ἐπιστολὴν τῷ 
“ Ν Ν ᾽’ὔ 

Αἰσώπῳ ἐπέδωκεν ἀναγνῶναι. ὃ δὲ αὐτίκα τὴν λύσιν 
“ ν᾽ 5 , Ἂ: Ν , ᾿ 

συνεὶς τοῦ προβλήματος, ἐγέλασέ τε καὶ ἀντιγράφειν 
3) , «ε 5 Ν Ν , “ 

ἐκέλευσεν, ὡς ἐπειδὰν χειμὼν παρέλθῃ, πεμφθῆναι 
Ν ’ Ψ Ν Ὁ ΟῚ 

τούς τε τὸν πύργον οἰκοδομήσοντας καὶ τὸν ἀποκρινού- 
Ν Ν Ψ ἊΝ Ν 

μενον πρὸς τὰ ἐρωτώμενα. ὁ βασιλεὺς οὖν τοὺς μὲν 
,ὔ΄ ή Ν Ν 

Αἰγυπτίους πρέσβεις ἀπέστειλεν, Αἰσώπῳ δὲ τὴν ἐξ 
ἀρχῆς διοίκησιν ἐνεχείρισεν ἅπασαν, ἔκδοτον αὐτῷ 

ἊΝ " Ν ν «ς Ν Ν Ν 

παραδοὺς καὶ τὸν “νον. ὁ δὲ Αἴσωπος παραλαβὼν 
Ν Ν γῶν 3, ΝΝ ϑΊΌΩΝ, μὲ 5 ᾽ «ε «ἊὉ 

τὸν νον, οὐδὲν ἀηδὲς αὐτὸν ἔδρασεν, ἀλλ᾽ ὡς υἱῳ 
» ἊΝ 

πάλιν προσσχών, ἄλλους τε καὶ τούτους ὑπετίθει τοὺς 
λόγους. 

1 “Τέκνον, πρὸ πάντων σέβου τὸ θεῖον : τὸν βασιλέα 
ᾳ δὲ τίμα καὶ τοῖς μὲν ἐχθροῖς σου δεινὸν σεαυτὸν 

παρασκεύαζε, ἵνα μὴ καταφρονῶσί σου" τοῖς δὲ φίλοις 
πρᾶον καὶ εὐμετάδοτον», ὡς εὐνουστέρους σοι μᾶλλον 

5 γίνεσθαι. ἔτι δὲ τοὺς μὲν ἐχθροὺς νοσεῖν εὔχου καὶ 
πένεσθαι, ὡς μὴ οἵους τε εἶναι λυπεῖν σε τοὺς δὲ 

Ο φίλους κατὰ πάντα εὖ πράττειν βούλου. αἰεὶ τῇ 
"4 γυναικί σου χρηστῶς ὁμίλει, ὅπως ἑτέρου ἀνδρὸς πειρᾶν 

μὴ ζητήσῃ λαβεῖν. κοῦφον γὰρ τὸ τῶν γυναικῶν ἐστι 
5 φῦλον καὶ κολακευόμενον ἐλάττω φρονεῖ κακά. ὀξεῖαν 
μὲν πρὸς λόγον κτῆσαι τὴν ἀκοήν, τῆς δὲ γλώττης 

ὗ ἐγκρατὴς ἔσο. τοῖς εὖ πράττουσιν μὴ φθόνει, ἀλλὰ 
σύγχαιρε᾽ς φθονῶν γὰρ σεαυτὸν μᾶλλοι' βλάψεις. 

ἢ τῶν οἰκετῶν σου ἐπιμελοῦ ἵνα μὴ μόνον ὡς δεσπότην 
8 σε φοβῶνται, ἀλλὰ καὶ ὡς εὐεργέτην αἰδῶνται. μὴ 
.9 αἰσχύνου μανθάνειν ἀεὶ τὰ κρείττω. τῇ γυναικὶ μηδέ- 

ποτε πιστεύσῃς ἀπόρρητα, ἀεὶ γὰρ ὁπλίζεται πῶς σου 
ο κυριεύσει. καθ᾽ ἡμέραν καὶ εἰς τὴν αὔριον ἀποταμιεύου" 

βέλτιον γὰρ τελευτῶντα ἐχθροῖς καταλεῖψαι, ἢ ζῶντα 
τ τῶν φίλων ἐπιδεῖσθαι. εὐπροσήγορος ἔσο τοῖς συναν- 
τῶσιν, εἰδὼς ὡς καὶ τῷ κυναρίῳ ἄρτον ἡ οὐρὰ προσ- 

.ι3 πορίζει. ἀγαθὸς γενόμενος μὴ μετανόει. ψίθυρον 
ἄνδρα ἔκβαλε σῆς οἰκίας, τὰ γὰρ ὑπὸ σοῦ λεγόμενα 

4 καὶ πραττόμενα ἑτέροις φέρων ἀναθήσει. πρᾶττε μὲν 
τὰ μὴ λυπήσοντά σε, ἐπὶ δὲ τοῖς συμβαίνουσι μὴ 

'δ λυποῦ. μήτε πονηρὰ βουλεύσῃ ποτὲ μήτε τρόπους 
κακῶν μιμήσῃ.᾽ 

ΘΕ ΑΗΤΚΙΗΝ 

[Πϊηρδ νεῖ γαδα ἴο Τγκεοίοβ, {πᾶν ρὰΐ ΠΙπὶ [ἢ ἃ 
5864 πηιι56, ϑεείηρ ἰῃαΐ ποης οἵ ἢῖ5 {πὶεηα 5. σοι]α 
ππαειϑίδηα {πὰ τ 4416 ἀρουΐ ἐπε ἴονεσ. Δ νΠετγε- 
ἸΡΟη {πε Κίηρ ννὰ5 βαγίηρ [αὶ πε ἢαᾷ ἰοβὲ ἴῃ 
Αεϑθοὸρ πε νεῖν ριΠὰν οἵ ἴΠῈ Κιησάοση. Ηεῖ- 
ΠΙΡΡιι5, ποννενεῦ, ἤθη ἢῈ ἰεαύπθα {ΠῸὶ Κιηρ' 5 
σοῦ ονεῦ Αββορ, οαπιὲ ἴο {πε Κίηρ, δηα σανε 
Πῖπι {πε σοοα πεν ἰπαΐ ἢ6 ννὰβ γεΐ αἷϊνε, δἀὐάϊησ 
{Πδΐ 1 ννὰ5 ἰοὺ 115 νεῖν τεαάϑοῃ {παΐ ἢς Ππαὰᾶ ποῖ 
ἄοπε ἢπὶ ἰο ἀξαδίῃ, Ὀδθοαῖιιθα πε εν {μδϊ ἴῃς 
Κίησ νου] βοιης {{πΠ|6 τερεηΐ Πἰπὶ οὗ {πε βεηΐεποο. 
Απαᾶ ψνπεη τῆς Κίηρ ννὰ5 τη] ρ ΠΕΠῚ ̓ ν ρΡ]εαβεα ἐπειεαΐ, 
ΑἜβοὸρ ννὰβ θγοιρῇῃξ ἴῃ ἴο ΠἰπΠΊ, 411 ΠΙΤἢν δπα Ρε- 
σΥπηεά, πα {πε Κίησ, θη ἢθ βδἂνν ἢΪπΊ, ννερῖ, 
Δηα Ὀϊά Πἰπὶ ἴο {πε Ῥαΐϊῇῃ δπά ἴο ΡῈ αἰϊεπάεα νυν 
411 σατε, δηα αἰζεσ [Π1|5 Ααβορ οἰεαιεα ἢἰπιβε] οὗ 
411 {πῸ δοσιιβαίίοηβ πᾶς πα Ῥθβεη πιαάα ἀσδϊηϑί 
πὶ. ΔΝ εγειιροη ἴῃς Κίησ νοι]άᾶ ἴῃ ἰὰτη Πᾶνε 
5'αῖη Ἐππι5, θυ Ααθοὸρ αϑκεα παῖ πε νοι]ά 
Ραιάοηῃ ἢἰπ. ὙΠπογεαίςεγ {πΠ6 Κίηρσ ρυΐϊ [πο 
Αεϑορ᾿ 5 μαηά δε ἰἸεϊίεν οἵ {πε Εσγνρίίαη ἴο τεδά. 
Απάᾶ ἢς, ργοιηρῖν αἰν!πίηρ {Π6 βοϊατίοη οἵ {Πς 
τ14α]6, ἰἸαιρηεα δηα Ὀια ἔπμαπὶ αἀἰβραΐοῃ ἃ τερὶν 
ἴο {πε εἤξεοϊ {παΐ, οὐ {πΠ6Ὸ6ὶ ἀρρίοδοῃ οἵ υνἱπΐεσ, Πε- 
ννου]α 5επα Πίπὶ θοΐῃ {πε Ὀυμὰεγς οὗ {πε ἴοννευ, 
Δῃα πε ρείβϑοη ΨΠὴΟ β5ῃοι]α δῆϑννευ ἢ15 αιιθϑί! 5. 
50 {ῃε Κιηρ᾽ βεηΐ δπηρθαβϑαάοιβ ἴο Ἐρυρί, ἀπα ἴο 
Αεϑορ ἢε εηἰγιϑίεα 41] ἢ15 ἀποῖεηΐ δἤαιγθ, μαπάϊηνσ 
ονετ ἴο Πἰπὶ Επηιϊ5, ἴο θοοῖ. 50 ΑδἊϑορ ἴοοκ ἴο 
Πῖπι Επηιι5, ποῖ νγοιυρῃϊ Πα ἢἰπῚ Δην ππρ]εαβαηῖ- 
π655, θυ ἀδα]ηρ νὰ Πϊπὶ ἀραΐη 845 ν ἢ 4 50η, 
ἢς ἱπιρατγίεα ἴο ἢἰπὶ {πε ἰο]]οννίπσ πα Κιπάγεα 
ἰῃβί Γι  ΙΟΉ5. 
Μν οΠἢ]4,᾽ σα! Πα, “ἢγϑὲ οἵ 41} γένεγε {πε αἰνίπε, ο. χχνὶ. α 

δῃα Ποποιγ {πΠῸὶ Κίηρ ; ἴο [ῃϊ]π6 δηθη 65. ΠΊΔΚΕ 2 
τῆ γ561 ἀγεδα τῃδΐ {πεν ἄδβρίβε {πες ποῖ : Ὀαΐ ἴο 
τὴν [ΠἸεπ5 ΡῈ σεηί]α δημα ρεπηείοιϑ, πα {πεν ἴῃ 
ταγῃ τηδὺ θεὲ Ὀεζίει δἰΐοίεα ἴο {ἤν 5ε1 1. 

Κατ ει, ᾿εῖ τ ΡῈ τῆν ρύάγνεῦ τπαΐ ρονεγίν δηά 5 
51 Κη6 95 τηὰν ὈΕ {ΠΕ ἰοΐ οἵ ἴῃ γν επεπΊῖεβ, ἰδ {πεν 
τᾶν ποῖ ἤανα ἰἴ ἴῃ {πεῖὶγ Ρροννεῦ ἴο ἀπηοῦ ἴπεε : 
ας [ὸν τὴν {τ|εη6}5 ἄἜϑῖγε σοοα ἰογίαπε Ιῃ ἐνεγυ- 
τπηρ. Ἐνεῦ ΑΚ Κίμαϊν τὸ τῆν να, {παΐ 586 4 
ΤΑΥ͂ ποῖ 5εὲκ ἴο πιᾶκα εἘχρεγίπηεηΐ οἵ δηοίΐμεν 
τηΔῃ. Εὸογ {πε [επηα]ε 8εὲχ 15 ἃ δ]σῃξ ἰπίησ, ἀπα 
νμοη ἤαίτεγεα τᾶ καβ {{Π{||6 οἵ γηϊϑῆαρ. Κεερ 5 
1Π1πῸ δαῦ αἰζεηίίνε ἴο ἀϊβδοοιῖβα, ἱ 6 τεϊεηΐίνε 
οἵ τὴν 5δρεεοῆ. Εδηνυ ποΐ πε ρύοβρεζοιιβ, θὲ ΡῈ 6 
σΙδα ψ τ {Πεπὶ: ἰοῦ Ὀν επηννίηρ που νυ ταΐπεν 
ἀαπηαρα (γ561{. Ηδνα βυςῇ οαΐα οἱ ἐν βεγνδηΐβ 7 
τπδῖ {παν ποῖ τηεγεὶν ἔδαιν ἰπδε 45 ἰογά, Βαϊ τενεσα 
πες, ἴοο, 45 Ὀεπείδοϊοι. Τακε πὸ ϑοούῃ ἴο ὈῈὲ 8 
αἰννὰν5 ἰεαγηησ Ὀεϊίεσ. Νενεῖ επηίγιιδξ βεογοῖβ 9 
ἴο πε ν]ΐε, ἴογ 5816 νεῖ 8εῖβ8. με σδγρ ἴο πᾶνε 
τηδϑίειν ονοῦ ἴῃεθε. νειν ἄδν, δπὰ ίον {πε 
τηούγονν, ὁ ποῖ δίογε ὑΡ : ἴογ ἴἴ 15 Ὀεϊίεγ ἴο αἷς 
8 η4 ἰδεανε οῃξ᾽ 5 εϑΐαίε ἴο Ἔεποιηῖεβ ἤδη ἴο ἰΐνε δῃά τὸ 
θὰ ἀερεπάεηϊς οὐ {τίεηπά5. ΒῈ δῇδρ]ε ἴο τποβε 
ννοπὶ ἴποιῖι τηξεϊεβί, Κπονίηρ {Ππαΐ ἄνθη ίοσ {ῃε 
ἄορ δί5 [41] ργονιἄςβ. ῃϊπὶ Ὀγεαά. Δ πεῃ τποιιὶ 
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ς. ΧΧΥῚΣ 

(-. ΧΧΥΠῚ 

Ὁ. ΧΧΙΧ 

ἹΠΕΘΠΘΕΚΥ ΘΕ ΗΚ 

“ ’ 

τούτοις τοῦ Αἰσώπου τὸν Ἔννον νουθετήσαντος, 
“ “ “Ὁ ῇ φ' 

ἐκεῖνος τοῖς τε λόγοις καὶ τῇ οἰκείᾳ συνειδήσει οἷά 
ῃ , ν , ᾽ ᾽ Ἂς ε΄ ἢ 

τινι βέλει πληγεὶς τὴν ψυχήν, μετ οὐ πολλὰς ἡμέρας 

τὸν βίον μετήλλαξεν. 

Αἴσωπος δὲ τὐὺς ἰξευτὰς πάντας προσκαλεσάμενος, 
ἀετῶν νεοττοὺς τέτταρας συλληφθῆναι κελεύει. συλ- 
ληφθέντας οὗν οὕτως ἔθρεψεν, ὡς λέγεται, καὶ ἐπαί- 
δευσεν, ὅπερ οὐ πάνυ τί με πειθόμενον ἔχει, ὡς παῖδας 
διὰ θυλάκων αὐτοῖς προσηρτημένων βαστάζοντας εἰς 
ὕψος αἴρεσθαι, καὶ οὕτως ὑπηκόους τοῖς παισὶν εἶναι, ὡς 
ὅποιπερ ἂν ἐκεῖνοι βούλοιντο ἵπτασθαι ἄν τε εἰς ὕψος 
ἄν τε εἰς γῆν χαμαζέ. τῆς δὲ χειμερινῆς ὥρας παρα- 
δραμούσης καὶ ἦρος διαγελάσαντος, ἅπαντα τὰ πρὸς 
τὴν ὁδὸν συσκευασάμενος Αἴσωπος, καὶ τούς τε παῖδας 
λαβὼν καὶ τοὺς ἀετούς, ἀπῆρεν εἰς Αἴγυπτον, πολλῇ 
φαντασίᾳ καὶ δόξῃ πρὸς κατάπληξιν τῶν ἐκεῖ κεχρη- 
μένος. Νεκπεναβὼ δ᾽ ἀκούσας παραγεγονέναι τὸν 
Αἴσωπον, ᾿Ἥ ἐνήδρευμαι,᾽ φησὶ τοῖς φίλοις, “μεμαθη- 

κὼς Αἴσωπον τεθνηκέναι. 

τῇ δ᾽ ἐπιούσῃ κελεύσας ὁ βασιλεὺς πάντας τοὺς ἐν 
τέλει λευκὰς περιβαλέσθαι στολάς, αὐτὸς δὲ κιρρὰν 
ἐνεδύσατο καὶ διάδημα καὶ διάλιθον κίταριν. καὶ 

“ νὴ 

κατεσθεὶς ἐφ᾽ ὑψηλοῦ δίφρου, καὶ τὸν Αἴσωπον εἰσα- 
Ν , ἘΣ 5. ἢ ἌΡ ΩΝ , , 

χθῆναι κελεύσας, " τίνι με εἰκάζεις,᾽ εἰσελθόντι φησίν, 
{ ΜΝ Ν Ν Ἂς ΕῚ ἤν ΕἸ νὰ ς Ν Ν ἱξ ΄ 
Αἴσωπε, καὶ τοὺς σὺν ἐμοί ;᾿ καὶ ὃς, “σὲ μὲν ἡλίῳ 

“ ᾽ 

ἐαρινῷ, τοὺς δὲ περί σε τούτοις ὡραίοις στάχυσι. καὶ 
ς ξ ΙΝ Ψ, 2 ἊΝ; Νὰ ’ ᾿Σ ΄ 

ὁ βασιλεὺς θαυμάσας αὐτὸν καὶ δώροις ἐδεξιώσατο. 
ἢ δὲ μετ᾽ ἐκείνην ἡμέρᾳ πάλιν ὃ μὲν βασιλεὺς στολὴ Γι ΠῚ ᾿ 

λευκοτάτην ἐνσκευασάμενος τοῖς δὲ φίλοις φοινικᾶς 
ἠ “ » , Ν ᾿ Ἂς ΄ 

κελεύσας λαβεῖν, εἰσελθόντα τὸν Αἴσωπον τὴν προτέραν 
αὖθις πεῦσιν ἐπύθετο. καὶ ὁ Αἴσωπος, “" σὲ μέν, 
- « ΕἼ ΄ « ὕ Ν Ν »): ’ὔ 1} “ Ρ] 

εἶπεν, “ εἰκάζω ἡλίῳ, τοὺς δὲ περί σε τούτοις ἀκτῖσι. 
Ν « Ζ νΞ ὁ Ν “Ὁ ΄“ , 

καὶ ὁ Νεκτεναβώ, “ οἶμαι μηδὲν εἶναι ΔΛυκῆρον πρός γε 
Ν ΦΈΙΝ ᾿ 7, ΤΠ) Δ τ Υ 4 » 

τὴν ἐμὴν βασιλείαν καὶ ὁ Αἴσωπος μειδιάσας ἔφη, 
ΙΝ ᾽ “ Φ Δ 5.5 Εἰ ζὴ “ 7 
μὴ εὐχερῶς ὀὕτω περὶ ἐκείνου, ὦ βασιλεῦ, λογίζου. 

, “ 

πρὸς μὲν γὰρ τὸ ὑμέτερον ἔθνος ἡ ὑμῶν ἐπιδεικνυμένη 
βασιλεία δίκην. ἡλίου σελαγεῖ" εἰ δὲ Λυκήρῳ παρα- 
βληθείη, οὐδὲν ἃ ἂν δέοι μὴ τὸ φῶς τοῦτο ζόφον ἀποδει- 
χθῆναι. καὶ ὁ Νεκτεναβὼ τὴν τῶν λόγων εὐστοχίαν 
ΕῚ ,ὔ ΟΟΝὍὨ Ἐπ δον ξ Ἂν , Ν 

ἐκπλαγεῖς, ᾿ἡνεγκας ἡμῖν, ἐφη, “τοὺς μέλλοντας τὸν 
“- ᾽ τε 

πύργον οἰκοδομεῖν" καὶ ὅς" “ἕτοιμοί εἰσιν, εἰ μόνον 
ὑποδείξεις τὸν τόπον.᾽ 

μετὰ τοῦτο ἐξελθὼν ἔξω τῆς πόλεως ὁ βασιλεὺς ἐπὶ 
τὸ πεδίον, ὑπέδειξε διαμετρήσας τὸν χῶρον. “ἀγαγὼν 
τοίνυν Αἴσωπος ἐπὶ τὰς ὑποδειχθείσας τοῦ τόπου 
γωνίας τέτταρας τοὺς τέτταρας τῶν ἀετῶν ἅμα τοῖς παισὶ 
διὰ τῶν θυλάκων ἀπηρτημένοις, καὶ οἰκοδόμων τοῖς παισὶ 
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παδὲ Ῥθβθη Κιπάϊν 4ο ποῖ τερτεῖ ἴ{. Τυγῃ [86 15 
ὙΠ Θρεγεσ οὐδ οὗ ἐῃγ ἤοῦβΕ, ἴον Π6 νν1}} σαῦγν ΟΝ 
αηα ἀεροϑίῖ νυ] οἴμοιβ ννπαΐθνεσ ποι βαναϑί οὐ 
ἀοβί. [1)Ὸ ϑιιοῇ ἰπίηρβ ἃ5. νν1}}} στίανε ῃθε ποῖ τα 
αἰϊογνναγάβ, θα ονεῖ {πίη {παΐ ἤαρρθη ρτίενε 
ἴοι ποῖ. 1)ενίβε μοι ποΐ δν]], Ποῦ ανοῦ ἱπηϊζαΐα τς 
της ννᾶὰγνϑ8 οἵ θϑα πηδη. 

ννΏεη ἴπΠτ|5 Αθβορ Πα δαπιοη ϑῃηςα Ἐπηιι5, {πε 
Ἰαϊτίει ννα8 σοπηριηςσΐ [ἢ 5011} 845 ψ ἢ δὴ διτον αἵ 
ἢ15 ννογάβ, απ Ὀζν ἢϊ5. ον σοηϑοίθηςο, πα ποῖ 
τηΔηΥ ἄανϑ αἰζεῦ ἢ6 ἀερατγίεα {Π15 11{6. 

Αδϑορ {πεη οδ]]εα ἴο Πἰπὶ 411] της Πιυιπίείϑ, απά 
αἰγεοίςα {πε σαρίατε οἵ ἔοιυγ βασ]εῖς. ΔΝΠεη {Π65ε 
γαῖα οαπρηΐ Πα γααιεα {ΠῈπΠῚ (50 1ΐ 15 5814) δηά 
{ταϊηθα {Πεπὶ (ἃ τη ννῃϊςἢ ἤθε ποῖ δἱϊορείμεσ 
σοηνίησα. Π16) ἴο σϑιγν Ὀογ8, αἰϊδοῃεα ἴο {πεπὶ 
Ὀν Ὀαᾶρϑβ, τρ ἱπίο {πε αἵΐ, απ ἴο ΡῈ 80 ππάεγ {Π6 
Ῥονϑ᾽ αἰγεοίίοη 85 ἴο ἢν ψῃογενοι {πεν νν]Π]εὰ, 
νυ εῖ Ποῦ ἴο πε ἤδανεη αὔονα οἵ {πε βαγίῃ θεηεαίῃ. 
ΛΜ Ιηΐεγ θεῖπσ πον ραϑβΐ δ ηἃ 5Π11Π1|πῸ’ 5ρτίησ δυγῖνεά, 
Δεβορ πιά 8]] ἰίηρ5 τεδαν ἰοῦ Π15 Ἰουγπαν, δηά 
ἰαἰκίηρ ἢ ἢἰπὶ {ΠῈ Ῥον5 δηα {πῸ δᾶρ]θβ, Π6 
Ὠιεα Ὠϊπὶ ἴο Εργρί, επιρὶονίηρ της 5ρ]πάοιγ 
8η ἃ σίααῖ ΔΑ ἴογ. ἴῃς δϑίοπίβϑῃπηθεης οἵ {ῃ6 
ΡΘΟρΙΘ ἴῃ (μὲ σοιπίγυ. Νον ψπεη Νεοΐίεηδθο 
Πεαια οἵ 1ῃ6 αὐγίναὶ οὔ Αδθβϑορ, με ϑεϊἃ ἴο ἢΪ5 
[τ6η 45, “1 πᾶνε θβεη δηΐγαρρεα ὃγυ ἴδε ᾿ἱηἰουπηδίίοη 
οἵ Αδβϑορ᾽᾿ 5 ἀβδίῃ. 

Οη [Πε πεχί ἄδυ, ἴἤεη, ἰῃς Κίησ Ὀἱα 411 ΠΪ5 ας 
οἴδοιαὶς ἴα τορε {πεπὶ ἴῃ ν ϊΐς ταϊπηεπί, νν μεθα 
ἢς οἶδα ὨϊπΊ [ἢ ἃ δι οἵ οἵϑῆρσε, νι ἢ ἃ ἀϊδάδιη 
Δ ηα ἃ εν ε]]εα τὰγραη. Ηε ἴοοῖκ ἢϊ5 βεαΐ οὔ ἃ 
Ἰοίϊν ἰἤτοηβ δηα 4 Αδβορ ἴο θὲ ϑιιπηπηοπεά. 
Τὸ ννῇοπι επίεγηρ βαιά ἢς, “Τὸ ννῇοπι ἀοϑβί {Ποῖ 
σΟΙΡΔΓΘ Π16, Δ Ἐ5ΟρΡ, πη ἴῃοϑε Ψῆο ἂζε νυ] ἢ πη δ᾽ 
ννμεγεδί Πα," πε ἴο Πα 5ση ἴῃ βριίηρ, δηα {Πεπὶ 
1Ππαΐ αἴξ διοιηά ἴῃ66 ἴο [15 Ὀεδυΐθοιιβ εαι5 οὗ ὁ" 
σοζη. Τῇῃε Κίηρ πιᾶγνε]]εα δἵ Πἰπὶ, απ ποπουτεά τ 
Ὠΐπι, ἴοο, νυν] οἱ5. Οη τῆς πεχέ ἀδν {πῸ Κίπσ { ! 
αὐγαγεα Πϊπὶ 1 Ρυταϑί ννῃϊῖε, δηα Ια 15 πΊεηα5. ᾿ς "ὦ 
Ὀε οἰδα ἴῃ Ρυγρ]α, ἀπά προ Ααβορ᾿ 5 επίγαποα ἢῈ ἢ 
5 Κεα ΠΙπΠῚ ασϑίῃ ἢ15 [οὐ ΠΊευ απεβίίοη. νμεγαας ἢ 
Δεβορ,ὙΠεε, βαια Πα,“ 1 σοπηραᾶτα ἴο {6 5ὰη, απ . ἢ 
{Πδπὶ τπδΐ αὔε δροιΐ ἴῃεε ἴο 5 γαγβϑ.΄᾿ἡ Δ μεγεδαῖ ' 
Νεοΐεπαρο, “1 {Π1ηἸκ,᾿ βαἰα Πα, “ἴμαὲ Τγκεαγοβ μὰ5. Ὁ 
ποιῃϊηρ ἴο σοπηραᾶγα ἢ 1815 Κίησάοπη οὗ πηῖπε.ἡ 
Ααβορ 5π||64, δηα 5414," εοκοη ποῖ 50 γεδάιγ, ἢ 
Ο Κίηρ, σοποειηίηρσ Πίπη. Τὸ γουγ ρεορίε γουγ τ 
ναυηΐϊεα Κιησαάοπιὶ Παΐῃ ἱπάεεά {πε βρὶεπάοιν οὔ ' 
1Π6 δὰη: Ὀὰΐϊ 1Γ 1 5Πο] 4 ΡῈ σοπηραγεα ν τ ἢ 
ΤῺ Κοεγοβ, ἃ νου] ἴακα ποίῃίηρ ἴο σοηνεζί {πᾶξ | " 
ἸΙρῃς τηΐο πῖγκ.᾿ Νεοίξηδρο, δπηαζεά αἱ 15 νυν ᾿ " 
ννογά5, ἱπαυτεά, “ Ηδϑί ποι Ὀγουρῇῃξ τι5 τῇοϑα πὸ ἢ 
81 ἴο Ὀ.114 {πε ἴοννεῦ "ἡ 5 ἢε, “Τεν δια τεδαν, 
1{{οη]ν γοιῖι 5ῆονν τι5 ἴῃς ρἱαςε. 

Αἰΐζεγ ἰμαΐ {πε Κίηρ ψεηΐ ουΐ ἰηῖο {Πε ρ]αίπ, οὐχ. 
Δη ροϊπίεά ουξ ἀπά τηδαϑαγεά {πε 5βροῖ. ὙΤπεῖε- ὁ 
ἀΡοη ΑΕ5ορ, Ὀγηρίηρ ἴο {πΠ6 ἴουτ σογπεῖβ οἵ {π6 
Ρίαςος ἱπαϊςαῖεα τῆς ἴουγ εἀρ]εῖβ ἢ ἰμῈ Ῥογ5 ἢ 
ἰαϑίϊεηθδα ἴο {πεπὶ ὈὉγῪ ᾿ᾶρϑ, δηα σίνίησ ἴο {ΠῈ 

Ω 



ἘΠΕ ΘΤΘΕΥ ΟΡ ΑΗΙΚΙΗΚ 

“- “- ΕῚ “ ε τὰ 

μετὰ χεῖρας δοὺς ἐργαλεῖα, ἐκέλευσεν ἀναπτῆναι. οἱ δὲ 
τ 8.}..}9 ͵ ’ὔ 

πρὸς ὕψος γενόμενοι, “δότε ἡμῖν, ἐφώνουν, “ λίθους, 
“ Ν ᾿} Ἂν 

δότε κονίαν, δότε ξύλα, καὶ τἄλλα τῶν πρὸς οἰκοδομὴν 
5 , 3 εφν Ν Ν Ν τὸ θ ’ 
ἐπιτηδείων. ὁ δὲ Νεκτεναβὼ τοὺς παῖδας θεασάμενος 

“-“ “ ,ὔ Υ̓ - ᾿ 

εἰς ὕψος ὑπὸ τῶν ἀετῶν ἀναφερομένους ἔφη" “πόθεν 
Ἁ Ν Ν ᾿ 3 Ν ς Αἴ τ ς ἠλλὰ ἐμοὶ πτηνοὶ ἄνθρωποι; καὶ ὁ Αἴσωπος ἀλλὰ 

“ Ν Ξ Ν Ἂς ’ " θ Β- δ .] θέ 

Λυκῆρος ἔχει: σὺ δὲ θέλεις ἄνθρωπος ὧν ἰσοθέῳ 
ἐρί λεῖ :᾿ καὶ ὁ Νεκτεναβώ" “ Αἴσωπε, ἥττη- ἐρίζειν βασιλεῖ :᾿ καὶ ὁ Νεκτεναβώ . ἥττη 
μαι. 

" .᾽ Ἂν Κις 

ἐρήσομαι δέ σε, σὺ δέ μοι ἀπόκριναι" καὶ φησίν 
Ὁ δ Ν 3 ’, 

“ εἰσί μοι θήλειαι ὧδε ἵπποι, αἵπερ ἐπειδὰν ἀκούσωσι 
“-“ 5 “- “ , ὑθὺ λλ τῶν ἐν Βαβυλῶνι ἵππων χρεμετιζόντων, εὐθὺς συλλαμ- 

Ἂν “ ,ὔ 3 

᾿βάνουσιν. εἴ σοι πρὸς τοῦτο πάρεστι σοφία, ἐπίδειξαι. 
΄“ 3, 

καὶ ὁ Αἴσωπος" “ αὔριον ἀποκρινοῦμαί σοι, βασιλεῦ. 
Ψ᾿ Ν Ν κ ’, ΝΜ “ ᾿ 5 [4 

ἐλθὼν δὲ οὗ κατήγετο, αἴλουρον τοῖς παισὶ» ἐκέλευσε 
“ ’ 

συλλαβεῖν, καὶ συλληφθέντα δημοσίᾳ περιάγεσθαι 
’ ς Ἂν 8. ΤᾺ Ν ““ , μαστιζόμενον. οἱ δὲ Αἰγύπτιοι τὸ ζῶον σεβόμενοι, 

“ ΄ δὰ 

οὕτω κακῶς πάσχον αὐτὸ θεασάμενοι, συνέδραμον, καὶ 
΄“ “ , 

τὸν αἴλουρον τῆς χειρὸς τῶν μαστιγούντων ἐκσπά- 
΄-“ “ ’ὔ - 

σαντες, ἀναγγέλλουσιν ὡς τάχος τῷ βασιλεῖ τὸ πάθος 
ς Ν ,ὔ Ν Ν ς 2 ΝΥ 5 ,΄ 

ὃ δὲ καλέσας τὸν Αἴσωπον, “οὐκ ἤδεις, φησίν, 
᾽ - Ἁ 

“ Αἴσωπε, ὡς θεὸς σεβόμενος παρ᾽ ἡμῖν ἐστὶν αἴλουρος :; 
“-“ “- ᾽ Ν Α “ Ν 

ἵνα τί γοῦν τοῦτο πεποίηκας ;᾿᾿ καὶ ὅς" “ Λυκῆρον τὸν 
“ δα}7 “ “ ΄“ Ν Ν 

βασιλέα ἠδίκησεν, ὦ βασιλεῦ, τῆς παρελθούσης νυκτὸς 

οὗτος ὁ αἴλουρος᾽ ἀλεκτρυόνα γὰρ αὐτοῦ πεφόνευκε 
“-“ Ν Ν “ ᾿ ρα 

μάχιμον καὶ γενναῖον, προσέτι μὴν καὶ τὰς ὥρας αὐτῷ 
΄-“ 3 γ 

τῆς νυκτὸς σημαίνοντα. καὶ ὁ βασιλεύς: “οὐκ 
“ Ἂν “ Ν αἰσχύνῃ ψευδόμενος, Αἴσωπε;:; πῶς γὰρ ἐν μιᾷ νυκτὶ 

᾿ τῆς, ΣἸΟΟ 5,» ἈΚ ο 3 ᾽ σι ᾽ Ξ 
αἴλουρος ἀπ᾽ Αἰγύπτου ἦλθεν εἰς Βαβυλῶνα :᾿ κακεῖ- 

ΧΕ τ ᾿ “- ΜῸ σας ΠΣ 
νος μειδιάσας φησί: “ καὶ πῶς, ὦ βασιλεῦ, ἐν Βαβυ- 

΄- ΄“- Ἂ: 

λῶνι τῶν ἵππων χρεμετιζόντων αἱ ἐνθάδε θήλειαι ἵπποι 
’ 2 ς Ν Ν “ 9 ’ὔ ἊΝ 

συλλαμβάνουσιν :᾿ ὁ δὲ βασιλεὺς ταῦτα ἀκούσας, τὴν 
αὐτοῦ φρόνησιν ἐμακάρισε. 

“- “- ᾽ «ς 

μετὰ δὲ ταῦτα μεταπεμψάμενος τῶν ἀφ᾽ ᾿Ηλίου 
πόλεως ἄνδρας ζητημάτων σοφιστικῶν ἐπιστήμονας, 

᾿ Ν “ τ ΄ Ν 4) ζω ΤΥ Ρ [᾿ 
καὶ περὶ τοῦ Αἰσώπου διαλεχθεὶς αὐτοῖς, ἐκάλεσεν ἅμα 
τῷ Αἰσώπῳ ἐπ᾽ εὐωχίαν. ἀνακλιθέντων οὖν αὐτῶν, 

΄σ « ’ “ ’,ὔ Ν Ν Υ τῶν Ἡλίου πολιτῶν τίς φησι πρὸς τὸν Αἴσωπον᾽" 
“ ἀπεστάλην παρὰ τοῦ θεοῦ μου πεῦσίν τινα πυθέσθαι 

«-ἥὰ ΟΝ ἈΠ ΄ ᾽ το αν ὉΡΊΩΙ ὩΣ σου, ὡς ἂν αὑτὴν ἐπιλύσης. καὶ ὁ Αἴσωπος" “ ψεύδῃ 
» “ “ 

θεὸς γὰρ παρ᾽ ἀνθρώπου οὐδὲν δεῖται μαθεῖν. σὺ δὲ 
οὐ μόνον σαυτοῦ κατηγορεῖς, ἀλλὰ καὶ τοῦ θεοῦ σου. 

ν 5 ἕτερος πάλιν εἶπεν" “ ἔστι ναὸς μέγας καὶ ἐν αὐτῷ 
στῦλος, δώδεκα πόλεις ἔχων, ὧν ἑκάστη τριάκοντα 
δοκοῖς ἐστέγασται, τούτους δὲ περιίασι δύο γυναῖκες. 

Χο δ » " ἘΞ τς “ ᾿ , Ν ς Ε 
καὶ ὁ Αἴσωπος ἔφη" “τοῦτο τὸ πρόβλημα καὶ οἱ παρ 
πε -“ “- 

ἡμῖν ἐπιλύσονται παῖδες" ναὸς μὲν γάρ ἐστιν οὗτος ὁ 
’ ΄-“ Ν “ κόσμος, στῦλος δὲ ὁ ἐνιαυτός, αἱ δὲ πόλεις, οἱ μῆνες, 
᾿ Ἀ « 2 ς , ς ΄ Ν Ν Ν « ΄ καὶ δοκοὶ αἱ τούτων ἡμέραι, ἡμέρα δὲ καὶ νὺξ αἱ δύο 

γυναῖκες, αἱ παραλλὰξ ἀλλήλαις διαδέχονται." 

τῇ δὲ ἐφεξῆς ἡμέρᾳ συγκαλέσας τοὺς φίλους ἅπαντας 
ὁ Νεκτεναβώ φησι" “διὰ τὸν Αἴσωπον τοῦτον ὀφλήσο- 
μεν φόρους τῷ βασιλεῖ Λυκήρῳ. εἷς δέ τις αὐτῶν 
εἶπε' “κελεύσωμεν αὐτῷ προβλήματα φράσαι ἡμῖν, 

Παπάβ οἵ {πεῸὶ Ῥονβ5 {π6 θυ] 46γϑ᾽ ἴοοἱβ, Ὀϊὰ ἘΠ οτη 
ἢν ἀναν. Βυΐ πᾶν, πιοιιηίθα οἡ Πίσῃ, Κερί 
οὐγίησ ουξ, “(ἷνε ι.ι5 βἴομεϑβ, σῖνε τημα, σἷνε 
ἘΠΊΡΘΥ, ννπαίανεν εἶδα 15. ῬΎόρει ἴον. δυ!]άϊηρ. 
Νεοίεπαρο, γεσαγάϊηρ ἴῃς ἰα5 Πρ θοῦπα ἴῃ {πὸ 
αἷγ οἵ {Π6 βδρ]ββ, βαϊά, “Δ ἤεδησας 5}4}} 1 σεῖϊ πὶς 
νησεὰ τηεη Ῥ᾿ Βιυΐῖ Αεδϑοὸρ οαἱἰά, “ει! βδεΐ 
ΓΤ ]κείοβ δίῃ βοῇ : δηα νν]ξ ἐποιι, ἃ πιδῃ, βίτῖνα 

ΜΠ ἃ Κίηρσ, [Π6 πηγαῖς οἵ σοάβῦ᾽ Ψνμεγεαὶ Νεο- 
ἴεπαθο : “1 δπὶ Ὀεαΐεη, Δ ββορ, αιοίῃ Πα. 

1] ΨΊΠ], Ποννανοῖ, αϑὶς ἴπεε ϑοπιαννῃδΐ, δηά 
δῆϑυνεῦ ἴοι π|6.᾿ ὅϑαγϑ Πα, “1 ἢανε πΊδι 85. Ποσσ, 
ψΠΪσἢ, εη πεν Πααῦ {Π6 ἤοίβοβ ἴῃ Βαθυοη 
ΠΕΙσΉΪηρ,, βίγα σένναν οοηοεῖνε οἥδργίησ. ΤΥ Ποιι 
Παϑί δυρῇς οἵ ννϊϑάοπι ἴοσγ {παξ πηδίζει,, σονν [{.᾿ 
σα Αδϑορ, “ Το-πλούγονν, Ὁ Κίηρ, Γ ΨνΠ] απϑννοῦ 
{πε6. ΔνΠδη Πα σαπλε ἴο ἢἰ5 Ἰοασίπρ, Π6 Βα Π5 
ον5 ἴο σδίοῃ ἃ οδί, αηὰ ψἤῆδη σαιρῃς ἰο ἄγαρ 1ἰ 
ἀρουΐ ἴῃ ΡΕὈ]1ς δηἃ ηΐϊρ 11. Βιι {πε Εργρίίαηβ 
ἱνῆο τενεγεηςε {παΐ Ὀεαβί, βεείπσ τ ϑυοσ ἐπιι5, 
ΓΑ ἰοσείμεοῦ, δηα ρα ]]Πηρ Πς σαί οι οὗ {πΠῸῈ Παπαβ 
οἵ {ποβὲ {παΐ ψψεγα ψηϊρρίησ [{, τερογὲ ἱπηπια- 
ἀϊαίεϊγ ἴο τῃ6 Κίησ [15 διῆεγίηρθ. Ης, {ἤεη, 
ο4}16 ΑΕ50Ρ, 8πα 5.4," Καὶ ποννεϑέ ἔῃοιι ποῖ, Αββϑορ, 
τῆδτ {ἢς σαί 5 ννούβῃ!ρρεα δπιοηρσϑί τ15 85 ἃ σοάϑ 
ΝΥ Πειείογε μαβὲ ποι ἄοηςδ ἐπι δ᾽ 414 ἢε,ΤῊϊ5 
οί, Ο Κίησ, ἴῃ ἴῃς ραᾳϑὲ πίρῃξ, ἀἰ4 νντοηρ ἴο 
Κίηρ Τγκοσοβ, ἴογ πε Κη Π6 ἢΐ5. σοῦ, ἃ ῬἈΠ16 
ΙΓ «πα νν9]} Ὀτγεά, γῆς, Παγίῃοσ, ϑεα ἴο 16]] 
Ὠΐτη {πε Ποῖ οἔ {πε πίρῃς.’ Τὸ ννῇῆοπι {πε Κίπο: 
“Ἰοβί που ποῖ Ὀ]5ἢ, Αθϑορ, ἴμ5 ἴο 6 ῦΡ Ἦον 
ΟΠ ἃ οδΐ ἴῃ οη6 πΙρῃξ οπὶ Εσγρέ ἴο Βαρν]οη Ῥ᾽ 
Ηε, 5π1|1|1ης’, τηδ 6 τερὶν : “Απαᾶ μον, Ο Κίηρ, 4ο 
ἴΠν πηᾶγῈ5 ἤεῖα σοποεῖνα νῃθη ἴῃς Ποῖβεβ πείσῃ 
ἴῃ Βαρυ!οη Ῥ᾽ Δηθη {πε Κίηρ Πεαιὰ {ῃϊ5, με 
Ποπηπ] ΘΠ ἀ64 ἢϊ5. ἀπαεγϑίδησίηρ. 

Αἰ εγ ἢ 15Πε 5επῖ ἰού πηθη ἔγοπ ΗΠ ο]ορο] 5, ἐχροτὶ 
ἴῃ βορῃϊϑβί αααδϑίϊοηβ, απ Πανίηρσ ἀἸβοοιγϑθα νυ ἢ 
ἴπεπὶ ἀρουΐ ΑαἽβορ, 8 ἰἡνιςα ἘΠαπὶ ἀπα Πϊπὶ ἴο 
ἃ Ὀαιαιθί. ΔνΠεη {Πὰν νεῖα βεῖ δὲ πχεδΐ, οπα οἵ 
{πε οἰτ1Ζαη5 οἵ Ἡ Ε]] ΟΡ] 15 βϑαὰν8 ἴο ἄεθορ: “1 πᾶνε 
Ὀεθη ϑεπξ ὃν τὴν σοα ψ 1 δη ἱπααΐγν ἴον (πες 
ἴο τεβοὶνε. 
“Τα }᾿ 5414 Αδϑθορ. “ἀοά πεεάεεῃ ποΐ ἰοῖε 

[γοπῇ πᾶη. ὍΠοιι δοοιιβεδὲ ποῖ {γε οαϊν, Βαΐ 
τὴν ρσοά !’ 

Αποίπεγ ἀσαίη β[α : “ΤΠθτα 15 ἃ σύεαΐ ἴειηρία, 
Δα 1ὴ ἴἴ 15. ἃ Ρ΄Π|αν, 1 Πὰ5. ἔνψεῖνε σαΐεϑ, νῃοίθοῦ 
Εεδοῇ [5 τοοίβαὶ νυ] (Ὠϊγίν Ῥεαπηβ, απα τουπά 
1Π65886 οὸ ἔνο ννοπίθδη. ἸἈΑπᾶ ΑδἼβθορ τερ]ϊεά: 
ΓΕ νεη ΡοΥϑ5 [πη οἷ σου ΠΓν σδη δοῖνε {πδὲ τ α]6 : 
Εογ' {Π6 ἐξπΊρ]6 15 1ῃ158 ννου], αηα ἐπε ρι11αν ἰ5 ἐπα 
γεαῦ, {πῸ σαΐεβ ἀζε {πε τηοπίῃϑβ, αηα ἐμεὶγ ΒΘαΠῚ5 
αύθ τῇς ἄδνϑ: πιοίξονευ ηἰρῃϊ δπα ἦδν δε ἐπα 
ἴννο ννοπηθη ννῆο βιισοβεα οἠς δποίμει δἰζεγπαίεϊν. 

Οπ ἴῃς [ο]]ονίηρ ἄν, Νεοΐεπαρθο οδὶϊεὰ τὸ 
᾿ϊπὶ 41} Πί5 ἰτίθπαβ. δηᾶ ϑαϊά : “ΤὨγοισῃ {ἢ ϊς 
Αεβοὸρ ννε 5}4}} ἱποὰγ τανεηια ἀερί5 ἰο Κίησ 
ΙὈΥκΚεγοβ. Βαΐ οηδ οὗ {Πεπὶ 5αἱά, " 1,6ξ τι δ᾽ 4 Ηἰπὶ 

1 510! ἸΙεσα πύλας. 
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ΟΣ ΧΥΙ 



ἘΠΕ ΘΤΟΕΝΥ ΘΕ ΑΠΙΚΟΝΕ 

Ἂν Ὁ ΜΈΣ Μ Μ 2 2 ,ὔ 2 5) ἈΝ Ἅ 

περὶ ὧν οὔτ᾽ εἴδομεν οὔτ᾽ ἠκούσαμεν. ἀρεστὸν οὖν 
μὲ 3. Ἐξ Ξ ; 

τοῦτο τῷ Νεκτεναβῷ δόξαν, καλέσας τὸν Αἴσωπον ἔφη" 
{ ἀ ἘΠΡ ΕΚ Αἴ ΄, ἣΝ Ν ιν. Ἃ)..9 ἴδ ; 
φράσον ἡμῖν, Δἴσωπε, πρόβλημα περὶ οὗ οὔτ᾽ εἴδομεν 

ΓῚ Ἄν ἐν Ν , ο 
οὔτ᾽ ἠκούσαμεν. καὶ ὅς" “αὔριον περὶ τούτου ὑμῖν 
ἀποκριν οὗμαι. ᾿ ἀπελθὼν οὖν καὶ συνταξάμενος γραμ- 
ματεῖον, ἐν ᾧ περιείχετο Νεκτεναβὼ ὁμολογῶν χίλια 

τάλαντα τῷ 'Λυκήρῳ. ὀφείλειν, πρωίας ἐπανελθὼν τῷ 

βασιλεῖ τὸ γραμματεῖον ἐπέδωκεν. οἱ δὲ τοῦ βασιλέως 
φίλοι, πρὶν ἀνοιχθῆναι τὸ γραμματεῖον, πάντες ἔλεγον" 

ς καὶ εἴδομεν τοῦτο καὶ ἠκρύσαμεν, καὶ ἀληθῶς ἐπι- 

στάμεθα.: καὶ ὁ Αἴσωπος" “χάριν ὑμῖν οἷδα τῆς 
" ΄ “ » ς Ν Τ Ν ἊΝ «ς » 

ἀποδόσεως ἕνεκεν. ὁ δὲ Νεκτεναβὼ τὴν ὁμολογίαν 
ῆς ὀφειλῆς ἀἁ ὺς εἶπεν “ἐμοῦ Λυκήρῳ μηδὲν τῆς ὄφει ἧς ἀναγνοὺς εἶπεν μοὺ Λυκήρῳ μὴ 

ὀφείλοντος πάντες ὑμεῖς μαρτυρεῖτε: κἀκεῖνοι μετα- 
3 Ξ ᾽ ΙΝ 5 ΄ Ε ν 

βαλόντες εἶπον" “ οὔτ᾽ εἴδομεν οὔτ᾽ ἠκούσαμεν. καὶ 
« » - Ν 2 “27 “ Υ̓ , ν 
ὁ Αἴσωπος" “καὶ εἰ ταῦθ᾽ οὕτως ἐχει, λέλυται τὸ 

Ν ἼΤ' ν “ ἶ, ζητούμενον. καὶ ὁ Νεκτεναβὼ πρὸς ταῦτα" “ μακά- 
΄“ , “ »» 

ριός ἐστι Λυκῆρος τοιαύτην σοφίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ 
΄- 3 , 7) 

ἑαυτοῦ κεκτημένος. ̓ τοὺς οὖν συμφωνηθέντας φόρους 
παραδοὺς τῷ Αἰσώπῳ, ἐν εἰρήνῃ ἀπέστειλεν. Αἴσωπος 
δ᾽ εἰς Βαβυλῶνα παραγενόμενος, διεξῆλθέ τε Λυκήρῳ 
τὰ "ἢ Αἰγύπτῳ πραχθέντα ταῦτα καὶ τοὺς φύρους 
ἀπέδωκε. Λυκῆρος ὃ ἐκέλευσεν ἀνδριαντα χρυσοῦν 

τῷ Αἰσώπῳ ἀνατεθῆναι. 

Θηοῦποα τ 4165, οἵ {Γηρα να πενεῦ Πεαγα ποῖ 
ϑανν.᾿ Τ7Π15 βεεπηθά ἈΡΤΕΘΔΡ]ς ἴο Νεοίεηδθο, 50 
ἢ ο4116 Αεβθορ δῃὰ ϑαἱά : " Ἑποιιηςς τ|5, Αξϑορ, 
ἃ τί α]6 οἵ ϑοπιαννῆδαί ννε ποῦ Ὠξαγά ποι 8δνν. 
Θαια ες, “1 νν1}} δηϑννεσ {πες οἵ {15 ἰο-πιούγονν. 
50 Πα νεπί αννᾶὰν ἃ σοπιροβεά α ἰεζίει ἴῃ ννῃϊ ἢ 
1 ννὰ5 οοηίδ πε {παΐ Νοΐεμαρο δαάπηῖβ {παὶ Πα 
οΟνα5 ἃ {ποιιβαηα ἰα]θηῖβ το Τνκείος, ἀπά οὐ τῆς 
τοσγον ἢ6 ταϊυγηεα ἴο {πε Κίπηρ ἀηα σανε ἢϊπὶ 
[ῃΠ6 ἀοσυμηεηῖ. Βυΐ ἴῃς {τα πα5 οἵ ἴῃς Κίηρ, 
Ὀείογε {Πς ραρεὺ ννὰ5 ορεῃεά, ογίβς αὶ ουξ τορσείμονυ, 
ἐἌλε Ροΐίῇ Κπονν [ἢ15 απὰ ἤανε πραγά [ἰΐ, απ ννα 
ἔγαν ππάεγϑίαηα 11. αι Δ αθορ, “ὙἼΠδηϊς νου 
ἴογ γοῖγ δηβνγεῖ. Βιυΐ Νεοίεπαρο ἴοοϊὶς δπά 
τεδα {πε δαπηίϑβϑίοη οἵ ἴῃς ἀεί. 414 πε: “Υοι 
411 θδδι ννϊῖηε95 {παὶ 1 οννε ποίῃίησ ἴο Τυκογοϑ. 
Απά {πεὸν ἴοοῖς Πἰπὶ ὉΡ δηά ϑαϊὰ, “ὟΝ ε πειίποῦ 
58} ΠΟΥ Ππεαγὰ οἵ 1. Δ μεγεαῖ Ασβορ: “Απὰ τ 
1Π6 {πῖηρ᾽ 15 τ} }Κ 50, γουγ ἱΠ4]Πγν 15 δηϑννεγεα. 
Το νῃϊοῆ Νεοίεηαθο 5414, “ἩΔρΡΡΥ 15 ΤΥ Κεγοϑ 
ΜΏΟ Πᾶ5 81:10 ννἱβάοπι ἴῃ ἢϊ5. Κίηρσοπλ. 850. Πα 
Παπάςα ονεῖ ἴο Αδϑβορ ἴπε {τἰραΐε 45 ἀργεεά, δπα 
βεηΐ ΠΙΠῚ ἀννᾶν ἴῃ Ρεδςε. 

Δπηα Αεβορ, θη ἢε τεδοπεα Βαθνυ]οῃ, 15- 
οουΓϑεά ἴο Τγκαίοβ οἵ 411} {παΐ μδᾶ ἴακβῃ ρΐδςα, 
δηα ἀε]ϊνετεα ἴο Πἰπὶ {πε ἰτὶραῖϊθ. Απά Τῷ νΚεῖοβ 
Ια {παΐ ἃ βἰαίΐις οἵ σοϊὰ σπου! θὲ βεῖ ὉΡ ἴο 
Αεϑορ. 

η84 
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ΒΝ ΘΕ ΑἸ ΖΑ ΘΚ ΤΕ ΟΚΚ 

ΠΝ ΘΙ ΘΟ ΤΟΝ 

δι. ΘΗΟΕῚ ΔΟΟΟΟΝΤ ΟΕ ΤΗΒ ΖΑΡΟΚΙΤΕ ΡΑΆΤῪ ΑΝῸ ἹΝΟΙΘΕΝΤΑΙΙΥ ΟΕ ΤῊΕ ΒΟΟΚ. 

ΔΝΈΕΙΤΤΕΝ ἰοννατ5 ἔΠ6 οἷοβο οἵ [πς ἢτγϑὲ σεηίτνν Β.6. 1η ρσοοα Ηερτανν,, οἷν θοοΪς τεργαβοηΐθ [ῃ6 
Βε]εί5. ἀπ Ἂχρεοίαιίοηβ οἵ ἃ θοᾶν οὗ γε[ουπιοιβ ννῆῸ βρίδηρ ΠΡ ἴπ {Π6 βεοοηα σεπηέαγν Β.. νυ ἘΠῖη 
1Π6 ριἰεϑι ῃοοά, 45 ἴπ6 ῬΠαγίβεεβ μα νἹΠτπ {Πς αν, δηα ο4}1ς Πα πηβεῖνεβ, δ 41] ανεηΐβ ἴῃ {πε ἢγϑὲ 
οαπίαγν, “ἰπε ὅοη5 οἵ Ζααοϊ 2 Πα τεϊουπιδίίοη, ἴῃ ννο ἢ {πεν νγεγε {Π|πῸ ΟΠ θῇ τηονοίβ, νγα5. {πῸ 
ΓΕϑΪ: οὗ ἃ δον θεΐ βίθααν τε] ρίουβ γανῖναὶ, νυν ῃ]ο0]1 οοῖκ ρίασς θεΐνγεθη {Π6 γεαῖβ τοῦ δηά 1,26 Β.6. 
οὐ Τπεγεαροιίβ (1. 6), ἀπ νυν ϊοῇ σα] πλϊπαΐςα αἱ {ΠῈ οἱοβα οἵ 1ῃ15. ρεγίοα 1η {Π6 ἰογπγαίίοη οἵ ἃ Ραιίν 
ΠΠῖη τς Ρῥτεβίποοῦ. ΤΠῖ5. Ῥατγίγυ -- [πε ρεηίζεηῖβ. οἵ [5γβε]᾿ ---ἀρρθαῖβ ἴο ἤανε αἰξεπηρίθα {πα 
τείογπι οἵ ἱγγερι!αγίεεβ οοηπεοίθ ὑν ἢ τΠς Ταπιρ]ε (ὃ το. 1), θα Πανίηρ [4164 ἴῃ τΠς δἰζεπιρὲ ἔμεν 
ες. Τογβαίεπὶ ἀηα ἐπα οἰτίε5. οἵ ἴϑγδεὶ, εἰπεῖ νο]πίαυν οὐ ἀπάθι σοπιρα βίοη, ἀπά νυ Ππάγανν ἴο 
Ταπηάβοῖιβ ἀπά ἴπ6 θα θυβῃῖρ οἵ “{πΠῸ ϑίαγ᾽, οἵπεῦννίβε ἀδϑίρηαίθ 845 “{πῸ Τιαινρίνεγ᾽ (ᾧ το. ὃ), 
μετα {παν ἘϑίδὈΠ5Π. 4 ἐπε “Νεν (Οονεηαδηί᾽---ἰΠῈ (ονεπαηξ οἵ Καρεπίαποε". Ὑῇπι5 {πε ἢτγϑί 
Ὀτεδοῖ οἵ {πε Ῥαγίν ννὰϑ ἢ {πεῖ Ὀγείῆγεη {ΠηῈ ϑαδάμποεαη ρε!εβδίποοά. Αἰογ {πῸ ἰηϑεϊξπξίοη 
οἵ {πὲ Νενν (ονεπαπί, {πε Ῥαγίν δρρεαῖβ ἴο πᾶνε τεϊιγηθα οπῇ [)απΊαβοιι5 απ της ἰῃς οἰζίος 
οἵ [5086] ἔῃ 5ρῆίεῦα οἵ {πεῖγ πηϊβϑίοπαγν εῆογίθ. ΕῸΓ δη τιηβρεοῖῇθα ρετοα οὗ γϑαῦβ ΕΠ] {πε σοπηίπρ᾽ οὗ 
1η6 Ταδοπμει οἱ ΚΕἰρῃζθοιιβηεββ, παν ννεγα ἴο οὔαν (Αι ἢ }Π}ν {πε ἱπίογργείαξίοη οἵ ἴπῸ 1 ανν αὶ ἄοννη 
ὃν {1πῸ Τιαννσίνει ἀρονε τείεγγεα ἴο. [{ ννὰ8 ργόρδθὶν ἀπτίηρσ [Π]15 ραγίοα {Παΐ {παν ἢγβὲ σαπηα ἱπίο 
Ορβη δηίΐαροπίβπη νὰ ἰης ῬΠΑγίβεεβ---ἂη δηϊαθοηΐθπιὶ ΠΟ ἢ σαν ἴπ Ὀἰ [απ 655 νυν της στονίησ 
γεαίβ. Ὅπε πιοϑῖ νίγι!]εηΐ δἰζαςῖκβ [η οὐμτ θΟοΟΪς ἀγα αἰγεοῖθα ἀραϊηϑδὲ ἴΠπ6 ῬΠΔγβεαβ (ὃ το. 1). Ὅῃε 
σγοιηά ἴογ {Π65ε αἰΐαοῖθ σαη ᾿Ὲ θεϑὲ τιηπεγβθίοοα [τῸπὶ Π6 Κηον]εάρε οἵ πε οτσίῃ οἵ ἐπε Ρατγίνυ. 
ΤἼς πιονεπιεηΐ {παΐ σάνε {Πεπὶ ΙΓ ννὰ5 οἵ δη ἱπίθηβεϊν εἰ ῃῖοαὶ ἀπ τα]! σοι οπμαγασίοι, ἀηα] Ππαίιγα! 
ἰεηἀ δα ἴο ἰεφα πε πὶ ἴο τεσορηΐζε πα Ργορπείβ 85 οἵ ριεαΐῖ υνοσίῃ, ἐνεη 1[[ ποΐ οἵ εηι4] ννογί ἢ ψ τ τΠς 
Τιανν, ἀπά {πεγείη ἴο ΟΠ Π}ἀγεπίίαΐε {Πα πΊβεϊνεβ ΠῸΠῚ θοῖΠ ῬΠΑτγίβεα ἀπαὶ ϑαδάϊοθε, Τἢϊ5 ννὰ5 οὔθ 
σαιι56. οἵ π6 Ὀγεδοῦ νυν {πε ῬΠδγίσεαθ. ἊΑποίπεῦ αἴοόϑα.- τοπὶ ἐπε ἰαοΐ {παξ νΠούθαϑ πες ῬΠατγίβεας 
γναγα ὩΡΠοΙαἴησ ἀπ ἀδνεϊορίηρ ἃ ναϑί ον οἵ οἴδὶ ἰγαά!τίοη, {ΠῸ γείογπη θα ϑαδάιϊοςαϑ ([. 6. ον Ρατγ) 
ΔΌ5ο] ἴεν ορροϑβεά [15 δοσερίδησε δχοερΐί ἰη ἃ ἔενν ραγίίοιαγβ. ὍὙΠΕν οἰπηρ [αϑε ἴο {πΠῸ νυ τἔθη 1 ἂνν 
δῃα νου πᾶνε ποπα οἵ {Π6 οὐαὶ]. Δ ΏΠῸ {π6 ῬΠατίβεαβ ο84|16 6] ἘΠεῖγ ΒΟ οοὶ οὐ ΘΟ] ]εσα “ἐπε Ηοιιβε 
οἵ ΜΙάτγαβῃ᾽", ουγ Ῥαγίν ἀεϑίσπδαίε {Πεῖγβ 88 “ἴπ6 Ηροιιβα οἵ {πε Τιανν᾿. ΕἸγΕΠουπΊοσα, ϑίησε {παν 
οἸαἰ πη ἐο τεργεβεηΐ {ΠῸ γε [ϑδε], Ἔβρθοῖα! !ν οἡ {π6 ῥυεϑεΪν δἰ46, ο ἐπ επὶ Βεϊοησεά {πε σονεηδηΐς 
δηἋ {πΠῸ ρτίθϑεν Γαποίίοηβ, αηα {πε τίρηΐβ οὗ [εδοῃίηρ δηςά Ἰπᾶσίηρ [5Γ86]---ὐν 1 ἢ Ἰατίεσ Πιποίίοηβ Πδά 
Βεεη πϑιγρεά Ὀν ἴπῈ ῬΠδτῖβεαβ ; ἴο {Π6η1 αἶϑο θεϊοηρεά {πε Τ᾽ αΠΊρΙΕ δ }εγιι5416Πὶ 5 ἔΠεῖγ ϑαποίπανν, 
ἴο {Πεπὶ Ῥεϊοησεα [εγιιβα] θη, “πε ΠοΙν εἰν (ὁ το. 1). 

ΤῊς ριεςερίβ οἵ {πε Τανν 845 εχρουηάςα ᾿γ ἴπ6 Ταινρίνεῦ ννεύθ ἴο ΡῈ οθενεα {1 [ῃς σογηΐησ 
οὗ {πῈ Τεδοπον οἵ Κἰρῃίθοιιβηεββ 1115 ΤΘαΟΠαΙΓ νγὰβ ἴο σοπΊα “ἴῃ {πε ἐπα οἵ {πΠῈ ἄανβϑ᾽. [ξ νναβ 
ΡΓΟΡΔΡΌΙν ἀατίηρ ἘΠ 15 ἐἰπης {πὶ [πΠ6 Ῥαγίν δϑϑιιπηθα {ΠῈ6 ηδπ|8 ἡ ἴΠῈ 5οηβ οἵ Ζαάοϊκ᾽ (ᾧὃ το. ἰν). 

Αἴζεγ τῃς ἀξεαίῃ οἵ ἐπε “Τοδοπεῦ οἵ ΚἸρῃτθουβηθϑθ᾽, νῆοβε ἰεδοπίηρ δηα δος ν! 65. ἀγα ποῖ 
τεοοπηίεά---α (οί ΨΗΪΟῃ ροϊηΐβ ἴο ἴῃς ἀείεοςίνεπεββ οἵ οὖν Μ55.---α σοηϑίάογα]ς. ρεγοα εἴα ρβε5, 
τ ἢ πτούα πη ἰοτίν γεαγβ. ᾧνε ἢανε πον αὐιϊνεα αἱ ἴῃε ἀδΐε οἵ οἵ διΐμοσ. Ηδ 15 Πἰνίπρ' " ἴη ἐπε 
ἐπα οἵ {πε ἄαγϑ᾽, αηὰ {πΠῸ δἀνεπί οὗ ἐπε Μεβϑβίδῃ " ἔγοπη Δαύοῃ δηα 15γ86]᾿ 15 πηοπηθηΐαγν Ἰοο κε [ου. 
{1 δπὶ τῖρῃξ ἴῃ τὴν ἱπίεγργείαίίοη οἵ [Π15 ρῇγαβε, {πῸὸ Μοϑϑίδἢ ννὰβ ἴο θὲ ἃ βδοη οἵ Μαγίαπιπε δηά 
Ἡετγοά ([.6. ἔτοτὰ Ααύοι δηα [5Γ86]}, ἀπ ΠῈ ῬοοΪκ ννὰβ ἐπεγείογε νυγἐίθη θεΐννεεη τ απ ὃ Β.ι 6. ἩΗεγοά 
Ρυΐ Π5 ἔννο 580η5 ἴο ἄδαίῃ ἴῃ ὃ Β.6,, βίηπσε πεν νγαύα {Π6 ρορεῖΐαῦ 140]5 οἵ ἴῃς παίίοῃ, απ 50 {Πϊ5 πορε, 
{κῈ 580 πηδην ἰπαΐ ργεοβαδά [1{, (411εα ἴο γεδοῇ {π]Π]πηεπί (ὃ 12). 

1 ΤΠΕΓΕ ΔΓΕ 50ΠῚ6 ΑΥΔΙ 1515 Δ ΒΑΌΌΙΠΙΟ ἘΧΡΥ 55:05 ἴῃ {πε ἰοχί, θὰ: τΠ6 Ἡεῦτεν 15 ρΡοοά οἡ ἴπΠ6 ψΠοΪα. 
23 ΤΠε Ρατγίυ, [που ρ οὐ ΡΊ Πδηρ ΔΡΡΑΤΘΠΕΥ νυ {ΠῸ ῥυϊεβδίβ δηα 1 ενιῖθβ, σαπηα ἴο ΘΠ γασα ἃ βίσοηρ ἰαγ εἰ θπιεηΐ, 

Ἶπ5ῖ δ5 [πΠ6 ῬΒατίβαϊς ρατίγ, ΓΠΟΌΡῊ ἴῃ {Π6 τηδίῃ ἃ ἰαῪ τηονθιηθηΐ, σα πη6 ὉΠ Πα ον ἴο ΕΠ Όγαςς ἃ βεοίίοη οὗ [Π6 ρτίθϑίβ. 

785 2Ε 



ἘΚΑΟΜΕΝΤΘΟ ΟΕ Α ΖΑΌΟΚΙΤΕ ΜΟΚΚ 

ΤῊςε ἰαΐογ Πίβίογν οἵ ἴπ6 5οηϑ οἔ Ζαάοϊς [5 θυγίβα ἴῃ Αἱ] μας ἱπηρεπείγα]α ροοπι. [ι ἴ5, Ποννενϑγ, 
ποΐ δ 41] ἱπηρτοθα]6 ἐμαὶ παν οἵ {Πεὶγ πιεπηρεῦβ Ἰοἰ πη θα ἘπΠςῈ ΟΠ γι ϑείαη ΟΠ ατοῃ (ὃ το. νὴ). ἘοΥ 
1ῃεῖΓ ἀρργβοϊδιίοη οἵ τῆς Ῥγορῃεοῖβ-- -ππρᾶύ}}6]64 ἴῃ Ἰερ α] ἰδές [πιά ί5π; {πεῖν ἰπϑίϑξεπὲ ργεδοῃίηρ οα 
ἴῃς πεεά οἵ τερβηΐβηςβ ; ἐμεῖγ σοπϑίαπε ργοοϊαπγδίίοη οἵ (οὐ 5 Γαδ! η6855 ἴο ἰογρίνε {πε γερεηΐαπέ ; {πε ὶγ 
αχρεοίδίΐϊοη οἵ ἃ Μεβϑβϑίδῃ (απά 1.5 δ {Π1|5 ρεγίο) δηά οἵ δ {πΐζαγε ΠΠ{ὸ---ἃ}} {Π656 Βα] ἰεἴβ ἀπ Πορεβ 
ΡΓεραγθὰ {πεπηὶ ἴο δοςερί (ἢ γιβεϊδηϊν, απ δοσογάϊησ!ν ἰξ ἴα ποῖ ππγεαβοπδΌ]6 ἕο σοποϊαάα ἐπαξ ἐπ εν 
[ογπιεά ραγὲ οὗ {Πε “ στεαῖ σογηρδην οἵ {π8 2γδείς ἰπας θεσαπια οθεάϊεπε ἴο {ῃς (α! ἢ ̓ (Αοἰϑ νὶ. 7). 

ὃ ΠΒ ΠΕ. 

Ουτν Ῥοοκ, ψ ΘΟ ἴῃ 115 Ργαβεηΐ ἰογπΊ 15 οὴΪν ἐγΓαρπηθηΐαγν, ννὰ5 πηοϑὲ ΡΥ]. οΑ]]6 «ἃ “Τῆς Βοοῖϊς 
οἵ Ζαάοϊκκ᾽ οἵ ϑοπῆβ ϑιιοῇ ἀεϑίσηδίίοη. δε ἄγαν 115 ἰηίδεγεησε ἔτοπὶ [πε ϑἰδίετηθηΐβ οὐ Καὶ ἱγκίβδηὶ, 
ἃ ΚΚαίαϊΐϊε βοῆοϊδί, ννῆο ψτοΐβ ἴῃ {Π6 ἐπίῃ σαπίυγν Α.}. αηα ἀρρεαῖβ ἴο πᾶνε Πδά οι ὈοοΪς οἵ οπα 
ΟἸΟΘ6Ὶν γεβαπΊ ] σ᾽ ἰς Βείοτε ἢϊπλ. [ἢ Π15 Κι 80 αἱ-ηναῦ (, ΒΟΟΚ οἵ Γιἰρη 5.) Πα βίαϊες (1) ἐμαὶ Ζαδοὶς 
να 5 {Π6 ἢγϑί ἴο διίδοϊκ ῃΠ6 ἈδΌ ἢ ε5. ὍῊΪ5 ἰ5 ἴσια οἵ οἷἱγ διιξῃπού, ννῆο δἰίδοϊκβ ἤδύσεὶν {πὸ Ῥἢδγδεεϑ 
οἵ δίβ5. {ἰπ|6δ. Κιγκίβαῃι [υγίμεσ βίαΐεβ (2) ἐπαΐξ Ζϑάοϊκ ἀρϑοϊαΐεὶν ἰογραάς ἀΐϊνοίοα : 50 οἷ διυΐῃοῦ 
ἴῃ νῖϊ. τ; (39) [ῃαὶ Ζαδάοϊκς αἰά ποῖ ϑυρροιί ὃν ρίοοίβ {πε6ὶ ἰαννβ ῃεῈ δἰ ἄοννῃ βδᾶανε ἰῇ Ἷαβε οἵ ἢἰβ 
[οὐ δ᾽ ἀἀΐησ ἃ πῆδῃ ἴο τηδύΎ ἢἰ5. πἰθοα-- -ἰης ἀδυρῆῃϊει οὗ 5. Ὀγοί μευ οἱ ϑἰβίει---οὴ {πε σγοιηά {παῖ 
1Π6 586 σοηπαχίοηβ ὑγεα δἰγεδαν ριΌΠ Ια ἴῃ 1,εν. Χν !. 12, θείηρ δπαίοροιιβ ἴο ἔπε6 [ουθί ἄξη 
οοπηεχίοη οἵ ἃ πηδῇ νυ 15 αὰπί οὐ {πε [αἰ ΠῚ Γ οὐ πιοί ποτ᾿ 546 : 50 [ἢ οἵ δυίΐμοῦ, νἱϊ. 9--10. 

1 15 ψογίἢ οὈβευνίηρ αἰθο ἰῃδΐ ἴῃ 1. 14 ἴπεῦα 15. ἃ ραν οὴἡ [πες παῖηβ Ζαάοϊς, αἷἰϑο παΐ {Πε 
Ζεάοκίζεβ δϑογιρεα ἴο ἃ Ζαάοϊς {πε τηευ οἵ Πανίηρ τεαϊβοονεγεα {ΠῈ Ταιν, νι]. 6. ΝΒ 1Π15 Ζαάοϊς 
ννα5 σδὴ ἤδυαϊν θῈ ἀείεγπη πε. ἴη ν. 7 “ἴπε Ῥυϊοϑίβ απα ἰῃς 1,ονιΐοβ ἀπα ἴῃς βδοῇϑ οἵ Ζδάοκ᾽ δίε 
τηθηςοηθά. τόσ {πε εχρἰαπδίίοη οἵ {Πε56 νγούεβ ἰη νὶ. 1--ὦ 1{ 15 οἰβαγ ἰπδὲ [ῃς Ῥγίεϑδίβ δηὰ Τ,θνίτεϑ 
Γεργεϑδεηΐ {ΠπῈῸ οτσίθαὶ ργθϑὶν ἰουπάεῖβ οἵ {πε Ῥαγίν, δπα ἰπδὲξ {ῃ6 Ἴχργεβϑίοῃ “ ϑοηβ οἵ Ζϑάοϊς᾽ 
ἀεϑίσηδίαα {Πεῖγ βρίγιζι4] βιισσαβϑοῦβ "δὲ {πε ἐπα οἵ {Πε ἀανϑ᾽. 

ὃ ὍΠΠΠΡ ΝΠ5.5. 

ΤΠε {εχ 15 ρίεοεγνεα ἴῃ ἔννο Μ9595. 1ἢ {πε {Ππἰνεγϑιῖν ΓΙ ύαγν, (αγηθτ σα, νυ οἢ τα ἀδϑσηδίοα 
τεβρβεοίίνεϊν 85 1.-5. το Κ. 6 απὰ 7.-5. τό. 411. Αἴαενγ [Π6 ργεοεάεξηΐ οἵ ϑομεοίεγ, νῆο ργαβεηϊεά 
1πετὴ ἴο {πε Τιϊργαγν ἀηα ἰβϑιιεα {Πς φαζζο φγίγοορο, {παν νν1}} μεγεαίίεν θεὲ σα] ]εα Α απὰ Β. 

Α, ννῆϊοἢ επιθύασαϑ ἴῃς δπίίγε νου 50 αι δ5 1{ εχίϑίβ εχοερέ ἴχ. 28--54, οοηϑβίϑίβ. οἵ εἰσῃξ ἰεανεϑ 
δὲ χ γὲ ἴῃ. Τῇηε ἢτβί εἰρῃξ ρᾷρεβ ἴᾶνε {ννεηίν-οηα [[Ππ65 οἡ εᾶοῇ ρᾶρε, ρᾷρεβ 9-12 πᾶνε ἐνεπίν-ἤγεα 
᾿ῖπ65 οὔ Ἔβοῇ ρᾷρεὲ. Α,(5 τεραιάβ 12-ἰ.6 ἰῃ6 πιυμπηθαι οἵ |1η65 15. ἀποεγίδίη ον ίηρσ ἴο ἴῃς πα] αἰ οη 
οἵ {πε Ροϊΐζοπι οἵ {πε ραᾷσεϑβ, δῖ ννὰ5 ργοῦδο]ν ὑννεηΐν-Ἕγεε--Πεγα ννεα δἷ ᾿ἰεαϑί ἐννεπίν -ἶννο ᾿1πῈ65 οἡ 
ΡᾶρΡῈ5 13 δη4 14. ΤΠ15 πη] αἰ! εχίεπαβ [ἢ ἃ 5] σης ἄεστγεα ἴο ἴΠ6 εὐρσαβ οἵ {Πε ἰεανεβ. 

Τηῖϊ5 ΜΘ. Ῥεϊοηρϑβ δοσογάϊηρ ἴο ϑομπεοῃίεγ ἴο ἴῃς ἰεηῖῃ σεηΐαγν, θαΐ {πε νυϊεηρ 15 οἵ ἃ ἀξοιεα]ν 
οΑ ΓΕ 1655 ἀθϑογρίίοη. ὑ δηά Ἱ αἴξ ἰγειαθηῖν σοη[ιθεα, δηα Ἱ 15 ΟσοἝ 5: Οη8}}ν 50. ἰαύρε 85 ἴο γεϑεγηθ]8 
. Π᾿ δηὰ Π αἵ ΠΚκοννϑε σοηπιβεά. 

Β οοηϑῖϑίβ οἵ ἃ ϑίῃρ]ε Ἰθδΐ, 193 χ ὃ 1η., οἵ πε εἰθενεηῖῃ οὐ ἔνε! ἢ σαπίαγν ἀπα 15 ἃ πλοία σαγαία! 
τεργοάποίίοη ἴπαη ἃ. ὍΠεῖα ἀγα {πϊγίγ-ουγ Πη6 5. οἡ εαοῇ ρᾶασθ. Τῇεβε ἴννο ραρεϑ σοηΐδίῃ νι]. 20-- 
Ϊχ. 3, 10--54, ἴππι5 ργεβεγνίηρ 1Χ. 2ὅ-- 54, ψ]οἢ Π45 εξ Ἰοϑί ἴῃ Α, 85 ννῈ]}] ἃ5 ἰχ. 11. Τδαΐί {ῃε Μ55. 
ννεῦα [τεαὶν ἀδδὶς νὰ 11 Ρε. πιαηίξεϑὲ ἔγοπὶ ἃ σοπηρατίϑοη οὗ ᾿ἴχ. 3, παῦε Α σίνεβ ἃ αιοίαίίζοη ἔγοπι 
54. ν!]. 17, ννῆεγεαβ [ηϑίεδα οἵ 1 Β σίνεβ ἃ αιοίδίοη ἔγοση Ζεο. ΧΗ]. 7. 

ᾧ4. ΤῊΕ ἨΕΒΒΕΝ ΤΈΧΤ ΑΝῸ ΙΤ5 ΡΗΚΑΒΕΟΙΟΟΘΥ. 

ΤΠε ἰοχέ [5 οὴ ἴῃς ψποὶς (Αἰ γ]ν ργεβεῖνεα, ἐμουσῇ {πεγα αῦε πίδην σογγαρίίοηβΒ. Μοβί οἵ {Π688 
οδη 6 επηεπάδα νυ] ἢ το] γα Ὁ]ε οαγίαϊπῖν. ὍΤῆα γαϑὲ σα οΪγ Ὀκ ἰεηΐατίνεῖν γοϑίογαά. 

Τῆς ᾿απριιαρα 15 ἴῃ [561 ἃ νυϊΐηθϑβ ἴο δῃ δηοίεπί Ἔροοῃ. [{ ἰ5 σοοά Ηδρθγαν εηγ με Ὀν ἃ ἴεν 
Αταπηδίϑηβ {κ᾿ [ἢες Βοοῖς οἵ Τθδηΐεὶ δηά ϑίγαοῃ, {πουρῃ ἰῃ ἃ 6585 ἄδερίβ. [11 οοηΐαΐηβ. 4150 
ἃ ἴενν Μίϑῃπαῖς απὰ Ταϊπλιάϊς Ἐχργαϑϑίοηβ, Ὀιὲ ἴῃ σεγίαίῃ οα8ε8 ἴπΠ6 ρῆγαβεβ ἴπη αιδϑίίοη Ῥεδῦ 
ἃ ἀἰβγεης τηεαηΐησ ἴῃ ροϑβί- ΒΙΒ] αὶ [Θννϑῃ [Πτεγαΐῖαγθ. ὍΤηα ἰδησιασε, 45 ἢδ85 Ῥβεὴ σεηεγα ιν 
γεςορῃ!Ζεά, 15 ποΐ παῖ οἵ {πε ΜΙβῃπδῃ, με ΜΙαγαβῃίπι, οὐ ἐπε Ταϊπλαά. 

ΤΙΚε ϑίγαςῃ, οὐἵ' Δ ΠΟΥ πλακαβ σοηϑίαπε τε οἵ Ο. Τ΄ ἀϊςεξίοη, θα, πηΠ|Κα6 Ὠϊπι, με αποΐα5 115 ἰοχΐ 
[γε] ΘῈ ΠΈ]ν ἰπ ἴΠ6 πᾶῖπα οἵ {πε νυτίει. Α {ἰπ|6ὲ5 οὔγ ἰεχί 15 οἵ {πε παίιγε οἵ ἃ πιοϑαῖς οἵ ΟἹ. Τὶ. 
ἢ γα 568. 

᾿ ΤΗς ἰαπσιιασε ἴ5, 85 ψγὲ μᾶνε ϑαϊά, ριιτζα ΒΙΡ]1οαὶ Ἡ ερύενν, θα ᾿πίθυβρεγβεα νυ] ἃ ίενν Ρἤγα565 
ννϊοἢ ατα ποῖ ΒΙΡΙ 4] ἀηα αγα ποῖ αἰξζεβίεα βᾶνε ἴῃ Μίβῃπαϊς οὔ Ταϊπγάϊς Ηεριαν. ὙΠοβα οἵ 
ἃ Ταϊπηπάϊς οπατγαςίει πηᾶν Ὀ6 ἄμε ἴο 1π6 ϑυρϑιϊττοηβ οἵ Ἰαΐεῦ βοῦῖρεβ. ϑοπια οἵ ἴμεϑε σδῃ θ6 
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ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ϑιρρογίοα ἤοπι [Θνν 5: ργο- ΟἨτίβείαπ ΠΠτογαῖατο. ὙΗι5 ΦΟΡῈΣ “ΈΠ6 5απ᾿5 οὐδ᾽, χἱϊ. 1, 15. οἰδασὶν 
τς Ηεθγενν ἱπηρ!ἰεαὰ ΡΥ 1 Εποοῆ ᾿ΙΧχνὶϊϊ. 4: ὈΝΎΦΥ ἼΣΠ “ΤΠ σοπιπηιη τ οὗἨ [5Γ846]᾿, χίν. 8, ἰβ5 

βιρροτίεά Ὀγ {πα ἱπβογίριίοπ ου ἐμ Μδοσαθεδη οοΐπϑ; 866 ποίβ ἐγ ἦϑ. : ἸΠΉ ΠΟ “ ΔΙ]ονίη σ᾽, κὶν. α ; 
οἴ. ΒΙγαοῇ Π|. 22, ΡΠ “ποι γί δ]]οννεα ᾿: ᾿3)0Π “τὲ ννῃϊοῇ ἢ45 θβεη ργεραιεά᾽, χἱ!. 8, ̓ πιρ]1ε «ἃ ἴπ 
10. 11: )0: 1" Ὁ- 

Οἰμεῖβ ννῃϊοἢ πᾶνε ποῖ βοῇ ἀποίεηΐ βυρροῦί ἀγα ΦΥῚΒ 11. ὃ (πΠοΐ6), ΠΝ Ἴ2Π “ἢ ογεαίίοη ̓  νἱ!. 2--- 

ἃ Ταϊπιιάΐς ννογά ; ΠΛ Π “56χιδὶ ἱπίογοου θ᾿ νὶϊ. 11; ὈΞΡ. “οη {πε [ο]]οννίηρ τηογηϊησ᾽ 
ες (ποῖε) ; ΠΕῚΘ “δηΐίδησε ΧΙ. τό (5εε ποΐε) ; 5 “ννεδ! ἢ ̓ Χν]]. ὁ (ποῖ 6) ; ΡῚ ΡΥ" χίχ. 14 (5ες 
ποίε).} 

ΑΙ] 16 ργεσεαάϊηρ ννογ 5. αὐὰ δι πεηςοαίθα ἴῃ {ΠΕ ῖΓ 156 ἴῃ οἷ ἰαχέ ὈΚ ῥδγᾷ]]εῖβ. ἴῃ Θαυ]αγ Οὐ 
Ιαΐεγ [νυν [ἰογαΐαγε ; Ὀὰΐ {παῦε αἵα ϑοπηε ἊἼχργαϑϑίοηβ, 85 Πρ. θὲ οχρεοϊεά, ννῃΐο ἢ ἀγα τηοτα 
ΟΥ ἰ655 πη] ἰη {πε πιεαηίηρσ ἐπαξ πηὰϑὲ ΡῈ αἰίδομθα ἴο {Π6πὶ ἴῃ 1Π15 θοοΚ. ὍΤῆι5 10 ἰχ. 1, ὅτς., 
ὙνΠΙΟἢ πηθδη5 “ ογάεγ᾽, “ ἀὐγαηρσεπηεηΐ᾽, ὅζα., 15 ΠΕ ΧΑΠΊΡΙ ἃ ἴῃ ἩΘΡτανν ἴῃ 1Π|15 5εηβ6, θαΐ 1ἰ 15 ἰουπα ἴῃ 
Αταπηαὶς (5εε ποΐε οὔ ἰχ. 1). Ἀραίῃ, ΠΊΠΠΦΠ ΓΔ “16 ἢουδε οἵ ννούβῃϊρ᾽, χῖν. 2, ἰ5 85 ἃ πᾶπῖε οἵ {πε 
ΤΕΠΊΡΙΕ ΟΥΓ ἃ ΘΥΠαρΟρΊΙα ἃ ἅπ. λεγ. Αραίπ, {πΠ6 ψνογάᾷ ΡΞ “πε σθηϑογ᾽, χ. 10 (ποίεε), χνΐ. ἍἋ (ποίε), 
5. 564 1η [ενν 5 [Πτογαΐπιγα, θὰ ποῖ ἴῃ {Π6 ϑεῆβε διζθαίεα ἴο [ς ἴῃ οἷ ἰεχί. Αραίη, {ΠῸ τε πὶ 
Ἵ) Ξ' οἴποε᾽ ([1. ὃ ποΐε), μα5 ἴπι. οἷγ ἰεχί ἃ πυδηςα οἵ [[5 οὐσῃ, ας [εὐνϑἢ: Πταγαΐασγα Πιγη 5 65 ΓΑ Γ]Ὺ 
ΘοΟΩ Δηδ]ορΊα5. : 

ΕἸἾΠΑΙΪν, {ΠῈ ἔδιτη ἢ (5εῈ 1. 5. ποίε) πριϑί, 1 {πῚηΚ ἢ 1 έν!, Βαοπεγ, δηὰ Τιάσαηρο, ΡῈ τεπάεγεά 
“Ῥεσγιοα ᾿ οἵ " αἰνίβίοῃ οἵ {ἰπ|ὲ᾿΄. Νὸ ἔγχε ράγα}16] ἕοσγ {π|5 υ8ὲ οἵ {πεῸὶ ννογὰ ἀρρβαΐῖβ ἴο οσοιγ εἰβεννῆεσγε, 
ἘΠοιΡἢ 1ἰ 15 εαϑῪ ἴο 566 πον ἰξ οοι]ά πηεδη “ἃ ἤπαὶ ρεγιοα᾿᾿. 

ᾧ 5. ΤῊΕ ΖΑΡΟΙΚΙΤΕΒ ΨΕΚΕ Α ῬΑΕΒΤῪ ΑΝῸ ΝΟΤ ἃ 5ΕΟΤ. 

ϑίηπος ἐῃεγε 15. πὸ αιιεϑίίοη 85 ἴο {ῃε σεημίηεηθββ οἵ ἴῃς ογάθιβ οἵ {πε Ζαδοκίίες Ῥγίεϑίβ. δπά 
ΤΙ ενίζε5, πα οἰπος Γασγίμεγ {Πεῖὶγ ϑαποίπαγν, ννῃϊο ἢ 15 50 οἰΐβη γείειγεα ἴο (5ε6 ποίβ οἡ ἱ. 2), 15, 85 [νἔν! 
Πὰ5 τεοοσηϊζεά, {πεῸῈ Τεπιρὶε ἰπ Γεγιβαίθηι, 1 ([Ο]]ονν5. {παῖ ἴπ6 Ζαάοκιίεβ νγεγε ποῖ ἃ μείεγοάοχ ϑεςῖ 
Ῥυΐ 4 Ῥαγίν νι ΐη [πιάἀαῖστη. Τῆαν ναῖε πὸ πλοῖα δ' ϑεοῖ ἴδῃ {π6 Ῥἤδγιβεεθ. [ΤῈ [5 ἴσια ἐΠδξ Ἔνεη 
τῆς ῬΠδγίβθαβ αὐ ἀθβογ θεά δ5 ἃ ϑεςΐ (αἵρεσις) ἴῃ Αςἴϑ χν. 5, ΧΧνΐ. 5, [Ὀβερῇ. Κι “8; ἴῃε ϑαάδάιιοεαβ 
Τὰ Ἰοῖβ ν᾿ 1. ΠΟΞΕΡΗ. Ζ,22. ΚΝ. Ὁ. 1 ἀπῈ6 πὸ (τ βεῖθ 5 τὼ οῖς Ἐπῖν, 5, 112; αν ΖΦ; ὰϊ 1{5 
ΔΡΡΙςαϊίοη ἴο {ΠΕ ἔννο ἰουπιοῦ ἰ5 ἃ πηΐϑιιϑε οὗ {Π6 ἴογπι. [{, πονγενοῦ, να 156 115 ἴειπὴ οἵ {π6 ῬΠΑγίβε 65 
δηα ϑαάάμποεδαβ, ἴμεγα σῇ ΡῈ πὸ οδ]εοϊίοη ἴο [15 Δρρ]οδίίοη ἴῃ {πΠ6 58ΠΊ6 β6η86 ἴο ἴῃ6 Ζαάοκίίεϑ. 
Βαυξ 5ἴπος {Π6 [6 ΠΊ 15 ἴῃ 1{561{ τ ]5] δ ηρ ννα 5Π4}} οηἱν 5ρεαῖ οἵ ἴῃς Ραγίν οἵ {πε Ζαάοκίιίεϑ. 

6. ΤΑΤΕ ΟΕ ΤῊΒ ΟΕΚΙΟΙΝΑΙ,.. 

ΤΠε [ἰπ|115 οἵ {ἰπ]ὲ θεΐννεαη ννῃϊοἢ οὐγ θΟΟΪΚς ἀρρεαῖβ ἴο ἤανε εξ υνυγι ἰδῇ 566 πὶ οἶδα. ποθ 
1πε ΒοοΚ οὗ [0116 65 15 γοίεγγεα ἴο (ΧΧ. 1) 1[{ πηιδί ἤᾶνα θθεη ννυττἴθη αἰζει τοό Β.0. Τῇϊ5 ἰογπιβ {πε 
1677)227125. ὦ φΖο. ΤῊΘ 26γη7ρ171:5 ααἱ {14627)2 156. ὯῸ 1685 οὈνίοιβ; ἴογ ἴῃ6 ΤεπΊρὶς 15 511} βἰδπάϊησ (566 
ποΐε οἡ ἰ. 3, ὑγῆεγε 1 15 ϑΘῃῆοψῃ [ῃδΐ {π6 ϑαποίιδαγν 50 οἰζεῃ γείεγγεά ἴο 15 {πε Τα πΊρ16).2 ὍὙΠι5 οὐγ 
ΒΟΟΚ νναϑ8 νυυτεη Ὀεΐννεεη τοῦ Β.6. πα 70 Α.Ὁ. 

Βιυξ 1 πᾶν Ὀ6 ροβϑίθ]ε ἴο ἀεῆηε {πεϑε 1ϊπ|1ἴ5 πῆοῦε οἱοβεῖν, δη ἤχ οῇ οπε οἵ οἴμεῦ οὗ ἵνο 
Ρεγο 5 νη {Π6568 ΠἸτη5. 

(Ὁ) Π τε παίΐοῃ ννὰβ ἔγεε ἔγοπι [ογεῖσῃ σοπηίζγοὶ, 45 γταϊὶρς θα τηξεγγεα ἔγοη οὐγ Θητἴγα εχέ, νυ 
πε εχοερίίοη οἵ {π6 ἀουδεα] ραβϑαᾶρε ἴῃ χ. 1, ἴδῃ 1 ννὰ5 νυγιττεη Ὀείογα Ῥοιηραν βεῖζεα Τεγιϑ] 6 πὴ 
ἴῃ 65 Β.6., οὐ Βείογε ᾿άδϑα ννὰ5 τηδάε ἃ οπηδη ργονίποες ὃν (δθίηίμϑβ ἴῃ 57 Β. 0. ὍΤη15 ψου]ά τίσ 
της οσοπηροϑίτίοη οἵ ἴῃς Ῥοοῖκς νη {πε γεαῖβ τοῦ-- 57 Β.6. 

1 ΘΟΠΕςἢίεγ ἰγεαῖβ Ἰ2Π| “Ἰπουγγαα σαπ]τ᾽, ἵν. 9, ἃ5 ἃ ἈΔΌΌΙ πο ἴογηλ. ας 1 15 οὰη4 τη {Π6 ΡῚΕ] τη ΤΠ δη. 1. 10, Δη ἃ ΟΥ̓ 5 
τεδα ΖΓ ἔοῦ 2 ἴῃ 1 ϑ'δη. ΧΧΙ!. 229) 'ῃ δοσοτάδηοα ψι ἢ τῃε6 ΠΧ Χ, Να]ρ. ἀηὰ Ρεβῃ. Αραΐῃ, ΠΩ ὩῚ “1ῃ6 Ὀ]οοά οἵ 
ΒΟΥ ἰδϑιε᾽, νἱ]. 8, 15 ἃ ΒΙΌ]Π σα] ἐχργαββϑίοη (ςξ. [μαν. χν. 19 ΠῚ 33 ΠῚ ΠῚ) Ὁ), ἀπά ποὶ τποσεὶν ἃ ΕΔΌΡΙ ΠΣ. ΟΠ. 

2 Ἰῃ δἀάϊιίοη ἴο ἴπ6 ργοιηάβ σίνθη ἴπ 1. 3 ἃ5 ρῖοοίβ {πὶ {πῈῸ Τα ΠΊρ]6 ννὰβ 511}}} ςιδπάϊηρ θη οὐγ θΟΟΪ νγὰ5 
ΓΙ Ε ἢ, 15 ἴο 6 πηδητοπαα {Π6 ἕαοὶ τΠὰΐ ποννῆθτα 15.186 ἀδϑβιίγαοίίοη οἵ [π6 ϑεσοηα ΤΕΠΊΡΙ6 50 πιιοῇ 85 Ὠἰηϊε αἵ. Ηδὰ 
1: αἰγεααν οσοιγγεα οὐγ δαῖπΠοΥ σοι]ά ποῖ ἤᾶνε ομ! 64 σςἢ δὴ ἀγσαπιθηΐ ἴῃ ϑαρρογί οὐ ΠΪ5 αἰίδοὶς οα {π6 ῬΏδγισεαθ. ΕῸΥ 
1 15 σμασαςίοσιϑεὶς οὗ ῃ15 πχθτ Ποά ἴο ἴγαςα ἴΠ6 στεαῖ πδῖϊοη 8] σα] 1165 οὗ [π6 [6 νν5 ἴο {πε ὶγ αηίδι Πα! 655 το αοά. ΤῊΪ5, 
ἢδ ἄξοϊαγθβ, ννὰβ {πε στουηά οὗ πε (αρεὶν!ν ἴῃ 586 Β. Ο., ἀπά τΠς6 ἀεδβίγαςοιίοη οὗ {πε ΕἸγϑὶ ΤΙ πΊρΙ6, ἱ. 3544. ΤΠ 58Π1Ὲ 
πηξαὶῖ: Πέα] 655 (ἰχ. 17-19) 1εἀ ἴο {Π6 ἀδϑβοϊαϊίοη οἵ ᾿πάδϑα δηὰ [ογιβα!επὶ ππάοσ Απείοομας ΕΡΊρηαπαβ (ἰχ. 2Ο). Απὰ γεῖ, 
ποῦν βίη ἀ!ηρ βυσἢ ἡπάἀσοιηθηΐβ ἴῃ ἴΠ6 ρᾶϑβῖ, “ἴπ6 Ὀ.Π]ΠᾺ6γ5. οὗ {Π6 νν4]1᾿ (1. 6. τὴς ῬΠΔγΙβε 65), ΟὟἿΓ δαΐ ΠΟΥ σΟΠΊρΡΙΔἰη5, 
Ραββί ἴῃ 1Π61Γ Ἔν} ννᾶγ5 (ἴχ. 21). Νονν, 1 τ[ῃ8. ϑεσοοηά Τεηρὶς μά θεβὴ δἰγεδάν ἀδββίτογεα, {Π15 Ἰαϊθϑί ἀπα ὀνεγν δ] ηγίησ 
Ἰπάσεμηεηΐ σου] ποῖ πᾶνε Ὀθθ ρᾶβϑεά ονεύ. Οἵ δυῖποῦ ννοα πᾶνε ργαϑϑαα ᾿ξ ΠοπῚς ἃ5 δΔΠ ᾿γγεϑιβι 1016 ρτοοῦ οὗ {πεῖν 
δι}, ὙΠαῖ ἢς αἰά ποῖ ἀο 50 15 ἢο δοοϊἄβηϊ. [{ ψὰβ δῇ δνβηΐ 51}}} ἴῃ [6 Ταΐατα. 
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ΕΕΑΘΜΕΒΙΝΤΞΕ ΘΕ ΑΘ ΘΙ ΤΕ ΘΕ 

ΘΟΠΊΘ βἰαϊεπιθηΐβ ραγί 4 1} ν σα ρροτί {Π15 ἄσλίο. (“) Τῆς ἀχρεοίαίίου οὐ {π6 Μεβϑίδῃ ἔγοιη Αδίοῃ 
Δῃηα [5186], 11. 1ο, νἱϊϊ. 2, ἰχ. το (Β), 29 (Β), ἕν. 4, χνι. 8, ΤΠΐς ἐχρεοίΐδίίοη διοξθ, ἃ5 ψῈ Κπουν, ἴῃ 
οοπηθχίοη ἢ τῃς Μαοοαῦθθδη ἰαπηῖϊν, απ ριον ροιϑἰβίβα οπΪν ἴῃ σοηποχίοη ψνἹ 1 {Παΐξ (αγηιν. 
Βιυΐ ον ἴῃ ρεοι! ταῦ βἰδζεπηθηΐ ἡ Ποπιὶ Αδτγοη αηαῖ 75γ αο᾽, γα σου] ΜΠ βοπλε τεαβοη ἰηΐει (παΐ τῆς 
Μδοσαθεεβ τνεῦα 511] τα]!ηρ. (6) ΤΠ Παϊαοπα ἀγα βενεγαῦ ἴΠδπ 1Ποβα ἴῃ {πὸ ΤΑΙ πηα απ ἀγα οἱ βεὶν 
τεϊαϊθ ἰῃ 9οπΊα τεϑρεοίβ ἴο ἴποβα ἴῃ ἰῃ6 Βοοῖς οἵ [0 11665. (0) 1χ. 49, νν ῃϊοἢ βρεαῖζβ οἵ “ἴπε τῆξῃ 
οἵ νναῦ ἡ ννῆο πιαιο με νυ ἱἢ “Πα πηδᾶη οὗ [|65᾿᾽ ἀπτίηρ ἰοτίν γεαῦβ, ννου]α ἈΡΡΙΥῪ το] θα Ϊν ἴο [αηπδειιϑ, 
Ψ ΠΟ ννὰ5 τσ εν δη ορ]εςίὶ οἵ πππιϊχϑα Παίγεα ἴο 411] {πε (αἰ {π] οἵ Πἰ5 {ἰπ|6δ. δ ννᾷ5 ἃ σγϑαΐ ννδυύγίου 
Δηα 5 ἴγοορβ5 ει Ἔνεί ἡ {πΠ6 πηάγοῃ. [{ πιᾶν, ποννενει, 6 οδ]εβοϊεα ἐπαΐ {Π15 Κίηρ τεϊσπεά ποῖ 
[ογίν αὶ ἱννεηΐν -ϑῖχ γϑαῦβ. Βευΐ ἴο βυγπιοιηΐ [15 αἸΠΠΠου ΠΥ [Ὁ 15. ΟΩΪν Ππασθβϑαγν ἴο ΒΊρΡΡροβα {παΐ {πε 
ὈοοΪς ννὰ5 νυυττ6π ἀπτίηρ 5 Π δεῖ πηθ, απ {Πδΐ {Π6 τυτασ ἐχρεοίεα δι εν] ρεγοα οὐ (οστίν γϑαῦϑβ {π|κὲ 
{παΐ ἴῃ {Π6 νυν]! ἀογπεββ. Νε Πᾶνα ἃ σοοά ρϑύδ]]6] ἰπ {πῸ “ Αϑϑαπιρίίοη οἵ Μοβεβ᾽, ννεγε {πε διιῖπου 
ΡτΓεαϊοῖ5 {Ππαΐ [πε 50η5 οἵ Ηετγοά ννου]Ἱα τείση ἴοῦ ἃ βϑῃογίεν ρεγίοα {πδη {πεῖν ἰδίου. ὉΠ15 ργεαϊοιίοη 
ννὰ5 [4]51Πε6. ΒΝ 

τῆς αῇονε τβαβοηίηρ γνεῦα νδ]ϊα, οὐν' ῬοοΪς νναὰ5 ριορΌΪν νυγἰεη Ὀεΐννεεη τοῦ δηά 58 8.6. 
Βιιῖΐ {Ππεῖὰ ἀγα βίγοηρε σγοιης5 [ου ἃ ἰαίεγ ἀδίθ. 

(1) Οὐ Ῥοοΐς ννὰβ8 πιοϑδί ρύοθαῦὶν ννυγ ἴῃ Ὀείννθεη 18 Β. (. δηα ΔΑ. Ὁ. 70, οὐ Ῥοβϑϑίθν Ῥεΐναει 
18 Β.Ο, δηὰά ὃ ΒΟ. 7Πε ρσίοιπαβ ἰού ἴπεθε ἀδαίεβ δε 85 ἴοϊϊονϑδ: (4) Χ. 1 ἄοεβ βεεπὶ ἴο ἱπιρὶν 
ΡΟ] σα] σι] εοςίοη οἡ {Ππ6 ραγί οἵ ἔπε ενβθ. Ηξηςα οὐἵ δυΐμποῦ ψγοΐς αἴει 62 οὐ 57 Β. 6. (ὁ) πα 
Ρἤταβ6 “ πτδη οὗ [165 τεοεῖνεϑ [15 ποδί βαϑὺ δχρίαηδίίοη 85 Ἀρρ] 164 ἴο Ηεγοά {πο ατεαΐ, πο τεϊσηβα 
[ογίγτ-οης γεαῖβ. ὍὙπα6 ρῆτγαβα ᾿ πηδη οὗ [165 5. δπηϊποητν δεϊίηρ' ἴον ἃ Ργίησα ννῆο ννὰ5 ννμοῖν ἀενοιϊά 
οἵ ρῥγϊηοίρία δηα σγεϊρίοη. Ὅ7πῃαε “πιεῇ οἱ να πο νεηΐ τ πὶ ψοῦα 15 ἤεγοθ ϑβοϊ ἀἴθιν ---]} 
Π]ΘΓΟΘηΔΓΙ65, (ααἰδίίαηβ, ΤἬγασίαηβ, (ΔεγπΊδη5---ννῆο οὐ {Π6 5116 ῃτεϑβέ τπρτϑίηρ ϑίγαοϊς ἄόννη γα] απ [6 55]}ν 
Οἢ Ἔνεσυ δἰάε. Νον, {{ {πε5ε ἰΔε πε σαί οηβ αύα να ]14, οἷν θοοΪς ννὰ5. νυγιτεη εἰΠοῦ ἀυγίπσ Η το 5 
ΠπΠ|π, 47 Β. 6.--Ο͵ὀ᾿ Ὁ. 4, ΟΥ̓ αἴϊεγ Ηεγοα 5 ἀδαίῃ, δοσογαάϊηρ]ν 45 ννε ίαϊκε {πε ἰογίν νϑαγϑ ἴῃ οὐἵ (εχξ ἃ5 
ἃ Ῥιδαϊοίίοη ΟἹ εἰ Τεοογαίησ ἃ ίαοϊ αἰγεδάν ραϑί. πε ποχὶ ρίεςε οἵ βνίβηςε---ἰῃς ρεου τ [Ο ΠῚ 
οἵ {πὲ Μεβϑϑίδηϊς ἐχρεοίδίςοη- -ἰανοιιτβ {ΠπῸ [οΥπηου αἰζεγηαῖίίνε. (2) Τῆς Μεβϑίδῃ ννὰ5 ἴο αὐίβε ἔγοπὴ 
Αδίοῃ δηα ἵγοπὶ [ϑύαεὶ. ὅεδ ᾧ 12. Τἢϊ5 ἱπΊρΡ|165 {παΐ Πα ννὰβ ποῖ ἴο θῈ ρυζγεὶν οἵ Γονίεἰς οὐ. ῥσ θεν 
αἀεϑςοθηΐ, Ρυΐ ἴο ΡῈ βϑρύπησ [τΓῸπὶ νον] (1. 6. ἰηε Μδοσαθα65) απ βοπλα οἴει {τρε οἵ [5τδε]. Νον ὑνῃεη 
411 {Π6 αἰτεοῖ πιαὶε ἀεβοθεπάδηϊβ οἵ ἴπεῈὸὶ Μδοσαθεεβ ννεῖε ραΐ ἰο ἀδαίῃ αἰγεοῖν οὐ ἱπα τε ον Ὀγν 
Ηετοά---ΟΑ πιίσοηιϑ [1 ἰη 8.6, 47, Δηζροηιβ 1Π1, {πΠ6 Ὀγοίπμεῦ οἵ Ματχγίαπηηε, ἴῃ 35. Β.0,, Η γέσδηιῖϑ {1 
ἰη. 20 Β.6.---ἴΠογα γεπηαὶπεά οἷν Μαγίαπηπα, {π6 νυ οἵ Πειοα, ννῃο τεργεϑεηίεα πε γοναὶ Μαοςσαρεδῃ 
Ποιιθε Ῥοΐῃ οἡ Ποῦ ἰδίου ἀπα ΠεῚ πιοίμοι᾽ 5 ϑἰάθ δης 41} 1[{5 οἱ αἰ π15, απά ἐῃ6 ἔννο ϑοῆ5 οἵ Μαγίαπηπα 
δπα Ηεοτοα, Αἰεχαηάογ απα Ατϊβίοθιιθ. [ἢ 209 Β. (Ὁ. Μαγίαπηπε ννὰ58 Ἔεχεοιίεα οὐ ἃ [456 οσῆαγρε Ὁν 
Ηετοά, απ 50 Ποῦ ἔννο 5ϑοη5 Αἰεχαηάεν ἀπ Αὐϑίο 5 πισηξ τεαβοηδθϊν θὲ ἀεβογι θεαὶ 45 ἀδβοεηάεα 
7»ονι Α΄ αγοῦὶ «τα 79γαςί, βεείηρσ {παὶ Μαγίαπηης ννὰ5 οἵ Δδγοηΐς ἀβϑοθηΐ Ἂἰϊκα οἡ Πεύ (αἰ ει᾿ 5 δηα ΠΟΥ 
τηοί ει 5 ϑάθ, ἀπά Ἡετοά ννα5 βαϊὰ ἴο Ρε ἃ [εν (1οβ. “4,1. χχ. 8. 7; οἵ. χίν. 1. 2), αῃᾷ {πε Ηεγοάϊδῃ 
Αγαγ ταραγάθα {παπιβεῖνεβ ἃ5 Ϊεννδ, ἱποιρῇ {πεν ννεῖα αἵ {{π|6ὲ5 τγοτηϊη θα παῖς {παν ΜΕΓα 
οἷν Παὶ( [ενν5 (τ. χῖν. 15. 2). ὙΠεθε ἴνοὸ γοιηρσ πΊεη ψναγῈ Πα ἴῃ Πίσῃ εϑίθεπι Ὀζ {πε παίίοι 
οννῖησ ἴο {Ππε1: ἀδβϑοεηΐ οὐ {πεῖν τοῖοι 5 5146 δπα {πεῖ ον ὈΥΠΠ|ΠΑῈ αια {165 (4712. κνὶ. 1. 2), ἀπά 
1 15 αυε ροβϑίθ]α ἐμαὶ {πεῈ Ζεαάοκιίε Ῥαγίν πᾶν πᾶνε πε ϑπεα {πὸ μΠορε παῖ οπε οἵ ἴμεπὶ τηϊσῃΐ 
Ῥεοοπηα ἐπε Μεββίδῃ, 1ι5ὲ δ5. 5: ΠΉ11αΓ ΠΟρΡα5 Πα δγίϑδεῃ ἴῃ σοπηδχίοη ψν ἢ ἘΠ δαυ]εγ Μδοσαθεαβ ἴπ 
{πε βεςοηά σεηΐιν Β.0. [1{{1Π15 ΡῈ 80, οἵιἱγ ῬΟΟΪΚ ννὰ5 ργόθαῦὶν νυυιτίεη Ὀείννεεη 18 Β. 6. (ἤθη {Π688 
γομίῃβ τεϊιγηεα ἴο [εγιιϑα]επὶ αἰζεῦ Ππιβῃϊηρ {Πεῖγ εὐπιοαίίοη ἴῃ Ιλ ΟΠΊ]6) ἀπ ὃ Β. Ο., ννῇεη πεν νγε ΓΘ 
Ρυΐ ἴο ἀδαίῃ ὃν {πεῖν (δέ πεσ. ἍΝ {πεῖν ἀθαίῃ {πε Πορα οἵ ἃ Μεβϑίδῃ αγίϑίπρ ἔγοπι [πΠ6 Μαςοαθθδῆ 
[λτηῦν τηπϑὲ πᾶνε ἤηΔ}}Ὺ ροτϑῃεα. 2 Ηδπος ἰξ 5 ποῖ ἱπιρίορδθὶς {παΐ οἷν Βοος τνὰ5 νυυθῃ ἀπτηδ 
1Π6 [πΠςδιπ|ε οἵ {Π656 γοιμηρ᾽ ΡΥῚης65. 

δ η΄. ἹΝΊΒΘΕΙΤΥ ΟΝ ΤῊ ΠΣ ΠΣ 

(0) Οὐ ἰαχέ 15 ΖγεἊοηηῤίοίε. ΤῊ 5. 15 οὈνίοιιβ ἐἄνεη οἡ {πε πηοβὲ συ !ΒΟΥῪ εχαπηϊηδίίοη. [{5 6Πα [5 
τη ̓ἰβϑίησ, η4 ρύΌ Δ ὈΪν ἰαγρε ρογίίοηβ οἵ {πε τεϑὲ οἵ {πε ἐοχέ 45 δὲ ἔῃς οἱοβϑε οἵ 'χ. [}π πὰ οαβ8 οἵ ἰῃ6 

1. Ἡεχοά {τεαίεά {πε ϑαάάποεαϑ ν ἢ {ΠῸ αἰτηοϑί τίσοῦσ. Ηδε εχεϑουίεα ἐογίγ-ῆνε οὗ {ΠῈ δ᾽ ]θϑί δηα υνβα] τ] αϑὲ οὐ {ΠΕ ῚΓ 
Ράτίγ, δῃὰ ςοηῆβοαίεα {πεῖν δϑίδίεβ (705. “4212, χν. 1. 2; χὶν. 9. 4; Δδοί, μα. 1. 18. 4). ΤΠ6 Παίγεα οὔ {πΠ6 ρυεϑιποοά 
ἴογ Ηετοά 15 {πεγείουε νεῖν 1η16]1Π10 1016. 

2. Βοῖῃ Αἰδθχαπάευ δῃηὰ Ατὶϑίορα]αβ ἰεἴς σοηδ5, {ΠῸ6 ἐουπΊεΥ Πανίηρ πγαυγθα ΟἸάρῆγτα, {Π6 ἀδυρῃίογ οὗ Αὐομαὶδαϑ, 
Κκίηρσ οἵ (δρραάοεία, ἀπά {πὸ ἰατίευ Βεγηΐςς, ἴπΠ6 ἀδαρίεσ οἵ ϑαϊοπιθ. Βαΐ {π6 ἀεβοεπάδηϊβ οἵ ΑἸθχαπάεγ ἀραπαοηβά 
Τα ᾳἴ5πη, ἀπὰ ἴῃς ἀεδϑοεπάδηΐβ οἵ Αὐιβίοθ]α5, θθηρ ἰῃγεα-τ-ἔοιΠ5 ΗἩετοάϊδη ἴῃ ὈΪοοα, οου]Ἱά ποῖ γαργθβεηΐ {ΠῈ ῥτ εβαν 
δη ἃ τοΥδ] πουι5ε οὔ {πε Μδοσαῦεεβ, ν 116 {Πεὶγ ἰπέδηηοιιβ ομαγαςίοσ ἴῃ ἰ[56 1 ννὰ58 ἐμποιῇ το δἰθηδίε [Π6 ἔανν, ᾿ἔ ἀν, βυσνίνίησ 
ΠΟΡΘ5 {παᾶϊ αἰτας πα ἴο [15 στεαῖΐ [τη1]γ, " 

7, 



ΙΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Α ἰοχέ ννε 566 ἴῃαΐ δῇϊεγ ἴχ. 28 {ποῖο 15 ἃ ἰοβ8 οἵ ἰννεηΐν -ϑῖχ νϑύβεϑ, νυ] Οἢ Πᾶνα ΠαΡΡΙΪν θθθη ρυοβεινο 
ἴῃ τῆς Β {εχί. 

(1) Ουν εχ ἰ5 ἴῃ βρυεαῖ σζογαῖογ. ὙΠῸ απαϑβίίοη οἵ νοννϑ 5 ἰηἰγοάιιοθα ἴῃ ἰχ. 1, ἀπ {ποη ἱρπογοά 
1Π1 Χχ. 2-12ώ. ΤΏ δηυτηθγαίίοη οὐ 16 ἰαννβ οἵ ἴΠ6 ϑαρρδίῃ 15 σίνεη ἴῃ ΧἰΠ. 1-11, Ὀγοίκθη ΟΥ̓ 
ἴῃ ΧΙ. 12. Δηα ταϑιπΊεα [ἢ ΧΙ]. 14, ὈΓΌΚεη ΟΠ ἴῃ ΧΙ. 27 δηα γεϑιγηδα ἴῃ χίν. 6. ΤΠῸΟ ἀπίΐος οἵ τῃς 
(εξηϑοῦ αἵ ἄθαὶέ νυν [ἢ Χν!. 1--12, Δη6] ἀσαίη ἴῃ χνὶϊ. 6--)γ. ΤΠ ἰανν5 5 ἴο {Πποϊθαηηθϑ5 αὐ σοαίίοιεά 
ἤεγα δηᾶ ἔπαγε τπγουρθοιξ σπαρίεγϑ ΧΙϊ--χν, 1.6. 1η ΧΙΐ. 1--, ΧΙ. 12, χίν. 1-9, 7-16, χν. 1--2. 

(111) Ουζ ἰαχί πᾶν ὈῈ Ῥαβϑθά οὔ δὴ δδυ!οῦ ἀοοιππιθηΐ οὐ ἀοοιππηεηΐβ. ΤῊΪΐβ ἀρροδαῖβ ἴο ΡῈ 80 
ἴῃ 1. 5, ΘΓ {Πεγα 15. ἃ ρΥοβα ἰῃϑεγείοη ἴῃ {ΠῈ6 πηϊάϑι οἵ νεῦβε. Α 511] πιούε οὈνίοιιβ ρίοβε δἀάϊίοη 
ἴ5 ἴο θὲ ἰουπά [!ὴ 11. 8. Υεὲ ἴῃεβθε ρίοβε δααιοηθ ἀγα ἴῃ οἤδιδοίον ἢ [π6 ἰαίο οπαρίειβ. οἵ 
1ῃ6 ῬοοΚ. 

ὃ 8. ἌἌΤΤΙΠΌΟΡΕ ὍΝ. πρὶ ΒΑΚαν τὸ ἘΠῈ (Ὁ. ΤΠ. ἈΝῸ ὍΠΗ ΑΝΟΙΕΝΤ ΠΕΝΝΊΞΗ ΒΘΟΟΙΘ. 

δε βανε ἤθῖθ ἃ νεῖν ἱπίθιθϑδίίηρ αιθϑίίοη. ὅδε πᾶνε ἴο ἱπαιίγε ἱπίο (ῃς αἰ ες οἵ [πε Ῥαγίν 
ἴοννατ 5 {Π6 νᾶγίοι5 βεοίίοηβ οἵ ἔπ (Ὁ. Τ᾿. 1.8. (ῃ6 1ἀνν, {πε Ῥτορῃεῖβ, αηὰ ἴῃς Ηαρίοσταρῃμα. [ἢ [5 
ἴπα ν᾽ ννο 514}], ἔογ 1Π6 ργεβεηΐ, ἴαϊζο δοοοιηΐ ΟὨ]ν οὗ ἴΠποβϑε ραββᾶροθβθ ὑνῃϊοἢ ἀγα ἱπίτοά πος Ὀγ 50 ἢ 
βισῃϊποδηΐ ἘΧΡΙ͂ΈΘΘΙΟη5 85 ἽΝ ἼΦΝΘ, ἼΩΝ ἼΦΝ, ὅο. ΑΠογνναγάϑ ννγα 5641] ἄἶθαὶ υντἢ ἐπ θο Ῥαββϑαρεβ 
ΜΏΙΟΠ ἀγα δοΐθα!!ν ἀποίαξοηβ, θὰ: ννὩΪΟ ἢ ἀγα ποί ἰῃἰγοάμπςοα ἃ5 5ιιοῃ. Βν ἃ δίυαν οἵ (ἢθϑε ἔννο 
ο45565 οἵ ραβϑϑᾶρβϑ, νν8 5411] θ6Ὲ Δ0]6Ὲ ἴο ἀείογηγίης Πα γαθραοῖίνε να]τιθ5. οὐἱγ δαί ποῦ δεῖ οἡ {Π6 [γε 
αἰνίϑίοιβ οἵ {πε Ο. 1. 

(ἡ) Οποΐαίογις γος ἐλ ΟΣ. 7). ἐριγοαπεεαῖ ἂς σηολ (α) ὁπεέ τυϊζλοτεί γτογείζοτε 97 ἐἢδ σῤεαξον οὐ τυγίϊογ. 
(α) ἽΝ ἼΦΝΞ (ΞΞ καθὼς εἶπεν ΤΟΠΠ 1. 23, νἱϊ. 38: οἷ, καθὼς ἐλάλησε ΤιΚα ἱ. 56, 70). ὋΤῊΙΒ ἜΧΡργθββϑίοῃ 15 

υϑοα ΟΠ οἵ (6 [ἅνν, ἱ. 6. ΝΠΙ. ΧΧΧ. 16 ἴῃ ΙΧ. 1, ἃη4 ἴῃγεθ {ἰπλ68 οὐ 1ῃ6 Ῥγορῃεί5, ἱ. 6. Απιοβ ν. 26--0 ἴῃ ἰχ. 5, 
ΑἸΊΟΒ ἰχ, 11 ἴῃ ἰχ. 6, ἀηὰ Ηροβθϑα 11]. 4 ἴῃ ἰχ. 40. ΤῊΪβ υϑᾶσθ, 48 νγὲ πᾶνε 866 ῃ ἃθονϑ, 5 [ουπα ἴῃ {πὸ Ν. Τ. αἷβο. 

(ὁ) ὮΝ ἼΦΝ (οἵ, προφῆται. .. ὅσοι ἐλάλησαν Αοἴδβ ||. 24, ἀπά ὁ λόγος Ἡσαίου... ὃν εἶπε Τομη Χιϊ. 38). 
ΙΒ. ΕΧΡΙΘΒΒΊΟΙ 5. 564 ἵνα οἵ ἴῃς Τίανν, 1. 6. 1,6ν. χίχ. 18 ἰῇ χΧ. 2, απὰ )ειί. χχιϊ. 24 ἰῇ ΧΧ, 4: δῃηά {166 
οἵ ἴῃς Ῥτορῃεί5, ἷ. 6. ΗΙΟ5. ν. τὰ ἴῃ νἱϊ. τ δηὰ Μίς. νἱ]. 2 ἴῃ Χχχ. 11. ΤῊΪΒ πιϑᾶρα 4150 θθ]οηρβ ἰο της Ν. Τ. 

(“) 2175 (ΞΞ γέγραπται Ναί. ἷν. 4, 6, 7, το, ΧΧΙ. 13, ἅς.)., ΤῊΪδ ΕΧΡΓΘΘΒΙΟη ἰ8 ϑεα οποα οὗ ἴδε Ἰρριν, τὸς 
Τευΐ. χνὶϊ. τ ἢ ἴῃ νἱϊ. 4, ομος οἵ 1ἴῃ6 ῬΙΌΡΙΙΕι5, ἰ. 6. ΝΆ Βα πι ἱ. 2 ἴῃ Χ. 3, Ομοα οὗ {πῈὸ Ηδρίορταρμα, ἱ. 6. Ῥγον. χν. 8 
ἴῃ Χίν. 1. ΠῚ ΟΘΟΌΙΒ 8]50 1ἢ ΧΠΠ]. 27, ας της ἀποίαίίοῃ, 15 Ιοδί. 115 ἰ5 [ῃ6 πιοβί τιβια] οἵ [πε Ν. Τ᾿. υϑᾶρ65. 

(4) 219 ἽΦΝΘ (ΞΞ καθὼς γέγραπται ΜΑΙ ἱ. 2; [κα ἰΐ. 23; ΒοΙη, ἱ. 17, ἰ{Π. 1ο, ὅζο.; ὡς γέγραπται 
ΜαΙΚ νἱ. 6; Τὰκ6 11]. 4; καθώς ἐστιν γεγραμμένον Ἰοῇη νἱ. 31). ὙΠΙβ5 ΕΧΡΤΕΒΒΙΟη ἰ5 564 οἵ ῃ6 [(ανν, 1. 6, 
Νυμχη. Χχίν. 1 ἴῃ Ιχ. 8. 

(6) 35 (ΞΞ 3)035 --Ῥγαρι θα ν τΠ6 58π|6 ἃ8. ἴῃ6 Ῥιθοθαϊηρ τε κατὰ τὸ γεγραμμένον 2 (ὉΓ. ἷν. 13 (οἴ. καθάπερ 
γέγραπται ἴχοπη., 11], 4, ΙΧ. 13, ὅτο.---αὐεβίοοιὶ δηὰ Ηοτὶ)). ΤῊΪ5 ἘΧργαββίοη 15 πιϑθὰ οἵ [ῃ8 Τιανν, ἱ. 6. Πδαϊ, νἱῖ. 9 'π 
ΜΠ ΖΦ  {ὴ: 

(86) ΓΤ τηθηιτον ὁ 6 σῤεαξεῦ ο7 τυγῖΐεζ. 

(α) ὃκ ἼΩΝ ἼΩΝ (οί, ὧν ἐλάλησεν ὁ θεὸς διὰ στόματος τ. ἁγίων... προφητῶν ἈΛοίϑ 11]. 21). ΤῊΪΒ. ΘΧΡΓΘβΒΙΟῃ 
ἰδ αϑθα ὑψίος οὗ 1Π6 Τὰν, 1. 6. Ἰλεὰι, ΧΧΧΙΪ. 33. ἴῃ ΙΧ. το 8πα Τμεν. χίχ. 17 ἴῃ Χ. αὶ (ΩΝ ἽΝ ὃν), Δ η4 οπος οἵ ἴῃς 
ΒτΟΡΠεῖβ, 1. 6. ΝΆ]. 1. 10 1Π| 1]: Ττ- 

(ὁ) Π ὮΝ ἼΦΝ. ΤῊΒ Ἐχρτγεββίοῃ ἰδ υβεά οἱ 1π6 1νν, ἰ. 6. Ῥδαϊ, ἰχ. 5 ἀπά νἱϊ. 8 ἴῃ ἰχ. 23 (Α Β). [π 
Ὑ]]. το 6 πᾶν "ϑδὲξ ΠΟΟῚ (ΞΞ Μωυσῆς εἶπεν ΜΙΑΙΙς νἱΐ. το; ΑΟοἰβ 1Π|.. 22) υϑεἀ οὗ [,εν. χν]. 12. 

(9) πῆ ἼΩΝ ἼΣΝ ἴῃ ν}}]. 8 ΠΌΠῚ 158. ]ἰν. τό. 

(α) ὈΝΡΙΠῚ ἼΣ ΟΝ ἽΝ ἴῃ ΙΧ. ΤΙ (Β) ἴτοτῃ Ἐζεϊς. ἰχ. 4. 
(6): ΠΥΣΙ ὋΣ 5 ἽΦΧΝ ἰὴ ἰχ. Σ (Β) ποτα Ζεοῆ. χἰϊ]. 7. 
τ  ἸΞΗΞ 3 Ξ τη Ἰσ- Σ (ΑἸ ΣΟ τ 58: Υἱ ΕΠ. 

ΤΠ ΜῈ βιιπηπηαγῖΖε ἰῃς ἀρονο [αοί5, ννῈ πα {παᾶξ, νν 16 ἰῃς Ἡδρίορταρῃα ἰ5 Οχρυθβϑὶν ηυοίθα οποο, 
1Π 6 [νὰν 5 αποίεα ἴξη {{π|65 ἀπ4 ἴῃς Ῥγορῇεῖβ εἰενεη {ἰπηθε5. ὙΠ ἴῃ {πε ἐγεβ οἱ [ῃ6 Ζααοκίίε 
Ῥατίγ ἴῃς Ῥγορπεῖβ ννεῦα δ 8}1 ενεηΐβ ποῖ 1685 ἱπιρογίαπί [ῃδη 1ῃ6 Τανν, ΓἘΠοιρῊ Ππαογαεϊςα!!ν της [Δαν 
ννἃ.5 ΠΕ] ἴῃ [Πῃ6 Πίρμεβε ποπουγ: οἵ. ΧΙΧ. 2, 11, ΧΧ. 2, 7. [η τῃϊ5 τεβρεος {15 Ῥαγίυ ἂγὲ δὲ ναγίδῃεθ 
ΜΙ τῆς ργδοίίςς οἵ [ἀ͵5Πὶ ἃ5 ἃ ΨΠΟΪς αἴζογ [ἴῃς νοῦ Α.. 70, θαξ ποῖ υνιτ τῃ6 ΑΡροσαδὶγρέϊς οἵ πποτο 
βρ᾿ τίταα] βδἰάς οἵ Ῥμαγίβαίβγη θείοσε ἴῃς ( γιβιίδη εγα. ὍΠα οἰ εἴ βϑἰμπαίεϑβ οὔ Αροοαδὶνρίϊς ΡΠατίϑα ϑπὶ 
ψεγε ἀενοίςα ἴο ΡιΙΌΡΠΕον, Δη4 Ποπος ἴο ἔπεπὶ 1Π6 Γἂνν ἃπα {Π6 Ῥγορπεῖβ νγεῦα 2γαοζίεαν οἵ ἐπ] 
ννογῃ, Ποννενογ αἰ εγθμε]ν {παν τηΐϊσμξ νίενν {Π|5 ηυεϑίίοη ἠἀσογοίϊραίγν. ΑἹ 411 ενεηΐβ, ἱπ ἐς 
ΑΡοραϊνρίίο ϑοῇῃοοὶ οἵ Ῥματγίβαίβπη [15 ργαςείςαὶ βαιδείηρ οἵ {Π6 Γἂνν ἀπ ἴῃς Ῥτορπεῖβ ννὰ5 ουτγεπΐ, 
δὰ ἃ 1ὲὴ 1Π15 τεβρεοῖ ἰῃ6 Ζαάοκίϊεβ ἀρργοχίπιαίβα ἴο 1ῃ15 ὅθ. ποοὶ, θείης πο ἄοιιθὲ ἱπἢπεηοεά ὃν ἰΐ. 
δε αἵθ ποῖ ϑιγρυίβοα, {πεγείογα, ἐπαΐ πὶ με Ν. Τ. {πε φοίτα] ρῆγαβα “πε Τιανν ἀπά πε Ῥγορπεῖϑ᾽ 15 
υ5ε4 {τεαμεηί]ν : οἵ. Μαίί. ν. 17, νἱ]. 12, ΧΧΙΪ, 40; [μΚὸ χνί. 16 (χχίν. 44); ]οἢπ ἰ. ἼΠ; ἐν αισι ΧΗ ΠΡ, 
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ΧΧΙν. 14, ΧΧΝΙ. 24.; ἈΟΠΊ. 1]. 21, ἀπά ἴῃ {πε ἴηνοιβε ογάδγ ἰῃ Μαίί. χὶ. 12. ΤΠς Ν. Τὶ ἀδᾶρα γεργεβεπῖς 
τς σα] πηϊπαίίοη οἵ [Π15 ἰαπάθηον ΒΟ ἢ ννὰ58 δὲ ννουῖ ἴῃ {πε ριεοεαϊηρ' ἔννο σεπίατεϑ 4 Π6 ΠΊΟΓΕΟ. 

Βυΐϊ 1η δἀαϊίίοη ἴο ἰῃς Ὁ. Τ. Ῥοοῖθ οὐγ Ῥαγίν αϑϑίρπεα ἴο οἴμοι ννυγίτἰηρθ5 ἃ οαποηίοαὶ οὐ 
ἃ ἀδαυΐεγο- σα ποηῖοαὶ] να]πα . ἘῸΥ ἴῃ νί. τὸ να μανε {πε Ἂχργεϑϑίοῃ "οοποοίπίησ νυ ῃῖοἢ 1,ονὶ {πε ὅοη 
οἵ [Δοοῦ βρακεβ᾽ (Ὡρν" 13 ἡ πον ἼΩΝ ἼΦΕ), [ῃ6 δοῦγος Ὀεΐηρ ργοαθὶν {πε Ταβί. νον. 1χ. 9, χίν. 5-ό, 
ΧΝ]. 1. ἴῃ ΧΙ. 4 {ΠειῈ 15 ἃ αποίδίίοη ἄγαννῃ ΔΡΡαγεητὶν ἔγοπι [π|0. ΧΙ. 11, ἀπά {πο Ἐ{|6 οὗἉ {πΠ|5 θοοῖκ 
5. σίνεῃ ἴῃ {Π]] ἴῃ Χχ. 1. Ῥοβϑίθ)ν ἰο θοΐίῃ ἴπεϑε θοΟ 5 ἃ απιαϑἰ-οδποηΐοαὶ δας ποῦν ννα5 δοσογάεα,. 
Δηοίμει Ῥοοϊς---ΙΠετίο ΠΟΙ ἀπκποννη--- ἰ5 “πε ΒοΟΟΚ οἵ ἰμῈ Ηδρα᾿ ἴῃ Χί. 2, χν. 5, χν]. 5. ΕἼΟΠῚ 
1πΠ6 οοπίαχίβ ἴῃ ΠΟΙ 1 15 πηεπιίοηθα 1 566 πΠ|5 ἴο ἢδνε σοπίαί πε ἐγδαϊοπαὶ ἀεοϊθίοηβ. ὙΠε ἴδῃ 
)υάσεβ οἵ βοῇ σοηρστοραίίοη (ΧΙ. 1-2} ψεγε ἴο θῈ {πουουρη]ν νεγϑεα ἴῃ ἰ{ (οἴ, χν. 5). ὙΠ 656 Ἰυάρεϑ 
ὑεῖς Ὀοΐἢ οἱδγίοαὶ ἃπὰ ἰαν. ἊΑϑββοοίαϊεαβ ψ ἢ 1ῃ5 ῬΟΟΚ ἰ5 ἀποίμεγ πες 4 {Π6 “ Οτάϊπαποαβ. (οΥ 
“οὺπηαδίϊοηϑ ᾽) οὗ ἴπεῸὶ (ονεηδηΐ᾽ (ΧΙ. 2). ΤΠ15 ννοΥκΚ Ρργορ ΌΪν σοπίαϊπεα {πὸ βἰδίαίεβ οἵ ἴῃς Νενν 
( ονεηδηΐ ΜΏΙΟῆ ννὰ5 ἀγαννῃ ἀρ δ 1)απίαβοιθ. Αραίη, ἴῃ νὶϊ. 19 ψνε ἢᾶνε πηεπίίοη οἵ {πε δροοίυρῇῃ 
ΕΘ. Π|6 ἃ “}8ηπηὲῈ5 δηα Ϊαπιργεβ . ΕἸΠΑΙΪν, ἴῃ ἰχ. 28 Α {πεῖὰ πῆὰν ὈῈ δὴ δἰ βίοῃ ἴο ἐψὸ Ρβειά- 
Ερίσγαρῃ9--- ΤΠ15. 15 {πὸ ννογὰ νυνί ἢ 7 εγεπιλία ἢ σρακα ἴο Βαγιςῇ πε 5οη οἵ Νεγίδῃ, απὰ ἘΠΙ5Πα το ἢἰ5 
βεγναηὶ (εδαζί᾿. 

Ιῃ {Π656 ἴννο γεβρβοΐϑ : 1 1ὴ {[Π6 γτεοοσηϊίοη οἵ {πε Ῥγορῃεῖβ 45 ργείεν πιο οἡ {πε βατηα ἰδνεὶ 45 
{πε 1 ανν; 25 ἴῃ πε τι5ὲ ἀπα δνβὴ [πε αι 51:-οα ΠΟηΪΟ] γεσορσηιίοη οἵ ἃ Ὀοάν οἵ Ρβειάερίρταρῃθ, {πα 
Ζαάοϊκκιίε Ῥαγίν 15 {πκεῸ πιοϑδὶ οἵ {πε ἰηΐεηβεὶν τε] σίοιιβ. ραγίεβ ἴῃ Ραϊθϑίίπε Ῥείογα {πε (εϑείαη εἕὰ ; 
ἴον. 411 {Π6586 ραγί!εβ εαὐϊίςὰ Ῥϑειάδρίσγαρῃβ. 

9. 716 Ζααοῤίίο δαγίγν ἀκα 115 Ογῖρτηι 17.116 ᾿γοδίλοοα (1. ὁ. ἐΐε διαααμεθες) δι: τὐᾶς 
εἰοσοίν γείαίεα το {16 λαγῖξοός. 

Τῆς Ζαάοϊκίϊιε Ῥαγίν τεριεϑεηΐθ δη δἰζεπιρί δὲ τείογπη Ὀερίπηΐϊηρ ΠῚ [ῃ6 τάκ οὐ {16 
ΡΙ βι ποοά απὰ εχίεπάϊηρσ οιϊνναγαβ 50 ἃ5 ἴο ΘΠ γαςα ἃ δίγοηρσ ἰὰν εἰεπηεηΐ (ΧΙ. 2, Χν. 1--2), 15ῖ 45 
1πΠ6 ῬΠδτγίβαϊς πον πηθηΐ ννὰ5 80 δἰζειηρί δἷ τείογπι ἱπ|τἰἰεα οἡ {πε 5146 οἵ {πε ἰαϊν θαξ αἱ Εἰπηδίεὶν 
επιρτγδοίησ ἃ ἰᾶύσα βεοίίοη οἵ {πε ρυεϑίποοά. 

δε πᾶνε δἰγεδάν Ἴοπὶα ἴο ἴπε σοποϊιβίοῃ (ὃ 5) ἴπαΐ {πῸ Ζεαάοκιίίεβ [ογπηεα ἃ Ῥαγίν δπά ποῖ 
ἃ ϑεςΐ ἴῃ [πιάαἰϑηη. ἕν ε πᾶνε πονν ἴο ἀείθυγηϊπε, 50 δι ἃ5 ΜῈ γτηᾶν,, ἴῃς ροϑίτίοη δηᾶ δῇῆηϊε5 οὗ (ἢ 15 
Ρατῖν ἴῃ τεϊδίίοη ἴο {πε ϑαγηδγϊίδαηβ, Εϑϑεηθθ, ῬΠδιίβεεβ, απ ϑαάάϊοεεθ. [π {πεῸ οουτβε οἵ 1ῃϊ9 
ΠΟΙ Ράγίβοῃ την οἱ {πε αἰδιϊποΐῖκε [οβοῆϊηρδ οἵ {15 Ραυῖν νν11] σοπηα ἴο ΠΡ. 

15. 716 Ζααοζηίες τὐϑγε 7101 «δ 'αηιαγ1αγι5. ΤΠ6 Ζαάοκίίεβ ννεῦα ποῖ ϑαπηδγδηβ; ἴογ ποῖ οἠἱν 
αΙά {παν δοκπονίεαρε {ΠεῈ σαποηίοϊίν οἵ {πε Ῥγορῃεῖβ απᾶ Ἡδρίορσύαρῆῃδ, ννῃ]οἢ [Π6 ϑαπιαιιίδηβ ἀδηϊεά, 
Βυΐ {πεν βεΐ οἡ {Πε68ε ἴννο αἀϊνίβϑίοπϑ οἵ {πε Ο. Τ. ἃ Πίρῃμεγ να]πς τπδη {ΠῸ Ἰορα]ϑίϊς 546 οὐ ῬΠατγβαίϑιη. 

4 7116 Ζααοίηίες τὐε7 τ1οἱὐ ΚΕ 5575. ἼΤὯε Ζααοκίίεβ: σεῦ ποῖ Ἐββεῆξβ, βίποα παν ἱπουϊοαίεα 
1ῃε ἀιτιῖν οἵ Δηϊπ|4] βαογίπος, χα. 27; χῖν. 1. 

45. 711ε Ζααοίτίος τοῦγο γείαίφα 171 ῥοῖηέ 977 Ο71ρ171 αη|Ὲαἱ 7147716 10 116 δασαρεσες, ὅτ τὐθ76 7107 
απο 1721 116 076 1747} 57:56 μέ ἃ γεγογηισαῖ δαασαίποθοῖςηι. ΤῊΘ ἔννο Πδπηεβ αῖὰ {ΠῸ βαγὴς ἴῃ 
Ηξερτενν, δΡρὴην. ὙΠε Ζαεάοκίίες σα] Ἐπογηβοῖνεϑ “ϑοη5 οἱ Ζδάοϊς ̓  ΡΥῚΝ 23, νὶ. 2, Δηα {ἢ]15 ννὰβ αἰἶϑο 

{πε παῖς οἵ ἴπε ρτίεϑίβ : οἵ. 51ν. 11. 1.29 (Η εργθνν) {Π50 ΥῚΝ 223 ἽΠΊΣΟ ὙΠ “Ῥγαῖβδε Ηἰπὶ ψῆο οἤοβα 
πε σοῖῦβ οἱ Ζδϑαοκ ἴὸ 6 Ριϊεϑίβ. ΜΠ Ἐπ|5 “εϑισ πδίοῦ ἴῃ σίγα οἵ. ἘΣ Ζεὶς. χὶ- 46, ΣΙ τ 
ΧΙΝΙ11. αἰ; 1 (ἤτοη. Χχίχ. 22. Τῆιϊ5 {πε Ῥαγίν ἀϊ4 ποΐ σἤοοβε ἃ πεν πδπΊε πὲ τεϊαἰπεα ἴΠε πατηα 
ἴο νι ἢ ἰπὲν δα ἃ τὶσῃΐ δ5 ῥγίεϑίβ δῃηὰ 1,ενιῖεθ. Ἐν 50 ἀοίπρ {πεν πὸ ἀοιιθέ οἷα! πε ἴο θεὲ {Πα 
{τε “50ῃ5 οἵ Ζϑάοϊκ ̓  ἃ5 ορροβεᾶ ἴο ἔπε ϑαάδάιοεδῃ ρυ!εϑιῃοοά. Ἐὸογ, που σἢ {πεν Ῥεϊοηρεά ἴῃ ροϊπέ 
οἵ οὐὔρίῃ ἴο πε ϑαάάιοεδη ρυεϑίποοά, πεν σάπια ἴο ἀϊῆἔξι. Ἔϑϑεηί αν τοπὶ {Ππεπὶ ΓΠγου ἢ ̓ πτεγηαὶ 
ταίοσπη δηα πε δάορίΐοηῃ οἵ πενν ἰεπεῖβ. ὙΠεῖγβ ννὰ5 ἃ τείογπηθα ϑϑααιπςεείβπη. 

(α) ΤΠεν Ὀε]ενεα ἴῃ ἃ Ὀ]εββαα διΐατε 16. ν. 6. ὅ0 αἷβδο {πὸ ρυῖεβϑι !ν δαΐποι οἵ {πε Βοοκ οὗ 
Τα 1|ς65 Ῥε]ενεά. 

(ὁ) Τεν Ῥε]ϊενεά πη {πε δἀνεηΐ οἵ ἴῃς Μεββίδῃ, 11. τὸ (Β), ἄς. 
(ὦ Ὑμεν οὐ]ἰναΐεα δῇ ἀβοείίς ἰοσπὶ οἵ [{Π{6, ν]]. 12--2ο, 45 ορροβεά ἴο {πε βεὶειπάυ]σεπε Π{{8 

οἵ {πε ϑαάάμᾳςεαϑ: δηα ϑῃππηπεαά {[Π6 να] οἵ τῃς ΤοΠΊΡΙΕ, νι]. 12, Ὀπΐ πε τηδδηίΐηρσ οἱ {15 ραϑϑᾶσα 
15 ἀοιΈα]. 

(4) ΤΠαν 5εῖ ἃ ναῖια οἡ πε Ῥιόρῃεῖβ αηα Παρίορσσαρῃα νοἢ {πῸὸ ϑαδάμοεαεβ ννου]α νυ ΠΟΙ ν᾽ 
ἤανα τορυαϊαίοα." 

1 Ἰη Ταβί. ἴὲν. χ. 5 ἴΠπεύα 15. Δὴ Ἔχρίεβ5 αποίδιοη ΠΌΙῚ 1 ΕΠΟΟΝ ἰχχχῖχ. 54. ΤΠΪ5 τεοορηϊίοη οἱ Ῥβθιθριρυαρ5 
ν᾽ Ὰ5 ΝΕΙῪ ΡΈΠΕΥΑΙ Ὀεΐίοτα Α.Ὁ. 7ζο. ΔΝ Βαίενεσ ῃς 1 ἂνν ννα5 ἴῃ Πθοτγ, [Π 656 ὈΟΟΚΚ5 ἰουπηβα {Ππ ᾿ἰντηρ ΠΠαγαίασα οἵ (Π6 ηγοϑί 
ἀτάδηϊ 5ρ 5 οὗ {πῸ {πὴη6. ὍΤΠηα ΒΟῸΚ οἵ Π.4Πη16] 15 5: ΡΥ 1Π6 ῃγοϑὲ ῬσΟ ΠΕ ηΐ ΠΊΘΤΊΡΘΙ ΟὗἉ [Π15 6]455. 

2 Τῇδὲ ἴῃ οὐσ 1 οτα᾽5 {τη6 {Π6 πιαίῃ θοάγ οὗ [πΠε ϑαάάιιςεεβ δοςερίεα οἠἱν {πῸ Ῥεηϊαίειςοῃ ἃ5 7φ77αζτ 6 15 ΟἸθαγ ἔΠῸΠῚ 
1Π6 ἔαςϊ {παΐ {Ππ6Ὸὸ οἷν αἴρυμηεηΐ Ηδ τἰ8εα ἴῃ ἔανουγ οὗ ἃ ἑαΐυσε 1π6 ἴῃ Ηἰβ5 ἀβθαΐίε τ {ΠπΠεπὶ ννὰ5 ἄγαννῃ ἔγοηι {Π6 
Ῥεπίδίευςῃ. Ὅῇε 58πὶ6 ἀὐριπιεηΐ νγᾶ5 564 Ὀγ {Πς ϑδιηδτίίδη5 ἴοσ [Π6 58 πΠΊῈ ριιγροϑα. 566 ἄηςψε. }Ζόὁ. ἵν. 4240. 
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(6) ὙΠπεν αἰίδοκεοά πε Ηε]]εηϊζίηο Ρυεϑίποοα, ἰχ. 119-20. “Ὑμεῖν νν πε ἰ5 {Π6 ροΐίβϑοη οἵ 
ἀτασοηβ᾽: ἴ. 6. {πεν δἀορί {π6 ννᾶνϑ8 οἵ [ῃΠ6 τεεῖϑ. ἶ 

(7) Τῆεν τεςορῃηϊζεα ἃ σεγΐδίη ἀπλοιηΐ οἵ ἐγϑα!τοη, ννἤούθαβ ἴπΠῸ σαάάτπιοεος τε]εοϊεα 411 θὰξ Πα 
νυγι τε Τανν. ( 05. 42. χιϊΠ. το. 6. Τη {πε τηΐ 616 οἵ ἴῃς ἢγϑέ σεπίαγυ Β. Ὁ, ἔπεα τνὰ5 ἃ ρίεαξ βίγ1ε 
Ρεΐννεεῃ {με Ῥῇαγίθεεβ δηά ϑαάάιςεοβ, ἰπ ΜΠ Ϊοἢ {Π6 ἰογπηε νοὴ ἴπῸ ἄἂν ππάϑγ [Π6 ἰεδάδιβῃ!ρ 
οἵ ϑἰπιοῃ θεη ϑμείδοῃ απά [πᾶδ58 θθη ΤΑΡΡαΙ. ὅ0 ονετ]ονεα ννεῦε ἴῃς Ῥἤαγίθεεβ ονοῦ {ἢ 15 νἱοΐουν, 
ἷ. 6. οὗ ογδὶ ἰγαάϊτίοη ονεῦ πε ἰεἰϊίεῦ οὗ {πῸὸὶ ψυιῖθη Τιανν, παΐ {Ππὸν ἰπϑυϊταΐεα ἃ [δϑεῖναὶ ἰο σογη- 
πιειηργαία ἴ (Μερ. Ταδη. ἱν). 

(95) ὙΠεν δοοιιβεά [5τ86] οἵ " ἀεβϑρίβίησ ἴπῈῸ ριοριεῖβ᾽, ἰχ. 7. ΤΠ οπαύρα σου ποῖ Πᾶνα Ὀθθη 
Βιουρῃι Ὀγ ἃ ρυγεῖν ϑαάάμποθαη ρῥγθϑέ θαΐ οηἱν Ὀγ ἃ τείογπηεα ϑαδάποθαη ρυὶαβί. 

45 711 Ζααοκίίσς τυεγο γείαϊφαὶ 171. 71671} γεσῤεείς 1ο 119  λαγίδοος ὅτ τυο7 τιοΐ ᾿λαγίδεες. ὙΤΠΕαν 
γνεῦα γα αἰεὶ ἴῃ πηδὴν Γαϑρεοίϑ; ἰού 

(4) ΤΙ πεν Ὀεϊϊενεα ἴῃ ἃ Ὀ]65ϑεα {πΐαγε ΠΠῈ, ν. 6. 
)»- ᾿ ΔΏΡΕΪ5 ἀη4 5ρ Γῖ5, νὶ. 9, 1Χ. 12. (11. 4). 
(τ Ὁ " 1ῃ6 δἄνεπί οἵ ἰῃς. Μεβϑίδῃ, 11. το, ὅτε. 
: ᾿ ἃ ςετίαίη θοάν οἵ {τδαϊίοη. 
(6) Ψ τῆς ἀϊνίηε ρτεάεβιπδείοῃ, 11. 6, 1Ο ς, Δη4 γεΐ ἴῃ [τα -νν 11], 11. 1--2, 7, ἵν. 2, 1Ο. 
(72) Τεν τεαιυίγεα ςεραγαίίοη οστῇ {πε ΡΕορΪε οἵ {πε ἰδπα, ἰχ. 1τδ, 
ηριέ 171 η2α71} γεσῤεοσίς ἐἠφγν τυόγό οῤῥοσεαί το ἐς λαγῖξδεος. 
(α). ΤΠπε αἰίδοῖ οἡ “πε Ὀυ1] εγβ οἵ ἘΠ6 ννα]]᾿, νὶ]. 1, 1Χ. 21, 26, οσδῃ Ὀὲ θεϑὲ Ἂχρ δἰ πεβα ἴῃ ὑείθγεηςοα 

ἴο {με Ῥματγίβεες δηα {πε δ ποιπηαὶ στον οἵ ογὰ] {γϑαά το (5ε6 ποίεε οἡ ἰχ. 21). Πα Ῥἢαδγίϑεαβ 
“ταπηονοα {πες Ἰαπαάπηδτ ᾽, ν 1.1, ἀη4 ἐπε ν πιαάς {ΠῸ ννυγιτῖεη [νὰνν οὗ ποης εἤϊεςς ὃν {πεῖν ἰγδαττίοη. 

(ὁ) Τῆς Ζεαάοκίίες ἰογραάς αἴνογοε, νῖϊ. 1--2, ψνῃ]οἢ ννα5 ρεγπηεα [Γεεἰν Ὀν ἰῃ6 ῬΠαείβεαϑ. 
Ηξεηςε {πΠῸ σπαῖρε οὗ ἰογηϊσαϊίίοη Ὀτοιρῇῃξ ἀραϊηβὲ {ῃΠ6 ῬΠΑγίβε 65 ἴῃ ν!. 1. 

(ο) ΤΠης οπατρεβ οἵ το ίηρ {πΠεῈ Τ ΠΊρΙς οἴϊογίηρϑδ πᾶν πᾶνε Ὀθεθη αϊγθοίεα ἀραϊηϑί {πεπὶ. ϑ᾽πΊοη 
θεη ΘΠεΐδοῃ, {πε οῃίοῇ ῬΠαιίσες οὐ {πΠ6 τγείρῃ οἵ Ταππαθιιβ, ννὰ5 παρε νὰ [15 οἴΐδβηςε: 566 
νΠ1. 12 ποῖε. εξ [Πς ἰεχί πηᾶν θῈ ἱπίεγργείεα αἰ Πεγεπ]ν (5εε (5) θαΪονν). ᾿ 

(4) ΔΝ ΒΙς τ ννὰβ {πε ρταοίῖςε οἵ ἴῃς ΚδΌΡΙ5 ἴο ἀδγίνε παίδοπα ἰγοπὶ {πε Ῥεηΐαίειοῃ αἰπιοϑί 
τίν εγβα!ν, τῆς Ζααοϊκίίεβ, οὐνηρ ἴο ἴπ6 Πρ οσ δϑεϊπηαίίοη ἴῃ νυν] ἢ {παν Πα] {πε Ῥγορμπείϑ, ἰουπα εά 
ΠΕ ΠΗ ὉΠ ἱπδὶῖ τυτιπῦβ. ΠῚΞ Παίθοηα αἴ6 ἘΟΙΝΕΙ, ΣΧ. ἅ, ᾺΤΟΤ ΝΑΔΙΠῚ ἴ ΧΦ; ἴῃ Χ. ὁ πη 
 ΞΗ 20, 21 ἰΐ ΣΧ ϊ Τ6 [ΟΠ ΠΟΥ. ΧΙ 21. 2, 24, 27 (ὁ ΝΝεΐ ΧΙ Το) ἃ Τερυ αι οπ παρ ες 
αἶθο ἴῃ {πΠ6 ΜΊΞῃπα ; ἰῇ χὶν 1 ἰγοπ Ρτζον. χν. ὃ. 

(6) ΤΠε Ζαάοκίίαβ, {κε ἴπς ϑαάάϊποεεβ (Ἔτι νὶ. 2), γείε. ορροββά ἴο {πθῸὸ ῬΠατγίβαϊο ρυ!ποῖρ 8 
οἵ τε ἱΕταΡ, 1. 6. [ῃς. ςοπιθίπαίίοη οὗ βενεγαὶ ργίναϊε ργδοϊηςίβ ἴῃ οτγάοι ἴο 1π|5{{{ν [Π6 σατγιγνίηρ οἵ ἰοοά 
Δ Π4 νεΕ55615 ἔγοπὶ οπμε ἤοιιδα ἴο ἀποίμευ οἡ {ἴπ6 Θα θαῖῃ ἦδν : 566 οἷ ταχί χα]. τό. 

(7) Ουζγ ἰεχὲ ἴῃ χὶν. 15. (δεε ποΐβς χα 3271.) βεεῖηβ ἴο εχίεηα {πε ροννεΐ οἵ σοηίαπηϊηαιίοη ἔΓΟΠῚ 
αἴγαοῖ ἴο ᾿πα]τεςοΐ οοηΐαοῖ. 715 Ἰεσιϑ᾽αίοη ννὰ5 ἀπε ἴο {πΠῸ ϑαάδάποεραϑ, δα. ἵν. 7. 

(9) Ῥοβϑβίθ!ν τῃπς αἰ ησ]Ὲ νοῦ 5 “ ἴο ΠΟ] αἱοοῦ. . . ΠΌΠπΙ ἐπα ννεα] ἢ οὗ {Π6 ϑαποίιατγν  (ν 111. 12) 
την 6 ἰηϊεγριείε ἃ 45. τείεισίηρ ἰοὸ {πε ϑαδάιϊςεδῃ σοπίεπίίοη {πα {πΠῸ ἀδιν Ὀυτηί-οἤετγίπρ 
(Ναηι. χ αν ]. 4) σπου] ΡῈ οἤεγεα αἱ ἴῃς ρεγβοηδὶ οοϑὲ οὗ {π6 ΗἸρἢ Ρυίεϑί : ὑνπαίεαβ πε ῬΒατίβεεβ 
τηδί ἴα πα ἐπαΐ 1 5Ποι14 ᾿ς ργον! 46 45 παίίοῃδὶ βϑαογίῆςε Ὁν {πε Τατηρ]ς ἐτεαβυγν. 

(1) Τπε Ζαάοκιίεβ ομαύρεα {Π6 ῬΠατγίβεςβ ψ ἢ ρτγοίδηϊηρσ {Π6 ΤΕ ΠπΊρ]6 ἘΠπγουσ σα χιδὶ ρο] αἰ !Ιοη, 
νΙ]. 8: ΜΠ Δ]]οννίηρ ἃ ΠΊΔ ἴο ΠΊΔΥΓΥ 15 ηΐδςα, ν]]. 9--- Δ)ὴ δοΐ ἴῃ ννῃ]οἢ ϑοπλς οἵ ἴπΠ6 ΚΑΡ 5 δοΐπδ!!ν 
Θ]ογ θα : νυν αἰδίυνθίηρ {πὸ ΘΑ Ραῖ 5 δἀπα [δϑίϊναῖϊς {Πγουσ ἢ {ΠΕῚΓ τανο]υτοπαγν τείογπ]5 οὗ {πα 
( αἰεπάδγ, ν. 2 (ϑεε ποΐθ). ὙΠποιρῃ τῆς ἀεία:]5 αγε ποί σίνεη {πεν οαπ ΡῈ αἰβοονεῖεα ὈΚν πηδδῃ5 
οὐ {π|01|6 65 απ {π6 Ταϊπηιι. ὍΤΠς ῬΠατίβεεβ [γί πεῖ νεῦε σπαῦρεα νΠΠ τπισιγρίαρ (1. 11) τῆς 1πα!]ςῖ4] 
[αποιο 5 οἵ {Π6 ῥγεϑί ποοά, νί. 4. Ηξηςα {πεῖν Ἰπάσεπγεηίβ σου] ποῖ θα τἰρῃϊ. 

Ετοηλ ἴῃς6 ἢιδὲ οὗ 1Π 656 ἔννο [ἰ5[5 1 ἀρρεαῦβ {παΐ {πεῸὸὶ Ζαδάοκιίε ραγίν ννεῦο οἱοβεὶν γαϊαιεα ἰο [Πς 
ῬΠΑτίβεαβ ἰη {Πεῖγ ἐϑοῃαζοϊοσίςαὶ ἀοοίτίπε5 (ὦ, ὦ, δ), ἴῃ {πεῖν δοςαρίδηςε οἵ ἃ {ἰπηϊο τηθαβιιγε οἵ γα! τίοη, 
(4) ἴῃ {πεῖν νίεννβ ὁπ ργεάεβι ηδίίοη δηα ἔγες-νν}}]}, πα 1η {πεῖν ἰπβἰδίθηςε οἡ βεραΐαίίοη ἔγογη ἴπΠεῈ ρεορὶς 
οἵ {πε ἰαπά (σ, 3). Οἱ ἴῃς οἴμεῦ ἢβδηΐ, ἴγοπι {πε βεςοπα [15ὲ 11 15. οἶθασ {παΐξ οὔ βενεγαὶ ἱπιρογίδηϊξ 
απ Εϑ. 105 85 ἐγαα! το, αἴνοῦοα, ἀπ {πε βοιῦοα οἵ Πδίδομα παν νεῖ ορροϑβεά ἴο {ῃς Ἰερα]βέϊς ΡΠ γίβ6 65, 
ΔΠ4 ἴῃ σεγίαίη οἴ πεῖβ πηεπιοπαα πηαογ Φ, Δ (Ὁ), Δ, ἴμεν με] [αϑὲ ἴο ἴῃς ροϑβί[[οηϑ πιαϊηϊαίπεα Ὀγ {πα 
δα πςαδη ργεϑιῃοοά. Ετοπὶ {Πε8ε ἔννο ἰδοΐβ, σοι πε ἢ {πὸ [αοΐβ5. οἰαίθα ππάφϑγ 45, {πΠῸ παΐαγα] 
ΠΟΠΟΙ βίοη 15 {παὶ 266 Ζααοηες λας ἐλεῖγ ογῆρτη 171 116 φγϊεείλοοα αγοΐ )ογγοα] α ῥα7 1» τοτήλήμ 1ὲ ὁτεΐ 
ὦ γε }ογΊ,γι ῥαγίν, 176 γεγογηηαίϊοτι ὀεῖγιρ αἰκο ἰαγφεῖν το 116 “2οεαϊνῥίϊε στας ὁ. λαγίξςαϊ»ηι ας 15 δἤοτοι 
ὧγ {16 δ ]γ 67:6 1τηῤογέαγιςς αἰϊασλεα το Ο. 7. φγοῤ΄φεγ αηιαὶ {6 ααὠναηιεοαῖ. υἱέτυς ογι Ε Ξελαίοίοργ. Τῆς 

ἱ ΤΠς ΖδάοκΙτεβ, οννἱηρ ἴο {Π6 τὴὶρβ ἢϊ εϑβεϊπγατίοη {πεν ρ]δοεα οη Ο. Τ᾿ Ργόρμεον, νου] παΐυγα!γΥ πᾶνε θεοπ ργααϊβροβοά 
ἴο δοςαρί (τ β 18 ]1γ7, ενεῃ ἴῃ ἃ βσγθαίευ ἄδρταα ροΟββϑιθὶν {μη ἴπΠῸ6 Αροσαϊγρίϊς 5146 οἵ Ῥμδγίβαϊβπη. ὙΠΕΥῪ πᾶ Πᾶνα 
[ογιηθα ρᾶτῖ, αἵ 8}1 ανεηΐβ, οὔ 16 " ρυεαΐ σοιηρθην οὗ {πῸ ρυϊεϑίβ᾽ {παὶ ϑθσατηα “ ορβάϊεπὶ ἴο {Π6 ἔα 1 Π  (Αςίϑ5 νἱ. 7). 
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[αοῦ {παΐ {πεν τι566 {ΠπηΗ ᾿ΙΠτογαίτπιτε {Πα συρρογίεα {Ππ οἰ αἰ πη5 οἵ ἔπῈ Μϑοςαῦεαϑ (1.6. Τεϑί. Τινεῖνε Ῥαίτσ. 
ἀηὦ [{|01|665} τνοἹὰ ἴῃ ραιΐ δοσοιηΐ ἴογ {πεῖν Ἰοοκίησ [ογννασά ἴο αὶ Μεβϑίαῃ βρύπηρ ἔγοπῃ [Πε 
Μδοςσαθεςε5, Ριΐ 566 ᾧ 12. 

ᾧ το. ΤῊΕ ῬΕΊΝΟΙΡΑΙ, ΕΝΕΝΤΘ ΙΝ ΤΗῊΕ ΗἸΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤΗῈ ΖΑΡΟΚΙΤΕ ΒΑΕΤΥ. 

ΔΡουΐ 390 γεαῖβ αἰζεῦ (Π6 [41] οἵ Τ6ύιι58|6π|, ἷ. 6. τοό Β.6. (οά Παά πιεύον οὐ Η!5 ρεορὶε απά 
“ν ϑ 64 {Π6Π|, 

Απα Ἣε πιδάε ἴο βρτίηρ [οσί ἢ ἔγοπλ στα 6] αηα Δ αγοῃ 
Α τοοί οἵ Η[5 ρ]δηίίηρ ἴο ᾿πῃοτῖς Ηἰς απ ((. 5). 

Τῆς οτγάθι ἴῃ [815 βίδίβπγθηΐ 5. γα πη κα ]ς, 1.6. ποῖ “ΠῚ Δαΐοπ δηᾶ [5τ46]᾿, Βαέ “ ἔγοπὶ ἴϑγϑεὶ δηά 
Αδιοη", [{Π15. οὐθυ 5 οὐἹρίηαὶ ἰξ βεεπι5 ἴο ἱπάϊςαίες {παξ {Π6 τα]σίοιιβ γανίναὶ τείουγεα ἴοὸ ἴῃ 
1. 5-ὁ οτἱϑίηαΐεα οἡ {Πε6 5146 οὗ {πε Ἰἰαϊν. 1η οἰπει ννογά5, 1 ννὰβ {πῸ ϑᾶπὶς στεαΐ ἰᾶν πιονεπιεπί {παῖ 
σανα ὈϊΓΠ ἰο {πε ῬΠατβαῖς Ῥαγίν δηα {{Καννῖϑε ἴο [πΠ6 Ζαάοϊοίίς, θα, ννμοιθαϑ ἴῃ {πε οα56 οἵ {ΠεῈ [οΥΠΊεῦ 
1ῃ6 αν εἰθπηθηΐ αἰνναγϑθ τα πα ηθ Ραγαπηοιηΐ, ἴῃ {Π6 οα56ε οἵ {πε Ἰαίίεν. ἴΠ6 ῥυίθϑε ν αἰθπηθπέ Πε]ά 
ὉΠ4ΠΟΒ ΟΠ Εα συνᾶν.ἕἷ 

Τ ΜΠ] πονν ρΙαςα πάθον βεραγαΐς ἢπεαάβ (Πς οἢϊεί βίασοβ ἴῃ {Π6 δοίιια] δ5. ννεὶ] δ5 ἰῃ6 εἊχρεοίθά 
ἀενεϊορηιεηΐβ οἵ {πε Ζαάοκίίε Ρατίν. 

(Ὁ) δε ο7 ἐλε βαγίν αηπαὶ 115 ὄγεαο, τυΐΐλ ἐλε δαααάπμεεαηι γίοσίμοοα. ΜΝΏεη (οὐ νἱϑεα Ηἰ5 
ῬΕΟΡΙΘ δρουΐ τοό 8.6. {Ππεῖα δπϑιιεα ἃ ρουϊοα οἵἉ βρί γα] τπηγαϑὲ νυ ῖ ἢ ἰαϑίβα {ογ ἐνγεηΐν γϑαῦβ, ἀαγίησ 
ννΠΟἢ 15ιδαὶ “βιορεβα δἰζεν {πῸ νναν᾿, αῃηἀ σαπὶε ἴο Κπον {παξ “πεν ννεῦε σαν τηεη᾿, 1. 6. ΔΝΠΑὶ 
[Ο]]οννεα ἱπηπηθα δία] ν οἡ 115 γα] σίοι5. Γανῖναὶ να οαη σαΐμεσγ ὈῪ τεδάϊηρ θεΐννεεη ἐπα ᾿η65. ΕῸΓ 
[τοτῇ {πεῖν νίρογοιιβ δοϊίοη ἰαΐεγ ννα αἵ }πιϑε{Πεὰ Πτϑὶ οἵ 411 πη ᾿πίογγίηρ {πὲ [Π15 το] ρσίοιιβ γενῖνβὶ θὰ 
ἴο δοίίοῃ, απὰ ἴῃ 1Π6 πεχί ρΐἷδςε, ἔγοτῃ {πεῖν συ θβεαπθηΐ ργοίεϑί, μ Πῖ ἢ τιιη5 ΤὨγοισ ἢ βανογαὶ σπαρίθίϑ, 
αραϊηβδί [Π6 ρτγοίαμαίίοη οἵ {πεῸὸὶ Τ᾽ επΊρ]α ὃν ἢ. (Η εἸ]ΘηἸΖί ΠΡ) ρυεϑίβ απ οἴ ποῖϑ, ννα ΠΊΔΥῪ γΕαϑΟΠΔΌΪν 
οοηο]αάςα {παῖ {Π6 ἢτϑί ρα] δςοΐ οἵ ἴῃς Ζαάοκιίίς Ῥαγίν νγαὰβ {πεῸ6ὶ ἀεπιιποίαίίοη οἵ {πε ἱγγερ ]ΑΥ 165 
οοηπροοίοα ΜΙ {Π6 ΤΕ ΠΊΡ]Ὲ ννοΥϑἢΡ 1Π πλοῖα βοδίῃίηρ δπα ἱγγεσοηο Ὁ ]6 τογπη5 ἐπᾶπ Πδα Ῥεεη τι5εα ὈΓ 
Μδίδομιὶ 1π6 Ρριορμεῖ δηα τ Ἑποοῆ. δι ψῇδη ἰη {15 δἰζεπιρί δἱ τγείογπι ἔμεν [αι]εα ἴο σαΐη {πῸ 
Βιρροτί οἵ {πε ρεορίε (οἴ. τ Εποςῇ χο. 6-.7), {πεν γηϊργαίεα εἰΐμεσ νο]πίδυ! ν οὐ ἀπε σΟΙΠΡ βίῃ 
ἴο 1) Δ πΊδϑ8ςτ5, ν. 1, ῬΟ55101ν ϑοοῇ δἰζεγ 176 Β.6,, τηάογῃς Ἰοδ ογβῃΐρ οἵ “πε ϑίατγ᾽, ἰχ. 8, νῆοβε δἀνεηΐ 
Παά Ρεβη ἰογεΐο]α ἴη Ναπι. χχίν. 17. 

(1) 716 οοία ἠἼ ηηθηέ ο7 1ῃ6 Λσεν (υφλαηιέ 97 Μεῤεηέαγος παρα ἐΐσ σρμόςοφιοηέ ὀγεασλ 97 116 
Ταγίν τυΐΐὰ ἐΐο λαγίδοες. “ὙΤὴςῈ ϑίαγ᾽ 151 τείεγγεα ἴοὸ 15. {Π|καννίϑε σα θα “τς Τιαννρίνεγ᾽ (ΡΠ), 
ὙΠ]. 5, ὃ. 9. Ηδς ννὰβ ποῖ ἃ ἰανρίνεγ ἰῃ 1ῃ6 βδεηβε οἵ Μοβεβ, θὲ σγίμογ δῇ ἱπίογργείΐεν οἵ {πε 1 ανν. 
ΟΥ̓ τ1Πε δἴαγ, α5 οἵ {π6 1αινρίνεογ, ἰῃς οὐϊϑίαηαίηρ οΠαγαοίογίβεις 15 [πὲ “ἢ βεπαϊεα [6 1 ἀνν᾿, νι]. 8, 
ἴχ. 8. ἴὕπάει 1Πἰ5 1 ἀννρίνεγ {Π6 τε]ρίοιιβ δα οὐ ἴῃς τπηιονεπηεηΐ ου]πηϊπαίεα αἱ Τλαπηαβοιβ ἴῃ {Π6 
Θϑί]Π 5Πῃ πιεπί οἵ “[ῃς πὲνν (ονεηαης᾽ (ΠΦῚΠΠ ΠΥ Ἴ2Π), νἱϊϊ. 15, ἴχ. 28, 47--ἰῇς σονεηδηΐ ἰογείο]ά 
Ὀν [εγεπλίδἢ ΧΧχί. 30 544., ἰποισ ἢ [Π15. οἱαίπη 15. ποῖ δἀναποεα ὈΚ οἷ διιίμοσ. 715 σονεηδηΐ νγὰ8 
ΠιτηρΡῚν σ4|16 6 “(Πα σονεηαηΐ οἵ τερεπίδησε᾽ (Πα ΠλἼ3), 1Χ. 15. (Β)), βεείησ {παὶ {πες Ῥατγίν 85 
δι ΏΟΙΕ οτἱριπαίθα 1 ἃ σοηνίοξίοη οἱ {πεῖγ δἰηΐα!ηθθ5 θείογε αοά, 1. 6, απᾶ {παΐ {πεν ἀεδϑισπαίθα 

{Πεπηβεῖναβ 85. “πα ρεηϊξεηΐς οὐ [5γα6]᾿ (ὈΝ ἼΦ᾽ "2})), νὶ. 1, ν]. 6, ἴχ. 24; ἴον {ΠῈν “τερεπίαά οὗ {δείγ 
{γα ΠϑσΊἘβϑίοη᾽, ἰΐ, 3, ἰχ. 41; δηᾶ ἄννε!ϊε [τα εν οἡ {πε δος δπα {πε τηδγνε!]οιθπεθβ οἵ {πε 
αἰνίηε ἰογρίνεηεβϑ, 1]. 2, ν. 5, νί. 6, 1Χ. 54, Χν!ϊ!. 8. Τὸ {πεπὶ ἰἢε ψογάβ οἵ ἘΖεῖκίεὶ χ]ῖν. 15. ΜΕΓΘ 
Δαἀαγεββεί, ν. 7, ἀπα {Ππ|5 {πεν δοης [ογπιοα {Π6 για ρυεϑίποοά οἵ [5.86], νὶ. 1--2. 

{90π4εγ με Ἰεδεγβῃ!ρ οἵ {πε Ταννρίνεν ἰῃς Ῥαγίν ἽϑίὈ 5} «ἃ 1[{561{ τεϑοϊ αἴε]ν οὐ {Πε 11η65 οἵ {πε 
τυγῖή1671 1,ανν. [Ι͂ἢ [ἢ 15 [ἀ5 1 ΠῈ ννὰβ αϑϑιϑίεα ὃζγ πε οἴει πηεγηθοῖβ οἵ πες Ῥαγίν, ν|]. 5. 

“Α νῈ]} [πε ρυίποαβ αἰσρεά, 
ΤΠης ΠΟΌ]65 οἵ ἴΠε ρεορὶε ἀεϊνεά [ἴἰ 
Βν τε ογάεγ οἵ ἴῃς 1αννρίνεγ. 

“ἼΤΠΘ νν 611 Παῖα, ἃ5 οἵἱγ δαῖποῦ Ἐχρ]αίηβ, 15. “πε Τιἂνν᾿, ἀπά “πεν ννῆο αἰρρεά 1 ύὰ {π6 ρεηιθηΐβ 
οἱ 5γδ6]᾽, νι]. 6. ΒΒ “πες 1 ανν᾿ ἰ5 ποῖ ἴο θ6Ὲ υπάεγϑίοοα ἴῃ ἐπε παιΐονν 5βεη86 οἵ {πε ῬεηϊΐδίεμαοΝ. 
11 εἐπιρύαοαβ ἴῃἢ6 Ῥγορῃείβ δηὰ ες Ἡδρίοργταρῃα. Ετσοιη {με βίαπάροϊίης οἵ ἴῃς ]Ἰαϊίεγ σαῃ δὲ 
εχρ ἰπεα {Πεῖγ δάοριίοη οὗ οεγίαίη ἰεπεῖβ οἵ {πε Πίρσπεγ πθοϊοσν, ψῃΐςῃ, ἔγοπι ἐῃς βἰαπάροίπε οἵ 
πητείογτηεα Θδααποδείϑη, ννοι]ὰ Πᾶνε Ὀεθη ἱτη ροϑϑίθ]ς (5ες δῷ ὃ δηά ο. 39). 

1 ννα5 πιοϑὲ ργορδθ]ν {πε ἱπίεηβεὶν εἰ ῖοαὶ πα τοϊρίοιβ ομαγαοίο οἵ {πε γανίναὶ ἴῃ νυ πῖοῃ 1Π6 

1 Βαϊ 1{ 15 ἴο 6 ορβεγνεά {παῖ ἴῃ ν]]]. 3) νΏετα {ΠῈ 54 ΠΊΕ τηονεπΊθηΐ ἰ5 ταίεγγεα ἰο, [5 ἸΙβαάθυβ δια ἀββου βεά ἃ5 θεῖηρ' 
ταϊβεα Ὀγν ἀοά “ τοτη Δδίοῃ .. .. δῃά ἴσγοπὶ [στα 6], ὙΠ6βῈ ψοσάβ νου] τεργεβεηΐ {ΠῃῈ τε] ρίουβ τϑίοστηδίίοη ἃ5 ἄπ ἴο 
1ῃ6 7οΙηΐ εἴἴοτγίβ οἵ (πες ρτὶεϑίβ δηᾷᾶ [ἢς ]αἱγ. 
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ΠΝ ΕΘΘΌΓΙΙΟΝ 

Ζαάοϊκοῖίε Ῥαγίν οτἱσ παϊεα ἐμαὶ Ἰεὰ ἴο {πεῖν τοοοσηϊοη οὗ ἐπς Ῥιοροίβ ἃ5 οἵ δῆτα] να]τθ ἢ τῆς 

Τανν. [ΙΕ 15 115 βηὰ] τεοορηϊζίοπ οἵ ἴῃς ἂνν ἀηα ἐπε Ῥγορῃείβ ἐΠαΐ αἰ Πδγεπείδίες (ῃς Ζδάοϊκιτς 
Ῥατγίν ΑἱΠκα ποτὶ {πε Ἰερα]βεῖς ῬΠατίβοα ἀπ {ΠῸ πηγοίοστηθα ϑαάδιοθο, 

Τακίηρ {πεῖν βίαπά, ἐπογείογα, οα {Ππ νυυ θη ννογά, παν οπαιρεὰ {πε ΤἬατβεαϑ νν ἢ ΓΙ ϑηρ᾽ 500 ἢ 

4 Ῥοάν οἵ ἰγαάϊξίοη ([. ε. “16 νν8}1᾿ τείεγγεά ἴο ἴῃ νὶϊ. 1, ἰχ. 21, 26) τουηά {π6 συυϊτίθη [νν ἴπαΐ 

1 τνὰ5 πηδάς νοϊά (566 ᾧ 9. 95,49): νυν] ἢ σρεακίηρ το ρ 6] ]!οη ἀραίηϑι {ΠῸ 1 ἂνν ἀηα Ἰεδαϊηρ [5γα 6] αβδίγαν, 

ν 1. τ, Δηα ἀσϑρίϑίηρ [Π6 ννογα5 οἵ (ἢ Ῥγορῃείϑ, ἰχ. 7. .Δ5 ἴῃς ἴτας ταργθβδοηΐαίίνεβ οἵ ἴῃς 1,νν, {πεν 

ἀεοϊσπαίεά {πεῖν Ῥαγίν ἂ5 “πε Ησιιβε οἵ τῆς Τιανν᾽, ἴχ. 35, 37, ἱποιρῇ ἰἴ ἰ8. ΡΟββίθ]ε Ἐπαΐ 1Π15 Ῥῆγαβε 

τιᾶν πηθδη {πῸ ϑοΠοοὶ οὐ (οἸΪεσε Βεϊοηρίησ ἴο {ποεῖν Ῥαγίν ἴῃ νν ΠΙοἢ της Τανν ννὰ5 ἰδαρῆι. ἢ 

(11) 716 αγίέψ εἰαΐηι5 10 ὧο {λο ἑγηο ἤεγαρῖ.: ἄορ {16 7» ο τυᾶς 1λι617 ὁ αηοίμαγγ, “7, 6715 16171 

ἐλοῖν Λοῖν εἴν, αγιαἱ ἐλο εἰζίες ο7 7εγαοὶ ἐλθ σῤίδγο 97 111617 7η:155107167.} 67ογ. ὙΠῸ Νενν (ονεπδηΐ νγὰ5 

ἐϑιδὈ]Π 15 Πεἃ ν᾽ {πε Ἰεαάειϑ οἵ {πεῸ Ραγίν ἴῃ Τ)αγηδβοιιβ, θτξ (τοπὰ ἐπθηος {παν ταϊαγπεα ἴο ἴῃς ἰδπά 

οἵ [5τ86]. ὙΠοῖα 15 ποΐῖ ἃ πἰπέ {παὶ Τ)απηδϑβοιβ σοπείπιθα ἴοὸ θῈ ὄνε οπα Ρεγπηδηθδηΐ ρΐαοα οἵ βο]ουγη 

οἵ {πε Ῥατγίν ἀπιοηρ οἰπεῦϑ, πηιοῖ 1655 {Πεῖγ πεδα-παγίειβ. ΟἿ, νη. 6 νυ] νι]. 1.5, ἰχ. 28, 37. ΤῸΓ 

1πῸὸ' {τα ἰϑύαοὶ δ5 {παν οἰαϊ πιο ἰο 6, Ππεῖγβ οἵ 411 {πε ἀϊνίπο ῥγοπηῖβεβ, ἴο ποτ Ρεϊοηρσοά τΠ6 

(ονεπαηΐδ, {πὸ ρυ εϑον Γαποίίοπβ, {ΠῸ τίρ 5. οἵ ἰεδοῃΐηρ ἀηπὰ Ἰπάρσίηρ [5Γ86]--τνν ΙΓ ἢ Ἰατίογ τ ν ΠῈρ 65 

μαά Ὀεεη τϑυγροα Ὁ. {πε ῬΠατίβεθβ---πῈ Τ πΊρΙῈ δὲ Τ6γιιβα θη) (1. 3 πο), ἰπ Ποβ6 βαογίῇςςβ {πεν 

τοοῖκ ρατγί,2 χιΠ. 27, ἀπ ποης οἵμεῖ σοι] ΡῈ πεῖν ϑαηοίπαιν, απ [ ογιβαίθτι ἀπ ποης οἴμοι {ΠΕῚΓ 

Ηοὶν Οἴϊν, ἴχ. 46, {με οἰΐν οἵ {πεῖν ϑαηοίπαγν, ἰχ. 46, χίν. 4, ἀπά 4}} ἔῃ ς οἰ [65 οἵ ἰ5γὰ6ὶ ννεῦα {ΠῸ|Ὁ5 

ἴο θὲ ᾿πϑίγιςξεα ὃν {πεπὶ ἴῃ {ΠῸ Τὰν οἵ αοά, χν. τ--3. 
[πῃ 411} {ποϑς οἰεἴεβ. [πε Ζαάοϊκίίες ογρϑηΐζεα ἐπα πΊβοῖνεβ ἰη σοηρτοσαίίοηβ Πα Ἀ55ΕΓΊ 165, οἵ 

ὙΠΟ ἴπϑῖθ τὲ ὯῸ ἰεβ5 ἴπδη ἔνε αἰϊδείηςς Ηερύανν ννογάβ ϑεα (5ε6 ποίεε οἡ 1. 17). Οηἱϊν {πε 

(Αἰ τΠ Πα] τηοπιθοῖβ οἵ ἐπε Ῥαγίν ννεία δ]]οννεα ἴο 5ιαγε ἴῃ {πεῖν ὑνουϑῃΐρ οὐ ἰακα ρατέ ἴῃ {πεῖν σομηθε]5. 
Τὸ {πε8εὲ ἃ οπαϊάαίε ἴον πιεηιρεγϑηΐρ σου] ὈῈ δάπη τε ομἱν Ὀγ {πε (εηβοσ, χνὶ. 6. 5Που]α 

ἃ τοηθεΓ οἵ ἐπε Ῥαγίν ριοίαπε πῸ ϑδρθαίῃ οἵ {πε Ἐξαβίβ ἢε ννὰβ ἴο ΡῈ εἊχοϊάεά, ἀπ ποῖ ἴο ὈῈ 

τεβιογεα ἰοῦ ἃ ρεγὶοα οἱ βενβὴ γεδίβ αἰξεγ ἢἰβ γθρεπίδηςε, χῖν. 6. 
(1ν) 4 ογοα 97 οὐοαἑοηιος 10 116 ῥγεεεῤές οΓ " 116 1 ατυσίυογ᾽ (ον "116 δ1αγ᾽) 11 116 σοτηἴγι ΟΓ 2116 

«Ζεαςλον Γ᾽ ΜΝεσλίοοιδηεςο. 716 δαγέν ἀοηεοζογίλ εαἰρα ἐἀδ " δος οΓ Ζααοξ᾽. “ΤὨτγουρσπουΐ {πε 

[1] ρετίοα οἵ {πεῈὲὶ νἱοϊκεάμεϑϑ, νἱ. 9 (οἴ, 1. 5.ποῖ6), ἰῃΠῈ Ζαάοκίίεβ ννεγε ἴο νγαὶκ δοσογαΐηρ ἴο 

{πε Ρτοσερίϑ ἰαἰ4 ἄοννῃ ὃν {πε 1 αινρίνεν ἴῃ δοοογάδηοα ΜΠ [Πς Τιανν, ν]. 9. ΑἸ] 5ιοἢ ἃ5 ἀϊβδορενεά 
{πεϑὲ ργεσερίβ ᾿νεῖα ἴο δε Ἐχρεὶ]εα ἔγοπι με σοπστερσαίίοῃ, ἴχ. 31, δῃα ποίΐ τεϊηβίαϊ αὶ ὑπῚ}} {παν 

τεϊαγηθα ἰο {πε ἄερτες οἵ πον ρειίδοϊίοῃ, ἰχ. 32. Βαξ ἴῃ οαβθε πεν ρεγβίβίε 1η {Πεῖγ ἀροβίδϑυ, 

πεν δηά {ποῖτ5 5Π014 πὸ Ἰοηρογ πᾶνε ἃ 5πᾶγε ἴῃ {πε Ηοιυβε οὗ [ῃε [ὑἀνν, ἰχ. 34-5. Βεβίάθβ ἴΠπε8εὲ 

Ῥιεςερίϑ ἴμεν ννεῖα ἴο γθοεῖνε πὸ ἔγαϑὶ γενοϊαίίοη οὐ ἰηβίγαοιίοη {1 πὸ “ ΤΈδοθοΥ οἵ ΕΊρΡΗ Θοιιβηϑϑ᾽ 

δ΄Ό56 “ἴῃ [Π6 ἐπα οὗ ἴπεῸὶ ἄδνϑ᾽, νι. 10, ἱ. 7 ποῖβ. ὙΤηΐβ ἰαϑί ρῆγαβε 15 οβοῃμαίϊοϊορίοαὶ δη ἰηάοβηϊίε, 
δηα ἦοα5 ποΐ Πεὶρ ἰονναγάβ Ἀχίηρ ἴῃς ἡδίε οὗ {{||5 Τεδοῆευ. ΑἹ 41} ενεπίβ, ἃ ριΙ Δ Ό]ν σοηϑί θυ Ὀ ]ε 
Ρειοα εἰαρβεά Ὀεΐννβεη {πε [ουπάϊηρ οὔ {πὲ Νὰν (ονοπαηίὶ δηά ἢἰ5 δάνεπί. Ετοπὶ ἴῃς ἰαοϊ 

τηδὲ ννε ἀγα το] ποιῃίπο ἀρουὰέ ἐπε ἰεδοῃίπρ οὐ ἐπ15 ΤΈδοπεν οἵ Εἰρμέθοιβηεββ, να πιᾶν σοποὶ μα ἴῃς 

ἀεζεοςνεπεββ οἵ ον Μ55. 7Ὁπε ἰδϑβὶς οἵ {η1|5 Τεδοῃεσ, ν᾽ ΠῸ ννα5 αἷΞϑο ἀεεισηδίεα {πῸ ἴ]πίαια 1 οδοογ, 
Ἶχ. 20, 39, 53, ννᾶ5 Δρρδγεπεὶν ἴο ργεραῖε {πεῈ6 νὰν ου {π6Ὸ Μεϑθίαῃ. Νοῖ ἱπιργοόθδθ]ν [ἃ ννὰ5 ἀαυγηρ 
1Πε {ίπι6 οὗ 115 Τεδοῆοῦ {παξ {με Ζαάοκίςεβ σάπια ἴο 6 Ἰζποννῃ 85, οὐ ἀϑϑιπιεα {πε παπΊε οὗ, “5οῃ85 οὗ 

Ζαάοκ᾽, ἴον [ιἰ5 {ἰπιε βυποῃγοηϊζεβ ν ἢ {πὶ οἵ ἐπεῖγ αϑϑαπιριίοη οὐ 1815 {{|6---θείπρ Ὀο᾿ἢ “τη {Π6 
εῃα οἵ {πε ἀανϑδ᾽ (ὉΠ ΠΡ ΠΝ 2), νί. 2, οοτηραιθα νυ νι]. ΤΟ. 

(ν) “εγῖρα γγονε 1ὴη6 ἀφαίλ οΓ 16 7 φασλογ οΓ Δισλίοοιίδηιεςς το {λὲ ἐχῤοοίσα αὐτοί 97 {16 
Π͵Ἴεοεῖαη. Αἴτογ τῆς ἀδδίῃ οἵ πε Τεδοπεῖ οἵ Εἰρῃίθουβηθθβ ἃ [{65}} ἱπίεγναὶ εἰαρβοά θείου ννῈ 
οοπηα ἴο δὴν ἀεῇηϊίε ἀαία. [Ιῃ ἰχ. 39--.41 ἃ ρειϊοά οὗ “δϑοιέ ἰογίν γεαῖβ᾽ 15 βροίζκεῃ οἱ ἼΠα6β6 τηᾶν 
σοππί ἔγοπι {πε ἀδδίῃ οὗ {πεῸὸ Ταδοπευ, οὐ ὑπεν πᾶν Ὀαρίη αἵ βοπηα γϑᾶῦ 5 βεαιθηΐ ἴο Π5 ἀθαῖῃ. [Ιη 
ΔΠΥ οᾶ86 νγὲ ἢᾶνε δυιϊνεα δὲ ἃ ποὺ Ἔροὺῇ νυν ἢ 15 δἱ ἰϑαϑὲ ἰογίν γεαᾶγϑ δἴζεσ {πῈ ἀξαίῃ οἵ ἴῃς Τ δοπεγ, 
Δηα τηδὺ θῈ πηοῦε. ϑϑίποε (ες Τ ροΠο σαπηα “ 271 276 εηε ογ 116 ἐαγ5᾽, νὶϊ!. το, ἀπα δὲ Ἰεαϑί ἰογν γ 88 5 
Πᾶνε δἰγεδν τη ἘΠ6ῖΓ σουγβε βϑίπος Πΐβ γετηονδὶ, ᾿ξ [Ο]Π]ονν5 ἐπαὶ να πᾶν ΠΟ ΠΟΠΊς ἴο Οἵμ" ΔΕ ΠΟΥ 5 
οννῃ {ἰπη6. Πυτίηρ {Πε686 ἰοστν γεαῖβ ἵποϑα “ψηο τερεπίοα οὗἉ {γαηβργεβδίοη ἴῃ [Δ θ᾽ Παά “οὈβεγνεά 
1πΠ6 (ονεπαπί οἵ (οά᾽, ἰχ. 41, ΕΧΠογίησ βαοῇ οἴμεῖ το “ ΠοΙα ἴαϑβὲ ἰο τῆς ννὰν οἱ (οά᾿, ἴχ. 42. Βυΐ 85 

ἴογ ἴῃοβε Ψῃο μά Ῥεεη (Αἰ ΈΠ]655, {πεν ὑνεσε ἴο ὈῈ μαπάςξα ονεῦ ἴο {πε ϑνογά ψπεη [πε Μαββίδῃ 

1 ὙΠ 115 ἐχρσεϑϑίοη ννα τηὶρ ἢϊ σοπίταϑβι ἴῃς ἐχργοϑβίοη “1Πε ἤοιιβε οἵ ΜΙιάγαβμ᾿ (ΠΩ Π 73), νη ἢ ππεδηΐ {πε 
(ΡΒατίϑαϊς) ϑοποοὶ οὐ (Ό]]εσα ἴῃ ψνΠϊσῃ {πε Τανν ἀπά 115 ΡΥΟΌΙΕΠῚ5. ετε δία! [ἢ {ΠῸ δδιυ]οῦ ἄδυβ ᾽ξ ἀσδιρηδίεα 

{πε 8εαΐ οὗ πε Ηρ Οουτί οὗ [π5ϊἴςα, ογ οὗ {π6Ὸ ϑδημαάση ἴῃ {πε Τπιρὶε ἀπὰ ἴῃ 7ᾶ0η6. 86:6 [ονυ, 265. 111. 34. Ἰὴ 

ορροϑβίπίοῃ ἴο 115 ρῇγαβε {πε Ζαάοκιῖθβ πᾶν πᾶν σπόβθη ἀ 6]! θοσαΐθὶυ [Π6 ἀθονῈ Ἔχργθβϑϑίοη “{Π6 Ηοιβα οὗ {ΠπῈῸ Τὰν. 
2. Οη {Πε οἰβεῦ παπᾶ {με Ζαάοκίίε ρυίθϑίβ γεσα ποῖ ὩΠ]οννεα τὸ 5θαγε ἴῃ {π6Ὸ ΤΕ ΙΏΡΙ6 τἰζιια} πιΠ]655 ἀπά εσ ςοσγίδϊη 

σοπα!Ἰοη5, ν1}]. 12-20. 
5. Τῆς Μεβϑίδῃ ννὰβ ΔρΡρδγεηιν (Δ]]6 4 4150 “της ϑοερίσγε᾽, ἰχ. 9. 
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ΕΕΑΟΜΕΝΤ Ξ ΘΕ ΑΘ Ε ΘΕ 

“το Δαύοη δηα [ϑγαε] σΟΠΊ65, ἰχ. 10, 20, Χν. 4, Χν11. 8. ΤΗΪϊβ ἐνεπέ ἰ5. 5111] 1 {π6 Πιῖιτε. Νον τ 
Ι Πᾶνα θεεη τῖρῃΐϊ ἴῃ τὴν ἱπίεγργείδίίοη οἵ ἴΠε ρου αι Ρῆγαβα " τοπὶ Αδήοη δηα [5γϑε]᾿ (566 ᾧ 12), 
τῆ {πε δαΐποῦ νυγοῖε Ὀεΐννεεη ἴῃς γεαῦβ τὃ αηα ὃ Β.6. [1 ἰ5 γεπηδγκαῦ]ε ἐπαΐ, νεγεαϑ α ῬΒατγίϑαϊς 
νοῦ κ---ἰης Αβϑαπιρίίοη οἵ Μοβαβ---υνυ θη ἤσαν αἴτει {Π|5 ἀαΐθ δραπάοπθα μον ἐπῸ Πορε οἵ 
4'Ἕ Μεβϑίδῃ, {πεῸ ριεβδεηῖ ννοῦκ, νγῖεη Ὀν ἃ ῥτίθβί, 5Βῃοι]α 1πιδῖ οη {πε ενε οἵ {πε (τι ϑιίαῃ δὰ ἰοοῖὶς 
[ογνναγ βαυπαϑν ἴο ἃ τῊΠταπὶ Μεββίϑῃ, πο 5που!α ἀνεῆρα ἢ]5 ΡΕΟρΙΘ, ἴχ. 10, ἰαῖζαε προη Πἰτηβε 
1ππ τα]]τηρ οἵ (οα᾽ 5 ρΡεορὶε δπὰ πα βει]επηεηΐ οἱ 41} ἀἰθραυΐεα απεϑίίοηβ, χν. 4. 

(ν1) Τῆε Ἰαΐογ Ὠἰϑίογν οἵ πε Ζϑάοϊςιοϑ. σαπ οἡΪν Ὀ6 ϑβιιγπηϊβεά. [{ 15 ποῖ αἴ 811] ᾿πργόρδῦ]α {πὲ 
βοῦηθ, {{ ποῖ τηδην, οἵ ἐῃεπὶ Ἰοϊπεὰ ἀπε ΟΠτγίϑείαη Οπυγοῃ. ὙΤΠεῖγ ἀρρτεοϊαιίοη--- πραγ] ]ε]εα ἴῃ 
7υααί5πηι-- οὕ πε Ῥτγορμεῖδ, {πεῖν ᾿ἰπϑίϑδίθηοα οἡ {πε πεεὰ οἵ τερεπίδηςθ, {πεὶγ σοηϑίαηε ργοοϊαπιαίίοη 
οἵ {πεῸ τεδάϊπεβθ οἵ οὐ ἴο ραίάοη πε τερεηίΐδηΐ, {Πεὶγ Ἐχρεοίδξίζοῃ οἵ τῆς Μεββίδῃ δηά οἵ ἃ Ὀ]εββϑεά 
Γπΐατγα Π{6--4}1 ἔμεβε θε]ἰείβ Δηα ΠΟρΡΕ5 νου ρύεραγα {πεπὶ ἴο δοςερὶ (γι ϑεαηϊν, ἀπ δοσογαϊησ]ν 
1 15 ποῖ πῃιδαβοηΆΌ ]6 ἴο σοποϊπάς {παΐ {παν ἰογπηεα ρατὶ οἵ {πῈ “στεδαΐ σογῆραην οἵ {πε 2γ2εςές ἰῃαΐϊ 
Ῥεοαπια ορεάϊεηΐξ ἴο {πε (π᾿ (Α-ἰϑ5 νὶ. 7). 

(ν11) Ιηΐο {πε Ρροβϑίθ]ςε ἱπἤιιθηςα οἵ {πε Ζααοκιίθα οη ἴΠ6 Καγαϊΐθβ, ἃ [εὐννίϑῃ 5εςΐ οἵ {πε εἰρθτῃ 
ςεπηίαγν οἵ πε (ἸΠγβϑιίδη εἴα, ννε σαηποΐῖ επίε πεύθ. Τῆς ψῃο]α αποβίίοῃ 15 ἴοο ἀοιθίπι! ἰο ΡῈ 
αἰδβεοιιβϑεα [πη πα ργεϑεηε σοππεχίοη. Κἰγκίβαηϊ, ἃ Κ αύαῖϊίε βοῆοϊαῦ δηα εἼχερεΐῖε ννῆο ἢοιτγίβηεά 
ἴῃ {πε ἐεπίῃ ςεηξύγν οἵ Οὐγἵ οἴα, ν'88, ἃ5 8 πᾶνε αἰγτεδαν ροϊπίεα οιἱξ (ὃ 2), δοαυδίηιεα υν ἢ οἷ 
Ρίεβεπηὶ ἰεχί οὐ 1} ϑοπιείῃ!ησ ναῦν 5 ΠΉ1|δὺ ἴο 1. ΤΠαΐ {πε Ζαάοκιίεβ ἤδα δὴν ἀϊγεςξ σοηπεχίοη 
ὙΠ της Τοϑιἤθαη 5εςξ 15 ἱπηργο 16 [ἢ νεῖν αν. «ΔΔοοοαίϊηρσ ἴο [Πε Ῥ5. Τ᾽ γί] ἝἊαη (“4 αν. ολ7)2)7165 
Παεγεδός, 1) Ἰ)οϑιῖ Ππειθ ννα5 {πε ἢτϑδὲ ἴο ἄδην ἴῃς Ῥγορῃεῖβ. [1 {Π15 δἰαίεγηεπί 5 ἐγιβιννογίην, [Ὁ 15 
ΕΠΟΙΡῊ ἴο ρύονε {παΐ {πε Ζαάοκιίεβ, πο τεσαγάεα ἴΠ6 Ριορμεῖ5 85 οἵ βαϊ8] νου ἢ ἐπε Τανν, 
δα ποίῃίηρσ ννῃαΐενεσγ ἴο ὁ νη [πε 1)οβπεαηβ5. ΜΑΌΡΙΠΙσα] βου γ 65 τηα κα ΤΠ) οβιίπειιβ {πε [οι π6γ 
οὗ 4 ϑαγηδγίίδη ϑεςοὶ (5εεὲ “ευϊελ λεγε. ἵν. 643). 1 τ[ἢ15 Πα5 δὴν εἰεγηεηΐς οἵ {τὰ ἴῃ [ἴ, {πΠ6Ὲ 
Το πεδη5 σοι] οἰαίτη πὸ δἤπηϊῖν ἢ {πε Ζεααοϊκίίε5. [Ι͂ἢ ίαος Ζαάοϊοϊῖεϑ πα 1)οϑιπθδηβ, ἔγοτη 
ϑνΠαΐενεν βοῦγος να ἀεγῖνα οὐὐὖἵ Κπον]θάσε οἵ {πε Ἰαζίει, ἀγα ψΊεἰν συ πα εγεα οὐ οπαγαοίεγίϑίϊς δηά 
Εββϑεηΐίαὶ ἀοοίτηπθ5. ἊἈριθεγηθηΐ οἡ ΠΊΪΠΟΥ ΡοΪΠίβ πΠιαν 6 εϑίδὈ Π5Πε6, θὲ ἐπεβε ροϊπίβ οἵ ἀρτεεπιεηΐ 
ψνεγε ποΐ ρεοι] αν ἴο {πεῈ ἔννο Ῥοά᾿εῈ5 νυν τ νν ΠΙοἢ τνε αὐτὰ σοποογηοά. 

ὃ τι. ΤῊΕΒ (ΟΟΝΒΘΤΙΤΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ῬΛΕΤΥ-- ΤῊ ΕΟΌΚ ΟἘΕΡΕΒΞΒ. 

Τῆς Ζεαάοκιίε Ῥατγίν σοπϑίϑίεα οἱ ἴοι Οτάειβ--Ῥγεϑίβ, Γανιῖεβ, [γύας] ε5, απ Ῥτοϑεὶνίεϑ, 
Χν]!. 2. ἼΠε σονεγηΐησ Ὀοαν ἴῃ ββοῇ οοηρτερσαίίοῃ (1. 17 ποΐθ) ννὰβ ἴο σοηϑίϑί οἵ ἴξη πιθη οῃοββῃ 
ἔτοπι {πε τοὶ τες Οὐάεγϑ, χὶ. 2, Ποϑε ρα νγὰ8 ἴο ΡῈ ποῖ [655 {ῃδη ἰνεηίντ-ῆνε γεδῖβ πα ποῖ ποτα 
1ῃδη οἰχίγ. ὙΠεβε ψεῖα ἴο θεὲ ςδ]]εα “}πάρεϑβ οὗ ἴῃς σοπρτερδίίοη᾽, αηα ννεγα ἴο 6 βεϊεοΐεα ἰτόγὴ {Π6 
{{|06 οἵ [«ενὶ δηα Αδζοη δηα [τοπὶ [5γδεὶ, ἴουγ ἔτΟπὰ {Π6 ἰοΥπΊεσ ἀη 4 5ἱχΧ ἔγοπὶ [5186]... Τῆϊ5 θοᾶν ννα5 
ἴο Ῥε ριεβϑ ἀβεα ονεῖῦ Ὀζ ἴννο πηθεῃ, ῇο Ὀεϊοησεα ἴο [1158 Πα ΘΓ οὐ νεῦε ἱπάβρεπάεηΐ οἵ 1. ὍΤΠα ἢτϑί 
οἵ {πε86 νγὰβ5 ἴο ΡῈ ἃ ργίεδέ ἴοπη τΠἰγίν ἴο δἰχίν γβαῦβ οἱ, ἰεαγηε 1π {πε Βοοῖκ οἵ 1πΠεῈ Ηκδρι δπὰ ἴῃ 
τῆς ᾿πἀσεπιεηίβ οἵ ἴῃς 1 ἀνν, χνὶϊ. 5, χν. 5. Ηἰβ ἀαΐν ννὰ5 ἴο ΠυπΊθεῦ {πε τε θεῖϑ οἵ {Π6 βεί]Ἔπηεπί 
δοςσογάϊηρ: ἰο {πεῖν ταηκ ἴῃ [πε Εοιγ Οτγάεγβ, χν]. 1-- , ἴοὸ ἀδοίάδ ἴῃ γεραγα ἴο οα565 οἵ ἰερύοϑβυ, Χχν. 7-ὃ, 
Δη6 ρεηεία! νυν ἴο θεαῦ τι], Χν. 5-6. 

ΤΠε βεςοπα Ἰοἱπξ δα ποσίν ννὰβ [Π6 (ξηβοῦ {ΞΞ 3,2). Οἱ [ενίϑῃ οἰποία 5 θεαγίηρ {Π|5 {{|6, θαξ 
ἢ αἰϊεγεηὶ Πιποίίομβ, ἰπ6 τεδάσυ 5ῃοι ἃ σοηβϊο {[μῈ ποίεε οἱ Χ. 10, Χνί. 1. [Ι͂η οἱ εχ {Π15 
οἴῆοεῖα!, ννῆοβε ἀρὰ ννὰ58 ἴο Ρε θεΐνεβη [Πἰγίν δπα Πῆν, χνι]. 6, μα νεῖν εχίεηβῖνε ἀπἴ65. [ΓΕ ννὰ8 ἢΠῖ5 
5 ἴο σίνε ἱπϑίγισιίοη ἴο {πε πηδην ἰπ ἴΠ6 ψνουκβ οἵ αοά, χν!. 1; ἴο ΔαΠ)1 Πεν) πη ΘΠ 6Γ5 Ἰηΐο {Π6 
Ῥατίν, χνΐ. 6 (χῖχ. το 54.), αϑϑίσῃϊηρ ἴο βᾷο ἢ) ἢ5. ργορεῦ ρίαςα δοσογαϊηρ ἴο ἢ5. Ρεύβοπδὶ ρονγεῖβ δηά 
αι! !Ποαϊίοη5, Χν]. 4; ἴο εχαπηῖπα δπα τεοεῖνε θδοὶς {πε ἰαρβεά οὐ {πεῖν τερεηΐδῃςε, χίχ. 7-1Ὸ; ἴο 
δατπηϊηϊβίει {πῸ πηοπίῃ νυ αἰπιβ οἵ τη σοηρστεσαίίοη ἴο ἴποβε ἴῃ πεεά, Χν]]]. 2 546. ; ἴο τεσυ͵ἱαΐε ϑ115 δηά 
οσοπίγονοβίθϑ, χν]]. 8, χίχ. 12; ἴο βχϑύςίβε σοηΐίγο] ονεῦ 411 Ὀιιϑίηθϑ5 νι πς (επί 1|65, χν!. 7--ῶ ; δηά 
το [016] ἐπ Πιηοιίοηβ οἵ βιιργεπιε πάρε ἴῃ {Π6 σα56 οὗ σαρίΐα] δηα οἴπεῦ οἴΐεποεβ, Χ. 10-12. 

ΤΗΪ5 ογρδηϊζαίίοη νγα8 5ργοδα ονεὺ ἴΠ6 οἰ [165 οἵ [β5ύϑεὶ, χν. 1. Οοηρτγαραίίοῃβ ΟΥ̓ ΟΠ ΠΊΠΠ ἢ 165. οἡ 
τ[ῃς ἀρονε πιοάεὶ ννεῦε [ογπηεά ἴῃ Πεϑςε οἰτίεβ, ννϊοἢ της ἰοσείῃογ ἴῃ “ Ποιι565 οἵ ννούϑῃ!ρ᾽, χῖν. 2, ἴου 
ἀϊνίπε βεινίςε ὙΠεθε Ὀυϊάϊηρθ ναῖε ϑεοιτεα ἀραίηϑε σεγε ΠῚ ἢἾ4] πο] ΠΠ6 55 οἡ {πε ρατί οἵ 1Π6 
νΟΥΘΠΙΡΡΕΊ5, Χίν. 2. 

Βυΐ πε ςεπίτγε οἵ (πε Ῥαγίν ννὰ5. [ογιιβα!οτη---{Πς οἰΐγ οἵ {πΠῸ ϑαποίμπαγγ ᾿,  Πεγα {Π6 ἀϑιιὶ] Ὀυγηΐ 
βδογῆςεβ ννεγε οἤετσεα, χιΠ. 27. ὙΠαε επίίτα οἰΐν, ἂ5. ἴῃς ΠοΪν οἰΐγ, ἴχ. 46, ννγαβ ἴο θεὲ Καερί ριυτα τοπὶ 
Ι εν. ἰςα] ἱπηριιγιίν, κχῖν. 4. 

1 Οῃ ἴΠδῈ Ποβιπθδηβ, 5ε6 ἡ Ποϑιίπειβ᾽ ἴῃ 56} Π5. 2) Ζεΐ, οὐ Ολγέρέίαγε δΊοργαῤῆγ, ἱ. 9ο2- 4; ἴῃ Ηειζορ δηα ΡΙΠ 5 
Δεαί- δ ριςγεί, ; ἴῃ ἴῃς γεευΐδὰ Ἐιεγεί, ἵν. 643-4; ἀπά {Π6 Πἰδγαΐατα οἰἰεα Ἰῃ {Π 656 ἀγίϊοε5 ; ἰθὺ Θοπθο ίεσ, ΖΦ 7 9 })6715 

ογα Ζααοκίίε γογᾷ, ΡΡ. χχὶ--χχνὶ. 
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ΙΝΤΚΟΘΌςΤΙΟΝ 

διω. ΤῊΝ ΜΕΒΒΙΑΗ--ΕΧΡΕΟΤΕ. ΤΟ ΑΕΙΘΒΕῈ ΕΕΟΜ ΑΑΒΟΝ ΑΝῸ ΙΘΕΑΕ].. 

ΤΠῆε Ζαάοκιίς Ῥαγίν ἌἼχρεοϊςα 4 Μεβϑίδῃ ποῖ οτὴ 1 ον! ϑἰ Πρὶν ἃ5 ἴπ πε 761. χὶ αϊγϊαγεῖς 
Ῥυΐ “,,»οῦᾳ “αγορ απμαᾶ 7γ072 7εγασί᾽, 11. το, ν11],. 2, ἴχ. το (Β), 29 (Β), χν. 4, χνἱϊ]. 8. ΤῈ τηυβὲ θὲ 
σοηΐεσϑαά {πὶ {πὸ ἰοσιη οἵ {πεῸὶ εχρεοΐδίίοῃ 15 ρεοι αγΓ ἀπ πεεά5. ἐχρ]αηφίίοη. ϑίπος οὐσ δυΐπου 
ψὰ5 δοηιδίηίεά νι τς 7.251. “1: αΐ,., ἴ[ῇς ίαοξ {παὶξ ἢεῈ ἄοεβ ποῖ 5 πΠΊΡῚὶν τερεαῖ {πε 
εχρεοξαίίοη ἐπεῦα επίεγία! πε, θιὲ ἀἸΠεγεπίδίεβ [Πδὶ οἱ Π15 Ῥαγίν ΠΌπι ἰ{, ἰδα 5 τι5 ἴο σοποϊάς {παῖ 
{ης αἰβεγεηςε οἵ ρῃγαβεοίοσυν ροίϊηΐϊβ ἴο ἃ γε] αἰ Πεγεποα ἴῃ πα παΐίιγε οἵ {Πς εχρεοίΐδίίοη. ὅϑίπος 
τῆς Μεβϑίδῃ ννα5 ἴο ΡῈ ἀεβοεπηάςά, ποΐ ἔγοτη Δαίοη ϑἰγηρὶν, θα “ γοπὶ Δαίοη δηά ἔγοστῃ [σγαοὶ᾿, {πε 
δαἀαϊείοπαὶ ννογά5 “απᾶ ἰγοπὶ [ϑγβεὶ᾿ αὔεὲ βίγεὶν δἰρηϊποδαηῖ. ὙΠεὲ ρῥγίεϑίποοα νναβ, οἵ σοιζϑθα, δῇ 
Πευθάτταγν ρυίν!θσε, απα σου] οἡἷν ὈῈ ραβϑ5εα οἡ [ῃγουρῇ {Πε πηα]ε ᾿ἴπῸῈ. ΑΑ5 ἰοηρ δ5 {πε βϑιισσαϑϑίοῃ 
ΠΙῸΠῚ [αἰ Ποῦ ἴο 50η ννὰβ ρτεβεγνεα {πε ἀδβοεηΐ ἐΠγουρἢ {ΠπῈ πιοΐμευ νναβ5 27η17η7α΄εγ1αἰ; ἴον {πῸ6ὶ ᾿τ!εϑίβ 
ναῖε ποῖ σοπῆπεα ἴῃ {Πεὶγ οποίος οἵ ννῖνεβ ἴο πε Τύρα οἵ εν. Νοῖ οἠἱν οοι]ὰ ἔμεν πΊδυγν Δ ΠΥ 
15γδεῖῖῖα, θῈ {παν σου]α τηϑιγν ἴΠ6 ἀδιρῃίον οἵ ἃ ργοϑβεϊνίς ὙὍὙΠαβε [αοίβ πηαῖζα {ΠπΠῸ ΡὮγαβα “ ἔτΓοτῇ 
Αδίοῃ δηά [ϑγϑεὶ ἡ 411} {πεῈ6ὶ ποῖε δίγαησε, [}ἢ ἴῃς οαβε οἵ πηργόΐκεη ἀδβοεηΐ 772 ἔΐε ηιαΐσ ἤΐγιθ, {πὰ 6 
ψογ 5 “Δ ηἃ ἔγοπὶ [5γα 6] ννου]Ἱά θὲ ννΠο]Ϊν σιιρεγῆμποιβ. Ἠξεπος {παν σαηποΐῖ ροϊπί ἴο {πε πηδίεγπαὶ 
ἀποαϑίγν οἵ ἴῃς εχρεοίεα Μεββίαῃ. [1 ποΐ ἴο {πε πιαΐθύηδὶ ἀησαϑίγν, ἔθη ἘΠοΥν σαη οἠΪν γαίεγ ἴο Πῖ5 
Ραΐεγηδὶ δησεϑίγυ. [{{{ἢ15 γεαβοηϊησ᾽ 15. να], 1 [ΟἸ]ονν5. {παΐ {πῸὶ εχρεοίεα Μεβϑίαῃ ννὰβ ἴο βρτίηρ 
[τοπὶ [5.86], 1.6. ἴοπὶ ἃ ΠΟη- ΓΙ ϑΕ]ν βουῖοθ, οὐ Πἰβ5 [δι μει 5 ϑι46, δηα ἔγοπλὶ Δδίοῃ, ἱ. εὲ. ἴγοιη 
ἃ ΡΥ θβὶν βοῦτγοα, οἡ ᾿ἰ5. ποῖαι 5. ϑιςοῇ δὴ Ἂχρεοίδίίοη σου] οἠἱν Ὀεὲ εχρ]αϊπεά, 50 ἴα δἃ5 1 8ΔΠῚ 
νναῦα, ἴῃ τείεγεηος ἴο πε ἵνο βδοῇβ5 οἵ Μαιίαπιης αδαηά Ἡδετζγοί, 1. 6. ΑἸαχϑηάοσ απα Αὐ βίου 5. 
Ηδειοα νναὰ5 δῇ [ϑγβε!τε--- 566 ᾧ 6. 11-ουν 6 Ματγίαπηπε σοπ πο ἴῃ Πα ον ρεϑοῃ 411 {με τουδὶ 
οἰαί πη οἵ ἴῆε ΜδἼοοαθεαῃ ποῦβα. ὅϑἴηος ΑἸεχαηάεγ απ Ατίϑίορ!υ5 νεῖε ἀεβοςπάεα ἔγομη Αδύοηῃ οα 
1πῈ ϑρίπα]ε δἰάθ, {πεν οου]α ποῖ Ἰεριπιαΐεὶν ᾿πΠετς ἴῃς Ρυεβϑίῃοοα. Βιυΐξ {πε ἰεομηΐοα!]ν ποη- 
ΡΓΘΘΕΪν ομαγδοίεγ οἵ Ματιαπηηε᾽ 5. 505 σου] ποΐ βἴαπα τη {πε νὰν οὗ {πε Μεββίβηϊς πορεβ αἰΐδοῃοά 
ἴο {πεπὶ Ὁν {πε Ζαάοϊτιίε Ρατγίν, βίηςε {πῈ 411 θπΐ τηΐνειϑα] εχρεοίδείοη οὐ [ϑγα αὶ ννὰβ αἰγεοίε ἴο 
ἃ Μεβϑίδῃ βρίπηρ ποῖ ἱγοπὶ Τιενὶ θυΐ ἴγτοπὶ πάλῃ. Βα σοἴποα {πε Ζαάοκίίε Ῥαγίν τε]εοϊε {πε 
εχρεοίδίίοῃ οἵ α Μεβϑίδῃ ἰτοπὶ {πάλῃ {μεν ἀδβουθεά {πεῖς ἐχρεοίεα Μαεβϑία ἢ 45. βρύυηρ [ΤῸΠῚ 
Αδίοη (ἰ. ε. ἴτοπὶ ἴπεῸῈὶ Μδοσαῦεαβ πγουῦρῃ Ματγίαπηπε) δηα ἔγοπὶ [5γ86] (1. ε. ἔγοπη Πογοά). 

Βιυΐ ννε σδῇ φῸ ἃ βΐερ Πιίῃεῦ τη ἀεῆηϊηρσ {ΠῸ σοπιργεπεηβίοη οἵ τῃς ννογάβ "δηα ΠοῸπη [5γα6]᾿. 
ϑίησε {πτγουρσποιξ οὐγ εχ ἴΠπεγα 15 ἃ ἀβεξοίεα αηΖ7η7ι5. ασαϊηβδ Ππάδ ἢ δηα {πε ἀνπαϑίν οἱ Παν!α, ννε 
ΠΊΑΥ ἰαϊγγν σοποϊθάθ {παΐ πε Μεβϑίδῃ ννὰβ ποΐ εἼχρβϑοϊεα ἴο βρτίηρσ ἔγοπὶ {εν δηα ΤΠ πάδῃ---ὐν ῃ]οἢ 
νου] μανε θεεη 4 παίιταὶ Πιδίοῃ οἵ πε ἔννο σοπῆϊοϊίηρ Ὠορεβ-- τς ποπὶ Αδίοη ἀπα δῇ [5υδο]τία, 
ψῆο ννὰ8 ποῖ ἀεβδοοπάςα ἴγοπὶ [πά δῇ. 

ΤΠ15 Ποϑεν ἴο {πε Τλανίαϊς βδἴοςκ απ ἴο {πάδῃ 5 ποῖ δὴ τππηγεάϊαίθα ἀπ υπ]οοϊτε-ἴον 
Ρμεποπιεηοη. πὲ νὰν Πα αἰγεδάν Ῥεεῆ ριεράγεα ἰου 1[{ ἴῃ {πε βίγυρρ]ας οἵ της [εν ΒΙεγαύοῆν 
ἴο ρΡΙΈβεσνε 115 δηοίθηΐ ργοιοσαίίνεβ ἀραϊηϑδί {ΠεῸ ἐπογοδο!πηεηΐβ οἵ {πε ῬΠατσεεβ δηα {πεῖν [ο]]οννεῦϑ. 
ΤῊς Ποβίμν ἴο {πε 1λανίαϊς ϑἴοοκ [5 αἰγεααν ἀρραζεηΐ ἴῃ ϑίγαοῃ-- ἴῃς ψοΥκ οὗ ἃ ριίεϑί οὐ δ 4]} 
ἐνεηΐβ 8ῃ ὉΡΠΟΙάεγ οἵ {πε ΠΙΡῊ ϑαοογαοίαὶ οἱαἰ πη οἵ {παΐ ρεγίοα. [1.ένὶ (1 ̓ Ξ εοἰδεϊαςίίφηε, 1. χα ν!) 
[85 ἄγαν δἰζεπίίοη ἴο ϑίγαο 5 σ]ογιβοδίίοῃ οἵ {πε ργιεδίποοα δὲ {πε Ἴεχρεῆβε οὗ {πε Κίηπρβ. ΨΝΏΠΕ 
ΟἿΪν «ἃ ίενν νεῦβεβ ᾶἃ΄ΓῈ δϑϑίρῃηεα ἴο ΑΡγαῆδπι, ἴϑαας, δηα Ιἴδοοῦρ (Χ]ῖν. 19-2), ἀπά ἔἜνεὰ ἰο Μοβοβ 
(χίν. 1τ--5), Δαγοῃ δπα 15 ἀεβδοεηάδηΐβ ἀγα {ΠῸ βι}]εςῖ5. οὗ ἰοηρ δηα ρ]οννίηρ εὐϊορίαγηβ (χὶν. 6--24). 
Το Αδίοη (οα βανε πε ργιεϑίποοά Ὀγ “δῃ ενεγαβίίηρ σονεπδηΐ ᾿ (Χ]ν. 7, 15), ννῃ! ἢ ννὰβ ἴο ἰαϑί 
“85 ἰοησ ἃ5 ἴῃε πεᾶάνεη Ἔπαπγείῃ ̓  (Χὶν. 1.5); ἴο {πε ρῥγεϑιῃποοά (οα Πα επίγυβιεα {ΠῸ οπαῖρε Ὁ ΗΙ5 
ςοτητηδηατηεηΐβ, 1ΠῈ Ρρόνεῦ ἴο ἐδ] ψ ἢ ϑἰδίϊεβ δηα Ἰπαρετηξηΐξ, απ {πε τίρμε οἱ ἰξαοπίησ 
ΗΙ5 ρεορὶε (Χχίν. 17); δῃὰ {π6 Ῥοοῖὶς ρῥτδοίίοα!]ν οἱοβαβ. ἢ ἃ ἰοῖν ραπερυτῖς οὐ ϑίπιοη ἴῃε 
Ηρ Ριηεβί, {πῸ βοῇ οἵ Οπίαϑ (1). Οἡ {πῸὸ οἵἴπεῦ παπᾶ, ϑίγαοῃ. ἀεργεοϊδίεβ ἴηΠ6 Κιηρὶν ἀγηδϑίνυ. 
Ηε δάπη5 1Παὶ (οὐ δά, ᾿πάεε66, τηδάς ἃ σονεηαηΐ ΜΠ ΓΠαν!ἃ τοποπίηρσ {πε Κίπραοπι, θα: πε ροϊηῖ5 
ουξώ {παΐ {παΐ ννὰβ8 οπἱν δὴ ογάϊπαῦν δηα ΠἸπηϊε ἃ Πεγίίαρε ραϑϑίηρ ΠῸΠπῚ ἰδέ Πεγ ἴο βοῇ, ννῃείθαβ παῖ 
οἵ Αδήοῃ ννὰβ 8ῃ ἐνεγαϑιίησ Πεγίΐαρε ἰγαηϑιηϊ 64 ἴο 41] ἢΙ5. ροβίεγιν (χὶν. 25). Ηξ 15. οδύεῇι, 
ΓηΟΓΘΟναΓ, ἴο Ροϊηΐ οἷξ αὶ {Π6 ἀγπαβίν οἵ 1)αν! ἃ Πδα ργονεά [1561 πιηννογίῃν οἵ τῆς αἰνίπηε ἔανοιι; 
ἴον 1παΐ οηἱν ἴῆτεε οἵ ἐπ επ|, ἱπο!πἀίηρσ Π)αντά (ΧΊΙΧ. 4), μα Ῥεδη (δι το οά, ἀπά πδὲ δοοογάϊησ]ν 
{πεν ννεῖα βίρραεά οἵ {πε Κίηρϑῃϊρ ἀπα {πε ρονειππιεηΐ οἵ τς παίίΐοη το- εηἰγιϑίθα ἴο {πε ρῥυεϑι ποοά. 
Νοῖ οουἹά {πΠς Μεββίδῃ δι56 ἔτοπῚ δ οἢ ἃ βίοοκ: [ἃ Μεβϑίδῃ ννὰϑ ἰο θὲ εχρεοϊεά πε ννᾶὰβ ἴο μὲ 
ΕΠ 4 τεαρρϑατγίπρ ἴῃ {πε ἤδϑῃ (χ νη. 1ο-- 11). 

1 ΤῊ στθαίεϑί οατα ννὰ5 [Ἀθη ἴῃ τερασά ἴο {πε ομαγδοΐῖοσ οἵ ἴΠ6 νῖνεβ σπόβεη Ὀγ {πε ρτίεβδίβ. ὙΠ ΕΓ ρεάϊρτεαβ, ἸΏ]655 
Κηοψ ἴο 6 ὈΠΙΠΊΡΕΔΟΠΔ]6, νγεῖα ἘΧΘΠηΘα ἰοσ ἰουΓ βαπογδίίοηβ οἡ ὈΟΙΉ 51465 ἴῃ {ἴπΠῈῸ οδᾶϑ6 οὗ ὑσὶ θβί!ν Ππδαρε, ἴοσ ἥνε 
1 [παν νεσα οἵ πο - σειν οτἱσίη. (ΟΕ ΟἹα. ἵν. 4, 5, 77 αὖ : 7 βθρῃ. (ογιέγα “412. 1. 7. ὙΠΟΙῸΡΉ ἃ ρυϊδϑὲ τ] ῆϊ ποῖ ΠΊΔΥΓΥ 
ἃ Ῥτοβαὶγίθ, ἢ σου] ΠΊΔΥΤΥ ἴΠ6 ἀδυρῃϊεΥ οἵ ἃ ργοβεϊγίθ. [ξ οΐίῃ ραγεηΐβ οὗ ἃ υνοϊηδῃ ὑγεῖῈ Ῥσοβείγίεβ, ἃ ρυσϊθϑί ννὰ5 ποῖ 
ΔΙ]Ονγ ἃ ἴο ΠΊΔΥΓΥ Πα; θα 1 ες ἀϊά 50, {ΠπῈ πγαυτίαρε ννὰ5 σοηϑι δτοα Ἰορττηαῖθ. 8668 7ευΐο ἔρεγε., χ. 195. 
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ἘΚΕΑΟΜΕΝ ΒΕ ΘΕ ἈΠΖΘΘΚΙΤΕ ΘΕ 

ΤῊΪ5 β]ογι βοδίίοη οὐ εν] ονοῦ Τπιάδἢ 15 τερβαϊβα ἴῃ [π|0 1665, νυν μῖο ἢ, {πὸ Θίταςὶι, ννὰβ νυγ θη ΌῪ 
ἃ Ῥτοϑῖ, θυ Ὀν ἃ ρῥυϊθεδσὶ ννῆο δα δϑϑι πη Πδίθα βοπις οἵ {Πς6 Πίρμοῦ πεοϊορν ϑοἢ 845 {πε ἀοοίτίης 
οἵ ἃ Ὀ]εββθά Γαΐυγα 16 (Χ χη. 51).} [Ιἢ ΤᾺΌΙ1665 1 ενὶ γεοοῖνοβ ἔπε ἢνδὲ Ὀ]εβϑίηρ (χχχί. 1.5-:7), δπά 
7.64}} {πε βεοοηά (ΧΧΧΙ. 18-20). Τιανὶ ννᾶ5 ἴο θῈ δ οῃςθ {Π6 βιιρίεπια [θαοῇοι, {πε 5016 ρυίεϑέ, απ {πὰ 
οἶν]} τα]εν οὗ {Πς παίίοη. [{π||4}1᾿8 Ὀ]ϑϑίηρ ἄννε]]ὶ9 οα ἢῖ5. σιεαῖ γα ]]}αγν Ροννεσ, ννῖοἢ τπς (ΠΘμΕ 1165 
5Πο0 014 ἴοαγ ἀπα αἱ ννῃϊο ἢ {πῸ παίίοῃβ βου] απακα. ὙΠεγαρν ἢ 5ῃμοι] ρύοόνα τς ΠΕ]ρ οἵ [ᾶοοθ 
δηα {πῸ τον αὶ] ἀγηαβθίν δῃμου]Ἱά Ὀτησ ρεαος ἰο ἴϑιβοὶ. ὙΠεῖα 15 ἃ οἷδιιθα οἵ ἴννο οἵ τῆγθε ᾿ψογάς 
ἴη ΧΧΧΙ. τὸ α΄ γαίεγγιηρ ἴο ἃ Μαβϑίδῃ ἴτοπὶ [πάδἢ, θὰς ἰξ ἰ5. ποδί ρύοΘ Ὀ]ν δῇ ἱπίεγροϊαίϊίοη, βίποα 
τῆγουρσποῦΐ {Π6 ταϑί οἵ {Π15 Ἰοηρ ννοῦκ {πεῖο 15 ποῖ ὄνεη πε θαγεϑὲ Πἰπὶ οἵ βϑιιοἢ ἃ Πορα. 

Τῆς σ]ογποδίίοη οἱ 1,ονὶ γβαςα5. 115 οἰ πλαχ πη ἐης Τ᾽ ϑίαηηεηΐβ οἱ {πεῸ Ἴ ννεῖνε Ῥαίγίαγοῃβ. Νοῖ 
ΟἾΪΥ 15 Τανὶ {Π6 ϑιργθπης δας ῃουν ἴη ΟΠ το δηα ϑίαίε : ἔγοπὶ 1 ον! α50 15 ἔο ϑρυίησ {πε σοπιίηρ 
Μεβϑίαῃ. [1 [αοΐ {πεῸὸ Μεϑβϑίδῃ Πααᾶ αἰγεδααν οοπηα ἰπ ἴῃ ρείβοη οἵ ᾿οῆη Ηνίσδηιῖβ δοοοζάϊησ το {Π6 
ΔαΐΠοῦ οἵ ἴῃς Ταεβίαπηθηΐβ, 158 ἃ5 δοσογάϊηρ ἴο {Π6 βϑυ! δῦ υυγτἰησ, πὸ ΟΧ Ῥϑαὶπ), ἢς μαά αἰτεδάν 
ΠΟΠΊ6 ἴῃ {πε ρείϑοη οἵ ϑίπιοη ἴῃς Μδοςοαθεα. 

Τῆς ἀδνεϊορπΊεηΐξ αοξια}}ν γαα]Ζοα δηὰ {πε ἰεπάδηοίεβ ἴῃ {πε ρίόοαβ85 οἵ ενοϊαίίοη ἰπ ἔμ656 ΒοοΪζο 
Πηά ἃ ποΐ υπηδίαγαὶ οὐ] πιϊηδίΐοη ἴῃ οὐ ααΐποῦ. ὍΤΠε βέεδαν σ]ογιβοβϑίίοη οἵ 1,ονὶ ἴῃ ϑίγασῃ, {[π|01|665, 
ΔΠ6 ἴπΠ6 Ταβίαπηθηΐβ μα οἠἱν βεινοα ἴο τεάπος ᾿πάδῃ ἴο {πα βεοοηά ρἷαςε οὗ διιϊ μποῦν ἀπα ΠοποιΓ 
ἴῃ. {πεῈ παίίοη, θαΐ ποῖ οἰπεύνίβε ἴο ἀεριεοίδίε {παΐ σγεαΐ {γρ6. [Ι͂ἢ πὸ οα86ὲ Παά (ἢϊ5 ρίοσεϑϑ 
ἀερεηδίαϊθα ἱπΐο ἃ ἤοϑβίια αἰΐδοκ οἡ πᾶ. Απάᾶ γψεΐ {15 απὰ πδυρῃς εἶδα σου θεῈ {πε ἱπονῖ- 
4016 ουξκοοπηα οἵ {ῃες ἰεηάεξηοίεβ ννῃ]οἢ ναῖε δοΐίνεϊν δὲ ὑνοῦῖς ἴπ {ΠῸ βεοοπα οοπίυγν Ὀείογε {ΠῸ 
ΟΠ τ ϑιίαη οτγδ. 

ΤΠΕ5ε [επάδηοίθβ σαπηα ἴο ἃ ποδά ἴῃ {πε Ζαάοϊκοιία Ἐτασπιεηΐθ. ὙΠογοίη {πε ο] ον ποδίϊοη οἵ [ῃ8 
Ζαάοκίξε ρυιθϑίϑ 15 σαγγεα οὔ δαγὲ ῥαδ5ηε ννἱ τ ἴῃς ἀἰδραγαρσεπιεηΐ οἵ ἐς Τ)αν!ϊς [απ ]ν δηά οἰαίπηθο 
ΔΠη6 δῇ δἰΐϑδοὶς οὐ [48ῃ. [αν 15 δοσιιϑεά οἵ ᾿Ἰσπογαησα οὗ {Π6 ἴνἂνν (ν1]. 5). ὙΠ {Π|6Ὸ “ Κίηρσ ἡ (ΠΡ) 15 
ΤερΙδοθα Ὀν ἰπαΐ οἵ “ ργίπος᾽ (δ) ν|ϊ. 4). [Ιῃ ἴχ. 7 ἴῃς ραββαᾶσε γοπΊ Απιοβ 'χ. 11, ϑνῃϊο ἢ ῥΓΟΠΊ565 
1πΠ6 ϑδείείησ ὑρ οἵ “1ῆς ἰἀθείηδοὶε οἵ 1ανι ἰπδξ 15. [8116π᾿, 15 εχρ αἰπεαά ἴῃ ϑιο ἢ ἃ νὰν παῖ 4]] 
Τείδγεπος ἴοὸ Ἰλ)ανία ἰ5 σοί τὰ οἵ; ἴογ “πε Κίηρ’᾿ 15 ϑαϊά ἴο ἀεποίς “ἴπ6 (οηρτεραίίοη᾽, πᾶ “Πα 
ἰΔΌδύηϑοὶα οἵ {πε Κίησ᾽ ἴο ἀεποίε “ἴπ6 Ῥοοῖκβ οἵ {πε Τανν᾿. Πανίηρ {ππ5 εἘχρ δίῃ ἀνναν δα 
1)ανταΐς ἐχρβοίϊδίίοη, ἃ Ργορπεον οἵ ἰῃς Ζεαάοκιία Μεβϑίδῃ (5εε 1χ. 8) 15 ἀϊβοονεγεά ἴῃ ΝΠ. Χ Π]. 17. 

ΤῊς ρῥτγίηςεβ οἵ Τυδῃ αἵὰ αἰίδοκεα ἴῃ ἰχ. 19. δ5 θείῃησ “ἼΠκο [ΠῈπὶ παῖ τεπιονα {πε ἰδ πα πΊαιῖς᾿ 
(1χ. 12), 1.6. τῆς Ῥῃατγίθεεβ. ΝΠ εη {6 {ἰπ|6 οὔ {πε ἐπα ννὰβ Δρργοδοῃίηρ {πΠεῸ Ζαάοϊκίςεβ νεσγε το Ὀγθαϊς 
ΟΥ̓ 411 γεϊδίίοπϑ ἢ [πιά δῇ, νὶ. 7. 

ᾧ 12. ΘΟΜΕ ΟΕ ΤΗΕ ΤΕΛΟΘΗΙΝΟΒ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΟΚ. 

Ι 5Π4}} οοπίεηξ τῆνϑεὶ ἴῃ ἴῃς πηδίη ἢ τείαγιιησ ἴο τὴν ποΐε5 οὐ ἴῃε {ῃδοϊορίοαὶ νίεννϑ 
οἱ ἴῃς Ζεαοκιίεβ. 

2 Προ: 388 ᾧ 12. 
Ζ)οοΐγῆηο ὁ α 7εἼμ7γ6 2. ὅ8:εε ποΐβ οῇ ν. 6. ὅϑοῃλα βοῃοϊαιθ ἤᾶνε ἀοιιίεα {πε τγείεγεπος οὗ ἘΠ 15 

νεῦβ86 ἴο ἃ {πἴὰγε 6. Βαΐ ἐνεη 1 1 εῦε ἀρϑεηΐ 1 ννουἹα ηοΐ δῇδξοϊ (ῃς φυεξϑίίοη. Τηα Ζααοκιίίεϑ 
816 1Πε6 ἀ]501Ρ0165 οἵ {πε Ῥγορῃεῖβ δπὰ {ῃς ΗἩαρίοργαρῃα, δηα ἴῃ μεθα {πε ἀοοίτιπε οὗ ἃ ἔπξαγα 11{6 15 
δυσί. ΤΠῃς Ραγίν {παΐ τεραιάςα {πε οοῖκ οἵ 19 4η16], {πεῈ Βοοῖς οἵ Τδ]665, απ ἴῃς Ταβίαπηεηΐθ 
οἵ της Ἴ ννεῖνε Ῥαίγα ἢ δ5 δι πογίϊαϊῖνε σου] ποῖ πᾶνε ααεϑιϊοπηεά {ῃς Ὀε] ΕΓ τη ἃ Ὀ]ε5ϑεα {πἴαγα [1{6. 

Μεροηιίίαιεθ. 566 ποίεε οὔ νὶί. 1 δῃηὰ τχείεγεποαβ: 4150 [ηίγοά., ὃ 10. 11. [9}{ἢ 115 τεϑρεοὶ {πΠὲν 
ΡῬΓΕρΡαῦα {Π6 ννὰν ἴον {πε ργεδοῃίηρ οἵ ομη τῃς Βαρί[5ῖ. 

Ῥγεοασοίζγαϊο, αγιαἰ γσε-τυϊτά. ὅες 11. 6 ποίε, 11]. 7 ὦ, ἵν. 2 δ, ΤΟ, ὁ 9. 45. 
7 ήνογεθ. Τ)ίνογος ἴ5 δυβοϊαΐεὶν ἐοσγθιἀάξη τη οὐ ἰεχί. 866 νἱϊ. 1. 
71ὸ ἤατυ αηα 116  γοῤῥοίς. Τί 11] θὲ ϑυβηοϊεηΐ Ποτε ἴο τείεγ ἴο ᾧ ὃ δαηπὰ [πάβδχ 1, ἴο βῆον ἤον 

Ῥτοίουη αν πε Ζααοϊκίιε5. να]πεά {ῆες Ῥιορῃείβ.Ό. Ὑπαε ίαος ἴο ψῃϊο ννα πᾶνε ἀγαννῃ αἰζεηίοη 
εἰβανῆεγα (βεα ἃ Ὁ. 45), {παῖ {πεν Ῥαβεα ἤαίαςῃα οἡ ἴῃς Ῥγορμεῖϑ, 15. ρίοοί {παΐ ἐπεν τεσαγαβα 1ῃ6 
Ῥιορμεῖβ δ5 οὗ ει] διςπογιν νἱἢ της Τὰνν. ὙΠΕΙγ δετπάς ἴῃ [Π158 τεϑρεοΐῖ 18 Πξαύεῦ ἴο {παΐ οὗ 
πε ϑευπιοη οἡ ἴῃς. Μοιηΐ ῃδη {Παΐ οἵ δὴν οἴμοι Ῥαγίν ἴῃ [πᾶ δ΄ 5 πη. 

14. ΒΙΒΙΙΟΘΒΑΡΗΥ. 

(α) 7χ. ΑΚ γεῖ {μεῦα 15. οὴἷν οὔβ ἰεχί, βίποας. ονίηρ ἴο ΠΓ. ϑοῃθο οι 5. ἀγγαπσθιηθηΐ ΨΊΠ {π6 ΤΠ ν ΓΒ ἐν 
ΤΑΡγατγ, (δα τ ἄρθ, ΠῸ ΒΟῃοΪαΓ 15 ἴο Ὀ6 ἃ] ονεά ἰοὸ 8ε6 ἴῃ ΜΘ5. [ῸΓ ἤνε γεαῦβ ἃἴϊεσ {πΠ6 ρα] οαίίοη οἵ 

1 Τη τῃς {ἰπ16 οὗ ᾿οβερ 5 Ἀρρδυθηίν οὨἱν {πῸὸ ϑαάάμποδαϑ οὔ {πε Πρ θϑι γδηκ 511] ἀθηϊθα [ῃς ἀοοίγηα οἵ ἃ Ὀ]εββϑθά 
ξαΐυτα Πίε (122. Χνὶ]. 1. 4. ὙΠὰ5 [15 ἀοοσίτ!ηςα βεειηθα στα παι ν ἴο Πᾶνα ρουπηθαίθα {πΠ6 παῖ Ὀοάγν οἵ [ῃ6 ϑαάάιοαβθϑ 
Ὀγ ἴπε π]44]6 οὗ [6 ἢτϑε σεπίυσυ οἵ ἰῃ6 (τι βιίδη εσᾶ. 
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ΓΝΤΕΘΙΘΕΞΤΊΙΟΝ 

Ὅτ. ϑομβθοῃίοι᾽ 5 οδαὐϊόη. Ἐνϑι { Τ)ι. ΘΟ οί 5 δα ο νι ατα ΓΠουορ ΪΥ βαιἰϑίφοίογυ (ἢ15 Οχ γα σΎ ἀοίϊοη Οἢ 
ΗΪβ8 ρατὶ οοὐἹά Πάτγαϊν [4}] ἴο ο4}} [οτὶ ἢ (ἢ 6 τοργοθαιίοη οἱ βοῃοϊαγβ σΈπθγαγ. 6 504}} ποῖν Ῥιοοθβ ἴο Ρᾷ88 
ἃ ἴεν οὐ  ΕἸοΙβτὴ8. ΟἹ. ἢ15 ἰθχί. 

ἢ γαρηιογίς οΥ α Ζαάολιίο Ἡγογά φαὐγοα Ἴγονι Πεύγειυ 77.8.5.. 21: 246 (ὐαϊγο (ὐεγιίφαλ (ὐοἰϊοοίογε σπιοτῦ 171 106 
2οφδοφοίον ο7᾽ 1ἡ6 ζύηιτογεῖν Ζιύγαγγ, Οαηιὀγιάρε, ἀγα] ῥγουϊαρα τοῖΐᾷ απ δγιρδὴ ἀγαηοίαγίογι, Ζ7ηἠγοαμείίογ, ἀπά. 
Δ οίος, Ὁ 8. ϑοῃεοῃίεγ, Μ.Ὰ., ΠΛ. Ιμει., Ῥγθϑιάθηΐϊ οἵ τῃ6 [68 Τ ΠΘοΟ]ορίοαὶ ΘΙ ΠΑΙ͂ οἵ Απιθιίοα ἱπ Νδῖν ὙοτΚ. 

ΘΟ ΒοΙατβ ἅτ ἱπάθθά σταίθία! ἴο Ὅτ. ϑ}μθομίογ ἴογ ἱμα ΑἸβοονεγυ οἵ {Π6586 νϑῖυαθ]ς Μ55., θὰϊ {ΠΥ σαηποίῖ 6 
Ἐχρθοίϊεα ἴο ἴδε! ἴξ ἴῃ ϑοῃ τηθαϑαγα [ῸΓ (ῃ6 ΨΑΥῪ ἴῃ ΨΏΪΟΠ 1Π6 ἰοχὲ ἢα8. θθθῃ δἀϊίβα. Ι: ἰ5 ΘΔ ΓΘ] 55} ΥῪ. ἄοπθ. 
ΤΠὰ5 οἡ εἰρῃίθθη ρᾶραβ οἵ ἰοχί ἴμεῖθ ἃ νῸ πα ἃ ΠυδΓίο  ραρα5. οἵ οοττρθηάα Δη4 5 ἜΒι0Π5 (ρΡ. [ν]1--Π1Χ). 
Α ββοοῃᾶ ἰδὲ οἵ οοιτίσεηα ἰ8β ἰο θῈ οππα ἴῃ 1ῃ6 ποίβϑ οἡ ἴπε ἰγαηβαίοη. [ἢ ἃ 1Ὠϊγά ἰδὲ (11Χ--ἰΧὺ τη θοαγίηρ 
ΘΟΙΓΘΟΙΙΟ5 οἱ δηά Δα θη 5 ἴο (ἴῃς {γα 5] ιοη ἃ πα ποίθ5 ἃ νΘΙῪ ἱπηροτίαηϊ οΟΥΓθοίίοη ποΐ ἱπο] 64 ἴῃ (ἢ [ΟΓΠΠΘΓ 
ὑνο ᾿ἰϑἰ5 15 ρίνεῃ, Βαΐ [πε ἀῦονε 8εγῖ85 οἵ οουγρθηάα αἴθ ποΐ ἜἼχῃαυβίϊνθ. ΤῊΪ5 ν}}}} θῈ οὈνίοιιβ ἴο δΔῃγ βίπάθηξ 
ὙΠῸ οΔΓΘΓΠΥ οοτηραγθβ ἴῃΠ6 ἰοχὶ οἵ Ρ. 209 ψΠ ἢ ἴμ6 ιοριγανῖο οἵὗἩ 115 ρᾶρα. [,εἰ ἃ ἴαϊκε ἃ ἴενν ᾿ἴπ65 Ὀθρὶηηϊηρ' 
ψΠΠ 1. τὴ. [π ]. τῇ ἵ ψα τεδά δ ἴΠεγὲ 8 ΓΟΟΠῚ ΟἸΪΥ ἰῸΓ οπα ἰεἰΐεν ἀπά ποῖ ἴνγὸ αἴίεγ ἰ. [Ἃπ]. 18 Ῥεΐοτε 
ΠΝ ΓΝ πα δε ἢ ἃ βᾺρ ἰ5 [εἰ οσ βενβϑῆ ἰβίίθσβ, ἰοασγ οἵ ψῃῖοῃ Γ. ΘΟΠ ΘΟ ίεσ ΒΌΡΡ 165, ΏΘΙΕ 15 ΤΟΟΙὴ ΟΠΪΥ 
ἴου ἴουσ. [Ι͂ἢ ]. 19 δἴϊζεαγ 72] Πγ. ΘοῃθοΠίεγ ἰεανεβ ἃ 5Ρ806 [ὉΓ ἴννο ἰεἰίοιβ : [ἃ ϑῃου ἃ 6 ἴοσ ἴουϊ ογ ἤνε. Βείοτγε 

ΣΦ ἴπ [Π6 βᾶπηθ Πἰπ6 Ὁ 5που]4 θὲ ΞΌΡΡΙΪεα οἵ ἃ ρὰρ ἰδῇς ἴῸΓ οπα ἰοθίίθασ. [πῃ]. 21 δῇ. ἼΘΠ ἃ βὰρ ἰ5 ἰβῇϊ ἴῸῪ 
νο Ἰειίοιϑ : ἢ 58ῃου!α 6 ἴοσ ἴουγ οὐ ἔνβ. [Ιῃ ]. 33 {πε ἤγϑι ψογὰ 15. ΠΝ τοί ὃν, 

1) τ. ϑομθο θυ οῃοοβθ5 ἴο δαὶ Πἰβ ἰεχί 50 ΘΓ] 655}γ ἰῃδι 15. οἵ σοῦγβα ἢϊ8 οὐνῆ σοησογη, θαΐ τη Πα οαθ6. ἢδ 
Οὐρὶ αἵ 811 δνεηῖβ ἴο πᾶνε ρα] 15Π6 4 ἃ γαρρηγι]ε οἵ ἴΠ6 δηΐζίτα Μ|55.---ΟἿ]γ ἃ τηδίίεσ οἵ εἰσ μίθεῃ Ρᾶσεβ. Τὸ 
ΡΟΒΙΙ5ἢ Β0Οἢ. .ἃ ἰοχί δηάα {πε ῃ ἴο ἄδην 81] ΒΟ ΠΟ] Γ5 ἃ 6655 ἴο {Π6 οὐρα] ΝΙ55. [ῸΓ ἔνε γβδγβ ἰ5 ϑίγαηρε οοπάποϊ οἢ 
τῃ6 ῥΡατί οἵ ἃ βθεῖεσ αἰζεγ σὰ. Πδ νου] οὗ βομοίαγϑ ἴγοτη [,ἔν!, ψνῆο ἢγϑί ἐχριεβϑθά 1πΠ6 περά οἵ ἃ λας], 
ἴο 1ῃε .]Ἰαἰεϑί βία ἀθηΐβ οἵ {πὲ ἰεχῖ, Ιοοκ ἴο 0) γ. Θοῃθοῆϊεγ δἰ ΠῚ ἴοὸ τετῆονα 1ἢϊ]5 ἸΠΒΟΠΟΙΪΑΤΙΥ ἘΠ ΡαΓΡῸ ΟΥ ΠἰπΊβε Γ τὸ 
ΡῬΟΡΠΙΒΗ ἃ Ἴαεοίηιε ϊῃουι ἀεἰαγ. 

(ὁ) Ζγα»εἰαίτοης. ϑοὨεομίογ, Ζγαρ γιοηίς ογ α Ζασοἀιίε γογά. ὝΠΕ ἱἰγαπβ]αιτίοη οἵ ἃ ἰδχί ἴογ (Π6 ἢγϑί {{π|6 15 
ΟὈν]ΟΙΙ5]Υ ἃ ρίεος οἵ ρίοπεεσ ψοῦκ, ἀπά Βου]α ἱποιοίοτθ Β6 γραῖα ὙΠ 41} οοπδίἀοτγαϊίοπ. [ΙΕ Ὀδίγαυβ, ἃ5 τηϊρῃϊ 
Ὀε Ἔχρεοίβά, [γεχαθηΐ [αι] γ6 5. ἴοὸ ἀρργεμοπὰ 1Π6 πηθαηϊηρ οἵ ἰῃς ψτὶΐεσγ, θαΐ οα (Π6 οἰπεῖ μαπα ἴῃ ΠΠΔΠΥ ΡᾶΒβαρΡ 5 
Ὅτ. ϑομθοῆίεγ μα 8 βϑῆοννῃ στγθδὲ ἰπϑῖσῃΐ δπα ἢΪ5 ἐπογοϊοραθαϊο Κπονεάρε οἵ ἀδΌΡιηϊςο ᾿ογαΐαστα ἢὰ5. με]ρεά ἴο 
ΟἸδαῦ ὉΡ πη ηΥ ἃ αἰ ΠΠΟυΪῪ ἤοπι 1π6 ουίδεῖ. 

Τιἀνὶ, “ὔπ ἔοπῖς ϑαδάποέεμ ἀπιέτίεαν ἃ 16 ταυῖπ ἀὰ ΤαμΊρΙε᾽ ἰπ [πε Ζθόύμό «ἦθος ἔμιάος Μμεῖνες, ἸΙχὶ. τό1--205, 
1011. ΤῊΪΒ5 Ππηδϑίθυ!ν {τα ἢϑ]αι'οη, ΔοοοΙρϑηΪ αὶ ΜΠ ἃ ἴεν ποίθβ, [ΌΓΠῚ5 ἃ ναϑί δάνδῃποα οἡ {Π6 ριξοθαϊησ, ΜΥ 
ΟὈ] μαι οἢ5. ἴο0 1 Ὧτα τηθηϊϊοπεα ποῖ ὈΠΙΓΘ]ΘΠΠΥ ἴῃ ΤῊΥ ποίεβΒ. [{{π[οτἰυπαίεὶυ 1 πα οομηρείεα Ὀοΐῃ ΤΥ 
{γα 5] αι οη Δηα ποίεβ Ὀεδίογε 1 βανν οἰ Ποὺ (Π15. {Γὰ Π5] ΑΙ] Οη. ΟΥΓ ἴῃαΐ ἡ ἢϊοἢ [Ό]]Ον" 5, εἶ886. ΤΥ ποίεβ τ]ρἢϊ Πᾶνα ἴἀΚοῃ 
ἃ αἸΠεγεηΐ [Όγπη. 

Τιασταηρα ἴῃ πε Μύευμο “τίσις, ἀπῆν 1912, ΡΡ. 213-4ο. Δ ΏΠε Τιέν᾽᾽ 5. ἰγαῃϑ]αίοη 15 τὰ ἀηα ἸαΙοτηδίϊο, 
ΤΑρταηρο᾽ 5 ἱγα 5] Οἢ αἰτη5 αἱ Ὀεὶπρ ἃ Ἰϊτεγαὶ τοργοάᾳποίίοη οἵ {πε ἰεχί. [{ βϑῆονϑβ ἰπ6 ἱπῆπεηοος οἵ [,όνϊ, θαϊ ἴῃ 
οογία! ἢ ραβϑαρ 8 ΠΊαΪΚ65 ἃ [γεϑἢ οοπίτὶ θα οη ἴο ἴῃ 6 ὉΠαδγβίδπαϊηρ οἵ [Π6 ἰεχί. 

(ε) Ογγεαί δίμαϊοσ. Βδοῆθγ, Ζειρολγι ,Χ ἀεύγ. Μιὀἰ)οσγαῤήϊε, Νο. τ, αῃ.-ΕἘΡ. τοιι., [,6βΖυηβί, 
“ΟΡ ββθυνδίίοηβ 50. 165. “ Βταρτηθηΐίβ οἵ ἃ Ζααοκιίς Δ ου]ς " ἐαϊἰέβ ρὰγ Θομθοῃίεγ᾽ ἴῃ {πε δέουμο ὧς δἰμαος ἡιμΐνος, 
Ἰχὶϊ. τ90--6, ψ|Π Τ,έν!᾽5 το] πάθεν 1η ΡΡ. 197-200. 

Ματγρο]οαίῃ ((.) ἴπ τῃ6 Αἀ)λοηεενι, Νον. 2ύ, τριῖι; “πε ϑαδάποθαηῃ (τ βίίδηβ. οὐ Τ)αγηαβοιβ᾽ ἴῃ ἴῃ 8 
Τ χροοίίογ, Τ)ες., 1911, ΡΡ. 499-517: ΜάτΙοῇ, 1912, ΡΡ. 212-25. [Ι͂}η [ἢ686 βίμαϊεβ. Μτ. Μαγρο]ουῃ ἢα8 βῆον πῃ 
ϑτθαΐ ᾿δαγηὶηρ ΔΠα δου ης85. ἴῃ Οἰοἰ Ζίηρ (ῃ6 νίαν οἵ ἢὶβ ριεάξοθββοιβ. Ηἰἴβ οὐγῆ νίενν ἰ5 ἰπαΐ [ῃ6 Ζαάοϊιῖίεβ 
ΜΕΘ ἃ ἴγρε οἵ (ΟΠ τγιβιίδηβ ὴο τεραγάβεα ἰομη ἴῃ6 Βαριῖϑὶ ἃ5 ἴπε Μίεββϑιδῃ δηὰ 7εϑὰ8 ἃ5 ἴῃ6 Τ δοΠασ οἵ 
ΚΙρΒίεουβηεβ8. [Πᾶνα ἰουπα τηγ561Γ ἀη80]6 ἴο ἀρτθα ΜΙ (Π15 {Π6515.2 

1 Α Παίς ἐγαηϑίδεϊοη μᾶ5 θεθη ρα] 5Π64 ἴῃ πὸ 7 εοί. 71) ἀεελγήγξ, ὈὰΕ 1 Πανε ποῖ 56εῃ ἴΐ. 
2 Ἀενίενϑβ οὗ {πε ΖασολΖίο ᾿γαρηιοηιίς ἤαᾶνε ἀρρεαγεά ἴῃ 716 «1 ηιογίσαγι 7οτέγγαί ο7 7 οοέορσγ, Ὀγ ΤΥ. ΟΠ τ; ἴῃ {πα 

Ηδήνατγα ὙΠεοϊορίςαὶ δνίεν, ΌγΥ τ. Μοοτζα; ἰη ἰῃς6 ΖἼεοί, 7.1{6γαΐιγξεῖζιέγιρ, ὈῪ ἀπά διιεσ, ὅζο. 
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ΕΝΑΘΜΕΝΊΤΘ ΟΕ Α ΖΑΘΟΚΙΤῈ ΜΝΟΚΚ 

1. 7εγαφὶ ςοηέ ἐμίο (αῤίϊυϊέν, 3-.4. Α Κοοέ οΓ (τοά᾽ ς Ῥίαημίηρ τα ἴο οῤγῆημρ γον λ αὐ 7 200 Β.6. 
αηαῖ α 7 εαελογ οΓ Διρλἠοοιεδγιδδς γαϊσεα τ, 5-8ὃ8. “οδογίῤίϊογε οΥ ἡεγαθίς ᾿γηεεαίγισος 1η:. 116 
ΖΕ ῖγεὶ (ογέμγγ Β.Ο. οὗ αὐ αη' δα γ167 «ἰαέέ, 9--τ7. 

Νονν, ἐπεγείοτγε, μεαγίζεη (ππηΐο π16) 411 γε νγῇο ἵκῆονν τὶ πίεοιϑη6985, 
Απᾶ Πᾶνε υπάεγβίδηδίηρ ἴῃ ἘΠΕ ννοῦκβ οἵ αοά. 
Ἐὸν Ης Παίῃ ἃ οοηίτονεγϑδυ νυν ἢ 411 ἤθβῃ, 
Απά ν1} εχεσοαίς πα σεπιεηΐ προη 411} ννῆο Ἡ6ϑρίϑε Η:Π|. 

ΕἘογ θεοσδιιβε οὗ ἴῃς ἔγεβραεϑ οἵ ἔποϑε ψῇῆο [οὔβοοῖὶς ΠῚ, 
Ηε πιὰ Ηἰβ ἴαος ἴτοπὶ [5Γ86] δηά ἔγοπὶ ΗῚ5 ϑαποίπδγυ, 
Απά σανε ἴπεπὶ ονεῖ ἴο {πε βϑινοχά. 

1. τ. μεαγκεη.... τἱρῃίθουβηθϑβ. ἰ. 6. ΡΣ Ὁ) 5 ἸνοΦ. Ετοπὶ 1588. ἰϊ. ". Τῆς πηεηιίοη οἵ ΡῚνΝ πιᾶγ Μ᾿ ἢ 
1Ο]Θγα Ὁ] 6. οι! πίγ 6 τεραγάθα ἃ5. ἃ ρίαυ οὴ ἴῃ παῖης οἵ [ῃ6 Ζαάοκί(65---)Ρ) 1 Π. ΟἿ. υ. 7 ἴογ ἰῃ8 ῚΝ ΠῚ 
το πογ οἵ τὶρῃθουβη6858᾽. 

Βανε ππᾶεγβίδηδιηρ ἴῃ {πὸ σογκβ οὗ αοῦ. ὅϑαπ)ε αἰοίοη ἴῃ Ῥ5. Χχν . 5 1.1) ΠΟ δας ἩΞΝ 

5. Βα ἃ οοπίγονεγευ .... ὑ ἢ 811 ἤδβα. ἰ. 6. ἼΦ: 9 ὮΝ 19 2). Βαββά αἰπιοβὶ ν γΌΑ}]]ν οἡ ΤΈῚ. Χχν. 31: 
“ὙἼΠμε Τιοτὰ μαῖῃ ἃ ΘΟΠίΤονεῖβυ ... Ηδ Μ|} ρ]εαά νι 4}} ἤθϑῃ. ΟἿ. Ηοϑβ. ἰν. 1. 

411 νγπο ἀεϑρίβε Ηϊπ. Νμπη. χὶν. 11, 23. 
3. Ὠἰά Ηἰβ ἕαςβ. 5. Χχχίϊ 24, ᾿ἷν. 8 δηὰ 2.271. 

ἔγοτηι Ηἰβ ϑαποΐπαγυ. ὙΠ686 ψοτβ τα οὗ δχίγεπια ἱπηρογίδπος ἴῃ ἀθα]ηρ ἢ Οὐτγ ἀοουτηθηΐ ; ἴογ Ὀθίογα 
6 οΔ ἢ τηᾶ 6 ΔΥ τθὰ] δάναποα ἰῇ ἰῃ6 ἰπίεγργείαίίοη οἵ ἴῃ6 θοοκ ννε τηϑὶ πον ΠδίΠαυ [185 βαποίαγυ ἰ5. [ἴῃς 
ΤΕΠΊΡΙ6 ἴῃ [Θγβα] 6 ΠῚ ΟἹ ἃ Πείθγοάοχ [θη ρ]6 ἰπ οἠα οἵ ἴῃ ργονίποθβ. Ὑμαΐ ᾿ἃ ννὰ5 [ῃ8 [ὈΓΠΊΘΓ 15. οἰθαγ, 1 {Π|ηκ, 
ἔτοιη ἴῃ6 [ΟἹ] ον ηρ; εν ἄθποθ ΤῊδ ἰεγπΊ Ἅϑδποίιαιυ ̓  18. υ58664 ἰπα {Π|65, ἰ. 3, ν. 7, νὶ. 11, Ν]]. 8, ν]]ϊ. 11,12; 
ΙΧ. 47, Χὶν. 4 (5). [Ιπ χίν. 4 ψ ἤανβα [86 ρῆγαβα “1ἴπ6 οἱἵγ οἵ [πῈὲ ϑαποίυδιγ᾽ υϑεὰ ὑνῖοθ. Νον 5ϊπ08 
ἴῃ ΘΥΘΓΥ οᾶ886 ΟΠΪΥ͂ ΟΠ6 58ηοίιαΙΥ 15 ΠΙΘΠΙΙΟΠΕΘΩ, ἃ5 “{ΠπΠ6 Θαποίπαγγ᾽, ΟΥ “Ηἰ5 ϑαποίπαγγ᾽, γῈ τησβὲ σοποὶαάδβ ἴΠαῖ 
1 15 Οὴ6 ἂῃά [ῃ6 ϑδτηθ βϑαῃοίπαγυ ἰπαὶ 15 γθίεγγθα ἴο ἴῃ 811] οαϑε8. [5 {ἴπεῖ8 ΔηΥ δνάθηοβ ἴο ἀβίθιτηϊηθ ψῆῃδΐ 
ΒΑ ΠΟΙΌΑΤΥ (Π15 νγαθὺ ΟἸΘΑΓΥ {ποτὰ 15. ἴῃ [Π18 ΝΟΥ νεῦβα ἷ. 3, ψνοτς [ἴ 15. Βα: 4 τμαΐ αοά “ πιὰ ΗΙ5 δος οπῃ ΗΙ5 
Βαποίπαγυ . ΝΟΥ͂ ἴΠεγα οἂπ 6 πο ἀοαθί 85 ἴο {Π6 ἰἀθηεν οἱἵἉ [ἢ]5 βϑαποίπαγυ : [{ 15 τῃ6 Ἴ Θηρ]6 ἴῃ Γθγαβα απ; [ῸΓ 
1Π6 οοηίοχί τϑίεγϑ ἴο ἴῃς {ἰπ|6 οὗ (ῃς (αρεἰνὶγ. ΝΟΥ οδη ἴπεγε 6 Δῃγ ἀουδί 85 ἴο {πε 1Δἀο πεν οἵ “Ηἰς ϑαποίυαγγ᾽ 
ἴῃ ν. 7; ἴογ [ῃ6 ρῇτγαβθ οοοῦγβ ἴῃ ἃ αποίαςοη ἔτοπὶ ΕἸ ΖΕΙκ. χ]ῖν. 15. Νεχίὶ ἴῃ νἱῖϊ. 12. ἴξ 15. βα]ἃ τῇαϊ ἴπ6 ῥγίβϑίβ οὗ 
τς Ῥαγίυ γε “ἴο μοϊὰ αἱοοῖ ἔγοπηῃ ἴῃς θα! ἢ οἵ (ῃ6 ϑαποίπαγγ. ΤῊϊβ5 σου] ποῖ θ6 βαϊα οἵ ἃ 5118]], βεοίαγίδῃ 
Ρτονί ποῖα]! ἀπα ΠΟΙ ἀπηονῃ ἰθπΊρ]6. ΕῸΓ ἴῃ {πε ἢγβί ρίαοβ βοἢ ἃ ἴβπιρὶα νου] ποῖ ἤᾶνα παὰ θα ἢ : 
Πα ἴῃ ἴῃ6 ποχί 115 ργιθϑίπμοοα οουἹὰ πᾶανα ἱπουγγεά πὸ ὈΪαπια 1 δοοδρίϊηρ ΒῸρροτί ἔγομπὶ {Π6ῚΓ Οὐ δ Χο ϑῖνα 
βᾶποίπαγυ. Βαϊΐ δὴ δϑβοείϊς δηά ρυτγίίδη Ῥαγίυ οου]α τηοϑὺ ΓθαβοηδὈ]ν ΠΌσ (ΠεἰγΓ βϑίαπάροϊηϊ οὈ]θοῖ ἴο πΊΔ ΠΥ {ΠΙΠ 95 
ἴῃ ἰῃ6 ΤἜΙΏΡΙ6 ἴῃ Τογαβα 6 ΠΊ, ἃ5 ἀἃ ΜΔ]. 1. 7; 1 Ἑποοῇ Ἰχχχίχ. 73; 455. Μοβββ ν. 4, απὰ γεῖ 5ῆαγβε οὔποί αν ἴῃ 
115. νουβῃὶρ. Αραΐῃ ἴῃ νἱϊ!. τα [ῃ6 ϑαποίθαγυ οαὴ 6 ποης ΟἰΠοῚ ἴδῃ ἴΠ6 Τ ἘπΊρ]α ; ἴογ ΜΔ]. ἴ. το 15 αυοίεα ἃ5 
τείειτηρ; ἴο ἰ{. ὙΠΙ5 βαποίμθατγυ, 1. 6. [ῃ6 Τ ΠΊΡΙ6, 15. 5{1}} βίδῃαηρ᾽ νὶϊ. 8. ΕἼΠΑΠγ “τΠ6 οἰτγ οὗ [πΠ6 ϑαποίυδγγ ἡ ψηϊοῇ 
15 ἔν 106 πηθ Π ]οη δα ἴῃ χὶν. 4 ἃη4 ἴῃ ἰχ. 46 οδῃ οἣἱΥ Ὀ6 Γεγ βάθη. ὍΘ νοῦν ρῆγαβα ροβία]αίββ [ἢϊ5 ᾿π θργείαιοη θη 
ψΜε τεῆβδοι {παῖ (ἢ Ζαάοϊκιίεβ ἀοοερίεα ποὶ ΟΠΪΥ ἴῃα Γἂνν ἃ5 Ὀἱ πα Ϊπρ' ἀροη {Π6πὶ θαϊ 50 {Π6 γεϑί οἵ {πε βογὶρίαγεβ, ἴο 
ΠΟΙ {Π6Ὺ δἰ θαϊθ ἃ ἃ. Πίρηεγ ἄερταα οἵ δυϊῃουῖγ, μη [ῃς Δ ΌΌΙ5 οἵ β θββαιθηϊ {πη68. [10 ννὰβ ἴπ6 Ῥγορῃθίβ ψῇο 
για εγμδαίοηι 166 δαςγεα εἰν, αηαὶ 166 αἰΐαγ τη γογώδαίοηι 166 δοίο αἰϊαγ. Ῥοβϑεβϑίηρ βἝΠΪη86. ΟΓΘΙΒ. ἃ|50 ἃ5 
Ῥηδβίβ δηα Τ,ονίῖθ5 παν νοῦ] παίαγα!!ν οἰποϊαΐϊα ἴῃ (ῃ6 ΤΕΙρ]Ὲ αἱ Τθγαβαϊθπη. ἽΠΠΟΥ ψΈγα βργεαα ἰῃὨγουρῃοιυξ 
1ῃ8. οἰ[165 οὗὁἨ Ι5γ8 6], Χχν. 1, 781 δἋ8 1ῃ6 Ῥγίεϑδίβ δη4 1,ενὶῖεβ ψεσα σθηθυα} ]γ. [ἢ ἴῃδ68ςε ἴμεν Πδά {Π6ῚΓ σοηρΤΘΡ Δ ΙΟἢ58 : 
Ὀαΐ {Π6γῪ Παά ΟἾΪγΥ Ομ6 βαποίπαγυ δηα {Παΐ ἴῃ εγαβαίθη. ὍΤΠδ βενεῖα οοπαϊ ΠΟ η5. οα Ψ Ὠϊοῆ {παν νοῦ Δ᾽] ονεα ἴὸ 
ἀἰβοθαγρα {Π6ῚΓ ΓΒΕ [αποιίοηϑ ἴῃ ἰῃ8 ΤΕΠΊρΡ]8Ὲ ἅγα ρίνθη ἴῃ ν]]]. 11--2ὡο. Ηδά ἴῃς Ζαάοκίιεβ ἀἰβοννηθα τῃῈ 
ΤΟΙΏΡΙ6 ἴῃ Ταγιβα θη, 1 15. ΠαΓΑΪΥ ροβϑίὉ]ε {μας [Π15 πηαίίεγ ψου ἃ πᾶνε Ὀθθη ΠΟΥ ραβ56 4 ονϑῦ ἴῃ 511Θηο 8 ἴῃ 
ἃ ἀοουτηθηΐ ΠΟ ἢ οΥἸ 1ο1Ζα5 {Π6 δοοερίεα [εν 15}. Δα ΠΟΓΙ 65 850 ἔγαε]γ----ἰῃς Η 6]]ΘηἸζίηρ ᾿γθϑίβ, [π8 ῬΠαιίβθθβ, ἀπά 
ενθῃ ἴῃ Πἰδίοιϊοαὶ θοΟΚβ οἵ (πῈ Ο.ὕ Τ᾽. (8ες νἱϊ. 7). 

τόση ἴῃ ἀῦονα οοποϊυβίοῃ ἴξ ΓΟ] ονν5 {παῖ [6 ργεβεηΐ νοῦκ νὰ 6 ἢ ἤθη ἰῃ6 ΓΤ ἜΠΊρ]6 ννὰ5 511} δίδπαϊηρ. 
Ιῃ οἴπεὺ νογάβ, γε ἢανε ἤθγα (Π6 λεγηιζμς ααἱ ζη67). 

θάνε ἐπεπὶ ονεσ ἴο {πε 5ινογᾶ (3 ἼΠΟ Ὁ)Γ)»)). ΕἼΟΠῚ 6Γ. χχὶ. 31. 866 ριβοράϊηρ νοῦβο. ΟἿ 1. 12 {πὸ ὉΠ ΌΠΡ), 
ἷν. 9 (πὖ γ.209), ἀπά 30 5ο ἰῃ ἰχ. 4 (4) (πὸ ὙΠ), ἴχ. τα (Α ἀπά Β), Βυῖ “πῦρ γγ) ἴῃ ἰχ. το (Β). 
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ΕΒΑΟΜΕΝΊΤΘ ΟΕ Α ΖΑΒΠΟΚΙΤΕ ΜΟΕΚ 1. 4.7 
Βιιΐ ννῇεη Ηδ τοπηαπηθεγεά ἴῃς σονεπαῃέ οὗ {πε [ογείαι μου5, 
Ηςε ἰεΓ ἃ τειηπαηΐ ἴο [5.86] 
Απά ῥσᾳνε πεπὶ ποΐ ονεῦ ἴο ἀδϑίγαοίίοῃ. 

[Απά ἰπ {πε ρετοά οἵ [ἢ νυγαῖῃ [ἢγες Πυαηάτεα ἀπά πἰηείν γϑαῖβ αἴζεγ Ηδ Πα σίνεη {ποπὶ ἰπίο [πὸ 
Παπα οἵ Νερυςπαάπαζζαι, {πε ΚΚ ηρ οἵ Βαργίοη Ηδ νἱίϑἰξεά τπειη], 

Απηά δε πιαάς ἴο βρτίησ [ογίἢ [τομὴ [5γα6] ἀπ Αδγοη 
Α τοοί οἵ Ηἰ5 ρ᾽απείησ ἴο ᾿ηΠπογις Η!5 ἰαπα, 
Απά ἴο στον ἰαΐ [πγουρῇ {πε σοοάπεβϑ οἵ Η!5 βασίῃ. 

Απάᾶ {πεν παά πηάἀεγοίαησίηρσ οὗἉ {πεῖν ᾿πἰ αν, 
Απά {πεν Κηεν παΐ {παν ννεῦε στ πΊεῃ, 
Αηά δαᾷά [κα {πῸ Ὀ]ηα ῬΈ θη βτορίπρ αἴζεγ {ΠῸ ννᾶν ννεπν γεαΥϑ. 

Απᾶ ἀοά οοηδίἀετγεα {ΠΕῚγΓ ννογκϑ ; ίογ παν βδουρῃς Η!ὶπὶ νυ ἢ ἃ ρογίθος πεατί 
Απά Ης ταϊϑεά πεπὶ ῸΡ ἃ ΤοδοεΥύ οἵ τρῃεθοιιβηεβ5 
Το ᾿ἰεδά πεῖ ἴῃ {πε νὰν οἵ Η!5 Πεατζί. 

4. τεπιθῃρεγεᾶ ἐπε σονεπδηΐ οὗ {π6 ἔογθίαβπογβ. 1.6, Ὁ ΦΝ ἽἼ ΓΖ 113}3).. ΟἿ, ν|. 3, χ. 25. Ετοτὴ [μον 
ΧΥν 5. (Γ ἜΧΟΙ 1: 27. 

16 ἃ τεπιπαπί ἴο 15γϑθὶ (ΠΝ ΝΠ). ΟΝ ἢ. 9 (ποῦϑ ὙΠ}; [58.1. Ὁ; Ἐπ. Χχχὶς ἢ; ΗΖΕΙ,.. χὶν ΣΟῚ 
5. ἴῃ 1ΠπΠ6 ρεγίοα οὗ {πθὸ γαῖ. (1.6. ἡ) ἼΠ 703). [δᾶνα ψΊΓ βοπῖο Ποϑιιδιίοη δαορίθα Γιέν!᾽5 τοπάογίηρ οἵ γὉ 

45 “Ῥετίοά᾽ πα ποῖ ἃ5 “επά᾽, 85 1 ϑίγδοῦ ΧΙ]. 6. Ιη ἴο νὶ. τα πε ΓΙΧΧ τοηάθγβ ὟΡ ὈΥ μου ὁ χρόνος (ϑ:ηθπα). 
566 ΟἿχζ (οχί 1], 8, νὶ. 1, 7, 11]. 1,9, 12, Χ. 1Ο, 11,47; ΧΝ. 4, ΧΙΧ. 7. [{ 15 αἰ ΒΠοα]Ὲ το ἀπ ουβίαηα ἐπ6 οῃσοποίουν ἴῃ {ἢ 15 
ψνοτκΚ. “[1}ἢ [6 ρεγὶοα οἵ [πε νσαῖῃ ̓  ἀρρβατῦβ ἴο Ὀ6 1Π6 ρεγὶοα ῬθρΊ ΠΠΪ Πρ ΟΥ̓ 658 ἴῃ ἴῃ6 οοῦγβα οὗ γϑα]ζαίίοη ἰη {Π6 
γ681 196 Β.0. ΤΠ6 Ρἤγαβα “ρετὶοα οἵ ἰῃ6 ἀδϑβίγαοιίοη οὗ τῃ6 Ἰαπα ̓  Δρραγθῃιν Γαίθιβ ἴο 1Π6 βατηδ ρετὶοί. ΡιΟΌΔΟΙΥ 

Ὀγ (Π6 ρῆτγαββ “ἴῃ (Π6 επα οἵ 16 ἀαγβ᾽ (ν11. το) ἤθη 1Π8 ἴβδομεγ οἵ τσ θουβη 685 15 ἴο οοτηθ, ἃ ρογίΐοῃ οὗ {π6 βᾷτηθ 
ΡΕΠοα ἰ5 ἀβϑίσπαά. Οἡ 1ἢ8 οἴῇθσ ἢαῃά τἢ8 ρῆγαβθϑ "16 ρεγὶοα οἵ ψίο κε άπ 6585 (ν 11. 1.2, χν. 4), “της [Ὁ}}] ρετιοά 
οἵ ψιοΚεάηθϑϑ᾽ (ν111. 9, χἰχ. 7), “ἴῃ6 ρετιοα οἵ 1Π6 ἰγβαβοὴ οἵ [βγαθὶ᾽ (1χ. 47) ἄρρβαγ ἴο τείει ἴο ἴῃ8 οἷοβε οἵ {ῃ8 
Ρειοα οὔμε δεββίαπϊς οαβ: οἵ, χν. 4. 

τες μυπάτγεά απᾶ πἱπεῖν γεαγβ, ἄο. ὍΤὨϊθ ΠΌΠΟΙ ΔΡΡΕΔΓΒ ἰο Ὀ6 θοιγονβα ἔγοτη ἘΖε. ἱν. 5, ΘΓ (Π6 
Μίαϑββογείίο τοχὶ βρεαῖκβ οἵ 390 ἀἀγ8, 1.6. γεαγβ. ϑίηοα ἴῃ ἘΣ ΖαΙτῖο] [ῃ6 586 γβαῦβ ταίεγ ἴο {π6 Εχι]6, (πε Μαββοζοίῖς ἰοχί 
5. δί νατίδποθ Ψ] ἘΖΟ Κ 6} 5. στοὰ] οχρβοίαίοη, ἡνὨ]οἢ 15 σῖνθη ἴῃ ἷν, 6, Δοοογαϊηρ ἴο ΠΟ 1ζ ννὰ5 ἴο ἰαϑί [ΟΥΕΥ γ 6818. 
ὙΤΠ6 τίρῃΐ ἰεχί 15. Ργαβεγνε ἴῃ [Π6 τηα]οτίγ οἵ [πῃ 1 ΧΧ ΜΘ5,, 1.6. 1900 γϑαῦβ. [5γ86] Παά γαῖάν Ὀββη ἴῃ δχὶϊα 
ΔΡουΐ τρῸ γ6αγβ: [2}}᾿8 Ἔχὶϊα ννὰβ ἴο ἰαϑί [Οτίγ : {Ππ8 1Π6 εχὶϊα οἵ [πς βηιγα παίίοη τγὰβ ἴο Ὀ6 ἀθοιιξ 190 γεδῖβ. 
Βαΐ [15 οἶθαγ {παΐ οἱγ δΔαίῃον [οὰπα 390 ἴῃ 5 Ηεῦτγον ἰοχί----ὰ γοδάϊηρ [Παΐ ἈΡΡΘαΙβ, {ποτε ίουθ, ἴο Ὀ6 ἰαίοι--- 
ῬΟΒΒΙΌ]Υ οοπϑι θα] ἰαΐογ ἤδη 20Ὸ Β..6. [{π᾿νὲ ἀβάποϊ 390 ἴτοηὶ 586, ἰῃ6 γεαγ οἵ ἴῃς οαρίαγα οἵ [6 5} 6 ΠῚ, τγα 
ΑΥΓΙνῈ αἱ {Π6 γεϑαγ 196 Βισ. ΤΠΪβ5 ἀαίο ἴπ ΟἿΓ ἴοχί ᾿νου]ὰ τίει ἴο {Π6 τίβα οἵ ἴῃ6 ΟὉΠαβίαἴτη. ΕῸΓ “ ἔνε ν γϑαγβ᾽ 
αἰγεδάν {πῸ [ἈΠ ΓΠ[ἃ] ἴῃ [5γαεὶ πα θθθη σοτορίηρ αἰζεγ [Π6 νὰν (ἰ. 6). [{ 15 ποίθινογίῃν ἴμαΐ τ ῬΠΟΟΝ Χο. 6 Α5516}5 
1Π6 οτἱσίη οἵ [η6 ΟΠαβιαῖτη ἰο ἴπ8 βᾷπηα ρεγὶοα : 866 ποΐβ ἴῃ ΠῚΥ δα ΠΟ 27: ος. 6 (Βαβι αϊπη ἴῃ τ ΕποΟἢ ϑρτίπρ' 
ἔγοπὶ {πε τὶ σῃΐθουβ τειηπηδηΐ, 1851 ἃ5 ἤθτο [ΠΘΥῪ ΔΓ 5υπ  Ζεα Ὀγ ἃ τοοί οἵ (ἀοά᾽ 5 ρ]δηίίηρ. 

γαῖ. ὅεε μποίς οἡ ἷ. 14. 
ΝεδιοπαάπεζΖζαγ, ΓΒ 15 {Π6 ἰαίει δῃη4 οογγαρί 5ρΡ6]}11ηρ ἰοῦ ΝΕ ΟΠ ΤῈ ΖΖΔΆΓ. 
βργίπρ ογίῃ. (ΟἿ, 588. χ]ῖν. 4, ἸχΧῖ. 1 νΠοΓα ΠΝ 4150 5 566. 
Α τοοΐ οἵ Ηἰβ ρίαπεϊπρ. ὍΤΠδ ἰθχί ἤθγα τϑα5 ΠΡ Φ Φ, ἢ ἢ 1 ἰαϊκα ἴο θ6 οοτιαριὶ ἴον 0 Φ. Οἱ, 

158. ΙΧ. 21 Ἰ ν. ὙνῈ 16 1ά6α, οἵ, τ ΕΠΟΟἢ Χ. τό, χοΙϊϊ. 5 “π6 ρῥ]αηΐ οἵ τἱρῃςεουβη 655 : 450 χχνὶ. 1. Τὴ 
τοοί οἵ (σοα᾽ 5 ρῥ]απίίηρ' 15 ἴῃ6 οοτηραην οἵ ἴῃῈ ΟΠαβιαἴπη ; 566 ποίβ οἡ “(ἢγεθ Πα παγθα Δ Πα ΠἰΠΘΙν γθαγβ ᾿ ΔΡΟνΘ. 

6. Βεᾶ υπάετγβίαπάϊηρ... δῃηᾶ ἴμεν Κπανν. (Ϊ. 1. 1. 4 
Βεᾶ Κα {πεῸ ὈΠπά θεεπη στορίηρ. ὙΠῸ ἰθχὶ ταί Ὡ)})})2᾽) 21 γν ἢοἢ ΘΠ θοἢίθυ, οα {Π6 8515 οὗ [838. ᾿ἰχ. το απὰ ὦ 

Ἰ)εαϊ. Χχν]!. 29, Πα5 ΤΡ ΏΓΥ εἰπε παβα ἰηΐο 22. | 

ἐννεπέν γεαγβ. ὙΠῸ “ἔνε η υ ὑΘαΓβ᾽, 1. 6. 1906--176 Β. 6.) ΤηΔΥ ΤΕίεγ ἴο {Π6 ρϑγοά ἀατίηρ νῃοἢ (Π6 Η6]]Θἰ Ζίηρ' 
Πρ ρτίθϑίβ εσα ἴῃ ἰεσαραθ ψ]Π Απιοοπα5 ΓΝ ἀπα {π6 ϑγγίαῃ δηρίγο, ὍΤΏθη οατὴης ἴῃ8 ριθαίΐ δοί οἵ τϑρβηΐδῃοθ 
οἴΐβη γείεσγεά ἴο ἴῃ ἴΠ6 τοχὶ Δη4 ριοῦδὈ]Υ {ἢ 6 τηϊρταίϊοη ἴο Τλατη 5005 : νἱ. 1, 11. 6. 

ἡ. οοπδβίεγεᾶ {πεὶγ σοσκ5 (ΠΝ ὃν δὰ 13}. ποῖα 5. ΧΧ σι τς ΘΙ ἰΕχι, 11: τὸ: 
βοισῃξ Ηἰπὶ ψἱἢ ἃ ρεγίεος πεαγί. ΟἿ ἰοσγ ἴμῃεῈ ἱπουρῃΐ ἀηα αἰοίίοη Ρ5. ΟΧΙΧ. το, τ Οἤτοηῃ. χχίχ. 9, 

700:.1: τ. 
τεϊβεᾶ ἐμεπὶ πρ. (Ἷ. 11. 9, ν1].. 4, [πᾶρε8 1]. τδ. ἱ 

ει ΤόδοδΠεσ οὗ τἰρ ίδουβπεββ. ἴ.6. ρῚν ΠῚ. 866 ἀἰθεγθηί ἴοστη οἵ (ῃ6 Ηβρτεν ἴῃ ν]. το. (Οἵ, Ηοϑ. Χ. 12 

ΡῚΝ ΠῚ». ὙΠΟ ἰ5. 1815 Ἰβϑοπογ οὗ τἱρῃϊεουβπεββὺ Υε Κπον Βοπηθίῃϊπρ᾽ ἃ5 ἴο ὨΪ5 ἀδἴθ ; [οσ ἢ6 15 γαϊβεά πρ ἀατγηρ' 
“1ἢς ρΡεποά οἵ ἴπ6 ψταῖμ᾿ (1. 5) ψ Βίοι θαραη ἀθουΐ 390 γεᾶΓβ αἴζεσ {π6 οαρίαγε οἵ [εγαβα θη ἴῃ 586 Β.6. Αβθουΐ 
118. ἀαίς, 1.6. 196 Β.6., ΟΟα πηᾶᾶς “ἃ τοοί οἱ Ηἰβ5 ρ]δηϊίπρ' ἴο βργίηρ ἔοστί ἢ [τΟτὰ ἰβγαθὶ ἀπά Αδιοη᾿, ἰ. 6. [ῃ6 
ΟΠαβίάϊμη. ΤῊΪΐβ ἰθᾶομαγ τη  Ὀὲ ταίδγγε ἴοὸ 45 “1π6 ἰθβδομεγ᾽ οὔ. “ἰεδοῃογ᾽ ἴῃ ΙΧ. 50, 8η4 ἰ5 Γείειγεα ἰὸ ἃ5 “{Π6 ἢ 

[ϑδοῃογ οὗ τἱρμίεουβηαϑθ᾽ ἴῃ ἰχ. 53, ΔΠ4 ἴῃ νἱϊϊ, το, δοοοσάϊηρ ἴο ΨΗΙΟΙ ραβθαρα ᾿8 15 ἴο 158 “ἰπ (Π6 επά οἵ 
{π6 ἀαγβ᾽. 50 ἴδτγ, [πΠ]ηρ5 ἀγα [ἰτ]γ οατίαϊη. Βαΐ ἐοτῦ ὕνο οἶποσ {{{|65, “1Π6 ἀπίααςβ ἰεδοπαι᾿᾽, ἰχ. 29, 39, πᾶ 

ΟΟ 



ἘΝΑΘΜΕΝΤΒ ΟΕ Α ΖΑΘΟΚΙΤΕῈ ΜΝΝΟΒΚ 1... 8- τι 

Απάᾶ Ηδ τπδάς Κποννῃ ἴο ἰδίου σεηθγδίϊοη5 
ν μαι Ης πα ἄοπεα [ἴο ἃ ἰδίενγ σεπούδίοη ] ἴο ἃ σομριαρσδίίοη οἱ {ΓΘ δομο οιι5. ΠΊΘῺ : 
ΤΠοϑβε ν᾽ ΠΟ ἐπτπεα αϑ1646 οἷ οἵ {Π6 ννᾶν. 

ΤῊΗΪ5 ννὰϑ ἴῃς {ἰπτ6ὲ σοποθγηϊηρ ΝΠ] ἢ 1Ὁ ννὰ5. νυ! εη : 
Α5 «ἃ βέπ θοίῃ Πειίοῦ 
50. Παίῃ [586] θεμπανεά Πἰπ156}[ σε οτηὶΐν : 

ἌΝΉΘη {Ποτς αὔοϑα {πε ϑοούηζι]! πηδῃ, 
ΝΟ (ΑἸ Κεά το [5γ86] ἱνίπο ννογάβ, 
Απά πιαήςξ {Πδπὶ σῸ αϑίγαν πη ἴΠ6 ψ ] ]  ΘΥπ 655 νν μούα ἘΠοΥα ννὰ8 ΠΟ ννᾶν, 
[ἴο θτίηρ ἴονν {πε ρυίάβ οἵ {πε ννου]α]. 

50 {παΐ {πεν 5μου]α ἔπγη δία ἤτοπι {πΠῈ ραϊῃ5 οἵ γἱρῃτεθοιιβη 55, 
Απαᾶ τόπον {πὸ ἰαπάσηδατγκ ννῃ σῇ {πε ἰογοίδι μεθ Παα βεῖ ἴῃ {πεῖγ ᾿ηΠπογιΐδηςε: 

“1ῃς8 Μεβϑίαμ᾽, 11. το, νὶ 1. 2, ἰχ. τὸ (Β); 29 (Β), χν. 4, χν". 8. ὙὝΠΕΓΙΘ 15 0 στουπα ἀραϊηϑί Ἰἀθη ἔν] ηρ; “1Π6 [ΘΔ Πα 
οἵ τὶρ;ῃ ΘΟ βη 655 δηα “16 ἀπ] ]π6 ἰθδοῆεγ᾽. [{{|15 ΔΘ πε Ποδίίοη 15 τὶσηΐ, τΠθὴ “1Π6 τε οῇῃου οἵ τὶρ θοῦ 8η 6885 δπὰ 
“ἴθ Μεβϑίαῃ ̓  ἃ ἵνο αϊἤεγεηΐ Ῥθγβοπᾶρο8, 'χ. 296. ΤΠ6 [ὈΓΠΛΘΙ ΡΓΘΡΆΓΕ5. ἴπΠ6 νᾺῪ ἴοσγ {Π6 Ἰαίίθσγ, θὰ ἀο065 ποῖ 
ἸτητηβἸαἴθὶν ριθοθάθ Πἰπι; ἴογ ἂἃπ ὉΠ δίθγ πη πα ἰηΐθσναὶ εἴα ρβθθ. θαίννεθπ {Π6π|, ὑνΠ]ο ἢ. 5 ἸΟΠΡῈΓ ἴῃδη [ΟΥ̓ γεαγβ 
αἴ 41}1} ενβηΐβ, ἰχ. 49, δαΐ ἴῃ γα! Υ ΠΘΆΓΕΙ ΟΠ6 ΠυΠαΓΕα Δηα [οτίγ. 

1εϑἃ ἐπεπὶ ἴῃ {πὸ αν οἵ Ηἰβ πεασί. (ΟἿ [54. χ]. τό. 
8--ι7. Α ἀἰθῆου! ἀηα ἱπηροτίαηϊ ααϑιίοη οἵ ᾿ηἰουργθίδι!οη Ἀ.Ϊ565 ἤθγῈ ἃ5 ἴο ἴῃ6 {{π|6 ΜΠ ὙνΠΙΟΠ [Π6586. νοῦβ68 

68]. ΕἸγβί οἵ 4}]. 11 ββετηβ οἰθαῦ ἴπαΐ ἔπ6 ρῇταϑθε “]αΐεῖ σϑηθγαι!οη ς᾽ ταίειβ ἴο ἴῃ6 σἜΠΘΓαΓΙΟΠ5 Βα Ὀϑθηαδηΐ ἴο ἰῃῈ 
οοτηΐησ οἵ “ἃ ἰβδοῦεγ οὗ τρ ΘΟ 5Π 658 ἴῃ Φ. 7. Βαῖΐ {Πεγα Ἀρρθβδγβ ἴο θῈ πῸ ψὺ οἵ ἀδβίθγμηϊπῖηρ {Π6 ἱποϊάθηΐ 50 
ναριεὶν ἀθβογ θεά ἴῃ τ. 8, “παι Ηδ [δὰ ἄοπα... ἴο ἃ σοηρτεραίίοη οἵ ἰγεδοῃθγοι8 τη 6 η.᾿ [ἢ ΔΠΥ ΟΔ86 [ἢ Ϊ5 
Ἰποϊάθης Ῥεϊοηρθ ἴο βοπῖθ θα] ΕΓ ἀαίθ. [ΙΕ 15 πηθηϊοηθα ποτα ἈρΡΡΑγαΠΙΪΥ ΟΠΪΥ ἴῃ ἴπΠ6 ΨΥ οἵ δαπηοηϊίίοη ἀηά 
ΨΑΙΠΪΠΡ; ἀραϊηϑί ἃροβίαϑυ οὐ ὉΠίαΙ [ΠΙᾺ] η 685 οὴ (ῃ6 ρατί οἵ ἴῃ6 Ζαάοκιίεβ. ε ποιν οοπῖα ἴο Ὁ. 9. ΤῸ ψῇῃίοῃ οὗ 
1πΠ6 ὑνοὸ ρεγὶοάβ ἱπηρ]16α ἰῃ (ῃ6 ῥγεοθαϊηρ νεῦβα, 1. 6. [ἢ6. “Ἰδίει. βἜΠθγα Οἢ 5 οὔ [ῃ68 δαη]εῦ {τη6 οἵ Ἰπαροτιηδηΐ 
οἡ πε “ {τοδοῆθγοιιβ οοηρτεσαίίοη, ἄο [ῃ6 ψνογ 5. “{Π5. ννὰ8 [ῃ6 {{π|6Δ σοῃοθγηϊηρ ΜΒΙΟμ᾿᾿, ἄο. ἀρρὶγὺ [1 νε 
Κα Ὁ. 9. ἃ5 τοίθιτίηρ ἴο ἴῃς ρειοά οἵ τ[ῃ6 “]αΐξει ρεπεγαίίοηβ᾽, (ΠῈ {{π|6 ἱπηρ]Ἰεἀ Ὀγ 1ῃς6 “ Ιαΐει φἜ πογαί! οη5᾽᾽ οδ ἢ 
ΒΑΓ Ϊν ΤΟΙ ἴο ΔΠΥ Ρεγοα θαυ] θι τΠᾶῃ 1ῃ6 ἢγβδί οθίαΓΥ Β. 6., δίποα ἴῃς “ΤΈΔΟΠΕῚ οὗ τὶρῃιεουβηθβϑ᾽ ΟΔΠῚ6 Δἰαγ 
176 8. 6., ἀη4 1{Π6 “]Ἰαΐδι ρεηθγα Οη5᾽ πλαϑί Ὀ6 ἔν Ὸ ΟΥΠΊΟΓΕ ῬΈΠΕΓΔΙΙΟΠ5 ἰαίεΓ ἰΠ8Π ἢΪ8 {ἰπ|6. [{{Π15 ἱπιεγργείδιοη 
15. τίρῃΐ, θη σὺ. 9--1 ΜΟΙΪ]α ΓΕ ἰὼ ἴπ6 δνεηίβ οἵ ἴῃς ἢγϑθί. οβηίαγυ Β. Ο., ἃΠαἃ [π6 ΡϑΊβοη5. αἰίδοκαά ψνοῦ]Ἱά 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ 6 ἰῃ6 ῬΠαγθεεβ. ἀραϊηβί ἱῃϑτη, αἵ ΔΠΥ σαΐβ, ΟὟ. δαΐμου οουἱά Ὀτηρ ἴῃ6 οἤαγρα οἵ τϑιηονὶηρ' 
“1ἢ6 Ιαπάτηατκ ψῃΪοἢ (ῃς [Ογείαι ποῖβ Παα δεῖ, 1. 6. οἵ ἱπίγοάποίηρ ἱπποναίίομβ ἴῃ ἴῃς ταὶ οἵ 1ῃ6 ΤαΡ]ςῈ 
ΔΑ ἴπὰ6 ᾿πἰογργείαιοη οἵ ἴῃ6 [ὰνν. [Ιΐζ 18 ἴο 6 σγϑιηθιηθεγααὰ ἴῃ {Π18 οοπποχίοη (αὶ δἰ πορῇ ἴῃ {Π6 ΘΑΙΙΘΓ 
γεξαγβ οἵ [ἀπηδειβ ἴῃ6 ῬΠΔΙΒΘῈ5. γε Ροιβθουῦίβα, ἰπ ἴΠ6 Ἰαίεσ γϑαῖβ οἵ [ῃϊ5 Κίπρ {ΠΥ ΈγῈ ΟἹ {ΠῚ ΠΑ ΪΥ ἰΕΓΠῚ5 
ΜΊ ἢ Ὠΐπη, τ Πετθαβ ἴΠῈ Βδααποθαη ΡΓΙ ϑιΠΟΟα ννὰ8 τηθσο Ι βϑὶγ ἄθαὶῖ ἢ ὈΥν Πΐτη. 

8. ΤῊςΕ ίαϊς οἵ [ὈγΠηεῚ ἀροϑίαϊοβ 15 ἃ ψψαυπίηρ ἴο ἴΠποβ6 (ῃδΐ σοτηςδ αἴϊογ. 
[ἴο « Ιαΐεγ βεπδγαίϊοῃ , 1.6. ἡ ΠΣ 2. 1 Πᾶνα Ὀγδοκείεα {Πμ685868 ψψογάβ ἃ5 ἃ αἰ ἰορταρἢ οἱ Ὡ")) ΠΕΣ ΠῚ. 
ςοηρτεαραίίοη. ὅ66 ποία οἢ ὦ. 17. 
ἃ οοπηρταραίίοῃ οὗ ἐγεϑδοπογοιβ πλεῃ, 1.6. ὩΣ ΔῚΣ ΠἼ})}2. ΟἿ Ὁ 2 ΠΝ ἴῃ [6γ. 1Χ. 2. 
τυγπεά αϑϊ4ς ουαξ οὗ ἐπε νναν (7 5). (ΟἿ 1]. 4, ἴχ. 14; Ἐχοά. χχχὶϊ 8; [)εαϊ. ἰχ. τό. Ξ 

9-17. ΤἬεβα νεῦϑεβ Δρρεᾶγ ἴο γείεγ ἴο ἴΠε 51η5 οἵ [5γδ6] δῇϊεγ {πε (δριινιγ : οἵ. νιν 1,.2. Πεγα ἴΠ6 ΡῃΓαΒΘΟΙΟΘΎῪ 
Ἰὴ 9-11 ΤΕΟῦΓ5. ὙΠΕῪ ἄθ8] ψ ἢ ἴΠ6 ᾿παἀσετηθηίβ τηθιθα οὔΐ ἴο δῇ Θδη] 16 Γ ΘΠ Θγ ΟΠ ἡ ὨΪοἢ ννΕ Ὲ ἴο Ὁδ, ἃ ΨΑΓΠΙΠΡ 
ἴο Ἰαίδθι σθηδγαί! 5, 1. ὃ. 

ΑΒ5 δ βίυδρογῃ, ζο. Ετοιη Ηοβ. ἵν. τ6. Τῆς “80 ἴῃ Οὔἱ ἰεχί 15 ποί ἴῃ [ῃ6 οὐἱρῖηαὶ, ΟἿΓ Δα ΠΟΥ οδη 
ΘΑ 51} ΔΡΡΙΥ {Π686 ψοσαβ ἰοὸ ροϑβί- ΕΧΙΠς {1Π|68. 

το. ἔπε βοογηξαῖ πιθπ,. ἰ. 6. ἡνῦπ ΟΝ. ΟΥὮΔ ἰχ. 36 “ἴῃς βοογηίαὶ πηβη᾿, ἴ. 6. ἡνδπ ὍΝ. ΤΉ Ἰαιτον ΡὮΓΑΒΘ 15 
ἴτοπὰ [54. χχν]. 14. 

ἰαἸκεά.... ᾿γίῃρ ννογάᾶβ. (Ἷ ν1]. 2. 
(α]Κεά, ἰ. 6. ἢ ὍῸΠ. ΟἿ νὶϊ. 1, ΙΧ. 22; ΑΠΊΟΒ νἱϊ. τ6; Μῖὶς. 11. 6. 
1γίηρ υυογᾶβ. ὍΠε ἰεχί τεϑάβ 213 0 “νναΐεγβ οἵ ᾿γιηρ᾿, ΏΙΟ 1 Πᾶνα επηεπαβδα ᾿ηΐο 215 "ΟΝ ἀπά 50 

{τ ηϑ]αίθα. ΟἿ ἰχ, 22 (Ἀ.) 313 ἢ, ἀπά ἸΧ. 39 213 δ . 15. 1ῃ15 " βοογῃ[] τη, ΠΟ (ΑἸ Κα το [5γ86] ᾿γίπο' ὑνοσά5᾿ 
ἃ ΟΟἸ]δοῖῖνα Ἔχ ργαββϑίοῃ ἴοσ [Π6 ν]οΚεα Ἰεαουθ ΠΟ ἀγα Βα ΒΘ] ΘΉΓΥ ταίεγια ἴο ἴῃ ν}]]. τ ν 

τηϑᾶβ ἐπθπὶ Ρὸ δϑίγαν. .. πο νγαυ. Οἵ. ν"]. 1. Α αυοίαίίοη ἔτοπη Ῥ8. ον]. 40. ΟἿ 11. τὸ οἵ οὔ ἰεχί, 
ΏΘΓΕ [Π6 βᾶτὴη6 δοίίοη ἰ8 βου θεα ἰο αοά. 

[ἴο Ῥγίπρ' Ιονν ἐπα ργίβ οὗ ἔπ ννογία] Ξξ ὈΠῚν Τὴπϑ πῶπο. ΟἿ 1538. ἢ. τα, 17. Βαϊΐ [ῃε586 νοχᾶβ βθεεῖη ἴο ΡῈ 
Ἰηἰογρο]αίβα, 

11. Γαπιονα {πε Ἰαηὔτηασκ. (ΟἿ. νὶ]]. 1,1Χ. 13, 49. ΤΠ686 νΟΓαΒ πηὰῪ Γοίου ἴο [6 ταν [ΟΠ αΥῪ δοίίοη οἵ {ῃ 8 
ῬΠΑΓΙΒΘ 65 ἃ5 γοργά Ἰανν Δ πα τί]. 

γτϑῆονε {πε απ απηατκ ννῃϊο... ἴῃ ἐπεὶγ ἱππογιΐαποα. ΕἼΟπΊ 1)εαΐ. χὶχ. 14 “Ποὺ 504}0 ποὶ τεπλονο (ἢγ 
ΠΕΙΡΠΟυΓ᾽ 5 ΙΔ Πα πηατῖ, νΠΟἢ ἴῃ οἵἉ οἱ τἰτης Πᾶνας 86ῖ ἴῃ {πη ᾿π]γο γα ποθ᾿. 

8οτ Ὁ) 
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ΕΚΑΟΜΕΗΝΕΒΥΘΕ  ΑΥΖΑ ΘΟΚΙΤ ΕΘ τ 

50 85 ἴο πηαΐζα οἶδανε πηΐο {πε πὶ 
ΤΠε οὐτ565 οἵ ΗΙ5 σονεπαηΐ, 
Τὸ ἀε]ϊνοῦ {Πεπὶ ἴο {πΠῸ ουνογά 
Τηδί ἀνεηρείῃ ψ ἢ [ΠῈ νεηρεδηςς οἵ {πε σονεπαηΐ. 

Βεοδιβε πεν βουρῇξ δἰζεῦ ϑπιοοίῃ ἰπίησϑ, 
Απά {πεν οἤοβε ἀεοειϊ5, 
Απά Κερέ νναίοῃ νν τ ἃ νίενν ἴο ἰανν]εβϑ5 ἀεεάϑ, 

Απα {πδν Τοποβε {πε Ὀαβέ οἵ {πῸ πεοῖς, 7 
Απά υ5ε1{Πε 4 {πε νυ ]οϊκεά, 
Απα Τσοπαειπηοά {πε τἱσμέςοιϑ : 

Αηα ἰγαηβσγεββεα {Πα σονεηδηΐ, 
Απά νἱο]αίεα {πε βἰδίαζε, 
Απά δἰίδοκεά {πὸ 501} οἵ {πε τὶρῃέθοιιβ. 

Απά 81] (ῃΠδὲ νναϊΚεα ἀργρε!ν ἘΠεὶγ 508} Δ Πούτγεά, 
Απα ἴδεν ρυζϑιδα ἐμθ πη ἢ ἐῃς ϑννοσά, 
Δηά τε]οϊοεά ἰη {πε βίγς οἵ [πε ρεορία. 

Απά 80 {πΠ6 ντδίῃ οἵ (ἀοά ννα5 Κίπα]εα ἀσαίϊηϑδε {Ποῖγ σοηρτερσαίίοη, 
50 {παΐ Ης [αἱ νναβίε 411 {πεῖτ πγα!εξπάς, 
Απά {πεῖγς ἀδεάβ ννεγε ὑποϊδαηπδβϑϑ θείογε ΗΠ. 

12. 80 85 ἴο πε α οἴεανε υαηΐο πε. (. Τ)ευί. Χχν ]. 21. 
ΤΠ ουγβεβ οἵ Ηἰβ οονεπαπί. ΕΊΟΠ [)ευΐ. ΧΧΙΧ. 21. 
ἀε!νεγ ἔπεπὶ ἴο {πὸ 5υνογᾶ Ὑπαξ ἀνθηβϑίῃ υυἱτἢ ἐπ6 νθηρθαποα οὗ {πὸ σονεπαπί. ἱκερεδίσα ἰη ἰχ. ετ (Β). 

γε Πᾶνβ Πεῖβ ἃ αυοίαιϊοη ΠῸπ] [,εν. χχνὶ. 25 ΠΡ ὮΡ2 ΠΡ) 2ἼΠ. [Ι͂ἡἢ ἴῃ6 βϑ8ῖηθ νεῦβε ἴῃ6 'νογάβ " δηα γε 5}8]]} 
Ὀκὲ ἀε]νεσγεα ᾿ οοουγ, ὩΣ). 

13. Βιποοίῃ {πίηρβ.... ἄβοεϊίβ (1. ἃ. ΓΠΠΗ .ος ΓῚΡΌΓ). ὙἼΠ686 ἔνο ψογάϑβ-- -ἰῃ6 Ἰαιίο συ ἃ ἅπ. λεγ. ἴῃ [Π6 
Ο.Υ.--ατὰ ἀγάνῃ ἴτοπ 154. ΧΧΧ. το. 

Καρί νυαΐοϊ, 1. 6. Ἰ5ν). [ΙΤἀρταῆρα {Π1ΠΚ8 ἰῃαΐ [Π6 νϑῖρ ΠαΓΘ τηθδῃ8 “οΟποραϊθα᾽, ΘομθοΠίογ ργορΟβοβ ἸΝΞΝ 
ΤῚΣ ἽΒ ψΠΙΟΠ ρῖνεβ ἃ βΟΟα 56η86 “ Ὀτουρῃΐ ἀροῦΐ Ὀγθδοθεβ᾽ (ογ΄ αἰν᾿βίοηβ ᾽). 

14. ἴομοβθ {π6 βεβί οἵ {πῈ6 πθοκή. [Ι͂π ἴπ6 ἰεχὶ ἽΝ Π 2.22 ὙΠ) ---ἶἰἴΊ 566 Π15 οἰθαγ {παΐ “ΝΥ 15. σοτγαρί--- 
τηοϑί Ῥτ Δ ΌΪΥ ἴον δ π. ΟἿ χὶ. τὸ (Β), ψῆεσα γα πᾶνε “{Π6 ροοσ οἵ ἴπῈ ἤοοκ᾽. γε 5ῃου]ά πϑη Πᾶνε “ {ΠῸῪ 
ΟΠοβα πε Ὀεβί οἵ {ες ἤοοϊτ᾽, ἰ. 6. ἴογ {Ππειηβεῖνεβ. ὍΤῊΪ5 τηᾶν Ὀ6 τὶρῃί. Βαΐ ροββίθ!γ [Π6 οοτγγαρίίοη [165 ἄβερεσ, 
δηα (ογ {π6 ἢτγβί ὑνὸ ψογάβ να βῃουϊὰ γεαὰ 32 12 .Π᾽. δε 5ῃου]ά ῃθῃ πᾶνε: “ἴμεν Ἰαϊά νναβίας [ῃ6 Ὀεϑβί οἵ 
της Ποοκ. : 

1υϑειῆεᾶ..... {πε τἱρβίεοιιβ. Εσοπ Ῥτον. χνὶϊ. 15. ΤΠῸ ψΟΥάβ ΓΘΟῸΓ ἴῃ νὶ. 4 οἵ οὔγ ἰθχί. 1,ένὶ {πῃ|η}κ5 
ἴμεβθ ψογάβ σείεσ ἴο [Π6 ἀϑαγρδίίοη οἱ {π64]οἷ8] ρόνεῖβ ὈΥ ἴῃ6 ῬΒΑΓΙΒΘ 65. ἴῃ (Π6 {ἰτηθ οἵ ΑἸεχαηάγα {π6 ψιάονν 
οἵ Τ]αῃπαβαβ. 

15. ἸΓαηβρσαββεᾶ {πε οονεπαηΐ, 1.6. ΠΥ 2}. [1 Πᾶνε ἤεῖξ εηεηαάθα 2} ᾿ηΐο 12}. ϑοῃβοθίεγ 

ΕΙηἜ 5 {πΠ6 ἰεχί ἰηΐο ΠΥ Ἵ23 12} δ Π4 {γϑῃβ]αίεϑ "γα ϑργεβϑαα [Π6 οονθεηδηΐς. Βαϊ [Π]5 πηθᾶῃβ5 " δηΐεγεα ἰηΐο 
ἃ σονεηδηΐ᾽ (οἵ. ᾿θευΐ. χχὶχ. 11). 'ΤΠΪΒ οἰδιιδε 15 Ῥγδοίίο! ]ν δαπίνα]οηξ ἴο (ῃ6 Ὠεχί. 

αἰϊδοκοάᾶ {πὸ 5οὰ] οὗ {πὸ γἰρῃίθοιβ. Ἐτοῖη Ρ5. χοῖν. 21. 
16. νναἰκοά πργὶρμίν. ΟἿ 1. 2. Ετοπὶ 5. χν. 2 : οἵ. οἱ. 6 ; ἄἀδηῃ. χν]]. 1. 

{μεὶγ 5οὰ] αὐ ποτγεά. Ἐτοτῃ Ρ8. ονἹ]. τ. 

Ρυγϑβισᾶ {Π6πὶ νυ ἱτἢ {πε συνογά (πὸ ὈἸΘ 1). ὙΏεβα ψοτγαάϑ τείεγ ἴο {π6 ρεγβεοαίίοη οὗ ἴπΠ6 ϑαάδάμοβαβ ὈΥ 
7δπηδθιβ ογ ἴΠ6 ῬΠΔΓΙβ6 68. 

τοϊοϊςβᾶ. 1 (Ὁ]]ονν ϑομθοῃ θυ ἴῃ ἰα Κίηρ 12) 85. Ἰ 2". 
17. ἴμε γαίῃ οἵ αοὔ τννα5 Κἰ πάϊϑᾶ Οὧκ ὮΝ ἼΠ᾽)). ( Ἐχοά. ἵν. 14, Χχχχίϊ. το, ζο. ΤῊΪ5 οἰδιιβ8 γθοῦγβ γα ΠΥ 

ἴῃ ΟἿΓ ἰεχί : 11]. 7, ἱν. 7, νἱῖ. τό, ἴχ. (13), 22, 26,40. Ἡδξτε ἴῃς τείεγεηοβ 15 ἀου δία. [η 11]. 7 1 5 ἀἰγθοίβα δρδίηϑί 
[ῃς Απιβα!]ανίαηβ : ἴῃ ἷν. ἢ ἀραϊηϑβί 15γὰ6] ἴῃ [ῃ6 ψ]]ᾺΘΓΠΏΘ655 : ἀραϊηϑί [Δ αἴζεσ {Π6 Ἔχὶ]α ἴῃ νἱϊ. τό, ΙΧ. 13, 22. 

Ἐπεὶγ οοηρτεραίίοη (1.6. ὩΓ}). ΤῊΪϊβ ἴεττα ΠΊΜΙΠ “1Πη6 σοηρταρδίίοη ̓  ΟοΟΓ5 [γε ]αθηι]Υ----ἰΠτίθ θη {{π|68--- 
ἴῃ οἷς δυΐποῖς: ΟἹ- 1, 8. 1νι ἢ, 'χ. 22, 30, 31; ΧΙ: τ, 2,.3; ΣΌΪ. 3, 4, 0, πν] 7. [π|ῖχ- 50, 21, ΣΙ ΤΠ 2.9 ΣΧ 
ΧΥΪΙ. 7 ἴξ 15 βεα βίγι ον οὗ [ῃΠ6 οοηρσταρδίίοη οἵ {π6 Ζδάοκίίθβ ἰῃ βοῇ οἷν ΟΥ̓ ν]ΠᾶρῈ. [ἢ 1. 17, ἱν. 7, ΙΧ. 22 ἴΐ 15 
υϑε4 οἵ Ι5γ86] δ ἰαγβε, δῃηὰ ἰῃ 1. 8 ἴῃ ἃ 84 βεῆβ6 οἵ [811}16855 [5γδρ]ῖε8. Οὐχ ἰεχί 15 ῥδγιϊοα] ]Υ τί ἢ 1 [ΘΓ ΠῚ5 
ΔΡΡΙγίηρ ἴο ἴῃς Ζαάοκίίεβ ἴῃ ΠΕ] βδογθα οαρϑΟΙΥ ἃ5 ἃ ΘΟΙΏΠΊ ΠΥ ΟΥ οοπρταραίίοη. ὙΠυ5 νγα Πᾶνα “4556 Ί γ΄ 

(10) ἴῃ ΙΧ. 29, “σοηρτερϑίοη (πρ) ἴῃ χίν. 3, “οομηπηθηϊγ ̓  (Π2Π) ἰπ χὶν. 8. Αποίμεσ ἀδϑίρηδίίοῃ οἵ {πεὶγ 
ΘΟΠΊΠΙ ΠΠΪΥ, Πα ΤαΙΠ ΘΓ ἃ ῬΡΘΟΙΠΪΔΓ ΟΠ, 15 “οαπηρ᾽ (Π)Π|2), ΠΟ ἀρΡΡεᾶγβ ἴο πᾶνε βἰ Πρὶν [Π6 τηθδηΐηρ᾽ οἵ βε{{ἰθυηθηΐ: 
ΟΠ κ ἢ, τὺ: 6, αν τ, ὁ (215), ϑι (015). ὃ, χυιι, ὁ. 

τποῖτ ἀθεᾶβ... ἀποίθαηπεββ ϑεΐογε Ηἰπι (0250 ΠῚ ὈΠΉΦ})). ΟΥ̓ ΕΖεϊκ. χχχνί. 17. 
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11. ᾿7ίραοηι ἐς το (τοά «τα  ογρίυσ,εςς 97 116 γεῤογιίαγιέ, δε γαΐλ 707 1λ6 τιγι7 εῤογιίαηι, τυΐο α7.6 
2γεωσοίάέισαί 20 7)εεέγησίϊογε οὐ 116. (ὐγοιειαὶ οΓ {46 Ζ7)Ἴυῖηο “ογεζηιοτοίσαίσο, 1-7. δηέ ἐλεγε τς 
α Μοηηγαηι τυλοηι [76 «Λαϊ ἱσασλ ὧν 1ἢ6 ἤ7εσοῖαλ, 9--το. 

Απά πονν, μεαγκεη ππίο στα 411} γε ννῆο μανε εηζεγεα ἱπίο ἔπε σονεπδηΐ, 
ΑπάΙ 11] αἴβοῖοβε ἴο γοι {ΠῸ ννᾶὰγϑ οἵ {πε ντοκαά. 

(Δ Ἰονεῖῃ [κπον]εάρε] ν]βάοιι: 
Απὰᾶ οομηϑεὶ Ηες Βαῖῃ ϑεΐῖ θείογε Η!πι: 
Ῥγμάεηςε δπα Κπον]εάρσεα πιηϊϑίευ πηΐο Η!Π]. 

Τοπρσϑιβογίηρ 15 ἢ ΗΠ ΠῚ 
Απά ρ]επίθοιιβηςββ οἵ ἰουρΊνε  65565 
Το ραγάοῃ ἴμοβε ψῆο τερεπί οἵ ἰγαηβριεββίοῃ. 

Απά ρονεῖ πᾷ πηϊρῃξ δπά σγοδέ ἔιγν ἢ ἤδπιεβ οἵ ἤτα [{πεγείη ἀγα 411 [ΠῈ δηρς]5 οἵ ἀδϑβίγιοίίοη] 
Ἐογ {Π6πῈ ψῆο τυτηεα αϑίάςθ ουέ οἱ {Π6 ννᾶν, 
Απᾶ δποτίεα ἐπε ϑβἰδίαία, 

50 {παῖ {πεῖς βῃουα θὲ πο γεπηηδηΐ, 
Νοῖ δὴν ἴο Ἔϑοαρε οἵ {Π6π|. 

ΕἘοῦ (οά οἴοϑβε ἔπεπὶ ποΐ ἔγοη ἴῃς Ὀεστηπίηρ οἵ {ΠεῈ ννου]ά, 
Απὰ ετεξ πεν ννεγα ζογιηθά Ης Κηδνν {Πεῖγ ἡνοσΐκ8. 

Απά Ηε δομοιτεά {πεῖς σεπεγαίίοηβ ἴγοτῃ οἵ οἱά, 
Απά Πα Ηἰ5 ίδοε ἔγοπι ἐποὶγ ἰδ πα 61] παν νεῖ σοπϑαπΊβα. 

[Απᾶ ες Κηεν {πε γεαῦϑ οἵ ([πεῖτ) οἵῆοε ἀπά {πε πατηθογ ἀπά εχϑοί βίδίεπιεηΐξ οἵ {πεῖγ ρου 5 ἴου 
411 1πε τῃΐηρϑ {παΐ Ῥεϊοηρ ἴο ἔῃε ἀρὲὲϑ δηα ἤᾶνε θβεῆ, πιογεονεῦ Μηδίβοονευ 5}4]] σοπηα ἴο Ρ888 ἰπ {Πε|Γγ 
Ρειοάς ἔου 411 ἐπε γεαῦβ οἱ εἰεγηϊίν. 

11. τ. γε ψῆο Βανβϑ επίεγαᾶ ἰπΐο ἔπε οονεπαπί. (ΟἿ ἵν. 8, νἱϊϊ. 11, 15, Χ. 12, 15, 49, Χ. 2: 61. Χχχὶῖν. 1ο, 

ΤΥΖ2 ἸΝ2. ΤῊϊβ 15 1Π6 Νεν (ονεηδηϊ ἴῃαϊ 15 Βροκβῇ οὗ ἴῃ νἱϊ]]. 15, ΙΧ. 28, 37. 

Ι Μ1Π ἀϊβοῖοβθ. Τῆε ἰεχὶ τεαά5 ὩΞΟΤΝ ΠΌΔΝ 5 1ἴπΠ 1 ϑᾶπη. ΧΧ. 2, Χχὶϊ. 8. ΘοΠθοΠΐογ [ΠΪηκ5. ὩΞΟΝΝ ἃ ΘΟΓΓαρΙΙο 
οἵ ὩΞ")})}}) ἃ Πα φοΠΊρΑΓαΒ8 11]. 1. 

2. Κπον]εᾶρε. Βδοκείβα δ5 Δῃ ἰηίθγροϊαίίοη. [10 ὀοουΓβ ἴῃ 1Π6 [Π]γ [Ἰη6. 

3. Τοηρ υβοσίηρ. .. Τογρίνθπββαβ, 1.6. ΓΟ. 21) ῺΜ ὈΞΝ 1ν. Τα ἰεχί 15 θαββα οἢ ἃ οοτηθιπηαίίοη οὗ 

Ἐχοά. χχχὶν. 6. ἽΠ 3.) ΒΝ ΠΝ πὰ 5. οχχχ. 4 πποπ Ἵν. Ἐογ {πε ρῥίυταὶ ΤΠ εἴ, Παη. ἰχ. 9; 
ΝΕ. ἰχ. 17. ΤΠε Ιαϑὲ ραββᾶρε οοπίαίπϑ 811 {πΠ6 εἰθῃηιθηίβ οἵ τ. 3 αὖ ϑανῈ “ἢ Η!πη᾽. 

Τογρίνεμθϑ. Οἵ ν. β ὁ, χνὶ. 2. 
Το ραγάοῃ. ὅδε ν. 5 α ποίβ. ὲ ᾿ 
ΨΠΟ τερεπί οἵ ἰγαμβργεββίοῃ, ἷ.6. "Ὁ 3: Φ᾽ ἴγοπι 1538. [ἰχ. 290. 8686 ἰχ. 41 πα ῃοῖβ οἡ νἱ]. 1. 

4. ἕατν συἱτἢ ἤκπ,ηεβ οὗ ἤγε, 1.6. ΣΝ ΔΠΟΣ.. .. ΠΠ. ΟΥ̓́, 188. ἰχνί. 15 δ ὍΠΌΣ ἸΠΜ)) ἸῸΝ ΠΌΠΣ πο ΒΙοἢ 
5. ῬτΌ Ϊν {Π6 βοῦχοθ. 

ἐπεγείη.... ἀεβδίγιοξίοῃ. Βγαςκείβά 85 δῃ ἱπίθιροϊαίίοη. 

ἀπ 6 15 οὗ ἀεβέγασείοη (2 Π 3 ΝΟ). ΟἸτ ἘΠΘΟΙΝ Ἰχι:τν το: 
ΔὉΠοτγσγϑάᾶ {πὸ βίδαζαΐε (ΡΠ "3 "}0). (. Μῖὶς. ἢ]. 9. 

5. 80 ἐπεαξ ἔπεγα 5ποι]ᾶ θὲ πο γεπιπαπέ, ἕο. (ὐοηίΐγαϑβί ἰ. 4. Τὴδ ννογβ “ πο τοηηδηΐ, ΠΟΥ ΔΠΥ ἴο δβϑοᾶρε᾽ ἃγξα 
ἴτοπι ΕΖγα ἰχ. 14. 

6. γε Πᾶνε ἢεσε ἰῃς ἀοοίτίης οἵ ἀϊνίηε εἰεοίίοη. (. συ. το ς. 
ογτηβᾶ, 1.6. 1) ἐπε πάεα Ὁ ΒδοθεῚ ἴτοπὶ 115)). ( Τεγ. 1. 5. 

ἡ. τμεῖτ ᾿βεπεγαίίοῃβ ἔγοπι οὗ οἱᾶ. 80 1 επηεπά ὉΠ ΠῚ ἰηΐο ὩἼΡ ὩΠῚ. ϑΘοΠοοΠίογ τείδϊηβ ΠῚ δηά 
ψΟΣ]α σἤδηρο᾽ ὉΠ πο ὩἼΡ. ΓΑ ΠάδΊΟΙ βυρρεϑίβ ὩΣ “ ΓΕ ]]Π1Ου 5 [ΟΓ 2. 

ἐμεῖς Ια. Τῆς ἰοχί τοϑᾶβ "Ὁ γνδδ, νΒΙΟἢ 1 ἴαα ἴο Ὀς ἃ οοτγυρίίοη οἵ ὈΝ Ν, ἀπ 4 ἤανε ἰγηϑιαϊεα δοοογά- 
ἴπσὶγ. ϑομβοῃίθγ [8 κ65 ἴῃ6 Ὁ ἴο Ὁ ἃ τοπηδίπάο οἵ Ὁ πο. Βαϊ ἰπ [ῃ6 ργδβεπί ΜΙ. ἴΠετγα ἰβ ποῖ 5ρᾶοα [Ὁγ 
ἃ. 81η5]ς ΔἸ 018] Ἰείζεσ, ἀπ [ῃ6 Ἔπχεπάἀαίίοπ 1 Πᾶνα της Ἔχρ]αῖηβ ἴῃ6 ΜΆ. δηὰ βαίί8ῆ6β ἴῃς οοπίεχί. 

111 ἔπε σνεσε οοπβατηθά (ΠῚ Π ἽΝ). Ῥῆτγαβθ ἴῃ Πευΐ, ἴϊ. 15, Χχχὶ. 24, 30; [οβϑιαδ νἱ]]. 24, ο. Βαΐ [ῃς 
ὙΟΓΑΒ τη Κα {Π6 Ἰη6 ἴοο ἰΙοῃρ' πὰ τῇδυ Ὀδ6 δῇ ἱπίθγροϊδίίοῃ. 

8. ΤἼΪ5 νε 88 ἀρρβαῖβ ἴο ὃὲ δὴ δἀαϊιίοη οἵ {πε εἀϊίογ οἵ ἴῃς ὑπ οθ. ὙΠΕ 50] Θοί- πηαίίοσ ὈοΪοηρβ ἴο {Π6 ἰεδοῃϊηρ, 
οἵ 1ῃ6 86οῖ, θυϊ ἴξ 15 8ῃ ἱπίγιβίοη ἴῃ [18 ργεβθηΐ οοπίεχί. βϑε 9. [Ὁ]]ονν8 παίαγα! ν ἀπα ἱτητηβ ἰδίου οη Ὁ. 7. 
Τῆς Ηδῦτγεν οὗ {Π15 νεῖβα 15 ΨΕΥῪ Δ ΌΠΟΙΠΊΔΙ. 

γεαγβ οὗ ([μεἰγ) οἵῆοβ. ΔΊ 1ῃ 18 οθβουγε ρῆγαβα “οτηρᾶζγα νὶ. 5 "ἀσταίίοη οἵ {πεῖν οἴοθ᾽. ΤῊδ νοτγὰ “οἤῆοθ᾿ 
(οτ “βεγνίοβ᾽ οἵ " διποίίοπ᾽, 1.6. Ἴ2})2) ἀρρθαῖϑ ἴο πηθδῃ ἰῃαΐ οἵ [Π6 τη θη εΓβ οἵ ἴῃ 'πποῦ ΘΟΌΠΟΪ] οὗ [Π6 56οὶ ψηο ἴῃ 
ἸΧ. 32 816 ΒΡΟΚβῃ οἵ 85 “τῆβῃ οἵ [Π6 ρεγίβοϊίοῃ οἵ μο]ἱπεβϑ᾽. Ἧε βΒῃουϊά, ρεγῃαρβ, τε ὩΟΝ ΠΘΓΕ 85 ἴῃ νὶ. 3. δε 
ἢπά ἴῃ Ιαίθσ Γι ἀαἴβτη [ΠῈ εχἰβίεπος οἵ ἃ θοάγ οἵ τηβη οδ]]Ἱεα πον ΝΣ (Τ απι ἢ το ὁ) οοπηροββά οἵ ρτίβϑίβ, [μεν ῖς68, 
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ΕΕΛΟΜΕΝΞΘΕ Α ΖΑ ΘΟΚΙΤΕ ἈΝ ΘΕΙΟ  οἘ - “«“ 

Υ εἰ ἴῃ 4}1 οἵ {πεπὶ Ηδ ταϊβεα ΗῚΠῚ ῸΡ πηεη ο4]16 4 ΌΓν ΠαΠΊΕ, 
Ιη ογάδθγ ἴο ἰεανε ἃ Γεπιηδηΐ ἴο {πὸ βαγίῃ, 
Απά ἰίο ΗἸ] {πε δος οἵ {πε εαγίῃ νυ {πε ῖγ ϑεεα, 

Απά τῃγοιρῇ Ηἰ5 Μεββίδῃ Ηδεξ 5141] πιαῖκα {πεπὶ Κπονν Η 5 Ποὶν βρίτεῖί, 
Απὰ Πε [5 ἔπιε, ἀπ 1π {Π6 ἔστε ᾿πϊεγργείδίζοη οἱ 15 Πα πη αὐε {ΠΕῚγ Πα Π165 : 
Βαϊ ἴπεπὶ Ηε Πεαιεὰ Ηδ πιδάς ἴο σοὸ αϑίγαν. 

1Π--1Ν. τ. Φαλογίαϊίονι 10 ελοοσο σοα)ς ΤΥ ἀηαὶ ἐο σἤτερ 176 εὐ 7ηοϊίμαίέοτι, 1--2.; Ζ᾿γοιοῖ 11 7211 1ἦὲ 
»ῃρλν 7762 ο7 οἰαῖ, 116 Ἰαίελεγς απαὶ 1λ61γ Οὐτιαίγετι, 4--5; απα αἱΐ σελ αηαῖ αἷδο {λε δογις οΥ 
“ἩΙοαΐ, 6--ἰν. 1. 

Νον {πεγείογε, σμΠ]Πἄγθη, μεαύκεη τπῆΐο ΠΊ6, 
ΑΠΕῚ ΜΠ] ορεῃ γΟΙΓ αν65 ἴο 566, 
Απά ἴο πηάεγϑίαπα {ππ ννοῦῖκϑ οἵ αοά. 

Απά ἴο εἴοοβε ψῇῆδι Ης δρρτγονείῃ, 
Απὰά ἴο τε]εοξ ψῃαΐ Ηε παίείῃ: 

Το νναἱῖ πρισθο]ν 1η 411] Η15 ννᾶνϑ5, 
Απά ποῖ ἴο φὸ δροιῖ ἴῃ {πε {ποιρῇϊςϑ οἵ δη εν] ᾿ἱπηαστὶηδίοη 
Απά (1) αν δ5 (111) οἵ ἰογηϊσδίίοη. 

ΔΠ4 15γαθ] 65 ἜΧΔ ΙΥ ἃ5 ἴῃ ΟἿΓ ἰεχί. Αοοοτγαϊηρ ἴο ΤΔΔΏΙΠ 15 ὁ {Π686 τηθῃ Πα ἴο Διτᾶηρα [Π6 ΡΙΌΡΕΙ ΡΓΔΥΕΓΒ [οΥ 
1ῃε νϑγίοιιβ ἀδυ8 ἴῃ οὐδ ἰῃαὶ 1ἢ6 βδοιιῇοθϑβ τηϊρῃϊς 6 [ἀνοιγαθ]ν τεοεϊνεα. ΤΠῈ Πεδά οἵ [Π15 ὈΌΔΥ ννὰ5 οδ] δά 
Ἵν Π Φ Ἢ (Τα. ν. 6). [ἢ Τδδη!ἢ 27 ὁ 1 15. βαιά {Παὶ 1{ [1πΠ688. ἀαΐϊεβ ψεσε ποῖ [1] 1164 Πθανθη πα δαί ψου]ά 

ορα56 ἴο δχὶβδί (ΥΝῚ ΟΦ ὙΠ) Ὗν ΓΟ ὈοΌΝ). Αραΐη, ἴῃ ΒΙΚΙΚ. 1]. 2, ἴῃ ὙΩ ΣΝ, νΠοβα. οΠϊοΥ τνα5 
οΔ]16εα ἽΝ Π ΦΝ (πὶ. ν. 6), ἀγα ἀββογ θεά δ85 Πανίηρ' ἰο βαίῃεν ἴῃ (Π6 ἢγβιίγα 8. ἔγοτη {Π6 ἀἰβίσιοῖβ ἀπ δι {ΠεῚΓ 
οἤαγρθ. ΤῈ ΘΟΌΠΙΓΥ νγὰ8 αἰν 46 ἰηϊο ὑννεηίγ-ΟυΓ αἰἸβίγιοῖβ, ΘΟΓΓοΒρΟἸηο ἴο 1Π6 τυνεηΐγ-ίου ογάθγβ οἵ ἴῃς 

Ῥιιδβδίβ (1 (ἤτοη. χχῖν. 7--:8). ὙΠ οἢϊοῇ οἷν οἵ βοῇ ϑιοῇ αἰνίβίοη νγὰ8 οα θα ὙΩΝ ὃν Ἔν. ΤΗϊ5 οἵποθ 

εχίβίε ἃ ἃπηοπρ (πε Ἐββεηθβ, διηοηρϑί ΠΟΤ 1Π6 για αηιαα σΟΠϑιαἰεα [6 ἀἰβίγιοἱ δας ΠΟΥ : 866 γτοῖδὰ ἤἤιεγε. 
ν. 230. Τῆε για αηιαα ἴῃ ΟἿΓ ἰεχί ψνὰ8 Θοπηροβοά οἵ Ργββίβ, [νι ε5. ἀπ [βγδθ 68, 85 νγα ΠΠΔῪ [αἰ ΓΥ Δ551Π16 ἔγΓΟπη 
1ῃ6 οοπϑδεϊςζαις,οη οἵ [Π6 ῥαιίγ ἃ8 ἃ ψΠο]Ὲ : οἵ, Χνὶ]. 2, 3, ν. 7: ἴ νου] τΠπ5 οοπϑβιβὲ οἵ {πε βϑαπηδ δἰθηβηΐβ 45 {Π68 
γηα' αγιαά ἴῃ “ΙΓ Δδηϊιἢ. 

[π6 ΠΌΠΡΕΓ δπᾶ εχαςΐ βἰδίεπιεηΐ οἵ ἐπεὶγ ρεγίοᾶβ, 1.6. ὉΠ ΔΒ) ἼΞΟ. ᾿ΓῊΒ 15 νΕΤῪ ᾿σγορι τ ἩΕΌτεν. 
1ι 15 ἰουηά, ποψένεσ, ἰἤγεα {ἰπη65 ἴῃ τῃἢ6 Ο.Τ'., 1.6. 1ῃ 188. χὶ. 2; ἘΖεΚ. Χχχὶ. τό; 1)4η.]. 4.Ἡ Ῥεγμᾶρβ ἴῃς βυῆχ ἴῃ 

ὈΓΟΥΡ τοίεγϑ, ἃ5 ἴῃ Ατσατγηδῖο, ἰο γῃδί [οἱ]ονν5 Ὀδὶν Ὁ θοῦ. ΤΗΐβ οοπβίγποίίοη ΓΠΔΥ ΓΟΟῸΪ αἱ ἴῃς 6η4 οἵ [Π6 νεῖβε: 
οἵ. αἰβδο ν. 1 ς ποίβ. 

εχϑοῖ βἰδίεπιεηΐ, 1.6. 5. ΟἿ, ΠΦῸΒ ἴῃ Ἐδβίμου ἷν. 7, Χ. 2. 1 ἢᾶνα γϑηάεγεά ἴῃ6 ψνοσα 1 νδι ΟἸ5]ν ἃ5 
ςβ[αίθσηθηῖ᾿ (νὶ. 3), “ἴτε Ἰηςεσρτγαίδιοη ̓  (11. 10): ὙΦ (ν]. 10) “τῃ15 τηβϑῃβ᾽ ἄο. 

ἐπαξ... πᾶνε Ῥεβηῃ, 1.6. Γλ}Π)--- τθίυγηρ ἴο 1ἴῃ6 ῥραϑί 45 ἴὴ 51. Χ], 19: 50 50 Γιαρταηρα. 
Τηοσεονεσ ὑνυμαΐξοεανεσ, ἴ.6. ΠῸ ἪΝ, 501 ρυποίπαίε ἴῃς ἰεχίὶ ΠῸ Ἵν. Τ[Τιένὶ τἀ Κ65 1 το θὲ {ῃ6 εααϊναϊεηὶ οἵ 

τῆς ϑυγίας δε) Ἴ. 
9. Γαἰϊβεᾶ Ἠἱΐπὶ τρ. 8566 1. 7. 

ς811:ἅ ΡΥ πϑθ. (Ϊ. νὶ. 2 ποίεβ. 
ἴο Ιεανε ἃ τεπηπαηΐ. 866 1. 4 ποίε. 

11 {π6 ἔαςε οὗ ἴπ6 βασγίῃ (03 ὯΒ ΩΣ ΕΊΟΠῚ [538. ΧΧΝΙΙ. 6. 
το. Απᾶ... Ηδ 58811 τηδῖκα ἐμθπὶ Κποννυ. 90 ΨῈ τηϊιϑῖ τεπᾶθγ ὩΝΥ ΠῚ 1,6. ΜΝ , [ῸΓ δοοογάϊηρ ἴο ἰχ. τὸ (Β) 

16 Μεββίδῃ μαά ποῖ οοπῆβ ΘΠ ΟἿΓ ΔΌΪΠΟΙ ννὰ5 ψυϊτηρ. Βαΐ [Π6 νγογά ἹΠΦ)0 τᾶν 5] ΠΡ Ξε " Ηἰβ δποϊηϊεα οπθ᾽, 
ἴῃ 1ῃ15 οἂβ6 Ζδαοκ. : 

Ηἱβ Μεββίδῃ. (ἵΓ νι]. 2, ἰχ. τὸ (Β). 29 (Β), χν. 4; χνὴ]. 8... 8686 ποῖβ οἡ ἱ. 7, δια 1{ 15 5δβοψη ἰῃαΐ (86 
Μεββίδῃ 15 αἀϊβίίποι τοτη “ (ῃς ἰεϑοθοῦ οἵ Τρ βου 5655. 

ΗΙΞ5 Ποῖγν βρίγσίξ. (Οοπίγαϑβι 86 οἵ [Π6 ρῇγαβθ " ΠΟΙΥ ϑρ γ᾿ 1 ν]]. 1.2, ν]}]. 2ο. ΒδΟΠΘΓ ΠΕ’ ῬΓΟΡΟΒ6Β5 ἴο γϑδᾶ 
“Ργ ΗΙ5 ΒοΙγν βρί τι. 

ἴῃ ἐπε ἔγις ἱπέεγργείαίίοη οἵ μ15 παπιθ. ΡΟϑϑί]Υγ ἤεγα 1ῃΠ6 πᾶῖηδ οἵ ἴῃ8 Μαεββϑίδῃ δΒιηίθαὰ αἱ πηδὺ Ὅς ᾿ΥῚΝΠ 
ἐἢς Εἰρμίεοιβ Ομ. ΟἿ. τ Ἐμοῦ χχχνῖ. 2, 1111. 6. Α8. Ηδ ἰ5 ῬΥΊΝΠ, ἴΠον ἅτε [ῃ6 ὨΡ᾿ ἽΝΠ ἃ5. ἴπ τ ΠΟΘΙ 

ΧΧΧΨΠΙ 2, ΧΙΝΙ Ι, 2; 4; ὅζο: 
{μεσ παπιθϑ. (δ. νἱ]. 3. 
πεῖ δ μαίεά Ηδ πιαᾶε ἴο βὸ αεβίγαυ. (Οἵ 1. το. 

111. 1. ορεῶ γοῖγ ευεβ. (ΟἿ 1]. 1. 
2. ΑΚ ὑργὶρμεν. (ΟΥ̓ 1. τό ποίςβ. 
᾿ς ἴο δὸ δροαέ ἰπ ἐπε ἐπουρῃίβ οὗ δῇ εν] ἱπιαρί πιο : 1. 6. ΠΣ ν᾽ ΓΊΣΦΓΙΩΣ “γῦ. ΠῚ να ἰακα (Πἰ5 11πὸ 

ΙΓ της πεχί, ἴὶ ψου]Ἱά βαυρρεϑβὶ {παΐ [Π6 τεσ μα Νπη. χν. 39 ἴῃ [15 τηϊηα Ὡ3"})}) "ΠΝῚ 53:0 "ΠΝ ὙΠΠ Νὺ 

ὉΠΠΝ ὉΣ ΠΝ τῶν. Βαϊ οὐ δυίπογ ἢδ8 οπμαησεά (ῃ6 ΘοΟΠβίγπ ΟΣ. 
πε ἐπουρῃίβ οὗ δῇ εν] ἱπιαρίπαϊίοη : ἷ. 6. ΠΌΝ νὴ ΓΊΣ ΠΟ. ὙΠῸ ΠΌΌΝ ἽΝ 15. Ποῖα δαυίναϊεηὶ το [Π6 
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ΕΒΑΘΜΕΝΤΘ ΟΕ Α ΖΑΡΟΚΙ͂ΤΕ ΜΝΟΕΚΚ 5. ,..--4 ἢ 

Ἐογ πιδῆν νεῖε ἰεα αϑίῖγαν Ὁν {ΠεπΠ|, 
Απά πιϊσμέν πλεη οἵ ναἱουγ βέι πη 164 Ὁ. ἐπεπὶ ἴγοπΊ οἵ οἷά [ἀπά {ΠῚ} τΠ15 ἀν]. 

Βεσδιιβε ὑπ δΥὺ ναὶ κεα ἴῃ ἐπε σι ογηπα85 οἵ {πεῖὶγ πεαγὲ {πε νυδίομογβ οἵ πεανβϑη (ε]]. 
Βν ἐπ θπὶ νγεγα {πον σαιρης θεσαιβα ἔπεν ἱκερί ποί {πε οοπιπιαηάπηεηΐ οἵ ἀοά. 

Απά {πεῖγ σμΠἄγεη ννβοβε Πεῖρμε ννὰϑ {κε {πε Ἰο[Π655 οἵ {πε σεάδυϑ 
Απαᾶ νψῇοϑβε Ροάϊε5 ννεύε {πὸ {πε πηοιιπΐβίη5 (6}1] ἔμ γοῦν. 

ΑἹΙ ἤεϑῃ {παΐ ννὰ5 οὐ ἀγν ἰαπα ρευιβῃεα ἘμογθΌΥ, 
Απᾶ {πεν νεῖε 45 Τποισ πεν Πα ποΐ Ὀεεη. 

Βερσδϑιιβα {παν ἀ14 {Πεῖγ οὐνῃ Ψ1]], 
Απά Κερίὲ ποῖ {πε σοπηπηαηςαπηεηΐ οἵ {Πεῖγ Μαΐςοσ, 
{7π|} Η5 ννγαίῃ ννὰ5. Κη] ἀραϊηϑὲ {Π6π|. 

Βν ποπὶ ννεπί αϑίγαν {πε 5οὴ5 οἵ Νοδῇ δηᾷ {πεῖν [Ἀ ΠΊ1165: 
Βεοδιιθε οἵ μαῖα {πεν ννεῦα οσπέ οἵ. 

"Π νν ΝΣ ἀἰοπα ἢᾶ5 (15 τηθαηίηρ' ἴῃ 51Γ. Χν. 14 ἸἼΝ 3 ἸΠΩΓῚ,,. ΕἽἼΝΠ ΝΖ... πον τὸ “Οοά οτεοαίϊθα 
τηδῃ. -. ἃπά ραϊ Πΐτη ἰπίο (ῃ6 Παηα οἵ 5 ἱπο!παίοη . Οἡ {Π6 ἔπνο ἱπο] παι ῖοη5 568 ΤᾺ ΑβἤοΥ 1. 3 (Ποία οἢ ΠῚΥ 
βαἸτ0Π): 2 Βαγιοῃ, ΡΡ. 92--3 (1π τὴν δα! οη) ἀπά (ῃς [Πογαίαγα γείεγγεα ἴο {Πϑγο. 

Ἔυεβ ([111) οὗ ἔογηϊοαίίοθ. Ἐθδαϊηρ Νὴ} ἴῸγ Ὁ" ψΠΠ ΘΟΠΘΟΠίθυ, ῊΟ ΟΟΠΊρΡΑΓΕ5. ΘΙ τα 5354 ΠῚ Ἵ ὮΞ.)}}. 
γε πηῖρῃϊ σΟΙΊΡΑΓΘ ὅ᾽Γ. ΧΧν]. 9. πορνεία γυναικὸς ἐν μετεωρισμοῖς ὀφθαλμῶν... γνωσθήσεται, Δα ΧΧΙΪ. 4 ; 4150 
Τ΄. [5586 ἢ. νἱϊ. 2. “1 Πδνεῦ οογητ τε [ΟΓΠΙοαἰίίοη. ὈΥ {πΠ6 ὉΡΠΠΠΙηρ οἵ τὴν εγεβ᾽ ἀπά Τ΄ Βεπη]. νὶ. 3 ; τον. νὶ. 25; 
2 Ῥεῖ. 11. 14 ὀφθαλμοὺς... μεστοὺς μοιχαλίδος. Τιέν! ταί] 5 ")} ΔΠα ΘΟΙΊΡΑΓΕΒ. 51Γ. Χ]Π]. 8 ΠῚ] ΠΡ") δἀπα ἘδοΪ65. 
Ϊ. 132. Ηδε τεπαεγϑ “1᾿αἰίγαις ἀ6 1ὰ ἰυχυτε᾽. 

3. ΠΙΘΏΥ ὙΕΓΕ 16 αβϑίγαν ὃ. ἔμεη. ὙΠῸ “ἰΠδπλ᾿ ταίειβ ΔΡΡΆΓΘΠΠΥ ἴο {πΠ6 “ἱΠπουρ ἢ 5. οἵ [Π6 ἱπηδοϊ ηδίΐ ἢ ᾿. 
γε πᾶνε οἷοβα Ῥϑ.δ} 615 ἴο, 1 ποί {Π6 δοίπια] δπίθοθάθηϊβ οἱ, ἴπΠ6 ἰεχί ἴῃ 51. ΙΧ. ὃ ἐν κάλλει γυναικὸς πολλοὶ 
ἐπλανήθησαν ἃΠ4Ὰ Τ᾽. ει. ἱν. 7 “Μδηγ Παίῃ ἰοτγηϊοαίΐοη ἀεβίτογεά ; Ὀβοδβθ, ἱπΠουρἢ ἃ τᾶ Ὀ6. .. ΠΟΌΪΕ . .. 
ἢδ τίσει ΓΕΡγΓοδ ἢ ἀΡΟΠ ΠΙτηβε Γ᾿: Τ᾽, Τὰ. χν. 2 “᾿πουῦρῃ ἃ τῆᾶπ Ὀ6 ἃ Κίηρ' δη4 σογηπηΐδ [Ογπιοδίϊοη, 6 15 
ΒΕΠ|ΡΡΕΑ οἵ Πῖ5. Κἰπρϑῃ!ρ ὈΥ ὈΘοοπηϊηρ {Π6 βἰανα οἵ [ογπὶοδίίοη ᾿. 

ὈΥ ἴμεπι. ὙΤὴῈ ΜΆ, τεαᾶβ 3, Ὀὰΐ Ὀοίῃ “Ππουρ 5 Δη4 “Ἔγα8᾽ ἅΓα [ἘΠΊ] Πἰπ6 ἴῃ Ηδῦτεν. Ηδποα μετα ἀπά 
ἴῃ [Π6 ποχί [1πη6 1 διηθπα 3 ἱπίο 172. Οη [ῃξς οἰπεῖ ἢδη6, ἃ5 ποί ἱπίγθαθηθ!γ ἴῃ ἴῃς ΟΟΤ',, της πηαβο. 5 ΠΧ ΤηδῪ 
τείεγ ἴο {Π656 [β π  Π]πῈ β βία ηςνοβ : 566 ποία οἡ νἱϊ. 2, Δη4 (αββεηῖ5 “726. Οὐγαηι ὃ τ235.9. Τη 1]. 4 ὁ, ἵν. 1 αὶ ὁ ΠΔ 
5Που]α ΡῈ ἐπε πα βα ἰηΐο 1Π2, ΟΥ 6εἾ86 ἰπίο 13 1 411 οαϑε58. [{{{Π6ὲ Ἰαἰίεσ, (πΠ6 βυίηχ ϑνουἹὰ τγείεσ ἴο {Π6 εν}]} ᾿πο] παίῖοη 
(ΛΘ ΠΡ 

4. Πα Ἔχατηρὶβ οἵ {πε [4}] οἵ (ῃ6 δ αίοπεγβ [ῃγουρῇ ἰογηϊοδίίοῃ 15. οἰἱθ αὶ α]50 ἴῃ ἴῃ6 Τὶ, βῦ. ν. 6--). 

να] Κεᾶ ἴπ Π6 βίιΡογπηπεββ οἵ {πεὶγ πεαγί (83 ΤΥ ὨΠ502). ΟΙ ἤΕῚ: Σιν το ἘΣΣΙ 7: Θι; 

ΔΌΪΠΟΙ ἰ8 ἴοπμά οὗ {π]8 ρῇγαβε ἴῃ νδτίουβ ἰοιπβ. ὙΤΠὰ5 Ποῖα δπὰ ἰπ ἵν. δ, ἰχ.ἕ 35. ὅὰ δᾶνβ ἴῃ6 ρῆγαβε 2 ἽΡΠ 
“ἴο ΑΚ ἴῃ (Π6 βιαΟΓηΠ655᾽ : ἴῃ ἷν. 9 “Φ υἽἼΠΝ ἽΠ “ἴο σοὸ δδουΐ δἴζεγ ἴπΠ6 βαρ θογπη β΄: ἰῃ ἰχ. 18 “Φ2 ἽΠ3 
“ἴο οἤοοβα ἴΠ6 βία ΡΟΓΠ 655 : ἃΠα ἰῇ ἰχ. 27 73 ΠῺΞ “ἴο ἴυτπ ἀναγ ἴῃ 1Π6 5. ΟΓΠΠ658᾽. 

νυϑίομεῖβ : 1. 6. δ) ἐπηεηἀεα ΌΥ Θομεοῆϊΐογ ἔτοσὰ δ}. 566 τ Ἐποοἢ νἱ--χνὶ 8η4 γείεγθηςαξ, 
ΒΥ ἰδεπὶ: 1. 6. [Π2 (1. ε. [Π6 ᾿πουρῃ!5 οἵ [Π6 δν]]} ἱπο] Πα. 10}} εππε πη βα ἴγοπι ΠΣ : ΟΥ̓ ΜῈ ΠΊΔΥ Θπιθ Πα Π3 ἰπίο 

ἡΞ Δ ΠΟ το ίε τ τ τὸ πὴ (ἵν: ὃ. 
Κερί ποῖ {πε οοπιπαπάπιεηίΐ οἵ αοά. (Τὶ, 11]. 7 ὁ ; ἰν. 2 ὁ. 

5. 66 1 ΕπΟΟἢ Χ. 9π1το; χἢ--χνὶ ; Τὰ. ν. 9-11. 
ΠοΒΘ Πεῖρῃί ντὰβ Π|Κὸ {πὸ Ιοὐξίπεββ οὐ πθ σεάαγβ (ΏΠ3} ὉΝ ὩΥΞ. ἼΦΝ). ΕἼΟΠῚ ΑΠΊΟΒ ἴΪ. 9, 58ᾶνε 

[Παΐ Οὐγ ΔυῖΠΟΥ τϑαά 8 “οί Π655᾽ ὩΥ ἰηβίβδα οἵ “" μεῖρῃι᾿ 738, Οη {Ππεὶγ Πεῖρῃϊ 5ε6 σ Εποοῇ νἱϊ. 2. 
μεσοῦν. ᾿Τεχί τοαάβ 15 ψῃϊοἢ 1 Πᾶνα ετηθηαβά ἰηΐο ἱΠ2 ΟΥ 2. 866 7. 4. 

6. 1πεγεῦν. Ἐπηεπαβά 88 ἰη ἰαϑί ᾿ἰπ6. Οἵ. ἄξη. νἱϊ. 22, 223. 
παν σγεγθ 85 ἱποιιρῃ, ἄς. ἘΕτοπὶ ΟΡδά. τό: οἵ. [οὉ χΧ. 19. 

. ἀϊά {πεῖτγ οὐ νν11}1 (οΥ “ ρἰεαβϑαγε ᾽). ((, ἵν. τὸ 4, ς, ν. 2 ε), {Παΐ 15, {πεν [ὉΠ] ον εα [Π6 δνὶ! ἱπο]παί!ο ἢ, ΟΓΥΓ 
1ῃ6 1πουρ 5 οὗ [ῃ6 ενὶ] ἱποὶπαιίοη. 866 11]. 2, ποίβ. 

τᾶ {πεὶγ οὐ ν111, Απά Κερί ποῖ {πε σοτηπιαπάπιεπί, ἄς. (ἴ. ἷν. 9 4, ὁ, αμηὰ οοπίταϑί ἰῃς. οοπάποι οὗ 

ΑὈτδἤδηι ἱν. 2 ὦ, ς. 
ΗΙ5 σγαῖῃ τναβ Κἰηα!ε. ὅδε 1. τ7, ποίβ. 

ΙΝ. τ. ΒΥ ἔμεπι. Μ8. γϑαΐβ ΠὩ ἂϑ ἴῃ 111. 4 ὁ, βίῃ 1 Πᾶνε επηθπαβα ἰηΐο 1Π8. [ἢ Ῥοίἢ οα865 “πε ἱποιρηί5 οὗ 
1ῃ6 ἱπηδρΊ ΑΙ Οη ̓ ΓΕ Γείεσγε ἴο. Τῆς βδπιῈ εηεπάδίοη ἰ5 τηδδ6 ἰπ {ΠῈ ποχί ηθ. ΟΥ̓ οουγβε ἰδ ἰδ Ροϑβίθ]ε {δμαΐ 
ἴοι Π2 ψε βῃου]ὰ τεδά 13 45 ἴῃ ἵν. 8, ἀπ {Ππ18 γϑίοσ ἀἴγθοῖ!υ ἰο [Π6 γέβογ ἀπα ποῖ ἴο {π6 “1πουρ 5 οἵ ῃ6 γέϑβε7 
(ογ “6ν}] ἱπο!παιίοη .). ϑοῃμθοῖου (ὨϊηΚ5 1Παῖ ἴον Π3 να 5Βῃου]ὰ τϑαὰ 2, απὰ ἴΠας [ἢ 5ϊη γείδγεά ἴο ἰ5 [ἢ βαίϊπρ' 
οἵ Ὀ]οοά, Ὀὰϊ {πε ΨΠΟ]6 οοπίοχί ἰ5 ἀσαϊηϑί [ἢ Ϊ8. 

νγεπί αβίγαυ. ϑοῃεοῃίεσ Πᾶ8 τσ ΠΥ Ἐπηθ πα 64 ἸΝΠ ἰπίο ἸΨΠ. 
50Π5 οὗ ΝΟΔΕ δπᾶ {πεῖν ἔα πι:1165. (ΟἿ. ἄξεη. Χ. 32. 
ΟΕ ΟΗ. (ΟἿ [εδν. χν!. 10, 14. 

8ο5 
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ἘΕΑΟΜΒΝΎΒΞΓΟΕ ἈΠ ΖΑΘΘΙΘ ΤΕ ΘΕ Σου 

ΙΝ. 2-ο. «ὀγαλατη, 7δαας αηαί ]αεοῦ τυαϊξεα πο αὐὔίεγ ἐλσ ουἱέ Προϊζιαΐίονι ὁ ἐἤο Πδαγέ, 2--2.; ὁμέ 
ἠλε δογι5 97 75γα!φί α1αἱ 171. ρ γέ απ 171 116 ΤΠ Ιἰα 77165.5 α71α] τὐ676. φτιγ15 δε ἀεεογ τισίν, 4--0 

ΑΡταἤδπὶ αἰ ποῖ νναὶκ ἴῃ ἘΠ 61, 

Απά Πα νν85 (τεοοσάβας {γεηα θεσδιιβε ἢς Καερί {Π6 σοπηπηηπηεηΐβ οἵ αοά, 
Απά οἤοβα ποίΐ {πε νν1]}] οὗ ἢ15 οὐνη 5ρ 10. 

Απά πε ἀεϊ]ϊνετεά (πε σοτητηδηαάτηεηῖ), ἴο Ιϑαας δηα Ιδοοῦ, 
Απα {πεν ορϑεγνεά (11) απ ννεύε τεοογάεα 85 {τε πη45 οἵ (σού, 
Απά πιεθεῖβ οἵ {πε σονεηδηΐ ἴογ ἐνεύ. 

ἼΠε 5οη5 οἵ ΄ϑοοῦ νεπὶ αϑίγαν [γοιρῇ {ΠεΠ], 
Απα {πεν ννεῦα Ρρι πῃ εα δοοοζγάϊηρ' ἴο {Πεῖγ ἜΥΓΟΥ. 

Απά {μεῖγ ο!Π] ἄγε ἴῃ Ἐργυρέ νναὶκαά ἴῃ 1Π6 βία Ρογηἢ 655 οἵ {πεῖν Πααγί, 
50 1Πδϊ {πεν ἴοοΐκς σοιιη56] ἀραϊηϑέ {ΠπΠῈ σοπηπηϑηαπηεηΐβ οἵ σα, 
Απάα εἕνεγν πιδῃ αἰ {παΐ ννῃϊο ἢ ννὰ5 τσ ἴῃ ἢϊ5 οὐνῇ ΕΥ̓ 65. 

[Δηά {πεν εαἰΐ Ὀ]οοά!], ἀπά Ηδς ςυξ ΟΥ̓ {Ππεῖγ πλα]ε5 ἴῃ ἔπε ἀδϑεγί ονῆεη Ηδξ ϑαΐανδ ἴο ἔπετὴ ἰπ δά εβῃ: 
(ο ὉΡ 8η4 ροβϑβε85 (πε ἰαπά, θὲ ἔμεν παγάξηςας {Πεῖγ βριίσίε: 

Απά {πεν πεαυκεηςά ποῖ πηΐο ἢ νοῖςε οἵ {πεῖγ Μδκεγ 
[Τῆς σοτπηπηδηάπηεηΐβ5 οἵ {πεῖν Τ αομαογ] ὈτῈ πηυγπηαιγεα 1η {Πεῖγ ἰεηΐ5, 
Απά 80 {πε νύαίῃ οἵ αοά ννὰ5 Κιπαϊεα ασαϊηϑδί {πεῖν σοηρτεσαίίοη : 

Απά {Πεῖγ ομ!]ἄγεη [ρεγιϑῃεα Ὀγ [ἢ 
Απά {πεῖν Κίηρϑ] ψεγα οὐ οἱ ὃν [{, 
Απα {πεῖν πηϊρῃξν πηεη ρεγβῃεά ὃν 11, 
Απα {πεῖν απ ννα5 πιδάς ἀββοϊαΐε ὃν 11. 

Βν 1ἰ τῃς ἢτϑε {πὲ εηἰεγεά ἱπίο {πΠ6 σονεπαηΐξ ἱπουγγεα σα], 
Απά {πεν νεῦε ἀε]νεγεα πηΐο {Π6 ϑυνοτά, 

2. ἴῃ ἴπεπὶ. ΜΆ. τεδήβ Π2 ψῃΐοῃ 1 ἢᾶνα εππεπαβα ἰπίο 173. [0 οου]Ἱά ΡῈ επηεηαεα ἰηΐο 13 (1.6. “1Πε εν]! 
πο] πδίϊοη ᾽) ἃ5 ργοροββά ἴῃ ποίβ οἱ ἰ1]. 3. 

τγαβί τεοογάβαν ἔγίεπᾶ. Οἵ 158. χ]]. 8; 10}. χίχ. 9 "πιεπα οἵ ἀοά᾿ (ποίς): Χχχ. 21 “ΤΠαὶ {παν 5ῃου]ά 
[16] (1πῈ σονεπμδῃῖ) ἀπα Ὀε τϑοογάθα 85 [πα πβ᾽ : [1Ὼ68 11. 23 φίλος θεοῦ ἐκλήθη. ΤἼῊΘ ΜΆ. 15 ἀείβοίίνε ΠεΊθ, 
Τεδαϊπρ δοοοσαϊηρ ἰο ϑομεοῆίεσ 2... }ὴ, ΟΠ Πα τεαᾶάβ ἃ5 ΠΝ πὴ); Ὀαΐ σοΙηρατίηρ τ (ἤγοη. Χχνὶϊ. 24, 

2 (τοῃ. Χχ. 34; ἴοσ {π6 τὲ οἵ πὸν ἴῃ [ῃ6 586εη86 οὗ “ἴο θὲ τεοοιάθα᾽, γε 5ῃοιυ]Ἱά ἤεσθ, 1 {Πϊη]ς, τοϑίογα {ΠῸ ἰοχί ἃ5 

[Ὁ]ον 5 Ὡπζν πϑ)ν». 1 τῃδ νὶ ἰἴβ ἀποοιίαίη, ἴπθη γα πηρηΐ τεαὰ 3Π5) 85 ἴῃ Ὁ. 3 ὦ, ΟΥἩ ΝΡ ἃ5 5 ἱπιρ]164 ἴῃ 
7 1πη65 11. 23. 

ομοβα ποΐ {π6 νν}]] οὗ Πὶβ οὐνῃ βρίγιί. (ὐοηίγαβί Φ. 9 ὁ. 
3. τεοοτγάεα 65 ἔγίεπᾶβ. ΤῊ15 ρΡΏταβα ΟΟΟΌΓΒ [ἢ [π0. ΧΧΧ. 21, ΠΕΓΘ [ῃ6 [οΧχί ἸΤΏΡ]165 Ἔχδοῖυ (ῃ6 βαῖὴηθ ἩΓΕ 

Ὧἃ5 Πδύθ ὨΣῚΝ 1212". 
ΤΑΘΙΉΡΕΓΒ οὗ {πε οονεηαηί. ΕῸΓ ἴῃ6 ρῇτγαβε ΠΣ δ. 5εε (ξη. χίν. 13. 

4. Ἰῃγουρῃ ἴμθπι. Κεβα 172 οἵ 12 ᾿ἰπϑίβεδα οἵ 3. ὅ6ε6 2. 2 ποίβ. 

δοοοτάϊπρ ἴο. Βεδαϊπρ ΒΡ ψ ἢ ΘΟΒΘΟΠ ΟῚ [ῸΓ ὉΡ0. 
5. ΒΕ ΡΡοΓΠΏ655 οὗ ἐπεὶγ μθασί. ὅ6ε ποίβ οἡ ᾿ἰὶ. 4. ᾿ 

ἀϊά {παὶ νυ μῖοῃ τ αβ τὶρμέ, ἄς. Ετοπι [πάρε5 χν]ϊ. 6 : οἵ, Τ)εαΐ, χιϊ. 8: οὗ ΙΧ. 17 4, Ὁ. 2 ας, ΔΠ4 σοπίγαβι Ζ'. 2 ὦ, 6. 
6. ΤἼε οτρΊΠΑ] [οττὴ οἵ [Π18 νεῖβε β56ετὴ8 ΜΏΟΙΪΥ ἰοβί. 

[Απᾶ {πεν εαξ ὈΙοοᾶ). [1 ἢανε Ὀγαοκειθα {Π15 5 ἂπ ἱπίεγροϊαίίοη. 
εαΐ ὈῬΙοοᾶ. (. τ ἙἘποοἢ νὶϊ. αι; [8}. νὶ. 9, 12, 13; ΝΗ. 28, 29, ἅο. 
{(νβεη Ηδ βαίᾶσΣ ἴο ἰβεια.... (πε 1απᾶ, Βυιξ πον Ππαγάεπθας ὑπεὶγ βρίσις. 1 Πᾶνε ψ ἢ [,ένὶ βαρρ!!εά 

1ῃ6 νου 8 ἴῃ Ὀγαοϊείβ ἸΦΡῚ ΥΝΠ ΓΝ ενςν, ἼΩΝ ΠΌΓΙΩ ἃ οοἸηρδτγίβοη οἵ 1)6αϊ. 1. 21, 46; 5. ον. 33. 
ἡ. απ ἴμεν πεαγκεπαᾶ.... Μακεγ (ΠΝ δγρὺ ὙΦ δ Ὁ). Ετοιὴ ῬΆ. ον]. 25 888 ἴοσ {πΠ6 οἤδηρε οἵ ΠῚΠ) ἰηΐο 

ὌΠ νυ. [15 ῬΡοββϑίθ]ε (ῃδΐ 1ῃ8 ομοῖοε οἵ [πες Ἰαίζεγ ἀἰνίης πᾶτηδ ἰ5 ἀπε ἴο {πῸ ἴδοι [Πδΐ 11 τῇγ πη 5. ψ Γῇ ὈΠΟΌΠΝΔ ἴῃ 
1Π6 πεχί 11π6. 

[πε σοπηπηαπάτμηεπίβ οὗ ἐπεὶγ Ταϑομογ. ΕῸΙΪ ὨΠΛ)}"1 τεδᾶ νι 1 ἔν! ὩΠ᾽ 2. 
ΤΑῸΓΙΠΠΙΓΘΩ͂ ἰῃ {Πεῖγ ἰθπίβ. ΕἼΟΙῚ 5. ον]. 25. 
γυγϑίῃ οἵ αοἄ ννα5 Κἰπάϊεᾶ αραϊηβέ ἐπεὶγ σοηρτεραίίοη. ΟἿ. 8. ον]. 40. 

8. ΤῊ {πβίῖο ἢ οδῃ ες τεβίοσεα ὈῪ βχοίβίηρ "Ρευβῃβα Ὀγ ἰξ δηᾷ {Πεὶγ Κἰπρϑ᾽ ἃ5 80 ἱπίεγροϊδίίοη, οὐ ἃ αἰ ορταρἢ 
οἵ Π'π6 3. Ὅμδε τείϑθγεποα ἴο " Κίηρβ᾽ αἱ {ῃ15 ρεγὶοα ψου]ὰ 6 δῇ Δηδο ΓΟ 51. 

1πεὶτ Ἰαπᾶ τγαβ πιδᾶς ἀεβοϊαΐε ὃν ἐΐ. ΕΎΟΙΩ [6Γ. χὶϊ. τι. Α βίγδῃρβ βίαιθιηθηΐ ἴῃ τερασα ἰο [ἢϊ5 Ῥετὶοα. 
9. ΒΥ ἰΐ, 1.6. 38. ΤΠΙΒ πηυδβὲ τηθδῃ [6 6ν}]} ἰπο] δῖ! οη ἃ5 ἴῃ 111. 4 ὁ, ἵν. 1, ζο. 
με ἢγϑε παΐ βπίεγεᾶ ἱπίο πε σονεπαηΐς. ὍΠε 15γα 6] 165 αἱ 51Π8]. 
εηίεγεᾶ ἱπίο {πε σοονεπαηΐ. ὅ66ε 1]. 1 ποία. 

δοό 
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Βεοδιιβα {πεν ἰούβοοϊς {πε οονεπαηΐ οἵ ἀοά: 

Ιο Απάτπεν οἤοβε {Πεῖγ οννῃ Μν1]1], 
Απά νεπέ δρουῖ αἰζεγ {πῸ βία θούηη655 οὗ {πεῖν ᾿δατγί, 
Ἐνεῦν πηδῃ ἀοίηρ Πῖ5 οὐνῃ νν1]]. 

Ν. (Οοά εὐ )γηης ἐλε (ουσγαγιέ το ἐλε γαϊίλγε ἐλγοικσὰ 7γεδ Μαουοίαίίογις, 1τ--2; τυΐφσι 75γαφέ 
ἦγαηιςρ 5544] ἀσαϊῖρ (σοα γογρανς ἐἠοηη, 4-; αλιαῖ εογιγηισαῖ 4715 (οσεγιαγιί τοῦδ ἐλοηι Ἰλγοτρὶ 
Ἐσζοξεοί, 6--7. 

ι Βαΐξ ΜΠ {πεπὶ {πᾶΐ Πε]4 αϑὲ ὃν τῆς σοπηπηδ παπλεηΐ5 οἵ οί, 
[Ννῆο ψεῖςε [εἴ οἵ {πεηλ], 
(οὐ ςοπῆτγπγεα {πὰ σονεπεπί οὗ [5Γ86] ἰού Ἔνϑὺ, 
Κενεα]ησ απίο παῖ ἴδε πίάάεη ἘΠ]ηρ5 
ΜΝ Βεγείη 411 [5γδεὶ δὰ εγτεά : 

2 Ηἰ5 μοὶν ϑαρθαίῃβ δηα Ηἰ5 ρ]ογίοιιβ [Ἔϑιϊνα]5, 
Η!5 τρῃίεοιιβ ἰεϑι πο π165 8η6 Η!5 ἴσια νναγ5, 
Απά {Πε ἀεϑίγεβ οἵ Ηἴβ5 ν1}} [[πς ψῃ]ςἢ 1{ ἃ τηδῃ ἄο, μα 5Π4}} Πἴνε Ὀν {πεπλ}}] ΗΠ ορεηαα Ρείοτε ἐπεπη. 

3 Απάίπεν αἰρρεά ἃ νε]] οἵ πηδὴν νναΐετϑ : 
Απά Πε {δαὶ ἀδβϑρίβϑεβ {Πεπὶ 5}4]} ποΐ ἰἵνε. 

4 Βιεῖΐ (ἢεν ννδ])οννεα ἴῃ {πε ἰγαηβργαβϑίοη οὗ πηδῇ, 
Απά ἰἴπ {πε νὰν οἵ πε πηοϊδαῇ νγογηδῃ, 
Απα {πεν βαϊα {παΐ 1 ὈεΪοηρ5 ἴο τι57. 

5 Βυΐ ἀοά ννοπάγοιϑν ραγάοηβα {πεὶγ 51Πη5, 
Απά ίογρανε {πεῖν γα 5 ΓΕ 55Ί0η, 

ξογβοοῖ ἔπε οονεπεηΐ οὗ αοὔ : Απᾶ {πεν ομοβε ἐπεὶσ ον 111. (ΟἿ Π|. 7 αὖ. 
10. Οἴοβθ {ποῖγ οὐ νν111. ΟἿ 11. 7 ὦ, ἵν. 2 ς, 5 Ζ, ΤῸ ς. 

σνεηΐ αροιί αἴίογσ ὙΠῸ Γαγα σΟηβίγαοοη ᾿ἼΠΝ ἽἼΠ ΠΟ ΟσΟυ5. ΠΕΙΘ 15 Του πα ἴῃ ΝΠ). χν. 30, νη Ϊοἢ ΜῈ 
Κηονν ννᾶ5 ἴῃ 1Π6 τηϊηα οἵ [ῃ6 δυο ΠΘη ΨΥ ΓΠ Πρ’ 111... 2 ὅς. ὅ66 1]. 4 ποίβ. 

ΒΕ ΡογΠπ 655 οὗ {πεὶσ μεατί. (ἴ 11]. 4. ποίβ. 
Ἑνεγυ πιῇ ἀοίπρ, ἕο. 866 ἵν. το ἃ ποίβ. ΟἿ Ἐβιίμεγ . 8 "ἴο ἀο δοοοσάϊηρ' ἴο βοῇ πηδη᾽ 5 ρ᾽θαϑαγο᾽. 

Ν τ Ἐπεὶ ΠΟΙ ἘΞ Ὲ ν᾿, 8.0. 1. δ. 5 ΒΡ Π5. ΟΥἿΟῚΣ. 2, 12, ΒΟ; Ρτόν. 11}. 18; 158. ἵν. 4: 1. ΝΑΡΗ: 1112 1: 
[ὑπο ννεσγε 1εἴξ οἵ ἐμεπ]: 1. 6. Πα Ἀδιηπαπῖ. (ΟἿ 1. 4. ὁ, ποίθι Βαΐ ἴξ ἀρρβαῦβ ἴο Ὀ6 δὴ ἰπίθγροϊδιίοῃ. 

{πεῸ σονεπδηΐξ οἵ Ι5γβεὶ. 1 Πᾶν, ψ] ἢ βοπης ᾿οϑιίαίίοη, 8580 γε παοτιϑά δ οὉ ὙΠ}2---8ῃ ΑΥΑΠΊΑΙ5ΠῚ, 5Οἢ ἃ5 

να Ηπα ἴῃ ἰϊ. 8. Βυῖ ὈΝΦ τηᾶγ Ὀὲ ἃ ρίοββ' [Ιἢ {παὶ οἂβα ψὲ 5που]ά τοπάθγ " Ηἰβ οονεπδηΐ". ϑομεοῆίει ρῖνεβ 
της παίαγα! τα πθσυϊηρ ΗΒ οΘονεπδηΐ ψ ἢ Ι5γα6]᾽, Ὀὰΐ (ῃ15 4065 ποῖ ΡῸ ρτόρεγὶν ΜΠ [Π6 Ργεοβαϊηρ Π|Π6. 

{π6 ὨΙἀἄθη {πίπρϑ : 1. 6. [ῃο586 ἴῃ [ῃ6 ποχΐί νεῖβ6. 
2. Ηἰβ ον ϑαδβϑαίῃβ δπά Ηἰβ ρἱοσγίοιι ἔεβέϊναιβ, ὥς [{ 15 ποῖ ᾿πηργοῦδῦ]α παῖ {Π6 ΨΓΠΘΙ ταίειβ Πατα ἴο 

16 ΒοοΙς οἵ [1 01|665: οἷ. 1. 1.4. “ΤΠΘΥ 58Π8]}} 50 Δϑίγαν ἃ5 ἴο ΠΕ ΤΠΟΟ 8, ἃΠα Βα ΔΙΉ8, ἀπά [βϑίϊνα!β, πα 1.016 65, 
Δ Πα οταϊπαποθϑ᾽, [Ιἢ νὶ. 33, 34 ἴΐ 15 βαϊά {παΐ, 1 15γα8] περ]θοίβ ἰο οῦβεγνε (Π6 τρῃΐ τεοϊοπίησ οἵ [Π6 γϑαγβ, “ἴΠ6ΥῪ 
Ψ11 αἰδίατ Ὁ 411 {ΠΕῚΓ βθάβοηβ.. . . ΔΠ4 16 ὺ Ψ1] περ]θοὶ {ΠΕ γα Πα Πποα5.. .. ἀηα .. . [1ῃ6 Πενν ΙΏΟΟΠ8, 8Π4 ΒΕΆ50Ώ8, 
Δη4 5αὈΡδ ἢ 5; ἴῃ νὶ. 38 “πεν Ψ1] ρὸ ὑτοηρ 85 ἴο ἴΠ6 ὩΘῚ ΠΊΟΟΏΒ ΠΩ 56Ά80η8, ΔΠ4 ϑαὈΡδίῃ5, Δη4 [βϑίϊνα θ᾽: 
Δηα ἴῃ ΧΧΙΪ. 19. “1ῃδν μανα ἰογροίίθη οοτηπηδηπηθηΐ, ἀπ οονεπδηΐ, ἀπ [εαϑί5, ἀπ τηοηίῃ8. () “ΠΕῸ ΤΠ ΟΠ Β5᾽, 
Ϊ. 6. Ὀ »ἼΠ), ἀπ α 58 ὈΡδίῃ5, ἀπα 10011665, Δη4 411 ᾿υἀσετηθηίβ᾽. 

1π6 νυ] ἢ 1 ἃ παη ἄο, ἄς. Βτδοκείεα 85 8ῃ Ἰηϊεγροϊαίίοη [ΓῸπῚ [,αν. Χν}]]. 5. 
ορεπεᾶ δεΐογε ἔμθπι: ἱ. 6. ὮΠΒΟ ΠΡ. ΟἿ [μικὲ χχίν. 32 διήνοιγεν ... τὰς γραφάς. 

3. ἀϊρρεᾶ α ψεὶ], βίυ θα ΟΥ ταίμεῖ ταϑίπαϊθα [Π6 Τιανν. 866 ν}}}. 4-|ἅ; Ιἰχ. 28. 
4. ψα!]ονεᾶ ... ἴῃ {π6 ννανβ οἵ {πὸ πποίθαη σσοπιαη. (Ϊ. ἰχ. 15 ὁ. 

ἰγαηβρτεββίοη οἵ πιαῃ. (ΟἿ Ρτον. χχὶίχ. 6. 

ἘΠΕ θεϊοηρβ ἴο τι, 1.6. δὴ Π ἮΣ 
5. ψοπάγοιβιν. ὍΤῇῃε Μ5. τεδάβ ἸΝΟΒ 2. ϑομθοῃίει Ἐπιθπ5 ἴῃ6 ἢτδὶ νογὰ ἰηΐο 272 δπὰ τοπάβθιϑ “ἷπ [ΠῈ 

ἀὈυπάδπος οὗ ΗΒ οπάθγ᾽, Βαΐ {Π15 ρῖνεβ ΠῸ 586η86. 1 εἸηξεηά (ῃ8 ρῇγαβε ἰπΐο ΓΝ ΟΞ), ΜΉΘ ρῖνεβ ἃ ΡΟβ510]6 

56η86. ΟΥ̓ΈοΟΙηρατίηρ; χνΐ. 1 ΟΝΒ ΠῚ 22) 1 15 ποῖ ἱπιρτόθα 0 ]6 {παὶ ἴῃς τεχὶ τοδὰ ἸΝΟΘ. ὉΠ “ὈΥ Ηἰβ5 ΨψΟΠάτουβ 
ΤΠΕΤΟΥ - 366 ἴδχὶ χνΐ: 2- 

Ραγάἄοποα, 1.6. "2 59. ΤΠΐβ ρΡῇταβο ἢ οά 85 [Π6 βι)εοὶ 15 ἀοσίνεα ἴγοτη 2 (Πίοη. ΧΧχ. 18, ΤῊ5 
ΒῈ ] 6 οἱ ΤΘΟΙΓΒ {ΠΟΘ ΏΕΙν: Οἵ 11. 3, ν], ὁ, ΙΧ. 54, ΧΥΠ], ὃ. 

ἴοτξανε (νυ δ). ΟἿΧ ἢ]. 3, χνὶ. 2. 
ἰγαηβργαββίοη : οἵ. 11. 3... 

8ο7 



6 : 
2 

3 

4 

6 

ΕΚΑΘΟΜΕΝΎΈΘΒΘΞΟΥΣ ΑἸ ΖΑ ΘΟΚΤΙΤΕ ΘΕ δ 50: Ὁ 

Απά ἥ᾿ θυ] ἘΠατη ἃ σῖγα ποιιδα ἴῃ 5086] [{ΠῸ {Κα οἵἉ ννῃῖς ἢ πενεῦ ἀύοϑα το πὶ οἵ οἷά ποι ἀπε] {Ππ|5 
ἄν]. 

ΤΠαν νο ΒοΙὰ ἰαβί ἴο Ηἰπὶ αγε ἴογ πε [1{6 οὐ εἰθγηϊίν, 
Απά 8}} {πε ρίουν οἵ πιδῃ 15 ἰοῦ {Π6πὶ ; 
Α5 ἀοά οςοπῆτγπιεά 1ἴ ἴο ἔΠεπὶ {Πγοιρἢ Ὁ Ζεϊκῖ 6] ἐπε ριορπεί, βανίηρ: 

“ΤῊς ρῥιεβϑίβ δηά {πε Τιεν!ῖεβ δηα {Πε 5οη5 οἵ Ζαάοϊς, ἐπαΐ ἱκερὲ {πε οἤαγρε οἵ ΜΙν ϑαποίιιαιν ἤθη 
1Π ες σμΠἀτθη οἵ βγαεὶ ννεπί αϑίγαν ἔγογη {ΠεῈπ|, {πεν 5141] Ὀτίηρ πδαῦ τπίο Με ἔδί δπὰ Ὀ]οοά. 

ΝΙ. “φργαίϊον οὗ ἐΐε ΠΡ ογιΐοηίς 10 7)αγηαδοιδ. «5015 οΥ Ζααοῖ Ποία οὔῇεθ {γι {16 δια] 97 ἐἦε δαγς, τ--3. 
Πατυ το ὦε, οὐεγεαῖ αἱ γοἰφίϊοης τοί κακαί ὀγοζοη ΟἹ 111 ἐπ Τρεγϊοαὶ 17 τυλίεΐ οίϊαί ἐς ἰσέ 
ἰροδε, 4-12. 

Τῆς ῥείεϑίβ αι {πε ρεηίϊεηΐβ οἵ ἴϑεδεὶ πο ννεπί οτἢ οὐ οἵ πῃ ἰαπα οἵ Ππάδῃ: δηὰ (πε 
Ι,ον!ε5. ἀύεν παν πο Ἰοϊπεά {Πεπ|.0 Απά {πε 8οῃβ οἵ Ζϑάοϊκ αἵὰ {πε εἰεοῖ οἵ 1ϑγ8ε8] Ἵδ] δὰ ὃν 
[Π6 παπιθ, {πᾶΐ ἀγα ποϊαϊηρ οἴδπος ἴῃ {πε ἐπα οἵ {πΠῸὶ ἄανϑ. Βεπο]α {πε βἰαίεπιεπί οἵ {πεῖ ΠαπΊο5 
δοοοιαϊηρ ἴο {πεῖΐ σεπεγαίοηβ, ἀπ {πῸ ρεγίοα οἵ {πεὶγ οῇῆσς, ἀπά {πε πιγῆρεγ οἵ {πεῖτ αῇη]οἰοηϑ5, 
δΔηα {πε γϑαῦβ οἵ {πεῖν βοϊ]ουγηΐηρϑ, δα {ΠῸ βἰδίεπηεπί οὗ {πεῖν νγουῖκ5. 

ἼΠε ἢγϑέ βαϊηΐβ ποπὶ (οὐ ρατἀοπεά, 
Βοίἢ 7π5{|πεἀ4 [ῃς τὶσῃίξοιιϑ, 
Απά οοπάεπηηεα {πε νοκεά. 

ΑΠπά 411] ἐπαν ννῆο σοπηα αἴξεγ ἐπα πὶ πγιιϑὲ ἦο δοσοιάϊηρ ἴο {πε ἱπτεγργείδείοη οἵ ἴῃς 1{νανν, 
Ιη ψΠΙςἢ [πῃ ἰογείαετβ ννεῦα 1ηϑίσγιοίεά 
{59π||] πε σοπϑυτηπηδίίοη οὗ ἴῃς ρεγίοά οἵ ἔπε56 γεδίϑ. 

Ιῃ δοσογάδπος ψ ἢ {ΠῈ6 σονεπαηΐ ννῃοἢ (οὐ οΘϑίδὈ] 5Πη6 4 ν ἢ ἐπε [ογείαι πεῖ 

ΒΕ Ἐπαπὶ αἰ βαγα Ποῖα (ΠΝ) ΠΣ ὩΠῸ 3). {πὲ Ῥῃταβθ 15 [ΟΠ π᾿ ΠΣ Θαπη. 1: 551 Κιηρε ΧΙ Ὁ 
ΤΠΕ βυτα ἤοαβ86 15 ἴΠ6 ροῃίῆςα] ἀγηαβίν οἵ Ζβάοκ. 

[{π6 1Κὸ οὗ ννῃϊοῃ... ἘΠ15 ἄα ν]. Αἢ ἰπίεγροϊαίίοη. ! 
6. Του Πο ΠοΙά ἔαβέε. ἘῸΓγ ρῆγαβε, οἵ. ν. 1 α. “ΓΤ ῊΪΒ ᾿η6 5ῆοννβ 1Παΐ (ἢ δας ΠΟΥ Ὀε]ΐθνε8 ἴῃ ἃ Ὀ]Ε 586 ἃ ᾿πι ΠΟΥ }Π{Ὑ. 

η. ΤῊΙΒ νϑευῦβθ, νΏΙΟἢ ἰδ ἴῃ ῬΓΟΒ6, 15. ἃ ΄υοίφίϊοῃ πὶ ΕἸ Ζεϊκ. χ]ὶν. τ5.: ΠΟ ΦΌΣΩΝ ὙΦ ἼΩΝ ΡΥ 2) ὈΝΌΠ Ὁ ΠΣΠῚ 

ὉΠ Ὡὺπ Ὁ 2 ΡΠο,,,ν ΟΝ ἸὩῚΡ᾽ ΠῸΠ Ἔν ὈΝΦΥ Ὁ ΓΊΡΓΣ ΡΟ. ὙΠὲ πιοβῖ ᾿τηροτίαηϊς αϊνειρθηοθ ἴῃ ΟἿΓ 
ἰεχί ἴτοτη ἴπΠ6 Μαββογείϊο 15 1πΠ6 ᾿ἰπϑεγίίοη οἵ δὴ “δηπά᾽ Ὀείογε “ἴπ6 [αν 5 Δη4 δῃ “δ ηά᾽᾿ δῇεσίμειη. Βαϊ ῃς ἢτϑὲ 
“ΔΠα’ ΟἿΓ ΔΌΪΠΟΙ ΡγΟΡΔΌΪΥ ἰουπα ἴῃ ἢἰβ ἰαχί ; ἴογ ἴἴ 18 αἰίββίβα ἴῃ ἴῃ6 ϑυτγίας δπὰ Ναυϊραίς Ν εγβίοηβ, ἰπουρἢ ἴἰ 5 
ΔὈβεηΐ (πα τίσ ΠΥ) ἴγοτη ἰῃς ΤΙ ΧΧ, ὙΠε βεοομὰ “δηά᾿ τπηᾶῦ Ὀδ6 ἄπο ἴο ΟἿ δαῖποῦ. Οὐ δαίπου τεργοάμοαβ {πε 

ἀθονα αποίδί!οη 85 [Ὁ]]ονν5 : Ἰ29"}" ὉΠ ὈΝ 2» 2 ΓΊΤΣ ἸῬ ΠΡ ΠΝ τῶ ΟΝ ΡΥν "28) ὈΣ5 ΠῚ Ὁ" )ΠΣ2Π. 

ΠῚ ῦπ Ὁ. Ηδρτε ἩΦῚΡΙ 5 ΟἸΘΑΙΙΥ ἃ ΟΕ ΙΟΑ] ΕΥΓΟΓ [ῸΓ ΡΟ ἀπά 501 πᾶνε (ταῃβαΐβα. 

ΝΙ. τ. πε ρεηϊίεηίβ. γε 5ῃου]ᾷ ποτα ρυποίπαία "3 ἃ5. “3 “ρβηϊϊβηΐβ ᾿ : οἵ. 1ϊ. 3; νἱΠν 6; ἰχ. 24. (Α ἃ Β). 
ΟΥ. 158. 1. 27 Π2 Δ᾽ δηά Ἰἰχ. 2ο 2} ὙΦΒ "2. [1 οουἹά «ἰ5οὸ ὈῈ Ραυποίυαίεα 3: ) “ οαρ(νιγ ΜΠ ΘοΟΠΘοἢΐεγ. 
Βαϊ [Π6 [ΟΓΠΊΕΓ 566 1ὴ5 τὶρῃὶ. ΤΠῈ Νεν (οονεπδηΐ ννἃ85 οπδ οἵ τερεηίδποε : οἵ. ἰχ. 15 (Β). 

ΙΞΓΘΕῚ νῆο νυεπΐ ἔογίῃ ουξοοῦ {πὸ ΙἸαπά οὗ 1. ἀδῃ. (ΙΓ, ν|]. 6. ΤῊΪ5 τηϊρταϊίοη ἰο 1)απηάβοῖι8 ΡΟΒ510]Υ 
ἴοοῖκ ρΙαοβ βοπίθῃθσα ἃθοιΐ 170 Β.6. 966 ποΐθϑβ οἡ 1. 6, νἱῖ]. 1-- ΤΟ. 

απᾶ ἔμεν το ἰοἰποᾶ ἐμεπὶ; ἴ. 6. ὉΠῸΝ ὮΝ Ὁ)Π). ὙΠοβα ψογάβ ἀδποίβ [με 1 ονίϊεβ; [ὉΓ οὐχ Δα ΠΟΓ οαγεΓα ]γ 

ἀἰδεϊπρυίβηθ5 (ῃ6 Ῥιίεβϑίβ ἀπ (Π6 1μνίϊεβ, χν. δ, 6. Τῆς νοι ὩΝΡΣΠ “ΠΟ Ἰοϊπεά᾽ 566 1Π|8 ἴο θὲ ἃ ΡὈΙδὺ οπ 

ὉΝοΠ “1Π6 1 ονιτεβ᾽ ἴῃ ν. ἡ. [Πᾶνε τεϑίογεα [μ6 Ψψογάβ ἴῃ Ὀγδοκείβ. 
2. ΤἼὴδ Ζδάοκιίεβ ἀγὸ ἰΠ6 βρί γἰ[18] βου ββοῦβ οὔ (Π6 “ ρεηϊτθηΐβ᾽, Ὀὰΐ {πον ψγεγα ποί ἴο θ6 Κπονῃ ὈΥ (ἢ]8 Παπη8 

ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ {1} “1Π6 ἐπα οἵ ἴῃς ἀδν5 ᾿---ἰοὴρ αἰζεγ 176 Β. 6. ἴῃ πε {ἰπ|6 οὗ {πε ΤΈδομποῦ οἵ ΚἸρῃίθοῦβηθθθ. 5668 
Τηϊτοά. ὃ το. ἰν. 

οα]]εα ὃν πε παπιθ. ὉΦΠ "ΝΡ. ΟΥὮἁΔ 1. 9“ οαΠ]6α Ὀγ παπιθ᾽. 
{πα ἀγα μοϊἀϊηρ οἵῆος (ἰ. ε. ὉΠ. Π). δὲ Πᾶνε βἰβενῃεσα ἴῃ οὐχ ἰαχί ὙΝ) Ξε " οἵποθ΄. 
ἴῃ {πΠῸ επᾶ οὗ {πεῸ ἄαυϑβ, 1.6. ὉΠ ΠΝ. ΟἿ, ὅση. χΧἰχ. α; 8}, ΧΙϊ. 13. 

3. ΤῊΪΒ νεῖθ8 ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο Γείεγ ἴο ΒΟΠῚ6 ΓΘοΟΤα ΟΥ ἈΡΟΟΔΙΥΡΒ6Ὲ ΠΟ ἸΟΠΡΟΙ δχ  βίηρ᾽ ἴῃ (ῃ6 ἰδχὶ. 
βίδζεπιεπέ οὗ {μεὶγ ἤδπιθβ (ὩΠΟΦ ΦῚἼ3). 866 11. το ὁ. Οχ [Π|5 πηδαηίηρ᾽ οἵ ΦΥῚΒ 566 11. 8. 
ἴδε ρεσγίοᾶ οὗ {μεὶγ οἕῆσε (Ὁ ΠΟ. 0). ΟἿ ᾿ἰ. 8, ψΠεγα ἴΠ6 σοιγεβρομϊηρ, Ρηγαβα 15“ γϑαῦϑ οἵ ([Πε1γ) οὔοθ᾽. 

4. Ὑπε ἢγβέ βαϊηξβ, ἴ. 6. ὩΣ ζ  ἼΠ ὈΣ)ρπ. ΤΠΐβ βεαπηβ (ῃ6 5ἰπηρίεϑὲ τγαϑίογαϊίοη. [Γᾶρταηρε Γοϑαϑ 
Ὁ ἸΦΥῚΡΠ ἀπά τϑηάεδιβ  “{ΠῈγ βαποίβεα [Π6 νεαῖβ ῃθη (οά ραταοπμεα ἱπεπὶ᾽, 8η4 ἴακαεβ ἴῃες ψογὰβ ἃ5 
τουτί ηρ το {ῃ6 ἢτβί ρετὶοά οἵ [ῃ6 56εοί---ἰῃς γεῖρῃ οἵ [ῃ6 ϑαϊπίβ. ϑοῃθομίαγ δπηθηβ ὩΝ)Ὲ}) Ὁ] ΡΠ ἱπίο ὉΨΝ ἼΠ. 

7ιβειεά, ἄς. ( οπίγαβι 1. 14. 
5π-6. ὙΠΕΥ ψΕῖῈ τὸ δοῖ δοοογαϊηρ ἴο ἃ οδγίαϊῃ ἱπίεγργείαϊίοη οἵ ἴῃς ἰαν ἴο ἃ οδγίαϊ π {{π|6 ᾿πηϊ{. (ἀοά ΜΠ] 

[οτγρῖνα (Π6 [Ὁ]]ονγειβ οἵ Ζαάοκ ἃ5 Ηδβ ἴογρανε (Πε ἰογείδίειϑ. 

5. πιιβέ ἅο, ἱ. 6. πυϑνῦ. 
8ο8 



ΕΘΝ 5. ΘῈ Α ΖΑΘΘΚΙΤΕ ΘΕ : 6 τὶ 

Ιη οἵάει ἴο ραγάοῃ {πεῖγ 51Πη5, 
0 5Π4]}] (ἀοά παῖζε αἰοπεπηεηΐ οι {Π6 πη]. 

7 Απάοη [ΠΕ Τοποιιπηπιαίίοη οὗ {πε ρεγοά [οἵ {πε παπθει] οἵ ἔπ6ϑο γϑαῦϑ 
ἼΠεν 51Π411 πὸ πιοῖε Ἰοἱη {ΠπεπΊβαὶνεβ ἴο {Π6 Ποιιβα οἵ [πιά δῇ. 
Βιιΐ 5.411 Ἔἐνεῦν οπα βίαπα ὉΡ δραϊηϑί ἢ5 πεί. 

8 7Πε νΔ]] 5Π4]} παν θεεη ὈιῈ, 
ΤΠο Ὀοιπάδτγν Ρεεη ἴαι τετηονεά. 

9 Απά αἀυτίηρ 411 ἔΠεθε γεαΐβ Βε αὶ 56.411] θὲ ἰεΐ ἰοοβε αϑαϊπϑί [ϑγδϑὶ, ἃ5 (ἀοᾶ βραῖς {λοι Ιβϑαίδῃ 
[Πς ργορπεί, {πε ϑδϑοη οἵ Απιοβ, βϑαγίηρ : “ ξδαι δηά {Π6 ριξ δηὰ πε ϑδπαῦα ἀγε ὑροη πες, Ο ᾿πΠαθιταηΐ 

Το οἵ {πε ἰαπά. ὉΠ15 πηεαηβ {πε {ἢταε πεῖ. οἵ Βε]ϊα], σοποεγηΐηρ ννοἢ Γ,ανὶ {πΠῈ 5οη οἵ [αοοῦρ 5ρᾷῖε, 
1 Ὀν ψΠοἢ ΠΕ σφυρί [5γαε] δηα αἰγεοῖεα ἘΠεῖγ ίαοαβ ἴο (ἤγεα Κίη5 οἵ ἐγιρηϊςεοιιϑηθβϑί. ὍΤης ἢτγϑί [5 

[ογηϊσδίίοη, ἴῃς βεοοηα 15 {πῸῈὶ ννεδ! ἢ (οἵ νυ] κεάη 655), {πς {Π|γὰ 15. [Π6 ροϊ]αΐζίοπ οἵ πε ϑαποίπαγν. 

6. πῃ ογᾶεγ ἰο ραγἄάοῃ, ἄς. (ἷ. ν. αὶ ποίο. 
7. Θη τῆς Ἰἰπηῖϊτ οἵ τἰη16 τγείεσγθ ἴὸ ἰῃ τ. 5 'ννὰβ γεδοῇβα, πεν 5που] 4 Ὀτθαὶς οὔ το]αίοπ5. ἢ [πάδῃ ἀπά 

ψἹΠβία πα 115. ονοτίαγοβ. 1 Πᾶνα Ὀγαοϊκοιβα “οὗ [Π6 Πυτηθο ἡ ἃ5 ΔἃΠ ΘΧρπαΐογυ σ]Ο85 οἡ “οἱ {πα ρειῖοά ᾿ (ΥΠ). 
ΘΕΘ Ὡς Β “ὦ: 

ΤΎΠΟΥ 5181] πο πιογα Ἰοΐῃ ὑπεηηβοῖνοβ (πϑησπῦ ἡ - ΟΘΥ [βα- σίν. τ. 
8. ὙΠ6.- νν 8411 58811 πανε Ῥβεὲπ Ὀα1Π1, ΤΠα Ῥοιιπάδγυ Ρεθη ἴδγ γεπιοναά (1.6. ῬῚΠΠ ΡΠ ὙΠ ΠῚ)32). Π65ε 

ΜΟΓά5. τ ἀδιϊνοα οτη ΜΊΟ. ν]ῖ. 11 “Ϊἢ οὴθ δύ (ΠΥ νν8}18. 5..8}} 6 θα}, ἴῃ ὑπαὶ ἄἂν (ἢν ὈουπάαγΥ 5}4}} 6 
[αν τοτηονεα᾽ (ὉΠ ὕΠ" ΝΠ Ὡ" ) 712 ον ὮΝ). 1 Πᾶνε Πεῖβ, 85 ἰη Μ|ὶοδῃ, ταπάεγεά ΡῚΠ Ὀγ “ θουηάατιγ᾽, Ὀαΐ 1ἰ 
ΤῊΔΥ ΤΠΘ8ῃ “ βίαίαϊς ̓  οἵ “ἄεοτεα᾿. [1{{πῸ αῦονε τϑηδγηρ 15. τίρῃΐ, [Πθ ἢ [ἢ6. 56 η868 15 ἴῃαΐ ἴῃς σομηπηπηῖΐν Μ01}} αἱ 
1Π6 ἐπα οἵ {με86 γϑαγβ οἱ ἱγοῦ]6 Ὀ6 Βεοῦγαὶν Θϑία Ὀ]Π5η6 ἃ Δ ηα 115 ὈΟυ ΠΑ Γ165 Θχίθ 66 αἰδτ. 

9. ἀυγίηρ 411 {πεβε γεαγβ. ΤΠῈ ψογαβ γείευ ἈΡΡαγ μιν ἴο ἰῃς {{π|6 οἵ ἴΠ6 ΑΠΕΟ τίϑβι. 
Β61181 58.811 θὲ 1εΐ Ιοοβθ. (ΟἿ. Τ0}11665 ἱ. 20 "Τ,εὶ ΤῊγ πεσὸν, Ο Ποτγά, θ6 Π||64 ἊΡ ἀροη ΓῊΥ ΡΘορὶε .... ἀπά 

Ιεὲ ποῖ {π6 βρί γιὲ οἵ Βεὶϊαν σταϊα οναῦ {Π6Π|... ἴΟ ΘΠΒΠΔΓ6 {Π6 ΠῚ [ΠῸΠῚ 4}} [Π6 ραῖῃβ8 οἵ τὶρῃθοῦβηαββ᾽ : χν. 52: 
Τ΄. Κευ}. 11. 5 (β). ΤῊΙΒ Ππαῖηδ ἰοῦ ϑαΐδῃ ἢδ5 αἰβαρρεαγθα [τοτὴ “δἰ π πο ᾿Πογαΐαγο. 

Εδδγ δπᾶ {πὸ ρἱΐ, ἄς. Οὐυοίοα τοι [388. χχῖν. 17. 
1ο. ΤΗϊβ τπβαηβ. [{|6γᾺ]}]ν, “115 Ἐχρ᾽ πίοι δ᾽. 

186 πγεα πείβ οἵ Βεῖ18]1. Ἀοοογάϊηρ ἴο οἱ Δαῖμοῦ (τ. 11) {π686. τἢτεθ γα: ἰογηϊοα θη, γε ἢ, ἀπά 
ΡοΙ]αϊοη οἵ της ϑαποίπατν. ΤΠΪ5 Ἐπυμηθυδίοη 15 ποῖ οαηα αἰβενῃεγα, 50 [ἃ Υ ἃ51 Κπον, Ὀαΐ ἃ |ϊδὲ οἵ ἴἢγεε ἀβδα!]ν 
515 15 Το Πα βθνεγαὶ {{π|658 ἴῃ [Θννβῃ. ᾿ἰογαΐατγθ [ἢ [0116 65 ν]]. 29 {πεν ἀγα ἰογηἰοαίίοη, ΠΟ] ΘΔ Π655 Δ η4 Ἰη]ΔαΪγ. 
“Ονηρ ἴο {[Πε6568 ἴῆτες {Πϊη55 οἂπια ἴπε Ποοᾶ ροη 1ῃ6 βαγιῃ᾿ (ν11. 21). ὙΠαβαῈ πνογάβ οἵ [0 11668 πηὰν ἤν Ὀεθὴ 
ἴῃ {π6 τηϊπα οἵ 51. Ῥαὰὶ ἤθη ἢε ντοίε : “Νὸο ἰογηϊοδίογ, ΠΟΥ ᾿ΠΟΙθα ἢ ῬΘΓΒΟΏ, ΠΟΙ οΟνΘίοι5 ΤηΔ.. - . δῖ ΔΎ 
Ἰπῃδτίίαηος ἴῃ {Π6 Κἰηράομῃ οἵ (ῃγῖϑί ἀπά (οά.... [ογ θβοαιβα οὗ (ῃ686 [ῃ]ηρ5 σοιηθῖῃ τμ6 ψυγαῖῃ οἵ οα προη [ἢ 
508 Οἵ αἰδοθεάϊεηος᾽ (ΕΡΗ. ν. 5--6)ὴ. Ασοογαϊηρ ἴο [ῃ6 Βεῖ. τὰ θα 31, ἴῃς ἴῃτθς οαιι565 οἵ ἴῃ6 Ποοά ψεῖα Ἰαοἰδέγυ, 
ἰποαϑί 84 τηυγαεγ. 

Ιενὶ πα βοῦ οἵ ]1αοοὸρ βραῖε. πὸ νοιάβ αἰυἱθαϊθα ἴο Τ,ονὶ αὐ μοί ἰοαμα ἴῃ (ἢ Τ εβί. [μεν]. [Ι͂π 
ἴχ. 9, βονενεσ, οἵ ῃαι Τεϑίαπιεηΐ ἴῃΠ6 ῥγίθϑίβ ἃ’ ομαγρεά ψΊ [ογηϊοαίίοη ἀπα ρο]]αἰῖο οἵ [ῃ6 ΠΟΙΥ Ρ]δοε---ίννο 
οὗ τῆς ἀεδα]ν 5π5 τηβηϊοηθα ἤετο, Εὐτίμοσ, ἴῃ τ. τό οἵ (πΠ6 Αταπιαῖὶο ἃη4 τεοκ Εταστηθηΐβ οἵ Δῃ οτΙ ρΊΠα] ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ τῃ]5 Τ᾽ εβίαπηθηὶ ἰϑᾶδο νΆΓη5 [,ενὶ ΔΠ4 ἢἰβ 50η8 ἀσαίηϑί ἰογηϊοδίίοη 8 Πα ὉΠΟ] ΘΔ ΠΠ655 (566. Τὴγ εαϊτίοη οἵ 16 
Ζε:.. Ζτωοίυε αΐγ., Ῥ«- 229). ΕἸΠΑΙ]ν, ἰπ Τ᾽ εβί. [ν᾿ χῖν. στό, [ῃς ργιεϑίβ ἃγθ δοοιιβεά οἵ 58ιβα!ηρ [ῃ6 βϑδογίῆςθϑ, οἵ 
οονείουβηθββ, ἰογηϊοαίίοη, πα ρτοίδηϊηρ [6 ῥτεϑιποοά δηα ρο]]υϊίηρ ἴῃς βδοιῆςεβ, χνὶ. 1. (ΟἿ, αἶβο 1. βαρ. 
τ 50;  Θιν 2: 1105. Τἱ τ; 110} ν}} 21) ΣΧ 2,5, , ΧΧ 1, αν 7; ΣΧΧΙ 20. 1- 5: 

Ὁγ νυν μΐῖο Πα σατιρ;ξ Ι5γϑε] απᾶ ἀϊγεοίεά {πεῖν ἴαςεβ (Ὁ )5 Ὁ) ὈΝΊΦ3 ὩΠῚ ὉΞΠ ΝῚΠ ἽΝ). ΤΕ ἀρεηῖΐ 15 
μεῖς Βε]ῖα]. ΤῈ ρῃγαβθοϊοσυ, οὐ [ῃδ οἴπεῖ Παηά, 15 ἴῃ ραγί Ὀοιγονεα, ἃ5 ϑομβοῃίαγ ΟΌβεσνεϑ, ἔγοπὶ ΕΖΕΚ. χῖν. 4, 5. 
Ποῖα ἰΐ. 15. βα 14 (δι (οά “ οαίοῃεθβ᾽ [5γτᾶ6]. ΤῊϊβ5 ὁἤδηρε οἵ ἀρεηΐ 15 1 ρῖοα] ἴῃ ἰαίθυ Τἀαῖθπη. Τῆς ΠΘΌτον οἵ 

ἘΖεκίεὶ ἰ5: ὈΝῚΦ᾽ ΠΤ ΠΝ ΦΒΠ ᾿ϑ,,. ἸῺ. ΓΞ) ὨΝΦΝ 1} ΟΥΦΘΌΊ. 
Ἰσιβίθουβηθθβί. ὍΤῃδε ἰεχί ἀπαουθίθα!ν τοαάβ ΡῚΝ ποτα, θὰϊ 1 566 ΠΊ5 ἴο τὴ6 ἴο ὃ8 ἃ 5]}1}0 οἵ ἃ ϑουῖίδε [ὉΓ 

πὴ". Ηδῃποα τϑδα " νοκαάποϑβ᾽. 
11. ΤΠΘ ἢτγβί βίη, 1.6. [ογηϊοδίίοη, ἰ5. θα] νι ἴῃ νὶϊ. 1--; ἰῇ νι]. 8-ι7 (ῃς {Π|τά--ἰῃς ρΡο]] το οἵ {Π6 

Θδποίααγυ. ΤΠ βεοοηα ἰ5 γε[εγγεα ἴο ἴῃ ν 1. 1.2 ; ἰχ. 14. 
γγθ ΘΙ ἢ ())Π). [Ιη Τεβί. [μὲν. χὶν. 6 ἴῃ6 ϑααάμποεδη ριθϑίβ ἀγα παῦρα ΨΠΠ “ σοναίοι5Πη 6585, ἷ.6. πλεονεξία, 

ΜΒΙΟἢ ἴῃ τῃς ΤΙΧΧ 15 1ῃ6 τε πάδγίηρ ἴογ Ῥ 3. [{1ΠῸ ἰεχὶ 15 οὔ σῖπαὶ, οὐγ Δαςῃοσ, Κα ἃ [ἀπαίῖς, πα κα5, ποί {Π6 51η{8] 
ἀεβῖγθ, θαΐ ῃε οδ]βοΐ οἵ 1Π6 ἀδβϑίγε ἃ βίπία! [πϊηρ' ἴῃ [1561 [ἢ 00 11665 Χχὶ. 2:, νἤθτα [ἢ6 νυ ΟῚ 15. Βρθακίηρ οἵ 1ῃ8 
Ηε]]εηἰΖίηρ Ρτἰθϑίμοοά ἴῃ πε {ἰπη6 οὗ [πΠ6 βαγὶγ Μαοοδῦβεβ, ἢβ βίαίεβ {παΐ “ἴῃ ν νν}}} Ἔχαὶὲ {Ποηβεῖνεβ ἴο ἀθοοὶς 
ἀπα τρεαᾷ (1.6. ψνεα! ἢ ὑνοη ὈῪ ψτΟηρ) .. - Δηά πα γ Ψ}}} ἀθῇ]6 1Π6 ΠΟΙγ οἵ ΠΟΙΙ65.... νι... . [ῃ6 οοΥταρίίοη οἵ 
{Πεἰγ᾿ ΡΟ] ΟΠ. Ηξετα υητὶσῃίθοιιβ ραὶπ 15 5814 ἴο θὲ (ἢς οδ]εοί οἵ (ἢ ργηϊβϑίῃοοά. ΑἈπὰ 80 ἴΐ ἄρρεαῖβ ἴο ὃε ἴῃ 
ΟἿΓ ἰεχί. ΕῸΓ ἴῃ νἱϊ. 12 γα μανὲ “1πε ρο]]αϊε ὑνϑα ἢ “οἵ νὶο κεάηθϑβ᾽ (ΝΟΣ ΠΡ ΠῚ 717) ἀπὰ ἴῃ ἴχ. τ4 “ἴδε 
γνΈΆ] ἢ οἵ ν]οΚεηθ55᾽ ; Α]50 ἴῃ τ Ἐποοῇ οἰϊ!. αὶ “ὙΟῦΓ 5 ΠΈᾺ}}ν δοχυΐγαα υβα  Π᾿,, ᾿Χ 1]. τὸ “Οὐ ἈΠΙΡὨΐθοιιΒ σαϊηδ᾽, 
Δ Π4 566 {μ|κε χνὶ. 9 μαμωνᾶ τῆς ἀδικία. ἨἩδποε 1 Πᾶνα τϑϑίογθά " οἵ “ν]ο κεάμπαϑβ᾽ (ΠΡ Π) ἴο {π6 ἴεχί. (Οἱ. Τατγρ. 
ΟἹ 588. ἡ. 23 ἽΡΦΙ Ὁ. 
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ΕἘΝΑΘΟΜΕΝΤΘ ΘΕ ΑἸ ΖΑΘΘΚΙΤΕΥΥΘΕΙΚΟ ΘΝ 5 ὁ 

12 Ηε ἰπαΐ σογηείἢ τΡ ἔγοπὶ [15 51.411} θ6 σαισῃξ Ὀν ἐπαΐ, αηα ἢ [δὲ εϑοαρείῃ ἔγογη [Πϊ5. 588}1 θὲ σϑισῃξ 
Ὀν {Πδΐ. 

ΨΙ1. 1-,. 1716712 .517η 97  ιογηησαΐζοτι. Ζ)ήνογες 7ογΟ]αεἶό71. 

7 τ πε ΡυΠάειθ οὗ [ῃ6 ννα}} νῆο νναὶκ αἰΐζει ἰανν---ἰμε ἰανν 1 15. ψνῃϊο ἢ [Α41Κ5, οἵ ψνῃῖοῃ Ηδ βαϊά: 
Αϑϑυγεαϊν {πεν 584] 141} --- αὐτὰ σαπρῃς [Ὅν ἐννο] Όγ [ογηϊσαίίοη ἴπ ἑακίηρ ἴνγο υγῖνεϑ ἀυτίηρσ ἐμεῖγ 1{{π- 

2,3 {ἴτ6. Βαΐ {πε Πιηάαπιεπίδὶ ρτποῖρ] ε οἵ ἐς ογεαίίοη 15" Μδ]6Ὲ απὰ Ἐξπηαὶε ογεαίεα Ης {πετη. Απά 
4 {πεν νῆο ννεπί ἱπίο {πε Αὐκ, “Τννο ἀπά ἴνο ννεηΐ ἱπῖο ἔπε Αὐκ. Απά αδβ ἴο {πε ργίπος ἰξ 15. νυγι τε, 
5 ᾿Ηε 518}} ποῖ πιὰ] ρὶν ννῖνε5 ππίο ἢ πη561 1, Βαΐ Πᾶν! τεδα ποῖ ἴῃ ἔπε Βοοῖκ οἵ {πε Τανν {παΐ ννὰβ 
56] ες, νν 1 ἢ ννὰϑ ἴῃ πε Αὐϊ  [ου 1 ννὰ5 ποῖ ορεηξά [1ἢ [5Γ86] ἔγοπὶ πε ἄἂν οἵ πε ἀξαίῃ οἵ ΕἸδαζαῦ ἀπά 

6 7οβῆια, δηὰ {πε ἘΠάθτβ ννηο βείνεά Αϑῃίαγοίῃ. Απά ἰξ ννὰβ πίάἄξη (δη4 ννἃ5 ποῖ ἀϊἰβοονεγεα ἀπὲ] 
Ἴ Ζαάοϊκ. αἴοβε: Νον {πεν σ]ογπεα {πῸ ἀδεβ οἱ [αν βανε οἷν {πε ᾿ὶοοα οὗ {7ταἢ, δηὰ αοά 
Ταθαπαοπεα {Ππεπὰ ἴο Ὠιπηΐ. 

ΨΙ1. 8-1:ὃ8. 7116 .517: ΟἹ ῥο(ίγζηγρ, {6 «ὁ απείτα77. 

8 Απά ίπεν αἷβο ροϊϊυΐε {πε ϑαποίπαγν δίησε παν βεραζαΐε ποΐ δοοογάϊηρ ἴο {πε Τανν, δπά 116 ψ ἢ 
9 ὮεΓ ΨΠῆο 5665 1ῃς ὈΙοοα οἵ πεῖ ἴβϑιιθ. ᾿Απάὰ {πεν ἴακα (ἴο νψε) εαοῃ ἢ15 Ὀγοίμοσ᾽β ἀδυρῃίου οὐ ἢΙ5 

{π6 ροϊυζίοη οὗ ἐπε ϑαποΐπαγυ. [πᾶνε ἤδῖθ, οἵ οουι86, [ο] να ΘΟΠεο οι 5. πη πάδιίοη οἵ δ ἰηΐο 
ΤΝΌ. ὙὉὙπὲε ρῥτοίαπδιίοη οἵ ἴπ6 βαποίπαγυ Ὀγ {Π6 Ῥγ βιΠοοά 15 ἃ νευὺῪ γεαιθηΐ δοοιβαίίοη ἴῃ ἴῃς ΟἿ, (ἢ ΖερΗη. 
11. 4... πεῖ ῥτϊθϑίβ πᾶνε ροϊ]υϊεα ἴπ6 βαποίυαυ᾽ : 4150 1 54Π). 1. 12, 17, 22; ΕΖεΪς. χχὶϊ. 26, χ]ῖν. 7, 8, ὅζο. 

12. Ηε {παΐ οσοτϊμείῃ πρὸ ἔγοτῃ {Π15 51.811 ῬῈ σαιρ με (Φ ΒΓ") ὃν {μπαΐ, ἄο. Οὐ δυιῃογ σγείαγηβ ἴο [58. Χχίν. 17 
Ποπὶ ΠΟ. μῈ μαὰ ἄγανῃ ἴῃ6 “αοίαι!οη ἴῃ 2. 9. ΠῈ ῥτεβεηΐ ψογβ ἃγα ποῖ ἃ ααοίαίϊοη θὰΐ ἀγα θαβεα οἢ 
158. χχῖν. 18 “Ἧε νῇῃο ἥξει (031) ἤότη [ῃ6 ποῖβα οἵ {πε [δῦ 5}8}1 [8]] ἱπίο [Π6 ρὶξ ; δῃᾷ ἢθ ψῆο οοιπθίῃ ἀρ 

(Πϑὶ»π) ουξ οἵ {πε τηϊάθ οἵ τῃς Ὀὶῖ 5411 6 ἴβεῃ (35) ἴῃ ἴἢ6 5πατθ΄᾿. ὍΠ6θ6 ψοτβ ἅγα στερτγοάποβα ἰὴ 
7εγ. χίνη. 44. [τ ΜΗ] ΡῈ οὔβεινεά παΐ ἡ ἤοσθαβ ἴΠ6 Ραγῇορ]Ὲ “6 {παῖ οοπηθῖῃ ὑρ᾿ (πδι}π) ᾿ὰ5 ἃ ἤίπαββ 
ἴῃ ϑαϊδῃ 5 δρρι ηρ ἰο “1π6 οἱτ’ 11 Πᾶ5 1οϑὲ {Π18 ΠΙΠ655 ἴῃ οὐμ οοηίεχί. 

ΨΙΙ. τ. ΤῊΪΒ νεῖβῈ 566ΠῚ8 ἰο Ὀὲ αϊγεοίεα ἀραίηβί πΠ6 ῬΠΑγβεεβ ἀπά {ΠΕὶΓ Ἔχροϑιτίοῃ οἵ ἴ[ῃῈ Τὰν. ὍῇΠε τοχί 

566 1Ὼ5 ΠΟΡΕΙ6585 52) ὩῸΠ δὲς ἜΣ ΠΡ ΝΠ ἸΝΠῚ ΝΥΝ ἸΣῸΠ ἽΝ ΥἿΠΠ 2. ΥἹΠΠ 15 ἴο Ῥε επηεηαδβά ᾿πΐο ΤΠ 85 

ἰπ ἰχ. 21, 26 (Β). Τῇῆε ρῇγαβε ὙΠ "22 “υΠ]άθιθ. οἵ 1ῃ6 ννα]1᾿, 15. θοιτονεα ἔτοτὴ ἘΖεϊκ. ΧΙ. το. [0 ΤΕΟῸΓΒ ἴῃ 
ἰχ. Ζι, 26. Οπ ἴδε πιδδηίΐηρ οἵ {Π1|8 ρῇγαβε 866. ποίβ Οἢ 'χ. 21. ῬΟβϑβιθὶν Ἱν 18 οουγαρί [ῸΓ δ ᾿ῃ Ὀοΐῃ οαβε5. [ 80, 
ψῈ τηϊσὩϊ ἰγταπβ]αΐα : “(πὲ Ὀυ]] δι 5 οὔ [Π6 νν8}} πὸ ὑγα]Κ δἴϊεν ναη]γ (οἴ. Ηο5.ν. τα, ΓΙΧΧ, συγ.) τίμα νην 11 15 ΒΙοἢ 
1415 οἵ ψνῃΐοἢ ἴἰ ἰ5 βαϊά: ἄο.ὐ [,ἔνὶ τεϊαϊηβ (ῃς ἰοχὶ Πα ἰγαῃβ]αΐθϑ: “1,65 Ὀδ.ΙΒΒΘΘῸ ΓΘ (6 ΠλΈΓΆ}}165, αὶ ρουγβαϊνθηΐ ςΑΥν 
(165 1οἱ5)----εἰ φανν, ο᾽δβί ἰΙῈὰ θαναγάασβ ἃ ὑσΌροβ ἀπ 68ε} 1] εϑὲ αἰΐ : “4118 πθ ἴοηΐ 48 θανάγαετσ "---οηΐ ἐϊέ ρτῖβ ἀδη5 ἀδυχ.᾽ 

[Ὀγ ἔννο], 1. 6. ΠΣ ἃ αἰ ορταρ ἴτοτη [ῃ6 ΠΦ [Ο]]ονἸηρ. 
ἔννο ννῖνεβ ἀυτγίηρ πεῖν 1ξεἰϊπ|6. ΘΟ ΕΟ ίοσ 18. οἵ ορίπίοη ἰΠαΐ (Π6 ἰεχί ἰΒ “ποί οἠἱγ αἰγεοίβα ἀραϊηβί 

ΡΟΪγβΆΤΙΥ Ὀαΐ 4180 ἀραϊηβί ἀΐνογοθ Ψ ΠΟΙ οετίαϊη [εν 8 βεοίβ ἑογραάε ᾿. ΤῊΪΒ. 15 ῬΡΓΟΌΔΡΙΥ τίρῃξ ᾿μουρἢ {πὸ 
ΠΧ, 1. 6. “{Πεῖτ᾽, 15. πηΔ50.---ὩΠ 2 ---ἀηα 1 τἸκθ ἢ ϑ τ οα]γ νου]ὰ τεῖεγ ἴο ἴπῈ τπεπ. Βαϊ ποῖ ᾿ἱπίγεαθηγ ἴῃ (ῃς 

Ο.Τ. τμ6 πιᾶβο. ϑΠῆχ 5 564 ἴῃ ταοίδιθποα ἴο ἰδηϊπηθ πουη5: οἷ, Καί ἵν. τα ὩΠΊΤδ᾽ τείεγγηρ ἴο ΔΟΠ6] δηά 
18 ῃ : 566 Οεβεηΐπβ 6γαηι. ὃ 1359. Βαϊ [Πξ τείετθηοε ἴο Πανὶ ἴῃ τ. 7 ψου]ά ᾿πηρῚγ ἰμαΐ γα ἢᾶνε Πεῖα ἴο (0 
νι ΡΟΙΥΡΆΓΩῚΥ ΟΠΪΥ. 

2. ἕαπάδιηθηξαὶ ργίποίρῖα, 1. 6. Ὁ". 
Νδ]6 αεπᾶ Ἐεπιαῖθ, ἄς. το Οδεηῃ. ἱ. 27. ((. Μαῖί. χῖχ. 4; Μαῖκ χ. 7. ἈΑἃΑ8. Θομεοῆίεσ ροϊπίβ. οαΐ, 

ΔΡοῖὴ ἀ᾽ ΚΕ. Ναίμδῃ, ρΡ. 5, 865 ἴῃς βᾷπηθ ἃγρ ΠΊΘηΐ ἀραϊηϑί ΡΟ υσατην Ὀὰΐ ἀ0685 ποῖ σῖνα 1[Π6 νβῖββ. 
4. Τπε νοτγά [ὉΓ ριίπος πεῖς ἰ5. ΝΣ, νΠΙΟΙ 15. αϑεα ΌγῪ ΕΖεκίο]. Τιένὶ {π|πκ8 ὑπαὶ 1ξ 15 ομόβθη ἰηβίεδα οὐ ἡ 

“Κίηρ ᾿ ἴο Ὀ6ΠΠ|6 {πΠ6 αν! άϊς ἀγπαϑβίν. ' 
Ηδς 5811 ποΐ μια] ἰρὶν, ἄς. Ῥτοτῖη Τ)εὰϊ. Χν]]. 17. Ι 

5. Τῆς εχρ]απαίίοη οἱ 1)αν14᾽ 5 ρου ρϑιηγ. Ι 

7Ζοβῆια. ὍΤῇῃε ἴεχὶ μα5 ἤεῖα ἃ αἰοσταρῃ ν 5) ν). 

βεγνεᾶ Αβξβῃίαγοίῃ. [πάρε 1]. 13. 
6. Απᾶ ἴξ ναβ πἰάδεη (απᾶ νναὰβ ποῖ ἀϊβοονεγεά. Ηδῖε 1 [Ὸ]οὺν ΒΟ ετ᾿5. επημθπάδίίοη οἵ ΠΡ.) ΟΣ 

ἰηῖο ΠΟ) (δ ΡῚ) Π5.. 
Ζεάοκ. ὅϑοιηξβ δῃοϊθηϊ ψοσίῃυ, θὰ ΠΟ Πα ν'ὰ58 οαηποί Ὀ6 ἀείθιτηϊηεά. 

7. Οὐχ Δυϊπου οἰθα νυ ἀἰβαρργονεβ οἵ {πε ριαΐῖϑε οἵ ᾿ανὶ ἃ ἴῃ τ ΚΚίπρϑ χν. 5, ΨΏΪΟΙ. 566 Π|5 ἴο πᾶνε θ6θὴ ἴῃ Πἰδ5 

1πουρὨϊ5. 
ΒΙογιἢεα (ογ εχίο!]Ἕ αν, 1. 6. ἐδυ», ΕΓ, Ῥξ. Ἴχχχνὶϊ. 6 ἴῸῪ [Ὠἰβ α86 οὗ ἴπ6 νεῖθ. [{ 15 ἃ Ταϊηθαϊο 186 4150. 

ΘΟΠΘΟΠΐοι οηθπ8. 50) ἰπῖο Ὑ Ὅν, 1. 6. “φοποθαὶθά᾽᾿. 
δϑαπᾶοπεᾶ {παπὶ ἕο Πΐπη. θΟ65 [Π15 πηβδῃ : απο [5Γ8ε] ἴο 1Π6 5 γᾶν ἃ Πα Ἔχδτηρ]ς οἵ Πανὶ ἢ 

8. βεραγαίβε. Ηδετζε 5.12) πηυβί οὐ πθοθβϑιυ θ6 ομδηρεά ἱπίο Ὁ 3. 
ῬΙοοᾶ οὗ πεῖ ἰββιβ (Π2}] 1). ΟἿ [μδν. χν. 19. [πῃ ἴῃς 585. 80]. νἱϊ!. 1.3 1ῃ6 ϑαδάποοθδη ρυθϑίβ ἀγα ομαγρθά 

ΜΠ 5  ΠΠ] τὶν Ργοίδηϊπρ [πὶ ἃ], ἃ Πα ἘΠΊ ρ]ς, ἐπάτουν τὸ θυσιαστήριον κυρίου ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας, καὶ ἐν ἀφέδρῳ αἵματος 

ἐμίαινον τὰς θυσίας. Βυΐ ἴῃς σμαγρα ἤΠεῖα 15 Ὀγουσηΐ ἀραϊηβί [6 ῬΠΑτίβε 68. 
9. Ὀγοΐμπετβ. ΒῸΙ ὉΠῚῊΝ τοδα ἸΠΠΝ. ὙΠΕΓΙΕ ἰ5 πο πεϑα [ῸΓ ἴΠ6 ἵνο σμδηρεβ τηδἄθ ὈΥ ΘΟΠΘΟΠΪΕΓ. 

ὅ10 



ἘΝΑΟΜΕΝ ΞΘ ΟΕ ΑἸΖΑΒΘΟΚΙΤΕ ΨΌΟΚΚΟΥΣ; τὸ-τὸ 

[ο 5ἰϑίει "5 ἀδιυρῃίεσ. Βυΐ Μοβεβ δα “Του: 5Π8]: ποῖ ἀρρίοδοῃ (ἣν τηοίῃεγ᾽ 5 ϑἰβίευ : ϑῆς 15 ἴῃν 
11 τιοίμεῖ 5 ποαὺ Κίη ἡ. 80 {πε ἰανν οὗ ἱπίβγισοι θα ἴου πΊ8]65 15 νυγ θη, απ τς ϑαπιαῈ ἰανν ΠοΙς ἰοῦ 

(6 πηα165 ; δηά ἰεΐ ποῖ {πεῈὶ ἀδιρῃζεγ οἵ {πΠῸῈὶ Ὀγοΐμεῦ πἀποονεῦ πε πδἰζεπεθ5 οἵ {πεῸὶ ὈῬτοΐπει οἵ Ποῦ 
(αίπεῦ : Πα 15 ἤθδῦ οὗ Κίη. 

12. ἼΤΠεν αἴθο ροϊ]]υϊεα {πεῖν ΠοΙν ϑρίγξ δηα νυ] ἃ τοηρσιις οἵ Ὀ]Αϑρῃαείηϊεϑ. ἔπαν ορεπεα {Π6- τπηουτῃ 
13 αραϊηϑί {πε βίαϊιζες οἵ ΠῈ σονεηδηΐ οἵ (σά, ϑαγίησ : ΤΠΕῈν αὔε ποΐ εϑίβ] ]5ηεα. Βυΐ ροπηϊηαίίοηϑ 

{πεν βρεαὶς γτεσαγάϊησ {Π6π|. 

14 ΤΤΠεν 8Γ6 8]] " Κιίπάϊετβ οἵ ἥτε 
Απά 5εἰζεγϑ αἤἥαγης οἵ Πγεργαπάϑ᾽ : 

Ιδ “ἼΠε νερ5 οἵ 5ρ46γ5᾿ δα {πεῖγ ννεαᾶν!ηρ8 
Απά “τε ερρϑ οἵ σοοϊκαίγίςαϑ᾽ ἀύε {πεῖν ἐρρϑ: 

16 ἮἨδξτ νῇο ςοπιεϑ πεαῖ ἐπεπὶ 5Π4]] ποΐ ΡῈ ἱπποσεηΐ: 
Ηδ ἰπαξ σποοβδίῃ ἐπαπὶ 56.411] θὲ πε] σαν [ππη1655 ΠῈ ννὰβ [ογοεα]. 

11 Αἰροτκχοείπιε (οα νἱ 5164 {Πεῖγ ννοσῖϑ, 
ΔΑπᾶ Ηἰς5 νγαίῃ νναβ Κιπάϊεα Ῥεοαιῖιβε οὗ {πεῖν ἄθνιςθϑ. 

ι8 Εογ “1 15 ἃ ῬΡεορὶε οἵ πο υπάειβίδησίηρσ᾽: 
“ἼΤΠΕν δἵα ἃ παίίοη νοϊά οἵ σοιη5ε], 
[Βεσᾶυ56 ἴπεγα ἰβ πὸ ππάεγϑίαπαϊηρ ἴῃ ἐπ 6π1]. 

19 ἘὸΓ αδἰογεί πα αἴοϑβε Μοβεβ «πὰ Δδζοη ἰπγοιρῃ [ἢε ρῥυίποα οἵ {πὸ Τῆσῃίθ. Βα: Βεῖϊα] ταϊβοά 
Ἰοσμαηπεῇ απά ἢἷἰ5 Ὀγοίπεῦ νι ἢ15. ἐν! ἀδνίοα θη {Ππ6 ἴογπλογ ἀε]νεγεα [5γ8ε]. 

το. ποι 5μα]ξ ποξ.... Κίη. (1.6. ΜΠ ἼΩΝ ἼΝΦΨ ΖΡ ΝΟ ἸῸΝ ΠῚΠΝ δ.). ΤΠΪΒ 15. ἃ ἴτε6. τεργοαποίίοη οἵ 
[μεν. χνὶ!. 13 ὉΠ ἼΩΝ ἼΝΦ 5. ΠΣ ΝΟ ἼΩΝ ΓῚΠΝ ΠΝ: οἵ, ]εθδπι. 55 αὖ. 

11. ἱπέθγοοιυζβε, 1.6. Πλ}Π---ἃ ΚΑΌΡΙΠΪς ἰε τη. 

1εξ ποῖ ἐπε ἀδιιρμίεσ οὗ πὸ ὑσοίΐμεγ, ἄς. ΤΠε ἰοχί τθα 5 ὩΝῚ “δηα Γ᾿ νΒΙοἢ 1 ἤανε ἐπηεπάςξά ἰπίο ὈΝῚ “ἀπά 
Ιδὲ ποῖ᾽. ΤΠϊ5 ἀγραπηθηΐ ἰΠαΐ, 1 ἃ Ττηδῃ Πηιϑὲ Ποῖ ΤΠΔΙΓΥ͂ ὮῚ5 Διηΐ, ἃ ΨΟΠΊΔΠ Πηπιϑὲ Ποΐ ΠΊΔΓΓΥ Π6Ι ὉΠΟ]6 15 ἰοαπηά 
ΔΙΉΟΠρ [ῃ6 (ὐαγαϊίθϑ, Ὀὰΐ ἰΐ 15. βα ] 16 Γ. ΘΙΤΏΠΑΓ ΤΕαΒΟηΪηρ᾽ 5. δἰἰΓ ρα α ἰο {Π6 ϑαάδάμποθοβ ἴῃ Βαρα Βαίῃγα 1ὰρ ὁ, 
ΜΙ ΕρΊ αὶ Αδαμ ἢ 5. ' 

12. {ποὶγ Ποῖν βρίιγίιξ, 1.6. ὉΠ ΣῚΡ πὴ. ΟΥ̓ νῖ]. 2 ποίθ. [1ἰ6ὲ Ηδρτεν Τ οϑί. ΝΔΡἢ. σ. 9 (1 τὴγ εὐϊίοη οἵ {Π6 
7.1. Ζτοοῖνε αΐγ. Ρ. 227), “ ΒΙεβ564 15. ἢ6 ψῃῆο 4065 ποΐ ἀβῆϊε {πε ΠοΙγ βρίτιὶ οἵ σοά νοι μαι Ῥεεπ ρὰϊ ἀπά 
ὈτεαιΠεα ᾿πΐο ὨΪΠΊ, ἃ Πα Ὀ]655εα 15. ἢ6 ΝΟ γϑίατῃ8 ἴξ ἴο 115 Ογθαίου ἃ5 ῬΕΓ6 85 1 ννὰ8 οὐ ἴῃ6 ἄν ψῆξῃ Ηδξ επίγυβίθα 

ἴι ἴο πη. ϑοΠεδο ει οοτηραγεβ ΝΥ ε ΠαΙ ΠΊῈσ, 11. 14. Ἰ2ἼΡ:Ψ ὈΠῸΝ ΠῚ ΝΟΌΣ ΝΟ ΒῚΝ ΥἼΩΝ ΓΊὙἼ ΠΔ. 

ΤΕΥ ἀγα ποΐ ββίβ Ὁ] 5 η δά ())}3) Ν δ). ΤῊΐβ ρᾶββασο 15 ἀἰγεοίβα ἀραίηβὲ [ῃς ῬΠαγίβθοβ, ΨΠῸ ὈῪ {Πεὶγ ΑΒ ΙΒ ΓΥ 
βεὶ αἵ πδυρῃς ἴῃς 1νν. 

14. 811 Κιπάϊεγβ οἵ ἤσγε... πγεργαπηάς (ΠΡ 592) Ὶ ΟΝ ΠΡ Ὁ). ἼΠ656 ψοσάβ ἂῖθ ἀγανγη ἰτοῸΠΊ [58. ]. 11 

ἐπουρ ΜΠ ἃ οἤαηρῈ : ὉΠ ΓῊῚΡΣ «0. Ἔν» ΓῚΡῚ ΝΟ ΟΝ ΠΡ 305. 
15. ΤΠα νγνοῦ5 οἵ βρίἄεσβ. Ετοπὶ [58. [ἰχ. 4. 

1π6 ερϑϑβ οἵ οοοκεαίγιςεβ. Ετστοτῖη [88. ᾿ἰχ. 4. 
τό. Ηδ {πεξ οποοβείῃ ἔπε. ὍΠε ἰεχί τεαάβ ἴπΠ6 ππἰης6}} 10 1016 ὈΦ ΝΟ ΠΣ ἼΠ3. Θοπθοῆίου οτηθηα45 (Π6 ἢγϑβί 

γνοταὰ ἰηΐο ὉΠ. Τῆι γε μανε: “ἾἸΚα ἃ [Π]ηρ᾽ ΔΟΟΙΓΒΕΩ͂ 5Π4}] 15 Ποῖιβα θεὲ ραν. Βαϊ [Π6 ρᾶγα]] 6] 5τὴ ροϊηΐβ ἴῃ 
ἃ αἰἤεγθηὶ αἰγεοίίοη. ὩΣ Ν᾽ “51.411 θῈ πε] ριΠγ 15 τὶρῃϊ; [ῸΓ 1 σΟΙΓΕΒρο 5. ἴο “514}} ποῖ θὲ ἱηποοβηΐ᾽ ἴῃ {Π8 
ΡῬΓΕν Ιου ᾿ἴπ6. 8 Γβα ΓΕ ΠΟΥ ἃ ῬΆΓΑ]16] ἴο “ἢ ἰῃδΐ σοπηθίῃ πθὰγ ἴῃ 6πὴ᾽---ἰη ΟἴΠ6ν οι άβ, να Ἔεχρθοΐ ἃ ρδγο!ρ]8 
ὈΘΒΙΠα ἼΠ5, 1. 6. ἼΠΞ, ἹἸΠῚ2 15 ἴπεῦξ οοιγτυρί ἰοῦ ὩΠ3. ὙΠὰ5 ΜῈ ἀυγῖίνα αἵ ἴπΠ6 ἄθονθ. [ὄν] βαρρεβίβ [Π6 ομδηρα 
οἵ ἽΠ5 ἰῃηῖο ΠῚ Ξξξ “5ρεεα!ν᾽, δηα τεηάθιβ " ὈΙεηίδί 88. πηαίβοη εϑί νοός ἃ ἰὰ ἀδϑβίγαοίοη ἡ ἃπα 18. Ποιεὶῃ 
[ο]]οννεα Ὀγ Γαρταηρθ, Ὀὰΐ ΠΘΙΙΠΘΓ [115 οἰαῦβα. ΠΟΙ γαῖ [ῃΠ6 οἰδιθα ΨΏΙΟΏ [Ὁ]]ονν 5. Δα πηϊ5. τα "γ οἵ [Πῃ6 πηδαηϊηρ 
1Πδν δἰίδοῆ ἴο ἰμϑιη. 

ὉΏ]655 μῈ ὑγὰβ ἔοσγοθᾶ (γΠ0) ὉΝ "5). ΑἸ ΟὈνίοι!5 ρ]οββι Τὴδ ψογάβ ὮΝ 5 {πᾶΐ [Ὁ]]Ονν ἅττα ὙΙΠ ϑΟμθοΠίοΓ 
ἴο θ6 τε]βοίβα 85 ἃ αἰ ορταρ. Τιένὶ δπὰ Τιάρτδηβα : “ ἈΒΒΌΓΘΑΙΪΥ 10 Ψ1}} 6 ἀδβίγογεα᾽ (τείδγγιηρ ἴο {Π6 “ ποαβε ). 

18. Τῆς ἢγϑί 11Π6 15 νευ αν ἀγαννῃ τομὴ 188. ΧΧΥν. 11. 6 βεοοηά δηά {Π|Γά ᾿1η65 ἃγε ἔγοπὶ Π)εὰΐ. χχχὶϊ. 28, 
Ὀὰΐ 1Π6 Ἰαϑὲ 11π6, ΒΙοἢ 1 Πᾶνα Ὀταοκείεα 845 ἃ ρΊοββ, ἀἴνεῦρεβ 5] Ώ Εν, 1.6. ΠΣ ὩΠῚ ἣδΝ ΟΝ Πετθαβ Πεαΐ. 
ΧΧΧΙΪ. 28 ἢὰ5 ΠΟῚΣΠ) ὯΠῚ 1"  ). 

10. ΓΒ νεῦβῈ 566 1ὴ8 ἴο ἢανε ΠῸ σοῃηθχίοῃ δἰΠ6Γ ἢ ναὶ Ργθοθ 85 οὐ νμδΐ [ΟἹ] ονν8. 
Ρὑτίπος οὗ {πὸ 1 ἰρηΐ5, 1. 6. ΝΠ ἢ. ΤῊΪΒ τὰν Ὀ6 {Ππ6 Δῆρ6ὶ ἴΠ1716] ψῆο, Δοοογαϊηρ ἰο τ ἘΠΟΟΙ,, ννα8. 8εῖ 

ΟΕ 18 ἸΙρῃῖ5, οἵ πδανθη. ϑΘοΠεοΐου βυρσρεβίβ {Ππαΐ να 5ῃου]α τε Ὁ ἴογ ὮΝ. δῆε βῃουά τε η Πᾶνα “16 
Ῥτΐηοα οἵ {πε  Ῥγεβεποα᾿ ΨΠῆο βιυσοουγεά Μοβ68, ἀραίηϑι Μαβίθμηα (1. 6. Β6}141} [π|0. Χ]ν]. 2, 9. 

Βε]1α], 1. 6. ϑαίδῃ : οἷ. ΙΧ. 12. 
Τοομαπηθ δηάᾶ Πἰβ Ὀσγοίμπεσ. ΤΠδ6βῈ 16 ἴῃ6 τὸ Εσγρίϊδη τηλοὶοίδη5, [8 ΠΠ65 ἃ μα [απ Γα5, Πα πιϊοη θα ἴῃ 

2 ΤῚΠΊ. 11]. 8, Ψῃο ψ]ῃϑίοοά Μοβοβ, Εχοά. νὶϊ. τι 584ᾳ. 1Ι͂ῃ Μεηδομοίῃ 854 {Πδὺ 416 οδ] θα δ  Ἴ)Ὶ ")Π}ν. 8668 
ἄπονοε. διό, 1. 2327 5646. 

ὙΠθη {πὸ ἔογπιεσ ἀειἰνεγεᾶ [ϑγαε]. ὙΤΠὸ ἰοχὶ τοαάβ ΠΝ ἼΠ ΠΝ ὈΝῸῚν» Δ Π2. ϑΟΠεοῆίοι οπιθηαβ ὮΝ 
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ΒΕΑΟΜΕΥ 5 ΘΕΓΑ ΖΑΘΘΙΞ ΕΕ ΘΕ τ": 

ΝΠΙ. "άθρ ἐλε ἢ ἀγα τυας ἑαταῖ ἀἰφοοίαίε (σοα τυοιιίαἱ γαΐδο τι τοῖο 7161 τυΐο τυοτία γεσίμαϊνν ἐς ἢ τὸ 
αλιαἱ οῸ 171: δ ατίο το 7)αηιηαξοις, τ-- πα; απ ἀσεογα γι ἰο 15 γεσοῤίς ἐλο γεῤεγίαιξ ογῖος σἠοιίαῖ τυαίξ 
71} τε Τοας 67. ὁ Κι ἰσ ἀίφοτιδγι65ς α7056 (1.6. αἴζεγ 176 Β.6.), 7--1ο. 

ις Απα αἀιπίηρ {Π6 ρειϊοά οἵ {πε ἀεβίγαοίοη οἵ {πε ἰδηα ποτε ἀύοϑε ἐποβα πο γεπιονεά ἐῃε ἰαπάπηαγκ 
2 Δη4 ἰε« ἴϑγδεὶ αϑῖγαγ. πα {πε ἰδηα θεοαπια ἀεβοϊαΐε θεσδιιβε πεν σραῖε τε θε]] οι ἀσαϊηϑὲ {πῈ σοτη- 
τηδηἀτηεηΐβ οἵ ἀοα τῃγουρῃ Μοβαβ [πὰ α͵5σο {ῃγοιρῇ Ηἰ5 ΠοΙν ἀποϊηιεα οπμε], ἀπά {πὸ ν ργορῃεςίθα 
ἃ ἴτε ἴο {πῦῃ ἀννᾶὰν [5Γ86] ἔγογη αοά. 

3. Βιυΐ ἀοὰα τεπηειηρεζγεα {εξ σονεπαηΐ νυ ἢ {πὸ (ογείδίμους: 

Απά Ηδ ταϊβεά τρ ἴγοπὶ Ααγοη τηεδη οὗ τἱπἀειϑίαπαίηρ. 
Απά ίτοπὴ [5186] ννῖϑβε τηξῃ: 

4 Απ64Ηδε πῖ8646 ἴπεπη ἴο πεδίκεηῃ, 
Απά {πεν αἱρσρεὰ {πε ννε]]. 

5 “Α νῈΕ]] {Π6 ργίποαβ αἰσρεα, 
ὙἼΠΕ ΠΟΡ]65 οἵ ἰῃς ρεορὶβε ἀδὶνεά [Ὁ 
Βν {πε ογάεγ οὗ {πε Τιαινσίνετν. 

6 ἽπΠε ννεὶ]]} 15 ἴπε6 Τ1νἂνν, απ {πὰν ψνῇο αϊσρεά 1 αἵε {πε ρεηϊίθηΐβ οἵ [ϑύδεὶ ννπο τνεπὲ [οσγίῃ οἱ 
οἵ {πε ἰαπὰ οἵ [πά8Π πα βο]οιιγηεα ἴπ {ῃς ἰαπα οἵ 1)απΊαϑοιιβ, 411 οἵ νῆοπη (ἀοά «Δ]]εα ρτίηςεϑ. 

7; 8 Εὸὺ ἴμεν βδοισπῃὶ ΗΙπὶ ἀπ Ηἰβ βοογν ννὰ5 ποΐ {πγηεα Ὀδοῖς ἴπ [ῃς πιοιίῃ οἵ οπε (οἵ ἐπθπ). Απά ἰῃς 
Ιαννρίνεῦ ἰ5 μΠῈ ΠΟ ϑδἰμαϊες ἐΠς ΓἃΔανν, ἴῃ τεσαγά ἴο ννΠοη] [56 δῇ βαϊά, " Ηα Ὀτ ρει [ουτ απ ἱπϑίγισγηεηΐ 

ἰηῖο ΠΝ 8Δη4 τϑηάθιβ “ΜΠ 1. ννὰθ ἀο]νεγεά ἴογ (ῃῈ ἢἤτγϑί {πε 6. Βαϊ [Πἰ8 ψουϊα τεηυΐτα ΡΠ. [ επιοπά 85 

[Ὁ]]ονν5 : Ὁ ΦΝ ἽΠ δις Ὁ ΠΝ 3. Οπ [15 οὐεγ οὗ ΟὈ]δοῖ δηά βυδή]θοϊ, οἱ. αεπ. ἵν. 15; ]οβῆμπα χὶν. τα; 
2 ϑ8Πη. ΧΥ]Π]. 29; 58. ΧΧ. 1, ἄς. ὍὕΠ6 ΕΥΓΟΙ ἀτΌ86. [ΓΟ Ρ (ῃ6 {γα ηϑροϑιίοη οἵ ἴῃ6 ΠΝ. “ὙῊῊΒ [ΟΥΙηΕσ ἡ ἃΓ6 οἵ 
ΘΟΌΓβ86 “Μοβεβ δῃηα Αδγοη᾿. Πετῖα [ ἐνὶ ἀπά Τργαηρα τεπάθυ ΠΡΊΝ ἼΠ ΠΝ ἦΡΟῸΓ ἰὰ ργεπηΐϊδτα ἔο β ἡ! 

ΝΠ]. τ-ττο. ΤΠε ρεγοα μετα τείδυγθα ἴο βθθῖὴβ ἴο 6 ἴῃ ϑ81ὴ6 48 "ἴῃς ρει οα οἵ ψυγαίῃ ἡ ἴῃ 1. αὶ ΏΘΩ δν]] πηθη 
ΔΤΟΒ6 ΨἼ)Ο τε 6]164 ἀρϑϊηϑδί [π6 σοπητηδηπηθηΐβ οἵ αοά (Ὁ. 2). Βαϊ Οσοά ταϊββά ὰρ πηβη οἵ ππαεγβίδηϊηρ, ᾿᾿ΠῸ 
βίο ἃ ἢ Ἰὰνν (4--5) ἀπα τνϑηΐ ἔουιῃ ουἱΐ οἵ {πε Ἰαπὰ οὗ [πάλῃ ἴο Τ)ατηαβουβ (6). [πη [8 Ιὰνν ἃ πα 115 ργβοδρίβ 
1Π6γ 5ῃου !α ννα]κ 1} [ῃ6 “δ μεσ οἵ τὶρῃθοιβη 655 ἅγΟβῈ (10). δε Πᾶνα δἰγεδαυ β6εὴ (566 ἱ. 7 ποίθ) ἰῃαΐ {ῃ15 
ἴθ οι τννὰ8 Γαὶβθα ἊΡ “ἴῃ ἴῃ6 Ρετιοα οἵ ἴπεὸ ψγαίῃ᾿ (1. 5), ν]οἢ Ὀδσαη ΟΥ̓ ργανα θα ἀθουΐ 196 Β. 5. ἴΙπ ζ. τὸ 
115 Ῥεγὶοά 15 οδ]εὰ “τῆς επά οἵ [π6 ἄανϑ᾽. 

1. {Ππ6 ρεσγὶοά οἵ {πε ἀεβίγιοϊίοη οἵ {πε απ. ὅὲεε 1. καὶ Δη4 ργβοβθάϊηρ ποίβ. 
ὑῆο τεπηονϑά {Π6 Ἰαπάπιασγις. (Οἵ 1. 11 ποία ; ἴχ. 13,49. 6886 ψΙΟΚἝα Ἰεδάθγβ τὰν Ὀς ἴῃς Π]]ΘΠΙΖΟΙ5 1{ 

1ῃ6 ἀαΐθ 15. δαυ]ν, οὐ [6 ῬΠΔΓΙΒΘ 65 1{ 1ἰ 15 Ἰαῖθ. ῬδΥ ΡΒ {Π6 58 Π16 ἃ5 “ἴῃ βοογη[ι] τη ᾿ ΒΡΟΚβη οἵ ἴῃ 1. τὸ ; ἴογ Πδ 
“1αἸΚεα ἰοὸ Ιβϑγδεὶ ᾿γὶπο' ψογάβ δἀηᾷ πηδᾶάθ {ΠῈ6πὶ ρὸ αβίγαγ᾽ (1. το; οἷ νι]. 5, 1) 80 ἴπαΐὶ τῇδ ν “5Ποι 4 τοῖηονα 
186 ἸΔπατηδηῖς (1. τα: οἵ. νἹῖ]. 1). 

2. ἴδε Ιαπᾶ ΡΒεσαπια ἀδβοϊδίο, 1. 6. (ῃγοιρῇ [Π6 ϑυγ Δ 58. 
5ΞΡ6ΚΕ τγϑρε]]οη. ΟἿ χὶν. 5 (1.6. ΠῚ 1.31). Ετόπι δα. ΧΙ]. 6. 
δῃᾶ αἰσὸ [πγοιρὴ Ηἰβ ΠΟΙ͂Υ αποἰηίεᾶ ομθ. [{ {Ππ688 νου β 8 σϑημηθ {ΠῸῪ ΤΊΔῪ ΓΕΙΕΓ, 45 Γ,ένὶ βαρ ρεβίϑ, 

ἴο Αδσοῆ. Μοβεβ ἃπα δγοῃ ψοιυ]ά ἴῃ [ῃ18 οαβϑα θῈ οοποεῖνεα ἃ5 ἴῃ6 τενβᾷ]ογβ οὗ (ἀὐοα᾿ 8 σοπημηδηαβ. Βαϊ 5βἰποβ 
1ῃ6 ἰεχὶ γθδα 8 Φ ΡΠ ἸΠῚΦΩΣΞ ὨΔῚ 1 μου] θῈ τηοτα παΐμγαὶ ἴο (τα ηβϑ]αίθ “ Δηα α͵50 ᾿ῃγοῦρῃ ΗΒ ΠοΟΙγ Μεβϑίδῃ : 
οἵ, ἰχ. τὸ (Β), 29, χν. 4, Χν]]. 8. 8566 ποίβ οἡ ἴ. 7. ὙΠ ετῖα 15 ἃ αἰ που] ν ψ Π τεραγά ἴο [Πϊ5 Ρῆγαβε ἴῃ ἰΪ. το. 

3. ΤαιηθιΡογαᾶ {πὸ οονεπεαπί, ἄς. (ἶ 1. 4 ποίε. 
Αδζοῃ... δηᾶ 15γϑὲὶ. Οἵ. ἴχ. τὸ (Β); χν. 4; χνῇ!. 8. Θομθομίεσγ τὰν Ὀ6 τρῃϊ ἴῃ ἀδαποίηρ᾽ γοπὶ {ἢ 15 

νεγβ6 (ν111. 3} [Π6 σοπο]αβίοη ἰῃαὲ {πΠ6 Ζαάοϊκίε Ραγιν “ ἰπϑίβίβα ἴπαὶ (ῃ6 Ιὰγ δἰεσῆθης 5ῃου]α Ὀς τεριεβεηίβά ἰπ 8}} 
Ἰτηροτίδῃηϊ [ποι] 5 ̓. 

τηϑᾶθ.... ἴο πββασεηῆ. Τῇε ἰεχί τεαβ ΟΦ ν,  ΠΙΟ ἢ ν ἢ ΘΟΠΘοΠίογ 1 πᾶνε ἐπηεπαβδά ἰηίο ον. ΒδοΠΓ 
τείδ! 5 [ῃ6 [εχ δΔη4 {γα 8] αἴ65 “ Ἀ556 0164 {Παπι᾿ (οἴ, τ ὅδπη. χν. 4). 

16 νγ611. (. ν. 3. ΓΓΠα ψῈ]] ἰ5 [π6 Τὰν (9. 6). 
5. Ῥτοῖὴ Ναπ,. χχὶ. 18. 

{πε Ταυνρῖνεσ (1. 6. ῬΡῚΠΠ). ΑΙ νεῦγ πᾶῖγον ἀθῇπιΠΊΟ ἰ8 σίνεη ἴο {π6 Γιανρίνοι ἴῃ τ. ἃ, Ηδ ἰβ5 “ἃ βίυάβηΐ 
οἵ τῆς Πανν᾿. [{ [8 αϊία ἴῃ Ἰξεαρίπρ ἢ {ΠπῸ ἀβοϊαῖς δυϊοογαου οἵ {πὸ Τὰν. ὍΠῈ Γαινρίνου (ν1}. 8, 9} 15 ἴῃ Ἰχ. 8 
οΔἸ]οα “6 ϑίαγ᾽, ψῇοβε 4Δαί165 ἀγα ἀθβου θεά ἴῃ τῆς βδτὴηδ [δ Γη8. 

6. {πε ρεηίζεπίβ οὔ 15γϑεὶ.... 1Ἰδαπᾶ οἵ Τυἄάδῃ. ΚΟ. νἱ. τ. 
ΙδΔηᾶ οὗ Βαπιαβοιβ. (ΟἿ Ὁ. τϑ; ἰχ. 5, 28, 37. 

7. Ηἰβ βίογυ. Τῇῃὲε ἰεχὶ τεδάβ ὩΠΠΝΘ ΠΩΦῚΠ (ΞΞ {πεῖς θουρἢ ννᾶ5 . - - [ὑτηθα 80 Κ᾽) ψῃϊοῃ 1 ἴᾶΚε ἴο θῈὲ 
ΟΟΙΓΙΡῚ [ῸΓ ἸΠΝ ΒΏ ΠΩΦῚΠ Ξε “Ηἰβ 9Ιοιυ νὰβ.. ... 1ὑτηεα Ῥδοκ᾽. ΤΠΪδ ἴειπὶ 5 υϑ64 ἰτβαπθηιν οἵ ἀοά ἴῃ 
ἘΠΕ 

ὃ, {πε Τανυρίνεγ, 1. 6. ῬρῚπῦΠ. δ ἀρρεᾶγβ ἴο ἢανε Ὀεεὴ {πε ἰουηάεγ οἵ ἴῃς Ῥαγιν αἱ ᾿λαπηαβοα8. 
ϑίυσίες {Π6 Τὰν, 1. 6. ΠΤ ΠΠ ὙΠ. 
Ης Ῥγίηρείῃ ἰογίῃ, ἄς. Ετοπὴ 138. ᾿ἰἰν. τό. 
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ΕΑΘ ΕΝ ΘΘΕ τα ΖΑΘΘΚΙΤΕ ΘΕ 8:. ΟΞ ῚΣ 

9 ἴον 5 ννοῦκ. Απα {Π6 ποθ] 65 οἵ {πῸ᾿ ρΡεορὶβε αὔὲ πόδα ννῆο σδῃ)α ἴο ἐσ {Π6 νν6}}] ὃν ἴῃς ργεςερίϑ ἴῃ 
τῆς ΠΟ ἢ {πε Ταινρίνει οὐ απο {Ππαΐ {Πᾶν σοι] ννα}ς ἘΠγουρποιυΐ {Πὸ {{]}] ρεσγίοα οὗ ῃΠς νυνἱοκϑάποββ. 

το Απά ϑανε {Ππδπὶ ἴπον 5Π}4}} σεῖ ποίῃ!πσ πη] ἔΠποῦα ἀγῖϑθϑ {πε ΤΈδοΠεγ οἱ ΕἸσῃέεξοιιϑηθϑϑ ἰη {Πς οπα οὗ 

ΠῚ 

ΓΠ 12 

{πε ἄαν. 

ΝΙΠΠ1. τι-20. (λα 7Ἴϊοηι5 γι716167 τυλῖεσλ ἐλεγ σατὶ σοί ας Π γϊεοίς 111 ἐς δ αηείταγ7. 

Απά:ποης ΠῸ πᾶνα επίεγεα ἱπίο {πΠῸ σονεπαηΐ 5141] εηΐοῦ πο {πὸ ϑαποίιαγν ἴο [ἰπΠ6}]6 Ἢ ἰ5. δἰίαῦ 
θυ ἐπα ν 50.411 5ππι {πε ἄοογβ σοποεγηίησ νῃοπὶ (ασοά 5416, 

“Ὁ τΠδξ ἔπεῦε ννὰ8 ὁΠ6 ἀιηοηρ γοῖι ἴο 5σῃπε {πε ἄΟΟΓΒ, 
50 {Παΐ νε τπηὶρμέ ποῖ ναίη]ν Κίπα]ς {ΠπῸ ἥτε προη Μν αἰΐαν, 

{7η1655 πεν οὔϑεῖνε ἴο ἐο δοοογάϊησ ἴο {πε ἔγια πηθαηΐησ οἵ τῆς Τιανν 11] ἐπε ρεγοα οἵ {πε 
νυ] Κεάπεβθ, δη ἴο βενεῦ {πεπηβεῖνεβ ἰτοπὶ {πὸ ΟΠ] ἀγεη οἵ {πῸ ρὶέ, δηα ἴο πο] «δ]Ἱοοῦ ἔοπὶ [ἢε 
ΡοΟΙτεα ννεα] ἢ οἱ νυ]οἸςεπεβ5 πη θοῦ ἃ νον Δη4 ἃ αἰιΓ56, Δη64 ἔγοτῃ {Π6 ὐνεα] ἢ οἵ ἐς ϑαποίμαγν: 

9. ἰπ ἔπε νμίομ. ΤΊ ἰοχὶ τεαἦβ ΠῸΞ.,,, ἽΦΝ ἂπ ΟὈνίοιιβ οοΥΓρίοη [οΥ ὉΠ “ἕ.. 
Ρεγίοᾶ οὗ {πε νυ ἱοκεάποθθ. (Οἵ. τ. 12. [1 ἘζΖεϊκς. χχὶ. 30 ψνε πανα “(ἢ τἰτη6 οἵ {π6 νν]οΚοη655 οὔ {πΠῸ ἐμά’ 

ΟΡ ἣν πν). 
νυϊοκεάπεββ. ὙΠ ἰοχί τθα 5 νὴ) νῃ]Οἢ Ι Πᾶνε δπηεηάθά ἱπίο πὺ. Π15. Ρἤταβα τείθτϑ ἰο (Π6 Κἰηράοτη 

οἵ ν]οκεάηθ55 (ΠΡ Π ΓΊ300) ἃ5 Ορροβεᾶ ἴο ἴῃς οοτηϊηρ Μ δεβϑίαηϊο Κρ ΟΠ]. 
το. Ῥτοπ {πε Γοὰπαϊηρ οἱ ἴῃς Ῥαγίν {Π] 1Π6 τθδοῆογ οἵ τσ ΘΟΊ5Π 655 ἅΓΟΒ6, 1. 6. ΑΙΘΓ το0 Β. 6., ΠΟ ΠΕν" [ϑδοῃϊηρ 

ΟΥ ΠΙρῃε 5ῃου]α Ὀ6 σἴνεημ. 866 ποίβ οἢ ν11]. 1--10. 
ὉΠῚῸΪ] ἔΠογα αγίβοϑ, ἄο. ΟἵΓ. ΕζΖγα 11. 65 ; Νεῆ. νὶῖ. 65 ἴοσ ἃ {κε 1ήβα. 
{π6 Τεβοποσ οὗ ΕἸρ ἢ δοιιβηεββ, ἱ. 6. ΝΠ ΠῚ. 5566 1. 7 ποῖε. 

11--2ο. ΤΠ 686 νϑῖβεβ [οσπη ΟἿς βθηΐίεηοο, ἴῃ ΟΠ (6 ΘΟΠΑΙΠΠΟΠ5. ἃ16 ρίνθη, οα (ἢ [υἱΠ]πγε πὶ οἵ νῃϊοῃ τῃ6 
ΡΓΙΘϑίβ. οδῃ ΔαΠη] Ἰβίθυ {Π61Γ οἵῆοα ἴῃ {πΠῸ6 ΤΕ ΠΊρΡΪ6. 

11. Απᾶ ποηθ πο πανε επίογεᾶ ἱπίο ἔπ οονεπαηΐ 5411 βδηΐεσ ἱπίο {πε ϑαδαποίιαγνυ, 1. 6. ἸΝ2ῚΠ ΣΝ δ5) 

ὉΡΟπ Ν᾽ ΝῚΣ ΠΌΣΟ ΠΡ. 1 Πᾶνε Πεῖθ, ἃ5 ϑομεοηΐεγ βυσοαβίβ, δ] ηα6α ἸΝΔῚΠ ἰηΐο Ἰ 3. Α8 τεραγάβ [ῃ6 
{ΓΔ ΗΒ] ΙΟΠ, ἱμεγα ἃγα ἴ7ὸ ΡΟΒ51016. νναγβ8. [Ὃἤμᾶνθ, ἢ ΘΟΠΘοἢίθν, σίνεη {π6 ἀρονα τϑηάεδγηρ, Βαϊ [,ἔνὶ, οἰτπρ 

7εγ. χχχίν. το ὯΞ ἼΩΝ ρα, ΥΩ ΠΝ ὉΣΝ γρυῦ ΓΡ23 ἸΝῸ ὌΦΙΣ, νον ὨΣΦΙΠ Ὁ5. ἀπά 2 Οἤτοη. χν. 12, ἰπβίβίβ 
τπαΐ ννε πησϑὲ σοηηθοΐ [Π6 νου 5 ἃ8 ἴῃ (ἢ6586 ρᾷβϑαρθβ. Τ{[ἢῃ]15 15 ΠΕοαβϑατῪ {Π6 {γα 5] (10 γου]α τὰ : “ ΑΠά Δ8]]} 
[Ποϑ6ὲ ηο Παά επίθγοα τῃ6 οονεηδηΐ ποΐ ἴο δηΐου ἴπΠ6 ϑαποίπαγυ ἴο Κιπα]α Η]5 αἰΐαγ, ἀηα παὰ βῃπί ἴῃς ἀοογϑβ. 
Βαϊ, 1 τε δοοερὶ 1 ἔν ̓5. τε πα θυιηρ, ἴῃ ΘΟ ΠΠΘΧΙΟΙ Πα Θ,ΔΙΠΠΊΩΓ Οἱ [ἢ6 δηίϊγε ραβϑϑᾶσε ἃγα ἀδβίτογε. [}ἢ ΟΓάῸΓ 

ἴο ΤΑΙ ἰζ οαΐ, 1,ένὶ 15. ΟὈΙΙ Θά ἰο τοπάθσ, ΝῸ ὮΝ ἂ5. “θδοδιβε... ποῖ ᾽([) ἴῃ τ. 12, ἃπηά ἰο τῇδκβε σῦ. 11--20 
ἃ 207)171α 10 1ὲ5 ῥόηαἴ6715, ΝνΝ ΙοΟἢ ἄοε5 ποὶ Ππα ἃ ργεάϊοαίΐθ ἴο Φ. 21, η4 ψ ἢ ἢ, θη 1ἰ 15 ΓΕΒαηΘα ἴῃ 2. 21, Πὰ5 {αϊΐα 

ΟΠαηροα ἰἰ5 πηθαηΐηρ ἢ Τἄρτδηρε δοοορίβ 1,ἐν 5 βυρρεϑβίίοη ας ἀνοὶά5 τεπἀθτπρ ΝΟ ὉΝ 85 [ἐνὶ μὰ5 ἄοπο. Ηε 
ΤΙ Εν ἴαῖκαθ ἰῃε86 νου ἃ5 πΊθαηϊηρ “η]655΄. Βαΐ [ἢ6 ραββϑᾶσε ἴῃθη ὈξοοπηῈ85. ΠῸ τηοΓῈ ἰπί6]}Π1Ρ10]6 ἴῃ ἢΪ5 
Βαπάβ. Φ. 11 ἴβ8. ἃ 710721. ῥεηαἴ6715. ὙΥὨΪΟἢ 15. ΔΡΡΑΓΘΉΓΥ ἘΧρ] αἰ πθα ἴῃ Ὁ. 12, ΠΟ ἰοστη5. ἴΠ6 ὈαρὶΠηΪηρ' οἵ ἃ ἰοηρ 
Ῥτοίΐίαϑιβ Ἂχίθπηρ ποτ Ὁ. 12 ἰο ᾧ. 20, πὰ ἴδῃ επάβ ΜΙ] ΠΟουΐ ἃ ἀροΟάοβῖ8β. Ηθδ {γ88 ἴο σεῖ ονεῖ {Πε688 
ΑἸ ΠΠου]εἶε5 ΌῪ βαρροϑίϊηρ; {παΐ ΝὉ ὉΝ ἴοιτηβ (πΠ6 Βερὶπηΐηρ οἵ δὴ οαίῃ. Βαϊ [Ποτὲ 8 ποίῃίπρ ἰπ [Πε ἴδχί ἴο βυρσαϑί 
500 ἢ 8 468. 

Ηξεποα 1 οοποϊαάς ἐμαὶ 1 τῃ6 ραββαρα 185 ἴο θῈ σοῃϑίγαςα 1η{6]]16 10 ]γ, 1 15 ἴο 6 αἴθ ἃ5 1 ἢᾶνε ρίνβῃ ἴΐ. 
ΤἼΠε ἃροάοϑβ|5 οἵ [ῃΠε βεῃηίθηοε ΘΟΠΊ65 ἢγϑί ἴῃ Ὁ. 11, ἃΠα (ῃἢς ῥτγοϊαϑι5. [Ὁ] ον 5 ἴῃ 12-20. ΕῸΓ ΔΠΟίΠΕῚ Ἰοηρ᾽ Βα πίε ποθ 
ὙΠ Ετα (Π6 ῥτοΐαβϑὶβ οοηβίϑίβ οἱ ἴοι νΈγβαεβ, 568 ἴχ, δοσρ4. Νὸὼὸ ρτίεϑβί οὗ 1ῃς Ζαάοϊιίε ραγίν 15 ἴο ἴα Κα ρατῖ ἴῃ (ῃ68 
ΤΕΠΊΡΙ6 5θυνίοα5 (2. 11}, 1η1685 ΠῈ ΠῚ1Π]5 [ῃς οοπαϊοη5 ἰαϊ4 ἄοννῃ ἴῃ 12--2ὡο. [Ι͂π οᾶ86 ἴῃς Ζαοϊείε ρῥυϊεϑίβ [16] 
1Π6886 σοπα 05, ΠΥ ΔΓΘ ἴῃ Φ. 21 ϑίνβη [ἢ ἀβϑαγαποα οἱ Δη δνευ]αβϑίϊησ οονεπαπηΐ. 

ΠΟΙΕ. .. 5181] Ἔπίοσ, 1. 6. ΝῚΣ ΡΣ; τξθεν ὃ. ΤΗΪΐΞς οοπϑίγαοιίοη γθοῦτγϑ ἴῃ νὶ. ΒΘ. (δ᾽) ὙΣΣ ΦΉΣ. ΧΟ Ὲ ΧΧ ἢ 

ὭοΟΠΘ... 5141] επίοσ ἰηΐο με ϑαποίμπαγν ἰο Κἰπάϊθ Ηἰβ αἱΐασ. ὙΠῸῈ56 νου 5 Τείου ἴο (ῃ8 ΤΈΙΏρ]ε ἴῃ 
Τεγαβαίθτη : οἵ, Ὁ. 12 ΠΘΓα {ΠῸ θα] ἢ οἵ [Π6 ϑαποί τυ 15 ΒροΌΚεη οἱ, Δη4 1. 3 ποίβθ. 

Πᾶνε εβπίεγεᾶ ἰπίο πα οονεπαηί. ὅ566Ὲ 11]. 1 ποίε. 
ἄοοτβ. Τεχὶ τεαάβ ἹΠΟῚ ΟΟΙΤΙΡΙ [ῸΓ ὈΓΙΟἽ 85 αἰβο ἴῃ (δ ααοίατοη {παῖ (Ο]]ονν8. 
Ο πεῖ... ροῃ Μυ αἱΐασ. Ετοιη Μία]. 1. το, βϑᾶνε ἴῃαΐ οὐγ ἰθχί οπλὶὶβ ὯΣ ἀπ ὈΥ ἃ 5]}1}0 ρα {5 ὙΠ5Ὶ 

[ογ ΠΟ. ὙπΠαῖ ἰὶ ἴ5 1π6 Τοταρ]α ἴῃ 7εγυβαίθπη ἰῃαὶ ΟἿΓἿ ἰοχί γείευβ ἴο (Ο]]ονν 5 ̓ πθ νι Ὁ]ν ἴγοτὴ [ῃ15 φαοίαδιοη. 
12. Οὔξεγνε ἴο ἄο. ([. [)εαῖ. ΧΙ. 1. 

ὉΠῚῸ1 {Π6 ρογίοά οἵ {πε νυἱοκεάπεϑβ, 1. 6. νὼ Π γρο. ῬΕΙΠΑΡ5 ΥΡ 5ῃου]α ἤεγα βᾶνε [18 Ὁγ ΠΑ Γν τη ΘΑ ΠΙΠΡ᾽ 
Οὐ οπ (7: 0: 

Ομ] ἄγε οὗ {πὸ ρἱΐ, ΠΟ Π 53. (ΟἿ, 70. Χ. 3, χν. ζό, ῇεσθ 186 ρῇῆγαβε ἀβποίεβ {Π086 ΠΟ τοῆιβα οἰτοῦγη- 
οἰβίοῃ. [ἢ χνὶ. 7 11 ἀπαοι θέε ]ν πηεδῃβ ἴῃς ἀποϊγουπη οἶδα. [ἢ ἘΖοκ. χχχ. 24, ὅζο. “560] ᾽ οἵ “πε ρἰτ᾿ (2 ΧΧχὶϊ. 29 
ΟΥ ΠΠΦ ΧΧνΊ. 8) [5 Βροβῃ οἵ ἃ5 ἴΠ6 ἤπα] παι ἰαίίοη οἵ ἰΠ6 ὉποΙΓοιυΠΊοΙβ6α. : 

ἴο ΠοΙά αἱοοῦ... ππᾶξσ αὶ νοῦ δπᾶ εἰ οἴιγβα, 1. 6. ἴο ἴαϊζε ἃ νοῦ ἴο βεραῖαΐβς {πο πηβεὶνοβ ἀηα ἰῆνοῖκο ἃ οὐγ86 
ΟἿ {ΠΕ ΠΊ56]νῈ 5 ἴῃ οαβ6 ἴμεν [α]]6α. 

ἰο ΠοΙ δ]ἱοοῦ, 1. ὃ. ποπο. ΟΓὮ, Ναπι. νὶ. 2 ΡΤ ΠΠ6 ΓΟΥΠΙ πἼπΟ 15 Τοὰπὰ ἴῃ νὴ]. 18. 

1π6 ροϊαξεα ννεϑὶ τἢ οἵ νυνἱοκεάπεθβ. ὅθ ποίε οἢ νἱ. 11. 
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ΕΕΑΘΜΕΝΊΤΘ ΟΣ ΑΥΖΑΒΘΘΚΕΓΕ ΘΕ θυ: 0 

13 Απά ἴῃ τεβρεοΐ ἴο τορθίηρ ἔπε ροοῦ οἵ Ηΐ5 ρεορίε, 
50 {παΐ νάοννϑ τηαν ὈῈ {Πεῖγ ΒΡΟΙ], 
Απάᾶ {πεν πιᾶν πιυγάον ἐπα [ΕΠ 6ι1685: 

14 Απά ἴο πιαῖε α αἀἰϊῆεγεηςε θεΐννεεη {πε οἰθαη αηα {πῸ πποίθαῃ δηα ἴο πηακε πΊοη ἀΐβοεγη θείνεεη 
15 ἴῃ ΠοΙν απά {πε ριοίαηε : ἈΑπα ἴο οὔϑβείνβ {ἴπ6ὸ ϑαρθαίῃ δοοογαϊηρ ἴο 115 ἔγιια πηεαηΐηρ δηα {Πα 

[δαϑῖϑ δπά {με ἄδν οἵ {πε Γαϑὲ δοσογαϊησ ἴο {δε υἱίθδιαποαβ οἵ {ΠῈπὶ ννῇο επίεγεα ἰπΐο {πε Νὲενν 
τό (᾿ονεπαηΐ ἴῃ τῆς ἰαηά οἵ Ἰ)απηαβοιβ: Τὸ σοηίτθαίε {πεῖγ μον τπῖηρ5. δοοογαϊηρ ἴο {πε ἴσια ἱπέευ- 
17 ργείαϊίοη: ΤῸ ἴονε ἜἼνεῦν οὔβ 8 Ὀγοΐμεῦ 85. ἢΠἰπΊβο , δηα ἴο βίγθηρίμεη ἴῃς Παηά οἵ ἴπΠ6 ροοῦ 
18 αηά {πε πεεᾶν δπά {πε δἰταησεγ, ἀπ ἴο 566 Ἄνευ οπα ἴῃς ρεᾶςε οἵ 5. Ὀγοίῃεγ : Τὸ Ποϊὰα αἱοοῦ 

ἔγοπιὶ Πατὶοῖβ δοσογάϊπρ ἴο {πε ἰαὰνν : δηᾶ {παΐ πὸ πᾶ 5Ππου]α σοπητη ἃ ἔγεϑραβθθ ἀσαϊηϑί ἢϊ15 παχί 
το οἵ Κίη : Τὸ τεριῖκαε Ἔνεῦν οἠθ ἢϊς Ὀτοΐπεγ δοοογάϊησ ἴο {πε σοπηπηδηαπηεηΐ, ἀπ ποΐ ἴο ὈεδΓ ἃ σίπαρα 
20 [τοπΠ| ἦδν ἰο ἄαν, δπα ἴο βεραγαΐε ἔγοπι 411 {πῸ Ρο]]υτοη5 δοσογάϊηρ ἴο {πεῖν Ἰπαραηηθηΐθ. Απα ΠΟ πῆδῃ 

ἴο Ποϊᾶ «αἱοοῖ. .. ἔγοιι ἐπε ννεα! τη οἵ {πὸ ϑαποίπαγνυ. (ὑδῃ (Π15 Ὀ6 ἃ ριεσῃηαηΐ Ἔχρυθϑϑίοη ἴου “ἴο Πο]ά 
αἱοοῖ.... ἴτοτὰ του ῖηρ ἴῃ 6 ψ ϑϑῃ, ζο. δ [[50, γα τηϊρῇῃξ σοπηραγε Ταϑί. ἴμεν. χὶν. 5 Τὴδ οἤδγηρβ οἵ {π6 Τιοτά 
γε 5Π8}} τοῦ, ἃπά ἴτοπὶ ΗΒ ρογίίοῃ γε 5}4]] βίθαὶ οῃοϊοςε ρογίΐοηβ᾽. 1ῃ86 οἤϊεῖ ῬΠδγίβθα οὔ ἴῃς {τὴς οἵ ᾿δηπαδαβ, 
1. 6. ϑίπηοη θῈπ ΘΠδίδοῃ, ἰ8 βαϊ4 ἴο πᾶνε Δρρῖσορτγίαίεα ἴο 8 οὐ 568 Πα] (ῃ6 οἤετγιηρβ οἵ 3οο Ναζαγίίεβ. 868 
Θομάτγογὅ, ἱ. 27954. Βαϊ [πε ἰοχὶ τηᾶὺ τηθᾶη ἰῃπαΐ ἴΠ6 ῥτγὶθϑίβ οἵ ἴῃες Ῥαγίγ ἃῖβ ποὶ ἴο ἃνδὶ! {Πβπηβεῖνεβ οἵ [ῃ6 
γε 8] 1 οἵ τ[Π6 ΘΠ ΡΙΘ6. 

ἔγουτι ἐπε τνεϑ!ίῃ, ἄς. Β δαϊηρ ἢ) 1ηϑἰθδά οἵ ἡΠ32. [Ι͂}ἢ νὶ. εἰ (8686 ποίβ) εν} ]γτ-οααϊγε ὑνθα] ἢ 15 ΘΡΟΚΘ ἢ 
οἵ. ὙΤΠα 58Π|6 οἤδῖρε Ἀρρεδῖβ πεῖα ἴο θ6Ὲ Ὀγουσῃί ἀραϊηϑί [ῃ6 ὑγθα ἢ οἵ ἴῃ6 ϑαποίααγγ. [{ [15 15. 50, {πὲ 
Θαποίπατν ἴῃ αυδϑίίοη οαηποΐ Ὀ6 {Π6 βδποίααιυ οἵ {π6 Ῥαγίυ ; ἴογ (ῃ8ὺ ψου]ά ποῖ ἴπ ΔΠΥῪ οα86 δάπηϊτ {Παΐ 1(5 
(5118}}} νεα ἢ ννὰ5 οἵ (Π18 παΐῖατε. Ἠδποα {πε ἰεχί οδῃ οἠἱν τείεγ ἴο 1ῃΠ6 “ἘΠρ]6 ἴῃ [εγαβ θη). 

13. ἰπ τεβρεοΐ ἴο τοβίηρ... με ξαίμεγιθββ. ΤῊΪβ νεῦβα 15 ἃ “αοίαι!οη ἴτοτὴ 88. Χ. 2 “)}) ὉΞΦ δ). 

Ν)2) ΙΓ ΠΝῚ οο ΓΌΟΝ ΠΡΠΡ Ὧν, θὰϊ οὐ δυΐπον οτηϊΐβ ΘΒ Ὁ ἀπά ΟὨδηρα5. Ὑ2) ἰηἴο ἸΠΝ), νΠΊοἢ, 45 1 ἔν] 
ΟΌβενεβ, 5 ἀγα ἔτοσὴ 5. χοὶν. 6. ἸΠν) ὈΣ)ῚΠΝ. 

ἴῃ τεβρεοΐῖ ἴο τοδρίηρ. ΤΠδ ἰεχί τϑαάβ δηλ ἀπ 1 πᾶνε ἰταπϑιαίθα ΔοσοΓαΙ συ, θαΐ (ἢ15 τὰν Ὀ6 οοΟΙΓαρί 

[ον δ.) Ξε " ἴτοτῃ τοθθίηρ ᾿. 
14. ΤῊΪΒ. νεῖβα ἰἴ5. ἃ συοίαιοη ἔτοτη ἘΖεῖς. χχὶϊ. 26, βϑᾶνε {παΐ οἷ Δι ΠΟΥ Πὰ5 ἰγαηβροβεά ἴῃ6 ἴννο νϑιθ85 δηά 

τεδᾶ : δὴπῦ ΡΠ ὉΔ »ΥΠΠΟῚ ΠΡ ΝΟΌΠ 3 ὈΥΊ2ΠΡ). [πὶ οοππθοιίησ ΟΣ ἿἼΣΠ ΜΠ ἰῃς ἢτβὲ οἰδιβα ἢς τηᾶν Πᾶνε 
Ῥδθη ἱπῆπεποθά Ὀγ [μδν. χὶ. 47 ΜἘΪΟΠ 4065 80. 

15. {πε ἄαν οὗ {πε Ἐβί, 1. 6. [π6 [δὰγ οἵ ΑἰοῃβπΊθηίι. 
πξίεγαηοεβ. Τς ἴοχι τοδβ. ἈΝ ΠΟΙ 1 ἴα Κα ἰο θα οοτταρὶ ἴογ ΑΝ, Βαϊ Θομθοδίου 5 ροββίθὶν τίρῃς 

ἴπ δ Πα πρ' ἰξ ἰπίο ΓΝ Ξε " οοτηπηδηα᾽᾿. 
{π6ὸ Νὲνν σονεπμαπί. (Οἵ. ἰχ. 28, 37.-. 966 ποίβ. οὔ ἴϊ. 1. Τῇὴθ ρῆγαβα ἄρρϑαῖβ ἴο Ὀ6 ἀεγῖνεα [ΠῸΠῚ 

7εῖ. χχχὶ. 31. [1 ψγὰβ οδ᾽]βδα “πεν Ὀβοᾶυβε ἴξ νγὰ8 ἃ οονεῃπᾶηΐ Ὀαβθά οἡ στερεπίδμος, ἰχ. τ5 (Β) (ΠῚ Π}3). 
ΤΗΪΐβ ἰηνοϊνεα ἃ βρίγἰζι8] γα ηϑίογτηδίῖοη, ἃ πα σΟΥγαβροπ 8 ἴο ἴῃ6 ψνογάβ ἴῃ 76. χχχὶ. 33. “1 ψ}} ραϊ ΤῊΥ ἰανν ἴῃ 
{ΠεῚῚ ᾿ἰπναγὰ ρατίβ, Δη4 ἴῃ {Πεὶγ Πθαγίβ ψ0}}} 1 νυ τίς 1{᾿. 

τε Ἰαπᾶ οὗ θεαπιαβοιβ. 866 ν]1]. 6 ποίβ. 
τ6. σοπίτγ!ραίε, 1. 6. Ὁ πῦ.Ψ ᾿ 

ἐπεὶγ μοῖν ἐπίπρβ (Ὁ ΡΠ). ὙΠεβ6 νουὰβ τηΔῪ ταΐδυ ἰο {Π6 {{Ππ65 οἵ [πΠ6 ὀοχβὴ δηά ἴπΠθ 5δῆεερ. 686 δῖα 
τηθηιϊϊοπβα ἴῃ [(εν. ΧΧν]!. 32 8πΠ4 2 (ἤτοη. χχχὶ. 6 οἠἱγ, θὰϊ ψγεγα ἀπ πον ἴο Νεμαπηδῃ (Χ. 37-39, Χἰϊ. 44- 
41, ἅς.). ὙΠ Πἰΐθγαὶ {ἘΗΐπρ οἵ 1πΠ6 οχεπ ἃπα βῆεερ ἰ85 πιαϊπίαϊ θα ἴῃ Τὰ}. χχχίϊ. 15. (566 ΠΥ ποίβ 25 ἰος.), Ὀὰϊ 
ἙΔΌΡΙηΐς ἰγαάϊοη βοισῃξ ἴο πηαῖςα ἴξ ουἱ ἃ5 ΠΊΕΓΕΪΥ ἃ {1Π6 οὗ [ῃ6 γα ]γ ̓ ποιθᾶβ6. 

17. Το ἴονε. .. 85 Πίπηβοῖῖ, 1. 6. ἸΠῺ3 Ἰππὶ ΠΝ ΝΣ πνο. ἴῃ ἐν. χίχ. 18 νὰ ἢᾶνε " παῖσῃθουγ᾽ ἰηϑίθαα οὗ 

“Ῥτοίμεγ. ὍΠπὲ σαδβίίοῃ ἀτίβεϑ Πθγθ, ΨΟ 15 “16 Ὀγοίμογ᾿ ὁ [τ Τ αἰ5Πὶ 1{ νγὰ5 ίνναγϑ Πἰπηϊ6 ἃ ἴο [8] σουπίτυ- 
τηδη, ἃη4 [με οοπίεχί μετα ἰανουγβ {Π|8 Ϊ46θα. 866 ἴῃς 725. Ζιυείυς ῥαΐγ. ἴον (π6 ποῦ ]θϑὶ ργα- (Πυιβϑίίδη δπίογοθπηθηΐ 
ὉΠΊΠΙ5 αν - ΤΠ ΘΙΤΩ ἰντ; Ἱ Ἰπϑῆν 2, νἱ: ὁ; 1 ΟΝ Σ, ν᾽ 1.3. ὙΠ 7; ΒΌΠ 1 3. ΠΠ 3 Ὁ 

ἴο βίγεηρίπεη.... πεεᾶυν ("3 ΝῚ Ὁ} 3 πο). Ετοτὴ ἘΖΕΚ. χνὶ. 49. 

Βεεῖ..... {πε ρεαςβ (οὖν ΠΝ: ΨΥ). (ΕΙΠΕ Σ ΣΙ Ὁ. 7; Ἐπ ΣΧΙΣ᾿ ἢ: 
18. 1 Πᾶνε ἰγαηϑροβεά [Π6 ἔνγο οἰδιιβε5 οἵ [Π15 νεῖββ. 

Βαγοῖβ. ΕῸΓ ΠῚ] 6 5ῃου]α ρεῆαρβ γεδα ΠΣ “ [ογπιοδίίοπ ̓  ἢ Θομεομίεγ, ΟἿ. ἢ]. 2, νἹ]. 2. 
Ηἷβ παχί οὗ κίῃ (1. 6. γὉ.32 "δ 3). ΟΥ̓ ἰχ. 17; ἴμεν. χνὶ. 6, Χχν. 49. 

19. τεῦακα.. .. μἰβ Ῥγοίμογ (ΠΝ ΠΝ νων ΓΞ ΠΡ). ΤῊΘ σομητηδηαπηθηΐ 15 ἴῃ [μδν. χῖχ. 17 ἼΠ δι ΠΝ ΠΣΠ. 
ΘΕ ΣΧ 2, 5 οἤοι ἴδ σι. 

ποί ἴο Ῥε68Γ δ βστιᾶρε. (Οἵ ἴχ. τό, χ. ὺσ ποίε. 
ἴο βεραγαῖίβ ἔγοπι 411 [μ6 ροϊἹαϊίοηαβ. (Οἵ. Εζτγα νὶ. 21. 

20. ΠΟ πιδθῆ 5811] τηβκα δροπηίπαθα Πὶβ ΠΟΙ͂ βρίγίΐ, 1.6. ΣῚΡ ΠῚ ΓΝ ΦΝ Υρῶ" νκῦ. ΤΠὶδ 5. οἰβαυν 

ἃ τορτοάαποιίοη οἵ ον. Χχ. 25 ΜΙ ἃ οἤδηρα οἵ ρῆγαβε: ὩΣ) Τὰ ἸΥΡΦΠ νθ ΟΥα 5841} ποῖ τε γοῦγ 500]5 

ΔθοιηϊηΔ 16. ὅ8εε οἱχγ ἴεχὶ χῖν. 12. ὙΤΠὰβ {Π6 “5ρι γ᾿ (Π πε πνεῦμα) ἰ8 ἴῸΓ ΟἿΓ Δυϊμοῦ ἰάθη] ψἱτῃ 1ῃ6. 50] 

(225 Ξξ ψυχή) 41Π|8 Ἰῇ ββϑεποα ἃῃὰ {πποιίοη 85 ἰῃ τ Εποοἢ Χχίϊ. 3, 5 ζο. 566 τὴγ Αἰολαίοίοσν, τ95, 56. 566 ν]]. 12 ποίθ. 
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56.411] πιαῖζε δοπηίηαθ]ς (ἢ ἐπ 6 56) ΠΙ5 μοῖν 5ΡΓΓΠ, δοσογαάϊησ 45 (οὐ 5εραγαίθα ({Π656) ἔτογὴ {Παπ1. 
Α5 ἴογ 8411} ἴῇοβε ψνῇο νναὶκ ἴπΠ ἐπεβε {πίησθ ἴῃ τῆς ρετγίθοίίοη οἵ ΠοΙΐποθ5 δοσογάϊησ ἴο 4}}] {πε 
οτάπαηςθ5, [πη σονεπαηΐ οἵ αοά 

ἽΓΘσι δ ϑΝ, Τοχί Β. 

βἰαπάθιῃ ἴαϑί τπΐο {πεὸπὶ ἴο ρίξϑείνε {πεπὶ ἴο [ βίδπάθιῃ ἰαδὲ ππΐο {ΠπεῈπὶ ἴο ρίδβείνε Ππθπὴ ἴογ 
ἃ ᾿ποιιϑαηα σεπογαίίοηϑβ. 

ΤΧΣ ΤΣ 

οἵάεγ οὗ {δε ἰδηὰ δῃᾶ ἴακε νψίνεβ. δπᾶά Ὀεσεῖ 
ΟΠ ἄγθη, παν 51.411 νν αὶ δοοογάϊησ ἴο {πΠ6 1,ἄνν, 
δηα δοοογαϊησίοίπε 1 σεπιαηίβ οἵ {πε οὐ! πᾶσ 65 
δοσοζαίηρ ἴο πε ογάεγ οἵ {Π6 ἴνὰνν 85 Ης βραᾶΐίε, 
“Ῥείΐννεεη ἃ πιὰ δηά ἢῖ5 να, απ Ῥεΐννεθη ἃ 
ἰαῖμεγ δηα ἢϊ5 βϑοη᾽. 

ΙΧ. 2--2. 

Βαυΐ 45 ἴον 411 [ἤδγὰ ἐμαί γε]εοΐ.... βεη (οὐ 
Ὑν1}1 Ὀτίησ 4 νἱϑι[ἴίοῃ προη ἴΠ6 ἰαπα {πεν 5}4}} 
Ὀεὲ τεαυεα τ {Π6 τεοοπηραθηβα οἵ {πε ν]οϊκεα ; 
ννΠεη πεσε 5041} σοπΊε ἴο ρᾷ585 {ΠῈ ννογά ψῃ]ςἢ 15 
γε η ἴῃ πε ννογάβ. οἵ [βαΐδῃ ἐπ βοὴ οἵ Απιοβ 

3186 ρτορβεῖ, νῃο βαἰά : “Ηδ ν 1] Ὀγίπρ' ἄροη {πες 
δΔηα ἀροη ἢν Ρεορὶα δῃά προῇ τῆν [αι ποτ᾿ 5 ποῖιϑα 
ἄαγϑ πὲ ἤανε (ηοῖ) σοπΊα ἴγοπὶ {πεῸὸὶ ἂν ἰπαΐ 
ἘΡΗγαίπη ἀεραγίεα [τοπῈ [πα δῃ.᾿ 

 {Ποιιβαηάϑ οἵ σεπαοίδίίοηβ. ΑΔ. 5 1 [5 νυγ θη, “ΝΠ ο 
Κεερείῃ σοονεπηαπί δηα τπηϑῦον ἢ {πεπὶ {παΐ ἰονε 
ΗΠ απ Κεερ Ηὶ5 οοπηπηαπαπηεπίβ ἴο ἃ [ποιιβαπά 
σαποιδί!οηβ. 

716 Π ατὸ ας 10 Φηημα)7ισ αγιαἴ ἰροοίγι. 

Απά [{ {πεν βείι]ςε ἴῃ σαπηρ5 δοοογαϊησ ἴο {πε Ὶ Απά 1 ἔμεν ϑϑίίε ἴῃ σαπιρ5 δοοογάϊηρσ τὸ {πε 
βίαίιξζεβ οἵ ἴπ6 ἰαηα ννῃ!ο ἢ ννεγα πὶ οἵ οἱ δηά 
ἴακΚαε ννῖνεβ δοσογαϊηρ ἴο {πΠ6 σπϑίοπι οἵ {πε Τιανν 
Δηα Ῥερσεί οὨι] ἄγε, παν 5141} ννα]κ δοσογάϊηρ ἴο 
[6 Τίανν δηἀ δοςογαϊησ ἴο ἐπε ᾿παρσεπηεηΐβ οὗ {πα 
ογΓαἀϊηδηςσε5 δοσογαϊηρ ἴο ἴῃς οτάεγ οἵ {πε 1ἂνν ἃ5 
Ης 5ρΡᾷΚε, “βεΐνεεη ἃ πηδῇ δηά 15 να, δηά 
Βεΐννεεη ἃ [αἴμεῦ δηά ἢ βοη. 

7 λγοαίεησαῖ εις η716711 ογι ἐἤο56 τοῖο γεγεείσα ἐΐθ δ1αἱμίδς. 

Βυΐ 45 ἴογ 411 πεπὶ {πδξ γα]εοΐ ἔπε σοπηπηδηά- 
τηδηΐβ ἀη6 {Π6 βίδίιξεβ {πεν 5141] θὲ γεαυϊεα νυ ἢ 
της τεοοιρθηβε οἵ πε ψιοκεά ; ῇεη (οά ν]]] 
Ὀτίηρ ἃ ν᾽ 5: αἰίοη ἀροη ἰῃς ἰαπά, ννῇθη {ποτε 5141] 
ΠΟΠΊΘ ἴο Ρ455 {πε ννογὰ ννῃϊοῇ 15 νυ τεη ὃν πε 
Βαηα οἵ Ζεοματγίδῃ {πε ργορμεῖ : “ Ο βινοτά, αὐνναῖκα 
αϑαϊηϑί Μ ν᾿ ϑῃερῃεγα δηα αρσαϊηϑὲ πε τηδη {παῖ 
ῖ5 Μν [εἸ]ονν, βαῖῖῃ (αοά ; 5πι|1τ6 [ῃ6 5ῃερῃειά δηά 
{π6 5ϑῇξερ 5141} "ες βοδίίεγεά, απ 1 νν1}} ἔαγη ΜΙπε 
Παηά αραϊηϑί ἔπε {{{{16 οπαϑ.᾽ 

βεραγαίεᾶ ([Π656) ἔγοπι [Π 6 πὶ (πὸ δ δὴ δυ13Π), Ϊ. 6. Βεραταίβα ἴΠ6 ἀποϊθδη [Π]Πη08 ἴτοπῇ (ἢθ πη. ΕἼΟΤη ον. ΧΧ. 25. 
21. ΑΒ ἴογ 411 ἔἴποβε γγῆο συδὶκ 'π πεβε {πίηρβ..... {πε σονεηδηΐ οἵ αοἄ Ξἰαπάδίῃ ἴαϑί ππέο ἔθ. 1656 

οἴαιθθθ ΓΘΟῸΓ ἸΠ ΧΝ]. 12. 

Ρεγίεοξίομ οὗ πο] π6 55 Οὐ " ΠΟΙῪ ρογίβοιϊοη ᾿ (Ὁ Ὁ"). ΘΕ ΙΣ 9.5}. 
οτγάϊπαποθβ. Τὴ εχ τε 5 γ᾽ οΥ "Ὁ" (:ΞΞ “ αἰδοῖ! "πὶ πο 5),  ΠΙ ΟΠ τασϑὲ θῈ οπλαη 64 88 ἴῃ ἰχ. τ᾿ (Αἢ δπά Β) 

᾿ἱπίο Ὁ». (ΟἿ χι. 2. 
πε σονεπαηξ... βέαπάβε ἴαβε ἀπέο ἐμεπι. ΟἿ. χνὶ. 12. Ετοπὶ Ρ5. ἰχχχίχ. 28 Ἷ ΠΣ) ΠΣ, 1 Πᾶνε 

οΠδηρεα ΓΔ ΝΣ ἰπΐο ΓΝ 45. ἴῃ 1Π6 Ῥϑβα]πη5. 
21. Β. ὟμΠο Κεερείῃ Ἴοονεπαηξ.... βεπεγαίϊοηβ. 

μὲ τοαᾶ ἂαϑ ῬὩΠΝΟ ἀπα ἩΠῚΝ. 

ΙΧ. τ. σα Π1Ρ5. 
“οδτηρ᾽, Γαίεγγηρ ἴο ΕἸΚαη Αἀ]ῈΓ ΘΒ 5,2}, Ρ. 3. 

ογάδβγ (οἵ “στερ]δί οὐ ΟΥ̓ “ΔΙγαηροτηθηϊ ἢ), ἰ. 6. ΤΠ ἃ ἈδΡΙπὶς ψοχά. 
ΟΡβεῖνε ἰῃαΐ ἰη Β ψ ἤᾶνθ ῬῚΠ, Ὀαΐ Ἰαίθὶ ἴῃ {Π18 νεῖβα ἴΐ ἰ5 ἰοῃηα θοίῃ ἰὴ Α δηὰ Β. Ὁ ἰ5 ἰου πα ἴῃ 

τυ. 29, 30 οἵ ἴῃ6 Αταπηαΐο Εταρτηθηίβ οἱ δὴ ΟἹ ρῖηα] βοῦγοα οἵ {Π6 76 Λ Ζιυείυε ἢαΐγ. 
ἜΨΠΙ. 

Ῥτοπὶ Πεαΐ. νἱϊ. 9. ὙΠῸ ΞΗΝῸ ἀπά [ΠῈ "ΠΝ ἅτε ἴο 

Αοοοταϊηρ ἴο Τιένὶ (ῃΠ6 πᾶπηα οἵ ἴῃη6 Τεννϑῃ ἀθδΙοσ ανθῃ δ ἴπ6 ργεβθηΐὶ ἀδὺ ἰπ Ρεγϑία ἰ5 

ΠΡ τοῦθ, πὶ ας Τ' Σὺ Τὶ ἢ, ΧΡ Σ, 

Ιῃ τῆς ατεοῖ, ΜΙ οἢ 15 
Ποῖα ΠΔΡΡΙΪΥ Ρτεβεσνεά, τάξις ἀρ Ἔδγβ 48 {πε δαυίϊναϊεπί οἵ 1. Βοιίῇἢ (ἢ6 Ατατηδὶς ἀπά στθεὶ Εταρτηθηΐβ ρὸ Ὀδοὶς 
ἰο ἃ Ηεῦτγεν οὔἱρίηδ]. 
ἴπ 8 πι νἱ. 2, 4, ἄς. 

566. Τὴ Ογεεζ Ἰγεγδίογς ὁ 166 76]. Τηυεοίυε ἢαίγ., Ρ. 250. ΟΓ 5.0 Ξξ " δα πη! ηἸβίγαίουβ " 

ογάϊπδηοββ, 1. 6. ὩΣ ἴῃ Β δηά Α (Ὁ), ψῃίοῇ Ἰαἰίεσ σου] 4150 6 γεδὰ Ὡ" 0". 
Ῥεΐννεεῃ 8 πιϑῃ δηά Πί5 νυϊξε... βοῦ. Ετοπὶ ΝΌΠ,. χχχ. 16 βᾶνα ἴΠδΐ ἴοσ “βοῃ᾽ ()5)3) {πε Ο.ὕἕ Τὶ γεααβ "ἀδυρῃίογ᾽ 

(3). ΝΥε Βανβ Ποῖξ ἃ ΞυπηπΊδτΥ γαίεγεηοα ἴο ἴΠ6 ἰὰνν οἵἉ ὈΪη αἰ ηρ Πα Ἰοοβίῃρ, νν ἢϊοἢ 15 τῆογα [α}}Ὺ ἰγεαϊεα ἴῃ χχ. 2--12. 
2. ὙΠ Ὀγίηρ δα νἰβιαἰίοη. ΤῊΙ5 15 ἴΠ6 ν᾿ ϑιζατίοη [Ὠγουρῇ (ῃ6 Μεββίδῃ : οἵ. οϑ. 9--ἸΟ, 12--12. 

{πεν 5141] Ὀ6 τεαιτεα νυνἱἱΐῃ Π6 τεοοιρθηξα οὗ {ἴπεὸ συἱοκεά. 1 δὶ ἀουδί[α] ἃ5 ἴο ἰῃ6 τεπάδγιπρ Πεῖθ. 
ΤῊΣ ἰοχὶ τεϑάς ΠΟ ὈΡΦῚ Ὀγολ Φ'ῶπο. ΤῊ υ86 οὗἉ [Π6 ἱπβηϊξίνα ἰ5 [γεααεηΐ ἴῃ οὐγ ἰεχί. ΕῸΓ [Πε ρῇγαβε 
Οἱ 708].111..2.. ἡ: 

3. ΤΠε στεδί ἀϊἤεγεπος οἵ ἴῃς ἔννο γβοθηϑιοηβ ΠΈῖα ἰβ ἴο 6 οὈρβεγνβεά. 
3. Α. ΤῊΙΒ νεῦβ6 15. αυοίεα ἔτοπι 1588. νἱῖ]. 17. 

ΤΕ ΘΠ ΒΙΟΗ. 
11 ΤΕΟυΓΒ ἴῃ Ρᾶγί ἴῃ Χνὶ. 11--ῶ ίαοί νυ ἢ τῆᾶνὺ ϑαρροτί {πε Α 

ΕῸΓ δ) ννὰ τησϑί τοδὶ δ 3), ἀπα δὲ 2 τηυϑβί θῈ τεβίογεα Ὀεϑίογε ἸΝΦ ἃ5 ἴῃ χνὶ. 11 ἀπά ἴῃ (π6 ΟἹὔὅἍἹΤ. 
[μεξ πανε {ποΐδ οοπιβ... Ερῃγαίπι. ὙΠ686 ψογάβ γθοὺγ ἰῃ Χνΐ. 11. 

3. Β. ΤῊΪΒ νεῖβα 15 συοίβα ἔγομη Ζεοῃ. χἰϊὶ. 7. Οὐχ δαῖμον μᾶ5 ομαηρθα ΓΊΝΟΥ Ν ἱπίο δ. 
δ15 

Θθι 



ἘΕΑΘΟΜΕΝΤΘ ΘΕ Ὁ ΖΘ ΤΕ ΘΕ τὸ 

Ῥὰ 

1Χ. 4-ο. 4 ορι»ααίϊον α 1λ6 Ζαάοκίίε Παγέν ἀραὶ 1ἰς Ε χῤῥείαϊίοτις.: ἐλ 1 ατο, ἐλς Τυοῤἠοίς, 
αηεἶ ἐΐε ἤ7όποῖαλ. 

4 πε {πε ἵννο Ποιιθε5 οἵ [5.86] βεραγαίβά, [ Ερῃγαίτη ἀδραιίεα Πότ [πάδἢ, ἀη4} 411] ψῆο ριονεά 
[ΑἸ Π]6 55 ννεγα ἀε]νεγεα ἴο πε ϑυνογά, απ ῃοϑα ννῆο ΠΕε]α [αϑὲ Ἔεβοαρεά ἱπίο {πε ἰαπά οἵ ες Νουίῃ.. 

5.45 Ηδ 6, "“Απῃά 1 ν1] σαυβε ἴο βφῸὸ ἰηΐο οδρίϊνιν ϑίσοαῖῃ γοῦν Κὶησ ἀηα ΟΠτη νου ἱπηαρεβ, 
6 (1ῃε οἴδαι οἵ νοὺγ σοά υνῃϊοῇ γε πιαάβ ἰού γοιτβεῖνεϑὴ Βογοπά [1 απιαβοιβ.΄ Τηε Ῥοοϊκ5 οὗ {πε 

Τιανν αὐα {ΠῸ τὰ εγηδοὶε οὗ {ῃε Κιησ, 45 Ηε ϑαϊά, "Απα 1 ψ1}] ταῖδε ἀρ {πε ἰαθεγηδοὶε οὗ Ἰ)ανιἃ {παῖ 15 
ἡ [4 ]]οη. ὍΤὴηε Κίησ 15 1πΠ6 σοηρτεσαίίοη πα (πη {ΠῈ ἱπιαρσὸβ αῦε {ΠῈῸ θοΟΚ5 οἵ {πε ῬΡγορμείβ, νοβε 
8 ννογ5. [5Γδ6] ἢδ5 ἀδβριϑεά. ἊΑπα {Π6 δίδαγ 15 πὲ ψῇῆο 5ιπαϊεα {πε 1 ανν, νο σαπηε ἴο 1) απηδβοιι5, 85 ἴξ 

15 νυγιτίεη, “Τ ΠΕγαῈ 51.411 σοπα ἰογίἢ ἃ βίαι οἷ οἵ βοῦν, δηὰ ἃ βοερίγε 5141] τίβε οἷκ οἵ [5γϑ6]. Ὅῇε 
9 βςερίγε 15 {πε ρτγίηςς οὗ 411] {πε οσοηστγεσαδίιοῃ. 

ΙΧ. το-2ο. 7116 77φεοίαΐ τοῦ αεδέγογ ἐλοσσ τοῖο τοῦγε γαϊίλίσος ἰο 116 Δίστυ (ουσηαη. ἐλεῖγ 
γιογαΐ 7)6γοἠϊοίϊογι ἐλγοτσὰ ἐἰοἰογιίφέγιο 7γιαμδηεος. 

Ά Β 
το Δπᾶ νἤεξη ἢς αγίϑεβ “ἢε 5141] ἀεϑίγον 41} {Π6 Απάα " τΠδν {παΐ σίνε Ππεοα τπίο Ηἱἰπὶ αὐ τῃε 

5005 ΟἱἩ (Ὀ41{]6) αἸη᾿....ΤἼΏΕβε 5881] ἐβοαρε ἀπγίηρ 3 ροοῦ οὗ {πε ἤοοϊκ . ὍὙΠ686 5}8}} εβοαρε ἀπγίησ {Πε 
της ρεγίοα οὗ {πε [ἢγϑ1] ν᾽ βϑίϊαξίοη, ας ἔμοϑα πο  ρετγίοα οἵ ἐπεν!5ἰζαίίοη, Βα ἢ γεϑὲ 5141] θὲ παπάβά 
ῬΓονεά [4{{Π}|655 58.811 ΡῈ ἀε]νεγεα ἴο πε βυνογά. ) ονεγ ἴο ἴῃς βινογά θη πε Μεβϑίδἢῃ σοπηα5 ἔτΓο ΠῚ 

4. [ΕρΡΒγαίΐμπα..... δπᾶ]. Βγδοϊζκείβα ἃ5 ἃ αἰτορταρῇ ἔγοπη ἴΠ6 ργθοβα!ηρ᾽ βεπίθποθ. 50 ΤἈΠΉΔΌΕΓ. 
411 σγῇο ρτγονεᾶ ἔαϊίῃϊεϑϑ. (ΟἿ. υ. το. 
ἴμοβε ῆο πε ἔἕαϑί. ὅεξ ν. 1 μποίβ. 
16 πη οὗ {με Νοσίῃ, 1. 6. )δατη βοι5. 

5-0. ΤῊς εχἰγαουΠΤΥ ΡΙεος οἵ Ἔχερθϑὶθ ΠΟ να Πηά ἴῃ Π6 886. νϑῖβεβ 85 [ῸΓ 1158 οὈ]θοῖ [ἴῃ γθιηοναὶ ΠΌΠῚ 
τῇς Μεββίδπίο μΠοραβ οἵ (ΠεῈ εχρβοίδιοη οἵ ἃ ΜΝ εβϑϑίαι) ἀθβοθηαβα ἴγοτη 1)ανιἅ. Νὸ Ἰε πρὶν θαὰϊΐ ἃ ῥγίεβι!ν Με βϑίδῃ 
15 ἴο θεὲ Ἰοοϊεά ἴογ. 

5. ΤῊΪΒ νεῖβε 15 σποίθα Γοπ] ΑΠΊΟΒ ν. 2ύ-- δῇ, Ὀὰϊ ψΊΠ ἃ ἴδνν οἤδηρεθ. ἼὙνο ἅτε δοοϊἀθηΐαὶ ἀπά οὐηρ ἴο 
οΟρΡγὶβί8. ὍΤΠΕ ἢτιβὶ οἵ ἴπμεϑε 15. ἴῃς. ουηββίοη οἵ ἴΠ6 οἰδβα “(ἢ βίαγ οἵ γοῦγ οα ψῃϊοἢ γε τηδά6 [ῸΓ γουγβθῖνεβ᾽. 

ΤῊΣ βϑοοπά ἰ5 {ῃ6 σοιγυρίίοη οὗ ὃ ΠΝ ΟΠ το “θεγοπά᾽ ἱπίο ΠΝ τοπὶ ([μ6 ἰδηῖβ οἵ᾽. Ὑὴδ επίϊγε οοπίεχί 
οἵ ΟἿΓ ΔΌΪΠΟΙ ταηιἶγαβ ἰῃ6 ἰογπηθι. ΤΠ8Ὲ ψνογβ “ Ῥεγοπά ]1)ατηδϑβοιιβ᾽ ἄβποῖς [Π6 ἀςϑβιπαίϊοη οἵ ἴπ6 οδριϊν!γ ---- 

οΑ]16 4 “(ῃε Ιαπα οἵ Τ)ατπαβοῦβ᾽ ἴῃ νἱῖ!. 6, ἰχ. 28, 38. 1 οἷ δαΐποι ἀο Πθογαίοὶυ οπαησεὰ Ὁ ΠΝΟΠΙ ἱπίο "ὍΠΝ Πα 
νου] ποὶ μανα ἄοπε 850 0]685 ἴ ννὰβ οἵ ᾿πηρογΐίδηοα ἴο τη. ΓΠαΐ 1 ννὰ8 ποῖ 15 ραίβηϊ τῸπὶ {πε ίδοϊ {Πᾶΐ πὸ 
ΔΙ αβίοη ἴο “ ἰεηί5᾿ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ν Παΐ (Ο]]ονν8. 

ἼΠΕΙε ἰ5, πονενεσ, οπα ἀο]θογαΐθ ομαηρα οὐ {πῈ ἰεχὶ οὔ Απῖοβ, ὨδΠΊοΪν, [πΠ6 βαβεταϊΐοη οὐ 5) ΠῚ “ἀπά 
Ι ν}}} οαιβα.... ἴο ρῸ ἰηίο οδρίϊνιν ̓  ΠΠῸΠῚ Ὁ. 27 ἴοσ ΓΙ 9) “δ Πα γε 5}.8}] σαυγυ ἴῃ Ὁ. 26. 

6. Δ Ρεγπαοῖθ. Ηδτῖα ΠῚ “ ϑἰσουςῃ ̓  ΟΥ “ ΘδοοῦἊῃ 5 τεδ ἃ ἃ5 Π9Ὁ Ξξ " ἰδ θεγπδοὶο᾽.. 
ΑΠΔῚΙ Ὁ11 ταῖβε ἃρ... ἔ8116η. ἘΤΟΠῚ ΑἸΠΟΒ ΙΧ. 11, 588ν8 ἰῃαΐ [οσγσ ὩδΣ ΟἿΓ ἰεχί γεαάβ ἡ Π). 

ἡ. νβοβα ὑνογᾶβ ἴ5γϑ8ὶ μα5 ἀεβρίβεᾶ. (Οἵ Ταβῖ. [μον. χν]. 2 " Υε 5}8]} βεῖ αἱ παιιρῃϊ {πῈ ψογάβ οἵ [Π6 ργσορμείθ᾽, 
ΤΠΕ πηβδηϊηρ ΤηΠΔΥῪ Ρ6, 88 [,ένϊ βυρρεβίβ, (Παΐ [5γαθὶ Ππαά ἰγϑαίβα [ῃΠ6 ῬοοΪτβ οὗ {π6 Ῥγτορῇείβ ἃ5 ψογίῃ] 685 140]8. 

8. ΤἼςε 5ίδι ἄοεβ ποῖ βυγη00}1Ζε ἴῃ Μεββίδῃ, θὰϊ [Π6 το]ϊσίουβ ἰθδάθυ οἵ [ῃ6 ραγίυ οἵ ρεηϊϊθηΐβ ἴπαὶ ψεηΐ ἴο 
τὴς ἰἸαπά οἵ Ἰ)απιαβοῦβ. Ηδπος μετα 15 ΠῸ οοηπεχίοη Ὀεΐψεθη ἰῃς 1άθα ἴῃ Οὐχ ἰαχί ἀπα 1η Τ αβί. 1,εν. χν]. 5; 
Τεβι. 14. χχῖν. 1, θγα [ῃ6 δία ἄοεβ βυταθο]Ζε {πΠ6 Μεββίδῃ, ἀπά ψῃετς ΒΟ ραββαραβ ἅττα Ὀαββαὰ οὴ Ναπι. 
Χχὶν. 170. ϑίποε ἴῃς ϑίαγ 15 βαϊα ἴο "βίυπαν ἴῃς Τὰν ἡ (ΠῚ ΠΠ ΦΥ1) ἀπά Πα νὶβε ἴο πᾶν ΡΌηδ [Ότἢ ἂἵ ἴπῈ Πεδά 
οἵ [ῃ6 ρεηϊϊθηΐβ ἴο 1)απηδβοιιβ, ἢς 8 [ῃ6 β58Π16 85 ἴῃ6 Τα νρΊνΕῚ ἴῃ 1]. 5, 8, 9. 

ΎΒΠΕεγε 5841] σοπια ογίῃ αἰ βίασ, ἄο. Οποίβα ἴγοῖὴ Νατη. Χχῖν. 17. 
9. ΤὭς ϑοερίτε ἀρρϑαῖβ ἴο ἀεποίε ἴῃς Μεββίδῃ : οἷ, Ὁ. το (Β). Ης [5 ἃ τη] πἴαπι ΝΜ ββίαῃ, ΤῊϊβ. τείδβγαεπος ἴο 

1η6 Μεββίδῃ 15 ργοϊεριίϊο. 
1ο. ΠῈ 5141] ἀδβέγου 411 {πε βοπβ οὗ (βϑίε]ε) ἀϊπ. Οὐυοίεα ἴτοτη Νυτη. χχὶν. 17. 1 Πᾶνε ἤεῦθ σίνεη οπβ οἵ 

16 τηοϑβί Κεὶν ταπάσδγιηρβ οἱ ΠΡ). 
ΤῊς ἴννο τϑοθηβίοηβ τῆσδ Ὀ6 πε ἤδῖα ἴο ϑυρρίειηθεηΐῖ βοῇ Οἴπαι. Δ 15 ψαητηρ ἴῃ ἃ οἶδιβα δὲ ἴῃ8 

Ῥεριηηϊηρ, ΜΠ Οἢ Β ῥγεβεῖναβ. Ὁ 
το Α. 58.811 Ἔβοαρε: τεδάίπο Ἰ Ὁ) ἴῸΓ Ὑ 0), ἃ5 ἴῃ τὸ Β. 

τμ6 φϑϑοα οὗ {π6 [ἢτϑβ] ν᾽ 5ἰξαϊίοι. 1μᾶνε Ὀγδοϊκειβά “ ἤτβι ̓  (ΝΠ ΠΟ ἢ. 5που]α, 1 οολγεοί, θ6 ΠΝ Π) 
85. 80 ἱπίεγροϊαίΐοη [{ 15 ποῖ {π6 ἢσϑὲ Ὀὰϊ ἴπΠῈ ββοοπα οὐ ἢη8] ν]βἰἰδίίοη {Παΐ 15 γείεγγεα ἴο, 45 15 οἰἴδϑδαγ ἔγοτη Β. 

ἴμοβα πο ρτγονϑᾶ ζαϊζῃ1εββ. (Οἵ, Ὁ. 4. Ηετε Β μα Ὁ ΝΦΠ “{πε τεβι᾿. ᾿ 
58.411 μὲ ἀεϊνεγεά. Ηδτε 1 επηεπὰ ὙΠ ἱπίο 1.) (οἵ, γ᾽ ἴῃ. Β). Τῆς ΗορμΑ] 10 15 Τουπα ἴῃ {15 

56η868 ἴῃ Ὁ. τι (Β). 
το Β. ἔμεν ἰπεαὶ βαῖνε μεεᾶ.... ἤοοκ. Τῇηϊβ 15 ἃ αυοίαἰίοη τοι Ζεοῆ. χὶ. 11, ϑᾶνα ἱπαΐ ΟἿΓ δυῖῃοῦ ἢδᾶ5 

Ἑμαησεα ΠΝ Ξε 'Με᾿ [ηΐο ἸΠῚΝ Ξξ " Ηϊπη᾽. 
δὃτό 

....»... 



ΕΕΑσΠΜΕΝΤΘ ΟΕ Α ΖΑΌΟΚΙΤΕ ΜΟΒΚΚ 9. τι-τ7 

Α 

τ [1 ο51.]} 

12 Απα {ἢ ϊ5 αἰϑοὸ 5141} ΡῈ {πε 1πᾶρεπιεηΐ οἵ 
411 {πδπὶ νν πο πᾶνε επίογεα πο Ηἰ5 σονεηδηΐ, 
ψΠῸ ΜΜ1] ποῖ ΠοΙα [ἀϑὲ ἴο {Ππ686 (βίδα) : {πεν 
56.411 θὲ νἰϑἰτεα [οσ ἀδβέγιοιξίοη Ἐπγοιρῇ {πῸ Ππαπά 

13 οὗ Βεῖ14]. ὙΤηΐβ 5 ἴῃς ἄδν οἡ ννῃϊοῃ (οά 584} 
νίϑι (Δ5 Ης Παίῃ βροκβϑῃλ: 

“ἼΠΕ ρτίποεβ οἵ [πάλῃ ννεγα {πὸ {πεπὶ {παῖ 
τεπιονεᾷ {ππ ἰαπα πηαικ): 

ΤΠροη {πεπὶ ὙΠ ροιῖι οας(Μυ) γαίῃ {1Π|κε νναΐετ). 

14 ΕοΥῦ {πον αἴξ ἴοο οἷς ἰο Β6 μ6ϑῖθά, 
Απά {πεν παν Ὀ66η δ {πὸ μοϑά οἵ 1] {πε γεθεΐϑ. 

15 Βεοδιβε {πεν Πᾶνα ποΐ ἐπγηεα ῸπῚ {πῈ6 νὰν οἵ 
ἰταϊζούϑ, 

Βυΐ Βανε ννδ]]οννεά ἴῃ [πε νγᾶγνϑ8 οἵ Πατγ]οίϑ, 
Απά [πη {π6 ννεδ ἢ οἵ ννιοκααηε85 δηα (1Π) γενεηρα. 

16 Απά εἐνεῦυ πιᾶῃ Βεδγείῃ ἃ ρυθπμᾶσε δραΐϊπϑί ἢΐσ 
Ὀτοίοζ, 

Απά ενεῖν πηᾶη Παϊείῃ 15 πεῖρηθοιιγ. 

17 Απά {πδν οοτηπἰοα ἔγεβραββ Ἔνεῖν πηδη ἀραϊηϑί 
ἢϊ5 πεχέ οἵ Κιῃ, 

Απα ἄτον πεϑαῦ ἴο πποῃαϑίίν : 

ἔγοῃπι Δβϑῦοπ δηᾶ [5Γγϑβ6]. 
ΞΕΘ ποία Θὴ 1: ἡ. 

11. 5ΞΡ8Κε. 

Β 
Αδίοη δηα [5086]: [π|5} 45 1 ννὰ5 ἀπιτίησ ἴΠ6 ρογοα τὰ 
οἵ {πε Πιϑί ν᾿ ϑἐζαίίοη, σοποογηίηρ ψ ῃΙοἢῃ Ηε σραΐκε 
{Πγουρῇ ΕἸ ΖΕ Κιεὶ “το δεῖ ἃ πιακ προη {πε ίογε- 
Πεαάβς οἵ πδπὶ ἐμαῖς ϑίσῇ δηαᾶ οἵγ᾽, θὑξ τῆς τγεϑὶ 
ννεῦα εἰ νεγεα ἴο “ {πε ϑυνογά {παΐ ἀνεηρείῃ νντἢ 
{ΠῸ νεηρεδηςα οἵ [ῃΠ6 σονεηδηΐϊ. Απά {Π|15 αἰϑὸ 
5Π4}1 ΡῈ {πεῈ ᾿παρεπιεπὶ οἵ 411] πεπὶ ἐπαΐ ἤανα 
εηξογεα ᾿πῖο Ηἰ5 σονεπαηΐ, ννῆο νν1}] ποί πο] [αϑέ 

ἴο {Π656 βίαζαζεβ: {πεν 518}] θῈ νίϑι[εἀ [ογ ἀδϑίγιο- 
τῖοη [Ὠγουρῇ {πε Παπα οἵ Βε 14]. Τῆϊ5 [5 {πε ἂν 13 

μι 2 

ἡ ννῃϊ ἢ (αοά 5}4]] νί51{, «5 ΗῈ παίῃ βροϊκεη: 

ἐπε Ῥτῆςο5 Οὐ {{π||αἷ πεῖΘ {Π|ὸ ἐποτη ΕΠ5: 
τεπτονε {πα ἰαπαπηατῖ: 

ὕροη {Πεπὶ ψΨΠΠ] 1 ροιῖ οι (Μν) ννγϑίῃ {|κα νναίετ. 

ΒΈΘΑΙσΞΕ. ὑπῈ ΘΠίοΙΘῸ ἱπι9 ἐπ οονεηαης Οὐτρ 
τερεηΐδηοα 

Απαᾶ γεῖ ἢᾶνε ποΐ {πγπεα ἔγοηι ἐπε ννὰν οὐ ἐγαϊζουϑ : 
Βιι ανε ἀεδὶῖ νναπίοηϊν ἴῃ {ΠῸ νναγϑ οἱ ἰογηϊ σαίίοῃ, 
Ι͂η {πε ννεδίτῃ οἵ ννιοκεάηεββ πα ἴῃ τενεηρε. 

ΑΠπά δνεϑῖν πιᾶη Ὀδαγείῃ ἃ συιάσε ἀσαίηβϑέ 5 τό 
ὈτγοίΠογ, 

ΑΠπά ενεῦν πιδη Παΐείῃ ἢ15 πεσῇ θοιΓ. 

Απα {μὸν οοπιπ θα ἔγοβραβ5 Ἔνεγν π]δη ἀσδίηϑ 17 
Πῖ5 πεχί οἵ Κίη, 

Απά ἄγεν πϑᾶῦ ἴο πποϊδϑίυ : 

Ι Πᾶνα ἤεῖα ριείδγγεα 5. θείογτε θοῇ ἴπε56 ψογάβ 'πΠ δοοογάδπος ΜῈ ΙΧ. 29. 

Βν ἃ 5110 ἃ 8016 ἰηβθυῖβ " Εἰ Ζβ κίε] ᾿ 5 [Π6 βι]θοὶ οἵ ὁ βραϊκε᾽. 

5εῖ ἃ τηϑτῖ. .. ΟΥΥ ([.6. ΡΟΝ ΟΝ ΓΊΓΝ ὃν ὙΠΠ ΓΤ ΠΟ). Ετοῖη ἘΖεκ. ἰχ. 4 ΠΊΠΥ. ΟΝ ὙΠ ΠΗ ΠΠῚ 
ΡΟΝ) ΠῚ ΟΝ ΝΠ. 

{παῖ ἀανεηρείῃ... οονεπαηΐ. (ΟἿ 1. 12 ὦ. 
12. δηίογεᾶ ηΐο Ηἰβ οονεπαπί. 66 11. 1 ποῖθ. 

Ὑ}111 ποίΐ Πμοϊᾶ ἔαϑίέ. (ΟἿ ν. 1 ποίεβ. 
ΤΠπῸῪ 5181] Ῥὲ νἱἰϑἰξεά, 1.6. ΕἼΡΘΟ. ΤῊΙ5 ἸαἸοπηδίϊο οοηβίγαοιίοη νυ Π {Ππ6 Ἰηῇπι να 15 τεαιθηΐ ἴῃ Οὐ ἰοχί. 

566 ποίθ Οἡ ν]1}. 11. 

{πγουρὴ {π6 παπᾶ οἵ Βε]14]. ΒεΙΪΑ] ἴῃ Ἰαίθ ργθ- τ ϑίίϊαη [πα ]5ΠῚ 15. ΒΙΠΠΡΙΥ ἃΠΟΙΠΕΙ Πᾶπηθς ἴογ ϑαίδῃ. 
Οπε οἵ ἴΠδ τἢγεα Παποί!οηβ ἀϑϑίσηθά ἴο βαίϊδηϊο 5ριΓι5 ἴῃ τ ΕΠΟΟἢ 15 μαι οὗ [πΠ6 ρα πιβῃπηθηΐ οἵ 5: Πη6Γ8. 

13. αοὐ 5811] νἱΞῖῖ. ὅ866 Ὁ. 2 μοίβ. 
ΤΠ ρῥγίῃςεβ οὗ ἅδῃ, ἄο. ΕΤΟΙὴ Ηο5. ν. το. πε ἰεχί οἵ Α 15 ἀεβίβοϊϊνε δηὰ οογγαρί. ΕΓ ἼΞΩΝ πον 

ΣΝ ὉὩΞ ἰΐ τεαάβ ΠΣ Π ΠΝ ἼΞΦΠ ΟΝ. ΒΒ. ἀρῦξεβ βχδοῖ!γ ψι ἢ [ῃ6 Μαββοτείίς Η Όγενν, βανα ἰῃδὲ ἰΐ γθδάβ 
ΠΣ ἴον 2}. ΕῸτΓ [Π6 τηθδηΐϊπρ' οἵ “ ῥτίποαβ οἵ [4 ἢ  ᾿ῃ ΟἿΓ ἰεχί 566 ν]]]. 6. 

τ4. ἴῃ Α ΟΠΪΥ ἃπά νειῪ οογγιρί. ΤΟ ἴεχὶ τὰπ8 ΝΘ ΟΡ ὙὉ ΠΡ 5 [ ὩΣ Ὁ9. ΟΡ, ΨΠΟΓΕ 1 ρτοόροβα ἴο τϑαά 
ΓΒ) ἃπα δἸηθηα (ῃ6 οι γα ὈΔΩΡῚ ἰηΐο 2". 
“Δ η4 Ηδ 1} ἴὰκα νεῆρξᾶποα οἢ ἃ]}} [ῃ6 γεῦε]β᾽. 

115-19. ΒΙθαοῆεβ ὈγΥ {πε Ῥγίποθβ οἵ [υάἀδῃ οἵ [6 τόσα] σοπαϊοη5 ἰαἰ4 ἄοννη ἴῃ νἱϊ!. τα α--το ς. 

Βαϊ 16 ἰεχὶ ταπιαὶηβ ἃ ργΟΌ θη. Τ,ένὶ βιρρεϑίβ Ὁ ὩΡ 

ΤΠυςξ 
οΟΠίγαϑί 1Χ. 15. ΜῈ ΝΠ]. 11 1 ΙΧ. 15. Ἃς ΜΙ νη]. 18 ἃ: ΙΧ. 15 αἱ ΜΙ νἱ}]. 12 6: ΙΧ. τό ὦ ΜΙ νῖ1]. το ὁ : ἰχ. τό ὁ 
ΜΠ ν111. 17 α: ΙΧ. 17 α ΜΙ νη]. τ ὁ: ΙΧ. 17 ὁ ΜΙ ν]1]. 19. Ἃ: ΙΧ. τ8 ὁ ψ τῇ ΝΠ]. 19 ς. 

15 Β. επίεγεᾶ ἱπίο ἐπε οονεπαηί. 866 1Ϊ. 1 ποίϑβ. 
σοονεπαπί οὗ γερεπίδηοσε, 1. 6. ΠΣ Φ. ΓΙ Ἵ2. ΓΉΙ5 ἰ5 1π6 οονβηδηΐ πηβηςοηδα ἴῃ 761. χχχὶ. 30, 32. 

15. να Πονναᾶ, ἰ.6. ἡ50}}ν (4). Βαϊ Β τεαάϑβ ἡροντν, ἘΠΠοῖ νὲγθ ἀοα5 νΘΓΥ Μ}6}1. Βαΐν, 4(Α. )ϑαρροτίβ {πε [᾿σιπεγ. 
Βασγιοίβ, 1. 6. ΠῚ (Δ). 

“Βαιηοίβ᾽. 
νυ ἢ οὗ νυ ἱἹοκαϑάπεββ. 

τό. θεαγείῃ δ στιᾶρθ. [}τν. χίχ. 18. 

παΐθίῃ μἰβ πείρῃθοιγσ. [νον. χίχ. τῇ. 

ΘΙηο6 ψὸ πᾶνε δὐϑίγαοί Ἔχ ργεββίοηβ [ΟἹ] νη’ 
5866 ποΐβ οἢ 1ΠΪ5 ρῆγαβε ἴῃ νὶ. 11. 

ΘΕ ΧΕ ποία: 

Β τεδάβ ΠῚ ψΐοῃ Ραποιίπαίε ΠῚ} τ “ [ογηἰοαίίοπ , ἂἀπὰ ρυποίυαίεα ΠῚ -Ξ 
. ΡΙΟΡΔΌΪΥ ψ 5ῃου]α τεδά “ [ογηϊοαίίοη ᾿ Ποσα. 

17. σοπιτηϊεα ἔγεβραθβ. 90 νι ϑομθοῆίογ 1 επηθπά ὙΘΌΨΠ (Α, Β) ἱπίο ον" 5 ἴῃ νἱϊ. 18, πες (ἢϊ5 

817 2᾽ Ο 



ΕΕΑΟΜΕΝΎΘΘΕ Α  ΖΑΘΙ ΤΕ ΘΕ τι 

Α 

Απά οδχαι θά ἐποιυβεῖνοβ νν]Π ἃ νίονν ἴο ννεαὶτῃ 
Δ ηα τπη]5ῖ σϑίῃ, 

Απά εὌνεῖν πιδῇ α14 [παΐ νν σῇ ννὰ5 τὶρῃϊ ἴῃ ἢΙ5 
Οὐ ἢ Εν 5. 

18 Δηά {πεν οἤοβϑε ὄβνεῦν τηὰῃ {πε δ ούηη685 οἵ 
ἢ15 Παδατί, 

Απαᾶ {πεν βεραγαίθα ποΐ ἴγοπὶ {ΠῈ6 ΡΘΟρΪα. 

19 Απά {πεν οαϑί ο ταϑίγαιηε νυ ἢ ἃ Πρ Πάπα 
Το νναὶκ ἴῃ {π6 ννὰν οἵ [ες ν]οκεα, σοποδιπηίηρ 

γγῃοτη (οά 5414: 
ἼΠΕεΙγ ννῖπα 15 {πε ροίβοη οἵ ἀγαροηβ 
Απά {Πε οὔθ] νεποπὶ οἵ α5ρ5.᾽ 

29. Τῆς ἀϊαροηβ αἵὰ ἴΠῈ Κίηρϑ οἵ {πε (σε 65 δηὰᾶ 
ἘΠΕῚ ννῖηῈ 15. ἘΠ εὶγ νναγνϑ, ἀπ {ΠῈ νεηοη] οὗ 8505 
15 πε πεαά οἵ τῃῆε Κίηρβ οἵ ανδῆ, ννῇῆο σαπης ἴο 
εχεοῦίε νεηρεδηςσα προη {Πατη. 

Β 

Απά {πεν πιαάς {πεηηβεϊνεβ βίγοηρ νυ ἃ νίδνν 
ἴο ννεδ ἢ δηα πη]πϑὲ σαΐη, 

Απά ενϑν πιδῇ αΤ4 αὶ νηὶ ἢ ννα5 τὶρῃΐ τη ἢϊ5 
ΟΥΝΏ εὐ 65. 

Απα {πᾶν οἤοβε ἐνεῦν πιᾶῃ {πΠ6 δια Ρογηη655 οἵ 
ἢ15 πεατί, 

Απά {πεν βεραγαίθα ποῖ ἔγοπὶ ἴῃς Ρεορὶς ἀπά {πεῖν 
51η5. 

Απάᾶ {πεν οαϑὶ οἱ γεϑίγαιηΐ νυ ἃ Πίσῃ Παηά 
Τὸ νυν] ἴῃ {πε νὰν οἵ {πα νυἱοϊςε ; σοποθυηηρ 

οι (οὐ 5414: 
“ὙἼΠΕΙΓ ννῖηα 15 ἴῃς Ροίβοῃ οἵ ἀγαροῃϑβ 
Δηά 1Πς οἴπεὶ νεποπὶ οἵ δ5ρ5.᾿ 

ΤΠε ἀγαροηθ α΄ὰ {πε Κίηρβ οἵ ἴπ6 (αεηί1165 
ἀπα {πεῖγ ννίηθ ἰ5. {παῖ ννανϑ, δηα ἴῃς νεποπὶ οἵ 
4505 15 1Π6 Πεδά οἵ πε Κίηρϑβ οἵ ανδῃ, ννῆο σδι]8 
ἴο εχεοιίθ νεησϑαᾶποα προη {ΠεΠ]. 

ΙΧ. ,)1--2. δ οίζμον το ἔδεσε ἐλῖηρς 7107. 10 7]7}0565 αἰταὶ ἐλ διιζίαθγς5 οΥ ἐΐε 7 αἱ σῖνο ᾿δεα. 

21 Βιΐ ἀεβριίζε 811] {πεβε {πἰηρϑ πεν ννπο ΡυΠΠ] 464 
1ῃς6 ννα]} δῃαὰ ἀδαθρεά τἴ νι τπτετηρεγεα πιογίδγ 

Βυΐ ἀεορίίε 411 {π656 τπϊπρϑ {πεν πο ὈυΠα6ά 
1ῃ6 νν4}} ἂαπᾶὶ ἀδιιρθεά ἴἴ νυν ἢ ππίεπηρείεα πηογίαι 

Ἰπ6 τθοῦτβ. Βαϊ ψ6 τηϊρῆϊ τοίαίη ὙΟΟν ΠΣ ἀπά σἤδηρα ἽΝΦΣ ἰηῖο ἽΝ δἀπα ἄδεῖνα ἴπῸ ἰεχὶ ἴτοιη 1588. ἱν}1}. 7 
Δηα {τα ηϑαίθ " ὨΙ4 {Ππϑυηβοῖνεβ ἜνεΎΥ τηδῃ ἰτοιη ἢἰβ οὐνῃ ἤδθβἢ ᾿". 

οχαϊεᾶ {πεηλβεῖναβ τυ ἱτἢ ἃ νίενν ἴο ναι απᾶ τη͵ιβὲ ραὶπ. Πα ἰθχί τοαᾶϑ νυ ΟῚ ἡ πὸ ΠΑΝ ΡΡΙ ΜΝ 21 7 

Ι Πᾶνε επιεηάβα 1ἽἼ3) 7)" ἰῃῖο ἹΠ2)) ΟΥ ἽΠ2}) (οἴ, Β 1221») οπ 1ῃς6 βίγεηρίῃ οἵ Ὁ. ΧχΙ!. Ζι, “ΤῈ ν ν1}} 4}1 Ἔχαὶὶ 
{Πειηβεῖνεβ ΜΙ ἃ νον ἴο ἀξοεὶς ἀπ ψεα!ῃ. δεῖς τῃς ἘΠΗϊορίς ψογα ἴογ " ἀβοεὶς 15. ἃ τε πάδτίηρ οὗ πλεονεξία, 
ψ ΠΙΟἢ ἴῃ ἴατη 15 ἃ τε ἀεσηρ' οἱ ΨΝ3 ἴῃ [πᾶρ68 ν. 10 : ΟΥ οἵ ἀδικία, νν Οὗ 15 5: ΓΔ ΠΑ Υ]Ὺ ἃ τα Πἀθυηρ᾽ οὗ {πΠ6 βατὴα ΗΘ ταν 
νοτα ἴῃ Ῥτον. Χχν δ. τό: οἵ, 8. ΙΧ. 24. ΨΝΔ 15 αἶθὸ τε πἀθγεά Ὀγ ἀνομία. ἼΤΠι5 Οὐ ἰεχί 15 οἰθα ιν ἀδρεπάεπί οα 
Ταῦ. χχὶ. 19, ΒΙΟἢ Ἰαίίογ νου θῈ Ὀείίεγ στθηάθγεα “Ποὺ Ψ1} 411 Ἔχα]ὲ {Πθυηβεῖνεβ Ψ] ἢ ἃ νίενν ἴο ἀη]αδί σαίῃ 
Δ Π4 ψνϑα τ΄. Ιη Β πε νϑῦθ 15 122)", “ πηαα {Πϑιηβεῖνθβ βίγοηρ ᾽, Ψ ὨΪΟ, τηΔῪ Ὁς τὶρῃΐ, [ΠΟῸΡὮ 1 15 ποῖ [Π6 τνοσά 
ἸΩΡ]Ἰεὰ ὈΥ Ὁ. ΧΧΊΪ. 21. [18 ἀρρεᾶσγαποβ ἤθῖα πηδὺ Ὀ6 (6 ἴο 2. 54 ς ἴῃ ΟἿΓ ἴοχί, ΨΏΘΓΘ ᾿ξ ΟΟΟΙ 8 ἴῃ ἃ ΡΟΟΑ 56Π86. 

ΕΡΕΓΥ πιϑῃ αἰϊά μπαὶ ννῃϊο νναβ τρί, ἄς. ὅ6ε6 ἵν. 5. Ἠξιε Β τεαάβ. ἽΦηΠ Φὰξ ΠΝ δὴ ΟὈνο5 
{τα ηβροϑιίίοη οἱ ὭΦΠ Τὸ ΦΝὰ. 

18. οδοξβε... με βίυρβθογημηεβθβ, ἄς. ὅδεε 1. 4 ποίβ. Ῥοββϑίθ!ιυ ψὸ 5ῃου ἃ Το εγ Πεῖα “οἤοβα ἴῃ [Π6 
ΒΡ ΡΟΓηΠ655᾽, θαΐ (Π6 ἰγαπϑίίίοη δαορίβα 15 τιοσγα ΠἸΚεῖϊγ. . 

βεραζγαίεα ποΐ (1) ὯΣ ΤῊ15 βεραγαίϑε οπδγδοίου το]αῖεβ ἰΠ6 Ῥαγὶν 80 ἴαγ ἴο (ῃς ῬΠαγίβθεβ. 8686 ὦ. 24. 
19-2ο. ΤΠς ἀεοταάαδίίοη οἵ 15γα6] [ῃτουρ ἢ Η6]]ΕΠΙ Ζίηρ᾽ ᾿πΠἤππθ ηοαῈ5. ἃ πα 1ΠῸῚΓ ΡΠ Βῃπηεηὶ αἱ (πΠ6 παπᾶ οἵ [ανδῃ, 

ἰ. 6. [η6 ατεεῖκ τυ ]εῖ5 οἵ Ἐργρί δηά ϑγιῖδ. 
19. οαβὲ ΟΕ τεβίγαϊπε, ἱ. 6. Ἰ})8᾽. ΟἿ, 2 Ὁῆτοῃ. χχν ῖ, 10. 

ὙΠεῖγ ννἱπα... 485Ρ5. Οὐυοίδά ἴτομῃ 1)ευῖ. ΧΧΧΙΪ. 33 

Ὧ5 Δ ΤΠ 

“ΣΝ Σ ὉΠ Φ δ) 

20. ΤῊΪΒ νεγβα σείεγβ ἰο ἴῃ ᾿ῃναϑίοῃβ οἱ ΡῬαϊθϑίϊπα Ὀν [ῃῈ βϑιοοαββοιβ οἵ ΔΙεχδηάεγ ἴῃ Ερσγρί ἀπά ϑγγία. “ΓΠῚ5 
εαυδίίοῃ οἵ ἀτεεοα δπα ϑ'γιῖα ροϊηίβ ἴο {Ππ6 δαυ]Ὺ ἀδίε οἵ οὐϊ Δα Ποτ, 

μεαᾷ, 1. 6. δ . Οὐ Δυΐπου, ἃ5 Τιρταμ σα ΤΕΟΟΡΊΪΖΕ8, ρίαγ8 Ποτα οὐ ἴΠ6 ἔννὸ αἰ δσεηΐ τηθδηϊηρϑ οἱ δ Ἴ. 
7αναῃ. Οἵ. ᾿θδη16] ν]}]. 21, Χ. 20, Χὶ. 2. 

21. θυϊεᾶ {ΠπῸ νν 811. (. 26 ; νἱῖ. 1. 
ἘΠ6 νγ811 (ΥγΠ μεσότοιχον ἘΡΗ. 11. 14). ΝΥ Ιαΐ 15 πιεαηΐ Ὀγ “ἴπ6 ψγ8}1} 0065 1ἴξ τηβαῃ “1Π6 ἔβηοθ (1. 6. 2)) 

ψΗΐοΩ ἴῃς ῬΠΑγίβεθβ, θβρθοΐα!ν (ῃς Ἰερα]βίϊς ϑἰάβ, ταϊβεὰ δθουΐ (ῃῈ 1νν. [Ι͂ὴ Ρίτκα ΑΡοΐῃ 1. 1 να ἢανα [ῃ6 

οοιητηδη : ΠΡ δ ὙΦ “ΤηΆ Κα ἃ ἴεποα ἴο [π6 Τόσα. Α5 Ταγῖου (,ϑαγέγρες ο7 1766 γετυΐςὰ 2 αἱογς 5, Ῥ. 134) 
ΓΕΘ: “ἸΠ ἸΠΘΟΓΥ ἀπα ῥτδοίϊος τΠς Ἰανν το αυϊγεα ἃ ἴθ πος, ἃ5 ἃ τ 6 η ΤΟΥΔἢ παρ 5. ἃ τηδιρὶη ἴο βαίεραδτα 1Π6 
εἄρεβ οἵ ἴῃς ἰεχί. 

Βαϊ οοὐἱά {ΠῈ Ζαάοκίία ραγίγ οὐή]εοὶ αδεοίμιίοίν ἴο “1πῸ ἰεηος᾽, βεεῖηρ {πε Ὺ δἀορίεα ἰξ ἴῃ ῥγποίρ]α ἴῃ 

τείδσσεμος ἴο ἴπε ϑδΌΡαίη, ΧΙ. τ, θα τ 15 τεαυϊγοαά {παῖ ἴῃ οτάεγ ἴο ἀνοϊὰ ρτοίβῃϊπρ' ἰξ βοπὶθ οἵ 1ῃ6 {{πὴ6 
ΡΓεοβαϊηρ ἰξ 5που]4 ΡῈ Κερί ποὶγ" Βεβίάεβ, [Π|8 ρατγίν τησβί πᾶνε δἀορίεα, ἀηα ἴῃ ἴδοι αἰ δἀορί, ἃ5 να Κπονν 
ἔτοπῃ τΠἷ5 σγοῦῖς, ἃ ΠΌΠΡΕῚ οὗ [Π6 {ται τοπα] μα]αοῆα. Ἡδπος να οοποϊπάς Παΐ ἴτ 15 ποῖ ἴο {ΠπῸ ῥσϊποὶρὶα οἵ “1π6 
ἴεπος ᾿ ἴῃ ᾿ἴ56 1, θὰϊ ἴοὸ 115 Δ ΌΠΟΣΙΩΔ] στον ίῃ ἴῃ {ΠῸ ἰουτη οὗ οἵδὶ {γα ! θη, ἐπαΐ παν οὐ]εοιοε. Γαΐ ᾿Πϑῖ ΨΈΓΘ 
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ΕΕΡΘΝΡΕΝ ΘΕ ΖΘ ΘΙΓΤΕ ΘΕ ΚΟΘΙ δριός 

Α 

22 Ῥειοοϊνεα ποΐ---ὀὀ ΕῸΓ οὴα ΠΟ ννγὰ5 Τρεγίυσρεατ 
οἵ 5ρίτιε δηά [αἰ Κεα 1165 ἰα]κεα ἴο ἐπεπι--- {παῖ 
{πε ννγαίῃ οἵ (σα ννὰ5 Κίπ]εα ἀσαϊηβί 41} Η15 σοη- 
ΟΥΕσΔΙΙΟΗ :- 

23 Νού δαΐῖ Μοβαβ 54," Νοί ἴογ τῆν γἱρβίεοιϑ- 
Π655 ΟΥ̓ΤΟΥ {πε πρτίρῃίηςβα οἵ {πῖπε Πεαγὶ ἀοβί 
ἴποιῖῖ σῸ 1ἴΠ ἴο ᾿ππετῖς {Ππ658ὲ παίίοηβ, θυ Ὀεσδιιβα 
Ηδς ἰονεά τὴν ἰδίπειβ απαὰ θεσοαιβθε Πα νοι] 
Κεαρ {πε οδίῃ. 

ΙΧ. 24--27. 

Β 

Ρεγοεῖνεα ποί--- ΠΕῸΥ οπα Ψῆο {ννα]κεά [ἢ ννἱπα 22 
8Δη64 ψεῖρῃεα 5ἰοιτηβή, ἀπ ἰαἰκεα 1165 ἰο τηϑῃ 
((ΑΙΚεα)------ {παΐ {πε ννγαίῃ οἵ (οά ννα5. κίπα]βά 
αϑαϊηϑὲ 411 ΗῚ5 σοηστεραίίοῃ : 

Νοῖ ἰπδὶξ Μοβεβ βαἰά ἴο [ϑγδξὶ, "Νοῖ ἴοσγ ἰῃγ 23 
ΥΡ Ὠ θοιιβηθθ5. ΠΟΥ ἴογ {πεῸὸὶ' πρτὶσῃίηθϑϑ οἵ {πίης 
Πεατγί ἀοϑβέ ἴποῖι ρῸ 1η ἴο ᾿πΠΠοτῖξς ἔΠπ656 παίίοηϑ, θαΐ 
Ῥεςσαιιβα Ηδ ἰονεαά τῆν [απο ἀπά Ὀδοαιθε Ης 
ννου]α Κεαρ {Πε οδίῃ. 

716 εριγίοηίς ἐξ 116 Πογεγαϊλεγς τυογο ἑουσιί οΓ (ρα 707 ἐλεῖγ Ζαϊ λγμίριοος ἐο {δε 
(ονοηατηι, ὅτι: ας [76 γμασεα ἐς δηῖαογς οΥ λέ ΤΠ αἰ, σο σἤα  ἐλοσο γαϊίλίσσς ἐο {ζς στο (οσε,ιαγιΐ 
ὧς γμαρε,. 

24 Απά βοῇ ἰ5 ἴΠε οαβε οἵ ῃς ρεηϊεηίβ οὗ [5γ86] 
(ΠΟ) ἐπγηθα αϑίάς ἔγοπὶ ἐπα αν οἵ πε ρεορία. 

25 Ονίηρ ἴο {ΠῸ ἴονε οἵ (ἀοά ἴογ [ῃε [ογείδι μεῦβ νν πο 
ΒΕ{ΠΓΕ ἃ ἀρ ([πΠ6 Ρεξορὶς ἴο [οϊϊονν) αἴζεγ Η!πὶ, Ηε 
Ιονεα ἐπεπὶ ἐπαΐ σαπια αἰζει {ΠεπΠ| ; οσ {πεῖτ5. 15 

ΘΌΟἢ 15 1Πς σα56 οὔ ἐπε ρεηϊεηΐβ οὗ [5.86] (νον 24 
τὰγηεα αϑίἀδ ἔγοπὶ {πε ννὰν οἵ ἔπ ρεορίβ. Ονίηρ 25 
ἴο {Π6 ἴονε οἵ ἀοά ίοΓ {πε ἰογείαιμειβ ννῇο 
ΔαπΊοηΙϑηθ {πΠῸ ρεορίε {(ο [Ὁ]]ον) αἴεν (οά, 
Ηε Ἰἰονεά ἴπεπὶ πὲ σαπια αἴζεγ {Ππεπὶ, ἴοσγ {πεῖτϑ 

ΔΙΏΡΙΘ. ΤΟΙ Πα5. ῸΓ {ΠΕ6]Γ Ορροβίοη. να ἰθασι ἤοπὰ ἴῃ6 ψογάβ. οἵ ΘΠδιηπΊαὶ, ΠῸ ᾿νε ἴῃ [ῃ6 ἢγβι σθηί ΤΥ Β. 6. 

ΤΙ ΚΔΌΡΙ βαϊα: “ Υε Πᾶνα ὕψοὸ Τοιοίῃ, [Π6 νυυτοπ Τότ (3 93 ΠῚ) ἀῃὰ 1Π6 ογὰὶ Τόογαῃ (π8 νὰ π.Π). 
Αροογαϊηρ᾽ ἴο {Πα 7εγ. Ῥβδῇ 11. 6 (ῃς Ἰαί(εΓ ἅτε [Π6 “ πιοσθ ρυθοίοιιβ᾽᾽, γν 118 λα 001 [οομδηδη ἴῃ [6γ. Βειδίκοίῃ 1. 7 
ἄβοίαγαβ ἰῃδι “1ἢ6 ᾿νογάβ οἵ [Π6 Θορῃβγιπη γα. . . τῆοτα θεϊονεα πη ψοτα5 οἵ ΤΌτΔἢ ᾿ (566 ΤΆγ]οΊ, οὐ. εἴ1., Ρ. 14). 
Ιῃ Βεγάκῇῃ. 8κ, 13, Β. ΜεζΖ. 33. α, Ομβαρ τοὰ ἴπ6 σοπηραΐαίίνα να]65 οἵ [ῃ6 ΤΌτδἢ ἀπά τΠ6 Μίβῃπα απὰ Ταϊτηυσά 
ΔῈ ἄἀδα] ἢ, τασοῃ ἴο (πε αἰδααναπίαρε οἵ {μ6Ὲ Τοταῆ. [Ι͂}Ὲὴ {πὸ Αθοάα Ζαταὰ 354 Ιἡ. Ὀῖπιὶ εχρ]αἰπεά 
(δηιίο εβ ἱ. 2. ἃ5 πηθδηΐηρ : “(6 ννογά5 οἵ (ἢν Ἰονεα ομβϑ (1. 6. [Π6 βοῇ ]α 5) ἅτ Ὀείίεγ ἔπ {πὶ ννῖπε οἵ τῆς Τὰν Ὁ 

(π δ» Γ)») ἜΠ ἼΥ )2). [Ιη τῃδ Ἰαίβ νοῦ ΑΡοίῃ Κ. Ν., Βοοϊς ἱ, Ρ. 3, ἴῃ σοῃβοϊοιϑηβββ οἵ (ἢ]5. Ἔν] 15 
ΡΓΕβεηΐ ἴο 1ῃ6 Ψ ΘΓ, πος ἰΐ 15 πτρϑα {παΐ {Π6 [εποα (12) νὰ 5 ποῖ ἴο θῈ πιδᾶάβ βχοθϑβϑῖίνα ἰϑϑὶ ἴ 5Βῃοα] 4 ὀνερονεγ 
ἴπ6 τοοὶ ΟΓ ρ]δηΐ ἰΐ ννὰϑ ἱπίθ πα θα ἰο ῥγοίθεοι (ἼΡ"Π ἢ ἽΠ.)). 

Αποίπαγ ἰδοΐ, 1. 6. ΟἿΓ ΔΌΓ ΠΟΥ 5. 56 οἵ ὙΠ ἰπϑίεαα οἵ 2), πιὰ Ροϊπὶ ἴῃ [Π6 βαπὶῈ ἀϊγεοϊΐοη. ΤΠδ Ἰαίζεῦ 
ΠΘΔΠ5 ἃ ἴδβῃησα γοι Πα βοιηθιϊηρ' Πα Δ) 15. “ἴο ἔβποβ αρουΐ᾽, Ὀπὲ [Π6 [ΟΥΓΠΊΘΙ ἰβ ἃ ραγίοη-ννα}1, Νονν 1 ἰ5. φαϊία 
ῬΟΒΒΙΌ]6 {Ππαΐ ΟἿΤΓ ΔυΐμΟῦ ΤΑΥ͂ ἤανα 6] 6 γαΐθὶν 5684 ΚΠ ἰμβίβαα οἵ 5. Τμυ5 Ὀγ παιηΐηρ ἴπ6 ἴβμοας ΚΠ [Π68 
Ζααοκιίεβ ἱπρ! θα ̓ παΐ ἰπΠ6 ῬΠατιβεαβ αἀἸα ποῖ ὈΥ [Π15 Τηθαῃ8 50 τ ποἢ ῥτοίθοίς [ῃ6 Γανν ἀραϊηϑί ργοίαπδίοη ἔγοπι 
ΜΙ Πους ἃ5. ογθαΐα αἰ ν βίο ΠΟ ηρΡ {Π6 Τα ηΪτ5. οἵ {π6 [αἰ ΓΠ{ὰ] πη. α τηϊσῃξ σοπιρατα 51. Ραι}᾿5 ἀβϑιρπαίίοη 
οἵ “ οἰΓο  ΠΠΟἰβίοη ̓  (περιτομή) ἃ5 ΤΊ 6 Γ6 “ πη Ὰ Πα ἰοτ ᾿ (κατατομή) ἰῃ ῬΉ]]. 111. 2. [{ 15. νογῖ ἢ ποιίηρ ἴῃ [Πἰ8 οοπηθχίοη 
1ῃδΐ νἤθγθαβ ΟἿΓ δαί ΠοΥ Ὀγαπ 5 [Π6 Δ ΌΠουτηδ] στον Οὗ 1ῃΠ6 οτᾺ] ἰανν ψ Π ἢ [ῃ6 Πάπα “ ραγεοη- νν4}} ̓ , 51. Ῥαὰ], ἴῃ 
ἜΡΗ. 11. 14, Ὀγαμ5 ἴΠ6 δπίγο Γμανν----ν 6 ἢ Δ η4 ΟΓΔ]---- ἢ [ῃ6 ϑατὴς ἀεβιρπαίίοη. 

ἀδαυβεᾶ 10 νἱτἢ τπηἰειηρεγεᾶ τποσίαγ (θη π|2). Ποῖ ΕΠ ΖΕΪΌ, ΣῊ ΤΟ, ΤΙ, ΤΊ, ἴπ, ΧΧῚ 28. 
22. Ονίηρ ἴο ἃ [α]58. ργορῇδὶ ιῃ8 θυ] άογ5. οἵ (ἢ ῥατγίγ-ννα}} ἀ14 ποῖ ρεγοεῖνε (Παΐ (ὐοά᾽ 5 ννγαῖῃ νγὰβ βιγγα ἀρ 

ἉΘΙηβῖ 41} [Π6 σοηρταραίίοη. ΕῸΓ (6 Ρἤγαβθ, “γαίῃ οἵ αοά;, ἄς,, οἴ 1. 17. 

Ἡρεγξυσθθά! οἵ βρίγίξ, ἴ. 6. ΠῚ ὈΠῚΣ (Α). Β τεαάς ΠῚ ἼΡΙΠ; δῃμὰ αἀάβ ΠἸΒῚΡ ὈΡΩῚ (51). ὅεε Αρρεπάϊχ 
Οἢ Ρ. 834 ἴογ γϑϑίογεα ἰθχὶ δηα γϑηάογίηρ, 

[αἸΚεά 1165 (319 ἢ). ὅ0 Δ. ἴῃ ἱ. το να ἤᾶνθ 213 "ἼΩΝ ῺΠ δη6 1ἢ ΙΧ. 40 23 Π Φ 5. ὙὍΤῇε ἰδχί, 
τπογοίοσα, ἰ5 ΡΓΟΌΔΡΙΥ βοιπά. Β. τϑαάβ 2]13ὃ0 ἽΝ ἢ, ψ Ποῖα ΔΡΡΆΓΘΉΓΥ να αν ἃ {γα πϑροϑιίίοη οἵ {Π6 
ΡΓΕροβίιίοη 88 ἴῃ ὕ. 17 ἅδονβ, ἀπά αἷβὸ οὔ {πΠ6ὸ ποῦπ8. Τμαῖ ἰ5, γε 5που]ά τεαὰ ἽΝ 215 ἢ. Ηξεπος ΠΥ 
τεπαθιΐηρσι [Ὸ 8 μΒαγὰ ἴὸ 58. ψῃδίμο [μῃ6 ὩΠΡ οὐ ἴμ6Ὲ ὈἼΝΟ ἰβ5 [Π6 οτίρίπαὶ. 866 ΑΡρ. οἡ Ρ. 834. 

[86 ψνγϑίῃ οἵ αοᾶ νναβ Κ᾽ πα]εᾶ, ὅδ6ε ποῖβ Οἢ ἱ. 17. ἱ 
23. Νοσ ἐμαὲ Νίοβεβ βαίά (ΠῸὉ ΟΝ ἽΝ). ὙΠεθα ψογάβ ἀγα ἴῃς οὐήθος οὔ Ἰ)2Π ΝΟ ἴῃ Ὁ. 21. 

᾿ς ἰαβῖ Π|π65 οἵ Αρρεηᾷαὶχ οἢ ρΡ. 834. 
566 

Νοΐ ἴογ ἐν τἱβρῃίθεουβπαββ.... ἴο ἱππογὶξ ἔπεβα παίίοηβ. Οὐυοϊεα ἤοπη Τ)ευΐ. ἰχ. 5, ϑᾶνα ἴῃαΐ ΟἿγ ΔαΪΠΟΥ 
ἢδ5 σῃδηρεα “ {πεῖν Ἰαηα ̓  ̓ηΐο {ἢ 656 πδίϊοηβ᾽ (πδὰπ ὉΠ). 

Ῥαΐ Ῥεσδίβα.... ἐπα οαΐῃ. το [)6αῖ. νἱϊ. ὃ, βϑανε {Παΐ Οὐ Δα ΠΟΙ Πα5 τοροθ [Π6 βαογθά παπλθ ") ὈΥῪ 
᾿ς [Π6 Ρῥτόποῦπ ἀπά οπαηρεα “ γοι᾿ ἰηΐο “γουΓ [Δι Πουβ᾽. 
Ι 23. 568 2. 18 7: 

{πε οα56, 1. 6. ΞΘ Π. (οἄ Ιονεβ “ἴμε ρεηϊίθηίβ οἱ [5γ86] ᾿ ἃ5 Ηδ Ἰονεά [ἢ [ογείδι ποῦ Ὀθοαιβα {πὸ ν ἱκαρὲ (ἢ6 
σονεηαηΐῖ. 6 “ Ὀυ]ΠΠᾺ6Γ5 οἵ {Π6 ννᾺ}} ̓᾿ Πα4 [ογβακθη [πΠ6 οονεηδηΐ ὈΥ ἱπίτοαποϊηρ {6 σἸἱπηαῖαε οπαηρ65 οἵ ἴΠ6 Γαν,. 

Ρεηϊίζεπίβ οὔ 1ϑγαρῖ. ὅ6ε νὶ. 1 ποίβ. 
28. 5εἱγγεᾶ ἀρ. Α τεαᾶβ 1} (1.6, Ὑ)»Π) ἂη4 Β 1|ῦπ. ὙὍὉΠε Ἰαἰίου τϑδάϊηρ αἶθὺ οίνεβ ἃ φοοά 5856η88 

᾿ς “ΔαΙΠΠΟΠΙΒῃ6α᾽ οἱ “ΘΧΠοτίβα 50] πΊη]γ. Αἰταγ τἴῃ6 νεῖ Α ἰ5 ἀείδβοϊίνε ἀπά Β οοτταρί. οι Α ρῖνεϑ ΤΏ ΓΕὶῪ 

ΠΝ ὙΠ Β τεαάβ δὲς ΣἽἼΠΝ ΡΠ ὃν γυπ. Β ΒΌΡΡΙΪ65 ραγί οἵ [Π6 τηϊββίηρ ἰεχὶ θὰΐ (ῃΠ6 ΗΘ Όγανν 185 ἱΠΊΡΟΒ5810]6. 
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ἘΚΑΟΜΕΝΤΨΤΘ ΟΕ Α' ΖΑ ΒΘΚΙΤΕΓ ΛΝ ΘΕ Τ 26-1Ὶ 

Ἷ Β 

26 [6 σονεηδηΐ οὗ {πε ἰαίμογθ. εΐ οἷπος Ης Παίεα | ἴ5 {πε σονεηδηΐ οὗ {πε [αἴποῖς. Βιι (οὐ Παΐος 
{Π6 ἈΠΕ οἵ τΠ6 νν4}1 ΗῚ5. ννυγϑίἢ ννὰ5. [πα ]θ. δηα ὩΡῃοῖβ {ῃε Ῥυ!] δῖ οὗ {πῸὶ νν4}1] δπὰ Ηϊβ5 

᾿ γαῖ ννὰ5 Κιηα]εα ἀραϊηϑὲ {πεπὶ δηά ἀραϊηϑβ 41] 
21 Απά 5008} (11 ὈΕε) {πε οαϑε οἵ 411] νῆο τε]εοῖ {π6Ὸ6 ᾿ ψῇῆο [ΌΠ]]ονν αἴζεσ ἰἤεπη. Απά 5ιοῖ (1}} Ὀ6) ἐπε 

ΠοΠΠ]ΔΠΠπιεηΐβ οἱ αοά, ἀπά ἴουβακε {ῃεπὶ δηά | οδϑ86ε οἵ 811 ννῆο τα͵εςξ {πε σοπιγηδη πηεηΐβ οἵ (οά, 
τὰ ἀνναν ἴῃ {Ππ6 5 πού Π655 οἱ {πεῖν Πεατγί. Δηα [Ὀγβαΐζα ἐπε πῇ δηα {πγη ἀννὰν πὶ {πε σι οτη- 

Π655 οἵ {πεῖν Ππεατί. 

ΙΧ. 28--30. Ε χεοΊ)17,12ε7:1παΐτοτι 97 11056 τυῆο γα ἀτυαγ ὕγονι ἐΐθ Λίστυ (ονεγιατιέ. 

28 ΤΠῖβ ἰ5 {πε ψοσα ννῆϊοῇ [εγαπηῖαἢῇ Θραΐε ἴο 50 δῖ6 411 {πΠ6 πιεὴ νῇο επίεγεα ἱπίο {πὸ Νενν 
Βαγιοῃ ἐπε δοη οἵ Νειίδῃ, απὰ ΕἸΙ5ηα ἴο Πῖ5. , (ονεπαηΐ ἴῃ πε ᾿αηα οἵ Τ)απηαβοι5 δηα γεῖ ἰυγποά 
βειναηΐ (εμαζί. ΑἹ] 1πεῈ πηθῃ Ψῆο δηίεγεα ἱπίο Ῥδοϊκυναγά δπα δοίεα {γεδοῃεύοιϑὶν δηα ἀερατγίεά 
1πε Νεν (ονεπεπηῖ 1 1Π6 απ οἵ 1) απΊαβςοι5. , ἴτοπὶ {πε βργίησ οἵ ᾿νίησ νναΐεγϑ. 

Β 

29 ΤΠεν 5141] ποί Ὀὲ τεοκοηαά 1η ἴΠε δ5βετη ]ν οἵ {ΠεῈ ρεορῖβ, πα 1Ϊῃ [15 τερίβϑίεῦ {παν 5141] ποῖ θὲ 
νυττίεη, ἴτοση π6 ἀαν ἤεη {πεῖ ννὰ5 σαί πεγεα ἴῃ {πε ]πηϊαὰε ΤἜδοΠασ ππ|1] {Πετε 5.411] αὐίϑε {ΠῸ 

30 Μεβϑίδῃ τοπῇ δύοῃ πα ἴγοπῃ ἴ5ϑύα8]. πα βοῇ 5 {πε οαβε ἴουγ 411 {παΐ επίεγ ἰηΐο {πε σοηστεσαίίοῃ 
31 οἵ {πε πηδη οἵ {πε ρεγίεοϊίοη οἵ ΠΟ] Ιπεθ58. πα 85 ἴοσ Πῖπὶ ὑῆο δρἢῃοιβ ἀοίηρ ργεςερίϑβ οἵ τπρτρῃς 

τῆθη [Πὲ 15 ἴπεῈ πῆᾶῃ ΠΟ 15 πηο]εα ἴῃ {6 [ὰγηαςθ), ἤθη 15 ἀδεάβ Ῥβθοοσηβ Κποννῃ Πα 5}4}} δε 
ΕΧΡοΙἸεα ἔτοπὶ {πε οσοπρτερϑίίοῃ, 45 ΓΠΟιΡῊ ἢ15 ἰοΐ Πδά ποῖ [δ ]]6η ἀπλοηρ [Π6πὶ {Παΐ ἀγα ἰδιρῃΐ οἵ (οά. 

ΕἸτϑὶ οἵ 411 ὃν οδπποὶ βίαπά. Νεχὶ νε τηϊρῃϊ επηεπὰ ΝΠ ἰπίο ὩΣ πα δάά ἘΡῊ ἔγοτη ἃ σοιηρατίβοη οἵ (6 

]αϑι οἴαυβε 'ῃ πῃ πεχῖ νϑῦβα ἰὴ Β. ὙΠετο (οὐ Β νσδίῃ 15 Κιπα]βα ἀραϊπϑί “ 41} τυλο Ἴοίϊοτυ «7767 Τζόηι᾽ (1. 6. [Ὡ6 Ὀυ 65 

οἵ [ῃ6 ρατγίγ-νν4}}). [ἢ οοπίτγαβί ἑο {Πε86 1ῃ68 Ῥεορὶβ δι6 Ἔεχποτγίεάἀ ἴο [Ὁ]]ονν αἴϊεγ (ἀοᾶ ἴῃ [ῃ6 ργεβεηῖ νεῦβα. 
{πεῖτβ 15 {πε οονοπαηΐ οὗ {π6 Γαΐ μεσ. (Οἵ. Κοπι. ἰχ. 3--4 “1βγδε!ε5 ψνἤοβα᾽. ... γα ἴῃς οονεηδηίβ᾽. 

26. (οὐ β ψταῖῃ ἀραϊπϑὶ ἀπά Ἰπάρειηεηΐ (οἴ. Ὁ. 27) οὐ 1Π6 ΒυΠΠά6γ8 οἵ [Π6 Ραγίγ-ν 4}. 
βδἰποα Ηε μεαϊεᾶ. δε τυυσβί πεῖα οὔδηρε "3 Ἰηΐο 1Ν 21}. 
{πὸ Ῥυ!]ᾶεγβ οὗ {πὸ νν 811. ὅ6ε ν]ϊ. 1 ποίβ. 
ἨΪΞ σταῖῃ τναβ Κἰπαϊ]θᾶ, ἄς. 866 1. 17 ποίβ. 

27--28. Α5 ψ85 {πΠ6 Ἰπάρειηθηξ οἢ ἴποϑε ΠΟ Ὀα [6 ρατίγ - "411, 50. 5Π8}} θ6 1ῃς Ἰμαθοιηθηΐ οἡ ἴῃοβα ΨΠῸ [Ὁ}} 
ΑΥΥᾺΥ ἴτοπὶ ἴῃς Νεν (ονεηδηί. 

27. ἴπ 6 βξαῬῬογππεββ, ἄο. 566 1]. 4 ποίΐβ. 
28. (Α). 1 ἀο ποΐ Κπονν ᾿νῆδί ΟἿΓ δυο Υ ΓείοΒ ἴο. 

Β. 1πεῸ Νενν σονεπαηΐῖ. 66 ν]"]. 15. 
ἴῃ {πε Ιαπὰ οὗ θεαπιαβοιβ ΟἿ νὶῖ]. 6, 15, ἰχ. 5, 38. 
Β. ἼΠδ βργίηρ οὗ ἰνίπρ νναΐογϑβ, ἱ. 6. {πε Τὰν. 866 ν. 3 α, ν]1}]. 6--8. 

29. ΠΟΥ 5141] ποῖ ΡῈ τεοκοπβᾶ... νγιξίεη. Οὐυοίεα ἴτοτὰ ἘΣΖΕΪΚ. ΧΙ]. 9. θὰ Μ]ΠΠ βοπὴα 5]Π|5 1 ΟΠ ΔηΡΈ8. 

ΠΣ ΝΟ ἸΔΠ5Ξ3Ὶ ὮΝ ἼΌΣ3 1227) ΝΟ, 
{δε Ὁπίαια Τεαοπογσ. ΟἿ ἰχ. 39, ΨΏθτγε ἀραὶῃ (Π6 ἀδθαῖῃ οἵ 1Π15 ἴβϑο Ποῖ 15 τοίεσγθα ἴο. 566 1. 7 ποίβ. 
{πε Μεβϑίϑῃ ἔγοπι Αδγοη δη ἴγοπι ἴ5γϑὲ]. ὅ6ες 1. 7 ποίβ. 

30. σοηρταραίίοῃ, 1. 6. ΠΝ. 

{π6 τηεῃ οὗ ἐπε ρεγἔεοϊίοῃ οὗ μοϊπ6β55, 1. 6. Φ ΡΠ ὉΠ ὍΝ. 850 αἶβ0 ἴῃ Ὁ. 33. 

Ρεγίεοξίοῃ οὗ μοϊπεθβ. 966 ζ. 33, ν]]]. 21. 
31. Απᾶ 65 ἴοσ Ηἰπὶ σγμο αρποσβ. Τὴ ἰεχί τοϑαβ 1"), ψ ΠΙΟΠ 1 Πᾶνε δῃπθη 64 ἰηΐο 707). δε πᾶνὲ Πεῖδ 

ἃ. 7107)1171αἱτυ 15 2471416715. 
Ρτεοερίβ οἵ ἀργῖβμϊ πιβη, ἰ. 6. Ὁ ἼΦΥ ἼΡΘ. ΤῊΐΒ8 15. ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἃ σογγαρίίοη οἵ Ὁ) ὩΣ ΤΠῚΡΘ “ ἀρτῖριῖ 

ΡΓεοερίβ᾽. 
ΒΘ ἰβ {πε τπδη... ἕάγπαςε, 1.6. 9. ἼΠ:3 ἼΠΣΠ ΘΠ ΝΠ. ὙΠεβε Ψογὰβ ἃΓΘ [ἴῃ βιὈθίδηος 8Π ᾿πίεΓρο] δ !ο ἢ 

ἴτοπὶ ἘΖεὶς. χχὶϊ. 2ο. ΤΉΘΥ ἅττα ΜΟΙ [Ογεῖρῃ ἴο (6 ἰεχί. ὙΠΕΙῈ ἰδ πὸ αιεβίίοη Ποῖα οἱ ἀϊνίπβ ἃπά ἢπα] 

ῬαΠΙΒὨτηβηΐβ, Ὀὰΐ οἵ δος] 6 β ϑι]οδὶ. 
ΜΏεη.... Βεοοῖπα Κπονγη, ΤΠ ἴεχί τοδβ "572, ψΒΙΟῊ Ξε “ΜΉΘ... . Βῃίης. ἔστ ᾿᾿, 85 ἴῃ Ὁ. 40. Βαϊ {15 

τηθδηΐηρ᾽ 8 ἱπηροβϑίθ]α μετα ἀπά ἴῃ Ὁ. 33. ΤΠῈ ΨΜοΓγὰ ἰ8 ἈρΡρΆγΌΠΕΪΥ ἃ σοΙταρίίοη Οἱ Ν᾽ Π3 ΞξΞ “ψ θη... . ὈΕΟΟΠΊΘ 

Κπονπ΄. ϑομβοῃίει ριΌροβαβ "72 Ξ-- “ἀεοἰεηογαῖε , Βαϊ [Π18 18 ποῖ [πΠῈ ροϊπί ἤεσθ. ΤῊδ τηδῃ ΔΌΠΟΓΒ ἴῃ 1πουρῃί 

16 ΡῬτβοορίβ, Βαϊ ἴὲ 18 ποῖ {11 Πἰ8. αοίίοῃβ θεοοπια πον ὑπαὶ ᾿πἀροπιεηΐ οἂη θ6 ἴάΚθη. ὍὙΠα οἰαιιδα ΓΕΟῸΓβ 

ἸΠΠ 2.55 
5 ἵπουρῆ.... ποΐ, 1.6. κοῦ 125. Τηΐβ ἰ5 (ἢς ΟἾΪγ ἱπβίδηος Πθτα 6 ἤανα δ’ οι ὭΦΨΝ ἴῃ οὐχ ἰδχί. 

ἰαὰρμξ οὗ αοᾶ. [Ιπ 1588. ᾿ἰν. 132. νὰ πᾶνα [Π6 Ρἤγαβα "" ΥΩ 
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ΠΕΆΟΜΕΝΤΞ. ΟΕ ΑἸ ΖΑ ΠΟΙΚΙΤΕ ΘΕ  ὃ:.:2.:}: 

Β 

82 Αρςοοταϊηρ ἴο 15 {το5ρ855 {ΠῸν 51.411} τεοογα ἢϊηῚ ἃ5 ἃ Ρεύνειίε πηᾶπ τπιη11] 6 σοηλα ῬδοΪς ἴο βίδηα ἴῃ 
33 ἴῃε οἴῆος οἵ {πε πιεη οἵ {πε ρουεοίίοη οἵ πο η 655. Απα νψ ῃεη 5 ἀδεεῖς θβοοσηθ Κποννῃ, ἴῃ δοοού- 

ἄφησε νι {πὲ πϊάγαϑῃ οἵ ἴῃς Τὰνν ἴῃ ὑνΏϊο ἢ νναῖὶκ {πΠ6 τε οἵ ἰῃς ρετγίεοϊίοη οὗ Πο]π685, 
ΠΟ πιδῇ 5Π4}} σοηβεηΐ (ἴο Β6) νυν Πίπι ἴῃ ννθα ἢ απα Ἰαθοιτ ; ἰοῦ 411] τῆς ϑαϊηΐβ οἵ ἰῆς Μοβὶ ΠΙΡΗ μαναὰ 

34 ΟουἹ8664 Πἰπι. Απά 5:0 541] ΒΡῈ {πε σαϑθε οἵ Ἄνεῖν οὔξ νῇο τε]εοΐβ {πες ἢτϑί απαᾶ {πε ἰαϑί, γγῆο ἢανε 
35 ΡΙαςεα ἰ4οἷ5 προη {πεῖν Ποατίβ ἀπα ννα κοα ἴῃ ἘΠ ϑεα ούπ 655 οἵ {Πεῖγ ΠβαγίβΒ. ΤΠον πᾶνε ΠΟ 5Π816 

861ηὴ {πε Ηοιιβε οὗ {πε Τιανν. ΔΊ ἃ Ἰπαρσεπιοπί [τὰ τπΐο ἐΠπαΐ οἵ {πεῖγ περ θουΓ5 0 {πη α ἀννὰν 
37 ΜΙ ἰῃ6 δοούπἤι!] τηθῃ, παν 5Π4]}} ΡῈ ᾿πᾶσεά. ἘΕὸογ ἴεν ϑρᾶῖκε εἰγοῦ αραϊηϑέ {πε οἰδίυίες οἵ 

τσῃίεδοιιθηςβϑ, αηα τα]εοϊε {πε σονεηδηΐ δηα {πε ρίθάσε οἵ ἰδίῃ, νν Πίοἢ {Πὰν Πδα αἰητγηηεξα ἰπ {πε Ἰἰαπά 
38 οἱ [)απΊαϑοιι5 ; πα {Π15 15 {πε Νενν (ονεηδηῖ. Αηάα ἰἤδγε 5}4}} ποῖ ΡῈ υπίο {ΠῈπὶ| ποι ππίο {ῃεῖγ 

30 [41ΠΠ1Π|165 ἃ 5Π8τεῈ ἴῃ ἴῃς Ησοιιδε οἵ {Π6 [νανν. Απά ἔγοχ {πε αν θη ἴπεγα ννα5 σαι πεγοα 1η {ῃς {Πη]|41|6 
Τδδοπεῖ ππί|1] 411 ἘΠ γηεη οἵ νναῦ ννεγε σοῃϑπηθα ννΠ0 νυν] κα νυ] {ΠῈ πηδη οἵ [165 ἀροιὲ ἰογίν. γεαῦϑ, 

49 [Απά ἀιυτίησ {Π|5 ρεγοα {Πεγα 584}1} θὲ Κιπα]εα {πε ννγαῖῃ οἵ (οα ἁραϊηϑδί [5Γ86] δ5 δ αἱ, " Πεγε 
᾿41|5 πὸ Κίηρ δπὰ πὸ ρῥτγίποε ἀπ πὸ Ἰυάρσε, ἀπά ποῆα {παὶ γερυκαίῃ ἴῃ τἰσμέθοιιϑηθβϑ, Τοϑε νῃῸ 
42 τερεηίξα οἵ ἰγαηβθργεϑϑίοη (1π [σοῦ οὈϑεγνεα [ῃῈ σονεπαηΐ οὗ οὐ. ΤΠεη {παν ϑραΐῖκε βοῇ πΊδῃ 
43 ΜΙ 15 πεῖρΉθοιι (το σἰγεηρίμεη ομοὺ ἀποίπεῦ: “Τ,εἰ οἂγ δίερβ ΠΟ] [αβε ἰο {πε νὰν οἵ ἀοα. Απά 

(οὐ Πεαικεηεά ἴο {πεὶγ ννογαβ δαηα Πεαιά, δη4 ἃ ὈοοΪς οἵ γεπηεπΊγαηςσα ννα5 συγ τεη (Ὀείοτε Ἠ! ΠῚ) ἰοῦ 
1Πεπὶ {παΐ ἐεαγεὰ (οὐ (ἀπά) {πα ἐπουρῃξ ἀροη ΠῚ 5 παπιε τππη11] βαϊνδίίοη δηὰ τσῃίεοιιϑπεβϑ θῈ τενεαϊεά 

32. τεοογά Ηἰπὶ 65 ἃ ρεγνεγίεᾶ πιϑῃ, 1.6. ΠῚ ΣΝ ἸΠΉΥ 3, ὙΠῈ ἰοχί τε ἸΨ) , νν ἢ ϊοἢ 15. ΟὈνΙΟΙΒΙΥ 
ἃ 5110. ϑοῃθομίεγ, πόνενεσ, γί! η5. ̓ἴ ἃ Πα ἰηβθγίηρ ὮΝ Αἰζαυ {Π6 νϑγ τα ήθυβ “τεοογά ἢϊπὶ {ΜΠ 1Π6 τηθη οἵ 
Ῥεγνεγβίοη . Ηον Πα οἂῃ Ἔχρ]αΐη [ῃ15 Η θθγειν οοπϑβίγαιοίοη ἴῃ ΤῚΝ ὙὲΣ 1 σα πηοί 566. 

33. Βεσοπια Κποννθ. ἘΕἸηθΠαδ6(α 88 ἴῃ Ὁ. 31. 
τηϊάγαϑῃ, 1.6. . ὙΠ τῃς εἐχργαββϑίοη οἷ. 2 (ἤτγοη. χἰϊ. 22 “ΜΙάγαθῃ οἵ (ῃς ργύόορμεὶ ΙΔἀο᾽, χχῖν. 27 

“τη ἀγα 8ἢ οἵ τπΠῈ ΒοοΪς οἵ Κιίηρβ᾽. ΜΙιάγαβῃ ἴῃ Οὐἱ ἰαχί τηθ 88 “ τρσῃϊ ᾿πιεγργείδίοη ̓  ργο δ Ϊγ. 
τηθῃ οὗ {ῃξ ρεγίεοζίοη οὗ μοϊΐπεββ. ὅ66 ν]]]. 21 ποίβ. 

ςοπβοηΐ, ἰ.6. ΓΙ, 1 ΞΌΡΡΙΥ ΠΡ ΠΡ. 
34. τοϊθοίβ. 586 Ὁ. 27. 

ἐπθ6 ἢγϑέ δαπά ἐπε 1δβϑέ, 1. 6. Ὡ))) ΠΝ 2) ὈΌΝ 2. ὙΠΕβ6 ἈΡΡΘαΓ ἴο θὲ {π6 ἢγϑβί τβοϊρίθηΐβ οἵ ἵπε ὕνο 
οονεηδηίβ---ἰῃ Τὰν ἀπ τῃ6 Νεινν (ονεπαηί. 

ΡΙαςεά ἰἄο]5, ἄο. [ἢ ἃ ΒυπΊΌο]ο βεηβε. Οἵ. Ἐ Ζεῖ. χὶν. 5, 1 ΕΠΟΟἢ χονὶ. 7. 
Βα θογηη655 οὗ {πεὶγ ποαγίβ. 866 1. 4 ποίε. 

35. ἴμε Ηοιτιξε οὗ ἔπε Τνανν, 1.6. ΠΤ ΠΠ Π3. ΤῊΙ5 οἰαιιβθ, ΠΟ ἢ ΓΘοῦγβ ἴῃ Ὁ. 38, Ἀρρεαγβ ἴο θὲ ἃ ἀββισ δίῃ 
οἵ ἴμ8 Ῥατγίγυ. ὍὙΠπε Ζδάοκιίεβ τα 2α7γ δχεο ίογισε ἴῃς ταργθβδεηΐαίνεϑ οἵ ἴῃῈ [ὰνν. ΒδοΠΕῚ {Ὠ]η|κ5 1 ἀδϑιρηδίαβ 
ἃ Β0Π00] ΟΓ ἃ Ρΐαρεα ἴογ ᾿εδοῃίηρ [Π6 Τνανν. 

36. {π6 βοογηῖῃ! πηεη. (Ϊ. 1. το. 
37. ΒΡΘΚΕ εγγοῦ (ΠΡ 131). ΤΠα Ρἢγαβ6 8 ἰουπηα ἴῃ 158. χχχὶὶ. 6. 

ἴῃ {πε 1δπᾶ οὗ Παπιαβοιβ. 866 ν|]]. 6 ποῖδ. 
1π6ὸ Νενν Οονεπαπί 8566 ἴΪ. 1 ποίε. 

39. ΒΕ ἔπεσα νναβ5 βαϊπεγεά ἰπ {πὸ ὕπίαᾳις Τδαοπογσ. (. ἰχ. 20. 
186 ὕπίᾳια Ἴδα οπεσ, ἱ. 6. ὙΠ ΠΡ). 8566 1, 7 ποίε. 
τη οὗ 1165. ὅ6ε 1. τὸ ποίβ. 

40. 1 Πανβ Ὀγδοϊκείβα {Π18 νϑῖβε ἃ5 Δ ᾿πίθγροϊαιοη. εβα 39 18 ΟἿΪΥ (Π6 ῥγοίαϑίβ οἵ ἃ βεπίθηςε : {Π6 ἀροάοβὶβ 
15 ἴο ὈΕ ἰουπά ἴῃ Ὁ. 41. 

{μ86 γαίῃ οὗ αοὔ, ἄς. ὅ56ε 1. 17 ποίδβ. 
ἴπεγα 5 πο Κίῃηρ' ἀπά πο ργίποβ (ἽΦ "Νὴ ΝΣ δ). Ετουὴ Ηοϑ. 11]. 4. 
πο πάρε... ἴῃ τὶ β μἰθούβηαββ, 1. 6. ἽΝ ΠΣ ΔΝ. ΘΘῚΦ 1» Ν τὰ ΓΕΠΊΙ ΙΒΟΘΠΟΘ, ἃ5 1 ἔν: οΌβεινςεϑ8, οἱ 158. χὶ. 4 

ΓΞ) Π) Ὁ Ὶ ΡΞ ὈΒΌ). 
41. ΊΒοβα ῇο τερεηϊΐβᾶ οἵ ἰγαηβργεββίοῃ, 1.6. "8 3. Τὴ ρῇγαβα 15 ἔγοηὶ [β8. 1ἰχ. 2ο. [1 ψε τείδί ἢ 

᾿. 40, να 5Βῃου]ά ἱγαηβίαίε “Βαϊ ἴ[ῃοβα ψῃο᾽, ἅς. 
ἴῃ ]16οοΡ. ὅ0. ϑοἤῃεοῆῖθσ ΞΌΡΡ]165 ἴῃς ἰασαηδ. 

42. ΤἸπεη {μεν βρβκε... πείρβροιγ (ἸΠ}} δ ΘΝ ΥἹΔῚΣ Ἰδ). ΤῬτοηὶ Δα]. ἢ]. 16. ΠΕ Ἰειίειβ ἢ ἀοι5 
ὈΠάδιπθαίῃ ἃΓ6 ὈΠοθγίδϊη. 

((ο βίγεηρίπεῃ οπϑὺ αἀποίμεγ. 850 [.ἔνὶ τεβίογθβ ἴῃ ἰεχί, ν ἢΪο ἢ σθαι 8. 45. [Ὁ]]Ον 5: ᾿Πὸξ ὃκ ΩΣ ΡΟ Ππ Ὁ. 
ΘΟΠΕΟΠίετ’ 5 γα πβουὶρίίοη οὗ [ῃς ἐδοβί μη! ]α ἤετα ἴβ ἱπαοοιγαίθ. 

οὔ βέερβ μοι ἔαβε (ὉΝ ὙΥῚΣ ἸΣῚΡΥ Ἵ2Π)). Εογιπα ρῆταβε 566 Ῥτον. ν. 5. 1 πᾶνε ἰαΐκζεη ἽΝ “{ΠΕῚΓ βίο ρϑ᾽ 
Ἃ5 ΟΟΙΓΕΙΡΙ (ΟΓ ἸῸΝ “ΟἿΓ 5βίερϑβ᾽. 

43. Απᾶ ἀοάᾶ Πεοκεηθᾶ.... πϑῖηθ. ΕἼομ ΝΑ]. 1]. τ6. ΤΠῸ νογάβ “Ὀείοτα Ηϊμι᾿ ἃ οΟὈ] ογαίς ἴῃ 
1ῃ6 Μ8., θὰϊ τΠογα ἰδ ΤΟΟ μὴ [ῸΓ ὙΣΒΡ ἴῃ [Π6 [Δοβίπλ}]6 θὰΐ ποὶ ἰῃ ΞΟ ΠθοΠίοτ 5 {γα ηϑοτῖρί. 

Βε τενεαϊεᾶ. ὙΤὴε Δ8. τε 5 Πρ) ἀπά ποὶ πῶ" ἃ8 ϑοπβοῆίογ ἀεοίρμεῖβ. 
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Β 

44 ον ({Πεη} ἰῃδΐ ἔβαν οά. ὙΠδη 514}} γε γεΐϊαγη δηα ἀϊβοογηῃ) θαΐννεθη {πε τἰρῃέθοιιβ αῃα ν]οϊκεά, 
458 Ὀεΐννεβῃ Πίπὶ {παῖ ϑεγνείῃ (οά δηά Πὶπὶ ἰπαΐ βεγνεῖίῃ Ηἰπιὶ πού. Απᾶ Ηεςξ 5ῃοννοίῃ ΓΊΘΓΟν (πηΐο 

1Πουβαη 5) οἵ ἔπεπὶ {Πα Ιονβ Ηἱπὶ δηᾶ Κεερ (Η5 σοπημηδηπηθηΐϑ) ἔογ ἃ {ποιιβαπα ρεπεγδεοηβ. 
46.417 ὩΤΕτοΠπῚ τὴς Πουδε οἵ Ῥεϊεσί {πὶ πανε σοπε ουξ ἔγοπὶ ἴῃς Ποὶν οἰΐγ. Απά {πεν {τιβίεα ἴῃ (οά 

{πγουρῃουΐ της ρεγίοα {παΐ ἰϑγδ6] ἰγεβραβϑεά δηά ρο]]υϊεα ἴῃς ϑαποίπαγν δηα γεϊαγπεα ασαΐη ἴο 
48 τηο]ΐεξη ἱπιασεβ. Τῆα ρεορὶε ν τ ἔδνν ννογβ. 5Π41}1 811 θὲ }πᾶρεά, βεδοῇ δοσογάϊηρ ἴο ἢἷ5. βρίγίς ἴῃ 
49 [ἴῃς σουη56ὶ] οἱ Ποϊΐηεθθ. Απα 85 [ογ 411 ἰῃοβε ψῇῆο πᾶνε Ὀγοίκεη ἄοννῃ {εξ ἰαηάπιγατγις οἵ {πὸ 1 ἂνν 

απηοηρϑί ἴποβα ννῆο εηΐεγεα ἰπΐο {πῸ σονεπαπηΐ, ὑνμαπ ἘΠεῖε 5881] 5ῃΐηθ ἔογίῃ {π6 οογν οἵ αοά ἴο 
[5γϑ6], πεν 51.411 θῈ σις οὔ [τοπΆ {πε πη 5ὲ οἵ {πε σαπΊρ, δηα τυ] 411 τποβε νῆο ἀο τυ κεν οὗ [π8}} 
ἴη {Π6 ἄδνϑ οἵ [5 ἰαϑίίησ, 

ΙΧ. 5ο- 54. 716 γαϊίλχι σαι σογιγο55 1617 5175 αγιαἱ ὧδ )ογο Ἴσθι αηιαἱ δἰεσσε. 

5δο Βιυΐ 8]] {πεν νῃο Πο]α [ἀϑὲ ὃν {Ππε5ε Ἰπάρεπιεηΐβ 'η σοίηρ οὐξ͵ ἀηα σοπηϊηρ ἴῃ ἀοσοι ἀἴηρσ ἴο {πὸ Τ ν᾿, 
«πα ᾿Ιδίβη ἴο {Πε νοῖςσε οἵ [με Τ εβοῆοῦ πα σοηΐεβ5 Ρείογε (σοά {(βαγίηρ) 

δ1 “Ννὲε Πᾶνε ἄοῃπε μιοκεάϊν, νὰ δηά οἷ" 4 ἢ 6.5, 
Βεοδιβε να Πᾶνα νναὶ Κεα οοηίγαγυ ἴο {πε δἰδίιίεβ οἵ {ΠῈὶ σονεηδηΐ, 
Απά τας 15 τῃν ἡπαρεπιεηΐ ἀραϊηϑέ τ15 :᾿ 

52 Απὰᾶ (ψνΠ0) {|| ποΐ [ῃ6 μαηά δραϊηϑὶ Ηἰ5 πον βἰαίϊπίαβ, Η 5 τἱσῃέεοιιϑ ᾿παρειηεηξ, αηα {πε ἐεϑεϊ πιο 
53 οἵ ΗΙ5 {γα ; δηα δία οῃμδϑίϊβεα Ὀγ {πε ἢγϑί ἡπάσεπηθαῖ5 νυ νυ ῖο ἢ ἐπε σΒΠ]ἄγεη οὗ τηθη ἡνετε πᾶσά: 

Δη4 ροῖνε δἂῦ ἴο {πε νοΐῖςε οὗ {πε [9Ππἴχιιε Τεδομεν οἵ Κρ ϊθοιιβηεββ: ἀπά τεϊεοΐ ποῖ {πε ϑδἰδίαίεβ 
οὗ τἱρῃίθοιιθηεβθ νι εη {παν Πεαι {Πεπὶ: : 

44. Ἑτοιὴ Μαιὶ. {ἰϊ. ι8. Πα ψογάβ ἴῃ Ὀγδοῖϊκοίβ αὐτὸ οὈ]ογαθ, θὰϊ 52 ΠΝ ὈΠΩΦῚ δὲς "ΜΝ Ἴ) τὰν θ6 τεραγάεά 
ἃ58 Πανίηρ βίοοα ἴῃ 16 ΟΥΡΊ Δ]. 

Ζι ο: πὴπιὶ ΠΩ (ΓΝ) [} οὶ ΔΠΊΝ δ, νιν, ἼΘΠ πῶ). ΤῊΪβ νοῖβ6 ἰβ ἃ Θοπιθἰπαίίοη οἵ Εχοά. χχ. 6 ἀπά 
ΤΠ εαΐ. νἱ]. 9. ΤῊΣ ννογάβ “Θῃοννείῃ ΠΊΈΓΟΥ πηΐο ἱποιιϑαη 5 4Γ6 ἔγοση [ῃ6 [ὈΓΠΊΕΙ ἃ Πα ἰΠ6 τοϑί οἱ [Π6 νεῖβε ἴγοπῃ {Π6 

Ιαίϊεσ. (( Τδη. ἰχ. 4. Αἴϊθσ ἽΦΠ ἴΠεγὰ 15. ἃ 5ρᾷοε [ου 51Χ Ἰεί(εσϑ, 1.6. [Ὁ 7 ὈΒΟΝΟ το “ἀηΐο ἱπουβαπάϑ᾽. 
ΗΪ5 σοπηπηαηδτιηθηΐβ. ΟἸηϊ 64 Ὀγ (6 5.106 Ὀγ τηϊβίαϊκαθ. 

46. Τννο ψοτάβ πᾶνε Ὀθθη ΠΟΡρΘ θβ5]γῪ ΟΠ οταϊε ἃ αἱ ἰῃ6 Ὀεριπηΐηρ οἵ ἴῃϊ]5. νβῖβθ, ΨΏΙΟἢ 15 ἃ5. ἃ ΨΠΟΪςο 
ὉΠῚΙΠ16]]1ΡΊΌ]6. 

41. ΤΠε Ἡδῦτεν οὐ (Πὶ5 αἰ ποις νοῦβα ἰβ ἈρΡρδιθητν ἴο ΡῈ τϑαα 85 [Ὁ]]ον8: δι ἼΦ ὉνὉ ΥῸΞ ὃν ὃν ὈΨΦῸῊ 
Η15} δις ἫΝ ἸΣΦῚ ΦΣἼΡΟΠ ΠΝ ἸΝΘΣ. [ΓΈΠδ ἀρονς τεπάδηηρ ᾽5 τίρῃι, [Π6 ροτοά τπᾶὺ 6 {πὶ οὐ Απιίϊοομαβ ΓΝ ἀπά 
οἵ {π6 Ἡε]]δηϊζίηρ ρτϊθϑίβ θείογα τη. Τιαρταηρα Πᾶ5 566 ἰῃαΐ 93 15 1πΠ6 τϑδάϊηρ,, ποῖ, 7)2. 

48. ἢ ἔενν ννογᾶβ.. .. 411. ΤΠ ἰεχὶ τοδαᾶβ δ... Ὅν Ὁ 313. Ιτεβίοτα [πε ἰαϑὲ ὑνο ᾿νοιὰβ. ἃ5 

[Ὁ]]ονν5 : 5 ὈΝΟΨΟ. 
49. ἴπε Ιαπᾶάπιασκ. Τῆς ἰοχί σείει, Ἀρραυθηι]γ, ἴο ἰῇοθ6 ΠΟ δά «ὐορίεα ἰῃ6 νίεννβ οἵ ἴῃ6 ῬῇδυβἝαβ. 

ΠῚ τ ΠΟ, 
δηίεγαά ἱπίο ἐπε οονεπαηΐ. 866 1]. 1 ποίδ. 
γῆ ἄο νυ οκεάϊν οἵ Τπἄδῃ, 1.6. ΠῚ ΠῚ Ὁ 2. ΤῊ Ρἤγαβε τηϊρῃΐ 4150 θὲ γεπαοιθα “ΜΜΠ0 αθα]ς τυ] οἸκ α] ν' 

Ὁγ πη Οἱ ΤΠ: ΣΙ; 52: 
590-53. ΤΏ656 [Ὁ νο 865 [οστῇ ἴΠς6 Ργοίαβ15 οἵ {πε βθηίεῃοε : [Π6 ἃροάοβὶβ Ὀθρὶηβ ΜΙ Ὁ. 54. 
51. Βεοαιβε να πανε ναὶκεά. Τῆς ἰεχί το ἦβ ὩΠΞΟΣ (ΞΞ “ Ὀεοϑιβε {πεν πᾶν να] κα ̓ ), θὰϊ 15. 15. οἰβαυ]ν 

σοΥΤαρὶ ἴῸΓ ἩΤΣΟΣ, βίποα ἴΠπῸ νθῖβα γϑίεγβ ἴο ἴΠῸ ἢγβί ρείβοῃ. 
53. {πε τβέ πάροιμεπίβ. ΤοΙΏρΟΓΑΙ πα ροιηβηίβ. 
ἢ ΐοἢ ἐπε Ομ ἄγε οὗ τηθη. ὍΤΠΕ ἰοχὶ γοδβ ὙΠ ΔΝ 23. . ΠΝ,  Πθτα ΠΣ Π ΣΝ την 6 οογαρί 

ἴον ὯΠΞ 5. ὙΠΟ ὩΠ3 ρος, οἵ οοῦτσβθ, ΜΠ (ῃς ἜΝ. ὙΠῸ οοτγαρίϊομ οοὐ] ΘΑ 5}}}7 ἀτῖϑα οσὰ 1ῃ6 Ῥγθβθηοα οὗ 
ΡῚΝ ΠῚ 1π [ῃ6 πεχί οἰδιβε. Βαϊ τϑίμου ΠΡ Π Πα5 ῬΈΘ ἢ ΓΟΠΡῚΡ ἰΓα Πϑροβαα ΠῸΠῚ {πε (Ο]]Οννἱ Πρ’ οἴαιιβ8, νΠΘΓΘ, ἃ5 
ἴῃ ἰχ. 29, 39, γα 5Βῃου]ά τϑαᾷ, ποὶ “ἴῃε Τθϑοθοι οἵ Κἰρῃιθουβηθβϑ᾽, θαϊ “της Ὀπίααο Έδομεῖ οἵ Κἰρ βου βη 688᾽. 
1 {παΐ οαβε ἽΝ οδῃ Ὀ6 ἴα κθὴ ἃ5 " ἃ5 10 νυ οἢ ᾿, ΟΥ̓ ΜῈ ΠΊΔΥ ΕἸ] 6 Πα 2)3 ἱπίο ὮΠ3, θαΐ [Π6 Ἰδί[οΓ ἴδ ἹΠΏΘΟΘΒΒΑΙΥ. 

ὕπίαᾳια. ΤῊΪβ. Ἔρι ἐπεὶ μὰ8. θθθη τοβϑίογεα Ποπι π6 ριθοβαϊΐηρ οἰδιβα, ἱπίο νυ ΠΟ ἢ 1 ν'ὰ5. ΤΟΏΒΙν ἱγα ΠΒΡΟββά. 
566 ἴῃς ρῥγεοεαϊηρ ποίο. 

ταϊεοῖ. ὍΤΠηδ [ΔΟϑ] ΠΏ}16 τοαάϑ, 580 ἴδ ἃ5 1 οδῇ τηδκε ᾿ξ οἱ, ΠΝ Ἰ ποῖ ὃν ἸΔΟῪ ἃ8. ΘΟΠΘΟΠΙοΥ ἄθοῖρ μου {{. 
Ἡφηος ΤΥ το πἀθυηρ, ΤΠ οἴπογ σομῃβίγιοίου νου] Ὅς αἰ ΠΠομ]: το Θχρίαίη. 

τῆς Ξἰαξιξεὶ οἵ τὶν πίθοιιβῃββϑ, 1.6. 5 δεῖ [οστἢ θν (ῃ6 [Πηϊαις ΤΘδΟΠοΥ. 
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54 Τῇεν 5}4]] γθϊοῖσε απ θὲ ο]δά, 
Απάα {πεῖν πεαιξ 5Π.41] δχυ]έ, 
Απά πεν 51.411] παῖζε {πε πηβεῖνοβ βίγτοπρ ἀρσαϊηϑε 41} {πὸ σμΠ] ἄγοη οἵ {ΠῸ ὐνου]ά, 

Απὰ ἀοά ν1}] ραίάοῃ {ποπῃ 
Απα {Πᾶν 5141} 5εες Η!5 βαϊναίϊοῃ ; 
ΕοΥ πεν {τἰ5ῖ τη ΗΠ5 πον ΠαπΊο. 

Ἄ 

Χ. τ-. Α »μαηὶ ἐς γοἱ ἴο ατιελζσο ἀϊη1ςοἶ ο7. ὅσα» α στῆσε. 

τι Ἐνεῖν πιδ ΠΟ Ρραῖ5 τπάθι {πῸ6ὶ θη ἃ πιδη [ἀπτοηρσϑί πΊθη] δοσογάϊηρ ο ἐπα οτἀϊπαηοο5. οὗ {πα 
(αθμτ 65 15 ἴο θὲ ρεΐ ἴο ἄβαίῃ : 

2 Απὰά 845 ίον {παῖ ψῃϊοῦ Ηξ δαί 5414: “ὙἼΠποῖι ϑῇδϊξ ποῖ ἰαϊζα νβηρσεδῆησε ποῖ θεδαῦ ἃ σιπᾶρσε 
ἀραϊηϑὶ τῇς οἢΠάγεη οὗ ἰῃγν ρβορὶε, εἜνεῖν πΊᾶη οἵ ἴποϑεὲ ννῆο ἤν επίεγθα ἱπΐο {πΠῈὶ σονεπδηΐ, 
νηοῸ Ὀτίπρδ ἃ σαύρα ἀραϊηϑδί ἢ15. πείρῃθροιγ ννποπὶ πα Πα ποΐ γϑρυϊκοά Ὀείογε τντπε5565, ἀπά γαῖ 
Ὀτγίηρβ ἴἃ ἴῃ Πἰβ Πείσε υνύϑίῃ οὐ τεσουηΐίβ (1) ἴο ἢ]5 δἰδιβ ἴῃ οὐγάεσ ἴο Ὀὐΐηρ Ὠἰπὶ ᾿πΐο σοηίεπηρί, 

3 ἰἴ5 ἰαΚίησ νεησεαποα δηα Ὀδαγίησ ἃ στᾶσα Βευΐ πϑιρῆς [5 νυγ τη βανε παῖ, “Ης ἰαἰζθῖ ἢ νεησεαηςα 
4 οἡ Ηἰβ δάνεγϑθαγίεβ, ἀπά Ηδ θεαγείῃ ἃ στᾶσα δσαϊηϑδί ΗῚ5 ἐπε πΊεϑ.᾽ [Γ ἢε Πεϊά 15 ρεᾶος ψι ἢ τερατά 

ἴο Πἰπὶ ἔγοηὶ ἄδνὺ ἴο ἄδν, θαΐ [πῃ ἢΙ5 ἤείσα ννγαῖῃ 5ραῖζε αραϊῆϑί πὶ ἴῃ ἃ πηαίζει οἵ ἀξαίῃ, πε μαίῃ 
ἰεβΈ!Πεα ἀραίηβὲ Ὠἰπη56 1 θεσαιϑε πε αἰ ποΐ σῖνε εἰζεοί ἴο ἰῃς σοπηπιαηαπηεηΐ οἱ (οά, ΔΝ 5αἱ ἃ ἴο Ὠίπη, 

5,6 “ὙἼΠοιιΙ 58] βιιγεὶν γαριϊε την πεῖσῆθοιγ ἀπ ποί θεαι δἰ Ὀεοαιιθα οἵ Πἰπη. Α,5 τεσαγάβ {πε οδίῃ, 
τοιοϊίηρ ἘΠαΐ νυν ο ἢ δ ϑαϊα “Ὁ ΤΠποιι 5Π4]} ποῖ ἀνεῆσε ἴπεα νι! {ΠϊπῈ οννῃ παπᾶ, {Π6 πηδη ννῆο παῖζε 5 

(ἀποΐῃογ πη8η) δνγθαι ἴῃ ἴῃς ορεπ Πεϊά---ἰΠαΐ 15, ποῖ ἴῃ {ΠῈ ργεβεηςα οἵ {π6- 165, οὐ οὐνίηρ ἴο πεῖν 
σοπηηδ15---Πδῖἢ ἀνεηρσεά ὨἰΠ1561 νυν ἢ15 οννῃ Παπά. 

54. δχαϊέ, 1.6. τ[ῃ6 ἰεχί τϑαβ γ7}»} ΠΟ ἢ ΘΟ ΘΟ του Πᾶ5 τ ΓγΥ. δηγε πη δα ᾿ηῖο ον». 
πιδϑῖκο Ἐποπ βαῖνε βίγσγοηρ. ΤῊ15 νοΓῸ Πδ5 ἰγθδαν οοουτγιθα ἴῃ ἰχ. τ (Β). 
αοᾶ ν}|111 ραγἄάοῃ {μπεπὶ. ὅδε ν. Ρὶ α ποίεβ. 

Χ, 1. Ἐνεγν πιϑῃ, ἄς. (ΝΠ ΤΌΠΟ .ἶν . ὨἽἼΝΟ ἽΝ ὉΠ ΣΝ ἽΝ δΞ) ΤῊΣ οοπϑδίγαοίίοη ΤΌΠΟ ἰ5 ἴο ὃς Ραυΐ 

ἴο ἀδαίῃ᾽᾿ 15 [ου πα βανεσαὶ {{Π|65 1ἴῃ ΟἿΓ ἰαχί. 566 ποίβ οἡ νἱϊϊ. 11. [1 Πᾶνα Ὀτγαοϊοίθα ὩΝ, 1.6. “διηοηρϑί τηθ η΄. 

Βαϊ οἵ. 1,εν. χχνί!, 29 ΠΝ ΠῊΘ,.,ν ὈἼΝΠ [Ὁ ΤΣ ἼΦΙ ὉἼΠ 95. ΤΗΪβ Βιροαϑίβ {Παΐ [ΟΥ Ὁ ὩΣ ΠῚ ννῈ 5Πο0}4 τβαὰ 
ὉΠ δΔη 4 {τα ηϑἰαΐθ “ΝΟ πηλῃ ΨΠΟ 15 ρμαΐ πηάοθγ ἰῃ6 ὈΔη ὈΥ πηαη᾿, ἄζ. 

ΘΟ ΠΘΟἢίογ 1ΠἰηΚ8 ἴΠαΐ της ἰεχὲ σοηίαϊ 5 “ἃ ργοΙ ΙΟἢ ἀραϊηϑί δοϊςηον]εάρίηρ' (Π6 70τ5α]οιοη οἵ ἴῃ6 (σβμ 165 

(1 ὃν ΓΝ Ξ..}), ΜΠ] 15. αἶσο ἰογθι ἄθη ὈΥ Ιλ ᾽ηϊς ἰανν. Βαϊ (15 15 νεσγ ἀουθιία!. 
2. ὙΠοῖι 5Πμα]ΐ ποῖ... οὗ ἴῇν ρεορίθβ. τόση [μον. χίχ. 18, 866 νἱῖ]. 19, ἰχ. τό οἵ οὔκ ἰδχί. 

εηἰεγαᾶ ἱπίο ἔπε εονεπαηί. Ηδετῖο ᾿Ν 3) 15 ἴο ΡῈ τϑαὰ ἰπϑίεαα οἵ "32. 866 ποίβ οἡ ἷϊ. 1ἱ.Ἅ 
παίρηρουγσ. ΤῊ εχ το ἸΠΝ σοιταρί ἴοι ἹΠ.). ᾿ 
Ὑνβοπὶ Πα μαᾶ ποῖ γεθυκεά. ΤΠ ἰοχὶ τοα 8 ΠΟῚΠΣ ΝῸ ἼΦΝ, ὙΠΟ [Π6 Ἰαϑὶ ψογά ἰ5 οΟΙΓαρί ίον ΠΞ Π, ΟΥ 

ΡΟΒ510]ν ἴοι ΠΙΞῚΠ ΟΥ ΓΞ) Ξξ “ νῃίοἢ νγα8 ποὶ ρτονεά᾽, ὍΠδε ἰοχί νου {Πθη τείευ ἰο 5]. Πά 615. 
Ὀγίηρ5 10, 1.6. Ἰ2Π. ΘΟ ΠΘΟΠίου ΒΌΡΡΟΒΕΒ {Π|5 ἴο θ6 ἃ σογγαρίϊοη ἴογ ἹΠ᾽2Π “ 5Π}1{65 δἰτη ἃ, Βαΐ (15 Ὀγηρ5 ἴῃ 

Δῃ Ἰάδαᾳ δ]θη ἴο ἴΠ6 σοπίεχί, ἢ ἢ θα ]5 νυ ἢ ἃ μαῦρα Ὀγοιρῆς ΠΑΒΕΠΥ ἴῃ Δ ΡΟῸΓ Δηἀ4 ππϑαβίαϊ πε ὈΥ εν άθηςβ. 
3. τοι ΝΑΠυτη 1. 2, βϑᾶνα ἰῃδΐ (ῃς6 αἰνίης Ὠδτηδ ν᾽ 15 οἸηϊ 64. ὍΤῊδ ᾿πηρ] οί ῖοη μετα 15 (ῃαΐ. ηο οοπδίἀθγαιίοη 

15 ἄμα ἴο Δῃ ΘΠΕΠΥ. : 
4. 1{ ἃ τπᾶη πεν οἵ ἢῚ5. περ θΟΙΓ σΟΠΊΓ Πρ’ ἃ οαρ ία]! οἴξηος δηά γεῖ ἀἰά ποί τηδηϊίοη ἰξ {11 ὀνείαθ 

Ὀν ἃ Ὀυτϊβί οἵ Ραβϑβϑίοῃ, ῃ6 5Βῃου]α δε δοοοιηίεα σὩ}]γ. ' 
1 ἢ Ποιά πμὶβ ρβᾶοβ.... ἔγομι ἄδυ ἴο ἄδυ, ἰ.6. Ὁ Ὁ ἐν ΦΠΠ ὮΝ. ΤΠ ἀϊοιίοπ Πετα ἰ5. ΠῸΠῚ 

Ἰ ΤΣ ΣΧΧ. ΤῸ: 
[εβε1Πε4 ἀραϊηβέ Πἱ πιο], 1.6. 18 Πν. ΟἿ αὶ ὅπη. χὶϊ. 3. [ῸΓ [15 σοηβίγποίοη : [Π6 ΓΕ ἰβ ΠῸ πθϑα ἴο επηθηα ΠΝ 

Ἰηΐο 1)}}) τ ἢ ΘΟ βοΠίοι. 
5: Τποῖῦι 5Πμα]ΐ βύγεϊν.... θεσαῦβε οἵ πΐπι|. ΕἼΟΠῚ ἴμεν. ΧΙΧ. 17, ϑᾶνα [Πδι ΟἿΓ Δα ΠΟΥ ἢα5 ομδησεὶῖ ἼΠΥΝ ἱπίο Ἴν). 

6. Τποῖι 5πα1 ποὲ αϑδηβα ἔπεα υυλτῃ ἐμὶπα ον παπᾶ, ἰ. 6. 5 το ἽΝ)". Ὑῆὲ ρῆγαβο ἰ5 θογγονεὰ [τοπὶ 
1 581. ΧΧν, 26,31. “ΓΠΪΒ νεῦβε ἴῃ Θ8Π,116] 4065 ποῖ ρῖνα ἃ σοπηπηαης, θαΐ (Πϊ5 15. ἃ 5118] τηδίίο 'π ΓΘ Ἰ5ἢ Ἔχερεβίβ. 

ἴῃ ἔπε ορεῃ ἢεὶά (ΠἼΣΠ 55. ὅν). ΟΥ̓ Ιμν. χίν. 7. 

ἴῃ με ργεβεῆοε οἵ. ΤῊ ἰοχὶ τθα 5. 5 ΘΟΓΓΌΡΕΥ [ῸΓ 50. 
οννίηρ ἴο {πεὶγ σοπηπηαπᾶβ. Πα ἴοχὶ τοαβ. Ὁ δι 2, ΠΟ σα 6 Ραποίπαϊο ἃ 45 ΙΝ τῷ “ονησ ἴο 

{πεῖ Πανὶηρ (50) Θομη πη 466 ᾿, ΟΥ̓ “ΟΡ ἴο [Π6ῖγ σοπηπηαη.᾽, θαϊ ΠαγΪν 5. Ὁ  Πεῖν ποτά (ΞΟ θοΠίοι) ; 
[ον 1ῃ15 νου] οἶνε ΠΟ 56η86 ἤδῖθ, 
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ΠΕΑΟΜΕΕΞΟΕΙΑ ΖΘ ΤΕ ὐ θεῖ τ γ ῦ 

Χ, )πο. 171: ἰατο ἂς ἰο ἰοδέ 2 γοῤεγγ. 

; ΑΠἢα δ (ογ δηνιῃίηρ 1Πδῖ 15 Ἰοβί, 5ῃου]α ᾿ξ ποῖ θῈ Κηοινῃ ννῆο Πδ5 βἴοϊβῃ ἴΐ ἔγοπὶ [Πς ργορειῖν οἵ 1ῃς 
ΟΔΠῚΡ 1Π ὙΠ] ἢ της 1Π]πΠρ ἢα5. Ῥθθη βἴοϊεη, [15 ουγηαῦ 5181] ργοοϊδίπι (11) Ὀν ἰῃς οδίῃ οἵ οιτϑίηρ, ἀπ 

8 γγῆοϑβο ἤθδίϑβ, 1 πε Κηονν8 δηα ἀβο δ 5 [Ἐ ποῖ, 51.411 θῈ με] σεν. Α5 ἔογ ἃην γεβειξίοη τη άς Ὀν 
Ὠἰπὶ νν ο γϑίυσγηβ {Παΐ ννῃ]οἢ Πα5 [ποι] Δ Οὐ ηοΥ, Π6 νγῆο ταίαγηβ (1{) 51.411] σοῃΐδθϑϑ ἴο ῃς ρυϊεϑί, ἀπά 

9 (1παΐ νυ}! ννἃ5 ἸοϑίΣ 5141} θῈ βρίνϑη ὕῬ8οῖκ ἴο Πΐπι, θεβϑίθ5 {πε γὰπὶ οἵ {πε σι ]:-οἤοιίησ ἔο ἐπα ργίεϑε 
Απα 80 βνεγυίῃίηρ ([Παΐ νν45) Ἰοϑί (απ4}) ἑοι πα ἀπ Πμᾶ5 ΠῸ οὐνῃοῖ 5Π8]1 ΡῈ βρίνβη ἴο {πε ρυϊοϑῖβ ; ου 
ἢῈ Ψ)ο ἰοιιηά 11 Κηονν5 ῃοΐ [15 Ιανν. 1 [15 οννπεῦ 15 ποῖ [οιπα {ΠῸν᾿ 5}8}] ἴα]τα σπαῦρα (οἵ [1). 

Χ, το-ῖ7. 1776 ΔΛρηιῦον οΥΓ 1] ΤἼγι65565 716665547.} 171 116 εαδο ὁ (αῤίίαϊ απα οἵἦογ Οἤέερεος. 
"716 (λαγαείεγ οὐ ἐς ΤΊ 12716556ς. 

Ιο [ΙΓ ἃ πιδῃ [Ϊἢ δὴν πιϑίζει ἰτοβραθθεβ ἀραίηδε ἴῃς Τίανν δηα [5 πεῖρηθουγ ἀηα ποηα Ραΐ ἢ 5688 
1, 1 1 ῬῈ ἃ πιαίζεγ οἵ ἀξαίῃ, ἢε 5081} τηδῖκε [ἃ Κποννῆ ἴο {πῸ6ὶ (ξηῆϑθοῦ ἴῃ ἴῃς ργέϑεηςς οἵ {πε 
ΔΟσΙΒ64 ἴῃ αἰβοπαγρίηρ {πε ἀπἰν οἵ τερίοοῖ: δπά ἴῃς (βῆβου 5.411] νυυϊῖε 1 ἀοννῃ ἢ Πῖ5. οννῃ 

1: αηῃά : 1 ΠῈ ὅο ἰΐ δραίη Ῥείοιε αποΐμθγ, πε 5141} γεϊιιτῃ δηά πιακε ἴ Κπονῃ ἰο {πὸ (θηϑου. 

πο. ΤΠθβ6. νϑιβε8 ΓΕ ἴο Ἰοβί Ῥιορεγίγ. ὅτ. 7-8 Τϑίευ ἴο Ἰοϑδί ργορεγίυ, ἴπὸ ον ΠΕ οἵ νη οἢ ἰ5 Κπον: 
Ὁ. 9. ἴο ἰοϑί ὑσορεσίυ, [ῃ8. οὐ ποῖ οἵ ΨῈΪΟΙ 8 ἀηκπονη. ΤῊΪ5 15. ΟΙθαι]ν {πῸ6 πηραπίηρ, που} (ῃ6 τεχί 15 οοσπιρί 
Δηα πεεάβ ἴο θὲ Ἂπηεπαβά. 

ἡ. Δοοογάϊηρ ἴο Τ)ευΐ. ΧΧΙΪ, 1--3 Τοϑίοσαίοη οἵ ἃ Ἰοβί δγίϊοϊα ννὰβ ἴο 6 τηδάβ ἴο 1158. οὐ πεῖ, ᾿Γ ἃ "Ὀγοι μεσ οἵ 
“πΕΙρῃθουΓ᾽. ΔΑροοτγαϊηρ ἴο ἴῃ6 Βαρα Καιηπηᾶὰ 1τι26 (ὕεια ποτα 15 ἃ ἰοὴρ ἀἰϊβοιιβδίομ. οἡ (ῃ18 ἀπα κἰπαγθα 
απ ΕΒΕ]0η5) 50 Οἢ Ταβίογαίοη ννὰ5 ποῖ ἴο Ὁ πιδάς ἴο ἃ (ὐβηῖ]ς. Αοοοτγάϊηρ ἴο (86 ΒΑΡ Ὶ5 ἴΠεγε νὰ 5 ἴπ [6586 1 
8 “ βίοῃε οἵ ἀβοϊβίοῃ ᾿ (ἢ [3 13) ἴο ψ  οἢ τῃς Ἰοβεῖβ ἀπά ἤπάσιβ οἵ Ῥτορεσίυ οᾶπιθ, ἀπά ἢδα [15 οὐ ΠΕΊΒΠΙΡ 5ο 6 
(Βαρα Μεζ. 28 ὁ). ι 

Απᾶ δβ ἔογ δηνεμίηρ ἐπαξ ἰβ 1οβέ, '. 6. ἼΣΊΝΠ ὅ5). ΑςοοτΙάϊηρ ἴο ἰαίεγ Ἡδρτεν (Π15 σου] θεὲ ἰταηβίαϊθά 

“ΔΗ ἃ5 [ὉΓ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 ὙΠΟ 0565 (Δ γ 1] η65)}᾿. Βαϊΐ (ῃ6 οοπίεχί 15 ἴῃ [ανουτγ οἵ [Π6. οἰαββίοαὶ τηϑαπίηρ οἵ ἼΣ Πεσδ. 
ΤΏς ααεβίίοη ἢἤγϑι ἀηα ἰογεπιοϑβί 18 {παὶ οἵ ἰοϑί ργορεγίῃ, ποῖ οἵ [Πε Ἰοβεῖβ οὗ 11. ὙὍῆε Ἰαί(εσ απ θϑίϊομ ΠΘΟΘΘβΑ ΤΙ 
[Ο]]ον8. Πδη Ῥτγορεγίυ 15 Ἰοϑί, {π6 Ἰοβδὶ 15 δι μου Κπονγῃ ΟΥ ΠΠΚΠΟΥΨΠ. 

ἔγοτῃ ἴπθ ργορεγίυ οἵ ἐπε ἿβπΊρ, ἰ. 6. ΠΣ Π ἽΝ. ΤῊΪΒ Ἔχ γαογαϊ ΠαιῪ υ58 ΟἹ [Π15 ὑνογά γθοῦΓ5 ἴῃ Χχὶν. 10. 
ΕἸΘΕ 1 ψουἹὰ ργοροβε ὨΝ τ " οἵ της ρεορὶβ οἵ ἴπ6 οατηρ΄. 1,άνὶ [66]5 ἀἰββϑαιίίβῆβα ἀπά βυρρεβίβ. ἼΠ0 “ἴΤΟΠῚ 
1Π6 τηϊάβί οὗ ἴῃ απηρ΄. 

ῬτοοΙαίπι, 1. 6. ϑ ΔΝ Θπηθ 66 ἴτοση θ 3) ὈΥ ΘΟΠεοηίοσ. 1 νὰ τεῖαϊπ (Π6 ἰαχί, γθηευ “ὁ 5}.8}} δάατε (1ΠῈ 
ῬΕΟΡΙΘ ΘοΟποοΘτΓΠ64) Ὀγ ἴΠ6 οδίἢ οὗ ουτγβίηρ᾿. 

ὃ. τεϑειϊαξίοῃ τπαᾶς Ὀγ Πἰπὶ πο τεΐαγηβ, 1.6. Δ ΣΝ. 1 Πᾶνε Ποῖα Ἂπηθηάεα ΣΦ ἰηΐο 22, 151 ἃ5 

ἃ ἴεν ψογάβ Ἰαῖθγ ὩΦΉΟΠ τησδὶ Ὀς6 ὁμαηρσεά ἰηίο ὩΙΦὍΠ. ὙΠῈ ρΠγαβα ὈΦΝΠ ΔΦΠΟ “ἴο τοίατη ἴῃ οοπιρεπβαίίοη᾽ 
5 Του πα ἴῃ ΝΠ. ν. 7, 8. 

νΠΙοἢ μᾶ5 [ποῖ] δἂπ οσπογ. ΤΣ περαῖϊνε ἰ5 ΠΕΓῈ 8 ἰπἰτυβίοη. ὙΠῸ Ηρῦτγεν ἰ5 ΟΝ, ΝΣ ἸΌΝ. ΤΙΣ 
Νὴ δ ν 85 ἰπβετίθα Ὀγ δῇ Ὁπἰ πίε] ροπὶ βογῖθο, ἴῃ [Π6 Ρ]αοα οἵ ἃ Ἰοβὶ 1 οὕ πρ. ϑομθομῖοσ, 1 ἐνὶ, δμὰ Τάρταρα Πᾶνε 
[41]6α ἴο οὔβεινε (815 ᾿πίγυβίοη ἃ πα {Ππογείοσα ἴο 566 1Π6 τηθδηΐηρ᾽ οἵ {Π6 ἰθχί. 

(μα νυ βῖοῃ νναβ Ἰοβὲν... ἕο ἐπε ργίεβέ. ΤῇὴῈ Μ8. τοδὰβ Ὁ5Π ὈΦΝΠ ΟΝ ἼΔΟ 5. ΠΠῚ, ψ Πίος ΘΟΠθ Πα 
Δοοθρίβ 8ηα {γα ηβ]αί88. “Δ ΠᾺ ἰΐ 518}} 8}1 Ὀεϊοηρ ἴο Πἰπη Ὀδβίἀεβ 16 στάση οὐ [πε φρυ]- οἴ ετίηρ . Βαϊ 1Π15. 15 
ΤΠ ΓΟ5ΕΥ ΊΟηΡ. ΤΠα ῥχγϊεϑί ἴῃ ΠῸΙ[ΠΕῚ οα86 Ῥθοδπια {πΠ6 ΟΥ̓ ΠΕΙ οἵ {Π6 ἰοβί ρτορεγίνυ. δΠεγε ἴΠ86 ΟἼΕΙ ννὰϑ 
ὈΠΚΠΟΜῚ ἱμῈῪ ΕΓ ἴο (αἶα ομαῖρε οὗ 1ἰ {11 6 νψγὰβ ἀἰβοονειβά : ΨΠΘΓΘ (ἢ 6 ΟΥ̓ ΠΕΓ γὰ5 ΚΠΟΜῺ ἰΐ ᾿να5, οἵ σου Γ86, ἴο 
Ὀδ τεβίογβα ἴο ἢϊπη. ὍΤὴδ ρῥγιθϑί᾽ 8 5ΒΠ8Γ6 ἴῃ 510 ἃ οἂβ8 'ν85 {Ππ6 τὰπὶ οἵ ἴῃ6 ρα -οἴεσίηρ. Νονν ἴῃ ἴπ6 ἰδχὶ ἴΐ 15 

οἷδαγ, ἢτγβί οἵ 811, (παΐ Ὁ3Π 15 οοιταρὶ ἴογ ἡπϑῦ. ὙΠῸΒ ΜῈ δεῖ “ Ὀεβίἀεβ [ῃη6 τδπὶ οἵ ἴῃς συμ] - οἴ ουηρ᾽ ἴο [ῃ6 ΡγΙθϑί", 
ΤῊΣ ρῥτεοβαϊηρ ψογβ ἰΠεη τημϑί τοίει ἴἰο 1πῸὶ ον πεσ οὗ ἴῃς Ἰοβὲ ρτσορεσγίυ, θὰϊ (ῃ6 τεϑίοσγαιϊίοη οἵ 1ῃ6 ΟΥΙΡΊΠΔ] 15 
ἀουθια!. Ῥοββίθ]γ με πηίρῃϊ τείαϊη (ῃ6 ἰοχὶ 5. Π᾿ ΠῚ δπ4 ἰταπβίαῖς “πὰ ἰΐ (1. 6. [ῃς Ἰοβί ργορειν) 5881} θεοοπὴθ 
Ὠϊβ᾽, ἴοςς ἴπαΐ οἵ 1Ππ6 τηδῃ ΨΠΟ ἰοβί 11. Βαΐ [ῃ6 Ῥτορεγίυ οου]ά τοὶ νγῈ}} ὀδφεογιθ ᾿ἰδ. βίπος 1ξ ν᾽ 5 ἢ5 Ιγεδάν. 
ἈΘΟΟΓΙΑΙΠΡῚΥ ἴῃ ΤῊΥ ἰγδηβδίίοη 1 Πᾶνε συ ρροβεά ἰμαὶ ἽΝ Π Πᾶ5. [4]]16 ἢ ουΐ Ὀείογα ἼΣΡ ἀπά επιοπάθα Π'ΠῚ ἰπῖο 

ἸΓΟῚ οὐ 21). [ἐ 15 αἰδο ροββίθ!ς ἱμαὶ {π6ὸ ἰεχί τὰπ Ἵ2Ο ἼΣΙΝ ἸΠΟῚ “Δηα ἰΐ 5411 θὲ σίνεῃ θδοῖκ ἴο ἢϊπὶ {Παΐ Ἰοϑβί 

τ᾽, ἄς. ἐνὶ ἐτηεπα5 Ὁ5Π ἱπίο ὩΣ ἼΒΞΠ ἀπά ΤἌρτδηρε ΘΧχοῖβθϑ ἴ. Βαΐ {Π6 οτηεπάδίοηῃ 1 Πᾶνα βυιρϑεβίε ἈΡΡΘδΓΒ 
ἴο 58 |5[7 ἜἘνεσΎ τεαυϊγοτηθηΐ. 

9. 58.411 ΡῈ βίνβ. ΤὍῇδ ἰεχί τεδάβ ΠΠ ΠῚ “51Π4}1} Ῥθ]οηρ ᾽, ν ΙΟἢ 1 μανα διηθπαβὰ Ἰηΐο Π)Π)). 
190-12. ΤὮγαΘ ]Π65565 τα αυϊγεα ἱῃ ἴῃς οα86 οἵ ἃ οδρίία] οἤδξηποα. 
10. {πε σεῆβοσ (ἼΡ32Π). ΤΠΐβ5 οΠῆοία] οοττεβροπαβα ἰοὸ [με ἐπιμελητής οἵ ἴΠε Ἐββθη68 δηά (ο ἴῃ ἐπίσκοπος 

οὗ [η6 ἘΑτν ΟὨ τι βίίαη5. ὅεε οίβε οῃ Χνὶ. 1. 
ἰπ [με ργεβεβῆςε οὗ ἰῃξ δοουβεᾶ ἴῃ ἀϊβοπαγρίηρ {πε ἅτπίν οἵ τεργοοῦ, 1.6. ΠΣ ον, Βαΐ (ΠῈ οι 

ΤΩΔΥ θα ΘΟΙΓΟρί (Ὁ ΠΣ ον δ “ἴῃ [ἢ ς ῬΙΈΒΕΠοα οἵ [Π6 ἱπηρεδοῃεα᾿. 
11. 1 Βα ἄο 1. ὙΤΠε ἰοχί τος ἸΓῚΦ ἽΝ, ΒΟ. 1 Πᾶνε οπηομαᾶθα ἰπίο ἸΠ) ὮΝ 45. αἱ ἴῃς Ὀερὶηηϊηρ οἵ 

1ἴῃ6 πεχΐ νεῦβα. 
αποΐπεσ. πε ἰοχὶ τεδβ ἽΠΝ, Ὑ ΠΙΟΙ 1 ἢανε επηθπαβά ἰηίο ἽΠν. (ΟἿ σ΄. 12. 
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ἘΕΑΟΝΕΝ ΞΘΕ Ὁ ΖΑ ΘΚΙΤΕ ὙΥΘΕΚΙΚ 10. τ2--11.5 

13 1 Πα 5141} θς σδιιρῃΐ ἀσαῖὶῃ Ῥεΐογε δηοίμοσ, ἢ15 Ἰπασειηθηΐ 54}1] ΡῈ Ἂεχεουϊθά Απα 1 ἴπὸν ἂγα 
ἵννο δηα {παν υνὶπ685 ἀραϊηϑί Πἰ πὶ (εα 6) οἡ ἃ αἰ Πγεηξ {Ππηρ [Π6 τηδῃ 5Π4}1] 06. οἠἱν Ἂχοϊ θα [τΓῸΠῚ 
1π6 Ῥυτιῖν, ριον! θα {παΐ {Πᾶν ἀὐα ἐγιϑιννογίην, δηα {παΐ οη ἴπ6 ἄδἂν οἱ ννῃϊοῇ {πᾶν Πᾶνα βεθθη {Πς 

14 τῆδῃ {πὸν πακε τ Κηονῃ ἴο {πῸ6ὶ (εηθού, ἊἈπα δοοοίαίηρ ἴο {Π6 ϑἰδίιπζε (πον 51.411} ασσερί ἔννο 
15 {γυϑίννογίν ννἱῖπεβϑαϑ, απ ποῖ οἠς ἴο Ἔεχοϊπάς (ῃς Ριγν 7. Απα ἔπείε 5148] αὐῖϑε πὸ νυϊίπθϑβ θείογε 

τΠ6 1πᾶσεβ ἴο σαιιβα ἃ πιαῃ ἴο ΡῈ ριυιΐ ἴο ἀδδίἢ αἱ Πῖ5 πηοσῃ, ννοβα ἄανβ πᾶνε ποῖ θβεη {{]Π|]66. 580 85 
τ6 ἴο Ρ8855 ονεῦ τιηΐο ἴποβε ἔπαΐ ἀγα πιπιρεγεά (Πα ΠΟ 15 ποῖ ἃ πῆ ννῆο ἴβαγβ οὰ. Νοης 5Π4]}] ὈἊ 

Ὀε] να 85 ἃ υνϊπεϑβ ἀσαϊηϑὲ ἢ15 πε σοιγ νηΟ ἰγΓαηβθΎαϑθεῈ5 ἃ ΔΟΓα οἵ {Π6 οοπηδη πη 6 ηΐξ νυ ἢ ἃ ΠΡ 
ἢδη4 πΠῚ1] {παν αὐτὰ οἰ ηϑεα ἐπγουσἢ τερεπίδησα. 

ΧΙ. Διαπίαΐίογι ας 19 ἐλε 7ηαῖσες οὐ χε Ζαώοίηίο δαγίγ. 

ι.2 «Δηα [Π15 15 ἴῃς ογάογ ἴῃ τείεγεηςσε ἴο {πΠ6 ᾿πᾶραβ οἵ {πε σοηρτεσαίίοη. (ΤΠαν 514}1} ἀπηοιπῖ) ἴο ἴδῃ 
τηβῃ βεϊθοϊεα ἔγοπι {πε σοηστερσαίίοη δοςογαϊηρ ἴο {πε {ἰπ|6 (ἀεἤπηεα) ; ἔοι οἵ {πε ἔτρε οὗ 1,δνὶ δηά 
Δδιοῃ, δηα οἱχ οὗ [5186] Ἰεαγπεά ἴῃ (ες Βοοῖς οἵ {πε Ηρ ἀπά τη ἴπΠε Οτγάϊηδηςεβ οἵ {πε (ονεηδηΐ, 

3 ἵγτοπὶ ἥνε δηά ἰνοηΐν γεδιίβ οἱ Ἔνεη τπίο βἰχίν γεαῖβ οἷά. Βιϊ ἤοηα 5}4}1] θῈ ἀρροιϊηίεα ννῆεῃ Πα 15 

13. ΠῚ ΟΗΪΥ ἵννο ν]Ἰ Π6 5565 ἄρρβαι ἃ η“ {ΠΕ]γ ἰθϑι τη οὴν το]αίθβ ἴἰο αἰ εσεηΐ οΠαγρε5, {Π6 Τηδῃ 15 ἴο ΠΠΑΘΙΡῸ ἃ [ΌΤΙ 
οἵ ἙἘχοοϊηπημηϊοδίίοη. Ὑεῖ 8566 ζ. 185. 

14. (ἴμεν 5881} δοοερέ. Οηἱὶν {πὸ Ἰείίειβ 103 οἵ 155 ϑυγνίνθο. Βιΐϊ ριόρΌΪνῪ ϑομθο μου ἰ8 τίρῃξ ἱπ τὸ- 

ΒίΟΥ ΠΡ Ἴ53". 
απ ποῖ οὔβ. 80 1ἀρτδηρα Μ6]] ἐπ η 45 ἴπ6 ἰοχί ἽΠΝ ὈΨῚ ἰηο Ἴπν δ). ΟἿ, Ῥραϊ. χῖχ. 15. 

15. ΤΕ τηϑδηϊηρ οἵ 1Π15 νεῖβα ἰβ Βοπίθννῃαὶ ἀουθια]. ΤΓ 1 τγεΐειβ ἴο ἃ νυ] η655. ἰἴ πηθδῃ5 ἰπαΐ ἃ οοτγίαϊη ἃ58 
ΔΠ6 ΤΟΠδΓδΟίοΓ ῈΓῈ ΓΕ ΓΕΑ [ἢ ἃ Ψ]1Π655. 

μετα 58.811 αὐἴβε πὸ υυϊΐπεββ (Ἴ" ὨῚΡ" δν). Τῆς ΜΟΙ 5 ἀγα τοὶ Π)επΐ. χἰχ. 15. ΕῸΓ ἽΝ πε ἰεχί σογ  ΡΕΥ 
τεαάβ Ἴ". Βαΐ 1ὑ 15 Ροββϑί]6 {Ππαΐ Π 5ῃου ἃ θ6 τεϊαϊ μηδ, ἀπ [Π6 νεῦβε ππαεγϑίοοα οἵ ἴΠ6 4υδ!ποδίϊοη οὗ ἃ πάρα. 
“ΝΟΏΘ, ΤΠΟΓΘον γ, 5Π4}} Ὀβοοῖηθ (᾽ν ΒΙΟΠ 15. ΡΟΒΒΙΙΥ [ῃς τα] ἐθδαΐηρ οἵ {πὸ Μ5.) Ἰπᾶρεβ ἴο ρὰϊ ἃ πῆδῃ ἴο 

ἄφαίῃ ἂἱ μἰβ νογὰ νΠοβα. .. ἀπ ψ ΠΟ ἀο ποὶ ἴδαγ (ὨΝ ΝΠ) ΝΟῚ Ἰηβίοδα οἵ ΚΝ) Οοά. Ὑὴδ οἰποῦ τθ πα ογίηρ ἰδ ΠΊΟΓΘ 
ῬΓΟΌΔΌΙΕ. 

αἱ μὲβ ταοαῖῃ (ΠΒ ον). ΟἿ Ῥεαΐ. χν]ϊ. 6. ' 
ἴο ρΡε55 ονεσ πηίο ἔποβε ἐμαὶ γα πυῃρεγεᾶ (Ὁ ΡΠ ὃν 20). ΤῊΘ Ρἤταβε 15 ἰτοηὶ Εχοά. ΧΧΧ. 13, 14. 

1τ 566 π|85 ἤεσα ἴο ἀδποίθ (ῃ6 ἀρὲ αἵ ΨΠΙΟἢ ἃ τηδῃ αἰαὶ ηθα ἢϊ5 ΡΟ] 4] τη δ]ου γ----η Οἴου τνογάβ, νγὰ8 στθοκοηθα ἴῃ 
1π6 σα ηδα5 οἵ [Π6 τη8]65 οἵ ῃ8 παίίοη. 

ζ(εῃπᾶ νγῆο 15 ποῖν (δὴ). ΘΌΡΡΙΙΕα ψῈΠ ΘΟΠΘοἢίου. 
τό. ψἱ ἢ ἃ Πΐρῃ παπᾶ (Π 13). Ναη),. χν. 30. 

ΠῚ Ύ Ὅσάδε. 96Ὲ ΣΟ. 
2. δοσοτγάϊηρ ἴο {με {ϊπ|6 (ἀε πε), 1.6. ΠΡ Π 5. ΤῊ Ϊ5 ΤΊΔΥ Τῆθαη {πε ρειοα οἱ οὔϊος οὐ 1ῃ6 ἄαίε οἵ 

εἰδοίίοη. ΟΥἹ, ἀραίΐῃ, ἴῃ 6 ρῆγαβε τηϊρῃΐ ΡῈ ἰγαηϑαίθα “ Δοοογαϊηρ ἴο 1ῃ6 οἰτουτηβίδηοαβ (1 ἐν), τῃ6 πυτηθετσ ἡ επ᾿ 
ποὶ ὈεΙΠρ᾽ ΔΙννα 8 ΠΘΟΘΒΒΔΙΥ. 

{γῖρε οὗ 1ονὶ απᾶ Ααγοη. (ἵ. Ῥβ. οχχχν. 19 56. ἴῸ1 ἃ {Π|θ ἰθυτηϊ ηο] ον. 
1πε Βοοῖκ οἵ {{πῈὸ Ηαραί, ἰ. 6. ΠΠ Ὁ. ΟἿ, χν. 5, χνὶϊ. 5... 1 Βᾶνε, ἢ βοπηα Πεϑιἰδίϊοη, πηᾶγκθα [ἢ ]5 

ΡΏΓαβα ἃ5 οογγαρί. [ΐ 8 ΡΟβϑί]ν ἃ βεογεῖ Ὀοοῖς οἵ μα]δοῆϊο ἀβοϊβίο 5 Οσ, δ 4}} ενθηΐβ, ἃ θοοὶς {πε Κπον]εάρε οἵ 
ΜΉΘ ψὰ8 ὨΘΟΘβΒΑΤΥ ἴῸΓ ἴπ6 τᾺ]οῚ5 οἵ {πΠ6 Ῥατίγυ. Νοιβίηρ ἰ5. Κπονῃ οἵ Ηδασι. [ὰ 15. ροββί]ε ἰμαΐ ψε αν 
ἴῃ ἸΔΠΠ ἃ σοτγαρίϊοη οἵ ")Π, 1. ε. Ηασραὶ. Νον ψὲ Κπονν ἴΠπαὶ ἃ ΠΌΤηθοῚ οἵ Παϊδοῃοιἢῃ γα αἰ θαϊε ἴῃ {Π6 
Ταϊτηια το Ηαρραὶ, Ζεοματγίαῃ, πα Μαϊδομὶ ἃ5 {πὸ Ἰαδὲ ἴῆτεε ργορμεῖβ, ΝὰΖ. 53. α, ΟΠ]]. 1317 α, 7υ5ῖ ἃ5. σεσίαὶη 
Ἰεραὶ ἀβοϊβίοῃβ δε δϑϑίσῃβα ἴο Μοβεβ; Πᾶν, τῆοτθ, ψε πον [ῃαΐ αἱ {{π165 1ῃ6 πᾶῖηβ οἵ Ηαρϑδὶ δἰοηθ Ψ85 ρμαϊΐ 
[ογννατὰ 85 ἴῃ6 βουτοβ οἵ οδγίαϊπ ἰγαατοηβ, Κι, 43 α, ἀηά Πα 1ἴ ννὰβ οἰαϊπηθε ὈῪ ἰβαοῃεγβ οἱ Ἰδίθι βΘΠ ΘΓ ΟΠ 5 

᾿ς 1δαῖ [Π6Υ 58ΐ ἴῃ ἢΪβ δοῖια] Ἵῃαίγ, ]εὉ. τό «. (εγίαϊῃ ἀβοίϊϑίοηβ γε ἰγϑοβά ἴὸ ἢϊπὶ: {πᾶΐ ἴξ ννὰ8. Ῥθυτη 551016 ἴο ὈΓΙΠΡ᾽ 

5δοῦιῆοεβ ἱπἀθρεηάδμῃγ οἵ (Π6 αχίβίεποθ Οὐ; Ῥγέβεποβ οἵ ἴῃ8 ΤεπΊρΙῈ, ΜΙᾺ. 1. τ; ΖΘὈ. 62 α (9) (5 ὃν ἣν Ῥ3) ΡΟ 
ΤΣ ἡ Ὁ), 7εγ. ΝΖ. 11. 7: [(Παΐ 16 πιοπίῃ Αὐδγ 5ῃου]α θὲ ἰπίεσοδϊαιθα, Ἀοϑῃ Πα- Θἤδηδῃ το ὦ. Βεβίάεβ [Π6868 
ΒΕ ν σα] οἴ ἢειβ 8ΓῈ δἰ υϊεα ἴο ἢ. ὅ6ε6 7έζυ. ἔπιεγε. νὶ. τ46. 

1 15 ροββίθ]β, ἐπεγείογε, ἰῃαὶ ἃ ῬΟΟΚ τηᾶν Πᾶνε οἰτουϊαίεα ἀποὺ Ηαρσαὶ 5 πατηβ, ΨΠΙοἢ οοπίαϊπεα ἱγϑα ΠΟ Π8] 
Ιοτε, βεείῃρ' ἰμαΐ ἴπ ΙΟΙ {{π|65 ΤΠΔΠΥ ἰδ τ οη8 ψΈΓῈ βαϊὰ ἴο θὲ ἀδγινεα ἤοπὶ Ηαρραὶ. [ΙΓ ἴπετθ ψὰ8. 500 ἢ 

ος ἃ ὈΟΟΚ ἰΐ 15 ποῖ ἱπηργο Ὁ] 6 {παΐ ἴὰ 185 ἴΠαὶ τείοσγεα ἰο ἴῃ οὐγ ἴεχί, ὍὙΠαΐ τῃς ὈΟΟΚ ἴῃ οὐ ἴεχί Ψὰ8 ποῖ τῃ68 

τς Ῥιορμειῖοαὶ Ὀοοῖς οἵ Ηαρραὶ 15 οἰβαῦ:; ἴογ {π6 Ῥοοκβ οἵ {πε ργορῃείβ αἵε ἔτεεὶν ααποίεά, νῃμθτθαβ {π6 Κπον]εάρε οἱ 
1ῃἰ8. ῬΟΟΚ ἰ8 οοτηπιεἀ ἰο 1Π6 Ἰεδάετβ οἵ [ῃ6 Ῥατγίυ, δα ἰΐ ἰδ Ργο Δ], ἱπεγείογε, α βοεγοΐ ὀοοϊ σοι] 17 17 ααἸΠἹτοηια 
ΡΟ 0775: Οἱ. ΧΥΙΙ. δ. 

1, ένὶ βυρσρεβίβ τῃδἱ [πΠῈ6 ῬοοΚ ἴῃ “αδϑίίοη ννᾶ8 ἃ ἰγθαίϊβα Θοτησηθ ποίησ ΜΙΝ ἴΠ6 ψνοτγὰ 1}Π “τηβαϊαίε᾽, 
Οτάϊπδποεβ (οι " ουηδίϊοηϑ ᾽), ἰ. 6. γῶν. ΟἿ ν]ῖ]. 21. 
ἥτοτη ἥνε απᾶ ἐνεπίν γεδῖβ οἷά, ἄς. ΤῊ νὰ8 {Π6 ἄσε αἵ Ψ ΠΟΙ {πῸὶ Τιενιϊεβ θεραᾶῃ ἴο 56ῖνῈ : οἵ. 

Ι Νίύτη. ν]]]. 24. 
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ΕΚΆΑΟΜΕΝ ΤΟΙ ΙΑ ΖΑ ΘΘΚΙΤΕ ϑεευυνν 

4 5ἰχίν γϑαῖβ οἷά δηάᾶ πριναγά ἴο Ἰπάσε [Πς σοηρτεραίίοη. ΕῸΓ {Πγοὰρ ἢ ἴῃς ἔγαβραββαβ οὗ πιδη [ηἴ5 ἄανε 
γγῈΓΕῈ τη η15Π66, Πα ΠΘη ἴπΠ6 υνγδίῃ οἱ (οά νναὰ5 Κιπα]εδα ἀρσαίηϑε της ᾿ἱπΠΠα ἰδηΐ5. οὐ {πε οατίῃ, Ης 
σοτηπηδ πα 64 {πεῖ ᾿πτ6] Πρ αποα ἴο ἀερατγί ἔτοπη {Πα πὶ Βείογε ἔπεν σοι πρΙοἰςα {πεῖν ἄαγ8. 

ΧΙΙ. Δ ευϊήσαί ἢ ατὺ ας ἰο Βαΐηηγε. 

1 τ λο Ῥείῃρ οἰεαηβεα ἴῃ νναῖεσ. Νὸο πΊδῃ 54] νναϑῇ 1η ννδίεν ([Παΐ 15) ΠἸΓΠν οὐ ἰηϑαποϊεπε ἴον ἃ 
2 τηδη 5 βαΐῃ. Νόοηξ 5}|4}1 οἰεαῆβε ΠίπηβαὶΓ ἴῃ [Π6 νναΐειβ οἵ ἃ νε8861. Απά Ἵὄνεγυ Ροοὶ ἴῃ ἃ τοοῖς ἰπ 
ὙΠ ΙΟἢ {πεῖς ἰ5 ποῖ ϑυῇπηοίεπε (νναΐετ) ἔου ἃ Ῥϑέῃ, ννῃϊς ἢ ἀπ τποϊθαη ρείβοη ἢδ5 ἰουοΠεά, [5 νναΐθιϑ 564} 
Ὀ6 πποϊδδη {Πὸ {ΠῸ τναΐογϑ οἵ {πεῸ νεβ56]. 

ἍΧΙΠΠΠ) τι. Ζάατυς γέρα» αἼγιρ 116 δαῤῥαΐη. 

18 τ Αϑίο Πε ϑδθθαίῃ, ἴο οὔῦβεγνε ἴξ δοσογάϊπρ' ἕο 1ῖ5 ἴνν, πὸ πιᾷῃ 5.41} ἄο νγουΐκ οἡ {πῸ 5ἰχίῃ ἀν [το πὶ 
1ῃς εἰπι6 θη {Π6 5ι1η᾽5 ΟΥΌ 1η [[8 {1]]Π 655 15 5111 τ Πποσε {πε σαΐςο, ἴοσ [ἰ 5 Ηα ννῆο Πα5 5αἱά, “ΟΡ ϑεῖνε 
{πε ΘαρΡδίῃ ἄδν ἴο Κεερ :|ἰ Ποῖν. 

2,, μπᾶ οἡ ἴπε ϑδΌΡ δῖ! αν πο πιῇ 5}4]] υἱίεσ ἃ ννοτὰ οἵ [ὉΠ]ν δηα ναηϊέν. Νὸο πιῇ 5841] ἰεπα διρμῖ 
4, 5 ἴο Πἰ5 πεϊίσῃθουτ. Νοηδ 5}8}} ἀϊβριιῖζα οἡ τηδίξεγβ οἵ ννεα ἢ ἀπ σαίη. Νόοης 5}4]] βρεαὶς οῇ πηδίζει5 

6 οἵ ννοῖκ δηῃά ἰδαδοιιγ ἴο ΡῈ ἄοῃβε οἡ {πε [ο]]οννίπο πηογηΐησ. Νὸο πηδῃ 5Π4] νναῖϊς ἴῃ {πε Πε]ά ἐο ἀο {πε 
" ΜΟΥ οὗ 5 Ὀιιϑίηθϑβ. Οἡ ἴπ6 ϑαρ θαι ποης 51|4}} νναὶκΚ ουϑίς ἢΐ5. οἷέν πιοῦα πῃ 74 {ποιιϑαηάτ 

4. ἴτεβραββεβ, 1.6. Ὀγ. 
Πῖ5 ἄδυϑ 2) 15 ἴο θὲ τϑϑά Ἰηβίθαά οἵ 12". - 
5 ἄδυϑβ σγεσα πιϊηἰβμθᾶ. ΟἿ. {π0Ό. Χχιϊ. ο΄ Αἴτεν [ῃΠ6 Ε]οοα (1πῈ ἄν 5 οἵ [Π6 ἰογε δι 6 5) θθραη ἰο στον 

655... .« ὈῪ τϑᾶβοῃ οἵ (ἢ ψ]ο Κεάηθββ οἵ {Π6ὶγ ναγυϑ᾽. 
ςοομηπιδηαεα {πεὶγ ᾿πίβ]ρεηοθ ἴο ἀεραγί ἴγοπι ἴπθπ, ἕο. Ὡ ΠῚ) Πδ γϑδν κὸ Ἵν ὉΠ ΓΝ ποῦ ὍΝ. 

Οἵ ΤαὉ. χχῆῖ, ταὶ “ὙΠ εῖγ Κηον!εάρε Μ}1}}} ἔογβαϊκα [Π 6 πὴ ΟΥ̓ τεαβοη οἵ {πεῖν οἱά ἀρϑ᾿ (ἢ οὐ “{Πεὶγ σοά]655}688). 

ΧΙ]. 1. ἱπριπῆοίεηξ ἴογ ἃ πιαη β Ῥαίῃ. ΤΠῸ ἰοχὶ τεαᾶς ΔΝ ΠΜΙΣΝ, 2 Ὁ. 11 Πᾶνε επποπάρα (ῃ6 

᾿πηροββίθ]ς δ} ἰηῖο γΠγ}2. ϑοΠθοῃΐοι οηθη 5 ἰηίο ΔΘ, ἈΠ4 {γα ηβ]αίθβ ΝΣ ΣΟ ὙΠ Ὁ ΟΥΨῊ “ποῖ βυβηοίεπι 
ἴον ἴῃ ᾿πηη ΎΒΊοὴ οἵ ἃ τηδη ᾽. Βυΐ 15 [Π15 γε θυ ηρ ΡΟΒΒ51016 ἡ 

ννϑΐεσβ. Μϑ. τϑαῖβ ΠὯῸΞ σουγαρί [τ "22. ᾿ Ξ 
2. Εν εγυ Ροοὶ..... ἰπ νυῃῖοῃ {ΠΕγα 15 ποῖ βυϊῆοίϊεπε νναΐεγ. Δοοοσάϊηρ ἴο Ὑοιπᾶ 31 α (Π6 οἰ ὈΪοΑ] σοηίεβηί5 οἱ 

ΒΌΟΙ ἃ ΡΟΟΪ 5ῃοι 4 ὈῈ ὁπ οὐδὶς νά, ἴῃτεα οὐ 115 Ἰοηρ, ἀπ ὁπ οὐδ]: ἀςξερ---ῃς 51Ζε οἵ δὴ ἀνεῖᾶρε ΠυπΊδη 

Ὀοάγ---ἰΠ8 ΠῚ ΙΒ} δϑ. ΟἿ μὲν. χν. 13. 866 αΑἴ50 Ετιῦ. 4 ὁ, Ῥε5. τορ α, ὅ0Κ. 6 α. 
ἴογ αὶ Ῥαίῃ. ὍΤῇδ ἰεχί τεδήβ δ}. 0, ψΠΙΟΗ 1 Πᾶνα Ἐπιεπαθα ἰπῖο ὑπ. 
1κ6. 2 οἵ ἴῃ Μ5. 15 ἴο θεὲ οῃδηρεὰ 1πἴο 3. 

ΧΙΠ, τ, ΤῊΙΒ νεῦβα ἀ6α]5. ἢ (Πη6 {1π|6 Ὀείοτα δηά δἰζεσ ἰῃ8 ϑα θαι {Παΐ 5Βῃου]ὰ ΡῈ οὈϑβεινεά 45 πε ϑαθθδίῃ. 
ΤΘΟΠηΙ ΑΚ ᾿ς ννὰ5. οα]εα τῃ6 ΠΒΘῚΠΙ ὁ αἀαϊ οη΄. ΤῊΪβ5. νίθνν ἰ8 ργδοίίοα!!ν δηίοτοθα ἴῃ ὅπ 00. το, Πα Ὁ ἰ5 
ΓουὈ! ἀἄθη ἴο ΟΔΓΓΥ ΟΝ ΨΌΓΚ ἴο [Π6 νεῦὺ ὈδρΊΠηΙηρ' οὗ [Π6 ΘαΌΡδί ΟΥ̓ ΓΈ παν ἰΐ αἵ 118. νῈΥῪ οἷοβθ [1ἢ Ὑοπιᾶ 81 α ἴΠ6 

δάαποη Ὀείοτς ἀπα αἰζεγ ἴῃς αν οἵ ΑἰοπεπΊεπηὶ 15 ἰτεαϊεα οἵ. Πα οὐ]εοῖ 15 σίνβη ἴῃ [ῃ6 τνογάϑ ὃν θῚΠῸ ΒΞ 
Φ ΡΠ. 

βηβ οὐ, ἴ.6. Φὥθπ δ). [ἡ Ταϊπιμά ποπ δ. ΟΥ̓ τ Ἑποοῦ Ιχχνιϊ. 4 (ΞΞ κύκλος τοῦ ἡλίου), τ ]Οἢ 
Ῥοβίυ]αίεβ {Π1]5 νεΥΥ ΡΓαβ6. 

ἴῃ 115 ΤᾺΠΠπε55..... βαΐθ. ὍΤἢαὶ 15, [ἢς ραία νῃθια ἴ βείβι Οἡ (ἢς νατίοιι5 ραίθϑ ΠΈΓῈ [Π6 501 8εΐβ, 5868 

τ ἜποΟἢ ᾿χχὶϊ. ΤῊΘ ἰοχί τεδβ5 ἸῚΡ ἼΩΝ Ὁ ΡΠ. Απά [Πε6 ἰἰΐεγαὶ γα βίη 15: “15. ἀϊδίδης ἴτοπὶ (ῃ6 σαΐθ 
85 ἴο 115. Π1Π]Π655.. ὍΤῊΪΒ πηθδῃϑβ π5ῖ Ὀείογε [Π6 δὰ ἰοῦ ἢ 65 [Π6 ΠΟΙΙΖΟΗ. 

ΟΡβεγνε ἔπε ϑδαρραίῃ.... μοῖν. Ετοπὶ [)δαυΐ. ν. 12. 

2. ει γοτγᾶ οἵ ἴο]]ν δπᾶ ναηίΐυ, ἱ. 6. Γ᾽) 3) “ΖἼ, ὙΠΕΓα Ρ, ἃ5 Π,όνὶ 85 Ροἰπίβα οαΐ, 15 οουταρί ἴου νυ. ΘοΠθοΠίοῦ 

ΠΟΠΊΡΑΓΕΒ δ Δ, ἱ. 6. τηδίίειβ οὐ ἃ βϑοῦϊαι παίιγα, Πα τοίεγβ ἰο ΘΠ 00. τροα. ὙὉὍπδ βουγοα οὗ {πὸ τερυ]αίίοι 
Ϊ5 ἰοηα ἴῃ 158. [ν|1]. 15.“ (4}1} [6 ϑαῦΡαιἢ ἃ ἀδ]σῃΐ.... ποῖ βρεακίηρ (πε ον) ννογάβ᾽᾽. Ῥεῦπαρβ ψῈ6: βῃοιυ!ά, 

ΜΠ ΒΆΟΠοσ, τοαὰ Ῥὴη) Ὁ2Π 5 ἴῃ 188. Χχχ. : 
3. Νοὸ πιᾶπ 5881} Ιεπᾶ διρῃξ ἰο πίβ πείρῃθουγ. Ὁ9 ἸΠυ ΠΡ" δι. ΠΕ ΡὨΓαβθοΪοοΎ 15 Ποπὶ Π)εαΐ, χν. 2, 

θαϊ ποῖ ἴῃς 8εη86. Δοοοζαϊηρ ἴὸ ΘῃαΡΡαῃ 148 α ἃ Ππιδῃ τηϊρϊ ἀ5]ς ΨΊΠΘ ΟΥ ΟἹ] ἴτοπὶ [5 περ θοσγ ἢ (Π6 
ΒΑΡΡΑΙῃ, ργον ἀεὶ ἢς αἰ ποί βὰν “Ἰθπά ἴπθπὶ ἴο τηε ᾿. [,ένὶ τἱρθ!]Υ ΟὈϑεῦνεβ Ππδΐ [15 ργθβοιρί 18 ποΐ ἴῃ Ρίδοθ 
ὨεΙθ, ΔΠ4 ΡΙΌΡοΟΘΘϑ Γ᾽ ἰηβίθα οἵ Γι" Ξξξξ “1εῖ πὸ τῆδῃ οομηρ αἰπ δαρῃς οἵ 8 πείσῃρουγ᾽. [0 15 βίγδηρε ἴῃαΐ 
Ῥοίῃ ϑοπεοῆίει πα μ6 πηἰβίγα ηϑ᾽αίθ Γ᾽ 85 “δχϑοί ἃ ἀβρί᾽. 

5. ΟἹ {Π6 Το] οννίπρ πιογηΐηρ,, 1. 6. σοῦ. ΤΗΐδ 886 οὔ πε ψογάβ ἰ5 ΜΙβῃπαῖο : ἰξ οσοιτϑ ἰη ΒΙΚΚ. 1]. 2. 

6. ἰο ἄο. πιῦνρ. Ρειπᾶρβ νε τηϊσ Ὡς ΤΕ ΠΩ͂ΘῚ “ἴο ῬΓΘρΡαΓα ̓  ΟΥ “ἴο ργονὶάβ ἴογ᾽. (Οἱ, Οὐ. Τεὦ. δέκ. 794 ὁ. 
οὗ μῖ5 Ῥυβίημεβθ. Τῆε ἰεχί τοαάβ ὟΘΠ, ΨΏΪΟΙ ΠΠ Τιασταησα (οἵ, ΧΙ], 11)1 Πανα οπαηρεά ἰῃῖο ἸΧΞΠ. 

γ. ἴὰ Ἰβουβαηά!, Ηδστα ΟΝ ἰ5 οοιταρί ἴοσ ὈΒΡΝ. ΟἿϑ, τ. 14. ζΖ,0οο οαδὶ 5. ναβ (Π6 Ἰἰπηῖϊξ οἵ ἃ “ϑαῦθαιῃ 
ἀαγ᾽5 Ἰοῦγηον : οἵ. Εταθ η ἱν. 3, ν. 7. ὅ66 70. 1. 8 ποῖα. ὲ 

826 
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8 ο115. Νο τλδὴ 5Π4}] οδί οἡ ἴΠπ6 ϑαθθαίῃ αν διιρῃξΐ βανε {Ππαΐ νη ΐο ἢ 15 ριεραιεα οἵ ρει ἰϑῃίηρ (1 ἐπα 
το 6] 4). Νοῖ 5141} ομα οδί οὐὔ᾽ ἀσίηἰς τη1655 ἴῃ {πε σαπρ. (1 Πα νν85) οἡ {ΠπΠῸ τννὰν δηά ννεπέ ἄονῃ ἴο 
11 νι 85} ἢς πηὰν ἀσίηὶς ΠΘγα Πα βίδπαϑ, θυ ΠῈ 5Π4}} ποί ἄγαν ἰηἴο δὴν νεϑ8εῖ, Νὸὼὸ πηδῃ 5114}] ϑβεπά {πε 

50η οἵ ἃ βίγαηροι ἴο ὁ Πί5 Ὀιιβίπεϑϑ οὴ {πε Θα Ραῖῃ ἄν. 

ΧΙΠΠ. 12. ἤατυς ας ἴο γτιηείραγε (Ο α7,171071{5. 

12 Νὸ πΊδῃ 5Π4]] ριιξ οὐ σαιηθηΐβ {Πδὲ ἀγα Π] ἢν οὐ νοτα Ὀγοιυρῇῃς Ὀν ἃ (ἀβπί 6 πη]655 ἘΠον ννειῈ τναϑῃοά 
ἴῃ νναίει οὐ τὰ 64 νυ Π [τη ]ςσθηβο. 

ΧΙΠ1. 192-275. 1 ατὺς γερ α7 7 116 δαδῥαίη. 

14. Νὸὼ πΊδῃ 5Π4]] ἴαβὲ οἵ ἢῖ5. οννῇ νν1}}} οὴ {πε ΘΑΌΡαίῃ. Νὸ πιδῆ 5Π8}] ναὶ αἴτεσ [Πς δηΐπλαὶ ἴο Ραβίιγε 
15 ἴξ οὐϑι46 ἢϊ5 οἱἵν πιοῦε [Π8η ἴννο ἱποιιβαηα οὐ 115. ΝΌΠΘ 5Π4]] {|{ 15 παπᾶ ἴο 5ηγϊξα 10 νν ἢ (Π:15) 51. 
τ6 Τῇ ἴὲ θὲ βίοι μα 5841] ποΐ τεπΊονεα ἴ{ ουέ οὗ 5. ποῖα, Νὸο πηδῃ 5.41] σαύγν ἀηνίῃίηρ ἔγοπι ἔπ 6 

Ποῖα ἴο {πε ουϑιάς οὐ ἔγοπλ {πὸ οιϑιἊα ᾿πἴο {ΠῸ Ποιιϑε, απα 1 πα ὃς ἴῃ {πῸ νϑϑίθι]α δ 5081} ποῖ 
117 ΟΔΥΤῪ Δηγτΐηρ ουξ οὗ ἰἴ οὐ Ὀσὶπρ' 'η δηνίῃηρ ἱπίο ἰ1. Νόοπα 5141} ορβπ {πε οονεῖ οἵ ἃ νεβ86ε] {παῖ 

-- 

-- 

118 15 ραϑίεα οἡ ἴῃς ϑδῦραίῃ. Νὸο πΊδῃ 5}.4]] σαύγν οἱ ὨΪΠῚ 5ρίςββϑ ἴο σῸ οἷἱξ οὐ σοπΊθ ἴῃ οἡ {Π6 ϑδΌΡαίῃ. 
20 Νοῆς 588}} {Π{{πρ ἴῃ 15 ἄνν ϑηρ Ποιιϑε γοοῖκ οὐ εαγίῃ. [,εἰ ποῖ πε πυτϊϑίηρ [αἴ Πεῖ ἰαϊκε ἰῃς βιιοκίησ 
21 σἢ ἃ ἴο ΡῸ οι οἵ ἴο σοπηα ἴῃ οἡ {πε ϑαρθαίῃ. Νὸο τῆδῃ 541] ρύονοῖκαε ἢ15 πιδηβεγναηΐ οὐ ἢἰβ τηδί ἀ- 
22 5είνδηΐ οὐ δἰ ξίγε!ησ οα τΠ6 ΘΑ ΡΡαῖῃ. Νὸο πηδῇ 514] με ]ρ δὴ δῃ1Π|8] ἴῃ 115 ἀεἰΐίνεγν οἡ ἴῃς Θαοδίῃ 
24 αν. Απά [ἢ 1{ [4115 ᾿Ἰπΐο ἃ ρὲ οὐ αἰτοῆ, ἢ6 51.411] ποῖ γαῖβε 1 οἡ {πΠῸ6 ϑαρθαΐῖῃ. Νὸο πιᾶῇ 5}48]] 

8. βαᾶνε ἐπαΐ ννῃϊοῃ 15 ργεραγεᾶ. ὅ66 [1}0. 11. 29, 1. 9 ποίβ ; ΒεζΖᾶ ἰ. 2. 
(1π ἐπε Βε]άν) (1. 6. ΠῚ 3). Οηὶγ ἴνὸ ουἱ οἵ {Πε ἴοι Ἰδίιευβ ἀγα ἴο θ6 τηδάβ ουΐ. 

το. (1 Βα νναβὺ. δε τηιϑβί ψ ἢ Γἔνὶ ππαθγβίαμα ΠΡ Π ὩΝ. Υ̓͂Παΐ [Ὁ]]ονν5 15. αἱ (6 θερὶηηΐηρ οἵ ἃ πθν ρᾶρὲ 
ἴῃ 1πΠ6 Μ8. δηά {Ππϑγὲ τηᾶν Ὀ6 ἃ ῬᾺΡ ΠεΓδ. 

ὯΘ 5141] ποΐ ἄγαν ἰπΐο τὴν νεββεῖ. ὍΤΠδ β88Π16 ΟΠ] ἰδ σίνεη ἴῃ 00. 1. ὃ. 
τι. (Γι Θμα θα τροὸα, ΠΕ ἃ ΠΊΔ 15 ΠΟΐ Δ] οννεα ἴο σοι τη ϊβϑίοη ἰδ ΠΘΙ σοι το (ὁ πνΠαΐ πα τηϊρης ποὶ ἄο 

ΒΙτη56]Γ οὴ ἴῃ ΘΑ Όθαῖῃ. Ἡδῖδ οἵ οοῦγβα ἰ 15 ἃ Ποη-Ἶσθνν {Παΐ 15 τοίου γε ἴο. 
12. επί 16. ΤΠ ἰεχί γεαῖβ 1}, ψν Ὠΐοἢ ΘΟ ΘΟ ΘΙ εἰμ 6 Π45 ἰηΐο ν)}. 
13. ἕαβέ. Τῇςε ἰεχί τοαβ 2 ἽΝ), ἴο ΨΩ ΓΕΘ ΏΒΚΥ ΡῬΓΙΌΡΟΒΕ5 ἴο δἰίδοῃ [ῃ68 τηθδηΐηρ “ἴο δεῖ δὴ δια, 

Ι ριόροβα ΠΝ) “5}8}1 αἰῆϊοι ὨΙ τη βε! Γ ὈγῪ [αϑίϊηρ᾿, “514}} [αϑε᾿, 11 ννὰβ ἰουθἀἄθη ἴο σοὸ ψ πους [οοα {1 ποοη οὴ 
1π6 Βα ὈΌΔΙΉ, [6γ. δδη. 111. τα; Τα νηϊ. 6. [πὶ Τπ0..]. 1.2 [ἀϑι1ηρ᾽ 15. βίαν [Ογ] 446 οἡ {Π6 ΘΔ. ἃ πα [δαϑβιϊηρ: 
ΘΠ] οἰ π6 6,1]. 9πτο. 1 νὰ5 [6 ἀαιγ οὗ Ἔνναν σοοα [5γ 6] 116 ἰὼ ἴα κα [ΓΘ 6 ΟΥ [ΟἿΓ Π]6 815 Οἡ {Π6 Βα θαΙἢ, ΠΑΡ. τα γό, 
Δ ηα 1πΠ656 οἵ ἰῃς Ὀεϑὶ ἰοοὰ ργοσαγα]θ, οΡ. εἰλ ται ὁ. Τιόνι, Βδοπογ, απ ἸΚοῦΪῈΓ ριόροβα 2) ἼΠν. 

τ: 968 Ὁ. ἡ: 
τὸ. (7155 11: 20. 

Νο πϑῇ 51.811 σασγγσυ δηνιμίηρ, ἄς. ΤῊΪΒ αν 15 ἀθιϊνεα [ΠΟΤ] [61. Χν]]. 21, 22, 24, 2]. ΟἿ, ΝΕ ῇ. Χἰ. 19. 
Τι 15 δηἰοσοβά 1 [00. 11. 29, 1. 8. [11 15 αἰδο ἃ ἱλδ  ηΐο ἰὰνν : οἵ. ΘΒ ΙΉ νἱ]. 2. 

ΟΘΓΓῪ ... Ὀγίηρ, ἰχεδα δ δ Ν}" Δηα ΔΝ) 2" ̓ἰπϑίβαα οἵ δὲ Ν}" ἃ πη Ν3) γεβρεοίίνεϊυ. Πς πδίαυτγαὶ αἰ ΠΟ] 165 Ὀγουρΐ 
δθουΐ ὈΥ 1Π15 ἰἴανν ἜΤ σοί ονεγ ὈΥ ἴπ6 ῬΠαγβθαβ. Ὀν 1Π6 ρυποῖρὶα οἵ Ἕταν οὐ 1ῃ6 πηεγρίηρ οἵ βϑνθγαὶ ρυναΐα 
ῬΓΘΟΪΠοῖβ ἰηῖΟ ΟΠ6 ἴῃ ΟΥάδυ ἴο ἰγαηβίεσ ἰοοα οὐ νθ856158 ἴο Δ ΠΥ αἰβίαπος ἀδβίγα Ὁ]86 θεγοπα 1Π6 2,οοο Ρᾷο65, ΨΏΙΟῃ 
νᾺ5 Οα]]6 ἃ 1ῃ6 Βα ὈΡδ ἢ 11 π|1| (Πϑὺπ ΠῚ). ΤῊΪΒ τερα]αιῖοη 15 ΜΟγΚοα οὐξ ἴῃ ἴῃς ΜΙΒμηδἢ ΓΤ τδοίαίς ΕΤΌΡίη. 

[86 νεβίιις (ογ΄ εηίγαηοβ ᾽), 1. 6. ΓΣ}2, νΒΙΟἢ τὰν Ὀς σΟΥΓαρί ἴου {πΠ6 ΗΈΌγαν ΝῊ οὐ [ἢς ἰαΐε Ηξεθτενν ἜὩ. 

17. ΟΡεῃ. ΕῸΓ ΠΠΒΞ ννὲ πηγιϑὶ τεδα ΠῚ". 
ι8. ΤῊΙΒ ἰανν 15 Το ηα ἴῃ ΘΠΑΌΡΔΙΗ νἱ. 3 (Ὁ 3). 
19. μἷ5 ἄννε!πρ ποιιβθ. ΤΠΗε Μ5. τεδαβ ΓΞ Γ 3. πὸ βεοοπά ννοχά 15 σουταρί [ογ 3 2. ΤῊδ ρῆτγαβα 15 

[ουπά ἴῃ Τδν. χχν. 29. ϑοῆθοῆίευ Ἂπηοιἦβ ΠΣ ἰηΐο ΠΣ’ Ὁ). [{{Π18 μετα Π6 1άθα ἴῃ θη 11 νου] θὲ Ὀεβί ἴο 
Ταδίοσα Π2ΦΨ82 45 ἴἢ πε εχ νεῖβα, 

20. {πε παυγβίπρ Γδίπεγ.... ομ11ἅ, 1. 6. 2) ΓΝ ΟΝ πὶ δῶν, ΕΤοπὶ ΝΠ. χὶ. 12. Αοοογάϊηρ ἰο ΘΔ δῇ χνι]!. 2, 
ἃ ΜΟΙΊΔΠ τηϊσὴϊ ἰδ ἃ ΟΠ1]α οί ΟὨ ἴῃ6 ἜΠΗ ΟἸΪν οἡ {πε οοπαϊιίοη {παὶ {ΠῈ ΟΠ] τπαῖκο5 οθγία! η τηονεπηθηΐβ5 
ΜΉ 115 [δεῖ. 

21. Ὠἰ5 Βίγειηρ. δῆε τηιϑὲ οἤδηρα δ 31) Ιηἴο 15 Ὁ". 
22. ΤῊΪ5 ταριϊαίίοη 15 [ου πα ἴῃ ΠΑ θαῖΝ ΧΙ]. 3. 1η Γείευθηοα ἴο ἃ [δαϑί ἀδγ--- Ὁ Ὁ) ΠΏΠΙΠ Τὶ ΝΣ ᾿Ν, 

Ὀὰϊ 1 15 δά δα παῖ πού Πβιδηαϊηρ “ΤΠΕΥ σῖνα περ (ΝΟ 525), πα τΠ6η ἴπ6 νϑιοιβ κἰη5. οἵ ΠΕΙΡ δὲ 
Θηυπηοταίβα. 

23. ΤΗϊβ τερα]αίίοη ἢὰ5. ἃ οἷοβϑα ρᾷγα}]6] ἴῃ ΘῃδΌ. 128 ὁ, νἤετε Ἀδῦρα [θα ἴῃ [Π6 Πδτηθ οἵ [ἰχ8}0 5408 
1Βαΐ 1 δὴ ΔηΪΠ18] [8115 ἰῃ1ο ἃ νν6}} ἰΐ 15 Ια τὰ] τὸ ργονί 48 ἴτ νυ ἢ [οοα 1Γ ΡΟββιθ]6 ; Ὀαῖ, {{ποῖ, τηδίίγαββεβ πᾶ 
ΟἸὈΒΠΙΟΠ5 ἃ1ο ἴο Ὀς Ρ]ασθα ππάθγ ἰὲ {πδὲ 1 τηϊσῆς σαὶ ουξ ὈΥ ἰῖ5. ον δχογίίοπβ. ΤΠ6 ἱπ)ρ]]οαίοη. ἤθγα ἰ8 {παῖ 
᾿ξ πλῖρης ποῖ ΡῈ γαϊβθα Ὀν Παπηδῃ ἀσαπον ἰτοπὶ ἴῃς ΡΟἱΐ 45 ἴῃ οὐγ ἴοχί. Ὑεὶ οἵπεῖ υἱενβ α΄α δαναπορά. (ἵ. Βεζα 
11. 7.) ὙΠΕΙΟ ἵὸ 1Ξ Ἐ5Ι6Ὶ {πΠῆΐϊ, 1 ἃ Πιβίίπο [Δ] ἱπίο αὶ μ᾽ --- 84 ἍΙΒ6 {πὴ ΜΏΠ ΠΙΘΘΟΘΝΟ ΔΠῸῺ - -- Ταϊξο ἰΐ ἴ10.. 

827 
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ΕἈΑΔΟΑΜΕΝΈΤΘ ΟΕ ΑΙ ΖΑ ΘΘΘΚΙΤΕ ΘΕ 9. 2- τὸ - 

25 ἴεϑῖ ἴῃ ἃ ρίδος πϑαῦ ἴο ἴῃς (αθηΐ 65 οἡ ἴῃς ϑαθαῖῃ. Νὸο τηδῃ 5}48]] βυιῆεν ΠϊΠ1561{ ἴο θὲ ρο]]υΐεα [τπς 
26 ΘΑ δίῃ] ἔου {ῃς. βα]ζα οἵ ννεδ] ἢ οὐ σαΐϊπ οὐ ἐπε ϑαρθαῖῃ. Απά ἰΐ δὴν ρείβϑοῃ (4115. ἰηΐο ἃ ρίαςε οὗ 
27 ψναΐεσ οἵ ἰηΐο ἃ ραςε οἔ.... μῈ 58.4}] ποῖ Ὀτίηρ Πΐτη τρ Ὀν ἃ ἰδάεγ οἵ ἃ οογὰ οἵ ἰηβϑίγαπηεηξς. Νο πΊϑῃ 

5Π4}} οὔτοι. δηγίπίηρσ οἡ {πε αἰΐαι οὴ ἴῃς6 ϑαρΡαίῃ, βϑανε {π6 Ὀυγηΐ- οἴϊεσίησ οἵ ἴῃς ϑδ δίῃ, ἴογ 80 ἰξ 15 
τι ςεἢ 7΄ Ε οερίϊηρ γοῦν ΘΑ ΑΙ 5 ̓.7 ᾿ 

ΧΙΝ. 1τ-4.- Ζουϊζεαί 7 ατυς ας ἐο ζ7ηεφαληι7655. 

Ι Νὸ πΊδῃ 5}8]] βεηά ἴο {πε αἰΐαν Ὀυγηί-οἤεγίηρ οὐ πηεδί- οἴου πρ οὐ [Γαπκίησεηβα οὐ νοοά ἘΠγΟυΡἢ 
ἴῃς Ππαηὰ οἵ «ἃ πιδη ({Ππαΐ 15) ὑποϊδαῃ Ἐῆγουσ ἢ δὴν οἵ {Π6 πποϊθαηηεβϑϑαθ Δ]]οννηρ Ὠΐπὶ το ἄδῆϊε (ῃε 
αἰΐαγ, ἴου 10 15 νυγττεπ : “ΠΕ βϑαοιίῆςς οἵ {πε νυ]Ἱοϊκεά 15 δὴ δροπηηδίίοῃ, θαΐ {πε ργανεῦ οἵ ἐπε τἱρηξεδοιιβ᾽ 

2 ἰ5. πκὲῈ δὴ οἤεσγίηρ οἵ ἀεἰσης. Απά ποης οἵ ποβϑε ῇο επίο ἱπίο ἴῃς ἤοιιβε οἵ νγούβῃ!ρ 51.4]] βπίει 
3 ΕΠ ἢ6 [5 πποῖθδη ἄνεη Πποιρἢ νναϑῆεα. Απά ννῆεη {Πα ἐγαπηρείβ οἵ {πε (οηρστγεσδέϊοη βοιπά, 1Έ 5141] 

θεὲ (ἀοπο) Ὀείογε οἵ αἰίεσ, δηά {πεν 5881] ποῖ ραξ δῇ εηα ἴο {π6Ὸ ψνΠο]Ὲ βϑεγνίςε : ([π6 δ δίν 15 Βοῖν. 
4 Νο πιϑη 5841] 116 νυν! ἃ ννοπηϑη ἴῃ ἐπε οἰΐν οἵ {πΠῸὶ ϑαποίπαγν ἴο ἄςῆϊε ἐπε οἷν οἵ {πε ϑαποίπαγν Ὀν 

1ΠΕ6Ὶ ᾿Π]ΡατΙν. 

ΧΙΝ. 5. δᾶατὺ ἂς ἔο ΔΙφογοη Ια. 

5. Α͵ἠν πδη ΝΟ [15 τυ ]εα Ὀν {Ππ βριτ{5 οἵ Βε]14] δηα 5ρεδῖκβ γε! ]Π]οη 5181} θ6 Ἰπασεά ὃν {πε Ἰυάρσε- 
τηεηΐ οἵ {πε πεογουηδησοι 8Δη6 νν]ζΖαγά. 

ΟΕ, Ὑοτμᾶ ν]}}. 6. 7, ΘΓ ἰΐ 15 8814 {παὶ ἴῃ6 ααδβίϊοη οἵ [1{6 ἴὰΚ85 ργεοξάεποβ οἵ οἴπϑι ἡιθϑίίοπβ. ὍΠαε ἰθδοῃίηρ 
ἴῃ Οἵ ἰαχί οοηἤίοίϊβ ΘΙ ΓΟΠΡῚΥ ἢ ΤΚε χὶν. 5. 

24. τεβέ. ΓΔ τσὶ 6 οΠπαηρεα ἰηΐο ΠῚ. Θομθοῃίεσ ποίββ Πδὶ ἃ 51:71} ἰαὺν Ῥγαναῖ θα διηοηρ [Π8 
ΘΑΙηΔΓ Δ ἢ5 ΔΠ4 Ἰζαγαϊΐθβ, ΘΟ ραυὶηρ Δ ΓΟΒΟ ΠΟΙ, Ρ. 14 56: 

25. ΒΕΓ Πἰπηβε ἴο ὍῈ Ροϊ]αϊεά, 1. 6. 217). -ἰπαΐ 15, στα }]ν ὈγΥ οοπίαος Μ]Π (ἢ6 ἀεαὰ (1,εν. χχὶ, 4). [ἿΙῃ 
Τιεν. Χχὶ. 1--4 ἴῃε. ἜἘχοβρί!οῃβ ἀγα επυτηθγαϊθα 1ῃ ὙΠΟ ἃ τηδη Τρ Ὦϊ ΘῈ Πϊς ἴο 5ιοῃ ἀδἤ]ετηθηι. Δ Παὶ οὐΐ ἰεχί 
56 6115 ἴο ἀεῃηδπα 15 1Παΐ Ἔνθ ἴῃ ἴῃ 686 οαϑε5 ἀθῇ]θιηθηίΐ βῃμου!α ποί θ6 ᾿ποῦτγεα οἡ ἴΠ6 ΘΑΌΌΔΙΗ. 

[1λῈ 5αθραῖμ). Αἰ βουῖθε᾽ 5 5110. ϑοῃπεοῃίογ ψου]α ετηθπά δπὴ ἰηΐο ὈΌΠ᾽ ἴπ οΓάδγ ἴο Ἔχρί αἴ [Π18 ΡΓαβα. 
Βαϊ ἴῃς βεῆβε ψου]ά ἴΠθη 6 πηϑαιἰβίδοϊουυ. 

26. 1{ τὴς ἰεχὶ 15 φοπηρ]εῖς 45 ἰζ βίδηϑβ, {πθῃ 115 [εδοῃηρ᾽ 15 ἴῃ οοηἤϊοί ἢ Ὑοπηα 84 ὁ, ψΠεγα ἰἰ 15. ἀἸβι πο ῦῪ 
τααρῆι ἰΠαὶ 16 5Βμῃου! ἃ θ6 βανεά οπ 1ῃ6 ϑδΌΡαί ἢ ΠΣ ΦΒ5) ΠῚΡΩ ΡΒ )3 ὉΠ. Τα [Ὁ] πρ' ̓ πϑία ποαϑ ΓΘ 
δίνεη : {ἃ ΟΠ] [8]} Ἰπΐο ἴῃς 8568, 1 πηδὺ 6 βανεὰ Ὀγν πλθδῃ8 οὗ ἃ πεῖ ; 1{Ἰπἴο ἃ ρϊΐ, Ὀγ ἃ ἰαάάθσ. Αρρδγεηῖΐν τἢ6 
ῬΕΙΒΟΙ τηϊσῃϊ Ὀ6 βανεά 1[ πῈ οουἹά Ὀς βανεὰ ψὶϊποαὰὶ γαβοτὶ ἴο {Π6 ΠΊΘΔΠ85 78ὲ πιθηΠ οη΄. 

27. ΙΒ νοῖ86 18 οογγαρί. 
ΤΕ χοορίϊηρ γουγ ΘΑΡΡα μϑΊ. (ΟἿ ον. χχὶ!. 538. ὙἼἼς τηδδηϊηρ Πεγα σίνθη ἴο ἼΣΟΙ ἰ5 ΤἸουπά ἴῃ ἰμῈ τ ΧΧ 

ἀπά Ψαϊ!ρ. Οὐτ Δυίΐμπου δἰίδομαβ ααϊΐα ἃ αἰ γθηΐ πγθδηϊηρ ἴο [,δν. Χ ΧΙ. 38 [ἢ ἢΪ5 ἱπίεγργεϊαίίοη οἵ τ. 

ΧΙΝ. τ. δἰἹοννίηρ Πἰπὶ, 1. 6. ἩΠπο. 1ιάνὶ ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ 51Γ. 11, 21 ΤῊ Φ ἼΠ. 

ΎΠΕ βαογίῆςε.... δυῖ {πΠ6 ργαγεσ. ὙΠοβε ψογάβ ατα Ποῖ Ῥῖον. χν. ὃ. Τὴα ψογάβ “ οἵ 1ῃ6 τἱρῃίθουβ .... 
οἵ ἀε!ρητ᾿ (ΠΝ ΠΙΠΣΣ Ὀζ᾽ ΣΡῚΝ) ἅτα ἃ ρατγίία] ραιαρῆγαβε οἵ [ῃς νογάβ {παΐ [Ὁ]]ον ἰπ Ῥῖον. χν. 8 " οἵ {πε ἀρτὶρῃϊ 
15 ΗΙ5 ἀεἸ]ρῃι᾽. 

2. Ἐμ6 Βοιιββ οὗ νγογβῃίρ, ἰ. 6. ΠΊΠΠΣΠ Π3 Ὁ. ὙΠΟΙΡῊ [Πἰ5. Ρἤγᾶ86 8, 50 [ᾺΓ 85 5 ΚΠΟΠ, ΠονοῚ ΔρρΙϊεα ἰο 
ἃ [εν ϑἢ ΡΙαοα οἵ ὑγνογβῃὶρ, ἴΠοσα ἰ5 πὸ ἱπῆθγθηΐ τεᾶβοη ΨὮν ἰΐ 5Βῃοα] ἃ ποῖ. [ἢ 5ΠΕΚ. νὶ, α ἴΐ 15 βίαϊβα ἰῃαΐ τῃϊγίεθη 

Ῥονν8 ΟΥ ῥγοβίγαϊοῃβ ψεσα τηδάβ (βεπεγα! !} Υ) ἴῃ ἰμ6 Τειηρ]6 ΡΣ ὉΠ ΠΛ πη Π πῶν δ πα [ουτίθθη ΒΥ ἴπε 
Ποιιβε8. οἵ (σδηη4}16] δη4 Ἡδηδηΐαῃ. (Οἵ 1538. ἰχνὶ. 15. [μέν ἀείεη 8 1 ἃ5 δρρ δά ἴο {ῃ6 Τεηρίθ, Ὀὰϊ 5ὰ- 

ϑεβίβ ἰῃαΐϊ ῬΟββιθ]ν {ῃ6 ἰεχὶ τη Ὀὲ σοΙταρίὶ ἴογ πη πο δὲ ΓΔ ὉΝ “ἰηίο ἴμῈ ποῦθε οἵ αοά ἴο ψΟΥΒὨΙΡ ἡ. 
ΒΔΟΠΕΙ ἴα κεβ ἴΐ δ5 γείεγτίηρ ἴο ἃ βυπαρόριιθ ὅε τηΐρῃϊ οοπηρᾶτα ΖεΟΠ. χὶν. 16, νΠθγα ᾿ξ 15. βαϊά (δι 41} {παΐ 

το πηαη οἵ {π6 (θη 1165 588}} ΡῸ πρ ἴο [δ βα] 8 ΠῚ [0 ἡνΟγ ΒΡ (ΠἸπηιϑπρ.. 
1πουρ ναβμεᾶ (9133). ΟἿ 2 (ἤτοη. χχὶϊ. 19. ϑοῃεοῃίαγ Ἰηβοτίβ ὯΔ Ὀείοτε 15 νογὰ δμα 80. οὐίδί 

“νΠπουὺϊ ννϑῃϊηρσ . ΟΥὮὨ 1εν. χν. το. Ῥτοῦδθὶν [ἢ Ἰαΐίε 15 ΤΡ Ήϊ. 

3. Οοηρτερδίίοῃ, 1. 6. ὈῃΡ, ἃ5 ἴῃ Ὁ. 6. 
4. ΤῊΪ5 νεῦβε 15 ποὶ αἰγεοίβα ἀραϊηϑβί Ἰαννία]! οοΠδὈϊ ἰίοη, Ὀιὲ ἀραϊπϑί οαγη8] ἀηϊοὴ ἴῃδι ννὰ8. δοοοιηρδηϊθα ὈΥ͂ 

ΒΟΠῚΘ ΟΕΓΕΠΊΟΠΪΆ] ἱΠΠΡΌΓΙΥ ; [οΓ ἴπ6 ΜΟΙ [ῸΓ “᾿ρυτν ̓  Πεῖα 15 ΠῚ). ΤῊΪΒ ἱπηρυγὶν ννὰ5 ἀπε ἴο 1Π6 τηθηβίγαδι ἢ 
οἵ τῆς ψοπηᾶῃ. [Ι͂ἢ ἴῃς Ῥ55. 850]. νἱϊϊ. 13 ἴ1ῃἢ6 ϑαδάμποθδῃ ῥγθϑίβ ἅτ μαῦρα ψ] ΔΡργοδοῃίηρ ἴῃ6 Α]ΐαγ ηθη 
βία! πα ψ ἢ 15. ἀεἢ]επηεηῖ. ὅ8εε ποίβ οἡ νἱϊ. 8. ὙΠΕΓΕ 15 ΠῸ ρτουπηα [ῸΓ ΡῬγοροβίηρ [ῃ6 νἱοϊεπὶ εἐπηθπάδίοη οἵ 
1: Ἰηΐο ΠΣΦΠ 3. γε τπηϊρῃϊ ὀοιήραγε 158. Χ]ν!!. 2, 111. τ ΦῚΡΠ . 

Ἐ: (1 Ἰεεν. χὲ 2: 6 Π|: ΧΥΠ ΤΙ: ᾿ 
τιι]εά ὃν [με βρίγιίβ οὗ Βει1841. ΕῸτσ (ἢς Ἰάβδα πὰ ἜἼχργαββίοη οἵ. 10. 1. 20, Χ. 3. 
ΞΡΕΔΚΒ τγερε]]ίοη, ἰ. ε. ΠῚ “ΣἽ, ἴτουη θεὰς. Χ!. 6. (ΟἿ οὐζ ἴδχι, ν]1]. 2. 

ὨΘΟΓΟΙΏΊΘΏΟΘΘΓ 84 νυν] ΖΔΓΩ͂, 1. 6. "ΠῚ 2ῚΝΠ. 
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ΒΕΝΟΝΕΝΈΞΘΕ ΑΖΑΒΘΚΥΓΤΕ ΘΕΚ.Ο ΜΙ ξεν 

ΧΙΝ. 6. ἤατυ ἂς 1ο ἦε ϑαὐῤαίῆ. 

6δ Αμάπε νποῖὴ ἣς ἰεδδα5 αϑέγαν ἱπίο ργοίδηϊηρ [Πς ϑ4 δίῃ δηά {πὸ Εδαϑίβ 5641] ποῖ θὲ ριιὶ ο ἄφαίῃ ; 
Ῥυς 1{ 5141] θῈ {πε ἀπὲν οἵ ἔπε 8οη8 οἵ πιᾶαῇ ἴο νναΐςῃ ἢΐπι ; δηα 5Ποι]4 πα θὲ Πεαϊεά οἵ 1, ἐμεν 5}4}]} 
νναΐοῃ Πἰπὶ βδενεη γϑαῖβ αηα {Πδη ἢ6 5141] σοπια πο {π6 (οηρστασαίίοῃ. 

ΧΙΝ. γι. Ζατυς ἄς 0 [γ167 077,59 τοΐέζ ἐΐε (σδγιέϊίσς. 

 Νὸοπδ 584]}} βἰγείςῃ ουἱκϑ 5 παπᾶ ἴο 5ῃεά {πες Ὀοοά οἵ δὴν πΊδῃ [ΓΟΠὶ ἀπιοηρ [πῃ (αεπίι165 ἔου. {πα 
8 54.Κε οἵ να! οὐ σαίη. Νοῦύ 5141] Πα ἴαϊζκεα διρῃϊ οἵ {πεῖν ννεα! τ ἰεϑὲ {πον Ὀ]ΑβρἤΈπΊε, τη]655 ΟΥ̓ 
9 ἴῃε σοιη56] οἵ ἐπε (οπηπηιηϊέν οἵ [ϑαθ]. Νὸ γτηδῇ 51.411] 5611} δῇ δηϊπγαὶ οὐ Ὀἰγά ἐπαΐ 5 εἰἴδαη ἴο {πε 

το (ἀσεῃίι165, ἰαϑδὲ πεν ϑαογίπος ἰπεπὶ. Νοῖ 5041] Π6 5611 {Π8πὶ διιρῃε ἔγοπὶ ἢΐ5. ἐΠγεϑῃϊηρ-οοῦ οὐ Πῖ5 
11 ΠΕΡΓΕ55 ἰού 411 ἢϊ5 ριορεγίν. Νού 5141] ἢ 5611 ἔπεπὶ Πί5 πιαηθεύναηΐς οὐ πηι ἀβαύναπε ννῆο οπτϊεογοά 

ννἢ Πίπι πο {πε σονοηαηξ οἵ ΑΡΌγΔΠΔΠη1. 

ΧΙΝ. 12-1τό. δατος ἂς 10 τεγιοίραν “οοαῖς αγιεἱ (ἀτιδες οὐ {7ηείρατηε5ς. 

12 Νὸὼ πΊδῃ 5Π8]] παῖε ἢὨἰπΊ56} ἃ Ροπηπ84 0]68 νυ] ἀπν ἰἰνίηρ ογεαΐαγε οὐ ογεερίηρ ἐπίησ, Ὀγ εαἰίησ οἵ 
15 ἴΠποπῃ : ογ οἵ ἰῆε ἀδῆϊ! πηθπίβ οἵ θεε5 οἵ οἵ δὴν ἰἰνίπρ' ογεαΐαγα {πδΐ πηονείῃ ἴῃ πε νναίειβ. Νοὺ 5841] 
τ4 ἤβῃ Ῥὲε εαἴεῃ τη]655 πεν ψψεῦα 5ρΡ{{ αἰΐνε δῃηα {πεῖγ Ὀ]οοα ννὰ5 5ηε4. Βαΐ 411 {πε Ἰοσιιβίβ αἰίεγ πεῖν 

Κιηπα 5411] σοπια ἱπίο ἥτε οὐ ἰῃΐο νναΐει νν 1158 {παν ἀγὰ 511} ᾿νίησ, ἔοσ {15 15. ἐπε τηδηπθι οἵ {πεῖγ 
15 οὐεαϊίοπ. Απῃά 81]1] ννοοὰ δηά ϑδἴοῃμεβ απα ἀιιβέ νυ ἢ αὐ ρο]]αἰε γν ἴῃς πποϊεαηηθβα οἵ πηδη δῖ6 

6. 6 ποι Πα (]. 6. Β6]14]} Ιεβᾶβ αβίγαν ἱπίο ργοΐζαῃίηρ, ἰ. 6. δοπῦ Πν ἼΩΝ ὃπ, γε Πᾶνε ἤθγθ (ῃ6 οαβὲ 

οἵ 411} θαΐ ᾿πνο] απίατυ 5105. του σ ἢ ἀδηηοηΐϊο ἰπῆπεηοθ. ὙΠ (6 ἰεχί οἔ ἴβα. χχῖχ. 24 ΠῚῚ Π; χχνὶϊ. 7. ΥΥε 
ΤΊΔΥ Α͵50 ἰγαηβίαία : “ΠῈ ΨἼῺΟ ΡΌΘΒ Δϑίγαυ 80 8ἃ5 [0 ρῥγοίαπε. 

ἰξ 5Π4811 ΡῈ {πε ἅπΐν οἵ πε βοιβ οἵ πιδ ἴο νυϑίοῃ Πἰπι, ἱ. 6. 12} ΟἼΝΠ 5)3 ὃν. Ἐον [Π6 οοπϑίγαοιοα 
οἴ, τ Οἤτοη. ἰχ. 27, εγα ψὰ ἤανε ΠΟΦ. 

8. Οοτηπιιηίίν, 1. 6. ἼἼ3π. ΟἿ τ[ῃ6 ρῇγαβε οὴ {πε οοϊῃβ οἵ (8 Μίαοοαθεθϑ ὩΣ ΤΠ ἼΠ. ; 
9. ΤΠ [εν ψεγα [Ὁ 46 ἰο 5611 ἰαγρε οδίι]8. οὐ οαΐϊνεβ, ριον ἀε ἰΠῈῪ νεσα " απάδπιαροα᾿ (Ὠ}}29,}Ὁ), ἴο {ΠῸ 

(Ἔπι1165, Αθοά. Ζαγδῇ 1. 6, οα ἴῃ στοιηά {Παΐ {πο πιισηῦ Ὀ6 τηδάδβ ἴο ουκ οα ἴπ6 ΘΌΡδίῃ, οὐ. οἵΐ. τῷ α. 1 νγαβ 
[οτι ἀἄθη ἴο 5611 Πβῃβ8 ἴο (ἀβηζ 65 ΏΘη ἴξ νγὰ8 βυϑρεοίεα {πᾶΐ {πε νεγα τθααϊγθα ἴογ Ἰἀοϊαίγοιιβ ὑγογβῃΐρ, τ4 αὖ. 

το. ἴογ 811 Ηἰβ ργορεγίυ, ἰ.6. ὙἼΝῸ Ὅ53. ὙΠαὶ ἰ5, ψπθη {πε Οεπί!ε νου]ὰ σῖνα 4}} [ῃαΐ ἢθ Πα ἴον ἴ[. 866 
ποίς Οἤ Χ. 7. 

11. ΤΕ σδηίε ψῆο Παα θεοοπηα ἃ ενν οου]ά ποῖ θὲ 5ο]4 ἰο ἃ (σβεῃί!]α. 
12. Νο πιϑῇ 5841] πιακα ΠϊπΊ56 1 δρουηϊπαῦ]6 νυ ἢ δην. ... ογθαρίηρ {πίπρ. ΕἼοτη [νον, χὶ. 49. 866 οὐχ 

ἸΕΧΕ, ὙΠ]. 2Ό- 
ὈΥ εαἰϊηρ οὗ ἔμεπὶ (ὉΠ δϑνθ). ΘΕ Εν σι 22. 
ΟΓ οὗ {πε ἀεῆϊεπηεπίβ οὗ Ῥεεβ. Πε ἰεχί τοααβ. ὩΣ ἽΠ "2 }))5. ϑ΄ποβ ἽΝ [Ὁ]]ον5, ἴὰ νου] 566 πὶ ἰπαΐ 

ψῈ ἢανα όσα ἴῃς ΙἀἸοπὶ ἫΝ... 72, 1.6. “Ῥοίἢ... ἀπά ᾿, οΥ ἴῃ [Πἰ5 σοπίεχί “οσ.... ογ΄. Βεβίάεξ, νον) 15 ΤηΘΔΠΪΏΡ]655. 

Νοῖ 5 δ} Βεΐϊει. Ασοογάϊηρ]γ, 1 πᾶνε οπιθπάβά δον) ἰηΐο "5 .})0 Ὅτ σαί μοῦ Ὅν). Ηδποο {πε ἀθονθ το εγηρ.. 

ΘΟΒΕΟΒΙΟΙ 5ΙΠΊΡΙΥ ἴδ |κ6 58. “ἼΠ ΣΡ] ἴῃ [ῃς 5θῆδβε οὐ “ἼΠ ΠΥ 9 “θεεμίνεβ᾽. Βαϊ ΠΕγα 566 ΠῚ5 ἴο θ6 πὸ ρτοιηά ἴον 1ῃϊς 
ΙἀεηιΠοδίίοη, ἀπα ὄνεη 1{ 1 νεσα 78ῖ, 1 νου]Ἱὰ Ὀ6 οἵ ΠΟ 86γνίοα ἢ [ῸΓ οὔθ ἦοεβ ποί δαί ἃ θβθῆϊνθ. ϑοῃθοῃΐοι 
Πἰ ΠΊ1561} βυρρεβῖβ Ποσα (Πα 45 16 θ66 ννὰ5 8η πῃοίθδῃ ἰπβϑοί, Βεοποίοίῃ 7 ὁ, (ἢ ἰθχί ΠΊΔῪ Γοίογ “ ἴο ρϑγίϊο]65 οὗ [ῃ6 
Ῥε65 ΨῃΪΟΠ ἅτ τηϊχϑα ΡΨ ἢ 1π6 Ποπαγ᾿, ἀπα (ἢαΐ “ΠΟ ρΡ ἢ λΑ ᾽ς [ἀαἴδηη Πα ΠΟ ΒΟΓᾺΡ 65 ἴῃ 115 γαϑρθοὶ δηά 
ΔΠΟννεα (ΠῈ ΠΟΠΘΥ 85 ἰΐ οἂπηθ ἔγοση ἴῃ6 Ὀεεηΐνεβ (566. Θῃα]οῆαη Ατσαοῃ, [γε Τθδῃ, ὃ 81)... 1ῃ6 Καγαϊζεβ.. .. 
᾿Ἰηϑἰϑίβ ἃ οὴ ἃ ριεραγαίίοῃ οἵ (8 ῃοηδυ ([Ὠγοιυρὴ ἢ] ου]η9)}᾽. ΤῊΪ5 βαρραβίίοη ΒῸρροτίβ [ἢ6 αῦονα βηχθπάαδίϊοῃ. 

ΟΓ οὗ δὴν [ἰνίηρ... νσαΐεγβ. ΕἼΟΠΊ [δν. χὶ. 46 νι ἢ (Π6 οἤδηρε οἵ ΠΩ ἽΠ ἰπίο ΦΉΣ Ὄῶδ,. 
13-.- ΞΟΠΘΟΠΙεῚ {πη ΚΒ (Παΐ 1ἢ15 Τα ρ ]δίΙΟη 15 “ ἀἰγθοίθ ἀραϊηβί {Π6 ΚΑΌΙΠἰς Ορὶ πο Ῥογπα ἰηρ᾽ [Π6 δαιίηρ οἵ [Π6 

ΒΙοοά οἵ {πμ6 ἤβῃ. ὅ66 51|τὰ 39 α, ἀπ Ἰζευῃοίῃ 20 ὁ. ὍΤΠῈ ϑδιηδιδη5 “ΓΟΥ 846 16 δαἰηρ οἵ ἤβῃ πῃαΐ ἀϊβά ἴῃ 
ἴπε ναίει Οὔ ψεγα ἰουπα ἀδαά οἡ ἰῃς 5ῆογε ᾽. [1 ένὶ ροϊηΐβ ουὔΐ (Πδΐ ἴῃ {π6 Ρίγκε Κα. ΕἸΙΘΖου ἰχ ἴῃς Ὀ]οοα οἵ ἤβἢ 
τησβί θὲ 5Πεά. 
ἢ τα. Τὰ {6 Ρίγκε ΚΕ. Ἐ]ΙεΖοτ ἰχ (1 ἐν!) 1ξ 15 β14 1ῃαΐ Ἰοοιιϑίβ ἂτθ ηοΐ ογθαίθα [ΟΠ ναῖε, ϑοῆθοῃίογ ΘΟΠΊρΑΓΟ5 
ΟΠ] 27 ὁ ἀπά ἀδάήμποαβ ἔγοση τ 1Π6 οοπο]αβίοη [ῃαΐ [ῃ6 πηοάς οὗ [κ]]]ΠἸηρ 5ῃ οι] θ6 σοππρϑοίθα ψ τ {Π6 οἰθιηθπξ 
ουΐ οὗ νΠϊοΝ [ῃ6 δηϊτηδὶ] ννὰ5 ογεαϊεά. 

15-1ό. Οὐὐ ἰεχὶ ἄθοίαγθθ Ὡποοπα ΠΟ }}Ὺ {Παΐ (π6 ψψοοά, βίοπθβ, Ἂεἰπιϑί, Πδ1}]15, ἀπά ρερβ ἴπ ἃ Ποιιβδεὲ ἃ16 
τηδ 46 ὉΠοΟΙθαη ὈΥ ἴΠ6 ὉΠΟΙΪθαηΠ685 οἱ ῃ6 τηδῃ,, ϑοΠθοΠίεῚ βᾶγ85 ἰΠαΐ (ἢ158 τερ]δίίοη 15 'π οοΠίγδαϊ]οίίοη ἴο ἴπ 6 
ἸλδὈ Ιηἰς ἰανν. Βαῖΐ (5 18. ΟΠ] Ῥδτγία!]γ ἱταθ. ἘῸΓ δοοογαϊηρ ἴο [Κ 6] πὴ χἰϊ. 7, ἀπ Π ΠΙ5Π6 4 ννοοθη νῈ556]58, ὩΠ]655 
ἴῃς ΨΟΟΩά ννὰβ8 ὈΟΧ, 8 .Ὲ οδρδὈ]6 οἵ ρο]]υίίοη, δηὰ {κα υνῖβα ἰθηῖ- ρα ρ5 (ΠῚ ΦΌΠ ΠΥ), οῥ. οἱ. χὶν. 3. Δοοοτγάϊπρ, 
ἴο ΚεΙϊτη νὶ. χα, 1 1ἢγεβ βίοῃβϑβ ψγεγα ββουγθά ἰορϑίπογ ψ ἢ πη ἰο βιρροτί ἃ ροΐ οἡ ἴῃς ἤἥοογ, {ποὺ νεγα δι] οὶ 
ἴο Ῥο]]αϊοη. ΘΙ πηΠ] τὶν ἢ τα ραγά ἴο ἔπνο βίομεβ. Βαζ 1 οπς βίοηβ ννὰ8 βεοιγθα ψ ἢ ᾿πηθ δ η4 {Π| οἰ Ποῖ τοὶ, ἰ 
ἽνᾺ5 ποῖ 500])εοΐ ἴο ΡΟ] οη. Α5 ἴο ΨΏΘΙΠΕΙ ἃ Π41] (9.2) ᾿πά6γ οοτίαΐη οοηἸἰοη5, ΚΚ α] τη χἰϊ. 5, νὰ5. σαρδὉ]ς 
οἵ Ρο]]υιίοη οὐ ποί, Καθὺὶ Ααὶθα δηά (Π6 ννῖθ6 γετα αἱ νατίαποθ, Βαϊ 411 Ἔα ἀρτϑϑα {Πᾶΐ, 1Γ ἃ Π81]} ννὰ5 ἀτίνθη 
ἴῃ ΜΊΠῚ ἃ νἱθν" ἴο [αβίθηϊηρ δ Οὐ]θοί, ᾿ξ πὰ5. ΘαΡ4Ό]6 οἵ ροϊ ιοη. [ἢ 5Πμοτῖ, ἴῃ ρίας οὐ 4}} (5. Παὶγ- 5 θΠ εἰσ ἀπά 
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ΕἘΚΑΟΜΕΝΤΘ ΘΕ ΑἸ ΖΑΘΘΚΙΤΕ, ΘΕ 6 1: 

τό ΡοΙΠαΐεα Κα ἐπαπι. Δοεροοτγάϊηρ ἴο {Πεῖϊ πο] σα 655 5641} θῈ πποϊδαη πα ννῆο τουποπειῃ πε. Απά 
Ἔνεῖν ἰπϑίγιπηθηΐ, η41], Οὐ ΡῈ ἴῃ {Π6 νν8}] νυν! ἢ 15 νυ τΠ6 ἀεδα ἴῃ {Πα ἤοιϊθε 5.41] θῈ τπιποΐθδῃ, 111 
1ΠπῸ6 τπποΙθαῆη655 οἵ δῇ ᾿ηϑίγιπηθηΐ οἵ ννουϊκς. 

ΧΝ. τ-2. «δληηι71.7,} Μ᾿ γον οσο 10 7, ατὺς οὗ ζὕηείφα,ι65ς. 

ι: Ὑπετεριϊαίίοη οἵ {πς ἄννε ]]εγ5 ἴῃ 1Π6 οἰ Εἴ65 οἵ [γα], δοσογάϊησ ἴο {Π656 Ἰπασεγηθηΐϑ, [Ππαΐ ἃ αἰ εγεηςς 
τΔΥ 6 πιαάε ὈῬεΐννεεη {πε πποίεδη πα {πε οἰθαη, δηα ἴο τηαῖκε κπονη ({πε αἰ δγεηςεν Ῥεΐννθεη {πὸ 

2 ον δπα {πε οοπηγῆοη. Απαᾶ {Π686 ϑίδίιζεβ αἀύα ἴο σῖνε ᾿πβϑίγασίο 50 παῖ {πε ΠοΪ]α πδίϊοη τηὰν 
3 Ὑγ 8} ἴῃ {ΠεῈπὶ δοοογαϊηρ᾽ ἴο {ΠπῸ 1 ανν αἰνναγϑ. πη δοοοζάϊηρ ἴο [Π 15 1ανν 5.81] ννα]ς {ΠῸ βεςα οὗ ἴϑγδο] 

Δ η4 πον 5Π41] ποΐ ΡῈ ουγϑεά. ᾿ 

ΧΝ. 4-6. 7716 Μιιμῖογ 1ο ὅδ α γίσεξ οΚγ αὶ 7, συ ]76. 

“ Απα ἢ ϊ5 15 ἴπε τερυϊδίίοπ οἵ {πε ἀνε! !εγ5 (αοοογαϊηρσ ἴο νυν! ἢ {Πᾶν 5Που] αν) αοὶ ἀπτίηρ [πΠ6 ρετοά 
οὗ δε νι οἰκεάπεβϑ ἀπ|1} {Ππεύγα αὐῖϑεϑ ἴῃς Μεβϑίδῃ (τομὴ) Δαγοῃ δηα [ϑύαθὶ, ΠΡ ἴο ἔδξῃ πηξῃ αδἱ ἰεαβϑῖ, 

5 ἴο ἐποιιβαηάβ δηά μυπάγεάβ ἀηα ἢΙ 65 ἀπά ἴεηθ. πα νῆδη ἔἤεγα ἀγίβε ἔθη, {πΠῈ πα ννῆο 15 ἃ Ὀγίδϑί 
Ιεαγπεά ἴῃ [πε Βοοῖς οἵ {πε Ηαρσι7 514}} ποῖ ἀβραγί. ἊΑσοογαϊηρ ἴο Π15 ννογα 5411] ἔΠὸν 41] θὲ γα]εά, 

6 Απά τ ἢε 15 ποῖ Ἔεχρετζί ἴῃ 411 ἔμε86, θαξ ἃ πηδῃ οἵ ἴῃπε ἱ ενίεβ [5 εχρεγ ἴῃ {Π656, ἰῃς ἰοΐ 5Π411] ΡῈ {παΐ 
411 τποϑε 1παΐ επίεγ ἱπίο {ΠῸ σϑπὴρ 514]1 σὸ ουξ δΠα σοπΊα πη δοσογάϊηρ ἴο [5 ψγοσγά. 

ΧΝ.γ)γ-δ., δατυ ἂς ἰο {6ῤγ057. 

7 Απάῖ ἰπεῖα ΡῈ ἃ ᾿ὰἀσεπιεπί τεραγάϊηρσ {Πε6 ἰαιν οὗ ἰερύοβυ ννῃοἢ 15 ἴῃ ἃ πΊδη, ἴῃ θη {Π6 ρυθϑὲ 5141] 
8 ςοπιε δπηά εἴδη ἴῃ {πε σδπηρ, απ ἴῃς (ξηβου 51.4]] ἰηϑίγαοι Πϊπὶ ἴῃ τῃς ἔγαε πχεδηΐηρ οἵ ἴῃς ἶανν. Απά 

(ενεη) ἱ{ με ἰ5 ἰδοϊκίηρσ ἴῃ ππαἀεγβδίαπαίηρ ἢῈ 5641] σῃπις ΠΙΠῚ ῸΡ ; ἴογ πηΐο {Παπὴ (1.6. {Π6 ῥγίεβί8) 15 τῆς 
Ἰυάρσεπηεπηί. ἐ 

ΧΝΙ. 766 7)ε{ϊ 5 οὗ 116 (ογι507. 

Ι Απα (ἢ Ϊ5 ἴ5 {πε τεσυ]δίίοη οἵ πε (βηβοῦ οὗ {πῸ σατρ. ΕΗ 5Π4]] ᾿ηϑίγαςς {ΠῸ πηδην πη ἰῃ6 νγοσκβ οἵ 

6 Πα 1655 οδϑα βίγυ, ΟἿΓ ἰαχέ 5 ΠΊΡῚῪ ἄθοίαγεβ {Ππαΐ [Ππ|θ ἀποΙθαηη6 855 οἵ ἃ πηὰῃ αἤεοίβ ἴῃ 6 ὑπο] ΠΏ 688 οἵ [η6 Οὐ] βοίβ με 
του 65 ΟΥ ἷβ πθατ. [{ 15 ποῖ οεγία!η, Πούνανοσ, ἡ ΠΘΙΠῈῚ ΟἿΓ ἴαχί ἱΠ1ρ|1658 αἰγεοῖ οὐ ἱπαϊγεοῖ οοπίαοί, [ ἰ8 ρΡγοῦ δ] ν 
1(ἢε Ἰαἰϊῖεσ. [{ 80, 15 ἰβδδομίηρ νου] ἀρτεα ἢ ἰπαΐ οἵ {πΠ6 ϑαάάμποαεβ (85 ἀραϊηβί ἴῃς ῬΠδγβε 65), ΨΠῸ δχίεπα θά 
ἴῃ6 Ῥόψεῖ οἵ ρο]]αϊοη Ποιη αἴγεοῖ τὸ ἱπάϊγεοι οοπίδοί, Υ 4. ἷν. 7. 

15. τα Ρο!ξοᾶ Πὸ μεπι. Τὴς ἰεχὶ το 5. ὩΠΞ Ὁ Φ Ὀγλν, ΠΟ ΘΟΠθ ει μα5 οημθπαθα ἱπίο ὨΠῚ23 Ὁ0Ν))". 
τ6. 116. οι 2 ψε πηαβῖ το 2. ᾿ 

ΧΥ. 1. ΤῊΪβ νεῖβα 15 οἵ [πε παῖυγε οἵ ἃ {π]6 δῃὰ ἃ [γϑϑῇ βίδίθτηβηΐ. 
τεριυϊαίίοη. ὅε6 ποίβ οἡ ἴχ. 1. 

ἄνει!εσϑ ἱπ {πε οἰξίεβ, 1.6. ἢν 2 02. 1 Πᾶνε πεῖ ἴακεη [ες ἢγϑί υνογά ἴῃ ἃ οο]]θοίϊνε 56η86 : οἷ. 2 ϑ8 1). 

ἵχ. τῶν τ ΚΙ ΠΡ Σ. 5; ὅθ. Βιϊ 586 Ὁ: 4; Χυ] Ὁ: 

δοοοτγάϊηρ ἴο. 5 5 ἴο Ὀ6 Βιρρ!ϊεα Αἔἴιογ ὃν ἢ ΘΟΠθο ΐοι. 

{παῖ α ἀϊδέσεποε... . δείννεεη {π6 τπποίεαη απᾶ {π6 οἴεαη. Οὐυοίεα ἔτοπι ἴεν. χὶ. 47. 

Ῥεΐννεθεη {πὸ ΠΟΙ͂Ὺ δῃᾶ {πα σοπιπίοη. ΕἼΟΠῚ [(εν. Χ. 10. 

2. ἴο σίνε ᾿πβίγαυοξίοῃ. ὈΥΣΦΡ ἰβ ἴο θὲ ἐπιθπαάβα ἰηίο δϑ ΠΡ ἢ ΘΟ ΠΘΟΠίοΓ. 

αἴνγανϑβ, 1.6. ΠΡ ζΠΝ). ὅ8.0. ϑοῃβοβίεγ τεβίογεϑ {Π6 ἰεχί. 

4. ἄνει!εσβ (ὩΣ οὐ “βειΠοτηθης᾿ ἃ8. ϑοΠθο ζοΓ ΓΘ Πά618 ᾿1. Οἱ, χν. 1, χνὶ. 9. 

(εοοοτγάϊπρ ἴο ψΒΐοῃ...) αοῖ. ΑὐοοΓΑΙηρ; ἴο ΞΟΠ ΘΟ ΐοτ [Π6 ἰεχί ΤΌΠΒ: 6ν ὁ Ὸ ὈΉΠ ννν νος ΜΒΙΟ τηᾶγ, ΨΠ [μένὶ 

Δη Τιάρταηρα, Ὀε τοϑίογεά 12 5 πΠζ Ὁ ἼΦΕ). 
ἐπε ρεγίοᾶ οἵ {πεὸ νυἱοκεάπεββ. ὅ6ε 1. 5 μοΐβ. 
{86 Μεββϑίϑδῃ. ὅες οἡ !. Ἶ. 
ὉΡ ἴο... ἐπουβαπᾶβ. ΕῸν ἽΝ Γιαρτδηρα βυροοβίβ ἢ Πα ἽΝ ἴῃ ΡΪδος οἵ Ὁ θείοις ὈΙΒΟΝ, ἀπ 50 ἃιγίῖνθβ αἱ {Π6 

τοπάεδπηρ, “τότ ἔθη αἱ ἰδαϑὶ ἔο ἃ [πουβαηά᾿, 
5. ΒοΟΟΚ οἵ Τίμε Ηδβρα!. ὅ6:6 ΧΙ. 2 Ποίβ. 

Ἀεςοοτγάϊηρ ἴο πὶ5 ννογᾶ 58.811 ἔπε Ὺ 811 Ρε τι]εᾶ, 1.6. ὈΠῚΞ ἹΦ) ὙΠ8 ὃν. ΤῊΐβ ἀουθια] Ἡε ταν ἰ5 πιο θ!δά 

οἢ ἴπ6 δαυδ}ν ἀουθία] ἩεΌταν ἴῃ αεη. ΧΙ]. 40. 
6. 58.811 ροὸ ουξ πᾶ οοπια ἴῃ δοοοτγάϊπρ ἴο πἰβ τνογά. Ετοπὶ Νυτη. ΧΧΝ]]. 21. 

8, ΤΕ ρῥγίεϑί ννὰ8 ἴο δοῖ ἴῃ ΔῃΥ οδβ86. 
Α ἰγηῖαγ Ιανν, ΘΟ μθοίοσ ροΐηι5 ουΐ, 15 ἰο θῈ ἰουπά ἴῃ Νερ, 1]. τ. 
1Ἰφοκίπηρ ἰπ ππδογβίδηίηρ, 1.6. Ξ. 

ΧΥΙ. 1. πε σεπβοσ, ἴ.6. ἼΡ3ὩΠ. ὅεε χ. το. [Ι͂π Τυάαίϑηι ἴπεῖῈ γεγα οἰἤοίαϊα ῃῸ νοπὶ ἀπάθι [ἢ15. ὨΔΠΊΘ. 

ΤΠεὶγ ἀυςγ ννὰ5 ἴο Ἔχϑτηΐπα [Π6 ὈΟΩ 65. οἵ [ῃ6 δηἰ πα }5 ὈΓΟΌΘΗΪ [ῸΤ 58 1ῆοα ἴῃ ΟΥΟΤ ἴο βυαγα ἀραἰηϑβί Ὀ]ΘΠΉΪ5Π68. 

9εε Κείῃ, τοῦ α; 761. Β6Ζ. 11. 61 Ὁ. 
δὅ40 



ΓΕΛΘΕΝ ΞΥΘΕ. Α ΖΑΒΘΙΤΤΕῈ ΟΙΚΚ' 161-17. - 

(οά, «ηα 51.411} πηαῖϊζε ἔπει ππάεγβίδης Η15 ννοηάγοιιβ γηϊσϊν δείβ, ἀπε 5Π4}} παγγαία θείογε ἔθη {πε 
2 τῃ]η55 οἵ πε ννου]Ἱά βίποθ 115 ογθαίίΐοῃ. ᾿ηά ἢδ 5Π4}1] μανε πιδούον προη {Π6πὶ 85 ἃ [δ Πεῦ προη Πίς 
3 σμΠ]ἄτγθη, 8 Π6 5}4]] [ου(σῖνεν 411} [μαὶ ανα ἱπουγΓγοάᾶ ρα]. Α5 ἃ ϑῇθρῃοτνα νυ! Πῖ5 ἤοοϊκ ἢε 514]] Ιοοϑς 
4 411 ἴῃ Ῥοπάβ. οἵ {πεῖν Κηοίϑ.... . Ορριύθδϑθα δῃηα οὐ Ἰ5η 664 ἴῃ 58. σοηρτορσαϊίοη. ΑΠπα δνεῦν οπα ννῆο 

Ἰοΐη58 ἢϊ5 σοησταρδίίοη, 6 5141} γθοίζοη ΠΙπῚ ἀοσογαϊηρ ἴο ΠΙ5 "νοῦκβ, Πί5 απαἀοιβιησίηρ, Π15 πηϊρ με, ἢί5 
5 βίγεησίῃ, αηα ΠΙ5 ννεα τῆ. Απα παν 5Π4}} γθσογα ΪπῚ ἴῃ ΠΙ5 ρίασα ἴῃ δοοογάδηςα νυ] ἢ Πῖ5. ροβίζίοη 
6 ἴῃ ἃ ἰοΐ οἵ {πε (οαῖηρ). Νὸο πηδῃ οἵ {π6 ομ!!ἄγεη οἵ ἴΠ6 σαπιρ 5841} πανε ροννεῦ ἴο Ὀγίπρ ἃ τηδη ἰπῖο 
7 1π6 σοησταρδίοη (Ποῖ) {ΠῸ υνογὰ οἵ {πΠῸ (δηβοῦ οἱ π6 σατῆρ. Νοῖ 5841 δὴν πιαῃ οἵ ἔπε ΠΟ 
ἤανα εηΐογοα πο {πε σονεηδηΐ οἵ (οα 4ο Ὀιιδίπεϑϑ (ἘΠ {πῸ σΠΠ]ἀγοη οἵ {π6 Ρἱξ ( Π}}6855 μαπά ἴο 

8 Παη. Νὸ πιδη 5141} 4ο (4 [Πίηρ' 45 τιν ηρ δ ηα 56 ]](ησὺ τπη{[655 6 ἢα5. ϑροίζθην ἴο πεῈ (εηβοῦ οἵ 
1Π6 σαΠΊρ, ἀηα ἢς 5}4}1 (ὁ ([{ἰ ἴῃ {Π6 σα)πὴρ δηάᾶ ποῖ. .. 8π4 850 ἴο ἢϊπὶ ννῆηο οαϑίβ [οὐίῃ.... πεν, 

Ὁ ἀΠΕ ΠΕ ὑπ 15. Ποΐ ΘΟΠΠΘΟΙΘΕ τς ΠΟ Τπ|5 15 ἘΠ6 “εἰ ]οππθηι Οὗ (ἢ οααρ5. ἌἍΠι 
ἢ 11 5041] ηοΐ ϑιισοθεα ἴο ϑδείι18 10 ἐς ἰδηα. . .. ταὶ ἢανε ποῖ σοῆπια ἔγοτη {πῸ6 ἂν {παῖ Ἐρῆῃγδίτη 

12 ἀεβραιίεα οστη [πάὰῃ. Απα ἃ5 ἰοῦ 411 ννῆο να! ἴῃ {πεθ86 πε σονεπαηί οἵ (οὐ 5ἰαπάςξίῃ (αϑε πηΐο 
{πεπὶ ἴο 5δᾶνε {Πεπὶ ἔγοηι αἱΐ [ΠῈ σηαγαβ οἵ {πε ρί, ἴον ϑθάάςξηϊν. .... 

ΧΝΙΠ.1-5. 7626 γον Ογαΐογς 97 ἐλε (ο»ρ11)11ι71177. 

5. Απα τε τερσυ]αίίοη οἵ {Π6 ἀνε! ]οΥ5 οἵ 41] {ΠῈ σατὴρ5 ἰ5: Τῆον 541} θῈ πιιγηρεγθα 411 ν {πεῖν ἤδπΊεϑ, 

' 3 ἴῃς ΡῬυϊεϑῖβ ἢιβί, [πῃ 1,εν!τ65 βεσοηά, {Π6 σι] ἀγθη οἵ ἴϑγααὶ {π|γὰ, δηα {πα ΡΓοβαϊγίες ἰουσῃ. Απάὰ 

{πεν 5}|4}} θ6 γεοοιάβα Ὀν {πεῖ ΠαπΊῈ85 οἠΘ αἰζει δηοίμογ, {πῸ Ῥυθβϑίβ ἢγϑί, [Ἐπ Τιανίζες βεςοπά, {πε 
4 “μη άγεη οἵ [5γαεὶ {Πϊγά, ἀπ ἴῃς. ῥγοβεὶγίς ἰουγίῃ. ἊΑπα 80 {πεν 5Π411 θὲ βεαίε δηά 850 ἐπεν 5181] 
5 αϑὶς 1 τεραγά ἴο ὄνον πηδίίεύ. Απηᾶ (ες Ῥυίεϑὶ νῆο απ ε 5. ἴΠ6 πηϑην (5141 6) ἔγοιη {πεν 
γεαῖβ οἱ ὄν πηΐο ϑἰχίν γεαῦβ οἱ, Ἰεαγηβα ἴῃ Πς Βοοκ (οἵ {πε Ηδριι Δη6) [πη 411 {πὸ ᾿πασεπιεηΐβ 
οἵ {πεῸ 1ὰνν ἴο αἰτεοῖ ἐπ επὶ ἀοοογάϊησ ἴο {ΠΕῚΓ πα σεηγεηίϑ. 

ΗΙ5 ννοπάτγοιιβ πριν δοίβ, 1.6. ἸΝῸΒ ΠῚ 3. ὙΠῸ ἴοχὶ τϑδ5 ιΠ6 ββοοπα ννοτὰ ἂ5 ᾿νῦ5. Οἡ (ῃς Ῥῆγαβα οἷ. ν. 5. 
ἘὨΪΏ ΡΒ, 1.6. 2. ΟΝ 1ϊ. 7. 
βίποα 115 ογεδαίίοῃ. ὍΤῃε ἰεχὶ στοὰς 5 ΠῚ ἽἼΞ3 “ἴῃ ἀδία!]᾿, ΠΙοἢ 1 μανα Θπηεπαδβα ἰπίο ἸΠ λυ 2. 

2. ἴοτρῖνε. ΤΠὲ ἰεχί 15 ᾿πηρϑυίθοϊ, 1,6... 2, ῃῖοἢ 1 σοπηρ βία 85 πῦον», 1.6. πῦϑὺ: οὗ, ἢ 3, ΏΘτα ἰῃ6 ΠΟ ἢ 

(ΠἼΠ 9) ἀετίνεα ἔγομι [Π]5 νβ Θσοῦγβ, 66 αἶβὸ Ὁ. 3. ΤῊΪΒ [οι πὶ5 ἃ σοοά ρᾶτΆ}16] ἴο “μᾶνε ΤηΘ ΟΥ ᾿ (ΏΠ}) ἴῃ 16 
ῬΙΓΘοραϊηρ οἰα 88. 

811 ἐπαῖ πᾶνε ἱπουγγεᾶ βαξ, 1.6. ὈΔΠΩΠ Ὁ5. 80 1 οπιθπὰ ὩΣ ΠῚ 5. Ῥευμαρϑ 1ἴῃ6 ΟΥΘΊ ΠΑ] τνὰ8 ΘΙ ΠΊΡῚΥ 

ὈΣῚΠ ὅ5 “8}} {πεῖν ριμε᾽. 
3. ΑΔΒ ἃ βΒῃερμεγᾶ ἄοαβ μὶβ ἤοοκ. ΕἼΟηῚ 188. χ]. 11. 

Ιοοβθ. .. ἐπεὶς Κποίβ (ὈΠΥΦΡ ΠΊΣΙΣἽΠ Ὁ9. ἼΠ))." ΟΥ 1 Ἑποοι ν. το; ὕλῃ. ν. 12 ἡ ἼΩΡ ΜἼΦ. ΑἸδο 
158. [ν1ϊ. 6 (1, ἐν!) ΠΠ νὰ ΠΊΩΝ ἽΠ. 

οΡΡριεββεᾶ δηᾶ ογιιβῃθᾶ. ἴ[λευϊ. Χχνηϊ. 33. ΤΠ Π6886 ΜΝ ΟΥΩΒ 16 ἴῃ [Π6 τηᾶϑο. 51πρ. 
5. ΡῬοβιζίοη. 8 ἰεχί γϑϑαᾶβ ἸΠῚΠ᾽ 39 ΒΟ 1 ταἰζα ἰὸ θὲ ἃ ΤΟΥ Ιριϊοη οἵ ἸΠῚἹ 55, ΨΏΙΟῆ 1 Ηπά 1,ένὶ 

ἢὰ5 αἰτεαάν ριοροβεᾶ, 
οὗ {π6 {οαπιρ), 1.6. {Π)Π )Π. 80 αἷβο 1.ἔν!. 
6. 51Π811 πανε ροῦνεσ, 1.6. ΡΩ 

υυϊμοιΐί. ὙΠΕΓα 15 ἃ σὰρ Ποῖα. ϑΌΡΡΙν δ. 
ἡ. επίεγεά ἱπίο {πε οονεπαηΐ οἵ αοᾶ. ὅ56:6 1]. 1 ποῖβ, 

Νοσ.... ἄο Ῥαβίηβββ, 1.6. τ1ῃ6 ἈΔΌΡΙΗΙΟ ρἤγαβα “Π) δΝῚ ΝΣ ὃν. ΟΥ̓ 5840. 3231, Β. Μεχζίαᾳ 48 α. 
ΟΠ] ἄγε οὗ {πὸ ρὶΐ. ὅ0 1ΒΖΥΠ5ΚΥ εππθηὰβ ἽΠΠΩ Π 3)3 “5018 οἵ ἰῃς τηοιηἰηρ ̓  ἰηΐο ΠΠΦΠ 3. (ΟἿ, νι]. 12. 

ΘΟΠΘΟΠΙΕΙ ΡΙΌΡΟΒΕΒ ἽΞ2)Π 3 85 ἴῃ ΧΙ]. ΤΙ. 
8, ἃ Ἰπίπρ' α5 Ῥανίηρ ΟΥ 5611}1πΡ. 50. Θοῃβοῃίευ γοβίογεϑ {Π6 ἰεχί ἼΦ(Θ)2Ὁ) (πργοὉ ἼΞ.): 

Ἠΐτη γῆο οαδβίβ ἔοσγίῃ, 1.6. 25, νῃ]οἢ σου] τηθαῃ 150 ἡ οοτητηοη ἰαηά᾿ 1 αἰ ογθ ηιγ ροϊηϊεά. 
9. βαεξεδηθαΐ. 866 Χν. 4 Ποίϑ. 
τι. ΤΠΪΒ ἱγαρτηθηΐ οἵ ἴβδ. νἱϊ. 17 ἢδ8. αἰγεαάν θθβθὴ σαοίβα ἴῃ ἰχ. 3 ἀπά ἢ (π6 βαπι6 ἀϊνεγσεποα ἴτοτη {ῃς 

᾿ς Μαββοζοίίο ἰδχῖ, 1.6. Ὁ [ῸΥ Ὀλου. 

12. Απᾶ 65 ἴοσ 411... βίδπάδβῃ ἔαβδί τπηΐο {πεπὶ. ΓΠ656 Ἰνογ5 πᾶνε δΙγεδαν οσοιτγιεα ἴῃ ν]]]. 21. 
βυάάξδηϊν. Τῆς [Ο]]Ονν Πρ’ Ἰθί[Ε 5. 2 }}} ἀγα ἰ6 018, νυνὶ ἢ Γ,έν! νου] οοπΊρ] δῖα 845 1)}))) “5}4}} θῈ ψψοιπαάεα᾽᾿, 

| ΧΥΠ]. 5. ἔπε πιαᾶῆν. Τῃε Ηβρτενν τοαάβ ἃ θοίοσε {π686 ψοσ8 ΘΟΥΓΌΡΕΥ ἴογ ΠΝ. 
ἔγοπι {πἰγίν γεαῦβ..... βἰχίν γεαῦβ οἱά. 1 εθε ψοτάβ οουἹὰ Ὅς σοπμπαοίθα ν΄ “16 τηαηγ᾿, ἴ.6. ἴῃς 

ἙΟΠΡΤΘσΑΙΙΟΙ ἃ5 ἃ ΜΓ ΠΟΪΘ, Ὀὰΐ 1ῃ 6 Ὠδχί νϑῦβα 15 ἴῃ ἰανουτῦ οὗ τηαΚίηρ' [Π 6 τὴ τοῖο ἴο [ῃ6 ρτίβϑί. 
Ιξεαγηθᾶ ἴῃ {πῸ Βοοκ (οἵ πε Ηδριι). ὅεε ποίβ οἡ χί. 2. 
Ἰεαγηβᾶ, 1. 6. 122) ἂἃ5 1 χὶ. 2. 
ἴο ἀϊτεοξ ἐπεπι, ἄς. ὈΘΦῸΣ Ὁ Ἴ20. 
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ΕΕΔΑΜΕΝΈΒΞ ΘΕῈ. Α ΖΑΡΘΟΚΙΤΕ ΘΕ ατ 6.-Ίθ 

ΧΝΊΙΙ. 6-8. δ ηίιες ὁ 1Δ6 (507. 

ΑΠπα {πε (ἰδηβϑοι ΠΟ 15 ονεῖ 411] {ΠῈῸὶ σδῃηρ5. 51.411] θὲ ἴγοῃι {Π|γν γεαιβ. οἱ ὄνεη τηΐο ΠΥ γεδῖβ 
ΟἸ]ά, ἃ τπηϑβέθσ [ἢ Ἔνεῦν σοιη56] οἵ πηεῃ, δηα ἰῇ ὄνεῖν ἰοηριια.... «ΔοροΙαϊηρ ἴο Πί5 ινογά 5}4}] σοπὶς 
[πη ἴῃοβϑε ννῆο επηίογ ἴπΠ6 σοηργεσϑίίοη ανεῦν πηδῇ 1η ἢΐ5. πα ογάευ. Απά 85 τεραίάβ δὴν πηδϊξζει ο 
γΒΙΟἢ 11 5141} θῈ ἱποιιπηρεπί ἴον δὴν πηδῇ ἴο βρεαῖ, ΠῈ 5141] βρβαὰῖκ ἴἰο 1Π6 (ἰβῆβοῦ ἴῃ γεσαγάᾷ ἴο δῃν 
50ΠῸ ΟἿ σ41156. 

ΧΝΙΙΙ. τ-5. “ηιδοηυῖη. 

Απά {Π|5 ἰ5. {π6 τερυ]δίίοη ἴον ἘπΠῸ πηδην ἰπ ογάεγ ἴο ργονίας ἴοι. 811 {πεὶγ πεεάβ. Τὴδ νναρεβ οἵ 
ἔννο ἄανϑ ὄνεῖν πιοηίῃ 15 {πε τιἰ8ὲ. Απα {ῆεν 5}84}} σῖνε 1 ἱπίο ἴπΠ6 παπάβ οὗ ἔπε (δῆβοῦ απα {πε 
πᾶρεβ. Ετοπι ἴΕ πεν 5Π8]] σίνε.. .. δπά (τότην [ἃ ἔπαν 5841} σἰγεηρίμεη {ἢς μαηά οἵ πε ροοῦ δηά 

4 ἴπε πεεάγν. Απαᾶ ἴο {πε δἀρεὰ πιᾶῃ νγῆο.. .. ἴο {ἴΠ6 ναρταηΐ δηἋ ἢἰπΊ {(ννο.) νναὰ5 [ακεῆ σαρίϊνε οἵ 
5 ἃ βίγδησε ρεορίθβ. ᾿Απά ἴο {Π6Ὸ νἱτρίη ψῆο ἢ85 (πο 4Νοἷδ (πα ἴο Πἰπὶ ννοτη) ΠΟ πιαῇ σαγείῃ [ου : Ἔνεῦν 

6. ΜΟΙ τ “ΠῚ ποῖ -- ἊἋΔΛΩΠ {Π|5 5 ἐπ ἘΧΡΙΘΠ ΘΔ ΙΘΩ, Οἱ (πὶ αι εἴδη τ ἿΠΕ [Π15 ἴξὶ οἶ- 
8 εχρ᾽ ηδίίοη οἵ {πε Ἰπᾶάρεπιθηΐθ ψῃΐο. .. (Γ[ΠπεῸ Μεβϑίδῃ ἔγοπι) Δαίοη δῃα ἴβϑγαθὶ. Απᾶ Ηες ψ]]}} 
9 Ῥαιάρῃ Οὐ 51η5.. . . 1ῇ. ΠΊΟΠΕΥ δΔη6] ἢξ 5Π4]] Κῆονν - .. Ρυῃίβῃπιεηΐς δἱχ ἄαγϑ ἃπα ννῆο 5}4]] 

το 5Ρεακ . . . ἀραϊηϑδί Μοβίθδ)..... 

Ι 

ΧΙΧ. δατυς ας 1. Οαίῆς. 

εὐνοὺν (Θ88}} ποῖ 5υνελαγ εἰπεῦ ὃν ΑΙΈΡῃ 1 ἀπηδά οὐ ὃν ΑΙερῃ 1)α]θίμ, μας ὃν {πα οδίπ (νει ἔς ἴῃ 

6. ἔγοπι {πἰγένγ γεατβ οἷά, ἄς. Τὴ [ονιῖθβ νεῖ ἴο βπίθυ οἡ οἴπος (ῃ6 (τίθει ἢ γεαγ δοοογαϊησ ἰοὸ 
Ναπη. ἱν. 3, 23, 30; τ Οἤτοη. ΧΧΙ. 3: ἴΠ6 ὑννθηΐγ- ἢ ἢ δοοογαϊηρ ἴο ΝΌΠΙ. νἱϊ. 25--26 : [Π6 να πιθ ἢ δοοοταϊηρ; 
[6 Εἰχια 111. 8; 1 (ἤθη. ΧΧΗ: 24, Ζῇ; 2 ΘΙτΟΝ: ΧΧΧΙ. τῇ: ἶ 

αι Πιϑβίεγ ἰπ ὌΝΟΥ οοπηβεῖ, 1.6. ΤΟ πα ὅγ3. Ηδξεῖε 1 Πᾶνο ομαησοά τῃ6 ΜΘ. τεδάϊησ δ} ἰπίο ὄμ5. 
ΤΠιασταησα Ὠ85 Πεγα ἀπίϊοϊραίβα τηθ. [μέν Ἐἐπηθη45 ἰπΐο ἡΠ2 “Ὄχρετι᾽. 
ΟἿ συν ἢ. Ὁ: ἤτὴ 

πὶ 5 ἄτιε Ὁγάσδσ, 1.6. ΠΞ3, Οἱ, Εβίῃεγ 11. 12 [ογ {Π6 1(] ΟΠ]. 
8. 51 οἵΓ οαῖβθ. 2 98Π1. Χν. 4. 

ΧΥΠΙ]. τ. {δε τερυϊαίίοη ἔοτ [πῈ παν. Ὁ) 3 Π 1. 

ἴο ργονίάε ἔογ, ἄζο., ἰ.6. ὈΓΥΘΠ Ὁ9. ᾿5Πῦ. 
2. ἔννο ἄδγυϑ, 1.6. Ὁ) Ὁ. 1515 ΟΠ6 ῬΡΟΒ51016 νὰν οἵ γεδάϊηρ' ἰῃῈ Μ3. δοοογάϊηρ ἰο Θοῃεοῃίεσ, Πα οἰἢεδι, 

ἢ 58 γ8, 18 ὮΠ ΠῚ ἼΠ. Βαϊ [Π15, [πΠουρ ἢ Π6 τα] αίθβ ἴΐ, 15 ποῖ ροβϑίθ]α ἴῃ ἰ[56]{, ΠΟΙ ἄο65 ἴΐ, Ἄνθη 1 οοτγθοίβ, 
σῖνα ΔΠΥ ἢιηρ 56η86. 

{π6 στα]α, 1.6. ὉζΘ  ),2Π. 

3. δῖνε. .. Τῇὲε Μ5. [5 ἴοσῃ ἂπά ἰδαβα ἤδετε, ϑοῃεοῆίοσ {πη κ5 ἰμὰΐ ὩΣ, ., ἽΝ οαη Ὀὲ τηδ46 οαΐ, 
Δα βϑυρρεϑίβ ὮΝ Ἵ"Ζ “ἴῸΓ τῃ6 ροογ᾿. Βαΐ δ5 1ῃ6 ρῆγαθε [ΝῊ Ὁ} ΟΟοι5. ἹΠηΠηΘ αἰ αἴθ! Υ αἴτει, [18 15. Ὁ] Κε]γ. 

ῬΟΒΒΙΌΙΥ {Π6 οὐ σῖηαὶ νγὰ5 Νὴ ἼΝ2 “οἡ ὈΘΠΔΙΓ οὗ της 1μενίϊες᾿. Βαϊ [Πδ πιαίίογ ἰ5 Μ ΠΟΙ πἀποετίαϊη. 
απ ἔγοπι ἰξ. ὍΤΠε ἰεχί τϑδαβ ))), Ὁ ἴῸΓ 1))2)21. 
βίγεηρίποη {πε παπᾶ οἵ ἴΠ6 ροοσ επᾶ {Ππ6 πεεᾶν, ἱ. 6. ΣΝ Ὶ Ὁ) Δ ἸΡῚ ΠῚ 1). Ετοιὴ Εἰ Ζεὶς, χνὶ. 49. 

4. με ναρταπί, 1.6. "}} δ. Βαΐ [εξ τεδάϊηρ 5 ἀοαθιία!. ἱ 

ἴο μἷπι πο. Τεχίὶ τεδάς,,, δῇ, 1.6. (π ϑ )νῦ. 

5. διη4 ἴο Πἰπιὶ ννῇοπ,. “(Φ θ1) ἰ5 ἴο θ6 τϑδαὰ Πεῖδ ; ἴοσ αἴζοι ἴ[Π6 ργεοβαϊησ ννοτ 5 {Π6Γ6 15 ΓΟΟΠῚ [ῸΓ ἴοι ἰε (615. 
ΠΟΙ 1ΠῈ ΟἸαιιβε, 5886 [6]. ΧχΣ. 17: 

ἡ. {Τα Μεββίδῃ ἔγομι). ὅ66 ποίε οῃ ἱ. 7. 
8. Απᾶ δ υν}}} τιδκε αεἰοπεπηεηῖ. ϑῖποθ ἴῃ ἴῃ6 Οἴμεῖ ἴου ραββαρθθ ΠΘΓΕ δἰοηθπιθηΐ 15 τηθητοπβα αοά 

ἴ5 1ῃ6 ἀρεηΐ, ννὲ οοποῖπάβ {Πδὶ ἰΐ ἰδ Ξὸ ἤθσθ. 8686 ν. 5ὶ ποίδ. 

9. ΠΊΟΠΘΥ, 1. 6. 55. (ΟἿ, ΑΡοιῇ 11. 12 ΝΟΥΣ τὖν 22Π ἼἼ2Π ὙΠ ἰοῦ [ἴῃ6 δαιη]]θϑί 86 οἵ [Π15 [6 ΠῚ. 
το. Νίοβζεβ). Ῥουδίπι]!. ὍΠδ πεχί ᾿π6, Ψ ΒΙΟἢ 15 (ῃ6 ἰαϑὲ οἵ 1πῈ ρᾶρε ἴῃ {π6 Μ5., ἰβ 1οϑί. 

ΧΙΧ. [τ 15. αυϊΐε. ὑποοτίαϊῃ ΨΠΕΙΠΕΓ [Π1|5 οῃαρίετ, ψΏΙΟἢ Ὀερίπ5, ἢ {πΠ6 ἴορ οἵ ἴπ6 ποχί ρᾶρε, [Ὁ]]ον8 
1πηπη  αἸαίε]Υ οα ψ Παΐ ργθοεάθεβ. ΟἿ6 ΟΓΥ ΤΊΟΓΘ [Ο]105 ΠΊΔΥ Ὀ6 ἰοϑβί. 

Ι. 5νγαασ. ὙΠΕΓΙΕ 18 ΓΟΟΤῚ [ῸΓ Ὁ3ΦῪ αἱ ἴῃ6 Ὀεσὶπηΐηρ; οἵ [Π6 11π6, θαϊ ΟἾΪΥ Ψ) ΤΕ ΠΊΔἰΠ8. 

ῬῪ ΑἸἹερῇ 1 αππεᾶ οτ ὉῪ ΑἹερῇῃ ἢ διβίῃ, 1. 6. να ΡΝ ἘΔ) ΟῚ ἘΡΝΔ Ὧλ). Τμδὶ ἰ5, [ῃ6 ἢγϑὲ ἔντο Ἰβίιεϑ 

τεβρβοίίνε!υ οἵ τῃ6 ἀϊνίπε πᾶπιθβ, Ὁ οὐ ὈΠῸΝ (ΕἸΟΒΐπι) ἀπά ἫΝ οἵ )15 (Αἀοπαὶ). ὙΠδ ἀϊνίηα παπηεβ ψγεγα υδϑὰ 
ἴτεεὶν ἴῃ οαΐῃβ Ὀγ ἴῃς 7ενν8. [ἢ ΘΒθΡΌΟΙῃ ἷν. 1.3 ἰζ 15 8814 [ῃδΐ 1[ ἃ τηδῃ δά]αγε δῃοίμο  Ὀγ 1Π6 ἀϊνίπα πᾶιηε5, ΑἸθρῇ 
Τα θιῃ, 1οά- δ ϑῃααααὶ, ἅο., Πα ἰδ ἀπ 6γ ΟὈ]ραιίοπ ; θὰ ποί 1 Πα δάϊατεβ ὈῪ {Π6 ἴθιπηβ “ὈῪ ἤβάνβῃ Δη4 βδγίῃ ᾿., 

2 ΠΊ ΡΞ. ον ἼΦΣ Π ἽΝ ΠΟῚ ΡΝ τ ΠῸΒ Ἰδὲς ΣἼΠ ΚἼΝΩΥ ὈΣΟΦῚ τ Λ2Π ΌΝ ΣἼΠ., ον, ὈΠῸΝ ἫΝ Μ3 0. ὙΤἼΕῪ ΜΈ Γὰ 
Δ]]οννβα ἴο βυνθαῦ Ὀγ {π6 Τ᾽ ΠΊΡΙ6, [Ἐγιι8816 Π}, ΟΥ {Π6]Γ οὐ μεαά8. 566 Γἰρμίίοοί οἡ Μαῖιί.ν. 33--36. δ ϑδπηδγ δ η8, 
ποροτγαϊηρ ἴο [εγ. ϑδ πῃ. 28 ὦ (ϑομεοῃζει), ννετα Δοουβίοπιεα ἴο τ158 [ῃ6 58 ογθα Πδη8 οἵ Ὑδῆνβἢ ἴῃ {Π 611 ΟΔίΠΒ8. 

ΡῬαΐ ὃν {πε οαίῃβ. Τηΐβ τοϑίγιοινε οἴδαθα ϑῃοννβ {παᾶΐ πὸ ίογῃι οἵ [Π6 αν! π8 παῖηθ νγὰ5 ἴο Ὀ6 τι564 ἴι ἰα Κη σ 
822 
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᾿. 3 {πε οἴγ865 οὗ [6 σονεπαηῖ. Βιΐ ἴῃ 1ὰνν οἱ Μοβεβ ἢε 5}4}} ποΐ τηβηῃίίοῃ, ίογ..... Απά {6 ϑννϑδῖβ 
4 δῃὰ ἐγαηθρίεθθεβ ἢῈ ργοίδῃεβ ἱπῈὸ Ναπηθ. Ἀπάα [ Ὀγν {πε ουγϑε5 οἵ {πΠῈ σονεπαηΐ .. . {πε Τπᾶρα8. 
5 Απά [Γ πε ἱγαηδρίοθθ ΠῈ 5Π4}} ΡῈ Πεὶὰ συν: θὰΐ [Γ Πα οοηΐεβθβ δηπ] πλακα γοϑιἰτυτοη ΠῈ 5}4]] 
6 ποίΐ θεδγ([Πε ρεηα]ν) οἵ ἀβαίῃ. Απα νῃοϑοεν ει ἴῃ 8}} [5γ86] 514] Ἔεπίεγ πο {Π6 σονεπαηΐ ὈῪ ἃ ϑἰδίιξζε 
ογ βνεΐ, ἰορείμει ννἱἢ {Πεὶγ ομΠ] γε ννῃο αια (ποΐ οἵ δῃ 66) ἴο ρ855 ονεῖῦ ἱπίο {πε πιυγτῆθει οἵ [ῃοβ6 

ἡ ΠΟ ἀῇα δητο δα ὈγῪ πε οί οἵ {πε σονεπαδηΐ, 5641} σοηῇῆτπι ἰ οἡ {Πεῖγ Ὀε μα]. Απα {Π15 15. αἷϑὸ 
1Π6 Ιὰνν ἰῃγοῦυσμοιξ {ππῸ δηΐτε ρεγοα οἵ {πε νυν] ο Κεάμεββϑ ἴογΓ Ἔναῦν ΟΠ6 ννῆο γα 5 ἔγοπ ἢΐ5 σογγαρί 

8 νναγ. Ο {πε ἄδν νἤεηῃ πε 5ρεαῖβ νι [Π6 (δηβοῦ οἵ {πε πηδην ἴπαν 5141} εητοὶ] Πίπη Ὀγ ἴῃς οδίῃ 
ο οὗ ἴῆς οσονεπαπὶ {παὶ Μοβεθ εϑίδ]Π ]5ηεα νὴ [9γ86]--ῆς σονεηδηΐ ἴο ταζίασγη ἴο {πε Τὰν οἵ 
Μγοβεβ. ... νι 411 (815) πεαγί. ... (ἀπά ν] ἢ 411 ΠΙ5) 501}: δ5 γεραγάβ [δὲ νυν! ἢ ἔπεσα ἰ5. Γουπά 

το ἴο ΒΕ ἄοπε Τὴν {πεγ7 . .. Απα πο πΊδη 5}8]] πηαῖζε πον ἴο Π᾿πὶ [Π6 ἰᾶνν5 πη11] ἢς δίδηα Ὀοΐογε {με 
11 (δηβοῦ {(νῆο 51.4}} βθασγοῖμ οὐἷξ σοποεγηίηρ ΠΙπὶ ἤθη ἢδ Ἐχαπηΐηθ5 ἢΪπη. Απα ννῆξη ἢε ἱπηροϑαβ 1ἴἰ 

ΠΡΟη Πἰπὶ ἴο ταίατη ἴο {πε 1ὰνν οὐ Μόοβεβ νν ἢ 4}1 ἢϊ5 ἤεαγί απ 411 ἢϊ5. 580}}. ... οἱ Πίπι τ... 
12 Απά εἜνεῖν {πίησ {Πᾶΐ ννα5 τενεδὶεα οἵ ἴῃς 1 ἂνν νυ] τεσαια ἴο ἃ δῖ... ἰη πὶ. . . {πε (ξῆβοῦ 

Πτὴ ὅπῸ] 5141} ΘΟ τη ΠῈ πη. - - [21 - - - ΚΙΠΠΕα Πίπι . - - 8Π4 (ἢς τηδθιίπδῃ 4η6 ΑΪ - -- (2055 ΟἿ. 
14 ῖουε {77165) σονεηπαηΐ νν ἢ νοι δηα νι τῃ6 ννΠο]α οἱ ἰϑγαθὶ. Ὑπεγείογε [Π6 πηδῇ 5141] ἱπηροβα ἴΐ 

ΠΡΟΠ ΠἰΠΊ5Ε61[ ἴο τεΐϊατη ἴο {πε Τὰν οἵ Μοβεβ ; ἴου ἴῃ 1 ενεύντῃῖησ 15 δοσιταίεὶν ἰγεαίεα, 

ΧΧ.ι. δε γγόηος το 16 δοοῖ οΥ 7ωμὀῖίφος. 

α΄ Απά 85 ἴογ ἴΠε εχϑοῖΐ βἰδίεπιεηΐ οὗ {πεῖν ρεγίοας ἴο ραξ [ϑγδ6] ἰπ γϑιμθιργαποθ ἰπ γεραγά ἴο 4} 
1Πεβε, ΡῈ ῃοἹά, 1 15 ἰγεαΐβα δοσυγαΐεὶν ἴῃ ἴῃῈ ΒΟΟΚ οἵ ἴπε Πἰνβϑίοηβ οἵ {πῈὸ ϑεδβοηβ δοσοάϊηρ ἴο 
{πεῖ [0 11665 δηα {πεῖν ΝΝ ε εκ. 

Δ οαίῃ. ΟἿ]γ {πε οδίῃ οἵ [ῃ6 οονεηδηΐ ννὰ8 8] οννεά. [1ὴ 2 Εποοἢ ΧΙΪΧ. 1--2 5 τ Πρ ὈΥ ἤθάνθῃ ΟἹ ΘΓ ΟΥ ΔῊΥ 
ΟἰΠεῚ “ ογεαῖθα {πῖπρ ̓  Ψψὰ5 Του ἄεη. Τῆς Ἐββεηαβ [ογθας 8}} ϑυγεατίησ : οἷ. 05. 2. 2. 11. 8, 6; ῬΏΉΠΟ 1]. 4.58. 

νυ τθη. 80 1, ἔν! 5ΌΡρ]|165 ἴπε ἰδοαπᾶ. 
2. 'ΓΠΪΒ 566 Πὴ5 ἴο τηδδῃ [ῃαΐ ἃ τῆδῃ 5 ποΐ ἴὸ ϑύνβαγ ὈῪ ἴῃ6 Τἂνν. 

ἔοσ. ὍΠΕτε 15 ἃ 1οὉ85 οἵ ἴβῃ ἴο ἔννεῖϊνε Ἰείίεβ ΠαΓα. 

5. ὮΦΠ ΠΝ ὈοΠῚ ἼΣΝῚ γ᾽ ὉΝ). ΤῊΪΒ νεῖβα 8 ἃ ρᾶγαρῆγαβε οἵ ἴον. χὶχ. 12. Δ ἴαϊβε οαἱῇῃ 15 ἃ ργοίδηδιίοῃ 
οὗ τῃ6 ἀἸνης ΠΑΙΠη6. 

4. σονεπαηί. ϑοθεοῃίευ ΡΙΌΡΟβ65 ἴο ἢ]] ἃρ [6 Ἰἰδοιπα ὈΥ ΒΟ Δ)» “5}8}} θὲ Ὀτουρῃὶ Ὀείοτε᾽. 
5. 6 5841] με μεϊᾶ ραν. (Οἵ. [ῃε σοποϊαάϊηρσ ννογάβ οἵ [,αν. ν. 2, 3, 4. 

οοηΐεββ. ΟἿ [μὲν ν. δ. Γ 
1π6 ρεπαῖϊέγ. 1 τεβίογε ἴῃ6 ἰοϑί ψογὰ Ὀγ 2). Οἱ. Ῥτον. χίχ. 19. 

6. ΤῊΙΒ νεῖβα 15 αἰ Πῆοα]. Τῆς ταπάδγιηρ 1 ἤᾶνα ρίνθῃ 8 ΡΌΓΕΙν ἰθηίαϊίνε. Τῆς εχ ββθηβ ἴο Ὀ6 οουταρί. 

᾿ς ΠΕ Ἰδουμᾶ 15 ροββί]ν ἰο θῈ βιρρι!!εα ἃ5 [Ο]]ονν5: (κὉ) ἼΦΝ. 
τορείμεσ νυ τι Ἐποὶγ Ομ] ἄγε, 1. 6. ὉΠ) ΠΝ. δε Πᾶνε ΟἿΪγ δ 2 Ὀείοιε ξξ ' αὶ πο δηΐεγβ᾽, Ὀὰϊ [15 15 [Δ ΚΘ ἢ 

᾿ 45 ἴῃ6 ΡῥΪυγαΑ!. 
Ρδ55 ονεσ ἱπίο {μ6 ΠΌΡΕ οὗ ἔμοβα Ψῆο γα βῃγο]]θά, ἴ.6. ὩΣΠΡΞΠ ΟΝ αν. ΤῊΪΒ ῬὮγαβε 15 το Εχοά. 

ΟΠ ΧΧΧ. 13 0Γ14. ΤΏ ἴΠπ686ὲ ψογάβ να 5ϑῃουϊα ρεγῆαρβ οοπηβοῖ ἡ ὈΥ 1ἢ6 οδίῃ οἵ ἴπΠ8 οονεηδηΐ᾽ 45 ἴῃ ᾧ. 8. 
Ι 5141] οοπῆτιῃ 1. ὍΤῆε ἰεχὶ τεδαβ 121), ννῃϊοῇ 15 ἴο θῈ ετηεηάβδα ἴο 20} “514}} σοηῆγιη . «-- 
, Ἴ. Ῥεγίοά οὗ {πε νυἱοκεάπεσβ. ὅ6ε 1. 5 ποία. 

8. ΘΏΓΤΟΙ. ὅ66 ποῖβ οἡ 7. 6. 
-π--ίμε οονεπαπί. Τῆι ἰεχΐ 15 σγατητ δι! 4 }}} ἸΤῚΡΟΒ510)]6. 

9. ἴο τεξαγῃ ἕο ἐπε 1ανν οὗ Μοβξεβ. ὙΤΠε ἰεχὶ ἰ5 ἴο θ6Ὲ τεβϑίογεα ἂ5 ἴῃ Ὁ. 11 ΠΦζ ΠῚ )}Ὁ ζϑι)». 
1Ὁ. ΞΕβγοῦ οὐἱ. Τῆς ΜΆ. 15 ἴογῃ ἴῃ ἴῃς τη] α]6 οἵ τῃ6 ψογά, ψῃϊοῃ, δοοογάϊηρ ἴοὸ ϑοῃθοιεσ, ἰοο 5 πὸ ΤῊ ΒΠ), 

Δ Πα νὨΙΟἢ ἢς δπηθη8 ἰηῖο ΦΊΞΠν. 801 Πᾶνε τοπάδγεα, [ΐ 5 ψοσίῃ ποίϊηρσ ἱπαΐ [6 ὑγο νεγὺβ ΦΞΠ ἀηὰ 7 ἂἵὲ 

1 ΠΡΟῊ Πτηβε] Γ᾿, Οἱ. ἘΒΙΠΕΙ ΙΧ. 27, 31. 
ἴο τϑίυση ἴο {πὸ Τὰνν οὗ οβεβ. (ΟἿἵἿὈὨ υ. 14, ΧΧ. 2. 

12. ἃ 5, Οἱ, χνὶ. 8. ΟΥ τῃεὲ πεχί ἴψο 1ἴπε8. οὴἱγ οὐά ψογάβ βυγνῖνα, δηα τῃ6 σοιηδιηϊηρ εἰβἢϊ (9) 11Π65 
ΔΓΕ ΜΠΟΙ]Υ Ιοϑβί. 

14. ἱπηροβα ἰξ ἀροη Πἰπηβεῖῖ, Ἡδῖε 1 ἐπηε πα ὈἿΡ᾽ ἰηΐο ὮΝ δηὰ ἼΦΞ) ἱπίο 193). ὅ66 Ὁ. 11 μοίβ. 
ἴο τεΐαγῃ ἴο {πΠ6 18νν, ἄς. 66 ζ. 11. 

δοσυγαΐον ἰγεαίεᾶ. 1.6. ΡΠ. 12. Α Ταϊπηθάϊς [ἘΓΠΊ. 

ΧΑ, {πε εχϑαοΐ βἰδίεμπιεηΐ οὗ ἐπεὶγ ρεγίοᾶς. ΤῊ15 ρἤγαβα Πὰ5 αἰγεαὰν οσοαγγεά ἴῃ 1Ϊ. 8. 
ἴο ῥιυιξ [5γβϑβὶ ἱπ γειπθαργαποα ἴῃ τεραγᾶ ἴο 411 ἐμεβε. ΤΠ τοχὶ τϑαὰβ ΠῸΝ Ὁ3Ὸ 7" ΟΝ ΜΠΙΟ. 1 Πᾶνα 

ἐπιθηφεά πιο πον Ὁ53 “0 ὌΞπο. 
[86 ΒοοΚκ οὗ {πε Ὀϊνίβίοπμβ οὗ πε ϑεαβοὴξβ δοοοσγάϊηρ ἴο {πεὶγ 110 11665 απᾶ {πεῖς εεκβ. 8 

ΔΡΡΘδΓΒβ ἴο ὈῈ ἴῃ6 Βοοῖκ οἵ Τ00}1665, ἰπουρ, ἀτηοηρ [Π6 ΤηΔῊΥ {1685 ὉΠ ΘΓ νΪοἢ τἢϊβ. θΟΟΚ νγὰβ Κπόνη, τΠϊ5. {Π|6 
ΠΟ ΏΘΓΕ ἈρΡρθαγβ. (ες τὴν εὐἀϊίοηῃ, Ρ. χὶν 584.) [1 τεοα]} 5 ἴῃ6 Ῥγοϊοσιις ἴο 115 ῬΟΟΚ, ὑνῃ]οἢ σταηβ: “ΤῊΪΒ ἰ5 ἰῃς 

1105.2 822 - 5) 781 
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ΧΑΧ, 2-12. ἤατυς ας ἰο Οαίδς πα Ἰοτυς. 

2 Απά οῃ ἴδε ἄδν οἡ νῇῃϊοῇ [Π6 πιαᾶῃ ἱπηροβαβ ἰ ἀροη ΠἰπΊβε!Γ ἴο γεΐζαγῃ ἴο {πῸ ἰανν οἵ Μοβεβ {πὸ 
3 δῆρεὶ οἵ Μαβίεπια ν|}} ἀεραζγί ἔγοπὶ Ὠἰπὶ 1 ΠῈ6 πιακε σοοά Πἰβ ψογά. Ὑπεογείοιε ΑΡγδἤδτη. ννὰ5 
4 εἰγουπηοίβε οἡ {Π6 ἄδν οἵ Πί5 ἱκπονίηρ ἴ. Α58 ἴο ψῇῆδαίΐ ἢε αϊά, " Ταΐ ννῃϊο ἢ 5 σοπα [ογίῃ ἔγοιη 
5 1ῃγ 11ρ5 που 5η4]} Κεαερ᾽ ἴο πιδῖκε 1 σοοά---Νο Ὀἰπάϊηρ οαἴῇ, ννῃϊο ἢ ἃ πιῇ ἱπΊροβϑθβ προη ὨἰπΊΒΕΙ 

νυνὶ ἃ νίενν ἴο ρεγίογπ) ἃ σοπηπηαπαπηεπηΐ οἱ {πε ἰανν, 5141] ἢεῈ σαῆςθὶ ὄνεῆ δὲ {π6 τγίϑὶς οἵ ἀεαίῃ. 
6 Νοιπίηρ ννὩϊο ἢ ἃ τηδῃ {{ΠΊΡΟ565) Ἰροῇ ὨἰπΊβθὶ ῇ. ἢ ἃ νίαν ἴο ((Γιϑίγαίε [Πς ἰαὺνν 5141} Πα τηδκε 
 σοοά ενεῃ δὲ {πε τίϑβὶς οἵ ἀβαῖῃ. (4.5 ἴογ) ἴπ86 οδίῃ οἵ {πε ννοπιδῃ, νῆοβε οαἱῃ Μοβζεβ ϑαδ 5βῃου!ά 
8 6 ἀἰϑαϊ])οννεά, ἢῸ πιδῇ 5141} ἀἴβα!]ονν δῇ οαΐἢ πο ἢ ποὺ πιᾶῃ Κησνν. [ἰ ἰ5 ἰο ΡῈ οσπῆιϊιπιεά. Απά 
νεῖ Πεν ἰ ΡῈ ἴο αἴϑα! ον οὐ ἴο ἰγαῆθργεθθ ἴΠ6 σονεηδηΐ, π6 5041} ἐἴβαι]ον 1 πὰ ποῖ σοπῆγγῃ ἴΐ. 

9 Απά 90 [5 αἶϑο {πΠ6Ὸ ἰανν ἴον πεῖ (δίπεν, Α.5 ἴο {πε ἰανν οὗ ἴῃς οἰζίεγ)ιηρϑ πὸ πιδῇ 5}.4}] νονν δηγιπίησ 
10 [οὐ {πε αἰΐαγ υηάεγ σοπὶριϊϊβίοη. ΝΟΥ 5Π4}1} {πΠ6 {ρι)εϑίβ ἴακε δηγνιπίηρ ἴτοπὶ {πὸ ϑγδεὶ ες... 
1 (Νοῖὴ 514}} ἃ πηδηῃ ἀεξαϊοαίε {πε ἰοοά... {Π|5 15 παῖ ἢε ϑαϊά, "ΤΠαν πη ἄνεῦν πιαη Πἰ5. Ὀγοίπεῦ 
12 ΜΠ 4 πεῖ.’ ΝοΥ 5}4}1 ἀείνοίες ... οἵ 41]... ἢϊ5. ροβϑεββίοῃ . .. μοῖν. . . 5841] θῈ ριπίϑῃεά 
π᾿ ὐπὸ ἰδ-85.α νοῦ - [Ὁ ἐπ ποσὰ 

Ὠἰβίογυ οἴ (ἢ αἰϊνίβίοη οἵ ἴμ6 ἄὰγβ.. .. οἵ [1ῃΠ6 βνβηΐβ οἵ (ῃ8 γϑαγβ, οἵ {Π6ῚΓ νι θαῖκβ, οὐ {Πεὶγ [0116 65. Ηδῖθ, 5 ἴῃ 
ΟἿΓ ἰοχί, 6 θα κβ τὰ “ψνεε 5 οὗ γβαῖβ᾽. 

2. ἱτῆροβεβ ἰΐ προη, ἄς. 866 Χἰχ: 11,14. Ὅ7ῃε ἰεχί τοαάβ ὩῚΡ᾽ Πδγθ, νη Ϊοἢ τηὰὺ Ὀα τὶρῃΐ, 1. 6. " ϑίαπα ἀροῃ 
ἨΪΠΊ561Ε ἴο τοίαση ἰο᾿. Βαΐ 1 πᾶν Ὀ6 Ἀεβί ἰο τεδᾶ ὩΝὈν. 

ΘΔΏΡΕΙ οὗ Ν αβίεῃηβ. (Οἵ. Τ001|665.Χ. 8, χὶ. 5, 11, ΧνἹ]. 9, ἄο. 
4. πεῖ ψ ῃ θοῇ 15 βοπα ἴοσίῃ, ἄο. Οὐοίεα ἴτοτῃ 1)εαΐ. ΧΧΙΙ. 24. 
5. Ὀἰπάϊηρ οδίῃ, '. ε. δ ΠΣ. ΙΒ ρἤταβα 15 ΠῸπὶ ΝΌΠη. ΧΧχ. 13. 

ξςαποεῖ. ΤΠ6 ἰοχί ἹΠῚΒ᾽ “τράδοτη 15 Ἐπηθ πα βα ἰηΐο ἸΠΠΒῚ ἃ5 Θοῃθοἢίογ ϑυρραϑίβ. 
ΓΙΘΚ οἵ ἀἄδθδίῃ, '. 6, ΓΘ ὙΠ. 

6. ἱπιροβείῃ, 1. 6. Ὡ)᾽ οἵ ψῇϊοἢ ΟΥΪγ ἴΠ6 Ὁ βυτγνῖναβ. 

ἰο ἔγιιβίγαξε ἔπε Ιανν, 1.6. ΠῚ (ἸΠΠ 8}. 

ἡ. (Α5 ἴογ). γε τᾶν 50ΡΡΙΥ ν᾽ ΠΕΙδ 85 ἴῃ Ὁ. 9. 8πά χίϊί. τ. 
Νίοβεβ βαϊά, ἱ. ε. πϑζ 2 ΣΝ. ͵ 
5ῃοιᾶ θὲ ἄϊβαιοννεᾶ. Οἵ. Ναπι. ΧΧχ. 6--. 
νυ πο πὸ πιϑῃ Κπονν, 1.6. ἼΩΝ Π)) (Ὁ) δ Ὁ ἼΩΝ. 

1ι 15 ἴο ΡῈ οοπῆγπιεαά. 1.6. δὴ Π ὉΡπῦ. ΟΠ, νι]. 12 οἡ {Π15 οοηϑβίγαοιοη. 

8. ΤῊε 588π|6 σι ϊε μοὶ 45. ψ ἢ τερατγά ἴο (πε ἰανν πὰ ἴῃ6 σονθπαπηί. 
9. οἴεγίῃρβ, 1.6. Π) (3212). 

τππᾶδγ σοπιριυϊβίοα. (ΟἿ 2 (οτγ. ἰχ. 7 " Νοί ρυυάσι ρον ΠΟΙ οἵ πεοββϑι(γ ᾿. 
10. {π6 ρῥγίεβίβ, 1.6. Ὡ2)ΠΩ3Π). 
11. ΤΠΕΥ Βυπξ ανεγὺ ... πεῖ. ὍΤῇα ἰεχί τοαάβ Ὁ ἽΠ ΥἽ . .. ΥἽ., ν᾿ Τὸ ΝΣ, ψ ΠΙοἢ 18 ἴο Ὀ6 τγϑϑίογεα ἴῃ δοοογάδηοθ 

ψΊΠ ΜΙοδἢ νἱ]. 2 ὉΠ ὙΠ ἸΠΠΣ ΤΣ ΟΝ. 
12. ΤἼὴε ἱταρτηθηίβ πογα ἰγα ηϑ]αίεα ἀγα 8}1} [Παἱ βαγνῖνε οὗ εἰρῃϊ (9) 11π65 οἵ τὴ ΜΆ. 

ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΝ ΚΝ. 22 α. 

ΤῊ οἴδιβα ἰ8 οἰβαγν ἀεγίνεα ἴγοτη Μίο. 11, τἰ ΠῚΠ ὉΝΠ ἨΔ Π ΠῚ... 213 ἽΡΦῚ ΠῚ" ἡὐπ ΝΣ Ὁ. Οὐ 

ΔΌΪΠΟΙ βᾶγϑ ὑπαὶ (π6Ὲ Ῥματίβεαϑ μεθα πείίποῖ [Πε ἴαοι5. οὗ 1π6 ργθϑθηΐ 88 ἴο (οα᾽β ψτγαίῃ δραίηϑί ἴῃς παίίοῃ πογ (Π6 

ννογάβ οἵ Μοβεβ 'π πε ραβὲ ονίηρ ἴο ἃ ἴαἰβε ρτορῃμεί. ὍΠ6 οἰδιβε τγείεγγιηρ ἴο (ἢϊ5 [4158 ρσορῇεδί 15 οογγαρί Ὀοῖῃ 

ἴπ Α ἀπά Β, θαΐ. ΌῪ ἃ σοιηραγίβοη οὗ (8 ὸ ψγχὲ δῇ ἴῃ 80ΠΊ8 Τ]ΘΑΒΌΓΘ ΓΘΟΟνΟΓ 6 ΟΙΡΠ4]. Α ἀπά Β γε 85 

[ο]]ονν5--- δε τυογας αοῥογιάογιί ὁγ Πτεαλ, τυλοίλογ το γέ ΟΥ̓ πο, δοίγ τε71167 ἰζγ166:---- 

Α ΠΡ ῸΠ 215 ΠῚ ΠῚ ὈΠῚΣ 
Β 5315» ΟΝ ἢ ὉΙῚ [ΠἸΒῚὉ ΡΒ] ὉΡΦῚ ΠΥῚ Ἴ9ῚΠ 

Ἡρτς ὈΠῚ3 ἴῃ Α ἰβ ἃ ψτοηρ οππεπάαίίοη οὗ 1θ1π ΜΏΪΟἢ Β 85 ρτεβεινεά. ΝῈΕεχί, ὃν ἴῃ Β ἰ5 οογγαυρί ἴογ ἽΡΦΨ 

ἃ5 ἴῃ Μῖς. 11. 11. Βαῖΐ (Π6 σοτγαρίίοη ὃρῷ Ιδἀ το τῃ6 δάάϊιίοη οἵ ΓΊΒῚΘ ἰπ ογάδγ ἴο ρίῖνε βοπιβ πηβαπίῃρ᾽ ἴοὸ δρῶ. 

ΤΙΒῚ 15 ἃ ἀϊορταρῇ οἵ ΠΡ. Αραΐῃ, 3213 ἃ5 οδ]εοὶ οἵ ἢ ἴῃ Α 566ΠῚ5 τρῃξ δηά ποί 3ῖϑο. Εαποῖ, ὨἽΝ 

οδηποῖ θ6 τὶρῃΐ, Πεγααβ ὩΠῸ οἂπ βίαπά. Ηδποα μὰ ψου]Ἱά γεβίογε 85 [Ὁ] ]ονν5: 

ἘΠῸ ἩῸΠ 3213 ΠῚ ἽΡΦΊ ΠΥ ἩΡῚΠ 
Δα {(ταηβίαίε : “ΕῸΥ οπα ΠΟ ψαἸκαα ἴῃ τῃ6 βρί γιξ οὐ [}]βεῃοοά πὰ ἰδ κεὰ 1165 [αἰ Καά ἴο {Π6π|. 

ΟΥ̓ οουτβα, ἰξ ψουὰ 6 ΡΟβ581016 ἴο ἰτδῃβίαΐθ πον 53, ψῃϊοῃ 1 Πᾶνα τεπάογθα Ὃ ἀεβρίίς 81} {π656 (μίηρϑ᾽, ἃ8 

τηδαηΐηρ ὁ 8}} (Π686 (πΐηρβ᾽, ἀμ τεπάθγ (πὰ5: “Βαϊ 4}} {πε56 (Πΐπρβ {πῈῪ. . . Ρειοεϊνθά ποῖ... (1. 6.) (παῖ τπ6 

ψταῖῃ οἵ αοά ... Νίοτγ (μαὶ Μοβεβ βαἰά... .᾿ 
824 
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ΘΥΜΒΟΙ.5. ἈΝ ΑΒΒΕΕΝΙΑΤΙΟΝΒΘ:- ἘΜΡΙΟΥΕΘ ΙΝ ΤΗῈ ἹΝΘῈΝ 

ΤῊΕ ταίδσθηοεϑ ἅΓῈ ἴο οπαρίευ δηα νεῦϑε ἴῃ {Π6 οαβε οἵ τγείβσεποαβ ἴο ἴΠ6 Ταχί, ἴο ἴΠ6 ομαρίεγ δἀηα νϑῦβα Βπᾶδυ ψῃὶοἢ (ἢ ς 
ποία ἰβ ρίνεη ἴῃ {πΠ6 οἂβε οὗ γείδγεμοεβ ἴο {πε ποίεβ, ἀπά ἴο βεοίίοῃβ ἴῃ {η6 οἂϑβθ οὗ τείεσβηρεβ ἴο {πΠ6 [πἰγοάιιοι!οηβ ἴο {ΠῸ 
γατίοιιβ θΟΟΚΒ5. 

8 ῥτεῆχεά ἴο ἃ πατηρετ ᾿πα]οαίεβ τΠπαΐ {Π6 τείεγεηςε 15 ἴο ἃ βθοίίοη ἴῃ {πε Τηϊτοάποίίοη ἴο {Π6 ΒΟΟΙ ἴῃ αποϑιΐοη. 
Ἔ Ρτεῆχεα ἴο ἃ ννοτζᾷ οἵυΓ πᾷπὶῈ ἱπα]οαΐθϑ ἃ σογγιρΐ τεδάίηρ. 

ΝΟΙ.- ΡΑΘΕΒ 

ἊΝ ὃς Ἐς. ΒοοΚϑ οἵ Αἄαδῃι διὰ ἔνε ὃ - . ς :- ο ᾿ ᾿ : ΤΙ 123-154 
Αα4. Εδβιῃ. Αἀάϊείοπβ ἴο Ἐβίπεγ : 5 9 ᾿ . : - ς - : Ι 665-68, 
ΑἩ. ΑἸΙΚαΓ.. : - Σ Π γι5-784 
Αροο. Μοϑ. ἈΑΡοραΪγρβε οὗ Μοξες (με εἴνοη ἴῃ Βοοκς οἵ Αἄδπι ἀπὰ ἕνο) - : ᾿ 1Π 138-154 
Ατίβί. Τοἰίεσ οἵ Ατιβίεας.. ᾿ ᾿ : : 1 832-122 
Α55. Μοξ. Αββυτηρίΐοη οἵ Μοβεβ.. - - : : : 1Π 40γ--424 
ΑΖδΑΥ. Ῥτάγεσ οἵ Αζατγίδῃ δπᾶ ϑοησ οὔ τμῈ Τῆτεε Ομ] άτοπ.. : : : ΟΎΝ τνι: 625-637 
1 Βᾶτγ. ΕἸτϑὶ ΒοΟΟΚ οἵ Βαγιοι, ΑΡοοτΥΡρμδὶ Βασοῆ. : : : Ι 560-595 
2 Βαϊ. Θροοπα Βοοϊς οἵ Βαγαοι, ἘΡΎΞΝΣΡΙΣς Οα  Κ οἵ Ἰθεταπθα ς Β ᾿ : ΠΠ 470-526 
3 Βαγ. “ΓΗΙγά ΒΟΟΚ οἵ Βαγιοῃ. :- ᾿ - - 1Π 527-541 
ΒεΙ ΒΕ] δπά {πε σαροη : - : : ; : ὃ ὃ ᾿ 652-664 
1 Εῃ. ΕἸτϑί Βοοκ οἵ Εποςῇ, 1" τηϊορίαπ Ἐποομ. : Ἴ 5 . : : Π 163--281 
2 Επ. ΘΕρΟΠα ΒοΟΙΪς οὗ Ἐποοῇ, ΒΙανοηΐς ἔποοι.. . : : . : Ἷ 0 425-469 
ἘΡ. 7εῖ. ἘΡΊ5116 οἵ Τεγεσην.. : : ὃ ἷ : ᾿ : δ ἃ : Ι 506-611 
1 Εξβα. ΕἸτϑί Βοοῖκς οἵ Εβαᾶσαβ. . ᾿ ᾿ 5 5 : ο ο ο 1 1-8 
4 ἘΖ2. Βουτίῃ ΒοοΙς οὗ ΕΖιὰ. : ς- : : : : ὃ : Ἤ ΙΠ 542-624 
10}. ΒοοΙκ οὗ Π011ὲε5.. . ἀπε πεν : : : : : ὃ 1 1-82 
Τα Τ1πάπῃ. ς ς : 5 : : : : 5 ᾿ 242-267 
: Μδοο. ΕἸτοὶ Βορῖκ οἵ Μαροαῦθος : : : . ᾿ : δ : 5 Ι 509-124 
2 Μδςο, ΘΘΟΟΠΘ 5; " - : - : : - - : ἘΚΈΛΑῚ 125-154 
3 Μδοο. ΤΕϊγὰ δ Ὦ ᾿ : : ᾿ : ξ ι ἐ : Ι 155-173 
4 Μδοο. Ἐς ἡ: : : ὁ . 5 Ε : : : 1 653-6δς 
Μαζί. 15. Ματγίγσγάοχῃ οἵἉ 1541: ἜΣ: : ᾿ : : Ὶ Ν 1 155-162 
ἘΦ ἊΣ Ριίγκε ΑΡοίῃ, οὐ ϑαγίηρβ οἵ 1ῃ6 ΕαίΒεῖς.. . : : ρ ὃ ὃ Π 686-714 
Ρ. Μαη. Ῥγδγυεσ οἵ Μαπαββος : : . : δ - : : Ι 612-624 
Ῥξ, 50]. ῬϑδΙτηβ5 οἵ ϑοϊοτηοῃ : : : : : : 1Π 625-652 
Ξ. Ἂς δὲ ΘΙανοηίς για Αἀδε εἰ Εναθ. «5:6 Α. ὃς Ε. . : : : : : Π 134-36 
510. ΘΙ ΡΥ] ης Οτδοὶθϑ {7ενν 158) : : : : - 5 : : : Π 268--“οὅ 
51. ΘΙΓΔΟΙ οὐ Ἐπο]βἰαβίίοιβ.. 5 - : - : : : : Ι 268-517 
5115. Θυβαηηδ. ᾿ : : ᾿ : ᾿ : 5 . Σ ᾿ ο Ι 628-όδι 
Ταβι. Τεβίδτηεηῖϊ. : ὃ : - ᾿ : : ς . Π 282-260 
ΠΑΝ Τεβίαπιοπὶ οὐ Αββοῖ : : 5 - : : δ - : : 1Π 342-345 
Ἴ. Β. » »» Βεμ)απηΐη. 5 : - : . : : ς ὃ 1Π 354-560 
10: " .» θθΔῃ : 5 : - . ς ξ ς : : 1Π 332-335 

(ΟΣ » ,», δὰ ῖ ᾿ 2 ᾿ Ξ ἢ : : : ᾿ 1 239-342 
Ἵν, 155. ΤᾺ »» Ιββᾶομβαγ. : ᾿ : ἢ ς : : 5 - 1Π 225-228 
ἼΠ 705: " τ ΠΟΞΕΡ" ὃ 5 Θ . ο : : - Π 346-354 
Τ. πα. Ῥ » πάλῃ : : : : : : : : Ὁ ΟΣ Π 315-225 
ἼΣΟΙΕΣ υ3 ΕΠ Ἰὐτλοὶ : : ᾿ : : : : Ἷ Γ ἥ 1 204-318 
ἘΞ Ν: ᾿» .» Ναρῆίαϊι.. έρνον : Ἶ 8 : : : Π 335-330 
ἜΕ: » Ὁ ΚΘΙΡΕ ὦ: : ᾿ - : : : : - ὲ Π 296--300 
ΘῈ ᾽ » ΙΠΠΘΟΩ : ὁ : ᾿ ξ : 5 ς : 1 3οο- 303 
ἽΠΖ': ΣΠ;ΖΟΡυ πη, -- : 1 228--232 
ἼΘϑι: 122. 1 ΕἸτθὲ Ἀρρεπαϊχ ἴο {πε Τ δβίαπηθηΐϑ, 1. 6: Τιαἴς Ἠοὗτοιν “Ῥεβίατηεηὶ οἵ Ναριίαὶ!, 

οοηϊαϊηίηρ ταρτηεπίβ οἵ [πε Οτὶρίπη8] Τ οβίατηεπί.. - 1Π 361-263 
Τεβῖ. 422. 11 ϑεοομᾶ Αρρεμάϊχ ἰο ῃε Τεβίαπηθηΐβ, 1. 6. Ατατηδὶς ἀπά Ὅτεεὶς Ἑταρταεπῖς 

οἵ δὴ Οτρίμα]. ϑοισγοα οἵ 1ῃε Τεκίαπιθις οἵ 1ενὶ απὰ [πε ΒοοΙς οὗ 
]70Ὀ11εε5. ὃ ᾿ : : 5 : : 5 ὃ : Ὁ Π 264-267 

Τοῦ. Τορῖς. : ᾿ : Ἴ : Ξ 5 3 : ᾿ Σ : ᾿ .174-241 
ΔΑ Ί5α. ΒοοΚ οἵ ΝΥ)βάόῃ.. : Ἶ . : 5 Ἴ - ᾿ 3 Σ Ι 518-68 
Ζ8α. Ζεαάοκιίς Ἐταρστηθηῖθ. : 2 ὃ : : : : : ὃ Π γ85-834 
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Αᾶγοῦ, 15. 82 8::. 426. 22,26 
5. 1.82: ΤΕ. 8013.31,.37 2 Βατ. 
591 4Μδεοο. γ12 Ρ.Α. 112. Ζαά, 
88; ρου οἵ, 51τ. 4529; βεεὰ 
οἵ, 1Μδος. 715; βοὴ οὗ, 4Μδος. 
"13. βοη5 οἱ, Εβά. 11514. οὖ 
ΤΟΡ. 1τ1() ὈΣΣ 5013.»16͵ 

- δπὰ ἴ5γ86], Ἰπᾶρεϑ Ποπι, Ζεα, 
113»2, Μεββῖδῃ ἴτοιῃ, 9 ἰο (Β) 
Ξ9(Β᾽ δ 188; ΕΣ το- 
νίναὶ ἴτοπὶ, τ 883, «5:6 Με8- 
βίδῃ, Ζαάοκίίε Ῥατγίυ. 

-Ιονὶ αμὰ, Ζαά. 112; οἵ, 155. 
«4 Τ,δΥ]. 
-- Μοβεβ απ, ἅτοβὲ [βτουρἢ 
Ριΐπος οἵ Πἰρμί9, Ζαά. γ15. 

Αὖ΄, 186 πποπῖῃ, ΑἩ. 331} (ϑγχ.). 
ΑΡδάϊαβ, 1 Εβά. 885, 
ΑΒα]ὶ, Βεὶ. 2. 
ΑΡΡα 5861}, Ρ. Α. 211, 
ΑΡάεγα, Αὐἱβί. 31. 
ἌΡΕΙ» 700: 2152,,.»)5: Ἃ΄ 8. ᾿ς 
225. Ὁ 23. 4859 Ἄρος. ΜοΞβ. 
13 22 1,8 8 431 1 ΕΠ. 225»1 

853»08 Τ ἴϑ-- 6 Τ. Β. γ5 4 Μδοο. 
18: 

ΑΡεῖ-Μδαὶ, Τ.1.. χϑνδ(), 
ΑΡε]5)411, πη. τ". 
ἈΑΡεβίδῃ, νἱίε οἵ Αβίκασ, Αἢ. 
45»8, "12,16 63,8 (Ατπι. ). (8:6 Ε5ῃ-" 
[αρσῃὶ. 

ΑΡΒοιτεᾶ. ,ὅες Ναίϊοῃβ. 
ΑΡἰεΐεβ, Ατῖβί. δο. 
ΑΡΙΚαμπι, {εἰσηςα πάπα οὗ Αἢϊ- 
Κατ, ἈΠΕΕΘΙΣΑΞΙΤΕ γ69,10,11,12,18 
ζ(ϑν τὴ 612,.4,15--24 (ΑὙᾺ}.). 

ἌΪΡ118, 1Ν1- ὍΣ. 
ΑΒ πα, Ππ|ῦ 1 25.5.15 »11|56] 
ΑΡΙ τ θ] βοῇ, 2 ατ. 2) γοΐ. 2. 
ΑΡίτγατη, 4 Μδςο. 217. «5. 1)ῖῆδη. 
ΑΡίϑβιιβ, 154. 82, 
ἌΡ οδεξ, (οα᾽β ἴοι οα δδστῃ, 
τε (αγάεῃ οὗ αβξὶ ; Μοιπί οἵ 
Ἑαβῖ; Μουπίὶ Θἰπαὶ: Μουηΐ 
Ζίοπ, 00. 435. 

ΑΒοπηϊπαίίοῃ, 51τ. 13291518 1938, 
οὗ ἀεβοϊδίίοη 5εῖ ὰρ οπ ἴπε 
αἰῖατ, ᾿Μδος. 1δέ,.; ρυ]]εὰ 
ἄονῃ, 67. 

ΑΒοτηϊπαίϊοηβ, 5ἴτ. 2730 4902. "Ὁ. 
Μδη. 1ο. 

ΑΡτδειιβ, Ατιϑί, 48. 
ἈΡταπαα, ᾿Μαςς. 2532 1231 
2Μδςος. 12 ΤΟΡ. 412 147 ΤυᾺ 1 
555. ΟΣ Δ  ΡΕΣ 151: 
Οὐ 1841: 23: ΑΖδῶτ. 12, Ἀπ. 
Ἐβεῖι. (8,30 ΤῈ}. 11 618.19} 1,11, 
16,11,18,22--94,26,30 16.11,2,7,10,18--1δ, 
80 1.1,2,4--0,8,15-17 1.81)10,12--14,17 
19}»3ν8,10,11,16,16 201 211 221»4»8; 
16,28,26 2.2--7,9,10. 2.,1,2,10,18,25,28 
2551 2024. 211,22. χγ,0,4,10,7,.19 
41,»1,26,82 8239, 38 33 32334161-3, 
6,.2,20 5», ,128. .“ 458»15. ,.88 
τΕπ. 8019 956 Τ.],. 69 816 912 

ΤᾺ 1501. τοῦ Τ' [6 τ τ 25᾽ 
5 ἘΝ. τῦν ΤᾺ. ΥἿ Τ', 
705. 61 Ἴ.Β: 13 τοῦϑ Τεθβί, 
“4,122.1.88.5 οὔ ΤΟΣ 11 11,17,22, 

ΙΝΌΕΧ 

57 Δβ5. Μοβ. 39" 2Βαγ. 44 57] 
4Ε2. 65 106 ὯΩ 50]. οἱ 184 
4Μδεο. "18 21 1 2.1 1429 1538 

16520,,65 γγ8 Ἴ81,51,285. ΒΑ, 516 
58,4,9),22 611 Ζα΄, ,2.3 γοϑ; δε- 
Ἰονεά οἵ οάἄ, ΑΖαγ. 12; Ὀυτηϑ 
14015, 100. 1212; οἤοβε ποὶ ἢϊ5 
ον ΨΜ1]],. Ζαά. 42; ομοβε {Π6 
Τιοι ἴοσγ ἢϊ5 ἀοά, «πᾶ Κερί 
ΒοΙν Ηδερτεν ἰδήρσιαρσο, 1 6βῖ,Ὶ 
422. 1 88»8. οἰτουπηοίβεα, οα 
ἄαν Βε Κπεν ἴῃς [ἀνν, Ζαά. 
205; ἀδαὶπ ὁ 00: 253} τ"; 
ἀε]ϊνεσεὰ [μ6 οοπΠλμηδΠαπηθηΐ 
ἴο ἴβαδο απὰ δον, Ζαά. 45; 
αγίηρ Θοτητηδηα5 οἔ, [π|}00. 21 21. 
ΤΟ... 9132 Τερι. 422. 11. τό, 
17; [αἸΓΠ1 ἴῃ τεπηρίαίίοῃ, 
ΙΜδοο. 252; στεδί Ἔχρ]οἱϊβ οἵ, 
7ι0. 119-25. ἤριβε οἵ, [0Ὁ. 
2234. Ἰυαρετηεηί οἵ, [αὉ. 4128; 
1αϑὶ ννοτάβ ἴο, δα Ὀ] εββίηρ οἵ, 
πο»; 10: 22.980 ἸβΆττς 
Ηδερτγεν, 10}. 1225; Ἰονες 
]Δοοῦ ποτα ἵμαη ἔβαν, [π0. 
1015 .80. -- μ]δηΐ οἵ τἱρβίθοιιβ 
πθεοταξοῖ; ΤΕ. δ325; Ῥγαγειβ 
οἷ, Ππ0. 117 1219. Δὲ χαθτῦ 
τεοοτα θα ἔτθηα (οὗ (οα), Ζαα. 
42; τεϑίβίεα [Π6 εν] ἱπο!παίίοῃ, 
Ζεδα. 45. 5; Ξεδᾶ οἵ, Β5. 80]. οἿ 
18. 5}1614 οὗ, 1.6. αοά, 81τ. 
112. φοῃβ οὗ, 4Μδοο. 617,22 

1825, ϑρατίδῃβ οἱ ἴοοϊς οἵ, 
1Μδος. 1251. ἴοψες οὗ, 70}. 
20.015 ὙΟῦυ. {τ|Ὰ15. Ὁ 100. 
17}7.18.. -ρῃ, τοῦ ΡΑ. 5'; - 
μα ὑπο 1. 8919; ννοσάβ5 
οἵ; 70}. 255 3906. .596 ΑΡτδτη. 

ΑΡταμᾶτη, ἀπ ἐ]άθσ, Ατίϑβί. 49. 
ἌΡτδῃι, Τεσα ἢ 5 ἀπ6]6, 00, ὙΠ}: 
ἌΡταπὴ τε ΑΡυδῆδη), ΓΟ ἢ β 90ῃ, 

Ὁ}. 1115»18--20,28,24 1.21,9,12,16,16 
131»11,18--16,19,21,28-85,28,291.,1,12, 
18.18,20-94 1 51,8,7. ΠλτηΘ Θμδησεά 

ἴο ΑΡτγδΠδΠῚ, 1 57, 
ΑΡβδίοπῃ. 526 ]Τοπαίμδη. 
-- 56 Μαίίδίῃϊδβ. 
-ππτεῆνου οὐ Μδοοδθδθδῃβ, 
2Μαου. 1117} εἴς, ΠΜδος. 121}. 

“ΑΡϑοϊαυζίοη " Ρῥτοποιιποεά Ὅν 
Ρῥτὶθβϑί, 51τ. 5 2122, 

ΑΡβίϊπεηςε τόση νγῖπε αηά ἤξβῃ, 
ὭΣ Πα Ὁ ἼΣ155:.75. 

ΑΡιαδ]ίοη, ῬΑ. 110»11͵ 
Ανὰ ϑδγαῖκ, (μ8Ὲ εἐχεουίίοπεσ, 
ἌΠ: 29 55:10 γ24,25 (ἌΤΑΡ.)- «525 
ΙΡη ϑατηῖκ, ΝΑ βεηαῃ, ὅζο. 

ΑΡυθιι5. «566 Ῥίο]εσηυ, βοὴ οἵ Α. 
ΑΡαβιηδη, πε ἌἼχεσπίίοποσ, Αἢ. 
45),.1,12. ,.8,9,10 γ7 ΓΑΤΙ,.). 

,ϑὲ6 Ναθιυβεοιμα κῃ, Ναραξα- 
τηϊδιη. : 
ΑΡγάοβ, 8510. 585, 
ἌΡ γτγιιβ, τίνει, 3Βδτζ. 47. 
ΑΡγβ5, με, ϑῖτγ, 245,2. 2Εη. 288 
2Βαγ, 595, 

-- οὐ ἀερίμβ, ἀγίε ὃγ {πε Ἰοοῖκ 
οἵ αοά, 482. 838), 

83 

ΑΡγ85, ἰπ 1 Ελ.----διῖ, οἵ οοπι- 
Ρἰεἴε οοπἀεπηηδίΐοη, 1 η. 545; 
οὗ τε, Εῃη. 1ο᾽8 1811 21ἴ 54 
9οῦβ-26. οὔ Πα βασίῃ, Ἐπ. 888; 
ἃ στεαῖ, -Ξ- ρῥΪαςε οἵ ἠεβίγιοιοη 
ἴοσ ἴπε6 δαχίῃ, 1 Ἐπ. 8297; 
ἃ Πᾶττονν, ἄθθρ, Βουτῖθ]ς, δηὰ 
ἀΑτῖκ, 881, ἴῃ Π6 τηϊάϑὶ οὔ της 
ΘΑΤΈΒ, φοΐδ, ΟἿ 261; γΡῖαοβ οὗ 
ῬαΠΙβῃτηθηΐ, 566 ΘΕ Βεπηᾶ. 

ἌΡ Υϑβθεβ, τη: 775 Τ.1...29; οὗ 
με εατῖῃ, 1Εη. 897; οἵ [Π6 
οὐσδδῃ, ύοἵ; οὗ [Πε 8ε4, 6οϑ. 
«δ 66 αἴδο ΟΠάβτα, εερ, Π)ερίῃ, 
Ἀανίηθ, Ν΄ 4]]ου. 

Αςοδρα, 154. 589, 
Αοροερέϊηρ Ρετβοη, 51τ. 457, 
ἌΑροοβ. «5:6 ΕἸΙΡΟΪ]Θτηι5. 
Ἀϊσροισσεα, {πὲ ΤΕ: 221 273. 
546 Ν 4]]δυ. 

Ἀσοοπβαίϊοῃ, [α]56, 51τ. Ἵόϑ, 
ΑΟδαγ, 42. 101 
ἌςΒΡογ, [π0. 3822»33͵ 
ἈοΒαδγοη, ΓΕη. τγὍ72. 510. 5485, 
ΑοΒεγυβίαη ἰακα, Αρος. Μοϑβ. 

81". 
ΑΟΒΣ]1ε5, 510. 2231, 
ΑοΠίοσ, Ἰεαάθγ οἵ ΑἸημηοηϊῖε5, 
Τα 95,22. 61,2,6,10,18,16,20. 1. χ9 
145»0)10͵ 

ΑςΟΒΙρμα, 1 βά, 581, 
ΑΟΒΙβη, Κίηρ οἵ Ῥεχϑβία, ΔΠ, 37 
(Ατ40.). «84:6 ΑΚΗΙ, 588}. 

ΤΑΟΒοΥυ, Τ.. [ὰἀ. 23»4(ρ), 
ΑοἤυζΖαπῃ, 2Εη. 642 685. 
Αοἴησ Ρτγεβυτηρίποιϑί υ. 
Ῥτεϑαπιριποιιϑ]γυ. 

ΑουΡ, τά, 5381, 
Αοια, τά. 580 
Αἄα, Ἀεαθεη 5 νυἱίθ, 180. 3439. 
Αάδειβ, Ατὶϑβί. 47. 
Ἀάδπλ, ΤῸΡ. 86 ὅ1τ. 3210 Ὑγ154. 
1 το ΤᾺ}. 238 41-ϑ,ὁ,8,9,15,21,26, 
21,30,82 ,ΔΤ,10,29᾽ (4φα1}) τ68 
1025}21 2218. Α΄ ὃς ΒΕ. 22 51. 42 
5ἷ 61 γ1,2 81 Ὁ 1τοβ 121.2 1.3}»2 

ΤᾺ 105 18. ΤῸΣ 295 2 ΠΣ 
2,34,6. 232)8. 2.,1}2 51 501)4. 513 

321 3515 80) 401." 418.425)Ὁ 43: 
44) 4535 465 481,2,8)6 401 5.Α.. 
ὃς ἘΝ. 81; 3} 38:8 2423 

35} 26»5.4.371 301 4ο1 ΑΡοο. 
Μος. 11»2 21.2.4. 22.8.,.1.2. 41,4. 68 
71 81 οἷ" 83. χ528 γι8 ,γἦ}8. 32 
23} γ4 24 εὐ τις ,χ81- 8 2905» γ5 21} 

5.324 .339 3.6 254 261 375» 80! 
ἘΒη: 225 3 ὅ5οπι ΘΙ ν 
5228.-.546);, ἍΈῃ, 5010.18. 51,8, 

23}0.411 581. 8 2Βδσγ. 810, 435173 
182 28, 1842 516,19. κ66 3Β8τ. 
8,16 7 4Ε2. 319,31, Υὴ 430 654,6 

ΕΟ. ..10.118 πΞΞΠΡῈ]; ἐροῦα; 
2Εμ. 2011 γι; δηϊπ]5 βυιδθοίοά 
ἴο, 2 η.588; Ὀυτιεά Ὀγ δηρεϊὶϑ, 
Α. δ. Ε.. “848; οτεαϊεὰ δοῃε, 
ΝΥ 5α. τοῦγ., οἵ βασίῃ, ϑῖτ. 3219. 
ογϑαίίοη οὗ 2Επ. 2010.12. {4]] 
οὗ, 100. 321 510. 5228-.-246.,,.. (0Ὁζ 
Ἰείζειβ οἵ, 2Εη. 303,2. 510. 324; 

» 

Ἵ 

ΑΥ 

(σά οαπηὸ ἴο βατγίῃ ἴοσ Ηἷβ5 βαϊζβ 
αἱ οὁγθαιίοη, 2Εη. 581»2.8, Παηά- 
νυ τἰηρ οἵ, 3319 - Ἰῃ Ἑάξη, 41 
-ἥνε δηὰ ἃ ἙΔΙΓΒουτς ἴῃ Ῥαγα- 
αἴθε, 32}; Ἰοσά οἡ εατίῃ, 318: 
πᾶτηθι Ποπὶ [86 ἴουτ ἀιατίοτς 
οὔτμς ψου]ά, 30}322. ; ῥτε- ετηΐ- 
Πεηςα οὗ, τ 4915):.; Θϑαΐδη᾽ 5 
ἀεβίρηβ δραϊηϑῖ, 2Έη. 115: 
τος ὀξάοδτῃ ῬΑ γϑίοαὶ, 2Βατ. 
2327:.; Ῥτετηδίατγο, 541522. 566; 
φρίτεααὶ, 48532)2..; [γα ηβρστθββίοπ 
οὗἉ, γουρηϊ ἀβαῖῃ, ρῃγϑβίοαδὶ ἀπὰ 
Ῥϑυοβίοαὶ ἀεοϊεπθίοπ, βρί τίμα] 
ΕΝ], 2Βδγ. ὃ το, 4812. ὃ τὸ (1): 
Αἄδτῃ οὗ οὐ 501], βδοὴ ἰβ, 
2881. 549. 

Αάδω, Αροραίγρβα οἵ. 
Αἄατη, Τεβίαπηεπί οἵ. 

Αἄδπῃῃ, ϑεςοπά, {ῃς, ἀοοίτίπε οὗ, 
51τ, 491622. 

Αάδιη, Τεβίαπηεπὶ οὐ Αροοδ- 
Ιγρβε οἵ, Α, δ. Ε, 8 4. 

Αάἀδπὶ απ Βνε, ἰπ ρΐαςε οἵ 
Ραπἰβῃτηθηΐ, 2. 4 ῬΈπᾶποα 
οἵ, Α. ὃς Ἐὶ 11--ττὅ, 
Ἄροπε δΔηα ἔνε, Βοοκϑ οἔ, δο- 
οουηΐ, 8 1; Δυΐπου, ἃ [εν οὗ 
Πίδβροσα, ὃ 7; ΙΒ] οσταρῆγυ, 
8 1Ο; Θοτηροβίίε ἰοχί, 56; ἀαΐα 
οἵ οτρίηδὶ ταχί, ὃ 5, οὗ νετ- 
5105, 8 5 ; ἱπῆπεποθ οἡ ἰαΐεσγ 
Ἰτεγαΐασε, 8 8; Μ55., 8. 2; το- 
Ἰαίΐοη οὗ ἴὸ 2ΖΕποοῃ, 2Εη. 
54: {Πεο]ορυ οἴ Αροο. Μοβίβ, 
Α. δὲ Ε, 8. 9; {{|165, 83 2; δ οῖ- 
Βίοηβ, δῃοϊθηΐ, ὃ 4. 

Αἄδπι ἀπά Ἔνε, ( οΠΗ͂ΙοΙ οἵ, Δ. ὃς 
Ε, 884,8; -ὖς οἵ, Βιανομῖο, 
Ἂ,. ὅς Ἐ᾿, 8. ἡ 

Ααἀδπι, οἰΐγ, "μὰ ΤΣ 
Αάδσ, ποπίῃ, 154. γ5 τΜδοο. 
ΩΣ ΉΤΟ τ Ε, 2Μδοο. 
53: ᾿Αἀ4. βίῃ. Βδ Ἐ20 πιο 

Αἀδι- 56 ηϊ, Ἱπίθσοδ γῪ πο ητἢ, 
{Μδος. 937:. 

Αἄδαβα, Μδος. γ40,4ὅ͵ 
Αἀαίδηεβεβ, οἰΐν, [}. 7157, 
ΑἀδΙ,5οη οἔ Βαγδά, γι. 3819»20, 

«526 

Ἰ.Ἄδαια, Ταῦ, 282. 
᾿ἌΔαΙ, ΤΕΞά. 95! 
ΤΑΔαϊ σα, ἃ ἴεαεῖ, 10}. 2225 
Αἀάαδ, 1:6. Ἰσσσν τΕβά. 61, 
Αάάας, 154. 553 
Αβϊαρμοίοϑβ -- Ξε ζαίη, Αρος. Μοβ. 
13 

Αἀϊΐδαα, [8}. 3.439, 
Αἀϊάα, οἰϊγ, 1Μαος. 1288 1218, 
Αἀϊπη, 154, 882, 
Αἀϊηα, 1 Ε 54. 513. 
Αἀπατζεὶ, 1. 821, 
ΑΔΟ1], 2Εη. 25} (4) 1601] (Β). 
ΑΔοπίκατη, 154, 513 889, 
Δάοτα, ΓΜδος. 1329, 26 Αἀι- 
τἄτη. 

Αάοτζγδη ἴΠε Ατατηδεδη, [υὉ. 3δ8. 
,5.46 Αὐἀπγαπι. 

Αάιι,, 2Βδσ. 5ὅ. 
Αἀεὶ, Τοῦ. 1". 



ΑΔ ]]Δτὰ, 2Μδος. 1288 
Τ.]αα. 82. 

Ααι]]απλϊῖα, 100. 4115. 
Αἀυ]ίογυ, 851τ. 2325; ἀδηρεχ οἵ, 
οῦ; ἀδαίῃ ρεῃδ]ῖγ ἰοσ, 80.8.22; 
ΡῬτγοσδάμτζε ἴῃ οᾶβε οἵ, 32, 3471. 

Αἀατγατηῃ, ρ]δοα Ξε Αἄοσα, 0.385, 
Αἄπταπη, οὗ Αταάτω, 70}. 379. 
«5:6 Αἀοτγδη. 

ἈΠ νεσϑιγ, 911. 128 209 40"; 
αἀνδηίαρθοιιβ, 20. 

Ααἀνοοαίς ἔογ [ϑτδεὶ -- 
455. Μος. 1117. 

Αεάϊαβ, τ Εβά. 957. 
Ἄδηθδβ, ἀεβοεηάδηίϑ οὗ, 510. 3412, 
Αδβοη, [6 τηϊσῃιν, ἃ ϑἴοϊς οοη- 
ςσδρίίοη, δὶ. 432, 

Ἄξεβορ, Αἢ. 88 2, 3. .526 νο].11], 
780 564. 

Ααβοσα, [01 45. 
᾿Ἀείοϊϊα, 510. 3436 
Αἰεγαρ -ξ Ῥηγυρία (2), {8π0. 857, 
ΑΠ]οῖεά, (με, 81τ-. 43».8, 
ΑΠΠ]Ιοιοη, ἀδγ οὗ, 51τγ. 2315 610. 
ΠῦΘ Οὐ 2. 225 52 αν. 

Δ Αἴ Ξ Αἰῖοσα, 70}. 818, 
Αραρῖίε, Αἀά. ἘΞιῃ. Α17),2. 
Αρδγ, 50Π5 οἵ, 1ΒΔτγ. 223, 
Ἀρδίμοο!ββ βεοϊίοη οἵ Ῥο]υθίιθ᾽ 
Ὠἰδίογυ, 5Μδος. ὃ 5, 1525 88, 

Αρδ, σοιηΐηρ, 4,2 757 8} Ὰ 
ἀε]σῃξ ἴο ἔενν θυΐ ἰογπηεηΐ τὸ 
ἸΏΔΗΥ, 757, Πορε οἵ, ἴῃ ἀϊνίης 
ΠοΟΠΊραββίοη αἰτζτηδίεϊγ, 5152- 
140. ῃηροί γεῖ ἀνγαῖζθ, 731, 50].- 
τίοη οὗ 411] ἀΙ Πα] ε165, 422. 822... 
Βα θΟ]ΪΖεα Ὀγ 7400}, 68 ; ςοη- 
Βαχηπηαίεα, τη. τόϊ, 546 (οη- 
ΒΤΩτηδίίοη ; ἢτθί, 4822. 67: 
Ῥαβϑίῃσ, 62᾽, : Ρτεβθηΐ, ἢ ΠΡ ΣΙ Σ: 3 
Παβίβηϊησ ἴο 115 επά, 455, Βορο: 
1655, ἊΝ 5υτα ὈΟ]ΪΖεά Ὀγ Εδαιι, 
65; φοιϊά-αρσε, αἰνίάοα ἰηΐο 
ἴνγαϊνε ραγίβ, 141}. 

Ἀρεά, [ῃε, 51. 8ὅ,1.9. 2566.32 (α 
35)5, οἱ, 684. δαάνίοθ ἴο Ἰθαΐῃ 
ἤτοι, 89; τεϑρεοῖ ἔοσ, 88 ; υνἱβ- 
ἄοτῃ οὗ, 258-ὅ, 

Αραδ, ἵψο, 42. γὅ0, 
Ἄρραβθα, τἀ. 580 
Ἄρραειβ, 1. ε. Ηαρραὶ, 1 Ε54, 61 

8 

ΟΥ̓; 

Μοβεϑ, 

7. 
Αρῖα, 1Ε5ά. 555. 
Αρτίρρα, ἴαττη οἱ, 3Βαγσ. 2 γοὶ, 
272: 

Αρσαάτοη Ξε σουηοιῖτῃα, Ματί. 15. 
21, εαα ϑατηατία. 

ἌΒδΡ, Μαζί. 15. 212»18,.16 
ΑΠαζίδῃ, βοὴ οὕ Αδαρ, Μαζί. 15. 
218-1δ᾽ 

ΑὨΙΚασ, ΤΟΡ. 13.322 210 1.118 χ.,10 
8.8 π|; ἀερεπάεπος οἵ ΤΟΙ 
ὌΡΟΠ, ὃ 8 1Π|; ρδτγβ]]6]5 οἵ, 
ψ ΙΓ ϑίγαομ, ὅ51γ. 8.7 (6); το- 
[Ἔγθποθβ ἴο ἴῃ ΤΟΙ, οὐ] ΡΊ πα ΠΥ 
οὗ, Τοῦ. 89 

ΑΒΐκατ, ΕΝ οἱ, δοοουηΐ οἵ, 
ΑΠ. 8 1; δηϊτχυῖϊίν οὗ, 8 2; 
τηδίθσία]5 οσ οὐ τἶσαὶ ἀδίθσπηὶ- 
παίϊοη οὗ ἰδχί, ὃ 4; (α) Ατα- 
Τηδῖσ ΡΑΡγτῖι5, ϑίοσυ οἱ ϑ8ιυ- 
ἀμαπα Ανδάδπα; (ό--ὺ Ν ετ- 
βίοῃβ, ἌἈσαῦθῖο, αΑτηιγεηΐδῃ, 
ἘΚΏΙορῖς, ὅτεεῖκ, ϑ]ανοηίΐο, 
ϑγτίδο ; ποίας ομβ δηὰ τείεγ- 
6665, ὃ 3; (α) Ἰθειηοοπίαϑ ; 
(ὁ) ΤοΡΙς ράγα]]ε]5 ; (Ω Ταβία- 
τηθηΐβ οἵ Ἵ ψεῖϊνε Ῥδίσιδτοῃβ : 
(4) Ο.Τ'΄.; (ΕΥΝ.Τ'; (") Κοσδη. 

ΑἸΙΟΡ, 1534. 83, 

ΙΝΌΕΧ 

ΑΒΙοΡΒΕΙ, Ρ.Α. 68, 
ΑΒιΐαΡ, Τπ 61} 81. 
ΑΒ ΖΖαίῃ, ΤῈ}. 2435, 
Αἱ, 70. 135» 
Αἰτ, ϑαΐδηδὶ! β ραος ἴῃ, 2Εη. 
2οῦ. 

ΑΚαρία θεὰ Μδῇδ]δ]εὶ, Ρ. Α. 31, 
ΑΚας, τη. 6918. 
Αἰαίδη, 1 Ε5α. 888, 
ΑΚΗΪ, Κίηρ οἵ Ῥεγβία δηᾶ ΕἼδπη, 
ἌΠπ, 27 βιγσὴ: δὲ ΑΟΒΙΞΝ, 
5ΠηΔἢ. 

ΑΚΙΡα, ἈδΡΌὶ, 1 Βατ. ὃ 9 11 Β.Α. 
18--20. 

ΑΚΚορ, ΤΕ 54. 588, 
ΑΚταθΡαΐίηα, ᾿Μδοο. 58, 
ΑΚτγΑΡΡΙπα, Γογαβί οἵ, [ὰ0. 2913. 
ΑἸΑΡΑΙ Ζαραι -- Θδ] πη ββδσ, 
Μασί. 15. 33. 

ΑἸοϊτηὰβ, 1Μᾷδοο. γ5»5»12,20,21,28,26 
ο"»ὔη δ]. ἥροίτες ἴο θ6Ὲ ΠΙρῃ 
Ρτὶαβί, ἦδα.; σεῖβ ΒΙρΈ-ργιὶεϑῖ- 
Βοοά, γ5τ-9 2Μδοο. 143»18,26. 
4165, ἸΜδοο. οὔθ, ρΡ]}}5 ἄονγῃ 
Μγ41] οἵ βαποίπαγυ᾽ 5 ἱπΠ6Γ σουτζῖ, 
δ4 

ΑἸεῖμα, ᾿Μδοςο. 538, 
ΑἸΕχαπάεσ πα Ατ βίο] τ5, 50 Ὲ5 
Οὗ ΠΕΙΘΟΙ͂; Ζαθ- 881, 6, 12. 
,566 Μεβϑβίδῃ. 

ΑἸεχαπᾶθχ ΒαΪδϑ, 510. 2388-400,,. 
ἐᾷ 5146 -ϑῃοοί᾽, 3391. ΑἸεχαπῆργ 
ἘΡΙΡδη 65, 1.6. Βαΐας, τ Μδϑοο. 
το 1).4»16,18,28,47,48,49,61,69,68,88.}1 
1,32,8,9,12,4,16,10,17,839.. (1116, 117 

ΑἸξδχαπάδγι της Οτεαΐῖ, ἡΜδοο. 
1.17 62 1Εη. 859,2. 9οἷγ. 510. 
8198 πα - ἡἸνιεξ ΠΙΞ᾿ Ἔτη: 
Ῥίτο, ᾿ Μδος, 18, 

ΑἸΕχαπάεσ [ηπδειβ, 1 Επῃ. 3822. 
1031. 15,5, ΤΙ. τ4ὅ72.; ἀϊθραῖΐε 
οἵ, ννἢ ῬΠατγίβθαβ, 815. 7: 
ΑΕ τυτέμτι, 1Επη. 87. 
ΑἸεχαπάτσϊα, 5 Μδος, 21 Ατῇϑβί. 22, 
109, 173 510. 588; Τενν]5ῃ σοτὰ- 
ΤΩῸΠΙΥ δἱ, Ατίϑί. 308, 210; 
7ενϑαΐ, τα]οτβ οἵ, οἱ ϑαδάποσεδῃ 
ἴγρε, ΝΥ 15. 1ἷγ2.. 526 ΤΕΙΊΡΙ6. 

ΑἸοχαπάσγίδη οἱ ἐἰΖεπβηῖρ, ὩΜδοο. 
280 “21 

ΑΙεχαπάτίπε Οᾶποπ ἱποϊπάεα 
Θίσδοῃ, 811. 8 8; ἀοοίτίπηθ δὉ0- 
Ξοηΐ ΠΌπὶ Αἀά. Εβίῃ. δ. ; 
1ήάδαϑ ἴῃ 2 ΕΠΟΟΒ ἃ 3; Ἰἰΐεγα- 
ἴατε, 2Μδρο. 8 7; {πεοϊορυ, 
4Ε2. γ192.11δῳ.,... νἱανγβ οὗ ἱτὰ- 
τηοσία] έν, ὙΥ ρα. ὃ 9 4Μδοο. 
8. 9. 566 Ἰτητηοτίδ] νυ. 

ΑΙΙ ΕἸΕ5Η. - «5:6 ΕἸ65}. 
ΑἸΙ!-Κίηρ, 1.6. αοά, 851τ-. 5οἹδ, 
ΑἸ]αγ, τ Εβά. 588, 
ΑἸ]ερογζίηρ ἰεπάθηου, Ατῖϑβί. 

159022. ; ἴη ΝΥ Ιβάοπι, ΝΥ 154. ὃ 9. 
ΑἸ]οη, 154. 584. 
ΑἸ πη5, ΤΟ. ὃ το Β (2), 13»16 214 
47:..16 χχϑεφ, 1419 Θἰτ, 8. 4, 380 
46 λον; 121 205 ΒΟΆ. 15 7.56. 
πρετος 

ΑἸταβρίνίηρ, αἴοπαϑ ἴοσ βίη, 51Ὁ. 
380 ἼῸΡ. 128, 566 Αἰοπειηβηῖ ; 
ἃ ἀαίΐγ, 51ζ. 42; -- θεβίοναν οὗ 
Κιπάπεββαϑ, Ρ.Α. 13; -- σίρμι- 
ΘΟΙ5Π655, οἶσ, 7102. ; ἴο ἐνὶ] ποῖ 
ΤΑΘΠ Οὐ] ουβ, 127, ,5 66 Εἰνίηνρ, 
Ῥμαγίβεες, Ροοσ. 

ΑἹΡΒαρεὶῖ, 7εννῖϑῃ, Ασίβί. 1, οἷ, 
3, 30. ,ι5:6 (Βαγδοίεχσϑ. 

ΑἹΡΒΐαβ, 3 Βαγ. 47. 
ΑἸτὰσ τε θ}]ι, τ Επα. 548; οὐ Βαγηϊ 
οἴδεγηρ, ΡοΟΙ]πἰεα, ΤΜδος. 1ὅ4; 

Ῥυ]]εα ἄονη, 445»46. πον Β.}]0, 
45. .5ε6 ΑἸίατ οἵ βδογίῇςβ. 

ΑἸἴατ οἵ ἱποβηβα, 2Βδγ. 67; ρῥγε- 
Βοινα δη μι ἤδη ὉῪ Τεγεπαΐαμ, 
2Μδοος. 2ὅ. 

- οἵ βδογίῆοθ, πεν, δηᾶ ἔτγεϑῃ 
ἤτε, ἔογ τεἀβαϊοαϊεα Τεμρ]ε, 
2Μαος. τοϑ. 
Απιδάᾳ τε ̓ τ]δῃ, Ματσί. 15. 212). 
ΑἸδ]εκ, 1.5. 68. 
Ατηδηδ, τηουηίδὶπ5 οἵ, [ὰ}. 8521 
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ἘΔ δη βα τσ. 526 Μδαδηϊβαϊζῖγ. 
Απλαγίαβ, 1 Ε5α, 82. 
Ατηδβεηδ, [ὰ}. 3830 
Απάργαιῃ, 1.1,. 122,3, ,566 Ατὴ- 
ΓΆΤΩ. 

ΑἸ τ, οἤϊ]άσγεηπ οἵἱ,ϑ ιΜδοο. 
οϑϑγ, 87, 

Απιεβη, ΠἰτατρΊοα] π56 οὗ, ΡΟ Μδη. 
1572. ΤΟΡ. 88 Τὰ 61} 1320, 

ΑΤἸΏ1]ΑΡθ65 τὸ ΑΡεὶ, Αροο. Μοβ. 
18.232. 

ΑτἸηπηδη, Α55. Μοϑ. 1", 
Αἰπηπηϊα οὶ, ΤΕΞά. 550. 
ΑΠΊΠΊΟΠ, Τιάπα α2 52,6 66 γ11,18 
Τι}. 58, πα ΤλΑΡ οὗ, 1Μδοο. 
ὮΣ ΠΣ πο τας 

Ατἰητῆοη. .5:6 Ζειϑ. 
Απητηοηϊϊε(5), 2Μδος. 425 κ»Τ 
Τυάίιῃ 145; - “ἔοχεϑ᾽ ἴῃ πῃ. 
8ρ42,δδ͵ 

Απαποη, Ρ. Ἀ. 519. 
Ατπαοτῖτε Επ|Ε- ἀείεαϊ οἵ, 70}. 
3242.9 Τ.Τυἀ. 3-7. 

Απιογῖΐθϑ, {πα ] τ 516 ΤῈ}. 148 
20 3455 Ὑ 7π.}5 125 Δ.55. 
Μοϑ. 1110, 

Ατηοβ, ΤΟΡ. 28. 
Διώσαιη, 70}. 4610 ,.γχ9 Ταεβί. 
“4122. 11 γ4-6, 5:6 Ατηῦγατα ; 
βίαγϑ 'π Ῥαϊεϑιίης, [π0. 4619, 

ΑἸΏΤΑΡΒΕΙ, 70}. 1323. 
Απιεῖβ, ΖΜδςο. 1 229, 
Αηδε], ΤΟΡ. 1323}. 
Απδη, 154. 580 
ΑΠδΠΕ6], 1Εη. 6, 
Απαδπηΐδϑ, βοὴ οἵ Βεθδὶ, τ Εβά. 939, 
Απδηΐαβ, 50η οἱ ΕΤΏΠΊΕΙ, 1 Ε5ά. 

Απαηΐαδβ, 1 Ε5α. "5. 
Απδηΐδβ, 1 Ε5α. 943. 
Απδηΐδβ, ΤῸ. 5.36 2),.4(8) 
Απδηΐδϑ, [11 81, 
Απαηΐαβ, Δη ε]άογ, Ατῖὶϑί. 48. 
Απαδηΐϊαβ, Ματί. 15. 2), 
Αμπδηΐαβ, ἅζασ. 66 4Μδος. 139 
1621 1812, “26 (ΒΙ]άτεη, ΤΉτεα. 

Αηδίμεπια, 1 πῃ. 95. 
Απδίβοίῃ, 1 βα. 518, ,δδ6 7 οῃπ 
οἵ Α. 

Απάγεαβ, Ατιϑί. 12, 18, 40, 43; 

123, 173. 
Απατομίοιβ, ἀδραΐυ οἵ Απιίϊο- 
οΒυ5 Ερίρμβαπεβ, 2Μδος. 483; 
τηλγάθγεσ οἵ Οπίδβ, 455; ἀεαῖῃ, 
88 

Απάτγοπίοιβ, ΘΌΨΕΙΠΟΙ δἱ Ὁετὶ- 
Ζῖτη, 2Μδοο. 538, 

Ἄπεσ, 70}. 125-. 
ΑἸρεὶ, Τοῦ. 5.»17,22 βάρ. 1215, 
566 ἘΔΡΠΔΕ]; Ὀγηρθ5. 5εύθῃ 
14 Ὁ]εἰ5. ἴτοη ἤδάνϑη ἴῃ 1 εν} 5 
νίβίοπ, {π0. 3221; ἀεβίγογίηρ, 
ΝΥ 1βά. 1855, ἤεγυ, 5πηϊῖ65 οοῃ- 
στεραίίοη, ἀΜαθο. "1, σοοᾶ, 
ἴο βανε 5γδ6], ὑσδύδγ ἴοσ, 8ῃ- 
ὁΜοτεα, 2Μδος. 118, οἵ. τοῦϑ,30 
1525 4 Μδος. 419; οΟΥ Αταθαστη, 
Ἴ. 705. 67; οἱ ἀεαίῃ, 2Βαγσ. 

848 

2138). οἴ αοά, Α. δ Ἐ. 313} 3262 
Αρος. Μοςξ. 318 Ὑ-Ἐς 5εδλ εν 
ΡΒ. 25 ΠῚ 25 1 6 τοῦ τεῦ 
21 1155, 21 Τ.. 5'; οἵ ἀοά, 
νυ ἸῈΠ Ισγδεὶ, ἘΡ. Τετ. 7; οὗ Οοά, 
ὁποα τοίδιτθα ἴο ἴῃ Ααά. ἝΞΙΝ, 
1218, οὐ Πυτηδηϊΐγ, Αρος. Μοβ. 
328. οὗ (86 Τιοτὰ οαϑί ἔσχε οὔ 
[4158 νυϊΐπεββϑαϑ, 5.15. 8.9, 6ο-62, 
Ὀτίησβ ΗΚ Κατ τα γδου]οιιβὶ ν 
ἴο [ξεὰ 1)απῖεὶ, Βε] 36--29 ; οἵ 
Μαβίεπια, Ζαά. 203, οἵ. 7}. 
492; οὗ πραί, Τ. υἀ. 3210. οὗ 
Ῥϑᾶςε, 1.1). 6571... 65 Τ.Β. 61. 
τηθεῖβ 500} οἵ τὶρῃίθουβ. αἵ 
ἀδαίῃ, Τ. Β. 63): ; οἵ 1ῃε ρον- 
εἴβ, 3Βαγ. 522.; οὐ {Π6 ρυξδβεηςθ, 
{πεν 7π|0. 8 15, 1521 3θν;. 21. ἢ 
Τ.Ταα. 252, 11 π. 405 (ρτορδθὶν 
Μιομαθὶ, Ι5γα6]}5 συλ͵γάϊδῃ 
ΔηρΕεΙ, 1Επ. 2οῦ 2ἘΕη. 225); 
ψνῃο ᾿ηἰοιοεάδιῃ ἴοσ [σγαεὶ δὰ 
{πε τἱρῃίεουβ, Τ.1,. Ὁ ὙΤ. Ὁ. 62, 
«546 Ατοῆδηρε]β. 

Δηρε]ῖς τηβαϊαίίοη, ΤΟΡ. ὃ το. 
Αηρε]ῖς ραΐτοηϑβ οὗ παίΐϊοηβ (Ἔχ- 
ςερί 15γ786]), 51τ. 1717... 526 
Αηρεῖβ, συατγαΐϊδη. 

ΑΠρε]οΙορΥ οὗ [0116 6 5,ράγδ]]6}ς 
οἵ, ψ ἢ Ν.Τ., 7αὉ. 8 15. 

Ἄηρε]β, δῖτ, τόΐῖ (τες. ῬΙΠΟΘΒ) 
4Μδοο. 419; Δηρτίϑῃ οἵ, ΟΥ̓Ὸσ 
[41] οἱ Ζίοῃ, 2 Βαγ. 6732 ; δυγηΐθβ 
οὗ, 2Βᾶν. 48.90 κατ. ΕΏΩς 
οτεαῖϊβα οἡ ἢτβθὶ ἄδυ, Τὰ}. 22 
28Βατγ. 21Ὅ2. ; Οοσαθίτη, ϑεγα- 
ῬΒίτη, ἀπά Ορδπηηΐπι, οσεαϊθα 
ΤῸ] ἤτα Οἡ ϑβϑοοπά, 2 ἔπ. 
290}»31.; [411 οὗ, 51τ. 167 1 Εη. 
61 ὄχ. 133 ὅοοῦ 861.3 τοῦϊς 
2Εη. 1837 2Βδγ. 5611-1825,,ὄσδ6 
ΤΕ ΟΠΟΙΪΟΡΎ; [4]]6η,45 Κ ΠΟΘΙ 
ἴο ἱπίετοθάθ, 2Εη. 71-ὅ., οοῦ 
οὗ, Νυι54. 1629 Α, ὃς Ἐ.. 43; 
{πρῃΐεη ΑΡο]]οπῖιβ, 4Μδςο. 
419; συδτάϊδη, [π0. 3517... ὃς Ε. 
33}; συδτγαΐδη, οἵ {πε παίϊοῃβ, 
Βενθηῖυ, Ταβῖ. 422. 1. 846, 
με Ἔνγε, Δ, δὲ Ε. 215}. Ξ 
Ποβίβ οὗ ββανεῆ, Ρ. Μδη. 15; 
ἰηϊεγοδββίοη οἱ, ἴογ Αἄδπ, Α. 
ὃς Ε.. ο5 Αροο. Μοβ. 352; τῆδ- 
ἀϊαίίοη οὗ, ΤῸΡ. ὃ το 2Βαϊ. 
810, 2---ἰῃτεα οἰαββϑαβ οἵ τηϑ- 
αἸἰαϊηρ δῆρα]β, ὃ 1ο, 2; ΟἿΪΥ 
τείεγεηςε ἴο ἴῃ 2Μδοο,, 61822.; 
ογάδιβ οὗ, ἴβη, 2Εη. 203»322.: 
ΡῬονγεῖβ οἵ, Α. ὃς Ε.. 485 ϑγῃη- 
Ῥο]ζεά ὈΥ 5μερμεσάβ, 1 πῃ. 
80ὅ9- οοὔδ, οἴατς, 861.3 881, 
ΜῈ τηθη, 8732, οἵ, 90323.22 
{1{Π|Ὲ5 οἵ--- ΟΠ Πάτα πὶ ΟΥΓ 50η5 οὗ 
Βδανεη; ομιϊάγεη οὐ ((Π6) 
Βδαγνθη, Εη. 63 1.48; εἸεοῖ δηά 
ΠοΙγ ομ]άτγεη.. .. ἴτοσα ἴΠ6 Βρῃ 
Βεανεξῃ, 30}; 50π5 οὗ ἤξάδνεῃ, 
1328; ΒΟΙγ οπεϑ (οσ “πε μο]γ ἢ). 
8. 128 γ,.38 .γχ»ῦ 472 572 60 

618»10,12 6 512 6018 γτ8 816 τοῦ!, 

ΒΟΙΪΥ οπεϑβ οἴ μββανεηῃ, 98, οἵ. 572, 
6112; ΒΟΙΥ δηρεὶβ, 201 “ὃ )1δ9 
2295 245 275 220 718 032; ΠΟΒΒ 
οὗ Πεανξεῃ, μοβί οἵ ἴῃ μεάνεῃϑβ, 
Ῥονγεῖβ οὔ ἴῃ6 Ὠξάνεηβ, 966 
Ηδξαγνεῃ, ἘΘΑΝΕΙΒ: 5005 οἵ 
Θοά, 1 ἔπ. 61:9 1τολ5,. ΠΕ ϑ 60. 
69"ὅ͵ οἵ (ῃς Οοά οἵ Βεάνεη, 
τοόδ , ΠΟΙΥ 50η85 οὗ 6οά, γ1}; 
ορί ταδὶ ΟΠ65 οὗ {πε Βέανεη, 
ΤΕΠ.157; βρίτἰ[5 οὗ [868 ἤβανεῃ, 



15}0--τοῦ 1Πε6 βου οἵ {με ρτε- 
5θηςα, Τ.Ι,. τδὅ, “σε6 ΑἩρε]5 οὗ 
186 ῥγθβεηςα; οἵ 6οά, 851ν. 123 
εγῖδ, γιοΐδ, ΤΑΔΥΤῪ ἀααρὨϊετβ οὗ 
χηδη, 10}. 51, Ραηιβῃπηθηΐ οὗ 
1ῃθπὴ δηᾶ {πεὶγ Ομ] ἄγε, 55 ἢ, 
βη8] ἡπαάρειηεπὶ, 519-18, οὕ [ῃ 68 
τηοοῃ, 2Βαγ. οὗ; οἵ παίυτγαὶ 
Ῥθβηοιηεπα, [Ὁ. 22. 4.2. 8531)2., 
ἄο ποῖ οὔβεγνε ϑαρραίῃ, [αὉ. 
218; οὔ τμ6 ργϑβεηςς, [ὰ0. ὃ 15 
17, (οπε νυ ΓῖιῈβ. Πἰϑίογυ (ὼὺυ 
Μοβ65), σγῆο νγεπὶ Ὀείογε {πμ6 
σαιαΡ οἵ Ιϑγδεὶ, 123, βροῖκε ἴο 
Μόοβεβ, 21, οὔϑεσνε ϑαῦθαδίῃ, 
218, 566 4114 ΤΙ, 3δ(β»»: οἵ 
Ῥαμὶβῃτηθηΐ, 1 πη. 4οἴ7:. 5.3 561 
6211 631 21“. τοϑ)2. ; οἴ βαποῖ!- 
Βοαϊίοη, 00. 22»18, οὔβεγνε 
ΘΑΡΌΔΙΗ, 2᾽8; οὗ 1Π6 5ρίτίϊ οἵ 
1η6 οἱοιάβ δπᾶ ἄδγκηεϑβ, 22; 
οἵ 186 5ριτῖ5 οὗ οο]ὰ δηά Πεαΐ, 
ογθαΐαγαβ ἴῃ {86 ἤδαγυρηβ, 22; 
οὗ {με βριγτιΐ οἵ ἤτγε, οἵ τῃε 
γοΐοθβ, οἵ {πυπᾶετ δηά Ἰἱρΐ- 
πίηρ, οὗ ῃς νγἱπάβ, οἵ υνἱπίεῦ 
πᾶ (6 βϑαβϑοῆβ, 22; οἵ 81, 
2Επη.113..5 2Βασ. 618 84, νἱβίοῃ 
οὗ, 2Μδος. 6318, 

Αηρεὶβ. «8:6 δθτῖεὶ, ΜΊΟΒδΕὶ, 
Ῥῃαμηααὶ, ῬΒάππεὶ, Καραεὶ, 
ΚΑρἤ δε], Ἰκειηΐθὶ, ϑατητηδεὶ, 
Θατιαηδεὶ, ὅϑαγαββεὶ, ὕστιεὶϊ, 
Ζοιϊεὶ, Ῥοννεῖβ, ϑρίγιῖβ, Ψ1- 
ἴπ65. 

Απρετ, ΤΙ. 21--45. 
Αηρυΐίδῃ. 866 1)αγ. 
Απΐτηδὶ] ψνοβῃὶρ, 
155: 

ΑΠΙΠ1415, ἰτεαϊπηεξηΐ οὗ, δες Μδῃ, 
ΒΓΔηρΡ]ησ; ἰπ ἀδ]ΊνΕΥΥ οα 
ΘΑ ΌΑΙη, 1322, (Δ]]εὴ ἱπίο ρῥἱΐ 
οἡ ϑδΌΡΔΙΗ, 1323; Κιηάηε85 ἴο, 
Τ.Ζ. 51; ἀπά ἐσ τηδη᾽5 ἀοιϊηϊηΐοπ, 
2Ε:. 588; νν1}}} ποῖ ρεγίβῃ {1}} 
στεαῖ Ἰπαρειηεηῖ, Βθη {ΠΕΥ͂ 
Ὑ111 δοοῖιβα {Πεὶγ ΟΡ ΓΈ β5ο 5, 
58). 

ἌΑπηδ, ΤῸ}. 199. 2}}}} 1066 118 1.215 
Αηη85, 156, 982, 
Απηΐϑ, 1 Ε54, 518, 
ΑΠΠΪΙΨΘΙΒΑΙΥ οὐἨ Ἠ τηδγ ΓΟΙΊ5, 
4λίδοο. 110 1.3. 

Αππηῖ8, 1 ἘΞά. 9ο"8. 
Απησι5, 1Ε54, 848, 
[Αποϊπιεβα ομε,ΠοΪγ (-Ξ Αδγοη ), 
Ζ546. 82.} 

Αποϊπίεα Οπα -- Μεββίαῃ. «866 
ΓΒ τβί, Μεββίδῃ. 

Αποπίτατῃ, Τ΄ [πα, 98. 
Απο5, τα, οϑ8, 
ΑΠΙΒτοροϊορυ οἵ 2 Εποςἢ, 2Εη. 
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56 ΝΥ γαῖ. 

Υβά. 1239 

8 6. 
Απιομτίβί, Ταϑί. ὃ τό, Τ᾿). 5822, 
δὲς Βε]ῖαγ, Π δῃ. 

Απίϊροπα, οἰΐγ, 510. 2557 
Απείροηοβ οὗ ὅοοθο, Ρ.Α. 18. 
Απιϊροηιῖιβ, 1 Εη. Ἰοοῦ7. 
Απερομι5 (ἀοηαῖαβ, πᾶν] νΐὶο- 
ἸΟΓΥ ΟΥ̓́ΕΙ; Ατίὶβί. 8.1, 180. 

ΑΠΌ] Ραπαβ, ΤᾺ 11 τῇ, 
Απίΐϊοοδ, ᾿Μαροο. 25722.. “56 668 
1οῦϑ ττϑο ὅθ Ὁ, ,844.,.140. (11|- 
Ζϑηϑὶρ οὗ, 2Μδος. 437. 

Απίοομεηεβ, 2Μδος. 43. 
Απιϊοο 5, τηϊβίγεβϑ οἵ Απιὶοοι5 
ἘΡΊρμδῃεβ, 2Μδος. 439, 

Απεϊοομιὶ 1Π1,1}6 ατοαῖ,α Μδοο. 
110 86 5Μδοο. 13}; ν]οΐοτῖε5. οὗ, 
51τ, τοϑϑ,, 

ΙΝΌΕΧ 

ΑΒ ΒαΒΙ Ν, ΕΡΙΡΒαπαβ,1 Μδοο. 
110,10,20 227 61,10,05 2 ΓΔρς, 115)2. 
20. ,Ἰ1,817 ε1,5,11,21 0]. 1ο]8 

ΑΖαγ. 972. 1Επ. 4066): τοοῖλ)ε. 
ΘΙ ς 295 τοῦ; ΔΝ ΞΟ, 81, ἘΣ 
51.4.8,16 ΤΟἸΤ 1.γχ28 χ8δ. Δ[[Δ0](5 
Ἐργρὶ ἃ βεοοπά {ἰη6, 2Μδοο. 
51; σοηηϊεῖβ Εργρί, 1Μᾶοο. 
116-19... ἀραῖῃ οὗ Μδοο. 61:17 
2Μδαοο. 9238 τοῦ; ἀείεαϊεα αἱ 
Ῥειβερο]β, 2Μδος. 93»2; ἄεϑε- 
οἕαῖοβ Ταρ]θ, ΓΜδοο. 131-28 
2Μδοο. 5151. ἀἴβθαβθ, Ἰοδίῃ- 
Β0Ιὴ6 οὗ, 2 Μδος. 95:18; Ἰαύρεϑϑεβ 
οὗ, ΤΜδοςο. 330,2. Ἰεἰζοσ τὸ [6ν78, 
2Μδος. 913.27. ποῖ {ῃς ἰογεῖσῃ 
ΠΟΠΠΙΘΙΟΙ οἵ 5.50]. 8 5. (56 
ῬοιρΡΕΥ) ; Ρεγϑεοιίίοη οἵ, Ξε ἃ 
ΒΘΟΟΠα νἱϑἰζαίίοη, Α.55. Μοϑ. 81 
Οἵ; ΡῬτοιηΐβα ἴο τεβίογε βδοσεά 
νεβ56 15, 2Μδοο. 9,56, δηά ἴο 
Βεοοῖης ἃ [ενν, οἷ; τερβηΐδῃςα 
οὗ 2Μδοο. ο12 18, --αλ βἰηΐα] 
βδοοῖ, Μίδου. 130, οὗ, Θῖσ, 401ὅ; 
ΒαρΡΡ]Π]οδίίοη οἵ, ΖΜαοο. 9“ 31, 
Απεοομαβ Ν, Επραΐοτ, βοὴ οἵ 
Απέοοβιβ ΕρΊρηαπες, ᾿Μδροο. 
438 616,17,66. γ 2 ΜΙδος, 220 ρ6,29 
1οἱ0,18 1. 128,281.31,8,4. 1.2. ἀρρα8- 

βίοῃ, Μδος. 61 17 2 Μᾷοο. 935 ; 
ἀεαῖῃ, 142. 

Απεέϊοοσμαβ ΝΊ], βοὴ οἵ ΑἸθχαηᾶδγ 
Βαϊαβ, ἱίδος. 1139»8δ4,517 1.239 
1281. Χ1]166 1281», (ἀαΐἴα 3). 

Απιίϊοομι5 ΝἼΙ], ϑ1:4εῖεβ, βοὴ οὗ 
1)επγϑίσιαβ 1, 1 Μδος. 15}22.»}6» 
11,18,26. ΒΕ] 8. 5. 

Απίοσθιι5. «5:6 ΝαΠΊοηΐι5. 
Απιϊραΐοσ, βοὴ οὗ αβοη, "Μᾶςο. 
1216 1435 

ΑἸτ- Θεμλ 5πὰ, 5 Μδος. 88 5, 6. 
Αηχίβεϊεβ οἵ ρονειῖυ δηα τὶς ῃ65, 
ΦΩ͂ πγπσσ τς 

ΑΡρδπιβ, 1 Ε5ά. 429, 
ΑΡΒδεσεπηα, ἷ. 6. Ερῃσγαϊη) οὐ 
ἘΡἤστοη, Μδος, τ13422. 

ΑΡΒεσγα, 154. 583, 
ΑΡὮρΡμα5. .566 [οπαίμδη. 
ΑΡμΒτσοάϊίε, 510. 2312 
ΑΡΒτοάϊίθ, τΠ6 ρ]απεῖ, 2Ειπ. 
3.852. 

ΔΡοοαῖγρβα οἵ Μοβεβ, οἱάεγ 
τ14η Νά Αἄδε εἰ ἔνδε, Α. 

δὲ Ε. 88 6, 7: 9- 

Αροσαϊυρβε οὗ Ρδα], 51γ. 410,2. 
ΑΡοσαδῖγυρβε οἵ Ρείεσ, 5ῖτ. 419,2. 
1Εη. το(ῶ). 

ΑΡοραϊγρίϊο, ἃ Ῥαγίυ δ οπε 
τἴτὴ6 διποὴρ Καθ 15 ἰανοῦτγα ]α 
ἴο, 4,2. 1422. .566 ῬΠΑΓΙϑαΐβπὴ, 
Κδναδὶ, Ἀθνεϊδίϊοηϑ. 

ΑΡορσαὶγριίβῖβ, θερίη βαγναυ ἢ 
ογεδίίοη, 4 Ε)2. 3.472.; δ] υ] δ] οἢ5 
οἵ, 455:81.. ᾿ΏΡ]Υ ρῥτεαββιϊηδ- 
ἔοι, 456 57, 

ΑΡΟΟσΥρΡῃ. 526 δηη65 
7απιρταβ. 
ΑΡοογΥρμα, οτὶρῖπαὶ οοππηοῖα- 
10η οὗ, ἃ ϑεογεΐῖ στεναϊδίϊοη, 
710. 15γχ, 4). 125 72. 125, οἵ. 
ΤΠ: ΤΟΥ". 

ἈΑΡο]]οπίιβ, “ἃ ομϊθῖ οο]]θοῖου 
οὗ {ἰρθυΐς᾿᾽ (Ξ- ϑοὴ οὗ Μεπεϑϑ- 
1ῃεὺβ 3), Μδςο. 139,,, 30,12. 
ΚΙΠ]εά, 413, 

ἈΡο]]οπῖαβ, σέπεσαὶ οἵ ]1)ειηε- 
{ππ5 11. τ λοσ. 1059.14:16,01|10. 

ΑΡο]]οηΐα5 οἵ Ταῖβθαβ, 2Μδοο. 
35): σΟνΘσΠΟΥ οὗ ϑυγῖα, 4 ίδςο. 

4,8)10,11,13;14 43 γ8) } } ε . 

δηὰ 

ΑΡΟ]]οηΐ5, βοὴ οἵ Οδηηδειβ, 
2Μδοο. 123. 

ΑΡο]]οπία5, βοὴ οὗ Μεπαβίμειιβ, 
2Μδος. 453; Μγρβίδῃη ὄἼοπη- 
ΤΩΔΗΘΟΥΙ, 526; τηδβϑδογαθ [ανν8, 
24 

ΑΡΟ]]ορμᾶπμεβ, 2 Μδοςο. τοϑῖ, 
Αροβίαβυ, ι'Μδος. 1τὅ2 216 394 οδδ 
ΝΥ 54. 212 1. οἹ7 Ζαά. 83 οϑ85, 

Αροβίαίε ἀβεάβ, Βὴη. 939; ρεηε- 
ταίϊοη, 9389; παίϊοιι, 51τ. τ6θ, 

Αροβίαϊζεθ, 2 Μίασο, 25: 3. 7 
ΑΖᾶτγ. 9, 2Βαγ. 4.152. 

ΑΡοβίο!!οδὶ (ὐοηϑεϊυϊῖοιβ, 51 
88 ; οοηΐαΐη Ρ. Μδη., Ρ. Μδηῃ. 82. 

ΑΡρρασγίξίοηβ, 2Μδοο. ὃ 3, 3235. 
ΒΦΡῳ. 18 Ὑ5Ί1σ, 

ΔΡΡβαζαποεβ οἰζεῃ 
δλντ σχου τας 

ΑΡΡεπάϊοες ἴο “Γεβίαιηθης οἵ 
Ἴνεϊνε Ῥαίγίασγοβ. .5.46 1,δνΐ, 
Νρῆίαδὶ!. 

ΑΡΡεπάϊχ ἴο ϑίγδοῃ, 51τ. ρα} 80. 
ἃ ῬΓΤΑΥΕΙ, 51: Ὁ: ἃ Ῥοδιω, 
5118-80.. ἃ ΤὭδηκθρίνίησ, 5112 
1-χνὶ. 

Αρρεᾷίεβ, 4Μδοο. 188 42, 
ΑΡΡΙ65 οἵ ϑοάοπι, ΝΥ 5α. τοῦ, 
Αφαατίαβ, 510. 5527, 
Αααΐϊο, Α. δὲ Ε. 323. 
Ατα, οἰἵγ (οἵ ΟΒαϊάεεβ), 7}. 
115: 1966 {Π1: 

Αταθία, Μδος. 1115 ΤΠ 611 2535 
Ατὶβί. 119. 

Αταθίδη ΝΊρηΐβ, Αἢ. 8 1. 

ἀδοοίεζαϊ, 

ΣΙ. σοδ τς 
Αταῦβ, [π0. 2015; 
2Μδοο. 1219-12͵ 

Αταάυβ, τΜδος. 1525. 
Ατάκῖρα, Εη. 67. 

Ατάᾶτα, {0.718 οὔ 3450 379 41). 
Αταιδθδη, [υὉ. 388. 
Ατδιηαὶς οὐρίηδὶ οἵ τη. 6--26, 
1. 88 1,9. 

Αταπμαὶς νεγϑίοη οἵ Τοῦ, ΤΟ. 

ἀείεαι οἵ, 

8. 44. 
Ατδηΐεὶ, τη. 88, 
Ατγατγα, Ἰαπά οἵ, [αὉ. οὅ. 
ἌΤαταΙ, ὙΠΟ ΤᾺ ΠΡ 7. δὴ: 
1ο,19. ἢ 

Ατανδαῖ, 2Εη. 2οϑ, 
Ατανοίῃ, 1ῃ6 τεπίῃ (9 5ενεηί}) 
Βδανύεξη, 2Εη. 2271. 

Ατϑαῖΐα, ΡΙαςθ, "Μᾶδος. 533. 
Ατθρεὶα, 'Μδϑος. 95. .546 αὖδὸ 
ΒΡ δεὶ, Ἀορεὶ. 

Ατρεϊῖῖε, Ρ. Α. τθοῖ, ι(δὲ6 ΝΙζαὶ. 
Ατθοπαδΐ, τἰνεσ, [1 233, 
Ατομδηρεὶ, Α. ὅς Ε. 252 Αροο. 
Νῖοϑβ. 22 223 28᾽- 

Ατομδηρε]β, 1 ΕΠ. 20, 40,2 η. 105 
201 213 22}}; 845 ἰπίθγοθββουθ Οἢ 
Ῥεβα]Γ οὐ πχδηκίηα, Τ.1,. δία). 
,5 66 Αηρ6]5, [ητεγοθββίοη, Με- 
ἀϊαδτίοη. 

Ατολδ5, 2Εη. 26.»5(Α.. Ατὐπομαϑ᾽ 
Β). 

Ατά, 70}. 4435, 
Ατάδι, Πεὶὰ οἵ, 42. οὐδ 3ϑγ, 
1249. δ1);. ταῦ, 1.457)2, 

Ατεῖοβ, Κίηρ οἵ ϑρατγῖα, "Μδςο. 
12122.20. 

Αταὶ!, 100. 4.429. 
Ατϑβρ, 1 5α. 530, 
Ἄταϑβ, 510. 3.1 6834. Ἐπ6 υ]αποῖ, 
2Εη. 308. 

ἊΑτεβα, [π0. 3451(Ξ Αββεσυ, ΤΟ. 
12) (Ξ- Ηδζοσγ, Μδος. 1157), 

Ατείδη, Τ. πα, 51, 

ὅ30 

Αταθἰδη(5),. Μδος. 5891 .117,39..251" 

Ατείαβ, Ασα ίδη ῥρτίηςθ, Μδςο. 
8 

Ατίδταίῃα5, Κίηρ οἵ (αρραδοεῖΐα, 
1Μδοο. 1522, 

Ασίδ5, 510. 5521, 
Αὐτοῦ, Κίηρ οἵ ἘΕἸγπηδθδηβ, 
ΡΙαίη οἵ, [πα 1{}} τ, 

Ατίοομ, Κίηρ οἵ 56] αθαγ, 70}. 
1525. 

Ατὶβίβαβ, Αὐἱβί. 19, 40, 43. 
Απβίθαβ, 1 βίο οὐὗἢἉ,Ἠ δυΐποσ, 
ἃ εν οἵ ΑἸεχαηάτία ὑ ἢ 
ῬΒαιίβαϊς ἰεπάθηοίεϑ, ὃ 4; ομδατ- 
ΔΟΙΘΥ, 8 1; σοηΐξηΐθ ἀπ Ρυ- 
ΡΟ56, 82; ἀαίε, 8 3; εἀϊίίοηβ, 
ὃ 8 ; ἰηῆποηοσε οἡ Ἰαΐεσ ᾿ἰϊοσα- 
ἴαχε, 8 9; Μ55., 8.7; τοϊδίίοη 
οὗ 2Μδος. ἴο, 2Μδοο. ὃ 4; 
ΒΟΌΓΟΘΒ, Ατὶβί, 8. 5; {βεο]ορῪ 
ἀπά δἰ ΐςαὶ ἰεδοῃΐϊηρ, 8 6. 
Ατἱβίο θα] 5 1, τ Εη. 38ὅ):. τοοῦ). 
Ααβίοθα]ι5 11, Ρς, 80]. 8 6. 
566 ΑἸεχαηάεογ. 

Αὐβίοθαϊαβ, Κιίηρσ Ριο ει 5 
ἴϑδοῆοσ, 2Μδος. 110, 
Αἰ κΚὴ. 56:6 Οτγίοοῃ. 
ΑΥκ. 186, ἴῃ {πε Πεῖυρε, 4Μάαςοο. 
1581 Ὑγ15α. 148. 

Ατκ, {Πε, οἵ σονεπαπί, ργεβεσνεα 
δηα ΒΙ4ἄδη Ὀγ [ετετηΐϊδῃ, Μᾶαςο. 
25, 546 28ΒΔτ. 6). ; 5ρο1]64, 
4Ε2. τοῦ3»;. 

ΑτπΊᾶτοβ, 1ΕἩ. 67 88 6932. 
Ατλδῃ, Ἐπ. 692 
Ατιηεηΐα, 510. 411, 
Αὐπλΐεβ οτἀδίπεά ίογσ ἄδυ οἱ 
)πάρειηεηῖ, Τ.Γ,. 38. 
Ατοαὶ, Τὰ. 4429, 
Ατοπι, 15, 516, 
Αὐρδοῆβμδά, [π0. 718 81 9218 
ΠΡῸΣ 

Ατρπαχαδά, Ππα ἢ 8 6, 13»8,13,15. 
“δὲ Ατρδοββῃδά. 

Ατβαοαβ, Κὶηρ οὗ Ρεγϑία, εΜδοο. 
Το ΠΕΡ 

Δύβδῖηοβ, Ατίβί. 49. 
Αὐβδιηοβ, Ατὶϑβί. ρο. 
Ατβίποα, 23Μδοςο. 13». 
Ατϑβίηοβ, νυἱΐς οὗ Ρο!πην ΡΒ ]ὰ- 
ἀεΙρμιι5, Ατιβί. 41. 

Ατὐϑιρῃυσίῃ, 1 δα, 518. 
Ατίδαϊία, 1Επη. 692. 
Ατίαχειχεθ, 156, 21917,30 ".4 
81. 5. 855)10.28... ἄξοῖεα οὐ 81 
(δλσ τς, 
Ατίαχοσχεβ Οομα5, [πα 11} 8 1. 
Ατίαχουχεθτε Χοσχοθ 1, Δαα. 
ΕΞ}. .4}.13 ΒῚ ΕἸ. Ἰοίζεσ οἵ, 
αἰτγεοιηρ ἀεβίγασίοη οἵ [ενν8, 
Βι-ῖ- ἄξογαα οἵ, τενοκίηρσ ρτε- 
νἱουβ εὐϊςῖ, ΕἸ- 

Ατίβηῖβ, 510. 5293, 
Αττίβαῃ Ἰηίθγιου ἴο ϑοιῖθε, 51|Γ. 
282489 ,ὸρ (γαίϑιηδη. 

Ασπιομαβ. «566 Ατοβδβ. 
Ατὐζδτσείῃ, 42. 134Ὁ,2. 
᾿Αϑαδάϊδϑβ, 1Βδν. 11. 
Α586], 1Εη. 67, 
Ἄϑβαιω, [80. 2818». 
Αβδῃδ, 1 Εξβα. 581, 
Αβαρἢ, βοῃ5 οὗ, 1 Εβά. 11 521,5 
Ἄϑβαγα, 1586. 551. 
Αβραβασεῖῃ, 1. 6.1 
ΤΕ ΞΟ: Ε69. 

ΑΞ5Ρεεὶ, τ Επ. δῦ. 
Αϑβοδίοη, [πᾳ ἢ 228, «66 Αβκα- 
Ἰοη. 

᾿Αϑβοεηβίου, Τοῦ. 1239:..; οἵ 
Βατθοῃ, 28Βασ. 4067; οἱ Ἰ5αΐδῃ, 
566 ᾿ϑαϊδῃ, Μίατγίγγάοιῃ οἵ ; οἵ 

Ἐβασῃδάάοῃ, 



Ἰλαρ ιδεὶ, σοιηρατεά ψ 
Ο τίς β, Τοῦ. 125 32), 

Αξοβεϊοῖϊθμη, 85 Ῥγεραγαίίοη [ου 
νἰβϑίοηβ, Ματί. 15. 211,2, 482. 
514 19. ἰδὲς ΟΒδϑβίυ, Ἑαίηρ 
Βετγθβ, Εαβίίηρ. 

Αβεᾶβ, ᾿Εβά. Ὁ55: 
Αβεθεθίαδβ, τ Εἰςα, 847, 
Αϑϑθίαβ, 1 Εβά. 848, 
᾿Αβεηδίῃ, [π0. 2429 ,433 Τ΄ο5. 
2οδί) 

Αβοσ, «δε6 Ασέβᾶ. 
Αϑίδεϊ, 1 Επ. 8.259, 
ΑΞΠΡΕΙ, Τυῦ. 4435. 
ΑΞΠοτ, 7}. 2821 3322. 2,30. 588 
4419.307 ΒΕ. τ6 Τ᾿ [υα. 252 Τ.Α. 
112, 

ΑϑΠῃαοά, Ατὶβί. 117. .5ὲ6 Αζοίΐμ5. 
᾿Αϑῃίαγοίῃ, Ζαῇ. ν5, 
Αβῃΐδγοίῃ, οἰΐγ, [0. 2919. 
Αβια, τΜδος, 88 1.118,, 1.2891251 
2Μδοο. 33 510. 3,58,342,860,361,858, 
864,867,381,388,391,460,699,011 Ὲ,1,7, 
10,19,146,148.,. 99,118,287,292,448.,449.,461, 

406 ΑἸ δος. 229, 
Αϑβιθῖαβ, 1 Εβά. οὔθ. 
Α516], ΤΟΡ. 1]. 
Αβίρμα, 1Ε54.539. 
Αϑβιῖηο. «5:6 Αβίεβμο. 
Αβίαΐοῃ, ιΜδος. ιοϑὸ τιθὸ 1.88 
Τυά ἢ 238 Ατὶβί. 115. 

Αϑβιηοάειι, Τοῦ. 33}7 
Αϑῃῖοπθδι, Μδοςο, 2772. 
Αϑβοιῃ, 154. οὅ8. 
Αϑοη]α, 1 πη. 782. 
Αβοῖεβ -Ζ: Αβϑυσγίδῃϑβ, Ἅπ. 2: 
(Ατιι.). 
Αϑβογεβίδῃ ΞΖ Αϑβγεῖα, ΑἘ. 413 
δζο. (Ατπλ.). 

ΑΒρἤδγ, Ροοὶ, ἽΜαος. Ὁ 85: 
Αϑρμᾶγαβιιβ, 1 Εβά. 58. 
Αϑρίβ, τηουπίαίη, ἱ. 6. ϑί γίοη οὐ 
Ηεποη, 1.1.. ὀϊμ. 

85, νυ ἃ -- 153} πηδεὶ, τη. 8015, 
᾿Αβϑαμπηΐαβ, 1 Ε5α. 883, 
Αϑϑαρῃϊοίῃ, τ βά. 583, 
Αββαγδοῖβ, 510. 58. 
ΑΘΘῈΠΊὈ]165 οἵ [δοο, στ, 2455. 
ἈΘΞΕΙΩΘΪΥ, [Π 6. 51τ- 150. 47 γἵ γεῦ 
2117 γ524 418 4211 Ζαά. οΞϑ(Β); 

οὗ [Ππὸ εἸάθιβ, 5ῖτν. 689.γ)14. ἴω 
ἘΠῸ᾿ σαῖε; ΘΙΓΙ 21; Οἱ {πὸ 
Μοβῖ ΗἸΡΉ, 245; οὔ με ρββεορὶε, 
τς τ ὉΓ 51:86], 5.501: 167.5 
17,48. οὔ ἢ ψ]οκεα, 51τ. 165 219. 
ΡῬτεοβάβηοα ἰπ, 5ϊν, 4888, 

Ἄξϑβεν ξξ Ηαζοι, ΤῸΡ. 15. 
Αταβδ. 

Α5565, ξξ ϑ ἃ βϑρεοίεβ οἵ ρἱδηΐβ, 
1Εη. 86: ; νὰ -- ΜΙαϊδηϊΐεβ, 
1 Επ. 8911»13»1, 

Αβββιιν, [11 215 οτ΄ γ11,20,21 818 
1315 1.42»8,12,19.} κδ΄ 70}. 718 οϑ»8 

τοΞθ,85.. ἸΔηὰ οἵ, 821 οϑ; τηοιῃ- 
ταἰη5 οἵ, 8231: οὔθ, 
ΤΑΘΒμυτ, [π0. 13}. 
᾿Αϑβοοϊαϊε -- λαόῤεγ, 
415,35. ,κ)6 Ετϊεηά. 

᾿Αββοοϊδίίηρ, ἀἄδσῆσεσ οἱ, ψ ἢ 
τὶοἢ, 511. 122.8; ψ ἢ τα ]θῖβ, 

ΑΥ̓͂ 

ῬΙΑ τ 

135. 15: ΨΊΓᾺ οηε᾽5 ορροβίίεϑ, 
1215-292. {1} ννοπηθπ, 566 
Δ οτμεη. 

᾿Αβϑβοοϊδιϊησ νυν ννῖβα, 5ῖτ. 916; 
νὰ ππροάϊγ, 81419 119 .1213 
15}: 

᾿Αββυμπηρίίοη οἵ Μοβεβ, 2Μδςο. 
86; τεϊδίίοῃ ἴο 2Βατϊ., 485. 
Μος. 310-|8,, δε Μοβεβ, 45- 
ΒἘΠῚΡ(1οΣ οἵ. 

ΙΝΌΕΧ 

Αβογεα, Τοῦ. 1101.4.2916 Θὲγ, 482: 
Τα}. 465 Ματι.15. 22; ἰὴ ΑΒΙΚαΓ 
2αςεῖηε, ἀβιι4}}Ὺ 45 Αβϑυγία δηὰ 
ΝΙπανεβμ᾿, οἵ. ΤΟΟΙΙ. 

Αϑϑυτγίδη, 510. 3190,808,809 
Αββυγίδῃ οουτγί, 4Μδος. 139. 
Αβϑυσγίδηβ, 154. 5535. 3Μδ8ος. 68 
Τοῦ. 123 144 7πα]τὰ 11»7)11. 21,4 
41 89 101} τη. 8005» Τὶ Ν, ε8 
510. 3207,2068..49 ,8ὅ86.,.κ2, 1540. 

Ξε {ἰρσεῖβ 'π 1 Εη. 8ρ55»05, 
Αϑβίδά, τ Εβά. 518. 
Αβίδιἢ, ΤΕ 54, 888, 
Αβίθβο, 71.7.5. γὅ. 
Αϑβίσγοϊορυ, 510. 3227. 228. ἸΙΜδοο. 
1.457:. Ἶ 

Αϑβίγοποιηυ, Δι 154. ν1}8 Ρ. Α. 338, 
Αβίναρεϑ, Βε] 1. 
Αϑβίγραϊδϑα, 510. 3345 
Αβισ, 1 5α. 551, 
Αϑιάὶ, {π0. 4438, 
Αἴασ, ἸΈΞα. ΕΣ 
ΑΕ], 760. 822, 
Τλβεει, 154. 515. 
Αἰεγραῖίϑ, πῆς οἱ, 2Μδος. 
ΠΕΣ 

Αἰεῖα, ΓΕ Ξά. 538, 
Διβδηαβίιβ, στ. ὃ 8. 
Αἰβεπαρογαῦ, 1 πη. 8 το(ῶ. 
ΑΙΒεπῖδη, 2 Μδος. 618,22, 
ΑἸΒΕποΡῖτβ, ΠΜδοο. 138»82, 
ΑΙΠΘη5, [εννὲ ἴο θὲ ει] ἴο 
οἰΖεηβ οἵ, 2Μδοςο. 95. 

ΔΙΒΙεῖῖς οοηϊΐεβῖ, ἴΠ8 πηαγίγτ- 
ἄομπη οὐ ἴπεῈ βϑενεῃ Ὀγοίμειβθ 
σΟΙηρΡΔτΙαά ἴο, 4Μδος. ὃ 7. 

Αἴδυγ τὸ Αβϑυτῖα, ΑΒ. 255 272 
(ϑγγ.). «866 Νίμονε. 
ἈΈΡΙ, 154. 582 
Ατοπεπιοηΐ, 51γ. 538). 5072.; Αἴτηθ- 
σινίηρ αἴοπεβ ον Β1Π|ρ 2007: 
ὈΥ ἰαβίίησ, ἴογ ϑδίῃβ οἵ Ἰσπο- 
ταηςθ, 5. 50]. 39; [α]βε ἀδο- 
{τη οἵ, νγαγηίηρ ἀραϊηβί, 51Γ. 
85:10. το τῆᾶπι, 20:5 (ρ1|5 (Ὁ 
ποῖ αἴοπε ἴο ὦοά, 1πεν ἀὺ ἴο 
τη 8); Ἰπαροββί 18 ἴου τπίοτ- 
σἰνίηρ, χδῦ; τηδάδ Ὦγ τηδγίντϑ, 
ἽΝ] σον Ογ8, ΟΣ 1215 1; 
ΙΔ ΠΊΔΚῈ5. Ὀγ Ποποιτγίηρ ἢΪ5 
[αῖδεσ, ϑίσ 3915, πο, 7.521}; 
τγοῦρ ϑαυἤεγιηρσ, 510 Κη655, 
δηᾶ ἀφαίῃ, δ8ίγ. 1820), 

Αἰοπειηεηΐ, Π)ἂῪ οἱ, [π0. 511-18. 
ἰηβε{{πτ6α οη [ἰ4Ἰηρ5 οὐ Τοβερἢ 5 
1ο55, [π0. 3413»19͵ 

Ατία]5, Κίηρ οἵ Ῥεγβρϑπηιοβ, 
1Μδος. 1522. 

Αἰιμαγαῖεβ, 1.6. τῃ6 ΤΙγθῃδῖμα, 
1Ε5α. 9". 

Αιβατίαβ, 1.6. 1ῃ6. Τίσγθμαίῃα, 
ἘΕβα, 5,9. ,δὲὸ Ατιμαγαίεϑ. 
Αἴ, 1 Εκαᾳ. 839. 
Αὐάσαη. «δέ6 Ἐ]βαζατ. 
Αὐρῖαᾳ, 154. 588, 
Δυρτιβίηο, 511. ὃ 8. 
Αὔ15, 510. 2488, 
Αὐταηιῖιβ, ΖΜδοςο. 422)2. 
Διυβοηίαησ, 510. 357, 
Αὐΐξαϑ9, 1Ε54. 9". 
Αναγαῆ. ω546 Ἐ]ςαΖατγ. 
Ανῖ, οἰ, [π0. 3819, 
Ανδῃ, [ὰ0. 4.9. 
Αχίβ, 510. βϑθτ, 
ΑΖδΕἸὶ, 1 Εβα. 91". 
ΑΖδεὶιβ, 1 56. οϑ΄. 
ἌΖ5: θδῃ; Ε. Α΄. 25": 
Αζαγαῖδϑ, 1 Εβά. 81. 
Αζαγίδῃ, Ρσαγεῖ οἵ, αῃὰ ϑοπρ οὗ 
ΤΒτες ΟΠΙ]Ιάγεη : δοσουηΐ, 8 1; 

ΒΙ]Οσταρηγ, ὃ. 9; οοπηροβὶ- 
τίοη, 86; ἀαίε, ὃ 6; ἱπῆπεηςε 
οἡ Ἰδίεγ ΠΠτογαΐπγε, ὃ 7; Μ95., 
8. 3; οΥρίπαὶ ἰαῆρυαρε, Ηε- 
Ὀγενν, ὃ 5; ἰδεοίορυ, ὃ 8; 
1{Π|6, 8. 2; γεβίοηβ, ὃ 4. 

Αζαγίδῃ, ἴῃ νυυιῖου οὗ Ῥσαυεσ οἵ 
ΑζΖαγίδῃ, Αζαγ. 8 6. 

Αζαγίδῃ, Αζαγ. 2, 26, 66. .5 66 
ΗἩδπδηΐδῃ. 

Αζασγίαϑβ, 1 Εξά. ο"ϑ. 
Αζασίδϑ, 1 πα. οἵβ. 
Αζατγίαβ, ἃ Μδοοαθεδὴ ᾿θδάοσ, 
ἩΝΊΑ ΟΟΣ Ἐα πο θυ. 

ΑζΖαγῖαβ, ΤΟῸΡ. 5138 61,14 1,10 62 
ΑζΖατῖαβ -- Αζαηίδῃ, 4Μδος. 139 

1051: 1812 46 (ὨΙ]άτεη, ΤΉτεα. 
ΑζΖασζυ, τά. 515, 
Αξαξεΐ, 1 Εῃ. ὅδ. ΘΙΤΟ 53 (61) 
95 τοῦ; 131 545 5ρΆ 692 861». 

881). ; 41] τὶ Δϑογὶ "64 ἴο, 1οϑ; 
θουπά ἴῃ ἀεβετί οἵ Πάδε], τοῦ; 
Βοϑῖβ οἷν ἡπάρεά, 54 55“. 

ἬΑΖαΑΖΕΙ, τ ἕπῃ. 693. 
Αδζείδβ, 1 Εξά. 514. 
Αζοΐιιβ, οἰϊγ, 1'Μδοο. 410 588 

τ ΟἿἹ,γ78,88,84 114 1.438 1610 Τ0 Δ Πῃ 

4228: θυσηεα δγ Γοπαίμδη, Μδςο. 
1οϑέ, (5:6 Αβῃαοά. 

ΤΑΖοίιι5, πιοπηΐ, τΜδος. 975. 
ΑΖτΐαὶ, [π0. 457. 
Αζαοβαπ. 526 [Ποἤδη. 
Αζαυτα, [00. 48»1.1, 
Αζαυτχδά, Ταῦ. 87, 

Βαδὶ, Ματί. 15. 212, 
Βαδίϑβδιηιιβ, 154, οἱ". 
Βδδῃα, 154, 58. 
ΒΑΡΕ], Νν1βα. τοῦ; 180. 821 τοῦδ. 
οοῃ[ιείοι οἵ τοηρια5 δΐ, Ταῦ. 
1οἾ8-27  Β]]Άεγβ οὗ, ἴῃ βοζοπά 
Βδάᾶνεη, 3ΒαΑτσ. 358, ,56 Ονοσ- 
ττον. 
ΒΔ], 1Ε54. 831, 
Βαρυίοη, 154, 130,41,45,64,60 10 
44 ῦτ,01 οΤ615,10,17,21,20,20 53,6,28.. 

Μδος. 6!; ΤΟΡ. 14“; 1Βατγ. 13» 
4,8,11,12 γ28,24. ἘΠ, 76Γ.1, 2, 3,4; 

ΘΒ Υ, 5; 612) 25, 29. 27.535 
26; Αἀά. Επῖῃ. Αϑι: 70 .τοϑ 
2012. 910. 5104,160,801,808,807,884, 
809,38. 0,28,148,169,484. 2 ΒΑγ, δ 
τοῦ 7712»11,.9 οι, ΜΕ. 3:0 2,ϑις 

Ζαά. τῦ; οαριν!ν οὗ 7ενγ8 ἴῃ, 
Ιου βϑενεηίυ σεπεγαίϊοπβ, ΕΡρ. 
76τ. 8. 2; Ἰάο]αίτν οἵ, ΕΡ. 76τ. 
1; παῖηξδ οὗ, ἱπεπιάθα Ἰηΐο τεχί 
οἵ διιβδηηδ, ΣΕ 86: Ξκ]ΊἸχοπης, 
510. 5145). 2Βαι. 11}. 

Βαθγ]οπία, 1Εβα. 458. 618 818 
2Μδος. 829 2Μδος. 69. 

Βαθυ]οπίδη 50 υ], 510. 2162: 2ϑάγ;, 
ΒαὈν]ομίδηβ, ΕΡ. [ἐγ 1, 2 ΒΕΙ 3, 
23; -- "τοῦ ἴπ ΓΒη.- θοῦ οὐ. 

Βαςοαος, αΜαςος. 78»12ν19,20 
12,14,206,26,29, 82,84, 48,41,49, 67,68,68,68 

1012 2 Μδος. 880. Διά ΑἸοΐτηι5 
βϑεῃΐ ἀραϊησί [ενν5, 1 Μαδοο. 78.290, 

Βασοματιβ, τ Εβά, 93. 
Βδοοβαβ, υνοσβῃὶρ οἱ, 2Μδοο. 
2253, 

Βαοίτγα, 8510. 435. 
Βαβδῃ, ομ]] άσεη οὗ, ΓΜᾶδςο. 5(,. 
Βαδίιππαη, πὰ}. 38322»23, 
Βασ-Βαρ, ὕεῃ, Ρ.Α. 535. 
Βαρο, 154, 84) 
Βαροαβ, [πα] 12}}»}3»15. 1.21, 
1414 ΑἀΠ6.Εβιι. Α112. 

Βαροϊ, 154. 514. 
Βαϊζοσιι5, 1 ἔβα, "τ, 
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Βαΐδατω, Ρ.Α. 5325, 
ΒΑ], βοη οἵ Ββοσ, [ὰὉ. 3810)1τὶ 
Βαίδτμοι, {πάϊτ} 88, 
Βαϊοῆίγα, Ματγί. 15. 
566 ΒΕ] ΟΠ ΐτγα. 

Βα]ίαγη, οπα οὗ {Π6 Κίπρ᾽β 50Π5 
ΨῈΟ αιιεβιΐοη ΑΠίκαγ, Αἢ. 2191 
(Ατηλ.). «866 Ηοιϊάαν. 

Βαϊπαιιβ, 1 Εβά, 95] 
Βα]ΐαβαγ, Κίησ οἵ Βαργίοπ, βοῃ 
οἵ Νεριομπδαάηθζζασ, εΒδτ. ὃ 4 
111,,. 12; 

Βδῃ, Ζαά. τοὶ. 
Βδῃ, 1Ε54. 5587 
Βαπαῖαϑ, ΞΟΠ ΙΝ ΟΟπλδ,1 Ε5α.9 85, 
Βαπεϑαβ, 8) 6] ἀθσ, Ατὶβί. 50. 
Βαηΐ, 1 βά, 518. 
ΠΕΣ ΤΕ, ΤΈΚΟΣ 855. 
Βαππδ5, ΓΕ54. 530, 
Βαηηβδβ, σ Εβά. 930, 
Βαππηιιβ, 154, 983, 
Βαπαιαῖ. .526 Μεββίαηϊο. 
Βαπαιεῖ, Ῥεμανίοιγ δἵ, 811. 32 
(35).-13; ΒΑ]], Ρ.Α..431, πηαϑίοσ, 
τᾺ]65 ἴοσ, 51τ. 321 ὃ; 5υθο] 
οὗ νου] ἴο σοιηθ, Ρ.Α. 4320, 

Βαι (οοπερα, τενοὶὲ οἵ, 1Βατγ. 
δο͵Ί].. 

Βαταά, 0. 381", 
Βατακα, 100. 415. 
Βαγδκίεὶ, [π0ὸ. 415. 
Βατγακὶ], [αὉν. 435. 
Βατδαεὶ, 1 Ἐπ. 6υϑ. 
Βατγδαΐ)αὶ, τ Επ. 67 δ. 
Βαγοι, 510. 5187 
Βατοῖιιβ, 1 Ε5α. 5532, 
Βατίβ, 510. 433. 
Βαγμαθαβ, Ερίβϑιϊς. οἱ, τεϊαίίοπ 
οἵ ἴο ΖΕ ποςἢ, 2Εη. ὃ 4. 

Βατοαϊβ, 1 Εβά, 584, 
Βαιτεηηθββ, δ 154. 313, 
Βατβᾶθα, τ. 7.6-:.-85- 
Βατίδουβ, 1 54. 429, 
Βαγοι, ΠΑΡ Ὁ ΠΒπΙ 2ασεῖνι 
ἍΒαι: Χγοι. 2 το ΟῚ 
228 84. οὔθ τοῦ ΖΑ. Ὁ; 75 
ῬΞξειάεριριαρῃα; ἴο ΡῈ Ρτε- 
βουνεὰ 1{1}} οηβιιπηηδίϊοῃ, 2 
Βασ. 1338 251 762; ἰο ἀϊε παίυ- 
ΤΆΪ ἀφαίῃ, 445 η85 84} ; νατίοιι5 
Ὀοοκβ οἵ, 2Βαϊ. 8 2 ; τεϊδίϊοῃ 
οὗ 2Βαγιοῇ ἴο 2Βδγ., 3 Βασ. ὃ 4; 
οἵ Καβὶ οἵ Νγογάς οἵ Βαζγίοὶὶ 
(Ξ 4846σ.), 2Βαγ. 88 4, 8 

Βαγίοῖ, ᾿ ΒοΟΚ οἵ, ἀδοσοπηΐ, 8 1; 
δυῖποι, ὃ 7; ὈΙΒΠ]Οσταρ ΒΥ, ὃ 12; 
ςΟΠΊρΟΒΙῖα σμδγδοίοσ, ὃ 3 ; οοῃ- 
τοηΐβ, 8.2; οτἰτοαὶ ἰηνοβίϊσα- 
ὕοη, 8 4; ἀδίδ, 8.7; ΘΟΟΙΞ 
τηεπί5--Α ὃς Β, Ηβδρτγεν οτὶ- 
οἶπαὶ, ὃ. 5; Ὁ. ατβεὶς οτὶρίπαὶ 
(Ηεῦσγεν, σι. 4.}, 8 6; τμεῖγ 
τράδοϊίοη, ὃ 8; ἱηῆϊιδποθ οα 
ΟΜ τ βιίδη ἀπά [εν ιβῃ [ἰτεγὰ- 
ἴατα, 8 το; Μ55., 8.9; ἴμθο- 
ἸΟΡΎ, 8. 11; νεγβίοῃβ, ὃ 9. 

Βαῖιοι, 2 Βοοκ οἵ, δοςουῃῖ, 
Βῃογῖ, 81; ὈΙΠΙΟΡΎΆΡΒΥ, ὃ 12; 
ῬοοΚβΒ οὗ Βασιοῖ, ναγίοιϑ, ὃ 2 ; 
αἰεγθηϊ δἰ οπιθηῖβ ἴῃ 2 Αγ. ὃ 7; 
Ἰοβί ερίβι 8 ἴὸ ἱννὸ απᾶ ἃ μαὶξ 
{|065, 88; Μ55., ϑγείας, 8 3; 
τεϊαίΐοη ἴο 4 ἔζγα, ᾿ 0; ἴὸ ΝΗ 
δ 11; [ΒεοϊορΥ, 8 10; Ψατβίοα, 
5, τίας, ἀαίε οὗ, 8 4; ἰταποιατθά 
ἴτοπι Οτθεκ, ἄτεεκ, ἵτοπὶ 
Ηεῦτονν, δὃδ 5, 6 

Βαγισῃ, 3. Βοοῖὶς οἵ, δοοοπηΐ, 
5Ποτί, 8. 1; δυΐδοσ, ὃ 7: ὈΙΡ]1ο- 
στάρι, ὃ 11; σοπηροϑβίίθ παίυγε 

5»8)5,8)12 

8:6 Ἰ)δνοίθ. 



οἴ τοχί, 86; (ἸἨ τιβίίδη γϑάδοίοσ, 
8. 8; ἀαίε, 89; Μ55., 8. 2; τε- 
Ἰαϊΐοῃ ἴο οἴμεσ Βαγυοὴ [ἰτογὰ- 
ἴπγα, ὃ 4; ἴο οἴμοι δροοδϊγρίϊς 
᾿ἸΘγαΐαγα, 8 5; ἱπβοΐοσν, ὃ τὸ; 
1116, 8. 2. 

Βαβαϊοίῃ, τ Εβά. 552, 
Βαβοδιηα, ρἷαςθ, ιΜαος. 1335, 
Βαβεαβ, Ατὶβί. 47. 
Βδβηδη, 51τ. 4758 [υὖ. δ2:, 
Βαββαὶ, 1 Εβά. κ᾽ 
Βαβίμαδιὶ, τ Επξά. εϑ', 
Βαίαζεϊὶ, 1 Επ. 67. 
ΒΔ1}-α], τῃ6, 2ἴ84:. 2212. Ῥ. Α. 
ὍΣ. το Ποππ ΕΗ ντοδηῖ5; 1.1. 
185 1. 7πά. 242. 

Βαιῃίηρ, Ἰανν οἵ, Ζαά. 12}»". 
Βαίμβηνα, Τ᾽ πᾶ. 82(86) τοῦί(β) 
πρΉν) πο ρῶς 
Βείδϑαοὶ. 

Βεδίοιῃ, 10}. 1319, 
Βεαβίβ, νὰ -- (φηίοβ, 1 Εη. 
δ-οοῦ. 

Βεδυζξι}, [ἤτεε τη σϑ, 51. 25] 
νυν βάοιη οἵ ἀρεά, 255 Ὁ, 

Βεδιίγ, αοα (ε΄ «αὐἴῆοι οἵ, 
ΔΑ Ίβα. 138. 

Βεραὶ, 1 54. δ8τ, 
Βεθαὶ, βοῃβ οἵ, 1 Εβά. 513 οὔ, 
Βεβθαὶ, οἰΐν, [πᾳ 1} 15“. 
ΒεςΒεῖ, [υὉ. 4435. 
Βεο]εῖῃ, Ππα 11 251. 
Βεάβιεὶ, 1π0. 4τἴ, «δε Βείδϑβιεϊ. 
Βεεθβαίι, Τὶ. 74. 31. 
Βεε βατι, 1 Ε54. 58. 
Βεοτθίπλιιβ, ἃ ϑαιηατίϊαη,ι 56, 
216,25. 

Βεεύββεθα, [0.1.5 1817 222, ,δ 6 
Δ ΕῚ] οἵ [πε Οδιμ. 

Βερρασ, ἢϊ5 116 πὸ [ἰΐε, 81τὉ. 
408-80 

Βερὶπηϊηρ, {πΠ6, πιδαηΐϊῃρ οὗ ἴῃ 
ΘΙσδοῆ, 811. 11422. 

Βεμανίοιιγ. «5:6 Βαῃηααεῖ, ΤΑ ]16. 
Βεμεπηοῖἢ απα 1 νϊδίμαη, τΕ. 
6ο 78.295 2ΒΑγ. 20΄γ2. 42. 645.51., 
τεβεγνεα ἴοσ Μεββίδηϊς θαπαῖεῖ, 
ΤΠ, (δ Ὁ 

ΒεΙ, ΕΡ- 76ῖ. 41 Βεὶ 3-4, 6, 8- 
ἘΠ ΠΤ, 18, 21,22; 28: ἐὲ 
Αϑβυγίδη σοά, Αἢ. 610 (5γχ.) 
ΑἸ. 616,28 (Ατά4}.). .5:6 ΒΕ] 5ῃΐτη. 

ΒΕ] δπὰ {πῸ6ὶ ταροιν, δοσοιιηΐ, 
Βῃόγί, 8 1; διυΐμογ, ὃ 5; Ἴοη- 
τεηΐβ, ὃ 2; ἀἄαδίε, ὃ 5; Ἰῃτερυ τυ, 
86; Μ85., 8. 3 ; οτίρίηδὶ Ἰδη- 
ϑύαρο, ὃ 4; Ρἷαςε οἵ οτὶσίῃ 
ΑἸεχδπατία, ὃ 5; [ΠΘΟ]ΟΡΎ, 8 7; 
{116,8 1 ; νεγβίοῃϑβ, ὃ 3. 

ἰ 'Βε]α, 1. 4.435, 
ΒεΙδοῆῖγα, Ματσί. 15. 25. 

᾿ ΒεΪομῖτα, Ματί. 15. 212,2, 21»0,12 
56. ιδὲφς ΒΑ] γα. 

ΒεΕΙθπλιβ, ἃ ϑαιηδγιίαπ, 154, 
5 

Βε]14], ἀδβίσαοίίοη [Πτοὰρ ἢ Βαπά 
οὗ, Ζαά. 915; εἴ ἸΙοοβε αραϊπϑβι 
Ι5γδεὶ, 65 ; τἢτεε πείβ οἵ, 610. 
ταῖβεὰ ΤΙ Ομαππεῇ (αραϊηϑὶ 
Μοβεϑ), ΤῸ: βρίγῖ5. οἵ, τηδῃ 
τυ δα ΌΥ, 145. 826 Βε τ. 

ἩΒεϊίατ, {ΠΡ ἸᾺΡ 1685 ΜΠ τί. ΙΞ. 

, 18,9. 24. 3211 Ὅ Ε. 22β) ,1,11. 68 

ΠῚ 9: 56 170..35. τ815 τοὶ Τ. 
]πά. 258 1.155. δ᾽ 12» 
(δὰσ) 7 Ὁ. τἴ 47 5}»10,.1 ΠῚ 

ΡΤ Ας 157..0.: 170 Ἐ: 7.20» 
Τ.Β. 33».»8 ΘΙ ΤΟ κα,2. Ὁ10. 398, »ῖ8. 

566 Βε] 14] ; ἘΠῚ οὗ Ἰανν]εβα. 
Ὠ655,) ΓΠΪΟΓ ὁΓ τηϊς νου], Μασι. 

ΙΝΘΕΧ 

15. 24; οἤϊθῆ οὗ εν] ϑρισιῖϑ, 
Μίδτε. ἴβ5. 15; ὁοιπίηρ. δα 
ἀεπίσιοζίοηυ οἱ, 510. ὃ 6 305-92 
(ῦ -- Απεϊςγίϑε, ἐβίταοη Μαριιβὴ 
ΘΖ ΟΥ7ΖΗῚ μᾶς πὸ ῬΟΥΨΕΙ ΟΥ̓́ΘΓ 
1Π6 Ριτα, ἜΠῈ. 41; ππϑῃ ἴο θὲς 
ἀε!νεγεὰ ἔτοπι, Τ.Ζ. οδάρ) ἔς, 
ὙΠῸ. ἘΛΟΠ  τῸ ΡῈ Ῥοππα, ὈΥῪ 
Μεββίδῃ, Τὶ, Ἶ τ; τὸ ἐξ οαβί 
ἱπῖο {π6 πιο, ΤΟ πιά. 255; 50ὴ5 
οὗ, 100. τρὅ8, βρίπ1τ(5) ὮΣ ἼΣΤῚ 
2.1 ΠῸ ΠΣ ΕΠ 155: ΠΤ ΠΣ ΠΟ ΤΙΣ 
βρ' πὶ οὗ, τ]ε5, δοοιιβεβ, εἢ- 
5Πηατοβ, [00. τ29. ψ}}}] οἱ, ΤῸΝ, 
3}; ψουκϑ οὗ, ΤΙ, τοὶ ΤΙΝ. 25, 

Βε]ΐαι, βεσνδηΐ οὐ ΑΒίκασγ, Αἢ. γ8 
(Ατιι.). «8:6 ΝΈΡ ΒΔ]. 

Βεϊπιαΐη, {π410}} 45 χ8. 
Βεϊονεά οἵ τῆς [ογά, {Π6, Μαζί. 
Ἰς: 5,15: 

ΒεΙβῆαζζασ. .546 Βα]ζαβᾶασ, 
ΒεἸβηϊπι, α σοᾷ ἀρρβϑα]βά ἴο ὈγῪ 
ΑΠΙΚασ, Δῃ. 14615 (Ατηι.). 

Βεῖσ, [ες σοηπϑιβ]]δίϊοη, 510. 5ὅ23, 
Βεη ὅ5ῖτα, 5ῖτ. 5.80. Πἷβ τἱρῃΐ ἴο 
σῖνε ἰηδίγασίίοη, ὅ51:γ. 3310: 18 
(5616.5.,.26-21). ἢονν με δοααϊτοα 
γϊβάομ, 5115-80 

Βεπᾶβθ, πῃ. 782. 
Βεπμβάϊοϊϊθ, ἴῃ6, ΑΖασ. 8 1,35- 

] 65. 
Βεπείδοϊζοσ, {{Π|6 οἱ, Ααά, ΕβιΒ. 
Ἐ2.1572. 

Βεμευοΐεποθ, ἄδηρεσ οὐ [1παϊ]5- 
ογἰπιϊηαίθ, 51τγ, 121 ἴ, 

Βεη)απηίη, 1 Εβά. 28 οὐ οὔ Απἠάα. 
Ἐπῖη. ΑἹ Τὰ}. 2.23,38. 5.222. 5..,38,20 

388. ,22.9»10,21,28..,.2.016....38,.6 

ἸΝηΕττι. Ἰΐξ. ΦΡΗ  Ἰς ὩΡτῸΣ 
Τ.Β. 1}»6 χτ(δ) 1 )32(β) Ἴβι. 422. 
1 2012 5 δρὲς ΠΌΞΈΡΙ ἴῃ 
νἰϑίοῃ, Τ᾿. Β. τοὺ; δ5 ἃ τα υβηΐην 
ψΟΙῖ, Τ.Β: 113, 

Βεη)αμηῖία, ΣΜδςος. 33. 
Βεπυζαγάδη, Ναάδπβ ὙΟΌΏΡΕΥ 
Ῥτοίετσ, Αι. 35 (Ατδ}.). 

Βεοη, 71}. 2910 (ἸΜᾶςο. 555). 
͵5ὲ6 Βαβδῃ. 

Βδοσ, {π|0. 2819. 
Βεσδοῇεὶ, βοη οἵ -- [Ιὰοοῦ, Ταβί. 
422.1 48. 

Βεῖβα, ἃ ρίδοε, ιΜδος. ο΄. 
Βεγίδι, 00. 443. 
Βεσδεὶ, τη. 8217, 
Βετοβρα, ουβίομῃ οὗ Ἔχεουίϊοιῃ αἵ, 
ὩΝΙΆΘΟΣ ΤΠ ΟΣ 

Βεγοιῃ, ἰ.6. Βεεσοίῃ, τ βά. 519, 
Βείΐδηβ, [πα 13. 
Βεΐδϑιιεὶ, ννἱῖβ. οἵ [υ4δ}, 110. 
3429, οἵ. Βαίμβῃπα, Βεάβιαεὶ.. 

Βείεηοβ, [π0. 428. 
Βεῖῆ Πα- Μιάγαβοῃ, (7ε}11πῸ6) 
θοοκΚ αυοίεά, Τ. [ὰ4. 3-- 2. 
Βεῖβ- ΜΙάναβιι, 1. 6. ἤουβε οὗ 
ἰηβίγποίίοη, 51Γ. 5.1.3322.252.. .526 
Ὑ δ βμῖθ ἢ. 

Βειδβαβιηοίῃ, ᾿Εβά. 518, 
Βειηθαβὶῖ, ᾿Μδος. 95271.55 
Βειῃάαδροη, ἰά40]᾽5 ἴθι ρ]ε αἵ Α2ο- 
ἴι5, 1Μαοο. 1οϑ8)2, 

Βεῖδε], Μδος. 950 ΤΟΙ. 25 [π|0. 
135»10 719,20 311)3,380. 421)9.,.43 

25. ἼΠ Π 7 Ὁ ὉΠ 65ῖ: 2 2.11 
1ο. 

Βείβθογοι, ᾿ιΜδςο. 313»29 γ89 ρδ0 
7υάἢ 44 10. 245; Ὀα[(]ε αἵ, 
1Μδοςο. 310»23, 

ΒειΒ] Ποῖα -- Ερηγαιῃ, [80. 3255 
Ματί- 15. 27,8».5.21 1 ν 218: 

Βειῃ]οιηομ, 1 Εβα. 517. 

ΒΕΙΠΘΠδη, ἹΝΜΑΟα, δον. 12: 
Ξ- ϑουίπμορο ῖθ, [υὉ. 
2Μδος. 1235. 

Βείῆβιγα, υΜδςρο. 425)»01 617,20,81, 
49,60 οὔΣ 1015 1106 1.,1.38 δος, 

13."»22.. (ογ ΒεῖΠβατγοη), βίερε 
οἵ, 2Μᾶος. τιδν. 

Βεῖμαοὶ, πὸ. 1910 210,12 Ταβί. 
42. 11 62. 

Βειμα]α, [πα ἢ, 86. 45,22. 610,11 
γ,1»8,0,18,20 538,11 χοῦ 119 127 1310 
153»6 1621,28, 

ΒειΖαομασίαβ, ᾿Μδοο. 688, 
Βείο]ίοη, 1Ε5ἀ. 551. 
Βεϊοπιεβί μαΐιη, ἤαϊια σῷ ΠΡῸ 
Βεζεῖϊ, τίασος 7". 
ΒΙΙΠΔΉ, {π|. 28.9»17,18,19. .3,8,8)22 
341510 47 ΤΕ, 21118 Ὑ Τυά, 

15} ΤῊΝ Ὑ9 12 Πα 16 ὉΠ 05: 
205.8) Τ᾿ Β. τ5. 765: 2722. Τ. 
ΠΟ 

ΒΙηκα, τη. 69,8. 
Βιγίμάαγ, Κιηρ᾽β, 2Μδος. 67. 
ΒΙΓΠγπίδηβ, 510. 5125. 
ΒΙΑΘρμεπαν, Ἐπ. 91791} 949 οὐ 
756. 15 τ. 

ΒΙ6556ά, θη ἴγρεβ οὗ ἤδη νγῆο 
ἈΣΘΙ ΘΙΣ. ΖΒ πα: 

ΒΙεββίηρ, ση. τοἱδὶδ 418 4598 
59»2.3 γ6518, 

ΒΙεβϑίης οἵ {πε 1, σά, 51γ. βοῦθ), 
ΒΙἸηα οὗ εγε Ρεῖϊίεγ (μδῃ Ὀ]1πα οὗ 
Πεασί, Αἢ. 245 (ϑγι. ΑἹ). 

ΒΙΙΠάπθβθ, ΤῸΡ. 219 211 εἴὸ 69 
142. 

ΒΙοοά, τῆς ὉΠ ΤΕ ΤΟΟῖ; ΚΓ 
ἤεση, τ5΄; τὶρῃίεοιιβ, ΠΣ; : 
βίπποιβ, τοοῦ; ἀτίηκ, 155; εαΐ: 
ἴῃ οἵ Γοιδίἀάεη, Ταρ. ἰὸς 
ΠΣ πο τι ἀπ: 9811 [Ζ8ἃ. 45], 
ἴο ἴϑααο ὉῪ Αρτγαθατῃ, 70}. 
21; ΒΠδΠΟΙΠρ Ὁ,» ἃ 5[ῃ, 
ΠΡ οἴ 5.55 τῷ τη 0. 

6 (οὗ (ἀεπί1165, Ζαα. 147); 
ῬΓΟΡΕΓΙ τι88 οὗ ἴῃ βδοιίῆοςα, [πῸ. 
611,14. 

Βοδσ, ὈΪδοκ ν 1] τὸ ἔβαι, Ἐπ. 

201271. 

8012. 
Οδῖβ, ΨΜ1]4 - Τηϊΐοθ5, - Βοδῖβ, νψ]]ά -- Εἀουϊίεβ, 1] 
8012)2..2. 49,0. -- ΘΑχΩΔΙΓΔΠ8, 
8012 9οο}522. 

]θοςοδβ, 1: Ε5α. 83. 
Βοάγ, ἴῃ86, δὴ δποιμγαηςθ, 
υϊβά. οἷδ; πὸ τεϑαγγεοῖίοη οὗ 
ἴῃ ΖΕ ΠΟΟΒ, 2ΕΠ. ὃ 3 δοξύ 58; (ο 
θὲ τοβίοσεα ὃγ {πε βαγίῃ, 2Βαγ. 
42871.; ταβασγθοῖοη οἵ, 2Βατ. 
492-51; ταϑιγγεοίίοη οἵ, ποῖ 
Βεϊενεὰ ἰπ ΡΥ Αἰεχαπάσγίδη 
7ενν5, 4Μδος. 89. .5ε6 ᾿Ἀδβυτ- 
τεοίίοηῃ. 

Βοπθβ. Πουνβη, 51τ, 401922. 
Βοοῖ. ἀδθεάς ντιεμ ἱπ, Ρ.Α. 
21 48,20, 

Βοοῖκ, {πε -Ξ- ϑοσιρίισεβ, Ατίϑβί. 
216. 

Βοοϊς, (ἢς Ποὶγ -- ϑοήρίιγεβ, 
τεδὰ Ὀγ ΕἸβαζαγ θείογε Ὀαίι]ε, 
2Μδος. 83, 

ΒοΟΚ οἵ ἀϊδβοὶρ! πε οὗ ομι]άγεῃ 
Οἱ πῆδῃ, 00. 3610; οἱ [πε 
Τινιβίοη οὗ τῆς ϑεαβοὴβ (- 
Βοοῖκ οὗ 70011665), Ζαά. 20] ; 
οἴ τὰς ΤΗ ρου, Ζαά. 11272. 155 
1ηὅ; οἵ 1τῃε Βιίβίογιεβ οὔ {88 
Κίηρϑβ οἵ Τυάδεα, τ Εβά. χ38. οὗ 
1π6 Κίηρϑ οὗ Ιϑγδεὶ δῃὰ [ὰάδῃ, 
1Ε5ά. 183; οὗ 11{6, 1Επ. τοϑ8 
70. 2619, ς(, ΒοοΟΙΚ5 οἵ ἴδε 
᾿ἰνίπο ; οἵ 1ἴῃ6 πιεπιοιῖαὶ οἵ 

ὅ41 

1116. 1165. 222. ΠῚ ΞΟ; 9ἐ 
τεηειήθτδηςα, Ζαα, ο΄; οὔ (ἢς 
βθυ θην ΒΒ ΡΠοτγάς, ᾿Επ, 8998: ΤἹ 
9017),20.. οΥ πῃτὶρῃίδοιιβηθββ, 
81"; οἵ. οδ7.8 1οῳἴ, οΓ [ἢ6 
ννοσ5. οἵ τἱρῃϊςεοιιβηθϑθβ, 14}; 
οἵ 268] δπὰ υγγαΐῃ, ἀϊβαιῖεὶ 
δηα δχρυϊβίοη, 30}. 

Βοοῖκ, 5ββεα]θδά, 1Επ. 8011, ,κὸς 
Βοοϊκ5, ορεπεά. 

Βοοῖκβ, ἴπεῈὸ Ποὶγ, Ἐπ. 1022 
τοϑ8. «5:6 ΤΑὈΌΪ]οῖβ, πξανθηϊν, 
δῃά οἴ, τοδῖ, 

ΒοοΚκβ οἱ ἐεεάβ5. οἱ τὶρβίβοιιβ 
Δη4 νψίοκεα, ορεηεά, 4Ε2. 629 
1 Επ. 4173). ; οἵ Εποοὶλ᾿β τενε]α- 
τ[ἴ0π5, ἴο ὈῈ {ταηϑιηϊθα ἴο 
δοπθγαϊΐοπβ οἵ νου], 2Ἐη. 
3310. σε ΑΡοογυρμα, Κδνεϊα- 
τοηϑ; οὗ ἰαἴπειθ, ΑὈγαῆδιη 
Ιεαγῃβ Ηεργεν ἔτομῃ, [π0. 1257; 
ΟΥ̓ Πραίμοη νυζεγβ, 1 η. το 419; 
οὗ 7δοοῦ δηὰᾶ ἢΐβ5 δῖ πεῖβ σίνεη 
ἴο᾽ [κδν], 70: 451022.; ΟἹ ἘΠπ6 
1ἅνν, Ζαὰ. 95; οὗ (ῃε [ἰνίηρ, 
Ἐπ. 4757:, οἵ. το41 αηὰ Βοοῖς 
οἵ Π|8; οἵ (με Ῥσορμείβ, Ζαά. 
ο΄; τεοογάϊησ βἴπβ, ορεπεί, 
ΤΈ Ως 9050 2ΒαΑτ. 24: 482: 6". 

Βοτγγονίηρ. ᾿.526 1,εμπαϊηρ. 
Βοβεγ, [πὸ. 2817, 
Βοβου, ρίαςς, ιΜδος. 525»30, 
Βοβοσα, 1.6. Βοζαῃ, 'Μᾶδοο. 

26,28. 

Βοίΐδηγ, ΝΥ ιβα. γ20 Τὰ}. 1τοἱϑ "3 
1Εη. γ1 88, 

Βουάδῃ, Ναάδηβ ὑτγοΐῃε. ἴῃ 
Ἀπ. 55. (Αὐτοὺς 

Βταπάϊηρσ, 23Μᾶοο. 253. 
ΒταζΖεβη βεγρεπηΐ, ΝΥ 154. τόϑ, 
Βτεαὰ οἵ ἀεδᾶ, Τοῦϑ. 41". 
Βτγεαβίραία. οἱ ΗἩϊρῃ Ρχιεϑί, 
κά. 1τ8323͵ 

Βτγεαβίρ!αίε οἵ ππαογβίαπαϊηρ, 
ΠΠ 1.85: 
Βηίαϊηβ, 510. 5200. 
Βτγοίμεσ -- εν, ΤΟ. ὃ 9. 
Βτοίβεεὶυ ἰονε, Τοῦ. 45. 
ΤΒυράθαη, Ααά. ἔβιῃ. 
(σεαά Αφαρῖιο). 

Βιυι]άθιβ οἵ 1η6 νν4}}] (- -Ῥῃματγὶ- 
5665), Ζαά. 7} 9513. 

ΒᾺ1]1, συ ο ΟΠ Ὺ τιϑδεὰ, ΕΠ. 
δ δὺ. δύ. ΜΠ Ξ 
Μεββίδῃ, οοϑῖ. 

Βυπᾶϊε οἵ Ἰἰ6, 51τ. 610,2. 
Βυπαῖ; ἸΝδσο: 2 152. ΠΟ, 
Ταῖς 30). (615. 1212 7. ἊΝ δ Ἐ- 
48:1 Αρος. Μοϑ5. 401-43". 

Βυτηί-οἤετγίησ αἴοπμα ἴο ὃς οἵ- 
[ει οἡ ϑαῦραίῃ, Ζαα. 133. 
ἴο Ὀ6 5επῖ Ὀγ ἴμ6 εἰδαπ οηἱν,, 
πχ 

ἜΒιιβαβε͵αὶ, τ Επ. 693. 
ΒγυγζΖαηίϊζιμη, 510. 3457, 

ΑἸἹῖ,. 

(δεβεσίη, ΤΟΡ. τι, 
(ἴῃ, ΝΥ 1βά. τοῦ [πῦ. 41.2..»00.30,51 
ἌΣ Ιϑ. Β 215 225 τὸ 22.» ἌΡ οἷ: 
Μῦο5-: 15 22 3.3 42 405 1}}π- 22 
θοῦ 5. 7 ἽΝΙσΟΟ: Ἴϑ Ὁ; 
ἀβαῖῃ, Ὀγ ἃ βῖοπε, [ὰ0. 8 15 4; 
βρίτἰτιια] ἀθαῖῃ οἴ αἰη οη Α θε] 5 
Τιγάεσ, ΝΥ Βα. τοϑ).. ἢ; νει- 
ϑεδποα οη, βενεηίο]α, Τ.Β. γϑς, 

Οπΐμδη, 1 π. 37} 2Επ. 2320. 
Οὐ] πιο] 4105, ᾿ Εβ4. 5322. 
(αῖΘ; ὑδου: 250. Θς: 
2Βδγ. 59}. 

(α]θθίτεβ, τ Εβά. ὃ σιὼ) 

461, 



Ο(αϊεπάδγ, 7εννῖίϑῃ, Τὰ. 8 18, 
629--80,82 1 51 γρίδς. 

(α]ΐ, ροϊάεη, ΤΟΡ. τ, 
Οα]ρυ]α, 4Μδςοςο. 81. 
ΓΟ Δ]αβ, τά. ο"5. 
Ο(ο] 105. 
(]]]ϑῖμθηθβ, ὩΜδοο. 883, 
(απηατίπα, ἴῃ ατεεορ, 510. 3136 
ΓΟ απηαγῖηα -- τ, 510. 3218, 
( δπλε]5 -Ξ ἃ οἰαββ οἱ ρἰαπίβ, 1 Επ. 
863. 

Οδταρ, Οεπϑβοσ οἵ {Π6,Ζαά. 161»8»8 
1708 185, ΟὨἸτεπ Ὁ ἘΠΕ; 

.« τόδ, ουϊ ΟΗ͂ ἴτοτῃ (546 
Ἐχοοτητηπηϊοαί!οη), Ζαά. 9“; 
εδῖ δῃᾶ ἀσίηκ ἴῃ, οα Θαθθδίῃ, 
139; επίεσ ἰηΐο 1ῃ6, 158. 

(διηραηΐδηβ, 510. 3415, 
Οαπιρ5, ἄννβ!]οῖβ οἱ, Ζαά. 1γ}; 
56 111 ἴη, οἱ 169. 

Οδηδαη, ᾿Μδοο. 987 Τυά 1 58» 
9.10. Ὑ8αᾶτ: 253 Θ5. 56 {π|0. 
γ10--12,18 οἱ 1029 2221 202 469»Ψ1 

9: 05 1, τὰῶῦ 1 766} τοῦ 
ΤΙ5.. 7. ΡΟΝ ΠΡ ΠΟΞ 125 
1208 1.5. 1. Β. 123(β)"4(β)- 
ἀλπρηίεοτγί(ϑ) οἱ, Τ0. 2οἤ 25}»"»5 
27,510, “τὰ κιῃρ Οἱ» 20 1:: 
Ἰαπὰ οἵ, Τυά1 53»10 700. τ1οϑ9 
1215,28 121 γε 10, 202. 5,4 301 
422»5.18.8. 442.384.4.516 ,.08,0,1,18 

ὭΣ 015. 50. ΠΠ6ο ιν» 229. 
η8; 5εεᾶ οὗ, 805. κό6 7π0. 2οἤ 
255 1.5. 65: 50η Οἱ Ηἴδιη; 7.5: 

(απαδηϊίε, ΤΠ} 510 [ὰ0. 3429 
Ματῖί. 15. )ὅ. 

Οδμδδαηϊίε τηδιτίαρεϑ [ογ ἀἄξη, 
πὸ: 295 25. τ Ὁ 

ΓΟ απαδδηϊίεβ, 1 Ε54. 809 γγ 5. 1) 
100. 15.300 1 7} 1 πα. 
53. 39 111}. 6.922. ἈΠΟ ΣΙ ΓΕΒ 
Οὐδηδδη 5 νγασ, Τ' Β. 128(β). 
Οδποεσγ, οοπϑίθδίοη, 510. βὅϑι, 
(αποη, Ήδερζτενν, [Ὠτγϑείο]α αἰν]- 
ΒΙΟῃ ἱπΊρ0]164 1π ϑίταοῃ, 51. 
Ῥγοίϊορι 172, 

Οδποη, πο ἤχεα ἰάξα οἵ, ἴῃ 51- 
ΤΆΟΏ, 511. 24557 
ΟΡ μδσβα]διηα, Μ8οο. 781, 
Βα; 1.6. Ὁμερβίτγαῃ, 1 Ἐβά. 

1 

,δέ6 αἶδο 

Οδρπίοσίτη τε ΡὨ]]1βτῖπεθ, Τα}. 
2430 

Γ(αρρδάοοείδης, Τ. 5. 68 510. 2517 
Οαρτίοοση, 510. 5201,618,619, 
(ρίαίη, οὨϊεῖ, Τ.ο5. 2) τ62(), 
Οδριϊν!ν οὗ Ιβγαθὶ ἀπε ἴο ἴοτγ- 
βακίηρ (ἀσοά᾽» οτγαϊπδηςεβ, δϑ- 
ἰἰν8]5, ϑαθθαίηβ, μον ρῖαδςε, 
700. 110. δὲ 1ΞΥΔΕ]: 

(αταθαβίοῃ, 1 Εβα. 933. 
Οδιομοιηΐβῃ, ναῦν δῖ, 1 54. 135, 
Οδγάϊηδὶ νἱτίπθβ, ΝΥ βα. 87, 
Οασγία, ἡΜᾶδςςο. 153. 
Οατίαπβ, 510. 3170,209,412 90,149 

288 

Οδππηε], [πΆ 1}, 18. 
Οαστηΐϊ, [00. 4.472. 
ΟγηδίπΊ, ᾿Μδος. 529»43,44 2 Μδοο. 
12.72.0 

Οατίαρθ, 510. 3.499 4106. 
Οδβρθοσ, Μδος. 530»30, 
(δβρίῃ, βίερε οὗ, 2Μδςο. 1213-16 
(δίεπα οὐ Ῥεπίδίθιο, δῃ οἱ], 
αυοίεά, Α.55. Μοξβ. 8 2223, 

Οαΐμαα, ΤΕ 54. 580 
Οδίι]ε, ἀπίγ ἰο, 51ς. 723, 
Οεργεη, 510. 4848, 
Οεάτοη, νδιϊεν οἷ, 28δγ. 55 
21}312 .(5ὲ6 Κεάτοη. 

ΙΝΘΕΧ 

Οεἰτῖς τποιπίδί θαυ - 
510. 5. 

Ο(δ115. «δὲς ΟεΪε. 
Οεπμάερθαειιβ, ΓΜδςο. 1538,30 τό 
1,4,8. 

Οεηβοσ, Ζαδά. τοἱθ);., σε6 (δτὴρ ; 
ἀαιῖε5 οὗ, 161-12 χγὅτ-8. οὗ {Π6 
ΤΩΔΗΥ͂, 108 ; ἴο σοτηπηδηά, 1912; 
ἴο ἐχαπηΐηθ, 1019; ἴο ἰηδίτγιοί 
Ῥτεβὲ ἴῃ Ἰανν οἵ Ἰδθρτοϑβυ, 157; 
ἴο τϑοϑῖνθ αἱτηβ, 182; ἴο τα- 
σεῖνα δοσυβαίίοηβ, 1010-|8 χγ8, 

ΟΒδργίαβ, Απϑβί, 48. 
ΟΠΒΑΡΙῖ5, θοὴ οἵ Οοιίμοηϊιεὶ, 
70α τ 6158 81} τοῦ, 

ΟΒδρθι, Ατῖβί. 50. 
ΟΠμδαϊαβίαὶ, 1 Εβα, 530, 
ΟΠ δεγθαβ, ὑσοίμοσ οὗ ΤΙπηοίμειβ, 
2Μαοο. τοϑ2»87, 

ΟΒαϊςβάοῃ, 510. 343, 
ΟΒαϊάδεδῃ δϑβίτοϊοσυ, 510. 3227. 
Ομ αἸάαεδηβ. τῆ πα. ΙὖΣ 215: 615 
Τα ἢ 56).17 1 Βαγ. 13 Ερ. [ετ. 40 
ΑΖαγ. 25. 
μα εεξ 700: Ὁ“ 113»}053.21 
510. 3215. Ἅτὴν ὉΣ 28Α:. δ΄; 
ταςε οἵ, 510. 5ῇθ, 

ΟΠ ΔΙ Κγατὶ, 2ΕΠ. 12}22. 157. 
ΟΠΒΑΙΡΒΙ. «(5.6 [πᾶ45, 5οη οἵ. 
ΟΠ διωθεῖβ ἴῃ ἤξάνυεῃ, ὅ5ϊτ. 4812).; 
οἱ 5ου]ς οἵ τὶἱρβίεουβ, 42. 
435,.η55---ἰῃ Ἰηϊεττηεαϊαίς βἰαῖε, 
ῃοΐ Βεΐοτε θίγιη, 44172., οἵ, μα - 
Ἰαίϊίοηβ οἵ ΞΡ γὶ[5 (οσ “" ννἱη 45) 
δῖ, οἵ ϑᾷη δπα τηοοῃ, 1. 
4τῦ, οὗ ψὶπάϑ, 41], τηϊβῖ, ἀπά 
οἰουάβ, 41΄; οἵ νυἱπάβ, 6οἹ; 
οἵ. “ἜΡΙΑςε5 οὗ τεβί τ ̓ οὗ τπυη- 
ἄἀεγ, 6.13. 

ΟΠ δηυΚΚα, {εαβὶ οἱ, Μδοο. 8 1 
8.4 7άπτὰ ἃ 8α, τ6325 “Μεος. 
ὃ 8, .5ε6 Ἰ)εἀϊοαίϊοη. 

ΟΒδηαπηειιβ, 154. 848, 
(Πδοβ, Εηῃ. 1812 2οῦ 213»2 τοϑ8, 
ΟΠΒΔρΡμοπαίμα, ᾿Μᾶοςο. 1287, 
ΟΒδγδδίμαίαδη, τ Εβά. 588, 
ΟΠ δγδοίθγθ, Π6ΝὟ Ξξ-, πεν Ηβθιον 
Βοιρί, 54 ᾶτα ΟἹΙ “ ἀιββυγίδῃ 
οἰιατδοίεσβ᾽᾽, 4Ε2. 14522. 

ΟΠ ταχ; ὩΔΟΟΣ 12 
Τυρβὶεπὶ. 

ΟΙιαγεα, 5, ς82, 
ΟΒδγῖοι οὗ αοά, 851τ. 495)2. 
ΟΠΒαγῖγ. «8:6 ΑἸπιβ. 
Οδιτηθ, 154. 5325, 
ΟΠαγπλῖβ, βοὴ οἵ Μεῖςῆῖεὶ, 7ὰ- 
6ἸΕΠπ 615. 81} τοῦ, 

ΟΙΒδβερα, 1 Εβά. 5331. 
ΟἸΒαβϑία ρΡο]ίου,---ραββῖνε ταβϑὶβ- 
ἴδποβ, 4.55. Μοϑβ. 9722. ; 8]]}δηο8 
ἢ ἢ Μδοσαθαα5 [ει ροσασυ, 9722. 

ΟΠμαβιάϊπη, 'Μδος. 222,2. 811. 
5. 2111 1Επ. 81 Ταβῖ. 88 1, τό 
Ἄδε, Μοξ. Ὁ: Ζ86- αἴ; 8 
ΠΟΙΏΡΔΠΥ Οὗ, βιρροσί Μαεί(α- 
1145,. ΙΜάδοο. 239.48 ,42,9),- 
γγΑ ΚΕ, 243,34 2Μδοο. 145; 
ΤῬεαοοτ, ΙΜαΟ 7; “Ξ 
βαϊηΐβ, 71122.; ννθϊσοτηθ ΑἸ]οΐπηι5, 
138, εχίβίβα δ5 ἃ ραγίυ Ὀείογε 
16 Μαοοδρθδδϑδη τἰβϑίηρ, 1Εῃ. 
οοῦ 1732.; Ξγτα θο]]Ζϑα Ὀγ “14 τι 5᾽ 
ἴῃ φοῦτϑ, ,5.6 Ηαβίἀδβδηβ. 

ΟΒδβπὶ οὗ {86 αὔγϑθ οὗ ἴδε 
ψ Δ} 1εν, ΤΕ. 563,2, 

ΟΒαϑπὴβ οὗ {π6 βατίῃ 1βνε]]εα 
ὋΡ, 1Επ. 807. «6 ΑὈγΥ55, 
Κανίπο, Κ΄ 4]16υ. 

ΟΠ αβίβηϊηρ ἴοι βίη, 5. 80]. τοἱἹ"ὅ 
125 9 1611. φῃηάυζαηοα οἵ, Ρ5. 

Ὑτα]αη, 

ΑΥ̓͂ 

50]. 105 14} 1τ613»16.. Οὗ Ἰ5γ8δϊ], 
2Βασ. 1ιῦ, 45 βοῇ, 5.580]. 1:8’; 
οἵ Τενῖβῃ παίΐοη, [ὨγΟυΡἢ 
τηδτίγτβ, 2Μδοο. 735-388 

ΟΒαβιϊβεπιθηΐ, στϑαῖ, τ Εη. οὔ. 
ἄδΥ οὗ, 1το28ὅ ; νἱβίοῃβ οἵ, 128. 

ΟΠμαβειγ, Τ᾿ [05. 41.2 61 9"»8 τοῦ», 
Δ «αἰα ἴο ριδγεσ, 4Ε2. 632). 

ΟΠεαοι]δομλεσ, Κίηρ οἵ ΕἸδῃ), 
Τὰ}. 12.2. 

ΟΠΒεϊοά, βοὴ οἵ, [ἀπ 18. 
ΟΕ] δηβ, [πα 1 233, 
ΟΠΕ]]ὰ5, Τα 1 χ3. 
ΟΒογμΐοη, 2Εη. 5172. 
ΟΒεπιθίμη, ὅϑ1γ. 498722. ΑΖΑτ. 22 
ἌΡοο. Μοβ. 192 228 322 288 
ΒΗ: τὴ 8 201 61 1 51}: 
4. ΒΗ, ΤΟΣ ΤῸ ὍΣ 21. 
22. 20 ΓΒ). 925), ἈΠΡΘΙΞ, 
ΟΒ δἰ Κγατ. 

ΟἸϊ απ, 510. 2.25. 
ΟΒΙαΡ γι, ΤΟΡ. 45. 
ΟὨΙ]άτθη οὔ πε σαταρ, Ζαά. τόδ; 
οὗ τὴς σονεπδηΐ -- ἰενγ5, 5. 
50]. 1717; οἵ ἀεβιαΐε, ΤΕ. 
995; οἵ εδιῖ τὸ τηθῃ, 1251 55 
800 105}; -- ϑἰημεῖϑ, ιοοῦ το; 
οἵ ἐογηϊοδίίοῃ, 19; οἵ ἤθανξῃ 
Ξε νγαΐομειϑ, 62 145; - τὶρῃι- 
δοῖι5, [ο1}72.; οἴ πιδῃ, 61»2 τοῦ» 21 
121 1:2)}}2 γ8, 301 409 423 

642 6951 Θ1τ. 139 Τὰ 11} 815 
Ζ44. οϑξ ; οὗ ρεορ]ε (-Ξ ἰβσδε]), 
τοῦ; οἵ ὕπε ρῖϊ (- ἀποϊγουτη- 
οἰβεα), 812 τόῖ, οἵ τἱρῃίδοιιϑ- 
π655, Ἐη. 015 932; πη]αννία]}}ν 
Ὀεροίζεη, 15. 4; οὗ αρ- 
τὶσμίπμθθθ, [1Επ. τορ; οἵ 
 ηδίομειβ, 1οϑ 12 120, οἵ. 148 
ΖαάΑ. 235; οἵ [ῃε ννου]ά, οὔξ. .5 66 
ΘΟΠ5. 
ΟΠ] άτεη, οὔτβα οἱ 5ἰηΐα). 811. 
ΤΟ τὸ 225 πὴ; σππν ἴο, ἡ: 
Εἰεοῖ δηὰά ΠΟΙΥῪ -Φ- νγαίοῃεῖβ, 
1 ΕΠ.39}; ἱγαϊηΐηνσ οὐ, 51τ. 201-15, 
δὲ 1) ΡΠ ϊεΓ5. 

ΟΒΙάτεη, ἰϑια 6] ψν1}} ΡῈ (οὐ 5, 
70. 195 δὲ ΠΔΕΠΘΙΣ 

Ομη]άτεη, [μ6 ΤὭτεε, ΤΜδος. 2589 
2Μεδοο. 68 ΑΖαγ. 28, 66, 4“Μδοο. 
139 Τ62]. 

ΘΒ 5]δν, ηοπῖἢ, 1 Μδος. 153.452»89. 
πῃοηΐἢ, 2Μδοο, 13»}8 τοῦ, 
Ομ Ξε [ἢ ἰϑαπμάβ δηα οοδϑί- 
Ιαπᾶ5 οἵ ὅτεεοε, Μδος. 1}22, 
85, «ἐς ΚΙΊτη. 

ΟΒίθη. γοῦσγ ἱπηᾶρὲβ ( -- ἴΒε 
θοοκβ οὔτ ΒῈ Ῥγορβῃείβ), Ζαά. 
ΠῚ 

ΟΒοβα, [πάπα 45. 
ΟΒοβαὶ, Τά! 15», 
ΟΠΒοίςε οἵ συδγάϊδη δηρεὶς δηᾶ 
Ἰη θιοθϑθοῦβ σίνθη ἴο παίϊοῃϑβ, 
Τεβι. 422. 1 9" “. 

ΟΠΒοῖΐςε, πιοσγαὶ, 2Βαγ. 190»Ὡ. 
ΟΠΒοΐτγ, τηδιῖγιθ 85 ἃ, 4Μδος. 85 
755 1715 

Οο]α, ΤπᾺ11} 15“. 
ΟΒοιῖθε, ἐΕβά. 512. 
[στῖβῖ, Α. ὃς Ε. 4225, 
ΟΠ γῖβί, οσ Αποϊηίβα Οπθ, {{π|Ὲ 
οἵ Μεββίδῃ, πῃ. 8 1ἰ 4810 525, 
,846 Αποϊηῖθβα. 

ΟΠτβιίδη δαάϊιίοηβ ἴὸ Ματίγγ- 
ἄοπῃ οὗ Ι5αΐαῃ, Ματσί. 15. 7; τὸ 
“Τεβίαιηεηΐβ, Ταβί. 813; ἀοο- 
{ππ6ὸ οὗ Κείυγῃ οὗ ΟἨτβὶ ἴο 
)πάσε τε νου]ά, ἀεπϊεα ἴη, 
ΖΕ, εὐὐξ ον, ὉΠ Ξε; π- 
ἤσεπος ἰπ ϑγτίας νϑγβίοη οἵ 

ὃ42 

ΘΙγ ἢ, ϑ1τ. 8. δὶ; ἱπίεγροϊα- 
ἰἴίομβ, ἃ. δς Ἐ, 2057 ,,2-ὅ. 
Ἰηξεροϊαίίοη σοποδγηΐηρ᾽ νἷπε, 
38Βαγ. 4315. 136 156. χράδοίογ 
οὗ 23Βαγιοῃ, 2Βαγ. 8 8. 

ΟΒτοηΐοεθ. .566 Βοοϊκ. 
Δ ΒΣΟΒΙοΙΕΣ οὗ 168 Κίηρϑ, τΕβ4. 
15: 

ΟΒτοποίοσυ, [ὰὉ. 465-9 Ὑ.6. δῦ 
Α55. Μοϑβ. 12.322... ,526 ϑϑ]δαοὶα 
6τᾶ. 

ΓΟ τγγϑβοβίοπι, 51τ. 8 8, 4Μδος. 8 8. 
ΟΠυβὶ, Ππ 61 γ18, 
Οἴθγτα, 51Ὁ. 55:1 
ΟἸΠοΐα, τΜδος. 1115 2Μδοο. 430 
Τιπάτ 11.1.2: 221,25 ΑΜ Ασα: 2. 

Οἴτοα, 510. 281. 
ΟἸγουτηοίβιοη, [0.815,1512 020,20 
1614; ὈΥ ἴοτςθ, ιΜδος. χ25 ; 
Θη]οἸ 64 οὐ ΑΡγΑΠδΙη 5. 50}8,.. 
700. 205; ἰογϑίάάθῃ, δος. 
148. ρυπίϑῃθα, ιΜδος. 100 
2Μδος. 610,... ΙΜδοο. 435; ε- 
ΨΕΙΕΙ ἀηα Ἰδίεσ σὰ]85. σοποογη- 
ἴησ, 710. 151422..; τοϊζθη οὗ δὴ 
εἴεσπδὶ οονεπδηΐ, 15" 
Ὁποϊτοιππηοϊβίοη. 

ΟΙἰβίεσηβ δἵ [ϑγιβα απ, Ατῖβε, 89. 
ΟἸϊααεὶ αἱ Τϑγαβαὶθπι, Ατῖϑί, 
Ιοοϑ,. 090-104. 

ΟἸτἰ65 οἵ [με ρ]αίη, νη 154. τοῦ, 
ΟἸΠΖΕμβηΐρ, οἤεγεα ἴο Τενν8, 
2Μδοο. 230.321 ,φ) 6 ΑἸοχδηᾶτπα, 
Απίϊοοῃ, ΑτἷΠεη5. 

ΟἸτν Ξ Τεγυβα]εμη, 4Ε2. 324.25 οὐ 
Ξ Νὲνν Τεγιβαίεμη, 852 το 37,42, 
4.).08ὲ. ἨὸοΙΪγ -- [εσυβαΐθτη, ΘΙ 
2411} 3611 405 ΑΖδΑτγ. 5 5.850]. 85 
ΖαΑ. 9.5; οἵ [μὲ βαῃοίματυ, 14". 

ΟΙεδη, 546 Ἡδατῖ; -απα της 
εοἴεαη, Ζαα. 815 151; τηβαΐϑβ, σέ6 
Ἑοτθί ἀάεη. 

ΟἸεδαηβε ἴβϑγδεὶ, αοά ψ1}}, 70}. 
155: 

ΟἸοαηβαα, ἔτοπι δ'π, ὈΥ οοῆ- 
[δϑϑίοιι, 5. 50]. οἱ; ὃν ἀοὐ᾽β 
οΒαβίθηϊηρ, τοἱ 188 ; ἴῃ νγαῖεσ, 
Ζα(. 121; [ὨγουρΡἢ τερεηίδῃοβ, 
ΠΘΡΟΣ 

ΟἸειηεπί οὗ ΑἸεχαηασία, τ. ὃ δ, 
ΟἸεοραίτα, τηατγὶεα ἴο ΑἸΌΧδπάεσ 
Β4145, ιΜδος. τοϑῖνδδ., σίνϑη ἴο 
Τ)επιδίαβ 11, 1112, 

ΟἸεοραῖτα, Αἀά. Εβιῃ. ΕἼ1)2, 
ΟἸουά, ρΡ1Π|ὰτ οἵ, ὙΝ1βα. τοῖ; 
Μ ἢ ὈΙΔοΙς δἀπᾶ ψΗΪῈ νγαΐειϑβ, 
νἱδίοη οὗ, 2Βδζ. 53. 
ΟἸου 5, ΔηΡ6] ΟΥ 5ρίτὶξ οἵ, «δὲὲ 
Αηρεὶβ. 

Ομϊάα5; ΠΜδοςο. 1525. 
(οὐκ, μϑανθηϊυ, 2Βαγ. 618, 
(οογίαβ, ΤΕ. 178)2. 
(ὐοεἰεσυγία, 154. 217»γ123.21. ,45 
639 γ1 861 γΣΜδος,τοὔϑ);, 2 Μδοῦο. 
230)8.,4 88 101} 3 Μδος. 316. «866 
αἰδο Ῥῃοδηϊοῖΐδ. 

(ΟΠ αΡΙϊδίοη, 
Ἴολ ΠΕΣ 

Οομοσγίαϊίζο δὰ ὅτχγδβθοοβ, τεϊα- 
τἰίοη οὗ ἰο Ατιβίβαβ᾽ 5 [6 1 Ὶ, 
Ατῇϑιί, 8. 9. πὶ 

ΟοἹά «πᾶ Βεαΐῖ, δηρδϑὶ οἵ ϑριΓιΐ 
οἵ. (8:6 Απρεὶ. 

Οοἴτα5, ο4]164 Οαϊϊία5, τά, 
28 

ἰπβίσασηθπὶ οἵ, 

Οοἴορμοη, 510. 3333, 
Οοπιτηδηαπιεηΐ, ϑῖτγ. 1 5}52:. 
(οτηηδηαπηεηΐβ, {Π6 ἵνγο στεδῖ, 
Ταβί. 8 τό. 

Οοπημηπηϊϊυ; οὗ Ι5γαεὶ, Ζαά. 145; 

8:6 “Ὁ 

γ᾿ πτπὰἶν νι ρον ψἴἐν κῆνμ .“.. μου 



Ι' 

ἱ 

᾿ (ὐΠΒΠΊΠηδΐοι, 

᾿ Οονεπδηΐ, Ρ5. 50]. 

ἴουτγ οτᾶἄθτϑ οὗ Ζαάοϊκῖί, 171} ὃ, 
.5ε6 (ηρτεραίϊοη. 

Ο(οτηραπηίοηβ οἵ Μεββίαῃ. 566 
Μεββίδῃ. 

(ΟΙΩΡΟ ΙΤΟΥΒ5 ἴῃ σΆΓΠΘΘ, ΠΊΔΙΓΙΥΤ5 
116, 4Μδοο. 1120 1.529 χγ12ςσ, 

(οπίδββ θείογτε αοα, Ζαά. οὔθ(Β); 
ἴο ῥγαβί, 1οϑ, 

(ὐοηΐεββῖο Εβάγαθ, ἵννο ἰοχίϑβ οἵ, 
ΠΕΣ. δουτ 

(ὐοηΐεβϑίομ, Ὀτίπρθ οἸβαπβὶηρ 
το βίη, Ἐ5.50]. οἱϑ2. ; οὗ 
Ἔχ ]Ὲ5 ἴῃ “Βαρυ]οπ᾽, 18Βᾶτ. 
115..,18. οὗ 15.615 βίηβ, ΑζΖατ. 
1-15 Δαά. βίῃ. (ΟἹ; οὗ 5ἴ, 
7ὰ0. 1522 ῬΆΜδΔη. 8-13; 85 
οσρίνθηθϑϑ, ἴου δίοῖ, 5ῖτ. 7 3ὅ2.; 
Ξε τυγηϊηρ ἔτο πὶ βίη, 51. 42922. 
«5:6 Ἀδρεπίδῃςε. 

Οομῆϊος οἵ Αάαπὶ «πὰ ἔνε. 
566 Αάδτῃ απ Εἶνε. 

Οοπρταρδτίοῃ ( -- [5γα 6] οὕ 5υηα- 
βοριυαδ. Ρ.Α. 22,,..}; {Βε, Ῥ.Α. 
22) ,Ἱ Ζαά. ιϑϊτη, 4Ἱ οϑ»38 

111.8 168. ρφοχηε ἰηΐο ἴῃ6, 145; 
Θηΐασ ἴμ6, 030 1γ7; ἢϊ5 “(ςεῃ- 
5015), 105»2, Ἰπάρεβ οἱ, 11; 
οὗ ἴῃς εἰεοῖ απᾶ που, 1η. 
628; οἵ {πε τὶἱρῃίεβοιι5, 381; 
οὗ τῃ6ὲ Εἰρῃίεουβ. ἀπ ΕἸδοὶ 
Ομπε, 535; οἵ τηξὴ οἵ ρεγίεοϊίοῃ 
ΟΥ̓ ΒΟ] Ϊπ655, Ζαα. οὔ; οἵ {γεδοῃ- 
ἔποπα στοτι Ζαά. 18; ρῥγῖποε οἵ 
411 τΠε, οϑ; ἐπαπηρεῖϑ ΝΣ 128; 
1Π6, 5ιητ{6η Ὀγ 1Π6 ἤΠΕΤΥῪ ΔηρΕΙ, 
4Μδος. γ11, .5ε6 (ὐοιητηπηϊίγυ. 

(οηβοίεποθ, ΤᾺΝ. 48». Τ76α. 
2οῦ; -- {πε ΠΙσμεσ 561{, Νν15α. 
ἐν ε τ αν 

(ΟΠβοϊουιβη 655, Δ η᾽5, Οἵ Π15 ρϑῖ- 
Ἰβῃϊησ παίυσε, σοηϊγαβίθα νυ Ἰτἢ 
Ὀχαΐεβ᾽ ἱφπόσδαηςθ, 4Ε12. γ52. 12. 
τη8η᾽5, οὗ Ιανν, σοῃάεπηηβ Ὠΐτη, 
2; οἵ τἱρῃϊ δῃὰ ψτοηρ ἴῃ 8]} 
Ιηξδη, 2Βδσ. 4849,1. 

1 πι- τοῦ τό], 
566 Τ)αΥ πὰ οἵ. 19} Ζαά. 657. 
ΞΞ [Π8] πα ρεπηεηῖ, 2Βατγ. 3 ϑ). 
"ΟΡ, τ Ἐπ: ΞΞ εἰπὲ οἵ 
Κιηράοπι, Α.55. Μοϑβ. 118 2Βδγ. 
27} 205; οἔ δε δρε, 2Βαζ. 69“ 
827; οἵ 8]] [ῃΐηρϑ, 8222; οἵ 
(οὐ β ἡπαρειηοηῖ, 822; οἵ (ῃε 
τίτηθβ5, ΤῸΝ, 68), 

Οοηϊεπίτηεηϊ, Αἀναηΐασα οἵὨ, 511. 
2021-28. 

ΘΟΥΒΓΗ, ΘιΡ. 5. ἀτύδικ21 

Οοτπιρίίομ, {πε ῥγεβεπὶ νου] 
{86 5ΡΠετε οἵ, 2Βδγ. 21}572. 408. 

'(ο5, 1Μᾶοο. 1533. 
Οὐοὐμποῖ] οὗ παίϊοῃ, ἰδίου ἄδνο- 
Ἰορεὰ ἰηΐο ϑδημεατσίη, τλταςς. 
1292. ; οὗ (ῃε Ρίοιβ, ῬΞ. 80]. 2". 
ΕΥ̓ Θγπαρορτεβ, 

Οὐοὐη56]]οσ, οα πεεάβ πο, ὅ81τ. 
1251: 28ῇῆῃ. 20". 

" ΟΟΠΏΒΕΙ]]οτβ, ἵσθ ἀη4 ἴαϊβε, 
Θ1χ 20: 10. 

" ΟΟυπίεγρατγίβ, 411 {Πἰπρβ Πανς, 
ΠΑ Εν, 

918; σμ]]άτθη 
οὗ Ξ- Ϊεννβ, "5. 50]. 1711; εἴεσ- 
πᾶ], Ῥ5. 50]. τοῦ; τῆς ΒοΪγ, 
τερυάίαίε, ιΜάδοο. 115; ἴῃ 
ΖαΔ.-- 15.12.16 ,1 ,.9 66 712 58,21. 

Δηα τηετου, 821(8) ; οἔτῃε ἴοτγε- 
[αΊΠεῖβ, 15 9", οἵ, 66; οὗ σοά, 
419. γ13 821. 041 167,12. ο(, Οοά 

ἐβίβ Ὁ] 15 η6εα ὙΠ 1ῃ6 ἴοτο- 
δίμειϑ, 6; (σοὰ τειηθιηθετσοθ, 

ΕΝ ΕΝ 

δ5; Ὁ ϑιδδὶ; δ᾽; οἷ. πὲ 
Μοβεϑ5 εβϑ δ Ὀ] 156 α νυ ᾿τ ἢ Ιϑγδεὶ], 
108»138, οὗ τερϑηΐαποε, 9" (Β) ; 
Οἴγθαβ οἱ, 112 το»; οαἵῃ οἵ, 
105»8., οταϊηδηοεβ οὗ, 112, σε6 
ΟτἸαϊηδποθϑ; ΠΊΘΏΊΡΕΙΒ5 Οὗ, ἴου 
ΕΟ, 43; τῦ]εβ ἴοσ, 8 1ὸ ἷν. ; 
βίαταζεβ οὗ, 712 οὔἹ ; νβῆρξᾶποθ 
οὗ, 112 011. φηΐοσ ἰηΐο, 21 49 
811 912,15 Β) 928»49 το2 161 τοῦ 

τα)θοί, 951; 5ἰαπα [αϑι, 82: τό, 
ἔαηβριεβθ, 1 205; ΠΕΡ; 
ἄτγαννῃ ὉΡ ἴῃ ἴπ6 Ἰδηᾶ οἵ 1)α- 
ἸΠΑΞΟΏΞ, 88 1,8,10;, 815 Ὁ25)57.ν 
ἴῆοβε ννῆο νγεσγα δ [Π]685 ἴο, 
ἴο θὲ ἀεβίγουεα Ὀγ Μεββίδῃ, 
910-29. τὸ θὲ ἡπάρεά, 929-27. 

ΘΧοοιηπηηϊοαίοα, ο᾽ 5.859, 56 
ἘδΙ Β(ὰ]. 

Οταξίπθθϑ, μον αἰδεγεπηί {γοπὴ 
νγβάοιῃ, 51... 1920-80 

Οταξίβιηαπ, ἱπα!βροηβαῦϊα Ραϊ 
ποὶ πὶ ἴογ πίρμεβὶ οἵῆοε, 51γ. 
Δ, δ ΑΤΙ͂ΞΕΏ- 

Οταΐεβ, νισεοΥ οὗ Ουρτζτυβ, 
2Μδοο. 429 

Οτεαίςεα, ἀδἤηϊΐα παιηρεγ οἵ {Πε, 
2881. 5.7. 

Οτγβαΐϊοη, Ρ. Α. 51 612 Ζαά. γ3 161; 
411 σοτταρῖεά, {8}. 52. 8 ; ἀρο- 
οαἸγρίϊϑίβ θασίὶη βασνευ ΜΊΓΗ, 
4Ε2.3522.; ἐχ ΙΠ110, 2 Βα. 2 1422.; 
ϑῃϊοπεα ἅἃπὲνν αἱ Εχοάῃβ, 
154. τοῦ; αοα «πὰ Υβάοπη 
ἴῃ, ΝΥ 154. ὃ 9 ; Ὠγτλη ἴῃ ῥσαῖϊβε 
Οὗ, 511. 2012 3. πὲ (Πα 
Ὠξδανεηβ ἂπα βαγίῃ τεηθνναά), 
7} 159 τ Επῃ. 45... 513» 7.21 
ο115).5 28δτ, 326). 2.412 573 

42. 515 γἱδ. ουξ οὗ (Ρτε-εχίϑβί- 
Ἰῃ6) τηδίίεσ, Δ 154.1117 ; τε ἢ- 
ἴηρ οὗ 2ΖΕποοῃ οη, 2Εη. ὃ 6; 
{ταμίου πιθα, 287. 325 51 52; 
566 ᾿Ττδηβίογπηδίίοη ἢ ἱνγεηίγ- 
ἴννο δοίβ οὗ, [00. 2118; νυ]ϑάοτη 
8ἃ5 566 ὴ ἴῃ, ϑὅῖτ. τό29. 80. οὗ, 
215-325. ψοῖκβθ οἱ, 42. 

688-ὃϑ μκὴρ Ναίυτε, ϑδθνεῃ 
Π.αγ5, ΝΥ οὐ]ά. 

Οτβαΐαγαβ ἰῃ ἤθάνεβηβ, βρ  γἰ[5 οἵ. 
,5 66 ΑΠρΕΪ5. 

Οτείδῃ, 510. 314, 
Οτεῖθ; εΝίδοσ. Τοῦ 51}. 3002 Βάῦσο, 
ΟἸοραζὶ, 510. 4114, 
Οτοποβ, 510. 5119,121,127,129,181,148, 
160,152,167,200,201,888. 

Οτοίοη, 510. 482, 
ΟΥΟΕΝ ῬΑ 115. ἼΣΙΝ 00) ΤΟΥ 
τὶ θουβηθββ, Ασὶβί. 280 1.1,. 
82: 

Οτοόνηβ οἵ ρίογυ, 1.8. 4}. 
Ουά, οπενίηρ πε, ϑυμθ.}1Ζα 5 
ΤΩΘΙΊΟΤΙΥ, Ατὶβῖ. 1.52. 
ΟΡ οἵ πβρίἰτγαζίοη. 
ταϊϊοη. 

Ουτβε, Ρροννεῖ οἵ ἃ, 51ν. 452. 
Οὐγβα5 οὗ οὐ 5 οονεπαηΐ, Ζαά, 
112 χ01»5, 

ΘυΞῃ; 70:15 Ὁ} τοῦῦ, 
Ουἴμα, 154. 32, 
Ογαρτα, 510. 382 
Ογαπῖοη, [πα 11} γ3. 
Ογοῖε, τπμεϊοηΐο, 2Εη, τ68»8):., οἵ, 
ΤΕη. γ438. 

Ογπλάεδη5, 51}. 5514, 
Ογπηα, 510. 5308 
ΟΥρπιβ, Μδος. 1525 2Μδος. 4329 
1013 122 510. 2461 .4.129,148 ,ἀδ0,4δ4, 

Ογτεπε, Μδος. 1 ζω 510. ἐρ198, 
ΟΥὐσηοβ, Θιθδὲ 2:10: 

.566 Τη5ρ]- 

Ογετγμιβ, 510. 4122. 
Ογπιβ, 1584. 23»2»8)10,.1 44,57 
φῦῦ,τι,18. (17,18,2,,,4 μ4 Β6]11 
ΤΕ; δον 72. ΘΙ. 2.50; ΘΘΟΙΘα 
οἵ, Ῥεγμ της ΤΕ Ρ]Ὲ ἴο ΡῈ 
το}, 1Ε54. 81, δ Ὁ 21: 

ΟγξΖίοιι5, 510. 3430, μΣ ο 

Ἰθδοίάηβ, 510. 3015. 
δουρὶ, 1 Επά. 528, 
Τ)αἴΐβαῃ, 1 54. 551, 
1)ακΚί5, Ατσῖϑβι. 47. 
ΤΠ αἸδη, 1 Ε5ά. 557, 
Ἰδιαάβουβ, [υα 11 17.132 221 χεὅ 
Ζαά. 881, 8, Ιο, 546 (ονε- 
παηΐ, Μίρταίίοη, Νοσίῃ, Ῥεηϊ- 
τεηΐβ ; ποῖ ρετιηδπθηΐ ποδᾶ- 
απατίοιϑ οὗ πθοιαίονν 8 ΤΟΙ] ; 
Ῥεγοπά, Ζαά. ο ; Ἰαηά οἔ, 8» τὸ 
925.57.. [ὴ6 ΘΔ σᾶταα ἴο, 98, 

Τ)αγαγηδβεῖκ, {0}. 142. 
Ἰ 5 ἢν; ΠΟ: τὸ Ππ|ῦ 5 2815.5222 5750 
80) 451 59. ΤῈ 6] Ὑ π΄. 
2 (β)»5 252 Τ. 7. 21(α) 52 42(6),1,18 

ΠΟ 2 555. ΠΣ τὸ ἤει 222: 
ΠΟ ; ἀπα (νη οιεῖσι, ΠΣ 
5. 

1 απ, οἱἵγ, 7πὉ..1525"᾿ 
ΤΠ δηῃ, Ἰδπη4 οἵ, 1. 127; νγδίδβιϑ 
ΟἿ, α31-: 

Τῦδηαρα, 700. 3810, 
1)4πε], 10}. 429 
Ῥαπεῖ, 1Επ. 61, 
δηῖ6], ᾿Μδςο. 200 3Μδοο. 67 

5. 8 1, ὃ 2, 45, 48, 51, 52, 
55» 59, ΟἹ, 64 ΒΕεΪ 2,4, 5, 7, 
0-12,) 14, 1ό, 17-19, 21, 22, 
24--27,) 29, 30, 32, 34, 37-.42 
ΕΖ: 12: ἌΝΙΔΟς; ΤΡῚΣ “1815; 
ΒΘ Δ Προ] ἤρυτε 5111 ἰπ 
{ἰπ|6 οἵ ΑἸδχαπάδθσ Τδηπαθαβ, 
55. 8 6 Βε]. 881,2; 80η οἵ 
ΑΒΔ], ἃ ῥγίεβί, Βὲεὶ 2 (.ΧΧ). 

ΤΙ Δη161, Ατὶβι. 40. 
Ἰθδηῖ8], Ααἀάϊτίοηπβ ἴο. 526 
Αδζατγίαῃ, Ῥγδαγεσ οἵ; Βε] απὰ 
1η6 Ῥτάροη ; ϑϑαηηδ. 

1)4η]α], 1 πῃ. 692. 
Ταρἢη6,Ξαποΐπατυ ΠΘαγ Απτίοο ἢ, 
2Μδος. 4538. 

Τλαγάδπιιβ, 59η5 οἵ, 51}. 309 
1ατῖιβ. Κίηρ, 1 Ε 54, )80 41,8,6,7,9 
4 92,0 6ἱ,0,1,8,28,84. ,»1,4.6 φφρ 

ΓερΙ]ε, ΖεγαῦΡαθεὶ, ϑοῦγοθβ 
οἵ τ ἰβαγαϑβ. 

Ἰλατῖιβ, (οάοτηδππηιβ, Κίηρσ οἵ 
18 Ῥειβίαῃβ δῃὰ Μξεάεβ, 
Μδος. 1}. 

Τ)ατκεπίης της πλϊπά, ΤᾺΝ. 58 
ΠΡ ἘΠ 10.2.5 αὐ στ Ὁ" 5 
Τρῃι. 

ΤΑυκηαβθ, οὐγθα οὗ βίπποῖθ, ἃ5 

Πρῃϊ {πε Ὀ]εββίησ οἵ τἱρβίθοιβ, 
1Επ.4182. τοῦ 5110) .418 468 εδ6 
6οῖ9 6210 630,11. γ4ᾳ8 γγ8 8055 

925 945 1ΙΟ27 1ο38 1048 1083}»12͵ 
Τλάγκηεβ5, ρΡΙαρσιε οἵ, ΝΥ 154, 1γ3. 
1)αῖβ ἴῃ 2 γοίοσιεθ οἱ Βίγδοῃ, τ. 
8 ΟἰἸ(6). 

Ταΐμδειιβ, Ασὶβί. 50. 
Τ)αίϊαπ δηὰ ΑΡίσγαπι, 8τ. 4518 
4Μδος. 237, 

Τ)δίῃεπμδ, ἃ βίγοηρῃο]α, Μδος. 
9 

Τδπρηίεγβ, οατα οἵ, 5᾽τ, 425-34, 
(οὐ ἢ 24--2ὸ 2610- -Ι2, 

Ῥανὶά, τΕβα. 13»5»15 ἘΡΊΟΣ Βοθαῦ 
ΤῸΡ. 14 9ἴγ. 4525 47}»2).22. 4816 
494 5112. 2 8ατ. ἐξ 4Ε2. 3.8 
γ108 (χοίδγ 1.232 Ῥε, 50]. 175» ΓΙ 

ὃ43 

4Μδοο. 3ὅ:φ. 1816 ΡΑ. 519 68; 
Ξε ἃ Ἰαπὴρ, γαϊβε ἴο Ὀείῃρ ἃ 
Τάτη, 1Ἐῃ. 8ρ45.46. ῬΡοοΪ](5 οἔ, 
2Μδος. 215; οἰΐγ οἵ, τηδάς ἰηΐο 
ἃ οἰζαε] (ὃγῪ ΔΡρο]]οπὶι5), 
ΝΜ δος. 133. δὲ γ82 γχχ86. ἡδραξ 
οὔτ Μαςος, 257 430. ρ]ογΠεά,Ζαά. 
1 ἘΞα]ησῖ, ἌΜ ποῦ; 180; 
τϑαά ποῖ ἴῃ ες βϑαϊεὰ Βοοκ οἵ 
1η6 Τὰν, Ζαά. ηῦ; Ξοη οἵ -- 
Μεββίαῃ, 5.50]. 1η38. τ ϊγοῖ 
Ὁ ΜΙ πδΟ. 2 τον Ὁ, 

ραν αϊς Ἰΐπα, δηΐτηιβ ἀρδϊηβϑῖ, 
Ζεά. 8.12, οἵ. ᾿Ϊάδῃ ; Μεββίδῃ, 
ἐχρεοΐβα ἴῃ Ῥ5.50]. 8.7, 1725). 
Θῖτ, 8. 2111, 5112, (Οὐοηΐϊταδί 511. 

86, 44-.48. 
1)δγ οἱ αἰῇιοιίοη, τ πη. 488»10 οἷς 
οἱ φοηϑυιητηδίϊοη," ΕΏ. 1012 1601]; 
ΟΥ̓ Οὐτβῖηρ ἀπ ΤΠ δϑιϊβειηεηῖ, 
1ο)ῦ; οἱ ἄδγκπεββ, 945; οἵ 
ἀδαίῃ οἱ ροἱαηῖθ, 161; οὗ ἀε- 
οἰβίοῃ -- οἱ ἡπάσειηεηί, ΝΥ 54. 
418, οὗ ἀεϑισποιίοη, τη. 16} 
οδ'ῦ, οὗ )υάροιηεηΐ, 225}5 ογ5 
τοοΐ, στεαΐ, 54ὅ; οἵ Ἰπάρσετηεηΐ 
Δ πα οοπϑιαιημπηαίΐοη, 10}2; οὗ 
1η6 ρ»τβαΐ Ἰπάρεμπηδηῖ, τοῦ τοΐ 
945 9810 99" το4ὅ ; οὗ ρστεαδῖ 
βῆδτηῃς, 9810; οἵ Ἰυάσεπηθηῖ, Π 6 
ϑτεδῖ, 221} 842, 566 [πᾶρεπηεηῖ; 
οὔ) σετηεηΐ, 42. γ.38,39,102,104, 
τοῦθ γε ΡΥ Θ᾿, ΟΣ 
δἰ ποιησδη ΟΠ, 782. ἡ ϑπρον 
501}}5 οἵ τἱρῃίθοιιβ σιιαγάεα ἴῃ 
ΟὔδΙαθο15 {11}, 566 Τπιοττηθαϊαϊα 
βίαίε ; οὗ βἰαιρῃίεσγ, 1Εη. 16} 
949; οἵ πποεραβίηρ Ὀ]οοάσῃθα, 
οοῦ; οἵ 5υῆἥεπηρν ἀπά {τ θι]6- 
τίοπ, 452 638; οἵ {ἱθυ]αίίοη, 1} 
οὐξ; δηὰ ῥαΐη, 558; πητρῃ- 
τεοῦιβηεβϑθ, 97}; οἵ ψσγαίῃ, 51γ. 
8 

1)6 πηοηῃίιριβ ϑῖπα εἴ ϑίοη, οἰϊοὰ 
ὉΠἅΕΣ 2Εη. 3018, 

Π.εδ4, με, ΤῸΡ. 519, σ“ε6 ϑδοτὶ- 
ἤςε, 5160]; ῬιπΠαὶ οὗ, ΤΟΡ. 
8 6 8 811 8 1οΒ(4); ἀιπῖγ 
ἴο; 9'γ γὅ8: 8016. ΟΠ {πὸ 
Οταίείαὶ, ΤΟΡ. 8 811; σιιατάεά, 
ΒΑ 25:2: ΒΒ ΠΣ ΚΖ 
ΟΠΒΑΠΊΡΕΙβ ; πηουγηΐϊην ἴοσ, 51γ. 
3810. 25, ΒοΟΙπον ΡῪ, Ζή. 
1415; ῥῬσδγεῖβ ἴογ, 2 Μδος. 125; 
ΤΕβρεοῖ [οσ, 51. 87. βου ῆοθϑ 
ἔοι, 2Μδος. 1245»45; βδογίβῇσες 
οὗ τῃ6, Ρ.Α. 3ὅγ.; 5βδοσῆοεβ 
ἴο; ||}: 22. ΤῸΡ: 2:72: ; Ξἴῃ 
οἴεπηρ5 ἴοσ, 2Μδοο. 1233, 

Τεαῖα, ΤΟΡ. 410 129 “9. (566 
5601) 1Εη. 942. οδ816 τοῦ 
4Ε2. 858... ΔΡο] 5ῃεά, ἴοτ τὶρῃῖ- 
60.15, "2Επ. 6510 4Ἐ}2. δ8ὅ8.,. τδ2 
Ηδάθβ; οαπηα {Ππγοὰρῃ να, 
2ΕΏ. 201822. ; οοσίδίη, 51σ. 1417: 
7) ὥς, ἰτοῖν σὰς Ἐπ χρῶ 
ἄπε ἴο 1μ6 ἄενὶ], ΝΥ 15α. 225; τὸ 
51, 2Ἐη. 301.22.; ἴ0 515 οἵ 
ΤαῖΠΘΓ ἴο πηι] πησὶσῃΐεοιιβ 
Κπον]εάρε," Εη.69}}; τε δἴοτηαὶ 
τεϑί, ϑῖτ, 2.017. ; -- Ἰοηρ 5166 0 
((ου. 1ῃε τἰσβίθοιβ), η. τοῦ; 
Ῥἢγϑίοαὶ δηά βρίγιϊπαὶ, ΔΝ 15α. 
8. 9; ῬΓΟπΠοίηο8 ΠΟ ΠπηΔῃ ΠΔΡΡΥ 
Βεΐοτε, ὅ81τ. 1138; {το ἴο 
Αἄδηϊ, 2Βατ. 235, 56 Αἄδιῃι; 
ψίενν5 οἢ, ἵἴν)2ο, 51γ. δ 1) 4113. 
,δὲ6 Ἐπά. 

Πεθοόσγαῖ, ΤῸ}. 18. 
Βεροσδὴ, 700. 3139.4.280 



Πεοεῖς, τΕπ. οι8 92) 945 1040. 
͵5ὲ6 ϑρίτῖ5. 

Τεαϊοαίίοη, Ἐδαβὶ οἵ, 
4Ὅ2ε9.2:. 2Μδος. 197:.; 
τυϊεα, 2Μδος. τοῦ ὅ. 

Π.εερ, με, Ξ: ϑῃΡι(θσταπεδῃ 
τα ΐίοῖθ. ΘΙ 157... 1018. ΤῸΣ 
αὔγϑϑ, ἀοά᾽β Ἰοοῖκ ἀτῖος ἀρ; 
4Ε2. 823; τοῦτ οὗ, ΤΕ. 17 
566 ΑΌγ55, θρῖῃ ; βῃαϊ ἊΡ ἀπά 
βϑαϊθά ὈγῪ Ναπιε οἵ Οοά, Ρ. 
Μδη. 4. 

Τ)εϊβοαιϊίοη οἵ Κίηρϑ, 
1123 γγιβά. 1417, 

Τ)εἸ:θεγαίϊίοη, οἰθασ, ἍΜδος. 1152. 
ΤΠ εῖοβ, ἐΜδος. 1523 510. 2365.,.32, 
Πεῖρο, 70. 515. 832 ΤΕ ῃ, τοῦ 
41 10 ὅρ1 805. οιῦ τού! 

2Βατ. 5615 4“Μδςς. 1551; ἔοτε- 
τοϊά ἴο Νοδῆ, Ἐπ. 65) ; πεϊά 
'π οἤθοϊς, ΤΕ, 662. 

Τετηδίεσγ, 510. 3125. 
Τειηδίγιβ 1, ϑοίεσ, βοὴ οἴ ϑ6]δι- 
οἴι5. ΠΝΜδος, 7.5. 851 91 102»5)15, 
25,05,48--δ0,52 ἡ αςς. 14}»Ὁ5)»11,20 

ΘΙ. 259 τ οὐ ἈἸΟΟδΟΡΙΘΠ, 
τ δος. 7129. ἀδαι, τοῦῦχ, ; 
ῬΓνΊ]εραθ Δ]]ερεα το Ὀε στδηῖ- 
εἀ ἰο [εν Ὀγ, Μᾶδος. ὃ 711 
(ὁ) τοῦϑ- 46.---Τεσυβαθτὰ ἴο θεὲ 
ΒΟΙν δῃά ἔτεα; [ξαβδί ἄδυβ ἴο 
ῬῈ οβρβετνβά; ἱπηπηπη νυ ἀπά 
τε Ίθαβα ἔοσ [ενν ἀυτίηνρ [δαϑίϑ; 
7εννβ ἴο βανε οὐῃ]ανϑβ; ἴαχδ- 
τίοη Ιατρεῖὶγν τε πηϊτεὰ ; ΤΈΙΡ]6 
τὸ τεοεῖνε ἰασρε σἹἕίϑ. 

Τεπηθιτῖαβ 11. ΝΙςαΐοτγ, τΜδος. 
τοῦτ,,;.89. 1.19,12,30,82,38--42,52,56,68 
1234.}84. γα 84,85. 1,.,1-8,38. 1.28 

2 ίασο. 1: Κίηρ, ὙΝΜ πο. Υ1Ὸς 
Τ)εμηθίσία5 οὐ ῬὨαϊεγαμη, Ατίϑβί, 
δ. Ὁ, 11, 28; 20; 291, 298; 

300, 312, 317. 
Τ)επιοογα5, ατσεεῖκ ῥγονεσθίαὶ 
ΡΒΙ]Οβορμθσ, ἈΠ. ὃ 2; τείοι- 
ἐηοε5 Ὀγ, ἴο ΑΒΙκαγ, Δἢ. ὃ 36. 
Ὀεοη, Τοῦ. 3}7 68»14 88, 
Τ)ειποποίοσυ οἵ τ Εποοῦ, 1Εη. 
811 (αὐ): {41]|6ὴ νγναΐομετιβ, 6 692»8 
86 τοῦ]8,14.. ἀειῆοηθ. ΡῬΙΌΡΕΙ, 
158»9}}1 161 10 6012 997; οἵὨ 

ΤᾺΌΙ11665. τϑαρρεαῖβ ἰάγρεὶν ἴῃ 
ΝΟ Τ., 7}... 8 15; ᾿ἀΘΠΙΟΠ5 
αἴϊδοῖς τε δηαὰ τὰϊε ΟΥῸΓ 
{πδηι, 7π0.. 8 15, τοῦδ, οοχ- 
ταρ «πὰ Ἰεδὰ δϑῖταν δηᾶ 
ἀεβίσου πε ψὶοκεά, τοϑ; 50Ὁ- 
Ἰεοῖ το ρσίπος Μαβίεμηα οἵ ϑαΐδῃ, 
Ιοϑ ; δου ποβᾶ ἴο, ἃ5 ροάϑ, 
2211. τΠεῖγ δοινι 165 σεαβθα οἢ 
τὴς Ἱπαρσεπηεηΐ οἱ Μαβίειηα, 1τοδ, 
ΟΥ 5εϊτπρ σΡ οἵ: Μεβϑίδηϊο 
Κίηρσαοπι, ννμεπ ϑαΐδη 15. ΠῸ 
ἸΟΠΡΟΥ 40]6 ἴο μυτγί τη κίηα, 
2558 

Τ)εηῦοηβ, 546 1)ΕΠΊΟΠΟΪΟΡΎ, 
ϑΡΙΠ 5 ; οὨ]Πάτθη βδογςβα ἴο, 
Τα}. 111; ἀεβίσου νυ ἱποαῦΐ 1η- 
οατγγίηρ Ἱπάρεπηθηΐ ἀπ|}] οοη- 
βιιπηπηδίίοη, 16}; Ξε αν1] βριτἰῖ5, 
δὲ Αηρεὶθ οἵ Ριπίβῃμηβηί, 
Θαίδηθ; ἱπὰραγα βρίγ[5, οοἵ ; 
Ιεαὰ αϑῖγαν Νοδῆ᾽β 505, [00. 
10}»2. τηϑὴ ϑδουίῆοθ. ἴο, 85 
σοῦβ, ΤΕ. 1οἷ 907; τεβίγαϊπβα 
ου Νοδἢ 5 ρσάγεσ, [πῦ. το» 8, 
βδογὶ ποι σίο, ΒΑι. 47: -- 5ρί γι ες 
οὗ [86 εἰδηΐβ, 1 Εη. 158)311: τὰν 
ἴο Ῥιηϊϑἢ τηθη, 3Βαγ. τόϑ, 
Τ)εορμοη, 2 Μδοο. 123. 

1Μδοο. 
1η511- 

2Μδοεο. 

ΙΝΌΕΧ 

Πεηγ. «5:6 Ναπιε. 
Περι, τη. 601}; πιίοτπηοβί, 
1η8; ἀθρίῃβ πιαᾶάς [αϑί, 60". 
5:6 ΑΡγ85, θεερ. 

Τεβεσί, ἀθιθοηϑβ οἵ, 4(Μδος. 188). 
ΤΠ εβῖτο. «δε ΝῊ]. 
Ἰ)εβοϊαίίοη. .546 Α θομηϊπαϊϊοῃ. 
Πεβίίηυ, ΝΥ ἰβά. τοῦ ; οἵ τίρμι- 
Εοιι5, 8 9. 

Πεβίτογοῖ -- Πεπλοίτῖιιβ ΤΙ ΘιΡ: 
4396. -- ἀφϑίτουγίηρ ἀηρεὶ, ΝΥ 154. 
18: Ὁ. 

ΤΠ εβίσποίίοη, ϑῖγ, 205 Ῥ5.50]. ο 
165; (οΥΓ Ρ[1), εἴεγπαὶ, Ρ5.50]. 
235. ν΄ Τ0γ ΘΡΕΙ,. 2.0; 5860], 
ἀδυκηθθθ δπά, 14"; τπὰτγκ οἵ, 
566 Ματκ. 

Τ)ευτεγοπομιν, 4.55. Μοβ. 18. 
ἸθΕ 5. 266. Ἀπ δ. Κ᾿ 
ἸῸΣ ΤΙΣ Ἐ2Ὲ 121} 172.32. 5.Α΄. 

ὅδ᾽ Ἐς 351 521: 251 581. 301 
Αρος. Μοϑ. 158 161.»2.5 1γ38 γχιὅ; 
ΕΠΥΥ͂ οὗ, ἴογ Αἀαπι, ΝΥ ἰβά. 2539 
2Ἑη. 2135 32Βασ. 45, “66 Ἰ)εδί ἢ; 
[4}] οἵ, Α. δὲ Ε. 123--τ 75, 
εν} ]5, 4Μδοο. 1872. 
Πενοίθ; Ζαάᾶ. 2012, ,5:6 Βδῃ. 
Τ᾽ άδπι οἵ ργϊεβιποοά, Ὅ1.1,. 810, 
ΠλΙάβροῖα, Δαά. βίῃ. δ τ; δᾶ- 
ἀτεββεὰ ἴῃ 1 Βαζσ. 3"- 45, Βαγ. 4: 
δ. 7; ἀπῖγ οὗ, ἴο ,ὰνν ἀπά Τετη- 
ΡΙε, ΤΟΡ. ὃ 7, 5.6 ΤΙβρεγβίοῃ ; 
βαιῃογίηρ οὗ, 1Βδγ. 58. 

ΠΙάδο!β, οἰΐε5. ϑίσαοῇ, 5δῖτ. 8 8; 
τε]αϊίομ οἵ, ἴο ϑίγαοῃ, ϑ51τ. ὃ. 7 
(ὦ). 

Τλιάδοις βεοίίοηβ ἴῃ ΤοὈἱτ, ΤΟΡ. 

ὃ 0. ᾿ ἶ 
Τϑ1ἀαβοδ]α, 811. 8 8 ; οοπίδίηβ 
ΡΜδῃ. τὴ 2,,4,. 5» 05 ἢ: 

Πίμδἢ, Τιυῦ. ἐδ ΕΞ: 8,4, 1,54 55. 
3415; ὐ 4418; ταν βηϊησ δπά 
Ξ ΕΠΕΘΊΝΕ, οἔ, ΠΟΊΕΙ Ὁ5. {1 
25 85 68. 

ΤΠ ηΔ ἢ, ἀτος οἵ Βατακίεὶϊ, 
Τὰ}. 4 
Τπστος τς 3125: 
Τ]οηγϑία, [εϑιϊναὶ οἵ, ΦΜος. 67, 
Του βαβ, ΖΜδοο. ΟἿ, 1458, δηὰ 
Ἡδάεςβ, ΝΥ ἰβά. 116λ2..; [βαβί οἵ, 
2 Μδος.ϑ86 ; νγνοσβῃὶρ οὗ, 2 Μδοο. 
25. 

ΤΙοβοιγαβ, πο π ἢ), ΦΜδος. 112}22. 
1)15, Αὐὶβῖ. 15. 
ΤΙβοθγησηεπῖ αἰἰαϊηθα Ὀγ ἐχρε- 
ΤΙΒΠσ 6; στ οὐ πο σ οΟΣ 

Τἰϑογείίοη, ΤΟΡ. 414, 
ΤΙβροπβαῖίοη ἴτοη ἤδάνθῃ ἴο 
αϑϑὶϑί [δοορ᾽5 ἀεςεῖϊ, [ὰ0. 2618, 

ΠΙβρειβεα οἵ 5γαθὶ, σαϊμεγηρ 
τορϑίμεγ οὗ, '5.50]. 855. τι 
17}5,.28,50.. ᾿γ Μεββίδῃ, 1728. 
ἰφῶ Τεη Τιθέβ. 

ΠΙϑρειβίομ, 1πΠ6 τεΐπαγη [τοπῚ, 
2Βδυ. 775 ηδ8171:.; τεβιογαίίοῃ 
οἵ, 51τ. 4810. .δὲ6 Τ)αβρογα. 

Ὀἰβριυῖαβ ψἸἢ εν}] τηθῃ, ἀπηροτ 
οἵ, 51-. 814π19. ,δες Οὐ άστγε]5. 

Τινπαϊίοηβ, νάπη οἵ, 51τ. 34 

(91) τς: 
Τἰν πἰτῖ65, μθαῖμθη, .546 αοάϑ. 
Ὀἰνίβίοη οἵ βατίῃ διῆοπρ ΝΟΔΒ 5 
50η5, [π0. 8109.»}1 Σ10. 3211422. 

Τίνοτος οσθίἄςξπ πῃ Ζαά. 88 2, 
Ὀροτσ Σ 7: 

Τ βαίο μια; Κίηρ, δαπᾷ τῇ ἴϑεναβ, 
Ῥεχβίδῃ βίου οἵ, Ματί.15. 8 δ. 

Π)οάοηας, 810. 3155. 
Ὅορ, ΤΟΡ. 8 9, 65 τι. 
Πορ-βίαγ, πε, 510. οὅτῦ 

Τορ5 -- ΡΠ βεῖπαβ, τ ἕπ. δ. 2. 45, 
ΌοΚ, ἃ ϑίτοησιοὶ, ιἊΜδοο. 
161ὅ;, 

Ἰοτηϊπίοη. .5.96 Ῥοννεγ. 
Τοχη απ, 42. 11324)2. 
Ποσ, Μδοο. 151}.13»26 
Τοτγοίμειιβ, Ατίϑι. 182, 183, 186. 
Ποσυ]αθῦτη, 510. 240 6),, 
Τθοβα θεὴ Ηδτιοῃίπαβ, Ρ.Α. 315, 
Ἰ)οβιἤθαηθ. «(8:5 ζΖαάοκῖιε 
Ρατίυ. 

1)οβιίπειιβ, Μδοοαῦαθαῃ Ἰεαάσθσ, 
2 ΝΜ] ᾶοος: 121)». 

Ποβίιῃειβ, πᾶὴ οὗ ΤυΡίεθηΐ, 
2Μδος. 1288. 

Τοβίτμειιβ, ργίεθὶ, Αἀά. βίῃ. 
Ἰδῖος, 

Τοβίίμειιβ, βσοὴη οἵ Ὀγίμαν]ι5, 
2Μδος. 8 5, 13. 

ΠοβιίΠειιβ, δὴ εἰάθσ, Ατὶϑι. κο. 
Τ)οβίμαὶ θεῃ αππαὶ, Ρ. Α. 311, 
Ποίδεα -- οίβδη, [πά1τ 39. 
,ϑ26 Τ)οιΠ ΐτη. 

Ποοιμαΐπι τ Τ)οΐμαπ, [πᾶ ἢ 45 
"318. 85. τδσ6 ἸθοίαθΑ- 

Τθοίδαπ, 1: 201. 2340 1 5:25. 
Του ]ε-δοεά τηφη, 1. Α. 32,14, 
δα γ ὉΓ ἄοιθ]ε 5ῖη, 7. Ἢ 
62; -- μροατί, ὅῖτ. 1328 ἸΕπ. ὌΠΑ; 
- τοησαπεά, 5[τ, 512 6}. 

Τοχοϊορίοβ, Εποοῖς, 1 η. 2275 
251 275.361 309. 18 4810 818 851 

84. 9οὉ. 
Τοχοϊορυ, ΤΟΡ. 1318 51γ. ρ180. 
(ΤὨΐϊπα 15 τὴς σ]ουυν), Ρ. Μδῃ. 
1522. 

Τγδοῆτηα, ΤΟ. 
ὭὌταροη, Βεὶ. ὃ 1 23 σφῳ. 
ὭὌγαροη, ἴῃς, ἐοπθ ΘΙ Πα ἰίοα, 510. 
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Τυάροη, ἴῃ6 --ὁ Ῥοπῖρευ, Β5. 
50]. 2292. 

θιάροηβ, 2 Βασ. τοῦ. ; -- Κπρ8 
οἵ ἴμε (ἀθπίι!]θ5, Ζαά. 913»20. 
νἰβίοη οἵ, Αἀά. ἔβιῃ. Α.5 

Ττεδῖὴ οὗ Μογζάεοαὶ. ω5ὲ6 Μοῖ- 
ἀεοαί. 

Τγθαπ-  ἰβίομβ, οὗ Εποοῆ, Ἐπ. 
82-9ο; ἢχβί, 832: βεοοπά, 851; 
οἵ Εἶτα, 4Ε2. τοϑϑ, 

Θτϑᾶῖὴβ δπα αἰνὶπαίίοηβ, νην 
ὉΠ Θτς 22 (21). 8. 

Τταββ, ἱπῃρογίδηοςα οἵ, στ, τα ὅη, 
1939, 

ΤΥΙΠΎ]π|5, 2 Μδοο. 18. 
Τὐταηκαγής, βίη ἀπα ἀἄοοιὴ οἵ, 
2.ΕἘΑτ. 4105}1: 

Ὠχταηϊεηπεβθ, ΤΟ. 415; εἐν]]5 
οἵ, Τ.Τα4. 16; ννατηίησϑ ἀραϊηβί, 
Τ.]0α. 14. 

Τυάκδεὶ, τη. τοῦ. 
Τ..165 τεπηϊεα Ὀγ ΤΠ) οπηθίγῖι5 1, 
ΤΝΙΑσοΙ ΤΟΣ ΒΟ: 

Τιυϊάαίη, τη. ὁοϑ. 
Τλαπι, Ὀγαΐεθ βίγιοϊς, ὑνῃθῃ 
Αἀδηὶ ννδ5 ἀτίνεπ ἰτοπὶ Βάβῃ, 
7Τυῦ. 3252. 

Τλαῖγ,, ΩΙ, Θ1: 5. Οἱ τΕ- 
Ῥτονίηρ ἃ ᾿γηθηᾷὶ 1913- τ Οἱ 
ψνοα την, 145}; : ἴο οδίι]ε, ᾿,3:. 
ἴο ομ! άτεη, γ28- τῇο. ; ἴο ἀε44,γ88. 
το πἰεπά, "18 219-36. 566 
Ετὶθπα ; ἴο (οα δηα Ηἰϑ5 πιΐη]5- 
ΘΙ. 7 Ὁ; [Ὁ ΤΟῸΤΠΟΣΕ, ΠΣ; 
ἴο Ρατοπίϑ, 215. [0 ᾿ΘΌΙ: 
82,88. 10 ϑεγνδηῖΐ ᾿Δπά βίανθ, 
ΣΟ: οὐ ; ἴο 510 Κ, γ35,, σε6 ΜΙδιῖ- 
ἰηρσ; ἴο νυ ]ίε, 719, τὸ 

Ὁ νγ6 1} οὐ {πε βαγίμ, [μοβ6 {Βαΐ, 
ΤΕ 37. 7; ἴπ βοοὰ 5656, 

οἰ 

ὅ44 

Ἴ 405 485 (1πὴ ρεπιίης ρα9- 
5865); ἴῃ ἱπτεγροϊαίίοηβ οἵ 
ῬΑΓΑΌ]οΒ, 27--|1--τῖη Ὀδά 56 ηϑ86, 
54) 551 δοῦ 6:5)2 661 658: 

ΤΡΌΠΟΙ. σεορταρῃίϊοαὶ, 435 “οἷ 

53᾽ 545 55" 67, 60} 7οῖ. 866 
ΤΠ Βαϊ ϊαηΐς. 

θνε! Πηρ-ῬΙαςε, οἵ 16 ΕἸεοὶ 
Οπε, πῃ. 3297; οἵ ἀοά {(- 
ἴα} 6), θα. 159, οΥἹ {Π6 
ΒοΟΙγ, ΓΕπ. 39272.7.08 γτ16 δδρ 
ΑΡοάεβ, Ὁμαιηρεῖβ, Μαπβίοῃσ. 

ΤΠ γβίσιιβ, ΤΟΙ. 212, 

Εδρὶε, 42. τι 1417; -- ἔοατἢ 
Κιηράοια ψΒΐΟη ἀρρεατθά ἴο 
Τδηΐαὶ, 482. τοῦθ 1288). -- 
Κοπιθ, Ιβγᾶθὶ ἴοὸ ὀνοτοοῖπο, 
Α55. Μοβ. τοῦ; -νἰβίοη, 42. 
τοῦ. 188. 

12: 128 83. 
Ἑδρὶεβ τ ἀτεεκβ οὐ Μαοράο- 
Ὠΐδη5, ΤΕη. 902 15, 

Ἐαρ]οβ᾽ [)4]6, ΑἸ. 33.14.15 (ϑ τον, 
͵δὲ6 ΝΊβγιι, ρ]αἰπ οἵ. 

Ἑαγῃ, εηᾶάβ οὗ, σε6 Ἐπᾶς; 
τη4416 οὗ -- Τεγιβαϊειη, 1 π. 
261: τηϊάθξί οἵ, αὔγϑϑ ἰπ ΞΡ 
δμδηπα, τη. 9οὔῦ; ΡΠΠ]ατρ 
οἵ, ΕΠ. 572; οἸεδηβεαᾶ, 1Ἐῃ. 
120,22. ῃ64]6, 1. το; 5841} 
τα]οῖοθ, Ἐπ. 515; τεπεννεά, [πὸ. 
129. 06 (τεραίίοη, Ηδθανθηβ; 
αἰδοῖ 5114}} ἱπῃοτὶῖ,. τη. οἷ, 
να] τΠείεοη, 515; τὶρΐθοιυβ 
58.411 ἀνγ6}} Ἱροη, 51); {γᾶ η5- 
ἰογπηθα Ὀγ αὐυά, 458 
κρυνο ΠΠΈΞε Α. 11 Δ ἘΝ 

Εαβί, μεὶρ ἴτομῃ, ἱ. 6. [εν οἵ 
Βαγοι, 1Βᾶγ. 438 55, 

Ἑαζίηρ δηα αἀτϊπκίηρ, σε6 ΤΑ ]ς; 
Βετθ5, 4Ε2. ο""- 25. 

ΕΡεγ, 70. 81 Τεβί. 422. 1 89, 
ΙΣΡΙοηἰβπη, Πα]ΐσνγαν βείνεεη 
ΟΠ τ βαηϊγ ἂπὰ [πάαΐδπι, 
328Βαγ. ὃ 8. 

Ερ]α, τη. γ82. 
ΒΡ] δα; 151: 65. 
Ἐορθαίΐαμα, 154. 628 2Μδος, 9 
ΤΟ. 37 59 610 21 χ4ἴξςσ. Τπάϊτῆ 
1514, 

ἘρςοΙεβἰαϑίεβ, τα  διίοη οἱ δ Ἰβάοιῃ 
ο, ΝΥ Ι5α. 8 8 

Ἐρο]εβἰαϑίίοιβ. «5:6 ϑίγαοῇ. 
Ἑἀαίΐηι5, ἃ βίηρετι, 1 Εβά. 118. 
Εάδη, σατάβθη οἵ, [πὉ. 39»12»15,20, 
29,32,30 ,.28,26 916,10,28 Τ᾿ Τῃᾷ, 252 

1... 512 Ἐπ: 311 ΡΟΑΙ ΕΣ 
Ἰδηά οἵ, 110. 4325 810, 15. ΠοΙγ οὗ 
Βο]165, 819, ,5ε6 αγάθη, Ραγαὰ- 
αἴ56. 
Ἑάξη οὗ Ὀ]βββίηνσ, 5ῖτ, 4037, 
Εάεγ, ΤΙ. 318, 
δηα, ΤΟΙ. 72.5.8 τοῖς" 
Ἐπ ἀδυριίεγ οἵ Αζγίαὶ, Τὰ}. 

ἘΣ νυ ἱίε οἵ Εποςῇ, τη. 839, 
οἵ, 825. ,826 ΕΔΩΪ: , 

Εάπα, Τεγαῃ᾿ς ννϊίε, 1}. τ115, 
Ἑδηϊ, ννἱίε. οὗ πορ, ἀαυρῃίεγ 
οἵ Ταπεὶ, Ταῦ. 439. ἰδρὸ Βάπᾶα. 

Ἑάοια -- ἔξαυ, Ταῦ. 245 2385). 
Ἑάοπα, ᾿ἰαπά, Τὰ}. γι} 471 
4815,10,)24.. 0 οἷη) ἃ οοιῃρ]εΐε 
δίῃ απίο ἀβαῖῃ ἀπᾶ δὲ τοοϊβα 
ουϊ. [π0. 2685; Ξαθάπςεα, Τ. [υἀ, 
τ-8 

Ἑδοπιίίε5, τ Εξά. 445 869; -- Θαπηΐ- 
Ἑδοπιῖϊα ρορυϊαίίοη απιοηρ ἴΠ6 

Ἰηϊεγρτγείατίοπ οἵ, 

ε"δα ἀπεηνς ὦ 

τὸ «τῷὁό ἘΞΗ͂ .. ἘΚῈ7᾽ {12 ξΞπι ρΡπτ 

ἘΞ .. ἘΞ 



᾿Ἐρνρίϊαῃ, Τὰ}. 172 34’ 

ἐ Οὗ Π15. "ἴθ, 70}. 9 

7ενν5 οὔ τς ᾿λείυτη, 1 Ἐβά. ὃ 5 
(ὃ); Ὀγθδοῖ νυ] ἘΔοΙΊ65, ὃ 5 
(7): τε ν]ὰ Ὀοατῖϑ ἴῃ 11 η. 80}772. 
42:-.,2 ροἹ3)2.; ὃ -- Χἰῖε5, 9011, 

Εδ4ο», 154. ο88 
ἘΜυΙρεηςο, δ 5α. ΠΩ. 
Ἐρ]α, 100. 3429. 
Ἐρο, τῆς, Δ 154. 820, 
Ἐρυρί, 154. τ35»20,86, 87,88. Μδοο. 

οδϑ. 432 ἴσοι 111»18;69. 2 Νίαςο, 
1191 431 51.812. ,29 “Μδοο. 220 

312 γ1 Τυ 1} 19»10,12 66 Θ᾽γ. }γ0- 
ἼΣ 15, 1Βατ. 1}9.30 Α 44. Εβ:}. 
(9 ἘΠ Ταῦ. 11 9, το88.1311»13,10 
1718 24.9 3228 3.49)11 3818 302,14 
18,4,6,8,9,12 ἈΥῸΙ 18,14,50) .,.319 

4.42»5»5)8,10,18,20,24,29,81,88. .0,8,9, 
153-14. .,61,8,5--11,12,14,10..γ2 812, 
4,0,7,13,.4,10..02.5»Ὁ)28. Αὐῖϑί, 4) 6, 

12, 13, 20, 22, 23, 35 ἽΝ νι τ 
Ἔ15ι. 45 [9.{8) Ἴ 5 ππ πτ 
Ὑ.70. 9. 1211»12. Ὑ.Ζ. 40 68 84 
{Π: 10: Αὶ 05: τα 1} ΔΟσ» (0) 
ΠΕΒῚ 2. τοῦ 12..8}»5.β8)»6 ἐπ Πδτι: 
,.4,322.1 1.101] γ2-73, 80 51Ὁ. 
40,101,193,208,249, 255, 514, 548, 008, 614 

12 ΓΙ .Ὁ1,00,13,112,1179,279.,408,400,488, 

219,501,δοδ,δ07 Αδ5.Μοϑ. 31} 4Ε2. 
9" τς γ29 ΒΞ. Θ0]..250 4Μαοο. 483 
Ζαά. 45; οσοηνεγβίοῃ οἵ, 510. 
Ξάβας οὐδ, εχοᾶνβ ἔτομα, 1 Ἐπ. 
5921- 31: ; 1Θ 5 ρατγίβοῃβ ἴῃ, 
τόδ Τεννῖθ; 7ενν ἴῃ, Ατὶβί. 12, 
310; Κίηρ οἔ, 566 ῬΠΑτΔΟΗ; 
Ῥίασιιθβ. οἵ, ΤΕπ. 8029 ΝΥ 15α. 
16-1θ; τῖνεν οἵ, [ἢ 19 [πῸ. 
1029" 1415; βῃθάϊπεα Ὀγ Απίϊο- 
οὔπ5. ΕΡΊΡρμδπεβ, ᾿Μδος. 1150 
16 Π1Ρ0]6 ἴο σα ὈΠΕΪπ(Οηΐ45᾽), 
Β10. 5ὅ01--δ08. ἀροιτογοα, 5807. 
ΤΟΟΙς νυιτῖεπ 'π, ΤῸΡ. 8 γ; 
ἌΡΕΙ ρΡατγίβ οἵ, ΤῸ. 88. 

30 505»}}1}1 

510. 3159 5888. Ἴ, [05. 45(β) 51(β) 
738) 81(β) ; τηαϊὰ, [0Ὁ. 1422»28. 
Ριϊεβῖβ, Ατὶϑῖ. 140 ; 5εὰ, [0}. 
814. ψοιηδη, ΤΌΝ, 4ῶΤ.7ο5. 38 
4503) 81(β).5 τ68. 

Ἐργρίίαηβ, 1154, 869. ΤᾺ ἢ 512 
700. 131.,.23)»18. .,.610 ,“ὅ2,6,,.γ10,11 
.,3,3,9,12,18,16 18. Ατῖσῖ, 11, 26, 

175 19. δ. Θὲ. Δ Αἴας. 
105. 66; δηὰ (ὐδηδδηϊΐεβ, νγαγ 
Ῥείννεεπ, [π0. 466:9»..; οἢδβ- 
τεπϑα ἸΙΡΏν Πτβῖ [οσ τσείοιτηα- 
το, {Ππεδη εν γεν ἤρου Ραηἰ5ἢ- 
τηεηΐ, ΝΥ 154. 1.2}22.; ῬυΠΙΒητηθ πὶ 

ΡΤ. ; 
δ᾽ τ- γγοΐνεβ ἴπ ΕΏ. 8915. 21,56, 
[3Ὡ], 10. 4425 
] ᾿ΈΚτεθεΙ, Τυάη γ18, 
ἜΚτοη, ᾿Μδοο. 1089, 
Ἐ1 ΕἸ νὰ Αθίτγεσ, 1}. 4οἵμ. 
ΕἸα, 154, 95. 
Ἔ1α, πηουμίαϊης οἵ, 5 οἷ. 
ἘΠΆπι, ΤῸ: 715. 81 Ω ὉΣ τοῦῦ 1322 
ΔΉ. 27 (5 γ1.). 8:2 Ῥδῖϑβία, 

ἜΤΑ πη, ἃ τεϊασγηΐησ εχὶ]θ, 1 Εβά. 
512 838. 

]ατηίτες, ΤΟΝ. ἐδ), 
Ἔ]αβα, ἃ ρίαςβ, Μϑοο. οὅ. 
ἜΠ44, Ἰαῃηὰ οἵ, [ὰ0. 332, 
Ἑ] δε, 511, 654 80.19. 254. 328, .δ26 
Ι. Αροά. 
Ἑ]άετϑ, ἴῃς, Ῥ.Α. 11; τ}Ὲ γι ]εῖβ 
(Οὗ 1δε κἴατβ, 2Επ. 4; ψ8ο 
, Βεσνβα Αββίασοίῃ, Ζαά. νγὅ. 
ἜἸΕαΖδῚ, βοὴ οἵ 1.ονὶ, 1 Εβά, 82, 
ν᾿ δηᾶ Τ7οβῆυα, Ζαή. 8. 
ΙΕ] εαζασ, 1 Εξά. 845, 

ΙΝΘΕΧ 

ΕἸΘαζΖασ, 1 Εβά. δ3, 
ΕἸεδζαᾶσ, 1 Εξά. 913. 
ΕἸεαζασγ, "54. 930, 
ΕἸΘΑΖασ, ἃ ϑοῦῖῦθ, ὩΜδος. 618 
(αιατίντεα, 618-81) “Μδςοο. 61 
ἌΔίδος. 18 5514. 61,5),.14.6 21,5,12 

9510151)}8, - Ταχο, 455.Μοϑβ. 
οἷ».; Ἐ]εδαζασ, ποῖ 1445, ἴῃ 8 
ἴτιιθ Βοῖο ἴῃ Α95.Μο5. 81. 

ΕἸοαΖαγ, δὴ δε] ἄεγ, ΑὐἹβῖ. 50. 
ΕἸεαζασ, ιΜδος. 817. 
ΕἸεαζαγ, [ᾷς ΗἸΡΉ Ῥγίεβί οὗ 1Π6 
7ενν8, Ατὶβί. 1,33, 35, 41) 50, 

83, οὔ, 12,123, 125, 172,173, 
320. 

ΕἸδδζασ, οἱ ἀδθβὶ οἵ εν 15} ρυεβίβ, 
Ῥτεβεηῖ, Ασὶβῖ, 184. 

ΕἸδαζαῦ Ανδζδη, ἃ Μδοοᾶρεο, 
1Μδος. 25 655; ἀεδίῃ, 645; γ]αν 
ΟΠ πδῖηα “οὐ 5 Ηε]ρ᾽, 2 Μδοο. 
8. 

ΕἸδαζΖασ δὴ Ασδοῦ, ...239-18,18 
ΕἸεαζαν θδη Αζαιίδῃ, Ρ. Α. 22.322 
ΕἸδαΖζΖαῦ θεη Τπάδῃ, Ρ.Α. 2. 
ΕἸξαζαγ θβη 5Βαπίπηια, Ρ. Α. 415. 
ΕἸεαζασ μα- Καρρασ, Ρ.Α. 438,25, 
ΕἸεαζαγ Ηΐβπια, Ρ.Α. 333. 
ΕἸεαζΖασ {πὸ Μοάιϊῖῖε, Ρ.Α. 316, 
ΕἸεαζασ. .546 7εϑθσα, 50ηὴ οἱ 
ΕἸεαζὰσ ; ῬῃϊηεΠδ5, βοὴ οὗ ΕἸε- 
ΔΖ8τ. 

ΕἸεοῖ, Ὀ]εβϑίησθ οὗ οονεηδηΐ 
ίοτ, πη. ὅοῦ; ἀνν6}}] ἴῃ ψδ- 
ἄεη οἱ Ππἴΐε, 6112, ψ ἢ εἰεοῖ, 
611; ἀοἀ ν1}} ῥτοϊθοϊ, 15: πὶ 
Ἰιραῖ οὗ εἴεγηαὶ 116, 88, ἴη- 
Βεσῖς της βατίῃ, Ἐπ. ἘΠΕ ἦρδι, 
στδᾶςθ, ΔΠ4 ρεᾶςβ 5}4]}] μὲ ἴο, 
δώ. Ἰῖνε δη4 πενεῖ ἀραίη βίῃ, 
58; ἸηδῃΒῖο0ῃ8 οὗ, 412; ὅοη οὗ 
Μδη τενεαὶβα ἴο, 627; κἰαπα 
Ὀείοτε ὅοῃ οὗ Μδῃ, 628: ἱγθα 
οὗ Πρ, ἔγαϊς ἔοσ, 255) ννὶβάοιῃ 
Ὀεβίοννεα οἷν, 58; νναἱκ οὴ τε- 
πανγεα δατῖῃ, 1Εη. διῦ; οἵ 15- 
τ 6], Ζαὰ. 62, 5ῃατε ἴῃ Μεβϑίδηϊς 
Κίηράοτῃ, [π0. 125; {165 ἀπά 
αἰἰτιθαΐεβ οὔ: ΕἸεοῖ, τη. 13»8 
οἿ χε 4οὅ 412 481 51 ρ6ϑ 581: 

615.126 27,8 032, Β]εοῖ οηθ5, ΗΪ5, 
1Εη. ρ6562}}»12. ΜΊη6,.453»5..489, 
Τῆς ΕἸεοῖ Οπε ({π|Ὸ οὗ Μεβϑίδῃ 
Ῥαδου]ατ ἴο ρατί οὗ ρδγβῦ]6β5, 
405,2.) ΤΕῃ. 4οὔγ. 402» 513» 
525»9" 540 61ὅ»8,10 621. οὗ τὶρῃί- 
ξουβηθδθ πᾶ αι, 309 ; Μίπε 
1]εςὶ Ομο, 455» 555; δπὰ μο]γυ, 
625; δυὰ, τἱσμίθουβ, 11 6οϑ; 
οἵ τῃε νου], 93}; ψ 80 μδηρ 
ρου ἴπΠ6 Ἰογτὰ οἵ ϑρίτγίβ, 
4“οὔ, σἐ6 Ἤοϊὶγν, ΕἸρῃίΐεοιιβ ; σέ 
οο Μεββίαῃ ; (οἵ οἠἱ]άσγεη οὗ 
Δ δίομειβὴ δῃὰ θεϊονεᾶ οπεβ, 
565»; (οὕ νι δίομεγϑ) δῃηᾶ ΠΟΙΥ 
ΠΣ 50; ψγοτ κΆ, ν(οἔ τἱρῃιῖ- 
ἐου5), 382. 

ΕἸεδοῖίοη, τῃ6 Ὀϊνίηα, Ζαά. 48. 
6 Βοτεκηον]εᾶρσε, Ῥγεάβ- 
τἰηαίίοη. 

ΕἸεπηθηΐβ, ἴουσ ῥγίμηαὶ, 42. 
419», 88)ι.; ἸηϊογοΠδησεα (πεῖα- 
Ὀο]ἰβιη), ΝΥ 154. ὃ 9, 1018; νου- 
βΒίρρεά, 132, 
ΕἸερμαηΐβ τε ια. οἷαϑθ οἵ ρἱδηΐβ, 
1 ΕΠ. 86 ; ἴῃ νγᾶσ, ᾿Μςο. 3394). 
03,χ.. 2 Μαῦδο. 11’ 15:.: ΤΕΡῸ 
2Μδοο. 5 ἄζα, 

ΕἸΘΌΙΠΘσιιβ, σἰνεσ, 1 Δίασο. 11 722. 
1250. 

ΕἸεν, οἰῖγ, 100. 324}. 

ΕἸΙΑΡ, Τα 1} 8, 
ΕἸϊαάδ5, 1 Εβά, οϑδ, 
ΕἸ1Α]], 154, οϑ’. 
ΕἸ]Δοηΐαβ, 1 Ε5ά. δ51, 
1451}, 1 πα. ο". 
ΕἸ] αβῖ 5, ᾿ Εβά, 92΄. 
ΕἸϊΪαϑίπηιβ, 1 Εβά. ο"ϑ, 
ΕἸταβὶβ, 1 Εβα. 983. 
ΕἸΙΈΖεσ, [π0. 143, 
1 εζεσ θεὲθ Ηγτζγοδηι5, Ρ.Α. 
410-14. 

ΕἸΙεΖεσ θεη [δοορ, ". Δ. 418, 
ΕἸῖμα, Τυα!τἢ 81. 
Ἐλ ΔἢΣ; ΤΜδος. 255 ᾽ν. 481-12 
Ματε 15: 21: ΤΕ η. ΒΟυΌΣ, 028 
2Βδσ. 7729 4Ε2. 7195, 

ΕἸ1]Α ἢ, τεαΐηθϑβ οἱ, 'π [65 ἢ 
Ἰερεηά, ὅ81τ. 4811. ; ἴο τὰση [ὰ- 
{Πετβ᾽ Βδατί ἴο οὨ!] ἄγε δηά ἴο 
τοϑίοσε ἴΠ6 {065 οὐ ἴ5γδεὶ, 4810, 

ΕἸ1πὶ, 100. 50". 
ΕἸτοπδ5, 1 Ε5α. ο2. 
ΕἸϊου45, 1 Ε5α. 933. 
ΕἸΙΡΒαϊδῖ, τ᾿ Εβα, 889. 
ΕΠΙΡΠα]αΐ, 1 Εβά. οϑϑ, 
ΕἸΙ5Π4, 51τ. 4812-10 Ζαα, 923(Α). 
ΕἸ15Πα, δὴ εἸάεσ, Ασίβι. 47. 
ΕἸΙΒΠα, δὴ εἰάεσ, Ασὶϑβί. 48. 
ΕἸ15α, χη δ]άδσ, Ασὶβί. 50. 
ΕἸΙΒμα θεὰ ΑΡαΐαδῃ, Ρ.Α. 435, 
Ε] ΟΣ 10: γε: 
1] κίδη, Τὰ 61 81. 
ΕἸπηδίμδη, 1 Ε5α. 841. 
ΕἸοΙΊ66], ΓΕη. 8215. 
ΒΊοη, {πὰ}. 4.411. 
ΕἸᾺ], πιοπίῃ, τ Μδος. 1431. 
ΕἸγμηδθαηβ. .5926 Ατίοςῃ. 
ΕἸγπλαΐβ, αΜδος. 61). 2 Μίαςο. 
1516 ΠΟ. τὺ: 

Ἐπιδάδθαῃ, 15. ς88 
ΕτωδίΠείβ, 1 Εβά. 9". 
Εμητηδῖβ, ᾿Μδος. 320 057. οὔῦ͵ 
Ετηπλεσ, 1 5. 93}. 
Εταπηθσαῖῃ, 1 Εβά. 52’. 
Ετηζαγα, 100. 435. 
Ἐπαΐπα, Τ᾿ 7πα. 1 21. 
Εμδβίθιιβ, 1 Ε54. οϑέ. 
Ἐποἢαηίμπηεηῖς, 1Εη. 71 88, οὗ 

:Ὁ 
ἘΑ, 42. 65,7,16. γ88,112. 1.χ82,84. 

σ66 (Οηβυχημηδίϊοη ἢ οἵ 4]] 
Θαηθγαίίοηβ, 1Εη. τοῦ; 4ε- 
ΞΟΠ ΟΣ Οὐ 112 Ὁ πο λ5 ΣΕ. 
Ξε ἀεϑίπιοίίοη οἵ ννου]ά, τη. 
το; 655, ἢτϑβι, 9325; “σφε, 851γ. 
168. Ἰαίζει, οὗ τῆθῃ τηδηϊίεβϑίϑ 
1Ποῖγ ομασγδοίεσ, Τ. Α. 65 1 Θ᾽τ, 
325. τηὰηὴ Κηονῃ ὈΥ [ἰαϊζεν 
οπα, 1128. τορι 6. ἰαϑί επά, 
ηϑθς ΟἿ ἘΠῸ αὖθ, 482. 125 2. ; 
οὗ τε ἄανβ, 4Ε2. 1232 Ζαά. 
8 το. ἷν, 62 810 (:ε6 ΤΊπη65); 
50η5 οὗ Ζαάοϊς μοϊ]ὰ οἴδος ἴῃ, 
62, Τεδομεσ οἵ ΝἸρΡΒ θοιιβηθβ5 
ἴο δτῖβε ἴῃ, 8109. οὗ ἤεξᾶνβη 
Δ θαι, 1Εη. 1813, “δὲ 
Ἐπαᾶβ; οὗ πεανϑῆβ, 1Εη. 398 ; 
Οἵ τηδη -- ἀβαίῃ, 15 εν]], 81γ. 
1812; οὗ {με τὶρῃίθοιβ, τη. 
1020; Οἵ {1π|6. 2ΕΠ:. 551}; ὉΓ 
ὈΠΡΌΔΪΙΥ οοηίϊταβίεα νῃ 
Βοποιιγαά πᾶπηα οἵ τὶρνβίβοιιβ, 
ϑῖτ 410 38... εἰρσὴβ οὗ δε, 5:1. 
4ἴἼϑ0 808 12, 451- 18 611-28 868. 

οἷΖ; ἴο οομηα [ἤσουρῃ Οοά 
δἴοηθ, Οὔ. : νἱβίοπβ οἵ, νοιοῃ- 
βαίθα ἴοὸ ΑΡτγδἤῃδη,, 42. 315. 

Ἐπάαεχηϊαβ, Ατὶβί. 49. 
Ἐπά, οἵ 4}}. ΤΕ. 198; οὔ δατίῃ. 
ΤΕ, αὖ τϑ8ῦ 221 3515. 5.1 961 

845 

261 65: 761 τοῦδ; οἵ ἤδανθῃ, 
305 54) 572 6011} 715. 0310. 
οὗ 1η6 βεαβοῃβ, 42. 14. 

Επάμπσδηοα, ὅϑῖσ. 2117. 
ΟΠαβϑίξηϊηρ. 

Ἐπεπαιβ, 1 Ε5ά. 55, 
Ἐμπμηδίδη, 1156. 844, 
Εμοοἢ, ὅι|τ. 4416 4915.16 Ὑγ 184. 
419 70. 415,22. γ88,89 717 10.24.27 

2120 1} }η..1}2 121.313} 14241ρ1 
1938.215»9. 251 371 3202 691 6:2»5)9 

668 654 68: ἼΣΙ ἴξι 815. 832 
913 921 93}»}»3 Το67;18 γοχϑ ΤΟϑῚ 

Τ.5. 5.1.1, τοῦ. 141(β6) 161(β) 
ἹΞΠΠ 18:8) Τ᾿ 7: 54 (8. ΤΠ Ὁ; 
ἘΟΜΙΕΝ: 45 1 8 0 τοῦ: 

Ἐποοῖ, 1 Βοοκ οἵ, δοςουηΐ, 
Βῃοτί, 8.1; ΙΒ] Ορταρῃν, ὃ 12 ; 
ΔΠΟΠΪΟΙ(γ, 8.2; αἰ ἤεγθηι 6]6- 
πγθηΐϑ ἴη, δηά {πεῖν ἀαἴθϑ, 88 0, 
7; ἱπῆἤμπδησθ. οηἡ (4) [Ἂν βΕ, 
(ὁ) ΝΤ., (ὦ Ῥαίτγϑίίς Πἰτεσα- 
ἴα, ὃ 1ο, οὐ Ν.Τ, ἀοοίτίπεο, 
8 τι; Μ55,, Εἰμίορίςο, ὃ 4; 
οΥρίπμα] Ἰαῆσιιασε οἵ 6-50 
Αταιηδΐς, οὗ 1-ὅ, 37-1ἸοῸ04 
Ηεῦγονν, 8 9; Ροείϊοδὶ 6] επηθπί 
ἴῃ, 8 8; {{|6, 8 2; Μεχβίοῃβ, 
Αποϊθηΐ---ατεεῖ, 1, δίῃ, ΕἸΠϊο- 
Ρΐο, 8.5; ϑεοιίοηἷβ---ἰ, 1-26, 1, 

31-11;1Π1,72-82: ΙΝ,83-0ο; 
Ν, οτ-ιοςφ; δααϊίίοπαὶ ἔταρ- 
τηεηΐ5, 105--ὃ ; Δρρεπαΐχ, 1οϑδ. 
Επος, Ηδςφῦγενν Βοος οἵ, 2Επ. 
881, 4: 

ἙΠΟΟΉ, 2 ΒΟΟΚ οὗ, ἀοσοπηΐ, 5Βοτῖ, 
81; ΔΓΠΟΥΒΠΙΡ, ἃ 5; ὈΙΡΙ]1ο- 
ΘΥΆΡὮΥ, 8 8; ἀαῖε, ὃ 5; ἰδη- 
ϑύυάᾶρο, ὃ 3; Ρΐδοε οἵ νπίϊηρ, 
8. 3; τεϊαϊΐοη ἴο εν ῖϑῃ δηά 
ΓΟ τί βίΐδιη ᾿ςτεγαΐατθ, ὃ 4 ; ναϊπε 
ΙΟΓ τα]ισίοιια 1μουρσῃΐ, 8. 7; 
ΜΝ ἐγβίοῃβ, ἵἴννο ΘΙανοηΐς, ὃ 2; 
νίαν. οἡ οἴεαίΐοῃ, ἀηϊῃτορο- 
Ἰορυ, ἀπά εἰβίοβ, ὃ 6 ; 2 Βοοῖκ 
ΟΥ̓ οἰζε5. ϑίγασῃ, ϑ1γ. 8. 7 (δ); 
τοϊαίοη οἵ 2ΒΆΤαΟΝ ἴο, 3Βασ.- 

ὃ 5. 
Ἑποοῖ, δαπηοηϊζίίοη οἵ, ἴο Πῖ5 
ἀμ] άτεη, 2Εη. 329᾽-ιῦ 54-63" 
651 “Οὐ δϑοδεπί οἵ, ηἴο πέανθηβ, 
2. 31-210 681 ; οοπαπιοίοά ἴο 
ατάξη οἵ Εάεη, Τὰ. 428; φασὶν 
ΤΕΙΏΟΨΔ] ἔγοπι {Π|6 Ἰνου!,α Ὁ]655:-: 
ἴῃ, Ν 158. 419, ἤστιτα οἵ, ἴῃ αρο- 
σα]γρίίο, 51τ. 441922..: 1οσεϊο]ά 
1Π6 αΐαγα, [π0. 41; Γαποίίοπς 
οὗ, τταπβίεγγοα ἴο Μοβεϑ, 2} αγ. 
1 392)2. 595 117,5 Πβανεη]ν βοσῖθα, 
{0 17; Κπον)ε ννϊβάοια, [πὉ. 
471; Ιεὰάὰ ὈγΥ Μίςοἢδεὶ βείογε 
τὴς 1 οτά᾽ 5 ἔαςε, 2Εη. 221; 1τνὲ5 
ΟΠ Θαγίῃ τηϊτγ ἄαγβ ἴο σῖνε 
᾿ἰπβίγαοίίοη, 2) η. 263», τηΐγδοϊα 
οὗ Κπον]εῆσε (07, δῇ Ἐχδτηρὶε 
οὗ ταρεῃιδῃοε) ἴο 411 σεπεγα- 
τίοη5, ὅ5)1τ. 441Ὅ22.; τεοοιπῖρα 
Ὑνθα κα οὗ 7.0 116 65 πα ϑαΌΡαιἢ 5 
οὗ γξασβ, [00. 418; τῃ6 5ουθ6, 
1Βη. 123, οἵ ἀαοάς ψόγκβ, 
2.227 4 682, οἴ τηεπ᾿5 ἀεεάξ, 
2Ἑη. 4013,:. 532 64 ; ΞοΥῖθδ8 οἱ 
τσ ΘΟ βηθββ, 1] η. 1256 15] 
ἰεβιϊῃεα ἴο 5οηβ οἵ πίξῃ, Τὰ}. 
418, το Νγδίςμειϑ, Τα. Ἴ"; 
τταηβϑ]ατοη οἵ, ἴῃ ἃ νἰξίοπ, ΤΕ. 
145»3, ἴῃ 516}, 1Εῃ, 137910 1.2, 
Ιη γ6 8] ΠΥ, ἹῈπ: 205..δ 21 0. 
“Ια ἀεμπ᾽,121), ΠΑ] (Πα πηο γαϊβθα 
Δ] .), 790: 28η. ΟΣ 683, πὶ 

ΕΥ̓ 



βρίτῖι, τ π. 713»5)8.,. γννὰ5 ΨΠΠ 
Δῆρεῖς οὗ Οοα εἰχ 1101}1665 οὗ 
γεατϑ, 0. 421; ννογάϑ οἵ, 10. 
2119 ΤΕ. 8 2; ντίὶΐεοβ ϑὶρῃβ οἵ 
ἤξανεη, 10. 47. 

ἙἘποοΝ, (αἰπ᾿ 5 5οη, 0}. 45. 
Ἑποοῖ, Βδαθεη᾽β βοη, [0}. 388 

12 

Ἐποβ, 700. 41}»18 1025 Τ1ΕῸ. 37} 
2ΕΠ. 330, 
νυ, ψατγηΐηρ ἀραϊηβί, 7.5. 3} 
ὍΣ ΤΟ. τ ν οαθ ΟΓ, 1:5. 
309 ΤΠ ς 58: δυ 9 ΟΠ .5. 
32. 8. ,8 9. ποῖ ἴο, Δποῖποτ᾿β 
Ῥτοβρθ ιν, Τ᾿ (στον ΚΟΥ ΒΚΕΡ 

ἘΡΒ6βιι9, 510. 3348,469. 298,29, 

ἘΡΒταῖϊα, Τυσῖτ 65 51τ. 47} 5 
Ζ24ά. ὍΣ ἀερατγίβα ἔγοτη [πα δῇ, 

ο5[94] 1611, 
: ἘΡθγαῖμ τ λλοτο ΠΌΡΕ 52: 

ἽΣ8..,.35 
ἘρΡἤτοῃ, οἰ, ἴακεπ ὈγῪ Τα α5 
ΝΕ ὑπο πὸ; περ 08, 
2Μδος. 1237 9. 

ΕΡΒτγοη ἴμε Ηπΐε, [ὰ0. 363, 
Ερίουτθδαη, Ε.Α. 218; ταοπεῖβ, 
ὙΥΙβά. 212." 

ἙἘρΡἰουγεδηΐβπι, Θῖτὶ ὃ 1. 
ἘΡΙρμβδηΐιβ, τεϊδίίοη οἵ 15 
δοσουπὶ οἵ ΤΙΧΧ Ὑτγαηβίδίϊοη 
ἴο Ατβίεαβθ᾽β. [,ἴῖεῖ, Αὐῇϑι. 

8 ο(Β). 
Ἐρίρμβδηγ οἵ αοά, 2Μδοο. 5551, 
“566 Ὑμέορμιαπίεϑ. 

ἘΡΙΡἢϊ(5), πποηίῃ; 2Μδος. 688, 
Ἐρίβϑι]ε ἰο Τνο δπὰ «ἃ Ηαχὶ] 
Ττῖθεβ. «5:6 ΤΊΡε5. 

ἘΡΙΤΑΡἢ βιιρρεβίβα ἔοσ τηδιΐγγϑ, 
4Μεος. 1γ9. 

Εν, 70}. 10 3 Ἤν Βθτ 706. τς". 
ἘΣΕΙ ΤΕ ἢ 
Ετάβιηιιβ, πος 8 8: 
Εχτείσγία, Ατὶβί. 201. 
Ετὶ, 10}. 4429, 
Ετίάαπυβ, 510. 5316, 
Ετπηϊ5. 5:6 Ἡ 6 ΠΊ65. 
Εττηοη, 2Εη. 185. .5:6 Ἡετγπιοη. 
Ετπιοη -- ΗΠ θγοοηρο]ίβ, [}. 468. 
ἜἝταΡ, ῬΒατγίβαϊος ῥτίποῖρ]ς οἵ, 
Ζα" 5. Ὁ. 

Ἐσγίμγαθδη 868, 1 Επ. 322. 
ΕΥγίμσαθαη ϑ10υ1, 510. 8 6, 

ὁτ-ῶ94. 

Ἐξατμαάάοη, ΤΟΡ. 13.232 21, 
Θαγῃδάμμῃ, Δϑραβασγείῃ. 

Εξαυ, 70}. 1 680 1012..10,19,81.2.,3) 
4,68,1. 261 χ61.3--5,8,11,16,18,19,26,27, 
29,81--88,36 2..1,2)8 2018,17,18. 211 

9,.8,17,.8,26 “27 561;14,18,19. 5.01, 
1δ,11,.8. 282 Τὶ Τὰ. οἱ 4 ΤΟ. γ5 

Π}Β: τοῦῦ ΕἾ: Εῇ 68.9, ὋΣ 
Ἑάοχῃ ; δηά 7δςοῦν ἴο ἰονε οπβ 
ΠΟΙΠΟΙ, ῈὃὉ- 26.0.5 505 “᾿ 
815 Ῥεινζεθη, 347}.-282; -- 
ὈΙΔΟΚ ψ]1ἃ Ῥόδτ, ΕἾΝ 8012; 
οὨάγεη οὗ, τΜδῦο. 53»65 ΠΤΤΟΝ 
5,1. ϑἰαῖῃ ὈΥ 7]4οοΡ, 1π0. 385 
Τ. πᾶ, 98; 5βοη5 οἵ, {Πε1. 515 
ἰογθβεθη Ὀγ ἴβϑδᾶς , 70. 25 ὅπ 5: 
ΒΥΤΏΡΟ 1265 Ῥγεβδηΐ φοσταρί 

αἰρθ; 4 ΕΖ: ΟἿΣ; 
Εβδα (οης οὗ Νειῃιηΐπη), 154. 
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ΑΥ̓͂ 

ἘποδΒαίοϊορίοαὶ ρὶοΐατεβ, 518. 
489-808. 

Ἐβομαίοϊοσυ οἵ Τορὶί, ΤΟΡ. 
8 1ΟᾺ (3), οἵ ΥΥβά. 81, 1τ-68, 
ὉΓ Ζαα. οἷ. 

ἘδϑοΒ]εμλΐαβ, Αὐὶβί. 47. 
ΕΟ], 71. 1329. 

ΙΝΘΕΧ 

Εξάγαε, (οηΐξοεῖο. «5:6 (οι - 
[εϑϑῖο. 

Ἐβάτγδεϊοη, ρ]αίη οἱ, πα] 19 
39 49 η8, 

Ἐβάᾶγαβ, 1. 6. Εχτγα, 154. 8'»5,7,8, 
9,19,28,26,91,92,96. 01,7,16,89,40,49,,46, 

46,49. ῥγῖθβὲ δηα σϑδάογ οὗ {ῃε 
Ἰανν οἱ 188 Ιοτά, 1 Επά. 88»9»19͵ 

Εβάγαβ, 1 Βοοῖκ οἵ---ϑουγοεϑ, 
ΤΕ 54, 8 6: (α) 5865ῃὈαζζα:--- 
Ογγι5 Τταάϊίοπ, (6) Ζεσιθ- 
ὈΑὈε]---Τλασῖτθ Τταάϊίῖοπ, (Ὁ) 
(α) απὰ (0) σοιηἰπεά, (4) ΕΖτα 
βίου; {{|6, ΤΕ. 8 2: (1) 
1 Ἐβάσαβ, (2) 2 Ἐβάσας, (3) 
2 Εβάγας,(4)})2 Ραγα] δὶ ρΡοπΊεποῃ, 
(5) Τεγίαβ Νιεεπιῖδα ; δὴ ἰπ46- 
Ρεπάεηϊ νειβϑῖοθ οἷδε [Πδη 
ΙΧΧ οἵ (αποπίοαὶ ὈοοΪκ5 οἵ 
ΕΖτγα δῃὰ Νεῃει δῇ, ὃ 2; ναϊτθ 
οὗ, ΤΕ (, 8.7: (1 ρὲ οη σοη- 
[Ἐπ ροσασΥ ἱμουσῆΐ, (2) Βεὶρ ἴο 
οὐ ἰοἴβπα οἵ σαποηΐοαὶ θΟΟΚΒ. 

Εβάτγιὶς, 2Μᾷαςο. 1238722, 
Ἐξετθθίαβ, τ Ε5α. 854, 
Ἐβῃίαρηϊ, ΑΒΙκαγβ νἱΐε, ΑὮ. 
4293 68,0 (8γτ.). .526 ΑΒεδβίαπ. 
ἘΠ: Εν 1Εη. τοδ72. Α55.Μοβ. 
8 8. δος Ζαδοκίιε Ρατίγ. 

Ἐββεηΐβπι, 510. 4217 4Ε2. 1.439». 
Εβίμοσ, Αἀά. βίῃ. ΟἹ 199 Ε13 
Ετ; δἀάϊιίοηβ ἴο : διίμοσ, ὃ 5, 
ΕΠῚ. ΙΒ] Ιορσταρῆνυ, 8 8; δᾶ. 
ΤΆΟΙΕΣ οὗ, 81; ἀαῖε οἵ, ὃ4, ΕἸ; 

. ἰπΗπεποα ΠΝ Ἰαΐεγ ἰἰϊΐδγαξυσε, 
86; Μ55.,8 2; [Πεοΐορσγ, 8 7; 
ψειβίοηβ, ὃ 3; δρρβϑᾶτδησε θε- 
ἴοστε κίηρ, Αἀά. βίῃ. 1.16, 
Οὐδποπῖοδὶ, αἰβοσθραποίθεβ θε- 
ἵνα Αἀά. βίῃ. δπά, Ααά. 
Εβι}. 81 ; ἀε]ίνεγαποε οἵ [ενν5 
ἴῃ {{π|6 οἵ, 2Βατσ. 683.»3., Ἑαβί 
οἵ, ᾿Μδος. γ45η:..; τηουτχηΐηρ' 
ἁπὰ [αϑῖϊησ οἵ, Αἀα. βίῃ. (18, 
Ῥτάγει οἱ, τ τ. 

Ἐδβγεὶυβ, τὰΐεγ οἵ {πε ἴθι ρ]6, 
1 Ε5α, 18, 

Ἐτεγηδὶ, ἀδβιποιΐομ, τη. 845; 
ϑοούμεββ ἃπά ρτῖᾶςε, 925; 
Βορο, [0Ὁ. 3152; ἤοιιϑε Ξε [ο Ὁ, 
361; Ἰπάρεπηεηΐ, τη. 9115, οἵ. 
οιϑ; Κίηρ, σε6 αοά; Ἰἰαπά -- 
ἘΠΕ Π ΠΕΣ ΒΙΡΟΕΤ; ἤξετ. 1Εη. 
ο92; 116, τοὶ τ. 37. 409 
85: ὉΠ ἘΠ ὌΝ ΤΕ τη 
Ἰρμὶ οὗ τῆς Τιοτά, Ῥβ. 80]. 
315; δοοοτάϊηρ ἴο Οοά, 4Μδοο. 
ἀβ5} 0ὯῸΣ τολτίγεθ; 5. 1715 
1823, “66 Ῥαϊτγίατοῃβ ; Ἰἱρῃΐ, 
1Επη. 925; ρΡῥΐαςε (-- μβεανβη), 
125; ῬΙΆΠΕ 053... ἐξ, Β] πῇ; 
Ῥυπιβῃπηεπῖ, 2Εη. τοῦ Ἅ4Μαεος, 
99»32 1011.1 1128 1212 1515 15,22 

(ῆτα δπά ννογπιβ, [πά1τ 1617); 
τεϑί -- ἀεαίῃ, 51γ. 3017; 58ηο- 
{ὐὰγῦ, ποῖ αἱ Βείπεὶ, ΤΪ8Ὁ. 
3225... βϑδᾶ, 1 Ὲπ,' 845; βἴδερ, 
ὅ6: 2615; Ἐρτίρ ηο85, Εη. 

92: 
ΕἸοταῖιν, 1Π|ε οὗ, Ζαά. 55 [γεατῖβ 
ὉΠ .25: 

ΕτΗϊοαὶ τεδοπίηρ οὗ 2ΕΠΟΟΝ, 
2Ἐη. 8 6. 

Ετβϊορία, {πάϊἢ 119 Α 44, ΕβιΒ. 
Β1 ΕἸ οἷν. 5320, 

Ετῃϊορίδη, ΗΝ ΕΣ 
Εἰῃϊορίδηϑ, ἐπὸξς 12 510. 2.00; 
208,δ1ὺ ο200,218,δ06.. --ἰ Ἡνρῃα5 ἴῃ 

1. 8085, 
Ἐτηα, 510. 451, 

Εποτγρείεβ 11, ῬΏγβοοη, 811. ὃ 6 
11 (ὁ). 

Επετρείεβ, Κἰηρ' οὗ Εργρι, 5ῖτ., 
“Ῥγοίορε 15. 
ΕΠ οπλοσίβτη, Ατὶϑί. 8 6. 
Ευτῆθπε 11 οἵ Ρεγβδιηοβ, 
1Μδοο. 88. 

Εύυη5, ΤΙΝ. 11. 
Επηποῇ, ΝΥ Ἰ5α. 314. 
Επραΐοτ. «8:6 Απιίϊοοπαβ Ν. 
ΕἸ ΡΠ ταΐεϑ, 1 Εβα. 135,27 1 Μδος, 
83.5.57: {πὴ ΙΕ Ὁ. 2. ΟἿΠ 4:0: 
τ [6 Εἴνει, ϑῖτ. 3022 4451 
ΤΠ. οὐ ΠΒα. 77 510. 25 
120,189΄ 11,487, 2 ΒΑτ, γ722 781, 

ἘΡΟΪδπηιβ, 50η οἵ Τοη, 5οη 
οὗ Αςοοβ, εΜδος. 817; βῆνου 
ἴο Κοιηδηβ, 2Μδος. 41 

Ἑυτορο, 510. 3345,308,382, 460. 41 

Εστοριιβ, τἴνοσ, 510. 3145, 
Επςοθῖι5, 51. 8 8, 
Εἶτα; ΠΟ. 80. ΠΡ’ 5.5. 410. Δ 85 
Ἑ. 22. 32.)3 42 51 6᾽ γ1 οἱ 10}»3 

Τὰ δ 2ο πο 21 22.5.5. 25 

35» 361 273»3 381,2 435 44 461 
70: ξοῷ 5. Δ ὅπ 285. 5,5 ΡΣ 
3 403: Αρος. Μοβ. 118. χ' 
38. 4102 92,3 1ἸοΙ»Σ 111 131 14} 

ΤΡ τὰ 510 32.099 251. 521 
202 ,.23.»3 431 2Εη. 3018 4Μᾶςο. 
187»8. ογεαίβα δηα ὑσγουρῃϊ ἴο 
Αἄδπι," [π0. 341’, σε Αἄδι ; 
Πἰβίουυ οἵ, π. 8551; 1εὰ 
ΔΒΊΓΑΥ ὈΥ ἃ ϑαΐδη, 1Ἑη. 69; 
οτἱρὶπαϊθα ϑἷη δπὰ ἀδφαίῃ, 51τ. 
2525; ϑεάιιοδά ὈΥ ϑαΐδη, 2 η. 
219,66 Αάδτη; 51η5, [αὉ. 211-29, 

Ενε, ὥοβρεὶ οὗ, Α. ὃς Ε.. 8 55. 
Ἐνεβ. οἵ ϑαρθαίῃβ, οβϑεσνεά, 
7πάτ 89, 
σπι; τη. το 183} τό" Θθ.» 
945 99} 1Ο1} 1039 [Ο82; σΈΓΙΩ, 
4Ε2. 322; Πεατί οὗ Αάατη, 4Ε2. 
ἼαῚ οὗ ἀεβοεπαδηΐβ, 370), 8 
ἴῃ ἢεάνεῃ, 2ΕΠ. το ὅσ. ; Ρηη- 
Οἰρ]ς, ΡΑ. 210 41υῖθγχιν, 5664, 
σταὶη οὗ, 4Ε2. “5, Ὁιουρπὶ 
ἰπηδία ἴῃ πη8}, ὭΣ 566 πο] ϊηα- 
τίοπ, Ὑ εἴζεσ ; βρ᾽ τἰῖ5 δηὰ 140]5, 
7100. 22"72.; 5ριτιῖ5. ἤθε ἴτοπι 
σοοά πηξῃ, Ὑπῦπεο: ἡ ΠΕ: 
Τ.Β. 52, σε Βε]ῖαγ; ἴο θὲ ονεγ- 
οοσηα ΜΙ βοοά, 1.05. 182 
Τ.Β.45; ἰο ρεηβῃ, ϑῖτ. 4019 11. 
νγοτϑί ἔοσπηβ οὗ, ϑίγ. 2513.15.. οἱ 
υυϊοϊκεὰ ὑγοιηδη, 2519 26, 

Εν1]5 οἵ πηεπ, Ρ.Μδη. 7722. 
Ἐχαϊιβά, αραβεά, 51ςγ. 1 χὔ, 
Ἐχδιηρ]ε οὗ {πα τηατίγιβ, εἴεοι 
οὗ, 4Μδος. 11} 1γ28. 

ἙΕχοοιηπηθηϊοαίίοι, Ζαά. ὍΡδπδδ; 
Ξ- ἐβχοῖθδε ἴτοση [Π6 Ρατγὶίγ᾽, 
1ο8. - “θεὲ ναϊοῃοα ϑένεη 
γεατβ᾽, 145. 

ΕχΙ]ε᾽5 ργάγεσ, ΤΟ". 13} 18, 
Εχίβίθπί οτεαϊεά ἔγοτη ποη- 
οχἰβϑίεπί, 2Εη. 2432 25}. 

Εχοάιυς, 70. 11 455. Μοϑ. 1". 
͵δὲ6 Ἐργυρί. 

Ἐχρίαπαίίοη, οἵ {πε Ζαάοκίίε 
βει[οπηεπί, Ζαά. 1886. οὗ (6 
Ἱπαρετηεπίς, Ζαά. 181, «566 
Ιηιεγρτείδιίοη, Μεαπίηρσ, ΜΙά- 
τα 5ἢ. 

Ἐχίεσμαὶ 5οι]. 546 5011}. 
Ἐγε, οαιιϑε οὗ βἰη, 51τ. 311421.; 
εηνίουβ, ὅτ. 145.10, ρσοοά, 
51τ. 1410; Ἰυδία] αδησοε οἵ, 
1 ΕΞ ΡΠ ΞΡ τῶν Τ᾿ ΒΒ Οϑν: 
5 ηρΊίθηα85 οἵ, 1.155. 3". 
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Εζθοη, [ὰὉ. 442). 
Ἐζεκίδῃ, Ασῖϑε. 47. 
ἘζΖεκίδῃ, Ατῖὶϑι. 47. 
Ἐζεκίας, Τα. 515. 
Ἐεϊκῖαβ, 505 Οἔ ΓΤ Ποοσδηιιβ, ΤΕ 54. 

ΟΝ ΤΕ 54. ο΄. 
ΕΖεκίεὶ, δ1τ. ὙΠῸ 4Μδεοο. 1817 
Ζαά. 55 ο"(β), ,δὲ6 δι μ αι]. 

ἘΖΕΚΙοὶ, ἀπ εἰάθτ, Ατὶβί. δο. 
ΕΖεαδεὶ, 1Επ. 61 88, 
ΕζΖοτα, 1 Ε5ά. οϑ', 
Εζτα, ἸΈῃ. 8072), 4Ε2. [31] 610 
ἡ» ,26 85 142»38,49. το Ἐξάταβ: 
οπηϊετεὰ ἔτομη ϑίγαοῃ᾽5 1ἰδὲ οἵ 
γγοτί ἢ 65 ἴῃ 51τ. 44--.8, 5ῖτ. 8 4. 

πτ-ίπ τ Εβαγαβ, σοπη ραηΐοπβ οὗ, 
ϑέθμοι: τεδάϊηρ οἵ Τὰν Ἐγ, 
81 οδι- 55 966 1 Εἰβάγαβ, ΒΟ ΤΟΘΚ 
οἵ; τεῖτιτα οὗ, 881,4, 6, 81; 
ψνοτκ οἱ, 81-ο"ῦ, 
- ἰῃ “Ἔζια, Αϑϑιτηριϊοη οὗ, ἴο 
6 ψ ἢ Οοὐ᾽ς ὅοη, {11 {ππδς 
Ῥε επάεά, 42. 1471. 14; ἔνε 
σοΙηρδηΐοπβ οὗ, 4Ε)2. ταῖς, - 
5οθ6 οἵ ἴπ6 Κπον]εάσε οὗ [Πς 
Μοβὲ Ηἰρὶι ἔοσ Ἔνεσ, 42. 
14ὅθ,;.; {ταηϑίδίίοη οὗ, ἴο 
Μεββίδῃ,4)2.1472:.; υυτὶ εἶπ ρϑ οἵ, 
ἵννεηῖγ-(ΟὰΓ ΡῈ] 5 με ΒοοΚ5, 
Ξ ΟΟΥΤ᾽. 4Ε2. τ4ὅμ. ; βενβηΐν 
βεογεῖ -- Αροῦγυρβα, 482. 
1449. 1.471. 

ΕΖτα, 4 Βοοκ οἵ, ἀρ ταν δίίοηβ 
ΕΠΡΙογεά, ὃ 12; δοοοαπί, 
Βῃοτί, 8. 1; ὈΙΒΙΙΟΡΤΑΡΒΥ, 5 12; 
οοπηροβίία πδίιτγε οἵ ἰοχί, 86; 
ἀαίε, 8 8,14482:.; ἘξοΒαίοΙοργ, 
διο; Οτρεὶς ἰαχὲ οἔ, Ἰοβί, ὃ 4; 
Ἠεῦτενν οτίρίηδὶ, ὃ 5; τοϊαἰίοπ 
οἵ ἴο ΤΕποοῇ, ΤΕ. ἃ το(α) ; 
ἴο 2Βατιςἢ-- φδο ἢ {Π6 νγοσῖς οἵ 
ἃ Τἶν] βοῆοο, ιιϑίπηρ' ϑἰ πη ]ατ 
Βοῦ͵ΟΕαβ, 4,2. ὃ 9 2Βδγ. ὃ ἵ; ἴο 
Ν.7..---πὸ αἴτεοὶ ἀδρεπάεποε, 
Ῥαΐ τϑϑεπη]αποαβ 'ἰπ {πουρῃξ 
Δηα ἀϊοίίοη, 8 11; 50ῦτ͵οαϑ, 
88 1, 7, 8; 54] τ 1ε]- Αροσα- 
Ιγρβε ; Εδρὶς Νἰβίοη ; ϑοη οἵ 
Μδαὴ Μίβίοη ; Εγα Τιερεπᾶ; 
ΕΖτὰ Αροοδῖυρϑβε (ϑἱ ρη8) ; ἰεχί, 
Ηερτανν οτὶρίπαὶ, ὃ 5, φοπὶ- 
Ροβὶίε ομαγαοῖεσ οὗ, 8. 6 ; {πεο- 
ἸοΡῪ οὗ, ϑ1ο; {{π|6, 8.2; νεῖ- 
510η5, Αγαθίὶς ((ννο), Ατπιβηίδῃ, 
Εἰβίοριςο, ϑυτίας, 1ιναίίη, ὃ. 3, 
Οτεεῖκ Ἰοβί, ὃ 4. 

ἘΖτα- ΑΡροοδίυρβε. 
4 Βοοκ οἵ. 
ΕΖ, τΕβά. οϑ3. 

,δὲ6 ἘΖτᾶ, 

Εδοβ, οὗ ΕἸεοῖ πε, πῃ. δι 
622; οἵ Θοά, 1435} 529 532 639 
845 8022»26,30 1το34, οἔ ΑΡΡΕΗ͂Ν 
8ῃςς 8089, Ῥτεβεηςς, 845 905". 

Εδοεβ οἵ Αηρεῖβ, 1 Ἐπ. 515 711. 
Ἑδοϊΐοημβ. .526 μον 
Ἑδῖι, τη. 3957. 434 585 619} 
28 ατ. 5421}, Ζαα., 951,41,54.. -- 
τε]ϊσίουβ [αὶ ἢ, 4Μδοο. ΕΠ 
172; πᾶ γουῖι5 Θομα ἰπεα ἀ5 
ΠΟΙ] οιηβηΐδτγυ, 4 Ε2. 970.8 1.358: 
Ξε [ΑἸ Ὰ]ημε55. ἴο ἰαν, δ᾽ ότι 
ἡϑεττη;, ἡ ΒΙΕΘΕ Ὁ 58 ἐἷ 20 
Βεοιίϊαρε οὗ, 585, τηθδϑιγεθ 
δίνεη ἴο, 61 ; 5ρί πὶ οἵ, 61" 
.526 Μεββίδῃ, δ οσῖκβ. 

Εδίι 1], ΤΠ. 468; σοηΐεβϑ5 βἰπϑ, 
ἃΤΕ [ογρίνεη δηα Ὀ]6βϑεά, Ζαά, 
οὐδε. (ἀοα οοπῇἢτΓπὶθ φογεπδηΐ 



νν ἢ, [του Ρἢ ἔτεϑῃ γενεϊαίϊοηβ, 
Ζα4. 51-8, [του ΡῈ ΕΖΕΚΙΕΙ, 6:1, 
δι Πι]η655 ἰο αοά, ὅ5:1τ. 218. 
ἘδΙ. 1655, ἀθ] ἱνεγθα το {Π6 ϑυνοτά, 
Ζαά. 95.190 γνοεβ ασαϊηβί, 51γ. 
212-147 

ἘΔ]], ἰ[εδοῃίηρ σοποεγηϊηρ, 3Βᾶτ. 
810, 3. 

Εατα, [π0. 527, 
Ἑαϑί, 86, Ζαά. 815, 
Ἑαβιίίησ, Τοῦ. 8 190Β ΤᾺ. τ 
ΠῚ 5. 55 Τ 7. 15. 10. 1 1--Ξ. 
η8 Τ.7ο05. 35, 566 Ῥτάγετ; δῃά 
Δαπ]ΐετυ, Τ. Α. 2845; δπα ομδβ- 
εἰν, Τ.7]05. οἷ; δηὰ ργδυεῖ 
δηα οδεάΐϊδεηος Ὀγίηρ ΔΉΒ ΕΓΒ 
ἴο Ρεττοπβ, ΔΝ. 25. (Αππα.); 
αἰοποιηεπὶ ὈΥ, 566 Αἰοποιηεηῖ; 
Τοτθιάάθη οα ϑαῦθαίῃ, Ζαά. 
15}. 

Ἑδϑίβ, 2Βαγ. 5722. 9371. ; οἵ βενεῃ 
ἀαγ9, 42. 951 “277. ἢ. δ; 
ἴοι [αϑίϑ [Ὁ] ονγεα ὃν τενεὶα- 
ΠΟΣ ἴ 48}7. 550 685 50,27 γλῦϊ, 

Ἑαδίοβ; [ῃ6 ἴδτϑο, 510. 5215»280,246. 
Ἐδίπογ, αοά ψν}1}}1} ΡῈ, οἵ ἴϑγδεὶ, 
Τὰ. 12η, 5.6 ΟΒΙ]άτγεη (οἢ, 
ΡΑΑ. 319 ὙΥ1βά. 1818; οἵ τὶρῃι- 
ξδοὺβ. ἱπάϊνι ταὶ, ὅ51τ. 231, οἵ. 
νιβά. 219); ἴπ ἤδανθη, Ρ.Α. 
525. δὲ (οά, {1165 οἵ. 

Ἐδιμεσμοοά οὗ Οοά, 51τς. 8 οἱ. 
Ἐδίῃειβ οἵ οἱά, ρτγαῖβε οἵ, ϑῖτ. 

41:15; οἵ Εποοῦ δπὰ Νοδῇ, 
4415:18. ΑΡτάδδτω, ἴϑαςο, δπᾶ 
7600, 4415.23; Μορεβ, 4435- 

1-6. Αδτζοῃ, 485. 22; Ῥῃϊπεο- 
Πα5,4525. 20. Τοβῆιτα δηά (]ερ, 
61-10 Τυέρεβπ, 1ῃ6, 4631.2; 

δατοῦει; 4613-20. ΤἩρανία, 471. 11; 
Βο]ογήοῃ, ΕἸ1]6}, 
481-12, ΕἸ15Πα, 4815.16; Ἠδζε- 
Κίδῃ δπα ᾿ϑαϊδῃ, 4811-25. Τοϑίδῃ, 
491 5; Τεγεηίδῃ, 491; ἘΖεκΚίεὶ, 
Το, ἀπά Τ ν εἶνε Ργορμείϑ, 5ῖτ. 
οὗ, Ζειαρθαθεὶ, [οβμπα 

50η Οὐ Τοβεάβξοῃ, δηὰ Νεῇῃθιίδῃ, 
491} 15; Εποο᾿, Το βερὶι, ΘΠ 6, 
56, πος, πα Αάδτα,491" 15, 
Ἐξατ,εβηεα, Ν 154. 1712, οαοά, 
Ατὶβί. 159, 1890 1.8. 433»3, “66 
Τονε ἴο αοά, ΝΥ Ιβάοτη ; οὗ (8 
Τογά, ρτθαῖεθι ροοᾶ οἵ δΔ]], 
Θὲ: Ομ; [5 ΠΕ, 50": ἴ5 
ἴτιια νϑάοτῃ, 131-29 2111. τἢ6 
ΤΙ οτὰ, ἴμοθε ψῆο, δὲ Ὀ᾽θββθᾶ, 
2111. ΟΠατγδοϊοσίβιίοβ οἱ, 215-18. 
ΠΟΠ6 »τϑδίεσ ἤδη, ιοἷέ; οὗ 5ἴῃ, 
ΕΑ 20. 215. 

Ἐεαϑύ, α, ογάαϊηβά ὃν ϑίτηοη {μ68 
Μάδροοάᾶρεα, Μδςοςο. 1252, σεδ 
ΤΑεσηδοὶεβ; οὗ ΤαΡεγηδοῖεβ, 
70}. 8 τρ, 1629; οὔ βεκβ, 70}. 
δίτε, 61: 

Βεαβίβ, Ζαά. 815; ρτοίαπε {Π6, 
145; δπά οονεπαπηΐ, ἀδβρί βίην 
οὗ, ΡΑΑ. 315... .26 Μίηΐτα: δπὰ 
ενε5 Κερὲ ὈΥῪ 7061}, σέ 
ῬΒατίβαϊς ἰεδοῃίησ ; ἴῃς ἴουτγ 
στεαΐῖ, {0}. 623,24, 

Ἑδποθ ἴοσ Τοτιαῖ, Ρ.Α. 11; 
ἴογ ψοτζάβ, 66; ἴογ ϑερασζαίίοῃ, 
υνϊβάοτῃ, 318 

Ἐεβιϊνα!β, ἀπὰ ϑαρθδίης τεοορ- 
πἰζεα ὈΥ Τεμλείτίιβ 1, ᾿Μδςο. 
1τοϑδὲ; ἴο Ρε Κερί, 2Βαγ. 848 ; 
σοτητηεπηογαίϊνε, οὗ [εννβ, Αἀά. 
Ἐπ. 21,22. οὐ (οάϊε ςονεηδηΐ, 
Τὰ}. 1104, (ὐοάἦβ σ]οτίουβ, 
Ζαά. 55; ΜαδοἼοοδθδεδῃ, θοπᾷ οὗ 

ΚΣ 5 : 

ΙΝΘΕΧ 

παπΐου Ὀαίννεθη Τενν5 οἵ Ῥα- 
Ἰεβιῖπα ἀπα Ἐρυρί, 2 Μδος. ὃ 3; 
᾿ἰηϑεταςοη οὗ, 2Μδοο. 680 719, 
οἵ, 2Μδος. ὃ 2 αγια] 526 Ἐφαβῖ ; 
τι ογάοσ οἵ, [πῦ. 684, 

Ἑενπεββ οὗ βανεᾶ, 4Ε12.:}45.1 
88 913-22 

ΕἸρ-ῖγεα, πηίσυ τ], Ῥάτα Ὁ]. οἵ, 
Ῥᾶ͵Α1161] ἰάεα ἴο, ἱπ Αἢ. ξ8ὅ 
(ϑγτ.). 

ΕἼ]1Α] ἀπῖν δἀπα 115 τεννασά, 51τ. 
41-ὸ 

Βα; ΤΕ π᾿ ΤῸΡ 7 2. 1)19:22. 151} 
211 207 541 πὸ 725 9ρο25.»26 

919 τοοϑτοδϑ; Αηρεὶ οὐ ϑρίτι 
οὗ, 5:6 ΑΠρΡΕὶ ; αῦγϑϑ οὗ, 1Επῃ. 
1ο8 ὅζο.. “2 ΑΡΥ55, 
Πεππα ; σοΟ] πηη5 οὗ, 1Εη. 
21 051; Παϊηθβ Οὐ, 71. γ2] 
1ο38ὃ τοδ9ῦ; ἤισηδοςα οἵ, 988; 
τηουπίδϊπη ταηρε οὗ, 241; ΡΙΠ]ΔΓ 
οἵ, ΝΥϊβά. 1δ8, τίνοσ οὗ, 1Εῃ. 
15; 5[Ἰ68πὶ5 οἱ, 1419 1γὅ 6 
γι2»8.. φδίθσηδὶ, ἴοσῦ. ἀγαηϊκατάϑ, 
32Βδτγ. 415; δνευ- ατηίηρσ, 1Εῃ. 
6γ}8 ; στίενοιβ, 1Ο 2} ; οἵ ΝΥ εβῖ, 
174 232; Δπὰ ΨΟΙΠῚΒ [ῸΓ ἜΘΕΙ, 
Τυάιῃ τό]; δπα [Πξ ΨΌΥΤΩ, 
Θῖτ, γἱῖη.; ΒεΙϊατ οαϑὶ Ἰηΐο, 
Τ.Ταά. 255; {πε ἤπα] δροάε οἵ 
της νυ ϊοϊκεά, 2Βαγ. 4452. 4839.48 
5077:. ; οὗ {Π6 «αἰΐασ, ίά θη {1}] 
ΝΕΒΟμ Δ ἢ οατηθ, 2 Μδοο. 118-80. 
7εγεπιῖαῃ, ρτορμεί, διά5. {ΠπῸ 
σαρεν γ ἴακΚα βοπης οἵ ἥτε, 21; 
5ηονν δηᾶ ἴςε, 1.1,.32 ; ὕΠρΡΌΩ]Υ 
Ῥυμπίβῃεα ἰπ, 510. 4435. 2Εῃ. 
το ὃ ΑΜ αςο, 09 12:2. 

ΕἸτιηδιηεηΐ, τη. 183»12, 
ΕἸτγβίθογη, ἀθδίῃ οἱ, ΝΥ 154. 1810, 
ΕἸτϑι-ἔγαϊῖβ,εαβιοῦ, ο] εγαῖθα ᾿Ὺ 
ΑΡτδμδπὶ, [πὉ.15}»2; Ὁγ Αὐτα- 
Βαπη, ἴβαας, Ι5Βῃπηδ6],αηα [δοοῦ, 
Τὰ}. 221: ὈΥ |δοοὸν ὑείοτε 
δοΐηρ ἴο Εργρῖ, [πὉ. 445; ἀπά 
(1165, πᾶ 1 τ α18, 

ΕἾνε ροββεβϑίοπβ οἵ (οά, Ρ. Α. 
61, 

ΕἸανίαη ΕἸαροτοῖβ, 48,2. 11}22. 
123:39. 

ΕἸΘΘΉ, 1Επ. 13 ηὅ 1421] τρ8 16] 
1η6 6112 845 τοῦ" 1081} Ζαά. 38, 
546 Ἰποϊ]ϊηδίίοη ; δηπᾶ Ῥ]οοά, 
ΘΙΓ, 14182:. 1381 τη. τῦ!; οὗ 
τῆδῃ, 8458; οἵἉ τἱρῃίεοιιβθηεβϑ, 
845. 

ΕἸϊηΐ, υ86 οὗ, 2Μδςοςο. 1οϑ. 
ΕἸοοά, πε, 2Μδος. 25 51. 4417 
Υϊ5ά. τος [υὉ. 519-32 229 4Ἐ2. 
10 

ΕρΟ] Ξξ συ! ]ε]εββ, 15 ἱποαῦὶ 
βίηβ, ϑὶτ. 1033. 

ἘΟΟ] 5, νυ ϊβάομη Βατϑῇ ἴο, ϑϊἴγ. 
620-22. γγατηΐηρ ἀρδίπϑί α850- 
οἰαιϊϊπρ ἢ, δὲ; πον αἰ ετβ 
ἔγοση ννῖϑα, 2112. 17,18-.-28. {{|- 
νυ ΟΠ 20. 122.:-.18.23 {50).Ὁ; 
ΒΡΘΘΟΙΒ οὗ, 2020 2711-8͵ 

Ἑογθίἀάεη τηεαΐῖβ, 4Μδος. 188 
5514... 132, 526 (]εδῃ. 

Ἐοτοβα βεσνίοθ, Ρ. Α. 317, 
ἘΟΓΕμεδά. .5ὲ6 Ματῖκ. 
ἙοΥεΚπον]οάσε οἵ σοά, 4Ε2. 
"1.52 Ζαᾶ. 25, .546 Ἐ]Θο οι. 

Ἑοτγεβισῃΐ, παρά οὗ, ἰπ τηξῃ, 51:. 
1819-26, 

Ἐοτειπουρῃΐϊ, περ οἵ, 51τ. 32 
(35)18-26.53(26}. 

Ἐοτρεια]πε655, Ρ. Α, 311}, 
Εοτρῖνθ, Ζαά, 55. «ὅε6 Ῥαγάοη. 

Ἑοτρίνεποββ, Ρ.Μδη. 7 τη. 55 
125 1325; οοπηΐ ποῖ προη, 8ῖτ. 
55, “6 Αἰοπεπηθηΐ, (οηίδϑϑίοῃ ; 
ἀιιν οἵ, 51τ. 2730.-.-287. οἵ ἀοά, 
τ 178 15: Ὁ 0 Ὁ ΟΣ 1Π6 
τερεπίδηϊ, Ζαά. ,)8, “66 Ῥατάοῃ; 
οἱ Οοά, ἃ τϑάβοὴ ἴογ ἰοτγρῖνε- 
1655 οὗ τήδῇ, Αἢ. δ89 (5 γ1.) 
8524 (Αὐπη.}; οὗ τὴν πείρβθουτ, 
51τ. 2δ2722,; δβϑϑηίαὶ, ἱποϊπάες 
ταϑίογαιί 9 ἴο σοπηπλπηΐοη, ἱπ 
Πεδι. 5η6 ΝῚ. ΤΠ δῖ 5.11, 
δ; πὰ; δεῖ: (δδῖθ,, Οἵ 
τῆδῃ, 1.6. γ5. 

Ἑοτγηϊοδίίοη. Ζαα. 32 611} )1 οἱδὶ 
ὉΠ 8:8. ΠΕ 15 Ὁ: ΠΡ ΘΙ 5: 
ἄδηρεῖ οἵ, 51τ. οὗ 192; εν} ]5 οἵ, 
ΕΞ η1 1 5:53. ΠΕ 00’ τ 
151 2 185. 6, ἴῃ ἰαἰκίηρ ἔνο 
ννῖνεβ, Ζαά. ν', σέ6 ῬΟΪΎΡΆτΩΥ ; 
ῬαΠΙβῃτηθηΐ οἵ ἢτε ἴοσγ, [0. 
20Ἷ; νγνδιηῖηοβ ἀραϊηβί, ΤΙ. κοῦ 
1 

Ἑοτίγυ ἄδγϑ5 οἵ ἰηβίσιοιίοη, 2Βᾶγ. 
0. ΕΖ: 1455: 

Ἐουπάαείίοηβ οὗ ἴῃς (ονεπαπί. 
546 Οτάϊπδηςαβ. 

Ἑοπηίαϊη, ἤρυτγαίϊνα, οἵ 116, 
1Επ. οὐδ; οὗ {ῃ6 τὶρῃίδοιιβ 
ἀηα Βοῖν, 6512; οἵ τἱρῃίεοιϑ- 
ῃ 655, 481; οἵ νίβάοπι, 483. 

- τεγὰ], Ρεηδαῖῃ [ῃ6 δδιίῃ, 
ΤΕη. 547; ορεῃϑά, 808 ; ῥτο- 
ἄυςεβ Ἰοδα δπᾶ {ἰπ, 698. 526 
ΒΡτηρ. 

ΕουΓ ἴγΡέ5 οἵ τηεη, Ρ.Α. 5}5-1.8 
ΕοΧΕβ - ΑἸηπηοηϊίεβ ἴῃ 1 Εη. 
8945, 

Ἔτεα- 111, 511. 1511 29 2021-.28 
ΒΑΣΙ. ὃ. τὸ ΤΡ ΤΟΣ ΕΑ. 
3. 7 ἍΠΠ 1516: 2551. 54.109; 
οο-οσαἀϊηαῖθα ψ τ [οτεκπον- 
Ἰεᾶρε οὔ Οοάᾶ, ΡΑΑ. 319»; 
ἀοοίππε οἵ, ἴῃ ϑίσαο, 8 γ. 
ϑοῖν; ἰπ 2 Βαδσ. 810 1ι82». 
54157:.: ἸτηΡ]1εα, Ζαά. 88.029 13, 
᾿ 490. 546 ἍΝ]; τηδπ᾽ 8, 

2Επ. 2ο"ὅγ. Ῥ5. 80]. οἵ. 
Ετβοθάοχηῃ οβετεά ἴο ᾿ς ΠΕ Ν 
32Μεος. 3.5. 

Ἐτίεπά, ελαόον, ὅϑῖτ. 610)5,. (ςουγί 
{14}. ΤΜδοο. 218 1010,19,20,60,6δ 
112,60 1248 1,86 17.838 1,28 

ΦΝΙΔΟΟ 7.5 85 τοῦ τ ΑπΠῆ. 
ΕΞ. Εδρ. Ατίὶϑβί. 4572. ; Ὀοβοηὶ 
“πεμᾶ, 925; οδίεῦ {πεπάβ, 
1Μδοςο. τοῦδ 1127; ἀπίγ ἴο, 51τ. 
718 910 ,,19-36. οἔ (οά, υξεἀ οὗ 
ΑΡτγάμδτχη, [π0. 105. .δὲσ Αὔτα- 
Β4π, ἴβδδο. 

Ετίεπμάβ οὗ Οοά, ΝΥ 54, γ37. 
ΕΤΙεπά5}1Ρ, ἵτθ ἀπ [α]5ε, 511. 
65:11 1χ8; τυ] 65 85 ἴο τηδκίησ, 
910-16 1γ29-8ε 7γ9.751, Πρ 

ἀἰβθοινεά, 22᾽35.2Ὁ; ρσροοά «δπά 
Ῥαά, 271. 5, 

Ἐταϊΐ, Ἰαῖν5 ἀρουῦΐ, [υὉ. γ55»57, 
[Επτπᾶςε, 1Π6 τηδη νγῃ0 15 πηεϊ τε 
ἴῃ ἴδε, Ζαά. 951. 

Εαπίυτε Πές, οὐεὶ 31; ὈΕΙ16Γ 1ὴ 
ἃ ὈΙ]εββεά, Ζαά. 88 95913, 5072.; 
οσοποερίΐοη οἵ, ἀενεϊορίηρ ἴῃ 
ΘΙτάοῦ, ΘΓ. 2175 ..; Ἰᾶδαὰ οἔ, 
Δοϑβεηΐ ἴῃ, 1128)2, 1.,217.28.. 11{6 
ςοηίϊημ65 ἴῃ πᾶπι6, 399.41}}- 13, 
566 ΘΡίτὶ! ; πὸ τείεγσεηρα ἴο ἴῃ 
Αἀ6. ΕΚ. 8. 7; οὗἉ τἱρβίβθοιβ, 
ἰησοηδίβίεπίε νἱθνγβ οὗ ἰπ ΑΥ15- 
ἄοπι, ΝΥ βά. 8. 9. .526 11{6. 

Επὺπίαγε ρα πἰβῃτηθηΐ, 511. 55 7177. 

847 

1126 281; φίεγηδὶ, [61 1617: 
ἴοσ ππροῦϊυ, ἄεοαγ, ὅ|γ. 717 
(Ἰαἴοσ "ἤτα ἀπά ννοσγπι᾽, 71772.). 
,δὲ6 Ἐζεγηαὶ Ραπἰβῃιπεπΐ. 

δαβ οὔ δαβῇῃ, 7υῦ. 3457 Τ΄. 
7υά. γ}. 
αρκαποδας, Αταβίδης, τ᾿ Μδςο. 
125: 

ΟάΡαεὶ, Τοῦ. 1.15 41.320. ρ6 2,5 
ΤΟ". 

Οδραΐίμα, δἰπιοῃ, Ααά. Ἐβι. 
ἌΠ2. 

ΟδθΡε, 154. 529, 
Οδρτὶ, ΤΟΡ. 115 429 
Οαρτῖεὶ, ρος. Μοϑβ. 401 1Εῃ. οἱ 
109 2οἷ 4095 540, “66 Αηρεΐϑ, 
Ατοβδηρεὶβ ; βεπί ἴο Εποςῇ, 
2Εη. 2138»5., βεαίεα οη ἰοΐ οὗ 
Οοά, 2Επ. 243. 

Θαά, 70}. 2820 3322 285.,.,19,29 

ΤΙΆ. 14 Τ᾿ [πα. 52. γξ(α) οθ 252 
1.155. 58 1.Ζ. δἱ 2342 ΤΟ. αἱ 
ΤΑ. 75; Ἐχρὶοἱϊβ οὗ, ΤῸ 6. 13. 

(δααϊβ. .5εε Τοἢη. 
Οδάϊγ, {π0. 823,26 12 
Οὐδάτεεὶ, ἃ ϑαίδη, 1Εῃ. 695. 
Οδἴα, 510. 3111.122. 
Οαἰάδά, 2Εη. 110,5. 5.3. 
(ὐαἴηβ, πητϊρῃίεοιιβ, τ, οὅ, οἵ, 
τη. 63:19, 

Οαϊΐ βῆονϑ [Πε τἥδῃ, 5ϊτ. 1930, 
Ο]αίίδηβ, ἍΜάδςο. 82. 510. 43.485, 
δὺθ,699 ς840. Β466 οἵ, ἴῃ ΒΑδγ- 
Ἰοηπΐα, 2Μδοο. 829). 

Οα1Πες, ᾿Μδος. 51416,17,20,21,28,5 

1οϑὺ τγ68 1.247,49 ΤΟΡ. 1ὅ ΤᾺ ἢ 
13 τρῦ, οἵ (εμῃί]ες, ᾿Μᾶςο. 
515 » ἼρΡΡετ, ΤΟΡ. 13. 

Ο.ὶ], Τορ. 6δ ; τε, ΤΙΝ. 28, 
(διλδεὶ, τ 54. 829, 
(ὐδπλδ οὶ 1, Ρ.Α. 115, 
(δπλα]εὶ 1Π1|, Ρ.Α. ,2, 
(ατάεη (ἰ. 6. Εάεη), 0}. 823 
1Επ. 6112, οὗ Βάεῃ, 2Εη. 85, 
21}83,.. “66 Ἑάεη; οἵ Εἰρβί- 
εου5η655, 1ΕΉ. 328 773; οὗ {ΠῈ 
ΕἸρΒίεοιυβ, τ Επ. 6ο23; ψΠεγα 
1ηε εἰεοῖ δπᾶ τἱρῃίθοιυς ἄννε]], 
1Επ, 6οϑ 6113, οἱ, 652 γοῦ 852, 
,δὲ6 4150 Ῥαγαάϊϑβε. 

Οαγπηεηΐ οἵ γαίῃ, Τ.1,. 82, 
Οαπμηεπίβ, ΤΟ. 415; οἱεδηβίπρ 
οὗ, Ζ44.1312; Ιὰνν οἵ, [π0..3309-.81. 
οἵ οάὐΐβ ρου, 2Εη. 228, οἴ. 
ΙΕπη. 621; οὗ 116, 6215, οἔ, 
1ο812. ψῇϊΐο, 711. 

(85, πᾶπιε, ΓΕ βά. ς83, 
Οδιβεγίηρ οἵ ᾿βγδεῖ, 4Ε2. 1.31271. 
40.418. δὴ Τ)᾿βρεγβεά. 

Οδα]ς, 510. 5200, 
Οδζα, ιΜδος. 1ι01.62 510, 3345 
Ατὶβί, 115, 117. 

(αζατα, πϑᾶῦ Αζοίυβ, Μᾷδςοο. 
γ45 οὔΣ χγ48,681.,7,84 1 .28,86 161, 

19,215 ἃ Ξ[Γοηρ ΒΟ] ( -- (εΖϑὺ οὕ 
78:εν 1), 2ὩΜδος. τοϑβ2)2. 

Οδζεγα, 1 πα. 98: τΜδος. 415, 
«5:6 (ὐαζᾶγαᾶ. 

6 εβρα, Τὰ 11 310, 
ΘΕΡΑ]. 1..1...60]. 
(εάδ]δῃ, 2Βατγ. 5577. 4.4}. 
Οεάάυτ, 154. 580, 
(εβαξὶ, Ζαά. ο"8. 
Οεἤεππα, 455. Μοβ. τοἱθ 2Βδγ. 
50. Ρ.Α. 1 523,24. [πχπδος οἵἁ, 
482. γ᾽, ἴῃ νῖενν οὗ τἱρβίθεουβ 
ἰπ Βρανξῆ, Α95.Μοϑβ. τοῦ». ; 
᾿ηΠεπῖ, Ρ.Α. χδ; (1) ρῥίδος οἵ 



σοτροταὶ ἀπα Ξρίτίτια] Ῥυῃ]5}- 
τηθηΐ ἴῃ π6 Ῥγεβεῆοα οἵ [Π6 
τἱρῃΐεοιβ (4) ἴοσ. Ἔνεσ, 1Ἐη. 
272»3 φο20,21 (6) ἴοτ ἃ {ἰπλ8 Οη]υ, 
.Εη. 489 6212,,5. Ἰ. 6. ἴῃ 27-70 
(ΡαγάὈ]65); ()ρίαςε οἴ ϑρί στὰ] 
ῬαμΙβῃπηεμΐ οηΪγ, ΓΕ. οδ88, οἱ. 
1οξ8, 1. 6. ἴῃ ΟΙ-ἸΟ4 (ϑεοίίοῃ 
Ν). «(59:6 αὔόο Αὔγ85, ΕἾἶτγα, 
ῬαμηΙβῃπηεηΐ, 5Π6 0], 4116 νυ. 

6εὶ, 23Βαγ. “ γοί. 2. 
Οεμηδγῖαϑ οὗ Μουηῖ Ἢ]οοὶ, Ματσί. 
Ξ 10; 

Οεηΐζαῃ ἐταρτηδηίβ οἵ ϑίτδοῃ, 
511. ὃ 2(α). 

Οεμηδεϊβ. .566 ΑΡο!] ΟΠ 5. 
Οεμμοβασ, ϑναΐεῖθ οἱ, "Μᾷδοο. 
ΤΊ): 

Οεμίς παίΐοηβ, βενθηΐγ, [{0. 
1453: 65ὲ. 412. Ὶ δῦ: 

(ὐεπῖ]165. τά. 8695 τΜδος. 118» 
14,15 ,ἕῦ, 44,48,08 10,40,48 γ52,58 ΜΝ, 

11,14,20,40,54,08,00. ς1,9,10,19,21,22,38, 
48,51,08. 418,08. »,28᾽ 1.788. γ208. 1 γ8 

1 ΠΟ 132} ΝΠ ποῦ: 14 Ὁ» 
ΤυάΊΓῈ 822 γα. 19»18,15,19. 281 686 
1534 1011 228,24. 2,28 301, .18,14 
3118 ,.43 1.5. 75 ΤΙ, 44. 8: 
ἣν τοῦ τ41»3(α)»5»6 1.51 τρδ 189 

ΟΣ 225 2:20 24 7.155. 62 
ΕΞ πη Τ 1). 558 61: 

ΠΝ: «Φ Θθὴρ Ἴδας 
.Τ.]705. δ νοι" 18. 38 95. τοῦ 

95. Δῖοβ. 45 85. τοἱ 4Μδος. 
41,185; Βοαβιίηο, οἱ, 2887. 5] 
1 γε 805; Ρχεαῦ Οἱ 
ΤοΡ. 119»11. ροῃνδίβδίοῃ οἵ, 
1Επ. 50" ὃ ροϑῦγ, 9116; συβίοιηβ 
ΟἿ, ἰΝίδοο: 15, ΘΕΘΕΠΥ Οἱ, 
2Βδγ. 723 ὅλ. ; [βαϑβίβ οἵ, [0}. 
0535. ὮὭορε ίοτ, πο, ἴῃ ἤμηδ] 
ἡπάσειηθηῖ, 700. ὃ 15; ἱπίεσ- 
τηδιτῖαρε ἰογθ άξη, -- ἱογηΐοα- 
τίοη οἵ σίνίησ ἴο ΜΟΙοοἢ, [ὰ0. 
ΔοἹ,. ; [5846] ν1}} νγαὶκ δίζεσ, 
ΤΡ. 18, θὲ βοδίζεγεα διηηοηρϑί, 
115, Ψ11 τἀστη τὸ Οοα ἴτοιῃ 
διηοηρϑῖ, 115. (ἀσοᾶ ν}}}] σαίμεν 
Ιτοτα, 11ὅ ; Κίηρβ οἵ, Ζαα, οὔθ, 
ΠΟ οἴδαῃ δυΐμηαὶ τ Ὀἱτά ο΄ θὲ 
5014 το, Ζὰ(. 145: πο βγδε τα 
το 6 50]4 ἴο, 1411; πο πῆδῃ ἴο 
τεβῖ ἢ68}, οὐ ϑαρθαίῃ, 132: ; 
οτάϊηδηοοβ οὗ, Ὁ τοὺ; ἴὸ μὲ 
βανεᾶ, 1.1,. 6 (8152) 189. 0. 
Τυα. 223 245 Ί. Ζ. οδδάρ) Τ. 1). 
Ὁ ΡΝ 852} 1 ΑἸ 75 {Π-|0-’ 
1011 1.8. 38] 93 [24] τόδ.10 

ΓΥΡ ΤῈ ϑῃεάάϊηρ Ὀ]οοά οἔ, 
Ζαά. 147; τε ὅοηὴ οἵ Μδηῃ, {πε΄ 
Ἰῖρῃτ οἱ, 1 Επ.48, 5ρίτιτ5 ΡΙδοοά 
ἴῃ δυςΠ οαἐγ ονεσ,ο Ἰεδα ἀβίσγαυ, 
Τυ}. 155 (ϑοηίταβι 158 61}; - 
Ν 114 θεαβῖβ, 1 Ἐπ. 85-οοζΖ. 

Οεοτηείσυ, Ρ.Α. 325 
Οετα, 100. 4435. 
Οεγαγ, 2Μδςο. 132222. Γπὖ. 1610 
24512,11,19 

Οειῖσιβ, 2Βδγ. 47. 
(ετιζίτη, 2 ίαςο, 525 62, 
Οεέβααι, 1.1..ὄ 112 12. 
Οείβδοη, [0Ὁ. 4415 Τεαβι. 2422.11 
63, 74. “5:6 (ἀεγβδιη. 

Οεβοη, 18:54, 829, 
Οἰαπίθ, 23Μδος. 2΄γ. 536 “0. 
Τιπάτ 161 51τ. τότ). ΝΥ 15ά. 145 
18 πτι 2.0 {ι0. Α1 722, .66 Ἐ])οὸ: 
1 ἘΠῚ 75. Ὁ 55,1 161, ς(, 86: 
882; Ἰυπάρετηεηΐ οὔ Π6,}0.205. 

Οἰ4αΐ)α], 1Επ. 8220. 

ΙΝΘΕΧ 

ΟἸάεξομ, πα τ 83. 
Αἰ5. ὈΠπα 1ῃ6 εὐεβ οἵ ννῖβε, 
Θῖσο 2099. 

αἸἴμοη, 51τ. 2451 (1 -- ΝΊ]ς 2427):.) 
Ταῦ. 815,22,28. 

ΟἹ οδα, τ ίαος. 589»11»20,26,27,86; 
ἜοΟσ 525. ΠΟ 15. ΤΕΥ ΠΡ: 
205.5»7.",12. φο6 ΝΜ Ἰἴπεβ5, Πδαρ 
οἵ; Ματι. 15. 21". 

αἸΠρα], τΜδος. 9272. 
ΑἸ]ρΡΑπΊἜβἢ ερὶς, φυοίεά, 5᾽τ. 81. 
Αἴτγαὶ]ς, Τ.1,. 81 Τ.7ὺ4. 125 155. 
ΟἸἰτρααίε, Τα ἢ 515 Πα. 1418, 
Ααἰνίηρ, τὶρὰῖ ϑρισὶς ἴπ, 51. 
1818-18. {0 6ν]1], ἴο ΒΡῈ δνοϊάε, 
1251. ,5ὲ6 ΑἸπηβρίνίηνρ. 

ΑἸΑραντγα, Ζαά. ὃ 6 1ϊ.(ω)22. 
ΟἸοτΥ, ρψατιηθηΐβ οἵ. «ὅε:6 (ὐδτ- 
τηβηΐβ : οἵ (οά, ΤΟΡ. 318 Ζαά. 
87, 953; οἱ ἴῃε ἀτεαΐ Οπε, 
Εη. το4᾽; οὗ {με 1οτά. ΤΟΡ. 
121910. ὉΓ χηδη, Ζαα. 55; [Π6 
ατϑαῖ, ΤΕ πη. 1.229. το Τ1.. 25. 
526 (οάἄ, {1165 οὗ. 

Αποβᾶς ᾿ἰξογαΐασε, ἰηῆπεπος οὗ 
1 Εποοῖ Ομ, Εη. 8 το(ῶ). 

Οποῖοϑβ, δίῃοσ οἵ 5101], 510. 3515, 
Οοά, δοκπον]εάρεα ὃν πεδαίμεῃ, 
ὙΥΊρα. 1257; 411 (Πΐηρϑ ἴῃ Ββαηὰ 
οἵ, 511. 1156. 28; δοπε ὑτγίηρϑ 
1) Επά, 4Ε2. 550. 66 »,, Ἰπᾶσεϑ, 
η38,51,88. Δδῃᾷ Ηἰἴ5 πλ]ηϊβίεσϑ, 
ἀαίγ ἴἰο, 5[τ. γ29: 81. δυῖμοῦ οὗ 
Ῥεδιίγ, 5. 135; σδιβε οἵ 
ϑἰπ, 51τν 15}}22. ; σονεπμδηΐ οὗ, 
Ζαᾷ. 493 γ12 8521 041 161,12. 4ρο- 

{τῖπε οἵ, 5ῖτ. 891---οηβ, ὐτθδίοσ, 
εἴεγηδὶ, μοῖν, αοα οἵ ἴϑ5γδεὶ, 
οἵ μοι], Ἑαδίῃεγ; Ἐδίμεσ οἵ 
15γ86], Ἰονθϑ {πεπὶ, 1}. 125.25. 
βοδίίοσβ {πεῖ διηοηρ (ΔΕ ΠΈ1]65, 
Τυῦ. 115; σαῖμοτβ ἔτομ ἀιηοηρϑί, 
ι}5; Μ1] ἀεβοθηα δπα ἄννε]] 
νὰ ποτὰ ΤῸ ανεσ, 11.206, 
Ψ1}1 ἀρρεᾶσγ ἴο εγϑβ οἵ δἃ]], 
1238. ἘΔΙΠΟΙ οἵ 8411] οὨ]]άτγεη 
οὔ 7]δςοῦ, [π|0. 138; ἢγβί οομηϊηρ 
οἵ, ἴο εαγίῃ, 2Εη. 581, βεοοῃηῇ, 
42}2:.;: πϑηάβ οἱ, Ζαά. 43, 
546 Βτϊεηα ; ρῖνεσ οἵ 501]5, 
4Μδος. 132}8 1823; ροιγυ οἵ, 
Ζεαά. 935, 5.46 ΟἸοτγ οὗ σοά; 
δτεαίηςϑϑ οἱ, ϑῖτ. 1611-28 181-14. 
ΒΕΙΡ οἵ, 566 ΕἸΘαζαγ; Ηϊτηβε] 
85 πάρε, 510. 8 8 ; ΠΟΙΥ 5ρῖ πᾶ 

. οὗ, ὙΥΊβα. 917; Κπον]εάρε οἵ, 15 
Ἰτητηο τί] Ἰἴν, 158 ; ἴονε οὗ, 1129 
Ζαῦ. οὉὉ, ἴο Ηἰ5 Ετο τπτευ 
ΤΓΘΔΏΒΟΘΠα5 τηδη᾽5, 4Ε2. 3822. 
ΘΉ.; ἸΠΟΙ͂ΟΥ Οἵ. δὲ ΤΡ; 
ΔΘ οὗ, ποΐ τηξπίϊοπϑά ὅ 
1 Μαρῦ:, τ ὃ Κ᾽; τῇ δ5᾽ 158 
νοῦ], ὅ1τ. τοῦ, {η6 ᾿πα νι πα], 
1οῦ; βαφὴ ἴογ, Νη154. 138; 
Ῥτγαῖβα οἵ, δἃ5 Ναίιγε᾽ 5 1 οσά, 
ϑ1τ, 42}5-.333, Ηἰ5 τιϊρῃΐ, 
431. 325. ταηϑοαεπάρφηςε οὗ, ἴῃ 
ΤΟΙ, 8 το; Μ1Π ἄννε}] ννττἢ 
τηξῃ, 11 η. 253 77}1Ἐπ.01-10ο4; 
ψνγαῖῃ οὗ, 455. Μοβ. τοβ Ζαά. 
το τ προτὶ γονεῖς, Ὁ δ τιθη ἢ 
οἵ ρεδαςε, 1... 52; οὔτμε τἱρῃῖ- 
εοιδ5, ΡΟΜδη. δ. 
ΟΡ, παπιὲ5 δῃηᾷ {{Π|65 οὗ: 

Αἀνεγβαυ, ἴῃς, Ὀ.Α. 425; ΑἸ] 
πϊρης δηᾷ 411 ροννεσ, ῇῆο Π85, 
2Μδςς. 612; ΑἸ]-Κίηρ, δ5ι1γ. 
ΟΡ; Ἃ]]-ββείηρ Οοά, 2Μδος. 
5: ἀπῇ ΘΑΥΙΟΌΓ, Αἀά. Εβιῃ. 
1); Α]]-βυσνεγίην αοάα, Ε“, 

848 

αἴε, γ132. 

56 Βεμοὶάβ ἢ; ΑἸἹ]-ροννετ- 
(Ὰ] 1 οτὰ, 2Μδοο. 322.»39. δηΐ 
ἸλΈτο Ἢ] αοά, Α. δ. Ε. 271; 
ΑἸ] - θα (οά, Β6, 4Μδος. 112; 
ΑἸπρμίγ, τ Εβά. οὐ 2Μδος. 
5320 γβϑὲ 811,24 .1.,8,82 ΟἼΔρο. 22» 

δ18. 510. Ῥταρ, 15. Βα. 15: 
ΑἸταϊσμν αοα, 2Μδος. γ85 818 
2Μδου. 62 Ατήβι. 18, 19, 48, 
139, 168, 184 510. 271, Ἰἱνίησ 
αοά οἵ παν επΣ 2Μδος, 25: 
Ιοτά, 5» Ταάϊει ΤΕ 166; 
ΑἸοπε εχῖβίθ ἴτοπὶ ἂρ ἴο 
ἄρε, Θῖρι Βτᾶρ. 15; ΑὐγαΥϑ 
ΗΪπλβε]  ἀραϊηθὶ ἃ Κίηρ, 
2Μδος. 11} ; Ατίβοοι, [πε, 
Ὑγ15α. 13}; Αὐἴδοτγ οἵ 81}1 σοοά 
(Ὠϊηρβ, ᾿Αὐὶβῖ, 205. 
Βεααῖν, Πιβί Αὐἴμοτ οἱ, ΝΥ 154. 

128; Βερϊπηϊηρβ οὗ {πΠῸ ἀρὲϑ 
ΒΕΓνῈ, ΏΟβΕ ννοσά, 28Βδζ. 543; 
ΒΕ] 45 41} {ίηρϑ,ννῆο, Μᾶοο. 
1222 3Μᾶδςο. 2251, .66 Α]]-566- 
ἴησ ; ΒΕΠο] 45 [Π6 ἀερίῃβ, ΑΖασ. 
22; Βεπείδεοϊογ οὗ {με ψῆοϊε 
ΟΣ, ΑΒΕ. 210; Οἵ; 281; 
ΒΙεββθα [ῸΥ ὄνεσ, δ ν]ρ ἴ5, 
1 Επη. 77}; ΒΙεββεά Ἠξάνεη]ν 
Ομπε, 510. 31; Βουηεῖα, 4112. 
η186.. Βτεαίῃεα 1Ἰηΐο τῆϑηὴ ἃ 
τι 5ρ τι, τηαῖ, ΨΥ 154, 151}; 
ὑττυ γοι (1Ξιαε]) ὉΡ, ἔμαν, 
1Βάτγ. 45; Βτοιρῃι 5. ([5γ86]) 
ἀρ ουὖΐ οὗ Ἐσγρί, ννο, 2Βατγ. 
75.5., Βτοῦρῃῖ 1Π656. ραριαεβ 
προ γοῦ (15τ46]), [ἢδῖ, 1Βᾶτ. 
4.8»21,25.. ΒΕΠ]ΠΆ δῖ Η15 οἰτγ δηὰ 
ΗΙΪ5 βαποίμπατσυ, ὅϑ1ν. 5112. 
(411ὲὰ τμεὲ (Τεγυβα]ετα) ὈγῪ 

ΠδΙη6, ἴπαΐ, 1 ΒαΑγ. 439; (δ]]εα 
ἤοπὶ ἴΠ6 Ὀεριπηΐϊησ οὗ {πε 
νου] {πᾶς νγῃο ἢ α14 ποΐ γεῖ 
ΟΧχίσι, ἐπαῦ δᾶ, 28Βᾶσ. 21": 
(πτεῖ ἴον 411}; Υ158. 1215; 
Οδυβε5 {πΠ6 ταῖῃ δῃηά ἄδεν ἴο 
ἀεβοεηά, ν ῃο, [π0. 125; (δυβε5 
(86 ἀτορβ οὗ ταῖη ἴο σαΐπ ὈΥῪ 
ΠΌΠΟΙ ἡ ἴῃε εαγίῃ, ννῃο, 
2Βδτι. 218; ΟΒδιῆθοιβ δῖ6 ἴῃ 
της αἰτ, ῃοβο, 42.829. (βαῖὼ- 
Ῥίοπ (οὗ [ενν8), 2 Μδος. 836, "66 
ΕἸρμίθῃ ; ΟΒεγαθίτη, ἵπαΐ 5᾽15 
ἜΡΟΠ, ΑΖΑΙ. 32, 0 45, 85 
Ἰπτοπα; 910: 2} ΟΠΙΕΓ οἵ 
811, 5271,499΄. ΟΠοβὸ 805 οὗ 
Ζαάοκ ίογ ἴῃε ρτϊὶεβίῃοοά, 
1ηδι, 51τ. δι} χα. Οῃοβα Ζίοῃ, 
1μαῖ, δι} χη... Οοχητηδηαοα 
{π6 αἷτ Όγ ΤῊΥ ἘΠῚ, τῃδὲ Β85, 
2Βαγ. 2ιῦ; (μη δη πη εΠηΐ. 15 
ΒίΓΟΠΡ᾽ ἀπα δπδοίϊτηθηΐ (οστὶ Ὁ]6, 
ψ ῃοβε, 42. 823, (ὐοπηραββίοη- 

Οτεαϊοά, γη0, 2ΒΑγ. 
1019 : Ἅ1] ταίηρϑ, ἌἍΜᾶδεοο. 
25; εἐνευυτὶηρ Ὀγ ΗῚ5 νοτά, 
Τὰ. 125; Πεάνεὴ δηᾶ εδιίῃ, 
τηε αοα ν}ο, ΒΕ] καὶ ; δπὰ ἃ]} 
τῆϊηρβ, ννῃο, 0}. γ)38 267 2Ἐ᾽η. 
66 ἔγέζαεε; της, 2Βατ. 545; ἃ 
([8γ86]) γ88; τπὲ ψογ]ὰ οαΐ οἵ 
[ουπα]θθ5 τηδτίεσ, ΝΥ 15α, 1117; 
15 νοῦἹὰ ννγαβθ, Ψψῇῆο κσαἱὰ 
δηᾷ, Τεβί. “2322. 1 οῦ ; Ὁτβαΐοσγ. 
ΘΙΤ το. ἢ ΠΡ ΤῸ 9 Τόν. 22. 
1 η. 815 9419 Τεβί. 422. 1 δ 
1032»8,9 510. 3704. Α55. Μοβ. τοῖν 
2" η- τοῦ 1. Ἅ56:: 1415 2. 
484 4Ε2. 544 Ρ.Α. 439; Οτεαῖογ 
“ἢ 4}} τῃϊηρϑ. 2Μαοο. 135 τ. 
248 Τὰ}. 231,52 1111 1738 224.21 

455 2Εη. 51(Β) 4Μδος. 11 ; 
οἵ 411 οτεαϊεά τῃϊηρβ, Αἢ. ιῦ 
(Αταθ.) ; οἵ ργεαΐ Τεμιρὶο, 
510. 5438... οὗ Πεβανθὴβ δπὴ 
Θδτίῃ, 2786 ΑἩ, ΄τῦ (Ατὰ}.); οἵ 
νναΐθσβ, [πιά] ἢ οἷ2,; οὗ ψοσἹά, 
2Μδοο. 7253 1315 ΔΜδος, 55: 
νῆΟ Πα5 ρδηίεά Ηἰ5 ςνεεῖ 
ΘΡ τς ἴῃ τ 411, 510. Εταρ. 15, 
1)66Ρ, ψῃο Παϑβί 5ῃπί ὑρ, δπᾶ 

564164 11, ΡΙΜδη, 4; Πε]ΐνεσεσγ 
οὗ ἴϑτδεὶ, 2Μδοο. 728; οἷ, 
Ῥ5.50].- 178, “46 ϑανίοιγ ὁξ 
Ι5γδεὶ ; Τεϊϊνετεά {μεθ {15 
Τ86], Τιοτὰ ψγῃο, 154. το9 ; 
Τ)εἸἐνεσθίῃ τπδιη {παῖ {τπ51 ἢ 
Ηΐπι, 51τ. 518, Το] νοσεῖ ουΐ 
Οὗ ἜνευῪ εν}, ἴηι, ΝΥ βα. τ68 - 
Περίῃ5 οοῖμε ἂ5 {πε μεϊρῃϊβ, 
ἴο νοι {Π6, 2Βδγ. 5458; Π15- 
σοτηοσ, [Π6, Ρ.Α. 429, Θινῖπει 
{πε (11, ραρε 781, ςο. χχνΐ. 1); 
1)οε5 ενεγυτϊηρ ἀροὸη ἴδε 
Θατίῃ, ν πο, Τπ0. 125; Τοεϑ 
δνεσυτίηρ δαϑὶὶν ὈΥ α ποΐά, 
2Βατ. 545: Ὀτεδά, ψΒοπὶ 8]] 
τῃϊηρβ, ΡΙΜδη. 5 
Ἑάδαοδίεα τι5, Ης ψῆο, 2Βαγ. 

γ88; Ετεγηαὶ, 1Π6, Μδος. 612 
ΕΝ Ἐτασ. 217 Θ1}), 315,101,301,828, 
594,60], 610, 681,672,076,679,708,711,721, 

188,168,106. Δῃᾷ Ξαρταπια (οί, 
Α΄. ὃς Ἐ. 281: Οχεαΐοσ, ϑἰδς 2.Ὁς 
ἘΑΙΠΕΓ οὗ 81} τηθπ, 359... (ἀοά, 
Θἶτ. 201} 70. 1229 138 ΕΠ 
510. 255,1412 Α585. Μοβ. τοῖ 2Εη. 
18. Ἰτητηοτίαὶ (οά, 510. 556, 
Κίηρ. Αρος. Μοβ. 294 1Εη. 
2539 5)7 2785. ΘΙ, 2710. ΟΤΟΤΗΝ 
ΕΠ. 584 2Εη. 18(β); Βχ]οτ, 
645; ϑανίουτ, οἵ [15τ8εὶ, 
2Μδεοο. γ; νῇο οἰεαίεα 
Βεδανθὴ δηᾶά δαγίῃ, 810. 33 
Ἐνεσ, αοὰ ψῇοβε Βεΐίῃρ [5 
ἴοτ, 5175: Ἐνει]αβίίησ, 1Π6, 
ἸΒᾶτ: 19,14,20,22,24,85 κ2 ΟΙ0, 

5560... νοΐ ϑανίουσ, 1 Βαγ. 422; 
Οοά, ΤΟΡ. 147 1Βἀγ. 48 805. 
2: 'Κίηρ, ΤΟΡ. 120»10. 1 οτᾶ, 
1213, Ἐχαϊιοα πο. ἘΠδΣ 
4Ε2. ᾿,.38 ; Ἐχϊβίεηςε, ἴῃς Οπε, 
510. Εταρ. 1τ8ὅ., Ἐχίβίθ ἴτοῖὴ 
ἃἂρε ἴο ἅρὲε, ψὴο δ͵ομῃμε, 
115. 6 ἀοα ψ8ο ἴ5, σοὰ 
ν]οβα Βείηρ 15 ἴοσ Ἔνεσ, Οπα 
ψγ}0 ἴ5. 

ἘΔϑῃΐοπεσ, Π6, οἵ τηεη, 4Ε2. 
58, ἘδΙΓ Πα] ηε55 βίδηάθίῃ 
εἴετηδὶ, ψηοϑβε, 823. Ἐδίβοσ, 
32Μεαος. 57 68 51ς. 221 ΥΥ15α. 210 
143 Τὰ. 129.,25 ΤΙ, 186 510. 
5860,600.. “ἃς ἃ, ὅΜαος. γδ; ΗοΪν, 
186, Τ. 7Τι4. 242: ην] 510 ]6. 
ΑΡος. Μοβ. 358; οἵ 4]1], 352 
373 510. 2550 .828.. ΟΡ 411 {Π|8 
ΟὨ]άτεη οἵ ἴδοον, Ταῦ. 1τ8; 
Οὗ 81] ΒοΙγ, διῆοηρ 186 ΠΟΙΥῪ 
Οὔδδ; 2Μεαςς. 223, οἵ 5.1 
νη ΨΠΟΠπὶ 15 (ῃ6 Ὀτεδίῃ 
οἵ Ὕἀοά, {6 Οτεαῖ, 810. 
μ’06, οὗ ἸΙρῃξ, 186, ΑΡΌΟΙ 
Μοϑ. 368; οὔγ, Τοῦ. 135 910. 
4126. τῃν, 511, 5129, ΨῈΙΟὮ 15 
ἴῃ πδάνεη, Ῥ.Α. 533; ψπὺ 
ἰομβ 15. δχοοὶ]επί, 510. 5281, 
ΨγΠῸ 15 ἴτοτῃ ενεχ]αϑίίηρσ, 510. 
5.38. ἘΠρΏ τε ἔογ οὐχ πιο, 
Ἣδς ψὴ0 εδνεσ, 2Μδος. 1455, 
σέ6 ΟΒαδιῃρίοη ; ἘΕἸγπιδιηθηΐ, 
ΤΠΒοῦ μαΐ Ὠδϑὶ ἤχεά, ὈῪ ἴῃ 



νοτα, 2Βδγ. 215; Βοτγρίνίηρ, 
42.513, Ἑοτιηδα Ηἷπὶ (Μο565), 
Ης νβο, 2Βαγ. 173; τῇδῃ ὈΥ͂ 
«νον. νίβάοιῃ, σα. 92; τηδῃ 
ἴῃ οι, νηο, Τεβί. 422. 1 
οὔ; {πεπὶ (ννογκϑ), ΝΥ 1βα. 1325; 
Ἑοτδῖῃ 411, Ης {μαΐῖ, ὅ81τ. 
δπλιν τσ τεαΐοσ. 
(διβεγοῖῃ {πῸ ουϊοαβία οὗ 

ΙΞγταθ], Ηδ {παΐ, ὅῖτ. 51}2 υἱ 
ΟἸοσγίοιιβ, ρυβαῖϊγ, Ξ2Μδοο. 
618. ΑἸοτίουβ Οπε, 63:8: 
ΟἸοεγ, ρύθαῖ, ἴῃ6, 1 Ἐπ. 1429 
ΤΟ 25 ὙΠ. 26: ΟἿΟΣ 15. ἴῃ-Ξ 
Θοποεῖνα Ὁ ]6, ννοβο, 42. 821: 
ΟἸοσν οἵ 6οά. {Πε, Τοῦ. 3}Ὁ 
τ} 1 ΒΑ Σ. 10 75 Τ15: ὕδΩ 
(αν, ἴδ, ὅζε.), Τοῦ. 1118 1357 
Τυσ] 1} 39»12,18,19,21. 68 28. αΑ 

1110,11,18,28.1.311,17 τ62»18 7}, 111 
ΕΣ τοῦ 1219.20,21,24 1589 ΤΡ 

1928 229 2727 3.311,18 (125 ΑΤῇεῖ. 

22. ἌΡοΟΣ ΝΜῸΞ. 5Ὲ 1.9. 25 
1.705. 196 85.) 2 η, 653 (Β) 
ῬΞ.50]. 58 61 8838 016 1516. γ8,4,15, 

50,42. χ88,11 (1 ρᾶσα 779, 1ἴπ6 23 
ἔτοπυ Ὀοϊζοιη): ΤΥ ἀπά τῃν 
(οα; 7}..21.0., (06, π, ἴο 
ἴῆεΒ δἂῃάὰ ἰοὸ ἰδ δεεῆ, 
2215; ΑἸΡΗγ, 155. 271} 
2ΕΉ. 2 »γοί.; αῃὰ Κίηρ, Ααἀά. 

Εβιῃ. Οϑ; Ηϊπηβο], 51}. 4181,188 
52. ΟἿἿΥ Εδίμοσ, 2125: (οά 
Μοβὲ Ηῖρῃ. τβά, οὐ 91τ. 
2433 χρὐ φγῦϑ 4820 700. 1219 

2211 [Τ΄. υἀ. 244] Ρ.Α. 61 ΑΒ. 
615 (Ατὰρ.}; οἵ ΑΡγδβαπι. 
Ααἀ4.Εβιῃ. (8. 700. 2422,28. 3126 
35. Απ5. Μοβ. 29; δῃπᾶὰ οἵ 
Ιβαδο, [10.292 3131,.45 4.58, Δηά 
ἴϑαδς δηὰ δοθοῦν, «πᾶ οὗ {πεὶγ 
τὶ ρμίθοιιβ βεεά, Ῥ,Μδη. 1 ; οἵ 
αἰηϊοῖεα. Τα} 1} οἱ; οὗἉ ἀρεβ, 
70}. 2515 1Εη, οἵ; οἵ 411, ϑ1τ. 
261 4523 5022 70. 2210,21 Ἐχ6)-Ὁ 

3115,32 ΑΡοο,Μοβ. 322 428; οἵ 
411 Ῥονασ ἀπὰ τηΐρῃῖ, [πα 11} 
οἷ“; 411 τὰ]ε, Αρος. Μοϑ. 425; 
οὗ Ἰδηΐεὶ, Βε] 4: οἵ... 
[αἰ ἢθσ, Τπαά]τῃ 912 Ματσί.15. 23 
Τ.]ο5. 66; οἵ (δίμεῦ 1βδδο, 
100. 441; οἵ... {ΔᾺ1Πετϑ5, 1 6. 
ιῦ0. “80 826,58. 8 οΛΐρος, γ1Ὁ 

ΤΟΡ. 85 Τπάϊτ τοῦ ὙΝ 54. οἱ 
ΡΙΜδπ. τ ΑζΖασ. 3, 29 {π|0. 3151 
ΠΣ ΠΝ Ὁ 9 85. Π Ππὸ: 
τον ΠῚ ΠΣ αϑίον πὶ (61. 25 ΠῚ 705. 
ι6 6 Τεβῖ. 4322. 1 110 88 Α:ς, 
Μοϑβ. 95 4Μδοο. 1218 ῬΑ. 521; 
οἵ ροάβ, Αζαγ. 68 [π|. 820 231 
1 πη. 9Γ; οὗ ρΊοτυ, 1 η. 257: 
οὗ μεάνεη, 3, Μδος. γ6 ΤΟΡ. γ12 
815 Τπα ἢ 58 τα17 ΤΡ. 124 207 
2219 1Εῃ. τοῦ ΤΕ. 1 69 510. 
4114,286. 186. οΤὸ Αςς Μοβ. 25 

ΑἩ. 618 (5γγ1.) ΑἩ. 6326 (Ατα}.); 
ἃῃὰ εδείῃ, ΤὍ.155. 77, “δ 
ΑἸπαϊρηγ Ἰἰνίηρ ἀοά οἵ 
Βεάνβῃ; οὗ Ηερτενβ, Τ. 05. 
125; οὗ Ποβῖβ, 154. 9" ; οὗ 
ἱπμεσϊΐαπος. οὐ [ϑγϑεὶ, Τπάτἢ 
οἷ"; οὗἩ βαας, {π|0. 2722 20" 
Α55.Μοϑ. 33, “6 ὝὙΑοά οἵ 
ΑΡτάμάτῃ ; οἱ 586], τ Ε34. 148 
48,07 61γ,4,9,10 88,06,72 ,839 Σ αςς. 

οὔ ΤΟΡ. 1318 Τὰ ά 11} 412 621 το] 
110 ΤΡητ 1’ 51 7}. 158 
ἜΠ:|ΟΞ. 25 Ἐ5.50]. 21 Ὁ15; οΕ 
714.οῦ, Α.55.Μοβ. 39 5.80]. 
15}; οἵἉ 7δςοῦ ουτ [δῖμοσ, Τ᾿. Ὁ. 

1108.2 

ΙΝΘΕΧ 

15 ἸΒΓΑΘΙΥ; οἱ Ἰπβίσδ; 511, 
ΠΈΛΑΝ Ὁ ΤῺ 116; 22"; ὁὲ 
ΤΥ βαϊναίϊοπ, 51} ; οἵ ρβᾶςε, 
Τ᾽ 55; ΘΕ ταῖϑεβ, 511. 5112} 
οὗ τεαυῖίαὶ, 351}; οἵ τἱρῃίθοιιβ, 
ῬΙΜδη. 8; οἵ τιρῃϊςεοιβηςεββ, 
Τα}. 2521 Τ. [υα. 222 ; Ἰυάρίηρ 
15τγα6] νυ ἢ οπαβίεηϊηρ, 5.50]. 
832. οὗ ϑδαρδοίῃ, 2Εη. 521; οἵ 
βρ τ οἵ 411 ἤξβῃ, 0}. τοϑ; 
οἵ ἴῃς. ψῃοὶς ψου]ά, 1Εη. 842; 
οὗ τε μαΐ τερεπῖ, ΡΌΜδη. 
12; ὁἢ ἱτιΐπ, 1Π|58..2.0. {Π6 
Οτοδίοσ, Αἢ. 11 (Ασδϑ.ὺ ; τῇς 
Εδίμετ, Αροο. Μοβ. 4320 510. 
θύοι π᾿ (τε Κπρ, 
4459,616. [ἢ6 ΗἸΙΡῊ «πὰ (δε 
ΜΙρμίγ, Δἢ. “εἴλ. ἤγαρ. τ; 
1ῃ6 7υϑὲ πάρε, Α. ὅς ΒΕ. 29} ; 
πὸ ΤΟΙ 55 1522 155 τό 
231; [ῖῃ6. τηεσοϊα], 2Μδοο. 
11: {πεῖν Κίηρ, Α. ὅς Ε. 208; 
ψ 0 Ἀεϑβίοννβ οἡ ἃ]] Κίῃρϑβ βἼογυ 
ὅζο., Ατὶβῖ. 224 ; ΘΥΕΥ 15, 510. 
438... 4}16]5 411 γοῦγ ἄδϑίγεβ, 
Ατιὶβί. 2823; ρᾶνε ἴπεπὶ (15γα6]) 
ΠΕΣ ἰανγ, 15; δᾶ5 Ἑἐπάονεα 
γοὰ ὙΠ τΠε8586 Π8]1{165, 
200; ἴ5, 4Μαος. 53; τηδᾶς 
ι:5 (Αάδη. δῃᾶὰ ἔνε), Α. 
ὃς ἘΝ 48; τηᾶκεβ γοῖϊ σδσα 
ἴοτ ἴπεϑε (Βίηρβ, Ατὶβί. 282 ; 
τηδϊηΐαϊπ5 ὙΟῸΓ ΚΙηράοπ), 15 ; 
ΟνΘΠ]ΟΟΚ5 γοὺ, 510. Βταρ. 
18; ΨὴΟ ΟνεΊβεῈ5 4]] {πίηρϑ, 
212: τὰ]ε5 δῃηα βγεβεῖνεθ 115, 
Ατὶβί. 157; ψοση ἴμεΥ Κηδν, 
πᾶ 58; ἀΟοάπεαδε, τΠε, 
Π πἌσΥς σδοῦ; 2Ὲ2. 
»γ138.. (σονετηεβί 41] ογδδίίοι, 
ΠΟ, 2Μδοο. 62 ; γγῇο]α ννου]ά, 
235; ὅτᾶρε, {Παΐ 5βῃονγεβῖ. Ἰροῃ 
πεὸὶ δατί; ΔΗ. 415 (Θυχ); 
Οταοίοιυ, 4Ε2. 7155; Οτδοίοιιβ 
Ομε, 882; ατεαῖ Ἐἴειπαὶ 
αοά, 510. 2098 ρ5ὅ00. ΟΑὐχεαδΐ 
Ἐδίμοσ, 3296 κθ6. (σχραῖ αοά, 
{π6, «'Μϑος: 7»22 Αγίβῖ, ὁ 
910.3152,297,6δ6,δ67,702, 118,11, 168. 

ατεαῖ Ηοὶγ Ομπε, πε, 1 πῃ. 
0η5; Οτέδε Τοτα, πε, 815: 
ατεαῖ Οπς, ἴπε, 142 1ο3}» 
104] ; Οτεαῖ ϑονεσείρῃ, ἴθ, 
2Μδαςο. 529; οὗ τῃεὲ μοι], 
1218, (Οματαβ 4]1, ψῃο, 510. 
38 

Ηαίετ οἵ ᾿πβοίεποα, 3 Μδοο. 69; 
Ηδίεῃ ἱπϊαυϊίγ, μαῖ, Ππα 11 
5: ἘΠῚ (ΕἸ), τΜ δου. 29]; 
Ηςε ἅδονυε, 510. 2160 οἵ, 1,οτά 
ἀθονε α5; Ηδε παῖ μαίῃ Κερι 
Τὴ 6 δἰνδ, ΑΠ: 8.0 (Ουτοὴ; ΕἸ6 
1Παἰ 15, ΝΝ154. 1321, σ.6 Εἰχιβίβ ; 
Ηξεαάᾶ οὗ ἄαγβ, Ὅπε ψῃο παά 
ἃ, 1Επῃ. 461; Ηξεδᾶ οἵ ἄδγξ, 
186. 462 4“γ8 482 51 603 γ1:0; 

12,18,.14.. Ἡδρανεῃ, Μδοο. 221.37 
418,19,60. ,24,05 γχ68 “Λαςς. 218 

3Μεοο. 688 (ΤΡ. 95) 85. 9, 
35 (8) 10}. 2615 (590. Ὁ) (38: 
38) Α55.Μοϑβ. 38 Ρ.Α. 13311. )2,16 
45.14.16 20. Ηρανθῃ, δροάε 
15 ἴπ6, ψβοβε, 510. Εταρ. 11}; 
ἀνε] ]ηρ 15 'η,, ῇοβο, 510. 
211080 7. ἧγγ6}15 ἴῃ, αοά ΨΠ}ο, 
5298. Ἡρανεῃ, ἄνγε]]5 ἴῃ, 80, 
2Μδος. 339; 15 ἴη, αοἀ ψΒΊΟἢ, 
ΤΟΡ. 517; Ηξκανεη, [μαΐ ἢδ5 
τηδάβ ἤτη [6 Πεῖρῃς οἵ 1Πε, 
ΝΥ Ἐπ6 ΞΡΙσ , Ζ2ΒΑϊ. 21Ὸ; 

849 

Ἡξάνθηὶν δηὴ ἔτι αοά, {Π6, 
510. Εταρ. 1109... (ἀοά, {Π6, 510. 
ΟΣ ΕΑΙΣ ΤΙ"; Κιπρ, ΤῸΒ. το 
(ΑἸ; Θηδ, ἴμ6, Αιβ5. οβ. 
105; ϑονεζεῖριι, 2 Μίδοῦ. 1523; 
Ηξάνεηθ, ψῆοθα δἵὲ ἴδῈ 
ΒΙρμαβῖ, 4112. 829. δ Ιρεσ οἵ 
ἴη6 ορριεββεά, [0ᾳ11ἢ οἷ ; 
Η]ρῆεϑι, ἐπ6, Δ. ὃς Ε,., 155; 
Ἡο] δι 411 ἰμπίησβ τοροίμεσ, 
τῃαῖ νῆϊο, ΝΥ 1βα. αι; Ηο]γ 
δΔιηοηρ ἴΠ6 ΠΟΙ οπα5, 53 Μᾶαςο. 
25. δηᾺ ἴα μία], Τὰ. 215 ; 
δηὰ Κἰρῃΐβθουβ πε, Α. ὅς Ε. 
7,5, (ποῦ, 2ΝΜ|.σε: ΟἹ 7.0 51}. 
3.11; (ἀπα) ατεαῖ Οπδ, ΤΕη. 
15 τον τὴ 25: 84: 02. 00" 
1το43; Ηοὶγ Κίηρ, 2Μαοο. 218; 
ἩΟΙΥ 1], οτά, 2 Μδςος.1459 [Αροο. 
Μοβ. 410]; Οπο, ϑῖτ, 413 229 
3085 ,310 1Βατ. 422)36 οὔ Αρρο. 

ΝΙΟσς 5590 ΘΙ: 2088. Οἱ 5166], 
το ΠΟΣῚ ΤΗΣ 1 27,.05.. 1.19. 
518. 510. 2109. Ρ Α, “1,4. 429. 6 

611}12... Οπε οἵ {πε ΒοΙγ οπε5, 
ΤΟΙ, 2: (Δα); Ἡοπουτεά Οπα. 
ἘΠῸ: ἸΠπ ΤΟ02". ὅ5 ΝΑΙΩΕΒ; 
Ηορε δηᾶ τεΐυρε οἵ [ῃξ ροοσ, 
Ῥ5.50]. 152; Ηορε, ἴῃ ψΠῃοπὶ 
γε ([5γ86]}), 2Βαγ. 777; Ἡοβίβ 
βίδηα {τετι ]ηρ, θείογα ἡν ΠΟ ΠῚ, 
482. 823, 
[τηπηογίδὶ, ἴῃς, 510. Εταρ. 11} 
ΘΙ ΕΟ. ἀπο οἰδηηδὶ, ἘΠ: 
ΕδΙΠευ οἵ σοΐβ δπὰ οἱ δ]! 
τηξη, 3278. (οά, 3270,288,000, 
628,098΄᾽ 298,360,490,497. 104. 

τιυπάδείηρ Οοά οἵ Πεᾶνεῃ, 
οδ., Ομε, 3682. ΤΗΠΟΙΤΌΡΕΌ]6 
Οτβαΐοσ, 510. Εταρ. 317; ΤΙη- 
ΘΟΙΓΌΡΕΡΙΕ, ἴμθ, 482. 211; 
Ἱπαϊρπαίϊοη τηδ]ίεῖ ἢ 1Π6 πχουὰη- 
ταῖϊη5, ψμοβα, 48,2. 823., Τπεῖζα- 
16, 510. 31}; Ιηρρίτεά ἰηΐο 
ΤΔΠ Δῃ δοῖϊνα 80}, Ηδ {παΐ, 
γΥ15α. 151}, σε6 ϑρίπς; [η- 
ν]510 16 (ἀοα, [μ6, 510. 541 
2 η. 6᾽η8; Ιην]510]6 γεῖ βθείηρ 
411 ἩἸπη561{, 510. Εταρ. 1τ8. 
Ἴ561. ἌΡος, ΜΙῸΞ. 22. 5320; 

7εαϊοῦϑυ, αη εβἂσ οἵ, 154, 110. 
πάρε, ἴῃς, 2Βαγ. 55. 4839 "ΡΑ. 
425; Βο]γ, 100. 1ο82; Τυάρε, 
τὶρῃίθοιιβ, 2Μδος. 12 τ. 
3517; ἃ τἱρῃίθοιιβ, Ῥ5.50]. 218; 
τῆ6. ϑονεσεῖστ τἰρῃΐθουβ, 510. 
3104. Τυβῖ δηά τὶρῃίθουβ, ΑἩ. 
418 (ϑγὥγι.); 75έϊοο. ΝΥ 1βά. 1τ8 
1129 χ.481:. ἸΜδος. 8:6: ἀϊνίπο, 
510. 3260. Μδος. 1212; ἸονΕΣ 
οἵ, Ατὶβί, 209. 
Κεερεῖῃ 15γαεὶ, Ηδ {μαϊ, ϑ1τγ. 
ΕΙΣ. Κη, 511 ΕΠ. 842; 
στεδαῖ, πῃ. 84 ο115 Ρς.50]. 
258. ὯΓ 2065, ΣΒπ: 12"; Οἱ 8]], 
ΤΟΡ. 1οἱϑ; οὗ Ἐνεσὺ ογεδίασο, 
Τα ἢ οἷ; ΟἸΟΙΥ [ῸΓ δυο, 
1Εη. 815; οὗ ροάβ, Δ44. Εβιῃ. 
(35, οὗ ργεαῖ ρονεῖ, 2Μδοο. 
62, οὗ ἤδανεπ, 154. 445»88 
ΠΡ: 15...0.16 7. Βὲ τοῖς Β. 5); 
οἵ Ὠεδανεῆβ, 2Μδςο. χ) ; οἵ 
Κίηρβ, 2Μδος. 134 23Μδοο. 580 
1Εη. ο΄ 843, οἵ. 63"; οἱ Κίηρβ 
οἱ Κίηρϑ, 5ῖτ. 5112κῖν ῬΑ. 4329, 
Ὁ ψΟΣα, ὭΝδος, 7"; Ὅη 
Μουπὶ Ζίοπ ἴοσ 81] εἰεγηϊίγ, 
70}. 1238; οἡ [εξ Ἰοίιν τόπο, 
Α55.Μο5. 42; οὔτ, Αἀά. Ἐβιῃ. 
ΟἸΈ ΘΙ. ΕΤαΡ- 3. 510. δύ) 499. 

Ρς.90]. 5211.}1.; (Ππδΐ τι]αϑὲ ονοσ 
411, Αἀἀ. βίῃ. (2, Κπεν ταδί 
το νγαδὲ ψτοηρεά, Αἢ. 515 
(Ατδρ.) ; (1) Κπονν, Οπε ψῇοσα 
1Π6 ἸΏΔΠΥ ἀἋο ποῖ, 42. 57; 
ΚΚποννβ 41}}, ψνῆο, 510. Εταρ. 13 
1Βδγ. 352; 8}1 τῃηρ5 θείοσιε ἴΠ6Ὺ 
οοΙὴ8 ἰπίο Ῥεΐηρ, νῇο, ὅ..5. 
255, 42; ἴῃ φοπϑιμπηπηδίϊοῃ 
Οὔ ΤΠ {ἰπι65 θεΐοσγε [ΠῈῪ οοτης, 
ν Πο, 2Βαχγ. 218: 186 ββογεῖβ, 
505. 42; Μ»ηδΐ ἰ5 Βἰάάεη, αοά 
Ψ]ο, Αἢ. 629 (Ατδρ.). 
Τανρίνει, 4Μδςοο. 326, 1,106, 

411, 15 ἴγοπὶ Ὀείοτες Ηἰβ5 ἴδοε, 
70}. 125; 1106, 411 τΠϊηρδ δὲ 
δηάοννϑα ψ ἢ, [του γΠΟΙΩ, 
Ατίβι, τό; 106 δπᾶ ἀδαίῃ]ε55 
ἐπα 1655 Ἰίρμῖ, Ηδ ννῃο 15, 510. 
ΒΊΑΡ. 3.0, [1|6 ἈΠῸ ΘΡΙΣΙΪ, 
Τοτὰ οἵ, 2Μδςος. 1446; 1,1ἴ6 
ἴογ πεῖ (πε πη), Ης ψΠ0 ῥσα- 
Ρδτεά, 4Ε2. 860: 1η|ς, Ἰἰνίηρ, 
με, Α. ὅς Ε, 282: ΤΊσῃϊ, ἐνετ- 
Ἰαβιίηρ, νγ15α. γῆ, οὗ τὶρῃϊ- 
Θουβηςεββ, 1,Ζ. οὅ; οἵ πε ὕπι- 
νεῖβθ, ἴμ6, ἄροοΜοβ. 368; 
ῖτῃε Τχιθ, Α. δι Ε,. 282; Τλνϑία 
ἴοσ ἐνεσ, ἀοά ἰβαῖ, Τοῦ. 132}: 
δ παῖ, 811. 18: 1Επ, Εἴ 
1οὔϑ9}1 (αΐ. 2 7γαρ.); Τἀνίην 
Οοά, Βεὶ 5, 25, Δα4. βίῃ. 
ἘΣΘ ΠΡ. 125. 21. Θ1ΌΣ 5.9) “ΖΖ 
ΑἸπιρῃυ Ἰἰνίησ ἀοά ; [Ιοτά, 
2Μδοος. γ32 155; Οπδ, με, ΑΒ. 
11 (Ατ80.}; Τογ Οπε, ψηῸ 
Βᾶὰ5. ΠῸ ταϑρεοῖ οἵ ρείϑοῃϑβ, 
2Βαι. 128: [Τοηρδιβετίηρ, 
282. 715. 
Ιοτά, ΑἸπηϊρμίγ, [πα] 418 

815. ΤΟΙ ΤΡ 53. ΡΟΝ Π τὶ 
1 ἤξανεη, Ρ. Μδη. 1; δἂρονε 
15, 4Ε2. 85; «Δηα (τεαΐοσ οὗ 
τὴς ὕπίνειβε, Ατὶβί. 15; 
Οτεαΐοσ, 7υὉ. τοῦ 5. Α. ὅς Ε. 
2052; ΤΩ (Οτἴεδίοσ, 282 ; ἴοσ 
Θνεστῦοτα, [π0. 8239. 1οτὰ αοα, 
ΤΡ, 855. ΑΝ προσ Ὑ γ" 
2Μδος. 558 ΤΟ. 1415 Τυ 61} 
γ29 886 Ὁ2 1518 ΒΩ] 29, 41 
Ταῦ. 21 610 οἷ5 136 γρ29 2,12 

Ἄς ἘΠ 22. 65 ὉΣ 12. ΕΣ ΟΣ 
225. Ἅ. 50 50: 0. 7405 
ΠΣ 9. 215. Ὅ5. ὙΠ ΤΡ ΛΟ ΣΟΙ ΣΕ ΣΝ η: 

22..8(8) 42:4(Β) 431(8Β) 441 
(8) 4658) 8:08) 6.(8) 
ἍΒατ. 1557. 2.8 17. 8 ΒΞ. 
50]. 51: Οοὐ Μοβὶ ΗἸρῃ, 
154. 9" ; οἵ ΑΡτγδῆδι, Αἀὰ. 
δίῃ. (80 70}. 265, ἀπά {πε 
Ὁα Ὁ ᾿ξδας; 27; ὉΓΡ εἱϊ 
Ῥόνεῦ, Πυσιἶν, χ3’; οἷ... 
ἰαῖμοσ, οἷ; οἵ... 1ΔᾺΠετ5, 00. 
495; οὗ Βεάανεῃ, Τ0 61} 61:9; 
δῃηὰ βασίῃ. Τ.Β. 321}; οἵ 15τδεὶ], 
Τά 129 127 Αἀα4. βίῃ. ("3 
Τὰ}. 4558 Ῥ5.50]. 165 ; οἵ 5Π6π), 
Τὰ. 8:8; 5016 ἀπᾶ ρ]Ἱογίοιιβ 
Ονεσ 186 ψ ῃοΪα νοισὶά, ΑζΖατσ. 
22; ψν8ο ίοιϊβακθβ ποῖ {ῃοβα 
ΨΜΠῸ ἴονε Βἴτη, ΒΕ] 328; Τογὰ 
Ἡ]τη5ε]1, της, Ῥ5.50]. 138,51. 
Ιοτά, Τοσὰ, Τὰ. τ45: Τιοτὰ 
τ ΟΠ. ΠΕΞΟΣ 15 10.8.0 10:37,.9 
ΤοΡ. 419.»321 Τά 42. γ19»}9 
814,16,25 1. Βατ. 110,13,16,18,19,21,22 
4δ)5,12,16,19,27,80. 6,8 Θῃς, 55 
ΒεΙ 25. 70. 118,19. 56.4.8 618 75 
τοϑ»7,22 1316 γ,, 20 γ1ρ28. 2616 
33218.0. 454 4813}17 μο,9,} 

21 



Ἂ 8. 5 ΤῊΣ ΟΣ 55. 9119: ὅ" 
ΠῚ 5: 7:5... τὸῦ ΠῚΝ:: 795 
Τεβί, 4322.1 88 Ῥ5.50]. 428 68 
ῬΙΑΣ 2 25. ΑΝ τῇ (ϑυν: Α); 
Τοτά Μοβὶ Ηϊρῃ, ῬῪῸΜδη. 7 
ΤΕη. 981} Τεβί. 422. ΤΙ 51, 58 
2Βατγ. 66; Τιοσγά (νυ, (ἢν, Ἀϊ5, 
δις.), ΓΕ πλὴν Ξ16117) Σ᾿, 52,53 

ΟΡ 8. τ2. [061 ἘΡῚ τό 1 
Ἄσα. Εδῖδ. Ὁ ΑἸ ὃς Ἐ 27: 
493 1Εη. 225 845; ΙΟΒ ΤΩΥ 
Τοχά, ΒΒ. 31... 145.15. τόϊ 
231 381 4555 42. 34 923.38.»17,58 

127 1251 (οὗ δῃρεὶ 1 42. 4538 
611); 1 οτὰ οὗ αρεϑ, 1Εη. 9"; οὗ 
411, Α55.Μοβ, 42; οἵ 411 1ῃε 
αρεβ, [π0. 3.113, οὗ 81] τερεία- 
τίοη, Ατίβε. λόρ ; οἵ. . . 141Ποτ5, 
1 Ε54. 452 Τυ 1 γ28; οἵἉ ρίογυ. 
ΤΕ. 2215 258 273» 2695 408 612 
758 828; οὔ ἤξᾶανεη, Τοῦ. 71} 
ΙΕ. 1061} Ταβίὶ. 422. 11 13 
510. Εταρσ. 158.4.55.Μο5. 45; δπὰ 
βασι, ΤΟΡ. το Ππά 11 9ο]2; οὗ 
Ποβίβ, ΑροςΜοβ. 388 [435] 
Ρ,Α. 658»11; 0 15γδε], 1194. ΗΕ 
ἼΊ 615 818,80. (Γ Ἰμάρεπιεηι, 
Ἐπ: 82:1}: Οἵ Ἰίπρϑ, 63": οἵ 
Πρῃ, 2Εη. 188 ; οὗ Ἰοτάς, 1Εη. 
9, Α55.Μοβ. οὔ; οἵ τηδ]εδϑίυ, 
ΕΠ. 1258; οὗ πΊοσοΥ, 2Μδοο. 
829; οὗ τηἱρῃίγ, 1Εη. 622; οἵ 
τίς, 632; οὗ τὶρῃίθουβηςβϑ, 
ΤοΟΡ. 130 Τὰ}. 2510 1Εη. 2215 
οὐ τοόϑ: [Ιοτά οἵ 5Πεβρ, 

815,22,20,29,38,80, 49, 45,50, 51, 62, 64, 
57,10,71,76,τὺ (,914--20,29,38.. 1 ογά 

οἵ Βριτῖ5, 3727:.4. 283»4»0 10» Π)8. 
ὙΣΣ οἵ»",4,6,6,7,10᾽ -.13)8)7 ,..23 

68,6,1,8. .,.γ1.2,4..83.8,5,7.10 
1 ο"»8»δ κιϑ 5 πες 35 ρ4Ὁ 7 
5.583 ἢ 584,0 θα 2 ῥὼθ,8124,25 
ὅ13»5,8)9,11,18. 622,10,12,14,16 651,2, 
115 659»}1 662 678,9 684 6924.39 

70} γ12»1. οὗ πηΐνεγβθ, Ασὶϑβί. 
105; οἵ ψῇῆο]ε ογεαξίοη οὗ [ῃς 
νγοῦ]α, τη. 842; οἵ νυβάοχι, 
632; οἵ ψοι]ά, 700. 2523 1Εη. 
8110 Α55.Μο5. 11}; ΟἿζγ ϑανίουτσ, 
Ῥ5.50]. 8389. Ἧνϑῖ 41]] ἀοτηϊπίοῃ, 
Αἀάή. ΕΞ. (Οἤ8.. Βυ]ε οὗ 
Θδθδοίῃ, 2Εη. 21}; {Πδΐ ἄννε]]5 
εἴεγηδ!ϊυ, 412. 8290 - [ῃαἱ ἄννε} 15 
ἴῃ [εγυβαϊετη, τ 54, 25; {(μαΐ 
Ῥτγουρῃξς {πε6 (ΑΡταἤ δηλ) ουἱ 
οἱ ὕτ οἵ ΟΒαϊάεες, }. τ4ῖ, 
οἵ, 2227, τῃδι ψτουρῃΐ ἴῃ ἴῃ 66 
τῃο568 στοαὶ Δηἃ ψοηάρουπι] 
τὨϊηρσβ, Αταὶβί. 155; {Π6 βίθγηῃδὶ 
αοάᾶ, 5.5. 235 : {Π6ὲ Οοά οἵ 
ροάς, ΒΕ] 7; {π6 ατεαΐ Κίηρ, 
Τοῦ. 1318; (ῃὲ Μοβὲ Ηϊρῃ 
(οά, 70. 2129; ννῆϊο ἢ τηδάθ 
Πξδαύθῃ δπᾶ βαιίῃ, 154, 6:8. 
ΨΠῸ οτϑαΐβα {πῸὸ ἤδανεη δηὰ 
(186 δασῖῃ, Τὰ. 3218; ψῆο 
Βαίῃ ΒοΙγ Κπον]εᾶρσε, ΣΜδοο. 
680. γῇοβε πᾶπιε ἢδ5 ποῖ Ὀθθῃ 
βεπὶ ἱπίο τη ἰς νγο τ], Ματί.15. 
17. ΤοοΙκ ἀνε ῖἢ τρ ἢ ἀερίῃ5, 
ψΠΟ56, 4Ε)2. 828, Το Κ5 οἡ 8]], 
ν ΠΟ, 510.Εταὰρ. τ; Τονεά τ 
(5186) ἔτοτα οἵ οἱ ἀπά πενεῖ 
Βαϊθά τ5, Ψηο, 28Βαγ. 788 : 
Τίογεσ οἵ βοῖ]5, ΝΥ 154. 1135, 
Μαάβ, ψβο, 2Βαγ. 19 ; ]} 

τΒΐηρβ, 11}. 3133; 411 {ῃϊηρς 
ὈΥ . .«. ννοτά, ΝΥ 54. οἱ ; (411) 
ἔτοια {πε Ὀερίπηϊηρ, 510. Εταρ. 
4156. ξφαυίῃ, 2Βασ. 215 ; ἤδανθῃ 

ΙΝΌΕΧ 

Δηα βασίῃ, Ρ. Μδῃ. 12 510. ταρ. 
3: δ᾽. οἵ, 2ΕΠ. 22; Ιϑγδεὶ, 1 Βᾶδτσ. 
41 2Βδτ:. όοξ; (μετ (ποα) 4Ε2. 
800. {Πρπὴ (ἰίατε), 1Βδζσ. 5.8: 
τ5, 2Βασ. 702; Μδϊκθσ, τηδηἶβ, 
5ῖτ, 10}2 3218, 46:3 475 ὙΥ Ξα, 
162: Αρος.Μοϑβ. 313 325 28Βδτγ. 
82 ΒΑ, 229; Ὡδέιτοι5 ΠΙσί, 
Ὑ1ςα. 12ὅ; Μακε ἃ Βόση ἴο 
βΒρτουῦΐ ἴοσγ 1Π6 Ποιιβα οἵ 1)αν]ά, 
Ηε {ἰαΐ, 5:τ, βι 12 1. Μαβίεσ, 
ΤοΡ. 312 ΔΖατῖ. 13 ΑΡοο.Μος, 
ΤῸ 225) 420; Μετοιί; 51: 
509; (Αἴ); 
(οά, 2Μδος. 57 ΤΟΡ. 212 1881. 
37; Τοτᾶ, 2 Μδ8ος. 1312; ΜΈΕΙΟΥ, 
ψΠο Κεέρϑ, Νυϊοά. οἱ; ψῃο 
βΒῆονβθβ, Αἢ. κ»13'. (ΑἴδρΡ.); 
Μίρμυ, 510. 2136. (οά, {Π6, 
49} 91,194, 246, 274,284, 806, 489, 49 565, 

70, 584, 032,66θ0,057,6605,671,087,740,1781, 

184,818.,δ.26 ε186 ) Βα τ, 68 71 132»; 

Ηξεανξηΐγ Οοά, 5319; Κίηρ, 
φδθ θυ) 808... ὉΘἾΘΝ [Π6; 9:1: 
35: 2Βασ. 218 255 2228 5341 
4415 4614. ,γἹ 481.38. 01 5411 
δ5ὺ 568 598 Τοῖς 6..3»5,0,8,10 
δ43»4 661 661.5,6 673 γ05 γ711.30 
814 8:26 8.41.0).7,10. 8.3)8 4Ε2. 
ΟἿΣ οἽ5 τοῦ 1148 1247 1528, 

ἴῃ ἀοτηϊηΐοη, πε, 1Εη. 1ο3]; 
οὗ Ιϑσδεὶ, 1.5. 66 ; οὗ 7δοοῦ, 
Θῖτγ, 5112... ὩυοΥ9 ἔοσ 54]- 
ναϊϊοῃ οὗ ἴϑύβϑεὶ, ψῇῆο ἢᾶ8, 
2Μδοο. 61:8; Μοβὶ εχαϊίεά 
ὉΓ 411: 95:5: ΕΤΑΡ δ 5:2 
Εχαϊιεᾶ ; Μοβὶ ΗἸρῃ, 2 Μδοο. 
35 ΜΠ ποο, Ὁ. ΤΟ]. 19 Δ01 
διτ, 681 οἱδ γ.γ,25 «1017 315,28 
2423 487 4,.,8,.9. 5.8 5018 414 
422 2,20 4 ἜΟ7,14,15)16)17 

154. 515 685 Αἀάα. Εκιῃ. ἘΠ6 
ἘΠ: ΤΟ. 225. ΤΕ πῃ: Ὁ τ 0] 

6ο"»5 6217 771 ο48 972 98»: 

90 τοῦ. ΟΣ: 19. 20 ὁ 
Ἴ.1. 310.,4.10.2. 7 816 [168] 181 

59 1.25 ΠῚ 6. ΠΤ ΑΝ Σθ.ΕΞ η5 
05: 1. 2:.0.0.5 τοῦ Τὺ 8. 27.Ὁ. 
(εβ51) Τεβί. 422. 1 το! 510. 
Βιᾶρι 1’ ΘΙ ̓  301 ὈΠΉ 50. Αἴ. 
Μοβ. 1οὔ 2Βδγ. 17} 242 25] 
5497 561 6,),8 678,17 602 707 
18 0: “Ὁ 2,21 803»8 812»4 8.22.0 

831 858»12 4Ε2. 28 42911,34.,.4)22,84 
68:, 87 519,28.88,37:45,00,70,74,77,18,79, 
81,88,87,88,89,102,122,182 Ω1,48,66,69 
93».5,20, 28,44. 1ς.34,38,49,52,54,67,58, 
ὅθ 1138,48,.44 1.,,4,6,28,30,82,36,89,47 
1318)28,20,29,44,47,66,67 1.,,45,46,60, 

Μοβὲ Ηἰρῃ Οοά, 1154. 651 
819,31. οΜίδοο. 19,1 411 416. μ86 

γ9 ΤαΊῃ 1.318 Θῖτ. 79.418 465» 
Ταῦ. ηγ86 γ.516)29. 1627 γ09 ὙΦ 22, 
28,25 Ἢ δ, Ἰϑ᾽γ9,25,}7 258»11)21. 2.116 

32. 506 500 16βι. 2223. ΝΠ 
18, 30, ϑῖδι 3119 Αἰϑς, Μοβ. 61 
ΑἸ. 10 217 ,ἼΤ ε1δ6. 62,7,10. ν19 

(αἰῤ Αταῦ.), “45 αοά Μοβίὶ 
ΗΙΡΗ ; Μοβί ΗἸρῇ 1 οτά, 1 Εβά. 
28; Μοβὶ Μιρῃίγ, Δα 4. ξι. 
Ε16, Μοιϊ]άεξα (τη8η), (δαΐ, 
γνιβά, 151}. 
ἸΝΔΙΩΘ ὑπὸὶ ἘΡΑ 70. ΡΝ, 

([) οα]]εα προη ἃ (15γ8ε]}), 4Ε2. 
τοῦ; ο]Ἱογίοιιβ ἀπά μοπουτεά, 
δὅζς., ]ο ἢ οτεαίεα Πρανδηβ 
δηα εατί] ἀπά 4}1] [Πΐηρϑβ, {8}. 
261; ΗΠ 5. 28 :. 6γ5 Β:Α: 25; 
ΒοΙν, 1Β6, [π0. 2512; Μγ, 2Βδγ. 
ἘΔ ΟἹἨ ΕΙΒΑ ΕΠ ΒΓ Α- ὙΠ} 2119 

ὃ - δο 

δ᾽ »20. οΓ Ηΐϊπ ἰῃαΐ πιδᾶς 
ἴῃεπι, 4Ε2. 869. οὗ ηἰ5. αοά, 
5.80]. 61, οὗ 16 1ιοσά, Τεαβί. 
“422.1 9" Ἐ5.50]. 62; ΤὨγΥ, γδ; 
ΤῊΥ Οτααΐ, 2Βδτ. 5᾽; Νουγίϑηθς 
411, ψῆο, 510.Εταρ. 1τῦ; Νο- 
τηΐηρ 15 ἴοο Παγά, Ὑπὸ [ῸΓ 
ὙΠΟΠῚ, 2ΒΔΓ. 542. 
Οηα, 51:0.Εταρ. 28 2Βαγσ. 4824; 
ΔΙπρμυ αοάα, ΠΕ, Ατῖὶϑβί. 120; 
(οά, Αιτὶβί. 132 510. ΕἼαρ. 11.32 
510. 201 4180 κ284. Θονοχοῖρῃ 
6οά, ὁπ παῖ Ἰυάρειῃ δἴοπε, 
ΡΙΑ. μμο; ὙΠΟ 15 δῃά νναβ. 
Δηα 5}4}1 με, 510. 218; Οπὶν 
Ἰλα]εσ, 3Μδος. 25. Ἴ 25 5ΟΪΕῚ 
Ῥόββθββοσ οἔμϑαγυξῃ απ βατίῃ, 
ΡΑ. 611, Ῥονγεσ, ἀϊνίπθ, {πῈ, 
Ατῖϑβί. 236, 252 ΔΠ, ΤῈ (ὅγυ. Α) 
ἜΧοα]]επί ἴῃ, 510. ΕἼαὰρ. αἴ; Τη- 
Πηίία, ΜΙρῃν, Ἂς ὃς, Ἐς 282 
(ΒΌΡταπη6), ἴΠ6, δ Ιβά. 18; 
50Τη6, 4Μδοςο. 515; Ῥουτΐβ ον 
ὌΡΟΙ τηδη φ]δάπαββ, γΠ0, 510. 
Εταρ. 3585, Ῥγαῖβε οἵ 411] Ηΐβ5 
Ῥίοιβ. οὔθβ, 51τ, ρ1}2 νυ, Ῥγχε- 
Ρατεά {Π6 εαγίῃ, {μαΐ, 1Βδγ. 
382. Ῥγίηοα οἵ 16 ψνοΣἱά, 510. 
Ἑταρ. 115. Ῥτγοχηϊβθεα, οὔ ΟἿΓ 
ΒΘΒΔΙΓ. ., ἴπατ Ηδ ΨΠΠ πενεῖ 
ἰοτρεῖ ΟΥΓ ἔοσβακε 5, Ψῇῆο 8]- 
νγαγ5; 2Βασ. 787, Ῥτοίεοίοσ οἵ 
411, 2Μδοο. 69; οὗ ἴῃε ἑοτίοση, 
Τασπῃ 91}; Ῥτγονίάεηςθ, ΝΥ βά. 
148 Ατίβί. 2ο1 510. 5227; αἰνίπε, 
4Μδος. 1732; ἀϊνίπε δηᾶ 8]]- 
ννῖβα, 1.215; εἴθγηδὶ, με, Ὑγ 154. 
τ; ἀθαίξ; ΞΡ: εδ8.. Ἰπρῖ, 
1ηαΐ νγαίομεα οὐξγ ΟἿ [αίθεις, 
4Μδος. 932". 
Ἐξδαβοῦ, ϑοῦσοα οὐ Αδ. 1 

(Αταρ.); Ἱκβοεῖνεβ. ποῖ ρἱΐϑ, 
ψ ΠΟ, [π0. 3318; Βεάβδειηοσ οὗ 
1ςγδο]; 5ῖτν 5112... Βαϑαβεπηεά 
{Π 61 Ἀμβιαεὶ), τὲ Ιιοτὰ ψΠΟ, 
Ρ5.30]. 9"; ἘΒεάξεπηθίῃ δπηᾶ 
βαᾶνείῃ [5γ86], Ὅπε ψῃο, ΠΜδςο. 
413, 5.6 ϑανουῦ οὗ [5186] -: 
ἘἈεαδοιηεῖῃ ἔτοπη 41} εν], 51Γ. 
518, Κεῖρῃηβ [ὉῸΓ βνεῖ, Ψ80Ο, 
510. 338. ἈΝ εθρβοίβ ποΐ ρεῖβοῃβ, 
ὙΠῸ, πὸ: 323. ΒΒ 50] 2.5, Οἱ: 
ΡΑΑ. 435; Καενεδὶεβί ἴο {μοβα 
ΨῈῸ ἔβα ΤΠπθα ψῃδΐ 5. ῥτε- 
Ρατβεὰ ἴοσ {μεπὶ, 2Βδϊ. 54"; 
ἘῸΝ 1Ππ τῆδσου; 2 Μίδου. Ὅ:: 
ΚΙρΠίεξοιιβ θαυ οη 41], [π0. 215; 
ΕΙρμίεουβ Ἀύ]εσ, 2Μδος. 35; 
ΠΌΟΙΣ Ὁ ἴξαλο ϑ1ν ΕΙΣ, 
Ἰλα]ε  δπᾶ 1 οτὰ οἵ [Π6 πηΐνετβα, 
Αὐἱβῖ. 16; Κυ]οσ οἵ 41}, 5 Μδοο. 
5528. 639. οἱ. ΘΙΡΊΒΤαρ. ΤῸ) οσὸ 
Κίηρ, Οἠἱν 'Ἀα]οσ, Κἰρῃίθοιιβ 
Κυ]εσ; οἵ 41] ογεαίίοπ, 23Μδος. 
2... ὉΓ 8.}} ῬΟΥ͂Σ, δὴ 7; 
ΒΕ 165 ἴοσ ανασ, ννῆο, 1 Επ. 2275 
(Ε) ; ονεσ 411, Αα 4. βίῃ. Ἐ18),21. 
Ονοσ [ἢς ᾿νου]ά, τη. 2274 (68); 
{πε νου, Α55.Μο5. 47; ν ἢ 
στϑαΐ [Βουρῃί {πῈ Ποβίβ νυ] ἢ 
βίδηα Ῥείοστε Τεθ, 2Βαζγ. 218. 
Θανεα 4}}] Ηἰβ ρββξορίβ, ψνῇῆο, 

2ΝΙ5οο. 21; πε (Δ ΏΠΚΑτὴ; 
ΑἩ. 515 (Δταθ.); ϑανεβ {μεπὴ 
πῃαΐ Πορε ἴῃ Ηϊπι, ΠΟ, 5115. 
όο; ϑανίουσ οὗ 411, ΝΥ 154. τόΐ; 
οἵ βγδθὶ, Μδος. 439. 23 Μδοο. 
6532, εἰεσχηδιὶ, 715; 9ΟΓ πεῖ (π5ὲ 
ατα ψ που Πορε, πα 1} 91}; 
8ε8, ῆο Πα5 Ὀουπά {Π6, ὈγῪ 

1η6 ννοτά, ῬᾺΜδη. 3; ὅεθ, Οπε 
ΠΟ ΠΟΠΘ Οδη, ἔγοπι βδιίῃ, 
510. 410; Β6εὴ ἴῃοβε τπϊηρα 
ΠΟ ατα ἴο ΡῈ, που ἰμδί 
Βαβί, 2Βατ. 215; ϑβείῃ δ4]], 
ψηῃο, 2Μδοο. η8ὅ, “66 ΑἸΙ: 
βεαίηρ ; ΒΘ βργιηρ, ΒΙΡΕΤαρ. 
117 Θ10. 312; 5εηάς [τί τῃς 
Ἰρῃΐ, τΠαΐ, 1Βᾶτ. 3838. ταίῃ, 
Μ]η 5, ἔδτηῖπε5, ὅζο., 510. ΕἸδρ. 
1ϑῆεδε.  Θρηΐ 1 (ιε ψοτάλ), 
ψΠηΟ, 2Βδγ. δύξ ; τὴθ (ΒασπιοΒ., 
ΨΠο, 847; ΘΠεοΒί ΠΕ, Ῥ.Α-.58 
66 ΘΠΘΟΝΙΠΔΉ ; ΘΒ εἰά οἵ 
ΑΡγδῆδτη, ὅτ. 113 38 “Ὁ 
ἀννθ!]Πηρ τη {Π6, 510. Εταρ. 
ΜΠ ο56 ἀνε! ]Πηρ 15. ἴῃ ἐν δι 
2481; 5016 Ῥοϊοπίαϊε, 3118. 
δου], Οοα νῆο σανε τι ΟἿἿ, 
4Μδοο. τ; Θουΐς, Θυκίαϊποι 
Οὗ, Θ10. δύοῦ; Βονεσείρῃ, 2Μδοο. 
(228, 5016, 510. Εταρ. τ; 
Θονεγαῖρη ἴῃ ἤράνεῃ, ἽΜαος, 
155»; Βονεγείρῃ 1οτά, 511 614 
15.22.29 Ὑ]54, 1128 158,9. ὉΓ 4}1, 
Ὑγιβά. 61 88; οὗὨἉ 8]} ογεαίίοῃ, 
2Μδος. 22, σὲ Ευϊεῦ; οἵ 
βδτίῃ, 51}. ἔταρ. 155 ἼῸΠ Ξρἰτίϊο, 
ἌΝΤΕΟ, 224. ΘΓ (Π6 ψου]ά, 5016, 
ΘΙ: ἘΔ56,; ϑονεγείσηιν ΟΥ̓ΕΙ 81] 
ἤεβῃ, ψῆο Παβ, ΒῸὶ] 5; ϑριπί 
ἀηά Ξου, ψ}Ο ῬΙαςεὰ ἿΠ Τηδῃ, 
Τεβί. 422. Ι οὔ; Βιγεηρίῃ οἵ 
ΤΩΥ͂ 11, 51. 511; ΘΌΡΓΕΙΩΘ 
αοά, 2Μδοο. 386 Απϑβί. 19, 

Τεδοπεσ, 51τ. 5117; ΤΉτοπα ἴ5 
θαγοηα ἱπιαρὶπαίϊομ, ὙγΠΟΒ56, 
42. 8531, Τμαηάεγ, ἀοΠρῃ 15 
ἴῃ ἴα, ὙΠοβο, εο ες ΝΣ 
ϑεηάεγ οἵ, ,438. Τπυμάετς ἤσοπι 
Οἢ ΠΙρἢ, Ἧε ψ8ο, 510. 5431 
δ; Ὕπι, οἰ πὸ, ΝΣ 
Δηα εἴφτηδὶ ἀοά, Ὁ|6. Εταρ. 
120. ππ6 δνεδυϊαβίϊησ, αοά, 
5 ΘΌΠ; {ΠῸ᾿ 2 Μοῦ. οιὲ 
ὙΥ 5ά. 1 257 Ατὴβί, 140, 510. 5.5 
2Εη. 662; Τταί], Ιονεσ οὗ {ῃ 6, 
Ατήβί. 2οῦ. 
Ὀπρεροίίεη, 510. Ἐσαρ. 1701. 

Ὁρδβοϊάεογ οἵ {πῸ γγεαῖ, ΤᾺ ΠῈ 
οἷ; ὕπβρεθη γεΐ ββείπρ 81] 
Η ΪΠλ56]1 αἴοπθ, 510. 312, σδδ 
Την 510 16. 
γδίομεοσ οὗ 411] ἔτοπι ἤβανξῃ, 

510. 5552, Ὑγβάοτα, συίάειῃ, 
ιμαῖ, ΝΥ 5ά. 715, ὙΥΠμο Βαίῃ 
πεσοῖει, . Βεγίεοὶ 1, πε 
(Αταδ); ὙγΊβα, 510. 5880; ὙΥ156, 
σοτγθοίθίῃ, Οπα ἐμαί, δ βά. 
715; ὙΝτίη655,1Π6,}.4. 439; γντι- 
ΠΕ5565 8]], ψγῆο, 510. Εταρ. τῇ; 
Μγοπάσοτσ, ᾿Δοεσ οἵ, ΞΜδοο. 652. 
ΟΥΚΕΓ οἵ, 2Μδοο. ΤΕΣ Ὑγοτά 
15 5116 δῃηα Ῥεμῃεβί οοῃβίδηϊ, 
42. 822; Ὑγοι α- ]οσ, {πα, 
510. 315; ΜΥουβαῖρ, νομὴ γα 
({51568]}} 2Βασ: 71. 

(οα]εβ5, 1Εη. 1 57 16} 288 819 
9115 9411 9810 οοϑ»ϊο͵ 

(οά]εββθηθββ, 1Εη. τοῦ τον9, 
(ΟΟΑΙν πιδῃ 5. ννῖβε, ὅ51τ. 211} 
18-28. τχρρεῖνεϑ αἰβοὶ ρ]ηθ, απ 
5 Ὀ]ΘΞΞεα, 32(25)1. 11. 

Οοαβ οἵ Πεαΐμεη, ἀεδά, 510. 
Εταρ. 152 χἡδέδοσα,  ἰτηροϑββὶ- 
ΠΥ οὗ, Εταρ. 21. 5 ΕΊΔΡΙ 
3} 32, -- ἀοιηοῃΒ, 566 ΠΕ πο πο- 
ἴοργ; ἘΒΒΕΟ, ΙΞΓ8 61 ἴπγηβ ἴο, 
7αῦ. 15 



526 Αϑῃίδγοιἢ, Βεὶ, Βειβῃϊπι; 
15, Ζευϑ. 

αορ, 710. 825, «πὰ Μαρορ, 
Ἰαπά οὗ Ξ ἙμΙορία, 510. 3315, 
612, 

Θοἷά, 1Δγ ἀρ, ΤΟΡ. 12ὃ; ρτονϑά 
πῃ ἘΝ 51. )ῦ ΝΥ 15α. 36, 

«ΘοἸάξη Κα]ε,᾽ ΤῸΡ. 415. 
(ο] αι, 51τ-. 475. 
Θοιηεσ, 100. γ}9 οὗ. 
(οπιούταῦ, [π0. 168 χοῦ Ματί. 
15. 3.95, 8.6 Αρυδτοη. 

(οοά πιδη, με, 1.8. 42:8, 
Οοοάπεββ αθἰάθς (ῸΥ Ἔνεῖ, 9'γ. 
4ο12»11, 

Θοτρίαϑ, ΙΜδςο. 288 ,1.5,18 μ69 
2Μδοο. 89 1015 1232.36,81, [ῃ 
νἱσίοσυ ονεσ, ᾿Μδςο. “ἰ- τσ, 

Οοτίγπα, ᾿Μδος. 1535, 
αοββεη, ἰαπά ον παι αὐτὸς 
Ἰαπᾶ οἵ, 10}. 449 45», 

Θοιβοϊίας, 1Ε5α. 888, 
(ονεογημηδηΐ, αἰἰτπάς ἴο, Ρ.Α. 
ΠΤ 0.25: 

Οταςα αἴοπε σοοοιηΐβ ἔοσ εἰθο- 
ἰίοη «απ ϑβαϊναίϊΐοη οἵ [5γδεὶ, 
Α55. Μοβ. 89 

Οταεοο- ̓Εργρείδως ΞΞ. νυϊΐυτεβ᾽ 
δῃηᾶ “ Κιῖε5᾽ 'ἴπ 1Εη. οοῦ. (. 
9011»18), 

Οταρε- σαίμεγεσγ, Βεη- ϑῖτα οἱ αἰ τη5 
ἴο 6 ΟὨΪΥ 8, ϑῖγ. 8.1, 3210- 8. - 

Οταίεπι! ἀθαά. .«5ὲ6 Ῥεδα. 
ἄτανε, Τοῦ. 810,18, 
ὅτεεςε, τΜδοο. 89 510. 3818.,.36 
,566 Ἠ 1145. 

Οτεεῖκ, 2Μδος. 122 510. 3135; 
οἰτεβ. σοπρεὶ [εν ἴο ΠΕΙΪθ- 
126, 2 Μδος. 69, οἵ. 118; [Α5ῃϊοηβ, 
413; ἸηΗπιθηςα5 ἴῃ ΤΟΙΣ, 212 15; 
Κίπράομχη, 1.6. [Π6 ϑε]θαοϊα ετα, 
1Μδοο. 119:.; Ἰαησααρα, Ατιβῖ. 
28; ϑρεου]αίίοη οοπαειηπεϑ, 
ΘΙσ, 224γ.; τεχί οἵ Εοϊεβίαβιϊ- 
οὔ5, ἀϊνεγρεποα ἰπ οτάξι ἵτγοπη 
ΟΙΑ 1,Αἴίη νεγβίοῃ, 51τ. ὃ. 4) 30- 
26; νψαν5 οἵ 6, 2Μδος. 479 
65. .5ε6 ἩΞΙ]]εηϊἰΖίηρ. 

ατεεκβ, ᾿Μᾶδςο. 632 818 2Μδοο. 
50 γ 78. ἌΤΙ ΞΕ 121) [327 51». 
171,205,620,δ80,δὅ8,009 «264 ΓΑ ςς, 

1820; ἔανουγ εν, 3 Μδος. 38; 
ΟΥΓ Μαοεβάοπίδηβ -- " βὰαρ]εβ᾿ ἴῃ 
ΤΠ π 00. 19. 

Οτϑείίϊηρθ ἴῃ [Ιείίειβ, 2Μδςοο. 
αἰϑη;, γἱ 

Οταρου Ναζίδῃζεῃ ργαΐβεβ 
Μαοσοδθαθδη τηδτίγτβ, 4Μδοο. 
8 8. 

ατροσὶ (1. 6. “τς ΝΥ δίομεγϑβ᾽), 
2. 181»8,7,9. 

Οτοβϑβείεαβίε, ἜεΞΕ. 81. 
Ουατάϊαῃ Δηροῖ]β, Α. ὅς Ε,. 35} 
σε Μιτίποϑ ; θα 1Θ ἔῃ, [π0. 3517; 
ΘΕ ΠΞατ, 710: 2Ὲ 1; Ὁ“ 7860} 
2517. ,ϑό6 Αηρα]ὶς ραίσοηϑβ. 

Οὐατγαϊδηβ οὗ {πε σαΐεβ οἵ Πε]], 
Επι 225. 

Οα1, ἱποῦγ, Ζαά. 8 4, 45 τ62, 
Ουϊι-οὔετρ, Ζαά. τοϑ. 
Ουΐν, αρσαϊπδὲ {π6 50], ΚΑ. 
30910,.11. 6], Ζαά. 1οἿ 19. 

Ουηὶϊ, 00. 4439, 
Εγπηπαβίθιτη Ὀ.1ΠῈ ἴῃ ΓΤ γιβα 6, 
1Μδος. 115 2Μδοο. 49.123, 

ΗΑ κΚΚυκ, Ῥγορῆθου οὗ, Βεὶ 

τ(6), 332-37, 329; Ματῖί. 15. 29. 
Ἡδϑϊ αδιίοηβ οἵ βου }5, 42. γ80, 
86,101,121. 

ΙΝΘΕΧ 

Ηδάος, 2Μδος. 6328 51τ, 1721 2110 
2821 ὙγΪΞά. 116 1618 Αζασ, 66 
Αἀά, Εβιῃ. ΒΤ (1. 6. 858}60]), 
ΤΕ 45 ΤΊ, 21 Τ.Β; Ὁ Θ10: 
ταῦ. 122 οβϑ8, 468. εΙ18΄ 2 :8ΒΑγ, 

455 κ8.2Ε2. 41.8 868. Δ ΡΟ] 9 Π 64 
ἴοσ τὶρῃϊθουϑβ, 42. 808. οὗ 
2Βαδτζ. 218, 566 Τοβαῖῃ ; ἀεἰτ65 
ἴω, 510. Εταρ. 132: ρσαίεβ οὗ, 
54. 1618; βοἄ οἵ ἀξαιῃ, ΝΥ 154. 
116. ; ΡΘΙΙΒὮ ἴῃ, 51Ὁ. τη; 
Ρἰΐ οἱ, δῖσ, 2110. 566 ῬΙ᾿, 5860]; 
ταϊδίϊοη ἴο Ῥταροη, 3Βαγ. 43». 

Ηδεῖηιβ, πχοιηίαίηϑ, 510. 114. 

Ηαρασ, 100. 1433»238. 1.γ2»8,11,.7 

ΤΟΣ 
Ηᾶρραὶ. .«5ὲ6 Ασραειιβ. 
Ηρρὶ, 100. 4.429, 
Ἡρίορταρπμα, 51τ. Ζ γοϊορτίε 171.; 
οποα αποίαα πη Ζεά. 8 8. 

ΤΗδρι. «5:6 ΒΟΟΚ, Ἰἱκεΐδγθηοαβ. 
Ηκαΐἴηστ, Ασαθὶς παπια οὐ ΑΒΙΚασ, 
2αςεζηιε. 
ἩΔ]δοῆα, θαι]ϊθσ {παπ ἴΠοβα ἴῃ 
{ὲ Μίβῃπδῆ, επυποϊαϊεα ἴῃ 
ΤᾺΡΙ]Θοβ, Τὰ. 8 15; ΠοΠΘ ἴῃ 
Ῥισκδ ΑΡοΐῃ, Ρ.Α. ὃ 2, 2, 566 
Ευ]ς ; βϑνεσγεσ ἰῃ Ζαά. 1Πδη ἰὴ 
Ταϊπιυά, Ζαά. ὃ 6. 576 71172. 
1325,. 

ἩδΙδομοίῃ οὗ Ζαδοικῖῖες "αβεάᾶ 
οη ΡῬσορμείβ, Ζαά. 8 οἷ. 

Ηδ]αρμία θεη Ῥοβα, Ρ. Α. 38, 
ΗΑ] ]Ἰσατηαββιιϑ, τ Μδοο. ΡΞ 
Η4116], τῆς, ὟΝ 15α. 1.89, 
Ηδπι, 70}0. 438. γ8,18. 810,22,24,80 

ὍΣ18. το 25:30 2251: ΠῚ ΘΟ. 65; Ιοὲ 
οἵ, 100. 8223, «5.6 (απδδῃ. 

Ἡιηδάδίμις, Αἀά. βίῃ. 
ἘΠ0,17, 

Ηδδη, Αἀά. δίῃ. ΑἹ Β8,6 
(5,28 Ἐ10,11 4, 

Ἡατηαίῃ, τΜδος. 1229 ΤῈ}. 1τοϑ38 
ἘΣ 

άτηοσ, 1. 205 Τ. 1 223 55 655", 
Ηδηιβε]1πὶ, ἔίΠεσ οὗ {πε Κίηρ οὗ 
Ῥεσβία ἀπά ΕἼδηη, Αἢ. 317 (3γτ.). 
526 ΑΟἤσἢ, ΑΚΗΪ. 

Ἡδπδπεὶ, τ Επ. 692. 
ΗἩαπαπίδῃ, Α ζατδὴ δηα Μ|ίβηδεὶϊ, 
1Μδος. 2593, «56 ΤὭτες (ὨΒ]]- 
ἄτεη. 
Ηηδηΐοὶ, ΤΟΡ. 1.8, 
Ἡκαπηΐηα, ἀεραΐν οὗ {Π6 ῥγεβίβ, 
ΡΊΑΣ 5, 
Ηδηΐπα θη Ποβα, Ρ.Α. 212-15 
Ἡδηΐηα Ὀεη Ηδοῃϊπαὶ, Ρ. Α. 45. 
ΗἩηΐηα Ῥεη Τεγααίοη, Ρ. Α. 48. 
Ἡδπακκα. .5ε6 ΟΠΒΑπα Κα. 
Ηδταη, Ὀτοῖμεσ οἵ ΑΡγδἤδιῃ, 
7ι}..1230»15,80 .͵21 Ἰαηὰ οὗ, 123» 
88. 1591 83,19. 53..10,12 (441 γεαά 

ἩδΡρτοη) Τ.1,. 21 1.155. 15. 
Ητεβ Ξυ πη .11Ζ6 ἀοι 0 ]6 Ἰΐνεγβ, 
ἜΑ; 28. 

Ἡδτναϑὶ οὗ εν], 4Ε2. 423,29,80. 
-- σοοά ΜΠ] θὲ στεδίεσ, 4Ε2. 

9.181 

ΑἸ 

Ηαείἄδβαης Ἰεὰ ὃν 8445 Μδο- 
οαθαθιθ, 2Μδος. 1456., 546 
ΟΠ αβι αἰ πὶ. 

Ηδϑιηοηδθδη ΤΠΟΠΔΤΟΩΥ δί- 
ἰαοκεά, Ῥ5. 50]. ὃ 6, 1γ7»8)2. 

ΗἩκβίεηΐηρ οὗ {ἰπη65, 2Βδγ. 20] 
853:- 

Ηδίεπι], [γε τ ηρϑ, 51τ. 252. 
Ηδίγεά, εὐατε οὗ, Τ. 6. 53»; εν1]5 
οἵὗὅ, 323-56 62. 

ἩΆΖον, 1-7π6-.5} 25 
ΤΝ 260. 11 172: 

; Ῥ]αΐη οἵ, 
δέ Ατρϑᾶ. 

ὃ - 

Ηδξεδά, δηᾶ ποῖ [41], 19γδ6] ἴο ΡῈ, 
7}. 115 ΤΕ. 103}. 

Ηεδά οἵ ἄαυβϑ. .5ε6 αοά. 
Ἡδα]ηρ, τη. οδ΄; οἵ Ροάᾶγ, 
6η8; οἵ εδσίῃ, τοῦ, 
Ἡδα τ, σοοά, ἃ Ὀ]εβϑίηρ, 51τ, 
4015. Ὁ, 

Ηδαρ. «5:6 ὅεα, ΝΥ π685. 
ΕΙςατὶ; ΤΕῸ: 142 454 485 688 οϑ" 

945 95] οὐ οϑῖ οοϑἱδ τον; 
ΕΝ 6:8: ρα 7πρὴ τὸν: 
ἄουθ ]6, 1Επ. φιΐ; ρεγίςοϊ, Ζαά. 
τ: Ρίδος 14015. ἀροη, ο5:; 
ΞΕ Ροτηποβς ὍΝ, 3.50 918; 
21,84... ἩΡΓΙΡ τ Π655 οἵ, 925; ννῦ 
οἵ 6οἀ5, 17. 

Ἡδαίΐηθη, Ἵοηνοίβίοη οἱ, ΤΟΡ. 
8 Ί1Ο Α (3), 137 18 144 ὃ; (οη- 
νϑυβίοη οὗ, 2Βδτγ. 72. τὸ 4Ε2. 
1318 Ρς, 50]. 1782; Ἰοβὲ θεοδιβα 
1Π6Ὺ ΟΡΕΗΪΥ τος ΤΙ αν, 42. 
"25; τηδυγίαρεϑ, ΤοΡ.. 8. 9, 
ΥΙβα. 11,1.) ἀειεοίεα, Αἀά. 
βίῃ. ΟΣ. πρηα βανεά, 4Ε2. 
1 2382... υγῖνοϑ μαΐ αννδυ, 1 Εβά. 
ο᾽ 5. ,δ6 Οτρίεβ, ὕ9πο]εαη- 
Π655. 

Ηξανεη, ΓΕ η. 62 1.43.1} 188 212.» 
332 451 478 552 572 6152 618 
811 701 801»2 8.28)11 861.3.0312)14 

του ΤΟ τόδ ΤΕ 
ΤΡ 0 1.5.6. τ 1 τὸ σ᾿ πὸ 
ἘΡΕΓ σ ΤΠ Ὁ Π5 Ὁ. Ἢ {π||-: 217: 
ΔΑ ΡΟ ΠΡ ΙΣ Π0Ξ: 129 
1950) Τ.Β.3}»8 οὔ τοῦ; σῃ]άγεη 
οἵ δῆσεϊς, 62 145; -- στισῃίθουβ, 
ΙΟ1}; επᾶ οἵ, 1815, 546 Ἐπάᾶϑ; 
ῃτϑί, οα1θ, εομέγασέ Νεν ; ἤνε 
ΤΠ ἔτοιη, ἄρρεᾶαγσ ἴο Πεῖρ 
Ταάας ἴῃ Ῥαί]6, 2Μδος. το329»30. 
ὍΝ τ; ΞΟ ΒΑ τ ον, 
οἵ, παπῖε οὗ, 2210 45 529. ὨΙρὮ, 
12: 5701; ΠΙΡῊ; ΠΟΙ; ἅπα 
οἴδγηδὶ, 158; Ποβί οἵ, ιο4, 566 
ἩοΞι ; πᾶν, ΕΠ: ΟἹ", 522 
Οτϑαιίοη ; οἵ ἤεανεηβ, τό 6οἱ 
γιῦ; ο14 ϑεγηϊτὶς οοποερίίοη οὗ, 
2ΕΠπ. 1οἷ22.; βθοοηά, οοηΐδίηβ 
[ΑἸ]]1εη Δ δίομοῖϑ 26., θα] 6τϑ οὗ 
ΒΆΡΕΙ; 2861: 50 .ὃ; 5.Π5᾽ Ρτὲ- 
νβηΐ Ἰοοκίῃρ ὑρ ἴο, Ρ.Μδη. 
9; τ[μϊγά, Ῥαγαάϊβε ἴῃ, Αρος. 
Μοξβ. 4ο25. ,5:6 Αηρεῖὶς, αοά, 
Ῥτορῃβοῦ, ϑδοηίποεβ, ὅδ, 
ΤΕΠΊΡΙ8. 

Ἡδάνεηὶν δτοπείυρεβ οἵ ἰπίηρϑ 
οἡ εἀτίῃ, ΝΥ 154. 9822. ; Ῥοάϊεϑ, 
οὔδογνε {Πποὶσ ογάσσ, 5ιτ. 621-28. 
Ὁ ΤΒη: 25, ἘΡ: 16. ὅο 85: 
50]. τ812-16. αἸΞρεηϑαίίοη, ἴο 
αϑϑὶβί [ἀφο ̓5 ἀδοεῖί, Τὰ. 2618, 
Πορβῖϑβ, ἴξη οσάειϑ οἵ, 2. 20 522.: 
7εγαϑαίετω, νἰϑίοη οἵ, 42. ο"-- 
1οὔϑ,  -- στεδαΐ τηοπηΐδϊῃ (ου 
τοορῖκὴ, 1393 Ὁ ΒΘΙοπρθ τὸ 
Εἴεσπαὶ οτγάθσ, αν! ]ε ἴου 
τἱρῃίβξοιιβ αἰζεσ ΕἾΠΑ] Τυᾶρε- 
πηρηΐ, 852, “66 5΄οῃ, τενθα]εᾶ 
45 ἃ δυϊ]46 4 οἱΐγ, 1ο27.32,.44. 
ΟΥ̓ ΐπαπος ἴο 514 Υ ΘΠθομθμηϊΐεϑ, 
Ταῦ. οὔ: ραίΐζεση οὔ Ηοὶγ (ἰτν, 
42. το. 5.6 Τ ΛΠ] ΠΑΓΙ65, 
ΤαΡΙεΐβ, Νιβίοη. 

Ηδανθηβ, ΤΕ. 12 1810 5398 41] 
421 472 6110 γ11»8 8,44 ο118 οδδ; 

δηα δαί τεπανεά, Τὰ. 139, 
“66 Οτδδίίοη; ποβί οὗ, 1Επῃ. 
ΘΙ τ Ὀρεποα 1 τ88 
Τ.]ὰἃ. 242; γἴυνα!γ οἵ, 
᾿ταρΡ] 16, 482. 3.5,.; ῬΟΝΕΙ5 

Ω 

Ὁ ἘΠῚ ΟἿ, τ252 ΔΏΡΜὈὶΒ᾽ 
βενβη, Ὀ6]Ἰοῦ ἴῃ, ἰῃ Ταβί. ΧῚΤΙ 
Ραίσ., 2 Εποοῖ, Αϑοθηβίοῃ οἵ 
1Ξαἴδῃ, 3 Βασιιοῃ, ΟΠαρίρδῃ 12, 
ΔΒδζ. 810; βένεηῃ, 2Εη.3--21; 
ἢτϑοί, 3-6; βεοοῃά, 7; ἰμϊτά, 
8-π1ιο; ἰουτίῃ, 11-17; ΒΕ, 
18; 5ἰχίδ, 10; ϑδνεηίῃ, 20, 
21; (εἰρῇίῃ ἴο (επί, 211--221;} 
βενεη, 1.1,.21-- 28 (βΑβ}); ἴστε, 
21- 38᾽ (αΔα.. 

Ηδεθγενν, ΑἸ γαμδπ ἰθατηβ, 70. 
1226),217. οἸηκαγδοίθιβ, Αὐὶδί, 20, 
566 Τενίβῃ ; Ἰαπρίαρα, ΒΟΙΥ, 
Τεβί. 42. 1 85 ; Τεβίατηδεηΐ 
οἵ Ναρπία!ῖ, “5:6 Ναρπίαὶὶ ; 
Τοχὶ οἵ Ζαάοκῖίίε ΕἾδρ.» Ζαᾶ. 
8.4; ἴοηρπε, Ατῖϑί. 238 4Μδοο, 
127 1616 70}. 4.35 ; {Π6 Τοηρτια 
οἵ τῃ6 οτγεδαίίοη, Ἰἰβασηΐ ὈΥ 
ΑΡγδβδπη, σφεα ΑΌταμδπη, ΒΟΟΚΒ5 
οὔ τῃ6 (δίμοιβ ; {γδηβ δίῃ 
ἔτοπι, αἰ βη α] 165. οἵ, 51τ. 2. γχο- 
ἰορμθ 171. 566 7ρέγοας. ἴο 
δοοῦύς. 

Ηδερτενῷᾳ5), Μδςο. 781 1118 1581 
70 αἾ Ὁ} το Ἷ2 1211 1.418 7. 2019 
7 ΠῚ 705. 125. 1525. ΘΙΡῚ Ὁ 
5161,258 ᾿Μδοο. 411 52»3 82 οὐ»}8 

ΤῊ 
Ηξερτοη, Μδςο. 565 ΤᾺ. 1310 
12, 1.10 1610 1.03.2, 228 241 
2019 2020 5.15 .κ14. .,ΔἋΟΙ0 (τὸ 

ἘΠΎΤΑΠ ΠΕ 75 5.8. ΠῚ 
ὍΣ ΤΟΣ ἩΠΠΠ| ΖΜ 20» 
ΠΡ ΙΞο θ᾽ ἼΣ 7 το ΡΝ Ὁ 
Ππ σΥ 85. ΤᾺ 810.2. 7 7οϑ. 
2 9.0) ΕἸΣ ΒΕ; τ ῦ β}»35. 283: 27: 
ἃ5 ἃ βεαΐ οἵ ργορπείϊς ἱπβρίγα- 
τἴοη, 2Βαγ. 27" 28,2. ΟΣ: 

Ηδξρτοη, 5οη οὗ Κομαίῃ, Τ.1,. 
122 Τεβί. 422. 1| 74. 

Ἡδεοαίδευβ οἵ Αθάεσγα, το] δίϊοη 
οὗ Ατ᾽βίβαβ᾽ 5 1,δζΐοσ ἴο, Ασίβί. 

8. 5, 3172. 
Ηξεοίογ, 510. 2227, 
Η66], 1Επ. 8229. 
ΗἩερειποπίάςεβ, 2 Μδοο. 132". 
ΗΞ-ς-Ης, Ῥεη, Ρ. Δ. 520)27, 
ἩδΙ]θησηο εὶς, τ Ἐπ. 82}5»}6 
Ηδ]θη δπα Ῥατγῖβ, 510. 3.1322. 
Ηε]ϊοάοταβ. 2Μδος. 31.8»18,22,26, 
26,31--88,86,87,40 41 518. 

ΗἩε]οροΙ 5, ὑσῖθϑὲ οὗ, 1}. 4010 
4423 1.705. 188, 

Ηεἰκίαβ, 1.6. ΗΠ Κιαῆ, ἃ ταϊοσ οὗ 
186 ἰειηρῖς, 154. 18, 

Ηεἰκίαϑ, τ Εβά. 81. 
Ηδεἰκίαβ, δηοοβϑῖον οἵ Βαγιοῆ, 
1Βδτζ. 1}. 

ΗἩεΙκίαβ, ἔδῖμεσ οὐ πρὶ ῥτίεβί 
Τοακίτη, 1Βδγ. 1, 
ἩΙΚΙαβ, 515. 2, 7. 29, 63. 
ΗΕΙ͂], ΤΕ. 51172. 510. 4186; δπὰ 
ἀεβίγαοίίοη, ΑἩ. 888 (Ατδρθ.) ; 
οὐ ΗἩδᾶοβ, 2Εη. 4013)». 411 42}; 
1ῃ6 νεσὺ Ἰονγεϑί, 4012)2. «546 
ΑΡγϑ5, βῆεππα, 5Π60]. 

Ἡε]ΐας, 510. 3510,587,545,604,598,689, 
Ἴ82,810.,.101ἢ0.88 187, φ2, (ταεοο. 

ΗἩε]]εηὶς ἰγαοῖβ 'η ϑίγασι, 51. 
ΒῚ: 

Ἡε]]δηΐϑιη, ρίοπεεγ οὗ δν1}]5 ἴὸ 
τηδη Κὶπά, 510. 458, 
ΗἩε]]εηϊζαίΐοη οὗ Γενν επίοσγοεᾷ, 
2Μδοο. 61:31 ,Μδος. 228,2. Α.55. 
Μοϑβ. 838. ὅ, οἷ τΜδςο. 119.16; 
41-ῦ8. σίνεῃ ὉΡ, 2 Μδος. 1125-26. 
ὉΠΗ͂ΘΓ 7αβοη, 4Μδος. 418-29, 

Ηε]]εηϊζίηρ, ἀεἴα!]5 οὔη τ Μαρο. 

3. 2 



--- συυηπαβίτπι θα}, αὐξ; ἀποῖτ- 
ασὐμηοϊδίοη, 1'5 ; οἰτοιπηοϊ βίῃ 
Του ἀάθη, ι90.}81. ρογνρηδηῖ 
τοριιάϊαίεα, 115; βασι ποίηρ ἴοὸ 
ἰάοἶβ, 145... 5δογποὶπρ ΘΝ 1Π6, 
ὅζο., 157 5; πποϊδδη {Πϊηρ5 βαΐβῃ ; 
ὑτοίαπίπρ ΘαρΡδίῃβ ἀπά [βαϑβίβ, 
ι45,45. Τὰν---ὍΟΟ Κα Ρυτηδά, 
τ58. Ῥχγαοίίοεβ οσθιἀἄθη, 12 957, 
Οοπιϊηαίίοη οὗ ἀεβοϊδίίοη βεῖ 
1Ρ, 155; ᾿Ἰπῆπεηςε5, Ζαᾶ. 9102"; 
Ρηδβιμοοα αἰίδοκεά, 88 ὁϑϑ τοὶ, 

Ηε]]εβροηΐ, 51}. 41 ρ880, 
ἜΠΕΣΑ ΙΒ: πα τς 
Ἡδργδοῖοβ, 510. 987, [ἐβϑιϊναὶ οἵ 
αἱ ὙΤυτε ᾿(ἰσῇ ρτίεβε 7αβοῃ 
Β6Π65 ΠΊΟΠΕΥ [ΟΥ βαοτγίπος ἴο), 
2Μδοο. 41 

Ἡ ογδο θ᾿ νίθννβ, Δ 15ἃ.11022,257,. 
Ἡετεαϊίασν ἰαϊης οὐ οΠαγαςίεσ, 
Δ 156, 515 45.» 

Ηετζγεάϊίυ, π ς ΠΕ 22: 
ΗἩδγπλεϑ, 510. 5ὅ 7,350. τῆς Ρ]απεῖ, 
2 Ἐπὶ φοϑγ. 

Ηετγηοη, τηᾶπ, 2Μδος. 5 δα. 
Ἡδειτῆοπ, πηοπηΐαϊη, Τὰ. 2919 
ΕΠ. ὅθ)2. 1237: ψῇοτε {ΠῈ 
ΔΏρσεὶθ ΠΟ (6]1] ἀεβοεπᾶεά, 
2Ἐη. 1895 (Βττηοη), οἷ. τη. 
65 δ, δ: Αϑβρίβ. 

ΗἩετοά, 1 Εηῃ. 6782. Α55, Μοϑβ. 
8. 7; - δὴ ᾿πβοϊεηΐ Κίηρ, Α585. 
Μος.6:; -ἰ ἰ Μδῃ οἵ 1165, Ζαά. 
8 6ιἰ(6) ; 5οη85 οἵ, ὃ 6, 66 
ΑἸεχδηῆεσ ; ϑσοαββουβ οὗ, 4.55. 
Μοϑβ. Οἵ. ; ΞΌΡΡτγεβϑεβ ρτίεϑί- 
Ὠοοά δηᾶ ϑαάάᾳοεαβ, Α.55.Μο5. 
637:. 

Ἡδεβῆροη, {061 515. 
Ἡεβιΐα, 510. 2125, 
Ηξειμ, οΒΙΙάγέη οἵ, 7}. 195» 27 
529 ἨΠΕΗΙο. 

Ἡεχδεμίεσοι, Ἱταρστηεπὶ οἵ δῃ, 
2Βατ. 2972. 

Ἠδχαρὶα. .566 Οτίρεη. 
Ηεζαης, 70. 3429, 
ἩεζΖεκίαῃ, Κίηρ οὔ Τ[πάδῃ, 
ἍΝΙαΓΟ. ΤΗΣ 511. ΡΣ 10. 
2Βαγ. 633»8,»5 Μδτσί: 15.11»7)10,12,18 
21.3 48,2)}5(1π:- 212 τεδα Ζεαε- 
κί) 42. γ110, Τ δβϊατηεπηί οἵ, 
Ματί. 15. 881, 5. 

Ηξεζτγοη, 80. 442. 
ΗἩ] εἰ ρο] 5, 510. 2515. ρ518 
ἩΗΐετεεὶ, 1 Ἐ5α. 95}. 
ἩϊΪἐτειηοίῃ, 1 56, 957. 
Η]ετθπλοίῃ, 1 Ε54. 930, 
Ηἰεγιηδϑ, 154. 92, 
Ἡϊεγοηυπηιβ, δος. 122. 
Ηΐρῃ, ἴῃς Μοβί. «5:5 Οοά, 
11{165 οἵ. 
ΗΊρἢ ρῥίδοεβ, [0Ὁ. 13}. 
ΗΊἸΡῺ ρῥσίοβί, 51τν. 4915-- ϑοῦὲ ᾿ Βδγ. | 
12. ΚΑΤ ΞΕΙΥ: 11. 32. 55. 41. 
121; ΡῬο]Ιτο4] ρόννεῖ οἱ, 51τ. 
45.:π:; ; Βιρσροεββίοη, Πογθα! ἴΓῪ 
4555. 

ΗΠΡΉ-Ῥτεβίμῃοοῦ, πιεσγϑάϊζασυ, 
ςὐηίειτοα οὐ ϑθοπ Μαςοᾶ- 
Ῥδδιιβ, δος. 1451; οοπῆτπιεά 
ῬΥ Τεπηείγίιβ 11, 1.458. 
ΗἸΡΉ ρτὶεβίβ, Μαοοδθδεαῃ, δάορι 
1{π|2 οὐ Μεϊ]ομίζεαεκ, ῬΣΙΘΕΙΣ οἵ 
(τὸ Μοὶ ΗἸΡῚ Οοάἀ᾿, [π|0.32}21. 
ΤΙ, 814 Α55. Μος. δ᾽. 

ΤἩΠΚΙΑἢ. 566 ἩεΙΚΙΑ5. 
ἩΠ11Ε], "πὸ οὗ, Ρ.Α. 8 1. 
ΗΠ ]υ)απερη, ΤΕπ. 8217, 
ΗἩϊπποῖὴ, ν δ] ]ου οἵ, ΤΕπ. 265.5. 
5.6. ΟΟἤοηπα. 

ΙΝΡΕΧ 
Ηἱρροάγοπιε αἱ 
2Μδος. 41} ὅτε. 

Ηἱρροάτγοπιε, πε, Τ᾿. 7ο5. ζοϑίβ), 
Η!ἰβίοτθβ. «δὲ6 Βοοκ. 
Η!]ἰβίοσγυ, βαυ]οῖ αηα Ἰάΐεγ. 
Μοσβεϑβ. 
Ηϊϊε, 100. 362, .5:6 Ἡξιῃ. 
Ἡϊῖεϑ, ΓΕ5α, 809 Τ. 5, 68. 
Ἡ!νίζο, Ταῦ. 305. ᾿ 
Ηϊνῖῖεβ, 100. 1418, 
Ἡο]ΐη655, οουπβεὶ οἱ, Ζαα, οἷ ; 
Ρεγίβοϊίοη οἵ, 566 Ῥεσγίβοϊὶοη. 

ἨΌΪ]ονν Ῥ]αοαβ (- 5160]), 1 ΕΠ. 
ἘΦΘΡΗΣ 

ἩοΙ]οίεγπαθβ, Ππά 11 8 6 2513: 5 41 
53 22,24 61: 10,17 κ1,0,10,20 1017: 18, 

20,21 .11,20,22 1.,38,5,6,7,10,18,16,16, 
1720. ..42,6,9,.16..1.3.0,11,18,19. 1. 611 

1619. 5]41ὴ Ὀγ ΤΠ 611, 133. 
ΤΟΙ͂Σ; ΤΈ- αὐ ὍΡ, 125 280 20 0ὺ 
412 432. 451 47»} 481.9 ξο] 513 
ἘΠ ΡΝ 6οΊ 018:10,12 628 ΘΕ: 

103" τού]; δηα οοτήσηομ, Ζαά. 
ΤΡ; 8Π6 Ῥτοίαπε, 8.: Ἠοϊν 

ΑἸεχαηάτία, 
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Οἴν -- 7εγαβαίεπι, ϑῖγ. 241 
2015 Ῥε, 50] 8, τ Οιΐν; 
1 απὰ ΡΓοίεοί5 1805 ψ8ο 
ἄν ε]] ἴῃ 1ἴ, 2Βδγ. 2922., βαῃςί]- 
Πεά ὃν Οοῦ--(Πς 5εεης οὗ 
Μεββίαηϊς βαϊναίίοη, 4Ε2. 9521. 
12} 15 Ὅν ΦΒΗΣ 20. Ἴ0.; 
Οπε, 51τ.41422..23" 439 4η8 4820 
1Βδτ, 452 »ὅ---Ὀ]εββεά θὲ Ἧς, 
ἰξος ΚΟ ν, εὖ (εθοιο, τ (δ χος 
1{Πὲ5 οἵ; ΟΠ τΞ Ϊδοο)», ΑΖαγ. 
12; ομξδβ οὗ ἀοάᾶ- δηρεΐβ, 
στ: 4219 ὉΠ 35 85: 50] Τὴ; 
Ξε δῆφρεἶὶβ οἵ βαποιποδίΐοη, [{}. 
4134, οὗ ἴδε 1Τιοσά -- 75γδεὶ, 
70}. 2312 Τ.5. 632 ;᾿ ΡΙαςοε (-ΞΞ 
Τεγιβαὶεπιὶ οὐ Τεπιρ]ε 3), {0}. 
110 510. 3505. τὴς ΘΔΠΟΙΌΘΓΙΥ ; 
ϑρίσιῖ, Μαζί. 15. 515; οἱ ἀοά 
Ῥεβίοννβα οἡ τῆδῃ, ἴο 6 τε- 
τυτηθα 45 ΡΈΓΕ ἃ5 ν Πθητθοεϊνε, 
Τεβῖ. 42. 1 τοῦ, 546 ϑρίτιῖ; 
τηϊηρ5 {-Ξ- {{{Π65), Ζαά. 8156, “66 
Αποϊπίεα Οης, Οἰγ, Νδῖηα, 
ΘΔΌΡΑΙΠ, Θ Ρ τίς; 27211.}71.: βεα οὗ 
ΔῆσΕ]5, 566 Αηρε]β; ΝΥ δίομειϑβ, 
ΤΠ. 15"»"; οἵ αοά: ἩοΪγ, ΒοΙν, 
ΒΟΥ, 1Επ. 30}, Τοσα, ΟἿ, 
πᾶηλα (οἵ Θο4), 9" τοδ12, πε, 
546 αοά ; οἵ πξανεῃ : πεᾶνεῃ, 
1Εη. 155, εἴεσμαὶ ρ͵ασε, 1Εη. 
125 ;- οἵ τηθῃ : δπὰ εἰεοῖ, 1 Εῃ. 
50], τἱρῃίθοιβ δηά εἸεοῖ, “Ἐπ. 
381; οἱ Τερὶε : ΠΟΙΥῪ ρ]δαςε, 
ΤΠ. 260. ((ὐπίζαθι. « ΠΟΙΥ 
εἴετπαὶ ρίασθ᾽ -- “ἤεανεῃ ᾽.) 

Ἡοτηεσ, Ῥοττονγεα ἴγουη 510], 
510. 3419γ..419--481. 

Ἡοπουτ, 1Επ. 591 το τοδ1}12; 
ἴο ἡ μοΩ ἄπ, ὅ8ι::. 1015. 25. 
Ῥαϊὰᾷ ἴο. νυνϊβάοτῃ, ποῖ ψεδὶτῃ, 
τοϑῦ- αα|͵ 

Ἡοοῦ, αἰν!άεα, 5υτθο] οὗ α15- 
οτἰ πυἰηδίϊοη, Ατσἰβί. 150. 

Ηροτερ, 51γ. 487, 
Ἡοτίίεβ, [π0. 2;}0 388, 
Ηοτη, ἴῃς οτϑαΐ -- 445 Μδαο- 
σάΡαειῖιβ, 1 Επ. 90972. 

Ηοϑβί (αγγαν) οὗ βεανεη, Ρ. Μδη. 
27. 2. ΞΞ ἅπσοδῖς, ΒΊΑ Πν ὙΡ72 
οἵ 1ΠῈ Βεανυεηβ, 1 Επ. 6110 το 45, 
οἵ. 19 οἱ, 5:6 Αηρεϊβ. 

Ηορίς οὗ 4.Ζα26] ριηϊβῃς, 1. 
545 Βρὲ; οἵ 6οα -- δηρεῖϑ, 511. 
2423 4238, οἴ πεάνεῃ, 1732. 

ΗἩοιάαν, οπα οὗ 188 Κιίπρ᾽ 5 50η5 

ΨΠ0 αιοϑίϊοη ΑἸ Κασ, Αἢ. 210] 
(Ατιι.). .5ε6 Βα] ἰαυπ. 

Ηουτρ, 1 Επη.807222., οἵ. “Ρετγιοαϑ᾽, 
ΤΠ πη: 991; “ἐπηδπῦ, 06". δὲ 
ΤΙΊπιε5. ' 

Ησοιιβε, Ῥυ1ἃ ἃ ϑιγο, ἴῃ [5γαεὶ], 
Ζαά. 55; οἵ Οοά -- υδίνειϊδε, 
1Βατ. 22..25. οὗ ᾿πβίπιοΐίοῃ, 
ΘΙτ, 512522..; οὗ βγδεὶ, {πῈ ἵννό 
Βοιβοβ5 οἱ, Ζαά. 9’; οἵ {πε 
1, Ανὺνγ -Ξ Ξ6Π00] οΥ φοΟ]]ερο, Ζαά. 
δ 1Ο]]. 050»835., - ΤΕΙΏΡΙΘ: οἵ 
τς Εἴεγπαὶ, 510. 4328. οὕ {πε 
Οτεαῖ Θοά, ΔΙΤΤΩ ΤΊΘ τς τς 
ΤΕρΡΙε; ἴοτ δε Οτεαῖ Κίηρ, 
1 η. 9115, 1,οτὰ οὗ ἴῃς 5Πεερ, 
ΙΕη. 80530.40. οὗ ἀομηϊηΐϊοῃ, 
1Επ. 938; βΊοτγυ ἀπά ἀομπηϊηΐϊοη. 
937; οἵ [88 5ῆεερ, Ἐπ, 859-56 
Ὅο δ, 5. πεν 18|η: σὴ; 61 
ὙΟΙΒΏΙΡ τὸ ΤοΙΩΡΙῈ. οἵ. β5υπᾶ- 
σοραε, Ζαα. ὃ 4; 142. 

ΗτοιῖῖΖ, Αστηθηΐαη πιοηΐῃ, Αἢ. 
33»12 (Ατ.). «8:6 ΑΡ, Νίβδῃ. 

Ἡππίαη ἤςβῃ εαΐθη, 154. 1 )ὅ. 
Ηύτ}]6, Ῥ5. 50]. "Ὁ 
Ἡμῖν, Ρ.Α. 45,912 ρ2ς 
ΟΥ Ὁ Θὰ ΟΡ 
4-τ 

Ηυρρίπ, [0}. 4435. 
ΗἩ5ῃϊπι, [π0. 4435». 
Ἡγάαβρες, ππς 16: 
Ηγεπαβ - ΕἸπιορίαμβ οὐ (7) 
Θυγΐαπ5, 1. δ8ρϑὅ), 

Ἡγπῖη ἴῃ ρῥγαῖβε οἱ (τεδίϊοῃ, 
δεν 50. 9: 

Ἡνυροοτῖῖίε, 511. 129. 22(35)}52:. 
566 Του ]6- πϑατί. 

Ηνγτοάπυβ, ΤΟἢπη, Ἐπ. 3857. 
103}3»1522.., Κίηρ,, εβί ὈΠ5Βοσ οὗ 
ΠΕΝ Ρτϊθβιῃοοά, απὰ ριορμεῖ, 
ΤΑ. 65,12,, ΤΙΙ,. 814:15 οζός ; 
πανν ῥτϊεβίῃοοά οὗ, Τ.1,.1 8259.» 
546 Βαίἢ-01, Μεββίδηϊς ; τε- 
Ῥαταβα δ5 Μεββίδῃ ἴῃ Τ.1,ν. 
ἴ8: Θέ ἘΝ. 6 11, 8 

Ηντοδπιιβ 11, Ζαά. 8 δϊϊ(ο). 
Ἡντοδπιιβ,50ὴ οὗ ΤΟ α5. 2 Μᾷοο. 
3117: 

πεεὰ 
ἩΕΈΤΝ δ μὲ ἴο, 

Ιδαΐπιβ, 1 Εξά. οὐδ 
Ἰαρείαβ, 510. 3110. 
Ταββιιβ, 510. 3522, 
ΤΡοτίδηβ, 510. 516, 
10η ϑδιηῖκ, Ἔχθουίοπεσ, ἢ, 45 
(Ατα0). «8:6 ΑΡὰ ϑδηῖϊκ, 
ΝΑΡΌΒεΊΑΚἢ, ὅζο. 
ΤᾺ]6 πη 6855, ΤΟΡ. 4}. 
1401]. .5ε6 ΑΔο]]. 
1640], σοπιπηδπα ἴο οὔεσ ἴο, Αἢ. 

2170 (ϑγγ.); ΒΕ], Αἢ. 616 (Ατ4}.). 
140] ἴεπηρ]6, Β6] 1οϑι. 
Τἀο]αίτγ, 2Μδεο. 415 61: ὙΥ1βα, 
132-15; δἰίαοκεᾶ, Ατίϑβί. ὃ 6, 
124-72: σοΙϊηϊηδηαεα ὈΥ 
Απίίϊοσμιιβ, Μδος. τ5; Ὧε- 
πουπορά, Βα. 8 1 ΒΕΙ 5 510. 
Εταρβ. 1,3; ὃν ΑΡσδβαμ, [ὰ}. 
121. 5.21} δ. .2211.22 . ΠΥ ἸοΑΒΌ, 
365; οἵ Βαθγίοη, ἀεπουποεά 
ἴπ ΕΡ. [ετ. 8.1; οὗ Ιβυδεὶ, [π0. 
1117 Ῥαη σῃεά δἴδγηα ]]γ, 2Ἑη. 
τοῦ; τίβα οὗ, [π0. 11’; νδηϊν 
οὗ, ΕΡ. 7εῖ. 4-73. 

14ο]5, Ζαά. 95". 
1άπ6], 1Ε54. 843 
ἸΙάτπτηδεα, Μδος. 4151 ,8 651 
Ἰάυπηδεδηβ, Ατῇβῖ. 1ο7 2Μᾶςο. 
ἘΣΤΟΝ 

Ιεἀαϊα5, 1Ε54. ο"΄. 

852 

Ἱρποΐδηςθ, 4Μάαςο. 
5ῃ; 280: 50; 
1561, 201822. 

1)αΚα, Τὰ. 4438, 
ΤΊΒΕΒΕΒῚ Βαῃ)]απλ π᾿ 5. υυϊίθ, Πι0. 

το; δπα 
δὴ 6ΥἹ] ἰπ 

1) αβκα, [πΌ. 119. 
Π]οηα, 100. 3429. 
1) υβα58 61, 1 πη. 8234, 
1Π|Δἄτιη, 1Ε54. 558, 
Πΐστα, 510. 53.428,432, 
Πππαρέβ, Ἐπ. 6:8 997, 6 
Ομῖπα ; τηο]ίεξη, Ζαί, ο(8, .5 6 
ἸΔο]αίτυ. 

Ἰτηδρίπαίϊοη, εν], Ζαά. 35. 
Ιπο]παίϊοη, Ὑ βίζεογ. 

Ιτραϊκας ἴῃ6 Αταρίδῃ, 
1.397 

[Πππλάπιιθ]. 866 [6ϑι5 ΟΒτῖϑι. ἧ 
Ιτητηοτίδ]]γ, 154. 34 41 τς8; 
ἀεηΐα] οὗ, 22; οὗ δηϊπιαῖβ, 2 πη. 
585); οἵ 501}, ΑἸεχαπάτίδπ 
Τεννϑ᾽ ἀοοίτίπε οὗ, 4Μδοο. 8 9-- 
τἱρῃΐθοιιβ επίεγ Ὁ]155 δἵ ἀβαίῃ, 
10}513}1716181,.3»181 8528. γγιοκοά 
επίασ οἢ δἴξεγηδὶ ἰοτίττγε, 9952 
101}»15 1.219 1215 χ85,22. ΞΏ}0]66- 
{ἰνε, ΝΥ τεά. 315,2. .5ὲ6 Ἐϊοτγηαὶ, 
Επίματει 1[6,1πτετπηεάϊαίε ϑιαίε, 
Ὑτεαβῦγεβ. 
Τηπδῃ, {π0. 4453. 
Ττηρυτγ, τυ] Καάπεββ οὗ, ὅ81τ. 

160-27 2 : 

ΑΥ̓͂ 

1Μδοο. 

Ππηριυϊε4 ΚΙρΡΒεοιιθμθθθ. 866 
Μετγῖίβ, ΚἸρβίεουβηςββ. 

Ιποεηβα, ΤῸ. 617 82 51γτ. 2415). 
Ἰηςεαβί, Ζαά, γ5 11} 917; Ἰαννβ σοη- 
σεσπίηνρ, [π0.33}0. 20 Ραπίϑπεὰ 
Ὀγ υτηίΐην, 4125»206,28͵ 

Ἱπο]παίϊοθ, πε, ὍΤ. 4. 18 
ΤΙΝ. 257... 557Τ.Ὰ. 22 1. 705: 
25 1.8. 63»’; οὗ ἤξϑ ἀπά Ὀ]οοά, 
δι, 175}, σέ6 Τεπάεηου, Ὑεῖ- 
ΖΕΥ; ἴῃς εν]], ἴο 6 ϑῃυπηρᾷ, 
7αα. 31-2, Δ δίομοιϑ, 411 ἤβϑῃ, 
Δηα ΝΌΔΠ᾽ 5. 50ῃ5 [61] [ῃσγουρῃ 
1, 25. 4; ἈΡτδδαῖη; 5820. 
50} Ταοοῦ νγαὶ κε ποῖ αἰΐεσ, 
42,3: Ῥαῖζ βοὴβ οὗ Τδοοὸῦ αἱὰ, 
4-πὸ 

ΤηοΙἐπαιίοηϑ, {πε ἵννο, φοοὰ απ 
ΕΥἹ, 1. Δ. 13,,.. 15. 9. ,δ26 Ὑ ΘΙΖΘΙΣ 

Ἱπάερεπάεποο, δἀναπίασε οἵ, 
51τ. 2024. 28, ποῖ ἴο "ὲ βίσγεπ- 
ἀετεα, 5319- 28 (3 ο28--32), 

Τηάϊα, ἸΜδοο. 88 ἐλ: Ἐβιῃ. ἐ- 
ἘΠ 70}. 821 9». 

Ιηάϊδη, ἽΜΕ ας 638, 
Ἱπάϊαηϑ, ΒΙΡῚ ΕΟ» 20ΟΣ 
Ιπἀϊν!άτι4] τεβροπϑὶ ΒΠΠ1Πγ. «526 
50]. 

Ιηἀοοοϊρίίαε, Τ. 705. 113. 
Ιπάτι5, 1 Εη. γ7771. 
Τπίαπ οἰάθ, ἐίγιςα: 125: ὍΟΠΞ 
ἀεπηηεά, 510. 35, 

Ἰπίοτμηθιβ, στανγατά οὗ, 2Μδςο. 
328, 

Τη Πα ταηΐ5 οὗ 1Π6 βαγ, Ζϑά, 
11. 2Βατ. 25 72. .566 ὌννΕΙ!. 

Ιπβοτρίίοη το] αἰϊηρ' ἴο βιη δπάᾶ 
βίατιϑβ, ἀϊβοονετεα Όγ Καϊπαπι, 
Ταῦ. 88, ' 
Τηβιηοοσ Ὑ Βαΐεπιὶ, 51τ. 2725 2 :, 
Τηβρίγαῖϊο -- ἀἰβειη οάϊεα 50ὰ]. 
“δ 46 501]5. 

Τπϑρίγαϊίοη, οὰρ οὗὅ, 4Ε2. 143; 
ἰπίθηβιῆε παΐπγα! ἰδοῦ 165, 

Τηϊοτοθσβίου ὈῪ ἀερατίεά, Οπΐδ5 
᾿ φηᾷ Τεγεπηῖδῃ, ΣΜδοο. τε 156, 



ὈΥ ἀερατίεα 5αϊηῖϑ ἴοτ τε 
Ἰϊνίηρ ἀδηϊεά, 2ΕῊ. 532}22.; ὈΥῪ 
Μοβοβ, ίογ Τπρρτῶ, Α55. ΜΞ. 
12Ὅμ.; πο, οἢ Τα οἵ Τυάρε- 
τηθηΐ, 4Ε2. γ}02:-11δ. οἱ (Δ Π6γϑ, 
Ῥτορῃεῖϑβ, Οὕ τἰσῃίθοιβ, 2Βαγ. 
8512, ,ϑὲ6 Αηρεὶβ, Ατομδηρεῖϑ, 
Ῥτγδυεσ. 

Τπίεγ οι 56, ἀδηθοτ οἵ, ἢ 5: 
ΤΩ, ΘΙ π᾿ τ ΠῚ τό5 2. 0. 
ΕΠ ΒΙΓΔΏΡΈΓΒ, 1155, 566 Αβξο. 
οἰαἰίπρ; πππάξαγαὶ, 510. 3}85)590 
23: Ἐλδ0᾽. ΟΞ ΣΆ 6] ἀρΊΠ ν ΟἿ᾽ 
Ῥ5.50]. χ᾽ 810 

Ιπἰδγπχεάϊαίς ἀρεποῖθβ, μοΐ 6 πη- 
Ῥ]ογεά ἴῃ Ὀτίπρίπρ ἴῃ 1η6 Επά, 
4Ε2. 555-Οὔγ, ; ποῖ ἈΠΟ ΞτΙ 
ἐστε ἀερατγίίησ 590] πὰ 
(οά, 102 τπδς, 6 Μαάϊαίίοη, 
Ὑταπθοοπάθηοθ. 

Ιητεγηηεάϊαίς ρ͵αςθ, οἵ Βαρρὶ- 
Π655, 2Βασ. 2128)2. 5010. ; οἵ 
τοτιηθηΐ, 30 261} 521»2)2, «(566 
ΟΒαμΡεῖβ, πη πηογία] ν, Ρᾶτγα- 
αἴ58. 

Τηϊεγπχεαϊαία βίδίε, οἵ τὶ ρῃΐεοιϑ, 
5005 ἰῃ Ρβᾶσε δηὰ) Ἰογ, σιιατάβα 
ἴῃ σματηθετβ, 4Ε)2. γ88-.99 889); 
οἵ νυ ὶοῖκεά, 8015. ἴῃ τοσταδη 
ἀνγαῖ! Γπἀρεμηεηΐ, 42. γ81:- 87 

Ιηπτεγριείαίίοη, Ζαά. 210 68 810 
,μ566 Τανν, Μεδηΐην, Μεββίδῃ, 
ΜΙάγαβῃ. 

Τηνοϊηίοσυ Ὀἰσμῃ δηᾶὰ ἀβαίῃ, 
2Βδσ. 1410 8:8 ,(Ε2. 85. 

Ἰοδπῖς ϑἰαίίοπβ οἵ Ἰίσῃῖ, 2. 
20}2:.(4.). 566 (ὐβίδηϊπι. 

Ἰοπίδηβ, 510. 5288, 
Ττατα, Τ᾿ [πιά. δ, 
15δας, 2Μδοο. 12 ΤΟΡ. 412 [ἢ 
8.5 Θἷτ. 445) Ε1ῚχῚ ΑΖΑΓ, 12 
ΤΡ. αἴ 619 τ ῖθ,21 γ68,18,10,17 
171»5»0)10 γ.82,38,δ,0)8 γ.10,12,15,19,81 
20}}}1 211 22}3)5 2500Ὁ»7 
24.»}4.10,19,20,26,2 7,28. 261,8,5,.4, 
16-18,21,26,27--29,81--ὃ8. 2.8,9,12,14, 
28,22 2825 20.2.10,11,.18 χχϑ-ῦ,8,9, 
25,26--21,81,32 “..)22,58,81 “3.91,21--98 
343 35Ὁ»}3 3261)10,18 321 .012 4.4 

458; ἄεξδίῃ οἵ, 4012; ἔκ. μι 
ΠΙ  Ο 55. 189»}5 τοῦ ΤῸ Τὰ. 
τ] (14) 2:1: 7.1). 72 Τ.Ν. 55 
ἼΠΑΤ 7 ΠΣ τ χοῦ θυ, ὙδΞι: 
“422. 1 τοῦ Τ|!Β τι, 12, Αβ5. 
Μος. 39 4Ε2. 3156 4Μδος. "1519 
13}2»}1 τ620,26 7811. Δῃᾷ ἴδον, 
τεοοσάθα δἂ5 {τ]επβ οἱ ἀοά, 
ΤΕ θοῖβ οὗ [ἢ6 σονεπδαηΐ (ου 
ενεσ, Ζαά. 48; ϑδογίῆςε οἵ, 
ὙΥγ154. τοῦ 4 Μδος. 132 τ629 1811. 
Ξε “ἃ ψῃϊ6 Ὀ0]}}᾽, τ Επ. 80}. 

1ϑαδο, δῃ εἱάθι, Αὐὶϑβῖ. 48. 
1β5δδο, δῃ εἸάβσγ, Ατίβί. 49. 
15δεῖυβ, Ατὶβί. 50. 
Ἰϑαϊαῃ, 8:1. 4820,22 Μασί, 15. 
12,0,7,11,18 27,10. 41,0,8,.2. .2:--4,7-9, 

1,14. Μδοο. 1815 Ζαα, 8 8, 69 
88 οὗ Α. (οπίγαβι ο“(Β), ννῃῖο ἢ 
αμοΐε5 Ζεοματγίδῃ. 

1ϑαΐαῃ, δΜίαγίγγάομ οἵ: δοςουηΐ, 
5Ποιῖ, 8 1; δυίποιβῃΐρ, 8 7; 
ΒΙΡΙΙΟσταρην, ὃ 9; ἀαίο, 8 6; 
εχίεηϊ, ὃ 5; ἰῃ Τεννῖ58}). δηά 
ΟὨγιβδη ἰϊϊογαΐασο, ὃ 8; 
οτἰθηῖαὶ ἰπῆμθποεβ ἴῃ, ὃ 8; 
οτὶρίπμαὶ Ἰαῆσιασε, Ηδρτεν, 
8.7; |6, 8. 2; νεγβίθηβ, ὃ 2: 
1Πεὶγ τὸ ]αϊίοηβ, ὃ 4. 

ἸΞδίδῃ,  ἰβίοη οἵ, Ματσί. 15.881,5. 
1544ε], 1 ΕΞ(. 535, 

, 14,18 4107 (ᾳ53 

ΙΝΟΕΧ 

Ιϑρακ, {0}. 10}}. 
᾿Ξ ῃπηδεῖ; 1: 12} ὙΠ ΛΘ. 02 5580 
172» 511 20}.11, Ἢ 221)3.4. 230» 

2018; οὨϊ]άτεη οἵ, Τα 11} "5; 
- νὰ 495 'π τη, 801". 

Ι5ῃπηδθὶ θη ΕΠ] 15μα, Ρ. Αι 3}. 
ΙΞῃτηδθὶ θεὲὴ Τομᾶπαᾶη Ὀβη 
Βεγόκδῃ, Ρ.Α. 45. 

19} πηα 6] θεη 7οβο, Ρ. Α. 45», 
Ι5ῃτηδο!ίες, [ὰ0. 20}8 341} Τ΄ 5. 

25. 7. .28 45. .6..295 Το] ϑι 
Τοῦ ΧΙ Τ25} ΤΕῚ [ΟΣ ΠῚ ΡΣ 25: 

Ιβῆνδῃ, Ταῦ. 445". 
Ι5ῃνϊ, 70. 4.45}. 
1515, 510. 5553,484͵ 
15]απά5, {πὸ ὅδενθη Οτεαΐ, 1 Εη. 

γη". 
15165 -ξΞξ ([ 6 η|1165, 510. 2110 
15Π186], τ Εβά. 93". 
᾿5πΊδογιιβ, 1 Ε54, ο΄, 
ἴξτβεὶῖ, δησεϑβίοσγ οἱ Τὰ ἢ, [πα ἢ 
8 

15γαθὶ Ξε ]400Ὁ, ΤΕΞα. 857. Τυῦν. 
22117.5.,Χ.16.,215,.1...1)8,9,12... «1,80, 

18,14 ἙΊ,.142 Τεβί. 422. 1 τοἹῦ. 
[5146] -- ῥΡβεορῖε, 154. 13»30,}21,24, 
52,)88,48. χ8 -87,41,40,48,60,01,71 61,14, 
15 γοϑιϑ,ι5 88,1, .7,18,59,66,09,72,89,92,96, 

951,89 1Μᾷδοο. 
ὅ,04. χ15,42,40,6δ,10 
26,20,40,31. ,8,40,6ν,68᾽ (18,21 6,22, 
0,327 818. 0,20,21,28,27,61,78. 146,61 
11235,21. 7.2)52 ὭΣ 41,42,01 141} 20 τ62 

2Μδοο. 135»36 ,48 οὅ ΤῸΡ. 1598 
Γ 14" γῦ)1 Ταῦ 4 9,11,12,16 62; 17, 

ἢ 81,84. 012,14. 1,8 ΕΣ 145.) 
10 1.ᾳ4,3,10,12,18. γ01,δ,26 Θ᾽γν, 2))γ0- 
ΖΟΘΉ Ζ, Τὴ ἘΠ 215. 2012 4.4. ΕΌΣῚ 
4δι 4 211,28. 810 ἐο18 ἢαΐδηιν 
Βα, ΠΤ 126. ἧς 41ν»4,9,10,24,87 .4,5 
57.» Α44. Εβιῃ. Ο2»0,11,14,10 κ(6,10 

Ἷπ}. 129 5181 927,30,82. .629,30. 7.819 
2328 σοῦ 10,18)14,10-18 9. 116,19. 5. 

85,τ,8,18,14. 00 

ἘΟτ ΜΠ ΓΕ 15. 2. 0.12. 21 Π ἢ. 
ΤΟ ΒΕ ΝΘ. 6: Ὁ 7. 2 0{:|0.210.28 
52)0,17 68(8) γ8 8:10 γχο5,8 χ,3)6(β) 
τ 18.277. Ἴ Ππ6: 125 Τὴ" 210 
ΔΆ Δ ΡΔ ΜΠ 155. 50) 1 7: 11. 
οὐ 19 5183 62,4Ἴτ γ8 ΤῸΝ, ὃ 

θα ϑΝΝ. δι 25ὅ 811... γ5 7.705. 
1222(β- αα) γ84 1011 γο5,δ(0) Τ᾽ Β, 
το3»10,11 1.12(β) τ )ϑ8(β) Ἴ εβι. 4122. 
11. 67, 72 Α55. Μοβ. 38 τοῦ 
ΕΣ. 319 4328. ε17,25 γ11,101 816 ο80 

ταῖς ἐμὲ ΒΞΙ 501. 22. 2. ΡΡΤ 8 
832,84,40 ,,1.»2)16,19 τοδ 1{12»7,8)9 
143 τ68΄ τγῦ»38,47,60,5.. 1.81,4,6 

4Μεεοο. 1η322 (οἴ. 1.29) Ζαά.15-10 
51.517 61-ἰο 81-ὁ .4,7,8,28--29,40-49 

ΠῚ τὴ ΤΕ 5 τ0,5 103).529:-. ΟΖ 
]6.0}. 

Ι5γδ6], ἃ ΠοΟΙΥῪ ρεορίε ἂδπὰ ἃ 
Ὀ]ΔΠΊ61655 βεβά, ν 154, το δ). ; 
Δ 556 0]165 οὗ,, 5. 50]. τοϑ ; 
ομαβίεηεα δ5. ἢγβίθογη, οπὶυ- 
Ὀεροίίϊεπ β8οη, 5. 50]. 18; 
ΟὨΙάσγθη οἱ, 1 Εβά. 15»19 ,ς47 γθ, 
10.219 85 τδος, 315): 1Βαγ, 225 
Ταάίι 41.508 528 610 51,4,6,10,17,19 

1,8,10,85. 11, 

τοῦ 153»ὕ»7)8᾽ 1626 Θὲ, 4.410», 
22,28. ξ 1 12χν] ΤΡ, 11 230,27,29,88 
811 Ὁ11,.8,19,20,22,82,84. 129,84 
281 30}"» 221 53. 18 2815 4138 

9, 4 84.,.61.»2»8, ΣΝ ὙῊΣ 10, 

18,19 8,10,18.--16,18,22 ἐδ; οἷτἴος 

οἵ, Ζαά. 151; σοηρτεραίίοη οἵ, 
7}. 49"; οονεπδηΐ νυ ἢ ΤΗ 
οἔὗὅ, Ζαά. τοῦ; ἀδιισμίεγ(ϑ) οἱ, ϑ6.5. 
48, 57 10}. 2οῦ; ἀἰθροιβοά οἵ 

111,20,26,80,86,48," 

ΡΞ. 50]. 83: οἷ; εἴδοὶ οἵ, 10}. 
139, ρ]ογίοιιβ ῃἰβίοτυ οἵ, ὙγΊΞά. 
τι2- τῖϑ, (ἀοά ἔοτρανε, Ζαά, 5’ ὁ; 
(οά τε 5οῖε γαΐδυ οὗὅ, [0.1 532. 
οοηίταϑί Οδηί 165 ; σά’ 5 ΕἸγϑί- 
θοτη, τ. 2632 Τι}. 2:0 ἘΠ): 
68 Ῥ-,50]. 184, ον ΡΘΟρΙδο, 
Α55.Μο5. 112, Ρογίίοῃ, {ποῦα- 
ἴογα ππάθυ Ηἰ5 ἀϊγθοῖ τὰ]ο, 51τ. 
αὐ, ϑειναπί, 5. 50]. 127; 
Ὠϊβίογυ οἵ, ἴῃ 7 6βῖ, χὶὶ ΡῬδίγ.: 
0 ὃς τεάφβεπιεα, Τ᾿. Ὁ. 68 ; τε- 
βίογεα ἰο οννὴ ᾿ἰαπά, Τ.Ζ. οὗ 
Τ.Α. γῖ; οαϑ αννᾶὰὺ ἃ Ξεςοῃμά 
τη, 11 ῚΡ Ὁ Ππ|- 2251.Ζ- 
ο" ΤΙΝ. 4 1.6. 82, ἀπά δσαΐϊῃ 
τεβίοτεά, Τ.1,. τόδ Τ᾿ 7. 23 
ἤν ΠΟ ΠΑ ἡ ΧΑ 1π 
Ῥαϊθϑείϊπθ ἀπάθγ Τοὰπ Ηνγτ- 
σαμπβ5, ΤΙΝ. 8. ; σδριίνιν 
δίηῆοηρ (αεηῖ]6ε5, Ὅ1.1,.. 15] 
α ἸπΟΕ 255 1 7: Ὁ 1.9: 55; 
ἀἰβρειβεά ατηοηρ απ 1165, 1... 
[Ὁ τὸ 1135: 65 ΤΌ Α΄ ἢ» 
Τ.7ο05. 192; σοὸ δἴζεγ δϑόπη- 
παϊΐϊοπβ οἵ (Ἂπί]ες, Τ. Ὁ. οὅ 
ΤΙΝ. 41 1.6. 82; βοοόσζη οὗ ἀδη- 
{|65, Τ.1,. τοῦ τά]; τερε]] οι 
οἵ, ἔογθβε, [ὰ0. 17, ἄἀοεβ ποῖ 
{τυϑίταίϊς (οὐ᾽β ἴονε, οἵ πὰ]- 
πίν Ηἰ5 οονεπδηῖ, ιὅ; ἴπτη ἴο 
βϑίγδηρε σοάς, 18 «τίς αἴζοι 
16 (επίπες, ΒΩ {Πεῖγ αη- 
ΟΙδαηπθθθ, 13, σε6 (αριίνιν ; 
ποιβα οἷς ΕΞ: 50]- Ὁ. Τοῦ; 
7εταβαΐθπι ἀπα Μόοβαθ Ρτβάεβ. 
τἰηεα ἔοσ, 455. Μοβ. 113»17,18. 
Ῥαγίϊεβ νἰταΐπ, '. (ῃ 6 τίρβίθοιιο, 
Ῥοοτ, Βα ]8 “βοά- {εαυϊηρ', ὅζο., 
ῬΞΙΘΟΙ 8 ἘΠ 1 {πὸ τδἢ- 
Ρ]βαβεῦβ, ργοίδπα, βἰπποῦβ, γα η5- 
δ Έββουβ, Πητ σ Ὠΐθοιιβ, ὃ 5 2.925; 
ῬΙΑγΕ [010 51: 501 55. Ὁ 
326100--22). ες πεβεῦσας οοΙῃραγθα 
δ 21): μεάϊμοη, ἘΞΊΘΟΙΝΤ 5 λϑύτ: 
βοδρίγα 5}}8}} τῖϑο ουΐ οἵ, Ζαά. 
οὅ; 5664 οἔὗἉ, [00. 30" Ῥ5.50]. γὃ 
50] Δατὶγ οὗ, ἴῃ πιογίς Ὀεΐοτε 
αοά, 51τ, 47}222.; 50η5 οὗ, 5115. 
48; {{|65: ἃ παϊίοη οἵ τἱρῃίβοιιβ 
τη6π, Αἀά. ἔξιῃ. Αὐὖ ; δὴ δυ}}ν 
ἀϊβροβεά ρεορὶε, Βὲ ; οδι]άγεῃ 
οἵ σά, 510. 5202, σἤοβεβὴ ρεο- 
ΡΙ6, Αἀά, Εβιμι. Ε2᾽; ἀοάἀ᾿ξ 
Πτβίθοσγη, οἠϊγ-θεσοίϊθη, Ρε- 
Ἰονεά, 81γ. 2612 70. 229 42. 
658 ῬΞ.90]. 185 ; ΡΕορὶβ ψβοιη 
(οά πιδάε, 510. 5002, ς0ῃ5 οὗ 
τὴς ατεαίὶ αοά, ἘΣ 3102 ; 50η5 
οἵ τῇε Μοβὶ Ηἴρῃ, Αἀἂά. 
Εβιῃ. ΕἸὸ. πηΐηπε,---οϊεο οἵ 
ΘΟ 2} 7: 5 ΤΟΣ Ἐ 5 τ 008. 810; 
ανα οονεπδηΐ νγ ἢ αἀοά, 312; 
1δνν σίνεη ἴο, 3.3 95}; [δ 
δοοερίεα Ὀγ, δοπε, 723»2..12 
Ιονε οἵ ἀοὰά ἴοτ, 551-20; ννου]α 
ογθαίεα ἴοσ 58Κε οἵ, 4Ε2. 688,,.59 
71} Α95.Μο5. 112 2Βαδγ. 1418 157 
21’. 

15γδ8] απᾶ Αδζοῃ. 
Μεββίδῃ. 

15γδβ]ϊεβ, ᾿Μαοο. 158 50.5.7, 28 
4Μδοο. 18: Ζαά. 2030. 

Ιϑϑδοῆασγ, [πῦ. 2822 3322.5.,,20 87 
2415 Τ  Ππᾶς 25.» 1.155: τῦῦς 
5]Π9]6 - πεατίεξα δυβθαπαπηδη, 
Γ.155. 2-όγε. 
ΙΞβδοῃαγ, βοὴ οἵ Κοἤ δῖ, ΤΙ, 1). 
1ς5π65, [ῃς ἵνο, οὗ αοίίοη, Τ. Α. 

13-:-25; 

26 ΔᾶτΟΙ, 

853 

15ἴδ! οατιβ, 1 Επα. δ᾽Ὁ, 
Ιϑιμηλαβ, 510. 5.1, 
Τα] Ἰαη, Ὁ|0. 505: 
Τια] απο, 51}. Ἴ50.: 
Πτα]γ, 5.0 5.410. .μ104,110,119,180. 188, 

160.342.448.. "τ Τ᾽ αεἴη, Ιλ ΟΥΩ6. 
ΤΠ ΠδῚσ, ἸΕβά. 888: 
Ιν, 70}. 4.439.51, 
12ῃαγ, Ταβῖ, 4322. 11 74. 

108,141. 

ΤάΌΡοκ, 780. 29}. 
[4Ὀ15}, 2Βαγ. 58. 
7Ταομίῃ, [π0. 445. 
]4θοὸ0, 2Μδοο. ἐς ἼΟΡ. 
μος ΘΖ ΘΙΓΙ 252... 245)» δύνς 
4εῦ 4610.4. ,ὙΣ 910 5112! 

ΝΒ: Τοῦ ΤΒΆ1 2 ν ἢ" 
55: 62. Ππ|0- 1}25}220)725 615 
1012..16,.11,19,21,28,26,27,81 , χ,4,5)10, 
11,16,19,20,28,20,)28. 251-4..,,3-8 2.51, 
4,.,2,14 χ68,1,10-18,16,17,18,25,80,85 
251»4»6--9,12,13,18,19,22,25--27 282, 
8,9,11,18--16,17,19,20,22,228,25, 26,28 --80 
202»3.-1,12,18,18,20 5001,8,)0,19,17,24 
411»3,4--6,8,15,19,28,20,97,80,81. 5.,3)8, 
9.16,17,20,21,20,81,84..5.21,7--9,1,21--98 
4.41»35»4,.2,18 5.21,2,710,12,18,1.-1ῦ|,. 
20,29,93,55,27 ὯΝ 14,18,20,,8. 5.1,2, 
12--16,24. 481)3}9,12,14. 201.»2,0 4291 

2,6,18,19,28,27,38, 5.2,8,6,15 4.61.: 

Τ.Ε. 18 1.8. 151 ὁ) ΤΙ, γ} οἱ 
ὅζο, ΠΠπεϑι: 42. πὸ ρῦ ρθην 4555, 
1,59,18 63 1051 1-ο Α55.Μο5. 3 
4Ε2. 319.19,32. ,.86. 68,9 810. ρ80 

1529 6: 90]. ᾽ ΤΕ Δ ΛΠΑσΟ: 2 Ὲν 
γ19 1217 γχ625 “ 43» 610 9", 

566 Ἔπεῦ ΤΠΠΠΕῚ ; ἃ 5ἴατ ου οἵ, 
Ζαά. οὅ; - ἃ νῃϊίε 5βῃεερ᾽ 11 
ΤΕπ. οι, Τα οἵ, 100. 435; 
ἀεβοεπάδηίβ, ὨΠΗΒΟΓ οἵ, 70}. 
44. ὅπ; Βοῦδβε οἵ, ἸΜδος, 155: 
1.6. ῬΕΟρΙΕ. ΟΕΙΞταεὶ, ἘΉαΡς, ον 
52; βεδά οὗ, 2Βαγ. 176 315; 505 
ὉΓ, 70. 30» 12,28,50, 19,15,10)18, 
21,22 4323,,}83. 5...2,20 389,10,.8...24 

44.518. “69; 5γγθ11Ζα5 ἔαΐαγε 
αρεὲ οἵ ἱποοτσιιριίοπ, 2Ἐ2. 
ὦ 

7άςοΡ, δῇ εἰάδσγ, Ατὶϑβι. 48. 
Τδςοῦ, δὴ εἰάεδσγ, Αὐὶβί. 40. 
δοῦν, ἘΔΌΌΙ, ΒΑ. 9219 21,2 2. 
[ἀσὰρι5, 1 Επα, οὐδ. 
1αἀάπ5, τΕ5α. 558, 
[8166], Τὰ}. 44}. 
Τα :ίεὶ, [ὰὉ. 4.439. 
[αἰτιιϑ, τ Εβά, 551, 
Ταΐταβ, Α44. Εβιῃ. Α1. 
[απιρτί. 566 ΑΠΔΌΤΙ. 
Ταπιεβ, ΕΡίβι1ε οἵ ϑαϊπῖ, τε] δί!οιι 
οἵ ἴο 5ίγαςῃ, Ξ. Ὁ 8 7(α).. 

]απαῖη, [πΌ. 44 
Τατγαηΐα, π56 με 558 τοῦθ πὸ 
2Μαος, 128»32,,0.. 1015 οἵ, 1250; 
568 οὗ, ΤΙΝ. 61. 566 Τεπιπαδπ. 

Ἰαμπαθυβ. .546 ΑἸεχαπᾶθσ. τ᾿ 
75πη81.; ΒΑ. 21": 
ἐ 7δῆηθα δῃὰ [αγαδγεβ, αποίςά, 
Ζεαά. ὃ 8. .5εἐ6 ΤοσΠαπηεῇ. 

Ταρβειίὰ, 70. 438. γ9,.2,15. 85,0, 
12,26,29 (Τ᾽ γοϑῦ, Ιοῖ οἵ, 825, 

7αρμεῖμ, βογάοιβ οἵ, Ταάπα Θῖς, 
7ατεὰ, 71ὰ}0. 425,35 1 πη. 66 5371 
Τοῦ" Σ ΒΗ, 32:00. 

7ατγιπιοίῃ, τ Εβά. τα 
7άβαεῖαβ, τ Εβά. οϑὺ, 
[βμαγ, Βοοκ οἵ, αιοίεά, Τ.70α. 
3π0 ποίές. 

7άβοη, βοη οὐ ΕἸβαζασ, Μδςο. 

ὩΣ 2Μαος.1148.10,13,18,22-- 24,26 



δῦ}δ, Ῥτοίΐῃεσ οἵ Οπίδϑ, 5ῃ0- 
Ρἰαηΐϑ Ηἰπὶ πῃ ρηεϑιῃοοή, 4522.; 
αἰίδοῖϊς Τογυβαΐθιη, 17 58, 
ΒΙΡἢ ρῥγίεδῖ, 4Μδοο. 4}511,18.. 
θυ] ς σγυπιηδβίυμη, 48. 

71ϑοὴ οὗ ὄγτγεπε, Μδςοδθδεδῃ 
Πἰβίογυ οὔ η ἔνε θοοῖκβ, 2 Μδςο. 
δη αὐτὶ ρεπηεηΐ οὗ, 2Μδοο. 81 
ἌΜΕ: 

7Άϑοῃ, δη εἰάεθν, Ατίβί. 49. 
7άβοη, δὴ εἰάδσγ, Α γιϑβί. 49. 
]ᾶαθοῆ. 58:6 Απιεϊραίοσ. 
7αβιῦ, 70}. 4475. 
1Άβυρυ5, τ δά, οϑ0, 
7αναῦ, [{Ὁ. 719 9190 Τεβί. 422.1 
οἷ; Κίηρϑ οἵ -- 4δϑρϑ5, Ζαά. 930, 

]Αχατῖεβ, τῈ. 7777. 
7αζεσγ, τΜδος. 58, 
Τεθυϑῖίε, Τπα 1 516, 
Τερθυβίτεβ, 1 Εβα, 8969 70}. 148, 
]εομοπίαδβ, Κίηρ, Αἀά. βίῃ. Α3 
1ΒΔγ. 133. ,526 Τεοοηϊδῃ. 

Ἰευποπῖαβ, 50 οὗ [εε]τ5, 154. 

Τεςοπίδῃ, κίηρ, 2Βδγ. 112. .566 
7εοΠοπῖδβ. 

]εοοπίαβ, οαρίαϊη οὐεῦ ἃ ἰπου- 
58Δη4, 1 Ἐ54. 19. 

7Τεάαυ, τΕΞά. 533. 
7εάειι5, 1Ε 54. ο89, 
7εεὶῖ, τ Εβα. 583, 
[βε]υβ, 154. 892, 
[Ἑμοαμα (ΤοαςῃδΖ), Κίηρ οἵ 
7Τυάδῃ, 1 Εβά. 183, 

Τ7Τεποϊδομίη, Κίηρ οἵ Πάδῃ,1 5. 
148 (7οδΚιμ}). 

7εΒοϊαικίπη (7 οαἰκῖ πα), Κίησ οἵ 
7Τυάδῃ, 1Ε5ἀα, 131,88,839. 

7εμοϑμαρηδί, νδ]]εν οἵ, 1Εη. 
265 531,2. «526 Ψ4]1εγ. 

7ειηπδδῃ -- [ατημΐα, [πᾶ 1ἢ 2538, 
546 Τατηηΐδ. 

7επιαεὶ, 70}. 4.4.8, 
Τερβυππθη. «566 (8160. 
7Τεᾳοη, 1. 69“. 
7εγδῆσταβεὶ, Οἢσοη!ο]εϑβ οὗ, Βεὶ 8 4; 
αυοίεά, Τ. πᾶ. 3- 7065. 

Τεῖεομα, 154. 5323, 
7εγθγηίδῃ, 5ῖγ, 407 2Βδσ. 21 58 οἱ 
τοῦ» 331 Ζαά. ο"8; Δοσοιηρδηΐεβ 
οαρτνγ ἴο Βαῦυϊοη ἴῃ Β2, 
Ιοὔ. 332; ἄοεβ ποῖ δοροπη- 
ῬΔΩΥ οδρίϊνιν ἷἱπ ΒΒ, 1οΖ7. 
γ712.; σοοα ἡγοσῖκβ δῃα Ὀγάγυϑιϑβ. 
οὗ, ΞΒαρροτί [Ἔιβα! μη, 2 Βατσ. 22; 
ΒΙ465 δεῖ, [αθθγηδο]θ, δηα δ]ἴασ 
οἵ ἰποβῆβθ, 2Μδος. 21 12; Ἰουϑῖ 
οἵ Ὀτγείμγεμ, ργαυθίῃ [Ἐγνεπίν 
ἴοσ Ῥξορὶεὲ δπὰ Ποὺ οἰΐυ, 
15} 79. 566 ΤΟΙΕΠΊΥ. 

Τεγεμπηΐδῃ, δὴ εἸάεσ, Ατβί. ρο. 
]Τεγοπηῖαβ, ϑοὸὴ οὗ Βαδηὶ, 1 Εβά. 

4 

7Τεγειαΐεὶ, 1. 6. Βδπλῖθὶ, δυοῖ- 
δηρεϊ, 42. 50), 

Τεγεωυ, 1. 6. [εγεγηίδῃ, 1 Εϑα. 138, 
52 ΡΥ Δ ἜΣ 161 1- 

7Τετεωγ, ΕΡ βι]ς οὗ, δοσουηῖ,8 1 ; 
ἀαῖε, 8.2; οτὶρίπαὶ ἰδηριαᾶσε, 
Ἡδεῦτεον, ὃ 2. 

Τοποπο ΙΝίδοο οὐ 10} 
2Μδος. 12}8 Τυά ἢ 45 5᾽τ. 2475. 

7Τετόροδπι, 00. 15 286γ. 621 
Ρ.Α. 521; σιγϑβα οἡ, 51τ. 4733. 

Τεγοπιβ, ὅ81τ. ὃ 8; δοπαξιηηβ 
ΔΡΟΟΙΥΡΠΑΙ] Ὀοοϊ5 οἵ Ἐδβαγαβ, 
154. ὃ 2. 

7ετυβαϊεπι, 1 54, 1321,31,85,87,89,44, 
46,49,55 χ4,6,7,8,10,16,16,18,2.17 ,.48,47, 
48,δ5,57,53)88. ε8)44,40,δ6,67 63,2,8,18, 

ΙΝΘΕΧ 

19,20,21,24,26,30,38 6,6,10,12,18,14, 
16,11,26,61,81,91 ογβιδ)37 ΙΜδρο. 
114.20,35,44. 21,6,18.,81 ,84,835,46 617,12, 
26,48. .,117,19,27,39,41 ᾿ 520 .,8,60,68 
101.10,31,82,39,43,46,06,74,817 ἽἼ17,20, 
84,41,61,02,74. 1.),24,86 1..2,10,39,49 
1418,36,37 1.328), 1620 2Μδοο. 
110)10. χ6)9,87,.19,22,26 2,20 62 831 
ο΄ τοἱδ 115»8 1 ϑ»29,48. 1.28 7,80 

ΟΡ Ἰπλη Ἐν ποθοῦν: 
140,9 ("6 Νενὴ)ὴ πα 1} 19 
4252.8 ε19 γχγο8 1118,14,19.1.34.1 εὅ, 

ΘΡΑΒ ΘΙ 2’ 50 ἀπ  ΠΒΗ͂Ι: 
12,1,9,15 χϑ,δϑ 18,80. 1,5 Αἠ4, 

Επι. Α3 ΕἸ: Τὰ. 138,29 Ατίϑβι. 
32,355752 (οἵ. “οεἰϊγ᾽), 105 Μασί. 
5. τῇ γὰντ 51,3,4,6,10 8 Τ Ἱ, τοϑ»ῦ 

Π 7. 5 119. ἘΠ Ὁ ΠΟΙ ει 
2Βασ. 2)γοΐ. 2,. 18 48). τοῦθ,48 
Ῥ-.90]. 23»13,14,20. 5.4,17,19,21,28,26 
112»8,8)9.1.γΧ10,17,24,88. ὝΔςο. 43»25 

185; αἰἰδοκεά Ὀγ Απιίοομαβ, 
1Μδος. 1329; ΡΥ Αρο]]οηΐπϑ, 
129, φεηίτε οὗ βατγίῃ, ΤυὉ. 819 
1Εη. 261 510. 5250. οἰἴ846] οἔὗὨ, 
1Μδ8ος. 1343 1528, ἀεβοσιρίϊοη 
οὗ, Ατὶβί. 82-1οῦ ; ἀδϑίσιοίοη 
οὗ, ἃ Ῥτοθ απ ἴο ἴῃ6 Ρίοιϑ, 
2Βατ. δῃά 4 2τα 2αϑεΐι ; 
Θασίη]ν, ταπιονεα ἴοὺσ ἃ {{π|6, 
2Βδτ. 1472. 695.321}4}}2.088--τοῦέγ,,, 
ἴο 6 τεϑίογεα ἴῃ Β!, 2}αγσ. 1422. 
γδϑῖγι:., ποῖ ἴο ΒΕ γεβϑίοσεα ἰη Β2, 
1472.) ΒΥ ΟΠ] ἰΖεά Ὀγ 50ὴ οἵ 1)15- 
ςοηβοϊαίε ΝΥ οιηδῃ, 4Ε)2. τοῦ ὃ- 
δτη; , ἘΔ]] οἵ, ἰπ Α.Ὁ. 7ο, Ρτο- 
Ὀ]6ΠῚ ἴῃ 4 2τα, ὃ τοί3), ἄτι ἴο 
51η5 οἵ Ροΐῃ Τπάδἢ δπηὰ ἰβιδεὶ, 
2Β4τ. 7739... ; Ἠεβάανβη]υ, 2Βδτγ. 
42:1, οαἸ]εὰ “ πιοίμεγ᾽, 3122., 
Ξε ραζίεσηῃ οἵ Ζίοῃ, 593, βϑῃονγῃ 
ἴο ΑΡιαμαπὶ ἀπ Μοβεβ, 455, 
566 Νενν ; ΠΟΙ͂Ὺ, ἴο με, 100. 128; 
ἱηναάεά, 4Μδοο. 45:28.» Ἰαπηεπί 
ΟΥΕΙ ἀεβεοζαίΐοῃ οὗ, υΜδου. 
ὐπεις ΠΝ εν ΠΟΙ; το π8. 125 
ΤΙ. 5132; -ὰ πον δοῦβε, 
1Εη. 9039: το ΒΕ ἴῃς Ηδδανεηὶ]ν 
Οἴιν, 4Ε2. 8 1ο, γ25 τοϑδσφφ. ; 15 
Ῥυϊ]ἀεα ἔοτ {με τἱρ]ιίΐθοιιβ, 852, 
οἴετγίηρϑ αἵ, αἴτεσ ἀδβειγιοίίοη οὗ 
ΤερΙς, 1Βδγ. 88. 4, 8; ΡΒΙ]]ο- 
Ραΐοτ᾽ 5 νἱϑὶϊ ἴο, 23Μδος. 135: Φ. 
31... 548, ρῥγεάεβιηεα δ5 ἴῃς 
ΡΙδοα οἵ νγογβῃϊρ ἴο σα, 455. 
Μοϑ. 117»18. φΩ ΠοΙΥ οὗ, ΞΜδςοο. 
25 65; Ξαποιν οὗ, τεοορηϊζεα 
ὈΥ Πεχμείτίαβ 1, τΜδοςο. τοϑὶ; 
5015 οὗ, Ρ5;30]. 28; {Π{Π65 οὗ -- 
186 οἷτγ οἵ τὴν τὶρῃίεοιυβ, τη. 
567; τ1Π6 ΠΟΙΥ οἰΐγ, Ρ5.50]. 85; 
Ξε [Π6 ΒοΙγ ρῥἷδςε, 1Εηῃ. 2552. ; 
Ξε [6 Βοιιβε (οὔ {πε 5Πεερ), 
8050»51,60 φοὔδ,; τὴς Ὡρρεττηοβί, 
1 - ([ῆε Πεδάᾶνβηϊγ, ΕποοΒ᾿ 5 
εἴδῃηδὶ ἱπῃεγίδηςθ, 2ΕΠη. 552. 
,566 Οἰΐγ, αν], ΘΟ γτηδ. 

7εγαβα]εῖίε, 2Μδοο. 1451. 
Του βδ]επηϊῖεβ, ΖΜδςοο. 45 886, 
7εβθπα Βεη-ϑῖγα, {π6 διῖμοσ οἵ | 
ΘΔοἢ, 51γ 8 6; ἃ ϑοσῖὶθε δηά 
ἴξδοῦοσ οἱ νίβάοι, μαά {τα- 
νε]]6α, αὶ 61. 

7εβῆπα, βοὴ οἵ Ε]θβαζΖαγ, 5οη οἵ 
ΘΙσα, 510: ΒΟΣΙ72., Οἷς 51. (δ 
αἶδο ϑἴνηεοη, βοὴ οἱ [εβῃυδ. 

7εβῆυα (7655), ϑοη οἱ Τοβεάεϊς, 
Θῖτ, 4012. 

7Τεϑαγαη, 1. 6. 

37:57. 
5|τ. 15γδεὶ, 

7εβίαβ, 1 Εβά, 888, 
7εβίαβ, Ατίβί. 40. 
76556, 51γ. 4525. 
7655, ρταπάβοῃ οἵ ϑ8ΐῖτγα, 911. 
Ῥγοίορμθ. «566 7εβῆπα. 

7εβι5 -- Τεβῆπα, βοὴ οὗ [οβϑάεϊ, 
τ Εβά. 5ὅ»48,δ6,68,68,10 62 19, 

76βιι5, 1 Εξά. ρ8. 
Τ6βι5, 1 54. 51}, 
7εβπ5, 1 Εβά. 523, 
716βιι5, 154. 525, 
76βὰ5, ἃ ρηδβί, τ 54. 888, 
7εβι5, τ βά. ο"5, 
]εβιι5, ἰδίῃεσ οὔ Ἠδρθάκκαῖς, 
ΒεΙ τ. 

7655, δὴ εἱάδσγ, Ασίϑβί, 48. 
76β5, δὴ εἱάδσ, Ατὶβί, 49. 
[1εϑ5 Οπτγῖβε.. .. Ἱπηπλδηπεὶ, 
328Βδζ1. 45. 

7είτεὶ, πη δο,, 
]ενν, ᾿Μδοο. 223 2Μδοο. 66 ο"Ὁ 
ΒΕ] 28 Αἀά. Εβιῃ. Α3. 
7εν 5ἢ δαάϊίοηβ ἰο Τ᾽ εβίαπηεηίβ, 
Τεβί. 812; Ὀοοκβ, Ατϑβῖ. 28; 
οδρίϊνεβ, 4; 22, 33; ομαγδοίειϑβ, 
3,) 30, 546 Ἡερτεν ; οοι- 
ΤΩᾺΠΪΥ, 310; δηνοΥβ8, ρβιιαϑίϑ, 
182, 183; [χοἰΐοηβ, 4Μδος. 4; 
Θαττίθοηβ ἴῃ Εργρί, 2Μδος. 
32 1γ.; Βίρῃ ῥγίεβδί, Ατὐὶβῖ. χα; 
ΠΠεγαΐασε, 121, ροϑβί- ΒΙ]1 δὶ 
Δηαρτε- Ὁ Βτἰβείδη, Ζαά. 84; τλδτ- 
τίαρεϑ, ΤΟ. 412; παίΐοη, 2 Μδοο. 
Τοῦ ; ΡΕορὶε, 2 Μδοο. 532; ρορυ- 
Ἰαϊΐοη οἵ ΑἸεοχαπάσϊα, Ατὶβί. 
208; ρῥτἰεβίβ, 184; τασε, 6,15; 
τε]ϊρίοη, 4 Μδος. 55; τεβι ἀβηΐβ, 
Ἐ25,, βίανεθ; ΖΝ ποῦ 8; 
Βο] ἀΐοσϑ, ΕΜδος. 1157; 5 ]εοί5, 
ἌΝ ποο. ΤΥ" 

7ενντυ, 1. ε. Ππάδεα, 154. 183.,49 
57.8)07,61. 881 οβ ΒΕ] 23. 

Ἰὲνβ, 1Ἐ84. 171 218,28. 449,50. 61,6, 
8,217 »,2 810 1Μδςο. 41 820,328,24,21, 
29,31 10 28,25,38,84,86 1.130,38,47,49, 
50,51 1.χ8,0,21 γχχ86 1, 20,88,84,86,87, 
40,41,417 γ,1}10 ΣΜδος. 13»7.10 221 
30,82. ,11|86)86.,.34,26 61,8 810,86,86 

9.)70.15 1013,14,75,234,80. 1.13,16,16,17, 
ὅ0,84,.21,Μ4,8,17,28,80,84}. ,9,18,21,28,2 
145»8»14,15,837,89.. 1. ,2,12 ΤῸΡ, 1118 

5.5. 4 Αὐδ. Εβι8. Ε15,».9 Ἐ5 
Αὐβεν α.2. τι, 2, 22. 22; 30, 
35, 38; 53, 83, 182; 355 510Ὁ.- 
4125. ,28.. Απίοοθτ5 Ῥσογηΐβεβ 
ἴο πῆᾶκα εη08] ἴο οἰτΊΖβηβ οὗ 
ΑΙΠΕη5, 2Μδοο. 915»18»19... ἀρο- 
βίαι; ΞΜ σο, 2 ΦῪ τὺ; 
ΟΒδγραβ ἀραϊηβί, 3859. ; Βρυρ- 
ἴδῃ, Ῥετβεουίίοη οἱ, 228 ἃς. ; 
ἀε]ΐνεγαποε οἵ, 61Ὅ σφ. ; εἰ Ῥαββυ 
οὗ, το ῬΒΙοραΐοσ, 18; δά] 
οἵ, το Ριο]επηΐεβ, 3393: 551 δέδρν, 
Ὑεφο; πα θεῖ5. οἵ, ἰη Ἐργρί, 
411; οἵ Τορρα, πιαββαοιεά, 
2Μδος. 121»; οἵ Ταῃηηίΐα, 128, 
546 Τυδίεηὶ, 1217; ΡΟ] τς 4] 
Βα )]εοίίοη οὗ, Ζαά. ὃ8. 6 ϊ; 
Ριενεηΐ ῬῃΙ]οραΐοσῦ δπηϊετίηρ᾽ 
186 ΤεΩρΙδ, 2Μδοςο. 1115. 

7εζεθεὶ, 2Βαζ. 628. 
7εΖεὶυβ, 1 5α. δ82, 
7εΖεσ, [π0. 4439. 
7εΖείεὶαβ, 154. οἵ, 
Τοαῦ, τΕβά. 51}. 
7ΤοαΡ, 154. 885, 
Τοδομαζ, 1. 6. ᾿εμόοαμαζΖ, 5οη οἵ 
Τοβίδῃ, 1 δά. 1535, ,δέὲς 7εποα- 
Β4Ζ. 

Τοαάαπιι5, 154. 913, 

854 

Τοακίπι, 1.6. Τεμοίϊδομίη, 1 Ἐ5ά. 
145 1881. 18. 

Τοαϊκκίπι, ἱ. 6. Το οι αἰκίπη, Κίηρ, 
ΙΕα, 138,89. 

]Τοακίπι, θοὴ οἵ Ζοτγοθδρθεῖ, 
154. 55. 

7ϑ τῖσαι; συ. 1... 4; 7, 8; 28. 
29, 63. 

7Τοακίτα, Βῖρη ῥγίεβί, τ Βδγ. 17. 
]οακίπι {π6 Βῖρῃ ρῥγίθϑὶ, Τα ἢ 
8 6, ,5)8)14 1 εβ, 

7Τοάᾶπηεβ, 154, 888, 
7οατὶρ, βϑοηβ οὗ, ιΜδοο. 2] 1429. 
10}, 51τ-. 4932. 
ΤοΡδῦ, βοὴ οἵ Ζαγα, 1. 2381718, 
Ὑ7ΠΟΡΕΙ, Τ. 764. 61. 
Τοομαηδη, ϑ1τ. ροἿ72. 
Τοομβαπδαη θεβη Ζαςοαὶ, 1 Βαγ. 87. 
46 Τοῃδπδη. 

Τοοβαηπεῖ «πὰ [115 Ὀσγοίπμεσ, 
Τταϊβεα Ὀγ Βε]14] (ἴο ορροβὲ 
Μοξεβ), Ζαά. 733. «526 7Δηπ65. 

Τοοδερθδα, 7. 478 ΤΟΙ. τιϑ 12 8 
65:. 222. ΠΏ} ΕΣ ΤΩΣ 

7οάα, 1 Ε5α. 558, 
70εἰ, διοβδηρεὶ, 5. Α. δὲ Ἐς 
31} 323 Αροοα. Μοϑ. 435. 

Ὑ7ΟΕ], ππουηΐ, Μασί. 15, 2152. 
706], ρσορμεῖ, Ματζί. 15. 23. 
Τομαπαη θεὴ Βεόκδῃ, Ρ. Α. 48, 
7Τομτηδη θεη Ζαοοαὶ, Ρ.Α. 293-13. 
526 Τοοῃδηδηῃ. 

7Τομαπαη {με βαη4]-τηαοσ, Ρ. Α. 
14 

7οἢη, βιιγηατηβα (δα αϊ5, ἃ Μδο- 
οαθεα, ΠΜδος. 22 ο35»88, 

Τομη, [δῖπεσ οἵ Εαροϊδπηι, 
2Μδοο. 41}. 

7Τομη Ἡνγτοδηιῖιβ 1, βοὴ οὗ 5ἴτηοη, 
1Μδος. 8 4, 1308 161»2,9,19,51,28.. 

Ῥσεδοὴ ἢ ῬΠαγίβεας, Τεβί. 
88 1, ΙΟ; Εβοᾶρεβ τηδβϑδοΊα; 
1Μδςο. 1623; 4 Ηϊβίοτυ οἵ, 
τηβηἰοηβα ὈΥ ϑἰχίιβ ϑεηβηβίϑ, 
τό2έ», Μεβϑίαηϊς ἢγτηπβ ἴο, 
Τεβί. 8.1. «δὲ6 Η τοδημβ. 

]1οῆπ, τὲ Μδοοᾶρεθ. «566 
7Τοβερῃ. 
Το, εὔνου, 2Μᾶδοο. 1117. 
7οΠη, δὴ εἱάεσγ, Ατῖϑβί. 47. 
Τομη, δὴ εἸάεσ, Ατὶβί. 49. 
Τομη, δὴ εἰάβι, Ατῖβί. 50. 
Τομη οἵ Απαίμοίι, Ματγῖ. 15. 2, 
Τοκβῃαπ, Τὰ. 19}}. 
Τουη])αεὶ, 1 Επ. 67, 
Τοπαῖ, 3Μδοο. 68. 
Τοπαβ, 1 δά. 9}. 
Τοπαβ, 1 Ε5βά. οἕϑ, 
Τοπαίμδη, 154. δ33. 
Τοπαίμδη,βοη οἔ ΑΖϑεὶ, 54.913. 
Τοπαίμδη, βοὴ οἵ ϑ4π],1 Μδοο. 489 
ῬΟΑν ΕΣ: 

Τοπαίμδῃ, 9ὸπ οἵ Αθβδίοπὶ, 
566: 12. 

Τομαίμαηῃ Μδοράρδειβ, οδ᾽εά 
ΑΡΒρίνιιβ. ᾿Μδος. ὡὅ ς17»23 0 
019,28,81,88,87,48,58,60,6:),06,70,78.. ο 8, 
1,9,10,15,18, 21,29, 46, δὺ, 62,66,69,γ74,76, 
19,80,84,86,87,88 1.χδ),0,7,20--28,28--80, 
81,41,4.,44,58,57,00,62,608,67,69,71,14. 1.2 
1)3,6,6,24,27,28,80,80,40,44,49,52 1.514, 
15,28,2 5. 1.,16,18,380 (Κ 1164, 1328) 

2Μαοο. 8221 Επ. 9οϑ72.; βιισοα 5 
Τιά45 45 Ἰεαάεγ, τ Μδος. ο"5 ὃ"; 
ϑίσισρ!ς οὗ, νι Βασοβῖαε5, 
932 13... [65 οεπίγε οἵ βονειῃ- 
τπεπὶ αἱ ΜΙοῆπιαβῃ, 9152; 
νἱοίοσυ οἵ, ονεγ Δροϊ]οπίαβ οἵ 
ΟοεἸεϑυτία, τοϑῖτϑϑ., 5βοῦγε5 
ίανοιι οὗ Πειμθίσί 311, 120-81, 



αϑϑὶβίβ Πίτη αραϊηβδὶ Ττυρβοη, 
1138-ὅ8,.. τῃακο5 {τἰεπάς ἢ 
Απιίϊοοδας ἯΙ, τ155 18. τεηθνν5 
Δ]]ΠἸᾶποθ ἢ Εοπιθ, 4]1165 
Βἰπιβοὶῦ νυν ἱἢ ϑρατία, ἀδίβαϊβ 
Τ)επιείτῖ 95 πιθη, ἵΜδοο. 
12} 38. ραρίπτρα ὈΥ ἰΓΘΔΟΠΘΓΥ, 
1)39ῦ8. Βυτϊεα «ἱ Μοάϊΐη, 
126-80. 

Τ7οπαδίβδη, ἃ Εὶρῃς- τί εϑῖ, Μδοο. 
15 

7οπαίμδη, δῇ εἰάδγ, Ατὶβί. 48. 
Τοπαίμδη, δῃ εἰ ήδσγ, Ατὶϑί. 40. 
Τοπαίμδη, Ρ. Α. 411. 
Τοπαίῖμεβ, Ατῖβί. 50. 
7ορρα, 1 Εβά. 5556 1Μδαςο. 1ο75»76 
116 1284 τ 140,84. γ28,86 

ἍΝ σοι 475 123..} Αὐιδί. ΤΤῈ 
510. 5551, 

Τοτγδῖω, οαρίαΐῃ ουεσ ἃ [πουβαῃά, 
τ Ε5ά. 13. 

Τοτάδη, τΜδος. 52.»02 οϑ4»42,48, 
45)485:18. ΠΗ ΠΕΣ ΘἸτς 2720 
7}. τοῦϑ τόδ 2015 δος Ατίϑβί. 
ἸΤ0. Δ ὃς ἘΣ 65.2.5: [228] 
5. Α. ὅς Ε᾿. 265 30: Α55. Μοβ. 
1"; τξ ἃ βίγεατη οὗ νγαΐϊετ᾽, 1. 
8037. 

Τοτῖριι5, 1 Εβά. 854, 
Τοτίριιβ, 1 Ε5α. 913. 
19: 80 οὗ ᾿ϑαίδῃ, Μαζί. 15. 

1218}.29: 
Τοβαθάιι5, τ Εβά. 8588, 
Τοβαρῃϊαβ, τ Εβα. δ58, 
Τοβε θεὴ ΗἩϊδρῃία, Ρ. . 45. 
Τοβε θεη Τοβζεσ, Ρ.Α. 15. 
Τοϑε θεὴ Ϊομδηδη, Ρ. Α. ι"»ὅ, 
Τοβε θεὴ Τ7πάδῃ, Ρ.Α. 4538 
7Τοβὲ θεὴη Κίβπια, Ρ. Α. 61, 
7οβε [δε Ρσίεβε, Ρ. Α. 2}0»ἅ12,18,16 
Τοβεάεκ.. 8:6 [βϑιι5, [εβῆπα. 
]Οβερῃ, ραϊτγίασγοι, τΜδςο. 258, 
τ, 49:5 νυ]Ξ4. τοῦδ ΤᾺ}. 2825 
201 3325 5.3»10,12,18,16,17,18,20..03.- 
5,1,11.:.18. “.ο2»5»8-18. 4122 ,.20»10)8, 
21,25 ,..1,2,8-10,14,28,244 ,..,.3,6,9,28, 
34,88. Δ.2»8,6-9,12,14. ,,01,2,8,8,9 

(ἄεδι οὗ, 4635) 1 Εη. 8915,. Τ ΙΝ. 
12 48 61 Τ.5. 11 γχῶ»18,14..,2,4,0 31 

8.5 15 127 15. ΠΣ 7π||} 121 
215,5) ΤΖ. ι10δ)δ 21,6,8,8 
4ἷν2(β)6,6.,3,9,11. 4. 84 Τὶ Ὁ, 1578 

ΠΝ. 5. 68. 72:. Τι(6. 1995859 
48. 6611 Ὅ2 Τ7ο5. 12 οϑίο) 

Τ.Β. 16 21 21»8)6 κε 101 Ταβί. 
422.1 τ8»10 ,141--4,1,9,11--8.18--1δ 

5. 65:8 γ4 11 82, 90 4Μδοο. 
2 ΎΒ.; ]1αΞ δραϊηϑί, ἴῃ 1ἴε 
Ἡδῦτεν, Τεβι. οἵ Ναρβία), 
65 Ὲ 54,292: 15.2.1. δῦ 658 γ98. 
οᾶπθ6 οἵ Ῥοπάαρσε ἴῃ Ερσγρί, 
ΠΠΕπῈ: “3229. 1 110. ΘΠΟΙΗΟἿ; 
ἘΝ τ νθει αν ΤΠ 1; 
ΕΧΔΙΏΡΙ6, ΠΕ]α ΠΡ 85, ΟΥΓ ῥσαϊβεί, 
ἜΤ 5 ΠΘ: 405. 5’ ΤΟΙ 119 
ΠΡ 2. 81: 1 ΠΤ ΤΌΝ. 15:5: 
31.00.1 ρκὅ. χάες οἡ Ὀπ]], δῃηά 
ἀεπηδηαϑβ ἴδῃ βίανεϑβ (-Ξ {τἰθ65) 
ἔτοιῃ ΤΠ άδῃ, Τεβί. “422. 1 31. 8; 
βῆπμηβ ϑῃαμηϊηρ 5 ὑσγεῖῃ- 
τε, 1.705. τοῦ τι τ τγ'; 
Β0η5 Οὗ, οδ156 ϑ:86] ἴο ϑίῃ, 
Τεβῖ. 422. 1 110. ςἔξοιϑβ ΒΝ 
οὗ Ϊδοοῦ πᾶ ντβοκβ ἴἴ, Ταβί. 
“42. 1 515; ΞΌΡΡτεβϑβεβ σας ἢ 
ἴο βανῈ εππυοι, 1.705. τό; 
ἴῆγεε ἀδυϑ ἀπά ἴσεε πίρῃςβ ἰπ 
186 ρίτ, Τ.2. 4(βΑ51). νἱτίαα 
οὗ, 4Μδες. 22 18}, 

]ΤοΞΈρῃ, βοὴ οἵ Ζαδοβατίαξ, ἃ 

ΙΝΘΕΧ 

Μαυοαραθαη ᾿ἰθαάξι, 'Μαςρο. 
18,66)60, 

ΤόΞΕΡᾺ, ἱ. 6. Τομπ {πὸ Μδοοδθεε, 
2Μδοο. 822), το!ϑ, 

7όϑεΈρἢ, βοη οἵ ΟζΖίεὶ, {πα 81, 
Τοβθρῆ, δὴ δἱάβι, Ατῖϑβι. 47. 
7Τοβερἢ, δὴ εἰάθσγ, Αὐὶϑβί. 47. 
[οβερῇ, δῇ εἱάβθσγ, Ατίϑβί. 40. 
ΤοβῈρἢ, δὴ εἰάδγ, Ατίβι. ρο. 
Τόβερμιβ, θοη οἵ ἔζογα, 1 βά. 
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ΤόΟβερῆυβ, 'Μδος. 8 χχᾷε); 
τεϊαίίοη οὗ 23Μδοο. ἴο, 2Μδοο. 
ὃ 5; 4ΔΜδοοαθεδβ αἰπραϊεα ἴο, 
4Μεος. 87. 

Τοόβερβυβ, “τῆς Ηδργενν᾽, 4Μδοο. 
8 8. 

7Τοβῆτα, Μοβεϑ᾽ βιισσεββοσυ, Μδοο. 
,ὔῦῦ ἍΜδος. 12} Θ΄τ, 461 Α55. 
Μοβ. 16,9 1011»16 111.3 121»8»8 

ἌΒατ ἘῸ ἼΕΖ ΡΤ 
Ζαά. γὅ; δηᾶ {πε Τυάρεβ, ἴῃ 
{πὴ6 οὗ, ΓΕ η. 8392. 

Τοβῆσα, τπ6 ΒΙρῇ ρῥτίεβῖ, τΕπ. 
8012). 

Τοβῆια θεὰ Ηδπαπίαῃ, Ρ.Α. 
210,12,18,15. 

Τόβῆπα θεη [μονΐ, Ρ. Α. 62. 
Τοβῆπα θεη Ρεσγδῃΐϊδῃ, Ρ. Α. 1. 
Τοβίαῃ, κΚίηρ οἵ Τπάδῃ, 1 Ε5ά, 

11»7,18,21,)22,..8,24,25,28,32,88,34 ΟἿγ, 

491-33 1Βὰγ. 13 2Βαγσ. 661 42. 
1320; Ῥάββονοσ οὗ, 154. 11. 23, 

Τοβίαβ. «866 Τοβίαῃ. 
Του, πη. 10} “73 515 6939 το28 
104“. 

Τοζαράαβ, 154, 98. 
Τοζαράυ5, 1 Εά. ο39. 
Τοβαθάι, τ πᾷ. «48, 
ΤᾺΡΙΠεεβ, Βοοκ οἵ, τη. γ2»8,:. 
16},,. οδ᾽}γ. ᾿!Γεβίδιηθηίϑ, 
“2ῥεραϊα 11 ποίες Ζαά. 88 6, 
8,12, 20372. ; ταν διίοηϑβ απ 
ΒΥΠΏΡΟΪ5 ἴῃ, {π|0.8 18 ; ἀοοουπηΐ, 
81; Δ ΠοῸΓ «πα Πἰ5. οδ]εοῖ, 
8. 2; ΒΙΡΙΙΟσταρηυ, ὃ τό; 
ἀαίε, 8 9; ἱπῆπεποε οἡ Ν.Τ.., 
δι; Μ95., 8 3; τεϊαϊϊοηῃ οὗ 
ἴο ΤΕΠοοῖ,, Βη. ἃ το(α); τε- 
Ἰατίοπ οὗ ἴο Μαβϑβοτείϊς ἰδχί οἱ 
(εμεβίϑ, 8 ὃ ; ἰεχίπδ] δ] 165, 
8 γ; 1δεοΐορυ, ὃ τό ; {{Π|6, 
8. 2; νεχβίοῃβ, ὃ 4, Εἴῃ. αδπὴ 
Ταιὶη ἔτοπι ατεεκ, 8 5; ατεεὶκ 
ἴτοῦῃ Ηδρτεν, ὃ 6. 

ΤΆΡΙ1665, 10. γοίορμε, 113 ἀπ 
2:55. 
ΠΡ ΕΝ Ιανν5 τερατάϊηρ, 70}. 

Τυάαεαὶ (566 αἰδο Τενντυ), 1 Ε54. 
126,38,37,39,46 ,.4,6,1.46 : 12 (.8,27,28 
812 γΜδοο. 548} 429»35᾽ 8,18,28,69 
648,68. γ34,46 (50,60,608 γ᾿ 88,46 1.120, 
28,34. 185 7γ88 1,,88. 1.,80)39,40 

1610 2 Μᾶςο. 13.»10 Ε11 49 1ο34 
τιῦ 1318. 1.,12,14 ΤΌΡ. 118 Τὰ- 

ἀ1 113 29 4.1.8» 821. 7119 Α(4, 
βίῃ. Α8 Ατίϑβί. 4,12, 83, 1οῦ, 
518. ΝΙΠΑΤΕ, 15. 1910): ΒΡ δ. 
706, απ οἱ, ΕΞ. 138:85 
Τα Θ ἢ τ47 51τ. 4815 49:; Ζαά. 
ΟἿ 85 Ὁ 01] ΟἿ τ απϊτηῖς 
ἀϑαϊηϑὲ ἴῃ Ζαά. Εταρ. 8 12; οἵ. 
ο᾽5; Ἐρῆδτγαὶπι ἀερατζίβα ἴγοτη, 
ο5 1τ6}} : Πουβε οὗ, πο πιοσα 
7οῖπ, 67; Ἰαπά οὗ, σο ἴογίῃ 
ουΐ οἵ, 61 8δ, ρῥγίηοαβ οἵ, 95; 
ἀαπρπίεσ ὉΓῚ Θἴ15: 22; βὖ, 57 
1Βαγ. 13»8»9,15 21)28,26 ΜΆτι, ἴδ. 
11 207 48,6,7,10,.1. κΒ΄. γος, 

129. 8,8. 8,890 ρ4δ,68,068 (6,12 
γ10,22,49. 01.07.02. 1 ο80,88,87 1 4,46,2 

ΤΑ τῷ 5δη οὗ 7αοο, ΤΙ. χα 
ΟΠ 5. 2991: 6 1} ΠΣ 
21 81. Ὁ ΠΡ Ππ 18 Υ31} 175 
18... 6 80). 11.195: Ε΄ 17, 25 
ΠῚ ἘΡΟ ΤΟΝῚ ὅτ 66:82 
Τ.6. 1τὉ59 χ8(0) 81 7.705. 103»1} 
ὙἼ-Β. ταϑί0) Τοβι, “4322. 1 18.2ς 
34 “812. ,8-δ 62.4.11 3 70}. 
2815,17 41)9,13,18),31. 5.22. ο.,3,.0 
4810 “- 4,6--9,.18,14,10,19,28,227,28 

4219 431} 443.15,34.,) Ὀ]εδπίηρ οἵ, 
710}. ΤΕΥ Ἐχρϊοῖις οἵ, γπλι εν 
2-7; ἰογρίνεη [ῸΓ δἱπ Ὀἔ ἱρ- 
ποίδπος, [ὰ0. 4125; 51η5 ΙΗ 
ἐἰρυπὸ ΤΊ α: Ι 2; Ὁ ἊΣ Κίῃρ, 

“δ. ὙΠΠῸΣ τ 7 8. 220: 
ΤΑ ΕΣ {πε οὗ, 1Ε54. 28 55»6 
οὗ 91τ. 4225, Τινὶ δηῃα, ὅδ 
μεν]. 

Τυάδῃ Ῥεῃ ΠΙαἱ, Ρ.Α. 410. 
Τυάδῃ μεῃ Τρραὶ, Ρ.Α. 18, Ζαή, 
8 οὗν. 
ΠΕ Ῥδη ἼΠδῖηδ, Ε. Α΄. 52355: 
Τυάδῃ [με Ηοὶγ. .5ε6 ἈΔΌΡΙ. 
ΤΠπάαδίβιη, 2 Μδος. 81 1488; δηὰ 
ΔΡροοα]υρίϊς, τη. 81. 

7.445, 154. 938. 
Τπάδ9, 2Μδος. 110, 
Τα 45, αη εἸάεσ, Ατὶβί. 47. 
Ταάαβ, δῇ εἱάεσ, Αὐιβί, 40. 
7.845, ἀη 6] εσ, Ατὶϑί. ρο. 
Τπάᾶδβ Ῥεὴ ΤαρΡαὶ. .5:6 Ππιάδῃ. 
Τυ645, 5δοη οἵ ΟΒδὶρῃὶ, "Μᾶαςο. 
ππι0. 

7445 Μδοοάθδειβ, ᾿Μδος. 25»5 
1,10,12--14,16--18,“5,26,42,66,568 48,5, 

ὃ,8,11,10,19,21,28,59,86,86,41,69 ,.8,10, 
16,17,19,24,27,31,38,40,42,44,46,48.49,68, 
56,62,68,66,68 (19,32,42 ..0,10,28,26,28, 
29,30,31,86,40 91,117. 5,γ7,10,12,14,16,18, 
19,22,23,26,28,29,81 ἣν 1418 “Μδροο. 

219. »Ω7 81,12. 125;11,1914,16,21--98, 
20,36,88,39,49.}..1,10,12,20,58.}.,1,6)10, 
11,18,14,17,18,24--26,80,88. 1.,1,0,.6, 

117,26 ΤΕ ῃ. 9097,.10 12. Μαροα- 
θδδιβ, ᾿Μδοο. 829 2 Μδοο. δ5»1 
101»16,18,21,26,29,838. 1} )7,16 1.219)20 

1325 1427.80 1,7,21.. ΑΙ ρΡΑῖρ 5 
οἵ, τοϑ΄ 881.21-4ὅ, ροΟ]]εοῖ5 θοΟΚβ, 
215. ἀδαίῃ Οἵ, ΝΙδοΌ: 0", 
τεβαϊ οὗ, 22; τερατάεα δἂ5 
Μεββίδῃ ἴῃ τη. 83-0ο; τενοὶὶ 
Δ Πα ΘΔΥ]Ὺ ϑιοοαββαβ οἱ, ΖΜδοο. 
8.138, ἸΞΌΠΡ ἵπ| Ῥχαϊξε Ὁ, 
1Μαοςο. 315; νἱοίοτ!εβ ὄνεσ 
ΑΡο]]οηΐαβ ἀπα ὅϑεγοη, 3}0 29, 
Ε(οτΙρίαβ, 4᾽ 25, 1 γϑεῖας, 422 85, 
ἙΔοπηῖίεβ απ Ατητηοηϊΐεϑ, 5) ὃ, 
ἴῃ αἱἰεδ4, 59. 88, 

7Τπά45, βϑοῃ οἷ ϑἤποη {88 Μδοοᾶ- 
Ρεθ, Μδοο. 162». 

7πᾶς, ϑαϊηΐϊ, Ερίβι]Ὲ οἵ, Α585. 
Μοξβ. 88 2, το 1Εη. 8 το(όν, 1. 

Τυάρσε, Ἰπάρειηεηΐϊ, Ρ.Α. 1»0»8,18 
20.,3,10,29. 

παρε; πο, Ζαα- οὐ; {π8; 2ΟΤοΣ 
Ταάρεπιεηΐ, δοοογάϊηρ ἴο νου 5, 
δῖσ, 1618. δἵ επή οἵ Μεβϑϑβίδηϊς 
Κιηράοχῃ, Ὀείογε βρί εξ] Ὁ]155 
οἵ τἱρῃίεουβ, {ὰ}. 2330. ; Ὀγ 
ϑυνοσά δἱ θερίηπίηρ οἵ Μεββι- 
δηΐσ ἀρε, ΝΥ βα, 41572.; σοποαρ- 
(ἰοιβ οὗ 2722 τ ποεῖ : (1) ΕἾγϑι 
Δ ου]ὰ Τυἀρεπιβηΐ: --- Ον ΕΓ ΠΊΘΠ 
ΞΞ Ἰϑεῖαρε; Ἐπ 541 10. ἐὰ 
στεαῖ οπαβιϊβειηθηῖ᾽, οιὅ; “με 
ἢιθὶ επά᾽, 93"; δα πὰ 
ἄν! ]εῖβ τπεσεοη ἀεβίγογεά, 
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102 τοῦ! ;---ονοῖ [4]1]6π δηροὶς 
ἘΠῚ ρδηΐ5, τοῦ δ... (Δ) 
Τυαάρεπηεης οὗ τς φυγοσὰ αἱ 
1ῃ6 ὀερ γιγεῖγιρ οἵ [ῃ6 Μεβϑίαηϊο 
Κιησάοιη ψνμεη τἱρῃίεοις ἀ6- 
βίτου {Π6 ψἱοκεά, ροῦ 909 9112 
957 οὐ! 98:2. (3) Εἴπαὶ ὙΝ  ουἹὰ 
Τυάρεμηδης δὲ {με ὀφρεγιγε,ρ᾽ 
οὗ 1ῃ6 Μεβϑβίδηϊς Κίμράομα ;--- 
ΟΥΕΙ ΑΖ42Ζ6] δῃηᾶ ἢῖ5 Ποβίβ, 
45 55᾽;-ππονεσ {πεῖγ εἰθοῖ ἀπά 

Ὀε]ονεα Ομ] σε, 563 :-ττον σὺ 
186 [4]]εη ϑἴατϑ, [ῃ6 βενεηΐυ 
Βῃθρῃεσάβ, δῃά ἰῃς Ὀ]ϊηάςα 
βῆεερ, 9020.27 , “τῆς ροχτϑδί 
ἄαγ᾽, 22}} 545; “1ἴῃ6 ργεαῖ 
ΠΡΈΠΟΙ .; 160 10. 10. 22"; 
(6. Ἰυάρεπιεπί {πμαΐ ἰ5 ἴογ 
ἘΝΕΣ ἯΠῚ ἜΡΟΙ, ΤΟΣ; (2) 
ΕἾΠΑ] ΜΝ ουΙά Ταδρεπαεηὶ αἱ 
1Π6 εἰορδσό οἵ ἴῃς Μεββίδηϊς 
Κίηράοτηῃ:---ἰστεαῖ )πάρειηεηϊ᾽, 
943 9810 τοοῦ 1οδὲ 1οφ4ῦ; (2) 
δηᾷ (3) ἀγα σοι πε ἴῃ 488-10. 
(2) ἀπά (4) τὲ Ἵοοπηθίπεα ἰπ 
99"»}5, 566 αἴδο Τ)αγ, Μεξβίδηϊς 
Κιηρήοτα, Ῥαπίβῃπιθηΐ ; σοη- 
σδρίϊοηϑβ οὗ, 27: 4.2. ; ἀσοοταϊηνσ 
τονγοτκϑ, 888. ὑγ αοὐ Ηἰπηβε]ΐ, 
η585.,. Αγ οἵ, πο ἱπίεγοθϑϑίοη 
οπ, 7102-11δ. ΕἾΠΑ], γ88--44. 618 8388. 

ΡῬτγεάεβίπεα Ργ αοά, γ10; 5εἰβ 
ἴῃ δ ὁποα αἴΐογ ἀβαίῃ, 715-10]. 
566 Τυτεγιηβάϊαίε ϑίαϊε ; οοη- 
σερίοηβ οὗ, 2)1 7μόεἼοε5.---- ἤπια], 
αἴ οΟοβε οἵ Μεββίδηϊς Κίηρσάομπῃ, 
100. 8 15, 2339; δητδοϊηρ 
ἢ πτηδη Δη6 5 }ΡΕΓΠ πη δηνν Οὐ] 5, 
510,14... Ἰχηρατιϊα], δοσοτάϊηρ ἴο 
ΟΡΡοτίαπηϊεβ, 515; Γὸχ [δ] οη 5 
οὈβεσνεα Ργ ἀοα ἴῃ {815 ννου]Ἱά, 
451 ((αἰη), 4815 (Εργριίαη9) ; 
ῬαΠΙβῃτηθηΐ ἴο ἔο]]ονν δἴ οποα 
ΟἹ {γδηβϑγεβϑίοη 1ῃ 5ΟΠ]6 ο8 568, 
371}; ται αϊΐοη, ἱπαϊνί 4] 
ἀπ παίΐοπαὶ ἴῃ [815 νν οὐ] δπᾶ 
ποχί, 8 15; ἄδγ οἵ, [ἀ 1] 1617, 
Ὑγ15α. 318.429 (δγ τἱρῃίβουβ, 37; 
θγ αοά ΗΪπιβε]!, 511) 780. 2253 
22. 2010 1 1 55 2 ΒΆΤ 17} ἘΞ. 
50]. 1513; ἀεἤηϊΐα τεοκοπίηρ 
ἔοσ, 2Βασ. 271-285 2Εη.323--322 
6η7- 10. φίβσηδὶ), 1π, 9118 1045, 
οἵ, ἴ ἢηα], 2Βασ. 4889 βο 
ΠΣ 1}: ΡΝ το στδαΐ, 
ΤΕ πς ΤΌ" 225 25 4 φιἱδ 945 9810 
ἸΟΟΥ 1038 το45 ; ρστίενοι, 919; 
οὗ δηρεῖϑβ, 682, ᾿ξ ῇτε, θα οἵ 
Θοά, 17,3 144 2210,11,.8, 8 473 
5οὅ ὀοϑ,25 6538:12 6510 66ὲ 6710, 
12,18. 682,36 ὅ1»27 814. 8511 8.44 
9ο354.31 οι οὅ»5 0112»16 ἢ Ὥ οὐδ 
973» οβδ10 9915 τοοῖῦ τον 
1048 1οϑ818. ,ἴ2. γ44.»10,78,116 818 
1435 Ῥς, 90]. 218»18),36),37 857)38. 010 
113»14. ΑἩ, 281 Ζαα, 12 912»36, 
48.01,52. 1012 Α, ἃς Ε΄ 20710, 

οοσίδίη, 11. 25.518. ἀεπουποοά 
οὔ Απιίοοπιβ, 2Μίδοο. ηϑ Ὅς, 
ΝΙίοδηοσ, 831} 1528. 85. [ογτ5 οὗ, 
510. 8 8; οἔ ΜΙρμίγ αοα, 3587, 
ΞΞ Ἀ5Ξ1ΖῈ5Β ΟΣ {πὸ6 νοῦ, 25, 
{οἸ]ονν5 οὴ ἀδβϑίγαοίοι οἵ νγου]ά, 
419-192. οΥἹ βεοτοῖβ, 1Εη. 682; 
τἱρῃίθοιβ, 2738 ὅοῦ 619 οι"; 
ἴτιθ, 2758. «546 Ἀδοκοηΐηρ. 

Τασρεπιεηΐβ, ἴνγο, ὁπ 6 ὈῪ νναΐβ, 
πα ομς ὈῪ ἔτεα, Α. ὅς Ε. 498. 

7πρθ5; ἀπὲν οἱ, ΑΞ τὸ: ΓὁΕ 
τὰς εατίῃ τὸ τα ]εσς οἵ 7ε βἢ 



σοι] αἵ 

δτεραίίοη, ΖΑ. 11»2, οἱ, 158. 
Τυαάρεβ, {π6, 511. 
Τοβῆσα. 

Τυαάρίηρ, Παϑίυ, 51τ. χ12.13, 
Τυάπη, Βοοκ οἵ, δοοουηὶ οἵ, 
5ῃοσί,8 1; ὙΠΡΠΟτ, ἃ ῬΒατγίβεα, 
ὁ 7; ἀαΐε οἵ οτίρίπαὶ δπά 
νΘΙΒΙΟΠ5, {27 150 Β.6.,) ὃ 5; 
Ἰιϊβίοτι αὶ ἔγαμηθννουὶς οὗ ἰεχί, 
86; ἱηϊερστιν οἵ ἰεχί, 8 6; Ἰαΐευ 
56 οὗ, 8 8; Μϑ595. οἵ, ὃ 3; 
{πεοΐορυ, 80; {{Π||, 8.2; νεγ- 
οἴοηϑ, δποϊθηΐ, οἱ, ὃ 4; στεεκ, 
ϑυγίδς, ΔΝιαϊραίε, “(Παϊάεδο᾽, 
“66 ῬΗατίϑαϊς ἰεδοῃΐηρ. 
Τα, ἀαυρῃίογ. οἱ Μεοτχγατὶ, 
Τυσῖι 83.535 οἱ 10}0»25 Χγῦ 124; 
14,16,18.1.3.32,8,4)7|.,.1,7,8,14,17|1 58»11 
τ61,3,7,19,20,21,25... ΘΙ τηεοηἑτα,02; 

(Ὁ) ἔββεῖναὶ οἵ, Τπά τ ἢ τόδ. ; 
Ῥγάᾶγεγ οἵ, οΣ τς ΠΕΣ Ηοϊο- 
θγπθϑ, 139; βοῃρ' οὗ, ΤῸ" τὶ 

7αε], βοη οἵ Βαδηΐ, 1 Εξά. οί 
[πε], 5οη οἵ Νοοιηα, 1 κά. 955, 
Πα]ίαη εἰαρετγοῖβ, 4,2. τι’. 
ἩΡΖ 

7υ]1ὰ5 Α ἔτίοδηιβ, 505. ὃ. 5, 54- 
597:. 1Ἐῃ. το(τ). 

Τυβίῖοο, ΝΥ 154, τ 1120 1.451 
ΤυΞξειποαίϊοη, ἸΟΥ 1Π6 1 ανν, 2Βατσ. 
513 6ηγὺ 757; ΌΥ ψοῦκβ δηά 
141}, 42. οἵ 1325 Βῖτ, τό!έ,; 
ἀοοίτίπε οἱ ἱπ 2Βαγιοι ἀπά 
42τα, 2Βασ. 2Ὡιϑ,. «54:6 ἘδΊ.. 

Ταυβεγ, νατίουθ τηθδηϊηρο οὗἁ, 
851. 2152: 

Τ7Ταβιίη Μαγίγτ,  Εη. 88»3)5, 1 5822. 
αυοίεά, 2Βατ. 205): 

Καρεσ, [0Ὁ. 117. 
Κανταίδη, Ἰαπα οἵ, [0}. 3232. 
Καάεβῃ, Ζαά. 45 7α". 1610 [πάῃ 
19; -Βασηθᾶ, 5". 

Καάχηίεὶ, τ Εβά. ,ς36, 
Καάπηϊεὶ, τ Επβά. ρ58, 
Καάπιοηϊΐεβ, [π|0Ὸ. 1418. 
ΚΚαίτυγ, [π0. 821, 
Καίΐπαπι, [π0. 81. 
Καπιαίυτὶ, 15] πᾶς οἵ, [0}. 918. 
ἹΚαγαϊίεβ. ω5ὲ6 Ζαάδοκίϊε Ῥατίγυ. 
Κατγαϑο, 0}. 815, 
Κατ δι ῃϊαγίιβ,,.6. Κ Ἰτ δι ἢ-Ἰβασίτη, 
154. 5}, 

Καγηαίτω, [Ὁ.20}9,..,δεε τη αΐπη. 
Καβρεεὶ, 1 Εη. 6913, 
ΚΚαβάε)α, 1 πῃ. 6912, 
Κεάδθῃ, ἴῃ Ἕ811|66, '᾿Μδου. 
τ1Ὅ8),,18.. ΝΑΡΒΙ4]1, ΤΟΡ. 12. 

Κεάτου, 1. )ό8,,. ΙΜδοα. 
1237), 1539. 1695, .526 (εάτοη. 

ΚΚεεῖ, 1ῃ. 8229, 
Κεπδη, 10}. 418. 
Κοηΐΐες, [π0. 1.48. 
ἹΚεηϊζζιίεβ, [π0. 1.4.8. 
Κεγᾳϑ, τΕκά. ΓΕ 
Κεβεή, Τὰ}. 8ὺ τ δ: 
Κειῖαθ, 1Ε5ά. 580 
Καιυνδμ, Τυ}. 1091} 20.0.12. 227. 
Κεγβ οἵ Κιηράοπι οἵ Ηξανεῃ, 
28Βαζ. 112. 

ΚὨΏΙΚατ, Ατιηδηΐαη πδηηθ ἴου 
ΑΠΙΚατ, ΑἸ. 2αςεζη)ε. 

ΚΠοηΚ5, Ττδοίαδϊε οἱ, ΤΟΡ. 88 7,8. 
ΚΙδη, 1Ε5α. 515, 
Κίη. ,μ5:6 Ματιτγίαρε. 
Κιὶπρ οἵ Κίηρ οἵ Κίηρο, Ρ.Α. 31. 
,85:6 (οὐ, {{{|65 οἵ. 

ΑἸοχαπάτϊα, 
ὙΥΙΞα. 11,2. 61,1.; οὗ ἴῃς σοη- 

ἀ61͵ .566 

ΙΝΘΕΧ 

Κίηρ -- [Π6 σοηστεραίϊοη, Ζαά. 
οΓ ; πο Κίηρ, Ζαά. 9" 

Κίηρὶν αἰϊρηϊν ἀερτεοϊαϊεά, 
Ζαα. 812. 

Κιηράοτη, Κίηρβῃϊρ, Ρ.Α. 327 
417 66; δπά ρτίεϑίβ, 15γδ6] ἴο 
θε, Ὁ. 1618. ἔαΐατο, εἴεγηδὶ, 
Οὐ 1{Π15 δαγτίῃ ἰῃ Ταοϑίδιηθηίβ, 
Τορῖ, 8 16; οἱ εξανεῃ, 2δγ. 
112. τὶρῃίεοιθ ἴο τστεοεῖνα, 
ρα. 516; {πρϑοογαίϊς, ππάεγ 
Αηρδὶ ἢτβῖ, πεπ ἀπάργ αοά 
αἴοηβ, 455. Μοβ. τοῦ. δε 
Μεββίδηϊς Κιησάοιῃ. 

Κίηρϑ, Ζαά. 45; αἴζογ ϑοϊοπίοῃ, 
ψ]οΚεάηθθθ οἱ, ὅτ. 4725. 25: 
Δ Πα {86 πιϊρ] νυ, τ Επ. 388 6 21- 9 
63. 12 6η8.12. οὗ (ἀεπίῖ]ε5 - 
ἀταροηβ, 929; οἵ [ανδη -- 4505, 
9; ἔνεῖνε -- ἔννεῖνε δεϑαγβ, 
42. 1212)γ2.; ἴοιιγ, 1.221). 

Κιπϑηλδῃ, {{{Κὸ “(τ ετ᾽, “{τεπά᾿, 
αἴ Π|6 οὗ Ποποῖγ, ἊΜᾷδοο. 
1131, 

“ΚΙηβηηθη᾽, 4 οουτὶ {{|Ὶ6 αἱ 
ῬΒΙΠοΡαΐογβ οουτγί, 2Μδοο. 
89,44. 

ΚΊταπια, 1ΕΞ54. Ἐν 
Κιτ)αῖῃ- Ατρα; Ἶαυ. 19]. 
ΙΚΙτκιίϑαηί, α΄ ἰζαταῖίε βοβοῖατσ, 
Ζ4ά. ὃ 2. 

Κίβειβ Ξ-Ψ Κίβῃ, Αἀά. Εξςι. 41. 
Κιίίεβ, ξξς Εσυρίίαῃβ ὑπάεγ {Πε 
Ριοϊ]επηΐθβ, 1 Εη. ροῦν; Ξε () 
Ἑδοπηῖίε5, 1 Ἐπ. 9013). 

ΚΚιτεπλ, 100. 2425.»29 3710 ,κ 26 
ΟΒιτεπι. 
Κηον]εάρε, 1ἰπη|ῖϊξ ἴο Παπηδῃ, 
5 ῖ 5.» 529 ΕἾ: πὰ 
ΟΠ, πὸ: 22. 11. 1158 22 
'Γεβί. 422. 11 66, γ4. 

ΚοΙκαΡθεὶ, πη. 88 69. 
ΚΚοικδθῖοὶ, 1 Ἐπ. 67. 
Κοπδς, Τυά πῇ 45. 
Κογδῃ, ρδγα]}}6]5 ἴῃ νυ ΑΙ Κασ, 

ΑΒ. 8.321 
Κοζερα, Τ. 4. 61, 
Κταϑβοϑβ, 510. 3439, 
Κτοποϑβ, {με ρ]απεί, 2 )η. 30 5)2. 
Κτύυπο. .56:6 Ιζτοῃοϑβ. 
Κυοσμανίτη, {86 ηἰπίῃ ἤϑάγνεῃ, 
2Εη. 2182. 

Και, Ταβί. 422.1 98, 

[Ὰθ8π, ΤᾺ}. 1910 255 2᾽3»10»ὕ} 
231-.4,6,8,9,26,26.28,30 20,1»2»,4,8,7,12 

512 91 ΠπῸΤῸΣ ΤῊΝ: Τοῦ δες 
422. 11 62. 

Ταρᾶπα, 1 ΕΞα, 580, 
ΤΑ ΌΟυΓοῚ ἰπίδγιοσ ἴο βοσῖθα, 51Γ. 
4824-80 

1, δοσιπι5, 154, 951. 
Ι,Δοεἀαεπιοπίδηβ, 2Μδοςο. 58. 
1,Δἀεγ οἵ Τγγθ. .546 Τγτο. 
Ιρσὰ8. .8ε6 ΡιοΪετην. 
ΤΑτὴ τὸ ϑαπλμεὶ, αν 4, 1Εῃ 
8945. 

ΤΠ, Δτὴ 5 -- ΟΠ αϑίάς, 1 π. ροῦν, 
Τιατηεοῇ, [00. 437.38 Ἵ» 1Εη. τοὶ 
τοῦ»4,10;12,18 ε Β. 

Ιτὴρ, Τοῦ. 818; οὗ Τεμῖρ]ε 
Βεσνίοο Ἔχε ϊηρτϑηεά, 42. το322, 

ΙΔπά (- Ραϊεϑίίηθ), Ὀ]6ββϑά, 
ΤΕ. 27}; οἵ ΗἰΞ5 εἰεοΐ οπβϑ, 
5δ6δ; ρ]εαβθαηὶ δηά ρ]οτίοιιβ, 
8929; βρεοΐδὶ βαποι υ οὗ, 2Βατσ. 
»2οζ». 
ΤΠ Δπάτηδυκ, τατον {Π6, Ζαά. 111 

81: 913; οἵ {6 [ἀν7, Ῥγθακ 
ἄονη, Ζαά. ο΄. 

1,Δοάΐϊςεα, οὐ [γοῦθ, 910. 2341! 
107 5290 

ΤΠ Αριῖμδε, 510. 5138, 
1αϑῖ, ἄαγϑ, 42. 132}8; τίτηε, 
1320; {{π|65, νδῦυὶπρ σΟΠοορ- 
τἰοη5. οὗ ἴη 4 ΕΖτα, 4.2. 850), : 
{πεν ΒΟ ᾿ΐνε αἱ {πε, 42. 859 
12. 922. ΤΊ Πη165: 

Τιαβῖμεηθβ, Μδος. 1131,ἤ.32͵ 
1, αἴϊη, 8510. 251 5168. Ψαγϑίοῃ, 
ΟἸΙά, οἵ 5ἴγας!), νατίατίοη οἵ 
ΟΥΟΓ ἔγτοπη ΓΧΧ, ἴῃ οἤδρ5. 
3ο-ὦ, 51τ. 88 4, 511. 

Ταἴϊηβ, 510. 2697, 
πείση, ΘΒ. 45 Εἰ 
1,ανν, ἴῃ6, Μδςοο. 19, ὅ8,66)5 7 2921, 
20,27,42,48,50,68,64,07,68 5.48,68.,.4υ,45, 
41,62 1019).61 112] 

2 Μίδου: 1310 ΔΝΜΙδοΟ: 1,5: 28)"; 
10,.8,28. 420 ,.19,28,24. ,.16.-31,υ6,80,84 
623,28 κἾ,8,15 9526 2. 4,165 γ.γ8)12,27 
13. 24 ΠΕ Ὸ 229 1616; 1718 183» 1τ0 

Θίῖγ. Δ γοίορθ 9, 20, 1115 1τρ} 
1954 2423 ,638 3215,17,“4.5.,8.5.,8 

39}»5 418 423 45 494 515, 3, 02 
{π|. 50. ἌΤΙΒΕΣ 171; 312 ΤΕῃ: 
Ὁ2. 100... 108, ὉΠ δ΄ 00. 11. 
1353 1} τό ΠΝ ΘΙ ΤΤΑ 26 
ἘΖ. 419,20,22. .,»17,20,72,81,94. φ.9,66 

911.31;32,86,87} χ88)54.1..21,22. λῃ 

ὈοοΪκ5 Οἔ] ,ανν, αἰίδοὶςςα, 1 Μαοα. 

1348. 1.414.29 

149,68,66,07 ἡρίεπαοα, 221»30,27, 
48,60,68,04,07,08 548: 158. πηῃή 

Μεββίδηϊς δχρεοΐϊδίίοη ἔνο 
φεηίγεβ οἵ Τ7ενϑῃ {πουρῃΐ, 
ΔἰτογηδίοὶΥ οὴ6 Οὐ Οἴθεσ Ρε- 
ΠΟΠΊΕ5 ΤΊΟΓΟ ῬΓΟΙΉΪποπΐ, 2 ΒΆΤ, 
8 1ο, 1582. ; δηά ῬΡτιορῃμείϑ, 
ϑιτ, ΦγοΪΟρΦ 1, 5, 13 Ζαά. 
88. 8; 1ΙΟΣ ΤΣ, 525. 0... τεδὸ 
Ὀείοτε Ῥαίι]ε, 2Μδςς. 155, οἵ. 
Βοοῖκ, μοὶγ; δηὰ Τ}Ἔπιρίε, ἀπίν 
οὗ Ἰλίαθροτα ἴο, Τοῦ. ἃ 7; 
Ῥοοϊκβ5 οἵ, Ατὶβί. 30 ; ἀβνοίϊοῃ 
ἴο ἴῃς, 2Μδος. 34.7}} 455. Μοϑβ. 
9; ἀϊδοθεάϊεπος ἴο, ΝΥ 154. 215; 
εἴθσηαὶ, 81... 8. οἱἱ 1Εῃ. 992, 
ἸατΡ οἱ, 2851: Β0., Οἱ: ΤῸ2; 
ἐνογ βϑίϊηρ, ΠΟ δίοπαπιεηΐ [ῸΓ, 
700. 3317; Π|1εἀ ἘΠῚ; ΘΙ 2.0; 
ἴον βἴππειβ, 1 Εηῃ. 925; ἢῈ μαι 
14 Κ6ῖἢ Ποϊ]ά οἔὨ, 1. 6. Θοσῖθα, 51Γ. 
15}21:.; ΠΟΙ͂γν, 510. 3270,284. Τςγδ6] 
Ψ111 ἰογρεῖ, 700. 116; Ι5γαβ]}5 
Εἴθυῃηδὶ δπα 1π8] Ἐπ 4 0]6 ΡΊΟΤΥ, 
1ΒΑτ. ὃ 7, 4 ὃ; ἐν ῖ5ῃ, ἴο ΡῈ 
πηΐνεγϑβα], ὙΥΪκά. 184, Ἰογα]ῖν 
ἴο, δηήπρϑε ΟΥ̓ τενγατά, ΘΙΓ. 33 
(36)1.8 ; ποῖ πιεηίϊοπεα ἴῃ 
Αἀ44. βίῃ. 8. 7; οἵ εἰειηδὶ 
ςονεηδηί, Ῥϑ.80]. τοῦχ. ; οἵ 
ἀοα, ΤΙ. 25 ΤΙ, τοῦ ϑίβ-ὦ 
Ἐ: Τά. 188 Τ.155.5} Ὁ. " 69»10(β) 
ὌΝ Ὁ ΤΟ ΤΑΝ δ΄ ἢ 
τη [Τοτά, ΤΙΝ 65. 1 οὗ 
{53 ΤῸ ΠΌΣΟΝ 7.7. 
το 9  ὙΤΟΝΕ 25: 1 |- 
3. ΤᾺ 65. ΤῊ 7ῸΞ: Ἴ (ΒΝ ττὶ 
ἘΣ ΟΣ" Ὁ 1ΠῸ Μηστε ΗΙἸΡΉ, 
Τ.Ο. 21} οἵ Ἰανρίνετ, 42. 
88. ἢ {Π|Ὲ 0 ΘΙτο 7 78.  Εχι 
1430. [1 οτά, 154. 133,48 ὅζς,; 
οὔ Ἰυπιίηατίεθ, 1Εῃ. 72»; 
πΊΟΟΠ, 731 74᾽; 5ίαϊδ, 791; 
Β.Π, 7285; ἔνεῖνε ροτίδ]ϑβ, 
7615; οὐ Μόοξεβ; ΤοΖε 5. (οἱ 
βοιϊρίυγεϑ) οὐ οἱιἵγῚ [δῖ Πεῖβ τ 
υυγιτεη οονεπαηΐβ, 482. 433; 
τοδάϊηρ οὗ, Ὀγ Εζγα, 1 Εβά, 81, 
οϑ᾽ ὅδ. τρηπονγαα βίσαγ οἵ, δηα 
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τϑηθνγἃ] οἵ πηιδηκίηα, [ὰ}. 2526- 
81. γρία]δίίοη, [ὰ0. ἘΠ 5661 6Χχ 
[ΑἸ Ἰοπῖξιν 566, ἴξβοβε ψῇο, 
Ρειξθουίεά, Ταθ. 115. βοῃ οἵ, 
2Βατ. 465 ; Ξιργεπίδου οἵ, 81Γ. 
8 οἷϊ ; [εδοῃὶηρ' σοποογηηρ,, 272 
“γδέεας, Τενγῖβῃ, Ραγροβε ἀπά 
[αποίίοη οὗ, Ατὶβί. 8. 2,128--17.1 ; 
οα] δα ϑοτγίρίατγθ, 8.2; ἀϊνίπε, 
3, 313, ΠΟΙγ, 5, οὗ Τεννίβῃ ταςο, 
Ι5.; οτγβδοΐεβ οἵ Οοά, 158, 
177; ΤααβοηδὈ]θηθθ5 οὗ, 128; 
ΒΔΟΓΟΩ͂,313.; νδῖπα οὗ, 86, σε 
Ιἀνγυσίνετγ-; τεδοῃίηρ σοησοτη- 

ἴηρ,, 22:2 δαγμεῖᾷ αγια 4 ἔογα, 
2ἘΒΑτ. 5572. 382)}.; 7212. Βαγμελ: 
Δϑιάδίῃ, 7715, δοοερίεαά ὃν 
τηδῃ, 155; δἱοης Ἰεῖ ἰο 15γδεὶ, 
855; ἃ πόσα δχοαὶ]εηΐ, σίνειι 
ἴο Ιϑγαβθὶ (ἢδῃ ἴο 4}1] βΡεορῖβϑ, 
75; ἀπ Ζίοπ ἴὸ ΒΕ. Τὸν 
πιο ετεα, 848; οδχαοῖς [5 
τὶρῃίβ, 4827. ρ]οτγίεά ἴῃ ῥτο- 
Ῥογίίοηῃ δθ Μεββίαηϊςσ αδῃά 
Παϊϊοπαὶ ἤορεβ ἴα], 1ρὅ72. ; 
ἱπηροτίδηςα οὗ, ἴῃ 2 Βᾶζγ., εβΡ. 
ἴη ΒΙ, Ρθαΐ πιοβ ἴῃ Β2, 2Βαγ. 
8 το; ἰ5 ἸΙρῃΐ, 1812. 15. 1Π|6, 
282, Ι5γ6]᾽ 5 τποοηάϊοπαϊὶ 
Ῥοββεββίοπ, 8552. ; ΟΠ6, {το τὴ 
Ομπε, 4832: ;- γῪ ομε (Μοβεβ), 

: 8614). τεϊεοιεά ὈΥ (Οεπίῖ]εβ, 
4849,2..; νν1}} αἰά [ϑγδεὶ], 48:1; 
Ἅ111 τϑαυϊῖθ βίη ποῖα. οα (σοή᾽5 
ΠΥ, 4847, νὰ Ι5τ86], χ822. 
7714. ἔεγα : Ξε ῖ, νυτὶττ6ῃ βοτῖρ- 
{π|ὲ5 οἵ ΟΟΤ'., 42. 1432, Ὀυτηΐ, 
1421; 1], οτᾶ], ἰγαηϑβιηϊ 6 ὈῪ 
Μοϑβεβ ἴο ἴΠε ννῖβε, Ἱ 45257:.; Ὀτίηρς 
ΤΕΙΓΟΓ ΕΥ̓͂ ἰῖ5 σοπάθιηπδίϊοη, 
ἀπά ἀτῖνεϑ ἰο δρρεαὶ ἰο αοάξ 
ΤΊΘΓΟΥ δηα ἐογρίνθηβϑϑβ, "- 
83,86. Β 46] 1γ ἴο Ξε " (αἰ [ἢ ᾽, “66 
ἘΑΠΕ; σις οἵ αοά (ο Τ5τδεὶ, 3.) 
οὐσφφι: ᾿πηροτῖβ 4 0]ς, οϑῖμ. : 
οὔἴδετγεά ἴο 4}} παίϊοπβ, δοςερίε 
ΟΥ̓ σταθεῖ, 5,25,)2:,72... χοπίβθα 
ὈΥ πεαίπεη, γε; οη οἵ Μδῃ 
ἀδβίγουβ δηεηΐεβ Ὀγ, 1288; 
ἴεδομοτβ Ξε. ϑοτῖθαβ, 829, 
Τεη Τιῖθεβ τεςίογε οἡ βεεκίηρ 
αραΐη, 13σφφ.; πηΐχαθ, 557; 
γε Κπεβ5. οὗ, δ5 τεαειηρίϊνε 
ῬοΟνΤΕΥ, 8 10 ; (βδοῃίηρ οοη- 
ςσεγηΐηρ, 27: γιεὀξίσες : ἃ τϑνεὶα- 
τίοπ ἰπ {ἰπι6 οὗ νψῃδί νγδ5 {1π|6- 
1ε55 δπὰ εἴθογηδὶ, [10. 88 12, 
15; [86 υἱεἱπγαΐε ἀπά ςοπηρ]εῖα 
εχργεββίοῃ οἵ δρβοϊαῖα ἐγαῃ--- 
(15 Ργθοϊ θα ΔὴΥ ἔασίμο τὰ- 
γεϊαϊίοι ΒΥΡΤΟΡΒ ον ---ϑρ  γί[πᾶ] 
ἰηϊεγρτεϊδείοη οἔ, ὃ 15 ; [εδο- 
ἱπρ Πσοποοσπηίηρ, Ζ72 φίγαεῖι: 
εἴθσηδὶ ; ἰἀθπηιῆθα νι νν15- 
ἄοπι ὅτ. 8. οἱἱ ; τβασῃίηρ οοη- 
ςογηΐηρ, 77 Ζαά.: ΒοΟΙ οἵ, 
πάθη {11 Ζαάοϊκ ατοββ, κυ; 
οπβίοη οὗ, οἷ; Ηοιβε οἵ, 
35,38... Ἰηςεγργαίδίίοη οἱ, 68, 
τηϊάγαβῃ, οδ8; οτάοσ οὗ, οἷ; 
βίαν οἵ, 88 οὗ, ἴσια πηβδηΐηρ 
οἵ, 8132. -νεῖ!, 886; ἴῖ0 "Β 
Καρῷ 2Μδοο. 1’ 28.411 6πηθη πο 
γ23,.80. τηνι 6η, ἴΠ6, 28 4Γ. 
572; νίβάοπι ἸΔἀοπεπεὰ ψ]Π, 
ΘΙτ 8. 1; ννΐπεββεβ ἴο Οοα᾿ς 
ΤΏΘΙΟΥ, ῥ:.50]. τοῦγ. 
[ανρίνει, “46 1ιεδάεγ, ϑίαγ; 

-- Μοβεϑ, Ασὶϑβί. 1321,1390, 148, 

1.59. 



1αν9 ἀὐοαὺί ταῖς, Γπ0. 757, 
1 ανγεῖβ. .566 Θ΄ τ θ 65. 
1,εδάρσ, 1. 8229; οὗ ἄδν δπᾶ 
πὶρηῖ, 755; οἵ β5ῆδερ, 80“; οἵ 
βίδυϑ, 728 "4 80: 92.0.11: ὍΓ 
Ζεαδοϊκίτεϑ, ἢγϑί τ ϑίδγ ουῦ Ταν- 
σίνεγ; φέροπά -- ΤΈΔΟΠΟΓ οὗ 
ΚΙΡΒδουβηθββ, Ζαά, ὃ τοῖϊ, ἷν. 

ΤεδΒ, πα. 83 -δ,9--14,10,17,20.--22 

ΔΩ 5 5 50 2.528 ΤΡ 9:2 ὙΠ {π6: 
15 Τ. 155. 15.1.3.16 22... Πραίῃ οἵ, 
ΤῸ. 265). 

1,6 Ρ0ὰ Νᾷαϑτγ -Ξ- ϑαϊ πηδηᾳϑϑασγ, Ματί. 
15: 21: 
ΙΡαηοη, ὅ8ϊ᾽γ. 30}2 βροϑ 3 (εξ 
ΤΑΡΔηι.5) 700. 821 οὐ 1ο39»38 
1215 1 ΕΠ 12": 

1 εἴβαγα ποεαρὰ ἴου βίπάνυ, Ρ, Δ. 
5: 

ΤΙ παΐηρ δηα βυγείυβῃΐρ, 511. 
812:18. Δῃηά Ῥοτγονίηρ, 20} 15. 

Τεηρσίῃ οὗ ἄαγϑ, Ἐπ. 1ο9 γ1}7, 
οἷ 53 522 {π|8: 

1,60, 510. φο θααο, 

Τρ ρτοβυ, ἰανν οἱ, Ζα(. 151-83, 
Ἐεβθοθ; 510. ε12:,516. 
{,Ἔβϑαῖι, Παρ, 2 Μδος. 140. 
Τ,εἰΐοσϑ, 'πΠ 1 Μδοοαθεοβ, Μδςοα. 
8. 7: ἰ, (4) ἴτοπι [ενν5 ἴῃ ΟἹ] δα 
10 Ππ|64Π85) 5.0π}5 (ὁ) [πτοπὶ 
Τοπαίμδη ἴο ϑρατγίδης, 125 1 - 
(ὦ ἴτοπι Ατεῖοβ οἵ ϑρατία ἴο 
(Θη55, 1220 25... 1 (Δ τόσα 
ΑἸΘχαπάεσ Βα]αβ ἴο Τοπαίμδη, 
1οἾ8-20. (6) ἔτοτῃ Τετηδίτιιιβ 1 
ἴο Τεν ἢ παίϊοῃ, 1οἕδ- 45. (Ω) 
ἔτοπὶ Π)επηθίγτι5 ΤΙ ἰο ]οπαίΐμαπ, 
1130.87. (41) ἴτοτῦ Απεὶοομαβ ΝῚ 
ἴο Τοπαίΐμαῃ, 1157; (6) ἔτοτη 
Τ)επηοίγι 5 11 τὸ ΘΙ πηθπ, ἀρ ασττος 
() Απέοομαυς ΝῚ τὸ Θἰπιοπ, 
152.3; 111. (4) ἵτοπη  οπιδῃβ, 
825. 32, (2) ἔτοτη ϑρατζίδηβ τὸ 
ΘΙπΊΟΠ. .1429:.22. (2) ἔτοπὰ 1 ποἶτι5, 
Βοπιδα οοηβα, ἴο Ετπιεγρείεβ ΠΠ 
οὗ Εργρί, 1515:21, 

1, εἰΐεσβ οἵ Ῥ.Ιοραΐοτ, 3 ρου: 
3120. 7199. 

1ενὶ, τ Εβα, δ. ΤοΟΡ. 17 ΒΕΙ 1 
Τα}. 2815.»11 504.18.5.χ,9,12,18,10,81 
321»3,8,.9 5.322. χ,.,620. 586 44} 
.515 ΤΟ, 65,»8,..0. Τ᾽ 5. 
μ᾿ ΤΙ. 11 2106 ο2 811 ρὲ 

ΠΠ Ππη0 2 21 25 Ὁ}. 1 155. ΕἸ 
ΤΙ. 5θνότιο ΤῚΝ. ς8-8 6ὁν8 

ΒΦ ΠΟΥ 81. ὉΠ 75: ΤῸ} 5 ΒῚ 
ΤΊ (Ὁ) Ἴ ἐπι 7995. 12} “5 
12 8 ΟΡ ΠΟΣῚ, 82 ἌξΞΞ: 
Μοϑβ. οἱ 4Μδος. 2,3; Ὀ]ατηεά 
ἴον β᾽αιρῃίοσγ οὗ ΘΒεομεπηϊίεϑ, 
215; 271 “γμῤίίσες, Τιονὶ Ὀ]εςβεᾷ 
ὈΥ ἴβαδας, ρίνεη ἴῃς ῥγίπηδου, 
Τα}. 3115.17 σῃόβϑη ἔογ ρτίεϑβί- 
Ποοά Ῥεοδιβε οἵ βἰδυρῃίογ οἵ 
ΘΒΘΟΒεμλῖεβ, 10. 3018-.28. 
ἄτεδτη οἵ, αἱ Βείῃεὶ, 32}; σῇοβεη 
ἴο Ργεθίμοοά δ5 ἴεπίῃ 5οῃ, 
322»5; τεοεῖνεβ θοοΪκβ οἵ [δοοῦ, 
4515; τεοεῖνεβ {Π1Ππ68ὸ ἔτοπὶ 
Τδοοῦ, 3215; νἱϑίοη οἵ, 5665 
Ταΐαγα ἡ βενθὴ ἴδ ]εῖβ [το πὴ 
μδαυθη, 3221, ἡ 72:1. ΧΙ] 
“Ραέγ. (Ἰπ οὐἱρπα] Τεβίατηθηϊϑ) 
845 ὨΙΡῚ ρῥτίεθιὶ, ΤΌ. 68,10-2 
ΕΘ ΕΠ 15: 210. 48 Ἰεηρ; ΤΕ: 
οἴ 1,7 91 γ83 Ξ 1.5 
ΤΊ σΕΙΣ πἶἴ- 08; α5᾽ Ρτορμεί, 
ΠΠῈ ΤΣ ΔΡΣ 92; 45 βοὴ οἵ 
αοά, ΤΙ, 42; ἃ5 ναιγίοσ οὗ 
Οοά, τα ΟἸ Τὴ ΘΟ: ψγΡ5ῦ; 

ΙΝΘΕΧ 

ἀεβίγουϑ ϑῃθομεια,Τ.,. 55» 64; 
οτάαϊπεα ὃν αοα Ηϊπλβε]Γ, 210, 
ἴο ΠΟ ῥτγίεδιῃοοά, 81:4. 183, 
ὙΠ} ἃ ΠΟ ΠαΑΠΊΘ, 814 ῥτε- 
ἘΠΊ ΠΘη66 ϑθονς Τάάαῃ, Ἐς 
65-ιδν;, Τ. 5. δῦ 702 ΤΙ, 811-:|7 

Πδλτσο ΤΠ ἘΚ ΠΝ: 
ὌΡΣ . 8. 05: “πὸ 
Ιλδαθθη, ϑηθοη, Ώδῃ, 1] 
ΔΕ ΘΟ ῖο, ππτὰς 0 9: ΒΟ 10. 
ΒΌ; νἱϑίομθϑ οὐ 1.1. 25:77. 
δῖοι; 581614 ρσίνεη ἴο, 55 61, 
546 Ετϊθϑίῃοοα, Μδοοδθεδῃβ ; 
(πη ἢτβί οεπίατυ Β. 6. δἀαϊοη5 
(ὸ Τεβίδιηθηϊϑ), ΤΙ, το}, 16 
ΤΙ. 551; Μεββίδῃ εχρεοΐθά 
ἔτΟΠῚ, ΖΔ. 8.ϑ ΞὃᾷΞ01ἷΟΡ.ῳΔ, 522 ἌδτΟΩ, 
Μεεβίδῃ : Ρτΐεσε, ἀπά κίηρ-- 
τοῆεοῖϊ Μδοοαρεαηθ. ρτὶεβί- 
Κίηρβ, Τεβί. 8 τὸ ; τεοορηϊζεοα 
ἃ5 Ῥτίεδὶ Ὀγ 74ςοῦ, Τεβί. “422. 
ΠΠο; τεοορῃϊζεα ἃ5 ρτϊθϑί ὑγ 
15δδο, 12. 

[μενὶ, Τεβίδπιθης οἱγ οτὶρί πα] 
5οΌγος οὗ, Αταπγαῖὶο απὰ ατεεὶς 
ΕΙαρτηθηῖβ οἵ, Τεβί. 422. 11; 
Τεβι. [μονὶ αυοίεά, Ζαά. 619, 

Τ,ενὶ, {106 οἱ, ϑ5ῖτ, 455 ΒΕ] τ; δηά 
Αδτοῃ, Ζαά. 112, 566 Αἄτοῃ ; 
δηὰ Τυάδῃ, ΝΡ ΐδ!ῖ Ὀ145. Πὶ5 
50η5 ο]]ον,, Τεβί. 422. 1 18; 
βαϊνδαίίοῃ ἴο ατίβα ίγοιη, 1.5. 
ἘΕΙΣΙΣ ΖΝ 85. τ 6.81 
[:705- πὸ 1,- 

Ινὶ, δὴ εἰάδσγ, Ατὶβί. 48. 
Ινἰαίμδη, τ Επ. 6οἵ 2ΒδΑτγ. 295 71. 
42. 645,52. γερεγνεα ἰοῦ Με5- 
βἰδηὶς θαπαμεί, 682. “ 

Γονῖβ, τ Εβά. 915 
Τονϊϊαβ οἵ [αρπθῃ, Ρ.Α. 45. 

ενϊίθ, Αἀά. βίῃ. ΕἸ, 
Τ,ονῖῖθς, 1 Εἰϑά. 13»17,3,10,14,16,21. 28 

δ ,26,40,68,69,08. κ6,8,10,12 856,10, 
25,45,49,69 860,68,69,06 .,28,87,48,49,68 

7Τ0}.3018 Ζαά.57 61 156; ἃτε ἴΠῈ Ὺ 
ψῆο Ἰοϊπεα 1ῃ6 ρΡεπί(εηΐβ (-- 
Ῥτίεθβίβ), 61, 

1, ονιτἶοαὶ αν οἵ ρυτὶποαίϊοῃ, 
7}. 35:1}; ῥγιεβίϑ τ βεσνεῖβ οἵ 
τῃε Ηο]Ϊν Οηε, δ τς ΣΙ ΕΟΣ Ὁ 

1Ὲχ ἰα]ϊοπῖβ, 545 Τυάρειηεπΐ, 
Νειτθυξίοη ἴπῃ Κιπα ; δχϑιηρ]]- 
Πεά ἰη (αίη, [ὰὉ. 451. 

11ἋΑ΄ ἴο δὲ ἀεβίγογεά, ὅ81τγ. 
224-26, 

ΤΑράαπιβ, ΤΕ, 445 5ὅ5. ΤᾺ ἢ 
17 51τ. 243 ("6 1 δηοἢ) 
Τ.5: 6". 

1 ἸΡαἰϊίοηβ οὐ ἰοπῖῦβ, ΑὮ, 29 
(ϑγσ. 4). 

ΤΑρπαὶ, εβί, 42. 11 γ4. 
ἸΡΙθγ 4, 515. 522 085.5325. πλθτὶ 
1,1ε5, τηδη οἵ (-- Ηετγοά 3), Ζαά. 

8 6, ο83. 
Τλίε, θοοΚ οἵ πηειηοσῖαδὶ οἵ, Τεβί. 
422. 11 50, 5σε6 Βοοῖκ ; Ὀυπα]ς 
οἱ, 566 Βυπάϊε οἵ; -- βίθτπδὶ 
116 1π Βοανεη, 4Ε2. 7129)Ν131 
815,1, 566 ΕτετηΑ] ; ενετ]αϑῖ- 
ἴηρ, 2 Μδος. 75"; ενεγἤονϊηρ, 
η80. διΐατα, ἦρε 1 Φ ποεῖ, τ Ἐπ. 
Ἢ 6,9᾽ 1413 2210 586. ,.81 Ξ6: 588 
ὅ17,12 616 6η32 οὐδ ΜΝ το3"»10 

Το; οἴει 904“; Εἴε μα] 
(Ξ ἐνεσ]δβϑιηρ), 1559 274 409 
588: δἴεγηδὶ (Ξ 500 ΥὙ64Γ5) 
1τοἷδ; Ἰοηρ, 255; -- ἃ ὈΪεθθθα 
Ἰταπιοτία! αν οἵ τη6 5οὺ] (ποῖ 
βοάν) αἰΐζεσ ἀθαί!, [0.235]; 
ἢτϑὶ ἰοπηαὰ ἴῃ {0116 65 ἴῃ Ἰαβί 

ἴννο σθηζιγιθς Β.ΟΌ; ποχί ἴῃ 1Εη. 
ο1-π|ο4, [π0. 8 15; ἰανν οἵ, 566 
Τ1Αν; ἰὰν ἃρ ψ ἢ ἴῃς Τιοτά, 
Ῥε. 50]. ο"; οἵἉ εξεγηϊίυ (ποῖ ἰἴὰ 
ϑαάάιτιοοδηῃ 56 η56), 784, ρὅ; οἵ 
ἰηαινάτα] σοητϊπ θα π΄ ΟΠ}}- 
ἄτεῃ, 51τ. δοΐχ. ; οἵ ψοτάα ἴο 
Ὅοιλδ, Α΄, 285, οὗ; Ῥοτχέϊοη 
ἴῃ ννοῦϊὰ ἴο σοπηα, 315; ρετ- 
Ρεῖμαὶ, ἈΠ, 41 (Ατᾶ}.}; τορὲ 
οἱ, 510. 3; Ῥίοιβ. ἱπποσγιΐ, 
Ρς. 50]. 147; ἴτε οἵ, σέ6 Ττδα; 
ἴγθ 65 οἵ --- ρἴοιιβ, Ῥς, 80]. ΤᾺ: 
͵5ὲ6 Οαγηγεηΐϑ. 

ΠΑρῃϊ, οτεδίίοη οἵ, 42. 65); 
ϑεπογαίίοη οἵ, τη. τοϑ!! ; οἵ 
ΘΠ 4]655 ννοῦϊαᾶ, 2Βατσ. 4859. οἱ 
(ΟεηΠ1]65, 1Επη. 484; οἵ (Π6 
αν, ΝυΪδα. δῆ». ΤᾺ. 145; 
οὔ Κιρμίεοιβηθβϑ, Τ.Ζ. οὅ. 

ΓΠΑρΒίηϊηρ, τη. 14}}»}7 157,8. 418 
4312 44.59}.3 6ο18. 15. Ξγηθο- 

11ΖῈ5 {πΠ6 Μεββίδῃ, 2Βαγ. 5372. 
ΓΑρῃϊς, τη. 5015; [εαϑὶ οἵ, 

1. Μδοο. 4522.; οἵ δπεάνεῃ, 
τὶ σῃίθοιιβ 5ῃ1πη6 85, 1 ἕπῃ. τοδ; 
Ῥγίποε οἵ (1.6. ὕτιεϊ 1), Ζαά. γ19, 

πκῸ6 σοηβοτῖβ ΜΙ ΕκῸ, ὅτ, 
τ315-|τὶ 

1Κ6 πες, ἴδοξα, 2Βαγ. 135 21} 
-- τρῃζεοιις βιισνινίπρ ἴῃ ᾿αβί 
ἀαγ8, 12}}}) Ἴ8|7. 755 8.77 5 
143,49, 

ΓΑἸ1η, 2ΒΑγ. τοϑ)ὲ. 
ΓᾺπαη, ννεατίησ οἵ, πτρεὰ, ΑἸ. 
2102. 

Γ[οη, ΜΠ Οἢ σαπῖε οὐ οἵ ψοοά, 
Ξ- Μεββίδῃ ψῃοπὶ σοάᾶ ἢδ88 τε- 
ΒΈγνεα ἴοσ {πε πα, 42. τοϑ- 
1230... 

ΠΛοΠ5, Ξε Βα γ]οπίδηϑβ, τ Επ. 8055 
71.; ἄξη οἵ, Βεὶ 31. 

1 15ῖ5 οἵ βἷπβ, ἰπ 23Βαγιοι, 2 Βατγ. 
86; ἴὴ Τεβίαμπηθηίβ οἵ Τ νγεῖνε 
Ῥαίγίασοηβ, ΤΟ Δ. ,35-ὃὸ Τ᾽ Τυά. 
161; ἴῃ ΝΥ ]βάοπι, 1458 5ηη 

Τιῖνε, τ Επ. τοὐ 9810. ππίο ἃοᾶ, 
4Μαοο. γ13, οἵ, Ὀἱνὶπε 116, γ7, 
͵δὲ6 Ἐτογηδ] 118. 

Γνεσ, ἴῃ6, ΤΙΝ. 28. 
ΓΑνίησ, 1Εη. 478, 566 ΜΝ αἴετϑ ; 
ΟἸΘαΐΌΓΟΒ.. . . ὈΘΠΘΑΙΗ [ἤΓΟΠΕ, 
2Βατ. 51}}. 

Τίοοτοβ, 510. 3433 
1 οουδβίβ, Ιὰνν οἵ ρῥσερατίπρ 85 
[οοά, Ζαά. 1415. 

1,οἀάειιο. 1805. 8:0)46, 
Τοροβ ἀοοίτίης, Νὴ ἰδά. ὥς ϑ. ὉῈ 
1012 1815. 

Τοσληδα, [πὉ. τοἱϑ. 
ΠΡΟΓΎΠ 1, 121. 
Τοηρβυβετγίην, Τ᾿ Ὁ. 21 68 ΤΙ. 
41 1Τ.7ο5. 172 τ88 τ Επ. 6οῦ 6113 
ΡΑΑ. 41 52»8 6.0 Ζαά. 28. 

Ιονά. «5:6 (οά. 
ΤΙ ονὰ οἵ {Π6 ννοτά -- Μοβεβ, 4585. 
Μοϑ. 1119, 

1,οϑῖ. .566 ῬεΟΠΟ τί: 
οἱ, ΝΥ Ίβα. τοῦ 7π0. 1210,»30 1.21, 
Τα» 515,28. το τ δ ὦ 
54. τοῦ, 
ΤΙ αβαθις, τ Ε54, ο΄“. 
Τονε, Ῥ, Α, 219 5915 61. (σοῦ, 
Ζαά. οἵδ; Οοά, {Ποβε ἰΠαΐ -- 
Του 5} ΡΕΟΡ]ε, 5 1τ, 119, 1061, ογά, 
2᾽ϑ)16. ΘΕ (οὐ ἔοτ Ηἰ5 ογεαΐμτγοϑ, 
42. 850 2,2, ἴο τηδπ, ΈΥ'βά. 
1125. [6 [08 Βτοίβτθη δπ]οἰπεά, 
ΠῚΝΣ, ΤΡ 41 Ἐπ Ὁ 6.5 1 
ΠΠ- 705: ΤΥ 1 5 53}. 786. 811- 

857 

ΟΞ ΘΙΏΟΥ οἵ 

ἰο οάἄ «πᾶ οπεῖβ πεῖρῃθοιτ, 
Τ.155. 52 γ6 Τ. Ὁ. 58; το πεῖρῃ- 
θουσ, Τ.Β. 253.»34,ω ,5.6 Ἐδδσ οὗ 
Οοά. 

ΤΟν]Υ Ἔχαϊιεά, ὅ81τ, 11»12-.15, 
ΤΙ οζοη, τά. ρ88. 
Ταῖθαῦ, Τὰ. 555 γ"11 χοῖῦ 
Τλιοί τεσ, 510. τ διό, δΩΤὶ 
Τλιοῖπ5, σοη51}], τΜδοο. ΟΣ 
Τλιοὰθ, 515. 3.15. 
14, Τα 1 222 Τὰ}. πε 19 ππθος 
πεν τοηείξει ΚΕ. 17 πα ξεν, 
25. ΤΣ ἢ05 87, ΟὈ]εοῖϑ 
οὗ νόυβῆ!ρ, ΥΥ ρα. 135; τὲ: 
ἡθνγεα (ῸΓ Παα]ΐηρ, ρεᾶςθ, δηα 
Ὀ]εβϑίηρσ, 1π0. 133; ψουἹά οἵ 
[Π6, ΤΕη. 203. 

Τλιτηϊπασυ, {Π6 στθαΐῖ, [Π6 5}Π, 
ΤΕ. γ24»35,36. 1ῃ6 5114]116σ, {Π6 
τηοοῃ, 72. 

Τλὺιλασ γϑασ, 9:1. 429 82. 7π5. 
655 1 ῃ. γ4; ἀϊδίατθβ ἔττιθ ογάδσ 
οἵ {εαβίβ, 1}. 655-88, 

Γκιϑί, βἷη οἵ, Δἢ. μ (ὅγι. Α). 
Γχιβέλα! Ῥαββϑίοπθ, ψγδγηΙη σ᾽ 
αραϊηβί, 5ῖτ, 652-43, 
12 -- ΒΕΙΠΕεΪ, 7. 2719.»20 
1 γοῖα, ΤΜδος. 1523 510. 3.933,.139 
2126,129. 

1 γεΐαπ, 510. 4199, 
ΤΟΙ Π5; 2055 ΡΉΘΙ, 
Ι,γγάάἀα, 1Μδςοο. 1183. 
1,γάϊα, 1Μδοο. 88. 
Ἰ,γάϊαη, 510. 245, 
1 γάϊαης, 510. 2170,516.988,595,840. 

Π γϑῖαβ, ἹΜδος. 332,38 ι26,34,36 
66» 1706 γῶ. ςρῃΐ [0 νγὰγ δραϊηϑβί 
1ενν5, ἴῃ αὔῦβεπος οἵ Απίϊοοπιιβ, 
ΔΘ πρηας ΣῊ ἱπίο 
Ἰυάδῃ πη) 4ογ Ρίοϊεηγ. ΝΙ- 
ΘΔ ΠΟΥ, δηα (οτρίαβ, 238-00. 46- 
(βαϊοά ἘΥ ]πᾶ45, 429.85,, σον- 

(οε]οσυτία απ 
Ῥῃοεηϊοῖα, 2Μδςο. 101} 11}»}2» 
18,10-17,28,86 1.21.2} 1..2,4,56.. 5. 

ἀδαίῃ οὗ, 1:42; δπὰ Ἐπραΐογ 
ΤΑ Κα ἴοστὴβ ΜΠ 76νν5,) 13} 20, 
Τγησ σοηάεμηηεα, 17.155. γ, 
Δ} ΖΕ: ΖΓΕ (ὗς, 

1 γβιμηδοῆι5, Ὀσοίμεσ οἵ Μεηε- 
Ια {πεῈ6ὶ Πϊρῇ ρτὶεβί, 2Μδςς. 
4329.39,40,41. 

ΤΙ γϑἰπιδοπιβ, 5οη οὗ Ρ[ο] πη δει5, 
Ααά. ἔβιι. ΕἸ, 

Μδδηὶ, τᾷ, 531 
ὙΜδαπηῖβακὶγ (οσ Απιδηϊβακὶτ) 
1.6. (διὴρβ οἵ ϑμακίσ, [0Ὁ. 
345..01, δὲ. Μακίτ. 

Μδαβεας, 1Βατσ. 1}. 
Μδαβπιδϑ, 156, 843, 
Μδοδίοη, τά. 521, 
Μαςοδθδδδῃ ἀσπῖγ, 2Μᾶοο. 108, 
(Ατηῖϊυ, Ζαά. 86; ὨΙρᾺ ῥτιθβϑίϑ ποῖ 
τοίεισεα ἴο 'ἰπ Α55. Μοβ. 18»’, 
Βαϊ ἴῃ 61}; Κίηρϑ, 0. 311522.; 
ἀεπηυποίαίίοη οἵ, Τεβί. 8 τ; 
Ῥ͵Γαΐβα οἵ, 8 1; Ροϊ]ϊου, σἤδηρε 
οὗ αἴζεσ Τ4ἀ9᾽ ἀδαίῃ, ᾿Μᾶδςο. 
9227. ; Ῥτθβϑί ῃοοά ἴο θὲ Ἵδ]εᾶ 
ΟΥ̓ Πενν πϑηῆηβ, Τ.,. 814, “δ6 
Ηρ ρτίεβϑίβ, [μονὶ ; τενοὶζ, 
ΠΟΠΊΤηΘμσθιηθσπὶ οὗ, ἱΜδος. 
215-28 τῇςἴπρ᾽, σδηβιιγεά ὈΥ ἴπη- 
Ρ] ρα ίοη ἴπ Αβ5. Μοβ. οἱ -ἴ; 
{ἰπλ6ὸ5, Αζασ. ὃ 6; υἱεϊογιες, 
Τὰ}0.2οϑεφφ.; νϊ]οΐοιῖες τοδοϊθα 
ἴῃ δοσοιπηΐ οἵ Τδοοθ᾽β ννγδῖβ, 
7“. 27 0 )." νυν 815, 2455 
δ. 



Μαοοδραθαηβ, αἵ ζϑηϊῃ οὗ 
Ῥοννευ, Τεβϑί. 81; ἀπα ῬΠδγίβεαϑ, 
4Μαοο. 8 8; Ἰαἴετ, αἰϊδοκεῆ, 
ΤΙ, τοῦ, 14-τόγ. Τ' [ὰα, 2.1ὅ- 
23; τίβε οἵ, τη. θοῦ), 

Μασοοάθδειβ, ἊΜδος. 9533: ὅζο. 
δὲ [π|άἀ5. 

Μάδροοαθεαβ, 1 ΒοΟΙΚ οἵ, διῖμου, 
εἰ ϑαάάποεο, 8 3; σοπίεηίϑ, ὃ 2; 
ἀαΐε, 8 4; ατεεκ Μ55., 8 8; 
ΟἸΡΊΠ4] ἰαησταρσο, Η ε τεν,86; 
βοίϊτοεθ; δ. 1; (1), ἰεἰΐδυβ οἱ 
7εν 5} οτὶρίη ; (11) Ἰετΐεγβ [ΤῸ πὰ 
ϑυτίδη Κίηρϑ ἴο [εν]5ἢ Ἰεδάετβ; 
(111) Ἰείζετθ ἔτοιη. σταϊετθ οἱ 
[ογεῖρῃ βίαϊεβ, σε6 1 είίετϑ ; 
Βίγ18, ὃ δ᾽; {ΠΕΟΪΟΡΎ, ὃ 5; 
1116, 8 1; νευβίοηβ, ϑυγῖίδο δης 
1, Αἰίη, 8.9. 2 Βοοκ οἵ; δυίμοτ- 
ΒΡ, ὃ 5; ΙΒ] Οσταρῆνυ, 8 ὃ ; 
οοηΐεηῖβ ἃηα οΠασγδοίοσιβίίοβ, 
81; ἀαδίε, 8.32; ἰῃῆπεηςσα οἡ 
Ἰαῖογ ᾿τογαίπσα, 8 6, Μ59. 8 2; 
ταχῖ, ἱπίερυιυ ἀπά οομηροϑιῖα 
πίττα οἵ, ὃ 4; {Ππεοϊορυ, ὃ 7; 
νεγβίοηβ, ὃ 2, ἅτεεῖς, [1 δτίη, 
ἃηῃά ϑγιίας ; αἰβογερᾷποῖεβ 
1, ὃ 4; [655 μιϊπηϊῖνε {μα ῃ 
ΙΜδοο., 2Μδοο. 81 ;, Ιεἴζειϑ 
ἴῃ, ἀο ποΐ Ῥεΐϊοησ ἴο Τάαβοῃ 
Βοῖτοθ, ὃ 4; Ρδ᾿δ ]ε  15Ππὴ5 
ὙΠ τδσο,, Μίδος. ὃ 1; 
το] αίϊοη οὗ 2Μδοο. ἴο, 2Μδοο. 
8 4, “46 Ταβοῆ οὗ Ογτζεῃα. 
2 ΒοοΚ οἵ: ὈΙΘΙΙΟρσταρην οἵ, 
8 το; οοηϊεηίβ οὗ, ὃ 1; ἀαίε 
αρα οτὶρίη, 8 4; διἰβίοσϊοαὶ 
Ῥαβϑὶβ οἵ, 8. 5; 1ηϊεριϊγ, 8 6; 
Μ55. 8. 2; τεϊβιϊοχ οἹὉ,, ἴο 
Ατιβίθαϑ᾽ 5 [,εἴζοσ,84, [οβερῆιβ, 
δ 5, 2Μδοοδρθεαθβ, ὃ 4, Ρἢ]1]ο, 
δ. 4, Ρο]γθία5, ὃ 5, Ρίο]εΠῚΥ 
οἵ Μεραδϊορο!ῇβ, 8 5; 5.16, 87; 
1Βεοϊορυ, ὃ 8; {{|6, 8.2; ι.ι5ὲ 
οὗ, ὈῪ Ἰαΐεσγ νυυῖΐοιβ, 8 9; νετῖ- 
Βίοηβ, ὃ 3. 4 Βοοὶῖὶς οἵ: 80- 
σουηΐ, 8 1; Δυϊποιβῃὶρ, ὃ 7; 
ὈΙΡΙΠΟσταραΥ, 810; ΘοΟΙ ΡΑΓβο ἢ 
ν᾿ 2Μδοο., ὃ τὸ α22.; ἀαίΐε, 
8. 5; ἱηἤπδηρε, ὃ 8; Ιηἱεστίυ, 
86; Μ55., 88. 3-4; [Βεοΐϊοργ, 
89; {Ππ||, 8. 2; νεγϑίοῃβ,Θ 8ῃ- 
οἰεηΐ, 88 3-4. 

Μασεάοπία, 510. 3}12}130.381..102 
ε808,378,461, 

Μαδοεξάοπίαη, ἊΜδοςο. 62 Αἀά. 
ἘΞέδ. ἘΠῸ; 

Μαρσεάοπίδηϑ, 510. 3161:.610.. 88,96 
ΑΔ4. βίῃ. ΕἸ’; θαί16 αἱ Βαθυ- 
Ιοη τ αἰ]αιίδηβ, ΖΜ δςο. 829, 
5.6 Οτεεκβ. 

Μδοτοη. .566 Ῥίοϊρπηγ Μδογοῃ, 
ΝΠ, Πρ: 7.5 δὴ Οὐ τοϑ ΒΡ. 
5.6 Μεαϊα. 

Μαβθαπάεσ, 510. 4145.»151 οϑ21, 
Μαβεάαὶ, 10}. 851 
Μδεῖα5, 154. 920. 
Μαεοῖίς 5εα, 510. 4388 
Μαράαϊδαάτγαοί, πὸ. 33}. 
Μαρίαπ ἱπῆἤμπεμοε ἴπ ΤΟΡὶΪ, 
ποη-Ζοτοαδϑίτίδη, ἴῃ Ερυρίϊδῃ 
ίοττα, Τοῦ. ὃ ὅν. 
Μαρίς «τί, ΝΥ 1βα. 177, 
Μαρπεβία, 510. 255 
Μαρπεβίδηβ, 510. 3349, 
Μαρορ, [10. 719 οὅ. .5:6 ἀορ. 
Μδδα]416], 10}. 415.»15 τοῦβ 1, 
27} 8335, ,ὲ6 Μδῇδ]ε]εεὶ. 

Μδπδ δίῃ, ἀδυρσῃζεσ οὗ Ἰϑῃτηδεὶ, 
7. 20": 

ΙΝΌΕΧ 

ΜΠ Δ]6]6ε] -- ΜδΠ4]4}6], 2Εη. 
10 

ΜΔΗΙ1, Τεβί. 422. 11 γ4. 
Μαίΐδηπαβ, 1 Ε5α. οἵ. 
Μαϊίδθίιῃ, 1π0. 3835, 
Μακα, 10}. 3429. 
Μακαιῆάτοη, Κίηρ οἵ (δηδδῃ, 
Τα}. 4685. 

Μακεά, ᾿Μᾶαςο. 520»86͵ 
Μαῖκει. .5ε6 ἀοά. 
ἘΜακίσ, Τ᾿ [π4. 68, «5.6 Μαδηϊ- 
βακιίτγ. 
Μακοιὰ - 6οα,Ρ.Α. 8. 5. «566 
Μδαρομι. 

Μδ]οῆῖτα, Ματγί. 15. 1822. «526 
ΘΔΙΠΓ,8Ε]. 

Μδ]105, οἰΐγ, 2Μδοο. 430, 
Μαϊταππδιβ, τ᾿ Ε54. οϑϑ, 
Μαηιααὶ, 154. 955. 
Μαπητηοη, ὅ5᾽τ. 3122. ; νυ βῃΪΡ, 
ΡεΙΙ]ς οἕ,21(34)5. ἢν «5.6 (ἀαἰη5. 

Μαχτηπίζδηεπηιβ, 1 Ε5ά. 3, 
Μάδιωσα, τηδη, 00. 1329; οὐκ 
οΓ, τὰ.9. 

Μδιητο, ἱ. 6. Ηερτγοη. [π8Ὁ. 198. 
Μαπλιοθιβ, 1 Ε54. 980, 
Μδη, 4 ἄδηρεγ ίο δῆρεῖβ, ἀπά ἴο 
οὕγη 5οὰ], 2Βαι. 5610; -- δησε]ὶςο 
Ρείηρ', Ἰαῖθτ πβάνθηὶγ Μεββίδῃ, 
4Ε2. 132᾿ ὅδ., 566 ὅοη οὗ Μαηῃ, 
ΝΥ Βιΐθιηξη; ογεαίϊοη οὐ, 511.17γ}; 
τοῦτ βένεη βυρϑίαποθ, 2Εη. 
4οϑγ.; ἢ βϑανθὴ πδίμγαϑβ, 
309572.; ψΜΊΓ ἔσεενν1}} δηα Κπονν- 
Ιεάρσε οἵ σοοά ἀπά εν]],3.35»16,2.. 
Οἴτεδίοι οὗ, ἰ5 αοα, Ταβῖ. 422. 
Ι τοῦ τ3; ἤπα] δροΐς οἵ, μτε- 
Ῥατβά, 2Εη. 492 588; [οο] 58 
ὈΥ παίυτθ, 154, 132}; ἵτεε- 
Ὑ01}1 οὗ, 5ῖτ. 1515; (οάὐ᾽5 ρἱβ 
ἴο, 1711; ἰηϑὶρπίποαποα οἵ, 
Βείοσεα (ὐοᾶ, τό 235 181 16 
ΒΕη86ε5 δῃηα ρονγζεῖβ οἵ, Ταβί. 
422. 1 τοῦ; ὅοῃ οἵ, 566 ὅοῃ ; 
ταὰρσῆϊ σοοά δηά εν]!, ϑῖτ, 177; 
{ἰπ6 ἴῃ [815 νου] ρῥτξιοτῖ- 
ἀαἰπεά, 2Επ. 492; ἴο θε ἡπάροά 
ἴου ἢἷβ5 ἰγεαϊπχεηΐζ. οἵ δηῃϊτηδ]5, 
οδϑνθγ;, , γνοΥκ5 ογἀαἰπεα Ἰσείογα 
ὨΪ5 οσεδίϊοὴ, 525. «Ὅ:.6 Ργεάβζ- 
εἰπδίίοη. 
Μδῃ ἴτομῃ {ῃ6 ὅεα -- Μεβϑβίδῃ, 
νἱἰβϑίοη οὗ 4Ε2. 13} 58, 

Μδη οἵἹ]]εβ -Ξ- [ἀππαϑὰβ οὐ Ἠετοῦ, 
Ζαά. 86. 

Μδηδββθαβ, 1 Εβα, οϑι, 
Μαπαβϑεῃ, Ματγί. 15. 11»7»3,}1,12 
41»3,4,6. 21.11. μ4,8,12 2Βατ. 64}7 

651; Ἰ4ο]ΔίΓΥ, ργάυεσ ἀπά τα- 
Ρεβίδποε οἱ, ΡΜαη. ὃ 2; τε- 
Ῥεπίδηοε οἵ, πῆτϑαὶ, δπα ἤη4}}ν 
ππανδι]ηρσ, 2Βασ. 647. 10 653. 
«566 ῬΙΑΥΕΙ οὗ Μδπδβ5865. 

Μδηδββαβ, μυβραηα οὐ 0611}, 
πα: 82 τοῦ τό τ ς. 

Μδμηᾶδββεβ, θ0η οὗ Αβοιῃ, 1 Εβά. 

Μαπάσακοβ, 1.155. 13»8»8 χϑ, 
Μαηέ5, 1 Ε5ά. 932). 
Μεαηΐ, 54, οϑ, 
Μαπιίεϑίαϊίοη οἵ Οοά. 
ΕΡΊρβδηυ, Τεορμδπίαβ. 

Μδηκιπά, 110. “ ογεδίιταβ᾽, Ρ. ἃ. 
112: 21. 3 65; ψοξβ Οἱ, 5ῖτ. 
4ο1-9, 

Μαμη]ῖα5, Τίςπϑ, οπηδη διηραϑ- 
βδάοσ, 2Μδος. 1133. 

Μδηπα, ΝΥ βά. τό29 2Βδγ. 611} ; 
ϑυ  ϑίδποα τεπηδὶπθα, Βαϊ “δοςϊ- 
ἀδηῖθ᾽᾿ ἰταηβίοσιηεα, Ὑἰβα. 

ΑΥ̓͂) 

τόξ!»;, ; ἴο θα τεϑίοσεα δραΐῃ, 
510. Εταρ. 345. 3145 2Βδσ, 208. 

Μδη-ΡΊθαβοσ τὸ ϑαάάπεεε, Ρ5. 
50]. 410)21... 1αγ5 νγαϑίθ ῃοιιβεβ, 
413,28 

Μδηβίοηβ, τη. 4132, .566 Τ)ννε11}- 
ἰηρ-Ρ]αςε5. 

Μδηγυ οτεαδίεά, ἔενν βανεά, 42. 
88; Ιοβί, 747)51)61,182. 5.657; ςφὸ 

Εενπεββ; ἴο θὲ βανβά, 2Βαγ. 
211,2{. Ορρέγαεσ 4Ε2τα. 

Μδααχὴ (τεπάεγεα θυ αο4),Ρ.Α. 
8. 5, 217 χδ,14 61, 

Μασγάοομευ, 1 54, 58, 
Ματζάοοβειβ -- Μογτήεοαὶ, Αἀά. 
ἘΞ. 4.1»11,12,15-17 [.! Ε13 ΕἸ, 

.566 Μοτάεααϊ. 
Μαγίδιηῃβ, Ζαα. ὃ 6ϊϊ(ω). 
Ματγίοοι, 2Εη. 3311(8Β). 
Ματιῖβα, ιΜδος. βθθ. 2Μδοο. 
1230: 

Μαῖγκ, οἡ ἰοσεμβδά, Ζαά. 9105 --- 
οὗ ϑίπποῖβ, οἵ ἀεϑίσποίιοη, 5. 
ΒΟΙ ΕΣ 

Μαγκεί-ρ]αςε, ΤΟΡ. 28. 
Μδποίῃ, τ 54. 882, 
Ματτίαρε, ἀρπαῖῖς, ΤΟΡ. 886,9; 
ἀοοσυτηεηί, 86 ; [εαϑὶ, ΤΟ. 829 
Οὗῦοσ, Τοῖς α 21 (1129)... πὸ Ῥὰν 
ἴο νἱβίοη, 1 Επ. 822722.; οἵ ἀδιρῃ- 
[εἴ5, 4 ἀπίγ, ϑῖτ, 72522.; οἵ 6] ἀδὺ 
ἀδυρηίευ ἢτβί, ἃ Πδάνεη]ν Οὐ- 
ἀΐηδηςε, [π0. 288 ; τεϑίγι οἴ σῃβ 
-ᾷΕΟΟἜτυϊ ἀἀθη ἢ πραγ οὗ Κίπ, 
ὉΠΟΙΕ οἵ ἀπηΐ, Ζαά. 75. ; ἢ 
Πΐδσδ; 88 2, 0. «δ. 2 7}.7: 

Ματγήαρεβ, [εννίβῃ, ΤΟ. 42; 
ἱποι]σαίε 85 ορροββά ἴο 
Ῥᾶρδη, ὃ 9, 546 Ἐδδίπεη ; 
τηϊχεὰ δοβοϊαΐοϊν ρτοιθῖϊθα, 
78. 5.15; 20. 22 ἌΡ ον 

Μαχγβίδῃβ, 510. 3515, 
Ματγίγσ βἴοτιεβ οἵ 2Μδος., 88 5, 

οἰ σα 
Ματγιγσγάοση οὗ βενβξὴ ϑ0ῃ5 δπά 
Μοῖίμεγ. .5ε6 ϑενεη 50ῃ5. 

Μαιίγιβ, Μαοοάθεαῃ, 4Ε2. 857 
2Μδος. 881,6, 610: .185:φ. 7159. 
4Μδος. 18 κ'σφ. δ58. .526 ΑΠη]- 
γεῖβασυ, Αἰοποιηθηΐῖ, ΟὈιηρει- 
ἴοῖβ, Ερίϊαρῃ, Ἑΐζεγπαὶ [1{6, 
Εχδιηρὶθ, Μοίμεσ, ΡῬαϊπίϊηρ. 

Ματσνεὶβ ἀπά ροτίεηϊϑβ---οῖρηβ οἵ 
Μεββίδῃ᾽β οοπηίηρ, 2Βδγ. 2952. 

Μαγχίίδη, 5ανε βαθβειταίεα [Ὸσ 
ΑἸΙΚΑΓ δἱ της δχεοαίίοη, ΑἸ. 
419 (3γ1.). «8:6 ϑϑηῃϊηδγ. 

Μαβεα, βοὴ οἵ, [0. 142. 
Μαβίαϑβ, ᾿Εβά, 533. 
Μαββαρείδθ, 510. 5187, 
Μαββίαβ, 1 Εβά. 93. 
Μαβίεπια, [ὰὉ. τοϑ 1 1591}; Δηρεὶ 
οὗ, Μ11 ἀεδρατί ίγοτη ρεηϊϊεηΐ, 
Ζεα4. 202; οδίεξ οἵ ἀδπηοηϑβ, 
566 Τ)ΕΙΠΟΠΟΪΟΡῪ ; ῬΟνγεῖ5 οὗἁ, 
ΤῸΡ. 405: ῬὺΠΠΟΟ, ΤΙΣ 170 
189,12. .δ2»»12,16 5 Ῥυϊ ἴο Θῆδιηθ, 
1812, θεῖ ἴο δα Μοβεβ 
48:5; ορίῖβ οὗ, 1958; σιισριεϑίβ 
1ῃ6 βαοτίῆοε οἵ ἴβδας, 1715. 

Μαβίῖοκ ἴτε δπὰ Βοτῃ ἵζεε, 
Θ05. 54--5972. 

Μαίδπθαομυ5, Ματσί. 15. 2“. 
Μαίαγαι, 100. 3823. 
Μδίμε]δβ, 1 δα, 915. 
Μαΐμυβαὶ. .5ὅε6 Με 56] ἢ. 
Μαιιαδιῃΐαβ, ϑοη οὗ Αϑβοπὶ, 1 Εβά. 

88 

Μαιιδιῃῖαβ, 1 Εβά. οὐ 
Μαιιαιῃῖδβ, ᾿Μδος. 21»14.16,17,.9, 

858 

24,21,89,45,49. (ἢ γτρὰ] ἰθαᾶδχγ οἵ 
Μδαοοαρθάδδη τονοὶί, Μδος. 81. 

Μαείδιμϊαθ, βϑοθῦ οἵ Αρβδίομη, 
1Μδος. 110 

Μαιιβιηΐαβ, βοὴ οἵ ϑίιηοῃ (ῃς 
Μδροοαθεθ, Μδος. 1634, 

Μαιίδίῃϊαβ, εῆνου οὗ Νίσαποσ, 
2Μδος. 143. 

Μαιιδίῃῖαβ, δη εἰ ἀἊθσ, Ατὶβί. 47. 
Μαΐίιεσ, ἔοσγπη]εββ, ΝΥ 154, 1117; 
οἴδαϊϊΐοη οἷῖδό οὗἅ,, 11}7, “566 
Οτααϊζίοπ ἢ ἱπῃθγθη]ν 6ν]] (Ὁ), 
γγΕΙΡῊ5 ἄονη 50], ἃ 9. 

Μαιιμδηΐαβ, τ Εξά. 957. 
Μαιιμδηΐδϑ, 1 Ε5ά. 981. 
Μαῖζιῃΐα θεπ Ηαταβῃ, Ρ. Α. 439, 
ΜδαΚ, 5εα οἵ, [π0. 822,20, 
Μαζίιϊαϑ, 1 Εβά. οϑῦ 
Μεδηΐηρ, Ζαά. 81215 τοῖς 
Μεαῖ, βεα, {0}. 812»21 οῦ, 
Μερτί, τηοπηΐδϊη5, [π}. 93. 
Μεοβεμαθεομιβ, Ματί. 15. 58. 
Μεάδβα, εἰΐγ, τΜδςο. οϑ0, 
Μεάδῃ, [πῦ0. 19}. 
Μεάεβ, [π6 1 12 1610 Μαζί. 15. 
32 ΤΙΝ. 58 510. 53100.,64,02,68. ,28, 
147,41. 

Μεάϊα, τά. 3.14. 7Μδοο. 88 
141 ΤῸΡ. 11516. 27 41,20. 8,4, 
δ,6,7,10,.1. 610. χθ12, 7.16. Τὰ}, 

1οϑθῦ, δε Μαάαΐὶ, Ρεχγβία. 
Μεαϊδίϊοη οὗ δηρεῖβ, [αὉ. 1272. 
2881. ὃ 10, 2. 

Μεάϊδίοσ ὈῬεΐννξεπ (ἀοὰ πὰ 
ἴδῃ, 1.0). 62, σἐ6 Ἰωηΐετοοϑ- 
βίοῃ ; Μοβεβ δ5, 4.55. Μοβ.1 1272. 

Μεαϊοδιηεηῖ, ΤΟ. 21968 1112»3͵ 
Μεαϊοίηεθ, ἃ σίς οἵ ἀοά, 51τ:- 

4 385. 
Μεεάάα, 154. 532, 
Μεΐξαβαϊίοιημ. .566 Μειβιβεϊδῃ. 
Μερίάάο, Ῥαίε]ε οὗ, 1 54. 123, 
Μεῖν; ἘΑΡΡΙ,; ΒΟ Ας 50 ΔΕ ΤΟ" 
Μεῖοα, 0}. 190. 
ΜΙ ΤΥ 
νυἱίς οἵ [μεν]. 

Με]οΒΐδβ, 1 54. οὔθ. 
Μεϊομίας, τ Ερά. οϑ2, 
ΜεΙοΒῖ89, δά. οἷ". 
Μεὶομίζεάεῖ,, ργθβιῃοοά οἔὗ,8 15, 
ΤᾺΣ, 

Μεῖε)Αὶ, τ Ἐπ. 828, 
ΜεΙΚα, [π0. 88. 
Μεῖκα, ἀδιρηίεγ οἵ Καθεσ, [π0. 

Ἰο τίς 
Μεῖκα, νἱΐε οἵ 1νΐ, 18. 349. 
5:6 Με]ομα, ΜΙ]οδῆ. 

ΜεΙΚε]αὶ, τ Επ. 8215. 
Μεχιδσοίῃ, 1 Εβα. 83, 
Μειωσηῖπβ, Οἰυϊηΐα5, Βοπηδῃ 
Διῃθαβϑδάοσ, 2Μδος. 1153. 

Μεμπαοσγίαὶ, 1 Επ. οδ΄, 566 Ταεβίῖ- 
ΤΊΟΩΥ ; - ΠΔΠΊ6, 1Βδτ. 42. ; 
οἵ ἀοά ἴπ Πεαιΐ, Ρ5.80]. τ68; 
βίοῃμθ, 4Μδος. 1772. 

Μειαρηΐαπ ψοιηδῃ, 7.05. 127 
14}0.5(β) τ61. 

Μειηρῆϊβ, Τπάττἢ 110. Τ.705. 5 
510. 519»10,80,08,180͵ 

Μεη, ομί]άτεθ οἵἱἕ, ὅτ. 1γ3 
Τυάτ 812 ὅζο. ; οὗ ννᾶτ, Ζαά. 
8. 6,11; ψνΕϊίς, τξ͵, δῆρεὶβ, τη. 
87. 

Μεπεάειημ5 οἵ Εχτείνϊα, Ατίβί, 
81, 201, 

Μεμπεϊαῖιβ, πῖσ ρυθβί. 2 Μδςς. 
28,24,.17,20,89.,84,39,.48,46,46,60. 6,15, 

38.χ.129,32 1.,3,7 Α5:5. Μοβ. 55»422.; 
ἰηιτῖραεϑ οἵ, 2 Μδοο. 425. 0. Ῥμαὰΐ 
τὸ ἄφαῖ αἱ Βεγοβᾶ, 1 37. 

5626 Μεϊκα, 



Μεπεβίμειβ. «566 ΑΡο]]οηΐιι8. 
Μετγαγὶ, {πᾶ τ} 81 τό, 
Μεσατσὶ, [00.44.4 ΤΙ, αα7 1.28 
Ταβί. 422. 11 69, 74. 

Μεχγομδηΐῖ, 1164 Ὁ]6 ἴο δίῃ, ὅϑῖτ. 
263), 

Μεγου, τη. 6115: απα {ταπά, 
ἼΣΑ Ὁ; ἀπ8 Ρειν, Δ; 
Θη)]οϊηεα, 1.2. 5}.5 γ2.83 81, ἴο 
οί πῆδῃ δπὰ Ὀεαᾶβῖ, δ᾽ ; ΠΟ, 
1Εη, 56 δοῦ; οἱ Οοα, ΡΙΜδη. 
6--.7, 14; -ϑεαΐῖ, ἴῃς, 2Βδζ. 67, 
Μεγ, Ρ.Α. 15 ) 68; ἀοοίτίης 
οὗ, 8ιτ-. 3322.15.; οὐ τη6 λῖΠετϑ, 
51. 4712,. ῬΑ. 22 2Βδτγ. 147721. 
8419 ; ἀοοίτίης οἵ, τερυάϊαϊοά, 
1Βδτγ. 2152. ; οὗ σοοά ψόοτΚβ, 
ἐνεη οἵ ἀδαά, αναῖ]β ἴοσ παίΐϊοῃ, 
2Βδ1:. 147 842. 

Μετιῖῖβ. οἵ τἱρῃίεοιιβ, 3 Βασ. 11 
125; οὗ Ποὺ δνδὶϊ ἴοσ. βἰπῃδῖς ἴῃ 
Ιβτδ}ὶ, 4Ε2. 820-40. ρῥγεβεηϊά 
ΡΥ ΜΙςβδεὶ ἰο αοά, 3Βασ. 1432; 
Ξε ἐτεαβιισθβ οἵ [αι ἢ, νγοη ὈΥ 
τὶ ρμίεοιιβ, 48 )2. 65. 

Μέετγορεα, 851}. 3530, 
Μέεχσγδῃ, 1 Βδγσ. 323. 
Μεβαϊοιῃ, ρίδαςε, τΜδςος. 927. 
ΜέεβεοᾺ -- ΜεΈβΈςοΙ, Ταβι. 422.1 

ο΄. 
Μεββεομ, 100. 719 οἱ". 
Μεβοροίαπηϊα, {πη 225. 5798 
826 70}. οὔ 2719)12,13. 2912,18.,18 

Τ. 70. οἱ τοἹ. 
Μέδββεηρεῖ οἵ αοά, 154. 150)51͵ 
Μεββίαῃ, σουηΐηρ οὗ, 5ῖρῃβ οἵ, 
Τπ|ρ: 2τ|8 τῆ; Ὁ) 2 ΘαΚΝολ: 
205 201] 41: ἃπὰ 86 ἴ(ἂνν, 
15ὅ)2.; ἴῃ Αἴ Πδ5 ραβϑῖνε τῦϊε, 
20522.; ἰπ Α2 δηὰ 48 45 δοίϊνε 
τό]ε, 295):. 401». 725. ὅ22. ; ῥτὶη- 
οἱραίς οὗ, τενβαὶεά, 39772. ; τε- 
ἴατη οὗἁ, ἴο ἤδανεη, 30} ; γἤθηοα 
τανϑαὶβα, 29572. ; νν1}] ΘΌΤΩ ΟΠ 
411 παίϊοηβ, δηα 5]αὺ βοπῖξ δηά 
ΒΡΆΓΕ βοῦηβ, 725. 221 Ξριοελ: 
ἀοοίτίπε οἵἁ, 8 τι ὦ) 552)5, ,62»3);, 
4810». οοϑῖγ.; {Π1ὲ5 οὗ, δι; 
Αποϊμἐᾷ ((οά᾽ 5), 525; ΕἸδοὶ 
Οπε, 453» 405} 515»18 ς.26)9 5 54 

615»8,10 621. οὗἩ τ]ρῃτςτθοιβηθ55 
Δ ηα [αἰτῃ, 295; Εἰσπίεδοιβ Οπε, 
482; δῃηᾶ ΕἸεοῖ Ομε, 538 : ϑοῃ 
οἵ Μδη, “65.3.3 482. δ25»7,9,4 
6311 6020,27,29. 701 γ114}17 τ 

οη; ὅοη, ΜΥ (6οά), τορ. 
754. ΞΖγα: ἀξδαϊῃ οἵη ςοτητλοη 
ΜΙ 411 τηθπ, 739; δβϑ ΠΕ ]Υ, 
1252). ; σαί Πειβ ἰοσθίῖῃεγ ρεδοα- 
4Ὀ]6 πγυϊἰτπάς, 1312)2.; (οὐ 5 
βθπ 525 02 173,}.} ΠΟᾺΣ 
ΨΕΠΪΥ, 12332)2. : Παανεη]Υ Ρῥτα- 
εχἰβίθποε οἵ, γ20 30), ; Ἰτητηοτίδ] 
σοιηραηΐοηβ οἵ, 626,2. γ328 1.452 
1435; --, Βατιιο, ΕἸ!) α ἢ, ἘπΠοΟΙ, 
ἘΖτα, Τεγεπηίδῃ, 628,2. ; -ε ἴοῃ, 
1252. -- Μδῃ ἴτοπὶ [π6 ὅ86ᾶδ, 
1325. ηοΐ πηεδηΐ Ὀγ 50η οὗ Π) 15- 
φοηβοϊαίς οιηδῃ, τοῦθ ὅ,.. 
Ῥτε-εχἰβίεποας οὗ, ἴῃ ἤξᾶνεῃ, 
1232», 1452. 2Βατ. 2οἷ; τι]6 οὗ 
40ο γϑαῖβ, 728, ,η1 “εῤὀέϊες : 
ΠΟ τό] οἵ ᾿πηρογίδηςε αϑοϊσηθά 
ἴο, 3118; ἐχρεοίεά ἔγοιῃ ΓΔ}, 
δ 15, “46 Ἡντοδηιβ, [ὰ445 
Μδοοάρδειιβ, ϑίπμοη. 7271 δ. 
,δοῖ. : δηοϊηϊεα οἵ 16 Τιοτὰ, 
1η88. φοηδεϊνεά ἀ5 ἴῃ Ῥ54]πὶ 2, 
1725. 27. σαίῃοις αἰβρετιϑεα οὗ 
Ι5τδ6], 17328.81. Ἰπάρεϑ {Π|065, 

ἸΝΘΕΧ 

17.5) Ῥυχε τότ δϊπ, 17}; 
Ῥαγραβ [εγιιβα] 6 πη, 1 γ732»84. τ] 65 
Βεδίμει, 1788; ννῖβα, 1732, 7 
δες ΟἿ." ἃ ΠΟΙ͂Υ ΡΠΠσα, 35; 
δἀνεηῖ οἵἁ, 30 δ2εσῳ. ; ΘΟΠΊ65 ἔτουὴ 
Βδανεὴ ἴο αβϑιηθ ΚΙηρεομ,, 
5.14. 488. ΠΟΥ ΏῈ5 ἴο βϑᾶνα 
7Τεϑυυβαίθπὶ ἔγοτῃ Νετο τεαϊνίνιιβ, 
Ἐ7Ὶ8. 7 ΔΤ ΦΗΣΙ: 
ἔτοπη Ππάδῃ, Ταβί. 8 τό Τ᾿ [υά. 
245 5.Τ,. 814(α) , ἴτοτὰ [μον], 
ππεξὶ: 8. τὸ, Ἔ- 61 2} 81: 
18:1. 00.24.5 1119. 101 765: 
195. 52. ; ἀε] νεῖ Β6]1ατ᾽ 5 οὰΡ- 
νεε; 27. 05. 0: τς ππὰ 
Πότ 5ἰη,. ΤΟ πα. 247; οΟρεπβ 
Ῥατγαάϊβε ἴο τἱρῃΐθουβ, Τ1,. 
1810 ΤΠ). 512; ννα]κβ ἴῃ πηξεὶο- 
Π655 δηα τἱρῃζεοιβι655, Τ᾿ [υα. 
24}; νναῖβ ἀσαϊηβί Βε]ϊασ, Τ.1,. 
1812 Τὴ. 510, ρτγεσοραίϊνεβ 
ΔΠ4 ρονγεῖβ οἵ, ἰὴ Ταβίαπηθηίϑ, 
[11] ϑιτημηασυ οἱ, Ταβί. 8 τό; 
ἴο θεὲ ἴτε ἔγομη 5ΐη ; ἃ ρυϊἰεβί, 
ἼΠΙν. 8; Ρτορῆθι, 1.1 815: 
πῆρ ΠΟ 1 ΤΠ 1. 81: [Ὁ 
γγΑΓ ἀραϊπϑὶ [5γ86]}᾽5 ἴοεβ, Τ᾿. Κ, 
61", 752 Ζαώ. ἔγαρ.: 210χ., 566 
τἴ,.; οπὶ Αδτοῦ δηα 15τγαεὶ, 
εχρεοίαιίοη οὗ, 88 6, 927 12, 
ο᾽0(β) οὔ (β) 153 158, Ξο ποί οἵ 
Ῥυσα ανὶτἰς οὐ ῥσίθϑιγ ἀε- 
βοδηΐ, ας Ραγν ἰτοπλ [νον] 
ΔΠΑ ῬΑΙΓΥ τοι ἀποίπεσ {τἰρε, 
1.6. ἴῃε6. 5οηὴ85 οἵ Ηεγοά δπηά 
Μαπδμηηθ, ΑἸεχαηαεσγαηᾶ Ατὶϑ- 
τοῦ] 5, 88. 6ιϊ(ε), 12 ; Πορε 
οἵ, ἀραπάοηβα ἴῃ Α55. Μοϑβ., 
Ζεαά. δῖον; τϊ]!ταηΐ Μεβϑίδῃ 
ἐχρεοϊβά, ὃ ΄ουῦ; -- ρηίποα οἵ 
41} 186 σοηρστεραίίοη, Ζαά. οϑ; 
Ξε- βοερίσγε, 95»; [Ὡγοιρῃ Ὠΐτη 
Ααοά Μ111 τρακε {ῃε " τετηπαηΐ᾽ 
Κηον Ηἰβ5 Ηοἱγ ϑριτγίὶξ, 210. ἴο 
ἀεβίγου [41 1}]655,010 20. {τα 1η- 
τεγρταεϊδϊίοη οἵ παπλε (Ζϑαοκ 1), 
210. Ψ}}}} Κηονν Ραηἰβῃτηεηΐ, 
Ζαά. 189; ν}1}} [βδοὴ Κειηπαηΐ, 
49910. 

Μεβϑβίαπϊς Ῥαπημπεῖ, Βεμοτηοίῃ 
δηα 1 ονίδίμδη σεβοσνεα ἴοσ, 
42. 652; ἈΠ155, 2Βασ. γ3}-}742; 
ΕἸεπιεπί αρβαηΐ 222 1 Δδαγπεἦ, 
Ι ΒΑΓ. 8 11; ΠγΥπλη5 ἴο Ϊοἢη 
Ηνγτοδηιιβ, Τεβί. 8 1 ΤᾺ}, 182-14 
ΠΡ ]υ: 25,1:ὸ 110 εἰὐπ.8" 
ΚΙΏράοτη, ---ΖὴΣ «4155. 7705. 8 0; 
ὈΞΠΘγΘα ἴῃ ὈΥ͂ ἄδΥ οἵ τερεη- 
ἴαποο---ἴο ᾿ποῖπάθ Τὴ ΤΙ65 
ἃ5 ΜῈ]1] ἃ5 ΤΙ ννο---Ἰϑγα 6] ἤπΑ]}}ν 
εχαὶίεα ἰο βεᾶνβὴ, ὃ 9. 077 
2.)Βαγπμεῖ: Πορε οὐ ἢ Μ εββίδῃ, 
ΑΙ Α2 Αϑ8; νἱΐζπους Μεβϑίδῇ 
ἴηΏ Β' ; πὸ Πορε οἵ εἰμεν 
ἰη Β2 Β8, 8 το; [ξΙΏΡΟΓΆΓΥ, 
ΒΑ, 72. 41; δὲν ΟΞ 
Μεβϑβίδῃ τεϊῃγηβ ἴο πβάνεῃ, 30}; 
τἱρῃίδοιιβ τῖβε ἴο Ὀ]εββαα Ἰἰΐθ, 
302 545 ρ95 ; πητὶρῃίεοιυϑβ οαϑὶ 
ἰηΐο ἢτε, 5415 551 ρ0ο510. 7, 
1 ποῦ: δότ9 1ο}5- 115. 2}. ὃ 

381-205 4558 ,64--κγ28 5307 58, 
ὅτ, 62, 6025-.29 γ112-1Τ  ο88 Ὁ] 

12-,6. ἀροίσίηε οὗ, ΤΕ. 8 τι). 
Εἴδσηδὶ, οὔ βαγίῃ, αδἱϊεγ ἤηδὶ 
Ἰπάρεπηθηῖ, 1-26; [εΙΏΡΟΓΑΙΥ͂ 
ΟΠ εασίῃ, [ΟἸ]ονγεα ὈΥ ἢπαὶ 
Ἰπαρειηεηῖ, 91-ἸΟΆ4; εἴδγηδὶ, 
ΟὨ δασίῃ δηὰ ἴῃ ἤξανεϑη, ἰηϊ- 
τἰαϊεα Ὀγ ἤπα] Ἰπαρειηεηῖ, 37-- 

71. 4251.4. Ξ2γα : δπ45 ἴῃ ἀβαίῃ 
Οἵ 41] ἴογ. βανεὴ ἄδγβ, 47. 
γ 29 81. τηϊἸαἰεα ὈῪ ονεγίησονν 
οὗ Ἀοπιθ, 1285; ἰηϊἰαϊεα ὈγῪ 
τενθδ]ίησ οὔ Μαεβϑίδῃ δηᾶ ἢϊ5 
ἱτατηοσγίαὶ σοι ραηΐοηβ, 720 28. 
Ἰαϑίβ 40. γβᾶῦβ, 728; ΠΟ ΓΟΟ Τὰ [ῸΓ 
ἴῃ 42. 61-,0Εἷ - ρ]αςαά ἰη Ῥα]65- 
της, οὅ2γ2, 771 “μεὀτἠθος : ἰγατηθ- 
ἀϊαῖοὶν ἐχρεοίβα ἴῃ Τὰ}. 88 1, 
15, 129 2250,81. Ἰ]ηγι(64 ἰο αἸεοὶ 
Οὗ Ι5γδε], 129; σα ]εὰ ᾿γ4 1 ονίζε, 
56 Μεβϑβίδῃ ; ἴο ΡῈ σγδάμδ!]ν 
τα] ]Ζεα οα βατίῃ ὈΥ δη εἰ ῃῖοαὶ 
Δ ηὰ ΡὈβγϑίοαὶ ἰγδηβίοσιηδίίοῃ, 
546 ἤξανεη, Νενν. ΤΊ θη 8]] 
βίῃ δῃηᾶ ραΐῃ ἀϊβαρρεασ. Μεὶὴ 
αν Ἰοηρ [{{6----Ἰ οοοὺ γεαῖϑ, 
δηὰ αἴζοσ ἀβαίῃ, "»φέγέζεαϊ ἴτὰ- 
τηοτία γ ; ταραγα θα ἃ5 δἰγεδαν 
5εῖ ἴῃ, 815, οἵ, 1Εη, 832-00 ; 
νν ἤθη βεῖ ὑρ, ϑαΐδῃ πὸ Ἰοῆρεγ 
4016 ἴο 1π}ιγα πηδη πα, {π|0. 
8.15, 232); ΏΕη δἷ οἷοββθ, ἢπαὶ 
ἡπάρειπεπεὲ ἴο θεὲ πεὶϊά, “66 
Τυασειηεηῖ. 272.520. Ογ.: 8 8, 
3707 184. .414. ξργηίηρ οἵ, 345:ὍΣ, 

Ῥεδοθ πᾶ ρ]εηίυ ἴῃ, ἃ ὃ, 
5΄θ0.285. Ῥγορῃείβ ἰακα ἀναγ 
βινοιὰ ἴῃ, 23101-18Ὁ 7ᾳ,, ϑ7γαε : 
Βορβ6 οἵ, 51... 4423} 4525 47}"»22 
4810,24,25 .,Δἃοὥ1Σ φοῦέ 5112 ὕταγι, 

794. 7οόϊξ : οχ εαὐίῃ οὗ ρίοιιβ, 
ΤΟΡ. 147. 75: ζέδαρηε : νὶενν 
οὗ, ΝΥ 154. 8 9; βαἰπίβ σι]α ἴῃ, 
5.38 510,---ἰεδοβίηρ οἵ Ο.Ύ.. 
ΔὈβεηΐ ἔτοιῃ 2 πο, 2. 8 3: 
γγοΌ5, 2Βασ. 27}22. [0. 231} 25 
ἼΕΖ. 8. 10. 2.5. 19 15πϑε ἀπ 
Ὀ1155, 510. 2439-808, 

Μειδρεάζααρ, [π0. 3825, 
Μειβοβαίδμῃ, 2 η. 561 ὅζο. .8ὲ6 
Μειβυβοίδῃ. 
Μειίθιβε] δὶ, [π0. 429.»517.»88 1 ῃ, 
7614. 815. 821 83} 852 91}3 

1003»4.8 τογϑ 2Εη. 11»10.. ἀνναὶῖδ 
τεΐυτη οἱ Εποοῖὶ, 381. 8; νυ θη 65 
ἴο ΡΙΈΡατα ἔοοα ἴοσ Εποοῆ, 
561.»2. 15 Ὀίάἄδηῃ ἴο βιπηηοη 
5 Ὀγείμτεη, 57} 3; δγϑοῖβ 
αἰίατ, 685, 

Μείοπίςο ογοὶθ. .566 Ο γοϊα. 
Μ|οδίδῃ τῃ6 ργορῇμει, Μαζί. 15. 
23; 50η οὗ Ατηδαβ; 213»13»16 

ΜΊοβδΕΙ, Α. ὃ. Ε΄ 132 14}}32 152 
15.225 25) 285). 20] 21: 22. 
45} 465 ,81.»3.6.,17 11 Ὁ. Α, ὃς ΚΕ. 
211 Αροο. Μοβ. 32132 221 272» 
201. 23}5 ΤῈ η. Οἱ 10." 205 2245 
499 545 6ο"5 6712 682.8,3 6914.15 

5.873 18. ΟΠ Τα δῦνσ  Π19: Ὁ5 
ει. 222.1 85 ο"» Ἔτη. 229»5»9 
3310 386τ. 112»3»0)7,8,9 1.21,7,8 

13.858 1.1.2 161; διποίοη5 οἵ, 
23Βατ. τα. ; σιαταΐδη οὗἉ [5γδε], 
“δανοοαία οἵ ἴῃ6 [ενγβ᾽, ὅ5ῖτ. 
1γ1ῆῳ.; ΠοΙ]ά5 Κεγβ οἵ Κίηρ- 
ἄομῃ οὗ ξεανεη, 328Βδχ. 12; 
Ἰεαα 5. ϑγβθὶ ασαϊηβί ἔοεβϑ, 4.585. 
Μοϑβ. τοῦ; ργεϑεηΐβ πηεγῖΐ5. οἵ 
τἱσῃίθοιιβ ἴο (ἀοά, 328Βδι. 142; 
ΤΕοαῖνεβ ΡΥΔΥΕΙΒ Οὗ ΠηΕῈΠ, 113. 
,δὲ6 Απηραὶβ, Ατομδηρεῖβ. 

ΜΙοΒδΕΙ, ργίθϑβι, τ Εβα, 885, 
Μ|ΙοΒπιαθῆ, στῖνὰὶ οεηίτθ οὗ 
ΒΟνΕΓΠΙηθηΐ ὑπῆργ Τοπαίῃδη, 
ἼΜδοςο. 97522. 
ΜΊΙαα]6Ε οὗ βαγῖ - Τ γι βα]θ 
οὐ Ῥαϊεβίίπε, Ταβί. 422. 1 81. 
͵5ὲ6 Τεσαβαετη, οεηΐῖγε οἵ βατίἢ.. 
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ΜΙιάΐαη, 70}. 190.1} 2819 481. 
οὨΙΠ] ἄγε οἱ, [πά1 ἢ )θ, 

Μιάϊδηϊίεβ, Τ.Β, 1οἱθ. -- δ5565, 
1Επ. 8015»10 

ΜιΙάγαβῃ οὗ (ῃς Τὰν, Ζαά. 938. 
ΜΙιάγαϑῃ ΝΥ αἹ)ίϑβαυ, Τ.]ὰὰ. 3-ὁ 
7065. 

ΜΊρδιγ, ἀνοϊὰ αυαιταὶ νυ 1}, 
Θιτ, 8., ,5:6 ΚΒ αἰετϑ. 

Μίρταίτη, Τεβῖ. 422. 1 οἷ. 
Μιρταίίοη οὗ τῇς ρεπίϊθηίβ (-- 
Ζαάοκίίεϑ) ἴτοιθΒ [ἀδἢ ἴο 
Ἰ)αγηάβοιβ, Ζαά. 6: 86. ἴτοπὶ 
7]εγαβαϊεηι, 935. 

ΜΊΙοαἢ, να οἵ 1ιονὶ, Ταβί. 
422. 11 62. .5ε6 ΜεϊΚα. 

Μιείαβ, 510. 5825, 
ΜΈΙΚΙΕΙ, 1 πη. 8913. 
ΜΙ]]Θπαγίαηΐβιη, 2Βατγ. 295. 
ΜΙΊΠΕπηΐαὶ ἄαγ, ΜΙιΠΕπηΐατ, 
2Εῃ. 3321»2,,, 

Μιπίτη -- (Βυϊβίίδῃς, 
ἀραϊηβῖ, Ρ.Α. 31522. 

Μίγδοϊβ, Τενν5 βανεὰ Ὀγ, 2Μδοο. 
221 618, 

Μιτίδμη, {π|0. 4.7. 2Βαγ. 59. 
ΜΊβδεὶ, 1 5α. οἵ". 
Μίβδεὶ, Αζασ. 66. ,5:6 ΜΊβΒδεὶ. 
ΜΊβῆδεὶ, 4Μδος. 139 165»21 1812, 
96 Ἡ ἀηδηΐδῃ, ΤὭσγεα Ομ] άτεη. 

ΜίΊβῃπηδῃ, ἴπα, Ρ.Α. 8 1; οτἱρίῃ 
ΔΠ4 ριον οἵ, ΡΝ Α. ὃ 2. 

Μίβατ, [ὰ}. 2910, 
Μιτγδάδίεβ, ἰγεαϑαγοσ οὗ Κη 
Ογγυβ, 1Ε54. 211, 

Μιτβγαδαίεβ γ8ἃ ϑατηαχϊίδη, 1ἘΕ 54. 
59: 

Μιίζνα, 88:1. 8922. 
(ΟΠ τηδηατηοθηΐ. 

ΜΊΖΡΕΙ ἴῃ ΕαἸ]εαά, ᾿Μδοο. 535, 
ΜΊΖΡΕΙ, πϑᾶγ [ϑγιβαίθτη, Μίδου. 

40 

ἑοσταυϊα 

,δὲ6 αἶδο 

ΜίζΖγαίπ), 180. 713 9" τοϑὺ, 
Μοδρ, {πάϊτἢ 112 52,22.γ8 ΤᾺ}. 
475»10 286; Πε]α οὗ, 3819, 

Μοδρθίὶΐοϑ, τ Ε5ά. 809, 
Μοοβταατ, [611 5,18, 
Μοάΐπ, :ἊΜᾶδοο. 2}»15»32383,70 ο19 

1325,5350 164 2 Μδοο. 1215; Μαοοα- 
Ῥαδδη 5ερΌ]οὮτε αἵ, Μδος. 8 4. 

Μοεδίῃ, τ 5α. 893, 
Μοϊίοοῆ, {π0. 30}. 
Μοιμηάϊβ, 1 Ε5α. 955. 
Μοπευ, ΤΟΡ. 41 55»}5: Ἰονε οἵ, 
νγατηΐηρθ ἀραιηδῖ, Τὶ] πᾶ. 1γ]ὶ 
182 ΤΟ 

Μοποιμείβιη, 510. Εταρ. 11.388. 
Επᾶρὶ ὐπὸ ΒΡ ν 52 
(οά, {{165 οἵ. 
ΜΌΝΗ; ὙἸΒΗ 5’ δχεὶ "Ξ 
Νίϑβδῃ (1), ιΜδου. 98. 
Μομί5. .5ὅεὲ6 ΑΡ, Αάαγ, Ὠυβίγυβ, 
ἘΡΙΡΕΙ, Ραοβοη, Χηιῃΐοσιιβ, ὅζο. 

ΜΠΟΟΪ:, τ Β}5 8. 8. ΠῚ}. 125: 
Μοοι, ὅ9|τ..435 8 1Εῃ. 88 41» 
6ο12 6920 728 γ281--7.411 7.3, 
γ82τδ 801,4. 88 82} τοοῖῦς 

σοῦΓβα οὗ πε, 2Εη. τ65-|228Βασ. 
91 ὃ; Ἐραβίβ ἀδίεγιηϊπθα Ὀγ, 
Θ1τ. 437; πδηη65 οὗ, 1Εη. γ82; 
Ῥυπίβῃθα, 2Βαγ. 97; 5ιρ1π5 ἴῃ, 
αἱ Ἰαϑί ἄαγν, Α55. Μοβ. τοῦ. 

Μοοτβ, 510. 2516. 
Μοοββἴαβ, 1 δά, 951. 
Μοτχτάεοαδὶ, δύ οἵ, 2 Μδςς. 1588; 
ἀἰβοονθῖβ δἰπ ῃ θ᾽ Ρ]οῖ, Ααά, 
Εϑί}. Α12. 17. ἄτοδιῃ οὗ, ἊΣ 1, 
Ἰηϊογρσείεα, ΕἼ-ὃ ; ῥγαύδσ οἵ, 
ΟΙΠ0.. 5ὲ6 Ματζγάοοδειιβ. 

Μοβεβ, "5, 1Ὁ»1} ,ς.45 γϑ,9 83 ρ 89 



ΣΝΙΑΘΟ 12) ΦΟ λον ΟΣ Β0 ΠῚ ΟΣ 
18 618. γ11,1284. Ο᾽γ, γ438 ,51- 

461.1 γυϊ54. τοἱδ τ Βαγ. 130. 22,28 
7π}. ΖΦ ΟΙΟΘΣ, 1 ἈΔ0.22.2 7 1 
2382 50}} 531816. ,022 Ατίβί. 

144 (5:6 Τιανρῖνεγ) Μαζί. 15. 
38)9 1 Έπ, 8915: 18,29-88. Ὑ 5, ο2 

ἸΣΖΕ ΘΙΡΣ 2. 5. ἌΞε ΜΞ: 
11»4.0 5}: Ι 13»2,4,)14,117,19 “Ἢ 21.2 

Βαϊ: 5) 20 10. 50} 84.5.0 2. 
γ106,129 7.8 ΑΜδος, 217 92 17}9 

ἸΘΡ Αγ 7.6, 7 Ὸ 5 201: 
Ῥαταὶ οἵ, ορροβεὰ ΡΥ ϑαΐδῃ, 
Ῥεσγίοσμηθα ὈγῪ Μίομδεὶ,, 4.85. 
Μοϑβ. 8 271., τννοΐοϊα ριεβεηΐα- 
τίοη οὗ, αἰζεσ, δ 222.; " ἀτβαΐμεββ 
οἵ᾽, το δἴϊοῃ οὗ, ἴο 2 ἔπος, 2. 
84. 714455. 7705.: ᾿πίαγοαβϑου 
Ιου Ιβύδθὶ ἴῃ ϑρίτίίαδὶ νου]ά, 
128. τηράϊαίΐοτ, 115 212; ρτε- 
εχ βίεηϊ, 116 ; πηΐαιια το] αῖίοῃ 
οἵ, ἴο Ππάαΐϑιη, 8 9. 2212 8αγ7.: 
τευνϑαίίοης τηδθ ἴο Μόοβεβ, 
2Β41. 596. ; ξιποϊίΐοηβ οὗ 
ἘπΟΟ ἱτγαηβίειτεα ἴο, 2Βδγ. 
505. 11χ5. 7γ2 μεόἧἑδός : τβοδῖνεϑ 
1401ε5 οἵ 1νν, απ αἷβο ἃ 
5ρβοΐδὶ τενεϊαϊίοη Ξε [1 Ὀ01]665, 
οὐ Μοιυπί ὅ51πᾶ], {π0. 1Ρπφ.» 
δηὰ ἃ τενεϊδίίοη οὗ Μεβϑβιδηῖς 
Ὀ]155 αἵ τῃ6 επά οὗ {ἰπ|ς6, 12. 
ΙΕΡασαθα δ5 ἰδιρῃς Ὀγν ἀοά 
1Π6 Ἰαίει 5 νγ}Ὲ}} δβ ἴῃς δδυ]εῖ 
Ὠϊβίοτυ, 16. 24: Ζαΐ. : ἀπὰ 
Ἄδτοη, 713; σοπηπηδηπηεηΐβ οὗ 
Οοα τῆτγουρῃ, 82; σονεπδηῖ 
τῃαι Μ. ἐϑίδ ὈΠ5 64 νυ ττἢ 15γδεὶ], 
1905; ἀε]νεγεα [5γδ6], 719; 1, 
οἵ, 192»5.11,14. χοῦ, Ξρεαῖκ ἀραϊηβί 
Μ., 1839 .---Ἰανν οἱ, 2 Μδοο. γ89 
505. 3) 62, ὅζο. ; ΟἴΕΓ ῬΟΟΚΒ 
οὗ, Α55.Μοβ. 8 3 ; ϑοὴρ οἵ, 
2Μδος. γ5 4Μδοο. 1839; Τεκία- 
τηϑηΐ οὗ, Α55.Μοϑ5. 8 2. 

Μοβεβ, Αββυμηρίϊοη οὗ, δοοομηΐ, 
δι; δΔιῖΠοσ, ἃ Ῥῃδγίϑαῖς Οαϊεί- 
ἰσῖ, ὃδ; ὈΙΒΙΙΟσταρην, 811; 
ἀαῖς, 8.7; ἱπῆμπεπος οὐ Ν.Τ', 
810; ποΐ τΕ8}}Ὺ Αβϑιυμπιρίίοη, 
Ῥυϊ Τεβίδιηεηΐ, οἵ Μοβεϑβ, ὃ 2; 
ΟἴμΕΓ ῬοοΟκΚβ οὗ Μοβεβ, 2; 
1ῃεοίορυ, 89; νεγϑίοῃ, 1 δίῃ 
{του τεεῖκ, ατδεῖκ ἴτοπὶ ΗεἊ- 
Ὀτανν, 884, 5,6; τε]αϊίοη οἵ, ἴο 
1 ΕΠΟΟΒ, ὃ το(α). 

Μοβο]]δπλιβ, 1 Εβά. 855. 
Μοβο]]αμλιβ, 1 Εβά. ο"΄. 
Μοίμεγ οἵ [Πς ΜαἼοοδθδεδη τηδτ- 
ἴγτβ5, 4 Μδος. 881, 1}4σφ.; ΞΒρεεοθεβ 
οὗ, 127 τόθ.36 186. “ρ41}, 171. 

Μοιηὶ (ΘΙ μδὶ), Ταῦ. 195... {ΠῸ᾿ 
700. 428; οἵ τῆς Εδϑβὶί, 7}. 2“; 
οὔ 186 {δίμοῖβ, ἍΜδος: ἼΝ 

Μούχγπογβ, ἅμιν ο, 5ἰτ. γ 5. 
Μουτγηϊηρ᾽ ἰογ ΒΈπα Θῖτ, 48.6- τ 
Μοιιβεβ, Τ.1,. 1.28. 
Μοξζασαῦϊς Ῥβαϊίεγ Ἵοηΐαϊπ5 Ρ. 
Μδη. 8137. (Ἰεχί σίνεη). 

Μιακ, Τὰ}. 89, 
ὍΜιυδ]ο]βί, 100. 415. 
Μυρρίτα, 0}. 4435. 
Μαυταίοτίδη Εταρτηεθηΐ, Ν᾽ ἰβά. 

γ; 3 τείειϑβ ἴο ϑίγδςῃ, 51τ. 88. 
Μαήπε, 510. 3555, 
Μιθμαὶ, Τεβί. 412. 11 74. 
ΜιζΖδίοῖῃ, τΠῈ εἰρη ἤδάναῃ, 
2Εῃ. 215). 

Ἄγοεεπδε, 510. 2327, 
Μγπάοβ, "Μδοο. 1523. 
Μγγτὰ ἴῃ 1 γοΐα, 510. 4109, 

᾿ς ΟΠΔΑΠΘΖΖΔΓΙ, 

ΙΝΘΕΧ 

Μγϑίδῃ σοιητηδηθσ,  Μδος. 5242. 
Μγίδη(8), 3119,488,614͵ 

Μυβίεσιεβ, ΝΥ 1βα. 222 622 1,38 
1Εη. 7} 8.53 168 τοῦ"; 5γη- 
οτγαίίβτη οἵ ασεεὶς ΡΠ] Οϑορ αν 
δηα Ἡδρτονν τα]ϊρίοη διηοην 
ΑἸεχαπατγίαη [ενν5, 154. 22,2. 

Μγβίεσυ, 1Εῃ. 1οϑ 1ο 479; οὐ]ὲ 
Ξε βεοσεῖ βἰηβ, ΝΥ 154. 1822, 

Ναδιηδῃ, βοὴ οὗ Βεπ)αιηΐη, 0}. 

Νδδίῃιυβ, τ Εξά. 98}. 
Ναραγῖαβ, 1 Εβα. οὐξ. 
Ναβαίδεαηβ, "Μδοο. 535 οϑὅ. 
Νθυσμοάοποβοι, 1.6. Νεβθυ- 

1Ες4. 140,41,46,48, 
210 εἿ 616,18,26 ΚΣ ΒΑτ, 19»}}12 ΒΡ. 

7Τει.2 Δαα. ἔβη. Α8. 71 18αγ. 
ΞΞ- Ψεβραβίδῃ, 1Βᾶγ. ὃ 7. 

ΝΑΡυβεηάκῃ, εἐχεουτίοπεσ, Αἢ. 
450780.. 6 8)9,10.γχ28 (9 γγχ.). 

Ναθαδαγαδκαη, παπης οὗ Ἔχϑοι- 
ΕἸΟΠΟΙ ἴῃ Ῥαργιὰβ οἱ ΑὮΙΚασ, 
ΑἈ. 4} δέ 2α5572ε (11, Ρ. 778). 

ΝΙΑΘΔΡ; Τοὺς 1115. 1.50} 
Νδάδθαδίῃ, οἰΐγ, τΜδοςο. 957 
Ναάδη, αἀοριοα 50η οὗ ἌΒΜΙΚατ 
(ὥγγ. ᾿απὰ ΑταΡ.), ΑΒ. τὸ δ 
2αςεἴηι. 
Ναάΐῃ, δἀορίεἀ 5οπη οἵ ΑΒΙκαγ 
ἴῃ ῬΑργτγιιβ οἵ ΑἨΪΚασ, 115. οὐ 
2ας5ηι. 
Νάμποσ, Τὰ}. 

.Ῥ. 778) 1910. 
Νδδαπι, ρσορμεί, ΤΟ. 145. 
Ναῖάι5, 1 Ε5α. 951. 
Ναῖηθ, οα]]εα Ὀγ {Πε, Ζαά. 62; 
δορά πδιης, Ρ.Α. “28 437. τηξη, 
ο4116α Βγ, Ζαά. 23»}0, ηυμηθεγεὰ 
ΌΥ 1Πεὶγ παπηθβ, 172, τεοοσάβα 
Ὀγ, 178; οἵ αοα, ρῥτοίαπίηρ οἵ, 
ΠΡ ὸὺ ΡΟΑῚ τ ει 
Βα Ρογηδίασγαὶ οἰποδου δϑογι θα 
το, ΡΙΜδη. 8 8, 3; ἴο ῥτοίαπε, 
Ζ4α. 15; ἴο τπϊηἰς ἀροη, 9“; 
ἴο {πιδὲ 1η, οὔ; οἵ Ηδξανεῃ, 
ΕΣΑ 25,16. ῦε ποῦ τ Ὁ 1η6 
Ιοτά, ἄδπυ, 1 Εη. 412 452 461; 
ΒᾶνΕα ἴῃ, 487: ϑυγεαν Ὀγ, 154. 
τ'8,. ΗοΪγ, 51ν. δοϑῦγ, ΝΥ 15. 
109 - Ἱποοιηπη μη 8 "16, 1452}; 
οὗ Μεββίδῃ, Ζαά. 210, -- ῥρεσβοῃ 
(οΓ Ἐποοῖ), Ἐπ. 6512 γον". 
,δ 26 ΚἸρὨςεοιιβ. 

Ναιηδβ, 1 Επ. 55; δ]οιεα ουΐ οὗ 
θοΟΙΚ οἵ Πα, τ οδϑ ; 9411 Ὀγ, 43} 
605"; ρα ὁπ, 1.5..22 1:15. 68 
112»5-ὸ,78 Τ᾽ Τὰα, 13 Τ᾿ 155. 115 

58 Τ.Ζ. 135 ΤῸΝ. 1512 ΤΝΑ. 12 
1.8. 18; νυϊτίεῃ, 1Εη. 1ο4}. 

Ναπδεᾶ, [θα ρ]ςῈ οἵ, Μδοο. 627. 
ΑΝ πσοὶ 12 -: 

ΝΑρῃϊάϊπ), 5οη5 οἱ Δ δίομεγϑβ, 
{0 7.": 
Ναρμ], {8}. γ23. 
Ναρῃϊβὶ, Ἐ 54. 551, 
Ναρμίδὶῖ, ΤΟΡ. 11»5 γ8 [ὰ}. 2819 
3222 5386 ,451,30 Τ μά. 252 

ΤΙΝ. 1»δ,.6 οὅ Τεβι. 422. 1 
11 τοῦ; Τεβίδιηθηϊ οἵ, Ἰαΐε 
Ηερτονν, 566 Αρρεπάϊχ 1 ἴο 
Τεβίδιηξηΐϊς οἵ Ἴ νεϊνε Ῥαίτὶ- 
ΔΙῸ 5. 

Ναρβίμα, ΑΖατγ. 23. 
τη]. 

Ν[.ὶ, πη. 8218, 
Ναβὶ, 1 Εξα, 532, 
Νδίβδη, 154. 853. 
Ναίμαῃ, ΤΟ. 514. 

115: τ ῦϑις (ΠΠ- 

.526 ΝΕρ"}}- 

Ναίδδηῃ, 51τ. 47}. 
Ναίδδη, δἀορίεά βοὴ οἵ ἈΒ1Κκασ, 
ΑΠ. 18 δέ δας:ἐνε ( Δτιη.). 

Ναίβδπαεὶ, οαρίαϊη ονεσ ἃ ἰμοιι- 
βδηά, 1Ε54. 19. 

Ναίμδηδεὶ, τ ςα. 9“. 
Νδίμαπαεὶ, {πάϊτἢ 81. 
Ναίμδηϊδβ, 1 Εβά. οϑ:, 
Ναϊιίπδειβ, Ατὶβί. 49. 
Ναίίοῃμβ πᾶνε δηρεὶὶς ρῬδίσοῃβ, 
ϑιυς 17172..; τἢτεθ δΌΠοιτσαᾶ,.-- 
Θεῖγ, ΗΠ" Εῖα, ἀπα 51 Π 6 πὶ, 51Γ. 
5οὔδ,"ῦ, 

Ναιίνεβ, τὰπὶ οὗ (λαογραφία): 
2Μδοο. 2328). 

Ναίαγαὶ ῥῃεηοιηθηδ, δῆρεὶβ οἵ, 
566 Αῃρεῖβ; ορεάϊεηςε οὗ, ΕΡ. 
7εγ. 6ι-63; ρεγβοηίῇεα τπῆεγ 
ΠΆΤΩ65 οὗ σοάδ, ΝΥ 154, τ32. 

Ναίαγε, σῆδηρεβ ποΐ, ΤῸΝ. 532, 
οἱ, Ἐπ. 2; (σᾶ ἀ5 [ποτα οὗ, 
σ.6 Ῥταῖβε ; οπ [ῃε 5146 οἵ {ες 
τἱρῃίεουβ, 5. 517 1611-25 
(182) τοῦ; Ἐ ξρλ ον 15: 

Ναζατγίίεβ, "Μδος. 250 
Νερδίοιῃ, [1}0. 1.15. 
Νερτοά, 70}. 81, 
ΝΕΡυΟΠδάπρζΖΖζασ, Επα.12..»31,46,48 
ΤοΟΡ. 1415 ΠπᾺ 11 86, 13»5»17),11,12 
21.4.19. 32,841 68,4. 111,4.7,28.1.218 

ΤᾺ 15 ΒαΣ, 70. 5881. 1. ΖΑ Ὁ; 
νγ1]ἃ σομάποη οἵ, Ράγα}}6] ἴο, 
ἴω ἈΠ 5: 
ὉΒΟΔΟΠΟΞΟΙ. 

ΝΕθυμαὶ, βεσναπέ οἵ ΑΠἨΙΚΑΊ, 
ἌΒ. 751 (Αταθ:)- 

Νεθυζατάδη, Ναάαπ᾽β γοθη ΘῈΣ 
Ὀγοΐίμεσ, ΑἸ}. 325 (ϑγχγ.). 526 
Βεπιιζαιάδη, Βομπάδη. 

Νεοκ, Ὀτγαηάϊηρ οὗ, Ρ5.50]. χύμ. 
Νεοτγοιηδπου, Ζαα. 145. 
᾿Νβε]Ἰαΐαπηδικ, οἷϊγ οἵ Πάδῖη, 
Τα}. γιφῖτ, 

Νέερερ, τῃ 6, Ῥ5.50]. δ2, 
Νεδεμίδῃ, 1Ε5α, 881, 4111.,) 5ὃ 
(56 Νεμεδιϊαθ) 2Μδοο. 115» 
20,21,28,81,88,8 218 Θ1γ, 018 ΤΕ. 

801271.. ; ΤηθηΊοῖγ5 οὗ, 2Μδοο. 
218; ονειϑῃδάονεα Ὀγ ΕΖτγα, 
ΙΕ54. 8 τ; ρῥτγαϊβεά, θαΐ πὸ 
τπηδηίοη οὗ ΕΖτα, ϑΐῖτ, 49}522. 
Νεεμια, 1βά. 5. 566 
ΔΙΒαγίδϑ. 

Νεδειηΐδῃ, δὴ εἰ άθσ, Ατίβί. 47. 
Νεμειαΐαβ, 1 Εβα. 5ὅ, ,δε6 ΝἜἢ6- 
τα Ϊδἢ. 

Νεβοχαῖ, Ρ. Α. 4.8, 
Νεβαηΐα θθη μα δπδῇ, Ρ. Α. 37. 
Νεκοάδη, τ ϑά. 581, 
Ναειλθδῃ ἤοννεσ, ϑ'Ὁ. 545. 
Νειμαβίβ, ϑῖσ. 2725. 9. ,φρ6 Ἀδ- 
νγατά. 
Νερμίδ! μι, ΤῸΡ. 18, 
ΝΕΡμῖμαὶ ογ Νερβίμασ -Ἤ 
ΝΑρῃῖμα, 2Μδοο. 15 Ὅ)2. 

ἜΝΕαδΕΙ, τη. 692. 
Νειῖδῃ, 1Βδγ. 1 2Βαγ. 1 781. 
Νετο, ἀβεὰβς δηὰ ἱπιρίβιϊεϑ οἵ, 
510. ρ28--34,1537-162,208,}18.. τεὰϊ: 
νίνιι, 308,. 4119-122,139 ᾿ 598-107, 
308-877, ἀεβίσογεα αἱ σαΐεβ οἵ 
7Τεγαβα ει, 5198, 

Ναβίαρ, 0}. 119. 
Νεῖ, Ζαα. 61)10 201}; 
οἵ ΒεΙΪΑ], Ζαά. ἀρῷ 

Νείορβαβ, 1Ε 54, 518 

τῆτγοα ποῖβ 

Νεν (ονεμπαηΐ, Ζαὰ. 815.,. ,κ)6 
Οονεπαηΐ. 
Νεν Οτεαϊίοη, Νν 154. 195. .566 
Οτεδίίοη, ἤδανεη, Ηουβε. 

δόο 

,δό6 αἰόὸ Ναῦυ- } 

Νεον Τεγαβαίεη, ΤΟΡ. 131-18. 
Νενν Τεβίαμηθηΐ, ἱπΗϊθπος οἵ 

ι Ἑποὺῦ οὔ, 1τπ. 8 τοί), 
δ81ι; ἘΠΤΒ ΕΙΕ νὰ ΑΠΙΚαγ, 
Αἢ. ἢ 3 6. ; τεϊαίΐοη οἵ, τὸ 
2 Ἐποοῇ, 2Ἐη. ἃ 4. 

Νενν ννοσίά, ἌΒΑΣ 4.41", 
Νεχί οἵ κίη, Ζαά. 818 91 
Νίρδεα, 510. 2348, 
Νίοαηοτ, ΓΜδοο. 338 γ38,,,31,82,88, 
89,48,44,47, ΟἹ ΔΜδος. 89»10,12,1.4,28, 
24,34 ,8 1412,14,16,11,18,28,26--98,80, 
37)80 1.,.1,0,20,28,80,82,88,86,37.. ΞΘ ῃ 

οἵ Ῥαϊίοοϊιβ, 2Μαςς. 89: 
ΘΌΨΕΙΠΟΙ οὗ Ογρχιβ, 12"; 
τὨγεαίθηβ ΤΈρ]Θ, 1485; ἰη- 
{τἰριιεβ ἀπ (ἢσεαῖβ οἵ, 2 Μᾷδςος. 
ΤᾺ} 45: ΠΕΞΕΠ ΟΝ 1Μαοο. 73 
2Μδοο. 1538, 

ΝΙοδποῖἶβ ἄδυ, 2Μδος. δ 1, 
Μδος. γ452. 

δ πρνν δὶ Ἐργρίϊίαῃ, Ατὶϑβί. 
ι82. 

ΝΙΊἝΠΟΓ, Ξε ϑείθαοιβ Ν,, ἍΜδοο. 

ΝΙϊπιδη, 7ι0.3 
ΝΕ, Θῖσ, ον 923 47} Αὐῖϑα 
ττό 5160. 412 εὐν Ἴ 484. 

δοτ τως 1Π6 ννιοκεά, Τοι. «122. 
Ἰ 

τὰ νεῖ; ΤΟΡ. 13»10,117,19,22 κὸ 
111»1δςγ.18. γ.,1,4»8)16 ΤΏ ΘΠ 1110 

221 Τὰ. ο5 ΑἸἈ.Ὺ1 2589»3 ὅ:ο, ΟΣ 
᾿Αϑοζββίδῃ, Αββϑυσία, Ατβατ. 

ΝΙΡΒΙ5, 1Εβά. τ 
ΝΊβαη (τπηοη! ἢ), 1 Ε54. οθ. Αὐά, 
Ειῃ. ΑἹ (ΝΊ 5.) ἈΠ. 618,4. (ϑγχι.) 
6532.26 (Ξ- Αρτ]δλδίδες, (ΑὙΑ ΡΣ 

ΝΙΒγίη, ἃ ρ]αΐῃ ἤξὰσ ΝΊΠενθῃ, 
ἌΠπ. 39.999. τ ειῦ (Ασα θο) “Ὁ 
ἘΔρΡΊεθ᾽ 1)α]6, 515. 
Ναὶ [86 Ατὐρεῖίς, Ρ.Α. τὔντὶ 
Νοδῖ, ΤοΡ. 415 51-. 4417 Νγ 154, 
τοῦ [π0. 428»38.,.6,19,21,22. 6,10,1, 
18,241 .,1,8,10,16,19,20. ς 4,8,9,11,18 
οἷ: το}»»»10,12,18,16),82. 1.12.1 20 

102..21 2218 1Βῃ, τοῦ 651.2 671 
1ο618 τοῦ Ἴ.Β. τοῦ 51}. 282: 
ΖἙΈη. 25}22. 5ΒἘάᾶτ. 415 ΔΒΖΟ 3. 
4Μδοο. 1551}; ῥβτᾶγβ ἀραϊηβί 
ἀεηηοηβ, [πῦ0. τοῦ ὃ; βοὴβ οἵ, 
Ζαα. 4"; νψοτάβ οἵ, 100. 2119. 

Νοδἢ, ῬοΟΚ οὗ, Ταβι, “422. 1 
57; Βοοῖκ οἵ, -- ΤτΕῃ. 6-11, 
541-552 6ο, 65-6925 τού-1ο7 
ΕΗ. δὲ 1, 6; ἀαίς οἵ ἱτᾶρ- 
ΤΘηΐβ ἴπΠ 1 τὸ δ... 

Νόοδπι, [ὰὉ. 4 
ΝΟΡΙΕ5 οἵ ἣν ἜΤ Ζαά. 88", 
Νοεθα, τ 54, δ- 
Νοοπιᾶ, 154. ο38 
Νοίε οὗ μαπά, Τοῦ. ΝΣ 
Νοσῖῃ, Ιαπὰ οἵ 186 -Ξ ̓Ῥαπιδβοιις, 
Ζαά. ο΄. 

Νιυρεσ, ἀεπηϊίθ, οἵ οτεαίοά, 
2Βαγ. 23, ὅη. ; οὗ Καβρεεὶ, 
1 Εη. 69}8 ; οἵ πηδηκίηα, 2Βδγ. 
2110 ),3.. οὗ τἰρβίβου, Ἐπ. 
47. 4Ε2. 4536., οἵ, 28Βαγ. 2110 
4848; οἵ 5ἴατιβ, 1π. 9315; οἵ 
τῇοβε ψΠηο ρΡᾶ85 ανγαγ; οατβά ἴοι, 
2Βαγ. 485 ; νυ ἱποῦς παπιρετ--- 
Δηρεῖβ, 1Εη. 719, οἴ. γι8; ἀδγ5 
οἵ Ποῖγ, 5838; ἰουπίαϊη οἵ 
τὶ ρβίεοιιβ, 6512; τἰτηε5, 1οϑ᾽ϑ; 
ννεακβ, 9117, 
Ναπδεῖς πὑϑοά ἴογ πᾶπιδβ 
(πυσηθεγ -Φ ναῖε οἵ ἰπηϊιαὶ 
Ἰείίεσ οὗ παπιθ), 8510. 512 δο. 

Ναυπιθηΐαβ," βοὴ οὗ Αἰπείοομι, 
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Νά. «δὲ 7Τοβῆσα. 

Οαβάϊΐι5, 154. 957. 
ΘΕ πἰὸ, ΒΕ ΟἿΣ 78; 
ΜΠετα Εἶτα τεοεῖνεα ᾿ηβρίγα- 
τίοῃ, 42. 14}71. 

Οαίμ, 1. ἐο 31,26 754. 
τοῦ 19} ; Ὀἰπαϊηρ, 2οῦ; οἵ Ἢ 
οονοπηδηΐῖ, το δ; οἵ ουχθίηρ, 
τοῦ; οἵ (με ΜΟπΊΔη, ἀἰβα]]ονν- 
ἴῃς οὗ, 207. 

Οαϊβο, [αῖβθ, ΝΥ Ιβα. 1439. 
ΟΡαϊα, τΕΞά. Ἐ538: 
Ορεάϊεποθ ἰο Τὰν απὰ ΒαΡΡὶ5 
δηΐοτορά, 2Βαγΐ. 465, 
ΟΡει, τ 54. 883, 
Θδδδα, 910: 3.5 Ἐ οὺ. 
ΤΕ Ὶ- ΤΥ 072: 

Οὐ ίεἸα5, οςαρίαϊη ονεσ ἃ ἴποτ- 
58 η(Ω, 1Ε54. 19. 

Οοἰάεϊα5, τ ΕΞ. 9,3. 
Οεἶπα, Τυα τ χ 58, 
Οἄοατιτεβ. «566 Οἀοτγηεζα. 
Οἄοπιεσα, τΜδος. 986. 
Οἤετίπρ, ποπα οἥδεγε ἔοσ ἴἤσθε 
1Ππουιβαηα γεατβ ἴῃ ϑἴοῃ, 42. 

Οἤετίηρο, 51τ. γδϊῖ, 566 ϑδογιῇςα. 
ΟΒῆςε, Ζαά. 8.4 [238] 63 ο33. 
ΟΠ οἰ 415, {1165 οὗ, αἵ ἘΠῚ ς Παίς: 5 
ςσοατί, 3Μδοο. πε πκλὥϑυ τὸ 

ΟΠαά, 70}. 4.418: 
ΟἹ], σίνεη ὉγῪ Μίομδεὶ ἴο ΒΕΕΕΙ: 
ΠΝ 711] Ῥαϑβὶκείβ, 2Βασ. 152; 
Βοῖγ, Τ.Ι,. 84; οὗ ἴταρτδῃςσε, 
ΑΡρος.Μο5. ,ο"; 1116: ἊΝ ὅ. ΕΝ. 
262; τΏΕΙΟΥ, Α. “δ ἘΣ 401; οἵ 
ΤΏΘΙΓΟΥ 27. οὗ σΊοσυ, 2ΕΠ. 228» 
562. 

Οἰπίτηεηΐ, ϑννεεῖ, 2Εη. 228, οἵ, 
Αροο. Μοξ. 98 13}. 

ΟἸαταιβ, τ Εβά. 989, 
ΟἸἹά «ρε, ΝΥ 154. 48. 526 Αρεά. 
ΟἹ Τεβίατηεπηϊ, αἰπᾶάς οὗ Ζα- 
ἀοκίῖοϑ ἴο, Ζαά. 8 8; το] αίίοη 
οἵ ΤΟΡΙὶ ἴο, ΤοΡ. 8 8 ἱν. 

ΟἸῖνεβ, Μουπί οὗ, ΤΌΝ. 51 
ΘΏΒη 1106. 10: Ππ|ῦ: 41" 

84 

ΕἸ ΉΗΝ 

44". 
Οηΐας 1, ΠΙΡῊ ῥτιεβϑῖ, ἵΜδοο. 

121η1.8.21, ,5 26 ϑρατίδῃβ. 
Οπΐας ΠΙ, Πίρῃ ργιεβὶ, 2Μδςο. 
ἢ" 5,81,28,85. 1.8,,38,84)86,80,88. 1 512, 

; ΚΙΙεά, 4535; Τπ4ἀ5 5665 ἴῃ 
νἱβίοπ, ΤΕ ἼΒη: 0057: 

| ἍΜαοο. 418,5, 

᾿ ΟΠΙΆΒΊΙΝ, τεηρ]Ὲ οὗ, αἱ Ἠε]ϊο- 
ΡΟ] 15, ΘΙδι ἘΠΟΙσΣ 

Οπι, 154, 5322, 
Οηγχ, ὅ51γ. 24}52:. 
ΟΡδαπηΐτη, Ἐπ. 6110 γι 2. 
2958). 
ΟΡΟΣ Βο]ὰ οὗ, 51Γ. 718 2Βαγ. 

ΕΠ ἢ, ἡπαάρσεπηεπί δοοοτά- 
ἴῃσ ἴο. «5:6 [πᾶρετηθηΐ. 

Ορρτεβεβεά, ΟΥΥ οἵ, (οά Πεαδῖβ, 
λοΟ στ τν (ἢ ο14-ον, 526 Ῥοοχ. 

Ορὰβ ἱπηρετγίδοϊπμη ἴθ Μαῖί- 
τῃδευχῃ, Ματί. 15. 88 5,6, 1--2}72.; 
1τι565 Τεβίαπηθηΐβ, Τὶ [πα, τοὶ, 

Ογσα, 70}. 11}. 
Οτἴαοὶε οἵ αἀοά, Ατίβί. 97. 
Οταὶ. .5ὲ6 Ττδαϊτίοη. 
Οτάειβ οἵ Απρα]θ. .δ66 Αηρεῖϊβ. 
Οταϊΐϊπαηοεβ, Ζαά. 821 9"; (οτ 
Ἑουπάαίοη5) οὗ {Π6 σονεηδηΐ, 
τι; οὔ [με (σεμ]εβ, τοὶ, 

ΙΝΘΕΧ 

Οτρίεβ, μεδίμεπ, ΝΥ 154, 125 1.453, 
Οτίρθη, ϑῖτ. 8.8 ΤῸΝ. δ'η. τη. 
το( τ052.; ἨἩχΧΑρΙα οἱ, 
1 Εβάγαϑ ἴπ, 1 Εβᾷ. ὃ 2. 

Οτρίπαὶ 5π, 'ἰπ 2 Βασιιοῃ ἀπᾶ 
4 ζτα, 2Βατσ. 183222. 23.471. 54.357. 
4Ε2. 229, «5.6 Ἐν]1], Ετεθ- 11], 
Ἰποπαῖίοῃ. 

Οτίοο, απ δηρεὶ, 2Εη. 331}(8). 
Οτΐοῃ, 510. 5ὅ 29,524, 
Οτήατεβ, τ Επ. γ81 
Οτηαπιθηΐβ, νγεαγίηρ οἵ, ἰογθ α- 
6ἐπ, ΤΟΝ. εὐ οἷς ἀπ: 81, 

Οτηΐδϑ, Ατὶβί. 47. 
Οτρμαπβ δηᾶ νίάονβ, φᾶτε οἵ, 
ΟΡ. 15. Θιν 4 Ὁ, Ζ86: 1.8: 

Οτβοβῖα, "Μᾶδςοο. 1551. 
Οϑαΐαβ, Ε54. 848, 
Οπϑίδῃϊπι, 5Βῃϊ πίη βίαίϊοη οὗ, 2 ΕΠ. 
20 (Β). 5:26 Τοδηϊί. 

ΟἰΒοηίαβ, τα. οϑϑ, 
Οατδηοβ, 510. 3111, 
Ονεσοοσηδίῃ, μα {Παΐ, 42. 711» 
το (οἷ Ο(Οὐου τρί ἢ πα 

Ονεσγίμγονν, 1.6. ΒαΡεὶ, 70}. τοῦῦ 
ἘΧΡῸ: 

Οχ, 5οη οἵ ΤΪοβερᾷ, {πάτ 81, 
Οχυβ, πη. 7712. 
Οχυτγῆυποδιβ ατεοὶς Ἐτσταρτηθπηΐ 
οἱ 2 Βασιιοἢ, σίνεη ἰη 2 Βαζσ. 127}- 
125. 

Ὁ ΖΘ6Ι; ΠΣ Πτ 125: 
ΟΣζίαβ, 154. 551. 
ΟξΖίαβ, 154. 83. 
Οξζῖδβ, βοὴ οἵ Μίοδῃ, ἃ ϑτηθοη- 
ἰϊθ, τυ]οσ οὐ Βείμυ]ϊα, Ππά 11} 
615,16,21 ,,.38,80. 5.9,11,28,85 γοδ 1 518 

τ ΤῊΣ: 
Οξίεϊ, Ταάίτ 81. 

Ῥδοβοη, πιοηίῃ, 5 Μδοο. 638, 
Ῥαϊηπίϊηνσ, βιισρεβίεα Ὀγ [Π6 πηδτ- 
ἱγτάομπηβ, 4Μδος, 1γ7. 

Ῥαϊαεα ἩΗϊβίοτίοα οὗ Δ δϑββϑιίίὶον, 
.Α55. Μοϑ. ὃ 2. 
Ῥα]εβίϊηε, ἀδβοτρίοη οὗ, Ατιβὶ. 
Ιοἡ-120; Ξ- Εἴθσηδὶ 1, δπηά, 510. 
ΒΉΣ ,ϑ)6 ΠΟΙ͂Υ 1.5πᾶ. 

ῬΑ]1ὰ, 100. 4412. 
ΡαπρΡ νυ ]α, ᾿Μδοο. 1533, 
Ῥατωρηυ]ϊδηβ, 51:0. 3.69.209,616 

840,400. 

Ῥαπάοηίΐα, 510. 3333, 
Ῥδρβοβ, 510. 4128, 
Ῥαργτῖ, 2Μδοο. 88 1, 

1272. 
Ῥαργζῖιβ, Ατατηδὶς, οἵ ΑΒΙκκασ, 

᾿ ἌΝ: 8. 2 {ΠΠ}0: 77750.). 
ῬατδΌΪΕῈ, τη. 12.938 581 434 451 
573 581 6ο! 6δ: 693". 

ῬδτΆΌ]65, 1ῃ6, ΕΠ. 3}7--71 ; Πτβῖ, 
381; ϑεροπά, 45}; ἰμϊτῆ, 581: 
της ΒοΟΚ οἵ, 683. 

ῬΑτΑΌ]εβ, σιν. 4717. ΑΒ. 81:41. 
ἀηα Ρτονειθς, ΒΓ 20»; οἵ 
Ν.ΎΤ., Ράγα}} 615 ἴο ἴῃ Αδἶκαν, 
566 Ἐϊρσ-ῖτεθ, Ῥτγοάϊραὶ ὅοηῃ, 
ὕππίδιμξα] ϑιεννατά ; οὗ νἱοκεὰ 
βειναηΐ δηα πηΐ τὰ] ἢρ-ίτεο, 
τεϊαϊΐοπ οἵ το Τοῖς πὰ ΔὩϊ- 
Κασ, Τοῦ. ὃ τι ΒΊ. 

ΒΑτααΙ58, Α΄. δ. ΕἾ 11.2.2. 21 05 
10. ΡΞ" 28 51. 52. 50: 37" 
403 489 5,4. ὃς Ε.. 313232323 Αροο. 
Μοϑβ. ι1 65 95.131} 152 168 173»3»ῦ 
222»3 γ68 271 281 201-58 375 4027 

425 ΕΠ. 20 ΘΙΡ. Εταρ- 2.5 
2Βατ. 43»} κοῦ 4Ε2. 538 4708 736,128 

δὅ2. τΠὲ ὭΤΗ Υ, 2Επ. 8ὅγ.5(Α) 
8.» ,8(Βλ; - (ατάξη οἵ Εάεη, 

4. Ατῖϑί. 

εδτίγ, ογεαϊοα θείοσγε ννου]ά, 
42. 369, Βεδανεηΐυ, 2Εη. 
βιτάδι, 428 6610 ,.Ὲ2. 47)8 γ128 

8205, δῶ. οἵ ἀοΙρῖ, γ86, τές 
ἘἈεΙτεββτηθηΐ ; ορεπηϑᾶ ἴου ἴΠ6 
τἱρῃίεοιβ, 852, 115. τπηΐαδι Πηρ 
14 0]6, 915,..; ἴπ {Πἰ|τά Πεδανεῃ, 
ΑΡος. Μοξβ. 402 2Εη. 81-4; οἵ 
τῃε 1 οτὰ - ἴσεεβ οἵ ΠΠὰ τὸ ΗΙ5 
Ῥίοιβ οπθθ, 5.50]. 142; οἵ 
τὶ σμίεουβποϑβ, Α. ὅς Εὶ. 255; ἴο 
θεὲ ορεπαεᾶ ἴο τὶρμίθβοιιβ, 1.1,. 
1810. οὗ νἱβϑίοῃ, Α. ὅς Ε', χ)ϑ3. 

Ῥαταπ, νυ] θγπεβα οἵ, [ὰ}0. 17} 
26. 

Ῥατάοη (οἵ Οοά οπ]γὺ), Ζαά. “23 
εὖ 048 ρ54 188, 

Ῥαγεπίβ απα ομ]]άγεη, 4Μᾶδςοο. 
12. 1.15. 1510. το; Θτὲν ἴον 
Θ1τὸ 5058. 

Ῥαδτοποιηδβίδε ἰη 2 Βαγιοῆ, 2 Βαυ. 
8 685,3. δὲς Νπιεβ, ΡΥ  οῃ. 

Ῥατιΐδη απ, 510. 4123, 
Ῥατιῃίδηβ, 510. 5.38. ἀπ Μεάεςϑ, 
1Επ. 568, 

Ῥατγίγ. 5:6 ῬΠατίβεθβ, 5ααάι- 
ς6ε5, Ζαδοκῖίς Ῥατίγ. 

Ῥαββίοπβ, 4Μδςς. 1ὃ5.; 
Πεα, τ2θ»», χίδον.30,2. 

Ῥδβθονεσ, 1 Ἐα. 1122 (-ε6 Το- 
514}) 54. 189; τερυ]δίϊοπϑ 
τερδσάϊησ, [0Ὁ0. 401. 25; νψῖπε 
ἄτπηῖς αἵ, 40022. ; {ἰπ16 οὗ 5δοτῖ- 
ἴσα, ΠΟ 

ῬΆΓΑΤΑΣ Β1θὲ 5. Ὁ. Ὁ 
Ῥαῖῃ ἴο {πἴὰχαὲ 116, πατοῦν δπά 
ἀϊθῆσυϊι, 4Ε2. γ1 5. ,56 ΝΥ αυ5. 

Ῥαίμειϑβ, 154, 938. 
Ῥαῖμθ, βοοά, 1Εη. οτὅ; οἵ ἀεδίῃ, 
ο4"; Ῥεδος, 94 ὁ; ΤΒ ἐοουδμο58, 
ἴαδ.. 20 πὶ ΟΕ 025 07. 
9919 Ζαά. 111, σε6 ͵αγβ; τπη- 
τίρμιβουβπεβο, ΤΕ. 0115 ο4; 
ὉΡερίμεβθ, 9115 104}58 τορ΄; 
νίοϊεπμοβ, 9113»19; νυ] κεάηεβϑ, 

οἷ αϑϑὶ- 

Ῥαιΐεποθ, Τ.7ο5. 27 το"». 
Ῥδίπδαγοῃβ, ἱτηπηοτίαὶ 116 οἵ, 
ΔΙ ΟΟ 15. ΤΟ 185. 

Ῥαϊιτγίϑις ᾿ἰτοσαΐασα, ἱπῆμπεπος 
οὗ τ Βποοῦ ομ, ΤΕη. ὃ το(ε). 

Ῥαίτοοϊιβ. ,δὲ6 ΝΊςαποσ. 
Ῥαίίεση, μεανεηϊυ. «56 Ηδδ- 
γΘηΪγ. 

Ῥᾳαὶ, ϑαϊπί, τείεγσγεά ἴο ([), Τ.Β. 
11}»2γ2,; τε] αϊίοη οὗ, ἰο ΝΥ βάση, 
ΝΥ Ιβά, 88 5, 8. 

Ῥαμὶ, ΑΡοσαῖυρβε οἵ, το δίϊοη οἵ 
ἴο 3 Βατιοῦ, 32Βασ. ὃ 5; ιι565 
2 ΕμοΟἢ, 2Εη, 8 4. 

Ῥεδοθ, Ἐπ. 579 ΤΟΙ 112 584 
γιδ,11 921 ΡῚΑ. 112»18. 22. Ὧο 

Ῥεποῦ; 18 15 ἘΠΊ 11 120. 15. 
τόβ 945 981:»15 0913 τοι3 1ο28 

ΤΟΣ" 
Ῥεαϊαβ, τ 5ά. οϑ3. 
Ρεῖεσ, [π0. 88 1ο}8, .δες ῬΏΔΙεν. 
ἜΡεϊερ, μοιβε οἵ, Ζαα, οἵβ. 
Ῥεΐευβ, 510. 3227. 
Ρε]]α, 510. 55. 
Ῥεποῖυβ, 510. 3145 185 
Ῥεπεπλιςα, ᾿Εη. 698 
Ῥεπίΐζεποθ, 1:88γ. 2ϑεῖηι; ἃ 
βϑοῦῖῆςσα, ΑΖασ, 16, 17. 

Ῥεηϊίεηΐ, τεϑρεοῖ ίοσ, ϑῖτ. 88, 
Ῥεπιίεηῖβ οἵ 5τ88] (-Ζαάο- 
Κιῖ65), Ζαά. 61 85 934, 8]] ο4]]εα 
Ῥτίπορβ, 85; Ιεανα Ππάδῃ, 6} 86; 
50] ῦ τη ἴῃ Παπηαβοῦβ, 85, «526 
Ἀερεηΐῖ. 

8όδι 

Ῥεπίαρο δ -- οἰτἴεβ. οἵ ρ]αΐηῃ, 
510. 5136, --  Ογσγεπαΐοα, ννβά. 
τοῦ, 

Ῥεμίεοοβί, [ραβδί οἵ, 2Μδος. 1232 
ΤοΡ. 2’. .5ἐε6 Εεαϑίὶ οἵ Δ βεϊκβ. 

Ῥεηίερἢτί, Τ.05.12}13}»3».05ὅ1 68, 
ῬεσοΖ, 70. 4131 445. 
Ρεχγίξοϊζίοη οἵ πο π655, λυ α]]ς ἴῃ, 
754. 8. Ὁ; Τὴδπὶ Οὐ, 05.»»}5. 

Ῥεγράδτγαῖιβ, 510. 5119, 
Ρεχίοά, Ζαᾶ. 8 4, 1ὅ7:. [28] 68»5»7 
81 [929] οἵδ; οὗ τς ἀδϑίγαοι οα 
οἵ τῃ6 Ἰαπά, 81; οἵ τς νἱϑὶία- 
τίοπ, 9191} ; οὗ 16 νυ] Κεάποθθ 
(.. 6. {11 Μεββίδῃ αγὶβ65), 8 1ὸ 
ἵν, 83.12 154 τοῦ; [οὔτΠα νυσαΐῃ, 
1 

Ῥεγὶοάβ. «85:6 Η ουγϑ. 
Ῥετγίζζίίε, {πάἢ 510. 
Ῥεσὶζζίεϑ, [π0. 1.418 2025 154. 
805, 

Ρεήατν, ΝΥ 154, 1455. «5:6 Οδίἢ5. 
Ῥεγξεοαίϊοπ, οὗ Τεννα Ὺ Απηϊίΐο- 
οἤυ5, 4Μδςο. 43557.: οὗ {6 
τἱρῃίθουβ, 154, 20, «866 
Απίοομιυ ΕΡΙΡΠδΠα5. 

Ῥεγβερο]ῇβ, οἰϊν, 2Μδοςο. 93. 
Ῥογβειβ,ο Μαοφάοηΐα, Μδος.δὅ. 
Ῥεχγϑβία, τ Εβά. 3}»3»14 6 880 Μδςο. 
3: 6 (1π6 Μίδα. 009) τ 5 
ΔΝίδοο. 112.19. Ὁ1.,2: Τα] τῇ 
ΘΙΡ: 2. Ὁ ἈΠ’ 317 (ΑΥΑΡ:, ϑγτο)- 

Ῥειβίδη, Αἀά. βίῃ. ΕἘΠῸ Βε}τ 
Ατίβί. 12 510. 533»118,247. τῃ]6, 
Ατὶβί. 119, 120. 

Ῥεχβίδηβ, 1534, 1δ 21,52,3,11,16)80 
56,71 γά 81 2Μαδος. 133 Τυ ἢ 

1610 Α44. Εβιῃ. Ε13.»28. Αὐτὶβί. 25 
Τ.Ν. 58 51}.3159,169,207,291,.62,δδ, 
65,87. “22,101;116,147,441. Μοο. 

188 ; Δηῇ Μεάες, εὐ ον 11 ὅζο. 
Ῥεββίτηΐβιη, 4.2. 8 1ο, 329)7, 451 
712 οϑῦ, οἵ 2 Βασι Β5 Β5, 2Βαγσ. 
8 10. 

Ῥεβί!]θηςθ, Ῥ5. 801. 7472..1 58. 
Ῥείΐδϑβιιβ, ιι5ε οἵ, 2 Μδςς. 472. 
Ρεῖεσ, Αροσδῖγρβε οἱ 1Εη. 
τοῦ!0)», 

Ρηδδίῃ Μοαρ, 154. 511} 831, 
Ῥῃδοδιθίῃ, 1 Ε5α. 553. 
Ῥμαΐβυτγ, τ βα. 95“. 
Ῥῃδκοτσίίεβ, [ὰ}. 1.48. 
ῬΒα]ατῖβ, 23Μδοο. 53290»32, 
Ῥμδϊάδις, 1 Ε54. οἷ". 
ῬΒΑ]εαβ, 15. 523, 
ῬΠα]εσ Ξ- Ρεϊερ, ὝεΞι. “422. 1 88. 
ῬΒΑΙοσι πη, Ατὶβί. 9. 
ῬΠΑ]α5, ΤΕ Ξα. ο΄ 
ῬμΑΙΕΕΙ. ἰβαρίδια οὗ 1Π6 ρεορίε, 

4Ε2. 55 
ἙΡΒαπιαοῖ -- 
ἌΒΑΙ 2». 

ῬΠΑπαΕὶ (οὐϊγ πη Ῥαγδ ]65), 
ΤΕ. 209 "0 715, τὴ ἈΠ- 
5615, Ατοῃδηρεῖβ: - Βαπηίεὶ(., 
32Βδτ1. 2571. 

Ῥμαγακίηι, τ Εβά, 532, 
ῬΏΔΙΔΟΝ, Μδος. 43 2Μδος. χ᾽ 63 
ϑῖτ, 1615 [π|0. 1313»15.5..11. 3202»14) 
11,8. οὐ δ--6,8,δ,11 ΑἸ2 χ519,51: 
45Ὁ»)8 4613.,755»9.,84.9.“02 Τ.Ζ. 

39 Τ.]7ο5. 21 85 125, ἀδυρδμίον 
οἵ, Τὰ}. 475; (Ξ Νεςοὺ) ἢρῃϊβ 
ἰδ Τοβίδῃ αἱ Μερῖάάο, 154. 
ΤΟΣ 

Ῥμδγδίμοη, οἰΐϊγ, ᾿Μδςο. 959. 
ῬΠατεβ, 1Ε5α. 5. 
Ῥματγίάα, τ βά. ,883, 
Ῥῃαγίβαϊς αἰῆηϊ ες οὗ, 2 Μδϑος. 
8. 5; εχοϊιβίνεπεϑβ, Ἐπ. οἡ" 

ῬΒδηταΙ, δηρεῖ, 



1045, ἰηϑουίοηθ ἰῃ . 5Ιγβοῇ, 
Θῖσ. 8.4:; Ουὐϊειϑί, βαυ]ν ἴγρε 
οὗ Ξ-, Ομαβὶά, 455. Μοβ. 81; 
τεοοηβίοη οἱ ϑισασοῖ, 810. 8 4: 
ἰεδοβίηρ οἵ Τα, ΠπᾺ 1 ὃ 9; 
--Ιὰνν, βίσϊοῖ ορβεσνδηςθ, 54Ὁ- 
Ῥαίῃ δηᾶ πεν πΊοοῃ Ὡπα δνεθ 
Κερί, ἐδϑιίησ (δ5»5), Ε.ίηρβ, 
Ταζατα Ἰἰΐβ, ὃ. 9. 

Ῥματγίβαϊβιη, Ἀροοδϊγρίϊς οἵγ 
Βρ᾿τ απ] οἰάς οἱ, αϊγεοϊβα 115 
βίπαϊεβ ἴο ἴΠ6 Ῥτορμεῖβ, Ζαά. 

88 8, 9. 
ῬΒατγίβεεϑ, αἰζδοϊκε η Ζαα. ἤγαρ. 
882,9, 10, 12; 8ἃ5 ἃ Ρατίν, ὃ 5, 
566 Ζααοκῖίε Ρατγίυ ; -- θα] 46 5 
οὗ τῃ6 νγ4}1, ὃ ο΄", 5.6 Ν 411}; 
Ξε {Π8  {Πᾶΐ τεσῖονε {πΠῸ ἰδαπά- 
ΤΩΔΥΪΚ, 8 12, 566 ΤιΑματηδῖϊ ; 
Ῥγθδοὴ οὗ ψι ἢ ΤοΒη Ηγτγοδηι8, 
Τεβί. 881,10; - " ομη]άσγεη οἵ 
Βεανεπ᾽, Εῃ. 1ο1}; ροϑβιτἰν8 
ΜΟΥ Κ οἱ, 51γ. 84; τείεσγεά ἴο, 
2Βατ. 4257:..; τεϊϊρίοιιβϑ ᾿δῃὰ 
ἸἸΓΕΓΑΤῪ δια ἢ της 546- 
ἄσποεεϑ οὔ Ἠε]]εδηϊβίῖς ρῥαυίυ, 
1Επ. 98:5,,. το2΄-Ἰο4΄5; - 
τὶ ρῃίθοιι ἰῃ- 5.501. 8 5; 
βίσα ρσο]α οὗ ἀραϊηϑί απηδεαβ, 
51..5. ὃ 7; νατγΐίηρ τί! οη5 
νὴ τῇς ΜΜδοοαῦθοθ, “ἐ6 
ΟΠ ϑιϊτα ; νίενγβ. οἵ, ἃγὲ τε- 
Βεοίεα ἴῃ Ταβί. 811; ναίοῃ- 
ννοσάβ οὐ δ᾽ πηβρινηρ, τερεη- 
ἴάποα δηά ῬΎυεσ, 511. 8.4 (1, 
Ρ. 283). 

Ῥδάδτηαῖς, 0}. ο2. 
(ῬΒατοβ, Ασὶβί. 201.) 
ῬΠΏΔ5ε]15, τ Μδος. 1533. 
Ῥμαϑίσοῃ,ο]] τε οὗ, Μδοο. οὔθ, 
ῬΠαββιτγιβ, ΓΕ. 559, 
Ῥμετσεζίίῖεβ, 1ἵεβά, 88, δὲ 
ῬεγὶΖΖιίεϑ. 

ῬΒϊςοὶ, 710. 2435. 
ῬΠΙΔάοΙρητ5 11, Ατίβί. 11 5722, 
ῬΉΠΙΡ, θοβοπὶ {τίεπα οὗ Απιῖο- 
οἤυ5, 2Μδοο. 9325; οἤδηοαῖϊοσ 
ἴῃ Απίϊοοῃ, 1325 (αἰ Μδοο. 685); 
σουτίΐει (' Ετὶεπα ᾽) οὗ Απίϊο- 
οΒαβ, 1Μδοο. 613.85,68, 

ῬὮΠΕΡ [με Μαςοεάοπίδη, ᾿ιΜδοο. 
πὸ 
ῬΒΠΙΡΝ οΥ ΜαςἼεάοηΐα, Μδος.88. 
ῬΆ]ΠρΡ, α Ῥηγυρίδη, 2 Μδοο. 522; 
βοόνεσηοσ οὗ Τεγιβαϊεπῃ, 6} δ... 

ῬΆΠ1ΠΠΙρ, 510. 5. 
ῬὨΙΠ1βια, Γ0. 3.7γ5910. ΔΌΠοιτΕεα, 
ΘΙ ΒΟΟΣ: 

ῬὨ11ϑεπε5, ᾿Μᾷδος. 3295: ,.32,50 
εδ6),08 Θἵτ, 4618. ,γ1 Ταῖν. 248»15» 

15,10,18,25,28. 5.87 (ς-66 (δρῃζοσυϊτα) 
Μᾶδος. 327; τ ἄἀορβ ἴῃ, 1Εῃ, 

89.249; Πετος μαίτεα οἵ,π Μδο- 
σαρδδδὴ νναῖβ, [00. 2435. 82. ; 
βη8] τοοϊϊηρ ουΐ, ἀπᾶ ρῃηΐβῃ- 
τηδηΐ ἴῃ 5160] οἵ, 2425:-32͵ 

ῬΆΙ]ο, δηὰ 3 Μδος., ὩΜίαςο. ὃ 4; 
αυοίϊεα, ΝΥ ϊβά. 1915... 28Βδτγ. 
2154:.; τοϊαϊίοη οἵ, ἴο 1,οἰἴο 
οὗ Ατβίθαθ, Ατὶβί. 8 9; ἴο 
ΔΝΊβάοπι, Δ 1βα. 88 5, 7: νἱενγβ 
ὍΝ 2Βη. 2207. 2472: 5957: 

ῬΒΙΙοοταΐεβ, Ασὶβῖ, 1, 120, 171, 

2095, 322. 
ῬΒΙοραΐοτ, ,5ε6 Ρίοϊετην ἹΝ,, 
ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ, 4Μδος. 11 5.57. 

21. 

ῬΗΐπεαβ, ἴῃΠ6 ζΖεαϊοιβ ῥυίεϑβί, 
4Μδοο. 1812, ,δὲό ῬὨΐηθῃδ5, 
ῬΒΪη665. 

᾿ῬΙαΑτοηΐϑπι, 

ΙΝΌΕΧ 

ῬΗΐπ665, ἰ. 6. ῬΗΪΠΘΠΑ5, 1 ΕΞα, εὅ 
82,28. 

ΡΒΙΠααβ5, ἃ ῥτίεβί, 1 Εβά, 868, 
ῬΒΪΠπαῆαβ, βοὴ οὗ ΕἸβαζασ, 8]τ. 
4525 βοξέ τΜδοο. 230.»59. ο"- 
ταϊηβα οονεπδηΐ οἵ ενεγ]αϑίΐησ 
Ῥτθβίμῃοοά, ϑι'γ. ροῦζξ Μδοο. 
23, ,526 ῬΗϊηθδ5. 

ῬΒΐποε, 1Εξά. 551, 
ῬΒοθθυβ, 510. 45 5329.826, 
Ῥμοεηΐοε, 510. 5125, 
Ῥμοεηίοϊα, 1 νά. 217»34,326,27 48 
63,1,21,29 »ἱ 819,28,67 2 ᾳοο. 30»8 

4.23 δ8 10}} 23Μδος. 315 Ατίὶϑβί. 
12, 22 Α55. Μοβ. 18 510. 5486 
4Μδοο. 425. 5.6 ( ΟΕ] οϑυσῖα, 
ϑγυτίδ. 

ἘΠΟΒΕΙΟΙΔΩ5, ΘΙ. 3. 9 ΠΘΥ, 
Ῥμορηίχ, θεοῦ ἴῃ, 2Βαγ. 6έ2.10 

Ῥῃοεηΐχοϑ, 2ΕΏ. 12172. 151 196. 
ῬΠοροσ, ΤΟΡ. 13. 
ῬΒοτοβ, 1 Εβά. ε9 880 ρ20, 
Ῥῃγχατγαῖ, ἱ. 6. Ῥατγίπι (2), Αἀά. 
Εβι. ΕἸ 

ῬΒτγγρία, 510. 3149,401,4οτ᾽ 
Ῥῃτυρίαηϑβ, 510.3159,206,514͵,11 (180, 

Ρῃαα, 780. 4415. 
ΡΒ ]Ατομεβ, 2Μδος. 882, 
ῬΏγϑβοοη 5ἴοτθθ, 2Μδος. 8 δ. 
Ῥῃηγϑίοίδη, 851γ. τοῦ 1819, οἵ- 
ἀαϊπεα Ὀγ ἀοᾶ ἴο Ὀὲ τεϑοσίεα 
ἴο ἴπ 5 οκπθϑβ, 5ῖτ. 381-15, 

Ῥῃηγϑπίοΐαπβ, ΤΟΡ. 219, 
Ῥιοπβ, Β5.501: 5. “9 5525.0 
οδ τοῦ 12ὅ᾽}8 1329}}1 1.27 1 69 

τ: 
Ριτκ ΑΡοΐ, δοοουηΐ, ββοτί, 
ΡΑΑ. 81; ὈΙΡΙ ορταρην, 86; 
Ὠἰδίοσιοδὶ δηα οτιτ1οδὶ δοοοπηΐ, 
δ. 2; ἱπῆπεπος οἡ ]αἴοεσ ᾿Ἰΐεσα- 
ἴυτα, ὃ 4; Μ55., 8.3; [Πεο]ορυ, 
δ 5; τεϊδίϊοη οἵ, ἴο ϑίσδαοῃ, 51-. 

οὐλώνς 
Ρίβοαβ, 510. ρ523, 
ΡΙβιἀΐδηβ, 510. 5540, 
Ρίβοῃ, ϑ5ϊῖγ, 2425. 
ΡΙΓ, Ῥ5.50]. 161γ2. (5:6 Τ)αϑβίσιο- 
ΟΠ) 1: 4. Ὁ9 485 51", 552 
Ηδάςθβ, 5160]; ομιϊάγεη οἵ, 
σε6 ΟἸΙ]άτεη ; σπάᾶγαβ οὗ, Ζαά. 
1612; οὗ ἀεϑίσιποίίοη, Ρ.Α. 522, 
οἵ Ηδάεβ, ὅ:1τ. 2119, οὗ τοσ- 
τηεηΐ, 4Ε2. γ8ῦ, ,δρο Θεβεηπᾶ. 

Ῥτίαπδ, ΘΙΌ: ΤῸ. - 
Ῥιμοσα, 70. 4614. 5:6 αἦἶδο 
Ργυίμοη. 

ΡΙαςθ. 5:6 Ηρ, ΗοΪγ. 
ΡΙαοε Ρῥιεραιεα ἴογ τεροβὲ οἵ 
ἔδοὴ “50ο}], 2ΕΠ. 405. 526 
ΟΠΒΔΏΡε 5. 

Ρ]απεῖβ, 2Εη. 2η8 2.ὅ. 
ΡΙδηΐςί -- 15γδεὶ οσί με ρῃ βου), 
Οὔ τἱρμίεουβπεβθ δπα ἱγιίῃ, 
1Επ. τοἱῦγε. ; οὗ τἱρῃίβοιιβηβββ, 
93, ΞΞ [5τδε], 10. 106326, 366; οὗ 
τὶ ρμ βοῖβηαβϑ, [Π6 εἴεσηδὶ, τ ΕΏ. 
9319; οἵ τἱβῃίεοι Ἰυάρετηεηΐ, 
ο3δ; οὗ πρτρῃίηεββ, 932, -- 
1φγδεὶ, {π0. 116. οὔ ἴῃς εἴθγηδὶ 
5664, 1Εηῃ. 845. 

ΡΙαπτίπρ οἵ ῥίουβ, τοοϊβα ἴοι 
Ενασ, 5.90]. 1258; σοοῖ οἵ 
(οὐ (-- Ζαάοκιίε5), Ζαά. 1τὅ. 

᾿Ἰηἤπθηοα οἵ, ἴῃ 
Υἰβάοπι, ΝΥ 154. 8 9. 

ΡΙεϊδά, 510. ρὅ22͵ 
ΡῬΙΠρΟΣ ΘΙ. 5.5: 
ΡΟ] ο4] Ργο]επηβ, Ατίϑί. 8 6, 5. 
Ῥο]]αΐα, οπε᾿β ΠΟΙῪ βρίτι, Ζαά. 

15, οὐ. 850... Ξαποίπατν, 75 0, 
οἵ, 611; ψυρδῖίῃ, 812. 

Ῥο]]υίίοη, οὗ ΠοΙγ ἰπίηρϑ, ἱ. 6. 
ΤεΏΡΙΕ6, Ἐ5.50]. 18 23 818; οὗ 
1η6 παίΐοῃβ, 1 Ε5α, 149; οὔτῃε 
βδογίῆοαϑ, Τ.,. 16}22. 

ῬοΪγθῖα5, ταϊαίϊίοη οὗ 3 Μδοο. 
ἴο, 23Μδοο. ὃ 5. 

ῬοΟΙΪΥΡΆΙΩΥ ἀεπουηςοά, Ζαά. 71 4. 
Ῥοιρθυ, Ζαά. 8 6 ; ἰηναάεβ 
7Τυάκδεα, 1Βδτγ. ὃ 7; 1Π6 ἔοσγεῖρῃ 
ΘΟΠΑΩΌΘΙΟΥΙ ἰπ Β5.80]. ὃ 5; 
αἰίεη, 1.79; θοδβίϊηρ οἵ, ,38-85, 
ΘΟΙΊ65 ἔγοπῇ δ εβϑί, 1713, ἄδβε- 
ογαΐεβ ΤΙ ΏΊΡΙ6, 22 72; βθηΐοθιβ 
Πεγυβαίθη ἴῃ ρβᾶοθ, 8:8-.20. 
Ἰανν]θθβ οὔθ, 1713; 5] απ ἀϊ5- 
ΒοπΠούγαθ]Υ ἴῃ Ἐργρί, χϑϑερ. ; 
1ῃ6 ἰηβοϊεηΐ οὔθ, 280. --ἰῃβ 
ἄταροῃ, 239, 

ῬοοΥ δηά ορρτζτεββεά, τἰρῃξ σοη- 
ἀπο ἰοννατάβ, ὅν. 41 10. 
δηχιθίϊεβ οἱ, 31 (24)} ; οδη- 
ποΐ δϑβοοΐαία νν ἢ τί οἢ,, 1218-.-20. 
ἀαπίγ ἴο, 5ϊτ. γ52»58. ονν {τεαϊθὰ 
Ὀγ ννου]ά, 132}. 28 . οἵ {6 ἤοοϊς 
Ξ ἴμδυ ἰδμδΐ σῖνε μεεά ἰο σοά, 
Ζδ4α. οἷ9(β); τοῦθεγὺ οὗ, Ζαά. 
818. Ῥγηρθ Ρεβί]εηοθ, Ρ.Α. 
52; πβἰγεηρίβεη δμαπᾶ οὗ 
(αἰπιβρ ιν ηΡῚ, Ζαά. 817 188, 

Ῥοτίεπίβ ἰη Ναίιτε, βρῃβ οὗ [Π6 
ἐπὰ, 42Ε2..55 9 621.)22. 

ἘΠΕΙΕΕ. αἵ ἰδ ρ]6- σαίεβ, 1 βα, 
1285 

Ῥοξβεϊάοῃ, 510. 2142 μ:ὅ φ ρ 
ΤἈυπΠάεγοσ. 

Ῥοπιἀοηϊιβ, 2Μᾷδοο. 14. 
Ῥοτίρμασ, [ὰ0. 341} 392 .4010.,..33, 
Ῥοίζεσ δπὰ οἷαυ, Τ.Ν. 22:.4, 
Ῥονγεσ, δῆρεὶβ οἵ. «5.6 Αηρεῖϑ. 
Ῥονεσβ, οὗ μεανξη, 1Εη. 828: 
Οἡ φαγίῃ, 6110. ονεῖ νγδίε, 
61:0: 
Ῥονεῖβ τα ΔῆρΕ]5, 2Βαγ. 1822,; οἵ 
1η6 Γιοτά, ΑΖατγ. 39. 

Ργαῖβα οἵ Εδίμειβ οἵ οἱά, σέέ 
Εδίῃεῖβ ; οἱ Οοά, 5:6 αοάᾶ ; 
οὗ διτήθοη, Βίρῃ ῥσὶεβί, βοὴ οὗ 
Τοοπαπαη, ὅτ. 4015Ὁ.--5οϑέ, οὐ 
νυ ἱβάοτη, ὅ51τ. 241. 5:, σὲ ἊΝ 15- 
ἄοτῃ. ἶ 

Ῥγανα], δὴ ἃτοβδηρεὶ, 2Εη. 
221..12(Α4} 222. .526 Ντεί!!]. 

Ρταγεσ, ΤΟ. ὃ το Β (2) 315 125 
51τ. 511:12 Ατίϑβι. 196-107 Ρ.Α. 
211; δἰτηβρίνίηρ δηὰ ἰαδϑίϊηρ, 
ΤΟΡ. 8 το Β(2); «δμῃᾶ ἔαβηρ, 
ἜΣ ]οϑ: 3.25 τοῦ "ΒΒ τὸ: 
αἱ ἄαννῃ, ΔΝ Ϊβά, 1628, [οσγ ἀε- 
Ἰνθσάποθ, 2Μδος. ρθε. 615. : 
ἴὸσ Ιϑιβεῖ, ἃ, διγ 361 ἡ 
(331 18α (168-22). ἔογ 54 ΠΟΙ 
ΟἹ ΤεΏΡΙ6, 2Μαςο, 205ζ.; 
ἴοσ. ϑἷῃβ, 51:1. 211}; πουτβ οὗ, 
2Εη. δ16; τῃηδπηο σία] οὗ, ΤΟΡ. 
1212; περά οὗ, ἴῃ 11] (Ὠίηρϑ5, 
δὲν, 27}; οἵ ΕζΖτα, 566 (οη- 
εβϑίο Εβάσγδαθ ; οὗ {Π6 ῥΡοοσ, 
εἴῆοδου οἵ, 51..33}5 , οὔτίσῃι- 
εοῦβ, 1Ἐη. 47": οἡϑῦ 998 
Ζαά. 141, μεατά θγῪ ὅοά, 5. 
50]. 68; γζογηΐπεπος οἵ, 2722 
7Ζε:. Χ77 δ αΐγ. ; 7ΔςοὈ᾽ 5, ἔοσγ 
Κευρεη, Τ.Κ. τἴὖ 4; ]7υάδῇ, 
Πα τοῦ; πα; 1τἀὐ δ"; 
Βεπ)]αιηΐῃ, 1. Β. τοῦ; ἴδῃ εἰάεϑβί 
50η5, Τ.Β, 36; 1,ον] 5, ΤΙΝ, 68; 
Κδομεὶβ, Τ.Β. τ’; 5: πιθοπ᾽ 5, 
1.5. 213, ΒΙπλθοη᾿5 τοί οι β, 

862 

Τ.5. 22; Τοβερ᾽ 5, Τ. 708. 48 61 
"ΕΒ. 

ῬΙΑΥΕΥ οἵ Μδηδββεθ, ἠαίθ οὗ 
Ποταροβιζίοη, ὃ 6 ; ἀεβοτίρίϊοη, 
8.1; Βίβίογυ, ΠΠςΘγάγυ, οἵ, ὃ 3: 
Ἰαηρσυασθ, οὐἱρίπαὶ, οὗ, ὃ 7 ; 
Μϑ5., 1 Αἰίπ, οἵ, 81 322.; οτὶ βίῃ 
οἵ, 82; Ῥτεβεσνδίίΐοῃ, 8.4; 5ι1η- 
ΤΉΔΙΥ, ὃ. 13; ἰεχί, 8.12; {Πθο- 
Ἰορυ, 8 8; {{Π|6, ὃ 5; νειβίοῃβ 
οὗ, 889, 10,11, 13---ΕΠΡΊ 5}, 
δ1τ3; Οτεεὶκ δπηᾶ [μἰΐη, 89; 
Οἴμασ, 811, θυσίας, 810. 

Ῥτγαγείβ, ἴον ἀβδᾶ, 2Μδος. 1232» 
ἦϑηι., οὗ Τυάῖ, Τυάττῃ 95:14 
137; οἵ πιϑη, τεοεϊνεα ᾿γῪ 
ΜΊοἢδΕΙ, 2Βασ. 11. 

ΡῬτεοερῖ, Ρ. Α. 21 4215, γχοιγατα 
οἵ, Ρ.Α. 23.218,20 .,4. ,Ἄ5͵ 

Ρτεοερίβ, οἡ τὶρβί- ἀοίηρ, ϑ|τ. 
429. 28. ογ δνεγσγάδυ 1ἰ{ς6, 439.- 58, 
566 Τ)αΐγ ; ἴοσ οοπάποιϊ, 711-1π| 

Ργεάεβιμιδίίοπ, 51τ. 33 (26)7-:6 
Α55. Μοξϑ. 113»14. 1.215 (τ Ῥτο- 
εχἰβίθποθ) 2Εη. 4902 βοἱ (66 
Μδῃ, νουκβ οὔ Ζαά. 88 οἷ 
13, 20.10. το6 Ἐ]δοίΐοι ; δπὰ 
ΕἼδ6-νν1}] ἰὴ Τπιἀ αἴτια, 2 Βδτ. 54» 
θη... ἐγ. 4 Ξτγα, οἵ ἀυταίϊοη οἵ 
ΡῈ δῃᾶ ἔτὴθ οἵ επὰ, 438-48 
61-ὃ; οἵ Παγνεβί οἵ εν]!], 428-31. 
Οὗ πυπθεῚ οἵ τὶρῃΐθοιβ, 566 
Νυρεσ; ΤΠ πἀρετηεπί, γ79, 

ΡῬτε-εχίβίεασῃοα, 54. -819}.; 
Πεδανθηΐγ, οἵ Μεββίδαῃ, 482. 
1320, 1Εη. 4823, “46 ΜεΞβίδῃ ; 
οὗ Μοβεβ, 4.55. Μοϑβ. 13322.; οὗ 
50.15, 2Εη. 23521., 566 ὅ015. 

Ργείεγεποθβ, (ἀοα᾿ 5, ἰῃ δὴ δι 
Ναίυσε, ὅ51τ. 3321.185Ὁ κ᾿) Ῥχδ- 
ἀεβιϊπαίϊοη. 

Ῥγε- Μδοοαθαθαη εἰεπηεηίθ ἴῃ 
1 Εποοι, ΓΕ η. 81; ΒΙΡῊ ρῥχἰεβίβ, 
Α55.Μοξβ. 53»᾿λ. 

Ρχβρασβάμεββ, πεεά οὗ, ϑῖτ, 
1819-2ὁ ,φὴ9 Ἐοτγεσίσμί, Εοτο- 
1πουρῃῖ. 

Ῥγεβεποβ, δηρεὶβ οὗ, σέ6 Αηρεῖϑς; 
Ῥτεέβεποεβ, (με ἔουτ, Ἐπ. 4018, 
566 ΑἸρεΪ5. 

ΡῬχεβεηΐ, βη]οῦ ἰῃ6, ὅ1:. 1415:10 
Ῥχγδϑαμηρίαουϑ!ν, δοίϊηρ, 51, 379, 
Ῥηίδῃι, 510. 3451, 
Ργίάβ, ταϊποιιβ ἴῃ τα]θτθ, 5 Γ, 
τοῦ- 18, 

Ριιεβϑῖ, Ζαά. 1557 18 ; σοηΐεϑθ 
ἴο, 1058; ἀπίγ ἴο, ὅ1τ᾿. 755 τϑν; οἡ 
αοά, Ραυῖιγ τεαυϊτγαα ἴῃ, ΔΠ, 25 
(ϑγυυ. 4); οἵ Μοβὶ Ηἰρῇ ἀοά, 
{{Π16 οἸαϊτηεα ὃν Μαοοδθδαβδᾶπ 
ΒΙΡῺ ρμτγίεβίβ, 7πῦ0. 32} Αβ85. 
Μοξ. 61. 

Ῥηδβίμοοά, ἀρονα (Π6 Κίηράοιῃ, 
Τά. 213»3; τοθεϑ, βίδβ, ἀ14- 
ἄδιη, δποϊηζίηρ, ὅζο. οἵ, Τ. 
82:10; χι]65 οἱ, Ταβί. 422. 11 
15-57---Ρυτῖν, 16--22, 53-55; 
ψΟΟά ΙῸΓ ϑδοιϊῆοθ, 23--25; 
βδουῆσε, πηϑίμοά οὗ 25-47; 
5411, 26, 29, 37) 52. .5ὁ66 Μεϊ- 
οὨ]Ζϑάεϊκ. 

Ρτγεϑίβ, 7εν 5}, 
2Μαοο. 61 7.5. 

Ρτίηςοθ, Ζαά. γέ; πο ρτίηςε, οἷ; 
οἵ 411 ῃ8 οοηρτεραίίοη Ξε ἢ ε 
βοορίσε, 95; οἵ ἰἱρῃΐβ, “66 
1 Λρμῖβ. 

Ῥτίποεϑ τε ἴμε ρεπίτεηίϑ οἵ [5γδεὶ, 
Ζαά. 88; ἀϊρρεά 4 ψε]], 85; 
οἵ Τ]υάδῃ, 9152:., 566 85; οἵ οἱ]ά, 

ἴῃ Ἐργρί, 



] 

ἱ. 6. ἀηρ6 15, Ἧ8Ο [611], 5᾽τ, τότ, | 
,56 Οἰαπίβ. 

Ῥτοάϊραὶ ὅοπ, ραγαῦ]θ οὗ, ρασγα]- 
16] ρηγαβίηρ ἴπ ΑΒ. 829 ζάπη. " 

Ῥτγοΐδηθ. 5:1 Ἡοΐγ, Νδπιε, 
ΘΑ, ϑαποίπατγυ. 

Ῥιοίαπε πηδη, 5.50], 4722. 
Ῥο]]ατΊοη. 

Ῥτορεσίυ, Ἰοβί, ἰανν αἃ5 ἴο, Ζαᾷ, 
1ο7-9 . οὗ σΆτΩρΡ, 1οἵ. 

ῬτΟΡΆΉΘοΥ, 51τ. 24382:.; οἵ Πεάνβῃ, 
Τ.Β. 38; οὐ Μοβεβ ἴῃ Ἰ)επίετο- 
που, 4.55. Μοξ. 15. 
ῬΓΟΡΘΒΥ ἃ 1ἴ6, Ζαή. 82, 
ῬΙορμοῖ, Ζαᾶ. 56 69 οὗ, :66 
ἘΖΕΙΚ16], φαΐ, Ζεοματίδῃ ; 
εχρεείεα, ἴο ἀβοϊάθ οἡ ρο]]αιθά 
ΑἸῖδτ, 1 Μδοο. 4““ὅ; Μεββίφηϊο, 
Τ.Β. οἷ; πο ἸοπροΣ ΔΎ, 1π|- 
ΡΙ] δὰ ἴω αΜδος. ὍΣΣ, ἢ οἱ 
(οά, τῃς, ΞΞ- Μοξεβ, Α.55.Μ0ο5. 
1118. οὗ {Γ1πὲ Μοβὶ ἩΗ:ρΡὮ, 
Ϊ. 6. ΤἸοθη Ηντοδηῖβ, Τ.,. 815, 

Ῥτιορῃείβ, π. τοϑὸ Ρ.Α. 1; 
Ῥοοκβ οἵ Ξξξ (ῃϊπη γουΓ ᾿πλασα8, 
Ζεά. οἵ, ἴδῃ {ἰπ|ὲδῸ σποίεα 
Ἰὼ Ζ5. 88. 8... 05, 15. τ: 
ΗἩδΙαομοίῃ, 1ανν δηᾶ Ῥτο- 
Ῥῃεῖβ ἢ; Ϊοὸθ ἁπίοῆρ, ΙΓ. 
495».; τηδβ Ὀν νΥβάοχη, ΝΥ 154. 
"21,2. ; 58.411} ἴα Κα ἀννᾶὺ ϑινοτζά, 
ΡῈ ἡπαρδο 1. 5.51.5. ἘΠ 8 
ΎΜνεἶνε, 51... 4910, ,566 1,Ανν 
δηα Ῥτορμείβ. 

Ῥτορπείβ, γουκϑ οὗ, Ρυ]1δα ἄονη, 
1Μδος. 95 

Ῥτορίτἰαίίοη Ξε ἰουρίνεηθϑβ, 51. 
τδήθν, 

Ῥτοροπίϊβ, 510. 2122, 
Ῥτοβεϊγίςβ, Ζαά. εν 
Ῥχοβεϊγίεϑβ, ΤῸΡ. 18 247. 4142. 

Κλ ΠΩΣΕΣ 
Ῥγόβεὶ γἰΖίησ, 2Βατσ. 1ἤ. 
Ῥτγοόβεῖοῆθ, ρος οἵ Ὀσγδυύεσ, 1} 
Ἐργυρί, 23Μδοςο. 720. 

Ῥτγοβρεγίν οἵ ψιοκεά,51ν. τἸ8 τῶ, 
Ῥτόνετθβ, ἰῃ6 Βοοῖκ οὗ, τεϊαίϊοῃ 
οἵ ἴο ΝΊβάοιῃ, ΝΥ Ἰβά. 8. 5; οὗ 
ἌΒΙΚασ, ἌΠι 2. 205. σδτοιβ; 
Θιῦ 88. 152. 75 1859. 

Ῥτονιἄθφηοθ, Ατὶβί. 201. 
Οοά, {{{|π65 οἵ. 

Ῥτονίηοαθ, οὴ6 παυπατεα δπᾶ 
τνεηΐγ-ϑενεη, Ααα. βίῃ. Β}22. 

Ῥχγιπάεποθ, εν]] βοτί οἱ, 51τ. 1933, 
Ῥϑα]πηὴ5 οὗ ϑοϊογηοῃ, δοσομηΐ, 
Βῃοι, 8.Ν 1; ΟΠδΙδΟΙΟΙ, 8.8; 
ἄαῖε, 8. 5; Μ55., Οτεεῖς, δ.2; 
ΟΥΡΊη, 8 5; οτήρίπα] Ἰαηρυᾶρο, 
Ηερτον, 8 4; τείεσεποοϑ ἴο, ὃ 5; 
τεϊδίίοη οἵ 5. 50]. 11 ἴο 1 Βασ. 
435-59, 18Δτ. ὃ 6 ; ϑυχίας νε- 
βϑίοῃ, πΌμι ατεεῖκ, ὃ 3 

Ῥϑαϊΐθσ, (δπίϊο!εβ ἀρρεηᾶβα ἰο 
ςοπίαϊη ΡΕΜδη., Ρ. Μδη. 8 4. 

Ῥϑαζητηδίϊοῃιβ, Αὐ]βί. 12. 
Ῥβευάερίσγαρμα, ΕΠ. 8 1; ἱπη- 
Ῥ]Ιεὰ 'ἰπ Ζαά. Βταρ. ο"ὃ (Α), 
(Τετεπιῖδῃ 5 ννοτά τὸ Βαγιοῇ, 
ἘΠ15Πη4᾽5 ἴο (σεαζὶ); τεοορ- 
πἰΖϑα ἰαΎρεὶγ ππῚ1} Α.Ὁ. 7γο, Ζαά. 
8 ὃ. 

Ῥβειάο- υργίδη, τη. 1922. 
Ῥϑϑυοηντηοιβ ΡΕΒ]]οατίοπ,1 ΕΠ. 

ΕΥ̓ 

,5.26 

δ.ς 
ῬνοΠΟΙΟΡΥ, Ατὶϑβί. 8.4 (6), 155- 
156, τόο, 213-216, :ε6 ἨἩξατί, 
Ἱποϊἰηαίίομ, ϑ5εηθε5; πραστί ΡῈ 
σμδηρεᾶ δηῆ Ἴοηνετίεα ἴὸ ἃ 
αἸἤεσεηὶ βρίὶτιί, 4Ε2. 6320; οὗ 

ΙΝΘΕΧ 

τηϊη, 5ργιηρ ἔγοπη ἀπί, γδξ,; 
τηϊπα στονγβ νν 11 τι5, γθέ; Ποδτί 
Δ Πα ὑπάετβίδηδϊηρ, 89, 

Ριοϊεπηδέιβ, Δα ἃ. Εβι. ΕἸ], 
Τιγϑι τη Βα. 

Ῥιο]επιαῖβ, ᾿Μδςς, 51»3}»δδ 70}, 
39,60-δ8,00 123,24. 1γ4δ,48 1.212 

2Μδοο. ΤΆ ΣΘΝΣ Ατίβί. τ16; “ 
1[Π6 ΠΒασθουγ, 23Μδοο. γ}7. 

Ἐ ΟΡ Ι, ϑοὴ οὗ 1 αριιδ, Ἔθος 

ΑΥ̓͂ 

13, 
ΒΕ πο 1, ῬΒΙΠΔάοΙρΡἢι5, κῆνε, 
35. 41 Ατῖβί. δ 1 

Ῥιοίεσιν ΓΝ, 51τ. τ οϑο 125, 2 Μδοο. 
881, 5, 1}22. εἴ 2α5517,, 

Ῥιοϊεμν ΝῚ, ῬΒΙ]οπηεΐοτ, Μᾶςο. 
118 γχοδ!γ;.ὅ5)57 (111}} 1 13»8»18,)16-- 

18 )Μδοο. 421 929 1ο18 510. 3192)2. 
810))888- «0 γθοθ;, Μος. 423, 

ΡῬιοϊεον ΜΙ], Ἐπετγρείεβ 11 
Ῥῆγβοομ, Μδοο. 1519, 

Ῥιοϊθιην, Κίηρ. «566 Ατιβίοθαϊι5. 
Ριοϊεπιν ΝἼΠῚ (1 Δι γτι5) ἀπά 
ΟἸεοραίτα, Αἀ 4. ἔβη. ΕΤ1),, 

Ῥιοϊειην Μδοσγοη, 5οη οἵ 1)οῖγ- 
ΙΈπαβ, ἊΜδος. 3238):, 2Μδςς. 
4453 68 88; ρονεγηοῦ οἵ (οα]ε- 
σγτία απᾶ Ῥῃοεηϊοία, 88 το"; 
βυϊοϊάρ, 108, 

Ῥιοϊεταν οἵ Μερα]ορο 5, ῃἰβίοσυ 
οὗ, 2Μδος. ὃ 5. 

Ριο θιαν, 50ὴ οὐ ἌΡ Ριι5, βοη-ἰη- 
1ανν οἱ ϑίτηοη, πηυγάθιϑ ΘΙ τηΟη; 
Μδοο. 16112..}5»}0»38 

Ῥαπίβῃτηεπίῖ, Ρ.Α. 51; Ἂἅαἴεσ 
ἄδαίῃ, πὸ πχεπίϊοῃ οἵ ἴῃ ΘΙσα ῃ, 
Θ1τι 8 ον, 546 Επίατε ; ἀρρτο- 
Ρυϊαΐῖε, 154. «18; ἀϊβδογθη- 
ιἰαϊοά, 66 111ῦ. φἰθιηδὶ, 566 
Τ)εβίγιυοιίοη. 2721 271., 4132. 
6οϑ 8ο8 τοῦ]: φατίῃ οἹεδηβεαᾶ 
ἔγοτῃ 411, τοἕ2; οἵ Κίηρϑ, 1 Εῃ. 
561. οῃ {Π6 βατίῃ, στεαῖ, τοῦ], 
οὗ (τοι) Ιοτά οἵ ϑριίπίϑ, 
41 6οξ; (: Μεββίδῃ 5}4]] 

Κηονν, Ζαά. 189 :) τη] στεοοτα- 
τηεηαθά, Ατὶϑι. ὃ 6, 188, 208 ; 
Οὗ Τεγυβα]θηι, 4 δος. 4215. ; 
Ῥίαςε οἵ, Αἀαπὶ δῃηὰ Ἐνε ἴη, 
2Εη. 41}22.; τεπηβάϊαὶ, ΨΥ 154. 
δ 9; ἰειηροζαὶ, 51γν. 98912.»18,.. 26 
Αηροὶβ, Ομαβιϊβεπηεηΐ, Εΐθγπαὶ, 
Εαυΐαϊο, Τπᾶἀρετηεηΐ, ν γδίῃ. 

ῬαΡ1]5, οἷδβϑ οὗ, 1. 6. Ὑ ββῃιθδῇ, 
Θίτ, 51.29322.; τα] 65 ἔοσ, ὉῪ βοῃοΟΪ5 
οἵ Βῃδιητηαὶ δηᾶ Ἠ1]|1ε], 851τ. 
ἘΤ257,: 

Ῥυτραίογγ, Ὀ6]ϊεΐ πη, 412. γ137. 
Ῥυτιποαίίοη, 1 ονίτῖοα] Ἰανγβ οἵ, 
Τὰ}. 3.15; οὗ 7επιβαίθι, ὈῪ 
τηδτίγτβ, 4 δος. 111 1811, 

Ῥατ]πι, [εαϑί οὗ, Αἀα. βίῃ. Ε1122. 
Ῥατγίγ, Ἔχοὶπάα ἔοπὶ Ζαά. 1018» 
14 6 ἘΧΟΟΙητη πη] δἰ οη. 
Ῥαΐ πα 1} Π| 2525 Ππ|Ὸ 151} Τδεὶ- 
422.1 ο". 

Ῥυτγάδτηιβ, 510. 457. 
Ῥγυίβοη --Ξ ΡΙ(Ποπι, 510. 515272. 

ὙΘαΐταίεί, Τὰ. 3.45, 
Οεϊε, Τὰ}. 859, 
σδτταῖς, νγασηΐηρβ ἀραϊηϑί, 51γ. 
288-12. ΨῈῊ Ρονγεσῇι], τίςἢ, 
ἀπα Βοαβίία], νναγπίηρϑ ἀραϊηβί, 
81:.3,. ,δέ)6 Τ)᾿βραίεϑβ. 

Ουατίοσϑ, {πΠ6 Εουτ, ΤΕ. 77}. 5, 
Οὐυϊειίϑπι, Α55.Μο5. ὃ 9. 
Οποίαιοη5 ἴτοτῃ Ο. Τὶ, ἢονν ἴπ- 
ττοἀπορά !η Ζαα. ἔταρ., Ζαά.5 8 ; 
ποθ 1ανν, Ῥιορῃεῖβ, δῃμά 

ΗἩδρίορταρμα, ὃ 8; ἔτγοπὶ Δῃ 
ΔΡΟΟΓΥΡΙ, “ 7}]ἀππὲ5 ἂἀπᾶ Τδπὶ- 
Ὀταεβ,᾿ ὃ 8 

ἈΔΑΡοΙ, [00. 385", 
Ἀδάτηβεβ, [πὉ. 4615. 
Καρδεοὶ, ἱ. 6. Αὐθε]α, Τ. ὰά,. γϑ. 
,δὲ6 ἈΟΡΕΙ. 

ἘΆΡΡΙ -- Τιἄδἢ (ἢ6 Ῥιΐηοθβ, οὐ 
(86 Ηοὶν, Ρ.Α. 2122. 431 65. 

ἘΔΡΡΙπὶς οἰϊαϊίοης οἱ ϑίγαςῃ, 
ΘΊτο 5.211. 

ἘΔΟΡΙπἰῖο5 αἰἰδοκεα 
Ετασ. 8 2. 

ΕΑΡΌΙ5, ῬΑ ἀπποηρ, ἔανουτς- 
4Ὁ]6 ἴο ἀροοαϊγρίϊς, 45. 1471. 
ΒΑΡ ΘΒ ΑΚΕἢ, 851τ. 4818, 
ἘδοΒΕΙ, ΤαΡ. ἘΕῚΣ 3-.-5,8-.10,12,16,17, 
19,20,24᾽ 20}2 212 ,,η3)38,84. 95.32.22 
4415 4628.,.,33,20,27,82 Ὕ᾽ 155, 18» 

6- ἐοεα- ἃ) 21,,2,,,4 Τ᾽ Ν, ιτ6-9 

ΠΠ]Πο5: 205 11:5. θοὸν, επί: 
422. 1 11]; ἄφδίῃ οἱ, 100. 3285. 

Κδία, πιοιπίαϊπ ταῆσα, [{}. 
912,16,28. 

Ιλαραι, Ταάτῃ 15:55: 
Καρεβ, ΤΟ. 4: "0 ὃ 6}5 ο΄. 
Καρπεὶ, ΤΟΡ. 1 
Βαρτεῖ, ΤΟΡ. 37, ΤΟ 611,18», 

Καριιε], Δπ δηρεὶ, ΤΕ. ἘΣ 234. 
Βαρτ], ἂῃ ἀπρεὶ, 2Εη. 335 (Α, 
“Βδβι1]}  Β), οἷ. Καρτεὶ, 1Εη. 
20 

Ἰλα μα, πιοπϑβίειβ οὗ, 51γ. 4325, 
Βακεεὶ, Πα: 255. 
Καπὶ -- Ὁμαβι ἀϊπι, τη. 9019»11, 
Πανὶ, 8945. 49. Ἐ]1]|Δ ἢ, 9051. 
7υ4α5 Μδαοοάρδαειβ, οοἱδ 1, 
Θὰ], 8055 ἡ 

Ἐαπιαίμαίΐτη, τ δος. 113222. 
Ἀδπηθβαβ, ΤΠ 110 ΤᾺ. 455. 
Βδιρβεὶ, τη. 61, 
Βδπλὶεὶ, τη. 67, 
Ἐλδ ΠΊΕ] τε Ἀιθτηΐεὶ, 2 Βασ. 5557.6 35. 
Ἀδηβουὴ ἴοσ 5ἰη, τηατίγγϑ᾽ ἀθδίῃ 
ἃ5, 4 δος. 1733. 

ἙΑΡΒδΕΙ, ΤΟΡ. 217 κ' 610,14,18᾽. 0 
1215 ΤῊ πὶ Ὁ ΤῸ. 2ΟῸΣ 225} 229 
409 545 685.5,, γ18,5,18. τ 

Απρεὶβ, Ατσομδηρεῖὶβ ; ἴὰπο- 
τἴοη5 οὗ, 'ἰπ ΤΟΡΙΊ, Ἰαΐοσ αἰίγι- 
Ῥυϊεα το ΜΙομΒδεὶ, ΤῸΡ. ὃ το. 

Εδρἤδεὶ, ΤῸΡ. 1}. 
Βαρδμαΐπη, {πᾶ} 81, 
Κδρῃΐα, βίε]ε, 3Μδος. 11“, 
Ιάρμοη, οἰΐγ, ΓΜδοςο. 551. 
ΒΚ αββθβ, ομ ]άγεπ οἱ, Ππα] ἢ 238, 
Καβιο]α, [00. δ1, 
Καβα]. ,δ.6 Ἀαρπ]]. 
Ἰλαβυ)αὶ, ΤαὉ. 415. 
αβαι, 70}. 3429. 
Καϊμυσαιβ, ἴμ6 βίοσυ- νυ υιΐοτ, ἃ 
Θατηδτϊίαη, 1 Εβα. 210»117,25,80, 
ανεηπα, 510. 5295, 
Ἰλανεηβ ΞΞ- ϑυτγίδηϑ, τη. 9.812, 
Ἰξανίπε, ἄβερ δηᾷ τυ ( -- ν] ]εῪ 
οὗ Ηϊπποιη), Ἐπ. 2658 ; ἄξδερ 
δὰ παῖτοὸν (- Κεάσοη. ΟΓ 
γα]Π]ον οὗ Τεποϑμαρμδί), ΓΕ. 
268, ,ϑδ6 Αὔγ55, Ομάβυη, 4116. 

Καζίβ, δῇ εἰάδθγ αἵ Τδγιβαίθιη, 
σοτητη 5 βυϊοάςθ, ΣΜδος, 1451, 

Κεαβθοη (Ἰπηϑρίτθα), π΄ 4Μδοο. 
1. Δ τσὶ 2: 01 Οδτοσε 31:0. 
τόῖςφ. ; ἀεβηϊζίοπ οἵ, 4Μδ8ςο. 
1171. 115; δ5 τηδβίει- σγθ ΠῸΓ 
οὔ τῃς τηϊηα, 139; σοπηρατγαά τὸ 
ἃ ΒΑΥΡΟυΓ-ΠΊΟ]6, Γ30: συϊάα 
οὗ τε νἱτίιθ5, 139. ηοί οχίϊτγ- 
Ῥαΐογ, θαΐ απίασοηϊβί οἵ [68 

ἴῃ Ζαᾶ. 

864 

Ραββϑίοηβ, δ 1,152. ηοΐ πηδϑίοθυ 
Οναγ [ογρθίαϊ]πεβϑ, ὅζο., 1ῦ 2525 
31}; 5 ἃ βρασῖς, Νν:ϑᾷ. 222. 

Κλθρεοςα, {{0. 19010»12,16,26,81. 2.,.4 
224 2:1», χ208»5,7,9,10,11. 2.71,6,7,8, 
15,18,18. 281. γ016 5γ3,6,0)305.280)31 
331 351}18 5621 ΤΊ, 68, 

ἈΘΌΕΙΠοη. 566 15γδε]. 
Κοθυϊο, ἴπ τἱρῃίεοιιβηθα5, Ζαά. 
Ὁ; ἘΠΕῚ 5 Ὀγοίῃεσ, 819; πεῖρῃ- 
Ῥουτ, το, δὲς Ἰλερτοοί. 

ἘδοθηβίοηΒ, ἵννο---οῦ 1)4η16]-τττοῦ 
ΗδεΡτενν Ῥϑαΐπη, Ρ5.80]. 11 απ 
1 Βαγσ. 4ὅ.- 55- - οἱ Ζαδοκίίε Ετασ- 
τηδηΐβ (Α απά Β), 1Βαγ. 8 ό».59, 

Ἱλεοκοπίηρ ἀρ οἵ βἴηβ, ΥΥ 15, 4329, 
Ἰλβεοοιῆρβηβε, οἵ οά ἴο ἴμοβε 
ΜΏΟ βεσνα Ηϊμη), 51τ. 1715-.24. 
οὔ τη ψὶοκεά, Ζαά. ο. 

Κεοοτά, Ζαά. 42» τό5 153. 
Κεοιπ4ς (ἁπλότης), Τ.Ν. 41 
Τ.5. 322. 4 ὅζο. 526 51ηρ1ε- 
655. 

Ἰλβᾷ 56α, υΜδοο. 45 [πΈ1 ἢ 513 
710}. 85: 9292 Α55. ΜΆ, 2: 

Ἀξε]1α5, 1 Εβ4. 58, 
Ἰλβεῖη, (ῃο, Τερι. 42. 1 31. 
Ἀείεσθηοεβ, ἴῃ Ζαα. Ετασ. ἴο 
“Βοοκ οἵ {ῃῆς Ηαρσπ᾿, Ζαά. τ132 
ὅζο., 546 Ηπρι ; “ 7άπηεβ δπᾶ 
7Ταταργεβ, γ19; ΤᾺΡΊ1665, 20]; 
τ Οτάϊπαποες οἵ [Πε (ονεηδηιῖ;᾽ 
112; ΤὭεβίαπιεηῖς οὗ ΧΙ 
Ῥαί(ίδσοῃβ, 610, τ) ὃ 8. 

Ἰλε τεβῃπηεπῖ, ρΐαοα οὗὔ 42. 
η5θ,88. ,φὴ 5 Ῥαγδάῖβε. 

Βερίτα, 2Εη. 110 5732, 
Ἱκεσϊβίεν, Ζαά, 929(Β). 
Ἰερ᾽βίγαίίοη οἵ Εργρίίαδη 7ενν5, 
5] 0: 255 41): 7 -: 

ΚΑερσυ]αίίοη, ἴῃ Ζαά. Ἐταρ. : δ5 
ἴο Δἰιηβρίνίηρ, Ζαα. 181... 85 
ἴο πάρε, 111. 4, [ογ ἴΠ6 τηδην, 
181, οὗ Οξῆβοσ οἴ σδιηρ, 16}; 
οὗ ἄννει]εῖβ ἴῃ οἰτἰε5 οἵ [ϑγδεὶ, 
15.858; οὗ ἄννει]οτβ οἵ 81] ΠΝ 
ΘΔΙΏΡ5, 17}. 

ἘΝείηϑ, {86, ΤΙΝ. 28. 
Ἰλθι θη ταποθ. ,566 ΒοοΚ. 
διε], 1Εη. 2ο8 2Βαδγ. 5.58 
2881. 2ύ7ζι, “558. ἘΝΆΤΩΙΕΙ. 5 ΞΞ 
7 Θσθιμῖεὶ, δηρεὶ, 42. 438. 

ἘἈειηηδηΐ, Ζαά. 13 25.9.. τὸ Ρὲ 
ταῦρῆς ΡΥ Μεββίδῃ, γ'»"]0, 

ἘΕΙΠΟΙΞΘ οἵ πηρΟά]ν, ΥΥβά. “"- 
ἘΠΕ 

Κξξηθνν. ,66 Οτεδίΐοη, Εδυίῃ, 
Τξανεη, Γλιπ ΠΑ 65. 

ΚΕΡΑΥ ἜΝ] ψ Πα βοοᾶ, ΑὮ. 251 
(ϑγε: Β).: 

Κερεηΐ, τη. 502 59}; οἵ ἰγδηϑβ- 
ππδϑϑίοη, Ζ86- 25 ὉΚ,, Οἱ; 0". 
δὲς Ῥεηϊίβηΐβ, Κδίυχῃ. 

ἘΚαερεηΐδποθ, 51γ. 8.4 νη 154. 12} 
ΡΑΑ. .413»32 521. Δηᾷ σοῃίδββίοῃ, 
511,42. 1725-32 1821. αρροϊηϊεα 
Ὀγ (ἀοά ἰοΥβοπλε (45 Μιδῃα 556), 
ΡῬΙΜδη. 7, απὰ ποίΐ ἔοσγ οἰβεῖβ 
(α5 ΑΡγδῃδιῃ), ὃ 8 ; ς8]} ἴο, 
γα. 1123 1210»19. ο]δαηβεά 
τὨγουρη, Ζαά. το!ῦ; σονεπαηΐ 
οὗ, Ζαά. οἷ (Βὺ); ἀδγ οὗ, Α55. 
Μοβ., 115; εἐχδηρὶα οὗ, 81γ. 
4415π.; εχῃοσγίαϊοη. ἴο, 811. 
1725:.82. (ἀοά β τηϑτου ᾿ἰβδᾶϑ ἴο, 
Μυ1βα. 1138; τηργϊτογίοιιβ, 5:1. 
17242. τ1832122,; οὗὨ ᾿ἱπάϊνι πα], 
ΠΣ τϑ.2.. ΠΡ Θ ΙΒ] ΤῈ 
ἀν ίος ἘΝ ξὸ [9 ΠΡ ὃς. ΠΟ 
οὗ παίΐοη, Τ᾿. πα. 2352, 1.Ζ. οἵ 



ΤΟ. 65; πεοσδββαγυ ἴο σοτηϊηρ 
οἵ Κιηράοιη, Α55.Μοβ. 1522. ; 
ὍΠ6 ἄδαγ Ὀεΐίοτε ἄξαδίῃ, 1.6. αἱ 
Ὁποδ, ΒΓΑ, 2:Ππι|; Ρίαδε οἵ, 
ΔυΊβα. 1210»20..Ὲ}2, 92; ΡΙδοε οἵ, 
πο, 2Β8τ:. 8512; -- χείπτπ ἴο 
Πα ΕΣ 7.35. Σ᾽ Ζ586: 
ΤΟ ΔΟΣ ἢ ΠπίΟ ΠΟρδ, 
Ἐπ. 408. (οηίταβί ὁ Νὺ ῥ]δςα 
οἵ τερεπίδηος ᾽, ΓΕ. 6511, ἀπὰ 
651- 

Κερμδίμῃ, 1}. 1.418 208. 
Κεορτοοῦ οἱ {τἰεπα, ἀπίγ οὗ, 511. 
ΤῸ Ζ80: ΤΟΙ͂Ο. 

Νεβαΐαβ, 1 54. 58. 
Ναεσὶρμπαίίοη ἴο αοα᾽5 ΝΥ], 5᾽τ, 
παν: 

Κορ, ἃ, 4Ε2. 852, [οσ 5ο}]5 οὗ 
τί σῃΐδθοιιβ, ποί οὗ νυ ]οκεά, 42. 
γδῦ,νι,95, 

Ἐαβεταιίοη, Ζαά. τοῦ 195. 
Ἐεϑυτγεοίίοη, 2Μδοο. 1243 1Εη. 
δ᾽ ΤΙ), ΑΥΣ Εἰ 225 Εν Ὁ 
0059 Οὐ τοὸῦ Ἱ. πῶ: 25: 
Ἵ Ζ: τὸ 138: τοῦθ 2Ππ: 
δοῦ,, 65 ; αἵ οἷοβε οἵ ἱεπὶ- 
ῬοΙαΥ Μεββίδηϊς Κίηράοιη, 
2Βαγ. 2οζ, Ὀε]ϊεῖ ἴῃ, 2Μδοο. 
ϑοφ. τ 255, [οΥ )υά σετηθηΐ, 2Βδτγ. 
βού; 27 τ Ετγιοεῖ, αἰ ετῖπρ οοη- 
οορίίοηβ οὗ: (4) ἴο βδτγίῃ]ν 
Μεβϑϊαπὶς κΚἰησάοιη οὗ εἰθσηδὶ 
ἀυταίίΐοη οὐ 508} (5ρί 1) δπὰ 
Ῥοάγ, 1Επ. 6-326, 832-οο; (6) 
ἴο ϑρί γἰϊπαὶ Κἰηρσάομῃ, ἴῃ νυ Βΐ ἢ 
186 τἱρβίεουβ πᾶνε ἃ βρί γιϊπα] 
Ῥοάγ, 37-71; (2) τεϑασγθοίίοη 
οὗ 5ρ111ἴ ΟὨΪΥ, 91-104, οἵ, 9110 
τοοῦ; ποῖ τείεισεα ἴο ἴῃ 1Βδγ. 
811; οἵ Ροάγ, 2Εη.. 655 2Βδγ. 
50-51722., ηοΐ Ἔχρεοϊβα ἴῃ [π0]- 
1εε5, [0. 8. 15, ΠΟΙ ἰῃ 4 ΕΖτᾷα, 
8.9; οὔροαϊν, 9515: 41351:115}.. ΟΕ 
σοοά δηάᾷ εν1] ἀεεβάβ, 42. η55, 
Οὗ 16 ἀπά βρί τι, Μδοο. 144; 
οἵ τηδτίγιβ ἴο 116 Ἔνεγϊαβίϊηρ, 
γ,5»11..14. φρρ Τ Λε ; οἵ ρδί γι γοῃϑ, 
{Πμεη οὗ τἱρῃίεοιβ, Ταβί. 8 τό 
Τ.Β. τοῦτῦ; ροβίυ]αίεα ἴοτ 
Ῥατιοἱραϊίοη οὗ ρίουβ ἀδβδὰ ἴῃ 
ὈΙεσβθάπεββ οὗ ἤπαὶ ἀρε, 4Ε2. 
511γ:.; οἵ τἱσῃίδουβ οὔἱν ΨΙἢ 
Ῥοάϊεβ, 2 Μδος. γ}}»23 1445, τὸ 
116 εἴεσπαὶ, ἱ. 6, Ῥασιοιραϊίοῃ 
ἰπ Μεββίδηϊςο Κιίησράομη ἢ 
εατῖῃ, 2Μδοο. ὃ 7; 5ρί για], 
οἵ τἱρῃίβοιβ. [π0. 2353. 

Βειιθαίίζοη, Ρ.Α. 17 218-20... 
15,19. 61,2,11,26 66. ἀροίχης οἵ, 
ἴῃ Θίταο, 511. ὃ ὃν, 211922. ; 
ςφοηβηδᾶ το [15 116, 415»; 
ἱπαινία τα 1. 2.11 ΟἿΆ ταῦὸ γ25- 
οοπτἰπρα ἴῃ ἰοτίμπεβ οὗ ἀε- 
βρεπαδηίΐβ, 1128,}: 2325. 26 ,οἹῦ 
4158 4411:18,. .66 5}.60] ; ἔπίυτο, 
ὙΥ]54.191ὅ22.; ἴῃ Κιπά, ξ1,11ὅ»16. 
παίϊοπαὶ απα Ἰπαϊνϊάπαὶ, τ Βη. 
δ 11; οη [Π6 βἰπηεῖ, σῖγ. 326-28 
106-14. ςε6 ΡιιηἸϑῃτηθηίΐ, Νν σαίῃ ; 
ΤΠΘΟΤΥ οὗ, 2Μδοο. 612. 16 ,δὲ6 
Τυάδρεπηεηΐ. 

Ἐείατη, ἔτοτῃ οοσταρί χᾶγ, Ζα, 
197; ἴο αν οἵ Μοβεϑβ, 193»}1»}4 
2)ο2, 

Κεαίαχη ἴο Γεγαβαίεπι, πτϑῖ, ἀπ οσ 
Ογτιβ, 1 Εβα. ,)8-15 (ΘΒεβῆρασζ- 
ΖΑΙῚ; 5εοοῃμά ππάρσ δὶ, 
51-.43 (ΖειαθθΑΡΕ]), τερ βῖογ οἵ, 
57.46. πηογ Ατίδχεσχαβ, 81 “Ὁ 
(Εξιδ). 

ΙΝΌΕΧ 

Ἐξεα; 1πὸ. τοῦθ 11. 
Εδαθδη, Ππ}0.281»17..32,4,7,8,9,16,25 
2420 381,8.,.}18. ,.,.12 Ὑ ΒΕ. 11»3Ὁ 

25. ΣΈ 1.5: ΡΠ 1 09. Π {π|6} 
ἘΞ ΌΤΕΥΔ" ΣΕ ΠΠ Ξ 1 
2) Ὁ Ὁ (ὦ ὙθΎγδπι: ,2,.». 115; 
466165 7οο 5 θεή, ΤΟΝ, τ 314. 
Ῥαμῃίβῃεα, ὙΤ.Κ. 17. 

Κενεδὶ, μάθη {Πϊησθ νν μθγείῃ 
411 5γδ6] ῃδὰ εττεὰ, Ζαά. κε; 
βα]ναϊΐοη δηὰ τὶσμιθοιβῃαβ5, 
ὍΝ: 

Κενεαϊεά, Ἔνεγγιῃΐησ {παὶ νναϑ 
οὔτῃε ἰανν, Ζαά. 1912. 

Ἀανεϊαϊίοθ. .56ὲ6 Αροραϊγρίϊω, 
ΑΡοοτυρμᾶ. 

Κενεϊαδίίοηβ, σαϊπεά ὈῪ Αάδηι 
αἴζου εαἰίηρ οὗ ίγεε, Α. δ. Ε. 
Δοῦ; Ὅδ ἘΠΟΟΠ, ἴθ. Βὲ 
Βαπάβα ἄονη, 2Εη. 333; δπά 
Κερέ 11] τ86 επὰ οὗ τἴτης, 331}: 
τενεα]εα τὸ ἴδια] ἴῃ ἀπε 
τἰπηε, 352; ρτεοθάεβα ὃγ [αϑιΐηρ, 
866 Ἐαϑβῖϑβ ; ἴο Ρε Κερί βεογεῖ - 
ΑΡοοῦγρΡΒα, τη. 82} 1041} 15 
Ἄϊε: Νίοβ: 19. ΤΟΙ͂Σ 1τὃᾷᾷσ πη. 
1251); 1.435)46,47: 26 ἘΑΙΓΠΓα]. 

Κενεηρε ἰοσθίάεη, ΑἩ. 217»18),21 
(ϑγσ. Β). «5:6 Εογρίνθῃ 58. 

ΚἈονατγά,. Α. 23»2»19,20 5.4.6. 61 66, 
ἴοσ [αι {π|], 4 2. γ88., Ἰαϊά ἂρ 
ψ] Μοὶ ΗἸΡΉ, 1256; οὗἉ Π|14] 
ἀαΐγ, 51τ. 3116. οἵ Ἰογα]ῖν ἴο 
{με Ἰανν, 223(36)1}. ὃ; οὗ τἱρῃῖι- 
δουβηθβ5 δηα βίη, 278. 39: οἵ 
τὶ ρῃίδοιιβ, 325. 51 1122 1613,.14. οὗ 
ἴῃμοβε ψ8ο 56εεὶς Ν ]Ἰβάοῃ, 41} 1", 
οὗ ννῖβε, 227,28 φρο Νειη)εϑίβ, 
Κεςομηρεηβε, Και δυο. 

-Ἀοινναγαβ οἵ ργεοθρίβ. Ρ. Α. 2172. 
ἘΠρδἃ. ΦὈ. ἘΡ Ο λοβοΜθλθοΝ ο 

160,402 181. 

ἘΠοάδ5, ᾿Μδοο. 1523 510. 2433. 
ἈΠποάϊΐδηβ, 510. 419, 
Κμοάοομβ, ἃ ἱταϊζοσυ,  Μδος.1 351. 
ἈΠΟΔορΡΒοτσιιβ, Ἐ{π|6 οὐ Ριο] πιαΐβ, 
Φ τίου σμτίς 

ἘΠνηάδοιυβ, 510. 2433, 
ΚΙςἢ, δνοϊά αυαγγο]θ νἹΠ, 511. 
82: νοι αδββοοίαϊίηρ ψΊΒ, 
132. 8; ΔΠ4 ῬΟΟΓ οδηποΐ 8550- 
οἰαίε, 1315..320; ον ἱγεαίϊθα ὃν 
γΟΥ], 1321.25. δηχίείϊαβ. οὗ, 
31(34)} “; ἴοοἱ, ρδάγδθὶὲε οἵ, 
1139» Το οὗ δὲὧὲδ (οὰ, 
11{165 οἵ. 

ΕΙομεβ, ΤΟ. 128 1Ἐη. 467 ο48 
06, Ὁ7." τοῦῦ; Ὁ: 08: 105": 
5.6 Μαχητηοῃ, ΝΥ εα] τ. 

Κιρμί-ἀοίῃρ, ῥγεοαρίθ οπ, 51τ. 
“420-28, 

ΕΙρμίθοιιβ, ΤΕ. 18,2. κθ 1017»21 
254 488: 504 45) “50 47}} 
48:.09 το κ37 β67 ς88»0 6ο᾽ 613 
ὁ28 823 οἵἹῦ 943} ρρῷ7 6.8 
97}.2)25 οΒ12-14 οδ΄ τοοῦ»Ἱ»}9 

1025»}0 το} 104}»}»12,18 Ῥο, 50]. 
438 χ8-8,,.4᾽ .,ὃ9 1ρ8 χ56-8 1,8 γ8 

1615. σοοά πᾶπιε οἵ, ἰαϑῖβ ἴοσυ 
ΘΥΟσ, 51}. 4111.18.. »σ26 Ἀεννατά : 
οὈβεσνεα [αἰ ]}Ὺ τῃς ἴαν, 
4Ε2. 583.94. Οηε, σε6 Μεβ- 
βίδῃ; ΟὨΪῪ 5εέῖῃ ἴο 416, ΝΥ 154.33; 
τ--ὶ ῬΏαγίβεεβ οὐ Ὁμαβιϊτη ἴῃ 
Ῥϑ5, 50]. 8. 5, Βορε ἴπ {πἴαγε 
1|ίς, 1 αϑεον 145 ΤΕ Ι πὸ; 

Μεββίδηϊς ἐχρβοϊαϊίοη, 5ρίτὶ- 
ἴι4], 1723. 185,. Ορροβε ποη- 
1)ανίαϊς,1.6. ΗἩἀϑτηοπδεδη τηοη- 
Διοῦγ, 177»8, ῥίοιβ, ὃ 5, 30 ἄζο.; 

ῬοΙσαὶ Ουἱοἰἰβίβ, 125 ; ΡΟΟΊ, 
ΙΟἵ 152 188; ΡΓΔΥΟΙ οὗ, 1Επ. 
47. οηϑιῦ οο8 Ζαά. 14]: 

τίϑεη, ἰἢ6, 2Βδσ. 5110χ2,.: 500] 
οὗ, αἰϊδοκεά, Ζαά. 118, ἰο βῃϊη6 
85 Ἰίρῃξ οἱ βίατβ, 2Βατγ. δι} 
42. γη51, 

Κιρῃίεουβπαββ, ΤΟΡ. 4» 1.28; -- 
Αἰτηϑρίνίηρ, ϑῖτ. γ1ῦ), ; ὈΥ {116 
1 ανν, 2Βατζ. 6ηὅ : ἱτηραυίεά, 46- 
ΠΥ τος, Κι νη) παρ τους, ΟἿ) τἰὺΞ 
ἀὐνς; Μεββίδῃ δηά, τη. 290 468 
537 614 6χ8 γ113»16. γΑτίουῦϑ 
φοποερίίοηβ οὗ, 2Βασγ. 24771.; 
ψνεῈΚ οὗ, πη. 9172. .566 Ῥαῖῃς, 
δίδίζαϊε5, δόμου. 

Κὶπι. ,δὲ6 ἈἸτηδη. 
Ἀϊπλδπ, 28η. 572 (Α, “ Εἴτα  Β.. 
Κῖνεῦ ΞξῬ ΕἸΡἈτγαΐεβ, 4Ε2. 1.3.3» 
44,47 

ΕΙνεσ, ἤετυ, 
ΤΕ ς 1475. 

Ἰλίνετβ, ἴῃ βενεη, ἙΕη. γηῦ , 
Κορε, οἵ ριγιεβιῃοοά, 1.1,. 82, 
ΟΥ̓ τἱρβίεουβημεθβ ἔτοιη (οά, 
1Βαῖ- 55. 

ΒΟΒΕΪΙ, 1. 6. Αὐθεϊα, Τὰ. 348. 
ΚοΟΚ οὗ ἴβαδο, 1. ε. (οά, 51τ. 
Γ 1125], 

Κοίπλιβ, 154. 58, 
Κοπίδη, 510. 425... φοπαπαβί οὗ 
Τυάδεα, 1Βδγ. ὃ 1 ; ἀδβιίταοιϊίοη 
οὗ Τεγιβα]θπι, [ενν5 βαθεσ ἰετ- 
ΤΙΌΪγ ἴῃ, ΒΑΓ. ὃ. 7; ΘΙ ΡΕΓΟΥΘ, 
Πϊβίοτν οἵ, 510. 512: δ0. Ἐπηρῖτα 
Ξε εαρίὶε οἵ 4Ε2. τοϑῦ--ἰ 286. 
ἄοοχῃ οὗ, 1: “5, 

Κοιηδηθ, ΓΜδος. ὃ τι (α)(ῶ 
(Ιεἰἴετβ ἰο, 81. 82), σδ6 1, δἰἐθγβ) 
81)28,27,29. 7.216 1.,40 Ὑ ε1ὃ ) γι ρα. 

4: 810)58. τΥ35 . ἸΘΈΓΕΣ ΠΡ 115. 
Ὠἰϑιοσιοἰτυ οὗ, 8 1. ,ι5:6 (δ ]- 
πἷαβ, Γὰ]4ε8, Ῥοπρον. 

Βόοιης, ΤΜδος. 119 71 811,19,24,26,28 
121» 1.410)24. 1,16 Θ10, 5340)52,161, 
860,80 2,800,804. 128,188,145᾽ «189,48, 

408. ΑἸτεδαγ ἱεατεὰ ἴῃ 510. 
116-98. φοηαθεδὶ οἵ Οστεεοα 

ὈΥ, βὔζθςφ.; ἀοοια οὗ, 5580-402. 
δτεαῖ ἀἰβαβιθγίο,ϊη Αβια, 550 86: 
ννἱοκεάπεβ σοποεηίταϊεα ἴῃ, 
ἴῃ Εδρ]ε Ψιβίομ, 42. 11--12, 
8 10; Μ01)] [411 ππᾶδς Μεβϑίδῃ, 
ΠΡΕΣ. 

Κοοῖ. ,μ566 Ρ]απίϊηρ. 
Κοβὴ, 180. 4.435, 
Κοίμευβ, ΤΙΝ, κ10, 
ΚΔ] ἰγεαβαγυ, Τοῦ. 1530 
Κπαε πιδῃ, Ϊ.Ε. ὁδγ,, Ῥ. Α.. 2522, 510, 
Κυβηυβ, 51γ. ὃ 8. 
Ἰλυ]ς, 1. ε. ΒαΙδομδῃ, Ρ.Α. 310.28 

10,.1. 

Κ]εσ οἱ Ζααοκίίεβ, ἴο θῈ Ῥυίθβι 
ΟΣ Τνιε, Ζαὰ. 1559. ,ὅΖ2 
Τυάρε5. 

Κυ]εῖβ, περ οἵ νυ βάοιῃ ἴῃ, 511. 
11-,οὔ; Ῥαϊάε ἴῃ, τιιῖπη5 παῖ] 0 Π5, 

ΖΕ Ή. ΤΟΣ, οἵ 

. ΙΟδ 18. Ανοϊα αββοοίϊδίϊηρ 11}, 

135 15. ,μδὲ6 ΜΙρπίγυ. 
ἘΚύμλδεὶ, τη. 692. 
Καπη)αὶ, Ἐπ. 693. 
Καβί, οὗ νυν κεάπεββ, 5ῖγ. 1210)11ς 
ττεάϑαγαβ ποῖ ἴο, 2970. 

Θαθδηηρυρ, 1 Ε5ά. 988, 
ΘαΌδηπι5, 1 Ε)54. 8588, 
ϑαβθαδίειβ, 154, οἵδ. 
ϑαθαίμιβ, 154. 938, 
ΘαδΡαΐευβ, 154, 91". 
Θαρραίδειβ, δῇ εἰσ, Ατὶβί, 48. 

864 

[ ϑαθβαίΐδειιβ, δὴ εἰάει, Ατίβί. 40. 
ΘΑ θδιαγηΐβπι, 2 Μίδος, 828, 
1258 τ 

ΘΑ θα, 2Μᾶδρο. "25 65,1 828 
15}.38. Τὰ}. 2»31--21,24,28-.81. ,18 
2Εη. 322; σδτα ΠΥ οὈβεγνεα 
Ὀν [υΔδὰ5 Μδοοδθδειιβ, 2Μδοο. 
826-29, ἤλγ, τος, χϑ2»86,88. 
γπαββᾶογα. οὗ [Ἰ 1 [Ὁ] [ενγ5 Ομ, 
259. 55: 034,5 το ϑαν νν ἈΡο]]οηΐα5, 
2Μδος. 53“ Σ΄ 71 “γεὀἠἠοοο: 815, 
211-81; ἀρροϊηϊεά 85 ἃ 5ίρῃ ἰοὺ 
411} (ἀοά᾽ 5 νγοῦκβ, ποῖ οὔβεγνϑά 
Ὀγ Ἰοννοῦ ογάβϑ οἵ Δῃρε]5, 5 ὈῪ 
ΒΙΡΊΉΘΓ, 815, 2}17,82. ΟΡ Ξοσνϑά 
ΌΥ Βίρμεβῖ δηρεὶβ. 218: 
γᾷ 6] αἰβθοὸ Ἰαίεσγ, 229-.24,21-88᾽. 
[αβίϊηρ οπ, 5012; ἸΟΌΓΠΕΥ οη, 
50ϑὅ,. ; Ιανν5 τερασάϊηρ, δοῦ- 18. 
βίστιος οὔβασναπος οὗ, βοϑ,, : 
ΜΑΙ οὔ, δοἷ2, “6 1 Μδοο. 
251-88 2 Μδος, 611 151, 7921 Ζαά, 
Φγαρ.: ΒοΙγ, Ζαα. 131 148; 
ἸοῦγηοΥ, Πἰπ}1 το. 137»18.. Ἰαγγβ 
ΤΕρΡΑτἸηρ, 1321 1.018-.2᾽. ἘΞ 
Βαῦνβ, δ᾽ῦ. 13}, ῥτγοίδηθ, 148; 
Κεερίῃν οἵ, ρεγτγηϊὁ ἃ Ἐγ 
Ἰλεμηείσίυβ 1, 1 Μαοο. τοϑὲ; 
πηρδηΐηρ οἵ, ἴῃ 1αν. 2315)Ὁ. 
(1) Ξε ίεαβε ἀδυ, (11) -- βενεηΐῃ 
αΔΥ οὗ πῃ]εανεπηθα Ὀτοδά, (1) 
Ξε θεν ΘαθΡδίῃ, 180. 1 515.; 
τηουτηΐηρ οη; ἰοσθἀἄθη, Αροο. 
Μο5. 43532:.; ποῖ ἴο θὲ Κερί, 
2Μαςοο. 65; ρτοίδηϊΐηρ . οὗ, 
1Μδος. 145»45 γϑέγ ; Ῥχοίδηϊηρ 
οἵ, ἰο]εγαῖεάᾷ, "Μίδου. ὃ 3, 2“1χ.; 
ΒΙρῃ οὗ τεϑυσγεοίίοη δπα σεβί οὗ 
ρθε ἴο οοπιθ, Α. ὅς Ε, σι; 
βίσίοι ορβεσνᾶηος οὗ, ἰδαάβ ἴὸ 
Ιηδϑϑᾶογε οἱ [ενν]5}} {αρίτνα5, 
ΕΝ ος. 229..85: 

Θά δίῃ, {π0. 110»14.2319 κο1-8, 
ὁ,1,5,10-8.. Δῃ [δϑίϊνα!]5, Οὐ 5 
Βοῖν, Ζαὰ. 8.0.) Ε΄" 

ΘαΡθαίίοαὶ γεᾶσ, τ Μδος. 649. 
ΘΆΡΡευ5, ΓΕ 54. 9582, 
5401, 1Ε5ά. 528, 
ΘΑΡῖ65, Ξα. 19. 
Θαθῖς, τ Ερά. 583, 
Θδογίῆςθ, ἀοοαρίδ]α, 5ῖτ. 351. Ὁ 
(321:13), ἀηα πμδοοερίδθια, 34 
ἀπο το ΜΠ, τὺ 
Βοττθά, 510. 423.»30.. Τενν5 σοπ- 
ΡΕΙ]εὰ ἴο, 2Μαδοο. 238; ρεηΐ- 
ἴεμοα 85 ἃ; ἍζΖϑι. 17; [0 [πὸ 
ἀεαά, ΤῸΡ. 47, 

ϑδογίῆοεβ, δηΐτηαὶ, ΤᾺ1., 61,18. 
οεαβεα, ᾿Μᾶςοο. 145 ΑΖδγ. 15; 
ἀερτεοϊαϊεα, 2 η. 4518; ἀϊτεο- 
το 5 ἴο, 4552. 592»322. 6198), 
662; ἴῃ πϑανεη, 1.1,.58, οἔ στίσῃῖ- 
δουβη655, ϑῖσ. 751; ρο!]αίεά, 
1Εη. 8057, το 140], ναϊπ, 230}8»19, 
ὉΠΟΙδδη, οἤετεα, Μδος, τ", 
5.6 Ῥο]]αἰΙοη. : 

Θδογιβοίαὶ ϑγβίειη. .56ε6 Οἤεσίησ., 
ϑῪαάάποεθ, 4.55. Μοβ. ὃ 8. «526 
ϑοερίϊο. 

ϑαάάποεεβ, ὟΝ 154. αἴ). τ Επ, 38 
945 958 9815 10313»16 ; δοσερίεα 

Ῥιΐ ποῖ {ταάϊτίοη δπᾶ 
50 ε ἰδνν, ϑῖτ. ὃ. 4; ΞΞ “μι! άσεῃ 
οἵ εασίῃ ᾽, τη. τοοῦ ; ἀενοῦγοΓθ 
οἵ ροοάϑ οὗ ροοσ, Α55.Μοϑ5. 7, 
οἵ. Ρ5.50]. 411 δῖο. ; Βα 56ῖ ὑὉ 
ποη- ανίαϊο, 1.6. Ηδϑυηοηδθδῃ 
Το πάγου, Ρ5.50]. 177»82. 8 5; 
ἴῃ οοπίτοὶ οὗ Ἰανν-οουτίβ, 5115. 
8. γ; τεΐειγεα ἴο, ἴπ Α55.Μοϑ5. 



γ8-10.. φονουὶν οἱ, ἴῃ Ἰπᾶρε- 
τηδηΐ, Ρ5.80]. 4122. ; ΘΙτδοῃ ἐχ- 
Ρ͵ΙΕ5565 βἰαπαροϊπι οἵ, δῖ. 8.4; 
ΒιρΡοσὶ Ὁ. νίενν οἵ 5860] 
δια οἵ τοι αςοη ἴῃ {815 116, 
1Επη. 1ο2΄-το4ὃ. .5ε6 ϑεερίϊο. 

Θδααιοδοῖϑηι), ΠΠγΘουπι θα, 244. 
88. 93 ιοϊ. ,ϑ6 Ζασοκιῖία 
Ῥατγίυ. 

Θδάάυκ, 1 Εβα, 823, 
Θαϊηΐβ δηα πιθο- πρατίθα, ΑΖασ. 
65; οὗ τε Μοβὶ ΗἸρῈ, οϑϑ; 
ννῃοπὶ (οὐ ρΡατάοηοα, Ζαα. 6“. 

ϑδίδταὶεὶ, Πα} 8, 
Θδ]δτηῖ5 ἴῃ Ογρτιβ,510. 4128 5452, 
Θα]αβαάαὶ, [6 1} 81. 
5841 418 1Ε]ν Σ Ε)56. κθ)48)56᾽ 62; 
Θα]δίιεὶ, 4Ε2. ὃ 6; [-- Εζτα, 
2|8.5:.3}}. 

ΘΔ] Αι} 161- ΡΟ ΑΙυ 56. .5ὲ6 Εἶτα, 
4 ΒοοΙς οἵ. 

ΘΔ] ετη, 154. 82. 
ΘΆ]εῖπ, 100..30: 
ἀ1 45. 

ΘΔ] τηοίῃ, 1 Εβά. δ88, 
ΘΔ] υτηῖ5, 1 Ε5α, 935. 
ϑα]δη, 0. 382.,321 

να ]]ὲν οἱ, Τυ- 

Θαϊπηδηαβαῦ, 2Βασ. 625, 4Ε2. 
139. ιν ΑἸαρδτ Ζαρατσ, [6 θα 
Ναβσ. 

ϑδοαβ, 1 Εβα, 9332. 
ΘΔ]ΟΠῚ, 1Βαάτσ. 1. ᾿ 
5411 οἵ 1η6 οονεπαηΐ, [0}. 21}}. 
5411 56εα, 100. 1322. .5ε6 ΒΘ ἀἀϊτη, 
ψα]ε οἵ. 

4] πὶ, 154. 528, 
Θαϊναίίοπη, Ζαά. 945»5:, 1ῃ ἐθηι- 
ῬΟΥΙΔΙ 56 η86, 51γ. 31 ; θοῦ Υ 
οἵ τὶρῃίεοιιβ ἄβαά ἴπ ἱπίεσ- 
τηϑαϊαϊα βίαϊθ, 4Ε.2. 83922.; ἴο 
Αὐῖβε ἴτῸπὶ εν] δπὰ Τπά8}, 
566 1,ενὶ ἀπᾶ [υδἢ, ΝΥ ουΚ5. 

ϑαχηδῖαβ, 1Επὰ. 19. 
ϑαιηδῖαβ, Εἰ 5α. 839, 
ϑδιηδίδβ, 56. 853, 
Θδιηδτία, ἸΕ54. 210.»25 ΣΜδοο. 

2109 1τοϑ80,38 1γχ84 (,Ἡάεα ἴο Τ7ὰ- 
ἄδεα τοϑ0,38) 2 Μδοο. 151 ΤοΡ. 
16. Ππαῖ ἢ 13 45 Ατὶβῖ. ἸῸ7 
ΜΜατῖ. 15. 2.2 513,1410ν;. 32)8. φ 2 
ϑεραβίο. 

ϑαγηδγιίδη, Ματιῖ. 15. 3] 
ϑδτηδυϊίδηβ, “Ἐπ. οοτῶ,. : ἢο58- 
ῬἰϊΑ ΠΥ οὗ, 2Μδςς. 62; ορροβε 
τεθυ]ἀϊηρ οὗ ἰεπρ]6, 215. 29 ρθ6. 
το] αί!οηβ ἢ τεϊαγηΐπρ [οννβ, 
1Ε54. ὃ 5κ(α). .566 Ζαάοκίῖϊίε 
Ῥατίυ. 

ϑαπηδίτϑ, 1 Ε54, οϑ', 
Θατηβ]] 5, ΕΞ. 219»11,25,80. 
Θδιηειιβ, 1 Εβά, οἷ]. 
ϑατηΐδηβ, 510. 2452, 
ϑδτη)αζα, 1Επ. 692, 
Βειη)αζᾶ. 

ϑατητηδε], Αηρεὶ οὐ ΤΠ δίῃ, ὅ|ν. 
2522). 

ΘΔΙΩΤΩΔ6Ι, ΔηΡΕΙ, 3841. 48 οἵ; 
Ἰεὰ Αἀδπὶ ἀβίτγαυ, 45; ρ᾽απίεά 
ΝΙΠα, 45: πιϑεὰ βθγρεηΐ 5 ἀϊ5- 
σαυΐδε, ο΄. 

ϑατηηδ6] Μα]οῆίτα, Ματί. 15. 
1Ε. 28. 

ΘΔΠΊΠ,15, 1 Ε54, ο΄3, 
ϑδτηοη, [0}. 4.438, 
βάτηοβ, ΤΜασο: 1629 51}, 2563 

,.526 αἴδο 

ΘαΙΏΡβαπΊεβ, ᾿Μδοο. 1522, 
ΘδΙΏβαρΕεὶ, Ἐπ. 67. ,526 αἴδο 
ΘΒδτη516] αγαΐ Θ᾽ γα ρββίε]. 

Θδτηθ6], [Π6 Ῥτορμεῖ, 154. 129 

1105.2 

ΠΥΘΕΧ 

ΘΙτ᾿ 4015 ο ΒηΣ 82. τ. 2 ΕΖ: 
γ 108, 

Θδπλιοὶ, δὴ ο]άθσ, Ατὶβί. 47. 
ΘΔΙΊΠΕ], Δἢ ΕἸ άοσ, Ατὶβί. 49. 
ΘΔΤΉΊ6], Δη οἰάθσ, Ατὶβί. δο. 
δηλ], [η6 51η4]], Ρ.Α. 435. 
ΘΑΤΉΠ1], δὴ δηρεὶ, 2Εη. 32 (Α, 
ἐΘ6 11 Β). 

ϑδηδαβ, 1 Ε5ά. 533. 
ΘαΠΑΡΑβθασ, ΘΔΠΑΑβΒΆτι5, σῸν- 
Ἔτη οὗ Τπάδθα. .566 Θῃ65}- 
ῬαΖΖδσ. 

Θδηδβῖρ, 1Ε54. 553. 
ϑαποιβοδίίομ, ἀηρα]5 οἵ, «566 
Αηρεϊϑ. 

Θαποίιῇεα, σε ον [1 απᾶ: 
ῬεορΙε5, {0 65, "5. 80]. τη4 849, 

Θδηοίπατιυ, ΘΓ. δοῦ 5112 1. {Π6, 
ΡΑΑ. 5 611, τέ ΤεΡΙθ; Ῥαϊ 
ΌΥ Οοάἄ, Ψ1]] ΡῈ, 710. 117; 
Ῥα1ΠῈ ἀπο 411 αρϑϑ, 1527 255}, 
Ῥαχηΐ, στϑῦα]ῖ, Α. ὅς Ε. 205» - 
ἀεβεοιαίεσα ὉΥ Απίϊοςδιβ, 
1Μαδοο. 15, ὈΥῪ Αρο]]οηῖιβ, 
131. 140]ς5 ἴῃ, 4.55. Μοβ. 28. 771 
22. ἐοξος πέος ΠΕ: ΞΘ ΕΕῚΘ 
ὍΣ ὙΠ ΤΟ Οἱ ἴπε,. τὴ; 
δηΐοσίηρ οοηαἸτοη5 οἵ, 81; οὗ 
6οά, 18 κ»7; οξΖαδοκίζεβ, ὃ 5; 
ῬοΙΠαἰίοη οἵ, 611 γ8 9.7. νγεϑ] ἢ 
οἔὗἔ, 812, Κεγβ οἵ, οαϑί ΠΡ ἴο 
1η6 Τιοτά, 2Βασ. 1ο δ; οὗ [ῃε 
Τ,οτά, ἴῃ ννου] το σοπηα, Δ ἰβη. 
314; ρο]]υςίοη οὗ, 1Μδςος. 15 
345 851,68. φρφ Ῥο]]πτίοη ; ῥτο- 
[απίηρ οἵ, [π0. 2015 ; (οννεσ οἵ, 
Α55. Μοβ. 24, σε6 Τ οννοσ. 

Θαπηθατίπ, 2Μαςοο. 119 (τδδ 
ϑεηαίθὺ [πα] 1147. 566 
Οοαπο]]. 

ΘΔηΠοτΙθ. .5ὅὲς Θεπμα ἢ ΕΠ}. 
ϑδηῖγ τηουηΐαΐηβ, [ὰ}. 821 οἷ. 
ϑαρμαῖ, 1 Εβά. 55. 
ΒαρΠαΐ, 1 Εβά. 533, 
ΒαρἨδίίαβ, 1 βα, 885, 
ΒΑΡΡΒΌΪΗΙ, 15. 555, 
Θαταῖαβ, 1 Εβά. οἵδ. 
ΘΑΤΘ ἢ, ΠῸΡῚ 3:1 Ὅλο η8: 
ΘαΑτα,, Πι0. 1515»17,19,21. 161,2,12, 
16,16,19} γχ4)8 102»7}11. 2.275...20,21,07 

202. ἢν ΠΡ. 68: 
ΘάΓαῖ, 10. 12. 15. 0 1.521.28. 
Πᾶπη6 ΟΠμδηραα ἴο ϑάγδῇ, 1515. 

ϑαγαῖαϑβ, 1.6. ϑεγαίδῃ, 1 Εξά. ςὅ, 
Θδσαρίβ, 510. β"δτ, 
Θατγδαδεῖ, ᾿Εη. 205. 
ϑδταβδεὶ, δῆρεὶ, 3Βαγ. 45. 
Θαγαάῖβ, 510. ρ 289, 
ϑασαο, 510. 2΄τπς 
Θαγεσαη ΟΥ ϑέγαραη, [πῦ. 3457. 
ϑασῆδάσῃ, ἢ. 1}»}8(ϑγγ. Αταθ.); 
[αἴας οὗ ϑεππδομεσὶῦ ἰπ ΚΓ. 
ΑτΑΡ. Νευβίοηβ ἴοσ τηοϑβί ρδτί; 
Ῥαΐ Τρ ΓΠ]Υ 5οη οὗ ϑεπηδομοτὶὺ 
ἴπ Ραρυτιβ 18 (-- Ἐβαυῃδάοη), 
2αςεῖηι. “ἢ 

5476], ΤΕ. 61 88, 
Θδγοίῃϊθ, 154. 584, Ὶ 
ϑαΐαπη, Μαγῖ. 15. 227 Α, δὲ Ε'. οἱ 
Αροος. Μοκ. 171 1Εη. 545 1.}). 
25 5661:ΤὁὉ.Ο. 471Τ.Α. 64(β) Α55. 
Μοϑ. 1ο3 (-- ϑαίομηδίὶ, ϑοΐοῃδ, 
2 ης: ΟΣ. 21. }; (Ξ ἴπὸ 
Θεγρεηῖ), 4Μδοο. 188; δηά {86 
Θαίδηβ, ᾿ Επ, 8 τα(ε) ; ΔΡΡβδτῖβ 
85 δηρεῖ, ρος. Μοβ. 17], ἂ5 
Βεγρεηΐ, γῇ; οἤϊεί οἵ ἀβπηοηβ, 
7100. 815, 566 Τ)ΕΠ]ΟΠΟΙΟρΡῪ ; 
ὯΟῸ ϑαΐδῃ, ΟΓ εν]}] οὔθ, 2329 
409 462 ξοὔ Α55. Μοβ. το. 

ϑαΐδηδὶ!, 2Εη. 188)5, 294»522, 315. 
ϑαίδηβ, πη. 655; δοοιιϑα 5 ἴῃ 
ΟΟΥ.,, 4ο7 ; ρα πίβῃ, 533 56} 62" 
63"; τετηρί, 6945. 

Θαΐδτεὶ, τ Επ. 67, 
ΘαιΠγαθιιζαπθθ, 1. 6. 
Βοζεηδὶ, 154. 6327 γἱ, 

Θαϊοπηα!], ,5.:6 ϑαίδῃ. 
548], 1Εη. 804 572. 42. 7108. 
540] οὗ Ἀδαθοίῃ, Τὰ}. 3821»22 
Θανεά, ΙΔηΥ ἴο Ὀ6, 2Βδγ. 2111. 
5:6 Ἐδυγηθβθ, Μδην. 

Θανίδβ, 1 Εβά. 82, 
Θοα]65, ἴΠ6, σοηϑίθ!]αΐϊίοη, 510. 

580 

Θοα]ρίηρ, 2Μδος. γ“. 
Θορρίϊος ἀδηῖεβ (οὐ ̓β ἱπίεσνε- 
οι, ϑῖσ, τό20- 38. οἷς ΤΕ, οδ7; 
ἀἸ 56] Ίανεβ 'π δῆ ρε]β, 1622)2. 

ϑοερίτε τὸ Μεββίδῃ, ργίποε οἵ 81] 
1Πς σοηρτεραίίοη, Ζαά. ο; ἴο 
Τῖ5ε οὐἱ οὗἉ 15γδεὶ, οϑ. 

ΘοΒδίζῃόῃ]ε, 16, Α. ὅς Ε;. 884, 
ὃ 

ΘΠείΒδτῖ- 

Θο]Π6αϊ1α, 2Μδος. 41}. 
Θοογηι]η655, ΤῸΡ. 48. 
ΘοοτΙρῖο, 510. 5525, 
Θοτθα, ἴά64], ἀθϑουθεα, ὅ81τ. 
50 Ὁ; -τελίες, ΧΟΡ, 
271. ΒΌΡΕΓΙΟΥ ἴο ἸαΌΟΌΓΕΙ ἂπὰ 
Ατιΐβαῃ, 2824. 80, οΓ {Π6 Κπον- 
Ἰεᾶάσε οἵ {πΠ6 Μοβί ΗἸρῇ, 4Ε2. 
1450. οἱ ἘΠοΟΙ. 526 1 Ε5ά. 88. 

Θογθ65, δοίνιυ οἵ, ὅ81:τ. 2 γο- 
ἠορε6 4, 9. γιοίες, ; ἀδρἝΠ ΓΔ ΟΥ 
οὗ, 8 4; “δδπαϊεῖβ οὗ τῃ8 
1ανγ᾽, 15}7.; Ροβϑίτίοπ δῃά 
σΠδγδοίου οἵ, ἴῃ {της οὗ ϑίγαοῃ, 
51τ 2825.-.501}22..; --- [βδοῆοτϑ οἵ 
1,νν, 4.2. 823, 

Θογρίαγεβ, Ατὶβί. ρύ, 154, 1τ6δ. 
ΘΟΥΓΒΘΑ οΠαιοῖθ, 2Μδοο. 12. 
Θογτίαη ογα]γ, 2Μδςοο. γὅ; 
[Δϑῃϊοη, 4Μδος. 1οἵ. 

Θουίῃϊδηβ, 2Μδοο. 457 4Μδοο. 
ΤΟΙ͂Σ 

ΘΟΥΓΠΟΡΟΪ 5 Ξε Βείμβῆδη, πα 11 
2.0 ἍΝΙΒΟΟ: ΤΠ Ὁ 

568, ἃ στεαΐ, 1η πεανεῆ, Τ.1.. 21: 
Αατεαδῖ, τξ ἵπὸ Μεαϊτοσγαπθδῃ, 
7} 0; ΤΡῚΣ 5. ΠΠαϑί: 
“4,122. 1 45; τῆδῃ ἴτοπι ἴῃ, 566 
Μδηῃ ; Τοῦ {π6 Πβδρ, [10. 2915; 
ῬΌΟνΕΓ ὙγΒῖοη οαΠΊΘ ΠΡ {τγοΠΊ, 
ΞΞ Ἐότο, ΔΕΖ. Τα π. 

564] οἵ ϑίοη, τϑΐεσθποθ ἴο οοϊπ- 
ΡῈ (1), 48,2. ΤΟ; ὍὉΓ ἰγυΐπ, 
Τ0ά}; 

Θεδ]ηνρ, οἵ τἱσῃίεοιβ, 4.2. 6522. ; 
Ξε οἰοβίηνρ, οἵ πε αρε, 629, 

Θεάβοηβ, Αηρθὶθ οὐ ϑρι τ. οἵ, 
700. 22. .5εε Αηρεϊβ. 

Θερδβίε -- ϑαπηασία, 510. 
07 Ξ-- Αυριτιδίιϑ᾽ [ΔΤῊ1]γ, 595,2. 

Θεραδῖ, τηοπίῃ, 106}4γ2. 
Θεομεηΐαβ, 154, 829, 
ΘΘομοηΐαβ, 1 Εβά. 882, 
Θεογεῖ τανεϊδίϊοη, 4) 2. 1 237)2., 
566 ΑΡΟΟΓΥΡΒΠΆ ; 51η5 Ξξ πηγϑίεσυ 
οὐ] 15, ΝΥ 154. 1γ8κ. 

ϑεοζγεῖβ, θείγαναὶ οἵ, ϑίγ. 2716: 3} 
ΕΠ. 415 6511 683.2 γ18, οἵ. 202 
4632 (εν:]}) 69 ; εἴεγηαὶ...... ἴῃ 
Παανεη,95, οἴ. τοῦ τ68 ; οἴ Δηρε]5, 
6551. ο]Ἱοιάς, 418; ἀεδρίῃο, 
σΘιῦ; οἵ Θοά, 638 ; [Π6 Πεανεῃβ, 
41"; εμᾶβ οἵ ἤδανβη, γι; (Π6 
ὨΟΙγ, τοῦ]ϑ, “6 Μγβίειϊεβ : 
Πρμιπίηρ, 593, σε ὙΠππάεοτσ; 
1Π6 τ]ρῃίεοιιβ, 388, στἱρῃίθοιβ- 

08 -ς 

δ8ό5 

Π655, 492 58ὅ γι, οἵ 5ἰη, 827; 
{ΠυηἜΥ απ Ἰἱρῃςηΐπρ, 419 
5015; νυὶπαᾶβ, 418; νυ]βϑάουῃ, 
518 6οὅ. 

ΘΘου]αγιζαίΐοη οἵ ῬΒαγίϑα 5ΠΊ, 
Α55.Μοϑβ. 81. 

ϑεάοεκίας, Κίηρ, 1Βᾶγ. 1 τ Εβά. 
16. ,526 Ζεάεκίδῃ. 

ϑεαβκίαβ, 1Βαχγ.β ἕ"}. 
Βεϑαβαείεϊεθαρ, οἰΐγ, {π0. γ10»11ὶ 
ϑεῖσγ, Δ μοιγεά, 81. βροῦθ Τὶ Τυά. 
95; Ἰαπά οἵ, [πῦ. 2018; τηοπηΐ, 
2918; τηοπηίαίηϑ οἵ, 2619 489»10 

Θ6]Ὲπηΐδϑ, 1 ΕΞ, οϑ΄. 
Θε]ετηΐδβ, δΔη δ] άθγ, Ατίβέ, 49. 
Θεϊδιοῖα, ροτί οὔ Απίϊοςῃ, 
1Μδοςο. 118, 

Θε]θαο εσα. «596 σϑεὶς Κίπρ- 
ἄοχη. 

Βε]ειοίάδε, 1 Ἐπ, φοὔϑξ. ; ΘπΊρῖτα 
οἵ, 51τ. 1οϑϑ2. 

Θεϊδαοιβ. ,566 ΤΠ) επηείσγίτιβ 1. 
Θείεαοιβ ἹΝ, Κίηρ οἵ Αβία, 
2, δος. 235. Α΄ 18. ΝΊΘΑΠΟΣΣ 
4Μδος. 329. 43.3.18,16 

ΘΕ] -σοπίτγοὶ, παρα οἱ, ὅ1γ. 1880. 
105 2257-236,.Δῳ ,566 Τοηραα. 

Βε]αβίεεπη, τὶρηΐ δηα ὑτοηρ 
Κὶπὰ οὗ, 51:. ᾿οϑῦ- 29, 

Θ6]]βασ, [πὉ. 1322. 
ΘΕΙῸ -- ΘΏ1Π08, [πὉ. 3457. 
ϑετηεί, βοὴ οἵ Αϑβοιῃ,  Εβα, οὔϑ, 
ΘεΈπηοὶ, Τ.1,. 1.2}. 
ϑεηηδίαβ, Δα 4, ἢ. Α1. 
Θεπηεῖβ, 1 Εξά. 933, 
ΘΕΠΊΕ]Ϊα5, ΤῸΡ. 513. 
Θειηῖ4ΖαΖ, 1. 67. 
ΘΕΠῚ1]. ,ϑ26 ϑδτημ1}. 
Θαγηϊτῖς. ΟΥρΊ πα] οὗ 1 Ἐπάᾶγαβ, 
154. 8 2. 

Θεπη)αζα, 1 Εη. 68 88 οἿ 1011, ,5 6 
αἰδο ΟἹ 692 αγα ϑατη͵αζα, 
ϑειηΐβζαζ. 

ϑεπαία Ξε Θαημεάγίη, Μδος. 110, 
Τυάπ τ 14, οἵ οπιο, ἀθβοτῖρ- 
τίοη οὗ, Μδοο. 815»19. 

ΘΕΠΘΟΘΓΕΙΠῚ τὸ ΘΘη Πα ἴῃ ΑΒ. 
11 δέ ξα55771 (Ατηϊ.). 

ΘΘΠΘΒΕΓ, 1Ἐῃ. 129. 
ΘΕΊΗ ΔΓ, ΟΥἸΠ.]η8] σα θϑεϊπἰεα ἔοτ 
ΑΒΙΚαγ, ΔΒ. 410.11 (Αὐστὰ.). .526 
Ματϑ)ίίδη. 

ΘΕΠΠΔΟΏΕΙΙΡ, 2Μδρο. 819 1,2. 
ΜΆ Οὐ ΤῸΡ 1522 ΘΙ, 
4815 2ΒαΆτ. 63». 4872. 7110: 2. 
ΔΠΠΟΙΡ, Κίησ οἱ Αββγγία, ἢ. 
11 οἱ δα5:ηι. 

ϑ6ηβεβθ, βενθῆ, Τ.Κ. 4)8:9 81τ, 
175 Ὁχζύ. ἯὯ- ; να, 1. 25 ΘΙ. 
172. (ΟἿ 2Βη. 509. 

Θερατγαῖα δοοοσγαϊησ ἴο Π6 1 ανν, 
Ζ588.- ἢ5- 

ΘΕΡΠΔηΡμδη5. τῷ 
Ῥδδηθδῃ, [πὖ. 4010, 

Θεγαρδῃ οὐ ϑάτερδη, [ὰ}. 345. 
ϑείδῃ, 700. 4431, 
ϑεγαρῃϊπη, Αρος. Μοϑβ. 32" Εῃ. 
6110 γι 2. 1272. 195 295(8). 
546 ΑΠρΕΪ5. 

Θεσδῖ, 154. κ82, 
Θοταᾶ, [υὉ. 4457. 
Θετδ ἢ, 2ΒΑΣ. δῦ. 
ΘΕΓΠΊΟΠ, 'π ΒΥ παροσιεί:), 4 Μδςο. 
Ξε ἃ, 4Μδος. 8 6. 

Θεγοῃ, [π0. 11}»5.ὶ 
ϑεέτοῃ, Μδοο. 31323͵ 
ϑεγρεηΐ, 5.80]. 411}; Ὀἰζθϑ ϑϑίῃ, 
Α. δὲ Ε. 37}; τειηρίβ Ενε, {0}. 
3417 Μδοο. 188; Ραηϊβῃθα, 333, 
.566 ϑαίδῃ. 

ΖαρΡἈπδίῃ - 

Φ 



ϑερεπὶ ψουθηΐρ, ΝΥ ἰβα. τὶ 
ΤΡ. 9. ΒΕΙ: 8.2: 

ϑεγρεπηίβ, [μ6, 1 πη. 2οῦ, 
ϑεγαρ, [00. 118. 
Θεγναηΐ δπηά οἷανθ, ἀπίν ἴο, 51γ. 
γ20--1. Πονν ἴο ἱτϑαΐ, 430 2323: 81 

οϑϑ-40γ͵ 

Θεγνδηίβ ΟΠ 61, οτά -- Τονττ65(7), 
ΑζΖαγ. 63. 

ϑεῖνα {πὸ ἩοΟΪν με, πβεὰ οἱ 
Τ εν τἴοα] ρτἰεϑίβ, 5ῖτγ. 41222. 

ϑετνῖςα, ἔπε, Ρ.Α. 12, 
Θεβὶβ, 1Ε54. οδ΄. 
ΘΈΒΙΠΕ], 154. 951. 
Θεία, Θῖσ, 4019 1. 47). το29 
ΧΕη. 271 Α. ὃς Εἰ. 238.242 25} 202 
31}. 261 37} 30"»2 οἱ 415 431 ὃ 
44) 46} 481 4091 51} Αροο. 
ΜΙΌΘ ᾿ Ἐ᾽ Ὁ" Ὁ τον Τ29 
12}32 1402 340.2 2:1» 361,8 371 
48:5 4283 43}.3 2 Ἐπ, 3319; -- 
ἐα στϑαῖ νηΐ θ8}}᾽, 1 η. 869; 
βεθὰ οἵ ϑεῖἢῆ (ογ. 5μεί 8), 
Ταῦ. 2212). 

ϑενεη, Επ. 189. 6111, γγ8):. 
ὅζς. ; Ῥτγείβσγεῃ δηάὰ τηοῖῃεγ 
τηδτίγτοα, 2Μδςς. 71 12; ἀδγβ 
οὗ οτϑαίϊΐοῃ, 4Μδος. 1.4522, 566 
Ἡδανθηβ ; τηθη, ἴ.6. Δ 96]5, οὐ- 
ἀαίϊη 1,ονὶ, Τ.1,. δόεφφ. ; παΐασαϑ, 
2Εη. 3209)1.; Ῥονγεῖβ οἵ πηδῃ, 
309; 56η5685, 546 ΞΘ6η565; 50η5 
ἃηὰ τηοίῃεσ, τηατίγιαοιη Οοἔ, 
4Μεδος. 838-188; 5ρίτἰῖβ οἵ ἀε- 
οεἰΐ, σέ6 ϑριτιῖϑ ; ϑαθβίδηοςϑ, 
τηδη [ογπηδα ἔγτοπι, 2, 3οϑ72, ; 
νγΑγ5 οἵ 501]}5 οἵ τἱρῃίεουβ δηὰ 
νυἱοκεᾶ, 4Ε2. γ81::.99.; οχάεδιϑβ, 
1. 6. διηοίϊοῃβ, 73172. 

Θενεηίῃ- γα ρετοάβ, 4Μδοο. 
θη. 

ϑενεηίν --ηαᾶ βθνξη γβατγβ᾽ οδΡ- 
τἰνιν, Α85.Μο5. 31422.; πδίίοηϑβ, 
μανα βανεηΐν ἰαησιιαρεβ δηὰ 
ΒΕ ιηϊηϊδίεσιπσ δηΡΈΕ]5, 
Τεβί. 422.1 85)», ννεεκβ, ΤΠ, 
161 : γεατβθ᾽ σδρί ΝΥ, ταϊηΐεσ- 
ΡῬτείεα δ8 βενβὴ βεπεσδίίοηβ, 
οἵ. ΕΡ. 761. 8. 2, 372. 846 (εδη- 
1116. 

5Β8}, [αἰμοσ οἵ Κὶπρ οἵ ΡῬεγβία, 
ΑΒ. 37 (Ατα}.). 

ΘΠ 411 ὰ πη, 5σοη οἵ Νρβίαὶ!, [ὰ0. 

ΘΠΑΙηδησθβοσ, ΤΟΡ. 13»12»15,16, 
ΘΠδπι6, πιογαὶ ἀπιίῖεβ ἱποι]οαϊεα 
ἸΠΑΩ͂ΘΓ οαἴσροιν οἵ, 5΄τ. 411- 
428; τίρῃιϊ ἀπά ντοηρ, 451. 

ΘΠαπίϊη, α ροά, ΑΒ. τ΄ (Ατηι.). 
,ὅ:6 ΒεΪ. 

Θπαταππαι, ΒΓΑ: ΤΡ .25 5.0. 
50Π 001 οὗ, νίεννβ. οῃ αἰζεγ: 6, 
Ἴ ΕΖ. 5: 

Θῃδιηβίοὶ, 1 Εη. 88, 
58 Ρ6εὶ. 

514}, βοὴ οἵ ϑίπιοη, [0}. 

,66 ϑ541η- 

Θῃερεῖ. ,566 ϑεβθαῖ. 
ΘΒΕΟΠ πὶ, οἰΐγ, [0Ὁ. 121 30}»5- 
5,54,2 312 3 407,10 Ὁ 9, )9᾽ Τ1,. 

21 68(β0) 2 Τ.Τυά. 41 Τεβῖ. 
“422. 11 3. 

ΘΠΘΟΠαπι, ροσβοη, [π0. 30"»»5»24 
Τεβῖ. 422. 11 γ8. 

ΘΒεοβοιῖῖα, Τὰ 11 515, 
ΘΒεοΠαιηϊίοβ, [π0. 205» }2)11 Ταβι, 
422.11τ-3,4Μαςο.2}9; 5] ρἢ- 
ἴεσ οἵ, παϊτῃ οὅ, οτγάδιπεᾶ ἴῃ 
Βδανεη, [ὰ0. 30, τεοκκοπβα ἔογ 
τὶρμιεουβπαββ ἴο ϑίπιθοη δηά 

ΙΝΌΕΧ 

εν, 3017; οἰγοππιοίϑίοη. οὗ, 
ποΐ τείεσγεα ἰο, 2.2 622. 

ΘΠΘΟΒΙπαἢ, ἴθ, 42. 1112). 
Ρ.Α. 3358; ἃ τηοάβ οἴ τεξοστίηρ 
ἴο αοάα, Ρ.Α. 3321. : “1Π6 ἀἰϊνίπα 
ἀνε] ]ηρ,᾿ 4.2. τοῦ. 

ΘΠ 6άΙπι, 2Βάγ. τοὔΖ. 
5ΠεῈρ, δ]πάεα, πῃ. οοϑῦ; 
ψμϊῖϊε (- 4600), 8012; Ιιοτὰ 
οἵ, σε (ἀοα, {{1165 οἵ. 

58επι, 5ῖτ. 4915 [0}. 438 ..γ,.9,11,12,16 
810,12,11,18,21,80᾽ 02 1015.31 γ24,}7 

Τ.Β. τοῦ Τεβι. 422. 1 88, Ἰοΐ οἵ, 
7π. 815; Ξεθ6! οἱ. πὸ. ΤΟΥ, 

ΘΠοηα, {Π6, Ρ.Α. 217,2. 
ΘΒοπηαίδῃ, Ρ.Α. 1190, 
ΘΠ ΘΟ η6 ἢ Εβγθῃ, το] αἴΐοη οἵ, ἰο 
ΘΙΣΘ ἢ, 51... 8 7 1ν. 

Θηδοῖ, Τρ 26.10.6 69. γ68 ἵν᾿ 
1415 414 “85 5 12»5),6,19. ΤΡ, 514 

2. 2255 5 2 ΒΗ͂Σ, ΠΡ: Π 2:7: 
βόδ. 8317 Ρς,.50]. 415 145 151} 
162, “46 Ηαάε5, ΡΙῖ ; 4Ροάε οὗ 
8015. οἱ νιοκεα ἀεαά, 482. 
445.; ὅπῃ ἀαγκπεβθ δπα Ὧε- 
βίοι, Ῥ5.50]. 14ὅ ; σοποερ- 
τίοη οὗ, 27: τ Ξ οελ: τ Ἐπ. 22(21.) 
51 5608 6410,», 9011. 102121.-- 
το4ὅ2:. ; (1) Ο.Τ᾽. ςοποερίοη--- 
ἰῇς σοὰὶ οἵ 411, ἱπνοϊνίηρ 
500 14], ποΐῖ τηοσγαὶ ἀἸβι ποι! οη8, 
6310), 1021}; (11) 186 ἱπίοδγ- 
τηεάϊαίε βίαίε οἵ {Π6 τὶ ρῃΐθοιβ 
Δ η4 {Π6 νυν] κα ἰηνοϊ νην ΠλοΓαὶ 
αἰδβιϊποιίίοηβ, 22 μι 6310. 
τοῦ, οἵ. τοοῦ; ἴἤσγεαε. ΠοΟΙ]ονν 
ῬΙασεβ ἴῃ, 22; ({Π|} {με ἱπίετγ- 
τηραϊαΐο ϑοἰδίε οὗ {ῃ6 νν]οκαά, 
6310. ; (ἀν) τ[ῃ6 ἤπαὶ]ὶ αροάε οἵ 
{πε νυ ]οϊκεὰ -- ΒΕ]], 6310), 901172. 
Ιοϑἷ, 5:46 (Οεἤεημα. 29}|Ώἢ2 
,δέγαεΐ : 8:1τ. 21}1022..: δἴθσῃδὶ 
τεβί, 2117. 116 ἴπ, πὸ ογρδηϊο 
οοπποδχίοη ΜΙ 116 οἡ βατιῃ-- 
πο δοοοπηῖΐ οὗ ραβί ἰδ οη δατσί} 
-- ΠΟ ΓΕΡΎΌΔΟΠ65 ἰη, 415; Π0 4ε- 
ΤΠ ρῈΐ οὗ Ἰϊΐδ, τ 415; πὸ Ἰίρῃϊ ἰοσ 
[Ποϑεὲ πο ἄνα} {πθγρ, 221}; 
πο τεοορηϊϊίοη οὗ ἀοά, 1γ35, 
566 Ἡδάεβ; ραΐεβ οὗ, Ρβ.80]. 
τό; 11 ἰη, Ο.Ἷ.. ἰεδομίηρ οἵ 
τερτοάποθα ἰπ 1 Βαγ. 219). 
Νεν Τεβίαπηεηΐ τηδδηΐηρ οἵ, 
ἤτβὲ ἑουπὰ ἴῃ 1Εη. 8 τ(ε); 
ΟΙα Τεβίαπιεπε ἀοοίτίης οἵ, 
ΟΡΡοβεὰ ἰπ 1οζἕ-τοκῇ. 

ΘΠΕΡΒεσά, σθηβου 85, Ζαά. τόϑ; 
βιηϊίε {ΠῈ... ὅζε., 9(Β). 

ΒΒΕΡηετάβ οἵ ᾿ϑγαεὶ ρεγίβῃβά, 
2Βαγ. 7715; ἴο θὲ ἰουηά ἰη (Πε 
Τν, 7715; [86 ϑενεηίυ, Ἐπ. 
8.259; οο1 9013»17,25͵ 

ΘΠ ΕΘΗ ΡαΖΖαυ, σονεσπογοί  πάδρϑα, 
154. 21216 (Θαηαθαββατγ) 618,20. 
τείαγη οἱ, 81, ὃ 6(α) 215). 

ΘΠ 61}, [0. 85», 
586 ]4ῃ, [{|0. 419»17.20.415 Τ᾿ Ταἅ. 
τοῦ τι, 

5Π61}. 526 ϑείῃ. 
ΘΠΘΙΒαυθοζεμαῖ. 546 ϑαίῃτα- 
ὈυΖδηθ5. 

ΘΒ16]4 οἵ Αθιδῆδῃ,, ἱ. 6. αοά, 
ΘΙ ΒΊΔΕΣ: 

ΒΠΠΟΗ. 866 5εῖο. 
ΘΗηϊτηεὶ, Ταβί. 422. 11 74. 
ΘΒΙΠ11, ἃ σοά, ΑΒ. 15’ (Ατηι.). 
,526 Βεϊ. 

Θῃϊηγοη, [0}. 449. 
Θίηασ, {ὰ0. 05 
ΠΡΟ 

1τοἱβ--20,26 -2] 

ΘΕΪρ5, [εν το Πεὶρ Κοπιδῃς 
ψ ἢ, τ Μδοο. γ35, 

5ἤθδῃ, [π0. 101}. 
5ΘΠαηΐϊ, [ὰ0. 4439, 
ἐρος, 700. τ610. ψ]]ἄθγηθβϑ οὗ, 

ΘΙΌΥ], τΠ6, 510. ὃ 2, 2815 ,322. 
ἀδυρηΐεγ οὔ Οποβίοβ, 5816. 
ἀαυρμίετ-ἰη-ἰανν οὗ ΝΟδῃ, 2821. 
ΤΕ τη πείθοεε οὔ {π6 ΜΙρῃίγυ αοα, 

ΘΙ ΡΥ" η6 Οτδοῖθβ, (Π6 (Τενν 158), 
δορσοιηΐ οὗ, ὃ 6; ΒΙΒΠ]ΟσταΡηΎ, 
89; Μ55. 8 γ; 5160 γ1}; {86} 
8.2; ΞΡ ΠΠΕῈη6 νεῖβθϑ, θαι]θβί, 
8. 2, ρεηοῖαὶ ομδσδοίοσ οἵ, 81 ; 
71εν θη, 8 4, ἴη Ἰαῖογ Ὠἰβίογυ, 
8. 5; Κοπηῆδῃ οΟἸ]εοίίοη οὗ, 88 3) 
5; 1βεοϊορυ οὗ, ὃ 8. 

ΘΙ ΟΆΓἢ τε πα τἀ θεγηδοῖὶο, Ζαά. οὔ, 
ΒΙοΠΘπη, ἰοο θη παίϊοπ [ἢαΐ 
ἀνε! ] 61} ἰπ, 51τ. ροῦθ, ΔΘ Ποσγεά, 
5οἕβ, 

ΘΙΟΙγ, 510. 430 1 
510. αὐ ἴον. σιν: γϑῦ ἴθ 25 
ιβιηρ. 

ΘΙΟΚΏΕθ5. «δὲ6 ΡΗγϑίοϊδη. 
Βίσγοη, 1Μδςοο. 1525 510. 3481 
Θια]αΐϊτη, Ν΄α]ε οὗ, [00. 1.322, 
5146, 1Μδος. 1523. 
ϑιάοη, ΤΕ πα. εὖ. ὙΜποσ: Εἴ 
Τὰα τ )'8 θ05. 56 Ματί.15. 515, 

ΘΙΔοηίδηβ, 510. 3451 5205 
ΒΙρη, ΖΕ π᾿ 552. 
ϑ1ρη5 οἵ Ζοαϊΐας, 1Επη. 483 .γ.213»}9 
55; Οὔ ΠΕ θα γ5; 82: 5... 

ϑίρπβ οἵ {πε Επά, 42. 451--518 
620-24 068-012, 

Θιίδησα, ΕΑΝ 1 515. Ρτίτησναι; 
2Βαγ. 327, τεΐπση ἴο, ἕο βϑνεη 
ἄαγϑ, 4Ε2. γ39.. (ἰτη65 ἴοσ, 51Γ. 
δι ηεν τὰ 

ϑ:οδῃ, 1Εη. 263. 
ΘΙΠΠΆΡΕΒΙΕΙ, Σ᾿ π: ὅ605. .δ2 
ΘατΏΒΆΡΕΕὶ. 

Βίπηθοη θεὴ ΕἸςβαζαγ, Ρ.Α. 435. 
ϑηθοη θεη (ὐδιηδ]ῖεὶ, Ρ. Α. 118, 
5πηθοη θεη ΗΠ]1Εὶ (2), Ρ.Α. 17, 
ϑίθηεοη θεη Το αὶ, Ρ.Α. 538 4,17 
68 

ϑίπιθοη με Τπάδῃ, Ρ.Α. 68, 
ϑηθοη θεη Μεπδβία, Ρ. Α. 63. 
ϑίπηθου. θεὴ Ναίμδηΐϊεὶ, Ρ.Α. 
210,12,18,17. 

ϑηθοη ὕδη ϑῃείδοῃ, Ρ. Α. 18». 
,δὲ6 ϑ'πιοη θεη Θῃδίδοῃ. 

ϑίπηθοη {ῃ6 Τα5ῖ, Ρ.Α. χ3. 
Βιηθοῦ, 10}. 2815. 5204 .3225 
3429 ,88.,.20»9,10,,22..Δ18 «Μδοο. 

219. ΕἸ ΞΘ. ΤΑΣ ΘΙ ΟΣ ἢΠ} 1 2. 
6. 1706 05. 26 113. 7. 75... 2.1. 95 
421} Τα. γ8(β) ; Ἰεαϊουβ. οὗ 
ΤοΞερῆ, 1.9. 2. 5 τῖθε Οἱ το 
ΡῈ εἰδβρεγβεὰ, δὅ; δπά ]1,ενΐ, 
566 ΘΒΘΟΠομηΪ(65, 5] ρ τεσ οἵ. 

Βηθοη, 1Μδοο. 2]. 
Θίπιθοη, Μδοο. 255. .566 Θ΄ ΤΊΟη 
Μαδροοαθδειβ. 

ϑίμηθοη, βοὴ οὗ 7εβῆπα, οα]]βα 
Βδὴ ὅ8ῖνα---ϑοη οἵ [εἐϑῃιτα, 50ῃ 
οὗ ΕἸεαζαγ, θϑοη οἵ ϑΐγα, ὅ8|Γγ. 
ΕἾΠΘΟ: 

Βιπίθοη, 50η οὗ Τοοπαπδπη, {Π6 
Ρτίεϑί,βῖγ, 40᾽522.-- ο Σέ; ν μοί 
Θηοη 1 οσ 11, 5ῖγ. ὃ 6 1]. 

ΘΙ ΠΊοΠ, 8η εἷάεσ, Ατὶϑβί. 47. 
Βίπηοη, δὴ εἱάδσγ, Ατὶβε. 48. 
ϑτηοη, δὴ εἰάθσγ, Ατὶϑι. 49. 
ϑίπμοη 11(3), Ὠἰρὴ ῥγιεϑῖ, 3 Μδοο. 

2771. 

866 

ϑίπηοη θεη Θῃείδοῃ, ϑιι5. 88 6,7 
Ζεά. ὃ οϑϑνθ,. θὲ ϑἰπηθοη θὲπ 
ΒΠείδοῃ. 

ΘΏΟΠ, ἃ Βεη]απηϊῖδ, 2Μδςο. 351 ,41,3,4,6,28. δος, 4.5; 
ΔηΔ αβοπ, ἰπίγίριιθβ οὗ, Ὄνεὺ 
ΜΙ ΘΒ -Ρτεβιμοοά, 2Μαοο. 340. 

ΘΠηοη ΟΠοβδτησιιβ, 1 Εϑά. οϑ2, 
Θίπιοη Μασοαῦδειιβ,οα]]οα Τηδ5- 
55, τΜδρο. 8. 4, 28 ς17)20,21 ς 5 

19,38,87,62,06,08. 1ο7Έ4,82. 1.1 69,6ὲ,65 
1.233,)38 1.01,18,14,17,20,27,38-- 86,42, 
46,47,50,68. 1.,4,17,20,28.-- 25,28, 29,85, 
86,40,41,48,49. 1 51,17,21,24,20,39.38,88 
161,2,18,14,16 Δ δος. 822 το19,20 
1411; -- μββανεπ-ϑβηΐ Κίηρ, 510. 
20 δ2η. ; Ῥαπεργτῖς οὔ, ᾿Μδοο. 
ὃ γι(4); Ρτγοβρεσίγ οἵ 7εν5 
Ὁπάοτ, 510. 3518)5,.  τοραγάβα 
ἃ5 Μεββίδῃ, 0. 8. 15, σέδ 
Μεββίδῃ ; Ἀἰβίογυ οὗ, εἰεοίθά 
Ιεδάβθσ, "Μδρο. 138 ; ἀρίδαίβ 
Ττυρθοη, 1312.28 ἰχϑαῖν οἵ, 
ΜΠ Ιεπηείσίβ 1Π, 1331-42. 
οαρίτιγεβ δζαγα δηᾷ {Π6 οἰϊδά οὶ 
οἵ [εγαβα]επι, 13.43.8... οἠς ἴῃ 
ΡΓαῖβε οὗ, 145 15; τεῆξννβ δ᾽ Πἰδηο 
ΜῈ πα, 1415 25, Πογθ τᾶγΥ 
ΠΙρΉ- τ θϑίμοοα σοπίεττθα ομ, 
1425:49. τῆγεα {Π1|65 οἱ, 14515.; 
ἀϑκεά το Πεὶρ Απιίοομυβ ΝἼΤΙ, 
1513; 8]]ἴδηςε οἵ, ννἢ Κοπια 
τεπενγεά, 1515.-26.. ρονεηδηΐ 
ψ ἢ, θτόκθη ὈΥ Απίϊοοῃιιβ 
ΝΠ, τρήϑ ταις ςοη5 οἵ, ἀείδαϊ 
(επάεσθαβκιις, 16:10. χημγάεγ 
οἵ, Ὀγ Ριοΐδιην, βοὴ οὕ Αθαθαβ, 
1611-24. [ῃτβαίο]α {116 Βεϑίονεα 
Οἢ : ῥγίηςβ οἵ ρβεξορὶε οἵ ἀοά, 
1428,:.; Ἰφαᾶδγ ἀπὰ Πὶρῃ-Ῥτίθβί 
ἴον Ἔνεῖ, 145; οδρίαϊη απ 
Βονεγηοσ, 1457; νἱοίογυ οὗ, ἴῃ 
(λ4]11ε6, 55. 35. 
ϑθοη Μαριβ, 510. 5.17, (δδό 
Βε]ΐασγ. 

5ἴη, Το. 45 Α΄. χὐτι 21.218. τα 
521 61. δυῖῃοσ οἵ 4Ε}Ζ. σοῃβοίουβ 
ὉΓ, 748»09,.18,126. 817,81. ΒΔΓ, 

Ζ44. τοῦ; φοηίδϑϑίοιι οἵ, 23 Μδοο. 
213. 610 ω.6 (Ἰ]εδηβεά, Οοιι- 
[οβϑίοῃ ἢ οοῃβίβϑίβ ἴῇ δ] ἰδηδίϊοη 
ἔτοηὶ αοά, 42. γΆβ, πηΐαϊιἢ- 
{ὰ]ηε85 ἴο 1ανν, 955; ἀοοίηπε 
οἵ, ἴῃ Βίγαοῃ, 511. 8 οἷν; ἀπε 
ἴο ἀεπιοηϑ, 1 η. 158»3}1 161]; 
ἴο [41] οἵ Δηρεῖβ, ἀπα ἴῃε Κπον- 
Ἰεάσε {πδὺ ἱπιρατγίθα ἴο τηδη- 
κίηά, Ἐπ. δ 11,5 ο"»Ὁ)8 τοῦ: 
168, οἴ. 691}; ἰο τηδη, οδ8:; ἴο 
ϑαΐδηβ, 407 695 ; ἀοά [ῖδ6 
οαῖι5ε οὗ, ι5}}72.; πηδη οἱ Ὠϊπι- 
561 δαθ ογεαϊεά, 1π. οϑέ; 
παΐατα οἱ, 51τ, φἱ ϑ πὸ 
ἀοοίτίπα οἵ, ἴῃ Ατὶϑβί. 86,3; 
οὗ Δάδιω, Ἐπ. 225; οἵ ἔνε; 
695 ; οἵ ἐοτηϊοαιίοη, Ζαά. 71“; 
οὗ Ρο]]υϊίηρ ϑαποίμπατγυ, 78 1; 
οτἱὶρίηαὶ; 2Βαγ. ὃ 1ο, 56 Οτ- 
σίηαὶ ; οτὶρίηαῖθα ψ τὰ Ἐνςε, 
Θιγ, 2525; ϑίοϊς ἀοοίτίης οἵ, 
4Μδςο. 529; ἴο οοπηεὲ ἴο ἃπ 
ἐμά, Τ.1,. 189; {τασρά ἴο ενἱ] 
μεατὶ οὗ Αἄδιω, 4Ε2. 329:22 
439 γ}16-120.. {γαηβιηϊεα [0 
ἀἰεβοεπάδηίΐβ, 225-26. 66 Ὑεἴζεγ; 
ὉΠΟΟΠΒΟΙ ΟΊ 5Πη685 οὗ, 1.155, γ᾽ 
1.Ζ. 1495 ; υηΐνετιβαὶ, 4Ε2. 330)80 
7.110-ἰ81 885. φφι56 οἵ 1115 οἵ (ῃῖ5 
ἅρ6, 421)238.,48 881, 



Θιπὸ, Μομπηΐ, 9: 2... δέ 
ϑιηδὶ. 

Θίηδασ, [ὰ}. τοἱδ, 
Θίπαὶ, [11 514 51τ. 487 Τι}. 
]γοίορμε τῦ 438 819 482 501»2 
ΤΕ Ή.16 80329.52,88),, 4 Ἐ)2. 317 1.44, 
σεηΐτε οἱ ἀδβοτί, 10.819. ἀθβογί 
οὗ, 503. 

ΘΙΏΡΈΓΒ. 
ΘΙηρ)ε-τηϊη δα 

ἘΞΕΘΙ 

ΘΙηρΡΊΘηεσθ, 71.595. “2,2, “66 
Ἐεοιταάς ; οὗ Πρατί, Ν᾿ δά. «1 
ΠΡ 212): [9 2:7. 

ΘΙΏΠΕΙΒ, ἀδηροσ οἱ αϑϑοοϊαίησ 
ὙΠ ἢ, ϑῖτ. 50 1 ρα : 
58 2219,.8 581-88 ,12..,..͵2,δ,.Ὁ 503 

ἘΞ" 622..8 02 5 οπυξεῦ τὸ 
Ῥᾶβ5 ἀνναὺ, 6957; ἀεδβίγογεα ὈῪ 
ϑυνοσγή, 9111; Ἰυπᾶαρεα [01 βἰῃβ, 
381; Ἰυάρεπηδηΐ ρα Πα ϊηρ ἴογ, 
455; 5841] ποί 5εῖ ἔοοΐ οὴ πον 
Εαιῖῃ, 455; [(επρί πιεὴ ἴο 
ἜΥΠΠΠν δπηίγθαΐ νυ]βάογη, 945. 771 
4} »..δο. --. ϑαάάμποθθς, 5.50]. 
8 5; οδμαιρεα ψ]ςἢ ϑεηβιιδὶ 
ΘΙΠΒ ΒΞΘΟΙ Ὁ 1. 8", 
Ῥτοίαπαίϊοῃ οὗ ϑβαποίμαγυ ἂπᾶ 
βδογίῆςας, 18 28 812,26 ςρ φοῃ- 
πεοίεα νὴ] [πΠ6 ΤΕΠΡ]6 5ετῖ- 
νίοεβ; Πυροοτίεβ, Ρ5.50]. 47.322, 
γνεδ]ηυ, 1256 15. .5ε6 Ἀϊρσῃι- 
δοιι5, Ῥοοσ. 

Θίπορε, 510. 3354. 
Θ΄η5, ρτεαΐ δηᾷᾶ 5Π18]], Ἔαι4}}Ὺ 
Βεΐποιβ, ϑίοϊς νῖενν, 4 Μᾶδοο. 
ΒΟ. οὗ Ἱρῃόσδησθ, Τ.1,. 2ὅ; 
δμαβιοπίησ οἱ, 5.50]. 139 188. 
οἰεαηβεα Ἔν οΟΠίεββίοη, οἱ; ; 
[αϑιϊηρ αἴοηςϑ ἔοσ, 3: Ἰιϑὶϑ οἵ, 
546 1άλϑῖ5; ἴἢχεα οδγάϊηδ], 
[οτγηϊοαίϊοη, ὉΠΟ]ΘαΠη655, ἰπἰ- 
φυϊγ, 70}. 751 τη. 71. 

ϑίοη, 1.6. Ζίοη, 1 Εβα, 81 τ Μαςο. 
431, 80 54 648, δὲ γ,838 Το οἷν, 5614 

1Βαγ. τς ΞΕ ΠΡ τϑλϑ 7122. 
32»28,31 .26 64 7619] τοῦ; τ 28,44 

1244.48.1.χ86,86 1451; [οοἰϑβίοοὶ οἵὨ, 
651; γλοῖποσ οὔ ιϑ 4]], 1οὔϑ2.; παν, 
ΙοΥ᾿; 568] οἵ, 1.6. ἱπάθρεμάεποε 
οὗ, τοῦβ,. ,526 Ζίοη. 

51τὰ. ,58:6 Βεὴ ὅ5ϊῖτα, [Ἔβϑῆπα. 
ΒΙτδοῃ,Ζαά. Ὁ 84,93; ΒΟΟΚ οἵ, ἀΌ- 
Ῥγανίδίϊοηβ, 51τ. 8 10 ; δοσοιηΐ, 
Βῃοτί, 81; διίῃουβῃῖρ, ὃ 61; 
ΠΔΠΟΠΪΟΪγ πα τι58 ἴῃ Ἐδιγ 
ΟΒατοῇ, ὃ 8; ἀαίο, 8 61] ; ἴη- 
ἤπαδηοε οἡ Ἰαΐεσ ἸἸογαΐασθ, ὃ 7: 
(τα ΝῊ (δ Τοῦῖέ, (ὦ 
7ενβῃ ποη- Καθ πος Ἰἰΐεγα- 
ἴατε, (4) ΚΑ ΡΙηὶς Πἰτογαΐατσα ; 
ΟΥρίηα] Ἡδρτγενν ἰοχί, 8. 2: 
(α) τεοονεσν οἵ Ἰἰοβξῖ Ἠεθτενν 
ΟΥΡΊΠΑ], (ὁ) ναϊπα ἀπα δαῖῃεθη- 
τον οὗ ἱγαρτηβηΐβ, τ] ίϊοη ἴο 
ξβδοῦ οἴπεσ δηᾶ ἴο νεγβϑίοῃβ, 
(ὦ βεοοπάδσν Ηδξργενν τεοδη- 
ϑίοῃ, (4) τεοοηβίσιοιοη οἵ 
οτὶρίηα] Ηερτανν ἰοχί ; συτη θ ]5 
πιϑεα ἴῃ ποίεβ, ὃ τὸ; {ῃεοϊορυ, 

9: (4) ἀοοίηηε οἵ Οοά, (δε 
8.4), (11) 116 Πνὰνν, (δ 8. 4)» (111) 
ΥΊβάοπι, (ἰν) 51π, (ν) Επίατε 
11 ; (1116, 8 2 ; νειβίοῃβ, 
Οτεεκ, ἀπά βεοοπάδτυ Οτεακ 
τοχῖ, Ῥματβαὶς τεοθηβίοη, ὃ 4; 
νεγβίοηβ, οἴου δηοϊθηΐ, ὃ ξὶ () 
ϑγτίδο; (Ὁ ΟΙά [1,κτπ, (11) 
ϑυτο- Ηεχαρ]δτῖς, (1ν) ϑδῃϊάϊο, 
(ΕΒ ορίς, (ν]} Ατασηαῖς, (ν11) 

56 ΑϑΑΡἢ, 50η5 οἵ. 
Τῶϑῃ. {|5-- 

ΙΝΌΕΧ 

Θ]ανοηῖο, (ν}1) Αταρὶς ; τοὶα- 
τίου οἱ ΤοΡὶ᾿ το, ΤΟΡ. 8 8ϊῖν. 

Θίτεηθ, η, 102 2Βδγ. 1οϑϑ. 
ἌΝ πσΟ. ΤΡ; 55). 5015" Οὗ 
Ἰαπηθηϊαςίοῃ, 5:6. 5.17 28Βατ. 
105: 

ϑίτίοη. ,5:6 Α.5Ρἴ5. 
ϑίγοοοο, [τ 2410, 
515, ἃ τοοὶς ΠΘΔΥ (με Ρῥ]δίη οἵ 
ΝΙΊσσΙη, ΑὮ, 421: (ϑγ1.). 862 
ἽΝΊΒΤΙη. 

ΘΙβίππθϑ, ἱ. 6. Ταίζομαὶ, τα, 
65:12 κα, 

Θίνδη, τῃοηΐῃ, 1Βᾶγ. 18 2Εη. 
482 68:.3͵ 

5]ανετ-ίγαάθ, 2Μδςοο. 811, 
514Υ, 1Έω. ὅο 622 9812 οοἱὅ ; 
5] αῖπ ἴῃ 5601, οοἷἷ; 5ρ᾽τὶ[5 
ποΐ 5141, 2215 ; Θρ γι15. βἰαίη, 
1οϑϑ8, 

5]6ῈΡ, πηδαῃΐπηρ οἵ, 51τ. 47252:.; 
ποῖ, ἴΒοβα νγῆο, 5:6 ΝΥ δίς μευϑβ. 

5]οΎἢ ἀδϑρίοα ]ε, 51τ. 221. “, 
Θιηγτπα, 51}. 39344»366. .122,806͵ 

Θοοῖΐαὶ ΡσυΟΌ]ε πη, Αὐὶβί. 8 6, 5. 
ϑοάοτω, 70. 1317»328,28 τ6»6)9 
200 2222 500 ὙΞΙΣ {5 10 ΠΣ ΤῚ: 
140 ΤΙΝ. 2.4 Α΄. Ὁ 1 Β. Ὁ Ὁ 
Δ ῈΖ. .γ1ῦ8.. ἀδβεσισο ΟΕ, 
2Μδος. 28 ; {γε οὗ, ΝΥ 154, τοῦ ; 
ΞΞ ΠΕ πβδ θη, ΝΑΙ 5; 5.0; 
τήθῃ οἵ, Ριιη]5Π64 1π {πε Ἰπᾶρσε- 
τηθηΐ, ΝΥ 154. 101ὅ22. ; Ῥα ΠΙ5Π6ά, 
Θ1γ. τόδ: 

Βοάοχηϊτεβ, 10. τό 2οὅ, 
ΘΟΪΑΙ γεαγ, [π0. 623.30 1 ῃ. γ4; 
ΠΘΟΟΘΘΑΤῪ ἴο τὶρῃς οὈβεσνδησα 
Ὁ ἐεαϑῖβ, 1: «ὁ52 τ, τ 
Ὑ ἘδΣ. 
Θο]οπιοη, 1 Εςα, 13»5 538,86 γος. 
28)12 Θἵτ, 4718-28 Ἃ, ἃς Ε, 518 
“22ε» εχ 510. 3167,)214. 2 Βδτ, 
ΟΥ̓ Δ ἌΔΙ Οο 8. ΠΕΣ, 108 
ἩΘο,. ἰχδαῦ, Ἰθαν 8) 592 
Ῥϑα]πη5 οἵ. 
ΘΟΙΪγΓΊἃ Ξε [ΘΓ βα] οι, 510..4115,125, 
Βοτηβίβ, πα, οϑ5. 
50, ΑἨΙΚαν᾽ 5 ῬΙΑΥΟΓ ἴοσ ἃ, ΑΠ. 
τοῦ; ; [οἱ ΜαηΊ, ἰῃ ὅοὴ οὕ Μαῃ 
γἱδίοι, 412. 13 :--ἀἰεβίσουβ 
δπεπηΐεβ σπου έ ΙΑ θοῦσ Ὀγ {πε 
1 ανν, 132388; τεϑίοσαίίοη οἵ Ἰοβί 
Τεη ΤΠΡεβ πηάδτ, 134 159. ; 
οὗ Μδη, 2722 1 ᾿) ηιοεΐ :----ὶ Β᾿. 
462 482; 4}1] Ἰπάσεπηθεηΐ οοτη- 
τηϊ τε το, 6957 ; ῥγσε- εχϊβίεῃοα 
οἵ, 482,.; ἴο 511 οὐ Οοά᾿β 
Τῃσοηθ,515; πηΐγθιϑαὶ ἀοσηϊηΐοῃ 
οἵ, 621 ; νατγίοιιβ ρΡῇγαβεβ ἴοσ, 
. Βὴ δὲ Ὀ( δὴ, Γχ(δὴ;» 522 
Μεββίδῃ ; οἵ πῖδῃ -- Εποςῇ, 
1. 6ο]0. 

5οη οἵ ἀοά [Α. δι Ε΄. 423»551; 
Μεββίδῃ δ5, Επ. τορζ (οοη- 
ἰταϑὶ “ϑοὴβ οἵ ἀοά᾽); 4Ε2. 

28,29. 1..32,87,62.1.,9, 

Θοη οὗ (ῃ6 1 αν, 2Βατσ. 4647. 
50η5 οἵ (Ὀ41{1ε) ἀϊη,Ζαα, 919(Α). 
526 ϑεῖῃ, βεβὰ οἵ. 

Θοπβ οἱ αοά, 1Εῃ. 6955 γ1], 
566 Αῃρεῖὶβ; οἱ ἴπε ἀοα οἵ 
Πϑάνεη, πῃ. τοῦδ; οὗ ἤξάνεῃ, 
128; [Δο0}0, Ζαά. 45; τηδῃ, 148; 
ΝοΔῈ, 4}; οἱ Νν ίομοιβ, 1 Επ. 
1012 149, σεε (ΒΠ]άτεη ; Ζαάοκ, 
Ζαά. 57. 

Θοιίεοβ, ΝΥ 154. 617, 
ΘΟΙ͵ΟΥ,, Δη4 σατο, ἴο ΡῈ αϊ9- 
Τηϊβϑοα, ὅ81τ. 2021. 25. [ἢχρα 
{Πϊηρϑ {Ππαΐ σαιιβε, 2638, 

Θοβι 5 οἱ Τατγεπίμπι), Ατὶβῖ, 12, 
19. 

ϑοβιραΐει, Μαοοαρθδθαῃ Ἰβδᾶσσ, 
ΔΝίαοο, 125225, 

ϑοβίγαίιιβ, 2Μδος. 427.29, 
ϑοΐοπα, 2Εη. 3154. «5:6 ϑαΐδῃ. 
ΘΟΙΪ, δοῖϊνθ, δη5α. 1511}, τῶ 
ΘΡΙτῖ ; ἃ ροοί, [6]1] ἴο Ἰοί, 
ρα. 819 Ὄχίθσγηδὶ, 6 ]16ῇ ἴῃ, 
Θῖτ, 61625,.; βτθαῖ]Υ νεχεᾶ, τΒατ. 
235: ΒΌΙΡΤΥ, 218, ἴῃ ΔΗΡΊΪΒΗ, 
21; Ἰοηΐ ἴο ταδῃ, γΥβᾶ. π5, 
ὉΠ 5: ποπσιπεῖ, ῬΕΙβοηδ] 
ΤΕΘΡΟΙΒΙ ΠΥ οὗ, 4812. γ102- 
Ταῦ ἘΞ ΠΠΠΒποδ, 1γ: 47.072. ; 
ἰην 51} 16, ΤΕπ. 9212; Ἰινίηρ, 
δΔηα ΡᾷΓα βρῖ τ σίνεη ὈΥ Οοα 
ἴο πηΔῃ, Ταεβί. 4322. 1 τοϑ; οὗ 
τηδῃ “ἃ {γαῃβίθηΐ πα] ν] 4 114}1Ζα- 
τοη οἱ [Π6 οπα ῥυὶ πηϊτῖνε 58- 
βίδποθ οἵ ἔογοε᾽, ΝΥ βά. )ἕμ. 

50 ]5, ογθαϊθα μείοτα {πὸ ἰουπάδ- 
τοη οὗ {με ψόοσ!α, 2Εη. 2372. ; 
(οά [ΠΕ φρῖνεσ οἵ, 4Μδος. 135 
1825; αἸἰβειη θοαϊεα ( -- 2715217γα- 
ΖΖΟ δὴ, 5816 ΟἹ, 4:12. 101. 
ΒοΙ͂γ, Υ̓ἰ5ά. 727; οἵ ἀεδά, 1. 
919 228; οὗ ἤεϑῃ, 16} ; οἵ τῆεῃ, 
05; ΟΥ τἱρπίδουιβ, 1092., δὲ: 
102 ἸΠ  ΟὨΠΣΡΕΙΘ, 56 
ΟΠ εῖβ, ἴπ ἰουτίῃ ἤξανεῃ, 
3Βαγ. τοῦ; ρᾳγε δη4 ἱπηπιοσίδὶ, 
τεοεῖνεαά ἴτοηῆ ἀοά, 4Μδοο. 
1825. ργε-οχἰβίεποα οἵ, γΥ15α. 
8. 9, ̓  βιθμο. 2Εῃ. 2357, 4Ε2. 
44». 4Μδςο. 1835; {γεδϑιιτὶθ5 
οὗ, 2Βασ. 2125, “66 (δι θοῖΚ ; 
πΠΡοΙΏ, 42. 44171. 

ϑραΐη, Μδοο. 88, 
ϑρδτίδηβ, Μδοο, 
1416»20)2 5. 1585. Ἰξάρτθ ΙΝ, 
122; Ἰείτεσ οἵ, ἰο Οπίδβ, 123372. ; 
7ενβ Ῥσγείβγεπ οἵ, βΐοοκ οἵ 
ΑΡτΑἤδπι, 1232]. ,566 1, δἰζετϑ." 

Θρεου]αίίομβ, ασεεῖ, 51τ. 32422. 
ΘΡεεοῆ, πεεά οἵ ἰγαϊρῃιίου- 
ὙγΑΥ Π 655 ἴῃ, 51τ, 595-61; {{π|65 
ἔοσ, δῃηὰ ϑβίθηοθ, 201 ὃ; πυη- 
ΒΘΔΘΟΠΔ0]6, 2018. 20. νυϊδῖϊεβ 
οἵ, 271115. οὗ νγῖβα δηὰ (Ὁ ΟΠ] 5}, 
ἤν τς 

ΞΡδθοῆοβ. οοτηροβεά ἴο 
ομασαοΐοσβ, 4Μδοο. 5822. 

ΞΡΠοτθθ, ΟΥ̓ ΘΙ ]Ὺ τ] βίγατίοη οἵ, 
ΕΠ. 21 2  Π. 8005 2 Βᾶγ. 485 
Ῥ5.50]. 1812.14,. ἃ υνυἱίηθβθβ ἴο 
τη6ῃ, 2Βδγ1. 195. .566 Ἡ βανεη]ν 
Βοαϊ658. 

ϑρ σι, δη 5οὰ], τ Επ. 225; Ἔδο ἢ 
Ἰυάρεα δοοοταϊην ἴο 5, Ζαα. 
ο΄δ; εν]], σό6 Τλειηοηβ; ΘΟ 5 
--Ηὶς ϑνεεῖ, 51:0. Εταρ. τ; 
ΗΟοΙν, ΝΥ 154. ΟἹ [Α. 8 Ε. 4,2 
Ματί.15. 5135. 42. 1422 Ῥ5.50]. 
1742, οἵ Οοἕ, Τεβί. 422. 1 τοϑ 
ΖΑΘΝ 210. (οἴ τα δη; 0. 12.5.5 
Ζαα, ἡ 8.0) ΝΥ ΠΡ. δ᾿; οἱ 
αοά, 1.5. 4’ 1.Β. 82 ((β(58} 
[97] Ὁ. Δ. ῬΟΑ 216 0} {Π6 
ΠΟΤ, νηΞα. 1 ΓΠΠ ΟΠ: 
Μ Ποῖ 5ΡΈδ ΚΕ 1η της, Ματί.15. 
Ὁ ρει ΟΕ Ὁ τη Ἰ5Ὁ 
1510 229)7,9--18. 508,12 60 4»14»16,17 
673. 682 γο2 711»5)}1 011 922 
9312 983»7;10 Ἐπ τι το38,9 τοῦ! 

1οϑ8:7. ον], 18.3.12 161 208 
6912; οἵ ΑΒεϊ, 227; Δῆρε]5, 19}; 
ἀεαᾶ, 2259 ; ἅενν, 6:0 δ: 
δδατίῃ, 1519; 1411}, 613}; σ᾽αηίϑ, 
151.12 161; σοοά, 1081}; σοοά- 

122»5,6,20,21) 2, 

σα 

867 

Π655, 6111}; οἵ Πα1], 6017. ἤβανεξη 
1510. Ποατ-[τοϑί, 6017; ᾿πϑιρηΐ, 
495; )}υἀρετηεηί, 6111; ΠΠ|6, 617, 
Ἰιρῃῖ, 6112, Ἰιρῃϊηΐηρ, ἀπά 
(πυπάεσ, 6ο151δ. τῃδῃ, 9817: 
ΤΉΕΠ, 203 225 418; τηοτου, 611} ; 
τηϊδί, ὅο"ϑ ; ραίίεηςε, (ἢ 
Ῥβδςθ, 6111; ροννεγ, 7111; ταΐῃ, 
6051. τερτοραίς, 1οἹὅ ; τίσει: 
οουθ, 225 41τ8; τὶἱρῃϊεουβηα585, 
622; 956εὰα, ὅοἱθ; κίμπεσβ, 22} 
τοϑὸ ; βηονν, 607: 505 οἵ 
ἀεαά, 223;: ἴῃῆοβε ψῃο ἀϊεά 
ἴῃ τἱρῃίθουβηθββ, 405 1ο33»- 
τπυπάσδγ, οἱ’; πἀπαετϑίδηάίϊηρσ 
ἀηᾶ χηρῃΐ, 495; ναΐοσ, 6922; 
ννἱπῆβ δπ4 Ζερῆγιβ, 692; 
ννβάοιη, 493 611}. 2η1. 7725. 
.«Χ 77 ῥαίγ.: οἵ ἀδοεῖς (1ο ΡῈ 
τγοάάδθη ππάδσ ἰοοί), 1.85. 6 
ὙΠ 1812 1.2. δ᾽, Πδθῖτα, 
Πα: τὸν; δανγ, 1:5. 2. 4: 
Πρβίϊηρ, ΤΙ. 35; ΒΙτ᾿γ ποτε, 
ΠΕ σα τ; ΤΟΙ Πα 0 Π, ΠῚ 
35: αΐτοα; 1 13 2}: 1ῃ- 
)αβείοςς, ΤΆ. 426; ᾿πβαίῖδὈ]ε- 
ΠΈΒΒ, δ᾽; Ἰε5]οιθν, 1 πῶ. 
1 5. 2. ΝΠ. ΤΟ ἘΠ ΠΙΞ 
ὙΠΌΟΣ τό ; Ἰνηρ, ΕΠ π20: 
ΟΡ βεαυϊοιιβηθθθ, 35; ρτίας, 
535; Ῥιοῆιρδουν ἋΣ ΠΠῸΡ ΤΟΣ - 
ΒΙΘΕΡ; ΤῊ 57; τ τπν 15 π6: 
20", υπάοτβίδηάίην, Γ.,. 
5. τὸ ΠΡ 202; ἸὙΝΊΠ- 
ῬΊοΙΥ, Τ.). τὸ; ψυΙοϊεάηθ655, 
ΠΕ δ; τ 9. Ὁ ΣΝ 2: 
(-Ξ- δῆρ61) οἵ ἤτιηδπηἷξπΐ, 2Ε2. 
611: οἵ τηδῃ, θογγονε, ΝΥ 154. 
ἸΡ θς Ὑ1Έ8}} ΤΡ, το Θ0.] ; οἵ 
νυ ]βάοιη, ἃ, "1 ἬςΞ. 50]. 188, 
ἘΡδιυτθεᾶ ὉΠ ΖΔ0" ὍΣ - 
Ῥιΐποῖρὶς οὗ 116, 51:. 3432. ; 
Ῥαηϊβῃιηθης οὗ, 1Εη. 6γ8 ; 
βαοῖθα, -- Μοβεθ, 4.85. Μοβ. 
116... 5] πρ ΟἿ᾽ ΓΒ} 2215 
τοϑ8; τοι] 64, 1Βατ. 31; ὑρ- 
τίραῖ, Ἰίο,, πῶ, 

ΘΡΙΠ (5) οἱ Βεῖϊατ, 1155. Υἵ 
Πα 1 705: 7, ΒΒ. 5. 
566 Βε]ϊασ, Μαβίετης, ϑαΐδηϑ. 

ΘΡ1 5, ἀπὰ βου]5 οὗ ἴῃς τὶρῃ- 
ἴδοιιβ, 1.6. (ης Ἰἰγίηρ, ΑΖαγ. 64; 
ΕΝ], Παιπί ἀεεετῖ, 4Μδος. 
18872.; ἴθ ΕΥ̓. τ τοῖς; 
ἸΠν]51016, Τ.1,. 4 ; οὔ Πα τείτὶ- 
Ὀυϊοη5. (1. 6. ΡὈΪασιιθβ)ὺ, 32; 
ΟΥ̓ΕΙ Παΐτιγα] Ῥῃεποιηεπδ, 1. 
6ο12»:., 566 Αηρεῖὶβ, Ῥονψεῖβ; 
βένεῃ, οἵ ἄεξοεϊε, Τ.Κ. 21.323. 
43.0 7,. 38; ψΒΙΟΣ βεῖνα θ6- 
ἴοτε ἀοα (Ξε δηρεῖβ), ογεαΐεα 
οὐ ἢτβί ἄδν, 10}. 23. 

ϑΡΙ6ε, Τ.Ν. 28. 
ϑΡρτγίηρ, Ὀτρῃΐ, οἱ νναΐθσ, [ῸΓ 
τὶρμίβοιιβ, 1 Εη. 22, «566 Ν᾽ αἴεσ. 

Βίαγ, α, οὔκ οὗ 74ςοῦ, Ζαά. οϑ ; 
1ῖ5. Βα ψῆο 5ἰυαϊοα (ῃ6 μὰν, 
ΠΟ οδπιε ἴο 1)απηαβοιιβ, 98 ; 
Ξε Ιεδαάεσ απά ἰανρίνεσ οἵ 
Ζαάοϊκίίθϑ, 8 1011. ,ϑὲ6 1,βδᾶεδσ. 

Θίατθ, 51τ. 425 Ὁ; - 565 (), 
2Ἐπ. 2039,» ; Ὀδί(ἰε οἱ, 510. 
5512. 681... ρρηβοϊοι5. εχἰβίεπος 
οὗ, 1Εη. 41ὅγ.; οὈεάϊεπος οἵ, 
ΠΕ 30 τ Ἰ5ΡΏΘΙΘΞ" 
Ῥυμίβμεα (1ΠῈ βενεη), 1813-6 
2118; 5Ξῃοοίϊηρ, 4472. ; ἘΥπιρον 
1126 ΔΩΡΕῖ5, 861.8. τηεη, 43 461. 

Βίαίαϊο, Ζ4ά. 118 γ4 ΜΒ 92(Β), 
12,87,51,52. 7014 1 2, 



ϑίαίαίεβ οἵ τἰρῃίθουβποϑβ, Ζαά. 
87,68. 

ϑιίοῖς ἀοοίτίης ἰδυρῃς, ΤΙΝ. 
28:9. 1465 ἰὴ ΝΥ Ιβάοπῃ, ΔΝ 15α. 
1,2, 221. ἡ, τ8192.; ῬΒ11ο- 
5ΟΡἢν, ἰηἤπεποε οἔἉ, 'η ΝΥ Ιβάοπη, 
8. 9; ἰεδοῃϊηρ οὗ ἔνε 56η865, 
ΘΙΣ, ΤῸ: 

Θιοϊοΐβπι, 4Μαςς. 88 8, 9; ἄοο- 
{τῖπα οἵ βίη, 579, 

ΘΌΓΔΗΡΕΥΘ, ἱπίεγοοισβα ΙΝ, 
ἄδηροτ οἵ, 51ν. 1153, 

Θιγαηρ]ηρ, οὐ δηϊπλαὶς ἴοτγ- 
Βίάάεη, 2Εη. 595. 

ΘΕ Ροτηη6855 οἱ μεβατί, Ζαά. 3.21. 
5,10 918:21,84. 

ϑιπαν, ΒΑ. ΤῊ 2101. 62,6 
ϑιγρίδη βίγεαπι, 510. 3136 
ϑίγχ, 1η. 1γὅ2. 
504. ΤΙ 56: 5... 
Βαθαὶ, 1 Εβα, 580, 
ΘαΡ45, 1Ε54. 553, 
ΘΟ Πλϊβϑίοη ἴο ἰογεῖσρῃ οοη- 
ΔΌΈσοσ ἱπου]οαϊεα ἴῃ 1 Βδτγ. 1-- 35, 
1ΒΑγ. 8 7. 

Θαθβογίρίίοη. ἴο ϑίγαοῃ, ὃὈγ 
7εβῃπα, ϑιγ. βοῦτ 29, 

Θυθβίδηςο, ΝΥ βα. 1633». 
Θαυθδιϊζαϊα (ου ϑἰηβ, 51τ. 315. ,δὲ6 
Μεεῖι. 

ϑυά, τίνεσ, Βαγσ. τ΄. 
Θυάπαπα Ανδάδῃμα, ϑἴογυ οἵ, 
ΑΠἩ. 8 4. 

Θυάίαβ, 1Ε54. 525, 
ϑυβεσγίηρσ, υὑπάδβεγνεά, ρυο ] θα 
οἵ, ΝυϊΙβαά. 8 9; ἀεβεσνεά, 
Τειηα14] ἀπα ομαβίεπίηρ, ὃ 9. 

Θαυϊοϊάςθ, τηογα! γ οἱ, 4Μδοο. 
17}7:.; οἵ ῬΡιοϊεηγ Μδοοη, 
2ΜδἊος. 1τοἱϑδ': οἵ τε εἱάεγ 
Εαζίβ, 1442. 

ϑ0η, ἴΒ6, 51τ. 432 ὅ, 
ϑπη᾿5 οοῦτϑε, 1, 722-73} 2Εη. 

137:. 1471. 162 2Βάτ. 61:- δῖ. 
οτόνη οἵ ἥτε, 61 8:1; ἀεΠ]επηεπὶ 
ΒΥ ὈεΠο] ΐηρ βατί 5 βίπβ, 85, 
ον, Ζ8ά. 13. 

50τ, [1 238, 
Θυτζαιυβῃΐρ, 51γ. 812-18. 2015: 20 
5υ5α, Αἀά διῇ. Α2 Ε18 510. 
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ϑυβδη, [0}. 83. 
5υβδη, ἰαπά οἵ, [υὉ. 82: οἷ, 
Θυβδηηα, δοοοιιηΐ, βϑῃοτῖ, 8 1; 
δυΐποι, 8 7; ΙΒ] ΟρΤΑΡὮΥ, 
8 το; οοπηροβῖία πδίμγα οσ ἰη- 

τορι οὗ ἱεχί, 8. 6; ἀαίε, ὃ 7; 
Ἰπἤπδησε οἡ ἰδίεσγ [᾿ἰϊεγαΐαγε, 
8 8; Μ55., 8 3; οτρίπα] ἰεχί, 
ὁ 5; 1βεοϊορυ, 89; [16,8 2; 
νεσβίοηβ, δηοϊθηΐ, ὃ 4. 

Θυβδηηδ, 3115. 2 72.) Ἶ) 22, 24; 

7.31, 42, 63. 
ϑυγεατίηρ σοηάειηπθα, 2ἘΕη. 
Ἔθ.71- 

ϑννοτά, Ζαά.13»12,16,908(Β),2»10,11, 

δίνεῃ ἴο 5ῃεερ, 1 ἔπ. 90}5 9112; 
Ρεποὰ οἵ, 285 9812 ο9"»Ὁ; υβοά 
Ὠρπγαῖίνεϊυ, 6212 631}, 

ϑγεηε, 510. 5153. 
ΞΥΠΑΡΌρτια, [με ατεαΐ, Ρ.Α. αἾ72. 
ϑυμαροριιαβ οὔ πε ρίουϑβ, 5.80]. 

1η18.. 6 (ηρτεραίίοηῃ, (ουη- 
οἸ]. 
ΘΠ Ε]1ι5, 1 Επη. 62». 
ϑύτα, 1854. 250 05»1:21 919;28 
ἹΜῈΆσΟ. 2.01 γ88. ἼΜΔος. 20 
Τά 112 826 Ατῇὶθι. 22 510. 
4.125 ς126,204. Μδος. 42. .566 

(οεἸεβυγία. 

ΙΝΟΕΧ 

ϑγτίδο, 2Μδος. 1586, 
Θγτίδη, [π0. 2712, 
Ογτίδηβ, ΤῸΝ. 68; -- σάνεῃβ, 
1Επ. οοϑ 12, 

Ταβαεί, {Επ. 6912. 
Τάρδοίῃ, τ 54, 529, 
ΤΑΡΕΙΙσΒ, ἃ ϑαιηδτγίίδη, 154. 
ΩΣ 

ΤαΡεγπδο]ε, 51: 2415, τος Τεηῖ; 
οἵ 1π6 ΚΙπρ -- θοοῖκβ οἵ 1,ἂνν, 
Ζεά. οὅ ; οἱ Ἡανὶά, οὔ. 

ὙΤΑΌδγηδο]εβ, [εαϑὲ οἵ, Μδοο. 
τοϑῖγ;, 2 Μδοο. 11822..}}0.3.221--.29. 
ἰπϑεϊτατεά, [π0. 1620-31͵ 

ἼΤΑΡ]ε, θεμανίοιγ δἵ, ὅῖτγ. 31. 
(34)}2. 3. δὲς Βαπαμπεί. 

ὙΔΌΙ]Θῖβ οὐ Ὀγαββ, ἰγβαιίθς ῥσε- 
ΒΕγνϑα οπ, ᾿Μδος. 82, Βθάνθη]υ, 
ΤΕῃ. 81"3 922 1032 1οὔ!9, οἵ. 
4}: ΤΙΣ ΕῚ ΠΡᾺΙ ἡδίβ)."} 22 
υἹεὀέίοος, τεσοτα 1ανν5 ον] τἰςαὶ 
Δηα οτἰπηΐη8], 28.14. ,5 611-:8, 
80,861. ,36 γ69,16..29 7818--19 2,88 
288 209 522 16 5510. .0 οδ΄ 13; 

ἃ ΟΟΠΙΘΙΏΡΟΓΆΓΥ δνεηΐ, 1818-.-19 
195 305»20 5132 ,222. φγράϊο- 
τἰοη5, 58 ,330-82 5,021-22 φρ 
ΙΕη. 4γ85." 

Ταρβῃβιῖπι, πε οἵ τῃε Ηγίηρ 
Ῥογβ, Αἢ. 68 (ϑγγ.) 5.6 090 4ε]. 

ΤΑἤρδαηῃαβ, {πάῃ 119, 
Ταϊκίηρ, νοὶ ονεγπηιοῇ, 5|Γγ. 
194 1", 

αϊτηπαϊς οἰϊαςίοη5 οἵ ϑίγαςῃ, 
51τ, 8.2. 

ὙΤατηδίηὶϊ, τ ΕΏ. 8215, 
Ταπλδσ, Τὰ}. 411»5»"»16,19 Ὁ Τὰ. 
ΤΟ 12} 1535 120: 

Ταπιασ, Ρ.Α. 519. 
Ταμηῖεὶ, 1 Επ. 67, 
Ταχηπαίαδγεβ -- ΤΊ τ ηδίῃ, [0.3.45. 
Ταπᾶρτα, 510. 2546 
Ταπαῖβ, 780. 1.312. 
Ταηΐβ, [πάπ α19, 
Τάρμαυ ( Ξ ΤΕρἤοη, τ Μδοο. 959), 
Κἰηρ Ὁ Ἶ7πὺ. 320 δὰ 
ΤερΒοη. 

Τάρραδα, Τ΄. υἀ. 32 55. 
Ταγεπίυση, Ατὶβί. 12. 
Ταγραπὶ Ῥ5. [οηδίμδη, θογγονν8 
τοὶ Τεβίατηθηίς, Τ.Ζ. 3272. 
452:. 

ἹΑΓρυ θα, ΕΑ 21 τ. 
Ταῖβθαβ, 2Μδοο. 35 430. 
ΑΡοἸ]]οπῖι. 

Τατγίαγιβ, 1 Εη. 2.3 510. 4186... , δ 
ΗΕΙΙ. 

Ταϊζεπαὶ. 5:6 ϑἰβίηποϑ. 
Παστι, ΘΙΡ; ἘΣ. 
Ταῦγυβ, 510. 5208,618,519, 
Ταχο -- ΕἸβαζασ [6 βογῖθε, 4.55. 
Μοϑ. 9772. 

ἼΤαζοη -- ἀοζδη, Ματί.15. 222. 
ὙΘΆΟΠΕχ, 1. 6. (ον ΘΙτ. δι; Οἵ 
ΕΙρΒιθουβη6β5, Ζαά. 8 τοῖν, τ 
810. χεϊδίίοη ἴο Μεβϑβίδῃ, 172. ; 
τ]ηΐαῃε, 958, σαι ῃετγαά ἰπ, 929(Β) 
39(Β); νοῖος οἵ, οὔθ, ,566 αἴξο 
ἴ 

ΑΥΖ 

ἼΤεροη ἴῃ ΟἸ]644, Μασί. 15. 214. 
Τεκοδῖ, νυ] άθγηθθβ οἵ, Μᾶδςς. 
ΒΕ 

Τεηδη, [80.388 νυιϑάοτῃ οὗ, 
ΓΒΆΥ 5.- 

Τειηρδόσγαηςθ, ἃ οἷς οἵ ἀοῦ, 
Ατϑί. 237, 248. 

Τεῖρῖε, ΤῸΡ. 16 145 51:. 2615 
49}2 50"»7 Ὑν]54. οὅ Ατίβί. 5.3, 
88. 510. 3294),802,108,718...116,118}1}5 

ο150. φρ6 ΗἩοΪγ Ρίαςε, Ηοιβε, 
Τονεῦ; αἰΐα αηὰ νεββεὶβ 
Ἰαΐθ! Υ βδποίπεα δἴεσ ργοίδπα- 
το, Ππ61τῃ .,522.; δηὰ δ]ΐασ, 
Αἀά. Εβιῃ. 8 7; Ῥεασπίγν οἵ, 
2Μδος. 119; οΪεαηϑθίηρ οἵ, 
2Μαςο. 1τοῦσφ.; ἀεροβὶίβ ἴῃ, 
2“. ; ἀεβοσιρίίοπ οἱ, Ατίβε. 
δ4πτοο ; ἀεβεογαίΐοπ ὃν Αη- 
(ἰἸοοῆ5, ᾿Μδος. 129.22 (6 
Με55615) 510. 3527. Ῥγ ῬΟπΊρευ, 
ἄπ ἴο 5γ86]᾽5 βίη, Ρ.50]. 2115. 
ἀεβιγογεὰ Ὀγ ἤτε, 1Βδγ. ὃ 7; 
ἀεϑίγασίίοη οἵ, 510. 5398,401;, 
4115,119,126 150... ΘΑ Ϊγ, ἴο θὲ 

τεϑίογεα, δα 50 βϑαογεὰ νεβ856}5 
ΡΓαβεσνεά, 42. τοῦ . ; {ὑγηϊ- 
ἴὰτα πίηάθη ΡΥ Τετγειηΐδῃ, 
2Μαςο. 25 12; Βοπουτεὰ ὈῪ 
μεαΐμθη Κίηρβ, 6. ρ. ϑεϊδασιβ, 
2Μδος. 212, {11 Ηεϊϊοάοτας 
αἰτετηρίθα ἴο Ρ] απ δι ἰγεαβισΥ, 
31:25. --ΤἸ, οτή᾽ 5 ἀνγε!]ίηρ, 2 η. 
518, τηϊσαοῦ]οιιβ ἱπίθγνεητὶοπ 
το ῥτγοίεοϊ, 2 Μδοο. 325 89. γητιϑῖς 
ἀπα βογνίοθϑ, ϑῖτ. ροἹδ; οἵ αοά, 
Τ.Β. 9ο;; ΡΒ οραΐοτ᾽ 5 αἰτεπηρί 
[6 δηΐοσ, 2ιΜἴδοῦ 199. 2"; 
Ῥτοίαπαϊϊοπ οἵ, 2Μδος. 516 5ζ. 
6; ὈγΥ Απίϊοςσβιβ ΕΡίρμαπα5, 
2Μδος. κ᾽ 2 ς δ]ονεα Ὀγ (οά 
οὐίηρ ἴο 5ἴη οἵ Ϊεννϑ, 57 20. 
Ρτοίδηϊηρ οἱ, Ζαα. 8 9“ 1ο, 
566 ϑαποίμπδιυ ; Ρυτίπεα ἀπά 
τεαεάϊοαίεα, ιΜδος. 4355: 
2Μδος. το ὃ , τε υ]]αϊηρ οἵ : 
Ογγαβ᾽ ἄδογεα ίογ, ὃ 1, 21. 5, 
ἴῃ 538 Β.6. 535, ἰογθιἀἄθη ὈῪ 
Ατίαχεγχεβ, 225. 28, ροπιρ]είβα 
ὈΥ Ιλαγ5᾽5 ἰηϊεσνεηζίομ, 8 1, 
6--7, ἴῃ 520-516 Β.6., ϑαῃηαγὶ- 
ἴδη5 Ὠἰηάει, 8 1, 216. 80. ὙγΠΕ ΙΒ ΕΓ 
ἄοπε Ὀγ Εζια οὔ Νεβμειηίδῃ, 
8. 5(6) ; ταβιογαϊΐοη οἵ, Ὀὰῖ 
“ποῖ {Κα (6 ἢτϑι᾽, Τοῦ. 145; 
Ἰονν δβΐίβειη οἵ ψσθῃὶρ οἵ, 
Α55. Μοβ. 48,,. τ1Εῃ. 897574 
2Βαγ. 688 ; απο οἵ, 3 Μαςο. 
Πρ. 235. ; βεοοπά, ἀεβίταο- 
τίοη οἵ, Ζαά. ἃ δϊγ, ; 5εςοπά, 
Ιονν τερυζαϊίοη οἵ, 2Βαγ. 688). ; 
5111] ϑἰαηαϊΐηρ, Ζαά. 8 6ϊ, 1522. ; 
ἰτεαϑῦσοβ, 4Μδοο. 48, πὶ οδ]εοῖ 
οἵ αἴίδοϊκ ἴο ΕΡΙ ῥΡαπεβ,ε Μδος. 
Αϑῇ;. ὑεῖ} οὗ τδ ΜΕ]: 
ΜΝ γάεη οἵ, 2 Μδςς. 32,2. ; ψοῦ- 
5810, ἱπηροτίδποα οἵ, ἰπ ϑ81Ὑ. 
44-4972. .566 ϑαποίυδτυ. 
Τερὶε, Ἠξαάνεηϊυ, ΑΖατγ. 31 ; 

Ξ [λ6 ΒοὶΪγ, Τ.1.. 5; οὗ ρίογγυ, 
τ8ὅ, 

Τορ]ς, μπεαίβθη, ΒεὶΪ. 8. 
Τεῖρὶς, Μεϑϑίδηϊς, 510. 5.425, 
ΤερΙε οἵ Οπίδβ δἱ ΑἸεχαπάγία, 
ΙΕ5α. 81. 

ΤεπΊρΙ65, υ56 οἱ, ἀϊβοννηθά, 510. 
27 

Τειιρίαιίοηβ, ἴπε, Τ.7ο5. 2ἴ ; 
οἵ ἱταάς, ϑῖτ. 2629.- 278; ῥβόνγεσ 
οὗ, ΝΥ 15α. 412. 

Τεπιριίηρ (ἀοά, ψ]οΚαάπαϑβ οἵ, 
ΘΥΡ ΤΕ ΤΣ 
ΤΕ, βεγῖε5 οἱ: φεπηεγαίοῃϑβ, 
Ρ.Α. 558; πβαγίηρβ, ψου]ὰ 
οτβαϊεα ὈΥ, δ᾽; [Πίηρϑ ογεαϊθά 
Βεΐννεεη {μ6 βη5, 55; {τ|4]5 
οὗ ΑΡγδῆδιῃ, δὲ; νγοπάβθιβ ἴῃ 
Ἐργρί, 55; ἴῃ ϑαποίπαγυ, 58. 

Τεη {τθε5, 455. Μοβ. 8 6 4Ε2. 
12: Βδίυσι οἵ, 13. ς 
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Τεηάεπου, τμ6 παίμταὶ, ὅτ. 
2111γ2. .δὲ6 πο] παιίοη, Ὑδίζεσ. 

Τεηΐ, 51τ, βοῦ. «δὲς ΤΆΡΘγηδο]ο. 
Τεπιι, ἢτβὲ απὰ βεοοπά, ΤῸΡ. 
ιὅ μὴ ΤΊ 65. 

Τερβοη, οεἰΐν, αι Μαςοο. οὔθ, 
Ταρδα. 

Τεγαῆ, Τα}. 1110»13,14.. 1.21;14,16,29 

834"-. 
εγραὶ, Κιίηρ οὗ παίϊοηβ, {8}. 
1323 

ΑΥΣ 

Τειτίξοσν δἀάδα ἴο [πάδεα ὈῪ 
Τεπηδίγιθ 1, τ Μδοο. τοϑβ0.88͵ 

Τεγία]] απ, 1Ἐπ. 81 158,9 τοὶ 
995»7 (γιοΐε5). 

Τεβίδιηεπία οὐ τἢ6ς Ὑνψεῖνε 
Ῥαιίγιιοῃβ, δοοοιηῖ οὗ, 8 1; δά- 
ἀϊίοπβ, [εν ϑἢ, 812, (τ βιίδη, 
812; ΔΌΓΙΟΙ, 8 1; ὈΙΡΙΠ10. 
Βίαρῆγ,817; Ὀγαοκεῖβ, ϑυτηθ 15, 
δΔηα ΔὈΡτγενίδίϊοηβ, 8 18; ἀαίε 
οἵ οτίρίπαὶ δερτγεν, ὃ τὸ; 
ἸηΪΕΡΤΙΓΥ͂ Οἱ, 8 11; ἰηῆπεπου 
οἢ [Θνν]ϑἢ δηα Ραδίγίβιϊο ᾿116γὰ- 
ἴπγο, 8 14, οὐ ΝΤ,, 8 15; 
Μϑ55., Ατπιεηΐαῃ, ὃ. 4, Οταεκ, 
8. 3; ΟΥἹρίηδὶ Ιαησααρε Ηδθτγανν, 
8. 8; ταρδηβίοῃβ οἱ, ἵννο, ἰῃ 
Ατιηεπίδη, 8, ατεεκ, 88 7,9, 
Ηερτεν, ὃ 9, ϑ]ανοηΐο, ὃ 5; τὲ - 
Ἰαϊίοη ἴο ᾿ ΕΠΟΟΝ, 1 πη, ἃ το(α); 
2 Ἐποοῖ, 2Εη. ὃ 4; ϑοῦζγοεϑ, 
8 11 ; {Πϑο]ορῪ οἵ, 8 τό ; {{|]6, 
8 2; νειϑίοῃϑβ οἱ, Ασπχβεηΐδῃ, ὃ 6; 
Οτεεῖκ, ὃ 7, {ταπϑαίεα ἔτοπὶ 
Ηξερτον, 8 8 ; ϑανοηΐς, ὃ 5. 
,͵ϑ6 Ζαα. 88 8, 12, [μενὶ, 
Κείδγεποαϑβ. 

Τεβίδιηεηΐ οὗ Μοβεβ, Α455.Μο5. 
ι᾿. ,δὲε Μοββϑ. 

Τεβίδιμηεηϊ, {{{|6 οὐ, Τεβί. ὃ 2. 
Ταβίμηοηγυ, τη. 6712 8058»176 64 
9175 995, οἴ. 8058 το3". 
Τεβιηρ οὗ ομαγαοίεσ, ϑῖγ. 21 ὃ 
417.18.. οὗ {τἰεη 5, 51τ. 67, 

Τδαομῖτα, 510. 5155, 
ΤΒαπηπα, 1.84. γ5.9 
παῖῃ, τΜδος. 959). 

ὙΤΠδηκβρίνίηρ, 4, ϑῖτ. 5112 1 
ΤΠαγηλθΐη, ἀδαρῃςεσ οἵ ΡΠ Δγδοῆ, 
7Τυ}. 4γ8. 

Ἴματγα, δσαηπςῃ, Αἀ4, Εβιἢ. Α13, 
ὙΤμαββίβ. δέ ϑίπηοη. 
ΤΠεΡο5, 510. 439 5189, 
ὙΠΕΙεῖβαβ, 1Ε}54. 538, 
ὙΠεοάεκίεβ, στάρσιο ροεΐ, Ατίϑβί, 
416». 

ὙΠπεοάοβῖιβ, Ατὶβί. 47. 
ὙΠεοάοβίιιδ, δη δ] άδσ, Ατίϑβί. 49. 
ΤΒεοάοβίυβ, δὴ εἰάσσ, Ατίβί. 50. 
ὙΠεοάοιυβ, 2Μδοο. 145. 
Τπμεοάοίυβ, ἃ ἀβδβεεῖεγ 
Ριο]εηγυ, 2 Μδος. 1572. 

ὙΠεορηδηΐεβ τείεσγθα ἴο, Τ. 5. 65 
Τ.1.. 211 58 81 Τ 7... 225 12, 
08 ΤΙ). εἴ5 ΤΙΝ: 85 ΤΆΣ 
ὙΤΠεορμῖ 5 σα Αὐϊοϊγοππι, 510. 
81. 
ὙΒΕορὨ 5, δὴ εἰάθγ, Ατίϑβί, 

(Τίμι- 

ἔγοῖα 

ΤΙ ορήτακιαι, ΑἸ. 8 2. 
ΤΒεοροιαριβ οὗ (Πΐοβ, Δτίϑβί. 

1471. 
Βεγαρεαίδε, ΝΥ Ἰβα. 48. 

ὙΒεγαβ, τίνοσ, 1 Εξα. 85:05: 
ὙΠΕτπλδ ειῃ, τ᾿ Εβα. 959, 
Ὑμετπιοάοη, 510. 55:0. 
Ὑμεβϑα]ίαη ἰαπά, 510. 5155. 
ΤΒενδη οἵ Τπεναά, πιοπίῃ, 2Εη. 
483. 



ΤΗΪϊτγὰ ρευοά οἵ Κίηράοτη. 566 
4Ε2. 532. 

Τῆῖθθο, ΤΟ. 12. 
ΤὨπιοιιΐ5, 510. 550, 
ὙΠοσδπι, 1 Εβα. ο᾽“. 
ὙΠοπιεὶ, 1 Επα. 553, 
ὝΠσαςθ, ΘΙ. 2005 ΕἼ. 
ΤὨτγαοίαη, 2Μδςοςο. 1288 510. 3474, 
ΤΑτδοίΐδηβ, 510. 5388,387, 467 
Τῆτεε Ομ ]ἀγεη,ϑοηρ οὗ, 4Μαοο. 
133. «(8:5 ΑΖατιδἢ, Ῥτάαυεσ οἵ; 
Ηαπαπίδῃ, Μίβμδεὶ. 

Τῆτομθ, οἵ αἀοά, τη. 255; οἵ 
βίοτυ, Τ.1.. κ᾽; ΕἸεοῖ μηδ 5115 
00, Ἐπ. 458 55. 6250. 

Τητοπαβ, Τ.,. 38, οὗ [ἢε εἰδοΐ, 
ΓΕπη. τοϑ12. 

ΤΠΒυτητηϊτη. 566 {{τἰπ|. 
ὙΒυπάογ, 1Εῃ. 592, 566 Τάρπῖ- 
πὶπρ ; πᾶ ᾿ἱρῃϊηΐηρ, Δη 06] οΥ 
ϑρίτι οἵ, σε6 ΑηρεΪϑ5. 

ὙΒαπάεστγεσ, 510. 3405... ,.5 26 Ῥοβεϊ- 
ἄοῃ. 

Τίθεσ, 510. 5170, 
Τίρετϑ -- Αβϑυγίδηβ, “Εῃ. 8557. 
Τίρτιβ, ΤοΡ. 65 Τπ6 11 16 51τ. 
2425 70}. 95» Α. ὃς Ε. 6: γἱ οἱ 
5.4. ὅς Ε.. 361 1, 7755. 510. 
84 

Τίπιε, οὔβοενα ἴπῸ, ὅ81γ. 429. ; 
νγάῖο ΟἸοβεὶυ, 2712. 

ΤΙπιε5 δηα βεσϑοηβ, 422. 1.421. ; 
ἐπᾶεά, Α55. Μοβ. 7}; επά οἵ, 
1139 129 14; οἵ Μοβὶ Ηἰρὶι, 
εηᾶρά, 42. 11ᾶϑ2, 566 1, αβὶ 
τίμα  [ῃ6 Ἰαϑὶ, Τ.155. 61, .δ66 
Ηουτϑ. 

Τιτηπαίῃ, ᾿Μαςος. 950 [Ὁ. 418. 
«5.6 Τατηηδίαγαβ. 

ΤΙποΐῃθιιθ, δη 
1Μδος. 50»11.38,87,40, 

ΤΙοίμειιβ, ρσεπεαὶ, 2Μδος. 
880,82 8 το24.32,37. ἤραίῃ, τοῦτ, 

ΤΙπιοίμειιβ, ρΌΨΕΙΠΟΙ, 2Μδος. 
122,»10,.8,19,20,21,24. 

Τίηα, τίνοσ, [ὰ0. 812»10.26,28 (2,7, 
Τίσαβ, [π0.γ}9 οἷ5. Τεβι. 422.1 

4 

Απτηοηϊΐθ, 

Τ γϑμαῖμα, [Π6. .5:6 ΑΓ γα. 
Τίταη, 310. 3110,121,.29,149 

Τίιϊαπβ, [πὰ 161 510.352,188,147, 
166,167,199. 

ΤῈ. ἀπ 10]115, οθ Ταπρ]8 
τενϑηῖιθβ, ΕΜδςο. 108}; αν οἵ, 
15. ΟἹ 5210.15. οὗ ΧΟ 8Ππ6 
5Π6ερ, 325, 546 ΗΟΙγ ΤΠίηρϑ, 
Τεηίῃ ; ραϊά ὃγ [δοοὉ ἴο [μενΐ, 
ΠΡ 225: 
Τπίηρ, 780. 8 15, 3220, 
Τῆϊαβ, 510. 5.08.5: 
Τοδῖα {με (ὐαπαδηῖϊε, Ματί.5. 
25. 

Τορβίδάδο, ἰμ6, 51τν. 4525. 
Τοῦϊα5. .5ε6 ΗἩ γγοδπι. 
ΤΟΡΙΕΙ, Τοῦ. 1}. 
Τοῖς, Βοος οἵ, ΑΔ γενίδιϊοης 
564, 813; δοοοιηΐ οἵ, 5ῃογΐ, 
δα; ὈΙΡΙΙΟΡΤΆΡἢΥ, ὃ 12; ἀαῖα 
οὗ, Ριε- Μαοοδθδεδη, ὃ 6; ἰη- 
ἤμπεηοςδ οἡ Ἰαΐεσ ᾿ἰτογαΐαγθ, 8.11; 
ἱπίερτιυ οἱ, ὃ 9; Μ955. δηά 
ῬάΑρυτιβ, ατεεῖκ, ὃ 3 (ἴοσ ποη- 
ατεεκ, σε Νεγβίοηβ οἵ) ; οτῖ- 
σὶπαὶ ἰδησιασε, ασεεκ οσγ 8ε6- 
τηϊτῖς, 8. 5; ΡὈ]δςβ οἵ σοπηροϑβὶ- 

τίοη, ἔργρί, καὶ 7; Ράγροβε, 8 7; 
τα] Σου 5. Δηα τηοΓΑ] ἰεδοῃΐηρ, 
8 1Ο; 5οῦγοσϑδ, ὃ ὃ: (1) Ττδο- 
ἴαΐε οὗ Κποπβ; (11) Εδθ]ε οἵ 
Οταίείαὶ Ἰεδὰ ; (111) ϑίοσυ οὗ 

ΤΥΝΙΘΈΓ 

ΑἸΙΚαγ ; (ἰν) ΟΟΤ. δπὰ Αρο- 
οτΎΡ δ, 650. ϑίγαοῃ; (ν) Μαρίαῃ 
᾿πἤϊιθποαϑ ; {{116, 8. 2; νευβί οῃβ, 
ποη-Ο τρεῖς, 8 4; (Α) Αταιμαῖο ; 
(Β) 1 ατἰη---ΟἹὰ 1, ,αἰὰ ἀπά 
Οὐυοίαιϊοπ5, Ν α]ραῖε ; (Ὁ) Ηε- 
Ὀτὸν ιοιβϑίοῃβ, Μιηιηβίοσ, 
Ἑαρῖι5, Τοηάοπ, (αβίεγ; (19) 
ϑγγίδο, ἵνο; (Ε) Ειτῃϊορῖο; 
ΡΑγα] ]εὶα οἵ ψι ϑίγδομ, 
Θ1τι 8. γ(ὁ), νὰ ΑΒΙΚαγ, Αἢ. 

ἢ 24(ὁ). 
ΠΟ] πα 10}: 2.2.1. 
ΤοΙΡδηεϑ, 1 Εϑα, 935. 
Τοϊτηδη, 1Ε5ά. 5328, 
Τοπλᾶϑ, 1 Εη. 78}. 
Τοηρπο, σοηίτοὶ οἵ, 5ἰγ, 237 15. 
Πλἰβομϊοῦ νγουρῃΐ ὈΥ νυ ]οκεά, 
2818-26 ,δὴς 1)ο.]6-ἰοηρσπαά. 

Τοηριιαβ, ἴννο, Τ. Β. 65, 
Τοζαῖ, Ρ.Α. 11»2,6α,12,16. γ3,8,9,16, 
18,20 .8-7,8,16),18,21 .8,11,12,17,18 
511)24. 61--4,0,7,10,11... τῃ6. οΠΐεξ 

οοηςεορί οἵ ΑΡοίῃ, Ρ.Α. ὃ 5. 
Τοτγδὴ δηᾶ Μιιζνδῃ, ϑἰτγ. 8922. 
Τοτγίατε, 2Μδοο. 613. 7357. 
13ὅ:ζ. ; ᾿πβιταπηεηΐβ οἱ, 4 Μδοοα. 
813,5, τοῦσφ. τας. 
Τόν οὗ βαποίπαγυ, 4.55. Μοϑβ. 
2.71. 
Τόν - Ταπρῖα, τη. 8050),. 
64,66,67,18. 

ὙΤτααε, ἰεπιρίαίοηϑ οἱ, 51τ. )χό""- 
27 
Πα ιυοη, Ρ᾿ ΑΙ, 5.1577..;} Οἱ {πὸ 
εἰάεοτϑ -- Ηαϊαοῆδῃ, Ρ.1Α. 8 2; 
ὉτΑῖ; τ: 8.7; [ΓΕΟΟΡΠΙΖΕΟ 
ΟὨΪΥ ἴο 5Ππ|8}} εχίεηι ὃγ Ζααο- 
Κιῖ65, Ζαα. 8 ο".Ὁ. 

Π 3] 5Π|, ΠΕΣ ἘΥΠΟΣ: 125 Ὁ 7 
ἘΠ 1Ά}}15. 10. 2.09 5289. 
Ττγαηβοεπάρηοα οἵ αοα, ᾿ΙΜᾶοο. 

ὃ 5. 
Ὑταηϑίογπιαϊίοη οἵ παΐυσο, 510. 
4177. οὗ ψοτα, τηοσαὶ τπὰ 
ΡῬῃγϑίοαὶ, ργαάπαί, 70}. 1252. 
ΤΟ. 18 (εσγέγασέ 1, 455 
ΟΤ9 ΒΑΣΙ. 320 075 282. 70); 
οὗ νοῦ, ϑριγιτ8]----ἰ θ6- 
ΠΟΠΊ65 ππαγίηρ, 2Βατ. 515; ἰη- 
σοτγαρτ 16, 742, 566 ΔΝ οὐ] ; 
οἵ τὶρῃΐθδοιιβ αἱ στεβϑυτγγεοίίοη, 
118,7. δηὰ οἵ σοηάεπηηεά, 
51. δ, (526 (τεαίΐοη. 

Ὑταηβίαίίοηβ οὔ Ἐποοὺθβ δηᾶ 
ΕἸ) α ἢ, 42. 626, ..6 Μεβϑβίδῃ, 
ΠοΙαρΡαπίοηβ οἵ ; οἵ ΕζΖτα, 4Ε2. 
145, 5σε6 ἘποΟἢ. 

Τυδηβίαΐοιϑ οὗ ϑερίπαριηΐϊ, Ατὶϑβί. 

47-9. 
Τιδαβαγα οὗ νγοσκβ. «566 ΝΥ ογϑ. 
Ὑτεαβαγε-οσϑε οἵ πδίιγα] ίογοαβ, 
Θῖνν 437". 

Ὑτεδβϑαγατ-οιιβε5 οἱ 5ηον, ἄθνν, 
ὅζα.,) 2Ε. 5ἷ 61, 
τε τος οὗ ἱπηπηοσγίδ! γ, 42. 
8.4: 

Ὑτϑαβιγιεβ οἵ σοοά ἀεεά5, 2Ὀατγ. 
2417:.; οἵ τἱρῃϊεουβηεβδ, 24}71., 
566 ΔΝ οτκβ, σοοά ; οἵ 50ι]5, 
2123»,2, 232, 566 ΟὨΔΙΏΡεῖβ ; οὗ 
ῖῃε 5ἴατβ, σΕη. 17}; οὗ {μὲ 
ννἰπά5, 181 4Ε2. 45). 531) 2, 

ὙΙΘΑΒΊΓΥ οὗ τηδηπηᾷ, 2 Βαγ. 208. 
ἼΤτεα, ἀἰϊδβιηθιηθεσεα -- 15Ξτ8εὶ, 
ΤΕΠΕ Ζ0.; ὍΝ ᾿ἰδ; 24. 25:9 
Αρος. Μοβ. 1925 228 2δ3»9 
ΠΟΥ Β1: ΔΕ 55... 2Ε|7: 7.125 
δϑξν, ; οὗὨ ΤΏΘΓΟΥ, ἷ. 6. οἔὗ 116, 
Α. ὃς Ε. 263 405 2Εη. 85(8), 

οἷ. 228(Β); οἵ νίβάοχῃ, 1 Εῃ. 
225 ὅ7. 

Ἴτοοθ, ἀεϑίγα]α, 1Εη. 1τοἱϑ; 
[ουτίδβεη Ἂδνεύρτεεη, 3 ; ἴτα- 
ῬΤΑπ, 24. 204. 205 532}; νη ἢ 
Ὀτάποῃ 65 δοιαϊησ ἀπα Ὀ]οοια- 
ἱηρ, 261. 

Ἴτεο5 οἱ ρ]αάπεββ -- βαϊηίβ, ἃ5 
1π| ΒΞ ΘΟΙ 12. (1); 125, πὲ Οἵ. 
ἘΠῚ 

Ττϑαβ οὗ 116 -- (οὐ β ρίοιιβ ὁπ 68, 
Ρ5.30]. 142. ,546 Ῥ]απίϊηρ. 

ὙΠ χοσρπθθ, Ζ86. 15 815. Ὁ11;52.48 
100 11’; ἀραϊηβὶ πεαχί οἱ Κίη, 
977; αραϊηβί [νἀνν, το]Ὁ, 

Ὑτίαὶβ, Ρ.Α. 5..7, δὲ Αγαμδσω, 
Ταβίηρ. 

ὙΙΡ4}11, 510. 5594, 
ἼΤΠΡ65, ἴΠ6 πὶπθ. απὰ «ἃ δα], 
2Βαγ. 625 77.978}; {πῈ ἴεπ; 17, 
566 ΤΕ; {με Τ ψεϊνε, 1.8. 92. 

ΤιΡ65, ἴνο δηᾶὰ « πα], Ἰοβῖὲ 
ΕΡΊ5:1ε ἴο, 2Βασ. 8 8, 717}»17..9 
ΤτΙρο 5, 2Μδος. 14}. 
ΤΠΡοΙΙ5 Όγ Μδβαάπαοσ, 510. 5551, 
ὙΤτορ]οάντῖε5, Τ.Ζ. 45. 
τον; Θῖρὲ 5. οθ5π00 9. 
Τταρ, με 15, Ζδά, 2109, .546 Ιπίετ- 
Ρῥτεϊδίοη, [πα ρετηεηΐ, Μεβϑίδῃ. 

Ττχυαμρεῖ, δηποῦηοθβ ΟσΟΙηΪηρ 
νοθ, 5.50]. 81 ; ρτοοϊαὶπιβ 
Εἴμηαὶ Τυαρεπιηεπί, 42. 6325, οἵ. 
5.2. ,δὲ6 Νοῖςε οἵ σοά. 
Ταῦ, ΤΟΡ. 4 128; ρῥγαῖβε οὗ, 
1Ε54. 8 1, 3᾿- 420 31. 

ὙταΙ͂α]πε55 επ)]οϊηβα, ΤΙΝ, 69 
ἜΣ ἘΣ ΤΑ 6 ΡΣ 
105; 45 ἃ νἰτίπε, Τ.155.7..5 Τ. Ὁ. 
ἩΠῈ 

ὙὝτΥρθοῦ, ιΜδος. 11395.53.58 
1259,42,49. γ.31,12,14,.0--2 431,84... 41 
1ς19,26,87,39 6}, 3388. 600), 

Ὑβίναπ. 566 ϑίνδῃ. 
Ταβαὶ, [ὰ0. γ}5 91} Τεβι. 4322. 1 
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Ταυρίδβ, ρίδος, ᾿Μᾶδος, 5522. 
Ταδίθηῖ, [εν 8580 βίν]εα αἱ 
Οασαχ, 2Μδος. 1217.85͵ 

Γυτηδεὶ, τη. 6923. 
ὙΤατδεὶ, τ ἕπῃ. 692. 
Τατεὶ, τ Επ. 67 69", 
ὙΤυτεὶ, τη. 693. 
Τύχη ἀναγ. 546 ΑΡροβίδϑυ. 
Ὑνεηϊγ-ῖνγο δοῖβ οἵ οτγϑαίίοῃ, 
7}. 215; Πεδάβ οὗ τηδηκίπα 
ἴτοῦλ Αάδιη ἴο [δοορ, 253. 

Ὑνῖπ5, με, 510. 5298,521:, 
Ὑγτγαπηῖιθ. .546 Ατιγαπιι5. 
Τγτα, 154. 555 Τπα 1 228 Ματί. 
15: ἘΠ ΘΙΌ: 2.0. παῦο. ΔΙ ΠΟ: 
413.52,44.. ΚἌΤΩΕ5 αἵ, 2Μδος. 418; 
[,Δἀἄετ οἵ, 1 Μᾶδςοο. 1159, 

Τγτίδηβ, 510. 439, 

{0046], οηε οἵ ἴῃς ἢγίπρ Ρουϑ8, 
ΑΒ. 68 (ὅγκι.). .5ὲ6 ΤΑ Ρ ΘΒ] τα. 

ὕομαη, 2Επ. 572 (Α, “Αζυςμαπ᾽ 
Β). 

Ὁπομαβείγ, Ζαά. 9". 
ὑποοϊτοιτηοϊδοα (-Ξ Ομ! άσεη οἵ 
δε ρῖ1), Ζαά. 812 τότ; τηδγγίαρε 
νγτῃ, Αἀα Εριῃ. (35, 

Ὁποϊτουπηοίϑίοη, Δῃ εἴθσηαὶ ἘΓΓΟΥ, 
ΠΟ ἰογρίνεπεβθ ἴοσ, [ὰ0. 1585’; 
Θυηϊτεὰ το, ἊΜδοο. 1572. 
526 Ε] ΕἸ] εηϊζίηρ. 

ὕμποίεδη, Ζαά. 55 814 122 14}»2Ὁ 
151, 566 ΟἸεαη ; ἰοοάβ, δὺ- 
βιίπεποα ἴτοπὶ, 4Μᾶαςς. 55 Ὅ.; 
νγοπηδη, Ζαά. 53. 

8όρ 

ποϊεβαηηεββ, πη. 10}}30 οἱτι 
οἷ, ΤΟΙ, “22. ϑίπ,; Ζῶ. 1 
141.015),.16. 66 Ἰταρυγγ ; Πεα- 
1Πεη, ΟΥ̓ 15. 1425; Ἰὰνν5 οἵ, Ζαα. 

: 
ὑὐπαογινουά, 1. 6, Ζ7ι 747 712471. -- 
ἀθοάς οἴ 5015 οἵ ννἱϊοκεὰ ἀεδά, 
42. 4415. 

μία: ἢ] βιθνγαγά, ράγαῦ]α οὗ, 
Ῥᾶ͵Ά}16] το, ἱπ, Αἢ. 31-2. 

ὑπέοιρίνίηνρ, πο αἰοηθιηδηΐ ἴογ, 
ϑιῖν 280. 

Ὁπηροαϊγ, ἐπα οὗ, 51τ, 415-13. 
Ὁ πῖηιιθ. 5:6 Τ δοΠοσ. 
[]ηϊγ οἵ (οά, ὅ8ι1:γ. 8 οἱ 510. 
Εταρϑ. 1 ὃς 111 2Βαγ. 4829 42. 
8 1οἱ. 

{9πίνετϑα] ϑαϊναίίοῃ, 
{1521} ΤΠ εϑέ, 8. τό: 
η]εανεηεα ᾿Ὀγεαά, Εδαϑβὶ οἵ, [ὰὉ. 

22 

Ὁπτειρμίθοιβ, 1Επ. 6 23 οὐ" 
1031}, 566 ϑίηποιβ, ΔΝ ΙοΚαα ; 
σαΐη5, 1Εη. 6310, 5:66 Δ βα τῇ. 

ὕρρεγ Ἵομαιηθεσγ, Τοῦ. 317. 
ὕρρεν δες, Τοῦ. 12. 
Ὀρηρμε, σεό ϑρίπῖ. 
Ὀρηρμίηεθθ, “6 Ραπὶ ; οἵ 
πεατί, 1 155: 2.72: 29. 1-|ἃὦΣ η-- 

ὕτ, βοὴ οἵ Κεβεά, [π0. 11»5. 
ὕτ οἵ μα άεεβ, οἰΐγ, [0.1 17»8 
12»14.10,21 1211.,1 227 910. 3218, 

.5 66 ( ἰΔιηδγηᾶ. 
145, 1Ε 54, 8562 ο΄5. 
ὕτιει, Α. ἃ Ε. 4“8..17 Αροο. 
Μοϑβ. 401 1Εη. οἱ 1οἱ 19} 205 
(ονεσ Τατγίατλιιϑ) 2159 272 33: 
2} γ432 ἼΣΑ δι 795 8οϊ] 821 

(566 .Αηρε]5, Αστομδηρο]5) 42. 
[41] 529 τοῦ ; ἀγομαπρεὶ οἵ ἤγε 
δηα οὗ (εμεππηδ, 4171. ; 5εηΐ ἃ5 
ΠΊΘΘΘΘΠΡΈΓ [0 54] 41} 1ε], 4}. 

τίμα, 1ἀνν ἔα [Πα] 45, 51τ. 333. 
τίμα δπαὰ Τἰτηπηΐτη, Σ Εξα, 50, 
ὕδυτγγ, 51τ. 2077: 
ὕτα, 1 πα. 589, 
σται, τ Εβά. 829, 
τ Ζ2ῖεὶ, Τεβι. “422. 11 γ4. 

15: (ἢ 

ΨΔ]1ευ, ἀσουτβεα (-- (εμεπηδ), 
1Επ. 272; Ὀυτηίηρ, διηοηρ 
πεδία] τηοππίαϊηβ, 67“, οἵ. 67, 
566 541-.5571.; ἄδερ νγι]ϊ θαγη- 
ἰηρ ἢνε, 54"2; ἄεερ ψ τ ΟΡΕῃ 
τοῦτ 5, 52}; [8]} οἵ νναίεσ, 30". 

ψ411εγ5, οἰπηατῆοη, ΓΕπ. 308; 
οὗ 1ῃ6 εαιῖῃ, τοὐἢ, «8:6 Αὔγϑ8, 
ΟΒαβα, βαρ, Περί, αβμθηπα, 
Νανίπα. 

ψαϊαα, (τὰς οὗ ἃ πιᾶῃ, ΒΟΝ 
ἰεβιεά, 51τ. 274 1. 

γατζιιβ, 46] 1εα [ενν ἢ τε 6] θη 
ἴῃ 4 8. 6.) 455.Μο5. 68, 

Ψεὶ] οἵ Τεαρὶε, Τ.1,.1ο5.Β. οἷ. 
νεηρεάποε, 4Μδοο. 929.52 τοῦ! 
1133 1219 Ζαά. οὔ το" 5,δ; Ῥε- 
Ἰοηρβ ἴο Θοὰ αἴοηβ, ϑ5ϊγ. 2750 .- 
281. οἔ Πα οονεπαηΐ, ΖΑ. 1᾽2 
1 

ψεμοπι -- πμεδά, Ζαά. 950. 
Ψεγβίοηβ. «566 2672ι167 ἐαεἦ δοοί. 
Μψεβραβίδη απ Τιῖυβ -- Ναθυ- 
ὉΠοάοποβοσ «αηὰὐ Ββαϊΐαϑατγσ, 
1Βάτ. 8 7. 

ψεββεὶ - ὑυοάγ, 4Ε2. .19):. γ88)ι. 
ψεβ5ε15 οἵ Τερὶε, τες Τ ερὶε; 
ΒοΙγ, πἰάάδθη ὈΥ δῃρεὶ {1}] ἰαϑὶ 
{{π|85 οἵ Μεββίαπϊο τεβίογα- 
τίοη, 2Βατ. 66 10 πεν οὔε5 
τηδάς ίογ τεἀεαϊοαῖεα ΤΈμρΙςε, 



1Μδος. 42; οἵ (Πε Τιοτά, τε- 
τηονεὰ ὈγῪ Νερυοῃδαπεζζαγ 
ἴο Βδρυίοη, Α55. Μοξ. 32, ἢσϑι 
ΒΟΙΏ6, 1Ε54, 15}; ἀσαΐη οἴμευβ, 
ΧΆ δ. }1} τα κε, 159; τεβίοτγεά ({) 
ὈΥ Ονγτγιιβ, 219,, 618, Ὀν ΤΑτῖιι5, 
445,51 636) Ὁγ Ατίαχεσγχεβ, 817; οὗ 
ΤεμΊρΡΙΕ6, γεβιογεα ἴο [ογβα] τὴ 
ὈΥῪ οαρίϊνεβ αἱ Βαῦυ]ομπ, 1Βδγσ. 
182; τεπηονδα ἔγομῃ Τ ει Ρ]6 ὈῪ 
Ἀπιϊοομι5 ἘρΡΊρΠαπαβ, ΠΜδοο. 
121-28. 

ψεβανιι5, 1Βδγ. 43572. 
ὶρατγίοιιβ βαΠ οτῖπρ Οὐ Πγατίυγβ, 
ΝΙασΟΣ ἡ τπὸῦ Δ ΝΜ δδο: ὁ": 
πο, μ]απίεα ΡΥ δηῃρεὶ ϑδιὴ- 
τη86], 1Π6 ἱογθι ἀάδη ἴγεθ, 3 Βαγ. 
48). 

ΜΊοΙ]εποα, 1 Εη. 659 οτὔ»9»8,11,18,19 
432 το2}ῦ 1το45; ἀεπιυποϊαίίοη 

οἱ, 510.» 228-246. ΩΡ ΟΡΡτγεββεά. 
ψίτρο, 510. 209,62: 

ηίμεβ, οασάϊπηαὶ, ΝΥ 1βᾶ. 87: 
Ξ- σιιαταϊδη ΔηΡῈ]5,) Α. ὅς Εν 211, 
οἵ. 3221: ΡῬΡΒΠ]Ποβορΐςαὶ, 4Μδςοα. 
τ. 5235:.--τ-οστηβ οὗ νυ]βάοσῃη, 
118... οριαίηεα ὈΥ ἰταϊπίηρ 
ὉΠ6ΕΓ ἴῃς 1,ἀνν, 533, 

ψιβίου, ΤΟῸΡ. 1219; οΓ δηροῖβ, 
7ενν5 βανεὰ Ργ, 2Μδος. 618; οὗ 
1η6 ςεάδγ δηά ἴῃε νίπε, 1.6. Α3, 
2ἘΒαγ. 36-4ο ; οἵ {π6 ο]ουπα ἀπὰ 
τε Ἰρῃίπίηρ, 1.6. Α8, 2Βδγ. 
53-74:; ἢξανεηϊυ, Επ, 922; οὗ 
τῃ)6 Ηοὶν Ομε, 12; οἵ ομαβίϊβε- 
τηξηΐ, 138; οὗ σμεσγαθῖηι, 148; 
οἵ ψιίβάοπ, 37}; οὔ 1δνὶ, ΓΙ, 
2Ροσῷ. Θοσσ.; 1500}, 1.708. 
2} ΝΡ ΑΙ. ΤῸΝ; 5; 6; 
ΤΠ ΌΞεΡρῖ, 1.705. 101 οἱ: 1.:Β. τοῖ. 
ΙΞίοαθ; ΤΕ π΄. 125 12.9.1: τὸ8 
371 8321-8,",3 872 888 801,70 
φο"ϑνΐ0,42. Ὁ22 τοῦ!8, κδὸ 

Τγτθαῖη Μιβίοηβ; οἱ ΝΑρΒίαὶ!, 
Τεβί. 42. 1 21--315. ,41-68, 

1518 (06 (σοὺ; Ζ580: τὸ 
12,18. 

ὙΙβιταίίοη, Ζαα. 93»}0»}11 (ρεσῖοα 
οἵ, 91; οὗ ἢτϑί, 911); ΞΞ- ἀε]ίνεσ- 
Δ ῃ06, 154. 37; ἴῃ σοοά 56η56, 
Αβ5.Μοβ. 118; -- Ἰυάρειηεηΐ, 
Δ 5: το τ) το: δ {πὰ 
εατίῃ, θγ αοά, 2Βαγ. 2οῦ». 

ψιβιεηο ([Π6 οἷο κ, ἀπίγ οἵ, 5ἱγ. 
γϑϑγ;, 

Μοῖςβ, τηγϑβίθγοιιβ νοῖὶσβ, 8, 5 
οἱ τῃηε Επάα, 4Ε2. 57; οἵ αοά 
Ῥτγοοϊαΐτηβ ἴῃς πα, 613-117 566 
ὙΓαμηιρεί. 
ον, Ρ.Α. 4218 ,23.,. .,56261,αν75. 

τε 1, 2Βη. 22:12. 2.1(8}.. 
ψαϊραγ, 1. 6. δι -Πα-Ἀτείζ, Ρ. Α. 
28 316 ε18 

ψυϊίαγαβ -- Ὅταεξοο - Ερσγρίίδηϑ, 
1Εη. οοῦ, οἵ. 9013»18)22. 

ἀνασοε ΟΡ. ἅτε Ἐς 125 
Ατὐἱϑί. 258, 259. 

ὙΝ Δ) }βθαυ.. μ5ὲ6 ΜΙάγαδβῃ. 
Ἄν αἱκ, αἼοοταϊηρ ἴο 1,ἂνν, Ζαά. 
73 οἱ : ἴῃ τη άγαβῃ οὗ 1,ανν, 988, 
πη Ῥεγίβοϊζίοη οἵ ΠΟ] 685, 85}; 
ΡΤΙΘΒΕΥ, 116 32, 

"411, ὈυλῈ τὰς, Ζ44. 68 931: 
Βα] οτϑ οὗ, 71920, 5.6 Ῥβαγίβεββ. 
γαγ οἵ Ἐργυριίδηβ δραϊηβι 
(δηάδη, 70}. 4653». Τ.5. 82 
να. δῦ: Ἴ Β: 1,258): 

ἡ διβ, οἴ}. 70... .222 ΓΖ. 
ΟΕ 

ΙΝΘΕΧ 

ΔΝ αἴομοῖϑ τε (1) δυοηδηρε]β, 1 Εη. 
122.93, οἵ. 201 (ἡ ψῆο νναΐς ἢ), 
αἰο 3012»8 “ο52 6112 γ1ῖ 

(( ν»Ὲο 516Ὲρ ποῖ; -Ξ (11) [4]16π 
ΘΏΡ615, ΣΕ Ππ' 15 109».3 τίν σ51 
1408 102 161»2 οτ16 Τιῦ. 415)22 

2: 85 τοῦς 1π6. Ὁ Ἐς ΕΟ ΠᾺΝ: 
835, Γ᾽ παδανδὴ 1[6]]1, ΖΑα: 25. 
σέ6 Ἰπο]ϊπαϊΐοη ἢ ριηϊβῃεά, 
ΤΕΘὈΘΙ]ΙΟῖ5. ἴῃ βθοοπα ἤθάνθῃ, 
2ΕἘη. γ1-ὅ, Ἰυδίξα]! Ῥεηδδῖῃ {με 
δαί, 2Εη. 187, ,5:6 (Β:] ἄνθη 
οἵ, ατὶρογὶ, Ῥσίηςαβ. 

δίδει, Ζ 6. 5. ΟἿ» 15... 1515 
1415, “66 (Ἰεοαηβεα ; οἵ Ἰπᾶρε- 
τηδηΐ, 1 Επη.6 13, 566 ϑΡτίῃρ. 

Δ δίϑγβ, αθονε {πε πδανθηβ, 1 ΕὩ. 
54"; Ῥεηθαῖῃ της εαγίῃ, 548 
661; εατίῃ προη, 69}, 566 
Ἐοαπηίαίϊη, ϑργίηρ ; ᾿ἰνίησ, 1 ΕΠ. 
ἘΠΕῚ Οἱ; 22. ἘΡΠῺΏΡ ΟἿ Ζϑΐ: 
9528, “66 ΔΝ ΕἸ]; οὗ Κπον]εάρε, 
1. ε. οἵ Τοόγδὶ, ϑῖγν. 1582. 
αν -- οουτϑε οἱ δοίίΐοη, Ῥ.Α. 
21; ροοᾶ, τὶρῃΐ, εν]], ἄζε., 
2..5.18. 64: οὐ οα.. Ζαα. οἷ; 
ΟΥ τὶρῃίεουβπεθβ, 1Ἐη. 825; 
με αν, Ζδτ: τ πϑ, 25: 

Δ αγ5, 2224. 27γα: οἵ 1815 νου], 
ΠΔΙΤΟῪ ἀπά ϑοιτονίῃὶ, 42. 
110,12... οὗ Τπΐατα ννου]ά, Ὀγοδά 
8Δηα 5αίε, νγ18, σε6 Ῥαΐῃ ; οἵ 
50115, βαενβη, 566 ϑένεῃ. 7772 
Ζαα. ξγας. - οἵ αοά, Ζδαάα. 53, 
οἷΣ; οἵ Κίηρϑ οἵ σσεμίι]ε5, 930; 

᾿ΠΟΓ 1Π6 Ρβορὶε, 95"; οἵ ἱγαϊζοσϑ, 
οἶδ; οἵ πποϊθαη νγνοπηδη, δῷ; 
οὗ νἱοκεά, 21 930; --ἴῆς Ὑνο, 
1Επ.91422.192;. 2 ΕΝ, 201, Τ. Α. 
1355, ; 

νυ θα τ, “Ζασ. 61: 055 τ8 τὸς; 
8ΠῈ Ὁπ|5ὲ ΚΑΙ Οὐ 11’ ΟΓ 
Ῥαΐη, 15.) 1; ΘΠ ΘΒ οὐ 
143.15;. 1ε585 Βοποιγεά ἴμδῃ 
ννιβάοση, 8:1. 1οϑῦ- τ}; οἵ 
Θαποίπαιγυ, Ζαά. 812; οἵ 5ἴηβ, 
1Επῃ. 1ο35, 546 {Ππτὶσῃίδουβ ; 
οἵ ψὶοκεάηςβ5, Ζαα. 61} 812 οἹδ' 
ἔππ|ϑὶ ποὶ 1π| ΘΙΣ. ΒΡ.» οὐ ΤΕ: 
948 ; Μιποῦῖ 5ἰπ, 15 σοοά, 51τ. 
135. 62 (ἀΔ1Π5: 

ἍΝ εεκ, οἵ νου], 1Εη.03 ο1}2 17, 
Ξε 56 σεὲμπ. 1]]]ΘΠηΐπη5, 42. 
430-8τ,,), γ80,48. 

γβεῖζβ, Ζδα. λοῖ ; - 1885 Οἱ, 
2Μδος. 1281: ΤῸΡ. 21 [0}.157722., 
οοηηφοίοα ἢ ΝΝΟΔΠ᾽ 5. οονε- 
πδηΐ, 71}. 637.18. 5.6 Ῥεηίεοοβί ; 
(Ξ γεαγ-ννἝε 5), [π0..} γολορίεο, 
120,29. 

γεἰρῃίηρ, 1Επῃ. 411 4322 6ο!2 
618, οἱ 5ἷη5 οἵ 5.86] δηᾶ {ῃς 
πδίϊοηϑ, 42. 355. 

ἍΝ ΕΙ], ἰ5 τῆς 1ὰνν, Ζαά. 85; ἀὰνσ 
ὈΥ ποῦ]ε5 οἵ φβεξορῖίε 89, 
Ρεηϊϊεηῖϊα οὗ Ιβγβθὶ, 86; οἵ 
ΤΩΔΩΥ νγαΐετβ, αἰρ ἃ (-- τεβίπαν 
ταν). Ζι ε δ᾽. Οἢ [πὲ 
ΘΑ; π8: ΤΟ. ΟΊ ΣΟΝ Ὑ 817 .528 
2425. γ011,1819. 2612. .400υ8, οὗ 

Ίβίοη, 100. 24}. 
ννεβί, 1Εη. 6)4 γο8. .5ε6 ΕἾτε. 
ὙΥΗΙϊΘ, ϑυπθο]}Ζεβ τἰρΐθοιιϑ- 
ἢδ85, ἼἼἙη. 8235,,..; τοξδῃ Ξ 
ΔΠΡΕ]5. «5.6 Αηρσεῖθ, Μεῃ. 

ὙνΥΒοσεάοιῃ, ΟΡ. 472. 
ὙνΊοκεά, (οα᾽5. γαῖ δραϊηβῖ, 
δῖτ, 166-195. 22(325)}" ; τεοοχὰ- 
Ῥεηβε οὗ, 92; 5δογίῆος οἵ, 
Ζαὰ. 141; ϑηατθα ὈΥ 1ἂνν, 51τ. 

52. (35)5; ὕΧαγ5 οἕ Ζ56:2: 
919. 

ἹοΚεάπεββ, οὐ ἱπιρυγίν, 811. 
23.521; οἴ Κίηρϑβ αἴΐεσγ ϑοϊ πιο, 
41735.25. οἵὁἉ ΡΕΟρ]εῈ ἴῃ Ε]1588᾽5 
ὑπῶδ, 4815.18 11 οὐ διαρυηρ 
Οοα, “6 Τεπιρίϊηρ ; ρειγὶοά 
οἱ, Ζ8α. 89»12. 1ρ4, τ26. 15.486] : 
γε τὴ οἵ, 5σέ6 Δ  βδ] τ. 

ΝυΊῚάον5, Τοῦ. 18; οἂτα οἵ, 8[γ. 
10 

γγΠης,. Ρ. Α. 155; ἀνοϊὰ Βεϊηρ 
7βα]οῖβ οὗ, 51:ν. οἵ; Ὀ]εββϑίηρ οὗ 
ἃ ΒΟΟΙ, 20 πη; οὐτβεῖ οὗ 
νυ ϊοκεά, 265-12,28-.-21. ἡμίν ἴο, 
Θῖτ, γ713.»26 ΟἹ, πεεᾶ οὗ ἃ σοοᾶ, 
2019-21. γᾷ]υς οἱ, 3624-26ι29--81). 

1] οἱ αοά, 1.155. 45 1.0. 60 
ΠΝ. 51: ΚΠ Β: ττῦ8). ῬΌΑΛ δι 
5.5 Ζαδ. 3. 5. ἘΞ; ΟΓ τηδῆν Οὗ 
ΟΥ̓ 5ρὶτῖῖ, 42; ον, 37 470. 
566 Ετεε-ν1}]. 

ὙυΪπάοννβ, 1Εη. 7257 "51 83:11 
1οΙ2, 

Δ ]πάρίρε, Τ.Ν. 28. 
ὙΥΙμᾶβ, 1Εη. 1818 234-26 415 
6οἹΣ γό; δηρεὶβ οὔ β5ριΓἰ[5 οἵ, 
566 Αηρεὶβ; Ροτίδ!β οἱ, 761; 
τῆς ἔνγεϊνε, γ6}, «5:6 Ομ θΕ 5, 
ΤΥΘΑΒΌΓΙ65. 
πα, ὩΣ Μίδος; 1539 Τοῦ. 41 Ὁ» 1: 
τη Καϑ πεατί ᾿πϑιία], 511. 995 τοῦ; 
Παν,, ἃ ΠΕ {τεηα 15, 910; τι868 
δΔηα δθιϑε οὗ, ϑῖγ. 21(324)25. 51; 
τε νγαγβ οἱ Κὶπβ οὗ (ὑεπηίι]65, 
Ζαά. 913, .(566 Τυταροηβ. 

Μυιβάοιω, ΤοΡ. 418»19 4Μδοο. 
τἴδρ. ῬΑ. ὃ 312918,21--8. 1 

10,18. 66,8. δηα ἴδαυ οἵ (οσοά, 
221:.}22. «ηὰ ,οτά, 2Εη. 
335; Αββεββϑοσ οἱ ἀοά, 2Εη. 
2οϑγ. ; ανγαὶϊϊθ τὶρῃξζεοιιβ ἴῃ 
ἤδανεη, 41:2. 852; εἰ θοάϊβά ἴῃ 
1,7, Ῥταΐβε οἱ, 181. ὃ 11; 
235-45, Οοά Ἰονείι, Ζαά. 22; 
Βιἄάεπμ αἱ ᾿αβϑί {ἰπ|6ὲ5, 2Βαγ. 
4888, ῃγροκίαἰἰζεά, 2Ε. 30 ὅ22. 
5325, τοἴς ΧΕΠ: 412... ἢ Θοῦξ 
Ὁ ΠΡ ραάο»ι: σοποθρίϊοηβ οἱ-- 
ἃ Ὀτεδίῃ οὗ ἴπε ρονεσ οἵ (οά, 
ἃ οἴδασ εἤϊιιεηοα οὗ τ6 βροῦν 
οὗ τῇε ΑἸπΙρΠΪυ, . . . ἔτοτῃ 
Βεπεογδίϊοη ἴο σεποσδίϊοη Ρ8585- 

ἴησ Ἰπῖο ΠΟΙΥῪ 501115 5Π6 τηδίκθίῃ 
1Β6τὰ {τἰεπα5 οἵ αοα ἀπά ρτο- 
Ῥπεῖ5, ἡ οπι;  ΘΟΒ 5. ΠΠ6ῚΞ 
τηδάϊασυ, βεπὶ ἰηΐο νγου]ά, 9} ; 
Ἰπητηοσίαὶ, 8172, ; ηοΐ ἃ ῬΕΙΒΟΙ, 
Ῥυΐ ρΡεγβοηϊβεά, “8. 9; Οπιηϊ- 
Ῥοϊεηΐ, 732})27 88, ΟἸΠΠΙρταβεηΐ, 
17; οπηηϊϑοϊθηΐ, 88 91}; 5ριγῖϊ, 
ἡ; ϑροιϑβε οἵ (οά, 88 ; Ξγποηγ- 
τηοῦβ Ψὴ Δ οτά, οἷ. 7772 
δ γαεῖ- Θἰτ. 11»4»8)14,16,18,20,25, 
20,27 ,11,28,24 618 γδ 1080} 11 1529 
1429118 1624 1828 1030,22 γροϑὺ,81 
2111018.}1. 4.28 2216 2.41)26 255,10 
2711.224328)}1)}7 824,34. 301 4.019 

4115.»15.,.221 κ113-80. ΔρΡ]Εα ἴο 
ΘΑ πρ, 27.181: 5. 566 ἴῃ 
οτεξαίϊοη, 1625.80.. Ὀ]εββεάηεβϑθ 
οὗ ἴμοβε ψῆο 5εεῖκ, 1τ47292. 
ΠΟΙ 65 ἴτοιῃ {πε [οτά, 1} 1118; 
οοποδριίίοη οἵ ἴῃ ϑίγαομ, 8 9 111; 
---Ο᾿Οἰνίης, οἸεαίεα Ῥείογε οἵθα- 
τἴοη, εἴθγηαὶ : τ {πΠ6 ἔδαγ οἵ Π6 
Ιοτά : 1Π6 ἔτεε ρις οἵ οά; 
ἀἰῆετβ ἔτοπι οταίπ655, 1020.80. 
ἔβαν οἵ Τογὰ ἴ5 τὰς υν]β 011, 
111-20. ον δοιαϊγεά Ὀγ Βεη- 

870 

Θῖτα, 5118-80. Πρν αἰίαϊηεά, 
151. 10. ΙῸΥ «πᾶ οτονη οὗ 
Ὀεδυίυ ἴο ῃοβθ γγΠ0 5θβεῖκ, 618» 
19,25:.81.Σ θα ΠΔΙΘ ἰο [ΟΟ]Ί5}, 
620-22. τηῃῃβί ποῖ θὲ μδἰάδεβη,, 
428 280,81 ,14,15. ῃρρᾷ οὗὨἁ ἴῃ 
ΤΌ]ετβ, οἹ7-τοῦ; ποΐ ὑγεδ] ἢ, 
Ὀτίηρβ Βοποῖγ, 1οϑ0- 111. οὗ 
ἀρεᾶ, Ῥεδυῖι}, 255: οτὶρίη 
Οἱ, 11. 10. ἔγοσὴ {πὲ Τιοχα αἱ 
1118. Ροιτγεά οὐ οη 411] οἷς 
γΟΣΚΒ, 15, οα 411] βξθῃ ἴῃ 
ΤΠΘΑΘΌΓΘ, ΟΠ ἴο 5γ86] νι οὺί 
ΤηΘΑΒΙΓΕ, 110. Ῥχδαοίϊοαὶ νδ]ὰδ 
Οἔ ἔστι, 345. 17 (319-20); Ῥγταῖξε 
οἵ, 241.83, τεανγατᾷ οὐ ἴῃοβθ 
ὙΠ 5εεὶς, 411-19 682-87. ςῃογγῃ 
ἴῃ σοηάιοῖ, 1826-29 ᾿γ ραίίθποο, 
561} - σοῃίτοὶ, δηὰ Βαπἰΐγ, 
τ232.80. {πε δπὰ ἴαϊβε, 3γ15-2ὃ. 
--- ̓ἰςτογαίιγα, 8. 1; ργαΐῖβθε οἵ, 
γν 158. Κόϑξιαν ΤΊ τς ΠΠε8. 
“42. 11 88-05; 500] 50 δοη- 
Βεπίοα ἃ5 ἴο τεοεῖνε, Ατίβί. 
2326. 

ὙΝβάομι, Βοοὶς οἵ, ΑΔ. Εβι. 
ὅδ 1,.5, ΕΠ, ; δοσσαπευ οἵ, 
5Βῃοτί, ΝΥ 154. 8 1; δυίμοσ, ὃ 7, 
8Δῃὴ ΑἸεχαπασγίδη [εν ; Ὀ1Ό]1ο- 
ΒΙΆΡΏγ, ὃ τὸ; ὄοοιηροβίίε 
παῖπτγα, ὃ 6; ἀαΐο, ὃ 5; Ιληστιαρα 
οὗ, 8.7; Μ55., 8. 3; τεϊαϊίοῃ 
ἴο ΟΟἿΤ.. ἀπά Ν.Τ. θοοϊ, 8 8 ; 
τΠΘΟ]ΟΡΎ πα ρῃ]]Οβορνυ, 89; 
ΕΕ16;. 8; 2.0. Ὁ νευβίσηβυ. 8. “Ὁ: 
νΟΟΔὈΏ]ΑτΥ, ὃ 6. 

νΊβάοιη Ἰἰτεγαΐαγο, ΝΥ15α. 81 
1Βᾶγ. ὃ 2 [1]. 

γυΊ]βάομι οἵ [655 Βεη-ϑϊτα, ϑ51τ. 
8.2. 8εε ΝΥ Ιβάοπι, Βοοῖκ οἵ. 

Ὑ,Ίβα, Ρ.Α. 140»δα,11,17 211,14. ε18 

61,0,9,10.. ανίςοα ἴο Ιδάσῃ ἔγοτῃ, 
ῖν, 88; .01355 Οὗ 8.1, 51 
ὈΠ]ηἃ 1[Π6 ἐγεβ οἵ, 2033; ροάϊν 
τήδη 15, 211} ; ον αἰ Ἕετ ἔγοπι 
ἴοο],2112:.-17,18:-28. ΘΓ Π6 ΡῬεορὶα 
ἴο Ὀ6 ἴδιρῃΐ {πΠῈ βεογεῖ τενεὶα- 
τίοηϑ οἵ ΕΖγα,. 4.2. 1.238 1.426... 
τεννατὰ οἱ, ϑῖτ. 20 27)28... φρεβθοῇ 
Οἱ, 20 15.51. 2. 1 τ... ΞΞ ΟΠ ΘΠ ΘΕ ΗΝ 
ἘΆΡΌΙ5, ῬΑ αἱ, 

ΥΠοΒογαΐς, τ π. 658. 
Δ τπαβ5, μεαρ οὗ, [π0. 208. 
ὙγΊπεββοβ, Ρ. 4.439. Ἄχατηϊηδίϊομ 
οἵ, 505. 88 7) ὃ, 44-59, Ρ.Α. ι9, 
566 ϑ΄ἴτηοῃ θεὴ ϑ5Βείδοῃ ; ἔδ]βε, 
Ἰανν τεραγάϊησ, ῬΠατγίβθεαβ ἂπά 
ϑαδάμοςξεβ ἀἰῆεσγ ἴῃ, 5115. 6ο-- 
ό625.; Ἰανν οἵ, Ζαά. 1ο10-ἰπ͵ 

ΥΝἸξλεβδο5 (Ξ ρτορμδίβ), 70}. 
ἘΠῚ 
ον ε8 --  Ἐρυρίϊδηβ, 1Επ, 8915- 
27,55 

γγοιηδῃ, ΠΙβοοηβοϊαΐθ, νἱβίοῃ 
οὗ, 482. 9ο88-᾽οϑξ ; ππο]εδῃ, 
νγαγβ8 οὗ, Ζαά. ΞΖ .,;, νι]οκοά, 
Δ2εἴ6-26, 

 γοπιεη, οσοηάποί ἴο, 51τ. 91. 
192; ἱπέετγιοσίἐν οἵ, Ατὶϑί. 250; 
ἴο ΡῈ βῃυππεα Ὀγ τῆϑθῃ, Τ.Κ. 
410.41 6. Τ. Ἰυα. τ Τ Ξε Ὁ 
ποῖ ἴο δβϑοοϊαία ψ ἢ τηξη, 
ΤΙ. 62; ναϊυς οἵ, ἴο τηδῃ, 
τ. 2621-26(26-81)͵ 

Νηοπάειβ, Ρ. Α. ρ5»8, 
ΛΝ οοάξβ, ἴο 6 τπιϑ6ἀ ἴῃ 5δοιῇοεϑβ, 
7. 2155:14 Ὅεοι. 2422: 1125: 
24. 

γγοτά, 1Πε, οἵ ἀοά, ϑ8ίτ. 335; 
4}1-ρονγεσία!, 154. 1838)ι., 566 



2.5... ὅσσ 

οἱ 1612; δηὰ νυἱβάοτῃ, 2Εη. 
335; οτοαϊίΐοπ ὃγ, 2Βαγ. 21"; 
ἱπίεσργείεγ οἵ (οὐ᾽β βονγεῖβ, ἃ 
βου η 1 56 η56, 51τ. 17 “717. 72.; 
Ξε “ Ρεύβοῃ ᾿ οἵ οὔ, Α55. Μοβ. 
8ὅγ;. ; (-Ξ Ρσορββου), 2Βανΐ. τοὶ 
Ζαά. οζβ(ΑΥ; ντιίεη, ο. 

νγοτάξ, οατγϑία] ἴῃ, Ρ.Α. 1391}»11 

οὗ 410, “66 ἔεηςθ; ᾿ἰγίπρ, Ζαά. 
110. οὗ τ[ῆ6 ΠΟΙΥ δηῆρεῖβ, 1 Βηῃ. 
Ὁ; ἘΠῚ Οηξ, 32.. 19΄; 
τὶ ρῃϊθοιιθπθβθβ, 132}0 141 1040; 
ννἸΒ ΟΠ, 143 3272 9900. 

Ὕγοιῖκ, Ρ.Α. 110 χ2,18,20. ΠοηουΓ- 
ΔΌ]Θη 655 οὗ, ϑίγ. 715, 
Δ οτκϑβ, ἀοοίτίπα οὗ, 2Βαγ. 21»272. 
147.; αι ἀπά, “46 ΕδΊιἢ ; 
βροα, ΤΕ. 4. 28ατ. 1212... 
8.2. 711 Ζ5 48 1 ΒΓΑΙ. 71515522 
610. πο ἀοοίτϊπε οὗ ἴῃ Α55.Μ 05. 
89, }υδεϊΠοαίίοη ὈΥ, ϑῖτ. 1614γ2.. 
οὗ τἱρῃΐθοιυϑ 5πῃοι]4 Πᾶνα βανϑὰ 
Ζῖομ, 28Βδ8ϊ. 14772., Ῥτερασεά 
ἴου τη Ὀγ οὐ, Ταβῖ. 422. 1 
τοϑ, οἵ. 4Ε2. δ52, βἴοτε οἵ ρῥτε- 
Βεινεα ἴῃ ἰγϑαβιγῖαβ, 2 Βαγ. 142 
4Ε2. 77, Ἰυαάρεπιεπί Ὀγ, 51τ. 
1634 (οἴ. Ξε θος τι21 ΠΣ 2 9 

313»10 εογείγαςί 55» 3..36)4}2. 888 
Ρ.Α. 315; αβεΠοαϊίοη Ὀγ, 2 Βατσ. 
8 το, 1012 1412 5137 648) 6γ8 

ΘΕ; οἱ ΒεΙαν" 1.8. 67: οἵ 
σδοδιν, 08. 205; ὉΕ δα, 
Ζα(. 11.321} τόϊ, οἵὁἉ ᾿ϑ5γδεϊ], δυ]], 
25; οὗ τηδὴ ρτγεογάδί πε, “66 
Μδη,νοῖκϑ οἵ; οἵ τἱρηςθοιιθηθϑ5 
δηᾷ {τὰ ἢ, 1 πη. 10}8 ; οὗ γαίῃ, 
Τ. Τα. 208 ; Ξαϊναίίοη Ὀγ, 4Ε)2. 
838... {γράϑασα οἵ, ἸαΪ4 πρ 1 ἢ 
Μοβὶ ΗἸρῃ, γ172:..; νγβαῃ οἵ, 
855: 

Ὑνγου!ά-αρε, βίαρεϑ ἴῃ, τονεα]θᾶ 
ἴο Τἤόβϑεῃ τη6ι), 6. 5. Εποοῖ, 
Μοβεϑ, [10.136 4Ε2.14522, 455. 
Μοϑβ. εἰδεσῳ. τοῦ αἴ; Βοδυΐν 
οἵ, ὙΥ]5α. 125; Ῥερϊπηΐηνσ οἵ, 
Ζ58. 25; ΒΙϊάτθη οὐ, οὔῖ; 
οτθαίθα οὐ θεῆῃαὶ] οὐ [ϑτϑεὶ, 
Α55. Μοϑ. 112. 4Ε2. 655,59. 711 
2Βατγ. 1418. ; ἴογ τὶ ρῃΐδβοιιβ ἴῃ 
ϑυᾶεὶ, 2Βασ. 1419 1εῖ 212. 
ἴοσ τηδηκίπα, 2Βατγ. 1418 4Ε2. 
81.535... δπαρῖτοβ, 2Βδσ. 305 ὅ. 
ρίας ἴογ ἴῃεὲ τὶρῃζΐεοιιβ, 
Δ 15} ἘΔ τ 1162. 1820 τοῦ; 
παν, 28Βδγ. 4412, ψνῃϊο ἢ ἄοε5 
μοί αἴθ, 515, νηοῦ ἄρο5 
ποῖ ἴῃοβα ΨψῆοΟ οοηθ ἴο ἰΐ, 
5116. 4412; πον ἰηνίβι Ὁ]6, 
δι8; οἵ οοΙγιρίίοη, 211922. ; 
επὰ οὗ, 408 ;-ορῖαπ, ρ]αςε 
οὗ ϑιοοσοββθῖνε σεποσαίίοηβ ἴῃ, 
42. 541-55. ([υἴυτ6) ῥγομηϊβεα 
ἴο τ σῃίΐθοιβ αἰζεγ ἀβδίῃ, 2Βατγ. 
1415; οἵ ἱποοτγιυρίίομ, 2119). 
57271. :-ττϑοῦ, γα. 1722.; 
ἴμῖβ, ῬΑ. 129»18. 216. 416,19,22 
41.17,21,22,28. κ1,11,27 61,4,6,7,.1,.2. 

ΒεΙΪατ τυϊεγ οὗ, Ματῖ. 15. 2“, 
16 οἱ, Ρ.Α. 425; το δοιηδ, 
1Επ. 7115 ΡΙΑ. 28 316 ,1,21,2 

651.10. [ὩΠ6τϊϊ, 522, 116 οἵ, 
28, οΔἸπίηεθβ οἵ ϑρίγί: ἴῃ, 
4532, ροτγίίοιι 'π, 3156; ψῇῃοῖο, 
τεργεβεηίε ἃ ἴῃ ΠΙρἢ-ρτίθβί 5 
τοῦα, ὙΥ154.1824). 
ον οοσπραίίοη, Ρ.Α. 22 
ΕΝ 

Ὑνοσβῃὶρ οἵ δηΐπιαὶβ, Ν᾽ 1Ξά. 
161; ῃδίιτα, 132; ϑβεγρεηίϑ, 

ΙΝΘΕΧ 

1115.1518, 526 Ήοιιβε οὗ ννοῦ- 
5810. 
ταί οἵ Θοά, ΡΙΜδη. το, 13 
ΤΏ: 553 6212. 84. ὉοῖΥ ΟΥ̓; 
(Ξδῆρει, 59 το ιὅ, οἱ. τ818 9918) 
Ζα4. 111 217. ,1 γ11 018,22,2640] 

ι16, 566 2. 1; ἀραϊηϑί νυ ]οϊκεά, 
ϑῖτ, τό6-1Ὲ. ραηα προ [δγαεὶ, 
1Μδοο. ιδ’; οοτίαϊη {μου σἢ 
Ἰοηρ' ἀφ]αγεά, 51τ.5Ὁ}7 γ16 166--8 
2110 ,οἱϑ 7 τὸς Δ Ια οὴ : 
ἄδγ οἵ, “46 ῬΑΥ; Ῥγδυεὺ παῖ 
ἴξ ΤΏΔΥ Ὀ6 5ίαγεα ψ ἢ [μ6 
πηατίγβ᾽ δυδτιηρθ, 2Μᾶδοο. 
η88.. τυγηθα ἀναγ, ΙΜδοο. 38, 
το ἄοννη, σθηβοΥ ἴο, ἃ σαρί 4] 
οἤατρα, Ζαά. το] ; το ννυτίΐε 
π᾿ ΤΡ ΞΙΕΣ. οἷν ΡΕΌΡΙδ, Ὁ, 
566 ΔΝ τιτίεη ; (51Π5 τεοοτγήθα ἴῃ 
Βδάνθη), Εη. 8919 οδϑ τον; 
ἴογ ἀδβίσιοιίοη, τη. 9113, οἵ. 
“Κεοοτα ᾽, 1Επ. 8052, 5422 
Νδιηεβ5. 

Υπηρσ. «(5:6 ΟΠδγδοίεσγϑβ. 
ΔΝ τἰτδα, 1ὲ 5; Ζ40: 1521 Ἰὰς 
ἂν 15, 711. 866 92 τοβ, 

Χαπιίβίςιιβ, τηοπίἢ, 2Μδοο. 1130» 
88,38. 

Χεπορῃοη β 77εηιογαῤἑἠία, τεὶα- 
ἰἴοπ ἴο, οὗ δηϊβάοπι, ΝΥ 15α. 

8 9, 82. 18, 
Χουΐδ, 510. 588, 

δαι, ΒΩ: γ710 82. ᾿ξ 
Γκιηατ, ϑοίαγ ; ἴουγ ρατγίβ οἵ, 
ΤΕ. 825 25, 

γεαῦβ, ἀυτγίπρ ψῃῖο ἢ Βε]1αὶ ἰ5 
Ἰεῖ Ἰοοβε, Ζαά. 65-9 ; ξογίγ, 939; 
56γῈη, οἵ δχοοιηπμιηϊοαίοη, 
τὴδι 

Υ ἐβῃ]ΌΔῃ, ἱ. 6. οἶγοὶα οἵ ἤδδγεῖϑ, 
ΘΙ 512977. 
δ Ζαῖ, 51τ: 161} 275 3)5,; (οὐ 
ΡΙασεὰ πηᾶῃ αἱ ἤτβί 'ἰπ Βαπά 
ὉΠ τ ιείζον ΓΡῸ 9625 [η- 
οἸἰηαίίοη, Ταπάσπου ; νψοοά, 
ϑῖτο 112 72.; δ, Β.Α.. 215 21. 
σοπηίετδοίβ [ῃ6 [ἀνν, 482. 222, 
ἱπῃθγεηῖ ἴῃ πηδη 5 πϑίατζγο, 
37.0.22. ποὶ ογεαίεα γ ἀοᾶ, 
Θῖτ. 15112. .5.6 Ἐν1]--- ρΌΓΠῚ, 
Πδατί, ρσίποῖρ]β, βεεά, πουρῆϊ. 

γοκα, οἵ {πεῸ [,ὰνν, 2Βᾶγ. 41522. 
ΡΑ. 37 66; νν]βάομῃ σοιηραγθα 
ἴο, 51ς, 625, 380. 

Υ οβίρροπ. «54:6 [βερῇμβ “(6 
Ηερτγεν᾽. 

Ζαθαάδαβ, 1 Εβά. οϑ5, 
Ζαθάειι5, 154. 931. 
ΖΑὈΑ16] τη6 Αταῦ, ιΜδος. 117, 
Ζαθυϊοη. «(5:6 Ζεθαίοη. 
Ζαοομδβριι5,α Μδοοδθαδδῃ]θδάοσγ, 
2Μδοο. 1ο}3. 

Ζαοματγίδῃ, δῃ εἰάθγ, Ατίϑί. 47. 
Ζδοβατῖα!, αη δ] ἄεγ, Ατὶϑβε. 49. 
Ζαοματίδἢ, δη εἰάθγ, Ατίβί. βο. 
Ζδοῃδτίδϑβ, ἃ τα ]οσ οὗ {ΠῈ τε πηρὶς, 
1Ε5α. 18. 

Ζαοματγίαβ, ἃ ϑίηρεγ, 154, «18, 
Ζαοματγίαϑ, βοὴ οἵ Ῥῆοτοβ, 1: Εβά. 
530: 

Ζδοματγίαβ, ϑοη οἵ Βεβαΐ, 1 Εξα, 
87 

Ζδοματίδϑ, 1 Επά. 84. 
Ζδοδατγίαβ, 1 Εά. 9“. 
Ζδοματγίαβ, τ 54, οἷ". 
Ζδομαγῖαβ, 1. 6. Ζεοματγίδῃ, {πῸ 
Ρτορμεΐ, 1 Ε54. 61 γ8, 

Ζδάοκ, οἢϊοῦ οἵ ννοσῖκϑ, Ματί.15. 
25 

Ζαάοῖϊκ, Καθ], Ρ.Α, 47. 
Ζαάοϊ,, Ρ᾽αὺ οὴ παιηθ, Ζαά. 8.2; 
Βοοκ οἵ [μὐὖνὸ ΒΙἀἄθπ {Π] Ζ. 
ΔΓΟ56, 75 ; 5Ξ0η5 οἵ, Ζαά. 5Ἷ; ἅτε 
εἰθβοῖ οἵ 1ϑγαϑὶ, 62, οῆοββη ἴογ 
Ῥιϊεϑιβοοά, ϑ5΄'τ. β 113 χη, οὗ, 
50οὐ ἐ, ρῥιε- Μδοοάρδβαὴ ῃίρῃ- 
Ρτγεϑίβ, ϑ1τ. ὃ. 2111, 5112, 

Ζαάοϊίίια ΕΥασπιεηΐθ, ὈΪΡ]1ο- 
ΒΙΆΡΠΥ, 814; ἀαΐε οὗ οτἱρίηαὶ), 
86; ΜΒ55., ὃ 2; ἱπίερτίυ οἵ, 
8. χ: (1) ἱποοιηρίείθ; (11) ἴῃ 
δτεαΐ αἰβογάεσ; (111) θαβεά οἡ 
ΘΑΓΙΙΘΙ ἀοοσιιπηοπίβ; βοῖγοοθα οὗ 
τοδοῃϊηρ οὗ, 8 7111; [ϑαοῃϊηρθ 
οἵ, 8 13; ἴεχί, σε Ηδορτγον; 
{16 οὗ νγοῦϊς, Ζαὰ. 8 2. .546 
Ζαάοκῖίε Ραγίγυ. 

Ζεαάοκίίε Ῥαιῖν (γε. το Ζαά. 
27γαρ.): ὈδΙΙΘΕ ᾿π {παγα [{{6 
ἃηα δηρεὶβ, Ζαά. οἷ; οοη- 
ποχίοῃ νγίτἢ (γι ϑίίαη Οματοῃ, 
δ τονΐ, Π)οβιἤθαηθ, ὃ 1ὸ επά, 
Καγαϊίθεϑ, ὃ 1ἵουνἱῖ : οοπρίϊτα- 
(ἴοῃ, ὃ 11, 566 Οβηβοσ, [πᾶρε5, 
Ρτίεβῖ ; ἀεργεοίϊαίς Πανὶ ἀπά 
Κίηρϑ, δῃηὰ Τυάδῃ, ὃ 12, η57; 
εχρθοῖ Μεββίδῃ ἴτοη Αδγοῃ 
ΔηΔ ἴβδγαθὶ, ποῖ Τπ4ἢ, σέδ 
Μεβϑβίδῃ; εχρεοίαίίοηϑ οἵ, οἵ ϑ; 
ἰουπάαίίοη οἵ, οὐ “ὅ; ρ]ουιγ 
Ααγοη, δπα ριϊεβδίβ, δπᾶὰ 1,6- 
νἱῖ65, ὃ 12; Πδεδή-ἡπαγίογϑ, 
]εσβα]θπι, ποὶ Τ)απιάβοιβ ρογ- 
ΤηΔΠΘηἴγ, ὃ ΤΟΙ; Πϊβίογυ, 
ΡΓΪΠοΙρΑὶ Ρμαβ6εβ ἴῃ, ὃ 10 :---1) 
Ὀτθᾶοῇ ψ ἢ Θδαάποδαη ρῥυίεϑί- 
Ποοα ; (11) εϑί] ]βῃπιθηΐς οὗ 
πανν οονγεηδηΐ οἵ τερεπίδπο ; 
Βα βθαπεηΐ Ὀγεδοῃ ψΊ ΡΠΔτιί- 
βαῖο Ρατίυ ; (111) οἹαίτη ἴο θὲ 
1ῃΠ6 ἰτὰβ βϑγδεὶ; ἤξποα ἰθιπῚ 
Ταπιρ]α {Ππεὶγ βαποίπατυ ; [θσι- 
5616 πὶ ἱπεῖὶγ ΠΟῪ οἷἶτγ, ὅτζο. ; 
((ν) Ρετῖοά οἵ οβεάϊεηοςς ἴο 
Ρτεοερίϑ οὔ “Ταννρίνεγ᾽ ([ϑιατ᾽) 
{11 σοπηίηρ οὗ Τεασῆοσγ οἱ 
ΚΙΡ δοιιβη 655, Πεσθαίτεγ οα]]εα 
“οὴη5 οἵ Ζαάοκ᾽; (ν) ρετίοά 
ἔτοῖη ἄδαῖῃ οἵ Τδδοῆθσ {1]] 
ἐχρεοίεα δάνεπηΐ οἵ Μεβϑίδῃ-- 
7υᾶρεβ οὗ, “6 Βεραυϊαίίοη ; 
Ιεδαεσ, 566 1 βδάθσ ; πῃθΠΊ 6 5 
οὗ, ἴῃ ἴουγ ογάξιβ, ὃ 11, ϑ66 
ΓΤ ανίτεϑ ; τηϊρσταϊίοη ἴο Πα πηδ8- 
Οὐδ, ἰδ] ΡΟΓΑΓΥ, ὃ 1Ο; ΠΑΙΏ6, 
ΡΙΑΥ οη, 1' 219, σε Ζαίοκ; 
ῃδίαγα ἀπά οτὶρίη οἵ---ἃ ρατίυ, 
ποΐ ἃ 5εοῖ, ὃ 5; Μ|ΠΗΐη [πα αἴβιη, 
ννἹΓἢΐη. ΡΥ εβίῃοοα, ροϑϑεββθα 
ΒΘηαΐη6 ΟΓα6Γ5, ὃ 5; ῃΠδα οτίρίῃ 
ἴῃ ῥγἰββϑίμοοά (1.6. ϑαάάμςβα5), 
θυϊ νγὰβ οἰόβεὶν τεϊαίεά ἴο 
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